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»VIG REDNIKI«
NA MADŽARSKEM
METLIKA — Vestni in zagnani čla
ni prireditvenega odbora Vinske vigredi
so bili za plačilo za letošnje uspešno
opravljeno delo pred nedavnim na izle
tu na Madžarskem. Obiskali so vas vin
skih zidanic Hajos, si ogledali vinsko
klet, kije hkrati najstarejši vinski muzej
na Madžarskem, poskušali madžarska
vina, eden od strokovnjakov pa jim je
orisal Madžarsko kot vinsko deželo.

POGOVOR Z
DR. RUPLOM
SEMIČ - V nedeljo, 8. novembra,
ob 15. uri bo v hotelu Smuk v
Semiču srečanje z dr. Dimitrijem
Ruplom, slovenskim zunanjim mini
strom in članom vodstva demokrat
ske stranke. Pogovor bo tekel o
Sloveniji danes in jutri ter o odnosih
s sosedi, predstavljen pa bo tudi
program demokratske stranke. Vab
ljeni vsi, ki jih tema zanima.

Št. 45 (2255) • LetoXLIII • Novo mesto • četrtek, 5. novembra 1992 • Cena: 70 SIT

Odprli bodo
nov dom na
Impoljci
Na otvoritvi bo govoril
Milan Kučan, na Bučki
pa dr. France Bučar
SEVNICA — Osrednji dogodek
ob letošnjem sevniškem občinskem
prazniku, ki ga Sevničani še vedno
praznujejo v spomin na drzno akci
jo komandirja Brežiške čete, Duša
na Kvedra-Tomaža 12. novembra
1941, bo v sredo, 11. novembra, ob
11. uri otvoritev novih prostorov
Doma upokojencev in oskrbovan
cev Impoljca (o tej pridobitvi več
na 2. strani). Slavnostni govornik
bo predsednik Predsedstva Sloveni
je Milan Kučan.
Visoki gost si bo med celodnev
nim obiskom v sevniški občini še
poprej ogledal podjetje Lisca, po
poldne pa bo Kučan obiskal še
kmetijo Ivana Peterlina na Stritu.
Ob 16. uri se bo Milan Kučan kot
gost udeležil slavnostne seje zborov
sevniške občinske skupšine na Buč
ki, na kateri bodo podelili letošnja
občinska priznanja. Po otvoritvi
spominske razstave o izgnancih v
šoli na Bučki se bo Kučan srečal z
vaščani Bučke v njihovem zadruž
nem domu.
Ob občinskem prazniku bo več
kulturnih in športnih prireditev. Naj
najavimo le gledališko predstavo
Noč gostov v izvedbi SMG iz Ljub
ljane, ki bo 12. novembra ob 19. uri
v kulturni dvorani GD v Sevnici.
Naslednji dan ob 18. uri bo prav
tam okrogla miza o zdravstvenem
zavarovanju v luči nove zakonoda
je. Gost okrogle mize bo direktor
Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Franc Košir.
V soboto, 14. novembra, bodo
na Bučki tamkajšnji gasilci prevzeli
novo gasilsko cisterno, v nedeljo ob
lb uri pa bo na Bučki območni
zbor izgnancev. Gost in slavnostni
govornik bo predsednik slovenske
ga parlamenta dr. France Bučar.

Slovenske zgodbe o uspehu šala?
Država in zbornica naredili premalo za gospodarsko promocijo Slovenije — Ure
janje odnosov s tujimi državami kasni — Nevzdržno velika javna poraba
NOVO MESTO — Izvoz ostaja ena najsvetlejših točk poslovanja dolenj
skega in belokranjskega gospodarstva. V prvih letošnjih osmih mesecih je izvo
zilo za 435,5 milijona dolaijev izdelkov oz. za 17 odst. več kot v enakem času
lani in za petino več, kot je uvozilo. To mu je uspelo kljub temu, da izpad ne
kdanjih jugoslovanskih trgov še ni nadomeščen in da je manjša tudi prodaja v
države Vzhodne Evrope.
pa se med seboj skoraj niti ne pogledajo.
Na nedavni seji odbora Območne
gospodarske zbornice Novo mesto so si
Gospodarstveniki teijajo od države
bili edini, da so zato ena ključnih nalog
večjo aktivnost za urejanje odnosov z
aktivnosti za pridobivanje novih trgov
in ohranjanje starih. Nedopustno je, da
POČASTILI BODO
država še ni vzpostavila sistema gospo
PETSTOLETNICO
darske promocije Slovenije in da se
stvari loteva neorganizirano. Tako raz
RIBNICA — V soboto ob 11. uri bo
v dvorani TVD Partizan v Ribnici slav
ne delegacije krožijo po svetu brez pra
nostna seja ribniške občinske skupščine.
vega učinka, gospodarski predstavniki
Seja je bila načrtovana že pred meseci
delno kot počastitev 500-letnice izdaje
posebnega patenta, ki je Ribničanom
150 LET STARE
med drugim dovoljeval tudi prosto tr
SUŠILNICE SADJA
govanje s suho robo, delno pa tudi kot
LITIJA - V četrtek, 12. novem
priložnost za svečano podelitev občin
bra, ob 10. uri, bodo na Libergi nad
skih priznanj, če se bodo skupščinski
Kostrevnico odprli 150 let staro
poslanci letos odločili za njihovo pode
sušilnico sadja ob Levstikovi poti, ki
litev. Prav zaradi priznanj je bila prvot
so jo lastniki po navodilih strokov
no za 23. oktober načrtovana seja pre
njakov sami obnovili. Sušilnico bo
stavljena na 7. november. Slavnostni
odprl Mirko Kaplja, predsednik
govornik bo predsednik slovenske vla
litijske občinske skupščine.
de dr. Janez Drnovšek,

SAMSUNG
NOVI TV MODELI
CX—5013 T — 51 cm, teletext, euro AV... 660 DEM
CX—5325 W — 55 cm, teletext, raven ekran, top tekst... 880

DEM
CX—5913 W(T) — 63 cm, teletext, top text, raven ekran, super
VHS priključek... 1290 DEM

državami nekdanjega SEV-a in Jugos
lavije in primerne pogoje za poslovanje.
Izvoz je nujno spodbujati s tečajno poli
tiko in z drugimi instrumenti. V to spa
da tudi znižanje stroškov poslovanja in
povečanje konkurenčnosti z zmanjša
njem stroškov države, ki nenormalno
bremenijo stroške dela. »Javna poraba
je bila septembra za 21,6 odst. realno
večja kot pred letom ob 15 odst. manjši
produkciji. Slovenska država je res no
va in s številnimi potrebami, ampak
gospodarstvo ji 9 milijard mark letno
• Dagmar Šuster je dejal, da se tisti,
ki govorijo o zgodbah o uspehu, hecajo. Slovenija je v zadnjih treh letih
izgubila 40 odst. produkcije in polo
vico narodnega proizvoda, ekonom
ska politika pa temu ni niti približno
sledila, zato se razmere še naprej
slabšajo. Ker smo pred volitvami, se
je bati, da ekonomske politike, ki jo
zahtevajo tudi na Dolenjskem, še ne
kaj mesecev ne bo, močno pa kasni
tudi sprejem zakonodaje z lastninsko
na čelu. Stvari gredo medtem svojo
pot. Zelo hitro se približujemo 20odstotni brezposelnosti, ki je v svetu
zgornja dopustna meja, da se še da
kaj početi. Gospodarstvo ne prenese
zdajšnjih plač in tudi v zbornici obsta
ja prepričanje, daje treba njihovo rast
v naslednjih mesecih umiriti. Pro
blem je zaradi preteklih slabih naložb
visoka cena denaija, čeprav v LB Do
lenjski banki vidijo večji problem v
starih deviznih vlogah kot v slabih
plasmajih bančnega denarja.

Vsi artikli so atestirani v EEGS in posebej v SLO. Enoletna ga
rancija in zagotovljen servis 7 let.
SAMSUNG EURO 2000
Uubljana
Zaloška 34
tel. (061)443-342 J

Brežice
B. Milavec 73
tel. (0608) 61-936

Kočevje:
delavci ne
dajo Itasa
Nemci so se premislili,
napovedana likvidacija
KOČEVJE — Itas je v stečajnem
postopku že skoraj dve leti in ves ta čas
so ohranjali njegovo proizvodnjo in ga
skušali rešiti. Zato je 382 Itasovih de
lavcev presenetila odločitev stečajnega
senata, ki so jo sprejeli minuli četrtek,
naj s prvim delovnim dnem v novem
bru delavci ne pridejo več delat. Prese
netila jih je toliko bolj, saj so se samo
dan poprej s stečajnim upraviteljem Jo
žetom Babškom dogovorili, da bo pri
pravil spisek trgov, ki naj bi bili podlaga
za ustanovitev novega podjetja Čas —
Pin, ki bi bil izvzet iz stečajnega postop
ka, podobno pa naj bi reševali tudi Itasov obrat v Pirčah.
Stečajni senat se je za zaključitev ste
čajnega postopka z likvidacijo Itasa ver
jetno odločil zato, ker se je nemški ku
pec premislil glede nakupa Pina, morda
pa je pripomogla tudi stavka Itasovih
delavcev le dan pred sprejemom odlo
čitve. Stavkali so zaradi neizplačanih
plač, s stavko pa nadaljevali tudi v četr
tek in petek ter v tem tednu. V torek so
se jim pridružili tudi zaposleni v kuhinji,
stavkali pa bodo, dokler ne bodo dobili
izplačanih plač za september, nadur in
bonov še za avgust. Niso sprejeli po
nudbe stečajnega senata, da se jim iz
plačajo zajamčene plače za september
in oktober, na zboru delavcev prejšnji
petek pa so tudi zahtevali, da se sestane
jo s stečajnim upraviteljem, stečajnim
sodnikom ter z upniki. Odločili so se
tudi, da ne bodo upoštevali odločitve
stečajnega senata, naj od ponedeljka
naprej ne hodijo več delat.

enostavno ne more plačati,« je potrdil
tudi podpredsednik Gospodarske zbor
nice Slovenije Dagmar Šuster, kije so
deloval na seji. Za protestno zmanjšanje
plačil davkov in prispevkov, pa se le
niso odločili, da v splošno godljo ne bi
vnesli še več nereda in povečali neza
upanje tujine do Slovenije.
Z. L.-D.

S FEYDEAUJEM
NOVO MESTO — V torek, 10. no
vembra, zvečer bo v Novem mestu dru
ga abonmajska gledališka predstava, na
oder Doma kulture pa prihaja Prešer
novo gledališče iz Kranja s Feydeaujevo komedijo Do-re-mi. Predstava se bo
začela ob 19.30.

NARODNI
DEMOKRATI
Lastovka
- znanilka lepših dni

Avtomobilske ceste moramo
zgraditi in ne le graditi

Danes v Dolenjskem listu
na 2. strani:

• Anketa: Za poslance poskrbljeno

Na ustanovnem zboru Demokratske stranke v Sev
nici se je predstavil predsedniški kandidat J. Kacin
SEVNICA — »Neizogibno prihaja
jo časi, kijih naši ljudje spoštujejo in ce
nijo, to je pokončnost in ustvarjalno de
lo, brez izogibanja in srečnih naključij.
Svobode življenja je vreden le tisti, ki jo,
po Goetheju, vsak dan znova osvoji,« je
dr. Cveto Gradišar končal predstavitev
programa Demokratske stranke (DS) v
Sevnici maloštevilnemu občinstvu, ki se
je v kulturni dvorani GD zbralo na
ustanovnem zboru sevniške DS.
Gradišarjevo iztočnico, da DS pre
veva razvojna in ne preživetvena filozo
fija, daje njen cilj materialna in duhov
na blaginja za vse, skratka, da je to
stranka uma in poguma, je poleg zgoraj
imenovanega uvodničarja najbolje raz
vil kandidat za predsednika Slovenije
na decembrskih volitvah Jelko Kacin.
Poudaril je, da je najvišja vrednota za

Paraliza mogočnežev
Ameriške volitve so za nami in ne glede na njihov izid
se lahko oddahnemo. Kajti mimo je tudi čas, ko je bilo
tako rekoč paralizirano vsako odločnejše delovanje v tej
največji sili sveta ter posredno tudi v Organizaciji združenih
narodov. V kako absurdnem stanju se ZDA v tem času
nahajajo, najzgovorneje pričajo številne prošnje šefa

končno usmili in jim po svojih močeh pomaga. Besede so
enake in imajo enak učinek, kot prošnje poglavarja katoliške
cerkve iz Rima. A ob vedenju, da za njimi stoji najmočnejša
svetovna vojaška sila, zvenijo licemersko, če ne še kaj več.
Zahteva demokracija res tako hud davek, da za nekaj časa
ohromi tudi največjega silaka? Tolažba, ki ob tem ostane
človeku, je vendarle ta, da denar celo v deželi kot je
Amerika, tudi milijonarju ni mogel pomagati do
predsedniškega stolčka.
In kako bo pri nas? Predvolilna scena se ogreva in tudi
tukaj so na startu konji z različnimi podkvami. In tudi pri
nas je slišati glasove, da demokracija hromi odločanje ter
stane neznansko veliko denarja. Če res hromi odločanje,
bomo videli ob sprejemanju lastninskega zakona, glede
očitka o stroških pa v premislek: kolikor se porabi se porabi
pri nas, torej je to vendarle naložba v domače gospodarstvo.
In če pride denar od zunaj, toliko bolje!
TONE JAKŠE

Slovenca bil in je mir. Toje strateški cilj
DS, zato je stranka tudi usmerjena v
mednarodno sodelovanje. Za demokra
te sta zaposlovanje in socialna država
med ključnimi cilji.
Kacin je ponazoril po čem sklepa, da
se Slovenci ne poznamo med seboj,
»zato mi danes nismo Slovenci, smo regionalci.« K slabemu poznavanju ljudi
med seboj v veliki meri prispevajo tudi
obupno slabe ceste in povezave v Slo
veniji, zato si Slovenci že danes zaslu
žimo avtoceste, tudi če hočemo, da se
bomo vključili v Evropo. Lani v vojni
za Slovenijo sta imeli obe strani okrog
70 mrtvih, ob tem pa se ne zavedamo,
da imamo vsako leto na slovenskih ce
stah okrog 600 mrtvih.

na 4. strani:

• V Novo mesto prihaja pliti
na 5. strani:

• Končno rešitev za Kompres
na 6. strani:

• Je kočevska vlada padla ali ni?

Andrej Cimerman, predsednik sindika
ta kovinarjev Ljubljane in okolice:
»Likvidacija Itasa iz več razlogov ni
sprejemljiva«.

na 8. strani:

• Ko v Sarajevu kosi smrt
na 10. strani:

• Izterjevalec delal za svoj žep
na 11. strani:

• Solze gospe Sare
na 12. strani:

• Intervju s Spomenko Hribar
na 16. strani:
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Boljševizem v novomeški skupš
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Do zahtevnega sestanka v začetku
tega tedna ni prišlo, vendar pa se je z de
lavci v ponedeljek pogovaijal stečajni
upravitelj. Obljubil jim je, da bo storil
vse, da bodo dobili plače že v kratkem
in da jim bo izplačan tudi regres za letni
dopust. Pogovarjali so se tudi o samo
organiziranju Itasove proizvodnje, ki
naj bi potekala vzporedno s stečajem.
M. LESKOVŠEK-SVETE

• Predsedniški kandidat J. Kacin je
izrazil prepričanje, da bo njegova
stranka ostala med štirimi najmočnej
šimi v parlamentu. Na listah DS za
bližnje volitve bodo tudi ljudje, ki niso
njeni člani, a so sposobni, odločni in
širokih pogledov. Zaseje Kacin dejal,
da je začel na začetku, da bi zmagal
na koncu in premagal, ne pa porazil
protikandidate, saj bo potreboval vse
Slovenke in Slovence.
»Slovenskih avtocest se moramo lo
titi kot podjetje, da jih zgradimo, ne pa
gradimo. Te ceste moramo zgraditi, da
se bodo same financirale in vzdrževale.
Nujna je tudi hitra železnica za Koper in
Trst. Ni dovolj, da storimo en korak
naprej, ampak tri ali štiri, potem pa za
čnimo teči, da dohitimo Evropo!« je od
ločno povedal Kacin in dodal, da se ni
boril za samostojno in revno Slovenijo,
ampak za tako, da bo že ta generacija
imela nekaj od tega.
P. PERC

V drugi polovici tedna bo
prevladovalo sončno vreme
z jutranjo meglo po kotlinah.

KOLPI JE STRUGA POSTALA PRETESNA — Prebivalci vasi pod Kučarjem v Beli krajini so konec preteklega tedna
zatrjevali da ne pomnijo, kdaj seje Kolpa nazadnje tako razlila iz struge kot letošnje zadnje dni v oktobru. Medlem koje
pogled na slovenska polja predvsem od Podzemlja do Krasinca spominjal na deželo neštetih jezer, pod katerimi so se
znašle njive, nekatere že zasejane s pšenico, pa je bil pogled na hrvaško stran še veliko strašnejši Polj ni bilo nikjer,
prekrilo jih je na desetine hektarjev veliko »morje«. Od nekaterih mogočnih dreves na podzemeljskem kopališču so iz
vode kukali le vrhovi Pod drevesi na fotografijije bil na primer poleti kamp. A narasla Kopla ni preprečila strastnim
ribičem, da ne bi šli na ribolov. (Foto: M. Bezek-Jakše)

sioktoberdanjeza Impoljca deluje kot ugleden hotel
pomemben
slovenski narod
Poučna počastitev dneva reformacije
KOČEVJE — Na predvečer držav
nega praznika sta bila v poročni dvora
ni krajevne skupnosti Kočevje glasbeni
program in predavanje z diapozitivi na
temo Odmevi kladiva iz Wittenberga.
Organizator počastitve 31. oktobra,
dneva reformacije je bila Dopisna sve
topisemska šola iz Ljubljane. S petjem
Lutrovih pesmi seje številnim zbranim
predstavil Cerkveni pevski zbor iz Ljub
ljane, duhovno razmišljanje pa je vodil
pastor Friderik Korat.
Pavle Repnik, direktor Dopisne sve
topisemske šole, ki obstaja že 20 let, je s
predavanjem ob prikazu diapozitivov
na zelo preprost in za svakomur dosto
pen način osvetlil nekatere pomembne
trenutke iz življenja začetnika verske re
formacije, Martina Lutra. Tako njego
vo rojstvo leta 1483 kot vse pomembne
življenjske mejnike in smrt leta 1546 je
predstavil v luči takratnih razmer. Za le
to Lutrovega rojstva je, denimo, pove
dal, daje bilo to leto, ko seje po vsem
svetu razširil sifilis, v katerem so takrat
videli ljudje kazen za vse svoje grehe in
jim je pomenil enega zadnjih znamenj
pred koncem sveta. O Lutrovih zname
nitih 95 tezah, ki so bile naperjene
predvsem zoper odpustke, je dejal, daje
Luter do njih prišel na podlagi branja
svetega pisma, na katerem je bila tudi
utemeljena njegova misel, kije pomeni
la zavračanje cerkve kot posrednika
med Bogom in vernikom, da vsak člo
vek postane duhovnik, ko se krsti. Med
pomembnejšimi je izpostavil njegovo
misel, da se je potrebno vrniti k izvir
nemu krščanstvu, kot gaje učil Jezus in
je zapisano v svetem pismu, med njego
vo najpomembnejšo zapuščino pa ome
nil nemški prevod svetega pisma. Ob
tem je omenil tudi Primoža Trubarja in
njegov prevod svetega pisma, več o
pomenu reformacije za slovenski na
rod, pa je spregovoril pastor Friderik
Korat.
Korat je dejal, da je 31. oktober po
memben datum za identiteto sloven
skega naroda. »Reformacija je našemu
narodu prinesla svoj jezik«, je dejal Ko
rat. O temeljnih načelih, na katerih te
melji protestantizem, je dejal, da gre za
opravičenje z vero, sklicevanje na bibli
jo in poudarjanjem svobode vsakega
človeka.
M. LESKOVŠEK-SVETE

Dognana arhitektura, urejenost okolja in notranja oprema novega Doma upoko
jencev in oskrbovancev — Idejne načrte prilagajali potrebam stroke
IMPOLJCA — »Naš cilj je bil izboljšati delovne razmere zaposlenih in sta
novanjski standard oskrbovancem mt jmpoljci. Ujeli smo še zadnji vlak pri
skupnosti pokojninsko-invalidskeg^zavarovanja Slovenije,« pravi direktorica
Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Milka Cizelj, pred otvoritvijo
doma, ki ga bodo odprli 11. novembra ob 40-letnici zavoda in v počastitev sevniškega občinskega praznika.
Iz omenjenega sklada so financirali
katero so pričeli leto dni kasneje. Z arhi
gradnjo v prvih dveh fazah. Celjski
tektom Igorjem Ajtičem so delali z roko
Gradis je vsa dela opravil kakovostno in
v roki. Cizljeva je že od leta 1985 v ko
v rokih. V tretji, zaključni fazi pa seje
misiji za posebne zavode pri ministrstvu
nekoliko zatikalo, ker so bolj počasi
za zdravstvo in je on preurejanju lažje
kapljali denarci iz republiškega prora uveljavljala sodobne zahteve stroke.
čuna. Postopna gradnja je bila nujna,
saj med njo niso zmanjševali števila
• Prav je, da spomnimo tudi na za
oskrbovancev, ki se suče okoli številke sluge dveh direktorjev Impoljce, ki
260.
sta po besedah Cizljeve orala ledino
Ko je postala leta 1983 direktorica pri razvoju zavoda. Dom je do leta
Cizljeva, so najprej dokončali posodo 1962 deloval v prostorih dvorca, ki
bitev kuhinje in jedilnice, zgradili kot niso bili ogrevani, brez sanitarij in
lovnico in obnovili nekdanji letni dvo urejene kuhinje. Leta 1962je direktor
Frenk Valant začel obnovo doma,
rec avstrijskih velikašev Bambergov.
Leta 1988 so pričeli pripravljati idejne število oskrbovancev je naraslo na
načrte za nadomestno gradnjo doma, s 210, z njimi so začeli strokovno delo.
Med direktorovanjem dr. Cveta Gradišarja od leta 1972 do 1983 so zgra
dili na Impoljci prizidek k starim ob
• Kar bomo naploskali, to bomo
jektom, dom počitka Impoljca pa je
imeli (M. Logar)
vodil naložbe za izgradnjo domov
upokojencev v Krškem, Brežicah in
• Vsega sem sit, čeprav sem lačen.
Sevnici.
(M. Logar.)
Imela pa je še strokovna sodelavca za
• Policija je oborožena enota za za
prostorsko normativiko za socialne za
ščito in »sodelovanje«. (Bierce)
vode v Sloveniji, arhitekta Milivoja La-

V Rušah že govorijo nemško
Tako je na razprodajo Slovenije opozarjala Darja LavtižarBebler, kandidatka SSS za predsednico Slovenije
BREŽICE — Kandidatka za pred
sednico države Darja Lavtižar-Bebler se
je pred tednom dni predstavila tudi v
občini Brežice, kjer je obiskala konfek
cijo Beti v Dobovi, Tovarno pohištva
Brežice in Agrariacvetje na Čatežu.
Svoj volilni program in poglede na vo-

POUK ZA BEGUNCE
METLIKA — V ponedeljek so v
metliški osnovni šoli pričeli s poukom
za 12 begunskih otrok, ki začasno biva
jo v Podzemlju, Metliki in Škemljevcu.
Pouk poteka ločeno za nižjo in višjo
stopnjo, pri njem pa pomagajo tudi uči
telji iz metliške šole. Pouk poteka v ma
terinem jeziku beguncev, vendar doslej
še niso dobili nikakršnih učbenikov.
Upajo, da jih bodo v kratkem, sicer bo
učenje zelo otežkočeno.

V takem mestu
čelne funkcije
pač ne vlečejo
Predvolilno zatišje
MARIBOR - Čeprav bi v
drugem največjem slovenskem
mestu morala biti predvolilna
kampanja na vrhuncu, vlada v teh
dneh v Mariboru pravo predvo
lilno zatišje. Kakor kaže, so v
predvolilnih postopkih trenutno
najbolj aktivni maloštevilni aktivi
sti množice političnih strank, ki
delujejo v mestu, saj pripravljajo
različne sestanke in predvolilne
konvencije svojih strank, na ka
terih so že ali pa še bodo določili
kandidate za poslance v državnem
zboru. Glede na to, da velika
večina strank javnosti še ni
sporočila imen svojih kandidatov
za volitve, ki bodo že čez dober
mesec, si je mogoče misliti, da
imajo stranke kar nekaj proble
mov z izbiro dovolj uglednih
kandidatov. Na koncu koncev
pretresa Maribor globoka gospo
darska in socialna kriza, zato je
vsem “pametnim" kandidatom
jasno, da jih v primeru, če bodo
izvoljeni za “mariborske pos
lance” v državni zbor, v nasled
njih letih ne čaka nič lepega, pač
pa bodo morali opravljati težko
in nehvaležno funkcijo. Blizu
25.000 nezaposlenih v regiji, več
tisoč doma čakajočih na delo, več
deset tisoč tistih, ki prejemajo
socialno podporo - to je volilno
telo, ki na temeljito gospodarsko
reformo in pozitivni zaokret v
tekočih gospodarskih gibanjih ne
more več dolgo mirno čakati.
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ZA POCENI DRŽA VO — Kajje treba
toliko denarja dajati za puhe ali konje,
če vemo, v kakšnem stanju je država! V
Šiški so menda tako opremili policijsko
postajo, da noben policist ne ve, kaj bi
počel z opremo!« je bila kritična Darja
Lavtižar-Bebler. Na sliki tudi dr. Slavko
Sušin, predsednik brežiškega odbora
SSS. (Foto: B. D.-G.)

Tudi zunanja podoba mesta ni
nič kaj predvolilna. Na vpadnicah
je nekaj panojev demokratske
stranke s parolo “Razlika je
očitna”, sicer pa mesto še vedno
preplavljajo plakati z minulega
Borštnikovega srečanja slovenskih
dramskih gledališč ter plakati z že
končane mednarodne prireditve
“Cvetje, sadje, vino 92”.
Medtem ko se še ne ve, katera
nova imena bodo volitve prinesle
na mariborsko politično sceno, pa
je že jasno, kateri politiki to sceno
zapuščajo. Nepreklicno sta namreč
odstopila dva podpredsednika
mariborske mestne vlade - dr.
Franci Čuš, ki odgovarja za
gospodarstvo, ter Milan Petek, ki
je zadolžen za komunalnov stano
vanjska področja. Dr. Čuš je
odstopil s pojasnilom, da so v
gospodarstvu edino merilo sposob
nosti rezultati, zato terjajo rezul
tati mariborskega gospodarstva
od njega takojšen odstop. Lani ga
je predsednik mestne vlade Anton
Rous uspel prepričati, naj ostane,
letos pa je odstop utemeljil z
“osebnimi razlogi”. Podobni raz
logi so navedli na odstop Milana
Petka.
Vse torej kaže, da so v
Mariboru tako težke gospodarske
in socialne razmere, da ni nič kaj
prijetno vladati. Ne nazadnje tudi
mariborsko delavstvo že lep čas
preti, da bo prišlo izrazit svoje
nezadovoljstvo pred mestno
skupščino - tako kakor ob
množičnih spontanih štrajkih 1988.
leta. Ob tem pa imajo lokalni
organi oblasti zaradi centralizacije
v Sloveniji tudi vse manj pristo
jnosti za reševanje problemov, s
katerimi so se sicer prisiljeni
dnevno ubadati. Le kdo bi se v
takšnih razmerah silil na čelne
funkcije?
TOMAŽ KŠELA

denje države je predstavila v oddaji na
lokalnem radiu in nato še na srečanju s
člani in simpatizeiji stranke.
Že uvodoma je pojasnila, da ne bo
obljubljala stvari, kijih kot predsednica
ne bo mogla uresničiti, čeprav to počne
jo drugi predsedniški kandidati. Ko je
govorila o socialni državi in o pocenitvi
državne uprave, seje obregnila ob voj
sko in policijo, ki pobereta preveč de
narja od davkov in z njim tudi preveč
samostojno razpolagata.
Socialisti so tudi odločno proti temu,
da bi tuji kapital narekoval vse življenje
v Sloveniji. »Naša država se ne sme raz
prodajati vsepovprek. V Rušah so pro
dali del tovarne Avstrijcem in zdaj v po
slovodnem organu, kjer so trije tujci in
štirje Slovenci, govorijo nemško. To se
veda ni še nobeno zlo, toda potem bodo
tudi vsi zapisniki, dogovori in drugi do
kumenti v nemščini. Slednjič bodo za
htevali, da preddelavci govorijo ne
mško, da se šolajo v Avstriji in tako
naprej,« je opozarjala predsedniška
kandidatka.
V stranki se zavzemajo za enakome
ren regionalen razvoj, zato bodo na nji
hovi listi poslanci iz vse Slovenije in ne
le Ljubljančani. Darja Lavtižar-Bebler,
• Domačini so na srečanju s pred
sedniško kandidatko opozorili tudi
na nuklearko. Stane Ilc je prepričan,
da se je treba pogovarjati o njenem
varnem obratovanju in ne o zapira
nju. »Če gre polovico elektrike na
Hrvaško, potem moramo vztrajati,
da se skladišče odpadkov zgradi pri
njih,« je bil oster. Tudi predsednik
občinskega odbora stranke dr. Slav
ko Sušin je menil, da si mora nu
klearka še v času obratovanja zago
toviti denar za zapiranje. Izrazil je
zadovoljstvo, ker je stranka glasovala
proti zakonu o zdravstvu, ki bo poslej
preveč prepuščeno zavarovalnicam,
denar pa se bo izgubljal pri posred
nikih.
je prepričana, daje treba lokalne skup
nosti zaščititi pred centralizacijo. K ta
kemu razvoju Slovenijo zavezuje tudi
evropska listina, vendar nekateri, s
predsednikom skupščine dr. Bučarjem
na čelu, še naprej trdijo, da se bo lokal
na samouprava razvila brez zakona.
B.DUŠIČ-GORNIK

puha in Marijo Vovk. Impoljški dom
po površini presega normative splošnih
zavodov za 30 odst. Več je prostora za
260 oskrbovancev in 98 delavcev, na
voljo je delavnica, telovadnica itd. Ne
bo več nepopisne prostorske stiske in
prav težaškega dela, ko v zavodu ni bilo
niti enega dvigala in so morali delavci
invalide nositi po stopnicah do rešilcev
in nazaj.
P. PERC

Rog — vprašanje
slovenske
države
Okrožni odbor OF je če
stital za 29. oktober
Na dan občinskega praznika 29.
oktobra so se v Dolenjskem muzeju
zbrali člani okrožnega odbora aktivi
stov OF nekdanjega novomeškega
okrožja. Najprej so počastili spomin na
ustanovitev Novomeške partizanske če
te na ta dan pred 51 leti na Frati. Bog
dan Osolnik je spregovoril o tem zgo
dovinskem dogodku, ki je razglašen za
slovesni dan občine Novo mesto in je še
vedno v veljavnem občinskem statutu,
čeprav se mu sedanje občinsko vodstvo
odtujuje. Praznika seveda ni treba
praznovati nikomur, ki ga sam ne spoš
tuje, je dejal med drugim in obudil res
nico o začetku vseljudskega upora in
boja OF proti okupatorjem. Odhod pr
vih dolenjskih partizanov v bitko proti
Nemcem na Bučki je bil junaško domo
ljubno dejanje in veliko tveganje življe
nja in smrti, a hkrati tudi dokaz globoke
ljubezni do domovine. Takrat smo sebi
in svetu povedali, da se fašizmu brez bo
ja ne bomo dali uničiti.
Zato ni države v Evropi, ki bi se sra
movala praznovanja takega dneva in
dejanj svojih borcev proti takratnim
največjim zločincem na svetu. Pri nas
pa razne stranke in struje še kar tekmu
jejo, kdo bo bolj zaničevalno govoril o
boju za narodovo svobodo in kdo bo
prizadevneje izničeval dosežke povoj
nih let. Tisti, ki ne priznavajo vrednost
NOB, iščejo vedno nove izgovore za
povzročeno gotje v drugi svetovni voj
ni. Samo skrajne fašistoidne skupine in
posamezne stranke si danes še upajo za
govarjati in celo poveličevati sodelova
nje s fašisti in zločine zadnje vojne.
Bogdan Osolnik je ob tej priložnosti
v imenu nekdanjih borcev in aktivistov
OF čestital za 29. oktober vsem prebi
valcem mesta in občine ter se s hvalež
nostjo spomnil njihovega velikega dele
ža v boju za osvoboditev, bodisi v
vrstah NOV ali v zaledju. Spomnil seje
trpljenja in žrtev, ki so jih dolenjski ljud
je dali za domovino v ječah in zaporih, v
taboriščih smrti ali v okupatoijevih
mučilnicah doma in kjerkoli po svetu.
V nadaljevanju seje so člani nekda
njega okrožnega odbora namenili naj
več časa odprtim vprašanjem vzdrže
vanja objektov na Bazi 20 in drugod v
Kočevskem Rogu, kjer se prepletajo in
teresi republiške Zveze borcev, treh
občin in Tovarne zdravil Krka. Gre za
celovito ohranitev Roga in njegove na
ravne, socialne, zgodovinske in politič
ne vloge. Državna raven očuvanja tega
naj večjega spomenika NOB še vedno ni
usoglašena s stroko, v naravovarstve
nem delu na Rogu pa ni čutiti deleža
gozdarjev, lovcev in še koga. Smo pred
bližnjo polstoletnico Kočevskega zbo
ra, kije bil ena izmed najpomembnejših
stopnic nove slovenske državnosti. Zve
za borcev v Novem mestu bo zato po
novno opozorila republiško organizaci
jo ZB, naj s civilno pobudo organizacij
oživijo konkretna prizadevanja, da bo
Rog zaživel v svoji celovitosti. Kočevski
Rog ni stvar posameznih strank, temveč
vprašanje slovenske države. Že pred še
stimi leti je bil sprejet predlog strokov
nih osnov za kompleksno ureditev vseh
vprašanj, ki kakorkoli zadevajo Rog in
njegov neizbrisni delež v naši zgodovini.
T. GOŠNIK

Zenske premalo samozavestne
V Trebnjem so ustanovili žensko zvezo pri SLS —
Mihaela Logar: Ženske so prezaposlene in utrujene
TREBNJE — »V Sloveniji je 52
odst. žensk, torej ženske oblikujemo po
litiko in da ne bi bila politika le moška,
moramo voliti ženske, kajti o državnih
stvareh morata odločati tako moški kot
tudi ženska,« je pred ustanovitvijo žen
ske zveze pri Slovenski ljudski stranki v
Trebnjem poudarila Mihaela Logar,
predsednica ženske zveze v SLS in pod
predsednica stranke.
Predsednik SLS Trebnje Tone Strah
ja na začetku obnovil zgodovino stran
ke, poudaril je, daje Slovenska ljudska
stranka resda pretežno kmečka stranka,
vendar v njenem okviru ustanavljajo
tudi druge stanovske organizacije, kot
so delavska zveza, ženska zveza, upoko
jenska zveza, obrtnogospodarska itd.
Ženska zveza je pravzaprav nasled
nica aktivov kmečkih žensk, ki po no
vem ne sodijo več v organizacijo zadru
ge. Ženske se bodo organizirale po
strankinih krajevnih odborih. Namen

ženske zveze je izobraževanje in prosvetljevanje žensk, spodbujanje k nji
hovi aktivni vlogi tudi v politiki. Mihae
la Logarje poudarila, daje bila do sedaj
vloga družine zanemarjena, povsod po
svetu pa družino cenijo. Leto 1994 bo
svetovno leto družine. V Sloveniji je
problem velika zaposlenost ženske, saj
imamo največji odstotek zaposlenih
žensk v Evropi. »Ženske si moramo iz
boriti možnost dveure ali štiriurne za
poslitve, saj so slovenske ženske preza• Upravni odbor ženske zveze pri
SLS Trebnje bo sestavljalo 9 žensk
(po zadružnih enotah). Predsednica
ženske zveze Trebnje je Marjeta
Uhan iz Rodin, njena podpredsedni
ca pa je Marinka Sever.
poslene in preutrujene,« je še dejala.
Ženske morajo postati boli samoza
vestne.
J. D.

naša anketa

Za poslance poskrbljeno
V začetku oktobra je slovenski parlament na eni redkih brez težav
sklepčnih sej in brez običajnih prerekanj sprejel zakon o poslancih. Ti
stim, ki se jim bo na decembrskih volitvah uspelo prebiti v to najvišje
oblastno telo, bo seveda še naprej zagotovljena poslanska imuniteta.
Pripada jim plača v višini petkratne slovenske povprečne plače — ta je
bila julija okrog 30 tisočakov — in dodatki. Funkcijski dodatek lahko
osnovno plačo tudi podvoji, če bo poslanec aktiven v delovnih telesih,
poslanskih skupinah itd. Tuje še dodatek za minulo delo, regres za pre
hrano in dopust, povračila raznih stroškov (na primer na dela prost dan,
za prevoz na delo), nadomestilo za ločeno življenje, jubilejna nagrada,
odpravnina ob upokojitvi, povračilo stroškov službenih potovanj in, ne
nazadnje, mesečni pavšal za kritje stroškov dela v volilni enoti. Poslan
cu pripada 40 dni rednega, teden izrednega in izjemoma še 30 dni iz
rednega dopusta na leto. Pripada mu pisarna s tajnico in strokovnimi
delavci v volilni enoti. Poslanska plača mu pripada še tri mesece po iz
teku mandata, če se ne more vrniti v prejšnjo službo, pa eno leto ali celo
dve, če mu manjka do upokojitve manj kot leto. Poslanec, ki bo imel ob
izteku mandata 25 let delovne dobe, se bo lahko upokojil. To velja že za
poslance, ki garajo v zdajšnjem parlamentu. Gneči kandidatov se torej
ne bo treba nič čuditi.
SLAVICA ŠUBIC, delavka v kočev
skem Itasu: »Naša oblast je prav nesramna
do delavskega razreda. Politični delavci
imajo daleč prevelike plače glede na plače
delavcev, živijo pa od njihovega dela. De
lavski razred pada vse nižje v bedo, politič
no nemoč in brezpravnost. To ni približe
vanje zahodnim demokracijam. Obsojam
neresnost poslancev, ki hodijo na zasedanja,
dobivajo dnevnice, v odločilnih trenutkih
pa naredijo tako, da niso sklepčni.«
ALEŠ ŠKAPER, dijak kočevske srednje
šole iz Ribnice: »Kot vse kaže, je danes do
bro biti politik. Priznam, da imajo odgo
vorno delo, saj gotovo ni lahko voditi drža
ve, menim pa, da čas še ni zrel za pravično
ovrednotenje njihovega dela in za pretirane
ugodnosti. Če se gredo Evropo in so to že
storili, naj vsaj poskrbijo tudi za naše evrop
ske plače in štipendije, za naš lepši jutri.«

IRENA ZUPANČIČ, Revoz Novo me
sto: »Sedanji poslanci v republiškem par
lamentu so bili zelo radodarni do bodočih
poslancev, ki bodo po volitvah prišli na
stolčke. Mislim, daje to ena redkih dobrih
stvari, ki sojih naredili v svojem mandatu,
pa še to le zase. Če bi bila sama poslanka, bi
bila zaradi takšne plače in drugih ugodnosti
presrečna. V odnosu do nas delavcev pa je
to prava svinjarija.«
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JOŽE PAHOR, poslovodja v metliški
Elektrotehni: »Mislim, da se poslanci pri
svojem delu niso toliko izčrpali, da bi jim bi
lo dovoljeno iti v pokoj po 25 letih dela. To
bi si prej zaslužila zaposlena ženska, ki je
doma še gospodinja. Če je pri nas zares de
mokracija, naj velja za vse enako. Ne vem,
zakaj privilegiji za poslance, ki so sijih po
vrh vsega izglasovali sami. Če bi odločali
navadni smrtniki, do tega gotovo ne bi
prišlo.«
ROMAN GOLOBIČ, avtoličar iz Semi
ča: »Vprašanje je, če so si republiški poslan
ci takšne priboljške zares zaslužili. Mnogi
niti na seje niso hodili, da ne odpiram vpra
šanja, kako so bili uspešni pri svojem delu
tisti, ki so telo sicer imeli v skupščini. Me
nim, da poslanci nimajo moralne pravice
do takšnih privilegijev, tudi zato ne, ker za
svoja dejanja sploh niso odgovarjali svoji
volilni bazi.«
ALOJZ ROGELJ z Rdečega Kala pri
Dobrniču: »Poslanci so si dobro postlali, za
delavce, ki delajo tudi na zelo težkih delov
nih mestih, se pa nihče ne zmeni. Mislim, da
je prav, da tisti, kije nekaj naredil za napre
dek naše države, dobi pošteno plačilo. Kot
lahko vidimo in slišimo po televiziji, je takih
bolj malo. Prav bi bilo, da bi imeli neko me
ro za vse, ne le za nekatere stvari.«
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FRANC KATIČ, dipl. elektroinženir v
krškem Vidmu: »Kaže, da so si poslanci z
zakonom kar dobro postlali. Jasno je, da
poslanec ne more delati zastonj, a kar so si
uredili z zakonodajo, ni ravno skromno.
Vprašljivo je tudi, da velja zakon v bistvu za
nazaj. Poslancev je veliko in skupščina je
delala razmeroma slabo. Mnogi niso priha
jali na seje, kar moti še bolj kot denar, ki ga
bodo dobili. V tem smislu bi moral biti za
kon preciznejši.«

BORIS PERNOVŠEK, poslanec v sevniški občinski skupščini: »Tega, da so po
slanci v slovenskem parlamentu izglasovali
zakon, ki jim omogoča pridobitev pokojni
ne že po 25 letih delovne dobe, niti ne odo
bravam niti ne obsojam. Pridružujem pa se
tistim, ki menijo, da bi poslanci, ki imajo že
tako privilegije, s takšno potezo lahko po
čakali. Za zdajšnji čas hude gospodarske
krize, ko je vse več ljudi brez dela in kruha,
ni primerna.«

JERNEJ ZORKO, obrtnik iz Župeče
vasi pri Cerkljah ob Krki: »Ne morem odo
bravati zakona, ki daje take privilegije po
slancem. Sojih ljudje izbrali za take odlo
čitve? Menim, da so bili že doslej za svoje
delo dovolj nagrajevani, s plačami in častjo.
To bi jim moralo biti dovolj. Če bi bil jaz
poslanec, bi glasoval proti posebnim ugod
nostim. To ni demokracija.«
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Likvidnostne težave KZ Ribnica
Ribniška zadruga že četrti mesec deluje v novi obliki — Do pred kratkim niso po
znali likvidnostnih težav — Prekinili poslovanje z Rikom
RIBNICA — Mercator — Kmetijsko-gozdarska zadruga Ribnica seje kon
cem junija preoblikoval v skladu z novim zakonom o zadrugah. Prav ta čas pa
sovpada s pojavom njihovih likvidnostnih težav. 23 milijonov tolaijev neplača
nih več ali manj že zapadlih teijatev 64-članskemu kolektivu, ki nima visokih
plač, v tem trenutku predstavlja kar 7 mesečnih bruto plač celotnega kolektiva.

TUDI OKTOBRSKO
MLEKO PO
21,40 TOLARJA
LJUBLJANA — Tudi oktobrsko
mleko bodo kmetovalci dobili plačano
po ceni, ki je bila določena še v aprilu,
torej po 21,40 tolarjev liter. Odbor za
mleko, katerega pristojnosti po novem
tako in tako niso jasne, ni na zadnji seji
mogel spremeniti ničesar, četudi so se
stroški pridelovanja zvečali še za dva
odstotka, tako da rejci po modelnih
kalkulacijah Kmetijskega inštituta do
bijo plačanih le še 66,7 odstotka pride
lovalnih stroškov, karje manj kot kdaj
koli doslej. Slabo plačilo že vpliva na
pridelavo, saj je bil septembrski odkup
že za desetino manjši kot lani, pa vendar
ima Slovenija še presežke mleka in
mlečnih izdelkov, nemalo tudi zato, ker
je uvozila čez milijon kilogramov sme
tane in pol milijona kilogramov sira, in
to celo iz sosednje Hrvaške, ki je bila
dolga leta velik kupec slovenskega mle
ka in mlečnih izdelkov.

Z NOVOMEŠKE TRŽNICE
Ta ponedeljek je bila tržnica prav
opustošena. Manjkale so vse stojnice,
ki so jih še pretekli petek zasedali
prodajalci sveč in cvetja. Manj pestra
je bila tudi ponudita kmetijskih pri
delkov. Se največje zelja za ozimnico
— po 40 tolarjev, česen je 270, jajca
12, slive 50, hruške 80, med 300, fižol
200, črna redkev 100, čebula 60, radič 140, kostanj 100 in krhlji 300 to
larjev. Na stojnici Sadja in zelenjave
so bile banane 90, radič 150, hruške
85, pomaranče 165, grozdje 130, ze
lje 40, krompir 27, limone 189, por
193, česen 219, fižol 123 in lešniki
700 tolaijev. Pri Deladiniju so bili
orehi 1000, banane 80, mandarine
150, italijansko grozdje 160, kivi
250, suhe fige 260, solata 150, radič
200, jabolka 80, hruške 80 in kaki
200 tolaijev.

Sejmišča
BREŽICE — Na sobotnem sejmu
so prodajalci ponujali 138 do treh
mesecev starih prašičev in 23 starej
ših. Prvih so prodali 89 po 300 do
350, drugih pa 12 po 210 do 240 tolar
jev za kilogram žive teže.

Od julija dalje je ribniška zadruga
last 157 ljudi, pretežno kmetov in nekaj
izdelovalcev suhe robe, ki so svoj član
ski delež v višini 200 mark že poravnali,
200 jih bodo v prihodnjem letu, 200
mark pa jim je priznala zadruga. Ob tej
reorganizaciji seje zadruga dodatno re
gistrirala tudi za opravljanje gozdarske
dejavnosti. Delavci zadruge niso njeni
člani, direktor pa ima skoraj enake pri
stojnosti kot prej. Prav zaradi slednjega
seje dolgoletni direktor ribniške zadru
ge Mirko Pirc pred nedavnim lahko
samostojno odločil za prekinitev po-

PRVO SREČANJE
KMEČKIH DRUŽIN
VIDEM-DOBREPOLJE —
Kmetijski zavod Ljubljana bo v ne
deljo, 8. novembra, priredil prvo
srečanje kmečkih družin ljubljan
ske regije, ki se bo končalo v vasi
Kompolje v Dobrepoljski dolini,
natančneje v tamkajšnji gostilni Pri
Zori. Zbimo mesto bo ob 9. uri
pred zadružno enoto v Grosupljem,
od tam bodo udeleženci krenili
proti Taborski jami, Cerovemu,
Stični in Muljavi ter si ogledali
znamenitosti teh krajev, končna po
staja pa bo, kot rečeno, v Kompo
ljah, kjer bodo priredili tudi krajši
kulturni program. Vabljeni, posa
mične družine se lahko priključijo
tudi med potjo!

slovnega sodelovanja z Rikom, kije za
drugi v tem trenutku dolžan 2,1 milijo
na tolaijev.
»Riku smo pred približno mesecem
in pol prenehali dobavljati hrano za
njegove malice. Ta izguba nas mesečno
prizadene za 700 do 800 tisoč tolaijev,
kar je za nas izredno veliko, vendar jim
zastonj tudi ne moremo več dajati hra
ne,« pojasnjuje svojo odločitev direktor
Prič. Zaradi neplačanih teijatev v višini
3 in pol milijona tolaijev (kar polovica
od tega so že obresti) so prav pred krat
kim začasno ustavili tudi poslovanje z
Inlesom.
»Do konca junija nismo poznali lik
vidnostnih težav. Delali smo brez na-

Mirko Pirc

Spremenili naj bi pogoje za sprejem novih članov v
__________črnomaljsko kmetijsko zadrugo

Kmetijski nasveti
Krkin virkon prestal test
Ponavljamo, kar smo že zapisali na tem mestu: evropski standard
za mleko je kar petkrat strožji kot naš pravilnik, ki ta čas še velja.
Po naših določilih in zahtevah za higiensko kakovost mleka sme
imeti mililiter prvovrstnega in najbolje plačanega mleka do 500.000
mikroorganizmov, po evropskem standardu pa le do 100.000. To
pomeni, da brez korenito izboljšane higiene za slovensko mleko
ne bo vstopa v Evropo.
Tega sc rejci morajo zavedati, prav tako pa tudi industrija, ki
dela za potrebe mlekarstva. V izdelovanju razkužil se je že pojavila
precejšnja konkurenca, v njej pa se je s svojim izdelkom virkonom
S uveljavila Tovarna zdravil Krka iz Novega mesta. Še več, svoj
izdelek je dala testirati veterinarskemu zavodu v Mursko Soboto,
kjer so ugotovili, da spada med najboljše tovrstne proizvode, ki
jih je mogoče kupiti na evropskem trgu.
Kot poroča doktorica veterine Jasna Zver, so virkon S preizkusili
na različnih področjih uporabe v mlekarstvu in se je povsod dobro
obnesel. Dobljene rezultate so preverjali v posebnem laborato
rijskem testu “na nosilcih”, ki ga predpisuje Nemško veterinarsko
društvo, kar pomeni, da so novomeški izdelek podvrgli najstrožjim
zahtevam. Virkon S se je izkazal kot učinkovito baktericidno,
virucidno in fungicidno sredstvo, ki dobro deluje že v 1-odstotni
koncentraciji, ne da bi bilo škodljivo za okolje ali uporabnika, to
pa je tista “evropska” zahteva, ki jo po novem mora izpolnjevati
dobro razkužilo ali čistilo.
Dobro razkužilo mora zanesljivo učinkovati, ne da bi ga poprej
segrevali, in tak je tudi virkon S. Naj ob tej priložnosti ponovimo,
kaj je nasploh potrebno za uspešno razkuževanje, ne oziraje
raje se
na to, kakšno "razkužilo bomo" uporabili. Mlekarsko posodo in
naiaprave je potrebno temeljito izpirati z mrzlo vodo že pred
začetkom uporabe, po uporabi pa z mlačno vodo. Sledi temeljito
čiščenje in razkuževanje z izbranim sredstvom - najmanj 10 minut,
potem pa obvezno izplakovanje. Samo tak postopek jamči čisto
roleko m najvišjo prodajno ceno.
Inž. M. L.
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Ob tem ne upoštevajo predvojnega
dolga Hrvaške v višini skoraj 1,3 mili
jona takratnih jugoslovanskih dinatjev,
ki so ga več ali manj že odpisali. Ker pa
tudi povojni dolg Hrvaške znaša že 740
tisoč tolarjev, so se v ribniški zadrugi, ki
se s suho robo (kuhinjsko galanterijo,
spominkarstvom in lesno emabalažo)
kot svojo najbolj donosno panogo vse
bolj usmeija v izvoz, odločili, da bodo v
bodoče Hrvaški dobavljali robo samo,
če jo bo kupec plačal vnaprej.
M. LESKOVSEK-SVETE

Z majhnimi koraki
Male agromelioracije bo
do zajele 70 ha

Začasno brez novih članov
ČRNOMELJ — Upravni odbor tu
kajšnje kmetijske zadruge je sklenil za
časno ustaviti sprejemanje novih članov
v zadrugo. Članov je namreč že 230,
zanimanje za včlanjevanje v zadrugo pa
se povečuje, zato bo upravni odbor
predlagal občnemu zboru, da spremeni
in dopolni pogoje za sprejem. Sedaj
namreč velja, da mora kmet na leto
prodati zadrugi vsaj 5.000 litrov mleka
ter plačati enkratni članski delež 500
DEM v tolarski protivrednosti. Po
občnem zboru, ki naj bi bil predvidoma
še ta mesec, bodo v črnomaljsko zadru
go zopet sprejemali nove člane.
Sicer pa bo zadruga dala tudi zahtev
ke za pridobitev pravice do delnic v
predelovalni industriji, s katero je sode
lovala. Ta možnost je dana po zakonu o
zadrugah. Od leta 1986 do 1990, torej v
letih, ki jih upošteva zakon, je znašala
vrednost sodelovanja črnomaljske KZ z
omenjeno industrijo 900 milijonov to
laijev. Največ so sodelovali z mesno
predelovalno industrijo ter z Ljubljan
skimi mlekarnami.
Tudi sedaj ima zadruga v kooperacij
skem pitanju skoraj 600 glav živine.
Nekateri kmetje pitajo celo do 50 glav.
S tem imajo zagotovljeno osnovno čre
do za potrebe črnomaljske klavnice. Z
razširitvijo klavnice, ki naj bi bila pred
vidoma končana dojunija 1993, pa bo
do potrebe po živini še večje, zato so se

jemanja kreditov, razen kredita, ki smo
ga najemali v okviru svojih organizacij
za pripravo izvoza izdelkov suhe robe,«
pravi Pirc in dodaja, da zaradi številnih
dolžnikov tudi zadruga dolguje drugim,
vendar so s plačili v zamudi le do 14
dni, saj imajo dvakrat več teijatev, kot
pa sami dolgujejo.

v zadrugi odločili, da bodo povečali
število živine tudi v zadružnih hlevih na
Lokvah in v Dragatušu na 500 pitancev
na leto, kakršne so tudi zmogljivosti za
družnih hlevov. Na kuiji farmi na Krasincu pa bodo še naprej letno zredili
okrog 300 tisoč piščancev, težkih po
dva kilograma.
Zadruga pa oddaja del svoje zemlje
tudi v najem okrog 150 kmetom. Pogoj
je, da najemniki najmanj 70 odst. na teh
zemljiščih pridelanih presežkov hrane
prodajo zadrugi. Letna najemnina je od
50 do 150 DEM za hektar.
M. B.-J.

Suhe hruške
in obilo
grozdja

SEVNICA — Načrt t.i. izboljšav
zemlje, agromelioracij na območju
Škocjan—Smaiješke Toplice, zajema
72,60 ha, na območju sevniške občine
pa gre za 13,65 ha zemljišč v k.o. Telčice in Krsinji Vrh, last štirih višinskih
kmetij. Kmetje so izrazili interes, da bi
uredili zemljišča, in podpisali programe
ureditve in izjave, da bodo sami zago
tovili razliko med predračunsko vred
nostjo in denatjem, ki naj bi ga dobili
od ministrstva za kmetijstvo.
Na teh površinah bodo izvedli krčit
ve grmovja, planiranje površin, apnjenje, založno gnojenje, naposled jih bodo
zatravili, da bi na ta način omogočili
nemoteno, bolj smotrno obdelavo in
večje pridelke. Načrt urejanja je pripra
vila Kmetijska svetovalna služba Novo
mesto, investitor pa je novomeška KZ
Krka. Sevniška skupščina naj bi spreje
la odlok, ki omogoča uvedbo postopka
za to melioracijo. Sprejela paje le osnu
tek odloka, ker za vsa zemljišča še ni
mnenja zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine.

TEČAJ KLETARJENJA
V METLIKI
METLIKA — Društvo belo
kranjskih vinogradnikov bo v de
cembru organiziralo že peti začetni
tečaj kletaijenja. 42-urni tečaj bo
potekal v prostorih vinske kleti v
Metliki, kjer bo na voljo potrebna
oprema. Za tečaj se lahko prijavite
do 25. novembra, v Črnomlju pri
Janku Banovcu, v Semiču pri Ireni
Plut in v Metliki pri Martinu Kra
mariču. Tečaj bo izveden v sodelo
vanju s kmetijskim inštitutom iz
Ljubljane. Vsi, ki bodo uspešno
opravili tečaj, bodo prejeli spričeva
lo kletaija.

EN
HRIBČEK
BOM
KUPIL...
Ureja: mag. Julij Nemanič

Najprimernejše
vinske sorte
in podlage (1.)
Odločitev o izbiri sorte in
podlage je za marsikaterega vino
gradnika zelo težka. Vzrok je
nezadostno poznavanje lastnosti
posameznih sort in vrst podlage
ter njihove možnosti uspevanja na
določeni legi in tleh. Poleg tega je
razumljivo, da je marsikdo obre
menjen s trenutnimi razmerami na
trgu (dobra prodaja, ugodne cene
itd.).
Odločitev na osnovi zgolj tržnih
ugodnosti pomeni veliko tveganje,
kajti povečano povpraševanje jto
določeni sorti je samo trenutna
moda in se praviloma hitro obrne
v prid druge sorte. Nespremenjeno
ostane le razmeije v odnosu
kakovosti med posameznimi sorta
mi. Zato smo v primeru odločitve
za neustrezno sorto dvakrat oš
kodovani: izgubimo posebne tržne
ugodnosti in dosegamo slabšo
kakovost zaradi neustreznih raz
mer rastišča.
V primeru, da zaradi modnega
povpraševanja vinogradniki zasadi
jo prevelike površine ene sorte,
pride do prevelike ponudbe vina
in cene se znižajo. Posameznik
takrat ne more nič spremeniti ter
mu ostane gojenje vinograda
naprej še vrsto let, kljub temu, da
zaradi neustrezne sorte z ozirom
na dane talne in klimatske raz
mere ter lego vinograd ne dosega
primernih količin niti kakovosti.
Za vsako leto predčasno izločenega
vinograda pa izgubi 100.000 tolar
jev na hektar.
Torej je edino pravilna odločitev,
da popolnoma izkoristimo dane
naravne možnosti z najbolj ust
rezno sorto, cepljeno na ustrezni
podlagi. Da bi posameznik znal
izbrati primerno sorto, posredu
jem kratek opis osnovnih sortnih
lastnosti in* zahtev.
Na območju Bele krajine, Do
lenjske in Posavja so zasajene
precejšnje površine z nepreverjeni
mi in nekaterimi manj kakovost
nimi sortami. To so bodisi sorte
iz drugih rajonov (malvazija, ranfol, šipon itn.) ali nove sorte
križanci vzgojeni pred kratkim
časom (kemer, bachus, scheurebe,
zvvgigelt, 14/2 itd.). Vprašanje je,
ali naše razmere omogočajo uspešno
gojenje teh sort. Ker je v poskusne

namene zasajeno že dovolj, mora
mo počakati z nadaljnim širjenjem
toliko časa, da se prepričamo o
njihovi primernosti. Ko se ugotovi
za neko sorto, da ji določene lege,
klimatske in talne razmere ugajajo,
jo vpišejo v sortno listo, s čimer
je dovoljeno njeno širjenje na
določenem območju.
V starih vinogradih najdemo trse
najkakovostnejših sort (traminca,
sivega pinota, belega pinota, ren
skega rizlinga, sovinjona, rumenega
muškata), kar dokazuje da so te
sorte že od nekdaj na našem
območju. Zato moramo za njihovo
uspešno gojenje izbrati samo ust
rezno podlago in parcelo.
Prepričan sem, da bo v prihodnje
imelo kupca samo zelo kakovostno
vino, pridelano na naravnen način,
brez dodatkov. To nam omogočajo
sorte, ki dajejo manjši pridelek:
traminec, sivi pinot, modri pinot in
praviloma tudi sorte z zadovoljivi
mi količinskimi pridelki, kot so beli
pinot, renski razling, rumeni muškat,
sovinjon, Sardone, modra frankinja,
šentlovrcnka. Z izvajanjem ust
reznih zelenih del lahko prilagodi
mo količino pridelka zmožnosti
trsa tako, da bo vsaka sorta dajala
kakovosten pridelek.
Glede odločitve, ali naj uvajamo
pri nas do sedaj malo zastopane
sorte ali tipičnim sortam tega
območja izboljšamo kakovost, menim,
da imajo več prednosti naše sorte,
seveda ustrezno oskrbovane. Pri
preveliki ponudbi, npr. šardoneja,
se bo kupec odločil za že znano
območje in pridelovalca tega vina,
še prej pa zaradi tega, ker je v
človeški naravi, da vedno želi tisto
česar še nima. To pomeni, da bo
ta neznanka prej žametna črnina,
rumeni plaveč ali kraljevina kot
sorte, ne pa npr. Sardone neznane
ga porekla. Zelo pomebno je, da
ob prvem srečanju z vinom potrošnik
dobi dober vtis, in če bo trajno
zagotovljena dobra kakovost, bo
dalj časa vztrajal pri tej izbiri. Ker
porabe vina ne bo možno količinsko
povečevati, bo uspešen edino tisti,
ki bo pridelal vrhunsko kakovost.
Zahteve bodo vedno večje in prišlo
bo do tega, da nam bo uspelo
vzdržati pristisk drugih prideloval
cev samo z zniževanjem cene in
izboljšanjem kakovosti.
Opis lastnosti posamezne sorte
in podlage naj bi pomogel k
pravilni izbiri. Podrobnejše po
datke je možno dobiti pri izkušenih
pridelovalcih ali iz strokovnih knjig.
(Nadaljevalce sledi)
inž. JOŽE MAUEVIC

Prizadeta letina
KRŠKO — Tukajšnji Mercator—
Agrokombinatje letos v sadovnjakih
v Brestanici, Kostanjevici, Leskov
cu in Stari vasi, ki obsegajo skupno
• M—Agrokombinat se je ne
davno potegoval za priznanja in
prejel nekaj odličij »slovenska
kakovost«. Tako so s tem znakom
ocenjevalci nagradili laški rizling,
letnik 91 izbor, ter lanske letnike
cvička, modre frankinje in laške
ga rizlinga. »Slovensko kakovost«
je krški omenjeni pridelovalec
prejel še za lanski pridelek hrušk
konference ter jabolk idared, jo
natan, zlati delišes in jonagold.
blizu 300 hektarov, nabral polovico
manj sadja, kot je kazalo. Izjemno
so bili prizadeti nasadi hrušk in ja
blan v Stari vasi, kjer so se posa
mezna drevesa zaradi pomanjkanja
vode posušila. Komaj kaj bolje seje
godilo hruškam v nasadu v Leskov
cu. Po takem katastrofalnem delo
vanju suše, ki je sledila pozebi, le
tošnja sadna letina tudi kakovostno
zaostaja za pričakovano. Od pride
lanega sadja je M—Agrokombinat
zato več kot četrtino prodal v indus
trijsko predelavo in kot manjvred
no blago. Izkupiček bo zato precej
manjši, kot bi bil sicer. So pa vsaj še
trije dodatni razlogi za slabšo pro
dajo sadja. Zaradi zmanjšanega po
vpraševanja sadje na trgu ne dosega
pričakovane cene, hrvaško tržišče
se je za M—Agrokombinat malo
dane povsem zaprlo, izjemno težko
pa gre tudi prodaja v evropskih dr
žavah, ki so letos same pridelale ve
liko sadja.
Vsaj nekaj manj težav bo imel
M—Agrokombinat v vinski kleti.
Slednja je spričo letošnjega res
obilnega pridelka na širšem krškem
območju odkupila rekordno koli
čino grozdja, ki je bilo tudi nadpo
vprečne kakovosti.
L. M.

Priporočani so zaščitni tuneli
Vrtna dela v pričakovaju zime — Ne kompostirati semenečih ali obolelih rastlin
— Cez zimo naj bo zemlja v odprti brazdi — Kako popravimo težko grudo
V novembru bomo z zadovoljstvom
pobirali še zadnje pozno sejane vrtnine,
ki jim manjše slane, kakršne so se pojav
ljale do sedaj, niso škodile. To so pred
vsem: korenček, koleraba, črna redkev,
črni koren, repa, cvetača, por, hren, po
zno zelje in ohrovt. Vse te vrtnine bo
potrebno shraniti na najprimernejši na
čin. Korenovke zahtevajo za uspešno
skladiščenje mrzlo (Odo 6°C) in vlažno
klet (85 do 90% vlage). Tem zahtevam
pa se lahko približamo le, če imamo
vkopano, dobro izolirano klet z nebetoniranimi tlemi in če z odpiranjem ter
zapiranjem zračnikov uravnavamo zra
čenje.
Če je klet presuha, si pomagamo ta
ko, da zabojčke korenčka, rdeče pese,
črne redkve pa tudi korenov peteršilja
in hrena ovijemo s folijo. Seveda se na
spodnji strani folije ne sme pojaviti
kondenzirana vlaga, kar lahko povzroči
gnitje. V tem primeru folijo naluknjamo
ali razrahljamo, da pride do korenov
več zraka. Vse naštete korenovke se tudi
zelo dobro skladiščijo, če jih v kleti za
kopljemo v malo vlažen pesek ali miv
ko. Korenovke se daljši čas, do pomla
di, dosti bolje skladiščijo v zasipnicah
kot v kleteh.
Posevke radiča, solate, motovilca ali
endivije zaščitimo tako, da nad gredo
postavimo polkrožni tunel in ga pokri
jemo s polietilensko folijo. Loke iz les
kovih ali kovinskih palic zapičimo v
zemljo v razdalji pol metra od enega do
drugega, na vrhu pa jih povežemo v ži
co, ki jo na koncih grede zasidramo. Na
tako pripravljeno ogrodje opnemo foli
jo in jo ob straneh zakopljemo v zemljo.
Da bo vrt tudi čez zimo lepo urejen,
poberemo vse zdrave ostanke rastlin in
jih zložimo na kompostni kup. Rastline,
ki so že napravile seme, in obolele rast
line pa najprej sežgemo in pepel kom

postiramo. Kajti če kompostiramo semeneče in obolele rastline, bomo s
takim kompostom širili na vrt dodaten
plevel in bolezni, ki nam bodo okužile
komaj vznikle rastline.
Izpraznjene grede pognojimo z gno
jem in prelopatamo ali preorjemo do
globine 25 cm ter zemljo pustimo v od
prti brazdi. S hlevskim gnojem pognoji
te le na tistem delu vrta, kjer boste
spomladi sejali vrtnine, ki dobro prena-

šajo gnojenje s hlevskim gnojem. Če
imate težko, kislo in močvirno zemljo,
jo v tem mesecu pognojite s kameno
moko KPMG, gnojilom ecovit ali ap
nom (do 10 kg/ar), tako se vam bo čez
zimo struktura tal precej zboljšala pa
tudi kislost se bo zmanjšala.
Inž. CVETKA LAVRIČ,
svetovalka za kmečko družino
in dopolnilne dejavnosti

HELENA MRZL1KAR {gospodinjski

kotiček

Jajca tako in drugače
Večino jajčnih jedi pripravimo
hitro in enostavno. Za zajtrk je
primemo zakrknjeno ali poširano
jajce, pravimo tudi zgubljeno jaj
ce. Najprej ga ubijemo v zajemal
ko in potopimo v rahlo okisan
kron. Soli ne dodajamo, ker neugotfno vpliva na beljak. Počakamo
nekaj minut, da beljak zakrkne in
zaščiti še tekoč rumenjak. Lepo
oblikovano postane le zelo sveže
jajce. S penovko ga previdno dvi
gnemo iz vode in postrežemo h
kruhu z rezino šunke ali s surovim
maslom.
Če se bomo lotili priprave
umešanih jajc, bomo le z nekoliko
potrpljenja dobili rahlo kremasto
zmes. Segreto,ponev namastimo
s surovim maslom in vlijemo
umešana jajca. Pred segrevanjem
jim lahko dodamo poper, razna
zelišča, sesekljano zelenjavo, gobe
in podobno, vendar pazimo, da
dodatki ne prekrijejo okusa jajc.
Med stalnim mešanjem počasi
segrevamo, da postane jed primemo
gosta ne pa drobljiva.
Nekoliko slabše prebavljiva so
pečena jajca na oko, ki jih nikoli

ne vključujemo v dietno pre
hrano. Pravilno pečeno jajce ima
beljak čvrst, rumenjak pa še
menak. Če jajce predolgo časa
pečemo, postane beljak trd,
porjavel in neprijetnega okusa.
Pečena jajca postrežemo s seg
retimi ocvirki, na zrezku, na
popečenem kruhu, na dušeni
'lenjavi
ni;
ali zelenjavnih pirejih,
ni
/e hočemo,
da zakrkne tudi
rumenjak, ga med pečenjem
prelivamo z vročo maščobo.
Za hitro pripravljeno jed so
priljubljene tudi omlete. Najbolj
znane so zvite omlete iz jajc,
popra, soli in raznih dodatkov,
kot so zelišča, nariban sir, šunka,
pražene gobe ali razna zelenjava.
Podobne dodatke vmešavamo
tudi v ploščate omlete.
Pri nas je zelo razširjena pri
prava kmečke omlete, za katero
potebujemo 125 g na kocke
narezane slanine, 2 srednje ve
lika, na kocke narezana krompir
ja, malo popra in sesekljanega
peteršilja. Vse skupaj zdušimo in
vmešamo med 4 zvrkljana jajca
ter snečemo rahlo omleto.
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Uršna sela:
Vsak krkaš vsaj na enem tečaju
Evropska
nič več ne bo
Krkin izobraževalni center je že tretje leto zapored pripravil bogat program iz
obraževanja zaposlenih — Letos poudarek na marketingu in osebnostni rasti

NOVO MESTO — Eden od odgovorov na vprašanje, v čem je skrivnost
uspeha novomeške Krke, tovarne zdravil, je gotovo v tem, da ima v njej od
nekdaj visoko ceno znanje in da obstaja zavest o pomenu njegovega dograje
vanja. V Krki se je v oktobru pričela že tretja celoletna sezona internega izobra
ževanja. V izobraževalnem centru Krke so spet pripravili bogato ponudbo pro
gramov, v katere nameravajo tokrat pritegniti vsaj polovico zaposlenih.
Ko so celostno ponudbo pripravili
prvič, seje v najrazličnejše programe in
ternega izobraževanja vkljuolo prek
1.400 delavcev, lani pa skoraj 3 tisoč.
Če bi šteli še seminaije in tečaje zunaj
Krke, se je vsak krkaš v času od sep
tembra 1991 do do avgusta 1992 ude
ležil povprečno najmanj enega seminar-

temih izobraževalnih programih je letos
poudarek na marketingu, saj teh znanj
še ni dovolj, pa na seminaijih za oseb
nostni razvoj,« pravi Alenka Pučko,
vodja Krkinega Izobraževalnega cen
tra, v katerem pripravljajo in opravljajo
vse v zvezi z internim izobraževanjem,
poleg tega pa imajo na skrbi tudi študij
ob delu, štipendiranje, pripravništvo,
Krkine nagrade itd.
Letošnji programi internega izobra
ževanja, v katerega nameravajo vključi
ti okrog 1.700 zaposlenih, ponujajo
pridobivanje, izpopolnjevanje, obnavlja
nje in posodabljanje znanja na petih
različnih področjih. Prvo, za katero je
letos še posebno zanimanje, obsega vse,
kar se nanaša na vodenje in organizira
nje dela. Prvi seminar o novih pristopih
h komuniciranju so že izpeljali. Dobro

obiskana bo tudi bližnja delavnica za
govorništvo, veliko zanimanja pa je tu
di za seminar o obvladovanju konflik
tov v podjetju, ki ga bo 16. in 17. no
vembra vodil svetovno znani strokov
njak dr. Richard H. Greene iz Kaliforni
je. Drugo je področje kakovosti, dobre
proizvodne prakse, boljše mikroorganizacije in humanizacije dela itd. Tretje je
področje računalništva in informatike*.
Še naprej je veliko zanimanja za uče
nje jezikov. Začeli so z že klasično po
nudbo angleščine, nemščine in italijanš
čine na raznih stopnjah, prvič pa so
letos pripravili tudi tečaj slovenščine.
Program ni zacementiran, ampak lahko
pripravijo še kakšen tečaj, če bo dovolj
zanimanja. V peto področje so vključe
na strokovna predavanja z različnih
področij in strokovni izpiti. Edina šibka
točka množičnega izobraževanja krkašev so ustrezni prostori. Upajo, da ne
več dolgo, saj nameravajo v ta namen
urediti del hotela Metropol. Takrat bo
do posamezne programe pogumneje
ponudili še drugim.
Z. L.-D.

Volilna konvencija štirih
Alenka Pučko
ja. Seminatjev s področja vodenja in
organiziranja dela seje udeležilo 513, s
področja dobre proizvodne prakse 746,
s področja informatike 644 in jezikov
nih tečajev 345 krkašev. 12 strokovnih
predavanj je poslušalo 600 delavcev, za
109 delavcev pa so organizirali stro
kovne izpite. V 231 vrst izpopolnjevanj
izven Krke pa je bilo vključenih 574 de
lavcev.
»Odziv na ponudbo internega iz
obraževanja je velik. Td nam potrjuje,
da so programi pravi in kakovostni. Po
leg tega se trudimo vsako izobraževanje
organizirati tako, daje zanimivo, četudi
je obvezno. V glavnem pa morajo ljudje
sami začutiti, da je izobraževanje po
trebno, in opažamo, da so se zadnja leta
stvari zelo spremenile. Ljudem je jasno,
da brez izobrazbe in brez dopolnjevanja
znanja ne bodo mogli napredovati niti
obdržati delovnih mest. Odziv je temu
primeren, prav tako se je močno pove
čalo zanimanje za študij ob delu. V in-

Štiri stranke združene liste: SDP, Delavska stranka,
Demokratična stranka upokojencev in Socialdemo
kratska unija, so prepričane o volilnem uspehu
OTOČEC — Prejšnji četrtek je bila
na Otočcu volilna konvencija združene
liste SDP, Delavske stranke, Demokra
tične stranke upokojencev in Socialde
mokratske unije za določitev kandida
tov za volitve v Državni zbor slovenske
ga parlamenta iz volilnih okrajev VI.
volilne enote. Te stranke, kot rečeno,
gredo na volitve skupaj, na združeni li
sti, in to z geslom: Slovenija je mlada.
Voli zanjo!
V programski izjavi združene liste so
te štiri stranke zapisale, za kaj se in se
bodo zavzemale. »Dve leti večstrankar
ske politične demokracije sta razkrili
številna nasprotja in razklanost sloven
skega družbenega tkiva. Pod firmo no
ve demokracije in tržfiega gospodarje
nja se je namreč sprožil velikanski plaz
recikliranih starih ideoloških in politič-

V Novo mesto prihaja plin
Prvi porabniki se bodo na plinsko omrežje lahko
_______ priključili že koncem novembra
%
NOVO MESTO — Prva faza
napeljave sekundarnega plinovoda
v starem delu mesta se bliža h kraju.
Izvajalci del čakajo le tri dni lepega
vremena zato, da bodo poasfaltirali
ulice, kjer so že zasute cevi. Natan
ko v štirih mesecih je izvajalcu del,
podjetju Novotehna, s svojima part
nerjema, Vodnogospodarskim po
djetjem in podjetjem IMP-Promont
iz Ljubljane, uspelo napeljati 5.500
metrov plinovoda in zgraditi 150
priključkov. V delo seje kot glavni
investitor vključila tudi Komunala,
ki bo tudi kasneje skrbela za vse,
kar bo v zvezi s plinom v Novem
mestu. Z napeljavo plina so v sta
rem delu mesta delavci Komunale
zamenjali 38 let staro vodovodno
napeljavo, podjetje Pionir pa je
prevzelo celotno rekonstrukcijo
Vrhovčeve ulice. Zamenjali so tele
fonsko in elektro napeljavo, vodo
vod in kanalizacijo in seveda polo
žili plinovod.
V sekundarno plinovodno omrež
je so sedaj priključene Jerebova,
Vrhovčeva, Streliška, Cankarjeva,
Hladnikova in Muzejska ulica ter
Cesta komandanta Staneta, Ulica
talcev, Mestne njive, Prisojna pot,
Kidričev in Prešernov trg. Glavnega
trga letos ne bodo več razkopavali,
saj bodo preostali del mesta preko
pali v naslednjih dveh letih, do hiš
na trgu pa bodo prišli z zadnjih
strani. V prihodnje bo prišel na vr
sto desni breg Krke. Po besedah inž.
Darka Bauerja in Žarka Kovačevi
ča iz Komunale že tečejo priprave
za izdelavo idejnih projektov za na
peljavo plina za Šmihel, Drsko in
Brod ter za naselja Bršljin, Ločna in
Cikava. S precej večjimi stroški bo
do do priključka na plin prišli v
drugih večjih centrih novomeške
občine, kdaj, pa je odvisno od želje
in potreb potrošnikov.
Tehnični prevzem prve napelja
ve plina bo sredi novembra. Prvi se
bodo s plinom greli v novi stavbi
pošte na Novem trgu, v zavaroval
nici Triglav in v Ljubljanski banki.
Ostali porabniki, ki imajo ta čas na
stenah hiš vgrajene požarne pipe
plinske napeljave, bodo morali še
marsikaj postoriti. Odgovorni de-
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nih odpadkov, nemorale, kraje, grabež
ljivosti, nepoštenega prilaščanja, spre
nevedanja, pokazala seje pomanjkljiva
nacionalna in razvojna odgovornost,«
med drugim piše v njihovi programski
izjavi. Za svoj politični program pravi
jo, daje preprost, a z natančno preteh
tanim ozadjem. V njem se zavzemajo za
človeško dostojanstvo, pravice in svo
boščine, enakopravnost, zaščito vseh
manjšin, za zdravo gospodarstvo, so
cialno pravičnost, »mlado« Slovenijo,
za čisto in zdravo okolje, za kulturni
napredek, policentrični razvoj in najšir
šo demokracijo upravljanja.
Določili so kandidate za volitve vseh
združenih strank iz vseh volilnih okra
jev VI. volilne enote. Od 88 kandidatov
• Miran Potrč je v svojem govoru
dejal, da mora biti Slovenija gospo
darsko uspešna in socialno pravična
država. »Na volitvah mora zmagati
levica z levosredinskimi strankami,
tako da bomo lahko oblikovali vla
do!« je med drugim dejal Potrč.
»Prepričani smo o pravilnosti pove
zave štirih strank in od tod tudi opti
mizem za volilni uspeh. Združeni smo
močnejši! Prepričani smo, da bo Slo
venija znala prav glasovati.«

Novomeška kronika]

posojila
za razvoj

pomanjkanja vode

Novo mesto je obiskal
Ton Brunsveld

URŠNA SELA — Novomeška Ko
munala gradi na Uršnih selih dvestokubični zbiralnik vode. S tem bo zagotov
ljena redna oskrba prebivalcev z vodo,
izboljšana pa bo tudi proti-požama za
ščita objektov.
Vodovodni prečrpovalni sistem Do
lenjske Toplice — Uršna sela so začeli
graditi že v osemdesetih letih. Zaradi
stalnega pomanjkanja denarja so sistem
gradili več let. Dvestokubični zbiralnik
vode je zadnja faza izgradnje tega si
stema. Sočasno bodo v črpališče nad
Dobindolom vgradili dodatni črpalki in
merno-regulacijsko tehniko. Vodni zbi
ralnik bo pomembna pridobitev za te
kraje, ki spadajo v demografsko ogro
žena območja. Investitor je javno po
djetje Komunala, gradbena dela pa so
zaupali belokranjskemu gradbenemu
podjetju »Begrad« iz Črnomlja. Po po
godbi je bil začetek gradnje predviden
že 10. oktobra, vendar so zaradi slabega
vremena začeli graditi šele ta teden.
Rok za dokončanje vseh del je konec
februarja 1993. Investicijska vrednost
objekta znaša 28 milijonov tolarjev.
Skoraj polovico tega denarja je zagoto
vilo Ministrstvo za planiranje iz sklada
za demografsko ogrožena območja,
ostali denar pa sta prispevali Občina
Novo mesto in Komunala iz sredstev, ki
se oblikujejo v ceni komunalnih storitev.
F. KONCILIJA

NOVO MESTO — V tretjem
tednu bivanja v Sloveniji seje Ton
Brunsveld, neodvisni svetovalec Ev
ropske banke za razvoj, v sprem
stvu Viktorja Brezarja, direktorja
slovenskega sklada za razvoj male
ga gospodarstva, v ponedeljek ves
dan mudil v Novem mestu.
Po besedah Tona Brunsvelda je
Evropska banka predvidela razvoj
slovenskega gospodarstva podpreti
s precejšnjimi vsotami. Načrtuje
neposredna posojila posojilojemal
cem za projekte, vredne pet in več
milijonov dolarjev.
V kreditiranje
projektov, vrednih do pet milijonov
dolarjev, pa bodo vključili sloven
ske banke kot posrednice. Tisoč
podjetnikov na novomeškem ob
močju, ki načrtujejo razvoj, je po
Brunsveldovem mnenju pomem
ben dejavnik. »Za razširitev poslo
vanja brez dvoma potrebujejo fi
nančno podporo. Upam, da jim
bom pri tem lahko pomagal v
Evropski banki za razvoj,« je pove
dal Brunsveld.
Novomeška gostitelja, predsed
nik občinske skupščtne Marjan
Dvornik in sekretar sekretariata za
varstvo okolja in urejanje prostora
Jože Preskar sta gostoma predstavi
la novomeški sklad za razvoj po
djetništva in projekt novomeških
obveznic ter v tem okviru še pose
bej angažiranje pri urejanju obrtne
cone Cikava. Poleg Cikave, ki bo
po besedah Viktorja Brezarja ena
najlepših con v Sloveniji, so Novomeščani gostoma pokazali še aku
mulatorsko delavnico Tasev, firmo
Tenel, ki je sedaj v državni lasti in
čaka na prestrukturiranje, od turi
stičnih kapacitet in projektov pa
penzion Domen in zdravilišče Šmar
ješke Toplice. Po Dvornikovih be
sedah so ponedeljkovi ogledi že
konkreten novomeški predlog za
posojila Evropske banke za razvoj.
Sicer pa novomeški podjetniški
projekti lahko kadarkoli konkurira
jo tudi na stalnem razpisu republiš
kega sklada.
Z. L.-D.

Gradijo vodni zbiralnik

SESTANKI
UPOKOJENCEV
O NOVEM
ZAVAROVANJU
NOVO MESTO - Društva upo
kojencev v novomeški občini bodo
v novembru organizirala vrsto in
formativnih sestankov o novostih v
zdravstveni zakonodaji, predvsem o
prostovoljnem zdravstvenem zavaro
vanju, ki bo uvedeno s 1. januarjem
1993. Sestanki bodo: 8. novembra
ob 8. uri v Škocjanu, 10. novembra
ob 10.30 v Šentjerneju, 14. novem
bra ob 9. uri v Mimi Peči, 15.
novembra ob 9. uri na Dvoru in ob
14. uri v Žužemberku, 22. novem
bra ob 8. uri v Dolenjskih Toplicah,
ob 10. uri v Straži in ob 14. uri v
Gabrju, 29. novembra ob 8. uri pa
v Stopičah. Društvo upokojencev bo
sestanke pripravilo v devetih
poverjeništvih. Vabljeni, saj gre za
pomembno zadevo za vsakega upo
kojenca!

jih je bilo na konvenciji 81. Nekateri so
imeli na konvenciji tudi krajši predsta
vitveni nastop.
A. B.

IZBIRA - Kar je res, je res,
trgovina Sejalec pod arkadami na
cesti komandanta Staneta je odlično
založena z vrtnarsko kmetijskimi pri
pomočki, s potrebnim za rejo domačih
ljubljenčkov in podobnega. Izbira je
tako velika, da jo postavljajo na ogled
tudi pod arkade zunaj trgovine.
Včasih se je mimo razstavljenega kar
težko prebiti. Zadeva je še posebno
neprijetna sedaj, ko je vsakršno
gibanje po Novem mestu močno
oteženo, saj se pešci prebijajo čez
same luknje, jarke in podobne ovire.
Da bi se komu kljub vsemu le ne
posrečilo prehitro odbrzeti mimo
trgovine, mu je na koncu arkad na
sredo pločnika postavljena še ena
ovira - lastnikov velik avto karavan.
Znajti se je treba.
JARKI - Prekopano Novo mesto
nasploh povzroča veliko težav in slabe
volje. Ne le, da je vse blatno in da
se v že zasutih jarkih mimogrede
naredijo take luknje, da ob že majhni
nepazljivosti avto kaj lahko utrpi
poškodbe, tudi prometni nered je
popoln. Spremembe prometnega režima
so tako hitre, da jim je skoraj
nemogoče slediti. Verjetno se izvajalci
zaradi tega tudi pretirano ne trudijo
s postavljanjem prometnih znakov. Na
kraju samem, pred luknjo, še so,
ampak ti žal ne morejo kaj dosti
prispevati k manjšemu neredu. Če se
osebni avti temu še prilagajajo, je
težje s kamioni, ki niso bili pravočasno
ustavljeni, ampak zaidejo v mesto in
ki jim je obračanje v kakšni ozki in
še zaparkirani ulici praktično nerešljiv
problem. Sicer pa obračanje na koncu
Glavnega trga ni bilo dosti enostavne
je, zato pa poučno. Marsikdo je prvič
v živo videl prometni znak za krožni
promet.
ČOKOLADA - Nedavno javno
žrebanje nagrad ob 40-letnici trgovs
kega podjetja Dolenjka na Glavnem
trgu je spremljal tudi občasen močan
dež. Nekateri so se pred njim zatekli
pod cerado na odru. Ko je Dolcnjkin
direktor enkrat pokukal izpod nje, je
nehote zlil s cerade na del prve vrste
obiskovalcev cele potoke dežja. Da bi
opravičilo bolj zaleglo, je politim - v
glavnem so bili resnejših let - razdelil
čokolado. Prav žalostno je bilo potem
videti prerivanje pred cerado, kjer je
voda še stala. Časi so res že težki,
če bi sc otroci pustili politi, da bi
prišli do ene “Milke”.
OZVOČENJE - Tudi na letošnji
dan mrtvih oz. spomina na mrtve, kot
se praznik po novem imenuje, so bile
na pokopališčih že običajne kome
moracije. Bila je tudi na ločenskem
pokopališču. Prisotni so pripominjali,
da bi bilo morda celo bolje, da je ne
bi bilo. Ozvočenje je namreč tako
hreščalo in piskalo, da so ljudje
odhajali domov napol gluhi. Sicer pa
se je tudi ob dnevu mrtvih, ko večini
ni škoda denatja za rože in svečavo,
pokazalo, da tolčemo vse večjo
revščino. Iz frančiščanske cerkve je
pred praznikom izginilo precej kri
zantem.

DANES LUTKOVNA
PREDSTAVA

PUN DO POŽARNE PIPE — V
ponedeljek so delavci IMP postav
ljali še zadnje požarne pipe na sta vbi
uprave Mercatorja na Glavnem tr
gu v Novem mestu. (Foto: J. P.)
lavci Komunale bodo prevzemali in
nadzirali vse naprave in napeljave.
Vsi, ki so dobili priključek, bodo
še v novembru morali plačati stroš
ke gradnje priključka, ki bodo zna
šali približno 40.000 tolarjev. Za
napeljavo po stanovanju bo po
trebno napraviti tudi idejni načrt, ki
ga lahko izdela le registrirani pro
jektant. V njem morajo biti označe
ni vsi porabniki. Če bo moč porab
nikov večja od 50 kilovatov, bo
potrebno pridobiti tudi gradbeno
dovoljenje. Ni potrebno zapisati, da
se s plinom ni igrati, zato mora biti
vse izvedeno strokovno od po
oblaščenih izvajalcev.
Na koncu zapišimo 5e ceno. Po
raba kubičnega metra za široko po
trošnjo bo približno 25 tolarjev, kar
ustreza vrednosti enega litra kuril
nega olja.« »Na podlagi večletnih
meritev je bilo ocenjeno, daje staro
mestno jedro s slabim zrakom naj
bolj onesnažen del Novega mesta.
K izboljšanju teh razmer bo zago
tovo prispevala napeljava plina, se
veda pa bo treba urediti še kaj.
Predvsem promet,« je povedal inž.
Darko Bauer in še dodal, daje prva
faza napeljave plina veljala približ
no 30 milijonov tolarjev. Zanjo so
bila uporabljena sredstva obveznic
občine Novo mesto.
J. PAVLIN

NOVO MESTO — Danes, v četr
tek, 5. novembra, bo v Novem mestu
gostovalo Lutkovno gledališče iz Mari
bora s predstavo Grimmove pravljice
Volk in sedem kozličev. Predstava bo
ob 16. uri v Domu kulture, namenjena
pa je otrokom od tretjega leta dalje.
Vstopnice (po 100 tolarjev) se dobijo že
v predprodaji, in to v sprejemni pisarni
Doma kulture.

POSOJILA ZA PODJETNIŠKE PROJEKTE—Neodvisni svetovalec Evrop
ske banke za razvoj Ton Brunsveld (prvi z desne)je prišel v ponedeljek v Novo
mesto ogledovat, ali Slovenija in konkretni projekti izpolnjujejo pogoje za po
sege te banke v obliki ugodnejših posojil Nad videnim ni bil razočaran. (Foto:
Z. L.-D.)
___

Novotehna se prebija v ospredje
Novomeško trgovsko podjetje se vse bolj uveljavlja tudi zunaj Dolenjske — PrimerNOVO MESTO — Novotehna je ena trdnejših in prodornejših novomeških
firm, ki se vse bolj uveljavlja tudi zunaj Novega mesta in Dolenjske. Začetki
tega podjetja, v katerem ima danes delo 240 ljudi, segajo v leto 1946, ko so zače
li kot Železnina z eno trgovino in skladiščem. Leta 1955 je bilo 24 zaposlenih,
od leta 1958 pa ves čas prodajajo tudi avtomobile. Leta 1964 seje Železnina, ki
je medtem že močno razširila svojo dejavnost, preimenovala v Novotehno.
Prvi direktor takratne Železnine je
stavilo, da mora čim prej Novotehna za
bil Jože Gričar, potem je dolga leta vo
Dolenjsko, Posavje in Belo krajino po
dil podjetje Jože Unetič, zadnjih sedem
stati to, kar je Merkur za Gorenjsko,
let pa je direktor Niko Galeša. Danes
Kovinotehna za Štajersko in morda
ima Novotehna svoje poslovalnice v
Metalka za Ljubljano. Tesneje so se po
Novem mestu, Trebnjem, Krškem, Ko
vezali z industrijo, elektrogospodar
stanjevici in Metliki.
stvom in PTT sistemi, prerasli zgolj tr
»Ko sem prišel na čelo Novotehne,
govsko miselnost in presegli ozke
sem dobil skromen in delaven kolektiv
okvire. Danes ima Novotehna več kot
z nizkimi plačami,« pravi direktor Ga
90 odst. pogodb sklenjenih neposredno
leša. »Jasno je bilo, da v prvi vrsti po
s proizvajalci tehnične opreme in mate
rialov.
trebujemo nov, mlad in strokoven ka
der, če hočemo napredovati. Zako smo
Sedaj je Novotehna organizirana v
morali najprej popraviti plače, da smo
štiri profitne centre: Veleprodaja, Ma
privabili nove ljudi in s tem kmalu do
loprodaja, Avtomobili in Inženiring,
segli bistveno boljše poslovne rezulta
ustanoviti pa nameravajo še Informa
te.« V Novotehni so v zadnjih letih izpe
cijski inženiring. Za boljše in lažje po
ljali več reorganizacij, da so se lahko
slovanje s Hrvaško pa so pred kratkim
čim bolj prilagajali potrebam vse bolj
ustanovili podjetje Novotehna Zagreb,
zahtevnega trga. Za cilj sije vodstvo po
katerega lastnik je matična firma v No

vem mestu. V maloprodajnih trgovinah
imajo na voljo več kot 7.600 artiklov, v
Veleprodaji 4.500, v celotni realizaciji
• Na čelu vseh profitnih centrov so
direktorji, ki so vsi prišli iz gospodar
stva in imajo fakultetno izobrazbo. V
Novotehni so sprejeli odločitev, da ne
bodo delali seznamov tehnoloških
presežkov, ampak bodo z dodatnimi
dejavnostmi ljudem zagotovili delo.
»Uboga firma, ki se rešuje tako, da
odpušča čistilke!« pravi Galeša. »Če
kdaj, so sedaj poslovni uspehi podjet
ja odvisni od vodilne strukture. Če je
brez dela prodajalec v trgovini, dela
vec v skladišču ali mehanik v servisu,
ni kriv on, ampak njegovi nadrejeni.
Delavec je kriv samo, če ima delo, pa
noče delati ali dela slabo.«
pa Veleprodaja ustvari kar 55 odst.,
Maloprodaja 25, Avtomobili 9 in Inže
niring 9 odst.
A. B.

Ena gospa je rekla, da slovenske
ga juga Ljubljana le še ni povsem
odpisala. Kljub petinskemu deležu v
slo venskem izvozu sicer ni nobenega
Dolenjca v vodstvu nove izvozne
banke, zato pa se ministri, stran
karski veljaki in najrazličnejši drugi
kandidati v naših krajih komaj ogi
bajo drug drugemu.

DEŽURNE TRGOVINE
V soboto, 7. novembra, bodo
odprte v Novem mestu do 19. ure,
drugod do 17. ure naslednje proda
jalne živil:
• Novo mesto: Market, Drska
od 7. do 14.30: mini market Ma
ja, Bučna vas
od 7. do 19. ure: trgovina Cekar
v BTC, Javna skladišča v Bučni vasi
od 8. do 20. ure: Perko, market v
Šempetru
• Šentjernej: Mercator-Standard,
Samopostrežba
• Dolenjske Toplice: MercatorKZ Krka, Prodajalna Vrelec
• Žužemberk: Dolenjka, Market
• Straža: Mercator—KZ Krka,
Samopostrežba
• Novo mesto: v nedeljo od 8. do
11 ure: Mercator—Standard, Pro
dajalna, Glavni trg 3
od 8. do 11. ure: mini market
Maja, Bučna vas
od 8. do 12. ure: trgovina Cekar
v BTC, Javna skladišča v Bučni vasi
Perko, market v Šentpetru
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Črnomaljski drobir)
ZLOVEŠČI SEZNAM - Že pre
tekli teden smo v tej rubriki pisali o
delegatih, ki niso ravno za zgled pri
opravljanju svojih delegatskih dolžnosti.
Liberalni demokrati, ki so grozili s
seznamom tistih iz družbenopolitičnega
zbora, ki so le redkokdaj zašli v ob
činske sobane, ko je bilo tam zase
danje skupščine, so seznam tudi v
resnici pripravili. Čeprav zatrjujejo,
da ne gre za nikakršno predvolilno
propagando, pa prav radi pokažejo
seznam “grešnikov”, predvsem tistih
treh, ki so na sejah največkrat
manjkali. Ve se, zakaj. Med njimi ni
namreč nobenega liberalnega demok
rata. Rekorderji pa so delegat Demo
sa, ki je od 22 sej prisostvoval le
dvema, delegatka Zelenih petim in
delegat Stranke demokratične preno
ve sedmim.
OBVOZNICA - Popravilo črnoma
ljskih mostov, zaradi katerega je
marsikomu precej zrasel pritisk, še
kar naprej buri duhove. Sedaj se
ljudje pritožujejo nad obvozom pod
največjim od treh mostov, kjer so v
asfaltu tako velike jame, da je le še
čudež, da vozila še niso obtičala v
njih. Prizadeti so prepričani, da bi
morali odgovorni najprej urediti
obvozno cesto, preden jo odprejo za
te namene. Sprašujejo pa tudi, kaj bo,
če bo prav zaradi jam prišlo do
nesreče. Sc bodo odgovorni zopet
skrili za izgovorom, da se udeleženec
ni prilagodil razmeram na cesti. Če
bi vozniki to zares hoteli storiti, bi
morali kupiti terenska vozila.
MARKE - V Ljubljanski banki so
sc pretekli mesec hvalili, da lahko
devizni varčevalci znova dvignejo po
500 DEM. Toda ko je eden od
Črnomaljcev v črnomaljski banki želel
to zares storiti, so mu povedali, da
nimajo še nikakršnih navodil. Sedaj
pa ga zanima, kam prištevajo Črnomelj
in zakaj v tem kraju ne velja tisto,
kar je menda normalno za ostalo
Slovenijo.

[Sprehod po Metliki)
DRAŠIČANI PRIPRAVLJAJO za
14. november v svojem gasilskem do
mu martinovanje, na katerem ne bo
manjkalo dobrih vin in slastne pe
čenke, za srbeče pete pa bo poskrbel
ansambel Omizje. Sicer pa bodo
krajani met liške občine proslavili
prehod mošta v vino po zidanicah, z
Veselice pa bo šla v eter tudi radijska
oddaja, ki jo pripravljata ekipa Radia
Slovenije. Ob ljudskem prazniku se
ponovno obujajo zamisli, da bi
praznovala metliška občina na dan sv.
Martina občinski praznik. Bolj težko
bo, če vemo, da je županu ime
Branko, izvršniku pa Jože. Na decem
brskih volitvah bo treba zaokrožiti
kakšnega Martina, pa bo šla zadeva
lažje skozi skupščinske klopi.
ROMKA MILENA STOJKOVIČ
pripravlja izid knjige črtic z naslovom
Osemnajst nageljnov. Za tisk je že vse
nared, a ker gre za samozaložbo,
manjkajo predvsem tolarji. Stojkovičeva upa, da ji bodo priskočila na
pomoč metliška podjetja, zasebniki, a
tudi možje, ki razpolagajo z denarjem
iz. občinskega proračuna. Gre za avto
biografske zgodbe žene in matere, ki
ji je bila življenjska pot posuta prej
s trnjem kot z rožicami.

(^Trebanjske iveri
PO MOŠKO - Ni v navadi, da bi
ženske na veliko delovale v politiki.
V prvi vrsti jim to ne dopušča čas,
vse prevečkrat pa so tudi premalo
samozavestne. Z namenom, da bi sc
ženski glas v bodoče bolj slišal, so
prejšnji teden v Trebnjem ustanovili
žensko zvezo pri Slovenski ljudski
stranki. V sejni sobi občine se je
zbralo kar nekaj trebanjskih žensk in
tudi nekaj mož. Zenske so veči del
srečanja tiho sedele in poslušale,
njihovo pomanjkanje samozavesti pa
so izrabili moški, ki so gostjo
spraševali vsevprek, kar jih je zanima
lo, pa četudi problemi niso bili nič
kaj žensko obarvani. Na videz sc je
zopet končalo po moško, moški so
prevzeli besedo, ženske pa domov za
štedilnik in med otroke. Na koncu so
sc še oprali, rekoč: “Da smo moški
takšni, kot smo, ste ženske same
krive, ker nam to dopuščate.” Pa še
res je.
SODNI IZVEDENCI - V krajevni
skupnosti Šcntlovrcnc so lani delali
novo trafo postajo v Martinji vasi. Za
delo je Elcktro podjetje zahtevalo od
krajevne skupnosti le soglasje. Pavel
Ovn je za postavitev sedmih drogov
na njegovo parcelo zahteval odškodnino,
ki mu jo je krajevna skupnost tudi
•obljubila. Prišel je sodni izvedenec in
ocenil škodo, na katero pa lastnik
parcele ni pristal in je zahteval novega
sodnega izvedenca. Prišel je Jože
Starič, ki je izračunal 15-krat večjo
škodo kot prejšnji. Med drugim je za
merilo ocene škode vzel tudi podatek,
da na hektarju zemljišča zraste 17 ton
sena, v krajevni skupnosti Šcntlovrcnc
pa ugotavljajo, da bi to bil svetovni
rekord! Vendar to ni edina njegova
cvetka, na parceli je videl posekane
tri jablane, ki so bile stare 30 let,
lastnik pa pravi, da so bile stare le
tri leta. In tako problem še ni rešen.

IZ NkŠIH OBČIN

IZ NKŠIH OBČIN
Končno rešitev za Kompresorje

Konec leta
tudi konec
samoprispevka

Danski koncern kupil Gorenjev obrat — V novem podjetju bodo izdelovali tržno
zanimiv kompresor, čez dve leti pa bo zaposlenih 250 ljudi_________
ČRNOMELJ — 3. oktobra je dansko podjetje Danfoss kupilo stavbo in stro
je črnomaljskih Kompresoijev, obrata Gorenja-Gospodinjskih aparatov. S tem
se je, tako upajo v Črnomlju, zelo ugodno rešila agonija tega obrata, ki se je
vlekla debelo leto. Kupec namreč gotovo ne bi bil pripravljen odšteti toliko de
narja za nakup in obnovo tovarne, ne da bi imel potem interes dobiti nazaj vlo
žena sredstva. To pa pomeni, da v Črnomlju lahko pričakujejo ponovno oživi
tev proizvodnje.
S podpisom pogodbe o nakupu seje
za Danfoss Compressors, d.o.o., kakor
se imenuje novo črnomaljsko podjetje,
ki je sicer v 100-odst. lasti koncerna
Danfoss, začel investicijski ciklus, ki bo
trajal dve leti. V tem času naj bi iz Ne
mčije preselili nekatere proizvodne fa
ze. Po dveh letih naj bi v Črnomlju sami
izdelovali ves kompresor razen elektromotoija. Šlo bo za proizvodnjo FR
kompresorjev, torej enega od tipov
Danfossovih kompresoijev za hladilno
in zamrzovalno tehniko. V tej tovarni
so kompresorje sicer izdelovali tudi
prej, vendar so bili zastareli, delali pa so
jih le za enega kupca, Gorenje, medtem
ko bodo odslej proizvajali novejši, tržno
zanimiv tip, in sicer za svetovni trg. Za
prodajo bo skrbel Danfoss.
Sedaj v Danfoss Compressors od
Leopold Panjan
stranjujejo večino dosedanje opreme,
januaija 1993 postopoma zaposlijo
saj je bo le malo še uporabne. Hkrati
najmanj 74 delavcev od 82, kolikor jih
projektirajo novo proizvodnjo, ki naj bi
po besedah Leopolda Panjana, tehnič je ostalo brez dela iz prejšnjega obrata.
Ostalih 77 delavcev pa je našlo zaposli
nega direktorja novega črnomaljskega
tev v Ekiju, podjetju, ki gaje pred letom
podjetja, stekla marca prihodnje leto. S
tem bodo rešili tudi zaposlitev za večino
delavcev bivšega Gorenjevega obrata,
ki so od konca letošnjega junija, ko so v
Kompresoijih zaključili s proizvodnjo,
na čakanju. Dogovor med Gorenjem in
Danfossom je namreč bil, da do konca

dni v Črnomlju ustanovilo Gorenje. To
podjetje, ki izdeluje hidrostate za pralne
stroje in obnavlja kompresorje, sedaj si
cer še obratuje v prostorih Danfoss
Compressors. Decembra se bo preselilo
v dva objekta nekdanje vojašnice, kiju
iz kupnine, ki jo je dobilo za nekdanji
obrat, obnavlja Gorenje, na pomoč pa
naj bi priskočila tudi občina.
Od nakupa pred mesecem dni je v
Danfoss Compressors že zaposlenih pr
vih 20 delavcev, čez dve leti, ko naj bi
bil investicijski ciklus končan, pa naj bi
jih delalo v podjetju 250. Predvidoma
naj bi na leto izdelali 800 tisoč kompre
sorjev, zmogljivost tovarne pa naj bi bi
la milijon kompresoijev letno.
M. BEZEK-JAKŠE

METLIKA — Ob mesecu boja proti
raku prireja občinski odbor Rdečega
križa Metlika več predavanj. V petek, 6.
novembra, ob 17. uri bo v sejni dvorani
občinske skupščine dr. Andrej Kastelic,
psihiater iz Ljubljane, predaval o alko
holu, tobaku in drogah, dr. Bojan Vide
tič pa bo ta mesec na srečanjih po šolah
v metliški občini govoril o škodljivosti
alkohola in kajenja.

Se Suhi krajini
vračajo
stari časi?
Veliko nezaposlenih
TREBNJE — Suha krajina je
nekoč veljala za revno, zdaj pa vse
kaže, da ji to zopet grozi. V dobrniški krajevni skupnosti opažajo, da
je na čakanju ali brez deia vse več
njihovih krajanov. »Težko pa je
predvsem za mlade ljudi, ki nimajo
zemlje in so računali na zaslužek v
tovarni,« pravi Silvester Prpar, pred
sednik sveta krajevne skupnosti
Dobrnič.
V Suhi krajini so v zadnjih dese
tih letih veliko naredili, pa vendar
vse vasi še nimajo vodovoda ali ure
jenih cest. Silvester Prpar se zaveda,
da je razvoj krajevne skupnosti še
kako odvisen od tega, ali imajo kra
jani delo ali ne. Zato upravičeno
predvideva, da razvoj dobrniške
krajevne skupnosti ne bo takšen kot
pred leti. Pred desetimi leti so v kra
jevni skupnosti Dobrnič imeli asfalt
samo čez Dobrnič, danes pa je sfaltirana večina cest.
Letos so dokončali asfaltiranje
ceste v vasi Reva. »Za naprej raču
namo, da bomo dokončali asfalti
ranje ceste v Stranjah, zgraditi bo
treba tudi novo telefonsko centralo
v Dobrniču, prizadevali pa si bomo
pridobiti tudi vso potrebno doku
mentacijo za gradnjo mrliške vežice
v fari Dobrnič,« razlaga načrte kra
jevne skupnosti njen predsednik. Že
naslednje leto bodo ponovno vložili
program napeljave vodovoda v vasi
Stranje v spisek programov za de
narno pomoč demografsko ogrože
nim območjem, čeprav je bil ta
program že dvakrat zavrnjen.
Se vedno pa Dobrničane in na
sploh Suhokrajince moti zelo slaba
2,5 km dolga regionalna cesta, ki
povezuje Dobravo z Žužember
kom, torej trebanjsko občino z no
vomeško. Kljub večkratnim pro
šnjam in zahtevam, da bi ta za

*
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Silvester Prpar
Suhokrajince pomembni del ceste
popravili, na republiki še niso po
kazali pravega razumevanja za to.
»Krajani pa si želimo, da pride tudi
do gradnje ceste med Vrbovcem in
Podlipo, ki pa jo je potrebno pre
imenovati iz krajevne v lokalno ce
sto,« pravi g. Prpar.
j. D.

Večino denarja za grad
njo čistilno napravo
ZA ROČNE SPRETNOSTI —
Marko Marič s specialno pedagogi
njo Cvetko Banovec (na desni) tudi
šiva, navadno pa se o tem, kako na
preduje njuno delo, prepriča tudi
mama Marica.

Cvetko
čakata
s copatami
Mogilna služba

MESEC BOJA
PROTI RAKU

SLIKAMO ZA MUCO — Akcija, ki sojo ob tednu otroka skupaj izvedli ZIK,
Zveza prijateljev mladine in Vzgojno-varstveni zavod, je v Črnomlju obrodila
lepe rezultate, saj seje popoldanskega druženja ob pra vljicah in pripomočkih za
slikanje in ročno delo v Kulturnem domu zbralo vsako popoldne okoli 100
otrok, karje presenetilo celo organizatorje. Otroci v starosti od treh do dvanaj
stih let so zgradili in okrasili tudi hišico za muco copatarico in izdelali copatke,
ki so jih prinesli s sabo v petek, ko je bil višek prireditve — pravljična igra z
lutko muce copatarice, ki so jo pripravile črnomaljske knjižničarke. Na sliki
knjižničarka Breda Kočevar pri slikanju z otroki (Foto: T. Jakše)

E

METLIKA — Pri črnomaljski
šoli s prilagojenim programom dela
tudi mobilna specialna pedagoška
služba. Ta služba je v okviru šole si
cer že več let, šele drugo leto pa hodi
ena od specialnih pedagoginj Cvet
ka Banovec tudi v Metliko. Enkrat
na teden preživi po dve šolski uri z
Markom Maričem in prav toliko
časa s Silvico Stopar. Oba sta sicer
obiskovala oddelke za delovno
usposabljanje pri šoli s prilagojenim
programom, po končanem uspo
sabljanju pa sta ostala doma.
Namen te mobilne službe je
predvsem, da otroci vsaj en dan v
tednu preživijo nekoliko drugače
kot ostale dni in da so drugače za
posleni. »Pomembno je, da se moja
varovanca, če jima lahko tako re
čem, sprostita ob nekoliko spreme
njeni zaposlitvi, kot jo imata ostale
dneve. Z njima razvijam in utrjujem
predvsem ročne spretnosti, bodisi
da delamo ročno delo, likovne ali
tehnične izdelke,« pove specialna
pedagoginja. V Markovi sobi so
razstavljeni številni lični in prikupni
izdelki, ki sta jih skupaj z Banovčevo naredila v dobrem letu dni, in
nanje je zelo ponosen. »Tudi to je
lahko eden od dokazov, kako po
membna in potrebna je tovrstna
mobilna služba, ki je sedaj žal le v
Metliki, čeprav bi bila dobrodošla
še marsikje,« pravi Banovčeva. Pri
trdi pa ji tudi Markova mama Ma
rica, ki kar našteva, kakšen zasuk so
v Markovem življenju povzročili
prav obiski Banovčeve. Da pa jo
vsak ponedeljek s Silvico komaj
pričakujeta, priča že to, dajo vedno
počakata ob vhodu s copatami v
rokah.
M.B.-J.

Se bodo o Mlakah le dogovorili?
Lastniki zemljišč, na katerih je del gozdnega nasada Mlake, zahtevajo od GG
ureditev parcelnih meja — GG ima nekoliko drugačen predlog
METLIKA — Na zadnji seji zborov metliške skupščine občine, ki je bila
razmejitve. Pravi, da bi bila vzpostavi
pred petimi meseci, je delegat Anton Pezdirc s Krasinca prisotne seznanil s
tev osnovnega katastrskega stanja na te
problemom gozdnega nasada Mlake pri Gradcu. Kot je povedal, je večina last
renu predraga in nesmiselna, zato goznikov prodala zemljo, kjer je danes nasad. Gozdnemu gospodarstvu Novo me
darji predlagajo komasacijo, tako da bi
sto. Izjeme so bili le nekateri lastniki. Meja med parcelami je danes uničena, po
bila tako državni kot zasebni gozd za
Pezdirčevih besedah pa GG vztraja, naj si jo lastniki urede sami. Zato je dal
okrožena. Vendar predlagajo, naj dajo
delegat na skupščini pobudo, da od GG zahtevajo, naj uredi meje in da tudi
pobudo za komasacijo lastniki sami.
pisni odgovor.
Hkrati pa gozdaiji upajo, da se bo pri
mer gozdnega nasada Mlake rešil v prid
so vred.
Na črnomaljskem tozdu novomeške
vseh lastnikov tamkajšnjih zemljišč.
Štublar ob tem navaja, daje prav za
GG so sicer dokaj hitro pripravili odgo
M.B.-J.
radi tega prišlo do problema ponovne
vor, vendar so ga delegati dobili v roke
šele nedavno, ob sklicu seje zborov, kije
bila, kot rečeno, šele po petmesečnem
premoru. Kot pojasnjuje vodja tozda
Branko Štublar, so v letih 1962 in 1963
v katastrski občini Podzemelj osnovali
plantažne nasade Mlake. Investitor in
Republiška komisija ocenila dvakrat manjšo škodo, ki
organizatorje bil »Jugoslovenski saveTrebanjci — Pomoč tudi tistim, ki je doslej
todavni centar za poljoprivredu i šumarstvo Beograd«, izvajalec del pa
kmetijska zadruga Črnomelj in v nje
TREBNJE — Na razdeljevanje pomoči zaradi suše je bilo v Trebnjem slišati
nem okviru gozdarski obrat Črnomelj.
več pripomb. Kmetje so se pritoževali, da razdelitev koruze ni bila najprimer
nejša, ker sojo razdeljevali glede na popisano število krav iz leta 1988. Pritože
Kot navaja Štublar, je podjetje
vali so se tudi Suhokrajinci, češ daje njih suša bolj prizadela kot druge, pomoči
Agroobnova iz Ljubljane takrat po na
ročilu črnomaljske KZ krčilo drevje in
pa zato niso dobili nič več.
zrigolalo 80 ha steljnikov. S tem pa so
Alojz Metelko, predsednik komisije
posuli po njivah in travnikih ob prvem
odstranili tudi mejnike. Ker je bila pro
za ocenjevanje škode v kmetijstvu v
dežju in rešili, kar se še rešiti da. Vsi
izvodna doba nasadov določena na 26
trebanjski občini, je povedal, da je ko
kmetje v občini so imeli pravico dobiti
let, so za toliko časa sklenili tudi najem
misija celotno občino razdelila na tri
do 20 vreč gnojila, merilo pa je bilo 259
ne pogodbe. Po izteku pogodbe bi mo
cone. V cono A sta spadala od suše naj
kilogramov gnojila na hektar zemlje.
ral investitor in izvajalec posekati drev
bolj prizadeta območja Suha krajina in
Republiška vlada je za pomoč na
je in lastnikom vrniti zemljišče, kakršno
Trebelno, v cono B hribovita območja
menila 10.000 ton koruze, na trebanj
je bilo nekdaj. Pred iztekom pogodb pa
in v cono C dolina Temenice in Mirne.
sko občino je prišlo 229 ton koruze.
so opravili redčenje in nego nasadov.
Sicer pa inž. Metelko meni, da bi za zelo
Razdelili sojo glede na število krav, ki
Po analizah inštituta je bil prirastek
natančno ocenitev škode morali pre
jih je kmet imel oz. dal zapisati leta
dreves velik, zato je prevladalo stro
gledovati parcelo za parcelo, vendar s
1988, in sicer po 40 kilogramov koruze
kovno mnenje, da ne posekajo nasada,
tem ne bi nikamor prišli. Ocenili so, da
na kravo. »Pritožb je bilo kar nekaj, iz
kakor so predvideli v pogodbah, ampak
je suša povzročila več kot 414 milijo
puščeni pa so bili predvsem kmetje, ki
gospodarijo s plantažo naprej. Torej naj
nov tolarjev škode. Komisija je ocenje
ne oddajajo mleka. Vsem tistim kme
bi vrnili lastnikom zemljišče z lesno mavala škodo, ki jo je povzročila suša že v
tom, ki pomoči niso dobili, bomo pri
času, Roje še trajala. Tako so že v avgu
naslednjem razdeljevanju skušali napa
ko popraviti.« pravi Alojz Metelko.
• Ljudski voditelji naj si končno po stu dali predlog in v septembru kmetom
razdeli umetno gnojilo, da so ga lahko
Spomladi je predvsem suhokrajinske
iščejo ustrezna ljudstva. (M. Logar)

ČRNOMELJ — V črnomaljski
občini so načrtovali, da bodo v letoš
njem letu s samoprispevkom za javna
dela zbrali 20 milijonov tolaijev. Od te
ga naj bi petino denaija namenili za
skupni občinski program, torej za tele
komunikacijo, ureditev odlagališča od
padkov, čistilne naprave in obvoznice,
ostalo pa za dela v krajevnih skupno
stih. Te porabijo denar predvsem za as
faltiranje krajevnih poti, gradnjo vodo
voda, telefonskega omrežja in ureditev
pokopališč.
Vendar pa so glede na dotok denaija
v prvih devetih mesecih v Črnomlju
ocenili, da bo v letošnjem letu za ome
njena dela na voljo kar 32 milijonov to
larjev. Ker pa je večina KS že prejela
vsa načrtovana sredstva, saj dela v
glavnem opravijo v spomladanskih in
poletnih mesecih, naj bi denar, ki se bo
natekel s samoprispevkom do konca le
ta, namenili predvsem za skupni pro
gram. Toda ker tako o obvoznici z av
tobusno postajo kot tudi o novi deponiji
komunalnih odpadkov ni še nič dore
čenega, so se v Črnomlju odločili ves
denar za skupni program za priprav
ljalna dela dati za gradnjo centralne či
stilne naprave. S tem so se strinjali tudi
delegati na zadnji seji občinske skupšči
ne. Že tako bo morala gradnja te napra
ve trajati več let, saj naj bi veljala kar 6,4
milijona tolaijev.
Ob iztekajočem se letu pa se poraja
še en problem: konec leta se namreč iz
teče tudi samoprispevek za javna dela.
V občini se zavedajo, da bodo morali
najti drug vir financiranja, sicer bodo
predvsem krajevne skupnosti ostale
brez namenskega vira denarja za nalož
be v infrastrukturo.
M.B.-J.

V LJUBLJANI
POZABILI NA FAO
PROJEKT TREBNJE
TREBNJE - Po FAO projek
tu Trebnje so v Trebnjem v letih
od 1988 do 90 največ vlagali v
primarno kmetijsko dejavnost v
štirih krajevnih skupnostih v
Suhi krajini: Dobrnič, vSvetinje,
Knežja vas in Sela Šumbcrk,
poleg tega pa tudi v spodbu
janje dopolnilnih kmečkih de
javnosti, kot so čebelarstvo,
sadjarstvo, domača obrt in kmeč
ki turizem na celotnem območju
občine Trebnje. Dve leti je
republika dajala denar za izva
janje tega projekta, lani pa je
prenehala, z obrazložitvijo, da
bodo to izvajali v okviru zakona
o demografsko ogroženih ob
močjih, dopolnilne dejavnosti pa
naj bi še vedno dodatno finan
cirala. Vendar niti lani niti lestos
niso od republike prejeli tolarja.
Od 32 vloženih investicijskih
programov za razvoj kmetijstva
in dopolnilnih dejavnosti, ki so
jih Trebanjci letos vložili na
naslov za demografsko ogrožene,
ni bil odobren niti eden, kljub
temu da so jim to obljubili in
da so občina, kjer večina ljudi
živi od kmetijstva.

Res previsoko ocenjena škoda?
jo je povzročila suša, kot
se niso prejeli__________
kraje prizadejala tudi toča. V teh vaseh,
kjer je toča povzročila več kot 20 odst.
škode, je komisija predlagala, da se
kmetom znižajo davki iz kmetijstva in
za tiste, ki so le kmetje, zmanjšanje pri
spevka za zdravstveno zavarovanje do
• Komisija republiškega ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra
no je ocenila, da je suša v trebanjski
občini povzročila dvakrat manj ško
de, kot jo je ocenila trebanjska komi
sija, torej le za 246 milijonov tolarjev
škode. Izmed prizadetih pridelkov so
izločili krompir in koruzo. Vendar
trebanjska komisija vztraja pri svojih
ocenah.
50 odst. V to skupino spadajo naslednje
vasi: Stehanja vas, Male Dole, del
Knežje vasi, Korenitka, Gombišče in
Velike Dole.
J. DORNIŽ
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Drobne iz Kočevja

IZ NCkŠIH OBČIN i Ulil IZ NKŠIH OBČIN Ul
Stavka
Je
kočevska
vlada
padla
ali
ni?
Rikovih

NAPAKE, KER NI BILO
SODELOVANJA

ŠALKA VAS — Minulo sredo so
predstavniki krajevne skupnosti ob so
delovanju strokovnjakov za prostorsko
načrtovanje občine Kočevje in firme
Projektivni atelje Prostor iz Ljubljane
razpravljali o bodočih prostorskih ure
ditvenih načrtih za to naselje in ureditvi
obvozne ceste skozi vas. V obravnavi se
je oblikovalo stališče, da je potrebno v
prihodnje tesnejše sodelovanje stro
kovnih služb in občanov, ker le na ta
način bi odpravili vrsto pomanjkljivo
sti, ki se pojavljajo pri posegu v prostor,
ko mnogi posamezniki gradijo gradbe
ne in druge objekte na zemljiščih, ki so
določena za druge namene. Tako je bil
zgrajen objekt v bližini rudniškega in
dustrijskega tira, ki ga nameravajo upo
rabiti za cesto skozi to naselje; neki po
sameznik pa je posegel v prostor nad
podzemsko jamo in se tako uničujejo
kapniki. Menijo, da ni prave povezave
med inšpekcijskimi službami.
V. D.

KURNIK - SEVNIŠKI
KANDIDAT ZA
DRŽAVNI SVET
SEVNICA - Predsednica sevniške
občinske skupščine Breda Mijovič
(SDP) je v svojem in v imenu še
štirih poslancev: Braneta Busarja,
Brede Drenek-Sotošek (oba SDP),
Julija Jeraja (LDS) in Jožeta
Kunška (SKZ-SLS), predlagala SO,
naj bi v 20. volilni enoti (to je za
Posavje) za predstavnika lokalnih
interesov v državnem svetu kandidi
rali predsednika sevniškega izvršnega
sveta Marjana Kurnika. Drugih
predlogov kandidatur predsedstvo
sevniške občinske skupščine do
predlaganega datuma, to je do 26.
oktobra, ni dobilo. Poslanec Drago
Jazbec (NDS) je pripomnil, da se
ne strinja s posrednim kandidiran
jem preko občinske skupščine,
ampak je za neposredne volitve.
Poslanci so naposled navkljub tej
pripombi Kurnika izvolili za omen
jenega kandidata.

delavcev
Niso še prejeli septem
brskih plač
RIBNICA — Ker do zadnjega
delovnega dne v oktobru še niso
prejeli septembrskih plač, so se de
lavci ribniškega Rika v ponedeljek
na zboru delavcev odločili za sploš
no stavko. Stavka je bila za ponede
ljek napovedana že takoj po 20.
oktobru oziroma dnevu, do katere
ga naj bi se najkasneje izplačale pla
če za predhodni mesec.
Kljub temu, daje bila stavka na
povedana, so se delavci v ponede
ljek na zboru delavcev odločali o
tem, ali naj stavkajo ali ne. Pojasni
lo direktorja Rika Mirka Jančigaja
o izvajanju sanacijskega programa
oziroma možnostih reševanja, teža
vah in s tem povezanih vzrokih za
neizplačilo plač, jih ni zadovoljilo.
Menili so predvsem, da se sanacijski
program izvaja prepočasi, zavrnili
pa so tudi direktorjev predlog, da bi
Riko podržavili. Ker so menili, da
takšno stanje, kakršno je, traja že
predolgo, so se odločili, da bodo
stavkali, dokler ne bodo dobili plač.
Zahtavali so tudi, da se v prihodnje
plače izplačujejo najkasneje do 20.
v mesecu.
M. L.-S.

NI NITI ODGOVORA
SEVNICA - Vsa moledovanja in
zahteve sevniških občinatjev do
republikancev, da bi ti vendarle
nadaljevali z obljubljeno posodo
bitvijo najpomembnejših magistral
nih in regionalnih cest, so kot bo
ob steno. Kot je potožila poslancem
županja Breda Mijovič, na večino
zahtev ni z Republiške uprave za
ceste (RUC) niti odgovora, kaj šele
realizacije. Tako se je primerilo spet
na zadnji seji SO Sevnica, ko so
poslanci zaman pričakovali odgov
ore predstavnikov RUC. Ti so se
namreč zadnji hip telefonično
opravičili, češ aa so dobili pomem
ben obisk iz mednarodne denarne
ustanove. Sevničani zahtevajo od
RUC-a, da v svoj načrt za prihodnje
leto vnese nadaljevanje del na cesti
Impoljca - Zavratec, tudi proti Buč
ki, na odseku Loka - Radeče in na
mirenski cesti. V Loki pri Zidanem
mostu so pripravljeni tudi na zaporo
ceste, če ne bodo dobili zagotovila,
da bo omenjeni odsek končno
asfaltiran.

POSAVSKI LIKOVNI
UTRINEK
IN EKSTEMPORE
IMPOLJCA 92
IMPOUCA - V novi zgradbi
Doma upokojencev in oskrbovancev
na Impoljci bodo v ponedeljek, 9.
novembra, ob 16. uri, odprli dve
likovni razstavi. Za prvo, ki so jo
poimenovali Posavski likovni utrinek,
sta izbor del pripravila Franc Kosi
in Alojz Konec, za drugo razstavo
Ekstcmpore Impoljca 92 pa je izbor
in oceno pripravil kar sevniški
akademski slikar Alojz Konec.
Razstava bo odprta do nedelje, 15.
novembra.

Zaradi formalnih nejasnosti bo odgovor na to vprašanje dala republiška zako
nodajna komisija — le en glas premalo, da ne bi bilo nobenega dvoma

KOČEVJE — Poslanci vseh treh zborov kočevske občinske skupščine so
minuli četrtek na skupni seji izvolili novega podpredsednika skupščine in gla
sovali o nezaupnici kočevskemu izvršnemu svetu. Tudi tokrat ni šlo brez
zapletov.
Franc Bartolme, ki je tako kot Vinko
Na samem začetku zasedanja skupš
Pintar in Marko Rovan utemeljeval
čine in s tem tik pred izvedbo drugega
predlog glasovanja o nezaupnici, je po
kroga volitev za podpredsednika občin
vedal, da so za konstruktivno nezaupni
ske skupščine je kandidat SDP za pod
co, da že lahko predlagajo novega
predsednika Borut Hočevar, ki je sicer
mandatarja in ostale člane izvršnega
član SSS, povedal, da odstopa od kan
sveta in da jih pri tem podpira tudi
didature. Dejal je, da se mu ni posrečilo
stranka Zelenih. Jože Hobič pa je po
kandidirati nestrankarsko in da «noče
vedal, da bodo v primeru, če nezaupni
biti orodje za dosego ciljev drugih«. Po
ca ne bo izglasovana, nezaupnico po
obrazložitvi, da je za odstop prepozno,
navljali, dokler ne bodo uspeli.
je napovedal, da bo v primeru izvolite,
takoj odstopil. Do nadaljnjih zapletov
kljub temu ni prišlo. Z veliko večino
glasov je bil namreč za novega pod
predsednika skupščine izvoljen Srečko
ZAČELI S POUKOM
Stefanič, kandidat koalicije SKD, SSS,
ZA BEGUNSKE
SLS, LDS in DS.
Do novih zapletov je prišlo ob izidu
OTROKE
glasovanja o nezaupnici kočevskemu
KOČEVJE — V kočevski obči
izvršnemu svetu. Med razlogi za neza
ni je evidentiranih 130 šoloobvez
upnico, ki jo je predlagala omenjena
nih begunskih otrok, od tega 56 v
koalicija in podprl družbenopolitični
begunskem centru v Kočevju. S
zbor, je navedeno, da vlada nima pro
poukom po skrajšanem programu,
grama dela, ne daje skupščini poročil o
ki ga je določilo ministstvo za šol
svojem delu, ne izvršuje njenih sklepov
stvo, izvajalo pa ga bo pet učiteljev
in ne upošteva pobud in predlogov po
— beguncev v preurejeni jedilnici
in garderobi v begunskem centru in
slancev. Predsednik izvršnega sveta
dveh učilnicah kočevske glasbene
Alojz Petek je vse te očitke zavračal kot
šole, so začeli v tem tednu. Klopi,
neutemeljene, vendar ga razpravljala,
stole in ostalo potrebno opremo jim
razen Antona Prelesnika, niso podprli.
je posodila kočevska osnovna šola,
zvezke, pisala in druge šolske po
trebščine pa za begunske otroke
zbirajo učenci v okviru enoteden
ske akcije. Z organiziranjem pouka
za otroke v begunskem centru zato
ne bodo imeli večjih težav, mnogo
težje pa bo za otroke, ki so pri dru
žinah na podeželju in bodo vezani
na prevoze. Nekaj otrok iz Drage,
Kužlja in Lazov zaradi oddaljenosti
sploh ne bodo mogli vključiti v
šolanje.

OTROŠKI Ž1VŽA V — Organiziranih prireditev za otrokeje v Kočevju bore
malo, zatoje nedavna otroška prireditev z Matejo Koležnik, nastopom čarovni
ka in s sodelovanjem balonarjev v Kočevju naletela na velik odziv. Organizato
rica otroškega živžava je bila stranka SDSS. Ta stranka v Kočevju nima svojih
članov, čeprav ima menda pristaše, kotje ob nedavnem obisku v Kočevju dejal
predsednik stranke Jože Pučnik. SDSS se je z živžavom kočevskim otrokom
priljubila. Pod vodstvom Mateje Koležnik so veselo vzklikali njene kratice.
Starši tega seveda niso počeli, ni pa izključeno, da ne bi, če bi SDSS takšne
prireditve za njihove malčke organizirala večkrat (Foto: M. L.-S.)

Tržne vezi kočevskega in ribniškega gospodarstva
Konec junija letos je kočevskim po
djetjem uspelo iztržiti 73,1% in ribniš
kim 71,6-odst. fakturirane realizacije,
poravnati pa 71,3% oziroma ribniškim
podjetjem 70,4-odst. obveznosti do do
baviteljev. V razmerju do slovenskih
podjetij sta bili obe stopnji tako v ko
čevskih kot ribniških podjetjih dokaj
usklajeni, v tujini pa so podjetja iz obeh
občin bolje vnovčevala svoje terjatve,
kot poravnavala obveznosti. V republi
kah nekdanje Jugoslavije je bilo vnovčevanje terjatev slabše od poravnavanja
obveznosti, kar za ribniška podjetja ve
lja še sedaj, pri kočevskih pa sta se obe
stopnji konec junija letos skoraj
izenačili.
Kočevska podjetja so na trge nekda
njih jugoslovanskih republik v celot
nem obdobju prodala več, kot so na
njih kupila. Podobno je bilo tudi z rib
niškimi podjetji po prvih devetih mese
cih preteklega leta in je tudi ob letoš
njem polletju, vendar je bila ob koncu
preteklega leta prodaja praktično iz
enačena z nakupi.
M. L.-S.

ZAPORA CESTE V ZNAK
PROTESTA
KOČEVJE — Jutri bo od 15. do
17. ure zaprta cesta v Poljansko doli
no, na odcepu pri Mrzlem potoku.
Cestno zaporo bodo postavili krajani
Poljanske doline v protest pristojnim
republiškim organom, ki ignorirajo
njihove zahteve po dokončanju ceste
na odcepu od Mozlja do Brezovice.

KRVODAJALSKA AKCIJA
SEVNICA - Občinski odbor
Rdečega križa vabi krvodajalce na
krvodajalsko akcijo, ki bo v četrtek,
12. novembra, in v petek, 13.
novembra, oba dneva od 7. do 13.
ure, v TVD Partizan v Sevnici. Iz
Mirenske doline bodo organizirali
prevoze. Darujte najbolj dragoceno
tekočino, morda jo boste že jutri
potrebovali tudi vi!

Dimnikar
pozabil
na Šentjanž
Bo občina
odvzela
koncesije za Mirensko
dolino Skofijičanu?

Terjatve presegajo obveznosti
KOČEVJE, RIBNICA — Po mone
tarni osamosvojitvi Slovenije v oktobru
lani so se poslovne vezi tako kočevskih
kot ribniških podjetij z republikami ne
kdanje Jugoslavije močno razrahljale.
Podjetja so bila zato prisiljena poiskati
nove partnerje. Po podatkih SDK Ko
čevje so kočevska podjetja našla part
nerje predvsem v tujini, ribniška pa v
Sloveniji.
Povezanost kočevskih podjetij s slo
venskimi je v vseh obravnavanih ob
dobjih ostala na ravni prejšnjih obdobij,
pri ribniških pa se je delež tujine pri
prodaji zmanjšal za polovico, pri naku
pih pa se polagoma vzpenja. Za obe
občini velja, daje vrednost prodaje pre
segla vrednost nakupov in da so vsaj v
prvem obdobju podjetja v obeh obči
nah izkazovala večje terjatve do kup
cev, kot so znašale njihove obveznosti
do dobaviteljev. Pri kočevskih podjetjih
je bilo tako tudi po prvih šestih mesecih
letošnjega leta, pri ribniških pa so se že
ob koncu preteklega leta in tudi letos
terjatve in obveznosti skoraj izenačile.

Ali so že tokrat uspeli ali ne, se v tem
trenutku zanesljivo še ne ve, čeprav je
znano in ni sporno, da je od 46 prisotnih
37 poslancev glasovalo za nezaupnico,
8 jih je bilo proti, ena glasovnica pa je
bila neveljavna. Sporno je namreč, ali
se mora pri izračunu potrebne polovice
glasov vseh poslancev upoštevati statu
tarno določeno število delegatskih mest
(kar bi pomenilo, da je bil le en glas
premalo, da bi izglasovali nezaupnico),
ali pa se, kljub temu da so bile razpisane
nadomestne volitve, upošteva trenutno
število poslanskih mest. Na to vprašanje
bodo zaprosili za odgovor republiško
zakonodajno komisijo.
M. LESKOVŠEK-SVETE

ZBOR SEVNIŠKIH SIVIH PANTER
JEV — Predsednik Sivih panterjev
mag. Dragan Černetičje na zboru sev
niških Sivih panterjev v hotelu Ajdovec
(na posnetku) povedal, zakaj preti upo
kojencem nevarnost, da zmanjka denar
ja za izplačilo pokojnin navkljub nove
mu pokojninskemu zakonu. Pojasnilje
tudi, zakaj so se odločili, da se pridružijo
Liberalno-demokratski stranki (LDS)
kotfrakcija seniork in seniorjev v LDS.
Sivi panterji zaupajo vladi dr. Janeza
Drnovška, na volitvah pa ne bodo volili
poslancev, ki so raje sedeli v kakšnije
dilnici ali krčmi namesto v parlamentu,
zase pa so lepo poskrbeli z zakonom, ki
jim omogoča, da gredo v pokoj že s 25
leti delovne dobe. (Foto: P. P.)

ŠENTJANŽ — »V Šentjanžu se
dimnikar ne pojavlja že od januarja
letos. Lahko si mislimo, kako so
ljudje jezni, ko skušajo sami posto
riti tisto, za kar je plačan dimnikar,
in kako je ogrožena požarna var
nost. Dimnikar iz Škofljice je očit
no pozabil na naš kraj,« je izrazil
ogorčenje številnih gospodinjstev v
Mirenski dolini poslanec Franc
Štirn. Na zadnji seji občinske skup
ščine je predlagal, naj občina od
vzame koncesije Škofijičanu in jih
dodeli zainteresiranemu dimnjkarju. Prejšnji teden se je sicer v Šent
janžu pojavil upokojeni dimnikar iz
Radeč. Poslal ga je sporni škofljiški
dimnikar Jelinovski. Radečan je
odkrito priznal, daje on le začasna
rešitev. Minister za gospodarstvo
Jože Kovač je povedal, da imajo že
dlje časa težave z dimnikarjem Jelinovskim in da ne kaže drugega, kot
da mu odvzamejo koncesijo za Mi
rensko dolino (poleg šentjanške gre
še za krmeljsko in tržiško krajevno
skupnost) in jo dodelijo zainteresi
ranemu dimnikarju Ivanu Jelančiču iz Sevnice.

Bo g. Vehovar dokazal obtožbe?
Jutranjki se ni hotel opravičiti za napade — Poslanec D. Perc je dokazal, da je
Vehovar na SO govoril drugače, kot je napisal za uradni zapisnik SO
SEVNICA — Sevniška občinska skupščina na zadnji seji ni sprejela predloga poslanca Draga Perca iz Jutranjke, da bi zahtevala od poslanca družbenopolitičnega zbora Karla Vehovaija, naj ta predloži eksaktne in uradne dokaze
za njegovo razpravo na seji 22. septembra in na zadnji seji SO. Če tega Vehovar
ne bi storil, naj bi se Jutranjki javno opravičil za navedbe na prejšnji skupščini.
Prav tako poslanci niso v zadostnem
pombe na običajno povsem rutinsko,
nepomembno točko dnevnega reda,
številu podprli predloga predsednice
»poročilo o realizaciji sklepov« prejšnje
Brede Mijovič, da bi zadolžili Službo
seje v tistem delu, kjer je v zapisniku
družbenega knjigovodstva, naj »neod
podrobno navedena razprava Vehovar
visno in strokovno preanalizira primer
ja v zvezi z informacijo o poslovnih re
Jutranjke tudi z vidika spreminjanja
zultatih s področja sevniškega gospo
vrednosti premoženja posameznih gos
darstva v letošnjem prvem polletju.
podarskih subjektov nasploh. O tej
Perc je na osnovi magnetogramskega
problematiki naj bi se najprej seznanil
zapisa dokazal, da se navedbe Vehovar
odbor za gospodarstvo skupaj z izvrš
ja na zapisniku razlikujejo od njegove
nim svetom, ki naj bi zatem poročal
dejanske razprave na prejšnji seji. Mijoskupščini.«
vičeva je pojasnila, daje naslednji dan
So pa poslanci sprejeli prvi predlog
po seji Vehovar predložil svojo pisno
svojega kolega Perca, ki je podal pri-
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razpravo. Spet se je razvila žolčna po
lemika kot na prejšnji seji SO med Ve
hovarjem, bivšim dolgoletnim direktor
jem Jutranjke, in Percem, ki ga je
zamenjal na krmilu po njegovem od
hodu v pokoj in je še zdaj med vodilni
mi v Jutranjki. Perc je pojasnil, daje
osnovni problem spora v tem, ker je
Vehovar obtoževal, da je rezultat
zmanjšanja premoženja v Jutranjki
neka nelegalna stvar v tem kolektivu.
Ta trditev, da Jutranjka ni ravnala z
družbenim premoženjem tako, kot bi
bilo treba, in daje zato prišlo do njego
vega zmanjšanja, je najbolj zabolela
vodilne v Jutranjki in delavce in to bo
moral Karl Vehovar slej ko prej doka
zati.
P. P

ZASNOVA KOT ZGLED — Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca
ima v štirih domovih v Posavju 580oseb, za katere skrbi 250 delavcev. Samo na
Impoljci v čudovitem okolju, domišljeni arhitekturi in prav hotelski notranji
opremi (na posnetku) so z naložbo okrog 15 milijonov mark pridobili 6500 m2
uporabne površine. Poprej seje okrog 260 duševnih bolnikov iz 30 slovenskih
občin, od tega okrog 80 težjih, stiskalo v pol manjših prostorih. Zasnova doma
bo dober temelj in zgled za druge posebne zavode po Sloveniji (Foto: P. P.)

POMOČ OGROŽENIM - Na Ko
čevskem se je število socialno ogroženih
letos močno povečalo. Trenutno je že
30 družin, v katerih sta oba zakonca
ostala brez zaposlitve in so jim tudi
že potekle pravice do denarnih
nadomestil. Pri OO RK Kočevje
ugotavljajo, da se slabša tudi stanje
na podeželju, še posebno pa v ob
mejnem pasu s Hrvaško. Skupaj s
komisijo za socialno dejavnost, ki je
začetku tega tedna 60 ogroženim
družinam razdelila pakete RK Slove
nije 7. osnovnimi živili, bodo izdelali
kriterije, po katerih bodo pomagali
tudi tam živečim prebivalcem. Na
Kočevskem so letos razdelili že 400
paketov s hrano, ki so jo dobili od
RK Slovenije.
NEREALNA POBUDA - Pobuda
Kostelcev, naj občina najde denar in
naredi cesto od Kužlja do Srobotnika,
češ da je vas zapostavljena, je po
mnenju kočevskega izvršnega sveta po
vsej verjetnosti nestvarna. Predsednik
izvršnega sveta Alojz Petek namreč
pravi, da ne gre za “nekaj sto metrov”
ceste, kot to navajajo Kostclci, ampak
nekaj več kot 3 km in da vas
Srobotnik nima niti enega prebivalca,
ki bi imel tam prijavljeno stalno
prebivališče.
NEPRIJAVLJENI BEGUNCI Ob vpisu begunskih otrok v šole se
je pokazalo, da je v kočevski občini
še precej neprijavljenih beguncev.
Sedaj so se “pokazali”, ker želijo, da
bi tudi njihove otroke vključili v
šolanje.

Ribniški zobotrebci
V VESELJE MLADIM - Številni
redni pa tudi tisti nekoliko manj redni
sobotni obiskovalci diskoteke Jutro
pri Ribničanu v Goriči vasi sc bodo
razveselili ob novici, da ribniški
izvršni svet ni podprl pobude ribniških
krščanskih demokratov, da se omeji
delovni čas diskoteke ob sobotah
največ do polnoči. Izvršni svet je
ugotovil, da lastnik gostilne posluje v
skladu 7. odlokom in dovoljenjem,
zato so se odločili, da mu ne bodo
omejevali možnosti poslovanja s
skrajšanjem obratovalnega časa. Me
nili pa so, da je potrebno s
kaznovanjem nepravilnih parkiranj
vnesti določen red, s poostrenim
nadzorom pa tudi preprečiti, da bi se
v lokalu v poznih nočnih in zgodnjih
jutranjih urah zadrževali mladoletniki.
Da bi to lahko dosegli, pa bi več kot
lastnik, policisti ali kdorkoli drug v
prvi vrsti morali storiti predvsem
starši mladoletnih otrok.
KONČNO PROFESIONALEC Ribniška občina je menda ena izmed
samo treh občin v vsej Sloveniji, ki
nima profesionalnega delavca Rdečega
križa. Temu bodo že v kratkem
naredili konec. Ker gre za delo, pri
katerem lahko človek naredi zelo
veliko, lahko pa ne naredi tudi nič,
če noče, bodo delavca, ali še
verjetneje delavko z višjo izobrazbo
socialne, medicinske ali sorodne
smeri, zaposlili le za dobo enega leta,
seveda z. možnostjo zaposlitve za
nedoločen čas. Pri izbiri kandidatov
bo odločilnega pomena čut za delo
z ljudmi.

Sevniški paberki
PREDSEDNIK - Predsedniški kan
didat Demokratske stranke Slovenije,
Jelko Kacin, je na ustanovnem zboru
sevniških demokratov pojasnil, da je
svoji izjavi po radiu nedavno
povedal, da bo DS za bližnje volitve
potrebovala predvidoma okrog 500.000
DEM in da imajo tretjino tega
denarja za predvolilno kampanjo že
zbranega. Zato je moral Kacin, žal ne
le, da bi branil svojo integriteto,
odločno zanikati izjavo predsednika
slovenskega predsedstva v intervjuju
za sobotno prilogo Dela, češ da bo
DS potrebovala za volitve poldrug
milijon mark. Tako kot sc je Kučan
zgrozil ob tej številki, sc je Kacin
zgrozil ob njegovi “čisti demagogiji in
neresnici”. Kacin meni, da ne gre za
naključno zavajanje javnosti pred
volitvami, in na vprašanje pisca teh
vrstic, ali bi želel, da bi Kučan
odstopil od kandidature za predsed
nika Republike Slovenije, kot mu je
odprtem pismu, objavljenem v Slo
vencu, predlagala novinarka CNN
Mjuša Šcvcr, je Kacin dejal, da
soglaša z navedenimi razlogi in njeno
pobudo.
CESTE - Poslanka sevniške občinske
skupščine, Silva Fric (SDP), je na
zadnjem zasedanju skupščine malo za
šalo malo pa iz obupa, (ker v so v
Ljubljani skoraj gluhonemi ob za
htevah Scvničanov po izboljšanju
cestnega omrežjal) predlagala, da bi
tudi Sevnica imela svojega kandidata
za predsednika Slovenije, da bi tako
lažje prišli do sodobnih in varnejših
cest, ki jih potrebujejo vsaj toliko kot
Pomurci.
RAZPLET - Končno sc je začelo
razpletati tudi o “primeru Venetovih”
s Savske ceste, o katerem smo pisali
v prejšnji številki. Vsi prizadeti in tudi
zelo (nc)zaintercsirani za odpravo
nenehnega poplavljanja ob meteornih
| vodah so se sestali na občini in bodo
morali sodelovati pri rešitvi še v
novembru.
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Krške novice
POD DEŽNIKI IN V ČOLNIH?Otroci v čakalnici šolskega dispan
zerja v krškem zdravstvenem domu
sedijo pod dežniki, kadar dežuje.
Streha ustanove že nekaj let zamaka.
Pred časom se je tu mudil nov
mojster, in ker se je ravno šel
serviserja, je nekje odrezal kos cevi.
Teči pa ni nehalo. Nastopila je sicer
sprememba, a le toliko, da zdaj
začenja skozi strop cureti kakšno uro
po dežju, kar govori o tem, da se voda
pred vdorom v čakalnico verjetno
nabere gori v jezerce. Očitno bo za
dispanzer treba nabaviti čolne in
vesla. Plovila je med drugimi svetoval
tudi dr. Ladika, ko ga je klicala dr.
Odobaša, naj že kaj ukrene zoper
vodo v čakalnici.
NAGONI - Dež močno vpliva na
fizične in psihične sposobnosti vozečega
sc ljudstva, ki kar malce podivja. V
Krškem pri križišču s semaforji, kjer
ob dežju teče voda v razkošnem slapu
z brega na pločnik, je v nalivu v petek
zvečer deževnica poplavila cesto. To
je prišlo zelo prav avtomobilistom, a
ne vsem enako. Najbolj so se vode
na cesti razveselili tisti vozniki, ki jim
pomeni ciljno trofejo pešec v neposredni
bližini cestne luže.
IZ KVANTITETE V KVALI
TETO - Normativnopravna komisija
na občini je ugotovila, da je bil
postopek, po katerem je deset
parlamentarcev zahtevalo glasovanje
o nezaupnici vlade, zakonit. Potem je
komisija ugotovila, da je bil postopek
nezakonit, in to je bilo drugo mnenje.
Postopek glede nezaupnice bo danes
popoldne obravnavalo predsedstvo
občinske skupščine. Obravnavalo bo
“dokončno” mnenje, sc pravi še eno.
Številna mnenja bodo gotovo dala
nekaj novega v krški dnevni politiki.
Ob tej količini mnenj bi se krškim
novovalovskim politikom odobravajoče
nasmehnil celo večkrat pokopani
Mani, češ moja teorija še ni poko
pana.

Novo v Brežicah J
DARJA SE PREDSTAVI - Govo
rimo o predsedniški kandidatki Darji
Lavtižar-Bcbler, ki ji gre močno v nos,
da se vojska in policija tako krepita
in bogatita. Med drugim je ugotovila
tudi to, da damo iz proračuna dvakrat
več denarja za konje kot za manjšine.
“In kje so bili med vojno ti konji?”
se je spraševala. Tako kot večina
ostalih državljanov, tudi ona ni videla
nobenega, razen tistih z dvema
nogama.
POSTLANO - “Kakor si boš post
lal, tako boš ležal,” so rekli že stari
ljudje in naši poslanci niso storili
drugega, kot da so jih zvesto posluša
li. Za bodoča leta svojega življenja so
lepo poskrbeli. Je mar zato čudno, če
se nekaterim nikamor ne mudi iz
poslanskih klopi? Kot vedo povedati
v Brežicah, nekateri nameravajo
kandidirati kar za državni svet in za
državni zbor hkrati. In si mislijo: “Če
ne bo več politične službice, bo pa
poslansko mesto, in če tudi tega ne
bo, bo še vedno prostor med
upokojenci.”
SANJAČI - V slovenski vladi so še
vedno sanjači, ki so prepričani, da na
Dolenjsko in v Posavje vodi cesta,
taka prava, po kateri se pelješ kot
gospod. Pred kratkim se je na
Mokricah razkril že tretji. Zdaj je tudi
minister za pravosodje in upravo
Miha Kozinc priznal, da je mislil, da
se do Brežic pride hitreje. Zaradi
svoje zmote je za nekaj minut
zamudil, a kakšno zamudo bi šele
imel, če bi po znani Dolenjki potoval
pred balkanskimi vojnami, ko je bila
cesta enaka, promet pa tako gost, da
gostejši sploh ni mogel biti?
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Izvolite,
lahko tudi
po žličkah
Prodaja »na drobno«
KRŠKO — V zadnjem času se je,
vsajponekod v Krškem uveljavila prak
sa, da vam trgovec nalije r vašo stekle
ničko poljubno količino mehčalca za
perilo in detergenta za pomivanje poso
de, če želite. Kaj mislijo o navedenem
trgovskem poskusu? Trgovcev, ki tako
odtehtavajo želene količine, dodatno
opravilo ne moti Prepričali so se, da so z
načinom zadovoljni tudi kupci Slednji
zares ne ugovarjajo. Zakaj tudi bi saj
lahko najprej nabavijo malo, se prepri
čajo o kakovosti in naposled kupijo še
več. Način je dobrodošel spričo dragi
nje. Primeren je tudi ker bi lahko pri
pomogel da bi bili potoki reke in sme
tišča manj založeni z odpadki, kijih ne
uničita ne dež ne sonce in je za njihov
razkroj stoletje morda prekratka doba.
Tako so razmišljali naključno anketi
rani kupci na ulici v Krškem. Resnici na
ljubo, bili so tudi taki ki so glede naku
pa »na drobno« nekolikanj podvomili,
rekoč: »Trgovci naj bi reč prelivali v lo
čenem prostoru v trgovini ne kar v
prodajalni«
Če bi vprašali še kam drugam, bi
najbrž prišlo na dan še kakšno mnenje.
Verjetno v taki prodaji »na drobno« ne
kateri že vidijo konec civilizacije in so
ob njej drugi vseeno še naprej prepriča
ni, da se človek dokazano odmika od
kamene dobe in gre — v našem — pri
meru i' Evropo. Zadevaje videti obrob
na, vendar je najverjetneje drugačna
Prodajalci so kupcu nekoč dajali v nje
govo posodico rje, od kolonjske vode in
jedilnega olja do marmelade, danes pa
je vse to in marsikaj drugega pakirano
originalno tovarniško. Drugi kraji in
časi — drugi običaji Ali je to alije še
kaj drugega?
M. LUZAR

ZASKRBLJENI
DELAVCI
KRŠKO - Zaposleni v posavskih
podjetjih so precej nezadovoljni nad
sedanjimi razmerami in ocenjujejo,
da imajo vse manj možnosti za
soodločanje o organizaciji dela,
plačah in povezovanju kapitala.
Med delavci se krepi občutek, da jih
menedžerji v mnogo primerih pre
peljejo žejne čez vodo, kar z
drugimi besedami pomeni, da
menedžerji delavce skupaj s stroji in
stavbami prodajo novemu lastniku
in pri tem skrivajo kupoprodajne
pogodbe. Spričo takega ravnanja
zaposleni marsikje ne vedo, ali jim
bo na podlagi omenjene pogodbe
novi delodajalec še zagotavljal delo
ali jih bo odpustil.

POHVALA
ORGANIZATORJU
KRŠKO - Predstavniki občinskih
zvez kulturnih organizacij iz vse Slo
venije, ki so se nedavno zbrali na
dvodnevnem seminarju v Krškem,
so napovedali, da bo naslednje
podobno srečanje v Prekmurju.
Zastopniki ZKO so se ob koncu
letošnjega krškega druženja z bese
do in aplavzom zahvalili krškim
organizatorjem, zlasti Vidi Fritz, za
dobro pripravljeno letošnje srečanje.

»Civiliziranost«
veliko stane
KRŠKO — Romom je potrebno
zagotoviti, če rečemo s Petrom
Winklerjem, šefom urada za na
rodnosti pri vladi Republike Slove
nije, človeka vredno življenje. Toda
slednje bo zgolj lepa želja, dokler ne
bodo ti ljudje imeli urejenih naselij,
možnosti, da se preživljajo z lastnim
delom, in dokler jih družba ne bo
vključila vsaj v obvezno osnovno
šolsko izobraževanje.
Romska naselja so, mogoče z
redkimi izjemami v Premurju in kje
na Dolenjskem, daleč od urejenih.
V mnogih primerih predstavljajo
tudi črne gradnje, saj imajo občin
ske uprave očitno precejšnje težave
pri predlaganju in vrisovanju loka
cij v prostorske načrte. Zanimivo je,
da se predlaganim lokacijam upira
jo tudi Romi. Kar zadeva zakoni
tost gradenj, nekateri poudarjajo,
da Romi običajno zidajo na črno,
potem ko v začetku vsaj nekateri še
upajo, da bodo kos cenam in nedo
umljivosti uradnih postopkov glede
gradnje zasebne stanovanjske hiše.
Najbrž bi obravnavana naselja v
vseh 10 občinah, kolikor jih v Šloveniji ima Rome, lažje urejali, če bi
bil na voljo denar. Kdor ga bo dal,
seje na posvetu vprašal Franc Jenič
iz Krškega, s čimer je opozarjal, da
država z ustavnim zagotovilom o
romskih pravicah najbrž mora za• Če naj Slovenija učinkuje na
Rome in njihovo kulturo kot »ta
lilni lonec«, jo bo to stalo nekaj
dodatnega denarja. V zvezi s šol
stvom to pomeni tudi, da bo vlada
Republike Slovenije odobrila in
plačala OŠ Leskovec posebno de
lovno mesto. Delavec, zaposlen
tu, bo romskim otrokom manj
učitelj s kredo v roki in bolj inš
truktor splošne higiene in pralec
romskih oblačil. Pri plačilu po
sebnega učitelja za Rome, kar je
OŠ Leskovec tudi zahtevala pri
ministru dr. Slavku Gabru, bo
šolsko ministrstvo, po vsem so
deč, bolj skoparilo.
gotoviti tudi proračunski denar za
pomoč občinam pri reševanju t.i.
romske problematike. Kot predla
gajo nekateri, naj bi Slovenija ure
janje romskih naselij začela financi
rati iz podobnega sklada, kot ga je
oblikovala za demografsko ogrože
na območja.
L. M.
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»Nova« Kostanjevica za to in ono
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V Kostanjevici z dokajšnjo verjetnostjo napovedujejo, da bodo že spomladi pre______ navijali mestno jedro — Središče občine, se bolj pa turistični kraj
KOSTANJEVICA NA KRKI— V Kostanjevici kot kraju in kot krajevni
ve občine Kostanjevica, predvsem zato
skupnosti ob svojem letošnjem prazniku, ki so ga proslavili nedavno, niso or
ne, ker je spričo bolj ali manj glasnega
ganizirali različnih slavnostnih otvoritev. To pa ne pomeni zatišja, v katerem bi
podboškega odpora uradnim predlo
domačini čakali križemrok na boljše čase in govorili: »Ah, bo že kako,« ampak
gom nemogoče napovedati kaj točnega
to, da Kostanjevičani zajemajo sapo že za pomlad 1993.
v zvezi z oblikovanjem občine Kosta
njevica. Zato pa se prenovo da razumeti
Po svojih pričakovanjih in razmero
vori tudi ena od tukajšnjih izjav: »Ne
kot upanje, da bo kraj tudi zaradi lepših
ma trdnih tujih zagotovilih bodo Ko
urejeno mestno jedro je rakava rana
hišnih pročelij in varnejših pešpoti po
stanjevičani začeli spomladi prenavljati
Kostanjevice.«
mestno jedro. To jim pomeni veliko,
Prenove mestnega jedra ne gre jemati stal v prihodnje vabljivejši za turiste. V
prvič zato, ker bodo morali za obnovo
kot željo domačinov, da bi kraj ozaljšan dolenjskih Benetkah namreč sodijo, da
zbrati in zlasti nabrati veliko denaija,
pričakal imenovanje za prestolnico no- bi bil že zdaj in v bodoče turistični tolar
domačinom celo zanesljivejši zaslužek,
drugič zategadelj, ker na prenovo čaka
kot jim ga zagotavlja industrija,
jo že veliko let, in morda tretjič, ker ve
L. M.
do, da s prenovo mesto na daljši čas
JUTRI VROCICA
lahko kaj pridobi. Da se bo KostanjeviKRŠKO - M&J Step in Kazina
čanom, zlasti ljudem v vodstvu krajev
bosta predstavila plesni spektakel
DANES DVA
ne skupnosti, s pričetkom omenjenih
Vročica, ameriško broadwaysko
del začel valiti od srca velik kamen, goKRAJEVNA ODBORA
plesno revijo z najboljšimi plesalci.
Če ni časa za ogled podobnih iger
PODBOČJE - Danes ob 16.
za ušesa in oči v New Yorku ali
uri bodo tu ustanovili krajevni
Londonu, bo priložnost za srečanje
odbor slovenskih krščanskih demo
z Vročico v Krškem. Plesni spektakel
kratov. Ustanovitvi bosta prisos
bo na sporedu v tukajšnjem kul
tvovala tudi Lojze Peterle, preds
turnem domu jutri ob 17. uri.
ednik SKD, in Ivan Bizjak,
Organizatorja prireditve sta Občin
strankin predsedniški kandidat.
ska zveza prijateljev mladine in
Za danes so napovedali ustano
Društvo za plesno dejavnost Krško,
vitev krajevnega odbora SKD
generalni pokrovitelj je sitograf
tudi v Kostanjevici. Ob 20. uri
Okrogla miza SNS
Marjan Geršak iz Leskovca. S
pa bodo krščanski demokrati
predstavo bodo počastili letošnji
pripravili v krškem kulturnem
KRŠKO — Posavje je manj prijetno,
teden otroka in svetovni dan plesa,
domu osrednjo občinsko predvo
kot bi se morda zdelo, in takega ga dela
ki je 8. novembra. Otroci bodo
lilno srečanje z okroglo mizo
državna meja, tihotapstvo kot nepo
dobili brezplačne vstopnice na šolah,
“Volitve in krščanska demokra
grešljiva dejavnost na meji, domnevno
za odrasle so karte na voljo v
cija”, kjer bo nastopil Ivan
uživanje mamil in ne nazadnje živalske
predprodaji v krškem kulturnem
Bizjak.
bolezni, kot je svinjska kuga pred vrati
domu.
Posavja. Manj prijetno je tudi zaradi
najnovejših državljanov Republike Slo
venije, ki so dobro organizirani in med
prebivalstvom zbirajo pomoč za svoje
rojake v vojnih predelih nekdanje Ju
goslavije. Če je v Sloveniji življenje ne
Posavska gospodarska podjetja povečala svojo blaznosno, je v veliki meri tudi zaradi be
govno menjavo s slovenskim trgom — Krško največ
guncev, ki so v prenekaterih primerih
res ekonomski emigranti in nič drugega,
KRŠKO — Po podatkih tukajšnje
nekdanjo Jugoslavijo za enainpolkrat
in na primer v begunskem centru v
podružnice Službe družbenega knjigo
več kot na druga tuja tržišča. Kupila pa
Hrušici nergači brez pravega razloga.
vodstva je v letošnjem prvem polletju
so pri balkanskih sosedah za približno 5
Nekako v tem duhu seje začela okrogla
narasla posavska blagovna menjava s
odst. manj blaga kot pri partneijih dru
miza, ki jo je v ponedeljek zvečer v kr
slovenskim trgom. Tako so posavska
god v tujini. Na splošno je posavsko
škem organiziral območni odbor Slo
gospodarska podjetja opravila na slo gospodarstvo na tuji (brez nekdanjega
venske nacionalne stranke. Odbor vodi
venskem trgu prek 56 odst. vseh pro
Milenko Stergar.
dajnih poslov in skoraj 73 odst. vseh
Slovenija, zdaj — kot so dejali —
• Po podatkih o kupoprodajnih raz
nakupov blaga. Znatno manj kot v pre
zamazana z odpadki in tujci, si lahko
merjih, ki so v krško SDK prispeli iz
teklosti
so
bila
tudi
posavska
podjetja
izboljša sedanje razmere. Neslovencem
podjetij skupaj s periodičnimi obra
prisotna
na
trgih
nekdanje
Jugoslavije.
naj pokaže vrata v nekdanjo Jugoslavi
čuni za prvo polletje, je največji delež
Pri tem velja, da so na tem tržišču pro
jo in naj ne bo tako velikodušna z dode
v posavski blagovni menjavi v obrav
dala
skoraj
trikrat
več,
kot
kupila.
Pod
ljevanjem delovnih viz tujcem. Če ne bo
navanem obdobju imelo gospodar
robnejši
pregled
kaže,
daje
delež
posav
Neslovencev, ne bo potrebna v šolah
stvo krške občine. Na slednje tako
ske
prodaje
v
nekdanje
jugoslovanske
srbohravščina, zato je treba ta jezik iz
odpade več kot 63 odst. celotne pro
republike v celotni prodaji zdrsnil na 26
učnih programov brisati že zdaj. Ocene
daje in 67 odst. vseh nakupov posav
odst.,
medtem
ko
se
je
delež
nakupov
in predloge v tem smislu je na dobro
skih gospodarskih podjetij.
zmanjšal na vsega 11. odst. Daleč naj
obiskani krški okrogli mizi ponovil
pomembnejši partner posavskih podje
Zmago Jelinčič.
L ^
jugoslovanskega) trg prodalo za dobro
tij so bila hrvaška podjetja.
tretjino več, kot je tam kupilo.
Posavska podjetja so tako prodala v
L.M.

Sedanja
in »čista«
Slovenija

Od prejšnjih največ Hrvati

Prisegla tretja generacija
Vse boljše delovne razmere v Cerkljah ob Krki
CERKLJE OB KRKI — V tukaj
šnjem učnem centru je pretekli petek
241 vojakov izreklo svojo svečano pri
sego. Za kulturni program so poskrbeli
učenci domače osnovne šole in Gasilska
godba na pihala iz Sevnice. Po končani
slovesnosti so si vojaki, njihovi sorod
niki in ostali gosti lahko ogledali še pro
store, kjer živijo in delajo vojaki, ter raz
stavo slik o bojih v Posavju leta 1991 in
o žjvljenju v učnem centru.
Že tretja generacija vojakov v cerk
ljanskem učnem centru bo imela neko
liko boljše razmere za usposabljanje, saj

imajo več učnih sredstev, uredili so za
prta strelišča za streljanje z zračnim
orožjem in odprli novo ambulanto, zdaj
pa bodo začeli opremljati učilnice za
kabinetni pouk.
Med drugim so se izboljšale tudi
razmere za prostovoljne aktivnosti vo
jakov. Vojaki so nedavno sodelovali na
pohodu in tekmovanju v orientacij
skem teku »Po poteh Brežiške čete« in si
ogledali pokrajinski muzej v Brežicah.
Sicer se lahko vključujejo v sekcije za
borilne veščine, radioamatersko dejav
nost, streljanje, glasbo.
B. D.-G.

Kmalu pokrita riviera v Termah
Naložbe v čateških Termah se nadaljujejo — Dobri rezultati — Do konca leta re_______
kordno število prenočitev? — Izdali za 10 mio mark delnic

V času od 22. do 3 L oktobra so v
brežiški porodnišnici rodile: Darinka
Mirt z Blance — Jureta; Branka Gregl s
Sel —Saro, Martina Ajster iz Brežic —
Barbaro, Sabrina Delilovič iz Kotarskega — Harisa, Sofija Thači iz Brežic
— Klemena, Rada Brajdič iz Loke —
Romana, Jožica Planinc iz Raven
—Aleša, Nada Kobaševič iz Sevnice —
Žiga, Marinka Kolar z Bizeljskega —
Marcelo, Jožefa Molan iz Oklukove
Gore —Sandija. Čestitamo!

PIJAČA IN HRANA
KRŠKO - V tukajšnjem hotelu
Sremič bo 16. in 17. novembra
seminar, na katerem bodo pred
stavili živilsko in vinarsko industrijo.
Posavski, dolenjski in belokranjski
strokovnjaki in drugi udeleženci
bodo spregovorili o slovenskih vinih
v gastrokulturi, o kruhu in sladicah
v vsakdanji prehrani ter o mesu in
mesninah za različne skupine po
rabnikov. Na seminarju, ki ga že
četrto leto organizira slovensko
združenje gostinstva in turizma, bo
tudi pokušnja vin in jedi.

ČATEŽ OB SAVI — S petkovo otvoritvijo 9 prodajnih lokalov se je še bis
tveno obogatila ponudba za goste, ki preživljajo oddih ali skrbijo za svoje
zdravje v Termah Čatež. Kot obljublja direktor Borut Mokrovič, bo pri njih
odslej bolj živo tudi za božične in novoletne praznike.
Bližina vojne, zmanjšan promet na
cesti Ljubljana-Zagreb in izredno slabo
gospodarsko stanje v sosednji Hrvaški
so dali pečat poslovanju v čateških
Termah v minuli sezoni. Letos je tako
pri njih gostovalo kar za polovico manj
tujcev kot nekdaj, kar jim je za pol
zmanjšalo tovrstni prihodek. Močno je
padlo število gostov v hotelu Grad Mo
krice in nekaj manj v hotelu Terme.
Slabše je bil zaseden kamp in za polovi
co manj je bilo kopalcev v zunanjih ba
zenih.
Kot je povedala Kristina Savnik iz
prodajne službe, so se morali oprijeti
drugih gostov in jih še pravočasno pri
vabiti. Tako so se povezali s šolami, ki
so se dobro odzvale in pri njih organizi
rale šolo v naravi. Nova termalna rivie
ra je privabila številne domače goste, ki
so tako zamenjali običajno letovanje na
morju s topliškim počitnikovanjem. Z
dodatnim trudom so v Termah v prvih
9 mesecih tega leta že prekoračili 305 ti
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soč prenočitev. Prihodki podjetja so
sicer glede na lansko leto padli, toda s
pametnim poslovanjem so dosegli celo
boljše rezultate minule sezone kot lani.
Ti jih uvrščajo med najuspešnejša v tej
panogi, jim zagotavljajo razvoj, likvid
nost, dober začetek nove sezone in daje
jo ustrezno vrednost njihovim delni
cam. V Termah naitireč že poslujejo kot
delniška družba, saj so izdali za 10 mili
jonov mark delnic in jih doslej prodali
za 4 milijone.
»Ocenjujem, da bo še velik interes
tudi za družbene delnice, saj bodo vama
naložba pa še prinašale bodo. Vse del
nice, ki so izdane, so pokrite z denarjem,
tako da družben kapital ni razvredno
ten. Tudi delavci so ob nakupu plačali
vse potrebne prispevke. Namerno smo
zadržali prodajo ostalih delnic, saj bo
mo spet potrebovali sveži kapital pri iz
gradnji fitness centra,« pravi direktor
Mokrovič.
Podjetje ima zdaj za 2 milijona mark

naložbenih zmogljivosti. Za nove na
ložbe se že pospešeno pripravljajo. Ta
ko bodo v naslednjem letu termalno ri
viero še razširili, uredili hitro reko,
drsalnice in vodomete ob jezeru ter
druge nove rekreativne površine. Lotili
se bodo tudi gradnje fitness centra, v ka
terem naj bi bilo že prihodnjo jesen na
red 2000 kvadratnih metrov pokritih
bazenov s tobogani, kar bo največje
pokrito kopališče v Šloveniji. V centru
bodo še igrišča za squash in tenis, dvo• Upajo, da se bodo v teh dneh do
govorili z bankami in da bodo z grad
njo začeli v začetku novega leta. Taka
razširitev ponudbe naj bi sčasoma
porodila potreba po novem hotelu, ki
ga že dolgo načrtujejo. Sicer pa bodo
v Termah Čatež v prihodnje prenovili
tudi ostale zimske objekte, prekrili
streho mokriškega gradu, posodobili
zdraviliški dom, dokupili nekaj apart
majev v kampu ter uvedli lastno pro
izvodnjo in prodajo kruha in peciva.
rana za fitness, savne, solariji, masaže in
vse ostalo, kar sodi zraven.
G. DUŠIČ-GORN1K

Sejmišče je že pretesno
Zaradi meje povečani ponudba in povpraševa
nje—Posodobljena veterinarska služba
BREŽICE — V očini Brežice je
v zadnjih nekaj letih zrasla sodobna
veterinarska služba. Z lastnimi sred
stvi so obnovili streho, uredili am
bulantno čakalnico in operacijsko
sobo, ki pa bo na opremo morala še
malo počakati. Pred kratkim so na
bavili kirurško luč, ki jih je z dajat
vami stala kar 5.000 mark. Brežiški
veterinarji se znajdejo po svoje, tudi
z nakupom rabljene opreme, kot so
storili v primeru rentgenskega apa
rata.
Letos spomladi so s pomočjo
občinskih sredstev za pospeševanje
kmetijstva kupili aparat za bioke
mične raziskave krvi. Tako bodo
raziskave opravljali hitreje in ceneje
kot doslej, ko so morali vzorce poši
ljati v Ljubljano. Na ta način bodo
razširili svojo dejavnost z boljšo
diagnostiko.
Poleg terenskega dela, rednih
preventivnih akcij, osemenjevanja,
odvoza poginulih živali in skrbi za
zdravstveno stanje živali se ukvarja
jo tudi z nekaterimi posebnimi de
javnostmi. Brežiška ambulanta za
male živali je zelo dobro obiskana.
Redno dela vsak dan od 7. do 10.
ure, sicer pa po potrebi. V zadnjem
času seje mesečno število malih pa
cientov v njihovi ambulanti dvigni
lo od 30 na okrog 130. Ambulanta
bo zaživela v naslednjem letu. ko
bodo začeli delati tudi kostne
sinteze.
Brežiška veterinarska služba nad
zoruje zakole v domači klavnici,
pred časom je prevzela zdravstveni
nadzor nad rejo perutnine v občini
in predelavo konjskega mesa v Jereslavcu, kmalu pa si obeta še do
datno delo pri nadzoru zasebne
mlečne proizvodnje in predelave
svinjskega mesa. Tudi meja jim je

Milan Štimec
prinesla nove možnosti, zato name
ravajo zgraditi karantenski hlev, da
bi tako lahko prevzeli veterinarsko
oskrbo živali in živalskih surovin v
času karantenske zapore. Ocenjuje
jo, da jim je meja omogočila večji
nadzor nad pretokom živine, a za
radi tihotapljenja še vedno ostaja
nevarnost prenašanja bolezni v dr
žavo. Zaradi državne meje se je v
Brežicah močno povečala ponudba
in hkrati tudi povpraševanje na
sejmišču, ki je postalo občutno
premajhno, še posebej ob komu
nalni in prometni neurejenosti.
»Zdravstveno stanje živali v naši
občini je zaenkrat ugodno. Prašičja
kuga se pri nas še ni pojavila, ven
dar bi se v zdravstvenem stanju ži
vali pozna vpliv suše. Zaradi neus
trezne prehrane, pomanjkanja vita
minov in mineralov se je občutno
povečalo število plodnostnih mo
tenj pri kravah. Ravno zaradi tega
pričakujemo, da bo občina plačala
vitaminizacijo vseh krav. Sicer so
naši kmetje precej prosvetljeni in
redno nabavljajo tablete z vitamini,
beljakovinami, proti metljaju in
druge,« pravi vodja brežiških veterinaijev Milan Štirna:.
B DUŠIČ-GORNIK

' DOLENJSKI LIST

Novinarji Dolenjskega lista komentirajo
Kdo naj
nasiti to
pogoltno zrelo?

poceni le v mestu, pa tudi povsem
vsakdanje stvari, kot je asfaltna
cesta, voda, elektrika, telefon in
kanalizacija so mestnemu človeku
dosegljive brezplačno, medtem ko
mora podeželski človek vse to
plačati iz svojega žepa. Država
omogoča olajšave pri dohodnini za
nakup pripomočkov za rekreacijo,
za asfalt ali vodovodne cevi pa ne.
Pa bi stvar bila lahko enostavna:
le asfaltiranje in kopanje vodovod
nih jarkov je treba proglasiti za
rekreativno delo.
T. JAKŠE

Tuji finančni strokovnjaki, ki
imajo pregled nad denarnimi
tokovi v različnih evropskih in
svetovnih državah, so nam te dni
potrdili domnevo, ki je že dolgo
kot črv glodala v zavesti, a nihče
ni imel prave korajže, da bi jo
izrekel: Slovenci živimo v eni od
najbolj pogoltnih držav na svetu.
Bremenitev osebnega dohodka, na
katerega se tako ali tako obeša
država, najsi bo preko lastnih
potreb ali pa pravic, ki jih z zakoni
zagotavlja državljanom, se že zelo
bliža petdesetim odstotkom. To je
seveda moralo takoj pasti v oči
Krajevna skupnost v zadnjem času
tudi vsega vajenim svetovnim
ni najbolj priljubljena beseda. Morda
finančnim strokovnjakom. Sloven
bi jo nekateri celo za vedno odložili
ci sami na to še dolgo ne bi
na zaprašene police preteklosti, če
reagirali, saj smo že stoletja
ne bi tisti drugi še vedno videli v
navajeni, da jih tisti, ki sprašuje ali
njej edino obliko lokalne organi
se o višini dajatev skuša pogajati,
ziranosti, ki prinaša napredek v še
dobi po grbi.
tako oddaljeno vas. Danes neka
Z davčnim sistemom, ki smo ga
teri očitno še mislijo, da je lokalna
sprejeli, smo se ponašali, češ da je
samouprava v tako mali državi,
evropski. Zdaj se bomo lahko
kot je Slovenija, povsem nepotreb
ponašali tudi s tem, da so davki
na. Prepričani so, da o samoupravi
med najvišjimi v Evropi. Ob
ni potrebno sprejemati posebnih
natančnejši analizi, se bo pokazalo
zakonov, saj se bo razvijala sama
še to, da je to eden najlagodnejših
od sebe. Za takim razmišljanjem
sistemov, saj davke pobira tistemu,
ki ga je najlažje kontrolirati. Za vse se skriva želja po močni centrali
ostale, kjer je možno z raznimi zaciji države, ki bi ves denar
mahinacijami pretakati v lastne davkoplačevalcev zbirala v Ljubljani,
žepe velike vsote denarja, zadnje kjer bi se "pravično" delil. Ljudje
čase zlasti preko divjih privatizacij na srečo nimajo tako slabega
in drugih javno nezabeleženih spomina, da ne bi vedeli, kaj pomeni
poslov, s katerimi se okoriščajo za kraje na obrobju..
Zakon o lokalni samoupravi je
posamezniki in razne sumljive
družbe, ostaja država slepa in ne pripravljen in v nekem predalu čaka,
stori niti toliko, da bi ustanovila
posebno finančno policijo, ki bi
vsaj poskušala malverzacijam sto
piti na prste. Da je možno pri nas
brez truda hitro obogateti, je jasno
vsakomur, ki z budnim očesom
pogleda okoli sebe. Izračunajte, s
koliko let trdega dela in odrekanja
z ne tako nizkimi osebnimi
dohodki bi bilo potrebno za nakup
avtomobilov, lokalov in vil, ter
poglejte, kdo je lastnik teh dobrin,
in takoj vam bo jasno! V razvitih
zahodnih državah tako bogatenje,
ki gre, razen v> izjemnih primerih,
vedno na račun številnih drugih,
zavirajo z natančno izdelano za
konodajo in njenim doslednim
izvajanjem, ne da bi jim pri tem
lahko kdo očitaI težnje po urav
nilovki ali zaviranje zasebne pobude.
Drugi očitek, ki bi ga lahko
naslovili naši mladi državi, za
katero smo vendarle mislili, da bo
enako dobra mati za vse, je to, da
še ^ naprej ohranja neenakost
državljanov glede na kraj njihove
ga bivanja. Življenje v odmak
njenih, od republiškega in region
alnih središč oddaljenih krajih je
precej dražje kot pa v centrih.
Kulturne dobrine so na dosegu in

Naj pozabimo
na krajevne
skupnosti?

Jaz bi rad poslanec bil...
Brez zadnje čase običajnih te
žav s sklepčnostjo in brez obi
čajnega “nategovanja" je slo
venski parlament pred mesecem
sprejel zakon o poslancih. Ta
dokaj natančno določa pravice
in dolžnosti ter materialni položaj
tistih, ki se jim bo na decembr
skih volitvah uspelo prebiti v
najvišje oblastno telo slovenske
države, uveljavljanje določenih
ugodnosti ob zaključku manda
ta pa omogoča tudi sedanjim
poslancem, predvsem profesio
nalnim. Teh je med 240 pos
lanci 65, v novem parlamentu
pa bo vseh 90 poslancev v
državnem zboni profesionalnih.
To pomeni, da jim bo v času
poslanskega mandata tekla delo
vna doba z vsemi pravicami, ki
iz tega izhajajo. Njihova os
novna plača naj bi bila petkrat
večja od povprečne slovenske
plače, trenutno torej okrog 150
tisočakov. Še enkrat toliko bo
poslanec lahko dobil, če bo
aktiven v raznih organih parla
menta. Le če bi se proračun
znašel v silnih težavah, bi
zadevo lahko prepolovili. Tu so
še najrazličnejša nadomestila,
od regresa za prehrano naprej,
ter pokrivanje raznih stroškov,
povezanih z opravljanjem funk
cije. Poslancu normalno pripa
da tudi dopust, 40 dni v letu,
poleg tega pa lahko dobi še 7
plus 30 dni izrednega dopusta.
Pripada jim tudi pisarna s
tajnico, ki bo gotovo poskrbela
tudi za fikus, in strokovnim

sodelavcem oz. svetovalcem v
volilni enoti. Poslastica pride na
koncu. Ne to, da lahko celo še
dve leti po izteku mandata
prejema poslansko plačo, am
pak možnost, da se lahko
upokoji, če ima ob izteku
mandata 25 let delovne dobe.
Poslanci so si torej izposlovali
več kot dvojna leta za čas
garanja v parlamentu.
Vse skupaj pravzaprav ne bi
smelo biti tako v nebo vpijoče.
Podoben status le s še nekoliko
višjo plačo imajo poslanci v
vseh državah razvite parlamen
tarne demokracije, s katerimi se
radi primerjamo. Navsezadnje
gre za ljudi, ki naj bi dejansko
garali v’ korist vseh državljanov
in državljank ter napredka
države v najvišjem oblastnem
telesu. To za začetek pomeni, da
zdajšnjih problemov s sklepčnos
tjo ne bi smelo biti, saj je ena
prvih dolžnosti poslanca, za
pisanih v zakonu, da se redno
udeležuje sej. Če bo brez
tehtnega razloga izostal, se mu
bo to poznalo na manjši plači.
V času opravljanja poslanske
službe ne bo smel opravljati še
ene funkcije ali dejavnosti, ki ni
združljiva z njegovim poslanst\’om. Poslanec ne bo mogel biti
hkrati minister, prav tako ne ho
mogel opravljati funkcij v or
ganih lokalnih skupnosti. Pre
povedano mu je opravljanje
pridobitne dejavnosti, pri kateri
bi se lahko okoristil s svojo
funkcijo. Zal ta konkurenčna

da ga bodo uvrstili na dnevni red
slovenske skupščine. Kdaj bo to,
še ne ve nihče, saj je znano, da
predsednik skupščine dr. France
Bučar tudi sam ni naklonjen zakonu
Tudi ministrstvo za finance vztraja
na načelu, da se morajo vsi davki
zbirati na državni ravni. Na srečo
vseh, ki ne živijo v največjih cent
rih države, mora Slovenija, če se
želi zares vključiti v Evropo, spo
štovati tudi nekatera evropska do
ločila. Med njimi je tudi Evropska
listina o lokalnih skupnostih, ki
zahteva, da morajo imeti lokalne
skupnosti možnost, da si predpišejo
najmanj en finančni vir. Evropa je
tako, kot lahko sklepamo, na poti
v decentralizacijo in v finančno
avtonomijo občin, medtem ko jo
želi naša dežela spet ubrati v
nasprotno smer.
Tolaži nas lahko misel,.r da so
snovalci zakona o lokalni samo
upravi izhajali iz sedanje mreže
krajevnih skupnosti, la naj bi same
ali več skupaj tvorile občino. Si
stem teh skupnosti je vendarle model,
ki je v preteklosti že dosegal šte
vilne dobre rezultate. Bodoče občine
naj bi, če bo sprejet tak zakon,
imele torej možnost, da same
predpišejo določene davke. V nekem
smislu bi jih lahko primerjali z
dosedanjimi samoprispevki, tudi
precej nepriljubljenimi in marsikdaj
po krivem zavrženimi. Mnogim
lokalnim skupnostim se že kolca
po njih, saj nimajo nobenih pri
hodkov, s katerimi bi mogle
vzdrževati tisto, kar so v minulih
letih same zgradile.
Čeprav sta samoprispevek in
krajevna skupnost marsikomu v
napoto, pa počasi spet dozoreva
spoznanje, da tudi nova država,

klavzula ne velja za nazaj,
podobno kot ugodnosti.
Ureditev položaja poslancev
torej ne bi smela tako bosti v
oči. Moti pa, da so gospodje zdajšnji s svojim delovanjem v
skupščini niso prav veliko pris
pevali k ugledu tega poklica najprej lepo poskrbeli zase.
Status poslancev v slovenskem
parlamentu bo tako ena prvih
in redkih stvari, urejena v naši
državi po načelih razvitih evrop
skih držav. Nekje je že res treba
začeti, a zakaj niso to, recimo,
plače zdravnikov ali učiteljev ali
navsezadnje novinarjev, da o
delavcih niti ne govorimo. Ne,
njihove plače so previsoke in kot
take z narodnogospodarskega
vidika prava katastrofa, o čemer
je bilo ravno v času sprejemanja
zakona o poslancih in njihovih
plačah veliko govora.
Ob vsem tem se bo odveč
čudili gneči kandidatov za
decembrske volitve. Marsikomu
je zdaj življenjski cilj postati
poslanec. Volilcem ostaja le
upanje, da bodo znali in zmogli
izločiti največja pleva. Da pa
prihodnji parlament ne bo
bistveno drugačen od sedanjega,
je jasno, saj bo v njem skoraj
gotovo sedelo precej istih ljudi
kot sedaj. Če konkretna imena
ne bodo dobila dovolj glasov
volilcev za poslanski stolček, se
bodo gotovo znala zriniti v vrh
nacionalnih strankarskih list in
s tem po poračunu odstotkov
glasov v parlament. Takšni listi
se je vsaj zaenkrat odrekla le
SDP.
Z. L1NDIČ-DRAGAŠ

nova stranka ali novi ljudje na
oblasti odmaknjenim vasem ne bodo
podarili ničesar. Tudi če se bodo
vsi davki zbrali na enem kupu,
država ne bo tako bogata, da bi
lahko poskrbela za lokalne ceste,
vaške vodovode, gasilske domove
in druge za posamezne kraje živ
ljenjsko pomembne stvari "Pomagaj
si sam", bo geslo, ki bo veljalo tudi
v bodoče. Če bodo poslanci ven
darle sprejeli zakon, ki bo zaščitil
lokalne skupnosti pred centralizacijo, ga bo toliko lažje uresničevati.
B. DUŠIČ-GORNIK

Bo kultura
res brez
ministra?
Koliko ministrov bo imela nova
slovenska vlada? Katera od sedan
jih ministrstev bodo ostala, katera
bodo reorganizirana oziroma ukin
jena? Kao bo odločal o tem,
kakšna bo vlada: Drnovškov kabi
net, parlament, stranke? Ali bo
zadnja beseda dana državljanom na referendumu?
Zakon o vladi razvnema politične
duhove in neti živahne polemike
tudi pri nestrankarskih ljudeh.
Večina meni, da imamo zdaj
vlado, Id ni po meri naše male
države. Je prevelika in predraga,
zato je nujna racionalizacija.
Anketiranci Delove agencije Stik bi
podprli vlado, ki bi bila ne samo
manjša, ampak tudi čimbolj stro
kovna, predvsem pa bistveno bolj
učinkovita.
Ali bi takim zahtevam zadostila
vlada, v kateri bi bilo samo trinajst
ali celo samo devet ministrov?
Avtor takega predloga, predsednik
skupščine dr. France Bučar, pravi,
da vsekakor. Malo verjetno pa je,
da bo zakon, ki vsebuje omenjeni
predlog tudi sprejet. Po Bučarjevem
zatrjevanju so načelno vsi za,
vendar pa noče nihče nič slišati,
da bi bil ob ministrski resor, ki ga
zdaj zaseda. “Kot da je vlada zato,
da zagotavlja stolčke strankam,"
pripominja dr. Bučar.
Pri Bučarjevem predlogu pa ne
moti le radikalno zmanjšano
število ministrstev, temveč tudi
“določilo”, da je vlada predvsem
izvajalka nalog ki jih ji daje
državni zbor. V polemikah, ki so
se razvnele ob predlogu za takšno
odvisnost, očitajo Bučarju, da
hoče iz vlade narediti servis
državnega zbora, kar pa vlada, če
hoče res vladati, v nobenem
primeru ne more in ne sme biti
Kaj bo v predlogu zakona, ki ga
pripravljajo v kabinetu Drnovškove
vlade, se še ne ve natančno, čeprav
so poslancem obljubili, da bodo
besedilo zakona kmalu dobili na
klopi. Lahko pa pričakujemo, da
bo tudi v tem predlogu manj
vladnih mest, kot jih je bilo do
zdaj, kar pomeni, da bodo neka
tera ministrstva zagotovo ukinjena
ali združena. O tem, katera naj bi
ostala in katera ne, se za sedaj
govori bolj neformalno. Pravijo pa,
da bo tako, kakor se govori, tudi
ostalo.
• Če bo ministrstvo za kulturo res
ukinjeno, je pričakovali, da se bo
v pametnih glavah oblastnikov
skotilo še kaj proti kulturi. Zdaj
smo že tam, ko nas v zvezi s kulturo
ne bo nič več presenetilo. Toda če
kultura res ni več toliko pomembna
za Slovenijo, kot je bila, potem
najbrž ni več razlogov, da bi še
imeli kar dva državna praznika,
posvečena njej: Prešernov dan in
dan reformacije. Brez škode lahko
oba ukinemo, naj bosta navadna
delovna dneva, ali pa namesto njiju
ustoličimo nova državna praznika,
ki bosta bolj v duhu novodobnih
vrednot, npr.: namesto Prešernovega
dne dan slovenske prepirljivosti,
namesto dne\’a reformacije pa dan
slovenske majhnosti. Za začetek bi
se kar obneslo.
Ob kombinacijah glede ministr
stev v bodoči vladi je prišlo na
dan, da bosta oh samostojni
ministrstvi tako kultura kot zna
nost in tehnologija.. Zoper ukinitev
so se že slišali protesti z obeh
interesnih področij, izražajo pa
začudenje in ogorčenje ob tem, da
se sploh more dogajati kaj takega.
Med prvimi so protestirali sloven
ski pisatelji, češ da ne morejo
razumeti tako nespametne poteze,
kot je ukinitev ministrstva za
kulturo. S tem, so poudarili, se
hoče povsemm degradirati de
javnost, brez katere ne bi obstali
kot narod in tudi samostojne
države ne bi imeli. Podobno
menijo tudi drugi kulturniki.
I. ZORAN
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SARAJEVČANA V NOVOTEHN1 — Na obisku pri direktorju novo
meške Novotehne Niku Galeši sta se dolgoletna poslovna partnerja iz
Sarajeva, inž. Selimovič (v sredi) in prof. Puljič (desni), tako temu po
djetju kol drugim slovenskim partnerjem in prijateljem zahvalila za vso
pomoč, kijo oni in Slovenija nudijo nesrečnim prebivalcem te države in
njihovi domovini nasploh. (Foto: A. B.)

Ko v Sarajevu kosi smrt
Pripoved dveh uglednih Sarajevčanov
NOVO MESTO — Prejšnji pe
tek sta bila na obisku v Novem me
stu ugledna Sarajevčana: inž. Salko
Selimovič, podpredsednik nekdaj
trdnega sarajevskega podjetja Feroelektro in nekdanji sarajevski žu
pan, ter dr. Mirko Puljič, profesor
na sarajevski ekonomski fakulteti in
nekdanji predsednik upravnega od
bora Feroelektra. Inž. Selimovič je
prišel neposredno iz Sarajeva, in to
kot član bosanskohercegovske de
legacije, ki je iz Sarajeva v Zagreb
priletela z letalom Unprofoija in je
imela razgovore na Hrvaškem in v
Sloveniji; prof. Puljič pa trenutno
živi v Zagrebu. V Novem mestu sta
obiskala Novotehno, s katero sta
imela kot vodilna delavca Feroe
lektra zelo dobre poslovne in prija
teljske vezi. Še posebej inž. Selimo
vič, nekdanji ljubljanski študent,
ima v Novem mestu in Sloveniji na
sploh veliko znancev in prijateljev.
»Sarajevčani smo se že tako na
vadili na vsakodnevno obstreljeva
nje z granatami, da smo že kar oto
peli,« pravi inž. Selimovič. »Bolj
nas motijo hudo pomanjkanje hra
ne, vode, elektrike, plina, grozljive
higienske razmere in to, da v našem
mestu ni nobene poslovne dejavno
sti več. Smrt pa je postala stalni gost
in 'normalni’ sestavni del našega
vsakdanjega življenja. A kljub vse
mu hudemu gledamo v prihodnost.
Želimo, da bi Sarajevo pomenilo
najmanj toliko, kot je pred vojno,
naš cilj pa je, da bi Bosna in Herce
govina dosegla to, kar ste vi Sloven
ci.« Pred vojno je bilo Sarajevo
gospodarsko močno mesto. Leta
1986je sarajevsko gospodarstvo iz
vozilo za več kot 1,6 milijarde dolaijev, od tega na konvertibilno tr
žišče za več kot milijardo dolaijev.
V mestu je bilo zaposlenih več kot
200 tisoč ljudi, od tega v gospodar
stvu 160 tisoč. Danes je mesto gos
podarstvo na tleh, tako rekoč na ni
čli ali še pod njo, saj je večina
tovarn uničenih, razbitih. Nasploh
je uničenje tega nekdaj izredno le
pega mesta grozljivo. »Ce bi človek,
ki je Sarajevo poznal iz časa zimske
olimpiade, prišel v mesto sedaj, ga

ne bi prepoznal. Samo uničenje in
razdejanje. Ko Sarajlije vidimo, kaj
so naredili z Baščaršijo, samo
jokamo.«
Kljub vsemu, kar se v Sarajevu in
z njim dogaja, pa tako Selimovič
kot Puljič zatrjujeta, da v mestu od
nosi tako na človeški kot nacionalni
ravni niso porušeni. »V Sarajevu še
vedno živimo pomešani Muslima
ni, Srbi, Hrvati. Vsi smo na istem,
vsem nam primanjkuje istih stvari.
Granate ne izbirajo po nacionalni
pripadnosti, prav tako ne ostros
trelci, ti ubijajo ljudi, ne glede na to,
kakšne narodnosti so, in ne glede na
to, ali so stari, mladi, moški, ženske
ali otroci. Iz tega še vedno in kljub
vsemu solidarnostnega mesta pa so
se izločili tisti, ki so iz njega odšli in
sedaj tolčejo po njem ter sejejo gro
zo in smrt. Mi, ki smo ostali, pa si
vse delimo med sabo,« sta govorila.
Prof. Puljič je iz Sarajeva odšel
konec julija letos, in to le zato, ker je
stanoval v tistem delu mesta, ki ga
ne nadzirajo oborožene sile BiH.
Namerava pa se čim prej vrniti.
Trenutno živi v Zagrebu in kot ne
kdanji podpredsednik Gospodarske
zbornice Sarajeva skuša svojemu
ubogemu mestu in domovini čim
bolj pomagati. V Zagrebu naj bi
kmalu organiziral tudi predavanja
za tiste študente sarajevske eko
nomske fakultete, ki kot begunci ži
vijo na Hrvaškem. »Težko z bese
dami izrazim hvaležnost, ki jo
čutimo do Slovenije in naših prija
teljev pri vas, ki našim ljudem in
naši domovini tako nesebično po
magate. Feroelektro ima v Sloveniji
veliko poslovnih prijateljev. Upam,
da bomo to dobro in koristno sode
lovanje lahko kmalu nadaljevali.
Naj izkoristim to priložnost, da se
vsem našim poslovnim in osebnim
prijateljem v Sloveniji še enkrat naj
topleje zahvalim za vse. Kar naprej
se zahvaljujte Bogu, da niste v taki
situaciji, v kakršni smo mi in da
lahko z veliki koraki stopate v
Evropo. Mi vam tega ne zavidamo,
nasprotno, to nas veseli in vam že
limo še večjih uspehov.«
A. BARTEU

BODOČA VINSKA CESTA — Minuli teden so med vinogradi na Trški gori
asfaltirali 800 metrov poti Petintrideset vinogradnikov je zato prispevalo kar
precejšnje vsote denarja, nekateri pa so namesto denarja pomagalipri delu (na
sliki). Za bodočo vinsko cesto so nekaj primaknili v tovarni Krka, Zdraviliščih,
prispevali so krajevna skupnost Otočec, zavarovalnici Tiha in Triglav in izvršni
svet novomeške občine. (Foto: J. P.)

KOMBI ZA POSEBNO ŠOLO — V novomeško osnovno šolo Dragotin Kette
se vsak dan vozi 13 otrok iz okolice. Do sedaj sojih vozili s kombijem Centra za
socialno delo, pred kratkim pa so z denarjem, ki s dveh večjih novomeških de
lovnih organizacij, ki tudi sicer pomagata tej šoli, ustanovitelja in drugimi prispevki kupih svoj kombi. Toje velika pomoč tej šoli, otrokom in njihovim star
šem. Poleg tegaje v domu v šoli okoli 60 otrok, kijih bodo ob popoldnevih lahko
peljali na krajše izlete, kombipa potrebujejo tudi za udeležbo učencev na raznih
pnredttvah in tekmovanjih. Skratka — svetje sedaj tudi za učence te šole bolj
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Tamburice
za orkester

V žep kak tolar več!
Slovenska vlada je s redi septem
bra pooblastila ravnatelje vzgojnoizobraževalnih zavodov, ki jih je
ustanovila republika, da smejo skle
pati najemne pogodbe za nepremič
nine, s katerimi razpolagajo njihovi
zavodi. Istočasno je priporočila
vsem občinam naj enaka pooblasti
la dajo ravnateljem občinskih zavo
dov. Takšen sklep pomeni, da bodo
prostori šol in drugih zavodov odslej
lahko mnogo bolje izkoriščeni, po
leg tega pa bodo šole prišle do nove
ga vira zaslužka ali vsaj do prihran
ka.
Brežiška občina, ki ima glede na
svojo gospodarsko moč zelo razve
jeno mrežo šol, se je izredno hitro
odzvala pobudi Tako lahko ravna
telji osnovnih šol, vrtcev in posebne
šole že od začetka tega meseca skle
pajo pogodbe in s tem dajejo v na
jem posamezne dele stavb, v katerih
sicer poteka vzgoja in izobraževa
nje. V občini razmišljajo še naprej,
namreč, da bi enake možnosti dali
tudi zdravstvenima zavodoma, knji
žnici in Posavskemu muzeju
Posebej pomemben je ta sklep za
šole, ki že več let zapored nimajo
dovolj učencev. Njihove velike, ve
činoma dobro opremljene in ogre
vane zgradbe niso dovolj izkorišče
ne, v popoldanskih in večernih urah
pa so ponavadi celo prazne. To so
drage šole in velika škoda bi bila, če

bi tako ostalo še naprej. Na drugi
strani namreč v istih krajih manjka
prostora za različne druge družbene
deja vnosti Šole do danes niso imele
pooblastila, da bi za svoje prostore
zaračunale ekonomsko najemnino,
zalojih najraje sploh niso oddajale.
Po novem bodo najemnine mora
le biti najmanj tako visoke, da bodo
pokrile stroške za elektriko, ogre
vanje, čiščenje in druge osnovne
stroške. Če pa dejavnost v šolskih
prostorih ne bo namenjena učen
cem, bo najemnina povsem eko
nomska. Dobiček od oddajanja šol
skih prostorov bodo morali name
niti za nakup učbenikov in drugega
učnega gradiva za izposojo učen
cem, ki živijo v slabših materialnih
razmerah, za izvajanje interesnih
dejavnosti in za redna vzdrževalna
dela na stavbah.
Čeprav morda v začetku ne bo
večjih dobičkov, pa lahko šole ra
čunajo vsaj na porazdelitev stroškov
za stavbe. Dobro bi bilo, če bi se z
oddajanjem šolskih sta vb počasi za
čeli zmanjševati tudi apetiti po
gradnji novih prosvetnih, kulturnih
in na sploh družbenih domov. Vede
ti namreč moramo, da se ti še neka
ko zgradijo ob pomoči samopris
pevkov, prostovoljnega dela in pro
računa, potem pa jih je zelo težko
vzdrževati
B. DUŠIČ-GORNIK

Črnomaljska glasbena
šola uvozila glasbila iz
Zagreba

OKTET Z LIRIČNIM GLASOM — V Novem mestu deluje poleg Dolenjskega
okteta, okteta z dolgoleto pevsko tradicijo, še en tak vokalni sestav, oktet Adoramus,
ki ga vodi prof. Jožica Bradač iz Glasbene šole Marjana Kozine. Oktet še ne deluje
dolgo, zato tudi ne nastopa veliko, nase pa je opozoril s svojim značilnim liričnim
glasom. Nastopil je na slovesnosti ob otvoritvi razstave slik Krištofa Zupeta v avli
Krkine poslovne hiše v Ločni minuli teden. (Foto: I. Z.)

Začetnik nove renesanse?
V novomeškem razstavišču Krke razstavlja slikar
Krištof Zupet iz Ljubljane — Mojster tehnik in žanrov
NOVO MESTO — V razstavni avli
Krkine poslovne hiše so od minulega
tedna in bodo še vse do konca novem
bra na ogled likovne stvaritve triinpet
desetletnega Krištofa Zupeta, akadem
skega slikarja iz Ljubljane. Zupet velja
za najizrazitejšega slovenskega portreti
sta našega časa. Upodobitev človeko
vega obličja in postave pa mu pomeni
najpogosteje le pripravo, pot do kom
pozicije. S kompozicijsko upodobitvijo
zavestno nadaljuje izročilo, ki ga je v
umetnosti utrdilo klasično evropsko
slikarstvo od gotike in renesanse do im-

Salzburški kvintet v Beli krajini
Pihalni kvintet Classicvvind 5, ki ga sestavljajo študentje alzburškega Mozarteuma, bo 10. novembra nastopil v Metliki (ob 12. uri) in rnomlju (ob 19. uri)
LJUBLJANA, ČRNOMELJ — Glasbena mladina Slovenije je minuli četr
tek predstavila v Ljubljani program svoje dejavnosti, zasnovane za sezono
1992/93, in nekatere akcije, ki se začenjajo to jesen. V Cankarjevem domu sta
že mimo prva dva koncerta simfonične matineje, ki sojo uvedli v novi sezoni.
Vse, kar je še pripravljenega za vrtce, šole, klube in kulturne domove, pa je
objavljeno v programski knjižici, izšli nedavno. Na voljo je tudi že prva števila
novega, 23. letnika revije Glasena mladina, kjer so aktualnosti široko razveje
nega dela Glasbene mladine obravnavane na uvodnih straneh. Najpomembnejše pa je, da začenja Glasbena mladina Oder (GM Oder) drugo koncertno
sezono.
Koncertni cikel je namenjen promo
ciji najboljših mladih slovenskih glas
benikov, starih do 25 let, na koncertnih
odrih po Sloveniji. Posebnost je sam
koncertni spored, saj je določeno, da
mora vsebovati najmanj polovico
skladb iz 20. stoletja in tretjino del slo
venskih skladateljev. Koncertante je iz
brala strokovna komisija v sestavi To

maž Lorenz, Franc Rizmal in Boris
Švara, in sicer izmed kandidatov, ki so
se prijavili na spomladanski razpis. Iz
brana sta bila dva posameznika in ena
komorna skupina, Glasbena mladina
Slovenije pa je uvrstila še mlade goste iz
Avstrije.
V sezoni 1992/93 se bodo obisko
valcem predstavili: pihalni kvintet Clas-

sicvvind 5 iz Salzburga (Avstrija), Ljub
ljanski kvintet trobil, klarinetist Mate
Bekavac iz Ljubljane s pianistko Adria
no Magdovski iz Mariborajn violinist
ka Maja Cerar iz Ziiricha (Švica) s pia
nistom Hinkom Haasom iz Ljubljane.
Vsak od izbranih mladih glabenikov
oziroma komornih skupin ima zagotov
ljenih šest nastopov, in to v strnjenem
terminu, na različnih koncertnih odrih.
V prvi seriji koncertnega cikla v
okviru GM Odra se predstavlja pihalni
kvintet Classicvvind 5, ki deluje v Salz
burgu. Kvintet sestavljajo glasbeniki iz
treh držav, njihove poti pa so se srečale
na salzburškem Mozarteumu, kjer štu
dirajo. To so: flavtistka Vera Klug, fa
gotist Michael Tavemao in rogist Le
opold Ramerstorfer, vsi iz Avstrije,
klarinetist Gabor Lieli iz Madžarske in
oboistka Maja Kojc iz Slovenije (Lju
bljana).
• V torek, 10. novembra, bo ta kvin
tet koncertiral v Beli krajini, in to v
obeh belokranjskih občinah. Prvi na
stop bodo imeli mladi glasbeniki iz
Salzburga ob 12. uri v metliškem kul
turnem domu, in sicer za učence 7. in
8. razreda OŠ Podzemelj ter za dija
kinje Srednje tekstilne šole Beti v
Metliki. Zvečer ob 19. uri bo kvintet
Classicvvind koncertiral v kulturnem
domu v Črnomlju. Obakrat se bo
predstavil s skladbami Primoža Ra
movša, Malcoma Arnolda, Paula
TafTanela in Jacquesa iberta.

Salzburški pihalni kvintet Classicvvind 5

Skladatelj med zborovodji

Drugi koncert iz cikla GM Oder bo
8. decembra. Takrat se bo predstavil
Ljubljanski kvintet trobil.

presionizma. S takšnimi slikarskimi iz
povedmi je Zupet velika izjema sredi
sodobne postmodernistične manire, za
katero so značilni takšni pojavi, kot so
fragmentarnost, eksperimentiranje, iz
povedna praznost, pomanjkanje vizije
in često tudi neobvladanje samega
slikanja.
Osrednji opus Zupetovega slikarstva
predstavlja tako imenovani pasijonski
cikel, ki ga je avtor zasnoval že pred
dvajsetimi leti z upodobitvami Križa
nega. Zadnja leta je ustvaril freske Kri
žev pot za vipavsko Gradišče in veliko
kompozicijo Zadnja večeija za cerkev v
Škofljici. Slo mu je za to, da bi osmislil
skrivnost trpljenja in smrti, tisto temelj
no bistvo krščanske vere, ki gaje Can
kar v svoji črtici Križev pot označil s to
le mislijo: »Človek gre na goro, da bo
trpel, umrl in vstal poveličan«. Prav z
upodobitvami Jezusovega trpljenja, ki
so daleč od ikonografske manire, mar
več predstavljajo prizore in osebe iz na
šega okolja,« pravi kritik Peter KovačičPeršin, »izraža slikar Krištof Zupet
ostro kritiko modnemu spogledovanju
s konfesionalno maniro, ki predstavlja
najnovejšo obliko ideologizacije umet
nosti in odtujevanja vere.«
Prav gotovo je Krištof Zupet velik
slikarski mojster. Mojster tudi po tem,
da perfektno obvlada vse slikarske teh
nike od risbe do freske in vse žanre od
portreta, krajine, tihožitja do velike
kompozicije, in to s pretanjenim poslu
hom za zvrst in izpovednost. Ali s tem
že začrtuje pot do neke nove, nujne re
nesanse evropskega duha? Kot meni
Peter Kovačič-Peršin, je to renesanso že
moč zaslutiti na območju Zupetovega
slikarstva.
, v

PRI FRANČIŠKANIH:
RAZSTA VA O ŽUPNIJI
IN SEVERINU ŠALIJU
NOVO MESTO — V razsta
višču knjižnice Frančiškanskega
samostana v Novem mestu bodo
v soboto, 7. novembra, odprli ob
18.45 dve razstavi. Prva pod na
slovom Župnija Sveti Lenart No
vo mesto z mojimi očmi 1967 —
1992 je posvečena petindvajseti
obletnici ustanovitve in delovanja
te novomeške župnije, druga pa
spominu na pred kratkim umrle
ga pesnika, prevajalca in uredni
ka Severina Šalija. Razstavi bo
predstavil samostanski knjižničar
p. Felicijan Pevec. Razstavi bosta
na ogled do 29. novembra, in to
vsak dan, razen ponedeljka, od
16. do 18. ure. Dodajmo, da bo
ob otvoritvi nastopil župnijski
pevski zbor v samostanski cerkvi.

ČRNOMELJ — V Beli krajini
že od nekdaj radi tamburajo in je
tamburica v tej deželici med Kolpo
in Gorjanci tako rekoč ljudsko
glasbilo. V več krajih delujejo fol
klorne skupine, ki plešejo ob glasbi
tamburašev, tamburaši pa tudi sa
mostojno nastopajo. Starejši tam
buraši igrajo bolj ali manj po poslu
hu, čedalje več pa je mladih
tamburašev, ki so se za ta instru
ment izšolali. Na črnomaljski glas
beni šoli namreč poleg številnih
drugih instrumentov že več let po
učujejo tudi tamburico, pouk pa je
iz vseh vrst tamburic, od naj večjih
do najmanjših tovrstnih instrumen
tov. Glasbena šola pa ima še druge
ambicije, predvsem pa ob denarni
pomoči Ministrstva za šolstvo in
šport Republike Slovenije postaviti
na noge večji, 30-članski tamburaški orkester. V orkester, ki bo delo
val bržkone pri glasbeni šoli in ga
bodo v glavnem sestavljali mladi
tamburaši, bodo povabili tudi izku
šene starejše muzikante. Instrumen
te za tamburaški orkester glasbena
šola že ima, in sicer jih je pred krat
kim uvozila iz Hrvaške oziroma iz
Zagreba. O tem orkestru bomo še
kaj napisali potem, ko ga bodo
oblikovali in ko bo vadil. Kdaj bo
to, zaenkrat še ne ve nihče, radi pa
bi, da bi orkester začel čimprej
delovati.

NA SIMFONIČNI
MATINEJI
ČRNOMELJ — Učenci četrtega,
petega in šestega razreda črnomaljske
glasbene šole, in to iz metliške enote in
semiškega dislociranega oddelka, so v
četrtek, 29. oktobra, prisluhnili Simfo
nični matineji v Cankarjevem domu.
Nastopil je Simfonični orkester Sloven
ske filharmonije pod vodstvom dirigen
ta Uroša Lajovca. Zatem so si v Narod
nem muzeju ogledali razstavo o ljud
skih glasbilih in godcih.

Omenjena zbirka pomeni obogatitev
slovenske glasbene literature za mlade
izvajalce, kvaliteten prispevek k tej zvr
sti glasbe in ne nazadnje dobrodošlo
osvežitev v ponudbi skladb, iz katere
izbirajo šolski zbori sebi primerna dela
za izvajanje. Tej novi Ježevi zbirki je bil
posvečen 34. seminar za zborovodje
mladinskih pevskih zborov, ki sta ga
pripravili Zveza kulturnih organizacij
Slovenije in Slovenska pevska zveza ob
koncu minulega tedna v Cankarjevem
domu v Ljubljani. Program dvodnev
nega seminarja je bil sestavljen tako, da
so udeleženci, zborovodje mladinskih
zborov iz vse Slovenije, najprej prisluh
nili predstavitvi Ježeve zbirke. Predsta
vitev je opravil avtor Jakob Jež sam, pri
čemer je prišel naslov Pojem - igram
še bolj do izraza. Predstavitev je namreč
izzvenela kot skladateljev avtoportret.
V nadaljevanju seminarja je dr. Bre
da Bidovec-Oblak predavala o metodi
ki razrednega petja, pod vodstvom Jer
neja Habjaniča in Stojana Kureta pa je
potekala tako imenovana delavnica, de
lo po skupinah, v štirih delih. Bila je tudi
okrogla miza o vprašanjih zborovstva v
šolstvu, predvsem o statusu pevskih
zborov v vzgojno-izobraževalnem pro-
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Borštnikov prstan, najvišje priznanje,
ki ga lahko dobi slovenski igralec, je le
tos prejel Boris Cavazza. Na zaključni
slovesnosti 27. Borštnikovega srečanja
v Mariboru mu gaje izročila lanska do
bitnica Mira Sardoč, članica Stalnega
slovenskega gledališča v Trstu. Od dru
gih nagrad in priznanj, podeljenih istega
večera, omenimo le še nagrado za naj
boljšo predstavo. To nagrado so dali
Damirju Zlatarju-Freyu za režijo Gru
move drame Dogodek v mestu Gogi. S
tem delom je na Borštnikovem srečanju
nastopila mariborska Drama.
Letošnji dobitnik Borštnikovega pr
stana je ena najmarkantnejših osebnosti
slovenskega gledališča. Za vloge, ki jih
je obiskoval v svoji bogati in pestri ka
rieri, je že do zdaj prejel toliko nagrad
kot najbrž še noben slovenski igralec.
Samo na Borštnikovem srečanju jih je

NOVO MESTO — Ob prvem
praznovanju 31. voktobra kot dneva
reformacije je Študijska knjižnica
Mirana Jarca pripravila v Novem
mestu dve razstavi protestantike, obe
pa sta na ogled od začetka prejšnjega
tedna. V evangelijski cerkvi na Grmu
so razstavljena dela glavnih sloven
skih protestantskih piscev: Primoža
Trubarja, Jurija Dalmatina, Adama
Bohoriča, Sebastijana .Krelja in v
Prekmurju delujočega Štefana Kuz
miča, ter izbrane misli sodobnikov o
protestantizmu in protestantskih pisa
teljih. V avli LB-Dolenjske banke v
Kettejevem drevoredu pa je razstava,
ki se navezuje na grmsko oziroma jo
vsebinsko dopolnjuje, najpomemb
nejši eksponat na njej pa je prote
stantska Biblija.

MLADI JAKAC
PRI »GOSPODIČNI«
NOVO MESTO — Jutri, v petek, 6.
novembra, ob 19. uri bo galerija »Gos
podična«, ki ima prostore za bivšo Ko
šakovo gostilno v Ulici talcev, odprla
zanimivo razstavo del »mladega« Boži
darja Jakca. Na ogled bo 15 zgodnjih
del našega rojaka, med njimi največ
krajinskih pastelov, jedkanic, barvnih
lesorezov in rdeče krede, nastalih v
glavnem pred letom 1930. Razstava bo
odprta do 24. novembra, Jakčeve slike
pa bodo tudi naprodaj. — V avli Šmar
jeških Toplic je »Gospodična« medtem
zaprla ogledno in prodajno razstavo del
12 dolenjskih slikarjev, kije bila odprta
v začetku oktobra.

»uteleša Cavazza pojem igralca s skoraj
nepredstavljivo energijo, temperamen
tom in izpovedno silovi(ostjo«. Visoke
nagrade pa ima Cavazza tudi s festiva
lov iz časov nekdanje Jugoslavije, med
drugim zlati lovorjev venec sarajevske
ga MES za življenjsko delo.
Boris Cavazza se je uveljavil kot
dramski, radijski, filmski in televizijski
igralec, filmski in televizijski scenarist,
pansonje in kot profesor na igralski
akademiji. A predenje postal vse to, je
bil poklicni pomorščak, tretji oficir stro
ja na parniku, skratka pustolovec. Nje
govo življenjsko pot je znatno zazna
movalo otroštvo, ki ga je preživel v
Italiji, v Milanu in Padovi.
-an

MNOŽIČNO NA
OGLED »KRPANOVE
KOBILE«

O gradovih na Slovenskem so se Ribničani po
govarjali z dr. Ivanom Stoparjem
jal dr. Stopar in povedal, da so sko
raj vsi gradovi na Slovenskem na
stali v drugi polovici 12. in prvi
polovici 13. stoletja. Zgodnejša naj
bi bila menda le Blejski in Solkan
ski grad, kasnejša pa Beli kamen in
Fridrihštajn, ki sta nastala v 15. sto
letju, kot primer izjemnega gradu
pa je navedel tudi Ptujski grad in
njegove pozidave v 17. in 18.
stoletju.
Na nikogar ni naredilo posebne
ga vtisa vsem dobro znano dejstvo,
da so gradove na Slovenskem zidali
tuji gospodje, zanimiv pa je bil že
nekoliko pozabljen podatek, da je
bila skoraj polovica vseh gradov v
škofijski lasti ter da je bila grajska
gospoda polsvobodna. Za marsika
terega nepoznavalca je bila najbolj
zanimiva Stopaijeva trditev, da
gradovi niso nastajali po naključju
in da lastniki pri gradnji niso imeli
»tako prostih rok«, kot se na prvi
pogled dozdeva. »V poznem 12. in
na začetku 13. stoletja dobe gradovi
natanko določeno podobo,« je dejal

Borštnikov prstan dobil
Boris Cavazza — Pojem

V evangelijski cerkvi in v
avli LB-Dolenjske banke

Drugod zaton, pri nas vrh
RIBNICA — Javni zavod Miklova hiša je v petek pripravil v
zgornjih prostorih Miklove hiše v
Ribnici razgovor z dr. Ivanom Sto
parjem, avtorjem knjige Gradovi na
Slovenskem. »Kramljanju o slo
venskih gradovih«, kot so razgovor
z njim poimenovali organizatorji,
pa tudi dr. Stopar sam ob uvodni
predstavitvi zgodovinskih in drugih
značilnosti in zanimivosti gradov v
Sloveniji, je prisostvovalo približno
toliko ljudi, kot se jih udeleži tudi
drugih kulturnih prireditev v Miklovi hiši.
Dr. Stopar, kije tudi avtor serije
TV oddaj o gradovih in življenju v
njih, je kot dober poznavalec Rib
ničanom najprej zatrdil, da ne drži
podatek, zapisan v nekaterih leksi
konih, daje ribniški grad nastal že v
10. stoletju. »V slovenskem prosto
ru se gradovi pojavijo, ko je fevdali
zem že prešel obdobje viteštva, vrh
pa dosežejo, ko so se gradovi dru
god po Evropi, denimo v Franciji in
Porenju, že prevesili v zaton,« je de

0d pomorščaka
do umetnika

Razstavi
protestantike

Jakob Jež predstavil svojo najnovejšo zbirko skladb
na mladinskem zborovodskem seminarju v Ljubljani
LJUBLJANA — Skladatelj Jakob Jež,
ki je doma iz Boštanja pri Sevnici, je ena
osrednjih osebnosti v sodobni slovenski
glasbi. Njegov opus obsega številna or
kestralna, komorna in vokalna dela, za
katera je značilna svojska glasbena go
vorica. Le-to odlikujejo razvit smisel za
barvo in prosojne strukture, pri čemer
se skladatelj izogiba skrajnim sred
stvom avantgardnih eksperimentov. Ve
liko skladb je napisal za pevske zbore in
za mladino, slednji je namenjena tudi
njegova najnovejša zbirka skladb Po
jem — igram. V zbirki so skladbe za
eno- in dvoglasje s spremljavo klavirja
in drugih instrumentov, torej za otroške
in mladinske pevske zbore ter za raz
redno petje.

kultura
in
izobra
ževanje

Dr. Ivan Stopar
dr. Stopar in dodal, da so obstajale
točne norme, po katerih seje mora
lo graditi. Za to je več dokazov. Ob
tem je še dodal, da v zemljo niso
kopali, zato podzemeljskih grajskih
ječ ni bilo in so bili stolpi pri naših
gradovih prej izjema kot pravilo, če
pa so bili, so bila to utrdbena jedra.
Ob koncu zanimive predstavitve
je dr. Stopar povedal, da so dobili
gradovi podobo, kot jo poznamo
danes, z obzidji in zunanjimi ob
rambnimi stolpi, šele v 15. stoletju
zaradi turških vpadov. Prav ti pa
naj bi tudi umetno podaljševali živ
ljenje gradov, ki so z iznajdbo strel
nega orožja izgubili svoj namen.
M. LESKOVŠEK-SVETE

ČRNOMELJ, NOVO MESTO
— Glasbena mladina Bele krajine,
ki deluje pri črnomaljski glasbeni
šoli, bo v kratkem pripravila dve
potujoči glasbeni akciji oziroma or
ganizirala ogled nove slovenske
opere Krpanova kobila skladatelja
Janija Goloba v Ljubljani. V pone
deljek, 9. novembra, si bodo pred
stavo ob 15. uri ogledali učenci čr
nomaljske OŠ Loka, v petek, 13.
novembra, pa še 550 učencev iz Be
le krajine in Dolenjske, in sicer iz
OŠ Semič, OŠ Dolenjske Toplice,
OŠ Šmihel in OŠ Center iz Novega
mesta ter dijaki novomeške srednje
šole za gostinstvo in turizem.

PREDSTAVITEV KNJIGE
»POD JUŽNIM KRIŽEM«
NOVO MESTO — Danes, v četr
tek, 5. novembra, bo v Študijski knjiž
nici Mirana Jarca ob 19. uri predstavi
tev knjige Pod južnim križem, antologije
emigrantske proze 1945 — 1991, kije
izšla pri Mohotjevi družbi. O tej zani
mivi antologiji bosta govorila avtorica,
prof. Zora Tavčar iz Trsta, in prof.
France Pibernik.

DOLENJSKI UST
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Izterjevalec delal za svoj žep
T. N., davčni izterjevalec iz Metlike, osumljen neupravičene porabe z izter
javo pobranega denarja — Potrdil ni predajal računovodstvu

TAT V SKLADIŠČU - Neugotovobiskal
Jmomlju
brusilko, vredno
32.000 tolarjev.

VLOM BREZ HASKA - V noči
na 27. oktober je bilo vlomljeno v
trgovino Feniks na Partizanski cesti
v Novem mestu, od koder pa je
storilec odšel praznih rok. Slaba izbira
ali kaj drugega?

OSUMLJEN VLOMA - Metličan
S. D. je utemeljeno osumljen, da je
26. oktobra v metliškem Kidričevem
naselju vlomil v parkirani osebni avto
luksemburškega državljana S. H. Iz
vozila so izginili dokumenti in z njimi
tudi 500 mark.

V STANOVANJU OB DEVIZE Med 19. in 24. oktobrom je iz
stanovanja Novomeščanke Marije Š.
izginilo deviz v vrednosti 60.000
tolarjev. Očitno je imela na obisku
neznanca.

UKRADEL OGLEDALO - Neznan
storilec je 29. oktobra z osebnega
avtomobila, ki ga je Slavko H. s
Hudega parkiral pred novomeško
Krko, ukradel desno vzvratno ogleda
lo, vredno 1.200 tolarjev.

VLOM V KIOSK- V noči na 31.
oktober je nekdo v Črnomlju vlomil
v kiosk Tobačne tovarna Ljubljana in
odnesel več manjših predipietov, med
njimi svinčnike in zvezke. SIkode je za
20 tisočakov.

ODNESEL ORODJE IN BENCIN
- 31. oktobra je bilo v gozdu pri
naselju Cerkvišče vlomljeno v osebni
avto Z 750 Antona K. iz Vrhovcev
pri Adlešičih. Storilec je odnesel več
različnega orodja,
■' iztočil pa tudi 20
litrov bencina, Škode je za 20
tisočakov.

IZLITJE NEVARNE SNOVI
TREBNJE - 27. oktobra je prišlo
v DO Akripol Trebnje do izlitja ne
varne snovi. Akripol ima v zemlji
zakopane cisterne, ki so jih 27. ok
tobra okoli 14. ure polnili z metilmetakrilatom. Dobrih osem ur kasneje
so ugotovili, da je večja količine
omenjene nevarne snovi iztekla v
zemljo. Za kolikšno količino je šlo in
kaj je bilo vzrok izlitja, zaradi izredno
močne koncentracije hlapov v okolici
cisterne še niso ugotovili.

METLIKA — Svojčas smo
zgodbo podobne vsebine posluša
li v Novem mestu. Bila je dokaj
odmevna in upali smo, da se be
no ponovila. Žal ni bilo tako. Tu
di v Metliki seje našel davčni iz
terjevalec, zaposlen pri tamkaj
šnji izpostavi Republiške uprave
za javne prihodke, ki je delal
predvsem za svoj žep. T. N. iz
Metlike je namreč utemeljeno
osumljen, daje v obdobju med le
tošnjim januarjem in 5. junijem
neupravičeno uporabljal različne
zneske denarja, ki mu je bil kot
davčnemu izterjevalcu zaupan pri
njegovem delu.
Ko je T. N. nastopil službo
davčnega izterjevalca, so ga delo
dajalci natančno seznanili z nje
govimi nalogami in pristojnost
mi, še zlasti pa z načinom pobi
ranja davkov in drugih davščin na
terenu ter z načinom in roki odda
je pobranega denarja Službi druž
benega knjigovodstva. T. N. je bi
la znana obveznost, ki jo pred
pisuje zakon o finančnem poslo
vanju, povsem konkretno pa je
opredeljena tudi v opisu delovne
ga mesta davčnega izterjevalca:

S PARKIRIŠČA
UKRADLI GOLFA
BREŽICE - V noči na 30. oktober
je s parkirišča v Prežihovi ulici izginil
osebni avto znamke Golf, kovinsko
sive barve z registrsko zonako KK j
1-810, last Maje Baškovič iz Brežic.
O storilcu in avtu ni ne duha ne sluha.

JE TAT
TRINAJSTLETNIK?
TREBNJE - Trinajstletni fant iz
Trebnjega je utemeljeno osumljen, da
je 16. oktobra v domačem kraju
ukradel moško kolo in s tem lastnico
Nado P. prikrajšal za 7.000 tolarjev.

Streljali na
zajca, zadeli
pa domačinko
Hujša nesreča med lo
vom v_ Čelevcu pri
Šmarjeti
OTOČEC — Ivo F., Anton D. in
Jože S., člani lovske družine Otočec, so
imeli 25. oktobra skupni lov v bližini
Čelevec pri Šmaijeti. Lovska strast je bi
la večja od previdnosti, to je na svoji
koži občutila 66-letna krajanka iz Čelevca Leopolda S.
V bližini hiše z oznako Čelevec 18 so
Ivo, Anton in Jože opazili divjega zajca
in ga zasuli s točošiber. V tistem trenut
ku pa je po cesti nad vasjo hodila Le
opolda S., ki so jo šibre zdele v roko,
nogo in celo v vrat. Hudo poškodovano
so prepeljali na zdravljenje v novomeš
ko bolnišnico, neprevidneže pa bo ča
kala pot k sodnikom. Ker je to v krat
kem času že drugi primer nesreče med
lovom, bi kazalo lovskim družinam sve
tovati, naj poostrijo varnostne ukrepe
ob lovskih pohodih.

pobrani denar je potrebno še isti
ali najkasneje naslednji delovni
dan oddati na SDK. T. N. tega ni
počenjal, dokazi, ki jih imajo na
voljo uslužbenci oddelka za gos
podarsko kriminaliteto urada kri
minalistične službe UNZ Novo
mesto, kažejo, da je s tem denar
jem osumljeni dalj časa razpo
lagal.
Pred pričetkom dela na terenu
in izterjavo davkov se je T. N. za
dolžil z bloki potrdil o vplačilu
davkov in drugih davščin. Vsako
potrdilo je imelo tri izvode; izpol
njevati jih je bilo potrebno tako,
da je izterjevalec original izročil
stranki, ki je davščino plačala,
drugi izvod bi moral zavoljo evi
dence končati v računovodstvu
tisti dan, ko naj bi bil denar dejan
sko položen v nočni trezor SDK,
medtem ko je moral tretji izvod
ostati v bloku. Za tako položen
denarje SDK redno in tekoče po
šiljala metliški izpostavi Repu
bliške uprave za javne prihodke
izvod splošne položnice o realizi
ranem plačilu, znesek na njej pa
se je seveda moral ujemati s seš
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METLIKA — Tatvine osebnih av
tomobilov se vrstijo iz tedna v teden,
kar velja zlasti za posavski konec. Manj
je poročil o tem, koliko oškodovancev
je imelo to srečo, da so ukradeni avto
dobili vrnjen. Eno od redkih obvestil
take vrste je prišlo ondan iz Metlike, le
daje razveselilo švicarskega državljana
iz Lugana.
V petek, 30. oktobra okoli 11.20 sta
se na mednarodni mejni prehod v Met
liki z osebnim avtom znamke audi švi
carske registracije pripeljala 27-letni dr
žavljan Bosne in Hercegovine Mato P.
in 23-letni Alfio L. iz sosednje Hrvaške.
Mladeniča ob mejni kontroli nista kaza
la ravnodušnih obrazov; občasni me
njajoči se naleti rdečice in bledice niso
ušli policistovemu očesu. Slednji si je
dokumente ogledal pobliže in ugotovil,
da ima Mato P. v potnem listu ponare
jen vizum za Švico. To je bil dovolj re
sen signal, da mladeniča še podrobneje
dajo pod drobnogled. Rezultat je prišel
kmalu. Policisti in kriminalisti novo
meške UNZ so namreč ugotovili, da sta
se mladeniča do meje pripeljala z oseb
nim avtomobilom, ki je bil pred krat
kim ukraden v švicarskem Luganu. Tu
di to je pokazala preiskava, da naj bi bil
vozilo ukradel Alfio L. Fanta sta audi
hotela prodati, zaslužek pa si bratsko
razdeliti. Namesto zaslužka si bosta
lahko sedaj bratsko razdelila kazen, ki

NOVO MESTO — Na treh dolenjskih, bolje rečeno belokranjskih, mejnih
prehodih s sosednjo Hrvaško — dva od teh sta v Metliki, eden pa na Vinici —je
v letošnjih devetih mesecih prestopilo mejo 1,800.000 potnikov, dobra polovica
teh je bila namenjenih v Slovenijo. Ngjveč potnikov, kar 700.000, je bilo Slo
vencev, med tujimi je največ Hrvatov in zadnje mesece tudi Muslimanov.
K tej suhoparni inventuri letošnjih
vnemar tudi podatek, daje bilo na mejdogajanj na naši južni meji dodajmo še
nih prehodih v devetmesečju obravnapodatek, da so policisti na meji našteli
• •ki■ so zakrivile
• • - pro
vanih še 113 oseb,
624.526 motornih vozil, od teh jih je
metne prekrške, bodisi da so vozili
252 tisoč imelo slovensko registrsko
vinjeni, da so sedeli v neregistriranih
oznako. Največ je bilo seveda osebnih
vozilih itd.
Policisti so na mejnih prehodih in ze
avtomobilov (602.000), 13.477 je bilo
avtobusov in 9.600 tovornjakov. Če se
leni meji letos zavrnili 878 tujcev, ki so
komu zdi slednja številka nizka, naj po bili ali brez ustreznih dokumentov
jasnimo, daje to posledica poltretji me (predvsem vizumov za vstop v tretjo drsec s hrvaške strani ustavljenega tovor
nega prometa. Ker je eden od obeh
metliških mejnih prehodov železniški,
je do oktobra letos mejo prevozilo tudi
4.083 vlakov, zgolj potniških, kajti že
lezniški tovorni promet je ustavljen.
In sedaj k zanimivejšemu delu de
vetmesečne mejne inventure dolenjskih
policistov. Slednji so namreč v svoja
poročila vnesli tudi podatke o triindvaj Za 32-letnega Antona P.
setih mejnih incidentih, z izjemo enega
ni bilo več rešitve
— šloje za neznanega povzročitelja po
žara, ki se je razširil v sosednjo državo
VELIKI CEROVEC —Do tragič
— so vse povzročili Hrvatje. Kar tri
najstkrat je šlo za kršitev zračnega pro nega dogodka je prišlo na prvega no
stora, osem incidentov pa so si privošči vembra dan nekaj po 20.uri v Velikem
le uradne osebe sosednje države. Ob Cerovcu. 32-letni Anton P. se je tega
kontrolah na meji so možje [»stave za večera vinjen vrnil domov, stopil do so
segli tudi trinajst kosov orožja, med be, tam prižgal televizor in se ulegel na
njimi 8 vojaških pušk, štiri revolverje, kavč. Že po nekaj minutah se je v nje
534 nabojev itd. Sodnikom za prekrške govih rokah znašla prižgana cigareta, z
je bilo tako prijavljenih 518 oseb, naj njo v roki pa je Anton navzlic prižga
več zaradi ilegalnega vstopa v državo ali nemu televizorju kmalu zaspal. Ciga
izstopa iz države. Zanimivo ob tem pa retni ogorek je padel na posteljo, tam
je, da je to poskušalo po 191 tujcev in povzročil tlenje, zavoljo katerega je na
Slovencev. Skupaj seje ilegalni prestop stajal ogljikov monoksid. Njegova kon
meje letos ponesrečil 374 osebam. Ni centracija je bila kmalu tolikšna, da seje
Anton P. zastrupil in umrl.

Usoden spanec
s prižgano
cigareto v rokah

govarjal pa se je na vinjenost. Sodni
kom je tudi pojasnjeval, daje kradel le
zato, da bi preživel in ne da bi se okoriš
čal, češ da se vrednejših predmetov
sploh ni dotikal. Kakor koli že, najdeni
prstni odtisi, sledovi obuval in še kaj je
nesporno kazalo, da so opisana dejanja
njegovo delo. Ob upoštevanju predkaznovanosti in dejstva, da gre za spe
cialnega povratnika, mu je sodišče od
merilo kazen enega leta in treh mesecev
zapora, pripor pa vanjo vštelo. Dodaj
mo, da sodba še ni pravnomočna, saj se
je Žugelj na izrečeno kazen pritožil,
med drugim celo trdi, daje žrtev sodne
mafije in da mu je bilo nekaj dokazov
podtaknjenih.
B. B.

DEIvOVNA NAZGODA
V KANIŽARICI
KANIŽARICA - 27. oktobra ob
11.10 je prišlo v podjetju SCP
Kanižarica do hujše delovne nezgode,
v kateri se je poškodoval 41 -letni
zidar Jože T. iz Stare Lipe pri Vinici.
Jože ie tega dne s sodelavci zidal
dimnik za centralno kurjavo, dele
dimnika pa so dvigovali z električnim
dvigalom. Ko jc Jože T. med
dvigovanjem z roko prijel za jekleno
vrv pri škripcu, mu je le-ta odščipnil
del palca in sredinca desne roke.

jima jo bodo prisodili sodniki.
Dodajmo še, da so policisti avto za
segli in vrnili srečnemu lastniku v Švici.

ZMIKAVTU GOLFA
NA SLEDI
BREŽICE - 19. oktobra med 20.
in 21. uro je bil v Brežicah ukraden
osebni avto Golf z registrsko oznako
KK R 1-584, last Skendeija Karimanija iz Krškega. Zmikavt se z ukra
denim avtom ne bo dolgo prevažal,
krški kriminalisti so nam tik pred
zaključkom redakcije spročili, da so
nepridipravu že na sledi.

ODNESEL VINO
IN MESO
PIŠECE - V noči na 26. oktober
je neznan nepridiprav vlomil v vikend
Milana Podgorška v Pišecah. Vlomi
lec je 'odnesel več mesa in vina, eno
z drugim je bilo ocenjeno na 35.000
tolarjev.

Akceptni nalog
Trima poravnal
privatni dolg
M. Ž., odgovorna ose
ba Trima, osumljena
več kaznivih dejanj

Na belokranjski meji letos 23 incidentov, le enega zakrivil Slovenec — 1,800.000
_______ potnikov — 374 poskusov ilegalnega prehoda čez državne meje

Zagrebčan Dragutin Žugelj obsojen na leto in tri mesece zapora — Ilegalno čez
mejo, da bi vlamljal — Jemal hrano, oblačila in pijačo
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Denarje ne le oddajal z zamu
do in ga tako imel neupravičeno v
svoji posesti vse od dneva, ko je
davščino na terenu pobral, do
dne, ko je denar položil na SDK,
pač pa je z njim tudi razpolagal,
kot da bi bil njegov. Nov dokaz
temu, daje imel pobrane davke in
davščine namen neupravičeno in
protipravno uporabljati, so kri
minalisti našli tudi v dejstvu, daje
T. N. tretje izvode potrdil eno
stavno potrgal iz bloka in jih zno
va vanj vložil šele pri kasnejših
zaporednih številkah, medtem ko
drugih izvodov navedenih potrdil
sploh ni predajal računovodstvu,
pač pa jih je zadrževal pri sebi.
Vse našteto je bilo dovolj za ka
zensko ovadbo, ki sojo gospodar
ski kriminalisti že izročili novo
meškemu temeljnemu javnemu
tožilcu. Končni razplet zgodbe bo
bržkone že kmalu znan.
B. BUDJA
!■■■■■■■■■■

V Švici ukradeni audi sta hotela Mato P. in Alfio L.
prodati v Sloveniji________________

Za mejne incidente krivi sosedje

Čez mejo z vlomilskimi nameni
BREŽICE — Potem ko so brežiški policisti koncem letošnjega julija prijeli
47-letnega Dragutina Žuglja iz Zagreba, je bilo dotedanje serije vlomov po zi
danicah in vikendih na območju Žejnega in Mrzlave vasi konec. Že to je bil
možem postave zadosten dokaz, da imajo v rokah pravega človeka, sume je
potrdila najprej preiskava, dokončno pa še nedavno sojenje pred senatom no
vomeškega temeljnega sodišča.
Žugelj je bil brez zaposlitve in se je
in tudi hiš. Najprej seje polotil vinskega
potikal iz kraja v kraj. Julija je očitno
hrama Ivana Komočatja in ga olajšal za
ocenil, da po Zagrebu in okolici ne bo
nekaj vina, ribjih konzerv, narezek, nož
več dolgo užival svobode, zato je neke
in vžigalice. Zatem je bil na vrsti vikend
ga dne ilegalno prestopil slovenskoFranca Tomšeta, od koder se je Žugelj
hrvaško mejo in se odpravil v Posavje.
vračal praznih rok, zato pa seje v počit
niški hišici Luke Radkoviča založil s
Njegov cilj je bil jasen: vlamljati in se s
tem tudi preživeti. Med 21. in 23. juli
konzervami, likerjem, žganjem in celo
jem je tako na območju Žejnega in Mrz
vodo. Dokazi so Žuglja bremenili tudi
lave vasi obiskal več zidanic, vikendov
vloma v bivalno prikolico Ljube Petro
viča, kjer so vse stvari ostale na svojem
mestu, iz vikenda istega lastnika pa sta
izginila 2 del žganja. Martin Drobnič jc
PEŠEC
bil naslednjega vlomilčeva žrtev, v svo
OBLEŽAL MRTEV
jem vikendu je pogrešil hlače in nogavi
KRŠKO - V soboto, 31. oktobra,
ce, iz nedograjene stanovanjske hiše
se jc 28-letni Branko Kink iz Rožnega
Edvarda Grubiča pa so izginili čevlji,
peljal z osebnim avtomobilom Z 101
majica in dva kilograma kave. Nazad
po lokalni cesti med Brestanico in
nje je bil Žugelj v vikendu Mirka Jakov
Blanco. V naselju Rožno je dohitel
pešca, 62-lelncga Alojza Vovčka iz
ljeviča; odnesel je nekaj konzerv filetov
Prcsadola, ki je ob sebi potiskal kolo.
in rib, pločevinki paštete in raguja, na
Kink je vozil preblizu desnega roba
politanke, cigarete, nogavice, majico,
ceste, poleg tega je tudi preveč
srajco in brisačo. Na svojo nesrečo teh
pritiskal na pedal za plin, tako da je
oblačil ni dolgo uporabljal, že 23. julija
pešca zadel in zbil po cesti. Vovčko
sO ga prijeli brežiški policisti.
]e hudim poškodbam podlegel na
£raju nesreece.
Žugelj je dejanja le delno priznal, iz

tevkom zneskov na drugih izvo
dih potrdil, predanih računovod
stvu davkarije. T. N. vsega tega
po mnenju kriminalistov ni po
čenjal.

Na mejo z ukradenim avtom

žavo) ali brez sredstev za preživljanje.
399 takih je bilo državljanov Hrvaške,
470 jih je bilo iz BIH, 3 iz Makedonije,
2 iz ZRJ, na tem spisku pa sta se našla
celo dva Nemca in dva Američana. Da
se policisti pri svojem delu najužni meji
srečujejo tudi s papirnatimi opravili,
kaže podatek, da so letos izdali 154
prepustnic in 54 vizumov za vstop v
Republiko Slovenijo, na drugi strani pa
• Resnici na ljubo vendarle velja za
pisati, da se je zadnje mesece število
mejnih incidentov, zlasti kršitev zrač
nega prostora in sporov, ki sojih po
vzročali vinjeni in nasilni gardisti,
krepko zmanjšalo.
odvzeli 95 potnih listov, največ tujim
državljanom, ki so se znašli v postopku
zaradi kršitev.
B. B.

ZGORELA PRIKOLICA
Z INVENTARJEM
NOVO MESTO - 30. oktobra okoli
10. ure je prišlo do požara na
počitniški prikolici, ki je bila parkira
na pred Agroservisom v Žabji vasi.
Predno so do mesta požara prispeli
gasilci, je prikolica zgorela, z njo pa
tudi ves inventar. Agroservis je vsaj
ob 200 tisočakov.

TREBNJE — Zaradi suma, da
je storila več kaznivih dejanj, so
novomeški kriminalisti minule
dni ovadili temeljnemu javnemu
tožilcu M. Ž., odgovorno osebo
družbenega podjetja Trimo iz
Trebnjega. In česa jo kazenska
ovadba bremeni?
Po rezultatih preiskave naj bi
bila M. Ž storila kazniva dejanja
neupravičene uporabe družbenih
sredstev, ponareditve poslovnih li
stin in poneverbe. Tako naj bi M.
Ž. že 7. oktobra 1991 ponaredila
in neupravičeno uporabila ak
ceptni nalogpodjetja v za takratni
čas ogromnem znesku 102.000
tolatjev, kijih je namenila za pla
čilo svojega dolga pri zasebnem
trgovcu v Trebnjem. Denar je bil
seveda last trebanjskega Trima,
kot odgovorna oseba pa je imela
M. Z možnost zlorabe zaupanih ji
finančnih sredstev.
To pa ni vse, kar kriminalisti
očitajo M. Ž Lanskega 20. avgu
sta naj bi bila namreč ob vodenju
devizne blagajne v trebanjskem
Trimu, kijije bila kot odgovorni
osebi pač zaupana, enostavno
zmaknila 673 nemških mark. Po
takratnem tečaju, ki v sodnem po
stopku edini velja, si je tako na
škodo podjetja v kateremje zapo
slena protipravno prilastila 8.749
tolarjev. Po današnjem izračunu
bi bd ta znesek vsaj štirikrat večji
B.B.
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PO DOLENJSKI
DEŽELI
• Bržkone v Semiču bližnjem
romskem naselju Lokve ne gre
iskati zmikavta, ki je tamkajšnjo
gostilno prikrajšal za 7.000 tolar
jev. Iz sanitarnih gostilniških
prostorov je izginila posoda s
tekočim milom.
• Na proizvodni hali IGM Strešnik
iz Dobruške vasi so ondan odkrili
29 razbitih kopelit plošč. Sledovi
kažejo, da so bile razbite s kamni,
iz katere smeri in čigave roke so
ti prileteli, pa ni jasno.
• Prav tako ni jasno, zakaj
dolenjske kokoši namesto pozab
ljivih gospodarjev preko noči ne
zaklepajo svojih prebivališč. Tako
je bilo v noči na 30. oktober
deležno nasilne izselitve osem
kokodajsk Jožeta H. v Vrhu pri
Križu, taistu noč pa je iz
odklenjenega kokošnjaka Marti
na G. v Zaloki pri Šentrupertu
speljala devet kur. Martinovo je
pred durmi.
• Ondan se je v trgovini Branke
H. iz Bereče vasi pojavil 21-letni
Metličan Vanjo V. Izbral si je
lepe športne copate, vredne 9.300
tolarjev, jih obul in odšel skozi
vrata z obljubo, da bo račun
poravnal naslednji dan. Od tega
dne je minilo že 53 novih, plačila
pa še ni Bo to potekalo prek
sodniškega žiro računa?

T

m
PREHITRO V OVINEK - L no
vembra okoli 7.30 se je 20-letni
Matjaž Gorše z Drganjih sel peljal z
osebnim avtomobilom jugo 45 po
cesti od Dvora proti Soteski. V bližini
slednje ga je v blagem desnem ovinku
zaradi prevelike hitrosti na mokri in
spolzki cesti pričelo zanašati. Vozilo
jc zdrknilo na levo stran ceste in se

naposled prevrnilo an streho. Voznik
Gorše se jc v nesreči hudo poškodoval,
lažje pa sopotnika, 25-lctni Matjaž
Šušteršič iz Straže in 24-Ietni Martin
Garbajs z Drganjih sel. Ranjence so
prepeljali v novomeško bolnišnico,
škoda na zviti pločevini pa je bila
ocenjena na 200.000 tolarjev.
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Gozdovi so najlepši jeseni Ko stopaš med mogočnimi debli
in suho listje šumi v gozdni idili, si moraš priznati:"Majhen
sem in šele od včeraj, to, v pisane barve odeto drevje, pa
mora biti večno." A ni Prepuščeno je neizmernosti človeških
potreb. Ko jesenski sprehajalec naleti na čistino, po kateri
vsepovprek ležijo posekana drevesa, je zanesenosti konec.

v0d GŽova! ka

Posledice nestrokovnih sečenj so že zdaj
velike, poznale pa se bodo še dolgo. Kot pravi
inšpektor inž. Šeško, je gozd edini slovenski
naravni vir, ki se obnavlja. Toda, če človek
pregrobo posega vanj in poruši njegov narav
ni red, to sposobnost lahko izgubi. V pre
komernem rušenju gozdov, ki je rezultat
preteklih dveh let, je samo v gozdovih krške,
sevniške in brežiške občine padlo najmanj za
40 tisoč kubikov lesa. Sekali so drevesa v
najboljši rasti, ki bi lahko prav kmalu dala
veliko več. Zdaj pa se bo moral ciklus začeti
znova.
Gozdovi niso žito

Gozdovi niso žito, ki ga eno leto slabo
poseješ ali vzgajaš, pa lahko že naslednje leto
napako popraviš. Povprečen gozd potrebuje
za normalen razvoj 80 do 150 let. In gozd
tudi ni samo les, čeprav nekateri v njem vidijo
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V Novem mestu v Hotelu Metropol že nekaj mesecev deluje
vedeževalka, gospa Sara, kot sebe imenuje ženska srednjih
let, doma iz Banjaluke. V Novem mestu, bližnji in daljni
okolici vlada zanjo tako zanimanje, da se je treba za obisk
pri njej napovedati tudi mesec in več prej.
Od kod smo? Kaj smo? Kaj nas čaka?
Večna vprašanja, ki si jih človek zastavlja že,
odkar je človeštvo na svetu. Zato ljudi tudi
že ves čas tako silno zanimajo napovedi in
prerokbe. Preroki, vedeževalci in napovedovalci
bodočnosti spremljajo človeštvo od njegovega
nastanka in v marsikateri kulturi in civilizaciji
so bili to vplivni ljudje, ki so jih ostali spoštovali
in se jih hkrati bali. Danes celo resni zn
anstveniki proučujejo ljudi, ki naj bi imeli dar
vpogleda v prihodnost. Vprašanje pa je, če
bomo kdaj zvedeli, na čem slone take na
povedi, kaj je tisto, ki tem ljudem omogoča,
da napovedujejo dogodke. Imajo res to
sposobnost ali pa so le šarlatani in goljufi,
ki izkoriščajo lahkovernost ljudi, njihov strah
pred usodo in njihovo nemoč?
"Jaz ne zdravim, nimam teh sposobnosti,
vendar je posredno moje delovanje povezano
tudi z zdravjem, kajti ljudem povem, kaj jih
čaka in kako se lahko izognejo kakšni nesreči,"
pravi gospa Sara. Sicer pa, je rekla, naj o
njenih napovedih govorijo njeni obiskovalci.
Najprej je v sobo poklicalo žensko, ki dela
v bližini, in ji rekla, naj pove svojo zgodbo.
V kratkem je zgodba taka: Sara jo je videla
prvič, opisala ji je njeno družino, zlasti moža,
ki je bolan. Pokazala ji je, kje ga boli in kaj.
Povedala ji je, da si išče novo službo. 'Tega
ni vedel nihče razen mojega moža," je vsa
iz sebe pripovedovala ženska. Povedala ji je
tudi, da s službo ne bo nič in res ni. "Nato
mi je povedala, kaj in kje mene boli, opisala
mi je zdravnika, ki me bo preiskoval, pov

MARKELJ

Prekrški se splačajo

Kazni za prekrške v gozdovih so od 2.500
do 10.000 tolaijev. Sodnika za prekrške v
Brežicah in Sevnici spremljata težo prekrškov
in ji prilagajata kazen, sodniku za prekrške
iz Krškega pa se očitno to ne zdi potrebno,
zato vse po vrsti kaznuje z najnižjo kaznijo.
Sicer pa je res, da je tudi 10 tisočakov tako
nizka Kazen, da se kršiteljem ni treba preveč
ozirati nanjo. Če bi želeli, da bi bilo prijav
ljanje prekrškov učinkovito, bi morale kazni
v vsakem primeru biti takšne, da se prekršek
ne bi splačal.

M.

Seka se vsevprek

Ko so se v Slovenski kmečki zvezi pojavile
zahteve po ukinitvi odkazila in družbenega
nadzora v gozdovih, so se ljudje nenadoma
začeli obnašati, kot da v Sloveniji ne velja
več noben predpis. Zakon o gozdovih je bil
s sklepi ministrstva deloma razveljavljen, tako
da so temeljne organizacije kooperantov pri
gozdnih gospodarstvih izgubile dotedanje
pravice. Ker ni bilo več biološke amortizacije,.
tudi niso več dolžne vzdrževati reda v zaseb
nih gozdovih. Značilno je, da ob tem ni bil
sprejet novi zakon, kar je dalo izredne možnosti
vsem, ki se ne ozirajo na ravnotežje v naravi,
pomembnost gozdov in njihovo normalno
obnovo, temveč želijo na hitro zaslužiti. In
mnogi tudi so in še služijo.
Vsem, ki so želeli na hitro zrušiti stari
sistem gozdarstva in zakonov s tega področja,
Jc bil velik argument, da kmetje znajo bolje
gospodariti s svojimi gozdovi, kot lahko to
počne država. Kmet je navezan na svoj gozd,
ga spoštuje, ceni in zato dobro skrbi zanj.
To urži, toda tragika gozdov je v tem, da
večina njihovih lastnikov sploh niso kmetje.
In če bomo denacionalizacijo izpeljali do konca,
bo verjetno še mnogo več novih lastnikov,
ki na gozd ne bodo navezani in bodo do njega
imeli slab odnos.
Posavje od leta 1987 sploh ni imelo svojega
gozdarskega inšpektorja, ampak je vsa dela
opravljal republiški. Sedanji medobčinski
inšpektor ima dela čez glavo. Za leto 1991
je prejel 1116 prijav, do letošnjega junija pa
že kar 1216. Pred vrati pa je že nova sezona
za sečnjo v gozdovih. Precej prekrškov je
zaradi velikega števila, ki jih ni možno takoj
obravnavati, že zastaralo. Zaradi tega mora
inšpektor izbirati med prekrški in prijavljati
'e najtežje. Precej je tudi hujših kršitev. Sečnje,

s katerimi je gozd poškodovan do take mere,
da se ne more več normalno obnavljati, so
kaznive po kazenskem zakonu. Take primere
bo inšpektor ponovno preveril na terenu in
jih predložil tožilcu. Lastnikom gozdov, v
katerih je povzročena tako velika škoda, grozi
zaporna kazen do enega leta.

samo to. Ne bomo ponavljali znanih zgodb
o pomembnosti gozda za življenje na Zemlji,
morda pa bi o njih le morali razmisliti tisti,
ki vztrajno zahtevajo, naj lastnik gozda razpo
laga s tem bogastvom po lastni vesti.
Ko gre za tako veliko bogastvo, se na
vest ne moremo več zanašati. Slovenija je bila
z deležem gozdov v družbeni lasti nekje v
evropskem povprečju. Ko bo končana dena
cionalizacija, bo v državni lasti ostalo le še
bore malo, še posebno, če bodo gozdove
vračali tudi Cerkvi. Ker bo torej večina gozdov
v kratkem v zasebni lasti, bo morala država
zaščititi svoje interese drugače, namreč z dobro
zakonodajo in ostrim nadzorom nad njenim
izvajanjem, ki bosta temeljito urejala izkoriščanje
in obnavljanje gozdov.
Gozdarji se zaradi nereda v gozdovih zelo
bojijo tudi bolezni. Lastnike sicer redno
opozarjajo, da morajo spoštovati gozdni red,
a kaj, ko ni nobenih kazni! Poleg tega je letos
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V naših gozdovih že lep čas gospodari
anarhija. Samo v Posavju je bilo letošnjo
pomlad (do junija) na golo posekano okrog
40 ha gozdov. Površine tako posekanega gozda
se gibljejo od nekaj arov do celega hektarja.
Medobčinski inšpektor je v tem času prijavil
kar 575 primerov, v katerih je bilo preko 20
tisoč kubikov lesa posekano brez vsake stro
kovne osnove in izključno zaradi trenutne
koristi. V drugi polovici 1991 in v prvi polovici
letošnjega leta so lastniki sekali vsepovprek,
ker se je pojavila velika potreba po denarju
za odkup stanovanj. Gozd, posebno bukov,
je bil izredno donosen vir prihodkov, saj
država ni pobirala davkov. Tako je bilo v tem
obdobju skoraj 70 odst. lesa posekanega brez
odkazila. To pomeni, da se je z večjo ali
manjšo škodo sekalo v več kot 2 tisoč prime
rih. To predstavlja četrtino vseh sečenj po
številu in kar polovico po količini posekanega
lesa.
Posavski gozdovi so zelo razdrobljeni, saj
se nahajajo v regiji, ki je zelo gosto naseljena.
Tu je bilo že do sedaj malo gozdov v družbeni
lasti. Gozdovi so po kakovosti precej slabši,
kot bi lahko bili glede na dobra rastišča, ki
so nekoč dajala boljši les. Največ gozdne
površine zavzemajo nižinski hrastovi gozdovi
(Krakovo, Dobrova), ki so bili še posebno
velikokrat potisnjeni ob stran zaradi kme
tijstva. Služili so pretežno za drva in steljo,
zaradi lahke dostopnosti pa so bili v pretek
losti preveč izkoriščeni. Še posebno veliki
poseki so bili tu takoj po vojni.

Spomladi je sicer začel veljati zakon o
davkih na les, vendar se jim še vedno izogne
jo vsi, ki prodajajo prekupčevalcem na črno.
V Posavju je takih trgovcev, ki lastnikom
gozdov nudijo "strokovne usluge", veliko.
Medobčinski gozdarski inšpektor inž. Vinko
Šeško ve za primer, ko so nekemu lastniku
z denacionalizacijo vrnili 100 ha gozda. Čeprav
so mu za posek odkazali 900 kubikov lesa,
je na prigovarjanje prekupčevalca posekal 300
kubikov lesa tam, kjer je napravil največ
škode.
Precej nestrokovnih sečenj so v posavskih
gozdovih opravila tudi lesnopredelovalna
podjetja. Ta so v gozdove pošiljala kar presežke
svojih delavcev in največkrat je bilo samo od
preddelavca odvisno, kaj in kako se je sekalo.
Najbolj zanimivo pri vsem tem početju pa
je, da so podjetja zelo dobro vedela, kaj
delajo. Inšpektorska služba jim namreč ne
more naprtiti nobene krivde, saj lahko prijavi
samo lastnika gozda. V večini primerov gre
za ljudi, največkrat ostarele, ki so nujno
potrebovali denar, pa so zato šli v kompanijo
s takimi "gozdarji".

v gozdovih pustošila suša, ki je med drugim
pospešila tudi razvoj smrekovega lubadarja.
Ta gozdni škodljivec se utegne tako razmnožiti,
da bo že v naslednjem letu ogrozil obstoj
smreke v posavskih gozdovih.
Po informacijah s terena je mogoče sklepati,
da se v naše gozdove zlagoma vendarle vrača
red. Mogoče so k temu prispevala tudi stalna
opozorila gozdaijev ter kontrola in prijave
gozdnega inšpektorja. Gozdarji opozarjajo
lastnike gozdov, da po novem tako gozdarja
kot tudi odkazilo plača država. Lastnik, ki
želi sekati, naj samo pokliče in stvar bo
rešena. A če je stvar taka, zakaj torej lastniki
gozdov v resnici ne pokličejo na pomoč
gozdarjev, ki so strokovno usposobljeni za
posege v gozd? Očitno je, da se bojijo
obdavčitve. Odkazilo je v prejšnjem sistemu
veljalo hkrati tudi za davčno osnovo. Tega
sistemu ne zamerijo le lastniki gozdov, temveč
tudi gozdarska stroka, ki je nosila breme
zamere. Namesto da bi jih kmetje povezovali
s strokovnim delom, so jih z davki. Danes
sicer odkazilo ni neposredno davčna osnova,
vendar lahko predvidevamo, da si bo država
na nek način odrezala svoj kos kruha. Težnje
po tem, da bi preko odkazila in gozdarjev
prišla do podatkov, se že močno kažejo.
BREDA DUŠIČ-GORNIK

edala, da me bodo poslali na ultrazvok in
da ne bodo nič ugotovili. Do pičice vse se
je uresničilo. Kot da bi bila zanjo odprta
knjiga, iz katere je vse o meni brala za nazaj
in za naprej," je še vsa iz sebe pripovedovala.
"Več sploh nisem hotela vedeti, ker nočem
poznati svoje usode."
Potem je gospa Sara po telefonu pok
licala na Bled gospo, recimo ji Marija, ki je
povedala svojo zgodbo. Hčerka, stara kakšnih
12 let, je najprej oslepela na eno oko, kmalu
zatem pa na obe. Napovedi zdravnikov so bile
grozne. V obupu se je zatekla k Sari, ki je
takoj in odločno zatrjevala, da z deklico ni
tako hudo in da bo kmalu ozdravela. "Vse,
kar mi je gospa Sara napovedala, se je doslej
uresničilo. Ne da bi vedela, da nameravamo
hčerko peljati še na pregled v tujino, mi je

Gospa Sara

to napovedala, in ne samo to, opisala mi je
pot do klinike in celo narisala stavbo, kjer
prej ne jaz ne mož ne hčerka še nismo bili.
Kliniko bi našla, če bi jo iskala samo po
njenem opisu in skici." Sara je napovedala,
da se bo deklici zdravje kmalu popravilo, in
res že sedaj vidi na eno oko in tudi drugo
se popravlja. "Do konca leta bo hčerka normalno
videla in bo zdrava!" je prepričana gospa
Sara, čeprav zdravniška diagnoza sploh ne
daje osnove za tak optimizem.
Tretjo zgodbo je po reporterjevem obisku
pri gospe Sari povedal podjetnik, ki ima v
bližini svoje poslovne prostore. Po radiu je
slišal, kako je odgovarjala na vprašanja
poslušalcev, in čeprav "na take stvari ne da
nič", se je bolj za šalo kot zares, predvsem
pa zato, ker je blizu, oglasil pri njej. "Bili
in napovedala,
pod streho. In res smo jih imeli in jih'še
imamo. Z gospo Saro sva se potem spopr
ijateljila in me včasih obišče v moji pisarni.
Tako sem se onidan po telefonu pogovaijal
s poslovnežem iz Zagreba, s katerim delamo
nek projekt s Kitajci. Po telefonu je slišala
njegov glas, mi vzela slušalko, mu povedala,
da je njegova hči bolna, kaj ji je in kako
naj se varuje in ga opozorila, naj pazi na svoj
avto. Nekaj dni zatem so mu z avta ukradli
okrasne pokrove koles. Pred kakšnimi deseti
mi dnevi pa mi je napovedala, da bom iz
ZDA dobil tri pisma in da gre za velik denar.
Pismo, ki sem ga dobil danes, pa mi je
napovedala včeraj. Popolnoma neverjetna pa
je tale zgodba: takrat, ko je bila pri meni,
sem se v angleščini pogovaijal s poslovnim
partnerjem iz Londona. Sara ne zna angleško,
o svojih poslih in partnerjih ji nisem nikoli
nič govoril. Ko pa je samo iz slušalke slišala
glas tega človeka, mi je začela govoriti, kje
je ta človek, da sedi v 13. nadstropju take
in take stavbe, kako je oblečen, kakšno preprogo
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ima v pisarni in kakšne hiše so nasproti
stavbe, v kateri je. Možaku sem vse to prevedel
in brez besed je spustil slušalko iz rok. Čez
nekaj minut me je poklical nazaj in ni mogel
verjeti, da je to res. Vse je bilo točno tako,
kot je opisala Sara. Sodelujem s poslovneži
v Ameriki in Angliji in pogovarjamo se, da
bi to njeno moč uporabili pri naših poslih,
ki gredo včasih tudi do 100 milijonov dolarjev
in več."
"Meni je zmožnost, da vidim v prihod
nost, dana od rojstva, vendar tega nisem, bog
ne daj, nikoli zlorabila. Rada imam ljudi in
posvetila sem jim celo življenje. Veliko lju
dem sem pomagala zastonj. Vendar od tega
živim, zato si ne morem, ne smem in nočem
dovoliti nikakršnega šarlatanstva. Ko zaslišim
človekov glas (po sliki ali opisu drugih tega
ne morem), tudi če po telefonu, človeka
zagledam, vidim, kakšen j?, kaj mu je in kaj
ga čaka. To mu povem in ga opozorim, česa
naj se izogiba, na kaj naj bo pozoren. Bolj
natančno lahko odgovarjam, če mi ljudje
postavljajo natančna vprašanja. Ne prenesem
pa, da me "preizkušajo" in postavljajo vprašanja,
kdaj je rojen, kdaj se je poročil, kaj dela
njegova žena v Nemčiji in podobne neum
nosti. To me žali. Jaz nisem šlogarica. Stvari
in stanja vidim v slikah in bolj ko je jasno
in natančno vprašanje, jasneje vidim, sicer se
borim in naprezam. Veliko lažje je pomagati
dobremu človeku, če pa je človek slab in
hudoben, se trudim najprej, da bi to zlo
in hudobijo spravila iz njega. Slab in hudoben
človek še sam sebi noče pomagati, toliko težje
mu jaz. Naredim vse, kar morem, a ne želim,
da tak človek še pride k memi," se je razgov
orila gospa Sara.
Pravi, da pozna tudi svojo usodo in da
je ni strah, čeprav ta ni lepa. Gospa Sara
je pravzaprav begunka. Trdi, da vidi človeka,
ki je zasedel njeno stanovanje v Banjaluki,
a mu kljub temu da je četnik, sovražnik, ne
želi nič hudega. Nikakor pa noče pogledati
v usodo svojih najbližjih, ki so ostali v Bosni.
"Zid sem postavila, nočem, ne smem tega
videti in vedeti!" In ob tem jo polijejo solze,
ne solze jasnovidke, ampak jo davi jok nemočne
in nesrečne ženske.
ANDREJ BARTELJ

nas pogovor: Spomenka hribar
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Spomenka Hribar je eno od imen v slovenski politiki, ki
je najtesneje povezano z demokratizacijo v Sloveniji, še zlasti
pa s pobudo za narodno spravo, zaradi katere svoj čas
pri oblastnikih ni bila najbolje zapisana. Zadnje čase pa
je pritegnil pozornost javnosti njen članek "Zaustaviti
desnico", s katerim si je spet pridobila nemalo nasprotnikov.
Ker se ostri napadi na njen račun vrstijo tudi v naših pismih
bralcev, smo jo ob obisku v Vinici poprosili, da odgovori
na nekaj vprašanj.
■ Ste pobudnica slovenske sprave in zdaj,
ko je od prvih pobud minilo že kar nekaj
let, me zanima, kakšen občutek imate. Smo
s spravo kam prišli ali ne?

To je odvisno od tega, kako človek spravo
razume. Če jo kdo razume tako, da bomo
sedaj nenadoma vsi prijatelji in da bomo
pozabili, kaj se je zgodilo in da bomo vsi
vsem vse odpustili, potem sprave seveda ni
in je tudi nikoli ne bo, ker to ne bi bilo
zdravo. Če pa vzamete spravo na dveh ravneh,
kot pravzaprav lahko o njej govorimo, se
pravi kot spravo z mrtvimi ali priznanje mrtvim,
da so mrtvi, in kot dolžno spoštovanje in
pieteto do vseh mrtvih, je bilo to pač storjeno
s tem simbolnim pokopom na Rogu. Druga
raven pa je sprava med ljudmi, med nami,
živimi, in če pod spravo razumete to, da
ljudje pač pristajajo drug na drugega, da ima
vsak pravico povedati svojo izkušnjo, svoje
misli, da so danes pač legitimne in tukaj
prisotne in se objavljajo resnice tako parti
zanov kot domobrancev, tako enih kot drugih
in vseh nas, potem je sprava tu"

ko so mene borci najbolj napadali, tisti skrajni
domobranci niso bili z mano zadovoljni, ker
so rekli, češ kakšna sprava, najprej bomo
poračunali, potem se bomo pa spravili."
- No, po zmagi Demosa pride tudi razkol
in kmalu zatem vaš članek Ustaviti desnico.
Tudi v našem časopisu se pojavljajo pisma,
kjer vas obtožujejo, da ste rdeči. Prej ste
bili beli, zdaj ste rdeči. Kako gledate na
tako menjavanje etiket?

"Jaz sem Spomenka Hribar in nič druge
ga. Veste, zelo težko sem prenašala in še
težko prenašam te spakljivke na moj račun,
ki mi odrekajo vsako moralno integriteto.
Prav hudo mi je, moram reči. Je pa tako,
jaz sem resno vzela spravo in če smem reči,
da nisem pustila levici, da še naprej sektaši
med slovenskim narodom, tudi ne bom pustila,
da to dela desnica. Prav iz zavezanosti spravi
sem morala to storiti. To je bila moja gesta,
ki ni imela s stranko nobene zveze. To sem
morala storiti jaz, prav zavoljo sprave, ker
je spet prihajalo do nesorazmerja, ker se je
spet pričela ena resnica, da tako rečem, sama
sebe vikati."
- Nekateri enačijo vaše geslo "Zaustaviti
desnico" tudi s tem, češ da ste protiversko
oziroma protikatoliško usmerjeni?

Spomenka Hribar

- Torej se vaš apel ne tiče njihovih
verskih čustev?

"Niti najmanj, nikoli! Z največjim
spoštovanjem se obnašam do vere in tradicije
kot verovanja samega, do vernikov, celo zavidam
jim, ker lahko verujejo, ker imajo nekaj. Ne
morem pa pristati na to, da sem kot bitje,
ki ni vemo v katoliškem, zlasti pa ne cerkve
nem smislu, zato kaj manj vredna. Družba,
ki ima ljudi za manjvredne zaradi njihovga
političnega, verskega, spolnega ali kakega
drugega prepričanja, ne more biti demokratična
in tam tudi sprave ne more biti. Sprava je
ravno pristajanje na različnost nas kot ljudi."

- Tisti čas, ko so vaše ideje in pobude
prišle na dan, so vas imeli za opozicijo in
vas postavljali na desnico, pa tudi potem,
ko so se vaše ideje združile s procesom
demokratizacije, pri katerem ste tudi sodelova
li, ste skupaj z Demosom kot opozicija
pristali na desnici.

"Seveda, če rečemo, da je bila prej na
oblasti levica, je bila opozicija po tej logiki
seveda desnica."
- So vas torej sprejeli in vzeli nekako
za svojega advokata tudi domobranci?

"Ni čisto tako. Tisti ljudje, ki so trpeli
zaradi tega sovraštva, ki ga je zganjala levica,
drugače vendarle ne moremo reči, ker je v
imenu tega sovraštva tudi veliko ljudi pobila,
tisti ljudje, ki jim je bilo dosti tega in so
zares tudi hoteli, da bi se živelo dobro, tisti
so spravo dobro sprejeli in tudi danes jo
sprejemajo. Ampak tudi takrat, točno takrat,

Vse pogosteje smo pred televizijskimi in
računalniškimi zasloni

"Ne, take ne bom."
- Načrte pa imate?

"Imam še nekaj tem, ki bi jih morala
obdelati, povsem s strokovne plati, torej grem
nazaj v strokovno delo. Seveda pa je veliko
odvisno od tega, kako mi bodo stvari uspe
vale."

"Ne bi o tem govorila. Vedno mislim, da
je vera zelo osebna stvar in o tem se ne
govori in razglaša na veliki zvon. Jaz pač to
tako razumem, sicer pa to tudi ni pomem
bno."

- Nimate več nobenih političnih ambicij?

- Izjavili ste tudi, da ste ponosni, da
ste bili v Demosu.

"Da, zato, ker je Demos to izpeljal in smo
po zaslugi njegove energije prišli do osamo-

ki naj bi sevanje omilila. Primerjave učinkovanja
zaščitenega in nezaščitenega ekrana so poka
zale, da je razlika med sevanjem zaščitenega
in nezaščitenega tv sprejemnika občutna.
Zanimivi so rezultati poskusov s smrekovimi
kalicami, ki so pokazali, da korenine hitreje
rastejo pri tv sprejemnikih z zaščito. Raziska
va sicer ni bila dovolj obsežna, da bi lahko
dala dokončne oggovore o vplivu zaščite, vendar
opozarja, da obstaja nek vpliv, v tem primeru
pospeševalen.
Pri ugotavljanju vplivov na človeka so
merili srčni utrip, krvni tlak, število vdihov
v minuti, odzivni čas ter prevodnost kože pri
gledanju nezaščitenega in zaščitenega spre
jemnika. Najpomembnejša ugotovitev je, da
se ob gledanju nezaščitenega ekrana krvni
tlak poveča in ne upade, medtem ko se pri
gledanju zaščitenega po začetnem stresnem
stanju vrne na običajnega. Zanimiva je tudi
razlika v srčnem utripu: pri gledanju
nezaščitenega tv sprejemnika je večja kot pri
gledanju zaščitenega.
Ena od zaščit pred dosedaj znanimi nega
tivnimi učinki sevanja televizijskih in
računalniških zaslonov je usmerjevalnik sevanja,
ki so ga razvili slovenski strokovnjaki in ga
tudi patentirali. Naprava usmerja biološko
škodljiva izmenična magnetna in biološka polja
v smer, kjer sevanje gledalca ali operaterja
ne doseže, hkrati pa duši biološko škodljiva
polja in s tem zmanjšuje njihov vpliv na
okolico. Naprava za delovanje ne potrebuje
napajanja, namesti pa se jo na notranji strani
ohišja ekrana. Usmerjevalnik je uporaben za
vse tipe aparatov s katodnimi svetlobnimi
cevmi (CRT) in jih ni potrebno prilagajati.
ALENKA SPLICHAL I

- Bo tukaj prostora tudi za demokratsko
stranko?

"Demokratske stranka bo vedno nekje na
sredini. Bo jeziček na tehtnici in to je čisto
v redu."
TONE JAKŠE

naše korenine

- V kaj?

Tisto, kar sem lahko pomagala uresničevati
po zakonodajni poti, se pravi domakracijo,
večstrankarski sistem, osamosvojitev Sloveni
je, to je doseženo in sem ponosna, da sem
bila zravem. Ne glede na to, kako kdo ocenjuje
delovanje parlamenta, smo veliko naredili."

"Da, taki bloki najbrž bojo, notranje
povezovanje in razmere pa so lahko različne."

"Zmagala bo laična varianta, če lahko
tako rečem. Tudi krščanski demokrati posta
jajo vse bolj podobni evropskemu standardu
krščanske demokracije, se pravi desnosre
dinska usmeritev, so mnogo bolj strpni, kot
so bili. Sicer pa je tako: volilec ima vedno
prav in volilci bodo odločili."

"Da, tako bi lahko rekli."

"Ne."

- Po nekaterih predvidevanjih naj bi se
slovenski politični prostor razdelil na tri
bloke, krščanskodemokratski, socialno
demokratski in liberalni, pri čemer gre
predvsem za blokovsko delitev, ne pa toliko
za določanje leve ali desne strani oziroma
sredine.

- Kako pa prognozirate volitve? Kakšno
je vaše mnenje? Kam se bo po vašem mnenju
nagnila tehtnica?

- Verujete pa?

življenje in tehnika
Naše okolje je nabito s sevanji, z na
ravnimi in tehničnega izvora, kamor spadata
tudi naša vsakdanja sopotnika, tv sprejemnik
in računalniški zaslon. Sevanj, ki jih proizvaja
televizijski sprejemnik je več vrst: ultravijolično
in infrardeče, rentgensko, elektromagnetsko
in ultrazvočno, televizor pa je tudi izvor
ionizacije in s tem vpliva na ionske koncen
tracije v prostoru, v katerem deluje. Dovolje
na količina sevanj je normirana in naj ne bi
vplivala negativno na človeka, vendar pa je
dejstvo, da se ob dolgotrajnejši izpostavljenosti
pokažejo učinki, ki jih psihologija in medicina
poznata že dlje časa. To so: utrujenost,
zmanjšana vitalnost, upočasnitev gibov in reakcij,
iritacija oči in neke vrste zasvojenost. Natančno
vzročno ozadje tega delovanja ni jasno, vse
več znakov pa kaže v smer elektromagnetskih
vplivov na človeški biološki sistem. Glede
ionizacije so strokovnjaki dokazali, da v prostora,
v katerem aparat deluje, nastajajo spremembe,
in sicer narašča koncentracija pozitivnih ionov.
Po ugotovitvah o škodljivosti sevanja tele
vizijskega zaslona so izumili zaščitno ploščico,

- Boste pisali knjigo, kot so jo nekateri
vaši kolegi?/

- Vi niste verni?

- Smo v predvolilnem času. Boste spet
kandidirali na kako politično funkcijo?

"Mislim, da zdaj zares postajamo plu
ralistična dražba. Prejšnje volitve v tem smislu
le še niso bile, ker je le en blok šel z vso
silo in z vso vehemenco, da bi res prišlo do
spremembe sistema in da bi do te spre
membe prišlo po mirni poti. En blok je bil
zoper drugega, zdaj pa je veliko strank, veliko
usmeritev, različne možne kombinacije in to
je vse normalno."

svojitve. To, kar imam še narediti, tega pa
ne morem narediti kot praktična političarka,
ampak grem nazaj tja, od koder sem prišla,
se pravi v kulturo."

"Ne."

- Sprava je torej že uresničena po vaših
pričakovanjih?

"Uresničena je, a če gremo v detajle,
potem sem mislila, da bo vendarle malo
drugače v tem pogledu, da sem predpostav
ljala, da bo enkrat konec naprezanja, ko
nekdo hoče vedno imeti absolutno prav. To
je hotela imeti prej ena stran, recimo
komunistična, revolucijska, in je v imenu te
svoje pravice zganjala tudi nasilje nad ljudmi,
zdaj pa - in to ni samo moj občutek, ampak
občutek mnogih ljudi, to se da dokazati mislim, da so dombranci preveč agresivni, da
zahtevajo vso pravico in resnico zase in mislim,
da to ne gre. Legitimni sta bili pač, žal, obe
resnici. Vsak je v svojo verjel in zaradi tega
je pač prišlo tudi do državljanskega spopada.
To ni dobro in upam, da se bomo počasi
tudi tega otresli, da bodo tudi oni spoznali,
da so tako kot vsi samo ljudje, nič več in
nič manj, ter da moramo pač živeti vsak s
svojo preteklostjo, ampak za prihodnost."
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V Žumberku so Gabrijeli Gabreti. Gabr
ijela Bogdanoviča s Hrasta se je oprijelo to
ime celo tako, da so ga napisali na Bloudkovo
značko, ki mu jo je leta 1985 za dolgoletno
delo v športu podelila Telesnokultuma skup
nost v Metliki. Gabre pa je bil tudi Gabr
ijelov oče. Družina je svoj čas živela v vasici
Malo Lešče pri Brezovici, a je oče s te skope
belokranjske zemlje kmalu odšel v Ameriko,
da bi za pet otroških ust zaslužil lepši kos
kruha. Delal je v gradbeništvu in prihranil
kar nekaj denarja. Dovolj, da si je zanj v
slavonski Novi Gradiški kupil lepo posestvo
in se leta 1930 tam z družino naselil.
Gabretu, ki je bil najstarejši od otrok, je
bilo tedaj osem let. Otroške oči, vajene
razgibanega belokranjskega Žumberka, so se
hitro navadile na širjave slavonskih ravnin.
Tudi na tamkajšnje življenje se je Gabre hitro
navadil in na pisano narodno sestavo, ki jo
je k bogatim prsim pritegnila plodna slavon
ska zemlja. Hrvati, Srbi, Cehi in še cela vrsta
drugih. A bolj kot to, kakšne narodnosti je
kdo, so dečka zanimale športne dejavnosti,
s katerimi so se ukvarjali prebivalci tega
razvitega slavonskega mesta. Videl je športne
naprave in športe, o kakršnih se mu v Malih
Lesčah še sanjalo ni. In ker je bil urnih in
lahkih nog, je v novi druščini kmalu pričel
brcati žogo, z desetimi leti pa je že začel
telovaditi pri Sokolu. Letos mineva že šes
tdeset le, odkar se Gabre športno udejstvuje.
Pozneje, v gimnaziji, je Gabre spoznal,
da šport sicer združuje ljudi, a je veliko
drugih stvari, ki jih ločujejo. V Novi Gradiški
so bili to hrvaški nacionalisti, združeni v
frankovsko organizacijo, pa srbski monarhis
ti, skojevci in dragi. Vse več nestrpnosti je
bilo med ljudmi, in ko je izbruhnila druga
svetovna vojna, so bile razmere zrele za
tragedijo. Na vrata Gabretovega doma je
potrkala ustaška policija in odpeljala očeta.
Nikoli več ga niso videli živega. A se je tudi
v razčlovečenosti takratnega režima našel
prostor za sočutje in medsebojno pomoč.
Sosed, Hrvat, je zaščitil ostale člane družine,
da niso sledili očetu pod krvnikov nož. In
s pomočjo dobrih ljudi, avstrijskega advokata
in italijanskega konzulata v Zagrebu, je uspelo
Gabretu uiti nazaj na svoj stari dom v Sloveniji.
Sem je že prej redno zahajal na obisk, saj
ga je domotožje po belokranjskem domu,
kljub temu da je bil novi v Slavoniji lep in
bogat, pogosto zdelovalo. Zdaj je ta stari
očetov dom postal njegovo zatočišče. Od tod
je odšel v partizane. Najprej v Belokranjski
bataljon, potem v Tomšičevo brigado. Z njo
je prišel do Iga pri Ljubljani, kjer je bil prvič
ranjen. Ko se je pozdravil, je stopil v Gubčevo
brigado. Pri Mokronogu gaje zadelo še drugič.
Tokrat jo je kar dobro skupil v desno nogo.
Prepeljali so ga v partizansko bolnišnico v
Radatoviče, kjer se je kar nekaj časa zdravil.
S tem je bilo aktivnega partizanskega bo
jevanja za Gabreta konec. Postal je učitelj.

1 2 priloga dolenjskega lista f»3J

"Bil sem gimnazijski maturant, pa so me
zato poslali za dva meseca na pedagoški tečaj
in pred pomladjo leta 1943 sem postal učitelj.
V šolo v Dragah, kjer sem učitelejval, so
hodili otroci iz Dol, Popovičev, Hrasta in
nekaterih drugih zaselkov. Šola je bila bolj
improvizirana, saj ni bilo pravih učbenikov,
zato smo uporabljali vse pisano, kolikor nam
je prišlo pod roke. S telovadbo so bili pa
problemi. Težko je bilo žumberškim otrokom
dopovedati, naj tekajo sem in tja kar tako,
brez vsakega vzroka," se spominja Gabrijel
Bogdanovič.
Po vojni se je vrnil v Slavonijo. V Osijeku
je končal višjo pedagoško šolo in nato v
domačem kraju poučeval zgodovino. To je
počel vse do leta 1964, ko se je vrnil v Belo
krajino in se zaposlil v Beti. Z ženo Marto
sta se naselila na Hrastu, kjer sta si postavila
lastno hišo. Zdaj sta že oba upokojena. Gabre,
ki se je s športom pred vojno zelo aktivno
ukvarjal, a ga med vojno po sili razmer nekoliko
zanemaril, je bil ves čas po vojni s športom
)TO: T. JAKŠ!

'To je največji nesporazum, ki sploh more
biti, je pa zelo podoben tistemu so leta 1984
in 1985, ko je prišla na dan ideja o spravi
in so se skorajda vsi borci počutili prizadete.
Ampak potem, ko je minilo nekaj let, z
razlaganjem in tako naprej, so le spoznali,
da NOB nisem nikoli blatila, nasprotno, z
vsem spoštovanjem sem pisala o njem, drugo
pa je, kaj se je delalo v imenu revolucije.
Enako se dogaja sedaj. Kar naenkrat so vsi
kristjani prizadeti, ampak prepričana sem, da

bodo nekega dne prišli do tega, da nisem
nikoli nič hotela njihovemu prepričanju.
Nasprotno, mislim, da to politiziranje Cerkve,
ki ga počne desnica, škoduje veri, da bo
Cerkev spet izgubljala vernike, tako kot jih
je izgubljala takoj po vojni. In dokler Cerkev
tega ne bo vzela nase, torej soodgovornosti
za državljansko vojno, ne samo na ta način,
da reče obžalujemo, ampak da se potem tudi
drugače obnaša, ne bo nič. Prepričana sem,
da bodo nekega dne sami kristjani, sami
verniki videli, da za krščansko vero ni dobro,
če se cerkev politizira, če se vera politizira,
in da bo nekega dne drugače, kot je danes.
Danes pa žal ni v redu."

- Zdaj imamo drugačne volitve, kot so
bile prejšnje. Ni več tistega zanosa, pa tudi
ne takšnih pričakovanj. Kljub vsemu pa
pravijo, da šele zdaj prav utrjujemo in
potrjujemo demokratično usmeritev.

Gabrijel Bogdanovič s Hrasta
tako ali drugače povezan. Najprej kot nogometni
igralec in trener, potem kot funkcionar in
inštruktor v najrazličnejših društvih. Lepe
rezultate je_s svojimi varovanci dosegal tudi
v strelstvu. Športu se je z vsem žarom posvetil
tudi po preselitvi v Slovenijo. Geslo "zdrav
duh v zdravem telesu" pa zanj ni bilo fraza,
ampak način življenja. Prepričan je, da mu
je prav dobra telesna pripravljenost pomagala
premagati nekaj hudih bolezni.
"Šestdeset let je že preteklo, odkar sem
sc pričel ukvarjati s športom in še na misel
mi ne pride, da bi prenehal," pravi Gabre,
ki je športni aktivist tudi v društvu upoko
jencev, "seveda pa ima vsaka stvar svoj čas.
Zdaj so najbolj koristni sprehodi po svežem
zraku, združeni z nabiranjem gob in kostan
ja."
Gabre je pred petdesetimi leti doživljal
čase, za katere je mislil, da so prelomni in
da se ne bodo nikoli več ponovili. A glej,
Novo Gradiško, kjer je preživel najlepše čase
svoje mladosti, so nedavno spet pretresale
eksplozije, in strah, da se bo nesmiselna morija
povrnila, je spet prevzel ljudi. Tudi Gabretove sorodnike, ki so pri njem na Hrastu našli
zatočišče, dokler ni bila najhujša nevarnost
mimo. Gabre pa vojne tako ali tako ne bo
mogel nikoli pozabiti. Ob vsaki spremembi
vremena ga v rani, ki jo je dobil v Mokro
nogu, zaskeli. Zdravniki so ugotovili, da zaradi
krogle, ki je ostala v zaceljeni rani. Mnogo
let je Gabre telovadil, ne da bi sploh vedel
za to.
TONE JAKŠE

NAGRADA V JURNO VAS IN
ŠENTPETER
Žreb je izmed reševalcev 42. nagradne
križanke izbral DARINKO FORŠEK iz Jume
vasi in MIMI FLORIJANČIČ iz Šentpetra.
Forškovi je pripadla denarna nagrada 2.000
tolarjev, Florjančičeva pa bo prejela knjižno
nagrado. Nagrajenkama čestitamo. Dobitnico
denarne nagrade prosimo, naj nam čimprej sporoči
svojo enotno matično številko (EMSO) in šte
vilko ali tekočega računa ali žiro računa ali
hranilne knjižice, da ji bomo nagrado lahko kar
najhitreje nakazali.
Rešite današnjo križanko in rešitev pošljite
najkasneje do 16.novembra na naslov: Dolenjski
list, Glavni trg 24, 68000 Novo mesto, s pri
pisom KRIŽANKA 44! Ovojnico brez poštne
znamke lahko osebno oddate v naš poštni
nabiralnik pri vhodu v stavbo, kjer ima uredništvo
svoje prostore.

nagradna križanka
DOLENJSKI
UST
DOLENJSKI
UST

prgišče misli
Vsi smo zares živi, odzivni in dejavni smao
takrat, kadar se zavedamo, da je v vsakem
trenutku našega življenja zajeto vse, kar je bilo
in kar je in kar bo.
F. KALAN
Čim bolj ti je svet znan in poznan, tem
boij se izpraznuje, čas pa je čedlje bolj navzoč.
D. ZAJC
Človek je sam sebi krvnik in grob.
B. ŠTIH
Kako kratek del neskončnega, brezmejnega
časa je dodeljen posamezniku! Kako hitro bo
utonil v večnost!
M. AVRELIJ
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Zimski plašč

IME IN PRII
MEK SLOV.
SLIKARJA,
GRAFIKA,
KIPARJA

Vreme in temperature nas neusmiljeno
opozarjajo na bližajočo se zimo in na potrebo
po zamenjavi prehodnih jesenskih s toplejšimi
zimskimi oblačili, v prvi vrsti s plaščem. Lanski
kratki in široki svinger na "špichoze" ali legice
ali krajše krilo se že zaradi praktičnosti gotovo
še ni povsem poslovil. Moda pa si kajpada vsako
sezono izmisli kaj novega. Svinger k novim,
dolgim in ozkim krilom, ki so sc začela prebijati,
ne bi šel, zato letošnji plašči segajo vsaj do
sredine meč. So udobni in preprosti, okrog
telesa se ovijajo kot kopalni plašč. Za udobnost
skrbijo tudi odlični materiali. Zaobljena ramena
oblikujejo različno ukrojeni rokavi. Plašče kras
ijo le tu in tam široko pošiti robovi, okrasni
gumbi, veliki ovratniki, krzno okrog vrata pa
tudi na rokavih in pasovih. Barve? Vse od
bledorumene, svetlo rožnate, vanilijastc do modrc,
vijoličaste, bordo, črne, petrolejsko in špinačno
zelene, oranžne, rdeče.
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zanimivosti iz sveta

zdravnik razlaga
mr.sc.dr. Tatjana Gazvoda:

LiJ

MAZIVO ZA
PESTA VOZ
IN OSIŠČA

DOLENJSKI
UST

REŠITEV 42. NAGRADNE
KRIŽANKE
Pravilna rešitev 42. nagradne križanke se,
brano v vodoravnih vrsticah, glasi: VINO, DOTIK,
DEKSTROZA, ESTE, KALI, ARENA, SIR,
KLETARSTVO, VIC, TONE, KOLESAR,
MARKA, OPAST, UTAH, OL, BIRT, BRV,
AARE, LAVOISER, RAJ, ATARI, KRN, ANA

PLANŠAR

44

Grobovi ne
molčijo

®jja sa

Ta oblika sladkorne bolezni se razvije
kosti) je pomembna zdravstvena prednost, saj
šele v srednjih letih in pogosto jo je mogoče
je zaradi te bolezni nešteto zlomov hrbtenic,
nadzirati brez insulina oziroma drugih zdravil.
kolkov in zapestij, ki jih pretrpijo starejše
Hoja lahko s svojim shujševalnim učinkom
ženske zaradi naravnega znižanja hormona
posredno, a pomembno vpliva na to vrsto
estrogena v krvi, do katerega pride po
sladkorne bolezni. Saj je 80 odst. ljudi, zbolelih
menopavzi. Zato priporočamo zmerno hojo,
za sladkorno boleznijo v srednjih ali poznejših
ki temelji na prenašanju lastne teže. Hoja
letih, predebelih. Bolezen lažje nadzirajo s
pomaga starejšim tudi zato, ker si z njo urijo
hujšanjem in nato vzdrževanjem primerne
občutek za ravnotežje in se tako varneje
telesne teže. Z načrtovano redno hojo taki
gibljejo.
bolniki nadzirajo svoj krvni
Pri artritisu
sladkor. Vadba deluje proti
(vnetu sklepov) so
Redna hoja pomaga
nenormalnemu zvišanju
prvi koraki silno
krvnega sladkorja, do urejati prebavo, zato raje boleči. Toda trma
katerega pride potem, ko
sto vztrajanje in
poskusite s hitro hojo,
sladkorni bolnik zaužije
ene
predno boste v lekarni postavljanje
ogljikohidrantni obrok.
noge pred drugo se
kupili odvajalo
Poveča tudi občutljivost za
bolniku z artritisom
insulin. Dobre strani hoje
pogosto lepo obre
niso tako očitne pri
stuje. Redna hoja
mladostniški obliki sladkorne bolezni, pri kateri
odganja bolečine in okorelost ter krepi mišice,
je bolnik odvisen od vnašanja insulina. Raziskave
s tem pa bolniku pomaga, da živi bolj neodvisno
so kljub temu pokazale, da z vadbo lahko
življenje. Priporočamo, naj bolniki začnejo s
znižamo koncentracijo sladkorja v krvi in
kratkim sprehodom, ki ne sme povzročati
zmanjšamo potrebo po insulinu. Sladkorni
dodatnih bolečin. Nato je treba razdaljo
bolniki, ki želijo vaditi, morajo biti previdni.
postopno daljšati. Podobno kot drugi ljudje,
Preden začnejo z gibalno aktivnostjo, naj se
zlasti z zdravstvenimi težavami, morajo tudi
zaradi večjega tveganja, da zbolijo na srcu,
artritični bolniki vaditi z vrednostjo in pod
posvetujejo z zravnikom. Opravijo naj tudi
nadzorom zdravnika.
zmogljivostni preskus. Zelo pozorni morajo
Redna hoja pomaga urejati prebavo in
biti tudi na stopala. Sladkorni bolniki s
ščiti pred zaprtjem. Deluje tako kot z vla
poškodbami živcev se lahko poškodujejo, ne
kninami bogata prehrana, ki prebavo pospeši.
da bi čutili bolečino. Ker je njihov krvni
Zato, dragi bralci, preden boste v lekarni
obtok slab, se težje zoperstavljajo okužbam
kupili odvajalo, raje poskusite s hitro hojo!
stopal. Celo žulji se lahko razvijejo v velike
Zdravniki hojo priporočamo kot najboljši
kožne rane.
način za ohranjanje vzdržljivosti med no
sečnostjo. V zadnjih mesecih morajo nosečnice
Kosti, artritis, nosečnost
zaradi dodatne telesne teže hoditi malo
počasneje, kot so sicer vajene. Prav s hojo
Zmerna vadba, kot je hoja, povečuje trdnost
lahko učinkovito uravnavajo tudi telesno težo.
kosti, krepi mišice in ščiti človeka pred težavami,
Hoja pomaga preprečevati nastajanje krčnih
ki se pojavijo s staranjem. Hoja, pri kateri
žil in otekanje nog ter gležnjev, ker poživlja
prenašamo lastno težo, povečuje gostoto kosti.
krvni obtok in sili žile v nogah, da se krčijo.
S pomočjo težnosti in notranjih sil mišice
Lajša tudi težave naprej ukrivljene hrbtenice,
vlečejo, kosti in jih spodbujajo, da vsrkajo
ki zelo pogosto trpinči nosečnice. In še nekaj:
kalcij, ki kostem daje trdnost. Dolgotrajna
mati lahko hodi že nekaj dni po porodu.
nedejavnost povzroči usihanje mišic in
razredčenje kosti. To se na primer zgodi, ko
S hojo mimo poškodb
je zlomljen ud v mavcu. Hoja pa zavira
razredčenje kosti, in to prav vsega okostja.
Največja težava napornih rekreativnih
Raziskave so pokazale, da so se kosti pri
dejavnosti so poškodbe. Čeprav se večina
dejavnih ljudeh bistveno manj razredčile kot
lahko zelo hitro pozdravi, pa močno škodu
kosti nedejavnih. Zaščita pred osteoporozo
jejo motivaciji in navdušenju za športne
aktivnosti.
(torej razredčenjem oziroma luknjičavostjo

Balkanski klavci, ki so pobijali in še po
bijajo civilno prebivalstvo, bi morali vedeti, da
noben grob, še tako skrbno prikrit, ne zakrije
resnice; grobovi prej ali slej spregovorijo. Dokazov
je veliko, med novejšimi letošnje rusko prizna
nje o pomoru poljskih častnikov v Katynskem
gozdu v prvih letih 2. svetovne vojne, ki so
ga storilci dolgo zanikovali, nazadnje pa so ga
le morali priznati. Najnovejši primer pa je iz
Srednje Amerike.
Izvedenci za sodno medicino so pred kratkim
izkopali množično grobišče ob razrušeni cerkvi
blizu odmaknjenega kraja El Mozote v San
Salvadorju. Po sedanjih ocenah je v njem
zakopanih okrog 800 ljudi, nobenih vojakov,
predvsem ženske in otroci. Znaki na okostjih
potrjujejo, da so jih morilci pohabili in nato
sežgali.
O množičnih pomorih v okolici El Mozota,
ki jih ima na vesti bataljon sansalvadorske vojske
Atlacatl, se je govorilo in pisalo že leta 1981,
ko naj bi se strašni pomori zgodili. Vendar so
obtožbe v vojski in vladi zavračali, pritrjevali
pa jim niso niti v ZDA, ki se sicer javno rade
postavljajo za red in pravico na svetu, a so
bile v tem primeru vpletene v zločine, saj so
bataljon urili ameriški strokovnjaki.

Za zlato strup
Nekdaj deviška divjina amazonskih trop
skih gozdov doživlja udar za udarom. Žage in
ogenj pojejo tropskemu gozdu mrtvaške koračnice,
prvotni prebivalci Indijanci umirajo za bolez
nimi, ki jih mednje zanašajo priseljenci, in
izgubljajo svojo identiteto v stiku s civilizacijo,
žalostno podobo pa dopolnjuje še vse bolj
hudo onesnaževanje vodnih tokov z živim
srebrom. Krivci zanj so stotisoči zlatokopov, ki
jih je zagrabila zlata mrzlica in so sc odpravili
v divjino izpirat zlato.
Brazilska zlata mrzlica se je začela leta
1980 in še zdaj traja z nezmanjšano silo. Posledice
največjega razmaha iskanja zlata v brazilski
zgodovini pa niso samo nove in nove količine
zlata, ki prihajajo iz amazonskih gozdov, pač
pa tudi hudo zastrupljanje amazonskega porečja.
Iskalci zlata namreč izločajo žlahtno kovino iz
rečnega mulja s pomočjo živega srebra. Pozna
valci računajo, da so doslej v vodovje izpustili
že kakih 1.500 ton te strupene snovi. S tem
ne zastrupljajo le vodnih in drugih živali, marveč
tudi ljudi, ki jedo te živali in uživajo vodo iz
rek, konec koncev pa tudi sami sebe. Zdravniki
ugotavljajo, da že prihaja do zastrupitev z živim
srebrom, ki se kažejo predvsem v poškodbah
živčevja in ledvic. Ogroženi pa so tudi bodoči
rodovi, saj zastrupitev z živim srebrom povzroča
tudi poškodbe zarodka. Pohlep po zlatu in

Pri pripravi nekaterih jedi so vam lahko v
veliko pomoč različna želišča. Tako lahko luštrek,
timijan in majaron skoraj popolnoma nadomes
tijo v jedeh sol. Meliso in angeliko lahko
uporabljate namesto sladkorja. Zlasti okusni sta
s kislim sadjem, kot so rabarbara, ribez ali
jabolka. Bazilika, timijan, majaron in kreša lahko
nadomestijo poper, ki ga nekateri bolniki ne
smejo uživati. Solate pa bodo imele boljši okus,
če jih boste potresli z mešanico sesekljanih
želišč. Predvsem so priporočljivi poprova meta,
koprc, majaron in drobnjak. Sicer pa sveža
zelišča lahko za zimo posušimo ali zamrznemo.

škodljivo ravnanje se tako obrača proti ljudem
samim.

Led v peklu
Planet Merkur, ki se od vseh planetov
našega osončja nahaja najbližje Soncu, je zaradi
svojega položaja pravi pekel. Na njem vlada
strahovita vročina, povprečna dnevna tempe
ratura je okrog 430 stopinj Celzija. Znan
stvenikom seveda na kraj pameti ni padlo, da
bi na njem iskali led. A dogodilo sc je prav
to, da so na Merkutju našli večni led. Nasin
radar, ki je pri najnovejših raziskavah temeljito
otipal peklenski planet, je zbral take podatke,
da ni mogoče več dvomiti: na planetu je res
led. Radar je odkril zaledenele predele na
Merkurjevem severnem in južnem tečaju.
Kako je to mogoče? Strokovnjaki Kali
fornijske univerze v Los Angelesu menijo, da
sc tudi polarno območje na Merkurju sicer
koplje v močni sončni svetlobi, vendar pa
svetloba pada pod tako nizkim kotom, da so
dna nekaterih kraterjev na tem območju ves
čas v senci. Ker na planetu ni ozračja, ki bi
prenašalo toploto, se temperatura v teh senčnih
predelih nikoli ne dvigne kaj dosti nad nič
stopinj Celzija. Vlaga, ki sc je kondenzirala
v kraterjih pred milijardami let, ko je planet
imel vrela morja, je v senčnih kraterjih zamrz
nila. Planet je kasneje vso vodo izgubil, razen
teh ledenih ostankov.

Ognjenik kuha
Recept za pripravo cozida, slastne jedi, ki
jo kuhajo na otoku Sao Migucl na Azorih,
ni zahteven, vendar pa nam še tako natančen
opis nič ne pomaga, saj je ni mogoče skuhati
nikjer drugje kot prav tam, kjer je doma.
Navodilo za kuhanje je takšno: zavij kose
govedine, svinjine in piščanca skupaj z izbrano
zelenjavo v kos tkanine, nato zavitek zakoplji
v zemljo pri jezeru Fumas in ga pusti, da sc
kuha devet do deset ur, jed je po tem času
pripravljena.
Zares nenavadno, a prav tako je treba
narediti. Cozido sc v zemlji na obali jezera
Fumas zares skuha, saj ima zemlja tam tem
peraturo 98 stopinj Celzija. Jezero je namreč
nastalo v kraterju vulkana, ki je izbruhnil pred
kakimi 12 tisoč leti in odpihnil vrh gore pod
nebo. Hefajstova kovačija v vulkanu pa še
deluje. Fumas se je po svojem nastanku še
večkrat prebudil, nazadnje leta 1630, ko je
terjal 200 človeških življenj. Strokovnjak za
vulkane Richard Moore svari, da bo kmalu
ponovno pokazal zobe, kar pa prebivalcev otoka
ne odvrača od tega, da bi ne hodili na obalo
jezera in si tam v zemlji zastonj kuhali slast
nega cozida. Ugotovili so tudi, da jim vulkan
skuha tudi druge jedi. Kuhanje je sicer bolj
počasno, vendar zanesljivo, saj se ni bati, da
bi naravni štedilnik ugasnil.
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Dietni šarkelj
V hladnejših jesenskih in kasneje zimskih
dneh bo več časa tudi za obiskovanje prijateljev
in znancev. Da bo klepet ob kavi prijetnejši
spečemo lahek dietni šarkelj, saj njegova priprava ni prezahtevna. Potrebujemo: 10 dag moke,
1 žličko pecilnega praška, 1 zavitek vanilijevega
pudinga, 2 polovični jajčni lupinici olja, 1 jajčno
lupinico vode, 1 zavitek vanilijevega sladkorja,
4 jajca, malo limonine lupinice. Vse skupaj
stepemo, da dobro naraste in postane rahlo.
Pridamo moko s pecilnim praškom in trd sneg
iz beljakov. Testo pečemo 45 minut v dobro
pomaščenem in pomokanem modelu za šarkelj.

Siljenje radiča
Ker je postopek siljenja korenov radiča zunaj
težavnejši, vam predlagam siljenje v kleti. V ta
namen je primeren vsak prostor, ki ima tem
peraturo do 18 stopinj Celzija in je zadosti
temen. Odbrane in enako velike korene vložimo
v pesek ali močno peščeno zemljo, pomešano
s šoto. Medsebojna razdalja med koreni naj bo
od 5 do 7 cm, položimo pa jih tako, da so
vrhovi korenov vseskozi v isti višini. Korene
lahko vlagamo v najrazličnejše posode, potreb
no pa je, da je prostor popolnoma temen. Če
prave teme ni, sami poskrbimo zanjo. To sto
rimo tako, da čez korene dodatno nasipljemo
zemljo ali pa posodo prekrijemo s tkanino ali
papirjem, ki ne prepušča svetlobe.

Zelena karta
1. decembra
23. oktobra je Slovenija postala polnoprav
na članica sveta nacionalnih zavarovalnih biro
jev v Londonu, to pa pomeni, da bomo zago
tovo od naših zavarovalnic dobili zelene kartice
z oznako SLO, ki bodo veljale od 1. decembra
naprej. Vozniki z zelenimi karticami z oznako
YU bodo do takrat to kartico pri vožnjah v
tujino še lahko uporabljali, saj jugoslovanski
biro iz sveta ni bil izključen razen v Danski,
Skandinavskih državah, in Belgiji, kjer so
sodelovanje z njim odpovedali. Za potovanje v
te države bodo morali vozniki do 1. dccemra
na mejah sklepati posebna zavarovanja. Ob tem
omenimo še, da tudi doslej po pogodbi Yu
biroja^ nismo potrebovali zelenih kart za Avstr
ijo, Švico, Liechtenstein, Madžarsko in
Češkoslovaško. Slovenski nacionalni biro bo s
temi državami sklenil pogodbo tudi za naprej
in jo skušal razširiti še na nove.

Tatovi koles

M.D.

SKRIVNOSTNI MATJAŽ - Skromna cerkvica sv. Helene v
Dragi pri Beli Cerkvi že dolgo vzbuja radovednost občasnih
obiskovalcev pa tudi arheologov, umetnostnih zgodovinarjev in
arhitektov. Nedolgo tega pa je razkrila eno svojih skrivnosti.
Na južni zunanji steni ladje so odkrili lep latinski napis, ki
govori, da je dal danes žal uničeno podobo leta 1531 naslikati
neki Mathias. Napisi z imeni donatorjev so v starejši slovenski
umetnosti redki, napisi na zunanjščinah stavb pa celo izjemni.
Tudi zato zasluži na videz nepomembna samotna cerkvica vso
našo skrb in pozornost. (Pripravila: umetnostna zgodovinarka
Mar(ja Dražumerič)
>2 ■HBMMtt'

Dolenjska napaka - Kakor hočejo prešiči vsi naenkrat žreti iz
korita, hočejo tudi Dolenci vsi naenkrat govoriti, kedar jim se
enkrat odveže jezik, zlasti pri vinu. O babah se to že razume,
ker niso na celem svetu nikjer drugačne.
O župnikih nič dobrega - Naši župniki bero večidel le kak časnik
in ne napredujejo s časom; pozabivši še tisto malo reč, ki so se
je v gimnazijah naučili, pokmetijo se popolnoma. Napredujejo
edino le v hinavščini, v nji jim se je pa tudi treba res izuriti,
ker bi sicer ljudje prelahko zapazili njih meseno občenje s ku
haricami. Z ekonomijo pečajo se z redkimi izjemami zgolj nera
cionalno, slabše ko kmetje, samo vino, če imajo svoj nograd,
izdelajo bolje nego je kmečko, sijajno dokazovaje, kako odlična
kapljica bi se lahko namastila v dolenskih goricah. Uradne reči
pisarijo slovenski župniki vse po nemški in slovenski še prav za
prav pisati niti ne znajo. Slovenstvo je njihov najniži ideal, že
više so kvarte in vino, mnogo više kuharice, na najvišem šprunceljnu
njihove duševne lestvice pa sedi pravi ljubček njihovega srca presladki, nikdar siti, nikdar v svojih pripomočkih izbirčni mamon.
Pravih žen ni več - Prave device in prave žene ni nikjer več.
Ce je ktera dobra gospodinja, je pa zraven pijanka ali kaj druzega,
opravljivke so vse brez razločka in saj nekoliko lažnjive tudi vse,
da se ne more človek na nobeno popolnoma zanesti. Tudi ima
vsaka nekake svoje skrivnosti kterih ne razodene ne staršem ne
možu. Popačile so se menda takrat, ko so začele vhajati med
kmete mestne šege in noše.
Žganje ni v čislih - Zganja ne pije Dolenec mnogo, za tropovec
marajo edini Kranjčani Žganjarji slove za strašne goljufe, kterim
ga kuhajo, kradejo naj bolje - slabe ostanke pa zamešajo s špiritom.

Ivan Cankar je v črtici
Skodelica kave pretresljivo
doživeto opisal greh, ki ga ni
v nobenem katekizmu, ki ga
zapiše samo srce, a ni od
puščen ne na tem ne na
onem svetu. Spomin na tak
greh je vedno grenak in boleč,
čeprav so minila že leta od
tistega dogodka.
Tudi jaz nosim v duši tak
greh, ki me spremlja vse
življenje in se ob vsakem spo
minu nanj znova kesam in
sramujem svoje trdosrčnosti.
Poslušajte!
Bila sem pol otrok, pol
dekle, dijakinja nižje gimna
zije. V letnih počitnicah sem
namesto mame vozila brod
čez Savo. Z brodarino se je
naša družina skromno pre
življala. Bili smo štirje otroci,
oče nam je že zgodaj umrl
za tuberkulozo. Cena za
prevoz je bila takrat poldrugi
dinar za osebo.
Zgodilo se je nekega vro
čega poletnega dne. Ravno
sem s težko verigo privezova
la brod, ki sem ga pripeljala
h kraju, ko me zmoti neznan
glas. Star mož s prazno be
raško malho me je boječe
vprašal, koliko stane prevoz.
Povedala sem. Se bolj plašno
je zaprosil: "Nimam dovolj

denarja. Bi me zastonj pre
peljali?" Ne vem, kakšen
hudobec je bil tedaj v meni
- otroci so včasih prav kruti
in neusmiljeni - a trdo sem
odgovorila:"Če nimate denar
ja, ne bo nič.1”
Hladnokrvno sem odšla z
broda, ne meneč se za siroma
ka, ki je želel priti čez Savo.
Napotil se je ob reki navzgor,
morda do naslednjega bro
da, oddaljenega uro hoda.
Takrat sem bila mlada in
objestna. Nisem pomislila,
kako bi razveselila ubogega
berača, če bi ga zastonj pre
peljala čez Savo. Šele mno
go pozneje, ko sem odrasla
in me je življenje marsikdaj
tudi teplo, sem se ob Can
karjevi črtici spomnila na to
svoje kruto dejanje.

Pot me je zanesla na naše pre
urejeno pokopališče. Nikogar ni bilo
in sama pri sebi sem razmišljala,
kako bedno je življenje, ko ostaneš
sam. Ko sem se že odpravljala, je
na pokopališče prišla starejša ženi
ca, ki je prinesla rože na grob svojega
moža. Pozdravili sva se in sprego
vorili nekaj besed.
Ženica, že precej v letih, je
govorila o vseh aktualnih dogodkih
kot pravi izvedenec. Bila je izredno
prijazna, ni mi vsiljevala svojih
pogledov in ni zanikala mojih.
Beseda je nanesla tudi na njenega
rajnega moža. Zvedela sem, da
družine nima več: mož je umrl, hči
je tudi že v rani mladosti končala
svojo pot, sin pa je ostal nekje v

Franciji Zazdelo se mi je, da 'bolj
pogreša sina kot hčer in moža.
Slednja je izgubila zaradi smrti, sin
pa je odšel prostovoljno. Nekaj časa
je še pošiljal voščilnico za božič,
zadnja štiri leta pa od njega ni bilo
nobenega glasu. Solze so ji stopile
v oči, ko je to povedala. Rekla sem
ji nekaj besed v tolažbo. Na moje
presenečenje pa ženica sploh ni
obtoževala sina.

Gotovo je minilo že več
kot petdeset let od tedaj, a
vest mi ne da miru. Kadarkoli
se spomnim na ta dogodek,
se sramujem in kesam. Rada
bi ga izbrisala iz spomina, a
ne morem. Sedaj skušam biti
dobra z vsakim človekom,
ne da bi pomislila na plačilo.
Mnogo ljudi potrebuje
našo pomoč, ki je ne bodo
mogli nikoli poplačati Ne
odrekajmo jim je!

Poslovili sva se in odšli vsaka
svojo pot.
Ob ženinem pripovedovanju sem
spoznala, da moja stiska ni primer
ljiva s samoto te ženice, da kljub
vsemu živim prelepo življenje. Mislim,
da mi jo je na pot poslala usoda-

Slovenski pisatelj mlajše generacije
Milan Kleč, ki si je s svojim slogom v
krogu naših sodobnih pisateljev že iz
boril samostojen položaj in je po svojih
delih takoj prepoznaven, kar marsika
teremu pripovedniku zlepa ne
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! I svoj doslej najdaljši
% I prozni tekst TA|LV.i—Ul TOVIKOLES,ki
ima vse značilnosti
Klečeve proze, od bizarnosti tem, ironi
je in fantazije do duhovitega čvekanja,
zato bo ljubiteljem tovrstne literature
šel v slast kot odlično branje, za ostale
pa bo knjižna novost vsaj zanimivo, če
že ne tudi dobro branje.
Naslov za svojo knjigo si je pisatelj
sposodil pri slavnem in tudi pri nas
dobro znanem De Sicovem neorealističnem filmu Tatovi koles. Film ima v
pripovedi (avtor ji pravi kronika, lahko
pa bi jo označili tudi kot kratek roman)
pomembno vlogo, vendar zgolj in samo
za zapletanje in razpletanje pripovedi,
medtem ko ne po svoji vsebini in ne
po umetnostni usmeritvi, ki jo je izpričal,
film ni vpleten. Klečev roman bi še
najlažje uvrstili med kriminalke, seveda
pa velja ta uvrstitev le pogojno, saj Kleč
metode in načine fabuliranja tega lite
rarnega žanra le izrablja in ga ves čas
pravzaprav ironizira, ko vanj vpleta
lahkotnost svete preproščine, narobe
obrnjeno prebrisanost, prikrit posmeh
in banaliziranje velikih stvari. Vsebine
pripovedi ne gre izdati, saj bi bil bralec
ob užitek nenavadnega zapleta in razpleta
zgodbe, povejmo samo še to, da je
zgodba spretno napisana in dovolj napeta,
ves čas pa seveda tudi zabavna.
MILAN MARKELJ

Babilon
Kdo ne pozna stare biblijske zgodbe
o Babiloncih in njihovem stolpu? S
stolpom so hoteli doseči nebeške višave
in dokazati, da lahko dosežejo Stvarni
ka. Zgradbe pa niso mogli sezidati, ker
jim je Bog zmešal govorico, da niso
eden drugega več razumeli, in gradnje
je bilo konec.
Ali se kaj takega lahko dogodi tudi
v literaturi? Jani Osvald, pesnik na
avstrijskem Koroškem, je na to vprašanje
odgovoril, in sicer z zbirko Babilon, ki
je nedavno izšla pri celovški Založbi
Drava. Že prej je pisal pesmi v slovenščini
in nemščini, tokrat pa je svojim pesmim
dodal še takšne, ki so spletene iz sloven
skih in nemških, tu in tam tudi angleških

Ura rojstva

samostojne Slovenije
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Rojstna ura slovenskega naroda se začenja
Vinko Blatnik: RojstVO in VZpOH
hkrati z začetki nastajanja velike večine današnjih
evropskih narodov v gentilni družbi preseljevanja
narodov, to je v času, ko so se (v drugi polovici
6. stoletja) priseljeni Slovani zaceli v Vzhodnih
Alpah in ob zgornjem Jadranu stapljati z ostanki
tam naseljenih romaniziranih prebivalcev. Okrog med nekaj zgodovinskih "dežel”, s srednjeveško tiskanih prevodov Biblije v žive slovanske jezike;
leta 630 je na njihovem ozemlju znotraj Vzhodnih agrarno kolonizacijo pa se je od 15. stoletja samo zato je bila v šestjezični izdaji Biblije leta
Alp nastala najstarejša, po virih znana sloven skrčilo na današnji obseg. Vendar so ga od 1599 prav slovenščina tudi predstavnica vseh
ska država Karantanija, po kateri je vse od sosednjih narodnostnih ozemelj delile precej slovanskih jezikov. Jezik slovenske Biblije je
9. do 13. stoletja obveljalo ime Karantanci kot jasne in zgodovinsko dozorele etnične meje, hkrati ustvaril trdno notranjo vez skupnega
prvo ime današnjih Slovencev. Do leta 745 je proti Hrvatom pa še državna meja med Nemškim knjižnega jezika in s tem začetek oblikovanja
bila neodvisna država, do leta 820 Frankom cesarstvom in Ogrsko-Hrvaškim kraljestvom v Slovencev v kulturni narod srenjeevropskega
podrejena kot vazalna kneževina, po letu 820 skoraj nespremenjenem poteku od okrog leta tipa, kar se je v istem času izpričalo tudi s
pa preurejena v smislu frankovskega fevda 1200 vse do leta 1866 oziroma leta 1918.
prvo slovensko slovnico in prvim slovarjem.
lizma. Karantanske kneze in kasnejše koroške
Prebujanje
vojvode so do leta 1414 ustoličevali na knežjem
Kot izhodišče boja za obstoj slovenskega
S 16. stoletjem se začenja nov razvoj Slo naroda se v drugi polovici 18. stoletja pojavijo
kamnu pri Krnskem gradu (Karantana Karnburg) s posebnim obredom v slovenskem vencev v imenu boja za socialno svobodo ljudstva, tudi začetki programa za siljenje vloge sloVenščine
jeziku. Takšnega obreda tedaj niso poznali ki ga je skoraj v celoti oživljalo nesvobodno v kulturi in znanosti in takoj zatem za vpeljavo
nikjer drugje v Evropi in je tudi kasneje v podeželsko prebivalstvo. V okviru tega boja je oz. izenačevanje ljudskega učnega jezika v novi
nastajal "ljudski" knjižni jezik, uveljavljen z osnovni šoli. Se pred koncem 18. stoletja smo
pravnih delih zbujal veliko pozornosti.
Pod frankovsko oblastjo so Slovenci med reformacijo. Vse odtlej si Slovenci vedno znova prišli tudi do zgodovinske (zgodovinaijeve) jasne
leti 750 in 900 sprejeli krščanstvo; le tako so zastavljamo isto vprašanje: kako obstati, zaživeti opredelitve slovenskega naroda: njegovo jezi
se v tedanjih razmerah mogli ohraniti in razviti kot samostojen narod. Zastavljali so ga tako kovno skupnost (naj) dopolnjuje tudi zgodovin
kot etnična skupnost v okviru evropske civi slovenski kmečki puntarji v bojih za socialno ska mitologija nekdanje slovenske države,
lizacije. Ob stiku z irskim misijonom se je v svobodo (zlasti od 15. do 17. stoletja), Evropa ohranjena v ljudskem spominu kot ustoličevanje
molitvenih obrazcih že pred letom 800 uvel pa ga je prvič slišala, ko je ocenjevala kulturno koroških vojvod. S tem sta bila ustvarjena oba
javljal tedanji slovenski ljudski jezik. V tej razvojni delo reformacije, ki je od leta 1550 naprej temelja tistega tipa oblikovanja modernega
črti so nastala v Brižinskih spomenikih okrog natisnila več kot 40 slovenskih knjig. Posebno naroda, ki se je uveljavljal brez' nacionalne
leta 1000 najstarejša zapisana slovenska besedi pomemben dosežek prebujajočega se sloven države v srednji Evropi v 18. in 19. stoletju.
la v starem slovenskem jeziku za potrebe cerkva skega naroda je bil slovenski prevod celotne Na teh temeljih je v prvi polovici 19. stoletja
Biblije leta 1584, saj je pomenil zrel dokument dosegla Prešernova romantična poezija evrop
na današnjem Koroškem.
kulturnega ljudstva v Evropi 16. stoletja. Slov ski kulturni vrh, hkrati z njo pa se je v njego
Z razpadom Karantanije je bilo od 11.
stoletja naprej slovensko ozemlje razdeljeno enski prevod Biblije je bil eden izmed najstarejših vem krogu porodilo prizadevanje za oblikovan
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I v svoj> najnovejši
I knjigi. Pri Založbi

besed. Kako zvenijo v Osvaldovi "babilonščini", je videti že iz naslovov cik
lov: Abel Kajn doma daheim, Identiteta
& Opfcr, Erloes mich vmesnih nebes,
Peklo peče brennt die Hoell. Ali je to
bodoča govorica vseh Korošcev? Najbrž
ne, toda do takšne spojitve jezikov lahko
pride. Kar zadeva identiteto, bo srce še
vedno na slovenski strani. Z razumom
pa je drugače, ta se bo šel vagat tudi
na drugo, nelovensko stran. Sicer pa se
to že dogaja. Človek na avstrijskem
Koroškem že postaja nekaj vmesnega,
čedalje bolj nerazdružno dvojen. Biti ne
to in ne ono, pa je biti obojen, to je
sicer nekašna rešitev, ki pa vodi čedalje
globlje v babilon.
Pravi babilon se v pesnikovi viziji
šele nakazuje. Prihaja z združevanjem
Evrope. Iz koliko delov bo takrat se
stavljen človekov jaz? Gotovo se bo
tudi "babilonščina" spremenila, postala
še bolj nerazumljiva. Kdo ve.
IVAN ZORAN

Trta življenja
V slovensko kulturno dediščino lahko
uvrstimo tudi vinsko kulturo, ki je
Slovencem še posebej blizu, saj naša
domovina sodi med vinorodne dežele z
večstoletno tradicijo gojenja vinske trte
in pridelovanja vina, ki ga njeni prebi
valci že od nekdaj cenijo, naj ga zori
primorsko, štajersko ali dolenjsko sonce,
naj bo sad merlota, furlanskega tokaja,
dišečega traminca, modre frankinje ali
žametne črnine ali pa rezano vino, od
vipavca, cvička in bizcljčana do janževca
in jeruzalemčana. Koliko je v tej trdni
ljubezni med Slovenci in vinom plemeni
tosti in žlahtnosti, se pravi kulture, pa
je seveda drugo vprašanje.
Kulture ni nikoli preveč, si je najbrž
mislil novinar in publicist Drago Medved,
ko je pisal za dnevno časopisje podlistke
o Slovencih in vinski kulturi oziroma
nekulturi. Na osnovi teh zapisov je napisal
tudi knjigo TRTA ŽIVLJENJA, ki je
pred kratkim izšla pri ČZP Kmečki glas.
Ne gre za priročnik o vinogradništvu ali
vinskih sortah, pač pa za prijetno in ob
tem tudi poučno kramljanje o trti, vinu
in Slovencih skozi zgodovinsko, etno
grafsko, gospodarsko in družbeno op
tiko. Knjiga je napisana z ljubeznijo do
žlahtne vinske kapljice in na osnovi
bogatega poznavanja snovi ter tudi
izkušenj, zato ni brez jasnih opozoril,
da se kulturno uživanje in prava ljube
zen do vina lahko prevesita v svoje
nasprotje, nekulturo in zasvojenost. Prav
slednjega je med Slovenci več kot prvega.
V širjenju vinske kulture je torej po
slanstvo te knjige, ki ji na Dolenjskem
in v Beli krajini, ki sta z vinom povezani
že dolga stoletja, ne bi smelo zmanjkati
bralcev.
MILAN MARKELJ

je slovenskega kulturnega jezika v krogu meščanov
in izobražencev.
Leto 1848: "V šole in urade slovenščino!"

V vsej širini in v globino narodove zavesti
se je. boj za zagotovitev obstoja slovenskega
naroda začel uveljavljati po marčni revoluciji
v letih 1848-1949, in to z vsemi sestavinami
programa Zedinjene Slovenije: združitev Slo
vencev v enotni deželi, slovenski uradni jezik
in šole, slovenska univerza. Ta program je
odtlej ostal trajno izhodišče slovenskih političnih
konceptov. Prav s tem bojem smo Slovenci
sredi prejšnjega stoletja dosegli priznanje etnične
enotnosti v jezikovni znanosti in v uradni statistiki.
Kljub temu pa smo ostali razdeljeni med osem
zgodovinskih področij: v vojvodinah Kranjski,
Štajerski in Koroški, grofijah Gorici in Istri,
državnem mestu Trst z okolico, v pokrajini
Videm v Benečiji in na jugozahodnem robu
Kraljevine Ogrske.
Siljenje političnih pravic na neprivilegirane
sloje v mestih in na podeželju po letu 1860
je pospešilo oblikovanje narodne zavesti tudi
v širokih plasteh ljudstva, kar se je jasno izrazilo
pri volitvah leta 1867 kot dokazu (do)zoritve
slovenskega naroda v političnem smislu. Tega
rezultata do razpada Avstro-Ogrske niso več
zanikale nobene kasnejše volitve. Čim širša je
postajala volilna pravica, toliko bolj seje izražala
politična volja slovenskih ljudi. Boj za obstoj
slovenskega naroda se je izražal tako v rasti
slovenske literature, umetnosti in znanosti ter
njihove organiziranosti, zlasti v Slovenski matici,
kot v parlamentarnih oblikah slovenskega
političnega življenja.

3?»
LETSVICA: 1. Bohinj 8... 8. LIK TiIia II 0 itd.
V 6. kolu potujejo Kočevke na
Jesenice.

nogomet

Ivi
.v.
.*.*.
.v.
.v.
.v.
.v.

Radijci že devet kol neporaženi
imenitna bera novomeških nogometašev — V Zagorju bližje drugi točki — V ne
deljo z Železničarjem — Drugoligaški derbi Avtobuma

•M*
»2
•v.

Čeprav krepko oslabljeni — zaradi rdečega kartona je manjkal Kosič, zavo
ko Medvodami so avtobumovci vendarle
ljo dveh rumenih pa Oblak — so se nogometaši novomeškega Studia D s so
naredili tolikanj željeni korak k vrhu les
.v.
.v.
tvice, ki jim v nadaljevanju prvenstva daje
botnega gostovanja v Zagorju vrnili s točko. Radijci so tako daleč najuspešnej
.*.*.
•M*
možnosti, da se vključijo v boj za prvi dve
ša ekipa drugega dela jesenskih prvenstvenih obračunov, neporaženi so že
»I devet kol, zadnjič so igrišče sklonjenih glav zapuščali davnega 6. septembra v mesti, ki naslednjo sezono vodita v I. ligo.
I. LIGA, moški, 4. KOLO: ANmariborskem Ljudskem vrtu.
;.;I;I
DOR JADRAN—KVM RIBNICA
SE TRETJA ZMAGA
V ilustracijo zapišimo, da seje Studio D
petem mestu lestvice, zaostanek do vrha
17:16(8:9)
• Disciplinska komisija NZS je no
NOVEGA MESTA 92
s samo dvema dosedanjima porazoma po pa bi bil minimalen. Za morebiten skok
KVM Ribnica: Sinanič, Deržek, Kah- ......
gometašu Studia D Dušanu Kosiču
stavil ob bok vodilni SCT Olimpiji, z vse višje — realno je dosegljivo celo drugo
NOVO MESTO - V 4. kolu
riman 3, Marolt, Ilc 2, S. Mihelič, P. :•:•::
zavoljo rdečega kartona, ki gaje do
•j.ji
zahodne skupine območne SKL je
ga sedmimi prejetimi zadetki pa je novo mesto — bosta bržkone odločilni preostali
Lesar 3, A. Mihelič I, F. Lesar, Fajdi
bil na tekmi z Živili Naklo, izrekla
Xv
novoustanovljena
ekipa Novega mesta
ga 5, Jurič 2, Gelze.
meška obramba sploh daleč najboljša v
tekmi: s Steklaijem v Rogaški Slatini in
prepoved igranja na treh tekmah. Ali
92 dosegla se tretjo zmago, “žrtev"
POMURKA—ITALCO DOBOVA Xv
ligi. In če bi lahko kaj podobnega zapisali
potem z neposrednim tekmecem za vrh,
bo pritožba Novomeščanov kazen
!*X
novomeških veteranov je bila vrsta
21:19(11:10)
tudi za novomeške napadalce — ti pa so
Muro, doma. Pet točk v teh treh srečanjih
X*I
zmanjšala, ni znano, Kosič pa je dve
ljubljanskega Feniksa, ki je klonila s
Italco Dobova: Marcola, Kovač, Vo
žal povsem pri dnu učinkovitosti — bi bili bi krepko olajšalo pot v Velenje, kjer igra
tretjini kazni že odsedel: ni ga bilo v
70:108 (29:53). Koše so dosegli: Bajc
glar 1, Rak, Avsec, Starc 2, Deržič 3, X*!
.v.
radijci danes v boju za naslov jesenskega jo Novomeščani zadnjo jesensko tekmo.
.*.*.
22,
Zupevec 17, I^alič 16, Cerkovnik
zelenem dresu v soboto v Zagoiju in
Glaser 10, Kranjc 1, Pavkovič 2, Koprvaka. Ne glede na to ekipa Studia D
14, Vučkovič 10, Červ 10, Plantan 8,
w
Vse bolj vedrih obrazov so tudi v Ko
ne včeraj na pokalni tekmi v Izoli.
•X;
binč,
Kuhar.
ostaja hit letošnjega prvenstva, z dobro be čevju, kjer Avtobum naposled le spominja
Peljhan 7 in Balažič 4. Novomeščani
!*X
!;!;!
LESTVICA: 1. Pivovarna Laško 8... •v.
;.v
ro v preostalih štirih jesenskih kolih pa na ekipo, kot smo jo poznali spomladi:
!;!;!
Štiri točke v tako dolgem ligaškem tek so tako še edina neporažena ekipa,
9. KVM Ribnica 3,12. Italco Dobova *.v
prihodnje kolo so prosti, v nad
lahko svojo kandidaturo za vstop v no samozavestno, zmagovalno. S točkama v
!;X
movanju pač niso nedosegljive.
1.
aljevanju prvenstva pa jih čakata
X;!
;.v
gometno Evropo dokončno potrdi.
sobotnem drugoligaškem derbiju nad LoB. B.
V 5. kolu igrajo: KVM Ribnica—Om- \v
Xy
zaporedni
gostovanji v Ljubljani.
v.;
Navzlic
nemogočim
vremenskim
raz
Ivi
nikom Rudar, Italco Dobova—Pivo x*:
*:*:*
meram
z
dežjem
je
sobotna
tekma
med
I*M
varna Laško itd.
;X;
•M*
Elektroelementi in Studiom D na igrišče v
;X;
1*1*1
1. LIGA, ženske, bela skupina, 5. •M*
Zagoiju privabila kar 600 gledalcev, kar
v.;
;Il>
KOLO: NOVO MESTO—IZOLA Iv. je dokaz več, da so Novomeščani prek no
Ivi
•v.
29:21 (15:12)
1*1*1
či ob Olimpiji postali najbolj gledana eki
•M*
Novo
mesto:
Novak,
Popadič
2,
Knavi*
pa v ligi. Čeprav krepko oslabljeni, Zagor
v.*
•1*1*1
Prvoligaški odbojkarski derbi v Ljubljani dobili Novomeščani s 3:0 — Kočevke še
*.*.*
feljc, Hvala 1, derčar 4, Veselič 6, ■.*.*. janov niso razočarali, ti so bili tisti, ki so se
*.*.*
;.y.
M*I
Bračič 1, Turk 8, Zupan, Pate 1, To
____________________
v drugo razočarale domače gledalce
na
koncu
veselili
točke.
Gostitelji
so
imeli
>Iy
v;mas 6, Drmaž.
.v.
v prvem delu premoč, v nadaljevanju pa
1*1*1
BURJA—OPREMA
17:21
(7:10)
!*Iv
Po pričakovanju so odbojkaiji Salonita in novomeškega Pioniija tudi po
.v.
čevske ljubitelje odbojke veliko razočara
so prevladovali gostje, ki so v zadnjih mi
.*.*.•
vi;
Oprema: Jesenko, M. Dragičevič 2, .*.*.•
.*.*.•
tretjem kolu prvoligaškega prvenstva na čelu lestvice brez izgubljenega niza.
nje, še bolj pa pogled na lestvico, kjer so
nutah zamudili dve idealni priložnosti za
Guštin
1,
Vuk
1,
L.
Dragičevič,
Klan
M*I
Več dela so imeli v soboto Novomeščani, ki jim je bila tekma v Ljubljani proti
igralke Tilie zdrsnile na osmo mesto. Bo
.*.*.
čar, Bejtovič 4, Kondžič 7, Koranič, !;!y zmago: enkrat je žogi pot v mrežo ustavila
Liku Tilii po dveh domačih porazih v so
Olimpiji tudi prva resnejša prvenstvena preizkušnja.
vratnica, drugič je bil V. Primc premalo
Vinčič 5, Jovičič.
•Iv!
boto v Celju uspela druga zmaga na
zbran. Ne glede na to je točka z vročega
Pioniijevci sojo uspešno prestali. Res
lani navduševali z igro in rezultati, še zmeI. LIGA, moški, 3.KOLO: OLIMPI Zaostala tekma 4. KOLA: BRA •Iv
gostovanjih?
terena v Zagoiju lep uspeh, še vrednejše da v ekipi Olimpije ni nekaj igralcev, ki so
NIK—NOVO MESTO
25:22
vi;
raj
pa
je
to
ekipa,
vredna
spoštovanja.
JA—PIONIR 0:3 (-11, -12, -8)
(17:12)
pa je spoznanje, da so Novomeščani tudi
Njihov poln izkupiček v uvodnih dveh
Pionir: Umaut, Mestnik, Černač, Dobrez dveh stebrov ekipe, kar Kosič in
tekmah prvenstva to le potijuje. Gladka
.*.*.*
lya, Smrke, Kaiibarda, Gotenc, Bru- Novo mesto: Novak, Popadič 2, Kna- >M*
feljc, Hvala, Derčar 5, Veselič II,
Oblak vsekakor sta, sposobni osvajati pr
BALINARSKE NOVICE
novomeška zmaga s 3:0 ima zato večjo ve
;IvI lec, Travižan.
Bračič 1, Turk, Zupan, Tomas 2, Pate, v.*
.*.*.•
voligaške
točke.
Grenak
priokus
temu
za
PIONIRSKI
TENISKI
• V krškem hotelu Sremič je bil 24.
LESTVICA: 1. Salonit, Pionir in
ljavo, čeprav je res, da so pionirjevci do
•1*1*1
Drmaž.
•M*!
■1*1*1 gorskemu spoznanju sta dala rumena kar
oktobra turnir za pokal hotela,
;*iv Kamnik po 6, 4. Olimpija 4, 5. Po
točk prišli nemara težje, kot kaže rezultat.
GRADN PRIX
LESTVICA: 1. Oprema 9,2.Buija 7, .*.*.*
nastopilo pa je 24 posameznikov iz
murje Vigros 4 itd.
.*.*.* tona, ki sta jih v soboto prejela Pavlin in V.
Zmagovalca je v soboto odločil blok, kjer
ROGAŠKA
SLATINA
V
soboto
3. Žalec 6,4. Branik 4,5. Novo mesto 1 *.v
Krškega, Krmelja, Dolenje vasi, Mirne
Primc. Obema je to drugi opomin, tako da
Pari prihodnjega kola: Pionir—Po 2, 6. Izola 2.
•M*
so bili pioniijevci v veliki prednosti, poleg
in nedeljo, 7. in 8. novembra, bo v
•M*!
in
Šmarja Sapa. Zmagal je Krčan
tudi nju čaka prisilni odmor.
murje Vigros, Šempeter—Kamnik,
;*y.
teniški dvorani v Rogaški Slatini prvi
tega so igrali raznovrstneje in učinkoviteje
Pari
prihodnjega
kola:
Oprema
Ko
Lilek
pred Dimcem in Petakovičcm
1*1*1
Salonit—Olimpija itd.
Pred
vrati
je
finiš
jesenskega
dela
pr
v
sklopu
turnirjev
za
Edix
grand
prix
ob mreži. Premoč v višini igralcev so s pri
(oba Krško).
čevje—Branik, Novo mesto—Burja Ivi
venstva.
Po
papirnatih
napovedih
bi
mo
za
pionirje
in
pionirke
do
10
in
IZ
.v.
dom izkoristili, Ljubljančani so jim bili
• V Dolenji vasi pa je bil dan kasneje
I. LIGA, ženske, 3. KOLO: LIK itd. '
vl
let starosti. Organizator sprejema
M**
rali Novomeščani v nedeljo v Portovaldu,
turnir, ki se ga je udeležilo 16 igralcev
ivi
enakovredni le po igri v polju. Umaut,
••!•! TILIA—KRIM 0:3 (-10, -8, -9)
.v.
prijave
na
telefonsko
številko
(061)
•M*
ne
oziraje
se
na
zdesetkano
ekipo,
ugnati
Krškega, Dane, Dolenje vasi in
iz
•Iv
Dolyja in Mestnik so izza mreže neusmi
;.y LIK Tilia: Klun, Kotnik, Turk, Vid
•M*
•vi
*.v
Krmelja. Zmagal je Špiler (Dolenja
drugega novinca v ligi, mariborskega Že 738-545 do jutri, 6. novembra, ko bo
ljeno
zabijali
žoge
in
dokazali,
da
na
tem
\y
Drobnič,
•1*1* mar, Briški, Hočevar,
ob 18. uri tudi žrebanje. Pričetek
Ivi
vas) pred Lokaijcm (Mirna) in
lezničarja. S tema točkama bi se utrdili na
prvenstvu upravičeno merijo v vrh. Ne
.v.
turnirja bo v soboto ob 8.30, po
•M*
.*.*.
Tomšetom (Dolenja vas).
*.*.* LESTVICA: 1. Krim 6,2. HIT Casi
•1*1*
mara so le igralci Salonita tisti, ki bi jim
raženci prvega kola pa bodo igrali v
I*I*I
1. LIGA, rdeča skupina, moški, 10.
tolažilni skupini.
lahko
no
6,
3.
Cimos
6...
8.
LIK
Tilia
2
itd.
zmešali
štrene;
da
so
Kanalci
ime
I*X
.v.
NOVE ZMAGE
.*.*.
v.*
NOVEMBRSKI
V 4. kolu igrajo Kočevku v Celju z KOLO: PODBOČJE—SAVINJ v.*
nitno pripravljeni, so potrdili v soboto, ko
•v.
.*.*.
SKA POLZELA 82:72 (44:37)
Abes
Tradeom.
.v.
so v Žirovnici zlahka ugnali ekipo Proma.
MLADIH
URNIK DŠI
.v.
>!•!•
Podbočje:
Lučev
1,
Popovič
12,
Kraj
.v.
sv
II. LIGA, moški, 5. KOLO: SA
Zaman je bilo upanje, da bodo odboj
M*I
KOŠARKARJEV 1
car 16, Leskovar 16, Bordelius 10,
NOVO MESTO - Športna zveza
LONIT
II—PIONIR
II
1:3
(9,-13,karice
Lika
Tilie
prizadejale
prvi
prvoli
!;!;! 14, -5)
*i*i*
Krošelj 16, Vavpotič 11.
pripravlja v novembru kup tekmovanj
NOVO MESTO - V nadaljevanju
gaški poraz ekipi Krima. Krive za to so
prvenstva v slovenski kadetski ligi so
v okviru letošnjih delavskih športnih
LESTVICA: 1. Topolšica 8... 10. LESTVICA: 1. Maricom Miklavž 20, •M*
*.v
Kočevke,
ki
za
razliko
od
preostalih
sre
M*I
iger. Tako bo v športni dvorani pod
2. Satex Maribor 18... 7. Podbočje 11, is
novomeški košarkarji ugnali kranjski
Pionir 4 itd.
čanj niso igrale borbeno, bile so brez prave
s 87:83, uspešno pa so s
Marofom 10. novembra tekmovanje v
V 6. kolu igrajo Novomeščani doma z 8. Smelt Olimpija ml. 11.
•!■!* Triglav
1*1*1
obrambe
ob
mreži
in
temu
primerno
ne
odbojki, pikadu in streljanju, osem
V naslednjem kolu potujejo Podboč- tvt tekmovanjem pričeli tudi pionirji, ki
•v.
Ljutomerom.
.*.*.
tv!
dni
kasneje tekmovanje v košarki, 23.
so
v
desetih
dneh
kar
trikrat
zmagali;
močne
tudi
v
polju.
Očitno
so
se
v
Krimu
•v.
II. LIGA, ženske, 5. KOLO: ŠEN jani v Idrijo.
•v.
tvt
novembra v badmintonu in namiznem
najprej doma Olimpijo z 48:35, nato
vi; TVID—PIONIR 0:3 (-10, -4, -4)
iz nedavnega poraza proti Tilii v pokal
•tv
11. LIGA, ženske, 5. KOLO: LI
v gosteh Idrijo s 53:48 in nazadnje
Zadnje mesto prepustili nem tekmovanju veliko naučili, razčlenili tenisu, 26. novembra pa bo v sejni
LESTVICA: 1. Mislinja 8,2. Vital 8, TIJA—NOVO MESTO
29:68 tvt
vnovič doma Postojno s 54:52. Le
sobi Doma športov na Loki šahovski
•tv
so igro Kočevk in pripravili taktiko, ki jim
3. Pionir 8, 4. Triglav 6 itd.
v.*
■
mladincem Olimpije
turnir. Zadnji rok za prijave odbo
!•!•! * mladinci «) bili navzlic dobri igri
•1*1*! V soboto igrajo Novomeščanke v go (21:29)
je
prinesla
dragoceni
točki.
Že
drugi
poraz
jkarjev,
strelcev in tekmovalcev v
Čcrva
in
Černeta
neuspešni
v
Med
Novo mesto: Krpan 6, Zupančič 16, SS
•v.
steh z Vitalom.
Šele v 10. kolu prvenstva rdeče skupine pred domačimi gledalci je seveda za ko
vodah
in
izgubili
s
74:88.
pikadu
je 6. november.
D. Verstovšek 16, Žagar 6, Čavlovič •v.
•v.
III. LIGA, moški, zahod, 5. KOLO: 2, Kotnik 2, Seničar 8, J. Verstovšek
I. košarkarske moške lige so igralci Pod
VSOBOTO
OLIMPIJA II—MOKRONOG 13
bočja dosegli prvo zmago. V soboto so
tvt
12.
M*I
.v.
.*.*.
(-8, 11,-9,-6)
doma pred 200 gledalci ugnali ekipo Sa
•tv
.v.
KEGLJAŠKI DERBI
•v.
LESTVICA: 1. Termo Lubnik 10... 5. II. LIGA, moški, zahod, 5. KOLO:
.v.
vinjske Polzele in uko zadnje mesto na
KRŠKO - V soboto čaka kegljačice
•1*1* Mokronog 4.
ELLES BOROVNICE—ŽADOM :tv
lestvici prepustili vrsti mladincev SmelU
trebanjskega Mercatorja uvodni nas
*.v
ČRNOMELJ 82:84 (47:36)
V
6.
kolu
igrajo
Mokronožani
doma
s
:•:•: top v republiški medregijski ligi, ob
;I;I;
Olimpije.
Žadom: Žunič 21, Vipavec 17, Obr- •v.
Panom Kovinarjem.
■tv
14. uri se bodo v hotelu Sremič
Težko pa je vcijeti, da bo ta zmaga
star 14, Franko 12, Gavranovič 6, M. •t*t*
III.
LIGA,
ženske,
zahod,
5.KOLO:
•1*1*
pomerile z domačo vrsto Krškega.
v.*
Podbočjane rešila izpada iz lige, kajti do
LIK TILIA II—BOHINJ 0:3(-9,-13, Majerle 4, B. Majerle 6, Planinc 2, tvt
Navzlic
nenastopanju
Škedljeve
in
‘V*
Celjanov na šestem mestu jih loči velika
Zupančič 2.
.v.
••v. -7)
v.;.
Tratarjeve pričakujejo v Trebnjem
razlika štirih točk. Po izenačeni igri v tek
•v*.
soliden odpor favoriziranim gostitelji
mi s Polzelo v prvih minutah so gostitelji
cam.:
prevzeli pobudo in prvi del odločili v svo
jo korist. Tudi drugi polčas je prinesel
premoč Podbočjanom, ki so prednost po
večali na deset točk, to razliko pa obdržali
tudi v finišu tekme in zasluženo vknjižili
prvi točki. Pravi boj pod koši pa seje bil v
II. lige med črnomaljskim ZadoKočevke prvi krog rokometnega prvenstva sklenile neporažene — Prva zmaga tekmi
mom in Ellesom iz Borovnice. Dogodke
____________ Novomeščank — Ribničani niso izkoristili priložnosti
god koši dovolj ilustrira podatek, da sta
Črnomaljca Gavranovič in M. Majerle
Res škoda, do rokometaši ribniškega KVM v soboto niso izkoristili prilož
fijah na sporedu težko pričakovani derbi
tekmo predčasno končala; prvi s preseka
nosti, ki se jim je ponujala v Hrpeljah. Gostitelji, ekipa Andora Jadrana, so pri
med Opremo in Burjo. Presenetljivo lah
no ustnico, ki so jo zašili v ljubljanskem
šli do prve letošnje zmage, čeprav tudi Ribničanom ni manjkalo dosti do uspe
ko so ga dobile Kočevke in tako prvi krog
UKC. drugi pa z lažjim pretresom možga
ha.
sklenile neporažene na prvem mestu. Po
nov. Športna sreča je bila na strani gostov,
ročila
iz
Škofij
so
govorila
o
imenitni
igri
Tekma je bila vseskozi izenačena, Hr19:19. Žal do konca tekme niso dosegli
zmagoviti koš so Borovničani dosegli do
Dragičevičeve,
kije
najzaslužnejša
za
dra
peljčani pa so igrali raztrgano in živčno,
zadetka in Pomurka je vknjižila prve le
besedno v zadnji sekundi.
DOMA OBAKRA T PRAZNIH ROK — Odbojkarice kočevskega Lika Tilie so v
kajti nov poraz bi jih prikoval na dnu les
tošnje točke. Dobovčanom v tolažbo osta goceni točki. Pomembno in nenadejano
obeh prvenstvenih nastopih na domačem parketu ostale praznih rok. V prvem so
tvice. Začuda tudi Ribničani niso zaigrali
ja, da so imeli v svojih vrstah najboljšega visoko zmago, prvo na letošnjem prven
navzlic izgubi točk zadovoljile gledalce, v soboto pa so proti Krimu razočarale z nesproščeno, kar je nemara glavni razlog, da
igralca tekme Glaseija, ki je dosegel kar stvu, so v soboto dosegle tudi Novomeš
so na koncu ostali praznih rok, poraz pa
borbenostjo, neučinkovitostjo ob mreži in slabo igro v polju. Očitno jih je nedavna
deset zadetkov. Očitno je, da čaka Italco čanke. V dvorani pod Marofom so kar z
ZMAGA
NOVOMEŠKIH
jih je potisnil krepko v drugi del prven
pokalna zmaga nad istim nasprotnikom uspa vala, dramiloje prišlo v obliki gladkega
Dobovo trd boj za obstanek v ligi. Ali bo 29:21 ugnale Izolčanke. Slednje so poka
PRAVNIKOV
poraza. (Foto: B. B.)
stvene razpredelnice. Povsem na dnu te pa
do v nevarne vode zašli tudi Ribničani, bo zale slabo in bledo igro, kar je bil tudi
so po soboti Dobovčani. V derbiju začelja
PODBOČJE - V malonogometnj
pokazala sobotna tekma med KVM in glavni razlog takšnega razpleta. Že med
tekmi sta se pred dnevi v dvorani OS
tednom pa so igralke Novega mesu v Maso izgubili v Murski Soboti, čeprav so ne
Omnikom Rudaijcm.
Podbočje pomerili ekipi društev po
kaj minut pred koncem izid izenačili na
V beli skupini I. ženske lige je bil v Ško
savskih in novomeških pravnikov,
zmaga pa je s 6:4 pripadla slednjim.
Za zmagovalec so brcali Zunič, Goleš,
Plantan, B. Škerlj, Šiško, Avbar in
Florjančič, za Posavec pa Dokler,
Sribar, Petan, Zorko, Klakočar, Kučič,
Ranier, Pavlin, Vidmar in Stariha.
.v.
.v.
.v.
•v.
.v.
.v.
.v.
•v.
.v.
•v.
.v.
.v.
•v.
.v.
.v.
.v.
.v.
.v.
.v.
•v.
.v.
.v.
.v.

I. LIGA, 13. KOLO: ELEKTROELEMENT ZAGORJE—STUDIO
D 0:0
Studio D: Mohor 7, Pavlin 6, Kobe 6,
Juršič 7, Prelogar 7, Milanovič 6, Me
sojedec 7, V. Primc 7, Martinovič 6
(A. Primc 7), Prezelj 5 (Rozman /),
Bracovič 7.
LESTVICA: 1. SCT Olimpija 19, 2.
Ljubljana 18, 3. Mura 18,4. Maribor
Branik 17v 5. Studio D 16, 6. Rudar
(V) 15,7. Živila Naklo 15,8. Kompas
Holidays 14 itd.
Pari prihodnjega kola: Studiov DŽelezničar, Kompas Holidays—Živi
la Naklo, SCT Olimpija—Elektroelement Zagorje, Nafta—Ljubljana itd.
II. LIGA, 11. KOLO: AVTOBUM—LOKA MEDVODE 2:0
(0:0)
Strelca: Perica v 65. in Stojanovič v
79. minuti.
Avtobum: Magič, Buzak, Fartek,
Smajič (Majerle), Perica (Rajšelj),
Murn, Stojanovič, Struna, Muhvič,
Komočar.
LESTVICA: 1. Oria Rudar 17,2. Je
len Triglav 17, 3. Primorje 17, 4. Istragas Jadran 16, 5. Avtobum 13,6.
Loka Medvode 12 itd.
V 12. kolu potujejo Kočevci v goste k
ekipi Dravinje.

.*.*.

rokomet

Brez težav čez prvo resno oviro

odbojka

košarka

i

Šele v desetem
kolu prva
zmaga Podbočja

»Beli« derbi prepričljivo Opremi

Pionirski
»Top« turnir
Maljažu Retlju

ŽBfBlSF

ŠPORTNE IGRE
VETERINARJEV
• Resda je letošnje poletne alpinistične sezone že konec in se člani
novomeškega alpinističnega odseka že nekaj časa pridno pripravljajo na zimske
napore, vendar sc velja za hip še obrniti v bližnjo preteklost. Zlasti, ker je
za novomeški alpinisti kar lepo število uspešno preplezanih smeri.
• J ako sta Stanc Mokotar in Marko Hrovat v Rusici splezala smer Aga (VI),
v Silah Zajedo (VI-,V,350 in) in v Dolgem hrbtu Trikot (VI-,V,A1, 500 m).
• Tomaž Erpič, Janez Hrovat in Marjan ter Iztok Zver pa so v steni Prisojnika
ponovili smer, imenovano Hudičev steber (V, 500 m). V Triglavski severni
steni sta Anton Barbo in Alojz Hrastar splezala Skalaško smer (V, A0, 1000
m), v taisti steni pa so novomeški alpinisti v različnih variantah večkrat ponovili
Nemško smer.
• V Grintovčcvcm stebru sta uspešno plezala Mojca Slana in Marjan Zver,
opravila sta tudi vzpon v Dolški dolini, bila pa tudi v plezališču Usp in tod
opravila več ponovitev smeri.
• Za konec pa šc tale novica: skupina novomeških alpinistov sc je pred tedni
povzpela na 3798 m visoki Grossglockner, najvišji vrh Visokih Tur in Avstrije;
tod je Anton Barbo s soplezalko preplezal severovzhodni del gore, imenovan
“Vesbothverk”.

Št. 45 (2255) 5. novembra 1992

LESKOVEC PRI KRŠKEM - V
soboto, 7. novembra, bodo od 10. ure
dalje v športni dvorani lesk ovce pri
Krškem športne igre slovenskih vet
erinarjev. Pomerili sc bodo v odbojki,
namiznem tenisu, tenisu, streljanju,
kegljanju, šahu in košarki, zaključek
iger pa bo zvečer v hotelu Sremič.
Slavoljub Popadič

SEVNICA - IMPOL 5:1

riboru odigrale zaostalo tekmo 4. kola
proti Braniku. Slednji je zmagal s 25:22,
čeprav tudi gostje niso bile brez možnosti
za uspeh. Po besedah novomeškega tre
nerja Slavoljuba Popadiča je k zmagi Ma
riborčank odločilno pripomogel sodniški
par in po njegovem bi bil skrajni čas, da se
v sodniški organizaciji dogovorijo o vsaj
približno enakih kriterijih sojenja.

SEVNICA - Minulo soboto, 24.
oktobra, se je pričelo ekipno drugoligaško državno šahovsko prven
stvo. V vzhodni skupini nastopajo
tudi Sevničani in Krčani, oboji pa so
v prvem kolu zmagali. ŠK Milan
Majcen je s kar 5:1 odpravil vrsto
Impoja, edino točko je pri Sevničanih
izgubil Mesojedec, Krčani pa so doma
s 4:2 premagali vrsto Hoč.
J. B.

Velik uspeh mladega
novomeškega igralca
VELENJE — Namiznoteniškmi
klub Era iz Velenja je minule dni pri
pravil prvi državni turnir najboljših
slovenskih pionirjev, imenovan »Top
24«. Na njem je nastopilo 24 najbolj
ših namiznoteniških upov Slovenije,
dvanajst se jih je na tekmovanje uvr
stilo na podlagi lanskih rezultatov,
osem na kvalifikacijskih turnirjih, štiri
pa je izbral selektor.
Novomeški namizni tenis je v Ve
lenju doživel velik uspeh: v najmoč
nejši skupini dvanajstih najboljših
mladih igralcev je prepričljivo zmagal
član NTK Novotehna Matjaž Retelj,
ki je v obračunu za prvo mesto z 2:0
ugnal Radeljčana Hartmana in tako
postal najboljši in najobetavnejši slo
venski pionir.

PISMA BRALCEV • PISMA BRALCEV •
Sporočila, izjave
NI RES, KAR TRDI
G. PETERLE
V zvezi z izjavo g. Lojzeta Peterleta
ob obisku v Beljaku, da so se odnosi
med Republiko Slovenijo in Republiko
Avstrijo po zamenjavi vlade poslabšali,
o čemer je poročala slovenska TV, smo
iz kabineta predsednika vlade dr. Dr
novška prejeli naslednje pojasnilo:
»Ekonomski kazalci blagovne me
njave Republike Slovenije z Republiko
Avstrijo kažejo, da se je ta menjava v
obdobju junij-september 1992 v pri
merjavi z enakim obdobjem lani pove
čala za 62 odstotkov, medtem ko seje v
obdobju januar-maj 1992 v primerjavi
z lanskoletnim enakim obdobjem za 3
odstotke zmanjšala. Navedeni podatki
dokazujejo, da nikakor ni prišlo do po
slabšanja dvostranskih odnosov med
državama, saj se odnosi v nasprotju s to
trditvijo izredno dobro in uspešno raz
vijajo. To dokazuje tudi bližnji obisk
zveznega kanclerja Republike Avstrije
dr. Franza Vranitzkega, ki bo obiskal
Republiko Slovenijo 5. in 6. novembra
letos.«
MINISTRSTVO ZA
INFORMIRANJE

MOBILIZIRANCEM
Vlada Republike Slovenije meni, da
so z združitvijo Nemčije in mednarod
nim priznanjem slovenske samostojno
sti dani pogoji za postopen začetek re
ševanja odprtih vprašanj vojne odško
dnine za vse oblike vojne škode iz 2.
svetovne vojne, tudi za škodo, ki sojo
utrpeli v nemško vojsko mobilizirani
Slovenci. Vladaje že oblikovala medre
sorsko komisijo, ki bo pripravila stro
kovne podlage in dokumentacijo za
sprejem potrebnih odločitev. Glede in
validnih mobiliziranih Slovencev v
nemško vojsko poudarja, da so pri ne
mških oblasteh že uveljavljene invalid
ske pravice, vendar v bistveno nižje, kot
velja za nemške državljane ali za državlajne iz nekaterih zahodnoevropskih
dežel. Predstavniki slovenske vlade se
bodo zato v stikih s predstavniki Zvezne
republike Nemčije zavzeli za dvig inva
lidnin. Prvi koraki v tej smeri so bili že
narejeni.
Ministrstvo za borce in
vojaške invalide

Brezpravno
odpuščanje
delavcev
Stališče SDSS Trebnje
V Sloveniji bi morali hkrati spre
jeti vrsto zelo pomembnih gospo
darskih zakonov (zakon o lastnin
skem preoblikovanju podjetij, zakon
o sanaciji bank, zakon o gospodar
skih družbah, zakon o tujih vlaga
njih, zakon o intervencijah v gos
podarstvu, zakon o javnem dolgu,
zakon o prisilni poravnavi in steča
ju ipd.). Kakor politične razmere
kažejo, bo najprej, torej sam, sprejet
le slednji, ki pa bo našel gospodar
ske subjekte v silno neurejenih in
nedorečenih pravnih, lastninskih in
poslovnih razmeijih. Socialdemo
kratska stranka Slovenije (SDSS) je
že v skupščini opozorila, da brez so
časnega uveljavljanja drugih gos
podarskih ukrepov tudi ta ne bo
mogel imeti zaželenih učinkov.
Od leta 1989 vlada v Sloveniji
prepričanje, da je potrebno nakopi
čene gospodarske probleme reševa
ti tudi s pomočjo stečajev. Vendar
so bili mnogi stečajni postopki špe
kulativni. To je povzročilo drastič
no zmanjšanje proizvodnje in od
pust velikega števila delavcev. Naci
onalna škoda, ki je bila pri tem
povzročena, ni bila ocenjena, ker za
to ni bilo ustrezne zakonodaje ozi
roma postavljenih kriterijev.
SDSS sprejema stečaj kot nor
malen ukrep tržnega gospodarstva.
Znano je, da v preteklosti ni bilo
dovoljeno rešiti podjetje z odpu
stom določenega števila delavcev,
četudi so bili za to gospodarski raz
logi. Namesto tega so imela slaba
podjetja na voljo nove kredite, celo
odpis starih, dodatne investicije,
prekvalifikacije itn. Tak način reše
vanja podjetij je pripeljal tja, kjer
smo, tj. daleč za svojimi potenciali.
SDSS je opozorila tudi na druge
pomanjkljivosti osnutka, kot je ne
dovolj natančna opredelitev odpu
sta delavcev.
JOŽEVENCEU
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Boljševizem v novomeški skupščini
Dolenjski list 22. in 29. okt. — Nimam se nikomur za karkoli opravičevati, ne pri
stajam, da bi meje moje svobode in demokracije določal župan Dvornik
V slovenski Ustavi piše, da ima vsak
do pravico do osebne svobode (19.
člen) ter da so vsakomur zagotovljene
enake pravice, ne glede na... politično
ali drugo prepričanje,... (14. člen). Po
leg tega je vsem državljanom zagotov
ljena svoboda izražanja misli, govora in
javnega nastopanja, tiska in... (39.
člen). Te človekove pravice in temeljne
svoboščine mi, sodeč po pisanju pred
sednika skupščine občine Novo mesto z
dne 29. oktobra 1992, želi v prihodnje
odzveti prav g. Dvornik.
Sam sem takšno početje nedavno te
ga označil kot »boljševistično«, pesnik
Zlobec je vzkliknil: »Gospodje, to ni
moja igra!« (Delo, 29. 10. 1992). Tra
gikomična ironija je tudi v tem, da si g.
Dvornik z »javnim izražanjem stališč«
dovoli celo »grožnje« z javnim tožil
stvom... (gl. Dolenjski list št. 44 z dne
29. 10. 1992, str. 4). Dvojnost meril
brez primere!... Tudi meni se upira, da
bi meje moje svobode, demokracije in
civilne družbe določal župan Dvornik.
Želel pa bi si vendarle, da bi pričujočo
polemiko »opazil« kdo izmed pozna
valcev problematike človečanskih pra
vic, npr. prof. dr. Bavcon. Sam namreč
ne bom »sprožil ustreznega postopka«...
G. Dvornik zahteva javno opraviči
lo, ne pove pa, zakaj naj se opravičim
niti komu. Trdi, da so obtožbe «... brez
zakonskih določb, ki naj bi jih skupšči
na kršila«. Očitno mu niso mar citati, da
je občinska skupščina kršila državno
zakonodajo (66. in 67. člen zakona o
graditvi naselij in drugih posegov v pro
stor — Ur. 1. SRS, 18/84). Prav tako se
požvižga na poziv ministra za varstvo
okolja in urejanje prostora ter mnenje
Republiške zakonodajno-pravne komi
sije o nezakonitosti (sicer identičnega
novogoriškega odloka). G. Dvornik,
vzemite si čas in pozorno preberite gor
nje dokumente! Če česa ne razumete, se
vam prostovoljno ponudim za tolmača!
Očitno pa vam je ljubše sklicevanje na
dosežen »konsenz« v laično oblikova
nem — izvoljenem predsedstvu skupš
čine. Toda v predsedstvu dosežen kon
senz NOBENE skupščine v Sloveniji
NE ZAVEZUJE, da sprejema nezako

nite odloke. Župan kot »občinski čuvar
zakonitosti« pa, namesto da bi branil
pravni red, zagovarja ravno obratno. S
takšnim obnašanjem ste, g. Dvornik,
doslej že nekajkrat prekoračili svoja
pooblastila! Prav zato nimam vesti, da
bi se komurkoli in za karkoli opravi
čeval.
Statutarna komisija ob procedural
nem zapletu ni imela odgovora na vpra
šanje »v čem je izjemnost« sprejemanja
spornega odloka po hitrem postopku.
Vi, g. Dvornik, pa na to vprašanje niste
želeli odgovoriti ne na zasedanju skupš
čine niti v javnem odgovoru na pismo.
Tovso dejstva!
Še enkrat poudaijam: pravno-formalne posledice sprejemanja takšnih odlo
čitev imajo lahko tudi kratkotrajen uči
nek. Ukinitev strokovnoanalitične služ
be pa ima zaradi kadrovskih momentov
mnogo daljnosežnejše posledice. Raz
vojni potenciali (gospodarski, socialni,
okoljevarstveni in urbanistični) Novega
meta kot regionalnega središča ZA
HTEVAJO močno in NEODVISNO
strokovno institucijo, ki bo imela lastno
razvojno strategijo ne le na prostorskem
in okoljevarstvenem področju, marveč
bo sposobna v vsakem momentu z raz
iskovalnimi prijemi odgovoriti na ak
tualna razvojna (predvsem strateška)
vprašanja. V zadnjem pismu sem vam
očital, da Novo mesto nima prostorske
razvojne strategije. To pot utemeljujem
potrebnost strokovne institucije še na
drugih Dodročiih:
Če bi občina že doslej imela takšno
ustanovo, se npr. ne bi smelo dogoditi,
da bi ozemlje s tako obsežnim demo
grafsko ogroženim ozemljem (in tako
depresijskimi območji, kot je npr. Suha
krajina) iz sklada za pospeševanje de
mografsko ogroženih območij prejelo
letos za slaba dva ducata projektov le
borih 0,8% republiških sredstev iz skla
da za pospeševanje demografsko ogro
ženih območij. Kot poučen primer na
vajam sosednje občine Brežice, Metliko
in Sevnico, ki so za veliko manj obsežna
demografsko ogrožena območja prido
bile neprimerljivo več sredstev. Prva za
štirikrat več prošenj petnajstkrat (15-x)

OMAN: SLABŠE KOT
PRED SPREMEMBO
SISTEMA

Še: Zastava na Vrhu sv. Franje

Na svoji tretji seji seje sešel UO SKG
in razpravljal o številnih perečih pro
blemih slovenskega kmetijstva in orga
niziranosti SKG po Sloveniji. Predsed
nik SKG Ivan Oman je na kratko orisal
organiziranost gibanja po Sloveniji, s
katero smo lahko zadovoljni, saj seje v
kratkem času po ustanovitvi SKG že
organiziralo 20 krajevnih oz. občinskih
odborov in več kot trideset iniciativnih
odborov. Odbor je razpravljal o pro
blematiki zadružništva in zadružne or
ganiziranosti na Slovenskem. Prof. dr.
Jože Osterc je poudaril, daje dobra za
družna samoorganiziranost nujna ne le
za slovenski prostor, pač pa je to značil
nost celotnega srednjeevropskega pro
stora, s katero se upira velikemu zahod
nemu kapitalu, kar so mu potrdili na
njegovih obiskih v sosednjih državah z
razvitimi modeli različnih oblik za
družništva.
Na predlog poslanskega kluba SKD
je UO razpravljal o Predlogu za izdajo
zakona o spremembah zakona o zadru
gah, katerega predlagatelj je vlada RS.
Nikakor pa člani UO niso mogli mimo
najbolj žgočih problemov v raznih pa
nogah slovenskega kmetijstva. Pred
sednik Oman je jasno poudaijal nevar
nosti, ki grozijo slovenskemu kmetu s
strani liberalistične politike, ki je pripe
ljala razmere v slovenskem kmetijstvu
na nižjo raven, kot so bile pred spre
membo političnega sistema pri nas.
Slovensko kmečko
gibanje pri SKD

Odgovor in pojasnila na ugovor Igorja Jugoviča o uvodniku s tem naslovom

LETA 2001 UKINITEV
JE KRŠKO?
Kot smo zapisali že v naš programje
predčasno zaprtje JE Krško možno,
vendar gre za pomembno strokovno
odločitev. Slovensko ekološko gibanje
meni, daje JE Krško za Slovenijo lahko
resna nevarnost, saj ni mogoče povsem
izključiti večje nesreče. Podpiramo tudi
izstop Slovenije iz celotnega jedrskega
ciklusa. Kar zadeva strahove, da bi ob
predčasnem zaprtju JE živeli ob svečah,
menimo, da gre za demogogijo. Znano
je, da v Sloveniji še vedno porabimo
preveč elektrike na enoto proizvoda.
Potrebni so ukrepi, ki bodo potratne
porabnike prisilili k zmanjšanju porabe
(cena elektrike). Po verifikaciji pro
grama v republiškem parlamentu je
možna tudi njegova preveritev na vses
lovenskem referendumu. Program je
moč izdelati najpozneje do druge polo
vice 1993. Po izračunih nekaterih naših
strokovnjakov je mogoče JE Krško za
preti najprej osem let po sprejetju pro
grama Izračun pokaže, da je to leta
2001.
MITJA ZUPAN
predsednik SEG
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Igor Jugovič iz Metlike v svojem
ugovoru na moj prispevek »Zastava na
Vrhu sv. Franje« pravi, da ne more raz
umeti, kako je mogel Dolenjski list ob
javiti ta uvodnik, ki da je »do kraja
zgrešen, nesprejemljiv in nepotreben
prispevek k slovensko-hrvaškim zdra
ham okoli meje na Gorjancih«. Jaz pa
iz njegovega pisanja razumem, da ni nič
razumel. Za to pa je l&hko več razlogov:
ali stvari in ozadij, o katerih piše, ne po
zna ali si jih razlaga po svoje ali pa vse
skupaj počne iz zlonamernosti.
Žal mi prostor ne dopušča, da bi v
tem odgovoru podrobneje pisal o Gor
jancih nasploh, njihovi poselitvi, o tem,
kako seje določala in spreminjala meja
na njih, o tem, kako je Žumberak in
njemu pripadajoči del Gorjancev, zgo
dovinsko ozemlje vojvodine Kranjske,
v času Avstro-Ogrske s prevaro pripa
del Ogrski in s tem Hrvaški, in o drugih
stvareh, povezanih z Gorjanci. Nekaj o
tem sem pisal v številnih prispevkih, ki
jih na to temo že nekaj časa objavljam v
Dolenjskem listu, kaj pa še bom. Pa če
bo to I. Jugoviču prav ali ne.
Torej k stvari! Koga jaz plašim »s to
go in zadrto mejo« in kako? V svojem
prispevku sem zapisal, da »če se bo tako
nadaljevalo (z zdrahami in zaostrova
njem, ki ga podpihujejo zlasti hrvaški
časopisi: Globus, ST in ki seje »prijelo«
celo v vrhu hrvaške oblasti, op. p.), bo
meja na Gorjancih, kakor koli bo že za
risana, najbolj toga in zadrta meja v vsej
zgodovini...«. Je to plašenje? To je resna
zaskrbljenost, strah in bojazen, ne na
zadnje opozorilo k spametovanju. Zad
nji sem, ki mu je do kakršne koli meje
na Gorjancih, kaj šele toge in zaprte.
Prvi sem, ki si želim, da bi bila ta pre
lestna gora svobodna, odprta, vabljiva,
sproščena, brez vojakov, kasarn, pri
sluškovalnih naprav, bodeče žice, stra
žarnic in druge ogabne in strašljive na
vlake, ki danes tako skruni Gorjance in
še posebej Trdinov vrh. Stran s to ne
snago! Pa naj bo slovenska, hrvaška ali
marsovska.
Naprej Jugovič ugotavlja »Da se
ljudje ob meji bolje razumejo kot nabrušeni in nestrpni novinarji, pričata
tudi shod in maša na vrhu Gorjancev, ki
sta privabila množico ljudi z ene in dru
ge strani, da bi molili za mir in razumevsanje med narodi«. Kakšno spre
nevedanje! Kdo so ti »nabrušem in
nestrpni novinarji«, gospod Jugovič?
Sem mar med njimi jaz, ki sem bil na
obeh (ne enem!) shodih in mašah, in o
tem poročal v našem časopisu, najprej
pri sv. Eliji in nato pri sv. Jedrti? Od
kod pa bi vi sicer vedeli, da sta ta do
godka na vrhu Gorjancev sploh bila,
kdo se je tam zbral in o čem je tekla be

hrama sv. Elije smo našli več sežnjev od
seda? Ne samo, da sem bil na obeh sho
cerkve«; »dokler so hodili Uskoki častit
dih in pri obeh mašah (in to ne po
sv. Elija, je na gori hudo grmelo in tres
»službeni dolžnosti«, ampak po svoji
kalo, toča pa ni nikoli šla, ker jo je za
volji in iz lastnega zanimanja, iz spošto
podil Elija proti Semiču«. Itd., itd.
vanja in ljubezni do vsega lepega, kar je
Če bi torej hotel 1. Jugovič najstarej
povezano z Gorjanci), ampak sem ves
še poimenovanje za vrh Gorjancev in
čas poročal in objavljal fotografije o čiš
cerkvico na njem, bi moral pogledati še
čenju in urejanju ostalin obeh cerkvic
na vrhu Gorjancev. Vas nisem tam videl^ v kakšne druge zgodovinske dokumen~ te, starejše, kot je njegova 100 let stara
nikoli.
avstrijska »landkarta« iz očetove zapuš
čine. Tako bi našel saint Gertraud, na
Pojdimo k imenom in poimenova
mesto Goijancev pa Gorianiz ali Uskonjem. Očitate mi, da pišem samo sv. Eli
ken gebirge.
ja, sv. Jedrt, Trdinov vrh in Gorjanci,
O mojem »zaničevanju do sosednjih
namesto sv. Ilija, sv. Gera in ŽuntbeHrvatov«. Da so se na vrhu Gorjancev
račka gora. Kakšen očitek! Na pobudo
družili »Slovenci in grškokatoliški in
znamenitega novomeškega učenjaka
rimskokatoliški prebivalci Hrvaške«,
Ferdinanda Seidla, ki jo je sprožil ob
sem napisal hote in namenoma. Zapisa
slovesnosti ob odkritju plošče Janezu
lo se mi je že »in sosednji Hrvati«, ven
Trdini leta 1922 pri Zajcu (danes Vinja
dar sem formulacijo prav zato, ker do
vas 1), so takratni pristojni organi v Be
bro poznam razmere in razpoloženje'v
ogradu uradno primenovali najvišji vrh
tem delu Žumberka^ popravil. Poznam
Gorjancev v Trdinov vrh, pač na željo
veliko prebivalcev Žumberka, ki se ni
ljudi in iz spoštovanja do tega barda
majo za Hrvate, ampak trdijo, potomci
Gorjancev. Pred tem seje dolga stoletja
Uskokov, da so hrvaški državljani, po
vrh imenoval Vrh sv. Jere. Med ljudmi
nacionalni pripadnosti pa se imajo za
na slovenski strani Gorjancev seje novo
Srbe. In zadnje čase, ko jih hočejo razni
uradno ime takoj prijelo, ljudje so ga
konvertiti na vsak način pohrvatiti in
sprejeli za svojega. V Novem mestu ži
pohadezejiti, še toliko bolj. Niti na kraj
vim od rojstva in nikoli nisem slišal za
pameti mi ne pride, da bi tudi jaz te lju
najvišji vrh Gorjancev drugega imena
di, med katerimi imam dobre znance in
kot Trdinov vrh. Le sedaj, ko se bolj
prijatelje, obravnaval kot nekakšne hr
ukvarjam z Gorjanci, sem v podgorskih
vaške Čuše.
vaseh včasih zasledil, da redki najstarej
ši ljudje govorijo, kako so včasih hodili
O zastavi. Zame, in ne samo zame, je
na sv. Jere vrh. Vem pa, da seje na hr
hrvaška zastava na vrhu Gorjancev iz
vaški strani in tudi v Beli krajini ohrani
zivanje in objestno postavljaštvo. Isto bi
lo staro ime s še starejšim poimenova
zapisal, če bi tam razobesili slovensko
njem Gera in mi niti na misel ne pade,
zastavo. Pa je, hvalabogu, niso.
da bi se nad tem zmrdoval. Prav tako pa
O meji, ki naj bi jo »g. Bartelj premi
mi niti na misel ne pride, da bi zato jaz,
kal«. Premikal je ne bi jaz, ampak sojo
še posebej, ko pišem o tem, vrh imeno
v zgodovini krepko premikali Hrvati, in
val drugače kot Trdinov vrh in Gorjan
to vedno na našo škodo. Še danes stojijo
ce kot Gorjanec, ne pa morda zato, ker
stari mejni kamni, od katerih sedanja
je Valvasor pisal o Uskoškem gorovju,
katastrska meja krepko zaide v dolino,
po njegovem. Sicer pa so osrednjemu,
seveda na slovensko stran.
najmogočnejšemu gorjanskemu masi
Naj strnem z Miklavžem Breugnovu ljudje včasih rekli Kukova gora, to
nom: »Pametno je verjeti, še pametneje
ime pa je Trdina, kot sam poroča, slišal
sam pogledati!« Samo človek mora ve
le še od beračev. Za zaščitnika pred
deti, kaj hoče videti in kam pogledati.
gromom velja pri nas sv. Elija. Ilija je
Čisto na koncu pa še to: nisem zasledil,
pač različica tega imena, ki so ga verjet
da bi I. Jugovič, ki sicer živi v Zagrebu,
no predniki sedanjih prebivalcev Žumnapisal en sam stavek kot odgovor ali
berka prinesli s sabo, ko so se po 1520.
ugovor na številne lažnive, ponižujoče
naseljevali v teh krajih. Pa poglejmo,
in sramotilne članke v hrvaških časopi
kako je o tem pisal Trdina: »Ljudje še
sih, ki so in še tako na veliko pišejo o
pomne božjo službo pri sv. Miklavžu,
»resnici« o meji na Gorjancih, o Slo
pri sv. Jeri ne...«, »od sv. Miklavža do
vencih in Sloveniji nasploh. Očitno ti
sv. Jere gre se po senokošah...«; »o sv.
sto zanj niso »do kraja zgrešeni, nespre
Jedrti se i tod ne sme presti, sicer miši
jemljivi in nepotrebni prispevki k
pojedo prejo na vretenu«; »sv. Jedrt se
slovensko-hrvaškim zdraham, ki sodijo
tedaj opustila po priliki pred sto leti«;
za šank ali v gostilno«, ampak gre za
»tisti stari mož je še hodil k procesiji k
»resen, demokratičen tisk«.
sv. Jedrti«; »tisti (cerkvici, op. p.) sv.
Jedrti in sv. Elije stojita skoraj tikoma
ANDREJ BARTELJ
ena pri drugi«; »lepi marmorni prag
Novo mesto

več sredstev oz. 12,3% vseh sredstev iz
republiškega sklada, Sevnica enajstkrat
več sredstev oz. 9,1%. Celo prostorsko
neznatni Metliki je uspelo iz republiš
kega sklada dobiti štirikrat več sredstev
kot Novemu mestu. Najbrž je neumest
no varati samega sebe, daje razlog očit
nemu nesorazmerju v politični (nespo
sobnosti posameznikov. Zajec ne tiči le
v ustrezni inventivnosti posameznikov z
demografsko ogroženih območij, mar
več tudi v zadovoljivi pripravi projekt
no tehnične dokumentacije. Takšne pa
pri nas očitno nihče ni znal pripraviti. Z
ukinitvijo »zavodovega« razvojnega za
metka odslej tudi ni pričakovati, da bi v
bodoče kdo drug pripravljal »miselne
koncepte«. Samo, prosim, ne poskusite
me prepričati, da bodo to vrzel v bodo
če zapolnili vladni sekretariati s svojimi
naročili pri »zunanjih« firmah.
Prav zato zavračam Dvornikove tr
ditve »o drugotnih namenih napadov.«
Skupščino in javnost poskušam samo
prepričati o utemeljeni bojazni, da v
prihodnje ne pride do še hujšega vdora
političnega voluntarizma v regionalna
in razvojna vprašanja. S tega vidika so
Dvornikova podtikanja »... o poskusu
politične diskvalifikacije v predvolil
nem času zgolj proizvod njegove lastne
fantastike. Sam namreč političnih točk
ne potrebujem. Dobrohotno mu svetu
jem, naj si za »ustvarjanje lastnega poli
tičnega ratinga« poišče pohlevnejšo »žr
tev«. Od Dvornika, župana, s katerim
bom očitno moral v novomeških skup
ščinskih klopeh preživeti še veliko ur,
pa v bodoče pričakujem več posluha za
stroko, ki jo predstavljam in tudi zago
varjam, več tolerance in predvsem več
poštenosti.
MARJAN RAVBAR

Še: BoljševizemParlamentarne demokracije se resda šele učimo
V navedenem odgovoru na članek
Maijana Ravbaija predsednik občinske
skupščine Marjan Dvornik v obrambo
oz. potrditev svojih stališč kliče na po
moč opozicijo oz. socialiste. Menim, da
se sposobnost politika kaže v dejstvu,
da sam s svojimi argumenti utemelji in
zagovarja rešitve, za katere meni, da so
ustrezne.
Naj ob tem vendarle zapišem, da so
cialisti od volitev dalje vseskozi deluje
mo kot konstruktivna opozicija. To
pomeni, da ne nasprotujemo uvrščanju
na dnevni red in razpravam o po
membnih družbenih zadevah. Vendar si
kot poslanci ne pustimo vzeti pravice,
da imamo o vsakem problemu svoje
mnenje in stališče, ki je večkrat popol
noma drugačno od predlaganih rešitev.
V vsakem sistemu je kritična presoja
ravnanja oblasti domena opozicije, ki
javno opozarja na pomanjkljivosti ali
napake oblasti. Sicer pa je pravica vsa
kega poslanca, da ima kritičen odnos do
posameznih vprašanj, ki so na dnevnem
redu, ne glede na to, ali to večina spre
jema ali ne. To je bistvo demokracije.
Tudi v primeru prostorskega ureja
nja občine ter črnih gradenj, javnega re
da itd. v občini menimo, da se dejansko
problemi rešujejo prepočasi, največkrat
»gasilsko« in preveč po domače. Tako
ljudje največkrat dobijo občutek, daje
pravica in pravni red na strani tistih, ki
kršijo zakone. Na to smo in bomo v
občinski skupščini opozarjali s težo dej
stev, in ne s podtikanji. Očitati, da kdo
ustanavlja koalicijo s slabimi nameni,
pomeni ne poznati politike. Koalicije so
se in se bodo sklepale v interesu osvojit
ve oblasti, ki omogoča uresničitev do
govorjenih programov. Legitimno je,
da o spremembah oblasti odločajo v
skupščini poslanci in diktatura ne na
stopi, če niso več v vodstvu predstavniki
enih ali drugih strank. To so pač zakoni
tosti parlamentarnega življenja, ki so v
svetu nekaj običajnega, pri nas pa to še
bo. Ključno vprašanje pa je, kdo uspeva
prepričati večino najprej na volitvah in
potem s koalicijskimi partnerji tudi v
parlamentu.
Poslanec Marjan Ravbar je na seji
občinske skupščine dejansko zahteval
odgovor na proceduralno vprašanje, ki
je imelo vsebinski pomen in bi ga moral
dobiti, pa ga ni. Tudi če bi ga dobil, od
ločitev skupščine veijetno ne bi bila
drugačna, vendar pa bi to pomenilo, da
spoštujemo dejstvo, da ima poslanec
pravico pred odločanjem vprašati in
dobiti odgovor — tudi večkrat,.
BORIS DULAR
poslanec socialistov
v skupščini občine Novo mesto

Vsaka stran naj
prizna svoj
del krivde
Še eno mnenje k pismu I.
D. (Dol, list 10. IX.)
V Dolenjskem listu je 10. septembra
I. D. iz Kostanjevice objavil svoj žalost
ni spomin na 15. september 1942. Tega
dne so italijanski okupatoiji s pomočjo
izdajalca, ki ga poimensko ne imenuje,
iz vasi Čučja Mlaka in Dobrava aretira
li 12 domačinov in jih 11 še istega dne
na zverinski način pobili. Žrtve še po
petdesetih letih niso pozabljene, še ved
no, žive v srcu svojcev. Ne more raz
umeti, kje je morala tistih, ki govorijo,
da med vojno niso delali zločinov in da
so nedolžni.
Pisec članka ni pojasnil poboja talcev
v Zameškem. Partizanski Dolenjski
odred je 22. avgusta 1942 napadel ob
mejno postojanko v šoli v Zameškem.
Pri napadu sta padla dva Italijana, za
radi tega so se maščevali in polovili oko
liške kmete ter jih postrelili kot talce.
Žrtve so bile popolnoma nedolžne, tudi
izdajalec ni bil potreben. Ob tem pri
pominjam, da je bila šola že predtem
požgana, zažgal jo je partizan Martin
Bajc 12. septembra 1942.
Vrnimo se nazaj k naslovu članka.
Tu se s piscem strinjam, vendar se še do
danes ni zgodilo, da bi zmagovalci pri
znali kakršno koli krivdo. Samo primer
nedolžno pobitih zakoncev, starčkov iz
Malih Vodenic, pobitih s krampom, ki
ni nikomur v ponos, ali pa povojna do
gajanja v Kostanjevici, kjer so po kleteh
zaprte mlade domobrance mučili in do
smrti pretepali. To ni izmišljotina, pač
pa žalosten dogodek, ki v srcu svojcev
ne more biti pozabljen. Strelski jarek na
vrhu hribčka bivše trsnice in drevesnice
ob leseni baraki je bil poln trupel, od
tam sem tudi slišala strašen krik smrti
brez strela. Proti koncu oktobra 1945
sva šli s teto na pokopališče, kar zagle
dam ob poti svežo gomilo. Hotela sem
jo odkopati. Soseda, ki meje opazova
la, je pritekla in dejala, da ne smem od
kopavati, ker so tu nemški ujetniki za
kopali mulo. O tem sem se neko noč
hotela prepričati. Komaj sem malo od
grnila zemljo, so se pokazale zvezane
roke človeka, ležečega na trebuhu. Bila
sta dva. O tem se ni smelo ničesar govo
riti, grobovi so še danes zamolčani. Ta
kraj jev bližini piščeve hiše in mu je go
tovo vse dobro poznano. Lahko bi bil že
čas za priznanje krivde.
F. LORBER

UGODNOSTI ZA
OBMEJNI
PROMET S HRVAŠKO
Od nedelje je železniški potniški
promet s Hivaško obravnavan kot
mednarodni, kar pomeni tudi precej
šnjo spremembo cen. Slovenske želez
nice so zato s hrvaškimi sklenile pose
ben sporazum o cenah, potnikom pa
bodo ponudile tudi vrsto drugih ugod
nosti. Posebno pozornost so namenile
obmejnemu prometu, saj je vlak za ne
katere prebivalce, ki se vsak dan vozijo
na delo in v šolo na Hrvaško oziroma v
Slovenijo, edino prevozno sredstvo.
Tako bodo na progaji Pivka — Reka,
Divača Sveti Petar u Šumi, Novo mesto
— Karlovac, Sevnica — Zagreb, Celje
— Zabok, Celje — Kumrovec, Ptuj
— Varaždin in lendava — Varaždin ve
ljale za potovanje v 2. razredu cene v
lokalnem prometu, pri tem pa bo mo
goče uveljaviti popust za povratna po
tovanja, za mlade in starejše ter otroke
in tudi kupiti mesečne vozovnice. Za
obmejni promet bodo na slovenskih že
leznicah izdali posebne vozovnice.

POPOLNOMA
SOGLAŠAM
Popolnoma se strinjam z mislimi, ki
jih v pismu »Za vse krivega učitelja tož
ba« navaja g. Zoran Poredoš, učitelj
zgodovine in zemljepisa na novomeški
osnovni šoli. Menim, daje geslo »Učen
cu prijazna šola« treba dopolniti z »in za
šolo vnet učenec«. Naloga družbe (=
nas vseh) pa je, da to pomaga uresničiti.
DUŠAN MODIC
Novo mesto

ZA DRAGE MEDICINSKE
INSTRUMENTE
R. J. iz Šentjerneja je za nabavo dra
gih medicinskih inštrumentov v Splošni
bolnišnici Novo mesto prispevala 3.000
tolarjev. Bolnišnica se ji za prispevek
toplo zahvaljuje.
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Humarjeva
nedelja na
Primskovem
Odkrili spominsko ploščo
duhovniku in zdravniku
Krajani Primskovega na Dolenjskem
so letos že tretjič zapored praznovali
Humarjevo nedeljo. Letošnja svečanost
je potekala v nedeljo, 25. oktobra, ko so
odkrili spominsko ploščo Juriju Hu
marju, ki je kot duhovnik služboval v
tem kraju od leta 1819 do leta 1890, ko
je umrl in bil tu tudi pokopan.
Jurij Humar je med bralci Dolenj
skega lista poznan, saj smo o njem pred
leti že pisali. Kljub temu pa ga na kratko
predstavimo z besedami, ki so vklesane
na spominski plošči. Tuje zapisano, da
je bil Humar duhovnik, zdravnik, kul
turnik in zaveden Slovenec. Številni
bolniki iz domovine in tujine so prihaja
li k njemu iskat pomoči. Bolezni je
premagoval z molitvijo in duhovno
močjo, združeno z magnetno močjo.
Vsem je nesebično pomagal.
Slovesnost seje začela z mašo v žup
nijski cerkvi, katero je vodil stiški opat
dr. Anton Nadrah. Somaševal je tudi
duhovnik iz avstrijske Koroške g. To
maž Holmar, ki je imel preteklo leto
prav v tej cerkvi v čast Juriju Humarju
ponovitev svoje biserne maše. Stiški
opat Anton Nadrah je v prepolni cerkvi
v pridigi predstavil celotno Humarjevo
življenje ter njegovo zdravljenje bolni
kov. Po maši so se vsi prisotni, teh pa je
bilo kar okoli 400, zbrali pred cerkvijo,
. kjer je daljna Humarjeva sorodnica
Marta Slak odkrila spominsko ploščo.
Kratek nagovor je imel domačin Ciril
Slak, zatem pa je stiški opat Anton Na
drah ploščo blagoslovil.
Župnik prof. Pavle Šporn, kije orga
niziral slovesnost, se trudi, da bi spomin
na primskovškega župnika, Humarjevo
nedeljo, praznovali vsako leto oz. da bi
prireditev postala tradicionalna.
M. OVNIK

• Zapisane besede so edino, kar tra
ja večno. (Hazlitt)
• Danesje biti delavec ali kmet spet
psovka. (Podobnik)
• Dobil sem večpriznanj, kot semjih
zaslužil (Koča Popovič)
• Delavci so pri nas v popolnoma
brezpravnem položaju. (Podobnik)

Povečevanje bede revnih bolnikov
Zakaj nasprotujem takojšnji spremembi zdravstvenega zavarovanja in predla
gam vsaj trimesečni odlog — Sprenevedanje tistih, ki so zakon podprli
Še Demosova večina v parlamentu je
»obdarila« slovenske državljane s spre
membami sistema zdravstvenega zava
rovanja, ki pehajo revne bolnike v do
datno bedo. To bedo bodo prinesli
visoki računi za doplačila premalo pod
palcem, da bi si lahko privoščili dodat
no zavarovanje za storitve, ki so jim jih
do zdaj krili — z minimalnimi, partici
pacijami — v okviru nacionalnega
brezplačnega zdravstvenega varstva.
Stranke, ki so odgovorne za sicer po
trebno, a slabo premišljeno in slabo pri
pravljeno reformo zdravstva, se zdaj, ko
je vsem postalo jasno, za kaj pravzaprav
gre, se obnašajo, kot bi jim bil ta zakon
podtaknjen. To preprosto ni res. O tem
zakonu smo v parlamentu glasovali po
tem, ko so bili povedani argumenti, kaj
bo tak sistem pomenil za revne bolnike,
toda tisti, ki smo slabim rešitvam na

sprotovali — med njimi vsi poslanci in
poslanke SDP — smo bili preglasovani.
Razen tega pa zdaj niti spreneveda
nje tistih, ki so tak zakon podprli, niti
samovšečnost nas, ki smo bili proti, ta
trenutek državljankam in državljanom
prav nič ne pomaga. Očitno je tudi, da
za popravljanje napak tega zakona do
volitev ni ostalo dovolj časa, prav tako
očitno pa je tudi, da do 1. 1. 1993, ko
naj bi začelo prostovoljno zdravstveno
zavarovanje že veljati, ni dovolj časa
niti za to, da bi zavarovalnice predstavi
le svoje ponudbe in da bi se možni no
silci kolektivnih zavarovanj lahko or
ganizirali in pogodili za ugodnejša
zavarovanja, kot jih lahko sklenejo po
samezniki. Gre za velike in pomembne
reči — za realno ceno zavarovanj, kije
zdaj bolj reklamna, za način mesečnega
in ne trimesečnega vplačevanja zavaro

ja si, žal, še nekaj let ne bomo mogli pri
voščiti. Nobenega razloga pa ni, da bi
brez podpora pristali na sistem, ki bi so
cialno in zdravstveno najbolj ogrožene
skupine — kronične bolnike, revne
upokojence, zaposlene z najnižjimi pla
čami, brezposelne z nizkimi nadomstili,
delavce, ki delajo na zdravju najnevar
nejših delovnih mestih, starše z velikim
številom otrok — obsodili na sramotno
nizko raven zdravstvene varnosti samo
zato, ker si spodobne ravni varovanja
lastnega zdravja preprosto ne bi mogli
privoščiti. Enako ni nobenega razloga,
da bi zdaj na vrat na nos potisnili ljudi v
profitno zavarovalništvo z nejasnima
temeljnima dilemama: za koliko denar
ja bo mogoče »kupiti zdravje« in ali bo
to res mogoče.
Zato dajem slovenskemu parlamen
tu javno pobudo, da od Zavoda za

• Argumenti za mojo javno pobudo so: Rok za uvedbo prostovoljnega zava
rovanja, kije zapisan v tem zakonu 1.9.1992, je že prekoračen. Ponudbe vseh
zavarovalnic, ki bi se rade vključile v organizacijo prostovoljnega zavarovanja,
še niso predstavljene javnosti. Država, sindikati, Zveza potrošnikov, Zavod za
Pisali smo že o več kot dveletnih pri
pokojninsko zavarovanje, združenja delodajalcev se še niso utegnili organizira
zadevanjih, da bi TV Slovenija izboljša
ti in pripraviti svoje predloge za kolektivna, mnogo ugodnejša in bolj zanesljiva
la signal drugega programa v vasi Retje,
prostovoljna zavarovanja. Zavarovanci sami se brez podrobnejših informacij
v Malem Logu pa prvega in drugega. Te
tudi s strani nosilcev možnih kolektivnih zavarovanj zelo težko znajdejo in
dni so delavci RTV v Retjah postavili
opredelijo. Očitno je za tako veliko sistemsko novost potreben daljši uvajalni
nov pretvornik za oba programa, ki bo
čas, kot je bil predviden z zakonom, še zlasti, ker je uspeh celotne zamisli o
priključen na omrežje predvidoma do
prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju odvisen od tega, koliko ljudi se bo
10. novembra. Za postavitev pretvor
vanj sploh vključilo. Prepričana, da bo vlada upoštevala moje argumente, pri
nika, katerega vrednost je preko
čakujem, da bo ustrezni predlog za spremembo tega zakona predložila parla
20.0000 DEM in je v celoti že plačan, mentu še v novembru 1992.
gre zasluga vodstvu KUD Ivan Vrtač
nik, kije prvo začelo akcijo, dvema za
vanja, za popuste, ki bi si jih za kolek
zdravstveno zavarovanje zahteva, da
gnanima vaščanoma, krajevni skupno
tivna zavarovanj lahko izgovorili: drža
uvajanje prostovoljnega zdravstvenega
sti, ki je bila garant in hkrati podpisnik
va za svoje delavce, združenja delodajal
zavarovanja odloži vsaj za tri mesece.
pogodbe, ter ne nazadnje RTV Sloveni
cev in sindikati za svoje člane, Zavod za
Takoj po volitvah pa bo poslanski klub
ji. Pri vsem tem moramo omeniti tudi
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Združene liste — povezave Delavske
Albino Grže, ki je pretvornik dovolila
za množico skoraj 450.000 večinoma
stranke, Stranke demokratičnih upoko
postaviti na svoji hiši, saj bi bil strošek
revnih upokojencev. Gre tudi za to, da jencev, Socialnodemokratske unije in
predvidenega 17 m visokega stolpa s
bi se vsi prepričali, katere ponudbe niso
SDP — vložil predlog za spremembo
pripadajočimi dovoljenji preveliko bre
samo najcenejše, ampak stoji za njimi
zakona o zdravstvenem varstvu in po
me za pobudnike projekta. Tudi v Ma
dovolj visoko število zavarovancev, da
skusil doseči, da bodo popravljene kri
lem logu je že urejena dokumentacija in
bi zavarovalnica, ki obljube daje, te ob
vice, ki so bile najrevnejšim povzročene
lokacija za postavitev sprejemno-odljube potem lahko tudi izpolnila.
z vročico privatizacije zdravstva in ide
dajnega stolpa,
ološko prenapetostjo Demosa, ki je iz
Kaj zdaj?
načelnih razlogov rušil sistem vzajem
nosti in solidarnosti v zdravstvu tudi za
Dejstvo je, da je ekonomska kriza
tako globoka, da si vračanja na sicer iz
tiste, ki oboje nujno potrebujejo, če ho
jemno pravičen in sodoben sistem
čejo živeti človeka dostojno življenje.
zdrastvenega varstva, ki pa je bil v mar
SONJA LOKAR
sičem tudi premalo racionalen in je po
poslanka SDP in predsednica odbora
stal spričo naše revščine tudi predrag, ne
za delo, zaposlovanje in
moremo več vrniti. Podobnega razkoš
socialno politiko

DOLGOTRAJNI NAPORI
PRINESLI USPEH

DOLENJSKI LIST
Vas četrtkov prijatelj

Neresnice in obrekovanja, ki bolijo
Še enkrat ob 50-letnici smrti prečenskega župnika Janka Komljanca (Slovenec 27. junija 1992)
Ivan Derganc iz Češče vasi je v l
vencu 27. junija 1992 objavil daljši
nek »Ob 50-letnici smrti prečensk
župnika Janka Komljanca«. V nje
vem pisanju mrgoli neresnic in obre
vanj, katerih glavni namen je obl:
partizane, njihove družine in NO
tem predelu Dolenjske. Dergančevc
sanje je poskus rehabilitacije župnik
Komljanca. Pisec podtika posame
zločine bele garde partizanom in |
vrača zlodejstva belogardistov, pri
•tter javno zasramuje borce za n
svobodo, njihove še živeče sorodn
m s svojim spisom grobo potvarja re
?°. Pričujoči odgovor je uredniš
Slovenca prejelo 5. oktobra in ker
doslej ni objavilo, ga posredujem I
lenjskcmu listu.
Ko Ivan Derganc v uvodu opi'
življenje in osebnost pokojnega žuj
•ta, v četrtem odstavku trdi, da je I
ntlnica in posojilnica v Prečni, ki ji
župnik ustanovil, »marsikaterega f;
na rešila iz trenutnih težav«. V 5.
Slavju članka namreč Derganc izjav
da si je moj oče «Mihael Somrak, I
zarjev Kal 6«, pogosto sposojal den:
teJ hranilnici, vračal pa ni. Moj oče j{
'’°že Somrak, ne Miha; že pred vojn
bil cerkveni ključar in odbornik preč
ske hranilnice. Res sije tako kot mn
drugi v letih gospodarske krize sposi
denar v domači hranilnici, a gaje,
vedo vaščani, vedno tudi pošteno vi
Ko namiguje I. Derganc, daje bila
niača hranilnica in posojilnica di
vzrok župnikove prezgodnje smrti,
■em omenja samo mojega očeta in n
družino s Kala. Trdi namreč tole:
“Spomladi 1942 je bila prav ta d
žina takoj proti župniku.« Mar ni č
uo, da je bil moj oče lahko cerkv
ključar tudi v letu 1942 in še vrsto
znejših let?
Srečka Povšeta so ubili belogardisti
. Potem ko I. Derganc porabi od svo
jega dolgega spisa skoraj četrtino pro
dora za opis »zgodovinskega dogodkiK kol imenuje srečanje župnika J.
Komljanca s prečenskimi fanti kmalu
P9 okupaciji, pa pisca nenadoma zapuSl1 spomin. Začne se naslanjati na nefesnice, izmišljotine in obrekovanja. Da
Je to res, moram ponoviti prvi odstavek
njegovega 2. poglavja, kjer je zapisal:
» — Prva žrtev in opozorilo faranom.
Prišla je pomlad 1942. Pojavljale so

se manjše skupine, katerim so se pridru
ževali posamezni dobro misleči fantje.
Ko pa so fantje videli, v kakšno družbo
so prišli, sojo hoteli prav tako zapustiti.
Takšne fante so na različne načine sami
pospravili, domače pa obvestili, da so
jih okupatoijevi sodelavci umorili. Ena
izmed teh žrtev je bil Srečko Povše iz
Novega mesta.«
V zgoščeni obliki moram na kratko
povedati, kje in kako I. Derganc potvar
ja zgodovino. Ko piše o »manjših sku
pinah«, misli pri tem na prve partizan
ske skupine v naših krajih. Z enim
samim stavkom hoče spraviti s sveta
dobro ime in spomin na partizana Sreč
ka Povšeta, češ da so ga ubili partizani.
Ustrelili pa so ga belogardisti v juliju
1942 na gozdni jasi Kremen pri Mirni.
Srečko Povše je šel v partizane zgo
daj 1942; 2. julija je z vodom soborcev s
Trške gore odšel iz 2. bataljona Dolenj
skega odreda v Podgorje, dahi z izvid
nico preveril govorice o »Štajerskem
bataljonu«, ki seje skrival v Št. Joštu pri
Stopičah. Pri tem jih je patrola tega ba
taljona z zvijačo odpeljala v svoje tabo
rišče in začela uporabljati za razna dela.
Že 11. julija 1942 je taka delovna sku
pina pod stražo »plave garde«, kot so se
takrat prvi belogradisti sami imenovali,
prišla po vodo na Zajčji Vrh. Tam jo je
presenetil Ivan Majnik-Džems iz. Belo
kranjskega odreda in osvobodil 11 uje
tih partizanov. Srečko Povše je bil ta
krat v taborišču Št. Jošt. Piavo- oz.
belogardisti so ga tam zadržali, pozneje
pa vodili s seboj in ga pred 25. julijem
pri Mirni ustrelili.
To je kmalu po vojni povedal brat
pokojnega Srečka Povšeta, duhovnik
Leopold Povše, vikar namestnik v
Svibnem pri Radečah. Že 25. julija
1942 je, takrat še bogoslovec, prišel v
Novo mesto prosit za svojega brata
Srečka Povšeta, partizanskega vodnika,
ki so ga imeli belogardisti ujetega v Št.
Joštu. Medtem so Srečka pri Mirni že
ubili, kasneje pa ta svoj zločin pripisali
partizanom. O tem je že leta 1951 pod
robno pisal Fr. Saje v 3. poglavju svoje
knjige Belogardizem.
I. Derganc omenja v 2. poglavju svo
jega pisanja tudi smrt Janeza Murglja z
Gor. Kamene. Resje, da so tega svojega
ubežnika likvidirali partizani sami.
Njegovo smrt v aprilu 1942 povezuje
Derganc z družino kovača Petriča na
Muhaberu. Tej družini in drugim lju
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dem je že dolgo znano, s kakšnim sov
raštvom je pok. župnik Komljanec vpi
sal v svojo farno kroniko decembra
1937 pred državnozborskimi volitvami
izmišljeno izjavo kovača J. Petriča, češ
da bodo »takoj po volitvah vse farje
obesili na brzojavne drogove...«
Resje župnik na Murgljevem pogre
bu govoril o »prvi žrtvi v fari, kar naj bo
vsem opozorilo in opomin.« To, kar
zdaj podtika Matiji Cvetanu, je Dergančeva izmišljotina, saj se pogrebci ta
ke Cvetanove izjave ne spominjajo, ra
zen tega pa Cvetan takrat ni bil noben
vaški zaupnik.
Tudi Tonček Ilovar je bil žrtev
belogardistov
Smrt mojega dobrega znanca, parti
zana Tončka Ilovarja iz Novega mesta,
hoče I. Derganc tudi naprtiti partiza
nom. Takole piše v Slovencu:
»Ilovar je imel v Prečni dekle. Neki
večerje šel k njej, in ko seje v zgodnjih
jutranjih urah vračal v svojo postojanko
mimo župnišča, so ga na koncu hleva
zgrabili njegovi .kolegi’ in ga v bližnjem
gozdu pokončali. Nato pa so razširili
govorice, da je ta zločin organiziral
župnik Komljanec.«
I. Derganc tudi tu ne more brez laži.
Znani publicist Ivo Pirkovič je v marcu
1956 v štirih podlistkih z naslovom
»Brezdno v Žabjeku« v Dolenjskem li
stu z izjavami še živih prič in na podlagi
sodnega spisa proti Jožetu Murglju iz
1946 do potankosti opisal, kako so be
logardisti v nedeljo, 14. junija 1942, v
Prečni pri farovškem hlevu ponoči z
zvijačo ujeli partizane Tončka Ilovarja,
Alojza Novšaka in sina raduljskega
mlinarja Mikliča. Trojka je nameravala
v Ceščo vas, kjer naj bi razpredla mrežo
Narodne zaščite, hkrati pa tudi poizve
dela, kaj je res v govoricah, da se v Pre
čni plete zarota proti partizanom.
Partizanska patrola v Češčo vas ni
prišla. Kaj seje zgodilo z njo ponoči 14.
junija 1942, mi je 15. junija navsezgo
daj zjutraj povedal Alojz Pavšič, farovški hlapec v Prečni. Jaz sem bil takrat
vajenec pri kovaču Jarcu. Že podnevi
so to zvedeli tudi partizani Gašperjeve
čete, ki so takrat taborili v gozdu nad
Kalom.
Ilovarjevo partizansko patrolo so
šentruperški belogardisti, ki so se malo
predtem tajno utaborili v gozdu Žabjek
pri Prečni, ponoči prignali v farovž.
Partizane so tam zvezali, jih mučili in

nato proti jutru odpeljali v gozd proti
svojemu taborišču. Ob pol petih zjutraj
je hlapec Pavšič opazil župnika Kom
ljanca, kako seje z organistom Rigljem
plazil iz gozda, malo predtem pa sta od
jeknila iz gozda dva strela. Strela sem
slišal tudi jaz, ko sem zgodaj zjutraj
doma na Kalu nad Prečno kosil.
Po vasi in bližnji okolici so ljudje ta
koj začeli govoriti o umoru treh parti
zanov, ki sojih še prejšnji večer videli v
Pečaričevi gostilni. Da bi odvrnil od se
be vsak sum, je župnik še dopoldne sto
pil do kmeta Parklja, ki gaje videl zgo
daj zjutraj kositi na travniku blizu
Žabjeka. Vneto mu je pripovedoval,
kako mu je prišel beli komandant Svarun dopoldne v farovž povedat, da so
»ponoči ujeli tri partizane in jih ubili.«
Isti dan opoldne sem na poti v
obrtno šolo krenil po ovinku skozi Žab
jek, da bi videl, ali so partizani zares us
treljeni in kdo jih je. Blizu brezdna sem
zagledal trumo oboroženih ljudi. Med
njimi sem spoznal Mihevca in učiteljico
Borsetovo. Prestrašen sem stekel iz goz
da, kjer me je na robu zaustavil Jože
Murgelj im me ostro prijel, čemu hodim
v Novo mesto po tako neobičajni poti.
V torek, 16. junija 1942,zjutraj mi je
hlapec Pavšič spet povedal, daje zvečer
in ponoči pri župniku delala tajna sku
pina njegovih zaupnikov in kot tipkari
ca učiteljica Borsetova, sam pa je spet
moral že 15. junija popoldne raznesti
vaščanom župnikove letake. Na njih je
pisalo, da se nahaja v njihovih krajih
vojska generala Mihajloviča, kateri naj
se pridružijo, zvečer pa naj bi se zbrali v
farovžu. Župnikovo pismo, ki je bilo
naslovljeno mojemu bratu Francetu
Somraku s Kala, so dobili v roke parti
zani, ki so že od jutra pogrešali Ilovarje
vo patrolo.
Umorjene partizane sta v Žabjeku
našla Franc Potočar in domačin Alojz
Turk. Zametani so bili z listjem in to sta
javila partizanom na Trško goro. V
brezdno sem čez nekaj dni odšel tudi jaz
s sestro Justino: tu sem videl mrtvega
prijatelja Tončka Ilovarja in oba njego
va soborca. Njihova smrt me je hudo
pretresla, saj sem prvikrat v življenju
videl umorjenega partizana.
»Razmisli, fant,
dokler nosiš glavo...«
Ko sva se z Justino tisti dan vračala iz
Žabjeka, sem ji povedal, kaj mi je v to

»Sadizem«
v izložbah
naših trgovin
Razmišljanje bralke
Izložba je zrcalo trgovine. Le
kdo, predvsem pa katera ženska gre
mimo trgovine, ne da bi vsaj poku
kala v izložbo, pa naj nam je to pri
rojeno ali priučeno? Izložbe so ven
dar zato, da kupce zainteresirajo in
pritegnejo v trgovino. Dolgo leta so
naše izložbe močno zaostajale za
privlačnimi tujimi. Počasi pa so tudi
pri nas začele pridobivati stil in
okus. Sama sem imela priliko videti
tudi nekaj svetovnih trgovinskih iz
ložb in s tem tudi nenavadne.
Zato se sprašujem, kaj je narobe
z menoj, da ne razumem izložb, kot
jih imata Usnje in Tekstil, ter kaj je
z njimi hotel povedati aranžer, saj
doslej še nisem imela priložnosti vi
deti sadistično obarvanih izložb. Po
svetuje sicer hit črni humor, da visi
kakšen del telesa iz avtomobilskega
prtljažnika, vendar je zakon po sve
tu takšne reči prepovedal. V levi iz
ložbi trgovine Usnje pa vidimo
spodnji del ženske lutke v zimskih
škornjih do stegen in čipkastem mi
ni krilcu (zelo primerno za zimo),
zgornji del telesa in glava v vreči pa
sta ušli v desno izložbo, oblečeni v
črno usnjeno jakno in za nameček
še z verigo okoli vratu, pa še zateg
njeno navzgor! Brr! Ko gledam iz
ložbo, res ne vem, kaj me čaka šele
v trgovini. Tudi ne vem kako bi raz
ložila otroku, zakaj tista teta nima
roke ali noge in zakaj sojo zavezali.
Podobno je v Tekstilovi izložbi,
kjer so deli trupel razmetani po iz
ložbi, oblepljeni s trakom kot mu
mije ter zvezani še z vrvjo, menda
da ne razpadejo.
Je mar minil čar rožic in snežink
ter lepih lutk na katerih so bila
oblačila kot ulita, nam pa so vlivala
vero, da bomo take tudi me v njih?
Morda je to, kljub temu da sem še
mlada, zgolj staromoden pogled.
Prepričana pa sem, daje nakup bolj
prepričljiv in za oči in dušo bolj
prijeten.
MGM

rek zjutraj še zaupal hlapec Lojze Pav
šič. Dejal mi je, da se je »sinoči vaš
France dobro izvlekel, saj bi ga morali
prijeti.« To mi je doma potrdil tudi
France sam: bil je najstarejši med fanti
na Kalu in župnik ga je povabil, naj se
zglasi pri njem.
V farovžu je Komljanec začel brata
Franceta nagovarjati za vstop v Mihajlovičevo vojsko, ki da se že zbira pod
Goijanci. Rekel mu je: »Kamor boš šel
ti, bodo šli vsi fantje iz vasi. Lahko izbi
raš: ali greš v Srbijo in tam stopiš med
četnike, lahko pa ostaneš tudi v Sloveni
ji v vojski majorja Novaka. V OF so
sami komunisti in vsakega takega je
treba ubiti.«
France mu je odgovoril: — Kako
bom koga ubil, s čim?
Župnik ga je takoj poučil: »Z motiko,
z lopato ali drugim orodjem! Komunisti
so strahopetci, saj samo bežijo in je z
njimi lahko obračunati.«
Po daljšem razgovoru je France, ki
živi v Novem mestu, na vse to župniku
odvrnil: »Ne grem nikamor!«, nakar je
Komljanec odgovoril: »Razmisli, fant,
dokler nosiš glavo!«
Naš France, ki se župnika ni bal, je
odgovoril: »Moja glava trdno stoji in bo
še, vprašanje pa je, doklej bo vaša, če
boste tako delali z ljudmi...«
Posledice tega nočnega obiska so bile
za mojega brata skoraj usodne. Hlapec
Pavšič mi je bil tisti torek namreč pove
dal tudi tole: župnik je svojim zaupni
kom, ki so stražili pred farovžem, naro
čil, naj pazijo, ko bo France zapuščal
farovž. »Če bo vse v redu, ne bom dal
znaka, če ne, bom pa odprl okno v pr
vem nadstropju župnišča in Franceta
morate prijeti!«
Brat France je podzavestno slutil ne
varnost po gornjem pogovoru z župni
kom. Čeprav gaje ta javno povabil v fa
rovž, je od tam v temi potiho odšel
domov mimo farovškega svinjaka in
prosvetnega doma, kjer ni bilo nobene
steze.
»Štajerski bataljon«
ni iz Prečne dobil nič!
Zdaj, ko je župnik Komljanec po ju
tranjem uboju treh partizanov v Žabje
ku hotel po naročilih iz Novega mesta
poslati k morilcem partizanov še svoje
domačine (od katerih pa nihče ni maral
k plavi gardi pod Gorjance!), je bilo do
volj tudi vodstvu partizanov v našem
okolišu. Zvečer so domačini opozorili
partizanski oddelek na zasedo okrog farovža in partizani so vstopili tja šele po
odhodu oboroženih belogardistov. Tu
so našli župnika sredi kupa hujskaških
letakov, z zapisi s sestanka in z govo
rom, ki ga je Komljanec imel še pred
kako uro s prečenskimi člani katoliške

Dominik Cešek
ter prijatelji in znanci so se v neprijaz
nem deževnem vremenu na sevniškem
pokopališču še zadnjič poslovili od 73letnega Dominika Češka. Ali kot je pri
pomnil nekdo: še nebo je jokalo skupaj
s svojci za dobrim, plemenitim člove
kom. Dominik je preminil ravno v času,
ko so se domači pripravljali na zlato po
roko roditeljev, ki naj bi bila 11.
oktobra.
Dominik se je moral še zmlada po
staviti na lastne noge. Pri sevniškem
mojstru Božiču se je izučil za čevljarja.
Zatem je do upokojitve delal v Kopi
tarni, kjer je bil tudi izmenovodja. Nje
govi nasledniki pravijo, da je bil ravno
Dominik oče sevniške cokle oz. klompe, ki jo, seveda izpopolnjeno, še danes
izdelujejo v Kopitarni. Pri svojem delu
je bil Cešek natančen in dosleden. A še
v tako kočljivem položaju je ohranil
življenjski optimizem, znal seje pošaliti
in s svojo hudomušnostjo spodbuditi
svoje sodelavce.
Sevniškim gasilcem seje Češek zapi
sal leta 1947. Bilje tudi vodja mladine
in poveljnik gasilskega društva. Za
skromnega Dominika pravijo njegovi
tovariši v požarni brambi, daje bil velik
gasilec. Navkljub bolezni je, kolikor je
le mogel, vztrajal pri gasilcih, pomagal
pa je tudi pri razvoju kraja oz. svoje uli
ce, pri asfaltiranju Drožanjske ceste,
napeljavi telefonskega omrežja in ka
belske televizije. Za predano, neutrud
no prostovoljno delo, ustvarjalni pri
spevek bodisi v društvu, kraju ali v
tovarni je Dominik prejel več visokih
društvenih in državnih odlikovanj. Naj
večje zadoščenje mu je bilo zmeraj že
to, če so bili ljudje zadovoljni tudi z
drobnimi izboljšavami življenja, za kar
je skušal po svojih najboljših močeh
pridjati svoj delež.

RAZSTAVA V OPUSU
KRŠKO — Tukajšnja galerija Opus
bo v petek, 13. novembra, odprla raz
stavo zasebne zbirke Petra Špileija. Na
ogled bodo dela slovenskih slikarjev in
kiparjev, ki so predstavniki starejše in
mlajše generacije in različnih umetniš
kih smeri. O razstavljenih delih bo go
voril literarni in likovni kritik Ivo Antič.
Ob otvoritvi, ki bo omenjenega dne ob
20. uri, bodo pripravili kulturni pro
gram, v katerem bodo sodelovali Mar
janca Kočevar iz Novega mesta ter
Stanka Macur in Janko Avsenak iz
Brestanice.

akcije in z. drugimi svojimi somišljeniki.
I. Derganc spet laže, ko piše, daje bil
župnik nato čez noč zaprt v našem svi
njaku na Kalu. To si je Derganc gladko
izmislil.
Partizanska patrola je župnika Kom
ljanca in tri njegove sodelavce res areti
rala. Čez dva dni ga je naglo vojno so
dišče s pajdaši vred na Hmeljniku
obsodilo na smrt zaradi organiziranja
belogardističnega izdajstva, posrednega
sodelovanja in odobravanja umora treh
partizanov. Že takrat ni bila nobena
skrivnost, kakšno mihajlovičevsko-belogardistično organizacijsko središče je bi
lo prečensko župnišče.
Da je bil župnik Komljanec sodela
vec italijanskih okupatorjev, tega ne
more nihče zanikati. V juniju 1942 je
Italijanom izročil seznam 12 oseb iz
Prečne. Okupatorji so jih zaprli in in
ternirali v Italijo. Drugi seznam z. znat
no večjim številom ljudi iz prečenske fa
re pa ni prišel do Italijanov, našli so ga
partizani med papirji v župnikovem že
pu ob njegovi aretaciji. Pri sebi je imel
tudi 50.000 lir. V hipu, ko se je v žup
nišču poslavljal od sestre in kuharice ter
nameraval oditi pod zaščito v Novo
mesto, ga je partizanska patrola areti
rala.
Župnik J. Komljanec je bil pomem
ben nasprotnik partizanskega boja za
svobodo. To so nehote potrdili italijan
ski fašisti sami: 25. junija 1942 zjutraj
so na prečenskem pokopališču ustrelili
štiri talce iz Kostanjevice, ki sojih imeli
zaprte v novomeških zaporih. S tem so
uresničili eno izmed groženj iz načrta
poveljstva II. italijanske armade na Sušaku od 1.3. 1942, s katerim so napo
vedali internacije naših ljudi in strelja
nje talcev. Grožnja Italijanov je bila
namenjena »varstvu tistih slovenskih
civilnih oseb, ki kakorkoli zvesto sode
lujejo z (italijanskimi) oblastmi in se
pokoravajo njihovim ukazom«.
Daje neresnica Dergancu ljuba, naj
potrdi tudi dejstvo, da se je po objavi
svojega članka v Slovencu medtem s
pismom opravičil Poldetu Pečariču, si
nu pokojnega gostilničarja in poštarja
Leopolda Pečariča v Prečni. V članku v
4. poglavju javno obrekuje pokojnika
in mu jemlje dobro ime. Umazal je tudi
spomin poštarjevega sina Staneta Peča
riča in ga predstavil kot sumljivega člo
veka, čeprav je bil Stane pogumen in
pošten borec ter oficir NOV.
Naj na koncu dodam, da se mi tako
pisanje upira, moral pa sem odgovoriti
na izziv. Po 50 letih tako početje Ivana
Derganca prav gotovo v nobenem po
gledu ničesar ne prispeva k duhu
sprave.
IVAN SOMRAK
Novo mesto
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Kamera odkriva

Komisija
obstala
pred zidom?
Nace Polajnar v Sloven
cu o delu komisije za raz
iskavo povojnih pobojev

KOREN VELIKAN IN PETERČKI—
lz zemljeju je potegnila Anica Kovačič
iz Golobinjeka pri Mirni Peči, na ured
ništvo pa ju je prinesla sorodnica Tilka
Tori iz Ivanje vasi Koren je res med
večjimi, sajje na tehtnici potegni! dobra
dva kilograma, koren peterček pa je
prineseta za vsak primer, če velikan za
naš časopis ne bi bil dovolj zanimiv. (Fo
to: J. P.)
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Moram reči, da po dveh letih njenega
dela, zlasti pa po teh nekaj zadnjih me
secih, ko smo na komisijo povabili pri
čevalce, tako žrtve kot tudi tiste, za ka
tere domnevamo, da so bili tedaj kot
funkcionarji vpleteni v dogajanje, ni■ sem povsem prepričan, da smo ubrali
pravo pot, ko smo javnosti dovolili, da
je bila lahko ves čas prisotna, To je bila
zavora za delo komisije, mislim pa tudi,
da tisti, ki so govorili pred predstavniki
javnosti, verjetno niso povedali vsega,
kar morda bi, če novinarjev ne bi bilo
na sejah.
Moja ocena in tudi ocena nekaterih
članov komisije pa je taka: komisija s
pooblastili, kakršna ima, ne more na
prej. Znašla seje pred oviro, pred zidom
in vse, kar bi še delala, bi bilo samo kro
ženje, ne pa premik naprej. To verjetno
vedo tudi tisti pričevalci, ki so bili pri
pravljeni kaj povedati. Menim, da bo
treba ustanoviti komisijo, ki bo imela
drugačne pristojnosti.

Kako do sprave?
Pripombe na članek o
splošni amnestiji (Do
lenjski list št. 39)
Brane Koncilja iz Rumanje vasi v 39.
V TRGOVINI NAREDILI RAZSTA
številki Dolenjskega lista komentira
VO PRIDELKOV — V trgovini Pod
spravno mašo, kije bila junija 1990 in
lipco na Rdečem Kalu, katere lastnikje
ni opravila svojega zgodovinskega po
A lojz Rogelj, je prodajalec A nton Roz
slanstva. Če bi druga poražena stran
man na pobudo vaščanov uredil razsta
mislila resno, potem bi morala priznati
vo najlepših pridelkov, ki so kljub suši
tudi svoje zločine, kijih ni malo. Trdi,
da ima slovenska Cerkev največ zaslug,
zrastli na njivah in v vinogradih. Najde
daje do kolaboracionizma sploh prišlo.
belejša pesa je tehtala 6,55 kg, zelnata
Obtožuje Cerkev, da je zanetila brato
glava 4,5 kg, koleraba 6,20 kg, repa
3,20 kg. Kmetje z Rdečega Kala, iz Vr morno vojno po zaslugi vatikanske po
litike, po kateri naj bi bil načrt priprav
bovca, z Gornjega Vrha in Jordankah
ljen že leta 1937. Škof Rožman naj bi že
pa so prinesli tudi buče, koruzo in
v letu 1942 v pismu pozival vernike, naj
grozdje. (Foto: J. Dorniž)
se vključijo v boj proti partizanskemu
antifašističnemu gibanju. Avtor članka
predlaga, daje najboljša rešitev poti do
sprave amnestija vseh spornih udele
žencev bratomorne vojne. Parlament
naj še pred volitvami sprejme resolucijo
o splošni amnestiji.
Z njegovim predlogom se ne stri
Vnjam, kakor tudi mnogi drugi ne. Mrtvi
ne potrebujejo nobene amnestije več,
vsi tisti, ki so zločine zakrivili, naj za
svoja dejanja odgovaijajo. Zločini ne
zastarajo, kar velja za eno in drugo
stran. Tisti, ki smo preživeli vojno na
slovenskih tleh, se spominjamo dogod
kov, ko so po ljubljanskih ulicah padale
prve žrtve pod streli vamostnoobveščevalne službe, kije po nalogu Kominter
ne izpolnjevala Kardeljev ukaz že v letu
1942. Pozneje seje misija razširila na
JURČEK VELIKAN — Lado Krže iz
podeželje, po naših gozdovih so umirali
Žlebiča 38 a je minuli četrtek popoldan
zgarani kmetje, žene in celo otroci. Ne
našel v Žmovcu tega jurčka velikana.
samo škof Rožman, tudi slovenski ča
Le dan poprej je v lokalnem časupisu
sopisi so že v letu 1940 opozarjali na
No vice prebral o najdbi 1,40 kg težkega
pretečo nevarnost komunizma in nje
jurčka. Zdelo se mu je, da bi hhko bil
gove posledice. Še danes smo priče kr
rekordnemu jurčku njegov, ki je bil vi
vave vojne, ki divja na jugu naše bivše
sok 33 cm in imel kapico, kije merih 25
države. Spomnimo se še malo nazaj.
cm, po teži zelo blizu. Že ob tehtanju
Upor vojakov 17. pešpolka v Juden
doma in pri kontrolnem tehtanju v trgo
burgu leta 1918, ki so ga organizirali v
vini Joras v Ribnici pa seje izkazalo, da
Rusiji šolani bojevniki, kije skoraj ter
je bil celo nekoliko težji Tehtnica je
jal usmrtitev vseh teh mladih fantov.
namreč pokazah le 2 dkg manj kot ki
FANI LORBER
logram in poL (Foto: M. L-S.)
Velike Malence 17
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Rešimo Kmečko zadrugo!
Odbor SKD pošilja odprto pismo članom upravnega odbora Kmečke zadruge Brežice
K pisanju meje vzpodbudilo ne
zadovoljstvo članov KZ Brežice z
ekonomskim učinkom te mlade or
ganizacije, kar je posledica težkih
gospodarskih razmer in hkrati tudi
nepremišljenih naložb. Zaradi teh je
prizadeto temeljno načelo zadruž
ništva — medsebojno sodelovanje
članov, ki je pogoj za uspešno delo
zadruge.
Temeljna napaka vodstva nove
zadruge je bila v tezi o profitni eno
ti, kije člane zadruge in upravne or
gane oddaljevala od prave vsebine.
Zaradi tega vse več članov razmišlja
o izstopu, kar bo prišlo do izraza še
posebno, ko bodo izvedeli za skriv
ne in polskrivne projekte, ki napo
vedujejo povezavo z Agrario. Za
radi slabih izkušenj iz preteklosti
takšne povezave ne bi smeli dopu
stiti, saj bi člani ostali odrinjeni od
dogajanj.
Potrebna je temeljita prenova
zadruge, ki naj bo čim manj boleča,
saj niso posamezniki krivi, da so
podedovali socialistični koncept za
druge z ljudmi, ki v zapletenih gos
podarskih razmerah niti niso mogli
drugače delati. Novi časi nas silijo v
takojšnje ukrepanje, ki bo boleče za
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nas in za naše prijatelje med delavci
zadruge.
Predlagam, da se skliče izredni
občni zbor članov in da se ob vsem
spoštovanju do posameznih članov
upravni odbor razpusti (razloge
bom navedel ustno). Izvoliti je tre
ba nove organe upravljanja zadru
ge, ustanoviti koordinacijsko komi
sijo iz vrst kmetov, občinskih
organov in strokovnjakov, ki so po
strankarski zvezi že obljubili po
moč, pregledati sanacijski program,
opraviti potrebne kadrovske zame
njave in prepustiti projekt zasnove
nove zadruge koordinacijski komi
siji.
Pred 90. leti je Krek kot odgovor
na grobi tržni liberalizem, enak
kmetijski politiki sedanje Drnov
škove vlade, oblikoval zadruge, ki
so ohranile takratnega slovenskega
kmeta in delavca. Njegov koncept
zadruge se v Evropi še danes upo
rablja. Moji predlogi so nastali po
razgovorih s člani, delavci in mno
gimi drugimi, ki želijo v Brežicah
trdno zadrugo, ki bo porok za
uspešno delo.
Tone Zevnik,
Čatež ob Savi
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Zakaj šola ravno v Mrzli dolini?
Odgovor na odprto pismo s tem naslovom, objavljeno 29. oktobra v Dol. listu
Spoštovani gospod Ira Zorko!
Na Vaše pismo, ki ga je prejela Ko
misija za izbiro najboljše urbanističnoarhitektume rešitve za osnovno šolo v
Mrzli dolini, in podobno, objavljeno v
Dolenjskem listu dne 29. 10.1992, Se
kretariat za družbene dejavnosti občine
Novo mesto, kije nosilec priprav za iz
gradnjo osnovne šole, v sodelovanju z
drugimi strokovnimi službami Izvršne
ga sveta Skupščine občine Novo mesto
daje naslednji odgovor:
Na širšem območju Drske se zaradi
intenzivne stanovanjske izgradnje že
več let pojavlja potreba po izgradnji
osnovne šole, ki bi razbremenila močno
prezasedeni in neustrezno grajeni osnov
ni šoli Šmihel in Center. Že zazidalni
načrt Brod in kasneje Mrzla dolina sta
predvidevala tudi izgradnjo osnovno
šolskega kompleksa, ki pa seje v nada
ljnjih letih pomikal s prvotne lokacije v
zaledje pozidave. Fakulteta za arhitek
turo iz Ljubljane je dne 3. 12.1991 po
dala presojo nekaterih zazidalnih načr
tov za Novo mesto (izven mestnega
jedra). V okviru presoje je predlagala
moratorij za nove objekte na območju
zazidalnega načrta Mrzla dolina in na
domestitev s PUP. Predlog je izvršni
svet obravnaval na seji dne 10.12.1991
in ga podprl razen v delu, ko govori o
osnovni šoli. Izvršni svet je na tej seji
sprejel sklep, da se v tem predelu pred
vidi lokacija osnovne šole. Hkrati s

JENKOVA NAGRADA
MRTVEMU PESNIKU
KRANJ — Tradicionalno Jenkovo
nagrado, ki jo podeljujejo vsako leto za
najboljšo pesniško zbirko slovenskega
avtorja, so letos namenili mrtvemu pes
niku. Podelili sojo Juretu Deteli, pre
minulemu v letošnjem letu, in sicer za
knjigo Pesmi, ki je že posmrtno izšla v
Celovcu. O tej zbirki smo pisali tudi v
eni zadnjih Prilog Dolenjskega lista.

LITERARNI VEČER V
DRUŠTVU PISATELJEV
LJUBLJANA — Danes, v četrtek,
5. novembra, ob 19. uri bo v prostorih
Društva slovenskih pisateljev v Ljub
ljani, Tomšičeva 12, glasbeno-literarni
večer ob izidu knjige črtic Stanka Jane
ža Pot v prostost. Na literarnem večeru
bodo iz svojih del brali Lojzka Špaca
pan, Stanko Janež, Vladimir Gajšek in
Branko Žužek, v glasbenem delu pa
bodo nastopili violinist Cvetko Budkovič, pianistka prof. Helena Hren in flav
tistka Sintija Hafner.

Metamorfoze
V Narodni galeriji raz
stava otroških »posnet
kov« gotskih skulptur
LJUBLJANA — V Narodni ga
leriji v Ljubljanije odprejšnjega če
trtka odprta zanimiva didaktična
razstava Metamorfoze. Razstava, ki
jo je pripravila Lidija Tavčar, je re
zultat posebne metode in razkriva,
kako so od 4 do 9 let stari otroci
predšolski malčki iz vrtcev in učenci
prvih razredov osnovnih šol v Na
rodni galeriji z modeliranjem aktiv
no spoznavali in doživljali umetni
ne. V proces ustvarjanja oziroma
modeliranja lastnih kipcev po opazo vanju skulptur v galerijije bilo za
jetih 600 otrok, razstava pa obsega
300 njihovih glinastih kipcev, okoli
500 fotografij izdelkov, ki so jih
otroci modelirali, in še osem gotskih
kipov, po katerih so otroci najčešče
oblikovali svoje skulpturice. Izšelje
tudi bogat ilustriran katalog.
Razstava, ki bo na ogled do kon
ca letošnjega leta, torej še ceh dva
meseca, je zanimiva in pomembna iz
več vidikov, še posebej pa iz peda
goškega. Znano je namreč, da so
muzejski strokovnjaki obiske otrok
v muzejih in galerijah nekoč popol
noma zavračali češ da otroška pa
met nima kaj iskati pri stvaritvah
starejših, ker da jih ne more dojeti
Sčasoma pa se je razvih muzejska
pedagogika, ki staro mišljenje za
vrača kot nesprejemljivo in celo
k varno, sajje prevladalo spoznanje,
daje sodelovanje z otroki ne le ko
ristno, ampak tudi nujno. Otroci ta
ko hhko spoznavajo likovno umet
nost, dobivajo spodbudo za lastno
ustvarjalnost, ob tem pa se še vzga
jajo kot bodoči obiskovalci tovrstnih
ustanov. Seveda se vse začne pri
tem, da je otroke treba najprej na
učiti gledati, da bi potem res videli
Razstava Metamorfoze več kot potr
juje tudi to spoznanje.
I. Z.

predlogom Odloka o prostorskoureditvenih pogojih je bila občinski skupščini
na seji dne 19. 12. 1991 podana infor
macija o opredelitvi izvršnega sveta do
predlaganega moratorija. S tem je bila
dana pravna podlaga za nadaljnjo pre
sojo lokacije v Mrzli dolini.
Izgradnja osnovne šole v Mrzli dolini
je bila opredeljena s sprejetjem referen
dumskega programa za obdobje 1989
— 1994. V letu 1990 so bile v območju
Drske preveijene 3 lokacije:
— lokacija v Zdolah,
— lokacija Mrzla dolina (pobočje Šipčevega hriba)
— lokacija Pod topom.
Nadaljnja preveritev lokacije v Zdo
lah, ki jo izpostavljate kot najbolj ute
meljeno, je bila ustanovljena po ugotovi
tvah:
a) da gre za kmetijska zemljišča 1.
območja,
b) da je potrebna zamenjava zemljišč
zaščitene kmetije,
c) da so vsa zemljišča v zasebni lasti.
Postopki, ki izhajajo iz zgornjih treh
dejstev, so zapleteni in dolgotrajni,
predstavljajo pa tudi bistveno poveča
nje stroškov. Ža ostali dve lokaciji je bil
izdelan osnutek programske zasnove v
dveh variantah. Javna obravnava osnut
ka programske zasnove je pokazala, da
so mnenja glede ustreznosti lokacije
osnovne šole v območju Drske deljena.
Medtem ko je bilo javno mnenje (kra
jani, predstavniki šol, starši) skorajda
enoglasno za lokacijo Mrzla dolina, je
bilo mnenje stroke neenotno (strokov
na obravnava, M. Ravbar, M. Lapajne,
Savaprojekt, SVOUP, ZDPUN, stro
kovne osnove za PUP Novega mesta,
prof. Fister).
Ob tehtanju vseh prednosti in po
manjkljivosti posamezne lokacije in

Redni plačnik
že iz navade
Janko Tkalčič dobitnik
ene od glavnih nagrad
za redne naročnike
JANKOVIČI — Med rednimi
plačniki Dolenjskega lista, ki so na
ročnino za zadnje letošnje četrtletje
poravnali do 27. oktobra, je žreb
glavno nagrado, predsobo Alples,
prisodil Janku Tkalčiču iz Jankovi
čev pri Adlešičih. Janka pozna ve
liko ljudi, saj je vodja postrežbe v
črnomaljskem hotelu Lahinja. Zato
ni čudno, da so ga že v četrtek zju
traj mnogi pobarali, naj jim plača
pijačo. Pa m vedel zakaj, kajti časo
pis dobijo v njihovo hišo šele ob
petkih. Poštar nosi namreč pošto v
Jankoviče le trikrat na teden: ob
ponedeljkih, sredah in petkih.
Janko je bil nagrade zelo vesel in
še nekaj dni po veseli novici ni prav
dojel, da seje sreča nasmehnila prav
njemu. Večkrat je namreč kupoval
srečke, predvsem Podarim-dobim,
a vedno zaman. Nikoli pa ni priča
koval, da ga sreča lahko obišče tudi
kot naročnika Dolenjskega lista, na

Janko Tkalčič
katerega je naročen, odkar se je
pred leti preselil v novo hišo. Starši,
pri katerih je stanoval prej, pa so
naročniki že skoraj od začetka izha
janja. »Ravno ko smo se preselili v
nov dom, so imeli poštarji akcijo za
pridobivanje novih naročnikov Do
lenjskega lista in poštar Mušič, kije
takrat raznašal pošto po Adlešičih
in okoliških vaseh, me je naročil,«
se nasmehne Janko.
Pohvali akcije, kijih ima Dolenj
ski list za naročnike, zlasti za redne
plačnike, saj marsikdo prav zaradi
tega, ker upa, da mu bo žreb naklo
njen, pravočasno poravna naročni
no. »Pri nas pa plačamo vse obvez
nosti pravočasno že iz navade.
Vedno sem bil reden plačnik, nikoli
pa nisem pomislil, da bom zaradi
tega.nagrajen,« pravi Janko. Na
grada pa je tudi tokrat prišla še kako
v prave roke, saj je Tkalčičeva hiša
nova in prostorov, ki jih je potrebno
opremiti, še nekaj časa ne bo
zmanjkalo.
M.B.-J.

nenazadnje tudi ob upoštevanju javne
ga mnenja seje Izvršni svet na seji dne
12.3.1992 odločil, da se pripravi pred
log programske zasnove za lokacijo
Mrzla dolina. Predlog programske za
snove je Skupščina občine Novo mesto
obravnavala na seji dne 23. 4. 1992 in
ga sprejela. Izvršni svet je sprejel tudi
sklep, naj se za pridobitev urbanističnoarhitekturne rešitve objekta šole in pri
padajočih površin razpiše javni ano
nimni natečaj. Izbrana natečajna rešitev
bo podlaga za izdelavo zazidalnega na
črta, ki bo kot prostorski izvedbeni na
črt določal pogoje za posege v prostor.
Zazidalni načrt bo v tem območju na
domestil sedanji prostorski izvedbeni
akt. Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za Novo mesto (izven mestnega
jedra) in submestna središča, UL RS št.
7/92.
Javni anonimni natečaj kot sredstvo
za pridobitev čim boljše urbanističnoarhitekturne rešitve za osnovne šole v
občini Novo mesto — menimo pa, da
tudi drugod po Sloveniji — ni bil obi
čaj. Rezultat tega so šole, ki tako v arhi
tekturnem, še manj pa v funkcionalnem
smislu ne zadostujejo osnovnim pogo
jem za delovanje vsebinsko prenovljene
šole.
Popravljalci razpisa se zavedamo ve
like občutljivosti lokacije za novo šolo,
vendar smo bili vseskozi prepričani, da
je slovenska arhitekturna stroka spo
sobna poiskati prave rešitve. Zaradi iz
jemne težavnosti in zahtevnosti naloge
v urbanističnem, arhitekturnem in funk
cionalnem smislu so bile tudi razpisane
nagrade višje kot v povprečju v Sloveni
ji. Veijamemo, daje Vaše pismo posle
dica Vašega odnosa do okolja, in to
spoštujemo, vendar si vseeno želimo, da
bi ob podobnem natečaju poleg prav
niškega znanja pokazali tudi znanje iz
arhitekture in tako prispevali svoj
ustvaijalni delež k reševanju prostor
skih problemov Novega mesta in
Slovenije.
Lepo Vas pozdravljamo.
DANIJEL BREZOVAR
sekretar Sekretariata za
družbene dejavnosti

Drugačna —
waldorfska šola
Tudi pri nas
V Mariboru je potekal tridnevni
seminar o alternativnih šolah. Ena
takšnih šol deluje v tem šolskem le
tu v Ljubljani. Waldorfska šola v
Ljubljani deluje letos s svojim pr
vim razredom. Učiteljice so se nekaj
let šolale v tujini. Izobraževali smo
se tudi mi na številnih seminarjih,
obiskih šol v Avstriji, Nemčiji in
Švici.
Začetnik vvaldorfske padagogike
je Rudolf Steiner. Njegov koncept
pedagogike izhaja iz njegovega štu
dija filozofije, psihologije in litera
ture. V središče družbenega dogaja
nja postavlja humanega človeka, saj
so mu bili vzori v duhovni svobodi,
kulturi in demokratični enakosti.
Po ogledu prostorov prve \valdorfske šole, udeležbe na proslavi, ob
otvoritvi in miru, kije prežemal vse
prisotne, lahko zatrdim, daje ravno
tu ta drugačnost. Z eno besedo re
čeno, v kulturi.
Zakaj waldorfska šola? Zaradi
življenja — alternative v smislu
kvalitete življenja, otroci se šole ne
boje, ker jim je dana možnost uspe
ha, otroku dovolijo izraziti tisto, kar
nosi v sebi, učitelj tvaldorfske šole
mora biti umetnik pri oblikovanju
mišljenja, čutenja in volje. Waldorfsko šolo je moč čutiti skozi te
lesno zdravje, moč, duhovno svo
bodo, to je skozi elemente, ki jih
človeštvo potrebuje za svoj obstoj
na zemlji.
Celotno šolo vodijo starši in uči
telji kot sodelavci in veliki prijatelji
otrok. Ljubezen je čutiti povsod.
Šola je bila zgrajena z darili ljudi, ki
so postali prijatelji drugačne šole. V
taki šoli ni učnih načrtov, dnevni
kov, pisnih priprav, ne ravnateljev
— so učitelji, ki skupno z učenci
kreirajo potrebno znanje. Začetki
takšne šole so položeni sedaj v Ljub
ljani. Bo to šola, kiji bomo sledili in
z njo tekmovali?
JOŽE PEČNIK

■-.»<~y.
MERCEDESI PRIDEJO TUDI NA DOM — Če bi sedanje odnose med Slo
venijo in Hrvaško merili po fantih iz ansambla Mercedes bend, zagotovo ne bi
bili shbi Polovico tega ta čas najboljšega predstavnika rock skupin na Dolenj
skem je namreč iz Karlovca, polovica pa iz Novega mesta. Res, da so skupaj
šele dobro leto, vendar, kot zatrjujejo, so sami izkušeni in prekaljeni glasbeni
mački Jomiesu je vodja ansambla in igra bas, Mommyje pevec, Obra bobnar,
Tičo pa poje in spremlja ansambel s kitaro. Ta čas nastopajo po diskotekah po
Sloveniji. Igrajo lastne skladbe, od ostalega repertoarja pa predvsem old fashion rock sedemdesetih let. Kotje povedal vodja ansambla, ki ta čas nima druge
zaposlitve, radi igrajo tudi na hišnih zabavah. Svoje skladbe želijo kar najhitre
je spraviti tudi na kaseto in posneli CD ploščo. (Foto: J. Pavlin)

BIANC.A NAJBOLJŠA — Na tradicionalnem, že 14. kvizu za učence
vseh osnovnih šol v sevniški občini, ki so ga ob zaključku meseca požarne var
nosti, tokrat na temo Za varnejši dom. pripravili sevniški gasilci, so naiveč zna
nja pokazali učenci osnovne šole Blanca Povsem izenačene ekipe OŠ Tržišče,
Boštanj in Krmelj so si šele po dodatnih vprašanjih priborile 2. oz. 3. mestoDrugi so bili Boštanjčani, tretji Krmeljčani, sledijo OŠ Tržišče, Šentjanž in
Sevnica Najboljše tri ekipe so dobile lepe knjižne nagrade (na posnetku pred
stavnik Dimnikarstva Jehnčič izroča monografijo dr. Ivana Stoparja Grado d
na Slovenskem Boštanjčanom, poleg so Blančani), prav tako sevniška OŠ Savo
Kladnik za najboljšo celostno likovno upodobitev ob mesecu požarne varnosti
in OŠ Krmelj za najbolje slogane. Izdelki so še na ogled v avli GD. (Foto: PPerc)
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ZBIRALI SMO POMOČ
ZA BEGUNCE
Pred kratkim smo na naši šoli
zbirali šolske potrebščine za begunce.
Doma sem malo pobrskala in sestavila
tri komplete barvic, našla sem tudi
nekaj svinčnikov, šilčkov ter dodala še
nekaj zvezkov. Vse to mi je bilo doma
v napoto, ubogim pregnanim vrstnikom
pa bo verjetno zelo prav prišlo. Zbrali
smo okrog 70 zvezkov, nekaj barvank,
knjig, ravnil, peresnic, barvic, radirk,
šilčkov, flomastrov, kemičnih svinčnikov
in tudi nekaj igrač. Mislim, da bi
zbiralno akcijo lahko še kdaj ponovili.
BRANKA AHLIN
7. r., novim krožek
OŠ Šentrupert

RAJANJE ZA
KONEC TEDNA
V petek, 9. oktobra, smo na OŠ v
Boštanju praznovali. V Skupnost
učencev smo sprejeli 39 ptvošojčkov,
jih primerno pogostili, za zabavo pa
je poskrbel mladi ansambel Mclanie.
Bilo je zelo veselo in dolga veriga
plešočih učencev sc je vila po šolskem
igrišču. Bučen aplavz si je prislužila
Renata, saj ji je oponašanje pevke
Haidi odlično uspelo. Rajanje sc je
končalo okrog 11. ure, takoj zatem pa
so sc nekateri že začeli pripravljati na
jesenski kros, na katerem so sodelovali
tekači iz cele sevniške občine. Naši so
zasedli kar nekaj prvih mest.
VESNA MIRTEU
8. r., OŠ. Boštanj

NONSTOP, NOVA SKUPINA IZ NO
VEGA MESTA — Skupino sestavljajo
Igor, Marjan, Borut, Simon in Karmen.
Skupaj so šele pol leta, za sabo pa imajo
veliko nastopov in snemanj s svojimi
prejšnjimi skupinami. Skupina trenutno
snema v snemalnem studiu Luca svojo
prvo samostojno kaseto. Pri delujim ve
liko pomagata Tomaž Borsan in Tomaž
Maraš. Skupina pripravlja v začetku
prihodnjega leta promocijsko turnejo po
celi Sloveniji. Imajo tudi svoj klub
občudo valcev, naslovje: Helena Filipas,
Segova 4, Novo mesto. (S. Ž.)

»KARIERA KOT
SPREMINJANJE«
Pri založbi ČZP Enotnost je te dni iz
šel koristen priročnik dr. Emila Rojca
pod naslovom »Kariera kot spreminja
nje«. Knjiga obdeluje zanimivo področ
je, ki bo z razvojem podjetništva pri nas
ter uveljavljanjem trga dela in znanja
gotovo vzpodbudilo nove razvojne stra
tegije znotraj podjetij in v okviru širših
korporacij. Priročnik je razdeljen na
osem poglavij, obogaten pa je tudi z vr
sto konkretnih napotil, pripomočkov in
tabel, ki bodo koristno služili vodilnim
kadrom na kadrovskem področju pa
tudi ostalim vodilnim delavcem. Knjigo
lahko naročite pri ČZP Enotnost, Ljub
ljana, Dalmatinova 4/III. Stane 850
tolarjev.
M. H.

V njen spomin
Po 48 letih še živ spo
min na vojne grozote
Ker se je bližal 1. november, dan
mrtvih, sem šel tudi jaz na pokopališ
če, kjer imam pokopane sorodnike,
znance in prijatelje. Na grobovih sem
videl mnogo dragega okrasja, mar
morja, belega peska in cvetov. Prišel
sem na konec pokopališča, kjer se je
grob že davno sesedel. Spomnil sem
se, da smo pred 48 leti tu pokopali
neko žensko. Poleti 1944 so Čerkezi
pod nemško komando napadli iz hr
vaške strani Belo krajino in kljub od
porom prodrli v Metliko in v nekatere
bližnje vasi ter tu počeli grozna deja
nja. Kmalu zatem meje grobar prosil
naj mu grem pomagat pokopat mrli
ča, ki so ga pripeljali iz bolnice in dali
v mrtvašnico. Preden smo ga pokopa
li, je grobar dvignil pokrov krste. Vi
deli smo žensko, staro okrog 30 let, bi
la je naga, ker je po operaciji, kije ni
prestala, ni nihče oblekel. Zvedeli
smo, da so jo Čerkezi našli doma, jo
posilili in tako zdelali, da je ostala v
nezavesti. Po njihovem odhodu sojo
sosedje našli in jo pripeljali v bolnico,
tam pa je zdravniki niso mogli več
ohraniti pri življenju. Tu smo jo po
kopali, grob pa je ostal zapuščen, ni
hče ni položil nanj niti enega cveta,
niti prižgal sveče. Nikoli nismo izve
deli za ime ženske, ki smo jo pokopali.
Po 48 letih pa želim, naj bo ta zapis v
njen spomin, saj se grob več ne pozna.
STANKO KRALJ

19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT, UTRIP
20.30 ONA + ON
21.35 HILTON, BANGKOK, avstral. nadalj.

(1/6)
9.55 - 12.10 in 14.20 - 0.40 TELETEKST
22.25 TV DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
10.10 VIDEO STRANI
22.50 NAPOVEDNIK
10.20 PROGRAM ZA OTROKE
22.55 SOVA:
JAKEC IN ČAROBNA LUČKA
POPOLNA TUJCA, amer. naniz. (3/28)
NORČIJE V ŽIVALSKEM VRTU
BEVERLY HILLS, 90210, amer. naniz.
JESENSKI VETER
(1/22)
11.50 ŠOLSKA TV:
POD KRINKO, amer. film
ANALITIČNA MEHANIKA (5/52)
2.15 VIDEO STRANI
ANGLEŠČINA: FOLLOW ME, 60.
SLOVENIJA 2
lekcija
MUZZY, ANGLEŠČINA ZA NAJ 14.20 Video strani -14.30 Tok tok (ponovitev)
- 16.25 Sova (ponovitev) - 17.45 Poglej in
MLAJŠE (5/20)
zadeni - 18.30 Domači ansambli: Štirje kovači
12.00 POROČILA
-19.00 Levje rjovenje (zabavna oddaja) -19.30
12.05 VIDEO STRANI
Dnevnik ORF - 20.00 Preludij poletju (balet)
14.35 VIDEO STRANI
- 20.25 Sama v temi (amer. film) - 22.10
15.45 NAPOVEDNIK
Tračarije - 23.10 Koncert Michaela Jacksona
14.50 ŠPORTNA SREDA, ponovitev
(posnetek iz Bukarešte) - 1.10 Video strani
16.55 POSLOVNE INFORMACIJE
17.00 DNEVNIK 1
17.10 PROGRAM ZA OTROKE
EBBA IN D1DRIK, švedska nadalj.
(5/9)
NEDELJA, 8. XI.
Z1V ŽAV
18.30 ŽE VESTE,.., svetovalno izobraževalna SLOVENIJA 1
oddaja
8.50 - 13.30 in 15.15 - 0.20 TELETEKST
19.05 RISANKA
9.05 VIDEO STRANI
19.20 NAPOVEDNIK
9.15 PROGRAM ZA OTROKE
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
ŽIV ŽAV, ponovitev
20.05 ŽARIŠČE
EBBA IN D1DRIK, Šved. nadalj. (5/9)
20.35 KOŠNIKOVA GOSTILNA
10.30 NAŠA PESEM, 4. oddaja
21.45 TEDNIK
11.00 SPREHODI PO STARI LJUBLJANI, 3.
22.35 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
oddaja
23.00 POSLOVNA BORZA
11.30 OBZORJA DUHA
23.15 SOVA
23.15 DRAGI JOHN, amer. naniz., 29. 12.00 POROČILA
12.05 LJUDJE IN ZEMLJA
epizoda
23.40
HANNAY, angl. naniz (5/6) 12.35 DOMAČI ANSAMBLI:
ŠTIRJE KOVAČI
0.30 VIDEO STRANI
13.05 BEGUNCI, TU Z NAMI
SLOVENIJA 2
15.40 NAPOVEDNIK .
16.30 Video strani - 16.40 Sova (ponovitev) 15.45 Maksim Gorki: ŽIVLJENJE KLIMA
18.00 Slovenska kronika - 18.10 Regionalni
SAMGINA, ruska nadalj. (6/14)
programi - Koper -19.00 Video lestvica -19.30
16.50 EP VIDEO STRANI
Dnevnik KP - 20.00 TV igrica - 20.30
16.55 POSLOVNE INFORMACIJE
Gozdarska hiša Falkenau (29. epizoda nemške
17.00 DNEVNIK 1
naniz.) - 21.00 Podnebje in človek (angl.
17.10 PIGMALION, angl. film
poljudnoznan. serija, 1/3) - 21.55 Umetniški
18.50 TV MERNIK
večer: Narkomanija: Gordijski vozel mamil
19.05 RISANKA
(amer. dok. film); H kot heroin (kanadski film)
19.15 NAPOVEDNIK
- 0.15 Video strani
19.20 SLOVENSKI LOTO
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT,
ZRCALO TEDNA
20.30 ZDRAVO
PETEK, 6. XI.
21.35 ŽIVLJENJSKE PREIZKUŠNJE, angl.
poljudnoznan. serija (4/13)
SLOVENIJA 1
22.25 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
9.45 - 12.10 in 13.30 - 2.10 TELETEKST
22.50 NAPOVEDNIK
10.00 VIDEO STRANI
22 55 SOVA'
10.10 PROGRAM ZA OTROKE
AMERIŠKE VIDEO SMEŠNICE, 30.
MOJA DRUŽINA IN OSTALE ŽIVA
epizoda
LI, angl. nadalj. (6/10)
BEVERLY HILLS, 90210, amer. naniz.
ZVERINICE IZ REZIJE, (13/13)
(2/22)
11.00 PODNEBJE IN ČLOVEK, ponovitev
0.10 VIDEO STRANI
angl. poljudnoznan. serije (1/3)
11.50 POSLOVNA BORZA, ponovitev
SLOVENIJA 2
12.00 POROČILA
Opomba: 15.40 F-l, posnetek iz Adelaide
12.05 VIDEO STRANI
13.30 Video strani - 13.40 Sova (ponovitev) 13.45 VIDEO STRANI
15.35 Napovednik - 15.40 Športna nedelja 13.55 NAPOVEDNIK
19.30 Dnevnik - 20.00 Videogodba - 20.30 TV
14.00 UMETNIŠKI VEČER, ponovitev
prodaja nepremičnin - 20.35 Otoki ljubezni
16.20 GOSPODARSKA ODDAJA: MADE
(nemška poljudnoznan. oddaja) - 21.05 Diri
IN SLOVENIA, ponovitev
genti in muzikanti (nadalj. HTV, 5/7) - 22.20
16.55 POSLOVNE INFORMACIJE
Plesni nokturno - 22.25 Športni pregled
17.00 DNEVNIK 1
17.10 TOK, TOK, oddaja za mladostnike
19.10 RISANKA
19.20 NAPOVEDNIK
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT,
PONEDELJEK, 9. XI.
FORUM
20.30 ODLOŽENI RAJ, angl. nadalj. (11/12)
SLOVENIJA 1
21.25 SREČANJE Z JUTROVIM NA PTUJ
8.50 - 12.15 in 15.20 - 0.30 TELETEKST
SKEM GRADU, 2. oddaja
9.05 VIDEO STRANI
21.35 OČI KRITIKE
9.15 PROGRAM ZA OTROKE
22.25 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
10.00 ODLOŽENI RAJ, ponovitev angl.
22.55 SOVA:
nadalj. (11/12)
22.55 BAGDAD CAFE, amer. naniz.
10.50 MERNIK, FORUM, UTRIP, ZRCALO
(4/15)
TEDNA, ponovitve
23.20 HANNAY, zadnja epizoda angl. 12.00 POROČILA
naniz.
12.05 VIDEO STRANI
0.15 SATAN, ruski film
16.05 VIDEO STRANI
2.00 VIDEO STRANI
16.15 NAPOVEDNIK
SLOVENIJA 2
16.20 DOBER DAN, KOROŠKA
16.30 Video strani - 16.40 Sova (ponovitev) 16.55 POSLOVNE INFORMACIJE
18.00 Slovenska kronika - 18.10 Regionalni
17.00 DNEVNIK 1
programi - Maribor -19.00 Jazz in blues -19.30
17.10 PROGRAM ZA OTROKE
Dnevnik RA1 - 20.00 TV igrica - 20.30
RADOVEDNI TAČEK
Gozdarska hiša Falkenau (30. epizoda) - 21.00
UTONILO JE SONCE (2/6)
Studio City - 22.30 Slovenski glasbeni dnevi 92
OSCAR JUNIOR (6/11)
- 23.15 Vojna, nasilje in mir (posnetek iz CD)
18.10 OBZORJA DUHA, ponovitev
- 0.00 Video strani
18.45 MOJA KNJIGA O DŽUNGLI, nemška
poljudnoznan. serija (10/27)
19.05 RISANKA
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
20.05 VOLITVE 90
SOBOTA, 7. XI.
21.00 J. Kozak: MARKI GROLL, izvirna TV

SLOVENIJA 1

7.25 - 12.10 in 13.10 - 2.25 TELETEKST
7.40 VIDEO STRANI
7.50 IZBOR
7.50 RADOVEDNI TAČEK
8.00 LONČEK, KUHAJ!
8.10 OSCAR JUNIOR (5/11)
8.20 MODRO POLETJE, 37., 38. del
9.10 KLUB KLOBUK
11.05 ZGODBE IZ ŠKOUKE
12.00 POROČILA
12.05 VIDEO STRANI
13.35 NAPOVEDNIK
13.40 VOJNA, NASUJE IN MIR, ponovitev
14.30 TEDNIK, ponovitev
15.20 OSTRŽKOVE PRIGODE, italij. nadalj.
(1/6)

16.15 SREČANJE Z JUTROVIM NA PTUJ
SKEM GRADU, ponovitev 2. oddaje
16.25 MARIJANA, franc, risanka (1/13)
16.55 POSLOVNE INFORMACIJE
17.00 DNEVNIK 1
17.10 BAZILSKA TRILOGIJA:
BORBA ZA OHRANITEV GOZDOV,
ponovitev zadnjega dela
18.00 DA NE BI BOLELO
18.30 DOBER TEK! - KUHARSKI NASVETI
PAULA BOCUSEJA (9/22)
18.55 RISANKA
19.10 NAPOVEDNIK
19.15 ŽREBANJE 3 X 3

Št. 45 (2255) 5. novembra 1992

22.00 SREČANJE Z JUTROVIM NA PTUJ
SKEM GRADU, 3. oddaja
22.10 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
22.35 NAPOVEDNIK
22.40 SOVA:

SLOVENIJA 2
15.15 Video strani - 15.25 Oči kritike
(ponovitev) - 16.15 Sova (ponovitev) - 17.30
Športni pregled (ponovitev) - 18.00 Šlovenska
kronika - 18.10 Regionalni programi Ljubljana - 19.00 Videošpon - 19.30 Dnevnik
RAI - 20.00 Pari (TV igrica) - 20.30 Gozdarska
hiša Falkenau (nemška naniz., 31/35) - 21.00
Gospodarska oddaja: 10000 obratov - 21.30
Sedma steza - 22.00 Zgodovina Slovencev v
filmskih freskah (5. oddaja) - 22.45 Ciklus
filmov znanih režiserjev: Roger Corman:
Zgodba groze (amer. film) - 0.10 Moda

8.35 - 12.15 in 13.55 - 0.40 TELETEKST
8.50 VIDEO STRANI
9.00 PROGRAM ZA OTROKE
ZGODBE IZ ŠKOUKE
10.00 ŠOLSKA TV, ponovitev
11.00 SEDMA STEZA, ponovitev
11.30 DA NE BI BOLELO, ponovitev
12.00 POROČILA
12.05 VIDEO STRANI
14.10 VIDEO STRANI
14.20 NAPOVEDNIK
14.25 ZGODOVINA SLOVENCEV V FILM
SKIH FRESKAH, ponovitev 5. oddaje
15.10 ZGODBA GROŽE, ponovitev angl.
filma
16.55 POSLOVNE INFORMACIJE
17.00 DNEVNIK 1
17.10 PROGRAM ZA OTROKE
LONČEK, KUHAJ!
PRVI USPEHI
SREČANJE Z JUTROVIM NA PTUJ
SKEM GRADU, ponovitev 3. oddaje
DENVER, POSLEDNJI DINOZA
VER, amer. naniz. (7/20)
PO BELIH IN ČRNIH TIPKAH (5/8)
18.40 ALPE-DONAVA-JADRAN
19.10 RISANKA
19.20 NAPOVEDNIK
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
20.05 VOLITVE 92
21.40 PRAVA CHARLOTTE, angl. nadalj.
(2/4)
22.35 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
23.00 POSLOVNA BORZA
23.10 NAPOVEDNIK
23.15 SOVA:
HAGGRAD II., amer. naniz. (3/7)
BEVERLY HILLS, 90210, amer. naniz.
0.30 VIDEO STRANI
14.55 Video strani - 15.05 Sova (ponovitev) 16.50 Svet poroča - 17.30 Slovenci v zamejstvu
- 18.00 Slovenska kronika - 18.10 Regionalni
programi - Koper - 19.00 V službi rockn rolla
- 19.30 Dnevnik ORF - 20.00 Pari (TV igrica)
- 20.30 Gozdarska hiša Falkenau (nemška
naniz., 32/35) - 21.00 Glasba, show in cirkus
- 22.00 Osmi dan - 22.50 Novosti založb - 23.00
Svet poroča (ponovitev) - 23.40 Video strani

BRAMAC, d.o.o. Škocjan
Dobruška vas 45
68275 ŠKOCJAN
objavlja prosto delovno mesto

FINANČNEGA OPERATERJA
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa zakon,
izpolnjevati še naslednje:
— VI. oz. V. stopnja strokovne izobrazbe ekonomskokomercialne smeri;
— dve leti delovnih izkušenj na področju finančno računovod
ske službe;
— obvezno znanje nemškega jezika;
— vozniški izpit B kategorije.
Delo objavljamo za nedoločen čas, s trimesečnim poskusnim
delom.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov:
BRAMAC, d.o.o. Škocjan, Dobruška vas 45,68275 Škocjan, v 8
dneh po objavi. O izbiri vas bomo obvestili v 30 dneh po konča
nem zbiranju prijav.

OBVESTILO
Podjetja, druge organizacije in skupnosti, or
gane, društva in občane obveščamo, da je po
sklepu Izvršnega sveta skupščine občine Novo
mesto, sprejetem na seji dne 22.9.1992 (sklep
objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije
št. 47/92),
JAVNO RAZGRNJEN

SREDA, 11. XI.
SLOVENIJA 1
9.40 - 12.15 in 16.20 - 0.40 TELETEKST
9.55 VIDEO STRANI
10.05 PROGRAM ZA OTROKE
DENVER, POSLEDNJI DINOZAVER
(2/20)

PO BELIH IN ČRNIH TIPKAH,
ponovitev 5. oddaje
11.00 PRAVA CHARLOTTE, ponovitev angl.
nadalj. (2/4)
11.50 POSLOVNA BORZA, ponovitev
12.00 POROČILA
12.05 VIDEO STRANI
16.45 NAPOVEDNIK
16.55 POSLOVNE INFORMACIJE
17.00 DNEVNIK 1
17.10 PROGRAM ZA OTROKE
KLUB KLOBUK
19.10 RISANKA
19.20 NAPOVEDNIK
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
20.05 FILM TEDNA
POT UPANJA, švicarski film
22.00 SREČANJE Z JUTROVIM NA PTUJ
SKEM GRADU, 4. oddaja
22.10 SPREHODI PO STARI UUBUANI
22.45 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
23.10 NAPOVEDNIK
23.15 SOVA:
RADIO FM, amer. naniz. (7/13)
BEVERLY HILLS, 90210, amer. naniz.
0.30 VIDEO STRANI

OSNUTEK PROGRAMSKE ZASNOVE
ZA UREDITVENI NAČRT NOVI TRG V NO
VEM MESTU
kot sestavni del sprememb in dopolnitev družbenega plana
občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990

v času od 12. oktobra 1992 do 11. novembra 1992
'v prostorih Skupščine občine Novo mesto, Ljubljanska c.
2,1. nadstropje

JAVNA OBRAVNAVA
osnutka programske zasnove bo

— v četrtek, 12.11.1992, ob 18.00 uri v sejni dvorani Skup
nosti krajevnih skupnosti Novo mesto, Glavni trg 7.
Do poteka javne razgrnitve osnutka lahko podate pisne pripo
mbe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljete
Zavodu za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje
občine Novo mesto, Ljubljanska 2.
Na javni obravnavi bodo navzoči izdelovalci osnutka dokumen
ta, ki bodo dokument podrobneje obrazložili in prisotnim dajali
pojasnila.

Vljudno vabljeni!
Zavod za družbeno planiranje
in urbanistično načrtovanje
občine Novo mesto

SLOVENIJA 2
15.45 Video strani - 15.55 Osmi dan
(ponovitev) - 16.45 Sova (ponovitev) - 18.00
Šlovenska kronika - 18.10 Regionalni programi
- Maribor - 19.00 Psiho - 19.30 Dnevnik HTV
- 20.00 Pari (TV igrica) - 20.30 Gozdarska hiša
Falkenau (nemška naniz., 33/35) - 21.00
Športna sreda - 21.55 Vinko Vodopivec, ljudski
pastir in pisatelj - 22.55 Video strani
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išče ambiciozne strokovnjake:

1. mag. elektrotehnike
— 3 leta izkušenj na računalniških sistemih
— aktivno znanje angleškega jezika

1
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2. dipl. oec
— pripravnik

%:■

14.000 DEM

Super ugodna cena v novembru:
ROVER 416 Sl, kat., 1600 ccm, 111 KM, metalik barva, temne
šipe, centralno zaklepanje, servo volan, elek. pomik šip, pomik
volana, klimo naprava .... 29.500 DEM

SLOVENIJA 2

PROTRONIX, d.o.o.
Železničarska 32
68340 Črnomelj

i

24.900 DEM
22.000 DEM
17.300 DEM

SLOVENIJA 1

:£
&

::::::

Novembra posebno ugodno:
OPEL ASTRA
SEAD TOLEDO 1,6 CL
SEAD IBIZA 1,6 kat.
SEAD MARBELA 900, kat.
5 prestav

Za vsa vozila iz našega programa vam odobrimo ugodno 4letno bančno posojilo. Možen odkup na leasing!

TOREK, 10. XI.

..

£;

PODJETJE ZA TRGOVINO, TURIZEM IN PROMET d.o.o.
68257 DOBOVA, SELSKA 21, tete: 0608 64-625

Prijave z dokazili o izobrazbi pošljite na naslov:
Protronix, d.o.o., Železničarska 32, Črnomelj.

i
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REVOZ
Novo mesto d.d.
objavlja prosta delovna mesta:

1. v informatiki
RAZVOJ INFORMACIJSKIH SISTEMOV
Pogoji:
— visoka ali višja šola
— delovne izkušnje na področju informatike
— poznavanje programskega jezika RPG
— aktivno znanje angleškega jezika, zaželena tudi francoščina

2. v direkciji splošnih dejavnosti
SOCIALNI DELAVEC
Pogoji:
— višja šola za socialne delavce
— zaželene delovne izkušnje
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8
dneh na naslov: REVOZ Novo mesto, d.d., kadrovska služba,
Zagrebška 20, Novo mesto.

DOLENJSKI UST

FSJ rebuditi želimo zavarovalsko stroko, ki je dremala dolga desetletja. Zato v Adriaticu že od vsega začetka
UH uvajamo nova zavarovanja, svetujemo, pomagamo in izobražujemo. Prvi smo Vas opozorili na
usodne spremembe, ki jih prinaša nova zdravstvena zakonodaja in Vam ponudili možnost,
da se po 1. januarju 1993 izognete doplačilom zdravstvenih storitev. Tudi v okviru
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja boste naši zavarovanci dobili vse,
kar pričakujete in zahtevate od dobre zavarovalnice.
zavarovalna družba d.d.

Adriatic *

Varujte Svoje Zdravje.

assicuraziom s.p.a.

*“■ JUGOTANIN
ODKUPUJE

trgovina in storitve, d.o.o.
68000 Novo mesto
C. komandanta Staneta 10
tel. (068) 24-780, 24-781

Na zalogi imamo večje količine tekstilnih izdelkov iz LASTNE
PROIZVODNJE in iz uvoza:
• dolge spodnje hlače
• otroške, ženske in moške pižame
• sobne copate
• bunde
• flanela srajce
• prevleke za vzglavnike
• otroške dokolenke
• otroške, ženske in moške trenirke
• mečkanke za odrasle

61000 LJUBLJANA
Poljanska 95
Tel.:
(0)61/316-143

ČREVA, OVITKI, DIŠAVE,
MESARSKI PRIBOR,
STROKOVNI NASVETI .. .

—n

objavlja prosti delovni mesti:

OKNA * SENČILA * VRATA

1. POOBLAŠČENE URADNE OSEBE
2. PEKA

PLAČILO

••••••••••••••••••••••••••••••••••a

vrtne garniture - notranja vrata " FOREL

UGODNE CENE STANOVANJSKIH HIŠ IN STEN
is
g

mi

Pod 1. se šteje zavarovalna doba s povečanjem 12/16
mesecev.
Za sklenitev delovnega razmerja mora kandidat izpolnjevati še
naslednje pogoje: daje zdravstveno sposoben; da ni bil obso
jen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je neprimeren za oprav
ljanje dela v KPD; daje državljan Republike Slovenije in aktivno
obvlada slovenski jezik. Kandidati bodo opravljali psihološki
preizkus s testiranjem in razgovorom.

Lesna industrija Škofja Loko, tel.: 0G4/C31-241, fax. 064/632-26I
Predstavništva:
NOVO MESTO, Ob potoku S, tel.: 086/22-7T2
METLIKA, Vinogradniška 41, tel.: 086/58-716
KRŠKO, CKŽ21. tel.: 0803/21-236
w

Pogodbeno predstavništvo:
TREBNJE, Trubarjeva n. h., tel. fax: 068/45-640

PRODAJA ŠPORTNE OPREME
Na tratah 3, NOVO MESTO, tel.: (068) 28 733

Pod 2:
— srednja (triletna) izobrazba — smer pek in 2 leti ustreznih de
lovnih izkušenj ter izpit iz higienskega minimuma.

JELOVICA

"•v .

Ofpofir

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.

BREZOBRESTNO POTROŠNIŠKO POSOJIIO

jj

Informacije:
GIP »PIONIR« PROGRAM LESNIH IZDELKOV, d.d.
Kettejev drevored 37, Novo mesto
tel. (068) 25-189, 28-143

Ministrstvo za pravosodje in upravo
KAZENSKI POBOLJŠEVALNI DOM DOB PRI
MIRNI

10 - 35% POPUST
TAKOJŠNJE

Na zalogi je tudi omejena količina drsnih in preklopnih (harmo
nika) vrat.

Grosisti, trgovine, butiki — POZOR!

MALOPRODAJNA
TRGOVINA

VSE ZA KOLINE

f\

ovalne oblike iz masivnega smrekovega lesa v različnih tonih.

VELEMA

Za vse informacije se obrnite na našo komercialno službo, te
lefon 0608-81 -349, oziroma na naslov: Jugotanin, Hermanova
1, 68290 Sevnica.
Plačilo je dobro in zagotovljeno!

HVALA ZA OBISK

Nudi po izredno ugodnih cenah
jedilne in reprezentančne raztegljive mize

■■■■■■■■■■■■(■■■■■■■a

Les odkupujemo preko:
— območnih gozdnih gospodarstev
— območnih kmetijskih.zadrug

indov

PROGRAM LESNIH IZDELKOV d.d.

VAKO, d.o.o.,
Kolodvorska 56,
68340 ČRNOMELJ
Tel.: 068/52-073, 52-555, 53-173
Fax: 068/53-173, 52-073

kemična industrija, p.o. Sevnica

LES PRAVEGA
KOSTANJA

[j^JOL^Mora

Zaposlimo diplomiranega ekonomista ali
gradbenega inženirja za vodenje investicij.
Nastop dela je možen takoj.

§g§s
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Delovno razmerje bosta sklenila za nedoločen čas s polnim delovnim časom in poskusnim delom 3 mesece.
Po dogovoru nudimo peku samsko ali družinsko stanovanje.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izobrazbi pošljite v 8
dneh po objavi na naslov: Kazenski poboljševalni dom Dob pri
Mirni, 68233 Mirna.
Jože Jevnikar
UPRAVNIK

KUPON

flllCOdi

Vse za šport in prosti čas
* smučarska oprema
* puhovke, termo oblačila
* trenirke, copati
Plačilo na več obrokov!
5% popusta priznamo kupcem, ki bodo ob nakupu predložili J
oglas iz Dolenjskega lista!
•

S

•
•
•
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VSAK ČETRTEK
SALOMONOV

OGLASNIK

VI NAM - Ml VAM

Kettejev drevored 37, NOVO MESTO

VSE NA ENEM MESTU
— Servisiranje tovornih vozil in gradbene mehanizacije,
vključno s pranjem in ličenjem vozil,
— vulkanizerstvo,
.
— izdelovanje kovinskih konstrukcij in gradbene
•,
galanterije,
— opravljanje preventivnih tehničnih pregledov,
— kontrola in popravila tahografov,
— trgovina z vozili iz programa IVECO, rezervnimi deli, tehničnim mate
rialom (črno in barvno metalurgijo)
Če želite hitro in kvalitetno opravljene storitve, je PIONIR MKO d.d., Ket
tejev drevored 37, tel. (068) 24-826, trgovina (068) 26-001, fax
(068) 28-179, pravi nasov za Vas.

Prepričani smo, da boste odslej redni koristnik naših uslug tudi Vi.

MANA*
turistična agencija
Partizanska 7
Novo mesto
(068) 28-136

KOM PAS
ICg'! NOVO MESTO
TURISTIČNO
PODJETJE d.d.
Novi trg 6,
tel.: 068/21-333,
23-404

Vpis v plesne tečaje, v petek, 20. novembra, v hotelu
Metropol

* predšolski otroci — začetni tečaj — ob 16.uri
* predšolski otroci — nadaljevalni — ob 17. uri
* odrasli — začetni tečaj — ob 18. uri
* odrasli — nadaljevalni — ob 20. uri
Informacije in vpis: tel.: 28-136

Vam nudi kompleten turistični servis:
— najugodnejše cene letalskih prevozov,
— obisk vseh večjih svetovnih sejmov,
— Božično-novoletna potovanja (Italija, Francija, Madžar
ska, Turčija, Egipt, ZDA .)
— Božično novoletni prazniki ob morju in na celini,
— zdraviliški programi,
— smučanje doma in v tujini

UGODNO: Vikend v Jordaniji 27.11.92
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Dolenjci, Belokranjci, Posavci...

Novi salon pohištva KRAJNC

in

v

a

OPREMA

vas v soboto, 7. novembra, ob 10. uri
vabita na slovesno otvoritev novega salona pohištva
in poslovnih prostorov na Regerških košenicah 65 a
v Novem mestu.

Prisotnost na otvoritvi je obljubil tudi predsednik pred
sedstva Republike Slovenije Milan Kučan.
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Tel.: (061) 40 787

(

Z zmanjševanjem telesne teže krepite organizem

|

shujševalni čaj
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Vsi dosedanji preparati za hujšanje
(vitaminske tablete, dietetski preparati) so
reševali problem zmanjševanja telesne
teže, ne pa tudi ohranjevanja idealne
telesne teže. Izjema pri tem je Čang Šlang, čaj za reduciranje telesne teže po
kitajski recepturi.Je zdravilen, iz naravnih
sestavin in ga lahko uporabljamo za
posebno nego telesa, povzroča izgubo teže,
plinov, nakopičenih maščob in spodbuja
izgubo teka. Z rednim pitjem čaja Čang Šlang bodo izgorele odvečne telesne
maščobe, vaše telo pa bo postalo gladko in
gibčno. Čaj Čang - Šlang je sestavljen iz
posebnih sestavin in je primeren za ženske
in moške, stare in mlade, za vse starosti.

|

Čang Šlang so nekoč pili bogati Kitajci. S pitjem tega čaja so obdržali vitkost in gibčnost. Tudi vsak obrok hrane so
čutili kot en sam požirek.
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V novem salonu pohištva boste še naprej lahko kupovali sedežne garniture, vzmetnice ter druae
izdelke po tovarniških cenah in pod ugodnimi pogoji. Nudili vam bomo tudi najnovejše modele
zaves modnih barv, karnise, ostalo notranjo dekoracijo in svetovanje po naročilu podjetja VOAL

Škatlica Čang - Šlanga vsebuje 40 vrečk čaja, ki so garancija za dosego želene telesne teže. Pojrit ju čaja ne čutite v želodcu
nobene teže, niti kakšne druge neprijetnosti, kajti niste pili pivskega kvasa, pač pa Čang - Slang, čaj s tradicijo več kot
1.700 let.
Za izgubo teže je dovolj, da vsak dan pred
obrokom popijete eno skodelico tega čaja
in vsi problemi bodo rešeni. Zaradi izgube
telesne teže ne boste nervozni, nasprotno,
ime in priimek
ohranili boste dobro razpoloženje.
Isti učinek boste dosegli, če popijete dve
ulica in št.
skodelici Čang - Šlanga pred spanjem.
Čaj Čang - Šlang lahko naročite po pošti
na naslov: Džirio, p. p. 45,61000 Ljubljana
poštna št. in kraj
in po telefonu: (061)40787,
Čang - Šlang prodaja na 'slovenskem
število zavitkov
................
tržišču ekskluzivno podjetje Džirio, d.o.o.,
Ljubljana.
Cena Čang-Šlanga je 599 SIT + poštni
stroški. Plačate po povzetju.

Naročilnico pošljite na naslov:
Džirio, p. p. 45, 61000 Ljubljana
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SVETUJEMO
PROIZVAJAMO

M keramika«*

PROJEKTIRAMO

Že iMATE

NOVO MESTO d.d.

PRODAJAMO

TRGOVINO,DELAVNICO,POSLOVNI PROSTOR,
SKLADIŠČE, GOSTINSKI LOKAL...?

MONTIRAMO

plAČujETE pREVisoko NAJEMNiNO,
IMATE pREMAlo PROSTORA,
pORAbiTE pREVEČ ENERTjijE?

iVT

VSE NA ENEM MESTU
• kmečke peči
• toplozračne peči
• štedilniki
• kamini

“SPRAVITE
SVOJE
PODJETJE
POD
LASTNO ■
STREH 0“

Sfei.

• pizza peči
• polnomontažne peči

V JELOVICI VAM ZMONTIRAMO

• zdravo in ekonomično gretje
• ekološko čisto okolje
• lahko vzdrževanje, kakovost in trajnost peči,
predvsem pa prihranek pri energiji

V NAjIšRAjsEM ČASU VAM pR'pRAV'M0 CfloTEN pRojtlfT, doSTAV'MO 'N NAROČEN'

INFORMACIJE

PIONIR — KERAMIKA Novo mesto, d.d.,Slakova 5
tel.: 068/21-201, 26-016, 26-015,fax: 068/24-298
TRI PREDNOSTNA
VPRAŠANJA V
NOVOLESU
Poučno branje o zdravstvenem zavaro
vanju po novem, o lastninjenju in izobra
ževanju, »s katerim se začne in konča sle
herna kakovost«, prinaša nova, 5. številka
glasila delavcev podjetij Novolesa. O pr
vem zgoščeno poroča dr. Ivan Balog,
medtem ko deset delavcev sodeluje s po

gledi na lastninjenje. Novoles je medtem
že postal delniška družba, čeprav v tej fazi
njegova Istnina še nima značaja pravega
lastninjenja, saj je še vedno v celoti druž
bena. Delavci s krajšo in tudi zelo dolgo
delovno dobo menijo, da bi bilo prav, če
bi imeli v svojih rokah čim večji delež po
djetja. Težko bodo kupili delnice, saj
mnogi med njimi komaj povežejo konec s
koncem mesečnih izdatkov za preživetje.
Zavedajo se, da se je podjetje ob nizkih
plačah zaposlenih v preteklosti ugodno

POSLOVNE 03JEKTE

razvijalo, zdaj pa namesto lepih bes
čakujejo predvsem več reda, pošt
posluha za posel in za ljudi.
Direktor Milan Bajželj meni ti
krat, da bo podjetje z mešano lastnii
seglo možnosti in pogoje za razcvel
kurenčnost kapitala, poslovnost ir
čno tudi za polet
idej. Tudi te so kapital, ki počasi d
vrednost in ki jih bodo novi odnos
gotovo samo še spodbudili.
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JELOVICA
Lesna industrija, 64220 Škofja Loka, Kidričeva 58
tel.: (064) 631-241, telefax: (064) 632-261
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tedenski koledar
Četrtek, 5. novembra - Sabina
Petek, 6. novembra - Lenart
Sobota, 7. novembra - Zdenka
Nedelja, 8. novembra - Bogo
Ponedeljek, 9. novembra - Teodor
Torek, 10. novembra - Leon
Sreda, 11. novembra - Martin
LUNINE MENE
10. novembra ob 10.20 - ščip

kino
BREŽICE: 5.11. (ob 20. uri) ter 7.
in 8.11. (ob 18. in 20. uri) ameriški

kmetijski stroji
TRAKTOR Zetor 5011, 1380 delov
nih ur, žetveno napravo BCS in rotacijsko
kosilnico 1MT, 4 diski, prodam. Strajnar,
Gor. Globodol 35, Mirna Peč, ® 78-091.
4662
KMETOVALCI, POZOR! UGOD
NA nabava traktorjev ZETOR, UNIVERZAL, SAME, TOMO VINKOVIC
826, URSUS, LINDER vseh tipov, z
vsemi priključki, po naročilu ter RAB
LJENI traktorji vseh vrst in tipov, po do
govoru s priključki - sadilec krompirja
HMEZAD avtomatski, rabljeni IMT 542.
Na zalogi KREDIT do 5 let. Informacije
pri TRGOAVTU Kranj, Gorenjesavska
17 ali n (064)221-192, od 8. - 16. ure,
4670
sobota od 8. - 12. ure.
IMT 533, starejši letnik, Z 101 confort,
starejši letnik, prodam. ® 42-571.
4672
DOBRO OHRANJEN TV 18, s plu
gom in frezo, prodam. Franc Hočevar,
Dol. Radulje 25 a, Škocjan.
4673

kupim
HLODOVINO zelenega bora in smre
ke, druge in tretje kvalitete, kupim, /c 57137, od 8. - 13. ure.
4685

motorna vozila
126 P, letnik 1987, prodam. Rozman,
Ždinja vas.
4616
PRODAM karambolirano vozilo.
Šentrupert 51, Otočec.
GOLF, 1. 77, registriran do 5/93, pro
dam. >. 45-312.
K 5 GT turbo, letnik 1986, prodam, c
068/24-374.
OSEBNI AVTO Tavrija, letnik 1990,
registriran do 7/93, prevoženih 24.000
km, in Z 850, karambolirano, prodam po
delih. ® 76-087.
4623
R 5 Campus, letnik 1991 /11, prodam.
068/22-917.
R 4 GTL, letnik 1988, registriran do
6/93, prodam.25-632.
4625
UNIMOC, motor Mercedes D, vozen,
dobro ohranjen, prodam, s 43-622, po
poldne.
4627
R 5 CAMPUS. letnik 1990, rdeč, garažiran, prevoženih 44.000 km, prodam.
® (068)42-035.
4628
OPEL KADETT 1.3, letnik 11/89,
prevoženih 15.000 km, prodam. Franc
Kolenc, Dol. Kamence 61 b, Novo mesto.
4630
OPEL KADETT 1.6, letnik 1990, karamboliran, prodam, ® 78-418. 4631
KOMBI 850, letnik 1985, registriran
celo leto, prodam po ugodni ceni. c 50123.
4632
JUGO 55, letnik 1989, prodam, ®
(068)73-411, po 16. uri.
,
4638
126 P, letnik 1988, in JUGO 55, letnik
1988, dobro ohranjena, prodam. Robert
Rebselj, Razdrto 10, Šentjernej.
4640
JUGO 45, letnik 1989, ugodno pro
dam. Zvone Grabnar, Razdrto 8, Šentjer
nej.
4641
GS 1300 SUPER, letnik 1980, po de
lih ali za dele prodam. Janez Bambič,
Šmalčja vas 27, Šentjernej.
4645
Z 850, letnik 1982, prodam, ® 23311 int. 777, od 9. do 12. ure.
4649
JUGO 45, letnik 1989, prodam. Mar
tin Matko, Stopiče 94, Novo mesto.
4650
LADO KARAVAN, dobro ohranje

akcijski film Jekleni konjički. 6.11. (ob
19.30) plesni Kazino Ljubljana.
ČRNOMELJ: 6.11. (ob 19. uri),
7.11. (ob 16. in 19. uri) ter 8.11. (ob
16., 18.15 in 20.30) ameriški fantazijski
film Batman se vrača. 6.11. (ob 21.
uri) erotični film Zelo nezvesta žena.
KRŠKO: 6.11. (ob 20. uri) in 8.11.
(ob 18. uri) ameriški akcijski film
Gladiator. 10.11. (ob 20. uri) ameriška
komedija Papež mora umreti.
NOVO MESTO: 5.11. (ob 16. uri)
lutkovna predstava Volk in sedem
kozličkov. 5.11. (ob 18. uri) ameriški
fantazijski film Batman se vrača. 5.11.
(ob 20. uri) ter od 6. do 8.11. (ob
18. in 20. uri) ameriški akcijski film
Maščevanje dvojčkov. Od 6. do 8.11.
(ob 16.30) risanka Davno pozabljena
dežela.

no, letnik 1987, prodam za 4.000 DEM.
® 23-197.
4656
MERCEDES BENZ 200 E, letnik
11 /89, prevoženih 70.000 km, prodam.
Cena po dogovoru. S (068)52-073, 52555,52-173.
4658
GOLF CLD, star 8 mesecev, prodam.
® (0608)68-273.
4659
TOVORNI AVTO MAN, tip 9 192
HAK, prekucnik, letnik 1972, nosilnost 8
ton, prodam, ® (0608)68-273.
4660
MAN 16 200, prekucnik, letnik 1976,
nosilnost 9 ton, prodam, a (0608)68273.
4661
GOLF JGL, letnik 1981, prodam.
Darko Pucelj, Dobruška vas 15, Škocjan.
4663
CITROEN GS super, Ujetnik 1980,
prodam. ® (0608)34-978, zvečer.
4665
R 4, letnik 1990, prodam. Medlaj, Ma
li Slatnik 31, Novo mesto.
4668
R 4, prevoženih 29.000 km, ugodno
prodam, a 23-304 in 23-835, popoldne.
4669
JUGO 55, letnik 1985, prodam, a
27-434.
4674
R 4 GTL, letnik 1991, rdeče barve,
dobro ohranjen, prodam za 8.200 DEM
a 24-713.
4675
Z 101, letnik 1986, ugodno prodam
Darja Turk, Brod 4, Podbočje.
4676
R 4 GTL, letnik 1984, registriran do
4/93, prodam, a 78-256, popoldan.
4680
VW HROŠČ, letnik 1976, registriran
do 22.9.1993, s širokimi platišči in z vso
dodatno opremo, prodam. V račun vza
mem tudi manjši avto. S 25-893.
4682
Z 101, lepo ohranjeno prodam. Janc
Tone, V Brezov log 35.

obvestila

EURO 2000 d.o.o.
SAMSUNG
TV-AVDIO-VIDEO
CX 5312 W (55 cm, raven
ekran, teletekst, AV, stereo)

850 DEM
CX 6813 W (70 cm, raven
ekran, teletekst, AV, stereo)

1295 DEM
CX 5913 D (63 cm, raven
ekran, teletekst, AV, stereo)

1250 DEM
Na zalogi imamo bogato po
nudbo HI-FI stolpov, videore
korderjev, CD playerjev in
kombiniranih mikrovalovnih
pečic od 17 I do 34 I.
Posebna ponudba:
SAMSUNG
MIKROVALOVNE PEČICE
17 litrov 800 W 340 DEM
MIKROVALOVNE PEČICE kombinirane
28 litrov 800 W 400 DEM
MIKROVALOVNE PEČICE
34 litrov 1200 W 880 DEM
Plačljivo v protivrednosti SIT.
Vse inf. SAMSUNG EURO
2000. Brežice
Tel. (0608) 61-936
B. Milavec 73
Delovni čas od 9. do 12. ure in
od 13.30 do 19. ure, ob sobo
tah od 8. do 13. ure.

TREBNJE, Kolodvorska 1,
tel.: 068-45-650
45-651
fax: 068-45-652
Najceneje na Dolenjskem:
— proizvodnja betona
— prevozi in strojno
vgrajevanje betona
— talne plošče, škarpniki,
vinogradniški stebri
Za predplačila 5% popusta
SE PRIPOROČAMO!

ŽALUZIJE - ROLETE in lamelne
zavese izdelujemo in montiramo po kon
kurenčnih cenah, a (068)44-662.
4531
EMAJLIRANJE kopalniških kadi z
uvoženim materialom. Garancija 2 leti.
a (064)66-052.
4537

Električne omarice, zunanje
ter notranje, kompletno oprem
ljene ali prazne, ugodno pro
dam. Dostava do Novega
mesta. Izvajamo tudi električ
ne inštalacije. Tel. (061)
752-979.

Avto moto društvo Trebnje
bo organiziralo
TEČAJ ZA VOZNIKE
MOTORNIH VOZIL
Tečaj bo v osnovni šoli
Trebnje in se bo začel v po
nedeljek, 9. 11., ob 17. uri.

Najem kredita po 2,5% obrest
ni meri.
Inf. v trgovini Melissa na avto
busni postaji v Brežicah. Ali
na tel.: 0608-33-312 od 10. —
14. ure.

DOLENJSKI LIST
USTANOVITELJ IN IZDAJATELJ: Dolenjski list Novo mesto, p.o.
UREDNIŠTVO: Drago Rusija (direktor in glavni urednik); Marjan Legan
(odgovorni urednik), Andrej Bartelj, Mirjam Bezek-Jakše, Bojan Budja,

SERVIS IN
REZERVNI DELI KOLES
Jože Smole
Žabja vas 27
telefon: 068/ 21 952
Lokal (46 m2) v središču Čr
nomlja oddam. Naslov v oglas
nem oddelku.

Artiče: hišo z 28 ari zemlje,
gospodarskim poslopjem in
garažo, prodam poceni. Tele
fon: (0608) 65-531
Kupim bukove hlode. Za ome
jeno količino možno takojšnje
plačilo. Tel. (068) 52-979

»KLOBUČARSTVO«
Sevšek Jožica
Obrtna cona Leskovec
Tel.: (0608) 33-130

Jožica Dorniž, Breda Dušič-Gornik, Anton Jakše, Mojca Leskovšek-Svete,
Zdenka Lindič-Dragaš, Martin Luzar, Milan Markelj (urednik Priloge), Pavel
Perc in Ivan Zoran.
IZHAJA ob četrtkih. Posamezna številka 70 tolarjev; naročnina za 4. trimesečje
830 tolarjev; za družbene skupnosti, stranke, delovne organizacije, društva ipd.
1.660 tolarjev; za tujino letno 40 USD ali 70 DEM oz. dmga valuta te vrednosti.
OGLASI: 1 cm za ekonomske og/ase 1.200 tolarjev, na prvi ali zadnji strani
2.400 tolarjev; za razpise, licitacije ipd. 1.400 tolarjev. Mali oglas do deset
besed 800 tolarjev, vsaka nadaljnja beseda 80 tolarjev.

Sporoča podjetjem, obrtni
kom, trgovinam in občanom,
da izdeluje delovne obleke,
halje in kape.
Mlajšim in starejšim nudi mod
ne klobuke, kape ter trenirke,
lovcem pa lovske klobuke.

ŽIRO RAČUN pri SDK Novo mesto št.: 52100-603-30624. Devizni račun št.:
52100-620-970-25731-128-4405/9 (LB - Dolenjska banka, d.d., Novo mesto).
NASLOV: Dolenjski list, 68001 Novo mesto, 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 24-006;

prodam

telefax 24-898.

Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo. Na podlagi mnenja (št. 2392) ministrstva za informiranje Republike Slovenije spada Dolenjski list med
proizvode informativnega značaja iz 13. točke tanine 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
^zravica, Ljubljana.

^

marketing

Podjetje za grafični marketing in posredovanje

Novo mesto, d.o.o., Kristanova 60, S 068/28-535; 28-694
OBRTNIKI, PODJETNIKI!
Nudimo vam široko izbiro več vrst stenskih, namiznih in žepnih
koledarjev, rokovnikov, planerjev, obeskov in še veliko ostalih
drobnih poslovnih novoletnih daril.
Po izredno konkurenčnih cenah vam nudimo tudi celoten izbor
računalniškega papirja (tudi tiskovin) in vse SDK obrazce.

m

trgovsko podjetje

KV KUHARICO ali kuharja, KV na
takarico ali natakarja in delavko za po
možna dela v gostinstvu zaposlimo. Go
stišče Kos, Ločna, Novo mesto.
4687
POSAVSKI CENTER ZA PER
MANENTNO IZOBRAŽEVANJE KR
ŠKO vabi k sodelovanju strokovnjke, zu
nanje sodelavce: pedagoge, andragoge,
sociologe, ekonomiste in pravnike ter pro
fesorje angleščine, nemščine in italijanšči
ne za delo v izobraževanju odraslih. Mož
nost redne zaposlitve. Prijave s kratkim
opisom dosedanjega dela pošljite do
20.11. na naslov: PCPI KRŠKO, CKŽ
15, KRŠKO.
4689
OB PETKIH IN SOBOTAH v ve
černih urah honorarno zaposlim prikupno
postavno dekle za delo v strežbi. Nudim
dober honorar. ® 22-308, po 15. uri.
4692
BIFE AMZ OTOČEC zaposli prijaz
no dekle za delo v strežbi. ® (068)21830, interna 27.
4699

NOVO MESTO d.o.o. - Ljubljanska 27- 68000Novom#sto

stanovanja

STP trgovsko podjetje Novo mesto
vas v petek, 6. novembra, ob 12. uri
vabi na otvoritev
nove trgovine z elektro materialom EL VOD
na Ljubljanski 27 (v javnih skladiščih BTC)

V

V novi trgovini vam bomo po ugodnih cenah nudili vse vrste elektro ma
teriala, belo tehniko, svetila in drobne gospodinjske aparate!
Dobrodošli v ELVODU!

PRODAM manjši cirkular. Pokličite
na ® 068/24-953.
MIKROVALOVNO pečico SHARP,
kombinirano, prodam. ® (0608)32-860,
od 20. ure dalje.
4611
NEMŠKE OVČARKE, čistokrvne,
brez rodovnika, prodam. Cena 150 DEM.
® (0608)79-158.
4618
MLADO KRAVO prodam ®
(068)45-543.
4619
SREBRNE PRITLIKAVE kodre
ugodno prodam. ® (0608)62-233.
4620
NOVO centralno trajno žarečo peč na
trda goriva z bojlerjem, 32.000 kkal, pro
dam 50 % ceneje. ® (061)448-215.
4621
VEČ ovac prodam, e (068)56-003.
4622
NOVO traktorsko prikolico domače
izdelave prodam. ® 42-494.
4624
MALO RABLJEN enofazni mlin za
mletje in ruženje koruze prodam a
(068)84-622.
4626
DVOBRAZDNI PLUG prodam S
78-125.
4629
LITOŽELEZEN KAMIN in gorsko
kolo ugodno prodam. ® 25-072. 4633
NOVO TRAKTORSKO prikolico
domače izdelave prodam. ® 42-494.
4634
NOV TROFAZNI cirkular prodam.
® 24-249, zjutraj ali zvečer.
4635
KOZOLEC dvojnik prodam skupaj
ali po delih. Možnost menjave. ®
(0608)75-712.
4642
MANJŠO tračno žago prodam, a
(0608)82-281.
4644
BIKA, starega eno leto, prodam. ®
(068)43-636.
4646
POLDRUGO LETO STARO KO
ZO ali polletno mladico srnaste pasme
prodam. ® (068)73-511, zvečer. 4647
PUJSKE do 50 kg prodam. ® 78029.
4648
VEČ KRAV v A kontroli prodam. Al
fonz Jaki, Brinje 6, Šentrupert.
4651
PRIKOLIČO za osebni avto (dvoosno), širine 140 cm, dolžine 290 cm, pri
merna tudi za traktor, prodam. ®
(068)42-035.
4653
MLADEGA jahalnega konja prodam.
Marjan Gunde, Male Vodenice 11, Ko
stanjevica.
4654
NESNICE, stare 6 mesecev, 8 tednov
stare pujske in 3 koze prodamo. ® 85121.
4664
SEMENSKI KROMPIR dezire, resi
in jerla ugodno prodam. ® (064)41-318,
po 19. uri.
4681
TRI PRAŠIČE za zakol, krmljene z
domačo krmo, in elektromotor, 1.1 in 2.2
KW, 28000/min, prodam. ® (068)85684.
4683
OMARO za dnevno sobo prodam. ®
23-559.
4688
BREJO KRAVO, s petim teletom,
prodam. ® 78-329.
4691
BELE PIŠČANCE za zakol, težke 2 2,5 kg, po 220 SIT za kg prodam. Vrtačič,
Pristavica 1, Šentjernej.
4694
BUKOVA DRVA, 7 m, prodam. Na
slov v oglasnem oddelku.
4695

ELEKTRIČNI žitni mlin na kamne
prodam. ® (0608)33-268.
4697

razno

V NOVEM MESTU oddam stano
vanjsko pravico za dvosobno stanovanje
najboljšemu ponudniku. Prodam tudi Z
101, starejši letnik, v voznem stanju. Šifra:
»ZELO UGODNO«
4636
FRANCOZ vzame v najem opremlje
no trisobno stanovanje v centru Novega
mesta. ® (0608)21-400, gospa Nedoh.
4652
LASTNIŠKO GARSONJERO za
menjam za stanovanjsko pravico večjega
stanovanja. ® 25-352.
4666
V SREDIŠČU TREBNJEGA pro
dam novo dvoinpolsobno stanovanje. ®
45-677.
4696

ženitne ponudbe

NUJNO potrebujem telefonsko šte
vilko v omrežni skupini 0608 za odkup ali
najem za dobo 5 let. Ponudbe na naslov:
Predanič, Črnetova pot 12, Brežice.
4603
SNEGOBRANE za vse vrste opečne,
betonske in salonitne kritine prodam, po
potrebi tudi montiram. ® (0608)70-420.
4615
HORTING NOVO MESTO svetuje
in urejuje vaše vrtove. ® (068) 24-433.
4639
V NAJEM vzamem skladiščni prostor
do 100 m2. m 23-197.
4655
NUDIM pomoč na kmetiji brez na
slednikov, z možnostjo dedovanja. ®
(061)482-929.
4657
ZIDARJE za fasado hiše iščem. Draga
Kovačič, Podlog 14, Mirna.
4690
ŠIVANJE IN POPRAVILA usnjene
konfekcije. ® 27-560, Cvelbarjeva 5, bli
zu Gostišča Breg.
4693

službo dobi
ŽELITE delati na domu, dobro zaslu
žiti? Zaslužek v devizah. Informacije Visjon d.o.o., P.P. 19, 62106 Maribor.
4602
NA OBMOČJU Sevnica - Krško Brežice vam v vašem prostem času nudi
mo resno in dinamično zaposlitev. Pokli
čite nas po ® (0608)31-094, (0608)
32-661.
4604
MLADO komunikativno osebo s tele
fonom in lastnim prevozom za prodajo
tekstila iščem. Šifra: »HONORAR«
4610
DELO NA VAŠEM DOMU. Pošljite
kratek življenjepis in kuverto z vašim na
slovom invznamko. Gabrijela Žitnik, Na
kresu 22, Železniki.
4612
RAZLIČNE vrste del na domu. Do
ber zaslužek. Glede vseh informacij in na
vodil pišite na naslov: Gerec, poštno leže
če, 61261 Ljubljana-Dobrunje.
4637
HONORARNO DELO na terenu. 30
% provizija. Informacije ® (068)26-343.
4667
PRODAJALKO živilske stroke ter
trgovinskega poslovodjo zaposlimo. Kan
didati naj se osebno javijo v petek, 6.1 L,
ali v soboto, 7.11., od 18. do 20. ure na na
slov: PANDA d.o.o., Velike Brusnice 13,
stara šola.
467J
DEKLETA IN FANTE z lastnim
prevozom, po možnosti z R 4, iščemo. ®
22-366,24-415.
4677
SIMPATIČNA DEKLETA za delo
za šankom iščemo. ® 22-366, 24-415.
4678
KUHARICE za peko pizz iščemo. ®
22-366,24-415.
4679
REDNO ALI HONORARNO zapo
slitev nudimo. Javite se na ® 22-106, v
četrtek od 15. do 18. ure.
4686

AGENCIJA ALBATROS, ženitna
posredovalnica. ® (063)411-648, od 16.
do 19. ure vsak dan.
4523

posest
RESNEMU NAJEMNIKU oddam v
najem travnike pri Lipovcu ali jih pro
dam. * (061)651-611.
4599
PARCELO na Regrških košenicah
prodam ali zamenjam za stanovanje, e
28-834.
4600
STAREJŠO HIŠO v Dolenjskih To
plicah, Zdraviliški trg 16, 124 m2, s cen
tralnim ogrevanjem, telefonom in garažo s
teraso, primerno za mirne dejavnosti,
prodam. Cena 100.000 DEM. Informaci
je na ® (068)65-109, od 19. - 21. ure
vsak dan.
4601
GOSPODARSKO POSLOPJE, z
vrtom in njivo, v Tribučah ugodno pro
dam. ® (068)52-341, Črnomelj. 4605
PO UGODNI CENI prodam hišo na
Dolenjskem s 5000 m2 zemlje. ®
(068)40-764,(9939)541-384062. 4607
V OKOLICI Novega mesta prodam
novo, nedokončano pritlično hišo. Šifra:
»NA VASI«
4613
2.5 HA gozda na dveh lepih parcelah v
Pleterju pri Krškem prodam. ® (061 )341240, zvečer.
4614
V BLIŽINI Sevnice prodam vikend
(stanovanjsko hišo) z vinogradom. ®
(0608)82-281.
4643
ZAZIDLJIVO PARCELO, z loka
cijsko dokumentacijo, v Kostanjevici na
Krki prodam. ® ((851)315-031. 4684
NA LEPI LOKACIJI V ŽUŽEM
BERKU v bližini šole prodam 1.100 m2
stavbnega zemljišča, predvidenega za
gradnjo, po 9 DEM za kvadratni meter.
® (068)22-282.
4698

DOLENJSKI LIST
Vas četrtkov prijatelj

ZAHVALA
Trpljenja mnogo, cvetja malo,
to ti je življenje dalo.
Utihnil je tvoj glas,
obstalo tvoje srce,
ostali so le sledovi pridnih rok.

V 53. letu starosti nas je za vedno zapustil dragi mož, oče, brat in stric

ANTON HLEBEC
iz Rodin pri Trebnjem

PAM ŽAGO prodam. Ogled po 19.
uri. Slavko Kastrevec, Hrušica 20, Novo
mesto.
4606
PRODAM suhe smrekove deske, zoblane z obeh strani, in brezžični telefon
dometa 70 km. - 24-314, 21-695.
TRIFAZNI ELEKTROMOTOR,
1.5 KW, 1420 obratov in gasilski aparat
prodam. * 45626.
4609

Ob boleči izgubi se najlepše zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki so v teh težkih
trenutkih bili z nami, nam izrekli pisna ali ustna sožalja ter nam kakorkoli pomagali. Posebno zahvalo smo
dolžni družinam Kolenc, Cesar in Jarc, kolektivu TRIMO, SVP, GD Ponikve za organizacijo pogreba in
ganljive poslovilne besede ob odprtem grobu, Občinskemu pihalnemu orkestru Trebnje, prijateljem študen
tom iz Ljubljane, Mladinskemu pevskemu zboru Friderik Baraga za lepo petje ter duhovniku za opravljen
pogrebni obred. Iskrena hvala vsem, ki ste našega očeta v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku
ter mu darovali toliko prelepega cvetja in sveč. Vsakemu posebej še enkrat HVALA!

Žalujoči: žena Pepca, hčerka Darja, sinova Valentin in Igor, brat in sestre z družinami ter
ostalo sorodstvo

turistična agencija
Partizanska 7
Novo mesto
Tel. (068) 28-136

HANA«

AGROSERVIS
POT NA GORJANCE 8 NOVO MESTO

* Najugodnejše ponudbe programov za BOŽIČ, NOVO LETO
in ZIMO 92/93 (doma in v tujini) že v prodaji!
* Zimske počitnice
* Najcenejše letalske karte
v!‘/;v.v • ■.. . ......................................

NOVO!!!”

ZAHVALA

M-KZ "KRKA" BRAZDA

V soboto, 7.11.1992, ob 8. uri, bo na prostorih Agroservisa v

Žabji vasi, licitacija poškodovanih osebnih vozil:

- SUBARU J 10 JUSTY GL
— VITARA JLX
- HONDA CMC 1200 SEDAN
— JUGO 45

letnik 1991
letnik 1990
letnik 1990
letnik 1984

izkl. cena 250.000,00
izkl. cena 500.000,00
izkl. cena 400.000,00
izkl. cena 50.000,00

Srce je dalo lise,
kar je imelo,
nobene bilke zase ni poželo.
Odšla je praznih rok
neznano kam.

V 75. letu starosti nas je po hudi bolezni zapustila draga mama, babica, ses
tra in teta

ALBINA ZLOBKO
iz Gazic 14

V TRGOVINI

BARVE-LAKI

ZAHVALA

NOVO MESTO, NAD MLINI 55

Skrb, delo in trpljenje
tvoje je bilo življenje.

Obveščamo cenjene kupce, da smo razširili ponudbo z:

V 66. letu starosti nas je mnogo prezgodaj za
pustila naša dobra žena, mama, stara mama,
sestra, tašča, teta in svakinja

— mešalnico lakov »UNICOLOR«, s katero vam lahko

zmešamo 1000 nians barv za kovino in les
— v mešalnici avtolakov

[•.•.t.j.mm

IVANKA
KONDA

Iz srca se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in vašča
nom za izrečeno sožalje, podaijeno cvetje in sv^če ter vsestransko po
moč, ki ste nam jo nudili v teh težkih trenutkih. Se posebej se zahvalju
jemo internemu in kirurškemu oddelku Splošne bolnice Brežice za
dolgoletno zdravljenje, gospodu župniku za obiske navdomu in lepo
opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, gospodu Žičkarju za po
grebne storitve. Hvala sosedi Faniki Unetič za nesebično pomoč v času
njene bolezni. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njeni

iz Marjana Kozine 27, Novo mesto

pa

so vam na voljo avtolaki za vse vrste domačih in tujih
avtomobilov.
Obiščite nas ali pa nas pokličite na telefon (068) 25-049,
vsak dan od 7. — 18. ure, v soboto pa od 8. — 12. ure.

ZAHVALA
Kljub izredni volji do življenja nas je v 61. letu
zapustil naš dragi mož, oče, stari oče, brat in
stric

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za sožalje, podarjene vence in cvetje ter sprem
stvo na njeni zadnji poti. Posebna zahvala zdravstvenemu osebju
Interne bolnice Novo mesto za lajšanje bolečin in gospodu patru Petru
za opravljen obred. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Tiho nas je v 85. letu starosti zapustil naš dragi
mož, ata, dedek in stric

ZAHVALA
V 31. letu nas je nepričakovano in mnogo
prezgodaj zapustil naš dragi mož, ata, sin,
brat in stric

JOŽE
NEMANIČ
Božakovo 28

ANTON
ŽUPANČIČ
z Daljnega Vrha
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, dobrim vaščanom, prijateljem in
znancem, ki so nam izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče ter vsem, ki
so nam kakorkoli pomagali v teh težkih trenutkih. Posebna zahvala GD
Kamence, govornikoma ZZB in KS Bučna vas, podjetjem in sodelavcem Pionir MKO in Standard d.d., Občini Novo mesto in sodelavcem
SNZ, pevskemu zboru Šmihel in osebju interne bolnišnice v Novem
mestu za nesebično pomoč. Hvala tudi gospodu župniku za lepo oprav
ljen obred.

Žalujoči: vsi njegovi

ALOJZ
GREGORČIČ
iz Zagorice - Doline pri Mirni

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem, sose
dom, DO Trimo Trebnje in TEM Čatež za darovano cvetje in izrečeno
sožalje. Hvala tudi družinam Pravne za pomoč v težkih trenutkih. Po
sebno se zahvaljujemo GD Sevnica, GD Selo pri Mirni, Društvu upo
kojencev Mirna za spremstvo na njegovi zadnji poti, govorniku Dušanu
Jakopinu za poslovilne besede, pevcem iz rodnega kraja za lepo zapete
žalostinke ter gospodu dekanu za opravljen obred.

Iz srca se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem za
izrečeno sožalje, podaijeno cvetje, svečke in številno spremstvo na nje
govi zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo kolektivu Konfekcija KO
MET Metlika, KS Božakovo, GD Božakovo, KZ Metlika, OŠ Metlika3.a razred, VVO Metlika, Splošni bolnišnici Novo mesto, internemu
oddelku - intenzivna nega, posebno pa dr. R. Kapšu, ZD Metlika - dr.
Vukoviču, pevkam za zapete žalostinke ter gospodu župniku za lepo
opravljen obred. Vsem še enkrat iskrena hvala za vsestransko pomoč.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Vsi njegovi

V 44. letu nas je nepričakovano zapustil naš
dragi sin, brat, bratranec, nečak in stric

ZAHVALA
Skrb, delo in trpljenje
tvoje je bilo življenje.
Ljubila si nas vse,
a huda bolezen od nas ločila te je.

V 69. letu starosti nas je zapustila naša draga
žena, mama, stara mama, sestra in teta

MARIJA
KRIŠTOF
iz Kostanjevice na Krki
Ob nenadomestljivi izgubi se iskreno zahvaljujemo patru Luki za obisk
v bolnišnici, sosedom za pomoč in darovano cvetje. Lepo se zahvalju
jemo Splošni bolnišnici Novo mesto, g. župniku pa za lepo opravljen
obred. Vsem, ki ste pokojno imeli radi, iskrena hvala.

Vsi njeni

ZAHVALA
V 49. letu starosti nas je po kratki, a težki bo
lezni zapustila naša dobra in skrbna žena in
mama

ANA
GORENČIČ

DARKO
ROŽMAN
iz Jankovičev 11 pri Adlešičih

roj. Sitar
iz Dol. Nemške vasi 27
Ob boleči izgubi naše mame se iskreno zahvaljujemo vsem sorodni
kom, prijateljem, sosedom, znancem, kolektivu AKRIPOLA, Sekciji
za vleko Novo mesto ter vsem, ki ste nam v težkih trenutkih kakorkoli
pomagali, nam izrekli sožalje, darovali vence in cvetje ter jo v tako
velikem številu pospremili na zadnji poti.

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate
ljem in znancem za pomoč, izrečeno sožalje, darovano cvetje ter vsem,
ki so ga pospremili na njegovi zadji poti. Se posebej hvala Jožetu Rož
manu za poslovilne besede, Zenskemu pevskemu zboru iz Adlešič ter g.
župniku za obisk in opravljen obred. Se enkrat vsem iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame

V SPOMIN

V 60. letu starosti nas je nepričakovano za vedno zapustil naš dobri mož, ati,
dedek, tast, brat, stric in svak

Nihče ne ve za bolečino,
ki v naših srcih zdaj leži,
spomin pa nate
vedno bolj in bolj živL.

JOŽE ANDREJČIČ
MARIJE VRTOVŠEK
z Gor. Brezovega pri Sevnici

JANEZU
JANKOVIČU

Njegovi domači

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za po
moč, darovane vence in cvetje, za ustne in pisne izraze sožalja. Zahva
ljujemo se Lovski družini Plešivica Žužemberk, lovcem iz Škocjana,
Sf? T,U P°4etJu N°vo mesto, dvorskim gasilcem, Društvu invalidov
občine Noyo mesto CP - delovodstvu Dvor, gospodom Jožetu Banu,
Francu Goletu in Poldetu Suhorepcu za besede slovesa, lovskemu okte
tu iz Medvod in pevcem iz Žužemberka za zapete žalostinke ter doktor„vl.ln Kocutarju za zdravljenje. Posebna zahvala družinam
boldan, Potočar, Spec, Zaman in Silvi Legan za pomoč. Hvala vsem, ki
ste našega Jožeta pospremili k zadnjemu počitku.

12. november 1992

Žalujoči: vsi njegovi

iz Jankovičev, živel v Karlovcu

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom in znancem za izrečeno so
žalje in podarjeno cvetje. Iskrena hvala M - Agrokombinatu Krško,
Jutranjki Sevnica in sodelavcem GIP Pionir Krško. Posebna zahvala
gospodu dekanu za lepo opravljen obred.

Dvor 55

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

Žalujoči: vsi njeni

Bo Šentjur na Polju odnesla Sava?
s
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Marta Štembergar

Maria Štembergar iz Novega
mesta ima rada ples. Ne rada ta
ko, kot imamo radi drobne stvari,
ki so nam pri srcu, bi pa brez njih
zlahka živeli Ne, Marta ima ples
zares rada, tako rada, da mu po
* sveča vse svoje moči in si z njim
% začrtuje življenjske poti Pred
*
je odpotovala v New
% kratkim
York, kamorjo kliče njena velika
življenjska ljubezen, mladostna
navdušenost ter zagnanost Ver
jame, da bo v kulturnem središču
sodobnega sveta našla največ ti
stega, kar svet zmore danes ponu
diti plesa žejni duši
Svoje plesne ambicijeje začuti
la in jih poskušala uresničiti že
zgodaj. Vse od osnovne šole, kjer
* se je poskusila s prvimi plesnimi
% koraki pod budnim očesom ples
nepedagoginje Milice Bum (učen
* ke Pie in Pina Mlakarja), do uče
% nja plesa pri Mojci Horvat, znani
*
* mojstrici sodobnega plesa, je ures
ničevala svoje sanje postati ple
salka in plesna ustvarjalka. Še
več. Kjer se je ponudila možnost
spoznati novo m se kaj novega
„ naučiti, ni oklevala, pridružila se
J je in se učila. Tako seje udeležila
* plesnih seminarjev doma in v tuji
ni, ki sojih vodili znani plesni pe
dagogi, kot so: C. Gair, T. Thacher, Z. Nunes, F. Raffo, A.
Rasenfeld, G. McDaniels in dru
gi. Odšla je tudi v Pariz, da bi pri
tamkajšnjih strokovnjakih spoz
navala klasični in moderni balet
A vse to ji ni bilo dovolj, klic v
srcu jo je spodbujal dalje, hotela
je v Šimi svet Ko sejije ponudila
možnost odpotovati v New York,
mesto, kjer se dane dogajajo naj
važnejše stvari na plesni sceni, ni
oklevala Ob pomoči podpornika
Benettona sije izborila pot v veliki
svet. Na pot jo je pospremilo do„ bro mnenje francoskega pedagoJi ga Freda Lasserra, poznavalca
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Vaščane je strah za njihovo usodo in prihodnost celotne vasi, odkar je začela HE
Vrhovo spuščati vodo skozi dvignjene zapornice po novi strugi

4
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modeme plesne tehnike iz Pariza
kije ocenil, da je v Martinem ple
su nekaj novega več življenjske
energije in pristnosti kot pri dru
gih plesalcih. »S tvojim načinom
gibanja in energijo, ko jo nosiš v
sebi, se boš k New Yorku ogrom
no naučila To je mesto z inten
zivnim utripom,«ji je dejal Tudi
sama je prepričana da mora v
New York, v mesto, kjer seje rodil
modemi ples in kjer se lahko na
učiš najčistejših tehnik moderne
ga jazzovskega in klasičnega
plesa »Kvaliteten plesalec in ko
reografmora dobro poznati osno
ve klasičnega in modernega bale
ta, zato je New York neizbežna
postaja na moji plesni poti« od
ločno pravi Marta
Doma v Novem mestu je za ne
kaj časa zapustila plesno skupino
Terpsihora ki jo je ustanovila
pred tremi leti in z njo kot umet
niški vodja koreografin pedagog
požela nekaj vidnih uspehov med
občinstvom in v strokovnih kro
gih. Upajmo, da se bo po newyorški izkušnji vrnila domov na Do
lenjsko in novo znanje in izkušnje
še naprej posredovala drugim.
M. MARKELJ

I

Nagrade za
pravočasne
plačnike
Druga nagrada, avtoradio, ostala doma
NOVO MESTO — V drugem kolu
žrebanja naših naročnikov in pravo
časnih plačnikov je v torek zjutraj uče
nec mizarske šole v Novem mestu, Jože
Voglar iz Sobenje vasi iz kupa plačanih
položnic potegnil tisto, s kateroje Silvo
Kopač iz ulice Danila Bučarja 8, Novo
mesto, pravočasno poravnal naročnino
za Dolenjski list Tolažilni nagradi
žepni kalkulator, bosta prejela Marija
Golobič, Krvavčji Vrh 6, p. Semič, in
Peter Biček, Slovenska vas 17, p. Šen
trupert Nagrajenci lahko dvignejo na
grade v našem naročniškem oddelku
Ob zadnji letošnji izterja vi naročnine za
Dolenjski list bomo naročnike, ki so
hkrati tudi redni plačniki žrebali še
dvakrat Nagrade (tvalkman, na

mizni računalnik) ter štiri tolažilne
nagrade (žepne kalkulatorje) je pri
speval Technoshop, d.o.o., Suhor
Metliki, ki ima na zalogi bogato
41 pri
izbiro televizorjev, video in Hi-fi
4 aparatov znamke Samsung. Vse, ki
4 se bodo pri njih odločili za nakup in pri
4
4 nesli s seboj zadnji izvod Dolenjskega li
4 sta, bodo nagradili še z lepim darilom.

i

Za žrebanje naslednje nagrade (walkmana) bodo prišli v poštev vsi, ki so ali
pa bodo po pošti ali v našem naročniš
kem oddelku plačali položnice do torka,
10. novembru

ŠENTJUR NA POUU — Odkar
so pri hidroelektrarni Vrhovo preusme
rili strugo Save in spustili reko skozi
dvignjene zapornice, stanovalci ducata
gospodinjstev Šentjuija na Polju na le
vem bregu Save, nimajo več prav mir
nega spanca. Še zlasti to velja za Dragaijeve, Zupančičeve, Volaričeve in
Bizjakove, ki jim narasla Sava ogroža
domačije. Vedeti je treba, daje gručasto
naselje Šentjur na Polju stisnjeno med
magistralno železniško progo Zidani
most—Sevnica in Savo, na njeno plod
no, a pretežno svižnato naplavino.
»Na nevarnost smo postali pozorni
18. oktobra, ko je zaradi nove struge
Sava spodkopala in odnesla del leve
nabrežine pri izstopu iz HE Vrhovo, v
dolžini cele vasi Šentjur. Kerje več hiš v
neposredni bližini tega dela brežine, še
posebej pa naša hiša, saj je od Save na
tem mestu oddaljena le 6 metrov, obsta
ja velika nevarnost ponovnega spodje
danja in bi se lahko hiša zrušila. Vaščani
menimo, da poseg ni bil pravilno izvr
šen, ker pred začetkom obratovanja je
zu elektrarne, niso zaščitili nabrežine ob
Savi. Kolikor vem, so pred pričetkom
gradnje HE Vrhovo obljubljali, da naj
bi zgradili 700 me dolg obrambni nasip.
Naredili niso ničesar, zato me toliko
bolj moti, ko slišim od prijateljev iz Ra
deč, da seje pred kratkim na javni tri-

Dodobra seje v četrtek ogrel telefon
dežurnega novinaija, v dobri uri je pre
stregel rekordnih enaindvajset klicev.
Na tem mestu jih omenjamo le nekaj,
najzanimivejši so namreč deležni do
datne novinarske obdelave. Kot na
primer tisti Toneta B. iz Metlike, ki se
v imenu mnogih Metličanov znova spo
tika ob direktorja tamkajšnjega doma
počitka, mu očita okoriščanje na služ
benem položaju.
Vsaj enako razburjenje bil v četrtek
zvečer tudi Tone Penca, ko seje hudo
val nad hudourniško podobo ceste med
Zburami in Spodnjimi Lakencami. »Ko
je vladal Peterle, smo dobili tri mostove,
zdaj, ko je na oblasti dr. Drnovšek, še
tone peska ne dobimo,« je stresal svojo
jezo. Marija J. iz Šmihela je ogorčena
robantila nad neurejenostjo v šmihelskem šolskem centru, kjer si osnovno
šolci in begunci delijo iste prostore.
Dopoldne je v njih pouk, popoldne so
na voljo prišlekom z juga. »Prostor je
umazan, pod klopmi so cigaretni ogor
ki, ogrizki, celo izpljunki so po tleh. Saj
se bodo otroci še okužili! Če ne bo šlo
drugače, bomo starši bojkotirali pouk,«
je bila odločna Marija. Namesto nje
smo poklicali novomeške sanitarne
inšpektorje, ki so na ta problem pristoj
ne že opozorili, ob tokratnem posredo
vanju pa so obljubili odločno in takoj
šnje ukrepanje. Še pred zaključkom
redakcije so nam sporočili odločitev šo
le, da beguncev v razred ne bodo več
pustili. Olafu Lovrenčiču iz Krškega,
ki gaje h klicu spodbudilo pretirano pi
sarjenje o dobroti Novemu mestu part
nerskih Langenhagenčanov, smo mora
li pritegniti z obljubo, da bomo zamuje
no popravili. Očita nam namreč ne-

Halo, tukaj
Dolenjski list!
Novinarji Dolenjskega lista
si želimo še več sodelovanja z
bralci. Vemo, da je težko
pisativzato pa je lažje telefoni
rati. Če vas kaj žuli če bi radi
kaj spremenili, morda koga
pohvalili, ali pa le opozorili na
zanimiv dogodek iz domačih
krajev, pokličite nas! Prisluh
nili vam bomo, zapisali, mor
da dali kakšen nasvet, [M>iskali
odgovor na vaše vprašanje ali
kaj podobnega. Na voljo smo
vam vsak četrtek zvečer, med
18. in 19. uro na telefon
(068)23-606. Dežurni novi
nar vam bo rad prisluhnil.

enaka merila, za vsak obisk iz Langenhagna najdemo v časopisu prostor, o
njim že deset let partnerskem nemškem
mestu pa nič. Čeprav so tudi oni zbrali
in prinesli za preko 20.000 DEM po
moči v Krško, z njimi imajo vsakovrst
na srečanja, od kulturnih, športnih, do
filatelističnih in drugih.
»Dolenjski list je levičarski časopis,
dobro bi bilo, ko bi v njem našli kaj tudi
tisti na desnici. Saj smo tudi mi ljudje, ki
smo nekaj naredili za to državo! Si upa
te zapisati to, naj oni, ki so prispevali
denar, da so nam iz Amerike pripeljali
vojnega zločinca Artukoviča, raje kaz
nujejo podobne zločince pri nas, take,
ki danes dobivajo po 3.000 mark penzije?« je spraševal dolgoletni bralec, g.
Cvelbar z Blance. Nad svetovalkami
na novomeški občini se je hudovala
bralka iz Cegelnice. Ob izpolnjevanju
dohodninskega formularja so ji baje
svetovale tako strokovno, da je te dni
dobila položnico za plačilo blizu štirih
tisočakov dohodnine, čeprav sta z mo
žem delavca in imata hčerki v srednji
šoli. Sosedje z višjimi dohodki in na viš
jih položajih pa so celo dobili nekaj ti
sočakov povrnjenih. »Tega ne bom in
morem plačati! Kje je pravica, saj bom
znorela ?!«
Javno vprašanje na novomeški Re
voz in Zavod za socialno medicino in
higieno so naslovili prebivalci iz Žabje
vasi. »Kdo in kako kontrolira onesna
žen zrak, ki prihaja iz. lakirnice, in zakaj
teh podatkov javno ne objavljajo? Ho
čemo podatke o tem, kakšen zrak smo
imeli 28. in 29. oktobra!« Terezija C. iz
Semiča je za 28. oktober, krajevni
praznik, pričakovala, da bodo naposled
prižgali javno razsvetljavo nad potjo, ki
jo delavci vsako jutro v temi uporablja
jo med hojo do železniške postaje.
»Zaman sem upala, so si pa zato funk
cionarji podelili priznanja in nazdravili
prazniku. Vsak ima pač svoje potrebe.«
Vlasta Krhin iz Smaijete je odgovo
rila F. H., ki da je nastopil v imenu
ogorčenih Šmarječanov in neupraviče

no napadel sokrajanko. Očital ji je, da
kot žena srbskega oficirja neupravičeno
dobiva 10.000 tolarjev mesečne podpomine. »Dekle osebno dobro poznam,
bila je pridna učenka in trgovska vajen
ka v naši trgovini. Res seje potem odse
lila z možem, srbskim pilotom, z njo sta
odšla tudi otroka. A se je le vrnila do
mov, v Slovenijo. Ali ni dovolj hudo že
to, da je zdaj brez zaslužka in komaj
skrbi za nič kriva otroka? Letos ji je za
nameček umrla še mama,« je sočutno v
odgovor F. H. zapisala — ker pač doma
nima telefona — Vlasta. In za konec še
en pisen odgovor^tokrat Krčana B. Ž.
sokrajanu Dragu Švajgerju, kije v tam
kajšnjem hotelu Sremič bojda zaman
iskal palačinke. B. Ž. iz lastnih izkušenj
trdi, da jih imajo, in to celo zelo dobre in
ob vsakem času. Pa dober tek!
B. B.

SLOVENIJA JE MLADA. VOLI ZANJO!

<SP

ZDRUŽENA USTA

Delavska stranka
Demokratska stranka upokojencev
Socialdemokratska unija
SDP Slovenije

»Vodostaj Save doslej ni bil kritičen,
tako da celo majhujša poplava v prvih
novembrskih dneh 1990 ni napravila
škode. Pri prejšnjih poplavah nas ni bilo

strah povečanega vodostaja, tudi nismo
nikoli razmišljali o možnosti poplav.
Ob nedavnem močnejšem deževju smo
vaščani dežurali ob brežini in zaskrblje
ni opazovali vse večje razdejanje, ki so
ga povzročali tudi do meter visoki ru
šilni valovi. Zaradi nevarnosti rušitve
leve brežine tudi zavarovalnica ni bila
pripravljena zavarovati stasnovanjskih
hiš in gospodarskih poslopij ob tem de
lu Save. Navsezadnje pa bi po nekaterih
približnih izračunaih šlo za preveliko
breme za naš družinski proračun, saj
imava tri šoloobvvezne otroke, jaz pa v
sevniški Lisci slabo zaslužim, le okoli 20
tisočakov. Premija za nekakšno srednje
zavarovanje pa bi znašala menda okrog
1.000 DEM v protitolarski vrednosti,«
pripoveduje Justina Dragar, ki nam je
pokazala že močno spodjedeno brežino
proti Račiči, kjer morajo vlaki voziti
upočasnjeno, največ 20 km na uro.
Dragaijevi so omenjena dejstav pod
krepili še z nekajminutnim videopos
netkom z dne 25. oktobra, kjer je jasno
razvidno, da grozi nevarnost celotni va
si, saj je podslapje HE Vrhovo usmeijeno v sredo vasi, proti cerkvi sv. Jurija.
PAVEL PERC

| Nagradna igra
s*?
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METLIKA — Gostinstvo in turizem
Metlika, hotel Bela krajina vabi občane
na dneve domačih kolin, ki bodo od 7.
do 15. novembra, ter na martinovanje,
ki bo 14. novembra. Vsako soboto vas
bo zabaval ansambel. Vabljeni!

MARTINOVANJE IN
KRST MOŠTA
ŠMARJEŠKE TOPLICE — V so
boto, 7. novembra, bo ob 20. uri v re
stavraciji zdravilišča martinovanje, na
katerem bo igral ansambel Abadoni.
Naslednjo sredo, 11. novembra, bo krst
mošta z martinovimi dobrotami in pro
gramom. Obiskovalce bosta zabavala
Štane Gorenc in Jože Gotlib. Vabljeni!

JOŽE SKUBIC NA
OTOŠKEM
MARTINOVANJU
OTOČEC — Na Martinovo soboto,
7. novembra, se bo v motelski restavra
ciji na Otočcu predstavil pevec Jože
Skubic s svojim ansamblom. Njegova
gosta bosta ta večer vse bolj popularna
Sendi in mariborski pevec Jani Kranjc.
Seveda ne bo manjkalo mladega vina in
dobrot otoške kuhinje. Vabljeni!

3.000 SIT ZA PRA V1LEN ODGOVOR — Prejšnji četrtek, kmalu po
8. uri, sije s pravilnim odgovorom, streha stavbe nasproti avtobusne po
staje v Trebnjem, nagrado zaslužila A ndreja Gole, Stari trg 26, Trebnje.
Pravilne odgovore so vedeli tudi ostali Trebanjci in celo nekateri Belo
kranjci, Novomeščani pa so objavljeno fotografijo pripisovalipolicijski
postaji, kulturnemu domu, restavraciji na Glavnem trgu itd Če mislite,
da ste uganili, katero odjavnih stavb smo fotografirali ta leden, nas od
četrtka od 8. ure dalje pokličite na tel št 23-610. Prvi, ki bo povedal
pravilen odgovor in je ali bo postal naročnik Dolenjskega lista, bo po
pošti dobil 3.000 tolarjev.

JERAŠA JAZZ SEXTET
V ČRNOMLJU
ČRNOMELJ — V soboto, 7. no
vembra, bo v mladinskem kulturnem
klubu Bele krajine v Črnomlju ob 22.
uri nastopil Jeraša jazz sextet z Jesenic.
Vabljeni!
KLIC V SILI
NOVO MESTO — Danes, v če
trtek, 5. novembra, bo med 18. in
20. uro na vaš klic pri telefonu 23304 čakala psihologinja Renata
Bačer.

PREDSTAVITEV
SRAKE V BERLINU
BERLIN — V okviru obsežne
kulturne in poslovne manifestacije
Berlinski dnevi neodvisnosti, ki seje
prejšnji teden odvijala v Berlinu, je
svojo dejavnost uspešno predstavila
tudi novomeška glasbena produkci
ja in založba Sraka. Za njeno novo
CD ploščo Super veselica, na kateri
je zbrana glasba kar trinajstih an
samblov, je na sejmu veljalo veliko
zanimanje tako med diskografskimi
hišami z vseh koncev sveta kot med
številnimi radijskimi glasbenimi
uredniki, umetnikom, ki delujejo
pri Sraki, pa se prihodnje leto obeta
kar nekaj gostovanj v tujini. Poleg
nekaterih kaset in plošč, posnetih
predvsem z ljudsko glasbo, je na
Srakini stojnici veliko pozornost in
pohvale obenem vzbudilo tudi Tis
karstvo Opara z Malega Slatnika,
ki za Srako tiska plakate, razgledni
ce, ovitke itd. Za cenike Oparove
tiskarne so se zanimali Estonci in
celo Nemci.

Justina Dragar

DNEVI
DOMAČIH KOLIN

Halo, tukaj je bralec »Dolenjca«!
Peterle zidal mostove, dr. Drnovšek pa še peska ne da — Šolarji in begunci si
__________ delijo en prostor — Javno vprašanje Revozu in zavodu

buni v Radečah inž. Janez Nučič, pred
stavnik Smelta, hvalil, da so Šentjur že
zaščitili,« pripoveduje 39-letni Milan
Dragar, zaposlen v radeški papirnici, in
dodaja, daje s problemom 26. oktobra
seznanil vse pristojne, vključno z minis
trom Jazbinškom. V soboto odgovora
še ni bilo.

čiiscoifhn

Jf| hosou Ijram
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Delovni čas:
sreda, četrtek, petek, sobota,
nedelja

Lestvica narodnozabavne glasbe
Studia D in Dolenjskega lista

studio

V

m
Žreb je za sodelovanje pri oblikovanju lestvice Studia D in
Dolenjskega lista dodelil nagrado VILIJU ČREŠNJARJU iz Zr<
Nagrajencu čestitamo!
Lestvica je ta teden takšna:
1 (2 Nate smo ponosni - ANS. PETRA FINKA
2 (1) Tiho teče reka - ANS. TONIJA VERDERBERJA
3 (6) V maju - KARLI GRADIŠNIK
4 (3) Pesem nikoli ne umre - BRATJE IZ OPLOTNICE
5 (9) Pika poka - ANS. BRATOV POLJANŠEK
6 (4) Naše malo kraljestvo - MARELA INTERNATIONAL
7 (5) Samo da sem doma - ANS. VRTNICA
8 (7) Bog hišo vašo naj živi - FANTJE Z VSEH VETROV
9 (-) Praznujmo skupaj - ALFI NIPIČ
10 (8) Cvet pod planinami - ANS. NAGELJ
Predlog za prihodnji teden: Praznujmo skupaj - ALFI NIPIČ

VVVVSAAAAAAAAZ^ZVSAAAAA/VVVVVVV ✓VVVVVVVVVVVZV-jT

od 20.00 — 03.00
v petek, 6.11.1992 ob 21. uri

SANJA DOLEZAL
(EX NOVI FOSILI)
in skupina Objem

3Ž Glasujem za:......................................................................................... ..
Z
g Moj naslov: ............................................................................................

3 -------- --------------------- —---------------------^ Kupone pošljite na naslov: Studio D. p.p. 103, 68000 Novo mesto

JE PA ZATO KOMOLČIČ NAJLEPŠI
Si videla sinoči Komolčiča
na televiziji?
- A tega, ki je v skupščini?
- Ja.
- Super je bil.
- Vraga, molčal je kot riba! Pa
so govorili o stvareh, ki zadevajo
tudi Repičevo Drago.
- Nisem si zapomnila. O čem
pa so trobezljali?
- Beseda je tekla o demograf
sko ogroženih območjih. Slo je
za mastne denarje. Komolčič pa
nič, sedel je v skupščinski klopi
in se je rezal v kamero kot pečen
maček
- Komolčič je znan po svoji
molčečnosti.
- Prej po preračunljivosti bi
rekel človek

- Kljub temu bi bila proti temu,
če bi ga hoteli kot poslanca
zamenjati
- Prav to sem hotel sprožiti.
Repičeva Draga potrebuje borbe
nega poslanca. V skupščini bi
morali slišati glas o deželi ki v
razvoju caplja za drugimi.
- Ne pretiravaj, Predalnik!
- Poglej, kaj vse nas davi:
telefonija, vodna oskrba, pro
metne povezave, kanalizacija,
šolstvo, zdravstvo, nezaposlenost.
Komolčič pa sedi brez besed tam
v Belem mestu in se smeje, ko
zagleda rdečo luč na televizijski
kameri.
- Pa je vseeno super.
- Poglej druge poslance: Grosa,
Svarcbartla, Viko!

- Neobriteii!
- Že res, a se borijo kot levi.
Skoraj tepejo se, da pridejo do
besede. Uveljavljajo svojo voljo.
- Vprimerjavi s Komolčičem so
zame prave ničle.
- Ne razumem te, Klotilda.
Komolčič deluje v skupščini kot
da je gluhonem.
- Pa je vseeno super, da veš!
Ko ga uzrem na ekranu, popenim.
- Se ti je zmešalo ali kaj?
- Daleč od tega, Predalnik
Naslednjič pri prenosu iz skupšči
ne dobro glej, pa boš opazil, da
je naš molčeči Komolčič najlepši
v skupščinskih klopeh. To pa je
super, se ti ne zdi?
,
«
TONI GASPERIC

