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Ministra obljubila Inlesu pomoč
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Obisk novih ministrov Metoda Dragonje in Antona Ropa - Pol milijona mark bo ribniški
Inles prejel že ta teden - Optimistične napovedi Ropa za potoško Smreko
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RIBNICA - Minuli petek sta minister za gospodarsko dejavnost
Metod Dragonja in minister za delo Tone Rop obiskala ribniški Inles.
Sestanek je organiziral republiški poslanec iz Ribnice Benjamin Henig
man, na njem pa sta ministra vodstvu podjetja obljubila pomoč.
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Rent - a - limo
Rent - a - car
LINCOLN TOVUNCAR (dolžina 9ml

UGODNI NflIEMI OSEBNIH AVTOMOBILOV
IN KOMBINARANIH VOZU
liilorinacue m naročila

LANG COMERCE d o 0.
WTC Dimi.liska 156 II

Tel &lax: 061/16 88 33
AVTO — SLAK Trebnje

Poslovalnica NOVO MESTO
— prodaja vozil SEAT
Zvvitrova ul. 1
(pri Avto-moto
v Bršljinu)
Novo odprti prodajni salon
SEAT
Ugodni kreditni pogoji in
Porsche leasing do 5 let!
IBIZA že od
16.966 DEM
CORDOBA od 19.999 DEM
TOLEDO od
27.071 DEM
Novo dostavno vozilo na trgu
kombi INČA!
Obiščite nas vsak dan
od 8. do 12. ure in
od 13. do 17. ure.
Informacije: 068/323-129

15. MAJA BO SPET ODPRT - Inž. Dušan Remic (levo), glavni pro
jektant nekovinskih delov mostu v razgovoru z enim od vodstvenih de
lavcev pri obnovi Kandijskega mostu. (Foto: J. P.)

Most bo spet za sto let
Dela na Kandijskem mostu potekajo po načrtu 15. maja bo tehnični pregled in obremenitev
NOVO MESTO - Junija 18%
je bil v projektivnem biroju za
mostove na Dunaju sprojektiran cestni most čez reko Krko v
Kandiji. “Če bo suha in topla
pomlad, ni razloga, da nekaj dni
pred stoletnico tega dogodka
most ne bi bil spet odprt za pro
met,” je v ponedeljek dopoldan
na mostu zbranim predstavni
kom izvajalcev zatrdil inž. Du
šan Remic, glavni projektant iz
ZRMK v Ljubljani.
Doslej jim vreme res ni bilo
naklonjeno. Dolga zima in mraz
jih je spremljal od lanskega 15.
septembra, ko so se pričela dela.
Kljub temu jim je v celoti že us
pelo obnoviti kamnite obrežne
opornike in oboke s pomočjo injektiranja. Ta čas dobro napre
dujejo tudi dela na obnovi vozi
šča in pločnikov, odvodnjavanja, obnavljanje ograje in name
ščanje komunalnih vodov, ki naj
bi jih postavili v posebne kinete. Podjetje Komunala bo vgra
dila novo vodovodno cev pa tudi
plinovod bo prav prek mostu
prvič prečkal Krko tudi v tem
delu mesta. Po besedah projek
tanta Remica bodo z novimi
premazi dosegli, da rja mostu
zlepa ne bo mo.gla do živega.
Seveda bodo vzdrževalci poslej
morali bolj paziti nanj, pozimi

J. PAVLIN

Republiški sklad
v Ribnici aprila
začenja z delom
Razpis še pred poletjem
RIBNICA - Župani šestih občin
od Velikh Lašč do Osilnice, ki se
v zadnjem času vse bolj povezuje
jo regijsko in interesno, so se
minuli petek ponovno sestali v
Ribnici. Tokrat na razgovoru s
predsednikom upravnega odbora
republiškega sklada za spodbuja
nje regionalnega razvoja in ohra
njanje poseljenosti podeželja
Ivom Peryem in v.d. direktorjem
sklada Bojanom Dejakom.
Župani občin Ribnica, Kočevje,
Velike Lašče, Dobrepolje, Loški
Potok in Osilnica, kijih združujejo
enake težave, so izkoristili prilož
nost, ker je sedež sklada v Ribni
ci, da so oba predstavnika sklada
povprašali o možnostih in načinih
za razreševanje njihovih težav pre
ko sklada. Predstavnika sklada sta
jim povedala, da bo sklad predvi
doma pričel z delom aprila ter da
bo za vsa demografsko ogrožena,
razvojno nestabilna in obmejna
področja v državi v letošnjem letu
na voljo 2 milijardi tolarjev. Pove
dala sta še, da si prizadevajo, da bi
bil razpis objavljen še pred po
letjem, in da se bodo za sredstva
lahko potegovali le konkretni proe,amL
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pa mostu verjetno ne bodo soli
li, saj topospešuje korozijo tako
kovinskih kot betonskih delov.
Še ta teden bodo z mostu
odstranili velike betonske sidr
ne bloke, ki so nameščeni na
konceh pločnikov mostu. Most
so že pred tremi meseci delavci
Gradisa obesili s pomočjo pred
napetih jeklenih vrvi. Na ta
način je mostna konstrukcija
dvignjena za približno 2 centi
metra. To je bila ena od najtež
jih faz pri obnovi mostu.
Tehnična rešitev razbreme
nitve je izvirna in bo predstav
ljena na vsakoletnem zboru
gradbenih konstruktorjev letos
jeseni na Bledu. Na ta način so
zamenjali veliko dotrajanih
delov jeklene konstrukcije z
novimi. “Novomeščani ste na
svoj most lahko ponosni, saj je
zaradi zanimive konstrukcije in
svojega razpona med edinstve
nimi v Evropi. Sedaj bo spet tak,
kot je bil, in mislim, da bo zdržal
še novo stoletje. Prav bi bilo, da
bi sedaj, ko so se pešci navadili,
da je most namenjen le njim,
tako tudi ostalo. Žal bo po 15.
maju po njem spet stekel pro
met. Koliko časa še, pa bo v
rokah prihajajočih rodov”.

Vodstvo je ministra podrobno
seznanilo z likvidnostno proble
matiko podjetja in vzroki zanjo, v
vprašanjih, zastavljenih ministro
ma, pa jih je zanimalo predvsem,
kako jim lahko država pomaga pri
ohranitvi delovnih mest. Ob tem
so povedali, da bi lahko glede na
vlaganja podjetja in naročila, ki so
jih pridobili, od 250 presežnih de-

uaš četnkou prijatelj

O VIDMU V KRATKEM
ŠE POSLANCI
LJUBLJANA - Komisija
državnega zbora za sprem
ljanje in nadzor preobliko
vanje družbene lastnine je v
petek sprejela odločitev, da
bodo o prodaji podjetja Vi
dem iz Krškega na izredni
seji razpravljali tudi poslan
ci na izredni seji. Vlada naj bi
v enem tednu pripravila pis
ne odgovore na nekatera
vprašanja. Sprejeli so tudi
sklep, naj zaradi suma ne
pravilnosti začasno (do za
ključka revizjje poslovanja
Vidma) preprečijo podpis
pogodbe s češkim kupcem. Po
mnenju ministra Dragonje je
mogoče podpis pogodbe zadr
žati pol leta, po njegovem
mnenju pa bi morali še en
krat pod drobnogled vzeti iz
klicno ceno.
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M. LESKOVŠEK-SVETE

MADŽARI NA OBISKU
V KPD DOB
SLOVENSKA VAS - V torek
popoldne se je kot gost Uprave za
izvrševanje kazenskih sankcij Re
publike Slovenije na uradnem
obisku v KPD Dob mudila visoka
madžarska delegacija. Upravnik
KPD Dob Nikolaj Erjavec je sez
nanil goste z delovanjem tega
posebnega zavoda.

VELIKA IZBIRA ZLATEGA,
SREBRNEGA NAKITA IN
ROČNIH UR PO
NAJUGODNEJŠIH CENAH,
ZA VSE PRILOŽNOSTI.
JAMSTVO ZA KAKOKVOST.

j/atarina & rharjuljalna

KA$AT
Novo mesto. Glavni ti$ 1

(osa) Sii-iev
Delovni čas od 8.30 do 19 ure,
sobota od 8.30 do 12.30

DARILNI

BON

• 5% popusta
ob gotovinskem plačilu
velja do 25. 4.1996

M. L.-S.

Zakaj zdravniki stavkamo
V novomeški bolnišnici med drugim zahtevamo tudi
izplačilo dodatkov, kijih vodstvo zavoda zdaj zavrača

STRAŽAMI NAJBOLJŠI KMETIJC1 - "Mladi in kmetijstvo "je naslov
tradicionalnega regijskega kviza, ki je tokrat v petek, 22. marca, zvečer
v organizaciji Društva podeželske mladine Novo mesto in Kmetijske
svetovalne službe potekal v OŠ Vavta vas. Letos se je pomerilo 12
tričlanskih ekip mladincev dolenjske regije z znanju iz kmetijstva, in
sicer iz Črnomlja, Metlike, Mirne Peči, Novega mesta, Semiča, Straže,
Šentjerneja, Trebnjega (dve ekipi) in SKŠ Grm (tri ekipe). V znanju s
področij različnih zahtevnostnih stopenj - organiziranost in delovanje
ZSPM, razvoj podeželja, direktna prodaja na kmetiji, ajda in
prašičereja - so se najbolj izkazali mladi kmetijci, domačini iz Straže
(Aleš Peršina, Gregor Dular in Mateja Strašek). Ti se bodo predvido
ma 30. marca udeležili državnega tekmovanja v Slovenj Gradcu, upaj
mo, da se bodo tudi tam dobro odrezali. Drugo mesto je zasedla eki
pa iz Metlike, tretje pa druga trebanjska ekipa. Da znanja v kmetijst
vu ni nikoli preveč, je med drugim dejal inž. Niko Požek (na sliki),
vodja oddelka Kmetijskega zavoda Ljubljana - enote v Novem me
stu. Tekmovanje je na humoren način povezoval inž. Janez Bratkovič
s SKŠ Grm, kulturni program pa so prispevali ansambel Mavrica, ple
salci Terpsihore, harmonikar Janko Janc in učenci OŠ Vavta vas.
(Foto: L. Murn)

lavcev v Inlesu obdržali vsaj sto, če
bi jim pri tem pomagala država.
Ministra sta jim obljubila pomoč,
pri tem pa povedala, da morajo še
v tem tednu v Inlesu pripraviti
sanacijski program. Ker bo za pre
jeto pomoč nekdo moral prevzeti
odgovornost, sta kot pogoj zanjo
navedla, da si mora Inles pridobi
ti prvo soglasje od agencije za pri
vatizacijo.
Glede Inlesovega obrata Smre
ka v Loškem Potoku, ki je v steča
ju, je minister Rop dejal, da bi se

po njegovi oceni dalo na podlagi
razširitve proizvodnega programa
in ohranitve obstoječega obdržati
vsaj 70 od nekoč 150 delovnih
mest. Dejal je, da so za to velike
možnosti.

NOVO flESTO - Zdravniki
smo se odločili, da nadaljujejmo z
napovedano stavko šele potem, ko
smo izčrpali vse možnosti za reši
tev problemov s pogajanji. Zdrav
niki se s težkim srcem odločamo za
stavko, saj vemo, da bo ta priza
dela tudi bolnike, ki so nam zaupa
ni.
V javnih občilih se pojavlja ved
no več mnenj, predvsem spodbu
jenih od vlade, da zdravniki zahte
vamo nemogoče in da bi uresniči
tev naših zahtev pomenila celo
propad naše države. Z namenom,
da javnost objektivno obvestimo o
naših zahtevah, sporočamo slede
če:
V svojih zahtevah ne podcenjujejmo nobenega drugega poklica v

zdravstvu, ali drugod in podpira
mo vse upravičene zahteve, ki jih
organizirano naslavljajo na vlado.
Naše zahteve niso od včeraj, že 6
let se z različnimi ministri za
(Nadaljevanje na 2. strani)
_________________________
v

STAVKA ZDRAVNIKOV - Ker sindikat zdravnikov in zobozdravnikov
Slovenije Fides ni našel skupnega jezika s slovensko vlado, so zdravniki
prejšnji četrtek začeli stavkati. Zdravniki in zobozdravniki so odločeni, da
bodo stavkali do izpolnitve svojih zahtev, opozarjajo pa, da njihova stavka
ni naperjena proti bolnikom, ampak proti vladi. “Ne zahtevamo posebne
ga položaja v družbi, ker ga že imamo - kar se dolžnosti tiče, ne pa, kar se
tiče pravic. Ne zahtevamo nič drugega, kot da se naše dolžnosti in pravice
uravnotežijo, "je na zboru stavkajočih v novomeški bolnišnici, odkoder je
tudi ta posnetek, dejal predstavnik stavkovnega odbora dr. Andrej Sikovec. Tudi v času stavke je (bilo) poskrbljeno za bolnike, ki nujno potrebujejo medicinsko pomoč. (Foto: A. B.)

SE SEJEM O
KULINARIKI

Sodni mlini z zavoro

LJUBLJANA - V Formumu v
hali B na Gospodarskem razsta
višču bodo v ponedeljek, 1. aprila,
odprli še tretji del sejma AlpeAdria, ki bo posvečen kulinariki,
to je kuhinjski “umetnosti”.

<||l MOLEK
avtoservis - prodaja vozil
avtodell
AVTODELI, Novo mesto
Kandijska 27
Tel. (068) 322-366

PVREME
Do konca tedna bo spre
menljivo oblačno vreme z
občasnimi manjšimi pada
vinami.

POMLAD POD GORJANCI - Naj
zoprna in hudobna zima še tako z
repom maha, prihoda pomladi ne
more preprečiti. Njene vedre znanil
ke so tudi ta tri podgorska dekleta,
ki so v senčnih pobočjih nabrale
šopke dražestnih dremavk, kot v
gorjanskem Podgorju ljubko ime
nujejo cvetice, ki jih sicer poznamo
kot kronice. (Foto: A. B.)
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Slovenci imamo nov zakon o kazenskem postopku šele do
bro leto, a je v tem času že pokazal mnoge pomanjkljivosti, ki
jih je treba odpraviti. Če bodo poslanci državnega zbora
upoštevali predloge ministrstva za pravosodje, se utegnejo dolgo
trajni, zapleteni in predvsem dragi postopki vendarle skrajšati,
poenostaviti in poceniti. Omenjeno ministrstvo je namreč v par
lamentarno proceduro vložilo nekaj več kot 60 členov, s kateri
mi naj bi spremenili in dopolnili 566 členov sedaj veljavnega
zakona. Čeprav je novomeško okrožno sodišče, kot smo izvedeli
na ponedeljkovi novinarski konferenci, tako po zasedenosti
sodniških mest kot po storilnosti v samem slovenskem vrhu, se
zadeve zaradi nove zakonodaje na nekaterih področjih tudi prt
nas že kopičijo. Pet sto 500 zadev letno na sodnika je vse prej
kot mačji kašelj!
Razmisleka in podpore je vreden tudi predlog ministrstva o
priporu. V Sloveniji namreč še vedno odmeva nekaj primerov,
ko se morilci pred izrekom kazni brez ovir gibajo na prostosti. V
novomeškem zaporu je trenutno priprta ena oseba, obtožena
umora, in druga poskusa umora pa na prostosti čakata na
obravnavo. Res, da je odreditev pripora najtežji poseg v člove
kove z ustavo zagotovljene svoboščine, človek velja za
nedolžnega, dokler ni pravnomočno obsojen, a vsaj zaradi
občutka varnosti bi veljalo priporne razloge pogledati tudi z
zornega kota razuma preprostega, z zakoni neobremenjenega
TANJA GAZVODA

Zakaj zdravniki.

Prodaja krškega Vidma
Jaroslav Dostal, kije pred nedavnim kupil Videm, je le eden
od tistih, ki so v nekaj zadnjih letih skušali ustvariti srečo sebi
in drugim z vodenjem krškega papirniškega velikana. Čeh je na
boljšem od drugih, saj je za menda borih 35 milijonov in pol
mark priključil svojemu medna-rodnemu papirniškemu podjetju
še krško tovarno. Mogoče niti ni dokončni lastnik tovarne, saj
je prodaja dvignila vihar obtožb in dvomov, kar vse utegne stvari
pognati v zdaj neznano smer. Prvo, kar ogroža njegovo
lastništvo, je besedni in pravni spopad med vsemi, ki svoj poslov
poslovni uspeh povezujejo in so ga povezali z obravnavano tovarno.
Da bo mogoče Čeh ostal nazadnje brez krške firme, dajo slutiti
tudi domneve, da si je Čeh zagotovil vstop v Videm s pomočjo
mednarodne mafije. Tako ali drugače, Videm je do morebitnega

venskega liberalizma lahko našli med hišami, v katerih so jasni
vsi računi in katerih prihodnost je znana. Uradna Slovenija
očitno pozna svojo zgodbo o bodočem uspehu Vidma. Kaj lahko
v takih razmerah naredijo občinski svet Krško, državni parla
ment in novinarski dvomi, ki spravljajo pod vprašaj nedavno
dražbo? O prodaji Vidma in možnem razpletu dogodkov smo
vpraševali v tokratni anketi.
Dr. IVANA JELOVČAN, zdrav
nica v sevniškem zdravstvenem doifiu: “Ne vem, kako si lahko po eni
plati tako želimo v Evropo, po drugistrani pa ne bi radi sprejeli pravila
igre razvitega Zahoda tudi, ko gre za
tuje naložbe pri nas. Jasno je, da je
treba pri morebitni prodaji naših to
varn upoštevati tudi naše strateške in
terese, toda spet ne mimo veljavnih
norm in standardov v svetu.”
MARIJA TRATAR, delavka v La
bodu Temenica v Trebnjem: “Ib, kar
se je zgodilo s prodajo Vidma tujcem,
ni le razprodaja, ampak že kar krimi
nal. Kot da gre za norčevanje, saj je
Čeh dobil krško papirnico za 35,5
milijona mark, slovenski davkoplače
valci pa naj bi plačali kar okrog 230
milijonov mark dolgov Vidma!”
MARTIN KOFALT iz Vavpče vasi,
delavec v semiški Iskri: “Kar je na
Slovenskem, naj bi tudi ostalo sloven
sko, posebno to velja za velika pod
jetja. Da jih prodajamo tujcem, ni
dobra poteza. Mislim, da bi tudi med
Slovenci lahko našli dobre gospodar
je, ki bi uspešno gopodarili s temi
podjetji. Seveda pa bi morala poma
gati tudi država, ne pa le stati ob stra
ni križemrok.”
SONJA JERIČEK, računovodki
nja iz Črnomlja: “Prodaja slovenskih
podjetij tujcem je razprodaja Sloveni
je. Za večja podjetja, ki so jih kupili
tujci, javnost ve, ne ve pa, koliko
manjših podjetij je morda že v tujih
rokah. Pri prodaji velikih in pomemb
nih podjetij, kot sta Elan ali Videm,
bi se morali obnašati bolj patriotsko
in ne gledati na vsak tolar, ki ga po
nudi tujec več kot domačin.”
ROMAN ČELESNIK, upokojenec
iz Škocjana: “Nikakor se ne morem
strinjati z razprodajo nekdaj uspešnih
podjetij Neslovencem. Bojim se, da
taka početja počasi peljejo v čas rajn
ke Jugoslavije, v kateri so tuji kapitali
sti in veliki gospodje vodili naše to
varne in izkoriščali Slovence. Začetki
se kažejo, za konec lahko spet priča
kujemo novodobno delavsko revolucijo.”
ALEKSANDER LUKEZ, diplo
mirani strojni inženir iz Brežic: “Naj
bi veljalo pravilo, da podjetje dobi, če
je le mogoče, domačin. Glede Vidma
smo kot občani premalo seznanjeni z
dejanskim stanjem. Vprašanje je, če
kupec in tisti za njim imajo dovolj de
narja, da bodo zdržali tudi krizo, ki bo
verjetno nastopila čez nekaj let. Ali je
prodaja zakonita, prepuščam sodi
šču.”
PETER ŠPILER, podjetnik, doma
iz Kostanjka: “Ne gre samo za kupni
no. Bistveno vprašanje je, koliko
lahko od kupca zahtevamo izpolnitev
še dodatnih pogojev in koliko so bili
ti v razpisu določeni. Sistemsko je
treba zagotoviti domačim podjet
nikom boljše pogoje za nakup podjet
ij. Le domači potencial je stvaren raz
vojni potencial. TUjci pridejo, pobere
jo dobiček in gredo.”

0NTER
X---- "l JUBLJANA

Center
Trgovsko podjetje
8000 Novo mesto
Bršljin 2

objavlja
prosto delovno mesto

PRODAJALEC — BLAGAJNIK

(gradbeni material)

Pogoji: IV. stopnja strok, izobrazbe
Delo bomo sklenili za 6 mesecev. Možnost
kasnejše zaposlitve. Pisne prijave v roku 8 dni
pošljite na gornji naslov.
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(Nadaljevanje s 1. strani)
zdravstvo prizadevamo urediti
tudi gmotni položaj zdravnikov na
način, kot je urejeno v drugih
demokratično razvitih državah.
Svoje zahteve smo vedno postav
ljali tako, da ne bi presegle gmot
nih možnosti našega gospodarstva.
Do sedaj nismo bili uslišani. Naša
mlada država je našla voljo in de
nar za marsikateri poklic in dejav
nost, ki ne zahteva niti tako dolge
ga študija niti tako visoke strokov
nosti in moralnosti kot ravno
zdravniški. Že junija 1995 so
zdravniki predložili ministru za
zdravstvo Žakon o zdravnikih, ki
naj bi uredil tudi materialno po
dročje, torej pravice, ki izhajajo iz
našega dela in odgovornosti. Ven
dar zakon niso pričeli obravnava
ti, dokler nismo začeli stavkati.
V pogovorih s predsednikom
vlade smo dobili zagotovila, da se
bo naš položaj izboljšal z zakonom
o zdravnikih, ki bo sprejet v naj
boljšem primeru konec 1996 in
začel veljati 1.1.1997. Dobili smo
tudi zagotovilo, da se bo v prehod
nem obdobju, do uveljavitve zako
na, naš gmotni položaj poskušal
urediti z aneksom h kolektivni
pogodbi. V mučnih in dolgotrajnih
pogajanjih z ministrom dr. Boži
darjem Voljčem smo pristali na
kompromis za začasni dodatek k
plači v obliki 1,5 količnika.
Vlada je ta dogovorjeni in pod
pisani dodatek zavrnila in s tem po
našem mnenju dokazala, da ne
misli resno pristopiti k reševanju
našega gmotnega položaja. Naše
stavkovne zahteve so: trdna zago
tovila, da bo zakon o zdravnikih
sprejet v dogovorjeni obliki, in
podpis aneksa h kolektivni pogod
bi. V tej naši zahtevi nas je podpr
la večina zdravnikov, ki so to pokazali s priključitvijo k stavki. Stav
ka 95 % vseh zdravnikov v javnih
zavodih. K tem naših zahtevam pa
zdravniki v zavodih v dolenjski
regiji dodajajo še zahteve, ki izvi
rajo iz nespoštovanja kolektivne
pogodbe v posameznih zavodih. V
splošni bolnišnici Novo mesto med
drugim zahtevamo tudi izplačilo
dodatkov na težje delovne pogoje,
ki jih sedaj vodstvo zavoda ne
izplačuje.
Vodstvo Fides si želi urejanje
zadev brez stavke in ves čas smo se
pripravljeni pogajati. Žal potek
pogajanj kaže, da bodo trša, ko
smo upali, in zaradi tega se bo
stavka še nadaljevala. Ves čas se
bomo trudili, da bomo zagotavljali
nujne zdravstvene storitve.
Stavkovni odbor Fides
dolenjska regija

GIMNAZLJCI
GIMNAZIJCEM
NOVO MESTO - V okviru
prireditev ob praznovanju
250-letnice novomeške gim
nazije bo v soboto, 30. marca,
ob 9. uri srečanje nekdanjih
dijakov novomeške gimnazi
je, ki so se uveljavili kot znan
stveniki in raziskovalci, s se
danjimi dijaki te ustanove.
Gostom bodo predstavili delo
Kluba mladih raziskovalcev
na gimnaziji in jih seznanili
z uspehi dijakov na tekmo
vanju v znanju iz različnih
predmetov.

V

Četrt tisočletja novomeške gimnazije
Prireditve se bodo vrstile celo leto, glavnina pa bo oktobra - Druga najstarejša gimnazija
na Slovenskem - Temeljita obnova in prenova šolskega poslopja
NOVO MESTO - Novomeška gimnazija, druga najstarejša v Slove
niji - starejša je le nekdanja ljubljanska klasična gimnazija - obhaja
letos 250-letnico. Prireditve ob četrttisočietnem jubileju se bodo vrstile
celo leto, najpomembnejše pa bodo oktobra. Za takrat pripravljajo
znanstveni simpozij o zgodovini srednjega šolstva na Dolenjskem, izda
jo zbornika 250 let Gimnazije Novo mesto, številne razstave, proslavo
in srečanje gimnazijcev vseh še živečih generacij, slavnostno akademi
jo in več drugih prireditev.
“250-letnica novomeške gimna
zije je izjemnno pomemben dogo
dek ne le za to ustanovo in novo
meško občino, temveč za celo našo
regijo in Slovenijo sploh,” pravi
mag. Boris Dular, predsednik or
ganizacijskega odbora za proslavo
te obletnice, katere generalni
pokrovitelj je tovarna zdravil
Krka, ki se še kako zaveda pome
na te ustanove, saj je, med drugim,
večina vodilnih Krkinih ljudi nek
danjih dijakov novomeške gimna
zije. Program praznovanja so
razdelili v tri dele: zgodovinski del,
ki bo prikazal izjemen pomen gim
nazije v preteklosti; sedanje sta
nje in načrti; zelo pomemben del
pa je prenova, obnova in posodo
bitev stavbe, prostorov in opreme
današnje gimnazije. Zato je v or
ganizacijskem odboru več pod
skupin.
Daniel Brezovar skrbi za “grad
beni” del, to nalogo pa je prevzel
šele v začetku tega leta. “Pri tem
delu je bilo precej zamujenega,
vendar bomo, če bo vse teklo po
načrtih, do glavne proslave okto
bra postorili večino del. Vsa stvar
je zastavljena tako, da bosta prido
bivanje sredstev za obnovo in
prenovo gimnazije kot tudi izved
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PRIPRAVLJALNI ODBOR - Trojica iz pripravljalnega odbora za pripra\
vo proslav ob 250-letnici novomeške gimnazije: predsednik Boris Dular (v
sredini), Helena Zalokar in Daniel Brezovar na ponedeljkovi novinarski
konferenci. (Foto: A. B.)

Knoblehaijev dan - škocjanski praznik
V spomin na 6. julij, rojstni dan rojaka dr. Ignacija Knobleharja - Že v ponedeljek
razgrnitev prostorskih planov občine? - Občanom zagotovljena obveščenost
ŠKOCJAN - Svetniki občine Škocjan so se na ponedeljkovi seji po še
enkratnem premisleku in na podlagi anket občanov odločili, da bo
praznik občine Škocjan posvečen rojstvu rojaka, slovenskega misijo
narja v Sudanu in ob Belem Nilu dr. Ignacija Knobleharja. Ob
občinskem prazniku bodo pripravili osrednjo proslavo v soboto, 6. ju
lija, ki bo najbližje Knobleharjcvemu rojstnemu dnevu
Na anketo, ki je bila priložena
prejšnji številki občinskega poro
čevalca, je odgovorilo sicer samo
63 občanov, kar je pod pričako
vanji, vendar se je za kancijanovo
izrekla le četrtina. Svetniki so bili
• Občina Škocjan je dobila tudi
odlok o obveščanju javnosti o delu
občinskih organov. V njem je med
drugim zapisano, da bodo obve
stila o sejah objavljena v lokalnem
poročevalcu, ki mora iziti v osmih
dneh po seji sveta, in sicer enkrat
mesečno. Akti, razglasi in obve
stila pa bodo na ogled tudi na raz
glasni deski občine oziroma na
deskah po naseljih.
tudi mnenja, da je kancijanovo
bolj praznik Škocjana kot Bučke,
saj ima slednja drugega farnega
zaveznika.
Dr. Ignacij Knoblchar se je rodil
leta
ta 1819 v Škocjanu,
življen
skocjanu, življenjska
pot pa ga je po vzoru škofa Frideri
ka Barage vodila med bolne, revne

Rop in Bavčar v Loškem Potoku
V Loškem Potoku so se z ministrom in poslancem pogovarjali
predvsem o vzrokih propadle industrije
LOŠKI POTOK - V sredo, 20.
marca, sta okroglo mizo, na kateri
sta poleg številnih krajanov sode
lovala minister za delo, družino in
socialne zadeve Tone Rop in po
slanec državnega zbora Igor Bav
čar, vodila tukajšnji župan Janez
Novak in predsednik sveta občine
dr. Peter Rus. Temeljna ugotovitev
triurne razprave je ta, da je nujno
reševati propadlo industrijo in
nadzorovati stečajne postopke, da
bi občanom zagotovili minimalne
možnosti za preživetje. Gosta sta
tem ugotovitvam pritrdila in oblju
bila pomoč.Največ kritik je bilo
izrečenih na račun nekdaj cvetoče
ga obrata Rika pa o podobni uso
di lesne industrije Smreka, ki je
delala v okviru holdinga Inles.
Prisotni so se spraševali, kako je
dopustno, da je obrat pridelal
izgubo 5 milijonov nemških mark
in obstaja sum, da je holding
dolgove obešal na ta obrat. Trenut

ba del potekala tudi še po formal
no zaključenem praznovanju,”
pravi Brezovar. “Gre za celovito
obnovo gimnazije; jasno je, da vsa
ta dela ne morejo biti opravljena
v nekaj mesecih, čeprav lahko ob
ljubimo, da bomo do začetka
novega šolskega leta, se pravi do
septembra letos, opravili glavnino
prenovitvenih del.”
Ravnateljica gimnazije prof.
Helena Zalokar je v organizacij
skem odboru zadolžena za tako
imenovani “gimnazijski del” pro
slav. Poleg znanstvenega simpozi
ja, razstav, akademije pripravljajo

zgodovinski zbornik in izid slavnoj
stne številke glasila Stezice, ureja-l
jo Seidlovo geološko zbirko, načr
tujejo razna srečanja nekdanjih:
dijakov, ki so se uveljavili na
raznih področjih, s sedanjimi in še
marsikaj.
“Vse to je tudi zelo zahteven
finančni projekt,” pravi predsed-|
nik odbora Boris Dular. “Izdatna
finančna sredstva bo prispevala!
država oziroma razna ministrstva,
novomeška občina je v proračunu,
za ta namen predvidela 3 milijone
tolarjev, za razne projekte pa naj
bi namenila še 1,5 milijona. Seve-'
daje tu še Krka kot vrhovni pokro
vitelj; računamo tudi na Revoz in,
na druge sponzorje, predvsem za
sebne obrtnike in podjetnike.! i
Pomembno je, da je projekt celo-l
vite obnove gimnazije sprejet in
potrjen na Ministrstvu za šolstvo 1

no v obratu dela nekaj ljudi, in
čeprav najemnik trdi, da s pro
gramom bukovih plošč lahko “iz
plavajo”, je bil ravno ta menda
vzrok za težave in daje skoraj 200
delavcev ostalo na cesti. Minister
Rop je povedal, da je v preteklem
letu Inles dobil kar znatna sredst
va (in tudi nekaj posameznikov),
vendar kaže, da niso imela učinka.
Bivši delavci tega obrata, ki so bili
prisotni, so to slišali prvič. Po mini
strovih besedah si lahko občina
veliko obeta od sklada za razvoj, ki
že deluje v Ribnici, in od sklada,
ki je namenjen predvsem drobne
mu gospodarstvu.
O dvoreznosti kreditov je govo
ril občinski svetnik Milan Poje.
Gosta sta se strinjala, da je prob
lemov veliko, da pa so rešljivi vsaj
do jeseni, ko bo zopet- podobno
srečanje.
A. KOŠMERL

in zaničevane. Obvladal je 17 jezi
kov. Na svojih potovanjih je zbiral
geografske, naravoslovne in jezi
kovne podatke, slovel pa je kot
eden najboljših poznavalcev Bele
ga Nila in bil leta 1857 izbran za
častnega občana dunajskega geo
grafskega društva. Kot znanstveni
ka in misijonarja so si ga dolga leta
lastili Nemci.
Svetniki občine Škocjan so na

'ariborsko pismo
Skrivnostno
izginil tudi
direktor Tama
Vse manj upanja za rešitev
te velike tovarne
MARIBOR - Potem ko se je
v mariborski javnosti vsaj delno
pomiril vihar, ki ga je sprožila
domnevna ugrabitev župana v
“skrivnostni” noči na začetku
tega leta, je v sredini marca
skrivnostno izginil še najpo
membnejši gospodarstvenik v
štajerski metropoli - novi pred
sednik Tamove uprave Janez
Lah, ki je dolžnost nastopil šele
3. januarja letos.
Lah je poslal časnikom ter ra
diu in televiziji javno pismo iz
tujine, v katerem je pojasnil raz
loge za svoj beg iz domovine. Po
Lahovem prepričanju so uniče
vali in uničujejo Tam posebni in
močni kapitalski interesi, ki so
tudi njega ovirali pri sanaciji
podjetja. Veliko pikrih besed je
Lah zapisal tudi na račun re
publiškega razvojnega sklada, ki
je po njegovem mnenju sanator
jem podjetja vseskozi metal
“polena pod noge”. Zaradi tega
je Tam utrpel veliko škodo pri
sklepanju novih poslov, brez ka
terih sanacija seveda ni mogoča.
Sedaj že bivši predsednik Tamo

seji obravnavali tudi osnutek pro-|
grama za pripravo sprememb iflj
dopolnitev prostorskih sestavih
plana občine in prostorskih ure
ditvenih pogojev. Ker je bilo ob
močje sedanje občine do njene
ustanovitve sestavni del novome
ške občine, delno pa tudi sevniške.
je bilo to območje obravnavano'
sklopu planskih dokumentov teh
občin, s spremembami in dopol
nitvami občinskih planskih aktoV!
pa bo občina pridobila integralen
planski dokument. Tako bo osnu
tek verjetno na občini Škocjan
razgrnjen že v ponedeljek ozirom3
takoj po objavi v Uradnem listu.
T. GAZVODA

ve uprave je prav tako zapisal,
da so njegovim sodelavcem in
njemu grozili, zato je ocenil da
bivanje v Sloveniji zanj ni.več
varno.
Po skrivnostnem odhodu Ja
neza Laha v tujino je upravni
odbor Tama imenoval novo up
ravo. Na njeno čelo je postavil
dosedanjega člana uprave za
ekonomiko in kontroling Jožeta
Lukariča, ki je pred leti vodil
tudi Klemos iz Lenarta v Slo
venskih goricah, ki je šel pred
leti v stečaj. Lukariču bosta pri
sanaciji Tama pomagala Miro
Štic, dosedanji član Tamove up
rave, in Anton Čoki,'ki je dos
lej dve leti saniral ptujski Agis.
Nova uprava, ki bo svoj kon
cept sanacije novinarjem kmalu
predstavila na tiskovni konfe
renci, kakor so v zadnjih letih to
storile ob imenovanju vse Ta
move uprave, stoji že v prvih
dneh svojega mandata pred ve
likanskim problemom: čeprav
proizvodnja kamionov in avto
busov v Tamu stoji, skoraj 2 tisoč
delavcev pa je doma na čaka
nju, mora nova uprava zagoto
viti likvidna sredstva za izplačilo
plač 3 tisoč zaposlenim de
lavcem. Ali bo država skupaj z
bankami pomagala premostiti
Tamu tudi tokratno krizo, je še
negotovo. Tamovcem pa po
vsem, kar se je zgodilo, postaja
čedalje bolj jasno, da se bo prej
kol slej število delovnih mest v
podjetju zmanjšalo najmanj za
polovico. To pa pomeni, da se
bo število brezposelnih v po
dravski regiji, ki je že preseglo
32 tisoč, povečalo še za 1500
kovinarjev. TOMAŽ KŠEI-A
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ŠKOCJAN - Južno od Ljubjjane je v Sloveniji samo še Škocjan. Tako lahko lahko sklepa
človek, ki bo hotel o naši domovini kaj zvedeti iz Cambridgeovega
Podatkovnika, ki je pred kratkim
izšel tudi v slovenskem prevodu v
založbi DZS. Tam je pri opisu
Slovenije tudi zemljevid, na katerem je južno od Ljubljane samo
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Gradnja vodovoda Leskovec - Tolsti Vrh - Dol. Suhadol - Lani cevovod, letos dva
vodohrana, prihodnje leto črpališče - Dovolj kakovostne vode

OREHOVICA - Ob prazniku
krajevne skupnosti Orehovica
bo v soboto, 30. marca, ob 20.
tiri v družbenem domu v Oreho
vci koncert, na katerem sc bodo
Predstavili Šentjerneiski oktet,
dramska skupina OŠ Šentjernej,
tpešani pevski zbor Orehovica Šentjernej in učenci osnovne
^ole Orehovica.

PLETARSTVO V
TOPLIŠKI DOLINI
DOLENJSKE TOPLICE OŠ Dolenjske Toplice in Do
lenjski muzej Novo mesto v
sredo, 3. aprila, ob 17.30 uri
priredita otvoritev razstave
Pletarstvo v topliški dolini, ki
bo v podhodu Zdravilišča
Dolenjske Toplice. Razstavo
bo odprla Ivica Križ, etnolo
ginja v Dolenjskem muzeju, v
kulturnem programu pa bodo
nastopili: violinistka Petra
Gačnik, harmonikar Branko
Rožman in Damjan Vidic,
učenec OŠ Dolenjske Top
lice. Pletarjenje bo predstav
ljeno v živo.

* Astmatike in tatove zanima
isto: če je zrak čist. (Večer)

i

TOLSTI VRH - Dolga in huda zima je preprečila, da bi vodni rezer
voar na Tolstem Vrhu zgradili v prvotno zastavljenem roku, se pravi
do konca lanskega leta. Ta 100-kubični vodohran je ena od štirih faz
pri gradnji vodovoda Leskovec - Tolsti Vrh - Dol. Suhadol, ki ga je
novomeška Komunala začela graditi leta 1994, končan pa naj bi bil
prihodnje leto.
“Novi rok za dokončanje vodo tev oz. črpališče vode iz nove vr
hrana na Tolstem Vrhu je 10. tine v Kamniščku.
maj,” je povedal inž. Jože Bašelj,
“V Kamniščku smo že pred 10
vodja tega projekta, ki ima tudi leti izvrtali dve vrtini, od koder
sicer pri Komunali na skrbi razvoj voda sedaj napaja vodovod za
oskrbe z vodo. Prva od štirih faz Hrastje in delno Orehovico,” pravi
tega vodovoda, cevovod v dolžini
4 km, je že končana. Sedaj, kot
PREDSTAVITEV
rečeno, se končuja gradnja vodo
hrana na Tolstem Vrhu, od koder
NOVO MESTO - Danes, v četr
bodo vodo dobivala vasi Leskovec, tek, 28. marca, bo ob 18. uri v
Tolsti Vrh in Dol. Suhadol. Letos knjižnici Mirana Jarca predstavi
naj bi zgradili 200-kubični nado tev Luninega koledarčka, ki izhaja
mestni vodohran v Hrastju, v sklo že peto leto. Gre za preprost
pu katerega bo tudi črpališče za notes, s pomočjo katerega lahko
rezervoar na Tolstem Vrhu. Pri bolj celostno opazujete svet in raz
hodnje leto pa bo na vrsti razširi vijate intuicijo.

DEŽURNE TRGOVINE

SLOVENKA LETA V ŽUŽEMBERKU - Osnovna šola Žužemberk je
imela v gosteh Slovenko leta dr. Metko Klevišar, ki ji je prisluhnilo mnogo
obiskovalcev. Pogovor je vodila mag. Jelka Mrvar. Dr. Metka se je dve de
setletji srečevala z neozdravljivimi bolniki in jim dajala upanje. Po njenih
besedah je upanje v boljši jutri, to pa je pot majhnih korakov - dobra dela.
Pogovor je tekel o njenem otroštvu, starših in bolnikih ter smrti in o delu v
društvu HOSPIC. “Naše delo je usmerjeno v pomoč potrebnim bolnikom
in umirajočim, pa tudi svojcem prizadetih in zdravstvenemu osebju. Lepa
misel je spodbudna za vsakogar, ” meni dr. Klevišarjeva. Iz njenih misli se
da razbrati marsikaj. Ta večer smo poslušalci slišali še veliko lepih misli,
lep pa je bil tudi kulturni program, ki so ga prispevali najmlajši iz vrtca,
glasbeniki, učenci z recitacijami in petjem ter moški pevski zbor pod vod
stvom Cirila Zajca. Sreča je res v človeku samem, posebej v podobi dr.
Metke Klevišar, ki je zapisana v dušo bolnih in trpečih. (Foto: S. Mirtič)
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Ena gospa je rekla, da je
Prejšnji režim uvedel negativno
kadrovsko selekcijo, novijoje pa
do konca izpeljal. •

Krajevni praznik
OREHOVICE

MM*

Voda bo tekla s Tolstega Vrha

VODOHRAN NA TOLSTEM VRHU-Gradnja 100-kubičnega vodohra
na na Tolstem Vrhu - gradi ga firma Vias - se je zavlekla zaradi dolge in
ostre zime. Po novem mora biti rezervoar zgrajen do 10. maja, veljal pa bo
16 milijonov tolarjev. (Foto: A. B.)
Škocjan, jugovzhodno pa Brežice.
Na Gorenjskem sta si Cambridgeovo milost zaslužila Kranj in
Bled, na Štajerskem Cglje, Mari
bor in Ptuj, na Primorskem pa Pi
ran, Koper in Kozina. Očitno
Škocjanski Povšičev lobi ali njegov
cvičkov okus sežeta celo do ari
stokratskega Cambridgea.
KABINET - V županovem ka
binetu je vse tiho. Šefa, ki si ga je
ob izvolitvi kot pomembnega
strankarskega (SKD) veljaka izvo
lil za vodjo svojega kabineta, je
rogoborni župan grobo odstranil.
Kakšne kadrovske in druge vari
acije ali zamere so vmes, neposve
čeno ljudstvo seveda ne ve in ga
tudi ne sme nič brigati. Kljub temu
Pa ljudski glas, ojačen z notranjeobčinskimi kadrovskimi preigra
vanji, ugiba, kako bo, če bo na silo
izpraznjeno kabinetno mesto za
sedla gospa doktorica, ki je v
prvem letu prizadevanj za podaljSano porodniško ostala brez strankarsko odmevne in vplivne službe.
Ali bo župan prvi gost v novi
Porodnišnici ali pa se bo spet oprijel fotografiranja bolj pomembnih
oseb.
VODNJAK - Kettejeve vodnjak na Glavnem trgu pred vsako
zimo zaščitijo z leseno obleko. S
prihodom pomladi mu bodo sneli
tudi ta okiep, ki pa ga ne brani
samo pred mrazom in zmrzaljo,
ampak tudi pred tistimi, ki fon
tano, ki je pesniku navdihnila
prelepe stihe, uporabljajo za
)tnetnjak. Tako so med vodicami
>n rosicami cigaretni ogorki, os
tanki sladoledov, kruhove skorje
■n kar je še takih sledov človeške
Nemarnosti.
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V soboto, 30. marca, bodo odprte naslednje pro
dajalne živil:
• Novo mesto: od 7. do 19. ure: Dom Bršljin
od 7.30 do 21. ure: trgovina Anita pri gostišču Kos
od 7.s do 20. ute: Vita, trgovina Darja, Ljubljanska
od 7. do 20. ure: market Saša, K Roku 33
od 7. do 20. ure: trgovina Sabina, Slavka Gruma 23
od 7. do 20. ure: trgovina Sabina, Mirana Jarca 20
od 7.30 do 20. ure: trgovina Brin, Trdinova ulica
od 7. do 19.30: mlečni diskont Vita, Šmihel
od 7. do 14.30: market Maja, Bučna vas
od 7. do 19. ure: trgovina Cekar v BTC, Bučna vas
od 7. do 19. ure: samopostrežba Azalea, Brusnice
od 7.30 do 14. ure: market Pri kostanju, Prečna
od 8. do 17. ure: trgovina Brcat, Smolenja vas
od 7.30 do 13. ure: trgovina Pod lipo, Smolenja vas
od 8. do 13. ure: trgovina Dule, Smolenja vas
od 8, do 16. ure: market Pero, Stopiče
od 8. do 16. ure: trgovina Sabina, Stopiče
od 8. do 20, ure: market Perko, Sentpeter
od 7. do 18. ure: trgovina Klas, Šmarje pri Šentjerneju
od 8. do 18. ure: Urška, Uršna sela;
od 6.30 do 17. ure: pekarna Malka Žužemberk, pro
dajalna Glavni trg
od 6.30 so 17. ure: pekarna Malka Žužemberk, pro
dajalna Kandija
• Šentjernej: od 7. do 17. ure: Dolenjka, Market
• Dolenjske Toplice: od 7. do 17. ure: MercatorStandard, Rog
• Metlika: od 7.do 21, ure: trgovina Prima
V nedeljo, 31. marca, bodo odprte naslednje pro
dajalne živil:
• Novo mesto: od 8. do 11. ure: Pogača Glavni trg
22, Samopostrežba Mačkovec, Market Ljubljanska,
Market Seidlova cesta, Market Ragovska, Market
Drska, Market Kristanova, Nakupovalni center Drska,

STROHMOVO
PREDAVANJE

•ZA PRAZNIK PROSLA VA IN RAZSTA VA - Ob materinskem dnevu so
v škocjanski občini potekale prireditve kar po nekaj krajih, osrednja pa je
bila v Knobleharjevem domu v Škocjanu. Tako so mladi pevci, igralci in
recitatorji pripravili prisrčen program, ki ni bil namenjen le materam, pač
pa vsem staršem, saj praznik postaja vse bolj starševski. Ob tej priložnosti
so prvič v Škocjanu odprli tudi prodajno razstavo, odprtja pa sta se udeležila
slikar, pisatelj in pesnik Smiljan Rozman in akademski slikar Marjan Zale
tel, ki na nekaj delih upodablja tudi Škocjan. Na ogled so tudi dela Rada
Jeriča, Lojzke Šacapan in Mire Uršič, razstava pa bo odprta en mesec.
(Foto: T. G.)

NOVO MESTO - V okviru
rednih tribun “V sredo ob 18ih”, ki jih prireja Hrvaško kul
turno združenje, bo v sredo, 8.
aprila, v prostorih Dolenjskega
muzeja predavanje avstrijskega
publicista in novinarja dr. Kar
la Gustava Strohma. V času osa
mosvajanja Slovenije in Hrva
ške je veliko pisal o razmerah
pri nas, zdaj pa živi v Zagrebu in
piše za različne hrvaške medije.

Srebrni jubilej Krkinega KUD-a
Številne kulturne prireditve se bodo vrstile do konca letošnjega leta
NOVO MESTO - Kulturnn-umctnišku društvo Krka slavi letos sre
brni jubilej. Skozi celo leto bodo potekale različne prireditve. Naštejmo
tiste, ki jih napovedujejo do začetka poletja.
Včeraj je bil prvi iz serije pogo
vorov z znanimi in zanimivimi
Slovenkami in Slovenci. Tako kot
sinočnjega s prof. Rafkom Vode
bom bo še nekaj drugih vodil zna
ni radijski novinar Silvo Teršek.
April se bo začel z letnim obč
nim zborom društva. 9. aprila ob
20. uri bo v dvorani Hoteta Krka
koncert pianistke Damjane Zu
pan; 12. aprila bodo v Krkini
galeriji odprli razstavo slikarja
Zmaga Jeraja iz Maribora; 17.
aprila bo v Hotelu Krka spet eden
iz serije Terškovih pogovorov; 18.
in 19. aprila bo Krkin pevski zbor
sodeloval na pevski reviji, ki jo
pripravlja novomeški ZKO.
Od 6. do 10. maja bo v avli Krki
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ne upravne stavbe v Ločni 19. do
lenjski knjižni sejem. Gost otvorit
venega večera bo letošnji Prešer
nov nagrajenec pesnik Veno Tau
fer. En večer bo posvečen 120.
obletnici rojstva Ivana Cankarja,
slavnostni govornik ob tej prilož
nosti bo akademik prof. dr. France
Bernik. Gost naslednjega večera,
ki bo potekal na temo poezija in
sodobni človek, bo prof. dr. Boris
Paternu. 14. maja bodo v Krkini
galeriji odprli razstavo ilustracij
novomeškega rojaka Marjana
Mančka, naslednji dan, 15. maja,
pa se bo v dvorani Hotela Krka
Silvo Teršek pogovarjal s pevko
ljudskih pesmi Bogdano Herman.
23. maja bo v Krkini galeriji spet

pomemben dogodek - otvoritev
razstave del znamenitega slikarja
Franceta Miheliča. Terškov gost
12. junija bo slikar Maksim Sedej
ml. 23. junija bo Krkin pevski zbor
sodeloval na Taboru pevskih zbo
rov v Stični.
V Krkinem razstavišču v Ljub
ljani se tudi vrstijo likovne razsta
ve, v okviru Krkinega gledališkega
kluba pa pripravljajo pogovore z
znanimi slovenskimi umetniki.
Mešani pevski zbor Krka bo
imel v začetku oktobra v Novem
mestu in Dolenjskih Toplicah
skupni koncert z zborom Singkreis iz nemškega Langenhagna.
25 let delovanja pa bo zbor pro
slavil s samostojnim koncertom
decembra v Novem mestu. . _
A. B.

Samopostrežba Šmihel, PC Ločna, PC Kandija, Pro
dajalna Gotna vas
od 7.30 do 21. ure: trgovina Anita pri gostišču Kos
od 7. do 13. ure: Vita,trgovina Darja, Ljubljanska
od 8. do 13. ure: market Saša, K Roku 33
od 7. do 20. ure: trgovina Sabina, Slavka Gruma 23
od 8. do 13. ure: trgovina Sabina, Mirana Jarca 20
od 8.30 do 20. ure: trgovina Brin, Trdinova ulica
od 7. do 19.30: mlečni diskont Vita, Šmihel
od 8. do 11. ure: market Maja, Bučna vas
od 8. do 12. ure: trgovina Cekar v BTC, Bučna vas
od 8. do 12. ure: samopostrežba Azalea, Brusnice
od 7.30 do 11. ure: market Pri kostanju, Prečna
od 8. do 12. ure: trgovina Brcar, Smolenja vas
od 8. do 12. ure: trgovina Pod lipo, Smolenja vas
od 8. do 11. ure: trgovina Dule, Smolenja vas
od 8. do 12. ure: market Pero, Stopiče
od 8. do 14. ure: trgovina Sabina Stopiče
od 8. do 12. ure: market Perko, Šempeter
od 8. do 12. ure: trgovina Klas, Šmarje pri Šentjerneju
od 8. do 12. ure: Urška, Uršna sela
od 7. do 12. ure: pekarna Malka Žužemberk, proda
jalna Glavni trg
od 7. do 12. ure: pekarna Malka Žužemberk, proda
jalna Kandija
• Šentjernej: od 8. do'11. ure: Market
• Žužemberk: od 8. do 11.30: Market
• Škocjan: od 7.30 do 10. ure: Pri mostu
• Trebnje: od 8. do 11. ure: Samopostrežba Blagov
nica
• Mirna: od 7.30 do 11. ure: Grič
• Mokronog: od 8. do 11, ure: Samopostrežba
• Črnomelj: od 8. do 11. ure: Pod lipo, Market Čardak
• Semič: od 7,30 do 10.30: Market
• Metlika: od 7. do 21. ure: Prima

Bašelj. Ker pa izdatnost teh vrtin
ne bi zadoščala za potrebe novega
vodovoda, so lani zvrtali novo vrti
no v bližini starih. “Imeli smo ve
liko srečo. Medtem ko stari vrtini
dajeta 2 do 3 litre vode na sekun
do, je izdatnost nove celo 20 l/s.
Gre za zelo kakovostno vodo iz
dolomitnega vodonosnika, torej iz
precejšnje globine.”
Prvo fazo, se pravi gradnjo
cevovoda, so končali lani in je ve
ljala 22,8 milijona tolarjev. Vodo
hran na Tolstem Vrhu bo stal 16
milijonov tolarjev, oni v Hrastju, ki
naj bi ga začeli graditi jeseni, pa
okoli 20 milijonov tolarjev. “Če bo
vodohran v Hrastju letos zgrajen,
bo tudi voda v vodovodnem si
stemu, prav pa bo ta vodovod začel
delovati po zaključkiu 4. faze, se
pravi prihodnje leto, ko bo zgra
jeno tudi črpališče Kamnišček,”
pravi Bašelj.
Lani je Ministrstvo za ekonom
ske odnose in razvoj za gradnjo
tega vodovoda prispevalo 9 mili
jonov tolarjev.
A. BARTELJ

Komunala gradi
Kanalizacija za Mali Slatnik
in Stopiče
NOVO MESTO - V krajevni
skupnosti Slatnik nimano urejene
ga odvajanja in čiščenja odpadnih
vod. Sedaj odpadne in meteorne
vode odtekajo v greznice in poni
kalnice in od tam v podtalje ali pa
po jarkih odtekajo do potoka Šajser. Novomeška Komunala je te
dni začela graditi zbirni kanal, ki
bo osnova za nadaljnjo izgradnjo
kanalizacijskega sistema za nase
lja Mali Slatnik, Smolenja vas in
Petelinjek. Gradnjo 200 m dolge
ga zbirnega kanala financira Ko
munala iz lastnih sredstev, kar je
še v okviru plana za lansko leto.
Vrednost del je 4 milijone tolarjev.
Ta kanalizacijski sistem bodo
priključili na črpališče na Mali
Cikavi, od koder bodo odplake
odvajali na centralno čistilno
napravo v Ločni.
Te dni jc Komunala začela gra
diti 4.300 m dolgo primarno kana
lizacijo od Stopič do Gotne vasi,
kar jo bo stalo 65 milijonov tolar
jev. Prva faza v dolžini 1.300 m bo
stala 23 milijonov tolarjev, izvaja
lec del je novomeško Vodnogos
podarsko podjetje. Dela morajo
biti končana do konca julija letos.

Novomeško mesto pod mestom
V mednarodnem projektu vključenih več kot 1.100
šolarjev iz vseh štirih novomeških osnovnih šol
NOVO MESTO - V tem šol
skem letu teče v vseh štirih
novomeških osnovnih šolah po
leg drugih še mednarodni pro
jekt Mesto pod mestom, v kate
rem sodeluje več kot 1.100 uče
ncev od 1. do 6. razreda. V tem
mednarodnem projektu, ki sta
ga spodbudila Svet Evrope in
Mednarodno središče za študij
varstva in restavriranja kulturne
dediščine, sodeluje 26 mest iz 25
evropskih držav. Osnovni na
men projekta je pri mladih
šolarjih zbuditi zanimanje za
preteklost njihovega mesta in
preko tega vzpostaviti dialog
preteklosti s sedanjostjo pa tudi
prihodnostjo. Iz Slovenije so
med večimi konkurenti izbrali
Novo mesto, ker ima naše me
sto tako bogato arheološko in
drugo naravno in kulturno dedi
ščino in njihovo predstavitev.
Projekt vodi novomeški Za
vod za varstvo naravne in kul
turne dediščine, pri tem pa
sodelujejo še Dolenjski muzej,
Narodni muzej iz Ljubljane,
slovenska Uprava za kulturno
dediščino, Krka, občina Novo
mesto, pokrovitelj pa je Mini
strstvo za kulturo. Kot sta na
ponedeljkovi novinarski konferenči povedala ravnatelja OS
Grm in Bršljin stvari v šolah
dobro potekajo, pri delu sode
luje kar 58 mentorjev, organiza
torji pa so šolam priskrbeli tudi

nekaj literature in potrebne in
formacije.
Teme, ki jih šolarji v okviru
tega projekta obdelujejo, sega
jo na razna področja, od arheo
logije, zgodovine, umetnostne
zgodovine, do etnologije, litera
ture itd.; projekt poteka v dveh
starostnih skupinah, od L do 3.
ter od 3. do 6. razreda. Vsaka
država bo na mednarodno tek
movanje v okviru tega projekta
poslala 10 izdelkov, iz vsake
starostne skupine po 5. Rok za
dokončanje izdelkov je 20. maj.
V Novem mestu nastale izdelke
bodo razstavili v avli Kulturnega
centra Janeza Trdine, najboljših
10 pa bodo, kot rečeno, poslali
na mednarodno potujočo raz
stavo 260 izdelkov, ki naj bi
obiskala tudi Novo mesto. Tako
bodo tudi novomeški učenci,
njihovi mentorji in organizatorji
videli, kako so se teh reči lotili
drugje.
.
Stroške novomeškega projek
ta so ocenili na 4,3 milijona
tolarjev, ki naj bi jih v večini
prispevala občina in Ministrstvo
za kulturo. Kot je povedal žu
pan Franci Koncilija, ki predse
duje organizacijskemu odboru,
se lahko pri tem zaplete, kajti,
je izrazil bojazen, občinski pro
račun danes ne bo sprejet, ker
da za to v občini ni politične
volje.
_
‘
A. B.
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Med brezposelnimi tretjina žensk

STROJNI KROŽEK
VABI
BELA KRAJINA - Strojni kro
žek Bele krajine išče kmete, ki bi
bili pripravljeni opravljati storitve
s svojo kmetijsko mehanizacijo, in
traktoriste za delo na kmetijah.
Prijavite se lahko pri vodji stroj
nega krožka Bele krajine Andreju
Jakliču (tel. 0609-639-344), kjer
boste dobili tudi podrobne infor
macije.

P

'rostorska
sti
itiska loške
osnovne šole
Rešen le del problema
ČRNOMELJ - Konec feb
ruarja so pričeli v črnomaljski
osnovni šoli Loka prenavljati
zbornico in pisarne, že prej pa
so začeli z nadzidavo nad
kuhinjo, kjer bo na 140 kv.
metrih prostor za računalni
ško učilnico in pisarne. Prav
slednjih jim namreč močno
primanjkuje, kajti ko sta leta
1989 v Črnomlju iz ene nasta
li dve osnovni šoli, v Loki niso
imeli ustreznih upravnih pro
storov, saj je bila prej uprava
šole v sedanji osnovni šoli
Mirana Jarca v Župančičevi
ulici.
Najbolj so prostorsko sti
sko občutili svetovalni delav
ci, saj sta bila v pisarni po dva
skupaj, kar je oteževalo sve
tovalno delo z učenci in starši.
Pomembna pridobitev bo
učilnica z 12 računalniki.
Doslej so imeli 5 računalni
kov, kolikor so jih premogli,
kar v kabinetu za biologijo.
Tudi šolski radio, kije bil do
slej v pisarni ravnateljice in
njenega pomočnika, bo odslej
v posebnem prostoru. Načr
tujejo, da bo otvoritev pre
novljenih in novih prostorov
na dan šole konec aprila.
Naložba je po predračunu
vredna 22 milijonov tolarjev.
Občina in republika bosta
prispevali vsaka polovico de
narja, medtem ko za opremo
šola še išče denar.
Vendar na šoli opozarjajo,
da bodo s tem rešili le en
problem. Nič manjši ni poma
njkanje učilnic. Sedaj s šesti
mi oddelki gostujejo v sosed
nji srednji šoli, ki pa že napo
veduje razširitev svojega pro
grama. Za dva oddelka otrok
vozijo v podružnično šolo v
Adlešiče. V matični šoli je 14
učilnic, 3 oddelki imajo pouk
popoldne, glede na povečano
število oddelkov pa pričaku
jejo v prihodnjem šolskem
letu popoldne najmanj 4 od
delke, če jim srednja šola ne
bo odpovedala gostoljubja za
noben razred. Če v dogled
nem času ne bodo dogradili
šole - ne nazadnje je pred vra
ti še 9-letna osnovna šola bodo razmišljali celo o dvoiz
menskem pouku.
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PRAVLJIČNA URA
SUHOR - V četrtek, 28. marca,
bo ob 17. uri v knjižnici na Suhor
ju pri Metliki pravljična ura “Ža
metni zajček”, ki jo pripravlja
metliška ljudska knjižnica. Otroci
naj s seboj prinesejo škarje, ker
bodo izdelovali papirnate zajčke.

VOLITVE V METLIŠKIH
KRAJEVNIH
SKUPNOSTIH
METLIKA - V nedeljo, 31.
marca, bodo v krajevnih sku
pnostih v metliški občini
lokalne volitve predsednikov
in članov svetov KS. V občini
bo od 7. do 19. ure odprtih 21
volišč, ki bodo na običajnih
mestih. Vsi volilci so od ob
činske volilne komisije že
prejeli obvestilo, kje bo nji
hovo volišče in pod katero
zaporedno številko so vpisa
ni v volilni imenik. Volilci
lahko še danes, 28. marca, do
16. ure tudi predčasno gla
sujejo na posebnem volišču v
sejni sobi občine Metlika.

delež brezposelnih, ki jim je delov
no razmerje prenehalo zaradi traj
nega prenehanja potreb po delu in
so torej trajni presežki. Sicer pa je
v preteklem mesecu v metliški
občini prejemalo denarno nado
mestilo 127, denarno pomoč pa 18
iskalcev zaposlitve. Zanimivo pa 'OB MATERINSKEM DNEVU - V vseh treh belokranjskih občinah je bila
je, da je bilo od 1.629 delovnih minuli konec tedna vrsta prireditev ob materinskem dnevu. Na njih so se v
dovoljenj za tujce v vsej novomeški glavnem predstavili mladi in rosno mladi nastopajoči. V Semiču so bogat
območni enoti Zavoda za zapo program pripravili člani tamkajšnjega kulturnega društva Orel, ob sprem
slovanje kar 830 v metliški občini. ljavi kitare pa so zapeli mali pevci predšolskega verouka (na fotografiji).
(Foto: M. B.-J.)
M.B.-J.

OGLED GOSPODIČNE
JULIJE
ČRNOMELJ - Tukajšnji Zavod
za izobraževanje in kulturo bo or
ganiziral 11. aprila ogled Strind
bergove Gospodične Julije v Slo
venskem mladinskem gledališču v
Ljubljani. Obiskovalci predstave
se lahko prijavijo najpozneje do 3.
aprila v ZIK-u in v knjižnici v
Črnomlju. Avtobus bo odpeljal v
Ljubljano na dan predstave ob 18.
uri izpred OŠ Mirana Jarca.

PREDAVANJE O
KOZJEREJI
ČRNOMELJ - Kmetijska sve
tovalna služba Črnomelj vabi vse
rejce koz na predavanje o kozjere
ji, ki bo v sredo, 3. aprila, ob 17. uri
v sejni sobi občine Črnomelj. Rej
ce prosijo, da se za predavanje
prijavijo v kmetijski svetovalni
službi do ponedeljka, 1. aprila.

V ČRNOMLJU
PRIMANJKLJAJ, V
METLIKI OSTANEK
ČRNOMELJ, METLIKA - Čr
nomaljski in metliški svetniki so
pretekli teden sprejeli odloka o
zaključnih računih občinskih pro
računov za lansko leto. V črnoma
ljskem proračunu je bilo v pretek
lem letu za dobrih 780 milijonov
tolarjev odhodkov, s tem pa so
pridelali za 44,6 milijona tolarjev
primanjkljaja. V metliški občini pa
so lani porabili skoraj 365 mili
jonov proračunskega denarja,
pokriti pa so morali še izgubo iz
leta 1994. Na koncu leta jim je v
proračunu ostalo 18,6 milijona
tolarjev.

'SLO VESNOST OB KRAJEVNEM PRAZNIKU - VAdlešičih so v soboto
pripravili slavnostno akademijo v počastitev materinskega dne in krajevnega
praznika, ki ga praznujejo 22. marca. Poleg predstavnikov krajevne skup
nosti sta na slovesnosti govorila župan črnomaljske občine Andrej Fabjan
in član hrvaškega Sabora Jože Boljkovac. Slednji je med drugim predlagal
revitalizacijo Kolpe, ki je po njegovem najstarejša in najmirnejša meja v
Evropi, terpoudaril, da morajo na tej reki graditi trdne mostove sodelovanja
in prijateljstva med dvema narodoma. V kulturnem programu so nastopih
učenci adlešičke osnovne šole, moški pevski zbor iz Kranja ter tamburaši
in folkloristi domačega kulturno-umetniškega društ\>a “Božo Račič"

“Zadnji vlak” za muzej
V atriju črnomaljskega gradu naj bi uredili muzej
ČRNOMELJ - Črnomaljska
podružnica Belokranjskega mu
zejskega društva je pripravila
razgovor o ureditvi muzejske
zbirke v Črnomlju, o kateri v me
stu razmišljajo že več let. Po mne
nju Črnomaljcev je za odprtje
muzeja prav sedaj zadnja prilož
nost, saj se je iz gradu izselila iz
postava' Republiške uprave za

Vojinčani bodo zahtevali rento
————-■------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------

Frebivalci Vojne vasi, pod katero gradijo centralno čistilno napravo, so na občino zopet
naslovili svoje zahteve o gradnji kanalizacije in ceste - Odgovor občinske uprave
ČRNOMELJ - V letošnjem letu naj bi dogradili centralno črnoma
ljsko čistilno napravo pod Vojno vasjo. Prav prebivalci te vasi so na
občino, ki je investitor čistilne naprave, v zadnjih letih naslovili veliko
pisnih in ustnih zahtev za zgraditev kanalizacije in modernizacijo ceste
v vasi, a po njihovem niso dobili pravega odgovora.
Kot zatrjujejo, so jim pristojni bili zaradi poslabšanja kvalitete
povedali, da bodo njihov problem življenja trajno oproščeni plačila
reševali, ko bodo napeljevali glav kanalščine in morebitnih drugih
ni vod iz industrijske cone. Vendar dajatev, povezanih s čistilno na
prebivalci Vojne vasi poudarjajo,
pravo. Zatrjujejo, da bodo zahte
da imajo enake obveznosti kot
vali tudi rento. V svojih zahtevah
prebivalci Črnomlja, torej plačuje omenjajo še nadaljevanje moder
jo komunalne prispevke, prispev
ke za mestno zemljišče in vse os
talo kot meščani. Ker pa bo s cen• Z občinske uprave so jim odgo
vorili, da so lani pričeli z gradnjo
zelo zahtevne ceste v Vojno vas.
Dokončani odsek je narejen bo|je,
kot je predlagal vojinski vaški
odbor. Z rekonstrukcijo ceste naj
bi nadaljevali tudi letos, medtem
ko bo kanalizacija v Vojni vasi
najbrž prišla na vrsto prihodnje
leto. V odgovoru z občinske up
rave je tudi rečeno, da bi morali
Vojinčani natančneje povedati, s
kakšnim delom so pripravljeni
sodelovati pri gradnji kanaliza
cije. Na občini se strinjajo, da bi
morali rekonstruirati tudi ob
voznico do Zadružne ceste.

tralno čistino napravo v Vojni vasi
poslabšano njihovo okolje, so
Vojinčani na občino znova naslovili svoje zahteve. Zahtevajo gradco kanalizacijskega omrežja v
Vojni vasi, kot je predvideno v
načrtih, denar za celotno naložbo
pa naj zagotovi občina Črnomelj,
Vojinčani zahtevajo tudi, da bi

nizacije cestdTid začetka Vojinske
ulice do konca Vojne vasi, prav
tako pa tudi modernizacijo ob
voznice Opetov dol-Zadružna ce
sta, ki je bila poškodovana zaradi
prevoza materiala, saj obnova as
falta le na nekaterih delih cestišča
ni trajna rešitev. Stroške za mo
dernizacijo naj bi po njihovem
predlogu prišteli k stroškom za
gradnjo čistilne naprave.
M. B.-J.

javne prihodke, kmalu pa se bo
tudi upravna enota.
V izpraznjenih prostorih v atri
ju gradu naj bi po mnenju Črno
maljcev uredili muzej, in sicer 6
prostorov za stalne in 2 za občasne
razstave. Ravnatelj Belokranjske
ga muzeja v Metliki Zvonko Rus
jih je ob tem spomnil, da nima
smisla ponavljati muzej, kakršen je
v Metliki. Črnomaljski muzej
mora biti privlačen za turiste, en
kraten in neponovljiv, skratka,
predstaviti mora kaj novega. Opo
zoril jih je, da ne smejo začeti po
uuiuacc,
domače, ampatt
ampak je treDa
treba takoj zaposlm elovcka-k> bo zbral in popi-

sa'

—°' Ka^se tlče gradiva’ki

je v Belokranjskem muzeju, pa je
dejal, da je last naroda in ne
posameznikov, muzej je zanj dol
žan skrbeti in je neodtujljivo. “Če
bo muzej v Črnomlju nastajal v
okviru Belokranjskega muzeja ali
pod njegovih strokovnim vod
stvom, bo lahko tudi gradivo skup
no, sicer pa so pogoji povsem
drugačni. Ne navijam za Belokra
njski muzej, Črnomaljci se bodo
morali odločiti sami,” je dejal prof.
Rus.
M. B.-J.

Obnova cerkva le na hrbtih ljudi
V semiški občini bi za obnovo sakralnih objektov potrebovali 13 milijonov tolarjev Predlog svetnikov SKD, naj bi del denarja prispevali iz proračuna, ni bil sprejet
. SE,M.I,£. ' Y.:s.cmiški občini sta dve župniji, in sicer semiška in
črmošnjiška, ki imata 19 cerkva in stavbo župnijskega urada v Semiču.
Vendar so nekatere cerkve, ki sodijo celo v prvo kategorijo kulturnih

nost tudi za občino, ki pobira davek od vseh občanov” Zato so ob
predlogu letošnjega občinskega
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Obnova in najnujnejše vzdrževanje cerkvenih objektov je odvisno od denarja in prostovoljnega
dela krajanov, ki živijo na območju
nfwlrii7ni^m’k
4„ ! :L
podružničnih oArl/un
cerkva. \V/ zadnjih
letih so bile tako obnovljene stre
he na štirih cerkvah, v letošnjem
letu pa naj bi za najbolj nujno ob
novo cerkvenih stavb potrebovali
v semiški občini 13 milijonov tolar
___ sv. Duha pri Selih
jev. _____
Na cerkvi
nameravajo obnoviti drugo polovi
co ostrešja, na cerkvi sv. Trojice na
Vinjeni Vrhu naj bi uredili elektrifikacijo, strelovod, obnovili ostrešie in fasado. Na farni cerkvi sv.
Stefana v Semiču načrtujejo ob-

OBMOČNA ORGANIZACI
JA RDEČEGA KRIŽA, ki pri
pravlja za 12. april veliko do-l
brodelno prireditev Sonce za vse,
je poslala prošnje za denarno!
pomoč podjetjem in zasebnikom.
Nakazila so pričela prihajati pre
senetljivo hitro. Kaže, da bo letos
letovalo na Debelem rtiču kar
precej otrok iz socialno šibkejših
družin.
PRED KRATKIM SO POSTA
VILI V PODZEMLJU lični avto
busni postajališči. Upajmo, da ju
vročekrvneži ne bodo prehitro
uničili. Zdaj bi bilo lepo, če bi se
našel kdo, ki bi odstranil staro
železno postajališče, da ne bi de
lalo sramote avtobusnim prevoz
nikom, potnikom in še posebej
krajevni skupnosti.
NA SEJMU ALPE-ADRIA
SO SEDELI za isto mizo trije be
lokranjski župani: Fabjan, Mat
kovič in Bukovec, kar je gotovo
zgodovinski dogodek. Ko je Mat
kovič predstavljal metliško turi
stično ponudbo, je omenil tudi j
Belokranjski muzej. Fabjan je i
pristavil lonček, rekoč: “Mi sicer
nimamo muzeja, bomo ga pa ime- i
li.” Izjava je lahko zelo nedolžna j
vsaj toliko časa, dokler ne po-f
stanejo besede meso. Takoj nato
se postavi vprašanje: kaj pa če bo j
v tem primeru Belokranjski mu
zej izgubil status pokrajinskega
muzeja in bo republika zaprla pi
pico, skozi katero pricurlja iz
Ljubljane v Metliko masikateri
tolar? V tem primeru Matkovič ne
bo hotel več sedeti s Fabjanom za
isto mizo.

J

V metliški občini ima skoraj polovica brezposelnih 1. ali II. stopnjo izobrazbe ■ Povpraševanje
po gostinskih delavcih in šiviljah - Od novega leta dvojna evidenca
METLIKA - V metliški občini je bilo pretekli mesec prijavljenih 381
brezposelnih, kar je 6,3 odst. brezposelnih na območju novomeške
območne enote Zavoda za zaposlovanje. V primerjavi s črnomaljsko,
trebanjsko in novomeško izpostavo omenjene območne enote je bil v
metliški izpostavi najmanjši delež brezposelnih žensk, največji pa mla
dih iskalcev prve zaposlitve in nasploh mladih brezposelnih, starih do
26 let.
Med brezposelnimi v metliški
z ostalimi izpostavami tudi naj
občini jih ima skoraj polovica I. ali
manjši delež tistih, ki so ostali brez
II. stopnjo izobrazbe. Gre pred
vsem za pomožne delavce in de
• Od letošnjega novega leta so
lavce brez poklica. Tretjina jih ima
pričeli na republiškem Zavodu za
III. ali IV. stopnjo izobrazbe, ne
zaposlovanje z novim načinom
koliko manj kot petina V. stopnjo, .vodenja evidence iskalcev zapo
slabi 3 odst. brezposelnih pa ima
slitve in evidence o brezposelnih
jo VI., VII. ali VIII. stopnjo izo
osebah. Medtem ko slednji niso v
brazbe. Med tistimi, ki iščejo za
delovnem razmerju in iščejo za
poslitev, izstopajo predvsem eko
poslitev, pa so iskalci zaposlitve
nomski tehniki in gimnazijski ma
lahko tudi ljudje, ki so sicer zapo
turanti, precej pa je tudi prodajal
sleni, vendar iščejo drugo zapo
cev. Večje povpraševanje, kot je
slitev.
ponudba delovne sile, pa je po
šiviljah in gostinskih delavcih.
zaposlitve zaradi stečaja podjetij.
V metliški občini je v primerjavi
Znatno manjši kot drugod na Do
lenjskem je v metliški občini tudi

Sprehod po Metliki

novo zvonika, snegobranov in strelovoda, za obnovo stavbe pri farni
cerkvi pa bi izdelali projekt, obnovili ostrešje in uredili večna
•
menske prostore za učilnice in za
vaje pevskih zborov, čitalnico in
knjižnico. V letošnjem letu naj bi
obnovili tudi ostrešje na cerkvi na
Blatniku ter nosilni zid na cerkvi
sv. Katarine na Brezovi Rebri.
Semiški svetniki iz vrst Sloven
skih krščanskih demokratov An
ton Malenšek, Martin Plut in Mar
tin Sever so menili, daje “obnova
in vzdrževanje tako številnih sa
kralnih objektov gotovo odgovor-

odhodkom investicijskega značaja,
in sicer naj bi za popravilo cerk
venih objektov v letošnjem letu iz
proračuna namenili 1,5 milijona
tolarjev. Po njihovem mnenju bi
bil to simboličen prispevek občine
k omenjenim naložbam, a dobro
došla pomoč krajanom in župniku.
Vendar ostali svetniki niso bili tega
mnenja, saj so za amandma gla
sovali le trije predlagatelji iz SKD.
Tako bo tudi v letošnjem letu
največje breme pri obnovi sakral
nih objektov zopet padlo na hrbte
ljudi. Le pri obnovi cerkve na Vi
njeni Vrhu (o tem smo že pisali)
je že obljubiia pomoč tudi država.
M. B.-J.

Črnomaljski drobir
BREZPOSELNOST - Čeprav j
je v črnomaljski upravni enoti, (
torej v semiški in črnomaljski
občini skupaj, okrog 1.300 brez
poselnih, se tako Semičani kot
Črnomaljci, ki iščejo delovno silo,
pritožujejo, da ne morejo dobiti j
delavcev niti za najbolj enostavna j
dela. Imajo občutek, da so mnogi I
sicer evidentirani kot brezposelni, I
v resnici pa si služijo kruh na svoj
način. Zato ni čudno, da je, kot
vedo povedati delodajalci, marsik
do prej nejevoljen kot srečen, ko j
mu, “brezposelnemu” nesrečne- j
žu, ponudijo zaposlitev.
MOST - Silvester Mihelčič
srednji, delegat črnomaljske ob-1
činske skupščine v prejšnjem man
datu, je neštetokrat opozoril na
neprostovoljno prhanje pešcev iz
pod koles avtomobilov na črno
maljskem mostu. Ko mu je man
dat potekel, si je želel le, da bi
eden od svetnikov nadaljeval z
opozarjanjem na to in druge ne
pravilnosti v mestu. Ne da bi mor
da sploh vedel za to njegovo željo,
se je svetnik Jani Stepan na febru
arski seji spotaknil ob slabo odvodnjavanje na največjem mostu
črnomaljskega tromostovja. Alije
bil s svojim opozorilom kaj bolj
uspešen kot Mihelčič, pa se bo kaj
hitro pokazalo ob muhastciu
aprilskem vremenu.
KOPINA - Adlešičani so ekolo
ško grajo, imenovano kopina, ki j®
je krajevna skupnost Adlešiči do
bila ob letošnjem občinskem praz
niku, postavili na tako veličastno
mesto, kot si ga gotovo ni prislu
žila marsikatera doslej podeljena
ekološka pohvala. Kopini, ki je
umetniško delo akademskega ki
parja Jožefa Vrščaja, so namreč
namenili vidno mesto v večna
menskem domu, poleg nje pa so
obesili še pisno grajo, uokvirjeno
z okvirjem, polnim trnja. Če že
bode, naj bode temeljito!

Semiške tropine
SREČA - Po planu prihodkov
semiške občine za letos bi lahko
sklepali, da občina svojim prebi
valcem ne želi sreče. Lani so
načrtovali, da se bo od davka na
dobitke od iger na srečo v občinsko blagajno nateklo dobrih 7 n>>'
lijonov tolarjev, letos pa načrtujejo le še 2 milijona tolarjev. Če pa
ne bo sreče, naj bi bile vsaj na
grade, kajti na občini so predvide
li, da bodo Semičani letos o<j
državnih in drugih nagrad plačali
za 55 tisočakov davka.
DIM - Prav nič čudnega ne bi
bilo, če bi na sobotno prireditev ob
materinskem dnevu, ki je bila v
kulturnem domu, prišel kdo 5
plinsko masko. S Semiške gore je
proti Semiču pritisnil gost dim i|]
še hujši smrad, ki je onemogočil
normalno dihanje. Eden od vodil'
nih semiških mož je pojasnil, da so
si ljudje, ki so v lepem sobotne®1
popoldnevu drli k svojim zidani
cam, pač privoščili piknik s peče
njem krompirja in kostanja. Če ®e
bi bili konec marca, ampak po'
leta prej ali pozneje, bi mu poslušalci celo verjeli.
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Drobne iz Kočevja
VEČ ZA PLAČO KOT DE
JAVNOST - Včasih je bila občina
po zakonu dolžna iz svojih sred
stev financirati kmetijsko de
javnost. Danes ni več tako, kljub
temu pa je kočevska občina v
predlogu proračuna za letošnje
leto namenila za kmetijstvo mili
jon in sto tisoč tolarjev. To zveni
pohvalno, povsem drugače pa
postane, če se na zadevo pogleda
tako, kot nanjo gleda občinski
svetnik Bojan Kocjan. Ta pravi, da
bo novi delavec, ki bo delal na
področju kmetijstva, občino stal
več, kot je namenjeno za kmetij
sko dejavnost v celem letu.
POLITIČNA TRGOVINA Ob prvi obravnavi predloga prora
čuna kočevske občine za letošnje
leto se večina svetnikov ni strinja
la z oceno svetnice Mete Kamšek,
| da so s sprejemom cele vrste
pripomb, podanih na seji, in za
dolžitvijo, da upošteva tudi pred
loge odborov, občinski strokovni
službi naprtili kup nepotrebnega
dela. Zato tudi niso podprli nje
nega predloga, da se poslovnik za
prihodnje leto spremeni, ker naj
bi bilo delo po poslovniku neučin
kovito. Po novem je postopek
namreč takšen, da se v prvem
1 krogu obravnave proračuna daje
jo pripombe, ki jih strokovna
služba upošteva, kolikor pač jih, v
drugem krogu pa tisti, katerih
pripombe niso bile upoštevane,
vlagajo amandmaje, če to želijo.
Kar zadeva sprejema ali zavrnitve
amandmajev, pa je stvar “politič
ne trgovine”.

OBČAN SPRAŠUJE MEDVED ODGOVARJA
- Zakaj so kočevsko podeželje
skoraj povsem izpraznili?
- Da so naredili prostor za tu
riste.

SLOVENIJA NA
VOJAŠKEM
ZEMLJEVIDU 1763 - 1787
KOČEVJE - Danes, 28. mar
ca, ob 18. uri bo v prostorih
Muzeja Kočevje predstavitev
prvega zvezka knjige Slovenija
na vojaškem zemljevidu 1763 1787. Knjigo bo predstavil vod
ja projekta staro-avstrijskega
zemljevida, ki ga pripravljata
Zgodovinski inštitut in Arhiv
RS, dr. Vincenc Rajšp.

Ribniški zobotrebci
SPREMEMBA STATUTA Komaj leto dni veljavni statut
ribniške občine je že potrebno
spremeniti in dopolniti. Spre
membo zahtevajo bližnje volitve,
saj ribniški župan Jože Tanko v
obstoječem statutu nima dovolj
osnove za izvedbo volitev. Zato bo
potrebno statut spremeniti in
dopolniti v tistem delu, ki se
nanaša na krajevne skupnosti.
Določiti bo treba tudi pristojno
sti krajevnih skupnosti ter število
članov svetov krajevnih skupno
sti. Zaradi vedno bližjega datuma
začetka postopkov za izvedbo vo
litev so ribniški svetniki že spreje
li sklep, da se začne postopek za
sprejem ustreznih sprememb in
dopolnitev statuta. Hkrati so pod
prli tudi predlog občinske komi
sije za pripravo statuta in poslov
nika, tla se v pripravo osnutka
omenjenih sprememb aktivno
vključi obstoječe krajevne skup
nosti.

Laški sel
MATERINSKI DAN - Na cen
tralni osnovni šoli Primoža Tru
barja v Laščah so pripravili učenci
prireditev ob materinskem dnevu,
in sicer za mamice učencev, ki
obiskujejo prvi ali drugi razred.
Podobna prireditev je bila še v
kulturni dvorani na Turjaku.
NA SLEVICI
NAJBOLJŠI
RlBNIČANJE - Na nedavnem
tekmovanju “Mladi in kmetij
stvo”, ki je bilo na Mali Slevici v
občini Velike Lašče za občine
Kočevje, Ribnica in Velike Lašče,
je sodelovalo 6 ekip. Odgovarjali
so na vprašanja o prešičereji, ajdi
in razvoju podeželja. Ekipe so
bile: L Ribnica 1, 2. Kočevje 1, 3.
Velike Lašče II, 4. Velike Lašče 1
itd.
ZMAGALI DOMAČINI - Na
osnovni šoli Gradec v občini Liti
ja je bilo območno tekmovanje
"Mladi in turizem”, ki se ga je
udeležila tudi ekipa iz Velikih
Lašč. Zmagali so domačini, ki so
se tako uvrstili na nadaljnje tek
movanje, ekipe šol Velike Lašče,
Fara in Kočevje pa so prejele bro
nasta priznanja. "Konkurenca na
tekmovanju je bila močna. Tudi
Laščani smo se tam lahko mnogo
naučili, saj je bilo danih mnogo
rešitev za boljši turistični jutri
Zato starejši ne bi smeli podce
njevali zamisli mladih,’ pravi
ravnatelj laške Sole Edi Zgonc.
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Nazaj v leto 1992
V Kočevju so zaključili s prvo
obravnavo proračuna
KOČEVJE - V nadaljevanju 14.
marca prekinjene seje kočevskega
občinskega sveta so svetniki minuli
četrtek končali prvo obravnavo
občinskega proračuna za letošnje
leto.
Vincenc Janša je v imenu pos
lanske skupine SKD predlagal, da
se sredstva za upravo in organe
občine, predlagana v višini 126
milijonov in 532 tisoč, zmanjšajo
za 17 milijonov 422 tisoč. Menil je,
da je preveč denarja namenjenega
za plače zaposlenih, da je sklad
skupne porabe preživela postavka
in da ni potrebna zamenjava služ
benih avtomobilov, za kar naj bi
letos namenili preko 4 milijone
tolarjev. Ana Štaudohar je na to
odgovorila, da je trenutno na ob
čini zaposlenih 24 delavcev, da pa
bodo letos morali zaposliti še de
lavce na področju CZ, na oddelku
za gospodarstvo, za okolje in pro
stor ter v vložišču in sekretarko.
V razpravi o višini'sredstev, na
menjenih za izobraževanje, je
Franc Bartolme vprašal, ali bi bilo
možno problem osnovnega šolst
va v Kočevju rešiti kako drugače
kot z izgradnjo nove šole, nakar je
Danica Kaplan, ki ima na občini
na skrbi izobraževanje, dejala, da
takšno mišljenje vrača občino
nazaj v leto 1992. Vinko Pintarje
k temu dodal, da mora biti nova
šola takšna, dajo bo občina lahko
sfinancirala. Svetniki so še predla
gali, da se več denarja nameni
predvsem za kulturo in šport,
glede prihodkov proračuna pa je
Anton Starc predlagal, da se pove
čajo za izvirne prihodke krajevnih
skupnosti.
M L..s.

PREUREJENA POŠTA
DRAGA - Pošta Slovenija,
d.o.o., poslovna enota Ljubljana,
kamor spadata obe pošti v občini
Loški Potok, je zelo hitro preure
dila pošto v Dragi. V petek, 15.
marca, so po krajši slovesnosti
poštne prostore izročili svojemu
namenu. Prisotni so bili Ciril Bevc,
direktor poslovne enote v Ljublja
ni, Fani Mihevc, namestnica direk
torja,, Ljuba Renka, vodja vzdrže
vanja poštnih objektov, in pred
stavniki KS Draga in Loški Potok.
Novosti in izboljšave so vsi veseli.
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Kostelci začeli
pometati pred
svojim pragom
V novo sezono po starem
FARA - Z geslom “Kostel
ci, pometimo pred svojim
pragom!” se bodo začele pri
prave na letošnjo turistično
sezono v Kolpski dolini. Pred
sednik Turistično-športnega
društva Kostel Stanko Niko
lič je ob tej priliki povedal
naslednje:
“V soboto, 30. marca, ob 9.
uri se bo začela na območju
našega društva akcija za lepo
in čisto okolje. Razpisali smo
tudi že natečaj za najlepše
urejeno hišo in njeno okolico.
Minulo nedeljo, 24. marca, pa
smo ustanovili za območje
Lazov, Ograje in Malence
prvo sekcijo za urejanje oko
lja, ki jo vodi Alojz Bauer.
Kočevje s Kolpsko dolino
se je predstavilo tudi na ne
davnem sejmu o turizmu
Alpe Adria v Ljubljani. To je
bila po moje prava protipropaganda za kočevski turizem,
saj na sejmu niso sodelovali
nekateri pomembni kočevski
gostinci. Osilniška občina je
prodornejša,” meni predsed
nik Turističnega društva Ko
stel dr. Stanko in dodaja:
“Pričakovali smo, da bo ko
čevska občina sprejela prostorskoureditvene pogoje že
za lansko turistično sezono, a
jih še vedno ni, kar lahko
pomeni, da bomo izgubili še
eno sezono.”
• Slovenija ni raj za močne, uka
zovalne, karizmatične voditelje in to je dobro za razvoj demokra
cije. (Toš)

• Pameten trgovec prikriva svoje
bogastvo, kakor da bi bil reven.
Plemenit človek prikriva svojo
modrost, kakor da ne bi nič vedel.
(Li Gi)
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Zastopnik Romov napovedal odstop
Dolgoročne rešitve ni - Kočevska občina še nima lokacije za romsko naselje
KOČEVJE - Kočevski komisiji za romska vprašanja je od njene usta
novitve v drugi polovici lanskega leta do danes uspelo izpeljati le tiste
naloge, ki so sijih zastavili kot nujne. Zaradi prepočasnega reševanja
romske problematike je zastopnik kočevskih Romov in član komisije
Boris Zupanc na zadnji seji komisije v torek, 19. marca, napovedal svoj
odstop.
Do sedaj je komisiji uspelo rešiti romskih naselij v Kočevju. Tedaj
stanovanjske težave dveh romskih so se dogovorili, da bodo poleg
družin: prvi iz Želenj, ki ji je plana kratkoročnih nalog pripravi
pogorela hiša, so z občinsko po li tudi načrt dolgoročnega reševa
močjo zagotovili premostitveni nja problemov Romov, vendar pa
kredit, dokler ni denarja nakaza tega do danes še niso naredili.
la zavarovalnica, drugi družini, ki Razlog za to je, ker občinske stro
je živela v Mestnem logu pod kovne službe še niso pripravile
šotorom, pa so priskrbeli počitni predloga za lokacijo romskega
ško prikolico. Poleg tega je komi naselja. Dokler ni znano, ali bodo
sija zagotovila dovoz peska za poti Romi, ki sedaj živijo na šestih
v romskih naseljih, v sodelovanju lokacijah v kočevskih občini, v pri
z uradom za narodne skupnosti pa hodnje živeli le na eni ali dveh
je tudi že pripravila vse potrebno lokacijah in kje ta bo, pa je delo
za ustanovitev romskega društva v komisije pri pripravi programov
Kočevju.
del za izboljšanje bivalnih razmer
Vse to so bile naloge, ki sijih je v romskih naseljih oteženo. Vsako
komisija zastavila kot nujne že sre vlaganje v obstoječa naselja bi bilo
di oktobra lani pri prvem ogledu namreč metanje denarja v prazno.

Delitev ne bo tekla gladko
Doseženo soglasje o delitvi premoženja so “zminirali”
najprej potoški, nato pa še ribniški svetniki
RIBNICA - Po doseženem so
glasju o razdelitvi premoženja
nekdanje občine Ribnica sta komi
siji občine Ribnica in Loški Potok
ponovno skoraj na začetku. Naj
prej so spremembe predlagali
svetniki Loškega Potoka, na ne
davni zadnji seji ribniškega občin
skega sveta pa še ribniški.
Komisiji obeh občin, ki sta se
dogovorili, da bi pri delitvi upo
števali število prebivalcev, sta ime
li pred obravnavo delitve premo
ženja v svetih obeh občin dokaj
enotno stališče. Prvi so ga omajali
potoški svetniki, ki so predlagali še
druga merila. Komisija občine
Ribnica je na to pristala s pripom
bo, daje pred delitvijo potrebno iz
stanovanjskega fonda izvzeti sta
novanja in poslovne prostore, ki so
v starih stavbah in niso bili zgraje-

I NTARA
BORZNOPOSREDNIŠKA
HIŠA, D.D.

MNOGI SO PREKO NAS
ŽE VNOVČILI SVOJ CERTIFIKA T. TO LAHKO STO
RITE TUDI VI!
— Odkup in prenos last
ništva delnic Merca
torja
— Trgovanje z delnicami
Kolinske
— Informacije o privati
zacijskih delnicah
— Upravljanje premože
nja strank
INTARA —PRAVA IZBIRA
Tel.: (061) 137-73-73,13774-74,
137-75-75, 173-44-44
Fax: (061) 173-44-80

OTROC! OTROKOM - V okviru programa, ki ga vzgojiteljice iz kočevskih
vrtcev Ostržek, Čebelica in Kekec izvajajo za kočevske otroke, ki ne obiskuje
vrtca, so se minuli četrtek v prostorih vrtca Ostržek otroci zbrali na likovni
delavnici, ki so jo pripravile vzgojiteljice iz Ostržka. Posebnost tokratnega
srečanja je bila, da so prvič v štirih letih, odkar vzgojiteljice enkrat mesečno
pripravljajo takšna srečanja, obogatena z različno vsebino, namesto prav
ljice, ki jo povedo vzgojiteljice, tokrat otrokom odigrali igrico “Pujskov
bratec " otroci iz male šole, ki so vključeni v redno dejavnost vrtca. Skupaj
so se nato zabavali eno uro, vse, kar so naredili sami ali ob pomoči vzgo
jiteljic, pa so nato tudi odnesli domov. (Foto: M. L.-S.)

Zmanjkalo bo kar nekaj milijonov
Dobrepolje: Občinski proračun bo malo “prekratek”, čeprav so izdatki po mnenju
občinskih svetnikov načrtovani celo preskromno - Zadolžili se bodo
DOBREPOLJE - V razpravah pred sprejemom letošnjega občinskega
proračuna je bilo doslej ugotovljeno, da bo prihodkov skoraj 248,5
milijona tolarjev, odhodkov pa za 5,650.000 tolarjev več, in se bo občina
za ta znesek zadolžila. Za zagotovljeno porabo bo država namenila letos
6 odstotkov več, kot je lani.
Nekateri so predlagali, naj bi pri
popravila v Jakličevem domu, ob
izdatkih za šolstvo zagotovili tudi
novo spomenika padlim v 1. sve
denarno pomoč za prevoz otrok v
tovni vojni in delno urejanje lipo
šolo še za tiste, ki imajo do šole vega gaja. Skupaj z drugimi bo
manj kot 4 km. Pri šolstvu bodo sodelovala tudi pri postavitvi do
manjši del denarja porabili za pri prsnega kipa Franu Jakliču. Neka
dobitev dokumentacije za dogra teri opozarjajo, da bo denarja za
ditev prizidka k šoli, ostali denar vse to verjetno premalo.
za ta namen pa bodo prenesli v
Za kmetijstvo bo na voljo le
prihodnje leto, ko se bo gradnja malo denarja, vendar bodo izved
li tudi manjšo agromelioracijo.
začela.
Na področju kulture bo občina Drobnemu gospodarstvu bo obči
sofinacirala izdajo občinskega na pomagala s subvencioniranjem
zbornika in organizacijo ekstem- obresti za posojila. Poskrbeli bodo
pore, razen tega pa še nekatera tudi za pospešeno urejanje prosto
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ni iz skupnih sredstev, vendar, pa
se ribniški svetniki s tem niso stri
njali.
Kljub svarilu predsednika ribni
škega občinskega sveta Andreja
Mateta, da se ne smejo strogo
postaviti “vsak na svojo stran”, češ
da dolgotrajna pogajanja ne bodo
nikomur prinesla nič dobrega, je
med svetniki prevladalo prepri
čanje, da se morajo vse nepremič
nine deliti po legi. Tako so se
postavili na prvotno dogovorjeno
stališče komisij obeh občin tudi
glede delitve zdravstvenih domov,
Miklove hiše in športnega centra,
za katere Potočani sedaj predlaga
jo, naj bi se delili po ključu glede
na število prebivalcev, po katerem
pripada občini Ribnica 87,4 in
Loškemu Potoku 12,6 odstotkov
premoženja. S pripombo, da bi
lahko tudi v Ribnici rekli, da so
marsikaj zgradili sami, se tudi niso
strinjali s predlogom Potočanov,
da bi zdravstveni dom v Loškem
Potoku izločili iz delitve. Podprli
pa so predlog, da se najprej razdeli
premoženje, za katero je doseženo
soglasje, ter da naj se delitev
premoženja, za katero soglasje še
ni doseženo, opravi najkasneje v
treh letih.
M. LESKOVŠEK-SVETE

ra za novo obrtno cono v Predstrugah. Sicer pa so za vsa področja
ugotavljali, da bo premalo denar
ja.
Na področju cestnega in komu
nalnega gospodarstva je dan velik
poudarek gradnji in obnovi cest,
nekateri pa že opozarjajo, naj bi
imela prednost gradnja vodovoda.
V programu komunalnega gospo
darstva so med drugim še: ureditev
parkirišča na Vidmu, javna razs
vetljava v Podgorici, ureditev
vaških središč v Kompoljah in na
Ponikvah, prenova primarnega
vodovoda, ureditev odvajanja me
teornih vod pred vhodom v pod
peško jamo, obnova pokopališča
M. STEKLASA

KOČEVSKA IN TURIZEM - Na
sejmu Alpe Adria je bil 20. marca
dan Kočevske. Na njem so se pred
stavile najpomembnejše družbene in
zasebne turistično-gostinske de
javnosti iz občin Kočevje in Osilni
ca. Na prireditvi so tistega dne na
stopili Prifarski muzikanti, zbrane
pa je nagovoril tudi kočevski župan
Janko Veber. Gostje so bili postre
ženi s pijačo in jedačo, ki so jo
pripravile članice društva podežel
skih žena (na fotografiji). O pred
stavitvi turistične ponudbe Kočevske
in Kolpske doline lahko rečemo, da
je bila sorazmerno skromna, vendar
je le pohvalno, da se je po nekaj letih
odsotnosti Kočevje s Kolpsko dolino
spet predstavilo na tem pomebnem
sejmu. (Foto: J. Primc)

• Nihče nima pravice do vseh
svojih pravic. (Ameriškipregovor)

Zaradi prepočasnega reševanja
teh zadev in razočaranja, ker mu
občina še vedno ni določila nove
lokacije za avtoodpad, na kar čaka
že nekaj let, je Boris Zupanc na
sestanku povedal, da ni več pri
pravljen sodelovati pri delu komi
sije. Ker mu po dvanajstih letih v
vlogi posrednika nihče ni priprav
ljen priznati zaslug za to, pa je
povedal, da tudi Romov ne bo več
ZaSt0paL

M.L.-S.

ŠKODLJIVO ŽGANJE
BAKRENIH ŽIC
KOČEVJE - V romskih
naseljih v Kočevju Romi pri
dobivajo baker z žganjem izo
liranih bakrenih žic. S tem
zaslužijo z manj truda več kot
z nabiranjem gob, za škodlji
vost takšnega početja pa bo
disi ne vedo ali pa jim ni mar.
Zato jih bo komisija za jomska vprašanja, ki je bila pred
nedavnim obveščena z njiho
vim početjem, opozorila na
škodljivost, obenem pa bodo
o tem obvestili tudi inšpekcij
ske službe, policijsko postajo
in zavod za gozdove.

Marija Lušin

Vsako leto še
dokupijo po eno
knjigo na učenca
Kako v Velikih Laščah spod
bujajo mlade k branju
VELIKE LAŠČE - Med
uspešne kulturne ustanove v
Velikih Laščah gotovo sodi
tudi šolska knjižnica, ki ima v
centralni šoli okoli 9.000
knjig, skupaj s podružničnimi
tremi šolami 11.000 knjig,
vsako leto pa dokupijo po eno
knjigo na učenca, se pravi
okoli 360 knjig. Za uspešno
delo knjižnice je med poseb
no zaslužnimi višja knjižni
čarka in predmetna učiteljica
slovenščine in književnosti
Marija Lušin.
Več berejo učenci razredne
stopnje, učenci predmetne
stopnje pa segajo predvsem
po strokovni literaturi, ki jo
potrebujejo za razne referate
in naloge, pri branju leposlov
ja pa ostajajo bolj redki. Zato
skušajo k branju vzpodbuditi
na razne načine. Učenci vsa
kega razreda imajo po dva
krat na leto tako imenovane
bibliopedagoške ure. Vsakih
14 dni pripravi po en učenec
razstavo svojih najljubših
knjig in pisateljev. Izkazalo se
je, da najraje segajo po knji
gah Astrid Lindgren in Roalda Dahla, izmed domačih pi
sateljev pa je najbolj bran
Bogdan Novak.
Marija Lušin je še mentori
ca Vesele šole in ponosna je,
da je imela njihova šola prej
(ko so sodili še v občino LjubIjana-Vič- Rudnik) vsako leto
(se pravi zadnjih 6 let) vsaj po
enega razrednega občinskega
prvaka, ki se je uvrstil na
državno prvenstvo. Prav jutri,
29. marca, bo prvenstvo šole
oz. občine, 13. maja pa bo v
Loškem potoku območno
tekmovanje Vesele šole, na
njem pa bodo sodelovale šole
iz občin Kočevje, Ribnica,
Loški Potok in Velike Lašče.
J. PRIMC
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/Silex Blanca
nadaljuje stavko
že drugi teden

Povšičevemu
• •v•
vinu naj višja
ocena kakovosti

V tovarni ostalo še 52
delavev - Od 1. marca
jih je 23 na borzi

29 vzorcev vin na ocenjevanju
lanskega letnika na Trebelnem

BLANCA - Silex (sevniška
inudstrija latofleksa), tovar
na, nastala v bivšem obratu
Stillesa na Kladju pri Blan
ci, ni nikoli prav zaživela. Že
dlje časa se nahaja v agoniji,
izguba narašča, zaradi nepla
čevanja surovin izdeloval
cem, ji ti teh nočejo več do
bavljati, nekateri pa so prišli
izterjat svoje dolgove kar v
naravi in so domov odpeljali
končne izdelke Silexa. 1. mar
ca je vodstvo Silexa (mimo
grede: v zadnjih 2 letih seje
izmenjalo 8 direktorjev!) 23
delavcev poslalo na urad za
delo.
Tako je ostalo na Blanci v
Silexu le še 52 zaposlenih.
Ker šo ti praviloma z zamu
do dobivali mizerne plače (od
30 do 40 tisočakov!), so bili
vse bo(j nezadovoljni. Sodu
pa je izbilo dno, ker še niso
dobili plačanih decembrskih
nadur in plač za februar. To
sta postali poglavitni zahtevi
stavke, s katero so začeli de
lavci 19. marca in seje zavle
kla v ta teden. V ponedeljek je
skupščina Silexa ponudila
stavkajočim delavcem oz. nji
hovemu sindikatu prisilno
poravnavo, delavci pa s tem
predlogom, ki jim ga je pre
nesel v. d. direktorja Janez
Peperko, niso soglašali, ker
terjajo izpolnitev omenjenih
dveh zahtev, oz. stečaj podjet
ja. Po besedah predsednice
svobodnih sindikatov Silexa
Romane Miklavčič, se pred
sednik skupščine Silexa mag.
Ciril Pevec iz Trebnjega ni
hotel pogovarjati niti z delav
ci ne s predstavnikom območ
nega sindikata Marjanom
Urbančem.
P PERC

TREBELNO - Inž. Tone
Zupančič iz trebanjske kme
tijske svetovalne službe je
računalniško natančno obde
lal podatke z ocenjevanja vin
letnika 1995 v Trebnjem, o
čemer smo že poročali v prej
šnji številki Dolenjskega lista,
in na Trebelnem, kamor nas
tamkajšnje društvo vinograd
nikov ni povabilo. Na Trebel
nem so ocenjevali 29 vzorcev,
od tega so jih izločili 5, bodisi
zaradi oksidacije, cika ali
slabe posode. Med največ
(13) vzorci dolenjskega bele
ga vina je dobil naj višjo oceno
(tudi glede na tokratno oce
njevanje v celoti!) - 16,44
točke Stane Povšič (Češnji
ce), drugi je bil Franc Tramte
(Velika Strmica) s 16,20, tretji
Drago Sinur (Čužnja vas) 16,04, četrti Alojz Papež (Ve
lika Strmica) -15,94 točke itd.
Med šestimi vzorci cvička
je prednjačil pridelek Janeza
Hrovata (Bojanji Vrh) s 15,44
točke, drugi je bil Anton
Grabnar (Maline) - 14,82 in
kot tretji, podobno kot pri
belih vinih, spet pri vrhu
Franc Tramte (14,44). Med
tremi vzorci dolenjskega rde
čega je dobil najvišjo oceno 15,58 Alojz Sinur (Drečji
Vrh). Edinemu vzorcu roseja
Staneta Povšiča je komisija
prisodila 15,46, edinemu vzo
rcu kernerja Jožeta Žagarja
(Radna vas) pa 14,32 točke.
P. P.
• Prvo pravilo: požvižgaj se na
pravila! (Petan)

OBČI N

ZLSD v občini Trebnje podpira odločitev vodstva o izstopu iz vlade - Ne prevzemajo odgovornosti
za drsenje Slovenije v desno - Priprave na volitve - Krepitev samozaupanja
SLOVENSKA VAS - TUdi člani Združene liste socialnih demokratov
novoletnem srečnju s predsedni
v trebanjski občini odobravajo politično odločitev ZLSD o izhodu iz
kom ZLSD mag. Janezom Koci
vlade. Pritrjujejo oceni, da v takšni oblasti ZLSD ne more sodelovati jančičem tudi tokrat sestali v
in nositi odgovornosti.
gostišču Vojnovič v Slovenski vasi.
P. P.
“Sprejeli smo moto, daje ZLSD
odšla iz vlade zato, da se povrne v
vlado močnejša. Strategija volil
nih priprav temelji na širitvi social
nodemokratskega gibanja za Slo
venijo, gibanja za jutrišnjo Slove
nijo, ki ne bo desno, ki ne bo divje
liberalna, ampak bo spoštovala
sodobna evropska načela socialne
pravičnosti in solidarnosti, skrat
ka, ki bo gradila svoj razvoj na trd
nem gospodarstvu, na znanju, PRAIZVEDBA ZBORO VSKE SPEVOIGRE “DARILO ZA GOD" - Na
podjetnosti in spretnosti ljudi,” je sobotni premierni predstavi v Mokronogu sta pred številnimi obiskovalci
poudaril predsednik sveta ZLSD nastopila moški pevski zbor KUD Emil Adamič iz Mokronoga in ženski
dr. Rado Bohinc.
pevski zbor Mirna. Avtor spevoigre Stane Pečekje s podobno ekipo kot lani,
Značilno za sedanje razmere v
ZLSD je krepitev zaupanja vase in
v dober volilni rezultat, kar je
potrdila tudi razprava na zboru
članov stranke iz trebanjske obči
ne, ki so se kot na nedavnem pred

“Še punca, ki skriva svoje čare”
Ivanška občina ima velike možnosti za razvoj turizma - Kulturnozgodovinski spomeniki,
pohodi, izleti, kmečki turizem - Turistična karta in prospekti

Župan Lampret je prepričan, da
bi bil razvoj občine precej hitrejši,
če bi tudi po letu 1960 delovala
Ivančna Gorica kot samostojna
občina. Razmeroma velik obseg
občine, Jtu/se razteza na 227 km2,

PREDICE Z MUUA VE NA SEJMU ALPE-ADR1A - Ivanška občina se
je na mednarodnem sejmu Alpe-Adria v Ljubljani uspešno predstavila kot
dežela desetega brata v ponedeljek, ko sta ob dnevu te občine nastopila stiški
kvartet in moški pevski zbor iz Ambrusa, v torek, ko je pihalni orkester
Stična podprt ta kraj, znan po verskem turizmu. V sredo so ob predstavitvi
Muljave in Višnje Gore prikazale spretnost in znanje muljavske predice (na
posnetku); nastopilje tudi otroški vrtec Marjetica s pevskim zborom. Prejšnji
četrtek je lovski zbor iz Suhe krajine pospremil predstavitev zanimivosti
Krke, Zagradca in Ambrusa. V petek se je predstavil Šentvid pri Stični s
folklorno skupino Vidovo. Z Ivančani je sodeloval etnolog dr. Boris Ku
har. (Foto: P. Perc)

Zakaj driske? - Končana zadnja analiza vzorcev vode iz mestnega vodovoda pokazala,
da je pitna voda neoporečna • Na izvide o vsebnosti azbesta čakajo od janauarja
SEVNICA - Direktor sevniške Komunale Miro Dobovšek je Dolenj
skemu listu poslal uradno izjavo o dogodkih, ki so te dni zaradi števil
nih pojavov driske in bruhanja pri Sevničanih, dežurnega zdravnika
sevniškega zdravstvenega doma napeljali na sum, daje za vse te tegobe
verjetno kriva pitna voda iz sevniškega mestnega vodovoda, katerega
upravljalec je Komunala. Zatorej je sevniški radio tudi objavil te
zdravnikove sume, ki pa jih je naslednji dan demantiral predstojnik
zdravstvenega doma.
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terja tudi veliko vlaganj v infra
strukturo, nekoliko otežen pa je
pretok informacij. Dodatno sla
bost za občino pomeni vpliv bliž
nje Ljubljane in celo Novega me
sta, saj so ljudje precej nezaintere
sirani za delo občine. Med dobre
lastnosti občine pa župan Lampret
uvršča kulturne in druge znameni
tosti, ki so jih uspešno predstavili
tudi na letošnjem mednarodnem
sejmu Alpe - Adria v Ljubljani. Ili
rom in Keltom gre precejšnja za
hvala, da imajo v občini dokaj
polne muzejske zbirke.
Tajnik občine Vinko Blatnik je
dejal, da vsako leto pride v občino
veliko obiskovalcev. Če k temu

Brez klora v sevniški vodi ne gre

Komunala je po objavah in go
voricah, da je voda v Ševnici opo
rečna, takoj navezala stike z Zavo
dom za zdravstveno varstvo Celje,
ki nadzira kakovost pitne vode iz
sevniškega vodovoda. Celjani so
vzeli vzorce za higiensko kontrolo
na dveh običajnih krajih v mestu
Sevnica, in sicer v gostišču Na
križišču v Šmarju in v gostišču Na
vogalu v starem mestnem jedru.
Iz izvidov higienske kontrole
vodovoda je razvidno, da je voda
kemijsko in bakteriološko neopo
rečna in primerna za pitje, po
udarja direktor Dobovšek. V isti
sapi pa doda, da v prihodnje priča
kuje, da bodo pristojni za oskrbo
z vodo vsaj seznanjeni o tem,
kakšna obvestila v zvezi s pitno
vodo naj bi šla v eter, da bi se s
preverjenimi informacijami izog
nili preplahu.

ko sta združeni pevski skupini oz. zbora kar 12-krat izvedla spevoigro Oče
nebeški, glej, dal še večji poudarek gledališki uprizoritvi pred pevsko (na
posnetku). Po reakcijah občinstva je ekipa lepo prikazala nekdanje ljud
ske šege: družinsko petje, “rompljanje”, vasovanje, ples, ki so spremljale
godovanje ali pa so se pojavljale ločeno, samostojno ob raznih priložnostih.
(Foto: P. Perc)

IVANČNA GORICA - “V tej občini združimo vse, ki so za napredek;
ne prepirajmo se, nismo hoteli še poudarjati lokalizem. Če bomo mi
dobro živeli in imeli bogato kulturno dejavnost, bodo znali to tisti, ki
bodo prišli v naše kraje, povedati tudi drugim, da jim bodo sledili,” je
med drugim povedal župan občine Ivančna Gorica Jernej Lampret na
novinarski konferenci na sedežu županstva, kjer so predstavili
turistično in pregledno karto občine ter svoje načrte in pričakovanja v
turizmu.

Čeprav gre zgolj za naključje, so
vendarle zelo zanimivi tudi podat
ki, ki jih je Komunala ravno te dni
posredovala občini. Mikrobiolo
ška analiza pitne vode, ki jo je
opravil celjski zavod za zdravstve
no varstvo dvakrat, in sicer 20. sep
tembra lani po dežju in nato še 21.
novembra v lepem vremenu, je
pokazala, da je potrebno sevniško
pitno vodo nenehno pripravljati klorirati, da dosežejo njeno ne
oporečnost. Rezultati so tudi
pokazali, da so bakteriološko bolj
izpostavljeni vodni viri v dolini
Sevnične, zatorej je bila pravilna
odločitev, da so se odločili za
pripravo vode z UV žarki prav na
razbremcnilniku Pecelj, kjer se vse
te vode združujejo. 20. septembra
so bile prekoračene mejne vred
nosti na zajetjih Pecelj, Orehovec
in Dolna (Ždole). Tudi pri gostišču

Na križišču v Šmarju so tega sep
tembrskega dne v odvzetem vzor
cu vode ugotovili manjšo prekora
čitev mejne vrednosti.
Nekoliko nenavadno je vendar
le to, da so tudi iz vodnjaka oz.
črpališča pri Stillesu 21. novembra
odvzeli vzorec s prekoračenimi
mejnimi vrednostmi, medtem ko
je vzorec 20. septembra ustrezal.
Podoba o prekoračenih mejnih
vrednostih se je ponovila z drenaž-

“Oče” zmagovalne
Lahove salame je
mesar Zupančič
Na 3. salamiadi pri Repovžu v
Šentjanžu 75 domačih salam
ŠENTJANŽ - Komisija je v
gostilni Repovž preteklo soboto
dopoldne ocenila rekordnih 75
vzorcev salam in dve klobasi,
poskusili pa so tudi dva izdelka
iz puranjega mesa, ki ju niso
ocenili. Predsednik komisije
Sevničan Bogomir Vidic je po
vedal, da je bila letos kakovost
salam zelo dobra, le da je bilo
veliko izdelkov nedozorelih.
Sajpme so bile lepše prekajene
kot lani in zelo dobrega okusa.
Le eno pokvarjeno salamo so
izločili. Po mnenju komisije

prištejemo vse sodelujoče na šte
vilnih prireditvah, se suče število
okrog 40.000! Občinski svet bi
moral resneje razmišljati, kako bi
povečali izplen teh obiskov, saj so
zdaj, kot pravi župan Lampret, še
vse preveč podobni punci, ki skri
va svoje čare. Marsikakšno teh le
pot bo obiskovalec ivanške občine
lažje našel s pomočjo turistične in
pregledne karte (prva je izšla v
1000, druga pa v 2000 izvodih) ter
zloženke, ki jo je občina izdala v
5.000 izvodih, v njej pa so prospek
ti Šentvida pri Stični, Stične, Vi
nje Gore, Zagradca in Ambrusa,
Krke, Muljave in Ivančne Gorice.
Blatnik seje zahvalil za sodelova
nje pri pripravi vsebine kart in
zloženke Andreju Agniču, Ireni
Bregar, Gregorju Ficku, prof.
Franciju Grlici, Avgustu Likov
niku, Poldetu Severju in vsem
anonimnežem. Likovnik se je za
hvalil županu Lampretu, da je
občina kljub finančnim stiskam
našla denar za ta projekt.
P. P.
zmagovalna salama Šentjernejčana Staneta Laha starejšega,
medicinskega tehnika, zapo
slenega v mavčarni novomeške
bolnišnice, po okusu in podobi
odstopa od drugih salam. Te so
bile zelo izenačene, saj je deni
mo med prvo in petnajsto le
osem točk razlike.
Morda bi komisija nekoliko
drugače komentirala razplet
tekmovanja pri vrhu, če bi vede
la, da je izdelal zmagovalno in
drugouvrščeno salamo Šcntjernejčana Staneta Laha mlajšega
šentjernejski mesar Marjan Zu
pančič, ki pa se je s svojo sala
mo uvrstil na 3. mesto. Mirenčan Tomaž Erman je osvojil 4.
mesto, najboljši domačin Franc
Erman iz Gaja pri Šentjanžu pa
5. mesto. Glavni pokrovitelj
salamiade v Šentjanžu, Plasta
Šentrupert in drugi sponzorji, so
nagradili 15 salamariev.
J
P. P.

• Nenavadno dolgo celjski zavod
za zdravstveno varstvo pripravlja
izsledke vzorca za ugotavljanje
vsebnosti azbesta. Odvzeli so ga
namreč že januarja letos pri pe
karni Klasje ob Planinski cesti za
Sevnično, izvida pa sevniška Ko
munala doslej še ni dobila!
nima zajetjema Orehovec in Pe
celj, medtem ko sta vzorea iz
črpališča pri sevniški železniški
postaji in iz zajetja Dolna ustreza
la. V vodnjaku pri Stillesu 20. sep
tembra odvzeti vzorec za virološko
preiskavo vode je pokazal, da je
voda primerna za pitje.
P J
P. PERC
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Krjavljeve iskrice

Zoper drsenje Slovenije v desno

POZDRAV POMLADI
NA BLANCI
BLANCA - Učenci in delavci
tukajšnje osnovne šole so pretekli
teden privabili na že tradicionalno
prireditev Pozdrav pomladi veliko
ljudi dobre volje. Učenci blanške
šole so pripravili program, s kate
rim so spletli pisan šopek za vsa
marčevska praznovanja. Otroci in
odrasli so prišli pozdravit pomlad
in družno odganjat zimo iz naših
domov, predvsme pa iz naših src.
S pomladnim šopkom pesmic in
plesa so otroci vnesli toploto in
ljubezen v srca obsikovalcev,

..........................................................

IN SIN - I Repovževo gostilno so prinesli svoje izdelke
celo iz Koroške, toda navkljub hudi konkurenci so najvišja mesta os
vojili Dolenjci (od leve): strojni inženir Stane I.ali ml., mesar Marjan
Zupančič in Stane Lah st., vsi iz Šentjerneja. (Na posnetku gostilničar
Jože Repovž izroča slednjemu buteljko Frelihovega “cvička od fare"). In
to po zaslugi družinskega prijatelja Zupančiča, ki je izdelal vse tri
salame, sta odkritosrčno povedala oče in sin Lah. (Foto: P. Perc)

POBEGNIL NA KRKO, DA
SE NE BI ZAPIL - Predsednik
ivanške občinske turistične zveze
Avgust Likovnik, športni javnosti
bolj znan kot predsednik Keglja
ške zveze Slovenije in svetovne
kegljaške zveze, sekcije za asfaltne
steze, je sicer Ljubljančan, a se je
raje udomil na Krki. Likovnik
odkritosrčno prizna, da se je za
selitev iz metropole na podeželje
odločil, ker bi mu sicer pretila res
na nevarnost, da postane pijanec.
Namreč, če bi ga samo vsak deseti
izmed kegljačev, ki ga poznajo,
ustavil in bi ga povabil na kozar
ček, bi se ga nalezel, predno bi
prišel iz enega konca Ljubljane na
drugega.
MENJA POSTAJE - Bivši komandir ivanške policijske postaje
se po ukinitvi oddelka PP Ivančna
Gorica kar dobro znajde kot šef
precej drugačne postaje, in sicer
radijske Zeleni val. Nekdanji
“šerif" se povzpne, če je treba tudi
na oddajniški stolp na Polževem.
In ker tam ponavadi precej piha,
so se mu v približno polovici glave
pojavile hude bolečine, verjetno
zaradi vnetja sinusov. A šef Želenega vala za počitek nima časa, saj
mora biti ob sodelovanju s šefom
radia Krka Sandijem Piršem in
reporterjem Dolenjskega lista
Janezom Pavlinom ves čas na
preži.
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Trebanjske iveri

----------------------------------------DRUŽINA ROT NAJŠTEVILNEJŠA - Na ponedeljkovem
materinskem dnevu, ki ga je v
trebanjskem kulturnem domu
pripravil tukajšnji občinski odbor
SKD, je postregel s številnimi
prisrčnimi nastopi otrok in nji
hovih staršev. Ti so se predstavili
s pemsijo in besedo pred nabito
polno dvorano. Na začetku je na
kratko spregovoril prvak SKD
Lojze Peterle, ki je na oder prišel
s hčerko Nežo; med najbolj pri
srčnimi točkami sporeda, ki ga je
spretno povezoval prekaljeni ra
dijski maček Sašo Veronik, je bil
gotovo nastop družine Rot iz
Pristave, kajti na odru se je poleg
staršev Pavleta in Zvonke (ta naj
bi bila “kriva” za to prireditev!)
pojavili tudi vsi otroci od enega do
13. let.
ODBOR SE LE NI RAZCE
PIL - Predsednik občinskega od
bora za družbene dejavnosti Mi
lan Rman ni imel lahkega dela, da
je naposled le pomiril duhove na
zadnji seji odbora, ki se je sukal
okrog dopisa odvetnice trebanjskega župnijskega urada, da bi v
občini vendarle premaknili z mrt
ve točke denacionalizacijski za
htevek Cerkve. Člani odbora so se
oh tem precej časa vrteli kot
mačka okoli vrele kaše, Rman pa
je zavrnil strankarsko polarizaci
jo in politizacijo, rekoč, da ga v
tem podjetju ne bo zraven. Pred
sednik OO SKD Marjan Zupančič
je nekajkrat poudaril, da nihče ne
misli metati galerije na cesto, “da
je neumnost, če kdo misli: zdaj
bomo pa tisto galerijo in dom vze
li," da pa jc treba omogočiti, da
pravdni postopki stečejo, kot
predvideva (še) veljavna zakon
odaja. Ivanka Višček pa jr menila,
da je sramota za občino, da se
skriva.
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Sevniški paberki j
CVETO BRCNIL V ZDRAV
STVO - Znani posebnež iz Zabukovja Florian alias Cveto sc je
pred leti izdatno pretepal, kjerkoli
ga je pičilo, da so mu včasih še
policisti hili komaj kos. Pri pre;
tepanju si jc nabral celo nekaj
mednarodnih izkušenj, nazadnje
pa so ga obdelali nemški policisti,
da ga ob vrnitvi v domače loge
skoraj ni bilo prepoznati. Letošnji
prvi spomladanski dan pa je Cve
to nekaj minut pred polnočjo
obeležil s svojim obiskom sevni
škega zdravstvenega doma. Cveto
je pozvonil, in ko je do vrat prišja
dežurna medicinska sestra, ji j1’
rekel, da potrebuje zdravniško
pomoč, češ da je pretepen. Sestra
je opazila, da Cveto ni poškodo
van, in mu jc rekla, naj gre kar po
svojih opravkih, ker mu v dorno
zdravja pač nimajo kaj pomagati;
V Florjanu je pred zaklenjenimi
steklenimi vrati verjetno vzcveto1
pomladanski gon in je večkrat brc
nil v vrata. Ta so popustila, močan
trušč pa je dvignil na noge številne
stanovalce sosednjih blokov. Cve
tu je uplahnila korajža, ko si jc
tako le utrl pot v dom zdravja.
gotovo ne zato, da bi prepričevat
zdravnike o nesmiselnosti stavke,
marveč da bi dobil kakšnega prC'
voznika za svojo nočno odisejadoZa Cvetovo zdravje je, kot zatfjt*'
jejo zanesljivi viri, mnogo bolje, da
ni prišel v roke šoferju rešile®
Jožetu Nintlerju, ampak da ga r
vzela noč...
SVATBA - Silno redke so po
roke med oskrbovanci I.i. dorno
počitka oz. upokojencev, in ven
dar se je preteklo soboto zgodila

svatba med dvema mlajšima oskr
bovancema doma na Impoljei.
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Krške novice
TOVARIŠIJA - Silvo Gorenc
(ZLSD) na seji občinskega sveta
rad postavi vprašanja, ki so po vsej
verjetnosti neprijetna za uho žu
pana Danila Siterja in občinskega
tajnika Vinka Baha (oba SKD).
Bah se brani, vendar je do Goren
ca razmeroma obziren. Verjetno
Gorenčeva neprijetna vprašanja
razume kot tovariško kritiko svo
jega nekdanjega partijskega tova
riša.
SADJE IN POLITIKA - Ivan
Kozole, ki je menda trenutno
največji sadjar v Evropi, ima s sad
jem še velike načrte. Na sejah
občinskega sveta Krško bo moral
biti kar previden v izjavah, dru
gače bi njegovi svetniški kolegi z
desne utegnili moliti za točo, ki
naj potolče Kozoletova jabolka.
PLAČE FUNKCIONARJEV Krški občinski svetniki se nikakor
niso mogli zmeniti, kolikšen do
datek za delovno uspešnost naj
priznajo “funkcionarjema”. Po
predlogu, ki so ga prejeli v obrav
navo, naj bi dobila 50-odstotni
dodatek k osnovni plači. Zakaj 50odstotni? Gre preprosto za to, da
v matematiki lahko dobiš 50, če
100 deliš z 2. Druge prepričljive
razlage, zakaj omenjenih 50 od
stotkov, svetniki ne poznajo.
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Proti ustanovitvi agencije za šport
Svetniki občinskega sveta Brežice ZLSD danes ne bodo podprli predloga za spremembe
in dopolnitve odloka o občinski upravi - Zahtevajo razpustitev odseka za šport

GAUDEAMUS - Številni maturantski plesi se vrstijo ob koncu tedna v
zabaviščih Dolenjske in Posavja. Za šolarje vesel dogodek, čeprav bo za
marsikoga konec šolskega leta še huda preizkušnja. Že sedaj pa ni lahko
staršem, saj morajo globoko seči v žep, če hočejo zadovoljiti zahtevne hčerke
in sinove z novimi oblačili, obuvali in stroški z večerjo, ki ni nikjer poceni.
Gostinci vse leto računajo tudi na tovrsten zaslužek. Kakšne možnosti imajo
maturantje z nadaljnjim šolanjem, pa je vprašanje zase. (Foto: M. Vesel)

BREŽICE - Svetniki občinske
ga sveta Brežice, ki so člani Zdru
žene liste socialnih demokratov,
na današnji seji občinskega sveta
ne bodo podprli predloga za spre
membe in dopolnitve odloka o
občinski upravi. Stališče skupine
svetnikov ZLSD je, da predlagana
sprememba vnaprej sili k ustano
vitvi agencije za šport, s čimer se
omenjena stranka ne strinja, češ
daje svet doslej že dvakrat zavrnil
osnutek odloka, s katerim bi v
Brežicah ustanovili agencijo za
šport. Argumentov v podporo na-

POSVET O
STANOVANJIH
KRŠKO - Gospodarska zbor
nica Slovenije, stanovanjsko
združenje, združenje za varstvo
okolja in IR Inženiring iz Kr
škega bodo organizirali 10. in
11. aprila v Krškem v kulturnem
domu posvet z delavnico. Raz
pravljali bodo o ureditvi ob
veznosti med pogodbenimi par
tnerji, lastništvu zaposlenih in
vpisu v zemljiško knjigo. Posvet
se bo začel 10. aprila ob 15. uri.

VELIKI PODLOG - Učenci in
učenke ter učitelji podružnične
šole Veliki Podlog bodo pripravili
v soboto ob 18. uri v dvorani v
Velikem Podlogu za starše in kra
jane prireditev ob materinskem
dnevu. Sodelovali bodo tudi gost
je iz Trbovelj. Z denarjem je pri
organizaciji prireditve pomagala
domača krajevna skupnost.

NAJMLAJŠI SVOJIM STARŠEM - Osnovna šola Jožeta Gorjupa in Vzgojno-varstvena enota iz Kostanjevice
sta v petek, 22. marca, zvečer pripravila proslavo ob materinskem dnevu. Največ navdušenja so poželi najmlajši
- vrtičkarji, sicer pa so si lahko domačini med drugim ogledali tudi nastop mladega roda plesne skupine Harlekin
in igrico turističnih podmladkov Kostanjevica. (Foto: T. G.)

PRVIČ
SINHRONIZIRAN FILM

Novo v Brežicah
CVIČEK - Direktor Vina Bre
žice Karel Recer je na sejmu
Alpe-Adria v Ljubljani rekel ug
lednim gostom, daje cviček tista
pijača, ki zdravi stres in odžeja.
Dvorana je njegove besede po
zdravila z zadovoljstvom in odo
bravanjem. Popoldne so opazili na
razstavišču kar nekaj ljudi, ki so
bili predtem najbrž kar nekaj časa
v stresu in so trpeli hudo žejo, pa
so te nadloge zdravili z omenje
nim naravnim zdravilom, ki nasta
ja v vinogradih in v kleteh južno
od Ljubljane.
DOLG - Brežiška občina ima iz
preteklosti več kot tristo milijonov
tolarjev dolga. Če bi vedeli, kdo je
brežiški občini nakopal toliko dol
ga, bi mu ostrigli brado.
V KOPRIVAH IN NA NJI
VAH - Kot je rekel dr. Alojzij
Slavko Sušin, državljani od države
zelo težko dobijo dovoljenje za
gradnjo hiše, čeprav bi jo zidali v
koprivah in na slabi zemlji. Na
Obrežjem bodo veliko dobrih njiv
asfaltirali za mejni prehod. Prob
lem, na katerega je opozoril, je
resen, vendar je najbrž jasno, za
kaj gre pri vsej zadevi. Država ščiti
koprive, saj so zdravilne. Ker so
baje užitne, jih bo ljudstvo lahko
tudi jedlo, ko na Obrežjem ne bo
Več rasla koruza. Če se seveda z
obmejnega gospodarskega vcleplatoja ne bosta Brežicam in
okolici cedila med in mleko in
bodo koprivni zvarki nepotrebni.

BREŽIŠKI DAN - Brežiški dan na sejmu Alpe Adria je pritegnil k ustrezne
mu razstavnemu prostoru veliko število obiskovalcev, ki so predtem
večinoma prisostvovali tudi slovesni predstavitvi brežiške občine v dvorani
Forum. Med obiskovalci so bili tudi državni sekretarji in poslanci. (Foto:
L. M.)

KRŠKO - V Krškem bo v so
boto, 30. marca, ob 20. uri v kul
turnem domu predpremierna
predstava prvega filma, ki je v ce
loti preveden v slovenski jezik in
sinhroniziran - to je film Jezus
režiserja Johna Heymana, znane
ga po filmu Ben Hur. Film je v
celoti posnet v Palestini in je do
kumentarni film o delu Jezusa
Kristusa. Preveden je že v več kot
200 jezikov, po ocenah distributer
jev pa si ga je ogledalo že več kot
500 milijonov ljudi. Premiera
omenjenega film bo v Ljubljani 28.
marca, v Mariboru pa 30. marca.

Ilirizem je uspeh in priložnost
Brežiški dan na sejmu Alpe-Adria - Župan Jože Avšič: Brežice turistična, trgovska in
kmetijska občina - Terme kot “mega-center” - Vino je z modro frankinjo prvo
LJUBLJANA - Na ljubljanskem sejmu Alpe-Adria so 20. marca or
ganizirali brežiški dan. Slovesnosti in poznejšega ogleda brežiškega
razstavnega prostora so se udeležili tudi številni predstavniki
političnega in družbenega življenja v Sloveniji, kar Brežičani razume
jo kot zanimapje za brežiški dan in za občino Brežice.
Občina Brežice je predvsem
turistična, trgovska in kmetijska,
kot je na uvodni slovesnosti po
udaril brežiški župan Jože Avšič.
Zanjo je po njegovih besedah turi
zem “že sedaj uspeh, je perspekti
va in je priložnost”.
Obsežnejšo informacijo o turiz-

GLASBENI FESTIVAL
VELIKA DOLINA - Danes ob
17. uri bo v avli šole na Veliki Do
lini 2. tradicionalni glasbeni festi
val. V odmoru bo Šiviljstvo Magic
love Vlasta Štampek z Jesenic na
Dolenjskem na modni reviji pred
stavilo spomladansko in poletno
kolekcijo otroških oblačil.

SLOVVIND V BREŽICAH
V času od 12. do 2 L marca so
v brežiški porodnišnici rodile:
Kata Sliškovič iz Kostanjevice Urško, Števica Kovačič iz Stare
vasi - Andrejo, Dragica Urbanč
iz Krške vasi - dečka, Milena
Župane iz Stranj - Matejo, Kar
men Cešliar iz BreTic - dečka,
Mirjana Zorko i/ Brežic - Tjašo,
Ivanka Šoštarič iz Male Doline
• Simona, Mateja Drobnič iz
Podbočja - Natalijo, Petra Pezelj
z Jesenic na Dolenjskem - Ma
tejo, Marjetka Glihe iz Bistrice
ob Sotli - Severino. Čestitamo!

povedanemu zavodu za šport je za
zdaj po mnenju ZLSD premalo.
Svetniki te stranke ne pristajajo na
to, da bi se vnaprej zavezali, da
bodo podprli ustanovitev agenci
je za šport, predlagane spremem
be odloka o občinski upravi pa po
njihovem narekujejo prav tako
ustanovitev. Obstoj agencije za
šport je neracionalna in za breži
ško občino predraga, menijo.
Svetniki ZLSD bodo zato danes
predlagali svetu, naj odloži usta
novitev agencije. Služba odseka za
šport, iz katere naj bi nastal šport
ni zavod - ustanovil jo je prejšnji
izvršni svet - naj se ukine. Šport
no dejavnost naL organizira in
strokovno vodi Športna zveza
Brežice, upravne naloge pa naj

PRIREDITEV ZA
MATERINSKI DAN

KARANTANIJA NA
SEJMU ALPE-ADRIA
KRŠKO - Turistična agencija
Karantanija iz Krškega je na sej
mu Alpe-Adria v Ljubljani pre
dstavila možne izletniške poti in
turistične točke ter gostinsko
ponudbo v Posavju. Tako naj bi
obiskovalci dobili informacije o
pokrajini med Gorjanci in Bo
horjem.
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BREŽICE - V Malem avditori
ju Posavskega muzeja Brežice je v
torek, 26. marca, zvečer nastopil
pihalni kvintet Slovvind. Koncert,
na katerem so predstavili pred
vsem dela avtorjev 20. stoletja, je
organiziral ZKO Brežice.

• Dveh stvari se je treba navaditi,
sicer nam bo življenje neznosno:
vremenskih ujm in krivičnosti lju
di. (Cltamfort)

mu je navzočim dal Borut Mokro
vič. Direktor Term Čatež je pri tem
dejal, da Terme s pridom uporab
ljajo termalno vodo na Čatežu in
da vse svoje razvojne načrte gradi
jo, upoštevajoč termalno vodo.
Napovedal je, da bodo na Čatežu
zgradili “mega-center”, ki s svoji
mi sedanjimi okviri in s sedanjo
izvedbo služi za rekreacijo in
zdravljenje mnogim ljudem. Pri
tem je Mokrovič poudaril dobro
obiskanost Term Čatež.
Karel Recer, direktor podjetja
Vino Brežice, je navzoče spomnil,
da vinogradniki in kletarji na
širšem območju Brežic že zelo
dolgo časa pridelujejo dobro vino,
kakršnega so pili tudi na dunaj
skem dvoru in drugod po Evropi.

Recer je v podporo svojim bese
dam o vinski kakovosti na breži
škem območju navzočim povedal,
da je podjetje Vino prvo v srednji
Evropi pridelalo ledeno vino iz
modre frankinje.
Poleg omenjenih Term Čatež in
Vina so se na sejmu Alpe-Adria
predstavili med drugimi Turistična
zveza Brežice, Turistično društvo
Čatež ob Savi, Agraria Cvetje,
odbor za bizeljsko-sremiško vin
sko turistično cesto in Društvo
kmetic Brežice.
V sklopu brežiškega dne so
pripravili kulturni program, v ka
terem so nastopili godbeniki iz
Loč, ki so imeli koncert v sredo
dopoldne že pred uradnim začet
kom brežiškega dne, igrali pa so
tudi pozneje. V kulturnem progra
mu sta nastopila tudi Jasmina
Mandžuka s citrami in harmonikar
Uroš Vučajnk; oba sta učenca
brežiške glasbene šole.

VRTEC BREŽICE, ŠOLSKA ULICA 5
razpisuje

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK ZA ŠOLSKO LETO 1996/97
Vpis bo potekal na upravi vrtca Brežice, Šolska ulica 5, od 3.4. do
17.4.96, od 9. ure do 15.30.
V zgoraj navedenem roku lahko:
vpišete otroka v redne oddelke dnevnega bivanja in pripravo
na osnovno šolo,
- v popoldanski oddelek v kombinaciji z bivanjem v dopoldan
skem času ali
- vpišete otroka evidenčno, če boste varstvo potrebovali med šol
skim letom.

UPRAVA VVZ BREŽICE

SOCIALDEMOKRATI O
UREJANJU PROMETA
BREŽICE - Mestni odbor So
cialdemokratske stranke Sloveni
je je nedavno predstavil svoje
predloge za prometno ureditev in
gradnjo parkirišč v brežiškem
mestnem jedru in za ureditev cest
nega križišča pri Intermarketu.
Kot najprimernjši prostor za grad
njo parkirišč je predlagal neizko
riščene zelene površine in pas vr
tov v ulici Pod obzidjem. Ob pred
stavitvi se je razvila živahna raz
prava, v kateri so nekateri udele
ženci ugovarjali socialdemokrat
skemu predlogu, med drugim s
tem, da so zelene površine Brežičanom potrebnejše od parkirišč.
Križišče pri Intermarketu naj bi
uredili tako, da bi vozila lahko za
vijala tudi levo v mesto, česar sedaj
ne smejo.

Svet zahteva
preklic dražbe
Če je bila prodaja Vidma
nezakonita, jo je treba
razveljaviti
KRŠKO - Občinski svet
Krško je na seji 21. marca, ko
je razpravljal o Vidmu, med
sklepe zapisal, da je občina
Krško pripravljena spreme
niti svojo upniško terjatev v
lastniški delež. Vladi pa je
predlagal, naj skupaj z Vitacelom in Videm papirjem
nastopi na dražbi. Na seji 21.
marca je ugotovil, da sklepov
vlada ni upoštevala. Zato je
sporočil, da vztraja pri raz
veljavitvi dražbe Vidma, če
obstajajo ugotovitve, da sojo
izvedli nepravilno. Če pono
vitev dražbe ni možna, svet
predlaga državnim organom,
da v interesu delavcev Vidma,
občine in slovenskega gospo
darstva sklenejo s kupcem
prenovljeno pogodbo, s kate
ro bodo uresničili sklepe
krškega občinskega sveta.
Občinski svet Krško skladno
s sklepi omenjene seje poziva
slovensko javnost in državne
organe, naj se zavzamejo za
smotrno in dolgoročno reši
tev problema proizvodnje ce
luloze in papirja v Krškem.
Če sklepov naslovniki ne
Ijodo upoštevali, občinski
svet Krško ne prevzema od
govornosti za škodljive posle
dice, ki bi lahko nastale s pro
dajo Vidma no dražbi 13
marca.
Svet je o Vidmu razpravljal
na pobudo krške podružnice
Slovenske ljudske stranke.

opravljajo pristojni občinski up
ravni organi. Kot bodo danes
predlagali svetniki ZLSD, naj bi za
vzdrževanje športnih objektov us
tanovili v občinski upravi tehnično
službo ali pa zadevo uredili s kon
cesijsko pogodbo.
L. M.

v

Cas za odgovoren
odnos do vode
0b dnevu voda • Dr. Gantar;
voda bo pomenila vpliv
KOSTANJEVICA - Kdor
bo imel v prihodnje vodo, bo
imel velik vpliv na svetu. Tako
je med drugim dejal dr. Pa
vel Gantar, minister za okolje
in prostor, 22. marca v Ko
stanjevici na Krki, ko je govo
ril udeležencem srečanja ob
3. svetovnem dnevu voda, ki
je bil letos v Sloveniji posve
čen reki Krki. Po Gantarjevih
besedah bo kmalu nared os
nutek zakona o vodah, ki bo
dokončno uredil ustrezno
področje. Menil je, da bo
treba javnost zainteresirati
za problematiko voda, kar
naj bi pomeni tudi začetek
bolj razgibane akcije za zašči
to tega naravnega vira. Zato
Slovenija potrebuje nacional
ni program za varstvo in up
ravljanje voda. “Prihajamo v
obdobje zrele obravnave vo
da,” je izrazil upanje mini
ster dr. Pavel Gantar. Napo
vedal je, da bodo letos priva
tizirali vodnogospodarska
podjetja.
Na srečanju, ki so ga na
menili sonaravnemu ureja
nju vodotokov, so svoje pri
spevke na obravnavano temo
predstavili tudi nekateri stro
kovnjaki iz Dolenjske.

MOSTEC IMA KAJ
POKAZATI
MOSTEC - Vaška skupnost
Mostec je na nedavnem letnem
sestanku pregledala uspehe v letu
1995 in predstavila načrt za letoš
nje leto. V tej skupnosti je zelo
dejavno gasilsko društvo, posebej
aktiven pa je “brodovski odbor”.
Ta je prinesel vaški skupnosti do
ber milijon tolarjev zaslužka, ki so
ga porabili v korist vasi. V tem letu
želijo obnoviti cerkev. Ob cesti
Brežice-Dobova nameravajo nare
diti pločnik in javno razsvetljavo,
za kar so se odločili v prepričanju,
da bo na tej cesti vse več medna
rodnega prometa zaradi narašča
jočega števila vozil med Ljubljano
in Zagrebom. Vaška skupnost
Mostec želi pridobiti nekaj parcel
med Savo in savskim nasipom na
območju broda. Na tako pridob
ljenem prostoru bi organizirali pri
reditve. Ena od teh bo letos popu
larna Ohcet na brodu, ki so jo dozdaj imeli že štirikrat.

PRIJATELJI MLADINE
BREŽICE - Svetnica Mile
na Jesenko, sicer tudi ravna
teljica brežiške osnovne šole,
je že nekajkrat predlagala, da
bi v občini spet obudili delo
Zveze prijateljev mladine, ki
se ukvarja z različnimi de
javnostmi za predšolsko in
osnovnošolsko mladino. Nje
nemu predlogu za zdaj ni
pritegnil še nihče, čeprav je
predlagala celo vir sredstev za
začetek dejavnosti. Brežiški
otroci nedvomno izgubljajo,
ker take organizacije nimajo.
Ne nazadnje je tudi pred
stavnica te organizacije ob
lanskem obisku v Krškem
povedala, da se za tovrstne
aktivnosti dajo pridobiti raz
lična državna sredstva, tudi
sofinanciranje počitnikovanja
otrok iz zdravstvenih razlogov
itd. Če organizacije ni, tudi
državnega denarja za te na
mene ni.
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Izguba ali dobiček dolenjskega gospodarstva
Povečanje investicij in rast industrijske proizvodnje - Kljub težkim pogojem več kot polovica prihodka na tujem
- 118-odstotna pokritost uvoza z izvozom - Brez podjetij v stečaju celo neto dobiček dolenjske regije

KRATKE DOMAČE
SESTANEK SEKRETARJEV Na sestanku sekretarjev območnih
obrtnih zbornic v Ljubljani je tek
la beseda o novih carinskih za
konih, novi šolski zakonodaji, ve
ljavnosti kolektivnih pogodb in o
predlogu za obračunavanje člana
rin za dvojne člane. V Ljubljani so
sekretarje seznanili tudi z visoko
šolo za podjetništvo in z obrti prilagojcnimi tečaji nemščine in
angleščine.
FRIZERSKA SEMINARJA V soboto, 31. marca, ob 11. uri se ,
bo začel mednarodni frizerski
seminar Pomlad 96 v hotelu Diana
v Murski Soboti, v nedeljo, 14.
aprila, ob 10. uri pa se bo začel
mednarodni frizerski seminar
Look - Leam 96 v Slovenskem
narodnem gledališču v Mariboru.
Prvega pripravlja Studio Gazela
Grah iz Murske Sobote, drugega
pa Pro hair, Barbara Krznarič iz
Maribora.

KOTACUA DELNIC
DOLENJSKE
BANKE
NOVO MESTO - V petek,
22. marca, so na ljubljanski
borzi začeli trgovati z delni
cami Dolenjske banke. TVguje se z 251.545 delnicami l.in
2. izdaje. Nominalna vred
nost delnic je 8.000 tolarjev,
knjigovodska pa okoli 24.000
tolarjev. Na borzi so delnice
Dolenjske banke uvrščene v
dve kotaciji, in sicer redne
delnice v kotacijo A, predno
stne delnice pa v kotacijo B.
Prvi dan je bilo trgovanje z
delnicami Dolenjske banke
dokaj živahno, saj so samo z
rednimi delnicami sklenili 81
poslov po povprečni ceni
15.842 tolarjev za delnico.
Pred uvrstitvijo delnic Dole
njske banke v trgovanje na
borzi so so z njimi trgovali po
ceni med 13.000 in 14.000
tolarjev. Prospekt z vsemi
pomembnejšimi informacija
mi o Dolenjski banki kot
izdajatelju in o delnicah je
moč dobiti na vseh enotah
banke in pri borznoposredni
ških hišah.

SPREMEMBE PRI
PROMETNEM DAVKU
23. marca je začel veljati zakon
o spremembah in dopolnitvah za
kona o prometnem davku. Na
tančnejša navodila o novostih
omenjene zakonodaje so že pre
jele območne obrtne zbornice, ki
bodo o tem pisno obvestile vse
gostince in svoje prostovoljne
člane, vsi ostali, ki jih spremembe
zanimajo, pa se morajo za infor
macije obrniti na sedeže območnih
obrtnih zbornic.

NOVO MESTO - Na osnovi podatkov Agencije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje je Dolenjsko gospodarstvo lani poslovalo z
izgubo, čeprav očiščeni izidi gospodarjenja kažejo celo na neto dobiček.
Med dolenjskimi občinami so z dobičkom poslovala le podjetja v
občinah Semič in Škocjan. Spodbudna je predvsem realna rast inve
sticij (nominalno za 61,6 odst.) in industrijske proizvodnje, kar pa se
še ne kaže v manjši nezaposlenosti.
Poslovne razmere tudi lani niso evropske pojme še vedno soraz
bile najbolj ugodne. Tako je izvoz merno visoka. Gospodarstvo, ki se
močno oviral neugoden tečaj v likvidnostnih težavah oziroma
tolarja, ki je po mnenju izvozni pri dolgoročni vlaganjih pogosto
kov močno precenjen, tudi inflaci rešuje z zadolževanjem, močno
ja (cene na drobno so se povečale obremenjujejo tudi kljub nadalj
za 12,6 odst.) je kljub vsemu za njemu zmanjševanju še vedno vi-

OBČINA ŠENTJERNEJ DOBILA KLUB PODJETNIKOV IN OBRT
NIKOV - V občini Šentjernej je kar 550 brezposelnih, zato so si v občini
kot prioritetno nalogo zadali pridobitev novih delovnih mest. Ker je za
poslovanje v družbenih obratnih skoraj onemogočeno, je najhitrejša pot v
širitvi obrti in podjetništva. Morda je pot do lega tudi v klubu podjetnikov
in obrtnikov (v občini je preko 200 obrtnikov in podjetnikov). Klub pa so
ustanovili v nedeljo, 24. marca, v prostorih osnovne šole Šentjernej, ustano
vitve pa se je udeležilo več gospodarstvenikov iz Dolenjske in iz Posavja.
Kot je povedal župan Franc Hudoklin, so lani v občinskem proračunu re
zervirali 1,8 milijona tolarjev za subvencioniranje obrestnih mer, letos bodo
skušali ta sredstva še povečati, vse moči pa bodo usmerili v to, da bodo
lokacije parcel v nastajajoči obrtni coni čimprej pripravljene za prodajo in
da bodo čim cenejše. Prodaja naj bi bila mogoča že konec maja oziroma
v začetku junija. (Foto: T. Gazvoda)

Stečaj je lahko rešitev
V prostorih črnomaljskih podjetij Obrt in Kovinar bo
potem, ko sta šla v stečaj, stekla proizvodnja
ČRNOMEU - Ni nujno, da je
stečaj le slaba rešitev za podjetje.
Ko je že yse na tleh, je lahko prav
stečaj rešilni izhod v sili. V zad
njem času se je v Črnomlju začel
stečajni postopek kar za tri podjet
ja, Kovinar, Tergus in Obrt, z nji
hovim stečajem pa se ubada ista
stečajna ekipa.
V Kovinarju so prenehali dela
ti že leta 1992. Na plačilni listi je
ostalo le pet invalidov, vendar so
bile njihove plače neredne. Ko se
je Sklad Republike Slovenije za
razvoj končno odločil za stečaj in
je bil 30. januarja letos uveden
stečajni postopek, je tem delavcem
prenehalo delovno razmerje in so
odšli na Zavod za zaposlovanje,
Stečajna ekipa je ovrednotila
premoženje, uskladila terjatve in
obveznosti ter se začela priprav
ljati na prodajo premoženja. Pri
tem bo prvi korak oddaja v najem

Kako kaže na borzi

Sodile med delničarje? Če te
niste, boste prav gotovo kmalu, saj
se čas za zamenjavo certifikatov za
delnice počasi izteka. Tisti, ki ste
delničarji Kolinske, imate že nekaj
izkušenj o delničarstvu. Prav
gotovo vas ni malo, ki ste delni
čarji Mercatorja. Vi imate povsem
druge izkušnje. Z delnicami se
trguje mimo borze, zato so tu
motne te večje špekulacije in prav
gotovo tudi so. Sedanji kupci
špekulirajo na daljši rok in ponu
jajo smešno nizke cene za te del
nice. Kdor iztrži kaj več kot 3.500
tolarjev za delnico, je pravi sreč
než.
Prav prijetno presenečenje so
doživeli prejšnji teden delničarji
Dolenjske banke. Le-ti so lahko po
zavidljivo visokih cenah prodali
redne imenske delnice, saj se je
tečaj gibal med 15.400 SIT in
16.738 SIT za delnico. Za tisočak
nitjo ceno je kotirala prednostna
delnica. Dobro, bi rekli. Izjemni
donosi, sajje bilo možno pred dve
ma letoma navedeno delnico kupi
ti tudi za 4.000 SIT.
Ostali imetniki delnic, ki koti
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rajo na borzi, so težko vnovčili
dobičke, saj seje relativno malo
tržilo. Le redke delnice so dosegle
prav zavidljivo visoke tečaje, pred
vsem če niste stavili na zelo špeku
lativne delnice. Tako ste lahko naj
več iztržili s pravočasno prodqjo
prednostne delnice Rogaške. Pri
velikem številu delnic so se tečaji
nekoliko znižali. Na to so imela
prav gotovo vpliv vsa dogajanja
okrog delnic Mladinske knjige in
Salusa.
Če ste med tistimi, ki ste izbirali
obliko vačevanja v vrednostnih
papirjih, ne smete prepustiti svo
jih naložb naključju. Tudi ob
vsakem času ni ugodno prodajati
kakor tudi ne kupovati delnic. V
takšnem primeru se posvetujte s
strokovnjakom, ki vam bo dal os
novne informacije, ki bijih mora
li vedeti, predno se odločite'za
nakup ali prodajo delnice. Imate
tudi možnost, da v celoti to skrb
poverite strokovnjaku.
LJUDMILA BAJEC,
Dolenjska borznoposredniška družba,
d.o.o., Novo mesto, Nori trg 5,
Tel 0681323-553, faks. 0681323-552

in odprodaja manjše opreme.
Tako že obstaja dogovor o oddaji
v najem tisoč kv. metrov velike
hale, v kateri bodo v najkrajšem
času pričeli s proizvodnjo kovinske
stroke.
13. marca je šlo v stečaj podjetje
Tergus, natanko tri tedne za njim
pa še podjetje Obrt. Del opreme
in nepremičnin, kjer je delal Ter
gus, je bil namreč v lasti Obrti. S
stečajem Tergusa se je končala
nekajmesečna kalvarija delavcev,
ki šo tako odšli na Zavod za za
poslovanje. Tako kot v Kovinarju
je tudi v Obrti stečajna ekipa
proizvodne prostore, potem ko je
ovrednotila premoženje ter ugo
tovila upnike in dolžnike, z najem
no pogodbo oddala v najem dve
ma najemnikoma. Kmalu se bo v
teh prostorih začela proizvodnja
lesne stroke. Pripravljajo pa tudi
cenitev in javno prodajo premože
nja Obrti in Tergusa. Ponovna
proizvodnja v omenjenih podjetjih
pa je še kako pomembna tako za
oživljanje črnomaljskega gospo
darstva kot za odpiranje novih
delovnih mest.
M. B.-J.

šoke realne obrestne mere (13,9
odst. za kratkoročne kredite in
15,2 za dolgoročne kredite za os
novna sredstva). Poleg tega je bilo
leto 1995 za gospodarstvo značilno
intezivno lastniško preoblikova
nje, spreminjanje velikosti oziro
ma delitev večjih podjetij na manj
ša, reorganizacija in nastajaije
novih podjetij.
Razveseljuje, da so izvozni izidi
kljub nespodbudnemu tečaju to
larja še vedno dobri, kar pa gre
predvsem na račun Krke in Revo
za (68,1 odst. vsega čistega dobič
ka regije), ki sta obenem tudi pod
jetji, ki prispevata levji delež k či
stemu dobičku gospodarstva do
lenjske regije (6.067 milijonov
tolarjev), medtem ko je čista izgu
ba tudi za lansko leto (7.653 mili
jona tolarjev) večja od dobička,
kar pomeni, da je dolenjsko gos
podarstvo lani poslovalo z neto
izgubo. Primerjave med lanskim
letom in letom 1994 so sicer mož
ne, a za zaradi spremembe nekate
rih predpisov precej deformirane,
vendar vseeno velja, da se je čisti
dobiček povečal, čista izguba pa
precej zmanjšala, realno pa so se
zmanjšale tudi bruto plače (po
prečna za leto 1995 je bila 94.697
tolarjev), saj je nominalno poveča
nje za 11,9 odst. manjše od infla
cije.
Precej drugačen poslovni izid
dobimo, če bi izločili 7 gospodar
skih družb z okoli 2000 zaposleni
mi, ki so lani začele stečajni po
stopek oziroma postopek likvida
cije in niso poslovale normalno. V
tem primeru bi imelo dolenjsko
gospodarstvo v obeh letih neto
dobiček.
Pomembna značilnost dolenj
skega gospodarstva je izredna
uspešnost na tujih trgih, saj je več
kot polovico prihodkov (51,8
odst.) ustvarjenih z izvozom. Po
kritost uvoza z izvozom je bila na
Dolenjskem lani 118-odstotna, kar
je manj kot predlani (125,5), saj se
je uvoz povečal za 33 odst., izvoz
pa za 25 odst. Žal med značilnosti
dolenjskega gospodarstva spada
tudi majhna učinkovitost zlasti
finančnega poslovanja, izrazita

Tečaji
Menjalnice na Dolenjskem
so v torek kupovale nemško
marko po 87,90 (Poštna ban
ka Slovenije) do 89,55 (Pub
likum), prodajale pa po 89,90
(Publikum) do 90,60 tolarja
(Dolenjska banka). Povpreč
ni nakupni tečaj za marko je
bil 89,26, poprečni prodajni
pa 9034. Nakupni tečaji za
avstrijski šiling so se gibali
med 11,55 in 12,68 tolarja,
prodajni pa med 12,60 in
12,98 tolarja. Za 100 italijan
skih lir je bilo treba odšteti
od 8,56 do 8,77 tolarja, če ste
jih prodali, pa ste zanje dobi
li od 7,75 do 8,52.
Srednji tečaj Bunke Slove
nije v torek, 26. marca: 100
mark 9058,6479 SIT, 100 ši
lingov 1288,0491 SIT, 100 lir
8,5604 SIT, en ameriški dolar
133,6694 SIT, 100 kun
2448,3170 SIT in en eku
(ECU) 167,9247 tolarja.

delitev na dobre in slabe ter zgo
ščenost čistega dobička ali čiste
izgube na majhnem številu družb.
Negativen izid poslovanja do
lenjskega gospodarstva je tudi z
vidika ohranitve kapitala, ki se je
povečal le za 7,7 odst. oziroma se
je realno kljub revalorizaciji zma
njšal. Velik primanjkljaj trajnih in
• Od 350 gospodarskih družb z 21
odst. zaposlenimi, ki so za lansko
leto izkazale izgubo, je večino
izgube pridelalo 7 družb, med ka
terimi prednjači Pionir. V po
vprečju so neto izgubo prikazale
družbe v občinah Novo mesto,
Črnomelj, Šentjernej, TVebnje in
Metlika, medtem ko je z neto
dobičkom poslovalo gospodarstvo
Škocjana in Semiča, slednje pred
vsem na račun tamkajšnje Iskre,
kar pa na skupen poslovni izid
gospodarstva regije nima bistve
nega vpliva.
dolgoročnih virov je gospodarstvo
nadomeščalo z neustreznimi in
dragimi kratkoročnimi viri - ob
koncu poslovnega leta so ob
veznosti presegale terjatve kar za
35,6 odst.
Lojze Panjan, pomočnik direk
torice novomeške podružnice
agencije za plačilni promet, nad
ziranje in informiranje, je na in
formativni konferenci v ponede
ljek povedal, da bi za dosego
boljših poslovnih razultatov poslo
vanja in plačilne sposobnosti gos
podarstvo moralo poskrbeti za
racionalnejšo porabo prihodka,
predvsem pa je treba sanirati
družbe z visoko izgubo, nelikvid
nostjo in slabim finančnim sta
njem.
I. VIDMAR

MALA ŠOLA
PODJETNIŠTVA

Visoke kazni
pri dohodnini
Izpolnjevanja obrazcev za
napoved dohodnine pri nas,
kljub temu da se je tak način
obračunavanja osebnih dav
kov že uveljavil, nekateri še
vedno ne jemljejo resno. Zato
opozarjamo, da država na
vsak način hoče dobiti, kar ji
pripada, in je pripravljena
tiste, ki se hočejo temu izog
niti, strogo kaznovati.
Najmanj 400.000 tolarjev je
kazen za posameznika, ki je
napovedal manjšo osnovo za
dohodnino oziroma manjšo
davčno osnovo za posamezno
podvrsto dohodnine, če se ta
ne vključi v osnovo za do
hodnino. To velja samo v
primeru, če utaja davka oziro
ma dohodnine ne pomeni
kaznivega dejanja, sicer pa so
postopki drugačni.
V primeru, da posameznik
napove manjšo osnovo za do
hodnino ali pa je sploh ne na
pove, ima država pet let časa,
da to odkrije, šele po petih
letih pa zadeva zastara. Seve
da država na to, da bi ugotovi
la, ali je posameznik v napo
ved vpisal prave podatke ali
ne in ali je sploh vložil napo
ved, če jo je dolžan vložiti, ne
čaka tako dolgo. Podatke o
osebnih prejemkih so Repub
liški upravi za javne prihodke
dolžni posredovati tudi delo
dajalci in ti podatki se potem
računalniško primerjajo s po
datki iz napovedi, zato je
možnost za goljufanje zelo
majhna, odgovornost posa
meznika pri izpolnjevanju pa
velika.

Za opravljanje del imamo licenco št. 060496/F z dne 19.3.1996,
izdano od Zbornice poklicnih varnostnih služb Slovenije.
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Mercator bo vlagal v Posavju to

So

'to

Mercator v Posavju - Prenova trgovin in poseg na farmi za
KRŠKO - Poslovni sistem Mer
cator, d.d., ima 63.000 lastnikov,
njegova kapitalska vrednost pa
znaša 600 milijonov mark. Tako je
stanje po reorganizaciji v lanskem
zadnjem četrtletju, ki je opazna
tudi v Posavju. Tu zdaj delujejo
gostinska družba Mercator-Šremič, profitna centra v Sevnici in
Krškem ter za sadjarski del zmanj
šani Agrokombinat Krško.
Mercatorjeva podjetja v Posavju
poslujejo dobro, kot je nedavno
pohvalno dejal Kazimir Živko
Pregl, predsednik uprave poslov
nega sistema Mercator, d.d. Ob tej
priložnosti so ga vprašali, ali bo
koncern Mercator vračal denar v
Posavje, katerega trgovine imajo
precejšen promet. Vprašanje se
pojavlja, ker se zaslužek iz Merca
torjevih poslovnih delov po novem
steka v centralo koncerna v Ljub
ljano. Pregl je priznal, da je po
slovni sistem centraliziral finance,
računovodstvo, zunanjo trgovino

in grosistično dejavnost, in pri ternki
zatrdil, da se edino tako organi-p,
ziran Mercator lahko uspešno^
kosa s tujimi in domačimi konku-j$u
renčnimi podjetji. Edino finančno
močna hiša lahko dobi nujne;*e
kredite, teh pa bo Mercator dobilt0
v prihodnje - gre za tuja posojila /hi
za 140 milijonov mark. Po reor/Lj
ganizaciji Mercator ne bo v Posav tc
ju zapiral trgovin in ne bo zmanjšal
vlaganj, je obljubil Pregl.
V zvezi s tem so Pregl in sode-1
lavci napovedali kar nekaj skorajš- 1
njih naložb. Tako so sporočili, da
se bo v teh dneh začela temeljita s,
prenova nakupovalnega središča' si
Leskovcu pri Krškem, ki ji bo sle- \
dila obnova trgovine v Žadovinku 3
V Krškem so že obnovili hotel, pr' d
slednjem bodo zgradili športnfj
dvorano. Agrokombinat načrtuje' *
sklopu farme selekcijski center za!
vzrejo prašičev. Bližja pa je grad- j
nja dodatne greznice za gnojevko

4MCCIJ*
POHITITE, DA NE ZAMUDITE DOBRE PRILOŽNOSTI!

VSE, PRAV VSE ZA GRADNJO IN OBNOVO
NA ENEM MESTU!

OPRAVLJAMO:
TEHNIČNO VAROVANJE OBJEKTOV Z ALARMNIMI SISTEMI
ORGANIZIRAN PRENOS GOTOVINE IN VREDNOSTNIH PAPIRJEV
SPREMSTVO IN VAROVANJE OSEB
VAROVANJE PRIREDITEV
USPOSABLJANJE V RAVNANJU Z OROŽJEM
24-URNA DEŽURNA SLUŽBA
PRODAJA ZAŠČITNIH SREDSTEV ZA OSEBNO OBRAMBO
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VARUJE Z LICENCO
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cement 450, Trbovlje,50 kg vreča
619 SIT
modul 6/1, Križevci,29x19x19 cm
69,90 SIT
betonske plošče KULIR,40x40 cm
199 SIT
pocinkana mreža za ograje.lm2
199 SIT
betonski vrtni robniki,100x20x5 cm
269 SIT
armaturna meža,
6000x2200x150x250/9x6
kom. 4.784 SIT
strešna lepenka TIM 150 (10 m2 v roli) 1.096 SIT
lepilo za ker. ploščice NIVEDUR P 25/1,25 kg 899 SIT
samokolnice LIV Postojna
5.590 SIT

PROTEKT
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Sadjarske težave izziv za Evrosad

EN
HRIBČEK
BOM
KUPIL...

Z reorganizacijo poslovnega sistema Mercator nekaj sprememb tudi v Krškem - Evrosad
kupil sadjarske dele M-Agrokombinata - Skoraj tri četrtine nasadov iztrošenih
KRŠKO - V tedanjem Mercatorjevem Agrokombinatu Krško smo
pred časom izvedli nekatere ukrepe, da bi klavnica in farma poslovali
pozitivno. Tako je nedavno povedal Kazimir Živko Pregl, predsednik
uprave poslovnega sistema Mercator, d.d., ko je v Krškem govoril o
drugačni organiziranosti Mercatorja. Omenjeni ukrepi - Pregl je go
voril o čiščenju - se odražajo v nekaterih novostih v krškem gospodarst-

O AGRARNIH
SKUPNOSTIH
METLIKA - V ponedeljek, 1.
'Prila, bo ob 19. uri v sejni sobi
*čine Metlika predavanje RudiI* Šimca o obnovitvi agrarnih
stapnosti. Predavatelj bo pojasnil
postopke za obnovo in regi'bacijo agrarnih skupnosti.

Ena od teh novosti je firma Ev
rosad, d.o.o., Krško, ki se ukvarja
s sadjarstvom. Ivan Kozole, direk
tor Evrosada in prej direktor
krškega M-Agrokombinata, pravi
o nastanku med drugim tole:
“Agrokombinat je bil v težavah,
katerih večina je bila posledica

Krčanom dve zmagi

OBVESTILO
ČEBELARJEM

Regijsko tekmovanje Mladi in
kmetijstvo v Sevnici ■ K. Požun

STRAŽA - V Straži bo zame
šava voska za satnice 31. marca
“b 15. uri pri gasilskem domu v
»traži.

SEVNICA - Na sobotnem re
gijskem tekmovanju Mladi in
kmetijstvo v jedilnici sevniške
Lisce so se med šestimi ekipami iz
Posavja izkazali Krčani, saj sta nji
hovi ekipi osvojili prvi dve mesti.
V zmagovalni prvi ekipi, ki pojde
na republiško tekmovanje v Slo
venj Gradec, so bili: Karolina
Požun (Senovo), Viktor Simončič

SEJEM KMETIJSTVA
IN GOZDARSTVA

izgube velikega trga v nekdanji
Jugoslaviji. Treba je tudi vedeti, da
je nasade nekajkrat zapovrstjo pri
zadelo slabo vreme. K temu pa je
treba prišteti denacionalizacijo in
zadružno reorganizacijo, ki sta bili
za nas udarec. V takih razmerah
sem predlagal, kako rešiti sad
jarstvo v M-Agrokombinatu. Ve
del sem, da se ga da rešiti.”
Agrokombinat je svoje sad
jarstvo prodal Evrosadu. Slednji je
tako kupil med drugim nekaj manj
kot 280 hektarov plodnih površin
ter vzel v službo 97 Agrokombinatovih delavcev. Kozole napovedu
je, da bo Evrosad lahko dajal delo
približno 150 ljudem, če bo obdr
žal sedanje pridelovalne površine.
Vse bo potekalo ob dejstvu, da bo,
kot pravi direktor Kozole, morala
firma hitro obnoviti kar 70 odstot
kov nasadov. Najstarejši nasad je
star prek 40 let.
Evrosad naj bi sodeloval s tujim
partnerjem, pri čemer Kozole ne

KRANJ, 29. 3. - 5. 4.

Gnojenju na
pamet naj bi
le odklenkalo

Z NOVOMEŠKE TRŽNICE
V ponedeljek se je na tržnici že
Poznalo, daje prišla pomlad, daje
Prihodnja cvetna nedelja in da se
bliža velika noč. Branjevke so
Ponujale butarice po 500 do 1000
'olarjev, oljčna vejica je bila 100,
‘°pki teloha 150 in zvončki po 50
'olarjev. Merica regrata se dobi že
*a 100 tolarjev. Ostala ponudba s
Janami: jajca 22-25 tolarjev, lešni
ki 1000, jabolka 120, orehi 900,
prekajeno meso 1200, čebulček
^00, česen 400, mešano žganje 600,
brhi krhlji 600, razni domači čaji
>00, med 500 tolarjev. Pri Sadju in
Menjavi so bile pomaranče: 130
'°larjev, limone 190, grenivke 200,
bruške 175, banane 147, radič685,
, *islo zelje 100, por 357, čebula 63
j 'olarjev.

BREŽICE - Na sobotnem sejmu
s° imeli naprodaj 170 do 3 mesece
*'arih in 40 starejših prašičev.
Mlajših so prodaji 100 po 310 do
y 0 tolarjev, starejših pa 15 po 230
“o 250 tolarjev kilo žive teže.

Novost v prehrani rastlin
odpravlja “štupo”

Karolina Požun
iz Kostanjevice in Meta Kuhar, ki
je sicer poročena v Sevnici. Za
krško drugo ekipo je prva breži
ška, povsem pa so tokrat razočara
li sevniški tekmovalci iz Zabukovja.
Organizatorica kviza - sevniška
kmetijska svetovalna služba je za
nastopajoče pridobila od pokro
viteljev praktične nagrade. Za
strokovno komisijo so pripravili
preizkušnjo o poznavanju začimb,
za vodje ekip pa igro s klobuki.
Društvo kmečke mladine iz Zabukovja je uprizorilo zabaven skeč.
V pogovoru z voditeljico prve
ekipe Krškega Karolino Požun
smo zvedeli, da vsi trije član zma
govalne ekipe delajo na prašičji
farmi Pristava kot kmetijski oz.
veterinarski tehniki. Na farmi je
okrog 20.000 prašičev.

/Zakaj drugačno kmetijstvo (3)
Podobno kot v sadjarstvu, o čemer smo pisali prejšnji teden, se
? konvencionalnim kmetijstvom biološko siromašijo tudi druge
kmetijske panoge. S tem se zmanjšujejo možnosti za nadaljnji
fazvoj, saj obstaja nevarnost, da se bodo mnogi koristni geni, ki bi
Jm v nadaljnjem križanju in žlahtnjenju rastlin in živali še kako
Potrebovali, za zmeraj “izgubili”. Skrb za ohranjanje genetske
različnosti, ki se je razvila v teku evolucije, je zdaj postala še bolj
"ujna kot nekoč. Biotehniška fakulteta v Ljubljani se tega že dolgo
Zaveda in hrani 1336 izvorov kmetijskih rastlin, od tega 494 izvokoruze, podobno pa ravnata tudi Kmetijski inštitut Slovenije,
i1 ima 1388 izvorov kmetijskih rastlin, in Hmeljarski inštitut v
^alcu, ki hrani 491 izvorov hmelja ter zdravilnih in aromatskih
rastlin. Nove izvore seveda še zbirajo.
Tudi uradna kmetijska politika je že pritegnila novi usmeritvi,
saj se zaveda, da naše kmetijstvo ne more tekmovati z evropskim
Po količinah, temveč le po kakovosti. V sadjarstvu država že več
podpira tako imenovano integrirano pridfelavo sadja (SIPS), v
z|vtnoreji denarno spodbuja ohranjanje starih pasem domačih
z>vali, kamor štejemo tudi našega krško-poljskega črnopasastega
Prašiča, v poljedelstvu, vrtnarstvu in vinogradništvu podpira obra
čanje starih vrst in sort itd.
, V sklop novih ukrepov za spodbujanje drugačnega kmetijstva
s'eje tudi z letošnjim letom uvedeno drugačno izplačevanje de
dnih spodbud rejcem. Premije za rejo v težjih pridelovalnih raz
merah se ne nanašajo več na liter oddanega mleka, temveč na šte
vilo krav, ovc in koz. S takimi direktnimi plačili se spodbuja večje
s'evilo živali, s tem pa ekstenzivna reja, Ki do narave ni tako ne
obzirna. Da ne bi bili kmetje toliko prizadeti zaradi zmanjšanja
dohodkov, bo država v prihodnje spodbujala tržno zanimivo
domačo predelavo ter izdelavo posebnih, krajevno zanimivih
'zdelkov domače obrti, ki naj bi se uveljavili na trgu.
Seveda se ne bo nič spremenilo in naredilo samo. Najprej bo
'reba postopoma spremeniti način razmišljanja in utrditi zavest,
0" je ta evropska razvojna usmeritev dolgoročno nujna. Vsaj
delček naj bi k temu pripomogel tudi ta zapis, ki se končuje z
^našnjim tretjim nadaljevanjem.
Inž. M. LEGAN
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Pravilno gnojenje ima iz
med vseh agrotehničnih pose
gov največji vpliv na hektarski
donos in kakovost pridelka.
Toda rastline je treba hraniti
umno in gospodarno, zato pa
je potrebno vedeti, kakšna
hranila so v tleh in kakšne
rastline še potrebujejo. V ta
namen smo skupaj z matično
firmo Norsk Hydro, a.s., iz
Norveške, ki je bila prva in je
še ena vodilnih proizvajalk
mineralnih gnojil na svetu
(ustanovljena je bila že leta
1905), pripravili poseben
postopek, ki omogoča, da
kmetovalec dobi NPK gnoji
la po svoji želji oz. potrebi.
Postopek vsebuje najprej
analizo zemlje, s pomočjo ka
tere eden izmed slovenskih
pooblaščenih laboratorijev
ugotovi razpoložljive količine
hranil v tleh, vse od dušika,
fosforja in kalija pa do kalci
ja, magnezija in drugih ele
mentov. Dolenjskim kmetom
najbližja laboratorija sta v
Ljubljani (Kmetijski inštitut
Slovenije, LIacquetova 2) in
Žalcu (Inštitut za hmeljarstvo
in pivovarstvo, Žalec, Cesta
žalskega tabora 2). Na osnovi
analize zemlje oz. kmetovega
povpraševanja zastopstvo
norveške tovarne Piramida
Hydro, d.o.o., Trebnje, s po
močjo posebne tehnologije
natančno določi potrebne
količine gnojil in odnos posa
meznih sestavin (NPK) v njih.
Tako izbrana gnojila je mogo
če dobiti v nekaj dneh, vendar
v najmanjši količini 25 ton.
Vse podrobnosti je moč zve
deti pri zastopniku firme v
Trebnjem ali pri kmetijskih
svetovalcih in v kmetijskih
zadrugah.
Inž. JOŽE POVŠIČ

izključuje tujih vlaganj. Ta bi bila
verjetno dobrodošla tudi pri napo
vedani posodobitvi hladilnice, ki
utegne postati v prihodnje po
memben člen Evrosadovega po
slovanja.
L. M.

Ureja: dr. Julij Nemanič
Zaščita cvička

KAKO SO CEPILI PRED STO
LETI - Med najhujšimi nesrečami,
ki so doletele naše vinograde, je bil
pojav trsne uši. Vinogradniki so s
cepljenjem žlahtne vinske trte na
ameriške podlage zatem rešili vino
gradništvo pred propadom. Marija
Sušnik z Bizeljskega rada pokaže,
kako so pred sto leti cepili. Poma
gali so si s kleščami “štoplaricami”.
Z njimi so izdolbeni plutovinasti
zamašek stisnili na cepilnem mestu
in ga povezali z žico. Če ni bilo
zamaškov, so uporabili v vodi na
močene koruzne storže. Cepilno
mesto so na ta način mehansko
zaščitili pa tudi obvarovali pred
izsušitvijo in okužbo. (Foto: M. Ve
selj

Odločale stotinke
Zalašček spet v vrhu
SEVNICA - “Vinogradniki pa
so v zadnjih 10 in več letih zapo
stavili in pozabili na rdeča vina.
Zato, ker so pozabii tudi na poso
do in mislijo, daje z rdeča vina vse
dobro, se pojavlja oksidacija,
miševina in so izmed 99 vzorcev
vin izločili štiri vzorce cvička, je
povedal v soboto na dnevu vino
gradnikov v hotelu Ajdovec eno
log vinske kleti krške kmečke za
druge in predsednik ocenjevalne
komisije inž. Zdravko Mastnak.
Društvo vinogradnikov SevnicaBoštanj je dobilo največ vzorcev
cvička (47), spet pa je potrdil že
kar tradicionalno visoko kakovost
pridelka in umno kletarjenje Boštanjčan Lojze Zalašček (16,29);
drugouvrščena Alojz Redenšek
(Boštanj) in Vladimir Zalokar
(Sevnica) sta dobila 16.01 točke,
tretji Anton Blaževič (Ponikve),
četrtouvrščena Rudi Ameršek iz
Žurkovega Dola in Sevničan Al
bert Rupar spet zaostajajo le za
stotinko, prav za tako malenkost je
pristal na 5. mestu Sevničan Bran
ko Teraž, na 6. Vinko Cizerle
(Log) in Peter Pešec z Apnenika
(15,96) na 7. mestu!
Med 39 vzorci belih vin je naj
višjo oceno dobil Sevničan Anton
Robar (16,18), 2. je bil Marko
Imperl (Razdor) 16,07, 3. Lojze
Zalašček 16,02, 4. Mirko Zalokar
(Rovišče) 16.01, trije petouvrščefli, Andrej Fabjančič (Brestanica),
Boštanjčan Franc Povše ml. in
Sevničan Darko Trbovc, pa po 16
točk.
Pri laških rizlingih seje najbolje
odrezal Rudi Ameršek (16,10),
renski rizling Andreja Fabjančiča
je prejel 16,17, šardone Ivana
■Mastnaka z Orehovega pa abso
lutno najvišjo oceno 16.67 točke.

Bralci tega nadaljevanja so
verjetno opazili, da so si vino
gradniki za zaščito vina šilher v
Avstriji sposodili za svoj pravil
nik vsebino zadružnih statutov.
Ta pravila so se oblikovala več
kot 100 let in omogočajo red ter
resno organizacijo in gospodar
jenje v zadrugah. Pri zaščiti šilherja so se tudi obnesla. Vsi za
interesirani, tako vinogradniki
kot trgovci z grozdjem in vinom,
postrebujejo red. Ta red za po
šteno in dobro delo zagotavlja
dohodek. V Avstriji so se včlanili
vsi, verjamem, da bo sčasoma
tako tudi v Sloveniji in s tem
primeru na Dolenjskem, saj je to
zakonitost tržnega gospodarstva.
Nadaljujem z opisovanjem
pravilnika:
14. člen: Naloge skupščine
članov: razprava in sprejem let
nega finančnega obračuna, vo
litve predsednika upravnega
odbora, obeh namestnikov, bla
gajnika, članov upravnega od
bora, nadzornega sveta, komisi
je za cene, računovodje in dolo
čitev višine članskega deleža.
15. člen: Upravni odbor: se
stavljajo ga predsednik, dva
namestnika, glavni tajnik (pro
fesionalec), blagajnik in člani.
Člane upravnega odbora izvoli
skupščina za pet let. Predsednik
je dolžan sklicati upravni odbor
pismeno letno najmanj trikrat.
Upravni odbor odloča z glaso
vanjem. Pri izenačnem številu
glasov za ali proti odloči stališče
predsednika. Sklepi, ki se nana
šajo na financiranje, se spre
jemajo z dvetretjinsko večino.

Za vsak sestanek upravnega
odbora vodi zapisnik glavni
tajnik, podpisati pa ga mora tudi
predsedujoči.
16. člen: Naloge upravnega
odbora (UO): UO je odgovoren
za vse naloge, ki se ne nanašajo
na druge voljene organe: za
izdelavo letnega načrta, izdela
vo letnega zaključnega računa,
pripravo letne skupščine, uprav
ljanje s premoženjem združe
nja, sprejem in izključitev čla
nov združenja, odrejanje nalog
nadzornemu odboru in propa
gandnemu, zagotavljanje sred
stev za pospeševanje dela zdru
ženja, določitev roka trgatve, za
izdajo zaščitne znamke, vode
nje evidence o površinah vino
gradov, določitev odstotka izplena vina iz grozdja, za obra
čun prispevka združenja in
reševanje sporov.
17. člen: Posebne naloge čla
nov upravnega odbora: pred
sednik zastopa združenje in skr
bi za izvajanje sklepov skupšči
ne in upravnega odbora. V
posebnih primerih je poobla
ščen za odločitve, za katere ni
dobil konkretnega pooblastila,
toda jih skupščina kasneje po
trdi ali ne. Predsednik skrbi za
sklic skupščine, upravnega od
bora in odbora za propagando.
Predsednik lahko prenese izva
janje nekaterih nalog na glav
nega tajnika. Vse listine, ki se
nananšajo na izplačila, morajo
podpisati poleg predsednika še
blagajnik (odgovoren za zakoni
to upravljanje z denarjem) in
glavni tajnik.
(Nadaljevanje prihodnjič)
dr. JULIJ NEMANIČ

KVIZ MLAD! IN KMETIJSTVO - V petek zvečer je v gostišču Pugelj v
Ribnici potekal regijski kviz “Mladi in kmetijstvo", ki sta ga pripravila
društvo podeželske mladine Ribnica in oddelek za kmetijsko svetovanje pri
Kmetijskem zavodu Ljubljana. Sodelovalo je 16 ekip iz celotne ljubljan
ske regije. Vpismenem delu tekmovanja sta ekipi iz Rovt in Ribnice doseg
li enako število točk, in sicer 70 od skupno možnih 72 točk. Enakovredni
sta si bili tudi v ustnem delu tekmovanja, tako da so zmagovalca na kvizu
določila šele dodatna vprašanja. Več sreče je imela pri tem ekipa Rovt iz
občine Logatec, ki se bo zato 30. marca udeležila državnega tekmovanja v
Slovenj Gradcu. Poražena ekipa v napetem finalnem dvoboju v sestavi Jože
Andolšek, Adam Andoljšek in Emica Adamič, je tako zasedla drugo me
sto, tretja pa je bila ekipa iz Kočevja. (Foto: M. L.-S.)

M KZ KRKA, z.o.o., PE AGROSERVIS
KNAFELČEVA 2, NOVO MESTO
v okviru tradicionalnega sejma, ki bo v nedeljo,
31. 3. 1996, objavlja javn^ licitacijo rabljenih
poškodovanih vozil:

1. R MEGANE 2.0i 16 V 1.1 &q6 izkl. cena
2. R MEGANE 1.6i RT,
ABS, klima
1.1CJ96 izkl. cena
3. R EXPRES 1.9 D
1.1995 jzkl. cena
4. R 5 CAMPUS PLUS 1.1992 izkl. cena
5. AUDI 80 TD
I-1990 izkl. cena

in

1.200.000,00 SIT
1.000.000,00 SIT
480.000,00SIT
300.000,00SIT
1)350.000,00 SIT

Licitacija bo v nedeljo, 31. 3. 1996, ob 9. uri v prostorih PE
AGROSERVISA, Knafelčeva 2, NOVO MESTO. Ogled voži' v petek,
29.3.1996, od 8. do 12. ur& ter eno uro pred začetkom licitacij®zlicitirano vrednost se pjača 5% PD

ZALAŠČEK TRIKRAT V VRHU - Vinogradnik Lojze Zalašček (prvi z
desne, ko mu prizanje podeljuje inž. Mastnak) je prepričevalno zmagal pri
cvičkih in dolenjskem rdečem. (Foto: P. Perc)

Mercator - KZ Krko, z.o.o.,

novo

mesto
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Izplavala iz svinčenih časov
Predstavitev pesniške zbirke Kamnite sence Tonija Vovka, ki je leta 1974 skrivnostno
izginila - Prireditev v sklopu praznovanj ob 250-letnici novomeške gimnazije
OTOČEC - V prostorih Diskoteke Otočec se je v petek, 22. marca,
zvečer tok časa zasukal nazaj in se ustavil v letu 1974. Za skok v pre
teklost je poskrbela skupina novomeških gimnazijcev Teater 250, kije
skupaj s člani nekdanjega KUD Bela krizantema pripravila zanimivo
predstavitev pesniške zbirke Tonija Vovka Kamnite sence. Prireditev
so posvetili 250-letnici novomeške gimnazije.

CRNOMALJCANI
ZAIGRALI
ŠENTJERNEJČANOM
ČRNOMELJ - Glasbena
mladina Bele krajine pri
Glasbeni šoli Črnomelj že 4
leta organizira učencem OŠ
Šentjernej glasbene prire
ditve. Kot znak dobrega sode
lovanja so v petek, 22. marca,
dopoldne učenci glasbene
šole Črnomelj za vse učence
šenjernejske osnovne šole iz
vedli dva mladinska koncer
ta. Nastopili so solisti in
tamburaški orkester. Nasto
pajočim je bila to zadnja
preizkušnja pred 25. tek
movanjem mladih glasbeni
kov RS, ki prav te dni poteka
v Ljubljani (od 26. marca do
1. aprila), 16. srečanjem tamburaških skupin, ki bo 13. in
14. aprila v Ajdovščini, in
pred 1. republiško revijo ko
mornih godalnih orkestrov
slovenskih glasbenih šol, ki
bo 11. maja v Mariboru. Šentjernejski osnovnošolci so se
tudi tokrat izkazali kot zelo
pozorni in hvaležni poslu
šalci.
S. MIHELČIČ

In zakaj sestop v 1974? To je bilo
leto, ki se je pri nas zapisalo med
drugim kot čas, ko se je začela
gradnja Jedrske elektrarne Krško,
ko je IM V rasel in zaposloval nove
in nove delavce, ko se je delovno
ljudstvo pod vodstvom KP odpra
vilo v samoupravljalsko avanturo
in so vse ustanove še nosile naziv
socialistična. Tako tudi novomeška

BILO JE LETO 1974 - Izginotje
neke knjige in prepoved njene pred
stavitve sta nekdanja akterja, avtor
Toni Vovko in tedanji predsednik
OK ZSMS Marjan Pavlin, podoži
vela na prireditvi “Leto 74 - V ime
nu ljudstva - neprimerno". (Foto:
MiM)

/MATJAŽ MRVA LJUBI NARAVO - Novo mesto je pred kratkim dobilo
nov razstavni prostor - Galerijo Luna, ki sta jo odprla Irena Adamovič in
Srečko Matovič, ki sta tudi lastnika lokala s tem imenom. Tokrat se v njej
s prvo samostojno fotografsko razstavo do 18. aprila predstavlja Matjaž
Mrva iz Ljubljane (prvi z desne). Čeprav avtor razstave ni naslovil, bi jo z
eno besedo lahko označili z imenom Narava. Vse motive 18 črno-belih slik
je Matjaž našel v naravi, ki mu je neizčrpen vir ustvarjanja. Slike so nekaj
posebnega, ker ne kažejo običajnih podob matere narave, pač pa gre za igro
senc, svetlobe itd., kar zahteva natančno delo. Sam skromno pravi le, da
je veliko časa preživel v temnici. Na otvoritvi razstave v četrtek, 21. marca,
zvečerje nekaj besed o avtorju spregovoril tudi Rok Jožef (na levi). Razstava
je na ogled vsak dan razen v ponedeljek od 9. - 22. ure, vstop pa je prost.

mladinska občinska konferenca
ZSMS, ki je prav v tistem letu s
predsednikom Marjanom Pavli
nom na čelu pripravljala v Mladin
skem klubu prireditev ob izidu
pesniške zbirke Kamnite sence
tedaj kulturno zelo dejavnega
mladinca Tonija Vovka. A ker je
bilo to leto 1974, časi pa so bili
takrat za določene zadeve svinče
ni, prireditve ni bilo. Nanjo je nek
do v imenu ljudstva pritisnil pečat
NEPRIMERNO, hkrati pa uredil
tako, daje iz tiskarne neznanokam
izginila Vovkova pesniška zbirka.
Čigava roka je to bila in kam se
je pesniška zbirka izgubila, še
danes ni znano, vendar je Vovko
ohranil rokopis in v založbi Erro
po skoraj 22 letih pripravil nov
natis Kamnitih senc, izid knjige pa

VIOLINSKI KONCERT
MAJE BEVC

Gremo v kino!

NOVO MESTO - Glasbena
šola Marjana Kozine Novo mesto
vabi na samostojni violinski kon
cert Maje Bevc, učenke srednje
glasbene in baletne šole Ljubljana,
ki bo v torek, 2. aprila, ob 18. uri v
Kozinovi dvorani glasbene šole.

Režiser Jovanovič o sodob
nem ameriškem filmu

NASTOP DVEH
ZAGREBŠKIH SKUPIN
ČRNOMELJ - V soboto, 30.
marca, bosta ob 22. uri v Mladin
skem kulturnem klubu Bele kra
jine nastopili zagrebški skupini
Sumski in Stampedo. Trio Šumski
deluje že pet let, njegova glasba je
nekakšen minimalistični etno noise, glasba petčlanske skupine
Stampedo pa je mešanica skaja,
reggaeja, funka...

OPRAVIČILO
STOPIČE - Prizadetim se opra
vičujemo zaradi napačnega obve
stila o prireditvi ob starševskem
dnevu - 23. marca prireditev ni bila
v Stopičah, ampak v Podgradu.
Obenem pa se zahvaljujemo vsem
voznikom kombijev in vozniku
avtobusa, podjetju Gorjanci ter
vsem, ki ste se udeležili prireditve.

Ljubiteljska kultura nepogrešljiva
Tako ugotavljajo tudi v ZKO Brežice, ki je lani v celtiti uresničil program in bil (so)organizator 25
večjih prireditev ■ Poudarek še naprej na izobraževanju in sodelovanju
BREŽICE - Z začetkom novega leta, v katerega smo že krepko zako
rakali, je med drugim pregled svojega dela za minulo leto pripravil tudi
ZKO Brežice, ki povezuje kar 17 kulturnih društev s 30 sekcijami. V
brežiški občini so dejavni tako pevci, likovniki, godbeniki kot tamburaši,
veliko pa obetajo tudi lutkarji in plesalci. S svojim delom so več kot
zadovoljni, saj so zastavljene naloge v celoti uresničili. Tako je povedal
predsednik ZKO Ernest Ferk. Z mnogimi prireditvami so prispevali
svoj delček k bogatemu kulturnemu življenju ne samo v Brežicah, pač
pa tudi v ostalem Posavju in izven Slovenije, kar je vredno pohvale.
ZKO Brežice je bil (so)organizator kar 25 večjih projektov v
občini, 9 v posavskem prostoru, 4
pa so bile oblike izobraževanja. Da
so kulturniki res marljivo delali,
dokazuje tudi podatek, da so sek
cije lani opravile 1631 vaj in da so
člani na njih prebili kar 3262 ur.
Toda to ni bilo “zastonj”, saj so bile
njihove prireditve zelo obiskane.
Ernest Ferk kot pomembnejše
dogodke v preteklem letu omenja
predvsem uspešno proslavitev
145-letnice gasilske godbe Kape
le in 75-letnico godbe Loče, ob tej
priložnosti pa so poskrbeli ze nove
instrumente. Še posebej so
potrudili za proslavo ob 80-let'njc,
dolgoletnega zborovodja Franca
Baškoviča, ki je za življenjsko delo
dobil državno odlikovanje Častni
znak svobode RS in Gallusovo li-

REVIJA OTROŠKIH
IN MLADINSKIH
ZBOROV
NOVO MESTO - V orga
nizaciji ZKO Novo mesto bo
v torek, 2. aprila, ob 17. uri v
avli KC Janeza Tfdine pote
kala letošnja revija otroških
in mladinskih zborov. Vsak
zbor bo zapel tri pesmi.

DOLENJSKI LIST

stino ZKOS. Med pomembnejšimi
dogodki velja omeniti še organiza
cijo območne revije Pesem Posav
ja v Sevnici, ki se je je maja ude
ležilo 5 zborov, pa aprilsko repub
liško revijo tamburaških orkestrov
Slovenije v Artičah.

sta podprla Mestna občina Novo
mesto in Dolenjske pekarne. Tako
so pesmi, ki jim zaradi razmer
pred dvema desetletjema ni bilo
dano priti do bralcev, zdaj tu.
Izpričujejo mladostno zagnanost
svojega avtorja, njegovo zagleda
nost v ideale, ki mu jih je življenje
sproti rušilo in zanikovalo, govore
o njegovem čutu za družbene kri
vice in za naravo. O vsem tem go
vore mestoma tekoče, mestoma pa
spotikajoče se v tradicionalni
pesniški govorici, vendar pa nam
pesmi same ne bodo prav nič po
vedale, zakaj so bile deležne pre
ganjanja. Lahko samo ugibamo,
kaj je v teh mladostnih nedodela
nih poetičnih utripih tako motilo
kvadrataste možgane tistih, ki so
imeli moč in položaj, da so jih
lahko poslali v nebivanje. To pa je
že spraševanje, ki nas vodi stran od
poezije, nikakor pa ne od življe
nja, katerega neizbrisni delež je
preteklost, tudi tista iz leta 1974.
M. MARKELJ

viškem pevskem taboru ter na pri
reditvi Kozjansko poje. Brežiški
kulturniki bodo nastopali tudi po
Sloveniji: artiški pevci v Črni na
Koroškem, njihovi plesalci v Kra
nju ter pevci iz Kapel v Mežici.
Vpogled v delo za nazaj in naprej
torej kaže, daje ljubiteljska kultu
ra tudi v Brežicah vse bolj nepo
grešljiva.
L. MURN

STRAŽA - Da je filmska
dejavnost zadnje čase zažive
la tudi v Straži, ima veliko
zaslug Tomaž Vajda, ki leto
dni skrbi, da si Stražani vsak
konec tedna, ob sobotah in
nedeljah zvečer, lahko pope
strijo z ogledom kakega filma.
Sedaj pa si bodo to lahko
privoščili še med tednom, kaj
ti Tomaž obljublja kino tudi
ob četrtkih in petkih. “Že
dolgo sem razmišljal, da bi
lahko vrteli tudi starejše, bolj
zahtevne in ne toliko komer
cialne filme, ker verjamem,
da so ljudje, ki si želijo tudi
takih filmov. Začel sem pred
mesecem dni s trilogijo Tri
barve priznanega, pred krat
kim preminulega poljskega,
režiserja Krzysztofa Kieslovvskija, ki je obenem tudi
sinonim za sodobnega evrop
skega režiserja,” je povedal
Tomaž.
Novost pa niso le “drugač
ni” filmi, ampak tudi razna
predavanja in pogovori z
režiserji, igralci, ki bodo pred
vidoma vsak mesec. Tako bo
danes, v četrtek, 28. marca, bo
19. uri na sporedu film Roje
na morilca režiserja Oliverja
Stona, in ravno tako tudi jutri,
v petek, 29. marca, ob 20. uri.
V petek pa bo pred projekci
jo filma o sodobnem ameri
škem filmu predaval filmski
režiser Jovan Jovanovič, ki je
bil študent in kasneje preda
vatelj na igralski akademiji v
Beogradu, v Ljubljani pa vodi
seminarje o filmski umetno
sti. Po ogledu filma bo pogo
vor o vplivu medijev na ljudi,
predvsem na mladino, kar jev
tema filma.
. .,
L. M.

k

• VEČ KOT MODNA FOTOGRAFIJA - V Galeriji Krka so v petek,

marca, zvečer odprli fotografsko razstavo enega vodilnih slovenskih mi
nih fotografov Janeta Štravsa iz Ljubljane, ki se novomeškemu občinsi
predstavlja že drugič. Pred leti je razstavljal v fotogaleriji Vista 21, zdaj
je izbrane fotografije modelov razstavil v Krkini galeriji, kjer smo sicer bi
vajeni slikarskih razstav. Za razstavo je izbral fotografije, ki jih je posnel
velike oglaševalske akcije. Četudi gre v osnovi za komercialno fotografij
ji je Štravs znal dahniti žar ustvarjalnosti. Slike modelov so po funkc
modna fotografija, ob tem pa tudi izvrstni portreti. V človeškem obrazu
drži telesa Štravs odkriva celovit svet, zato so njegovi portreti hkrati pejsai
tihožitja in dokumenti, kot je dejal Stojan Pelko v svoji kratki, a jedrni
uvodni besedi. Na sliki: Stojan Pelko v pogovoru s fotografom Janeti
Štravsom. (Foto: M. Markelj)

KRAJEVNA SKUPNOST MIRNA PEC
Trg 2
8216 MIRNA PEČ
objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje ponudb za oddajo v najem naslednjih nepremičnin:
I. Celotna stavba Osnovne šole Globodol z dvoriščem.
II. Poslovni prostor v pritličju (stara pošta), ki sestoji iz:
prostor v izmeri
8,60 x 2,45 m
- WC0,85 x 1,20 m
III. Poslovni prostori v pritličju (splošna ambulanta) v izmeri:
soba (čakalnica)
4,00 x 3,50 m
soba
4.90 x 4,20 m
soba (ordinacija)
3.90 x 3,40 m
WC
4,00 x 1,20 m
hodnik
1,15x4,00 m
WC
0,85 x 1,30 m
WC
2,60 x 1,20 m
1,20x4,1 m
pralnica
IV. Poslovni prostori I. nadstropje (Matični urad) v izmeri:
- predprostor
3,20x1,10 m
- pisarna I
3,10x2,70 m
- pisarna II
2,85 x 4,60 m
V. Poslovni prostori v večnamenskem objektu, drugo nadstropje
v izmeri:
- hodnik
7,50 x 1,40 m
- soba
4,70 x 5,50 m
- soba
9,00 x 4,30 m
- sanitariji
4,7 m2
VI. Objekt v centru Mirne Peči, Trg 7.
Poslovni prostori,navedeni pod točko II, III, IV in V, se nahajajo v
centru Mirne Peči, Trg 2.
Vsi objekti so komunalno opremljeni, brez inventarja, z možnostjo
pridobitve tel. priključka.
Prostori so primerni za mirno dejavnost ali obrt.

Predsednik Ferk je izrazil ve
selje, da so lani zopet začeli sode
lovati s Slovenskim domom v Za
grebu, saj vedo, da je v slogi moč.
Dobro je tudi že razvito sodelova
nje z ZKO Slovenija ter ostalimi
društvi. Brežiške kulturne skupine
so nastopale na raznih medobčin
skih prireditvah pa tudi v tujini, na
primej v Nemčiji ob proslavi 15Iptniče delovanja Slovenskega kul
turnega društva Mura iz Bannigheima.
Uspešno delo v preteklem letu
daje ZKO Brežice motivacijo tudi
za letos, saj so že pripravili pester
program. Marca bosta reviji pev
skih zborov odraslih in lutkovnih
skupin, kasneje pa še šolskih
zborov, folklornih skupin in citrar
jev, pripravljajo tudi območne pri
reditve, jeseni pa revijo posavskih
pihalnih orkestrov in oktetov.
Tamburaši iz Artič bodo spet
sodelovali na državni reviji, dva
mladinska zbora na reviji v Za
gorju, drugi na srečanju upokojen
skih in lovskih zborov, na šent-

RAZSTAVA ARHITEKTURNIH SKIC - Na razstaviščnem prostoifg
Zdravilišča Dolenjske Toplice je tokrat na ogled razstava, ki se malo ra |:
likuje od običajnih, slikarskih. Gre za razstavo arhitekturnih skic dvl |
arhitektov: domačina Boštjana Fabjana (drugi z leve) in njegovega sod §
lavca iz Zagreba Tomiče Štiviča (prvi z leve). Oba sta delovala tudi v til |
ni, med drugim v biroju znanega Borisa Podreke. Veliko njunih načrtov) |
že uresničenih, Fabjanovi projekti pa so tudi gasilski dom, prosvetni dol■
mrliška vežica v Dolenjskih Toplicah in še drugi. Jani Kramar z Zdravilišč
Dolenjske Toplice (tretji z leve) je na otvoritvi, v petek, 22. marcajzvečta
razstavljena dela označil kot srečanje s funkcionalno umetnostjo, saj ije
na meji med umetnostjo in uporabnostjo. Otvoritveno slovesnost so s p m
smijo polepšali pevci Smihelskega okteta pod vodstvom prof. Toneta Frlm
ka, ki so s pesmimi o Dolenjski dokazali, da je dolenjska duša prešerni ti

h ZBOROV IN DVA OKTETA IZ OBČINE BREŽICE - Zveza kulturnih
organizacij in KUD Brežice sta zvesta tradiciji tudi letos pripravila revijo
odraslih pevskih zborov, ki je bilo v petek in soboto na odru brežiškega pro
svetnega doma. Predstavili so se ženska zbora iz Pišec in Brežic, moški zbori
iz Brežic, Velike Doline, Kapele, Cerkelj, Stare vasi - Bizeljskega, okteta iz
Pišec in Krške vasi ter mešani pevski zbori iz Dobove, Brežic, Artič in Brežic,
zapel pa je tudi lovski zbor Globoko. Letos je zbore že četrto leto ocenjeval
Janez Močnik, za posavsko revijo, ki bo 1L maja, pa je izbral mešani pev
ski zbor Viva iz Brežic pod taktirko zborovodje Simone Rožman in moški
zbor KUD Brežice, ki ga vodi Dragutin Križanič. Med tremi rezervnimi pa
so MPZ Artiče ter moška zbora iz Kapel in Globokega. V nastopih zbomv
je opazen napredek, pevci segajo tudi po zahtevnejših skladbah, letos pa
so vsi v svoj repertoar vključili tudi skladbo Emila Adamiča. (Foto: T.
Gazvoda)

Pogoji:
a) Na razpisu, ki traja 14 dni po objavi, lahko sodelujejo izključno
fizične in pravne osebe, ki so državljani Republike Slovenije.
b) Pravne osebe se morajo pri zbiranju ponudb izkazati z izpiskom
iz registra, fizične osebe pa s potrdilom o državljanstvu.
c) Interesenti morajo v svojih ponudbah predložiti ponujano ceno
po m2 za izbrani prostor.
d) Vse morebitne stroške plača najemnik.
e) Najemno pogodbo mora najemnik podpisati najkasneje v os
mih dneh po prejemu obvestila o izbiri.
Možnost najema posameznih prostorov.
Izbira kandidatov se to opravila na osnovi pravilnika o odda
janju poslovnih prostorov v najem Krajevne skupnosti Mirna
Peč.
Vse dodatne informacije prejmejo potencialni kandidati na sedežu
Krajevne skupnosti Mirna Peč ali po tel. (068) 78-450.
Ogled prostorov je možen vsak delovnik po predhodnem do
govoru s tajnikom Krajevne skupnosti.
Vloge morajo biti poslane na naslov:
Krajevna skupnost Mirna Peč
Trg 2, 8216 Mirna Peč, s pripisom “Poslovni prostori".

Sl. 1.3 (2433), 28. marca 1996

Mejni incidenti brez posledic
Delavcem UNZ so grozili 16-krat ■ Telefon na št. 92 lani zazvonil skoraj 37-tisočkrat Čez mejo več tovornih vozil, a manj avtobusov in osebnih avtomobilov

dežurni
„,poročajo
'iš‘ PISARNA BREZ RAČUNAL
NIKA IN TISKALNIKA - Neznanec

'Jjje minuli vikend na nepojasnjen
1 P način prišel v pisarno podjetja For/vjma v Črncu, od koder je odnesel
^računalnik in tiskalnik. Lastnika N.
J. je oškodoval za 128 tisočakov.
NOČ PREŽIVEL S POLICISTI
- 21. marca ob 21.30 so policisti v
Stranski vasi ustavili 27-letnega S. H.
s Coklovce. Ker ni imel vozniškega
izpita in je vozil pod vplivom alko
hola, so mu nadaljevanje vožnje pre
povedali, a tega ni upošteval. Ko so
ga še enkrat ustavili, so ga pridržali
do iztreznitve.
ODKLENJENA VRATA VABI
LA - Neznanec je 23. marca med 19.
in 22. uro prišel skozi odklenjena
vrata v hišo, ki je last 70-letne D. M.
iz Pristave. Ta je bila medtem pri
Sosedi, neznanec pa je odnesel tor
bico z denarjem in dokumenti,
j OSKUBLJEN TOVORNJAK
|0j AVTOŠOLE - Neznanec je v noči na
^ 19. marec prišel na parkirni prostor
: pred Novotehno v Krškem do parkilJi ranega tovornega mercedesa Avtoy šole Center Krško in iz njega odtujil
j prednji odbijač z lučmi, meglenkami,
PII smerniki in tablico. Škode je za 150
M tisoč tolarjev.

"j OB KOVČEK IN TORBICO-V
:a‘ noči na 17. marec je neznanec vlomil
»0 v osebni avto, ki ga je imel oškodoM vanec P. M. iz Ambrusa parkiranega
na Baragovem trgu v Žužemberku,
ter mu ukradel diplomatski kovček,
N. Š. iz Žubin pa usnjeno žensko
torbico.
VLOMILI V TRGOVINO - V
noči na 23. marec je neznanec vlomil
v samopostrežno trgovino na Šegovi
v Novem mestu in ukradel hrano,
pijačo, nekaj denarja in telefon.
Lastnika I. S. je oškodoval za 120
tisočakov.

VIKEND V ZNAMENJU
VLOMOV
KRŠKO - Minuli vikend je bil v
Krškem v znamenju vlomov. Tako
je neznanec vlomil v osebni avto
niinistrstva za finance in ga posku
šal spraviti v pogon, kar pa mu ni
Uspelo. Isti vikend je nekdo v
gramoznici IGM Sava v Starem
Gradu vdrl v bivalni kontejner, od
koder je odnesel Iskrino UKV
postajo, manjši akumulator, kal
kulator in štampiljko. Vlomljeno
je bilo tudi v delovni stroj nakladač znamke Caterpilar, iz katere' ga je izginila CB postaja znamke
Žodiac 5034 in avtoradio znamke
! I Blaupunkt Meran 27.

V KUP KAMENJA
NOVO MESTO - V torek, 19.
marca, ob 18.30 je 48-letni Radisav Jovič iz Novega mestu vozil
Usebni avto iz Straže proti Metliki.
Ko je pripeljal na Potok, je zara
di prehitre vožnje zapeljal na
travnuto bankino, nekaj metrov
Vozil po njej in trčil v kup kameUju. Po trčenju ga je vrglo v zrak,
letel je nekuj metrov, potem še
drsel, na koncu pa trčil v drevo.
Sopotnik 48-letni Martin D. iz
Zaloga se je hudo poškodoval.
Voznik je takoj po nesreči odšel, a
so ga policisti kmalu našli. V izdihnjenem zraku je imel kar 2 g/
kg alkohola.

TRČIL V SKALO - 21. marca
•tekaj po 23. uri je 48-letni I. B. iz
Podhostc vozil osebni avto po magi
stralni cesti iz Obrežja proti Ljublja
ni. Pri Otočcu je zapeljal desno v as
faltno koritnico, nekaj metrov vozil
Po njej, nato pa oplazil skalo in zape
ljal na desno zemeljsko bankino, po
sateri je peljal še nekaj metrov, in
'rčil v skalo. Avto je vrglo v zrak,
Padel je na bok, nato pa sc je prevrnil.
V nesreči se je hudo poškodoval so
potnik, 40-lctni D. T. iz Hrašč, in se

NOVO MESTO - V preteklem letu so na območju Uprave za notra
nje zadeve obravnavali 28 mejnih incidentov (leto prej 22), ki so jih
povzročili tuji uradni organi. Pri tem so bile tri kršitve slovenskega
ozemlja na območju policijske postaje Metlika in Črnomelj, v 25
primerih pa je bil kršen zračni prostor v okolici Vinice pri Črnomlju.
Omenjeni mejni incidenti niso povzročili materialne škode.
Lani je čez mejne prehode na
Na mejnih prehodih so policisti
območju UNZ Novo mesto v obe
zaradi poskusa nedovoljenega
smeri potovalo dobrih 2,6 milijo vnosa orožja, streliva ali eksplo
zivnih snovi izvedli postopke zo
na potnikov, kar je le nekaj več kot
per 49 oseb, leto prej 52. Očitno se
leto prej. Večina prometa je pote
tudi potniki vse bolj zavedajo, da
kala čez mejni prehod Metlika. V
morajo orožje na meji prijaviti;
motornem prometu je opazno
povečanje vozil s tujo registracijo
lani jih je to “pozabilo” storiti 13,
in tovornega prometa. Zaradi pre leto prej pa deset več. Sodniku za
hajanja državne meje izven mejnih
prekrške so predlagali 32 oseb, ker
prehodov so policisti obravnavali
so imele ob prehodu meje orožje,
179 oseb, kar je občutno manj v
ki ga je prepovedano imeti v po
primerjavi z letom prej, ko so sesti.
obravnavali kar 262 oseb. Med
In kakšna je bila bera orožja
temi prevladujejo tujci (lani jih je
bilo kar 142), 37 pa je bilo sloven mejnih organov? Zasegli so dve
skih državljanov. Zaradi ilegal avtomatski puški in en revolver, 3
nega vstopa v državo so obravna samokrese, 34 kosov hladnega
vali 82 državljanov Bosne in Her orožja - nožev, več kot tisoč kosov
streliva, 2 bombi, 2 plinski pištoli
cegovine.

O DELU UNZ NOVO MESTO V PRETEKLEM LETU - O tem so na
novinarski konferenci spregovorili načelnik inšpektorata policije Darko
Poštrak, načelnik uprave Franci Povše in načelnik urada kriminalistične
službe Anton Olaj. (Foto: T. G.)

Grozijo visoke kazni
Inšpekcije bodo stroge pri
kaznovanju neodgovorne
ga kurjenja
Bolj suho vreme je na pia
no že privabil številne, ki so
začeli rezati trtje, drevje,
grmičevje, odpadke pa po
spravljati “po domače” s
sežigom, ne da bi se veliko
posvečali možnim posledi
cam takšnega neodgovornega
početja. Kurjenje je nevarno
in škodljivo, povrhu pa še v
nasprotju z določili Uredbe o
varstvu pred požarom v na
ravnem okolju, zato bodo
pristojne službe - inšpekcija
za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, gozdar
ska in kmetijska inšpekcija
ter policija - poostrile nadzor
nad kurjenjem v naravnem
okolju. Kurjenje v naravnem
okolju je namreč dovoljeno
samo v urejenih kuriščih pod
stalnim nadzorom!
Omejene službe zato opo
zarjajo kršitelje na kazenske
določbe Uredbe, ki predvide
va za pravno osebo oziroma
samostojnega podjetnika ka
zen od 500 tisoč do milijona
tolarjev, za odgovorno osebo
pravne osebe pa od 50 do 100
tisočakov. Za posameznike je
predvidena mandatna kazen
10.000 tolarjev, ki se izterja
na kraju samem.
PODALJŠEVAL IZPOSOJO
AVTA - 22-letni Ž. R. z Bizeljskega
je 16. marca v poslovalnici Eurocar
Krško za en teden najel osebni avto.
Ko bi moral avto vrniti, je najem
dvakrat podaljšal po telefonu, tretjič
pa mu podaljšanja niso dovolili, a
kljub temu je avto vrnil šele 11. mar
ca. Takrat je sicer obljubil, da bo
plačal dolg v nekaj dneh, a tega do
22. marca še ni storil.*

zdravi v novomeški bolnišnici.
V BETONSKI NOSILEC NAD
VOZA - 21. marca ob 6.20 je 37-letni K. M. iz Velike Gorice vozil oseb
ni avto po magistralni cesti iz Nove
ga mesta proti Ljubljani. Pri Brezi je
iz neznanega vzroka zapeljal izven
vozišča, po nasipu in po travniku ter
se zaletel v betonski nosilec nadvo
za. V nesreči sta se voznik in sopot
nica, 28-letna J. S. iz Zagreba, hudo
poškodovala in se zdravita v novo
meški bolnišnici.
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Novosti v delu
policije na
ribniškem območju
Zahvala občanom
RIBNICA - Z reorganizacijo
policije, s katero naj bi to ustanovo
približali ljudem, delo pa pocenili
in povečali strokovnost, bo tudi
ribniška policijska postaja v bodo
če kombinirana, ker bo v njenem
sklopu delovala skupina za mejne
zadeve. Kot je povedal komandir
policijske postaje v Ribnici Jože
Poštrak, bodo ukinjeni dosedanji
okoliši po KS oziroma se formira
ta le dva: eden za KS Dolenja vas
in Ribnico, drugi za KS Sodražica,
sv. Gregor in celotno občino Loški
Potok, torej tudi za predele, ki so
spadali pod upravno enoto Kočev
je. Vodja ribniškega okoliša ostane
Jure Košir, za vodjo drugega je
imenovan Dušan Nježič.
V obeh okoliših bodo delovale
samo pisarne, kjer bo mogoče ob
uradnih urah opraviti vse for
malne zadeve in ne bo potrebno
prihajati na PP Ribnica. “Kljub
temu se bodo občani še vedno
lahko najavili tudi v Ribnici na tel.
861-005 in 861-002, v nujnih pri
merih pa na številko 92, to je šte
vilka OKC Ljubljana, ki prijave
posreduje naši postaji,” pravi Jože
Poštrak, ki bo L aprila odšel na
novo delovno mesto, njega pa bo
zamenjal Robert Somensary, kije
bil do sedaj namestnik komadirja
v Kočevju, njegov pomočnik pa bo
Jože Nose.
Jože Poštrak se zahvaljuje obča
nom Ribnice in Loškega Potoka za
dobro in korektno sodelovanje,
enako pa želi tudi novi ekipi.
A. KOŠMERL

VROČE V DOMU
UPOKOJENCEV
BREŽICE-71-letna Franc
V. in Marko K., oba iz Brežic,
stu se v torek, 19. marca, v
domu upokojencev proti ve
čeru sprla. Med prepirom je
Franc Marka udaril po obra
zu, le-ta pa je odšel v svojo
sobo in iz nje prinesel nož z
ukrivljenim rezilom in Fran
ca z ostrim delom udaril po
sprednjem delu glave in ga
hudo poškodoval. Zoper os
umljenega Marka K. bo po
dana kazenska ovadba zara
di suma poskusa umora.

• In še nekaj zanimivosti, ki smo
jih izvedeli na novinarski konfe
renci o delu UNZ v preteklem letu:
Številko 92 dnevno v pokliče l(f0
ljudi, a več kot polovico klicev je
ali po pomoti ali nenamernih, kar
kaže, da bo potrebno številko
spremeniti. Lani so policisti inter
venirali 4.302-krat, interventni
čas pa je bil v povprečju dolg 14
minut in 25 sekund. Lani so z av
tomobili na upravi prevozili 1,7
milijona kilometrov. Med 66 pri
tožbami na delo policistov je bilo
8 utemeljenih. Delavcem UNZ so
lani grozili 16-krat, pri tem pa-iz
stopa delo na področju krimina
litete.
in več kot 2.400 pirotehničnih
sredstev.
T GAZVODA

po

dolenjski
deželi

• Zgodi se, da si nekateri na
večernem sprehodu za družbo
izberejo kravo. To je dokazal
K. B., ki so ga nad vasjo Premagovci zalotili policisti iz
Krškega. Peljal jo je s traktor
jem kar preko državne meje
po kolovozni poti iz hr\>aške
vasi Poklek. Mejo je prečkal
ilegalno, pa tudi za sopotnico
ni imel nikakršnih dokumen
tov. Če je spadala v družbo
norih krav, iz policijskega za
pisnika ni vidno, jasno pa je,
da se je hotel izogniti carinske
mu postopku.
• 44-letni P. A. iz Zavratca se
je v sredo s traktorjem pripe
ljal do trgovine Zrno na Gma
jni. Prodajalcu je naročil
različna gnojila, kar mu je ta
z viličarjem tudi naložil na
prikolico. Potem sta oba šla v
trgovino, kjer je prodajalec
pisal račun, za trenutek pa je
skočil še iz trgovine. Ker je
kupcu očitno ta “trenutek" le
predolgo trajal, se je odločil,
da mora domov, na račun za
dobrih sto tisočakov pa je po
zabil Delo na njivi namreč
nevzdržno kliče!
• Lastniku opla kadeta iz
Krškega ni veliko manjkalo,
da bi se v pomlad zapeljal z
avtom, ki bi imel le eno kolo.
V noči na 23. marec se je
namreč na njegovega jekle
nega konjička spravil 22-letni
B. I. iz Malega Podloga. Temu
je že uspelo odmontirati tri
kolesa, pri delu pa so ga ob pol
treh zjutraj presenetili krški
policisti.

Požigal podrast, a
zaradi neprevidnosti
zažgal še sebe
Z razredčilom
BREŽICE - V soboto, 23.
marca, popoldne se je Franc
S. iz Rakovca s sinom odpra
vil na njivo požigat podrast.
Na njivo se je odpeljal s trak
torjem, s seboj pa je imel 200litrski sod, v katerem je bilo
okoli 50 litrov odpadnega nitro razredčila. Franc je skušal
zažgati podrast na njivi, ven
dar ni hotelo goreti, zato je
razredčilo iz soda natočil v 5litrsko plastenko in tako po
lil del zemlje, nato pa vžgal,
da je zgorela podrast. Poli
vanje in zažiganje je še en
krat ponovil in požgal večino
površine njive. Ko je okoli
16.15 ponovno polival, se je
nenadoma razrečilo vžgalo,
ob tem pa je začela goreti tudi
plastenka, ki jo je držal v
roki. Plastenka je eksplodira
la, razredčilo, kije bilo v njej,
pa se je razpršilo po njem in
se isti trenutek vžgalo. V
brežiški bolnišnici so ugo
tovili, da ima Franc opekline
2. stopnje, na posameznih
delih telesa pa tudi 3. stop
nje.

Vjtacel
, juki-jana ENOTA KRŠKO
LASTNIKI GOZDOV, KMETJE
DENAR NI LE V DREVESU, KI JE PONOS VAŠEGA
GOZDA.
Ml ODKUPUJEMO TUDI SLABŠI LES, SUŠICE IN LES
POŠKODOVANIH DREVES OD ŽLEDA ALI SNEGOLOMA.
ODKUPUJEMO CELULOZNI LES SMREKE/JELKE,
RDEČEGA BORA, TOPOLE DEBELINE OD 8 CM NA
PREJ TER ZAMANJE BREZ LUBJA.
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OBČINA
ČRNOMELJ
Trg svobode 3
ČRNOMELJ
na podlagi 15. člena Pravilnika o merilih in postopkih za dodeljevan
je socialnih stanovanj v najem (Ur. list RS 67/93) Občina Črnomelj
objavlja

JAVNI

RAZPIS

ZA SESTAVO PREDNOSTNE LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH
STANOVANJ V NAJEM NA OBMOČJU OBČINE ČRNOMELJ
Občina Črnomelj bo dodelila socialna stanovanja, ki se bodo spro
stila v teku leta po prednostni listi.
I. SPLOŠNI POGOJI ZA ODDAJO STANOVANJA V NAJEM
1. V razpisu za dodelitev socialnega stanovanja v najem lahko
sodelujejo državljani Republike Slovenije, ki izpolnjujejo nasled
nje pogoje:
da imajo manjši skupni prihodek na člana družine, kot je
dogovorjena raven socialne varnosti. Le-ta je izražena v
odstotkih od povprečne neto plače, ki je v obdobju oktober-december 1995 znašala 70.741,00 SIT (Ur. list RS št.
11/65) na zaposlenega v Republiki Sloveniji in znaša;
- za otroka do dopolnjenega 7. leta starosti 29%, to je
20.514,90 SIT,
- za otroka od 7. leta starosti do dopolnjenega 15. leta 34%,
to je 24.051,90 SIT,
- za otroka od 15. leta starosti do zaključka rednega šolanja
42%, to je 29.711,20 SIT,
- za odrasle osebe 52%, to je 36.785,30 SIT;
2. da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z
njim stalno prebivajo, ni najemnik ali lastnik stanovanja oziro
ma je najemnik ali lastnik neprimernega stanovanja;
3. da imajo prosilec in njegovi družinski člani, ki z njim stalno pre
bivajo, stalno bivališče v občini Črnomelj;
4. da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z
njim stalno prebivajo, ni lastnik počitniške hiše ali počitniškega
stanovanja ali druge nepremičnine in o tem poda pisno izjavo;
5. da prosilec ali kdo izmed ožjih družinskih članov ni lastnik pre
mičnine, ki presega 25% vrednosti primernega stanovanja;
6. da prosilec ali njegov zakonec ni odkupil stanovanja s popus
tom po določilih stanovanjskega zakona in ga nato prodal;
7. da prosilec ni nezaposlen po lastni krivdi ali volji.
II. NATEČAJNI POSTOPEK
Državljan, ki želi pridobiti socialno stanovanje v najem, mora od
dati svojo vlogo vključno s prilogami na posebnem obrazcu SPN1, ki ga dobi v knjigarni DZS, najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa
v Dolenjskem listu.
Vlogi je potrebno priložiti naslednje priloge:
- potrdilo o državljanstvu za prosilca in člane njegove družine,
potrdilo o stalnem bivališču v občini Črnomelj za prosilca in
njegove ožje družinske člane, ki z njim stalno prebivajo, to
potrdilo mora vsebovati tudi datum prijave stalnega bivališča
v občini Črnomelj
potrdilo o zaposlitvi in osebnem dohodku za obdobje oktober
- december 1995 za prosilca in njegove družinske člane, ki z
njim stalno prebivajo
potrdilo o vseh ostalih prihodkih v obdobju oktober - decem
ber 1995 za prosilca in njegove družinske člane, ki z njim stal
no prebivajo
potrdilo o premoženjskem stanju prosilca in njegovih ožjih dru
žinskih članih, ki z njim stalno prebivajo (izda Republiška up
rava za javne prihodke - Izpostava Črnomelj)
potrdilo po predpisih o zaposlovanju o nezaposljivosti (izda
Republiški zavod za zaposlovanje, Območna enota Črnomelj)
- če je prosilec ali kdo izmed družinskih članov, ki z njim stalno
bivajo, kronični bolnik - izvid zdravniške komisije 1. stopnje Za
voda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o trajnem obole• nju
- izvid in mnenje pristojne komisije o invalidnosti, zaradi katere
je prosilec ali odrasli družinski član nesposoben za samostoj
no življenje in delo (izda Center za socialno delo)
mnenje Centra za socialno delo za prosilčev status samohranil
ca
- izvid in mnenje o zmerni, težji ali težki duševni ali težji telesni
motnji, ugotovljeno po pristojni komisiji (izda Center za social
no delo)
lastninski list oziroma potrdilo o nelastništvu nepremičnin, ki
ga izda Geodetska uprava
- pisno izjavo prosilca in njegovih ožjih družinskih članov, da niso
najemniki oz. lastniki stanovanja oz. najemniki ali lastniki ne
primernega stanovanja, da niso lastniki počitniške hiše ali po
čitniškega stanovanja oz. druge nepremičnine in da niso last
niki nepremičnine, ki presega 25% vrednosti primernega stano
vanja.
Udeleženec razpisa odda vlogo v vložišču Občine Črnomelj, Trg
svobode 3, soba številka 1, v roku 15 dni po dnevu objave razpi
sa
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Odprli so kegljišče
Spet kegljanje v Novem mestu
NOVO MESTO - Po petih letih je
Novo mesto spet dobilo kegljišče. V
petek so namreč v prostorih nekda
nje restavracije Kegljišče oziroma
poleg restavracije Pri vodnjaku
slavnostno odprli novo štiristezno
avtomatsko kegljišče, gre za skupni
vložek Krkinih zdravilišč in mestne
občine Novo mesto, kije prispevala
okoli za 125 tisoč nemških mark za
avtomatiko in opremo kegljišča.
Drugi dve tretjini denarja so prispe
vala Zdravilišča, ki so tako financira
la gradbena dela za kegljišče, gard
erobe, sanitarije in obnovila gbstinski lokal.
Medtem ko bodo za gostinske us
luge na čim višji ravni skrbela Krki
na Zdravilišča, bo s kegljiščem up
ravljala novomeška Agencija za
šport. Cena ene ure vadbe na eni ste
zi je 700 tolarjev.

KRAGELJ KRALJ V PRILIPAH - Ravno pravi čas je sonce stopilo sneg na stezi za motokros v Prilipah pri
Brežicah, da je AMD Brežice lahko resnično vzorno pripravil prvo letošnjo dirko za državno prvenstvo. V razredu
do 80 ccm je bil v obeh vožnjah najboljši Sebastjan Kern, Novomeščana Sašo Popovič in Jaka Može pa sta se
uvrstila na 4. oziroma 5. mesto, medtem kp je bil v prvi vožnji tretji Novomeščan Matej Zvan peti. Pravi junak
dirke je bil Sašo Kragelj iz Slovenskih Konjic (na sliki desno s številko 1), ki je zmagal v obeh vožnjah v razredu
do 125 ccm in v prvi vožnji v razredu do 250 ccm, kjer pa je v končnem vrstnem redu zmagal državni prvak Jani
Sitar, medtem ko se je Kraglju snela veriga in je odstopil. V razredu do 125 ccm si je od te dirke precej obetal tudi
Novomeščan Ludvik Mežnar (na sliki s štartno številko 5), ki pa je imel precej težav z motorjem že pred štartom
in je v prvi vožnji v 7. krogu, ko je bil drugi, zaradi okvare odstopil, v drugi vožnji pa je bil z motorjem za trening
četrti. (Foto: I. Vidmar)

Akripolu vseeno boj za obstanek
Kljub zmagi na zadnji tekmo rednega dela prvenstva nad Primorskimi novicami 'frebanjci
med štirimi moštvi v boju za obstanek - Dobova zlahka s Kodeljevim - Poraz Krčanov

Župan Franci Koncilija v imenu
mestne občine Novo mesto in direk
tor Krkinih Zdravilišč Vladimir
Petrovič sta prerezala trak in tako
odprla novo štiristezno kegljišče, ki
sta ga takoj zatem tudi preizkusila.
(Foto: JV)

GALAMIC NA JARUNU
NOVO MESTO - Mladi novome
ški kolesar Goran Galamič je v
nedeljo v kategoriji starejših mladin
cev zmagal na kronometru na tradi
cionalni kolesarski dirki na zagreb
škem Jarunu, kjer je s časom 16:59
za 5 sekund izboljšal rekord klubske
ga kolega Martina Derganca. Med
starejšimi mladinci je Krka dosegla
popoln uspeh, saj je bil Uroš Dular
drugi, Peter Ribič tretji in Andrej
Filip peti. Med mlajšimi mladinci je
bil Matevž Šuštarič drugi, Sebastijan
Miklavc tretji in Gomišček enajsti,
med dečki pa je bil Jure Zrimšek
drugi, Gregor Zaletelj deveti in Uroš
Vene deseti.

Najpomembnejša tekma zadnjega kroga rednega dela prvenstva v
prvi rokometni ligi je bila v Trbovljah med domačim Rudisom Rudar
jem in ljubljanskim AM Cosmosom Slovanom. Nekoliko presenetljiva
zmaga domačinov, ki so bili že povsem na poti v skupino moštev, ki se
bodo borila za obstanek v ligi, je Ljubljančane potisnila na 5. mesto in
jim onemogočila boj za prvaka, po drugi strani pa so se Trboveljčani
lahko veselili 8. mesta, kar je pomenilo, da so na lestvici pred TTebapjci, kijih tako v prihodnjih dneh čaka boj za obstanek, kljub temu da
so po prvem polčasu, ko so zvedeli za zmagovalca srečanja v Trbov
ljah, vodili proti četrtouvrščenim Primorskim novicam z 11:5.
V prvem polčasu tekme v Treb- Trebanjcem ob izdatni podpori
njem so domačini povsem nadigrali izjemno dobro uigranih navijačev in
goste in predvsem po zaslugi Počer- nabito polno tribuno tudi uspelo.
vine in Šavriča ter vratarja Torla, ki
Dobovčanom, ki so ves čas red
je obranil 4 sedemmetrovke 'za nega dela prvenstva igrali zanesljivo,
pored, vodili s 4:0 in 11:3. Ko so med tudi v zadnjem krogu ni mogla uiti
odmorom zvedeli, da je v Trbovljah zmaga proti velikemu razočaranju
zmagal Rudar, je bila tekma po sezone, moštvu Kodeljevega. AFP
membna le še toliko, da si Akripol z Dobova je na Kodeljevem igrala z
zmago zagotovi 9. mesto, ki mu v ravno toliko moči, da je zmagala, saj
boju za obstanek prinese 3 točke
oziroma najboljše izhodišče. To je

MERVAR TRETJI V
PRVI ETAPI
NOVO MESTO - Kolesar novo
meške Krke Boštjan Mervar je za
sedel tretje mesto v prvi etapi 2.
mednarodne kolesarske dirke po
poteh kralja Nikole, kije potekala na
krožni progi v italijanskem mestu
Lecce. Zmagal je Ukrajinec Bogdan
Bondarev, ostali Novomeščani pa so
zasedli naslednja mesta: 14. Miholjevič, 16. Fink, 30. Derganc in 51.
Papež. Dirka, na kateri nastopa 20
ekip iz držav vzhodne in zahodne
Evrope, se bo končala 1. aprila na
Cetinju v Črni Gori, kamor se bo iz
Italije preselila sredi tega tedna.

Je ie čas za novega prvaka?
Le štiri kroge pred koncem
drugega dela prvenstva košarkar
ske A-l lige je Krški Interier na
lestvici še vedno drugi in povrhu
tega ima še enako število točk kot
prvouvrščeni Smelt Olimpija, ki
po svoje v slovenski košarki kljub
nekaterim spodrsljajem v tej sezo
ni še vedno velja za pojem, mno
gim sicer odličnim slovenskim
igralcem pa se pred možmi v ze
lenih dresih zatresejo hlače in
zašibijo kolena. To pa zagotovo
ne velja za Iva Nakiča, Maria
Kraljeviča, Ariela McDonalda,
Habiba Ademija in Mišela Kraj
carja - sanjsko prvo postavo
krškega lnterierja, ki je prejšnji
teden na domačem parketu vča
sih preveč domišljavim ljubljan
skim zvezdam pokazala, kako se
pravzaprav igra košarka.
Krčani - nihče izmed naštetih
ni rojen v Krškem - so Ljubljan
čane (izmed vseh igralcev Smelta
Olimpije je v Tivoliju naredil prve
košarkarske korake le Jaka Danev) nadigrali prav v vseh prvinah
košarkarske igre, do popolnega
nastopa pa jim je manjkalo le
nekaj minut ob koncu prvega
polčasa, ko so preveč nervozno
igrali v obrambi. Ljubljančane so
porazili tako, kot so jih do sedaj
lahko le nekatera tuja moštva na
evropski košarkarski sceni. Upaj
mo, da si bodo ta poraz Ljubljan
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jo v prihodnjih dneh čaka boj za
naslov prvaka, ki je sicer skoraj
stoodstotno že odan Pivovarni La
ško, Dobovčanom pa glede na to, kar
so pokazali do sedaj, finale končnice
in nastop na evropskem rokomet
nem prizorišču ne bi smel uiti.
Krčani v Velenju kaj drugega kot
poraz proti tretjeuvrščenemu mošt
vu prve lige niso niti pričakovali, pa
tudi z zmago ne bi nič bistvenega
pridobili, tako da so rokometaši
Gorenja tekmo lahko izkoristili za
dober trening pred spopadom z Do
bovo, saj se nezainteresirani Krčani
niso resneje upirali. Precej drugače
bo že to soboto, ko se bo Krško doma
pomerilo s slovenjegraškim Preven
tom.
I. VIDMAR

čani zapomnili vsaj do finala
letošnjega prvenstva, v katerem
pa ima Interier karprecej možno
sti, da osvoji naslov, pa čeprav bi
imel Smelt Olimpija prednost
domačega igrišča.
Seveda bi se kaj takega lahko
zgodilo samo v primeru, če bi bi
bilo povsem nared vseh pet košar
karjev prve peterke, ki je tokrat z
izjemo Iva Nakiča, ki ga je le za
trenutek zamenjal Vukič, ostala
na igrišču vseh 40 minut tekme.
Interierjeva klop za rezervne
igralce je za enakovreden boj z
Olimpijo pač preslaba. Igralci, ki
proti drugim moštvom lahko igra
jo dobro, so proti Olimpiji precej
nemočni, dokaz za to pa je zad
nja tekma s Smeltom Olimpijo v
Ljubljani, ko so najboljši sedeli
na klopi in je Interier doživel hud
poraz, pa tudi igranje Vukiča, ki
je edini s klopi stopil v igro prejš
njo sredo, a se ni niti upal pogle
dati proti košu, kaj šele, da bi
vrgel in zadel.
Ko bo šlo za prvaka, bodo
odločali Ivo, Ariel, Habib, Mario
in Mišel. Če bodo zdržali, kar so
sposobni, bo Interier prvi, ki bo
Smeltu Olimpiji v novi zgodovini
slovenske košarke odvzel naslov
državnega prvaka. Prav bi bilo
tako in čas je že.
IGOR VIDMAR

SLOVENIJA IZGUBILA Z JUGOSLAVIJO - Spet se je ponovila stara
zgodba, da slovenska namiznoteniška reporezentanca na domačem terenu
igra slabše kot na tujem. Vpetek ji v Novem mestu že tretje leto zapored ni
uspelo zmagati v finalu druge evropske lige in uvrstiti se med najboljša
evropska namiznoteniška moštva. Za Slovenijo je bil usoden že prvi poraz
Robija Smrekarja, ki je imel vse možnosti za zmago proti Karakaševiču,
saj je v tretjem nizu vodil z 18:13, a je mladi Srb potem dosegel 8 točk za
pored. Tudi Kočevec Gregor Komac, ki je na trenutke zaigral izjemno
domiselno in tehnično dovršeno, je proti izkušenemu veteranu Zoranu
Kaliniču dosegel le en niz. Ko je proti Grujiču izgubil še Sašo Ignjatovič, ki
je v drugem nizu vodil z 23:22, je bilo konec upanja, igra parov, v kateri sta
z 0:2 Ignjatovič in Škafar izgubila proti Karakaševiču in Grujiču, pa je bila
le še formalnost. Podobno kot na polfinalni tekmi s Španci je tudi to srečanje
lepo napolnilo tribuno novomeške športne dvorane. (Foto: I. V.)

SKL, 9. krog 2. dela, skupina za
prvaka: INTERIER : SMELT
OLIMPIJA 99:76 (49:41); IN
TERIER KRŠKO: Nakič 33, Kra
ljevič 19, McDonald 18 Krajcar 14,
Ademi 15; SMELT OLIMPIJA:
Radulovič 13, Tušek 12, Haupt
man 11... 10. krog: IDRIJA : IN
TERIER KRŠKO 85:88 (50:48);
INTERIER KRŠKO: Nakič 27,
McDonald 23, Kraljevič 15, Ade
mi 12, Krajcar 4, Murovec 4, Vukič
3;
LESTVICA: 1. Smelt Olimpija 40,
2. Interier Krško 40,3. Kovinoteh
na Savinjska 37,4. Idrija 37 itd. In
terier Krško je sinoči igral doma s
Satexom, v soboto pa bo igral v
gosteh z Litostrojem Slovanom.
Skupina za A-l, 9. krog: COMET
: KRKA 69:70 (32:36); KRKA:
Smodiš 25, S. Petrov 14, Stipaničev 13, Samar 12, Bajc 4, M.
Petrov 2; ISKRA LITUS : RE
PUBLIKA 73:75 (37:29); RE
PUBLIKA: Ivanovič 21, Bošnjak
17, Šetina 14, Peterlin 9, Bassin 5,
Bassin 5, Kandžič 2, Šiško 2; 10.
krog: KRKA: PIVOVARNA LA
ŠKO; KRKA: Samar 22, Smodiš
21, S. Petrov 17, Stipaničev 11,
Bajc 7, M. Petrov 1; TRIGLAV :
ISKRA LITUS 59:84 (29:40);
ISKRA LITUS: Ivanovič 32, Boš
njak 20, Peterlin 14, Šetina 5,
Šiško 4, Kandžič 3, Vulič 3, Bassin
1; LESTVICA: 1. Republika 18,
Kraški zidar 18, 3. Pivovarna
Laško 17, 4. Iskra Litus 15, 5.
Helios 15,6. Krka 14 itd. Sinoči je
Krka igrala v Postojni z Repub
liko, v sredo, 3. aprila, pa se bo ob
18.30 doma pomerila s Heliosom
iz Domžal.
SKL B-liga, moški, od 1. do 10.
mesta, 16. krog: SNEŽNIK KO
ČEVSKA REKA : MARIBOR
56:70 (31:36) RADIO 94 PO
STOJNA : BREŽICE 89:96
(49:63); LESTVICA: 1. Plima 29,
2. Didakta Radovljica 29, 3. Ke
moplast Šentjur 28,4. Brežice 28...
8. Snežnik Kočevska Reka 19 itd.

ROKOMET
1. SRL, moški, 22. krog: AKRI
POL : PRIMORSKE NOVICE
PRO MAK 22:19 (11:5); AKRI
POL: Vešligaj 6, Šavrič 5, Špende
4, Bregant 3, Počervina 2, Višček
1, Zarabec 1; INŽENIRING
ŠARBEK : PIVOVARNA LA
ŠKO 21:31 (7:15); INŽENIRING
ŠARBEK: Papež 5, Kogovšek 3,
Verbajs 3, Privšek 3, Bilbija 2,
Dobravec 2, Gradišek 1; GORE
NJE : KRŠKO 33:17 (16:5); KR
ŠKO: Cvijič 6, Sirčo 5, Mašič 3,
Dragar 1, Kukavica 1, Urbanč 1;
KODELJEVO : AFP DOBOVA
20:26 (12:13); AFP DOBOVA:
Begovič 6, Mijačinovič 5, Stoja
kovič 4, Ocvirk 3, Glaser 3, Džapo
3, Medved 1, Češnovar 1;
LESTVICA: 1. Pivovarna Laško
41,2. AFP Dobova 28,3. Gorenje
28, 4. Primorske novice Pro mak
24... 7. Krško 20... 9. Akripol 18...
12. Inženiring Šarbek 10 itd. V
soboto bo v prvem krogu končnice
prvenstva AFP Dobova igrala v
gosteh pri Gorenju, Krško bo
doma igralo s Preventom in Akri
pol doma z Inženiringom Šarb-

kom.
2. SRL, moški, 20. krog, vzhod:
DRAVA : BREŽICE 41:21
(19:10), LISCA SEVNICA: GO
RENJE B 27:16 (14:8); LESTVI
CA: 1. Radeče papir 30, 2. Lisca
Sevnica 27... 12. Brežice 8 itd.;
zahod: MITOL SEŽANA : IN
LES RIBNICA 27:27 (14:12),
ČRNOMELJ : BESNICA 26:27
(15:13); LESTVICA: 1. Delmar
35, 2. Inles 33... 10. Črnomelj 12
itd.
2. SRL, ženske, 10. krog, vzhod:
LISCA SEVNICA : NOVO ME N
STO 26:16; LISCA SEVNICA:
Halapija 1, Simkovič 8, Držanič 2,
P. Sintič 3, Dražetič 5, Šunta 1,
Planinc 2, Rozman 4; NOVO
MESTO: Kožuh 6, P. Turk 3,
Grnovič 1, Drobnjakovič 2, Selak
2, Vegelj 1, Perak 1.

ODBOJKA

1A. DOL, ženske, 10. krog, za pr
vaka: TPV NOVO MESTO : INFOND BRANIK 2:3 (15, 13, -7,9, -9); LESTVICA: 1. Infond
Branik 46, 2. Bank Austria Bled
32.3. Cimos 26,4. TPV Novo me
sto 20. Sinoči je TPV Novo mesto
v Kopru igral s Cimosom, v soboto
pa se bo ob 20. uri doma pomeril
z Bank Austrio Bledom.
Za uvrstitev v l.A DOL, moški, 4.
krog: LJUTOMER: KRKA 3:1 (11,11,10, 8); LESTVICA: 1. Mi
nolta Bled 12, 2. Fužinar 10, 3.
Krka 8, 4. Ljutomer 4 itd.
Za uvrstitev v 1 .A DOL, ženske, 4.
krog: LIK TILIA : CELJE 0:3 (13, -11, -8); LESTVICA: 1. Celje
14.. . 4. Lik Tilia 6 itd. V soboto se
bo Lik Tilia v gosteh pomerila s
Krimom.
2. DOL, moški, 19. krog: MISLIN
JA : ŽUŽEMBERK 0:3 (-5, -6, 13); PAN KOVINAR KOČEVJE
: GRANIT PRESKRBA 2:3 (11,
6, -9, -12, -12); LESTVICA: 1.
Granit Preskrba 34,2. Žužemberk
34, 3. Termo Lubnik Škofja Loka
30..
. 7. Pan Kovinar 16 itd.; V s
boto bodo Žužemberčani doma
igrali s Salonitom II, Kočevci pa v
gosteh z BCI Oscardom.
3. DOL, moški, 19. krog: MO
KRONOG : BLED II 0:3, PAN
KOVINAR II : BRANIK 3:1;
LESTVICA: 1. Astec Triglav
Kranj 38... 7. Mokronog 16... 10.
Pan Kovinar II 14 itd.
3. DOL, zahod, ženske, 18. krog:
LIK TILIA II: PIRAN 0:3; LEST
VICA: 1. Bled II 34... 11 Lik Tilia
II 6 itd.

NAMIZNI TENIS
1. SNTL, moški, 16. krog: RAD
LJE : KRKA 3:4 (Kus : Kralj 2:1,
Krive : Benko 0:2, Petar : Hribar
1:2, Kus - Petar: Benko - Hribar
1:2, Kus : Benko 2:0, Petar: Kralj
2:1, Krive : Retelj 0:2); KAJUH
SLOVAN : MELAMIN 2:5 (Gržinič : Vučko 2:0, Arh : Komac 0:2,
G. Nišavič: Murn 1:2, Gržinič - G.
Nišavič: Komac - Murn 0:2, Grži
nič : Komac 0:2, G. Nišavič :
Vučko 2:0, Arh : Murn 0:2) I ESTV1CA: 1. Maximarket Olimpia
34, 2. ŽNTK Maribor 30, 3. Krka
22.4. Melamin 20 itd. V soboto se
bo Krka ob 17. uri doma pomeri
la z Mavrico Ilirijo.

Dober ju-jitsu v Posavju
1. državni turnir v ju-jitsu za pokal občine Sevnica

SMELT OLIMPIJA NA VSE NAČINE - Vodja igre pri ljubljanskem
Smeltu Olimpiji Jaka Danev (desno) je kar z obema rokama zagrabil Iva
Nakiča (zakrit z žogo v roki) za roko, da bi mu tako preprečil zadetek, ven
dar tudi to ni pomagalo, sajje Ivo pošteno napolnil ljubljanski koš in dosegel
33 točk. Ljubljančani tokrat razigranim krškim zvezdnikom niti do kolen
niso segli in v krškem taboru si vroče želijo, da bi bilo tako tudi »• finalu
končnice. (Foto: I. Vidmar)

šestih slovenskih klubov se je
sevniški športni dvorani pomerilo n:
prvem (od šestih) državnem turnir
ju v ju-jitsu borbah za pokal občin
Sevnica. Le najboljši posamezniki
posameznih kategorijah si bodo za
gotovih nastop na svetovnem prven
stvu, ki bo novembra letos v Parizu
nam je povedal predsednik J JZ Slov
enije Srečko Krope. Pohvalil je do
bro delo ŠD Policist Krško in kako
vostno rast ju-jitsu v Posavju. N;
Dolenjskem po Kropetovih besedal
ta šport še nima toliko privržence’
niti kakovosti kot v Posavju. Bela lis;
za ju-juitsu v Sloveniji, kjer je ž;
okrog 800 tekmovalcev, imamo p;
tudi aktualnega evropskega in sve
tovnega prvaka, je še vedno le Pri
morska.
V imenu glavnega pokrovitelj
turnirja - občine Sevnica je zbrane n;
turnirju pozdravil sevniški župai
Jože Peternel, ki je ob koncu zani
mivih borb nekaterim najboljšin
tudi izročil diplome in medalje. \
premoru so na turnirju predstavil
dejavnost organizatorja turnirja
športnega društva Policist Krško
prikazali so delo najmlajših in sisten
tekmovanja v duo sistemu.
Ekipno je zmagal klub 25. maj i
Tacna, nad Celjani, Mariborčani ii

Krčani. Med zaradi poškod nekatc
rih najboljših tekmovalcev močno
oslabljenimi domačini seje izkazal
z zmago med mladinkami Vanja
Preskar, njen klubski kolega GoraZ“
Kostcvc je bil v kategoriji do 76 kg
drugi, Krčana Roman Ješovnik i*1
Bernard Močnik pa sta osvojila bron
v kategoriji do 72 kg oz. do 92 kg.
P. P

HČI PO OČETOVIH STOPIČ
JAH - Vanja Preskar (zlato kolajn0
ji izroča podjetnik Miha Vidmar)!1
dobro krenila po stopnijah
Staneta, enega vodilnih mol V ™
Policist Krško. (I-oto: P. Perc)
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Se ena drama v Novem mestu
Po zmagi v Slovenskih Konjicah še en nesrečen poraz
doma ■ Upe je pokopal neustavljivi Matjaž Tovornik

/RUGBY - Poleg rokometa, ki je desetletja ribniški šport številka ena, so lani
ustanovili ragbijski klub Ribnica. Nova športna panoga se je dobro prijela,
saj na treninge redno hodi 30 dečkov, ki so se pred kratkim prvič predstavi
li pred domačim občinstvom. Trenerja ekipe sta igralca ljubljanske Kolin
ske Bežigrad Mičo Pejkovič in Jon Nola, igralec iz Nove Zelandije, ki igra
za Ljubljančane. V kratkem bodo odigrali nekaj mednarodnih tekem, saj
v Sloveniji ni veliko mladih ekip. (Foto: M. Glavonjič)

TPV na pragu presenečenja
Le malo je manjkalo do prve zmage TPV-ja nad Infondom
Branikom ■ Poraz Krke v Ljutomeru in zmaga Žužemberka
NOVO MESTO - Napovedi, da bi
bila lahko sobotna odbojkarska tek
ma med dekleti novomeškega TPVja in bodočimi prvakinjami odbojka
ricami mariborskega Infonda Brani
ka lahko zanimiva, so se popolnma
uresničile, kajti Novomeščanke so
začele izvrstno in dobile prva dva
niza ter v tretjem vodile s 7:3, potem
pa popustile le toliko, da so se
odlične Mariborčanke zbrale in
Novomeščankam preprečile veliko
presenečenje, saj so v letošnji sezo
ni izvrstno mariborsko ekipo enkrat
premagale le Koprčanke. Tako se je
tekma, ki seje začela ob 18. uri, za
vlekla krepko čez predviden čas,
košarkarsko srečanje med Krko in
Pivovarno Laško pa se je začelo tri
četrt ure kasnje.
Tako kot dekleta niso imeli v so
boto sreče niti novomeški odbojkar
ji, ki so dobili prvi niz v Ljutomeru,
potem pa so domačini, ki se krčevito
borijo za obstanek v družbi najbolj
ših, napeli vse sile in osvojili pomem
bni točki, medtem ko poraz Novomeščanom ne bo bistveno škodil, saj
imajo pred Izolčani in Kamničani, ki
imajo največ možnosti za izpad,
vseeno 6 točk prednosti.
Žužembereuni so so proti predzadnjeuvrščcnj Mislinji zaigrali nad
vse resno in domačinom niso dopu
stili, da bi jih presenetili. Suhokranj-

JADRALCI
ZADOVOLJNI
NOVO MESTO - Na rednem let
nem občnem zboru jadralnega klu
ba Novo mesto so člani z zado
voljstvom ugotovili, da je za njimi
Uspešna sezona, saj so se številčno
okrepili in imajo že 33 aktivnih
članov, predvsem pa so ponosni na
lani kupljeno klubsko jadrnico Vitalis, ki pa bi jo radi letos bolje opre
mili, za kar bodo potrebovali precej
denarja. Tudi za prvi letošnji tečaj je
Precejšnje zanimanje, zato bodo or
ganizirali vsaj še enega, za katerega
se lahko prijavite pri urarju Zdravku
Budni v delavnici na Glavnem trgu
16 v Novem mestu oziroma po tele
fonu 25 698.

Katarina koligar in
DARKO DROBEŽ NA
državnem prvenstvu

ŠENTJERNEJ - Na atletskem
žimskcm državnem prvenstvu v
Ljubljani sta v mnogoboju nastopila
Judi šentjernejska atleta Katarina
Koligar in Darko Drobcž. Darko je
Uted pionirji osvojil prvo mesto, Ka
trina pa je bila pri pionirkah druga.
Najboljša izida sta imela v skoku v
v‘šino, kjer je Darko skočil 1.93, Ka
tarina pa 1.54 metra.

ci so imeli v tem krogu lepo pri
ložnost, da ostanejo sami na vrhu
lestvice, saj je vodilni klub Granit
Preskrba v Kočevju izgubil prva dva
niza in je le malo manjkalo, da ni
izgubil tudi tekme in prvega mesta.
Čeprav ima tretjeuvrščeni škofje
loški Termo Lubnik tri kroge pred
koncem še teoretične možnosti, da
prehiti Žužemberk, pa glede na
razpored to ni več možno.
I. V.

NOVO MESTO - Košarkarji
novomeške Krke, ki so prejšnjo
sredo v gosteh premagali Comet,
ki se je že poslovil od neposred
nega boja za vstop v A-l ligo, so v
soboto zvečer v domači športni
dvorani doživeli še eno dramo in
še en poraz za eno točko, kijih bo
morda stal celo uvrstitev v družbo
najboljših slovenskih košarkarskih
moštev, vendar vse še ni izgub
ljeno.
Junak tekme v Slovenskih Ko
njicah je bil Matjaž Smodiš, ki se
razvija v enega najboljših sloven
skih centrov in tudi vse bolje brzda
svoje živce. Krkaši so večji del
srečanja vodili, Konjičani pa so se
jim približali in povedli le dve
minuti pred koncem, a so Novo
meščani le ohranili mirno roko in
osvojili pomembni točki.
V soboto so Novomeščani pro
ti laškim pivovarjem začeli izred
no dobro. Lepo so zaustavili ne
varnega Matjaža tovornika in

vodili že s 47:25. Prav obramba
pred Tovornikom je ključ uspeha
v igri s Pivovarno Laško, vendar
tokrat Novomeščanom ni uspelo,
kajti najboljši strelec lige je le
prišel do žoge, nekajkrat zadel,
postal samozavesten in nihče ga ni
mogel več zaustaviti, da ne bi za
del trojke, kadarkoli bi se mu za
hotelo. Čeprav je Krka še dve mi
nuti pred koncem vodila s 76:72,
pa je prav Tovornik 14 sekund
pred koncem s trojko, ki jo je vrgel
preko treh domačih košarkarjev,
zapečatil usodo Krke.
Kljub temu vse še ni izgubljeno,
saj je očitno, da bo boj za četrto vs
topnico - Republika, Kraški zidar
in Pivovarna Laško so praktično
že prvoligaši - potekal med dom
žalskim Heliosom, litijsko Iskro
Litusom in Novomeščani, ki ima- _
jo sicer zmago manj od neposred
nih tekmecev, a so imeli tudi
precej manj sreče, čeprav so glede
na dosedaj videno objektivno
močnejši.

Šport iz Kočevja
in Ribnice

Teniški dan in turnir žena in
deklet, ki bi moral biti minulo
nedeljo, bo to nedeljo, 31. marca,
z začetkom ob 13. uri, prijave pa
po telefonu 322 607 zbirajo do
petka.
Zadnji teniški turnir parov
pred zaključnim mastersom bo v
soboto, 30. marca, z začetkom ob
16. uri, prijave pa v teniškem cen
tru Otočec zbirajo še danes in

Teniški center Otočec obvešča
vse ljubitelje tenisa, da je že vse
nared, da bodo v ponedeljek, 1.
aprila, odprli vseh šest zunanjih
igrišč, pri njih pa lahko dobite
članske izkaznice, se dogovorite
za letni zakup igrišč ali igrišča le
rezervirate. Da vest ni prvoapril
ska šala, se lahko prepričate, če
teniški center Otočec obiščete.

j

gorenje servis,
63320 Velenje, Partizanska cesta 12
želi zaposliti
SERVISERJA BELE IN HLADILN0-ZAMRZ0VALNE TEHNIKE
v servisno prodajni enoti Novo mesto
Poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, mora
kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
— elektrotehnik ali elektromehanik, V. ali IV. st.
— 2 leti delovnih izkušenj
— vozniški izpit B kategorije
*
— slovensko državljanstvo
— odslužen vojaški rok
Kandidat, ki bo izbran, bo sklenil delovno razmerje za
nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Pisne prijave z vsemi dokazili o. izpolnjevanju pogojev
pošljite v osmih dneh po objavi oglasa na naslov:
GORENJE — SERVIS, d.o.o.
Partizanska 12
3320 Velenje
Sektor kadrovskih zadev
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 15 dni po roku za
prijavo.

ODBOJKA - Odbojkarice LIK
Tilie so zasluženo izgubile tekmo
proti vodilnemu Celju. V prvem nizu
so bile blizu zmagi, a so nepričako
vano popustile. V drugem nizu so
povedle z 10:4. Delale so številne
začetniške napake, kar so Celjanke,
med katerimi je Tolmačeva blestela,
kaznovale in dosegle 12 zaporednih
točk. V tretjem nizu so Kočevke le
opazovale, kaj se dogaja na igrišču.
NAMIZNI TENIS - V predzad
DOGOVOR NI USPEL - Vzadnji minuti odmora, ko je Krka še vodi
nji tekmi prve namiznoteniške lige je
la, je trener novomeških košarkarjev Slavko Seničar (čepi v sredini)
Melamin gostoval v Ljubljani in po
pričakovanjih zasluženo premagal
svojim fantom naročil, naj naredijo osebno napako, s čimer bi gostje
Kajuha Slovana s 5:2. Tri točke je
lahko le izenačili. Zal sodnik osebne napake ni dosodil, žoga pa je
Melaminu priigral Komac, po eno pa
prišla do Tovornika, ki je s trojko odločil zmagovalca tekme. (Foto: I.
Murn in Spelič. Kočevci so igrali
V)
povprečno, saj je bil nasprotnik
prešibek. Po zmagi Krke v Radljah se
je Kočevcem bržkone izmuznilo
com so v soboto v Ribnici odprli rygPOKAL KRKE BO V
četrto mesto, kar pomeni, da jim tudi
by sezono. Ljubljančani so bili za dva
zmaga proti Preserju ne bo za
razreda boljši in so severne sosede
MARIBORU
dostovala za igranje v končnici
NOVO MESTO - Letošnji ženski premagali kar z 75:0. V predtekmi
državnega prvenstva.
FIS veleslalom za 6. pokal Krke bo pa so se Ribničanom prvič predstavi
ROKOMET - Ne glede na mogo jutri, v petek, na znameniti progi na
li mladinci domačega kluba. Mlajši
ča presenečenja bodo rokometaši
dečki so premagali Ljubljančane z
mariborskem snežnem stadionu,
Inlesa v borbi za prvaka štartali z kjer sicer prirejajo tudi tekme sve 25:10 (strelci so bili: B. Tanko-5, J.
drugega mesta. Usoden je bil neod tovnega pokala za zlato lisico. Kot Tanko-5, Oblka-5, Andoljšek-10),
ločen izid proti Mitolu v Sežani, kjer vedno bo tudi tokrat organizacijo
starejši dečki pa z 70:0 (strelci:
so Ribničani igrali slabo, točko pa so
Henigman- 20, Tanko-15, Smolič-5,
enega zadnjih letošnjih smučarskih
si priigrali z zadetkom Petra Lesarja
Trdan-5, Oblak-5, Divjak-5, Janežtekmovanj z bogatimi nagradami
tri sekunde pred koncem tekme.
5).
pripravilo novomeško smučarsko
Vodstvo kluba je napovedalo pritož
društvo krka Rog. Nastopile bodo
bo, saj sta sodnika pri izidu 4:3 Hojču
vse najboljše slovenske smučarke z
razveljavila zadetek, ki ga je dose Urško Hrovat na čelu, za nagrade ba
gel skoz luknjasto mrežo. Ne glede se bo potegovalu še blizu 100 smu
na rešitev pritožbe lahko rečemo, da čark iz več evropskih držav.
so Ribničani tudi po zamenjavi tre
nerja igrali povprečno. Za uvrstitev
ZMAGA RUDMANA
v prvo ligo pa morajo še marsikaj po
praviti v svoji igri, predvsem v ob
NOVO MESTO - Zmagovalec
rambi.
tretjega nagradnega hitropoteznega
RUGBY - V četrtfinalni tekmi
šahovskega turnirja novomeškega
alpske rugby lige, ki je bila na igrišču
šahovskega kluba je profesor mate
v Ribnici, je Kolinska Bežigrad iz
matike Robert Rudman, prvokate
Ljubljane premagala dunajski Celgornik, ki sicer ureja športni pro
tic z 70:0. V predtekmi so mlajši
gram na Vašem kanalu. Drugo me
dečki Ribnice premagali Ljubljan sto je tokrat zasedel trtjekategornik
čane s 25:10, starejši dečki pa s 70:0.
Marjan Stokanovič, tretji pa je bil
KOČEVJE - Košarkarji Snežnika
najboljši novomeški šahist Marjan
so po pričakovanjih izgubili tekmo v
Kastelic. Pred začetkom tekmova
NA SREDI BO ASFALT - Včeraj
B ligi za uvrstitev od 1. do 10. mesta.
nja so igralci z minuto molka poča
V Kočevju sojih premagali vrstniki
stili spomin na pred kratkim premi naj bi delavci novomeškega Cest
iz Maribora z rezultatom 70:56.
nulega dolgoletnega člana šahovske nega podjetja začeli asfaltirati okoli
3.000 kvadratnih metrov osrednjega
Treba je povedati, da je tudi na tej
ga kluba Novo mesto Sinišo Božoprostora bodočega novomeškega
tekmi trener Dušan Henigman dal
viča.
velodroma. Ploščad bo namenjena
priložnost mlajšim igralcem, ki se
športnim igriščem, morda tudi teni
tako že pripravljajo na jesensko se
ZMAGA RIBNIČANOV
škim. Med leseno stezo in asfaltom
zono. Do konca lige sta ostali še dve
RIBNICA - S tekmo četrtfinala
tekmi, Kočevci so z 12 točkami na
bo okoli 3 m širok pas iz mehkega
Alpske lige med Kolinsko Beži-gradesetem mestu.
gladkega tartana, ki naj bi ublažil
pogoste padce kolesarjev.
M. GLAVONJIČ dom iz Ljubljane in dunajskim Celti-

6 LET GARANCIJE PROTI
PRERJAVENJU

od 15.991 DEM...

HOTELI OTOČEC

TENIŠKI CENTER OTOČEC
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BASE:1.498 ccm,70 KM, radiokase
tofon s 4 zvočniki, zunanja ogledala
nastavljiva od znotraj, deljiva
zadnja klop, bočne ojačitve v vratih
GSI-DODATNA OPREMA K
MODELU BASE:zatemnjena stekla,
centralno zaklepanje, električni
pomik stekel, odbijači v barvi
vozila, merilec vrtljajev, cena od
17.802 OEM dalje

V AKCIJI

18.790,00 SIT
DAVEK VŠTET V CENO
PREDNAROČNIŠKA AKCIJA ŽENSKIH IN MOŠKIH

GORSKIH KOLES
MT 2618L: KOLESA 26”, VRHUNSKA ZNAMKA MENJALNIKA
MULTIPLE FALC0N —18 prestav, odbojna stekla, garancija

NAROČAM.................... KOS. GORSKIH KOLES □ ženski
□ moški
Ime in priimek:
Naslov:

...............................................................

.......................................................................

V.R.S. Novo mesto, d.o.o. 8000 p.p. 222

068/321 -229

PREDNAROČNIŠKA AKCIJA GORSKIH KOLES POTEKA
DO 6. APRILA 1996
KOLIČINA OMEJENA

PLAČILNI POGOJI: 50% AVANSA V PREDNAROČILU, 50% OB
PREVZEMU. OB PREJETI NAROČILNICI, VAM POŠUEMO
POLOŽNICI.
PREDVIDEN PREVZEM KOLES MED 20. IN 30. APRILOM 1996
PRI POOBLAŠČENIH PRODAJALCIH in njihovih
zastopnikih: ATHENS 062 / 25 860 ■ avto peruš 0602
/ 83 328 - emona merkur ptuj 062 / 771 385 ■ mobix
069 / 70 550 • neostill 062 / 766130 • AVTO HIT 068 /
26 077 - avto-dom 0608 /70150- avtokleparstvo
krmelj 068 / 44 373 • hevreka 0608 / 62109 ■ hord.
061 / 851 384 • rosal 068 / 58 084 • AVTOTEHNIKA
CELJE 063 / 38 511 - mla-car 063 / 794 300 milan
maurer 063 /853 311 BANT 065 / 61 235 avto
Šuligoj 0609 / 628 638 as trade 065 /82 261- collie
067 / 31 478 KOMPAS HERTZ 061 /15 92 007 •
armič 061 / 653 746 • izvir 061 / 777 852 • tompro 061
/ 727 216 MEGA AVTO 061 / 264 087 P0LIET 0601 /
64 687 avlo hastnik 0601 / 44 220 - VAREX, G.M.C.
064/331 013 ■ avtoservis bogataj 064 / 58 850

š
<šj

J:

r-

§

Ddgovori in popravki po § 9... • Odgovori in popravki po § 9...
porušilo ravnovesje glede števila
in vrst rib v naši reki Krki. Tudi
sam sem že petindvajset let član te
družine. Ob Krki sem preživel več
V zakonu o javnih glasilih, ki
kot pol stoletja. Zelo dobro po
velja od 23. aprila 1994, so v členih
znam to reko in živelj ob njej in v
od 9 do 23 natančno določena pravi
njej. Vedno sem bil zagovornik
la za (ne)objavo odgovora in poprav
dobrega gospodarjenja. V naši RD
ka že objavljene informacije, s kate
je zato solidno skrbela gospodar
ro sta prizadeta posameznikova pra
ska komisija.
vica ali interes. Tovrstne prispevke
Dolgo je že, odkar smo zaradi
objavljamo pod skupnim naslovom
povečanja članstva v RD zmanjšali
“Odgovori in popravki po § 9...”,
število ujetih rib od 5 belic na 3 v
vsi pa so opremljeni z naslovom pris
enem lovnem dnevu. To je kar za
pevka, na katerega se nanašajo. Ker
40%. Nezaščitene ribe, kot so
rdečeoka, rdečeperka, zelenika,
po zakonu odgovor in popravek ne
smo zaščitili. Platnici in podusti
sme biti spremenjen ali dopolnjen,
smo za en mesec podaljšali lovo
ne objavljamo prispevkov, ki so na
pust. Najmanjšo lovno dolžino
pisani žaljivo ali z namenom za
platnice smo od 28 cm, kot je po
ničevanja, ali če so nesorazmerno
odredbi o sladkovodnem ribištvu
daljši od informacije, na katero se
v Sloveniji, povečali na 30 cm, zad
nanašajo (13. člen).
njih pet let pa na 35 cm. Ko je gos
podarska komisija ugotovila, da
, število platnic še upada, smo skle’ nili, da od treh belic lahko ribič
ulovi le dve platnici na en lovni
dan. Pred desetimi leti smo pre
povedali lov na določenih prede
lih Krke - kolobarjenje. Vse te
Dol. list št. 12, 21. marca
ukrepe je, sicer z malo negodova
nja, sprejelo 1100 ribičev v naši
Avtorica članka navaja trditev
družini. Prepričani smo bili, da
direktorja Pionir MKO, d.d., in
gospodarska komisija, ki strokov
direktorja MKO, cko.o., Milana
Kapetana, da v Delavski enotno no in pametno ravna, ve, kako
sti mrgoli napačnih podatkov, ki obdržati ravnovesje in stalež rib, ki
jih avtor ni preverjal pri direktor vsa leta naglo upada. Vlagali smo
samo določeno število roparic, kot
ju. Ker je bila novinarka na isti
so smuč, som, ščuka, postrv, sulec,
novinarski konferenci kot jaz, je
morala videti in slišati, da sem di da se ne bi porušilo ravnovesje
med vrstami rib. Za vse ostale bele
rektorja tudi nekaj spraševal. Iz
ribe pa je bil vložek po rekapitu
mojih vprašanj in direktorjevih
odgovorov pa bi ji v prid objek laciji letnega ulova. Tudi sam sem
tivnosti njenega članka moralo trdno prepričan, da so dobro gos
podarili, kolikor
je bilo v njihovi
ko
kapniti, da se je njegova “druga
moči, dokelr se niso pojavili kor
plat zgodbe” stopila kot letošnji
sneg. Tako bi tudi morala ugotovi morani in z njimi tudi strokovnja
ti, da je bil direktor s svojimi za ki, ki imajo glede porušenega
lase privlečenimi odgovori pri ravnovesja popolnoma druge po
siljen potrditi “hude očitke v med glede. Prav gotovo sem kot ribič
ijih o divjem lastninjenju in gospo del tiste populacije ljudi, ki je na
strani vodnega življa. Z literaturo
darskem kriminalu.”
o kormoranih
njiho
načinu
lih in njihovem
Meni podatkov pri direktorju ni
prehranjevanja sem se podrobne
bilo treba preverjati, ker sem imel
za vse, kar sem napisal, verodo je začel seznanjati pred šestimi
leti. Takrat so kormorani prvič pristojne papirje. Direktor kljub moji
e. Oa Mršeče
leteli v dolino Krke.
izrecni prošnji v potrditev svoje
vasi, kjer je meja z RD Kostanjevi
plati ni predložil niti enega. Zdaj
ca, pa do Novega mesta jih je bilo
pa me zanima, kje in kako je
njegove trditve preverila novinar okoli 30-40. Zanemarljivo malo.
Nihče od ribičev in vodstva RD
ka Dolenjskega lista. Ker je na
dlani, da ni storila popolnoma nič Novo mesto ni zganjal preplaha.
Nihče niti premišljal ni, da se bo
od tega, jc zame njen članek zgolj
slab posnetek nekega iz trte izvite število kormoranov z leti pri nas
tako hitro dvignilo. Tu smo nare
ga konstrukta gospoda Milana
dili prvo napako.
Kapetana. To je pa približno tako,
Sedaj, po šestih letih, je na tem
kot če bi novinar pomolil pod nos
delu Krke vsak dan 400-500 teh
mikrofon, denimo kurjemu tatu,
ptic. Vsaka pogoltne najmanj 600
ta pa bi mu s kuro pod pazduho
dejal, da kure še nikoli ni jedel in g rib na dan. Kormoran ni naša
avtohtona ptica, ampak prileti v
mu še na misel ne pride, da bi jo
zimskem času in ostane pri nas
ukradel.
Prepričan sem, da bodo agenci najmanj sto dni na leto. Vedno
ja za plačilni promet, nadziranje in sem se izogibal številkam in izra
informiranje, tožilstvo in krimina čunom, zato si, dragi ljubitelji vod
listi, družbeni pravobranilec, agen nega življa, izračunajte, kaj to
cija za privatizacijo, Ropova skupi pomeni za reko Krko! Vem, da
na za odkrivanje nepravilnosti pri bom od naravovarstvenikov in lju
lastninjenju in še kdo k tej “drugi biteljev ptic deležen zaradi teh
podatkov le kritike, toda na žalost
plati zgodbe” dodali še svoje plati
moram kormorana očrniti še bolj,
in da bodo te potrdile prvo, se
pravi mojo plat zgodbe. Hkrati kot je ptica sama črna. Zelo ce
pozivam območno sindikalno or nim strokovnjake, še bolj pa nji
ganizacijo, da skladno z zakonski hovo znanje. Prebral sem marsika
mi možnostmi takoj zavaruje ter teri članek o tem, toda nikjer
jatve kakih 350 Pionirjevih de nisem zasledil podatka, koliko
lavcev, ki so se znašli na cesti brez približno kormoran naredi škode
poleg prehranjevanja.
kakršne koli socialne zaščite in ki
Resje, da človeka manj boli, če
jim prav zaradi takšnih Kapetano
ne ve. Tudi za moje vedenje škovih “drugih plati zgodbe” grozi, da
dodelnosti teh ptičev to velja. Ko
se bodo zanje lahko obrisali pod
sem nad Otočcem prepodil izvode
nosom.
okoli 150 kormoranov, bi za njimi
IVO KULJAJ
lahko pobral 15-20 kg pobitih rib.
To so bile same plemenske podusti
in platnice. Ribe so bile prebode
ne s kljunom ali pa pretisnjene za
glavo. Seveda sem primerke odne
sel na sedež RD Novo mesto.
Nihče ni zaradi tega bil plati zvo
na, toda o tem pričajo fotografije.
Nekateri ribiči mi še verieli niso.
Dol. list št. 3, 18. januarja
Zato sem še naprej pozorno opaidmega februarja 1996
zoval. Sedmec
Onesnaževalci voda in odplake
so že leta veliki sovražniki, ki sem ponovno doživel pravo tragepovzro- dijo, delo teh črnih ptic. Takrat
uničujejo vodni živelj in nc
sem se odločil, da bom nekaj
_j_______
čajo škodo___________
ter dodatnodelo
del do
bremu gospodarjenju z ribolovni napisal. Z mostu v Dobrovi sva s
prijateljem na dnu reke videla
mi vodami. Še pred tridesetimi leti
nekaj na pol pobitih rib. Takoj sem
so v Krki živele školjke. Te so bile
poklical pomožnega čuvaja Jožeta
pravi živi čistilci vode. Dobro se
Rodiča, kije domačin. Odpeljal se
spominjam, da je bilo dno Krke
poraščeno s posebnim listnatim je s čolnom 300-400 m višje in pre
podil kakih 50-60 kormoranov.
resjem, dolgim do tri metre, ki je
Začel je pobirati pobite ribe.
segalo na površino vode. Pravi raj
Ponovno same podusti plemenke,
za ribe! Na skalovitih predelih
Krke je raslo bičevje, iz katerega dolge 40 do 43 cm, pretisnjene za
glavo. Iz vode je s podmetalko
smo delali splave. Imeli smo še
potegnil tudi soma, velikega 45
žlahtno ribo - marogastega menka.
Tega življa v Krki ni več. Civiliza cm, prebodenega s kljunom za gla
cija in čas sta v tem primeru na vo ob škrgah. Na dnu so ostale še
pravila svoje. Že takrat seje začelo pobite ribe. Zaradi pregloboke
rušiti ravnovesje v naši reki. Krivec vode ali prekratke podmetalke za
pomožnega čuvaja niso bile doseg
je človek.
ljive. Vsaka od teh pobitih ple
Ni moj namen pisanja, da bi
menskih podusti in platnic nosi v
stopnjeval kakršenkoli preplah
zaradi ribojedih ptic - kormo sebi 50 do 100 tisoč že godnih iker.
Ali je to zanemarljivo? Zelo slabo
ranov. Napisal bom samo dejstva.
bi se počutil, če bi v članku pisal
Osnovna skrb vseh članov Ribiške
laži. Žaradi morebitnih pomisledružine Novo mesto je, da se ne bi

Sporočilo bralcem

“Pionirja MKO
nismo oškodovali!”

/Zakaj je
kormoran na
zatožni klopi?

DOLENJSKI LIST

kov o resnici ljubiteljem ptic in
naravovarstvenikom prilagam fo
tografije.
Upam, da smem vprašati širšo
javnost, če je tudi riba upravičena
do življenja v okolju in prostoru,
kjer je nemoteno živela do prihoda
kormoranov. O pisanju ornitolo
gov v Jani 30. januarja 1996 in v
Dol. listu 18. januarja 1996 pa tole:
soglašam z njima, da se je porušilo
ravnotežje, nihče pa od piscev ne
omenja, kje je to ravnotežje. Trd
no sem prepričan, da se je ravno
težje porušilo v njihovi matični
domovini, kjer kormorani živijo.
Ne moremo in ne smemo pa do
voliti, da bodo ta davek plačale
naše reke. Zelo zmotno je mišljenje, da bi nam v Krki delal
elal ravno
ravnotežje ta ptič, saj imamo v Krki do
volj roparic, ki same skrbijo za
stalež
ale.................
belih rib. Pri vsem tem se
vprašam, kdo je skrbel za ravno
težje v Krki tistih petinštirideset
let, ko kormorana še nismo pozna
li, Krka pa je bila res bogata z riakrat se
je v Ribiški zadrubami. Takrat
seje'
gi Novo mesto lovilo še z mrežami.
Prepričan sem, da kormoran pri
haja in bo prihajal k nam toliko
čaša, dokler bo lahko zadovoljil
svoje potrebe po prehranjevanju.
Ko se bo število rib zelo zmanjšalo,
ptičev ne bo več. Poiskali si bojo
bogatejša
lovišča. Žalostno
za vse
bc
...............
" '
nas, ljubitelje ribolova in ljubitelje
ptic. Mi ribiči bomo ostali s čisto
in uravnovešeno, a prazno Krko,
ljubitelji ptic pa brez kormoranov.
Pišem v upanju, da bom še koga
spodbudil k razmišljanju, in z
željo, da bi čimprej našla skupni
jezik stroka na obeh bregovih, da
bi se hitreje rešil ta problem saj gre
vendar za skupni interesvnas vseh,
ki imamo radi naravo. Želim, da
ne bi ostal moj članek kot klic
vpijočega v puščavi.
RAFAELTEROPŠIČ
Šentpeter 37
Otočec

Moč glasov, ne
moč argumentov

narja. Zakaj je tako? Verjetno
predvsem zato, ker se je novome
ški izvršni svet pod vodstvom LDS
v preteklosti zelo zadolžil in pričel
nespametne (predvsem z vidika
finančnih zmožnosti) naložbe.
Zato danes primanjkuje v prora
čunu ravno toliko denarja, kolikor
ga je spornega. Račun za grehe
preteklosti
klc.......................................
je prišel, tako kot je
prišel v nekdanji Jugoslaviji v
osemdesetih letih račun za prejš
nje brezskrbno sposojanje. Poslan
ci in funkcionarji strank, ki so na
državni ravni v vladi (na občinski
pa v opoziciji), pa naredijo za do
brobit občine bolj malo. Tudi zato
predlaga Socialdemokratska stra
nka nov sistem volitev, kjer bi bili
poslanci določenega okraja čvrste
je vezani z lokalno skupnostjo.
Čudi me tudi komentar o delu
SLS, kot gaje izrekel tovariš Som
rak, ko je trdil, da so jih v SLS iz
dali. Sam se ne bi želel spuščati v
notranja razmerja drugih strank,
vendar me je glasovanje svetnikov
SLS prepričalo ter mi potrdilo, da
SLS vodi svojo izvirno politiko, ki
je tudi najbolj korektna do njenih
volilcev in skladna s prepričanjem
vseh njenih svetnikov. V zvezi z
notranjimi trenji in nasprotovanji
znotraj naše koalicije strank neko
munistične preteklosti lahko re
čem le, da je to nekaj povsem nor
malnega, saj smo vendar v demo
kraciji, kjer sme vsak povedati in
zastopati svoje mnenje. Časi, ko je
bila na oblasti ena sama, enotna
politična opcija idejnih predhod
nikov ZLSD, LDS, SNS ter njihovih satelitov, so pač na njihovo
elje minili in se
žalost in naše veseli
ne bodo vrnili. Z velikim presenečenjem sem na isto temo (Delo
20.3.96) prebral, da se tudi SNS
pridružuje opoziciji. Začuden sem
bil predvsem zato, ker SNS ni bila
nikoli v poziciji, poleg tega pa že
od prvega dne, od prve seje sveta,
vedno glasuje enako kot tovariši iz
ZL.
MILOŠ DULAR
Socialdemokrati Slovenije
predsednik OO SDSS Novo mesto

izdelka ni ne ustno ne pismeno
nikdar nikomur zavrnila. A bi bila,
če bi ji to prireditelj ponudil,
gotovo počaščena, še posebej, ker
gre za prireditev dolenjskih ustvar
jalcev, čemur založba Sraka posve
ča nemajhno pozornost, kar je
moč tudi konkretno izmeriti z
višino vložka lastnih gmotnih sred
stev. Ker torej ni bilo ponudbe, ni
bilo tudi zavrnitve izdaje.
Zaradi tega lahko pisarijo moj
stra Pavlina opišem kot zgolj na
tolcevanje pa tudi kot neposrečen
poskus vnosa razdora med ansam
bli in založbo. Ansambli namreč
dobro vedo, da jih organizator pri
reditve ni vabil niti tedaj, ko o tej
problematiki” ni bilo ne duha ne
sluha, oz. so bile5 prireditve
z
pr
naslovom “Boš videl, kaj dela
Dolen’c”, na njej pa so nastopali
ansambli iz drugih koncev Slove
nije. Kot je pač komu ustrezalo.
Samo toliko za boljše razume
vanje, ker gredo Pavlinove ne
sramnosti le malce predaleč.
Upam, daje s tem “dogodek” po
jasnjen, Pavlinu pa svetujem, naj v
bodoče članke piše v jutranjem
času...
DRAGO VOVK
urednik založbe Sraka
Novo mesto

Petdeset let
zavarovalstva na
Dolenjskem
Dol. list št. 12, 21. marca
Resje, da smo nekoč vsi prazno
vali Titov rojstni dan, torej ne le
on, ki ga je imel. Zato morda želi
tudi novomeška območna enota
Zavarovalnice Triglav proslavljati
50 let zavarovalstva na Dolenj
skem...
Naj si osvežimo spomin: Dole
njska območna skupnost Zavaro
valne skupnosti Triglav (pod tem
imenom je delovala od leta 1977 in
še prej kot Sava pa DOZ...) se je

Dol. list št. 12, 21. marca
Glede na polemike in izjave
opozicijskih strank na raznih ti
skovnih konferencah in izjave za
različne medije ter omenjanje dela
Socialdemokratov, predvsem s
strani LDS, se čutim v imenu
stranke dolžnega, da tudi jaz po
jasnim nekatere zadeve, ki so bile
(so) vezane na letošnji občinski
proračun.
Najprej bi komentiral izjavo
LDS, da je socialdemokratom
vseeno za delo občinske uprave in
da se pripravljajo le na državnozborovske volitve, Ta trditev je v
kratkem članku izpostavljena kar
dvakrat. Moram reči, da ima strah
velike oči in da gospoda Dergan
ca iz LDS očitno motita dobro
delo in organiziranost SDSS, ki v
zadnjem času pridobiva številne
člane in se dobro organizira na
območju Novega mesta, pa že
sedaj išče izgovore za prihodnji
neuspeh svoje stranke na državnozborskih volitvah.
Če je g. Derganc prisoten na
občinskih sejah samo fizično, naj
mu prišepnem podatek, da je bilo
samo na minuli seji mestnega sve
ta od šestnajstih delovnih točk kar
deset točk z delovnega področja
Sekretariata za varstvo okolja in
urejanja prostora, ki ga v občinski
upravi “pokriva” SDSS. Tako raz
merje je bolj ali manj značilno za
vse seje. Za povrh vsega se mora
mo zelo truditi, da bomo sanirali
službe in programe z urbanistične
ga področja, ki ga je v prejšnjem
obdobju zelo neuspešno vodila
taista LDS, ki je danes glavni kri
tik delovanja občinske uprave.
Zato je trditev gospoda Derganca,
da se bo SDSS ukvarjala z občin
skimi zadevami šele po volitvah,
milo povedano, smešna.
Pri obsegu proračuna bi bil tudi
sam izredno zadovoljen, če bi bila
prihodkovna stran večja za dvesto
ali tristo milijonov tolarjev. Dvo
mim pa, da bi bila opozicija tudi v
tem primeru zadovoljna, kajti
bližajo se državnozborske volitve
in ne vem, kako bi bilo videti, če
bi novomeške opozicijske stranke
tik pred volitvami hvalile delo
občinske uprave in s tem delo svo
jih političnih tekmecev...
O sredstvih, ki jih ima na voljo
v letošnjem proračunu Sekreta
riat za urbanizem za dejavnosti, ki
so skrb tega sekretariata, lahko
rečem, da so bistveno manjša od
tistih, ki bi nujno morala biti na
voljo pri dohodkovnem delu pro
računa. Vendar preračun je bilo
potrebno uravnovesiti in tudi ta
sekretariat ni dobil vsega pričako
vanega in nujno potrebnega de-

cami. V zadnji številki Dolenjske’
ga lista smo v članku z naslovont
50 let zavarovalstva na Dolenjskem prebrali izjavo g. Šepetavcai
direktorja novomeškega Triglava,1
da imajo več kot polovico zavarovancev. O tem, pri kom bo kdo zavarovap, se odloča vsak sam. Na to
odločitev pa vpliva tudi širše
sodelovanje z določeno zavarovalnico. Naše PGD dobro sodeluje!
zavarovalnico Tilia, prav tako tudi
velika večina krajanov. Ne vemo,
kako je drugje, vendar je na področju Mirne Peči zavarovalnica
Triglav precej daleč od polovice
zavarovancev.
JOŽE DRENIK
PGD Jablan

Smrtno nevarna
cesta
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Dol. list št. 10, 7. marca
Cesta, ki poteka skozi naselje
Mačkovec je magistralna cesta t
M4, ki je v upravljanju Ministrst-j '
va za promet in zveze, Direkcije
Republike Slovenije za ceste Ljub- {
ljana. Za rekonstrukcijo odseka ;
ceste od tovarne zdravil Krka do :
priključka v Mačkovcu so bili že J
pred leti izdelani projekti, vendar
do celotne rekonstrukcije ceste ni;
prišlo, ampak so zgradili le pločnikj
od tovarne zdravil Krka do pri- '
ključka za naselje Pod Trško goro; ,
(Pionir). Na odseku od priključka .
(Pionir) do priključka na magi- j
stralno cesto Ljubljana-Obrežje ]
(naselje Mačkovec) so lastniki'
zemljišč zahtevali zelo drage rešit- .
ve (podporne zidove, protihrupno ]
zaščito), zato je Ministrstvo z3j
promet in zveze, Direkcija Repub
like Slovenije za ceste, odstopila
od ureditve tega dela odseka. Zj
gradnjo avtoceste Ljubljana-Ob-]
režje in priključnih cest v mesto bo
ta cesta prevzela le lokalni pro-|
met, zato Ministrstvo za promet in]
zveze nev pristaja na tako drago]
rešitev. Če bi lastniki zemljišč ob!
tem spoznanju pristali na posege
na svoja zemljišča pod sprejem
ljivimi pogoji, bi to odprlo mož-J
nost ureditve pločnika.
Ob takih pogojih lastnikov zem-]
ljišč so žal večletna prizadevanja;
naše občine za realizacijo kritič
nega odseka ceste neuspešna.
sekretar:
FELlK STRMOLE
župan'1
FRANCI KONCILIJA

Slovensko javno
mnenje o politiki,
spravi, spomenikih
Trška gora na
sliki velikanki
Dol. list št. 12, 21. marca
Janez Pavlin, učitelj po svojem
osnovnem poklicu, je mož z dvema
delovnima nalogama na Dolenj
skem listu: je fotolaborant in
pretežno terenski fotoreporter.
k!ot tak.................................
je bil sprejet tudi.....
v Društ"
vo novinarjev Slovenije. Je
J< sposo
ben in zagnan organizator prire
ditev, pri čemer ima, kot rad rad
sam pove (Teden cvička, za osveži
tev spomina) lasten interes. In
tako se zgodi, da (so)organizator
prireditve, v Dolenjskem listu
mesec dni vnaprej napoveduje
taisto prireditev brezplačno v ob
liki “novinarskih prispevkov”, po
prireditvi pa se gre še “komenta
torja” taistih prireditev, seveda
zgolj iz svojega zornega kota. Pov
sem jasno je, da pri vsem tem
početju o novinarski etiki ni ne
duha ne sluha, temveč gre pred
klamirani;
vsem za zvito obliko reklamiranja
poslovnih potez. Iznajdljivo, ni
lcaj. Thko je bilo tudi v zadnji šte
vilki Dolenjskega lista, ko se je
udarno “lotil” urednika radia Sra
ka, ki naj bi, po njegovem onemo
gočil izid zadnje videokasete s pos
netki s prireditve “Boš videl, kaj
dela Dolen’c”. Pavlin pravi, da
urednik ni dovolil objaviti posnet
kov, s katerimi so v oddaji nasto
pili “njegovi” ansambli, in da to
krat tudi zaradi tega v oddaji ni bi
lo ansamblov iz Dolenjske. Skraj
no pervezno. Naj obrazložim. Ure
dnik radia Sraka se ne ukvarja z
izdajanjem videokaset. S tem se
ukvarja urednik založbe Sraka, kar
Pavlin dobro ve. In naj povem, da
založbi Sraka ni nihče niti ustno
niti pismeno ponudil, da bi izdala
videokaseto s posnetki te pr
ireditve, in da le-ta izdaje tega

leta 1991 osamosvojila kot Zava
rovalnica Tilia, d.d.. Današnjo
novomeško območno enoto Za
varovalnice Triglav so ustanovili
kasneje istega leta. Torej lepo, da
k proslavljanju 50-letnice dolenj
skega zavarovalstva povabijo tudi
ostale zavarovalnice, saj sami
lahko praznujejo največ 5-letnico,
in ne: 50-letnice.
50 ■
Pri številkah pa g. Šepetave ni
najbolj natančen niti ko ugotavlja,
da ima novomeška enota ljubljan
skega Triglava zaupanje več kot
polovice zavarovancev. Če s tem
misli, da mu zaupa polovica njego
vih zavarovancev, mora pač sam
ugotoviti, zakaj mu ne zaupa tudi
druga polovica. Če pa je mislil, da
mu zaupa več kot polovica zava
rovancev na območju, ki ga pokri
va novomeška območna enota
Triglava, mu moramo žal poveda
ti, da
'• ' v zmoti. Sicer nevednost
Ja živi
ne opravičuje, razen če sc v plača
nih člankih lahko napiše vse, kar
se komu zahoče.
Res ni jasno, kdo poziva k praz
novanju: triglavski direktor Boris
Šepetave ali podpisana Majda
Luzar?
Kakorkoli - mi bomo praznova
li delovno.
FRANCI KEK,
služba za odnose z javnostmi
Zavarovalnice Tilia

Petdeset let
zavarovalstva na
Dolenjskem
Dol. list št. 12,21. marca
Smo eno izmed mnogih prosto
voljnih gasilskih društev na Dole
njskem. Glede na našo dejavnost
smo med ljudmi dokaj prisotni,
sodelujemo pa tudi z zavarovalni

Iz pogovora s Spomenko Hribar
v Svobodni misli
V okviru projekta Slovensko
javno mnenje, ki ga vodi dr. Niko
Toš, je v skupini za raziskovanje ra
zumevanja preteklosti in mednarod
nih volilnih sistemov sodelovalo
tudi Spomenka Hribar. Vintervjujo
za revijo Svobodna miselje poveda
la nekaj najznačilnejših ugotovitev,
ki jih na kratko povzemamo.
• Presenetljivo je, da se po petih
letih strankarskega sistema več kot
polovica vprašanih ni izrekla z0
nobeno stranko. Vendar pa isti ljud
je pravijo tudi to, da je strankarski
sistem še vedno najboljši...
• Če odštejem prvi dve leti po osa
mosvojitvi, se zadnja leta politika V
glavnem samo še krpa in maši. Naj
bolj vpijoč je problem odnosov 1
Italijo, ko je naravnost neverjetno,
da naša vlada dopušča takšno
izsiljevanje. Neverjetno je, da nima
mo nekakšne bele knjige, v kateri b>
bilo neovrgljivo dokazano, kaj vsi
so fašisti med vojno počeli pri nas.• Nikoli ni šlo za spravo med par
tizani in domobranci. Sprava je pri
stanek na več resnic, je pravica
bližnjega, da ima svojo resnico, svOce mišljenje in svoje trpljenje ter svo
je dostojanstvo. To je proces, ki j1
namenjen prihodnosti, in ne pretek
losti. Skoda je teh petih let, ki so šla
v nič zaradi namernih zavajanj. A'*'
Zveza borcev ne Zveza komunistov
nista počistili za sabo. Ta bi lahko • Raziskava bo po svoje odgovori
la tudi tistim, ki bi radi iz našega
življenja odstranili priče naše pretek
losti - spomenike. Vlogo Edvarda
Kardelja recimo pozitivno ocenjuj1
več kot 45 odst. vprašanih, nega
tivno pa 35 odst. Še bolje jo je odne
sel Tito. Več kot dve tretjini Ijud1
meni, da tudi spomeniki iz obdobja
socializma sodijo v naš čas,
tretjine tudi spomeniki domobran
cev ne bi molili...
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“Kazen” za
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dr. Vidi Čadonič-Špelič
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Z nemajhnim začudenjem smo
iz sredstev javnega obveščanja izvedele, da vodstvo Krščanske
demokracije Slovenije gospe Vidi
Čadonič-Špelič, glavni tajnici, po
izteku porodniškega dopusta in
dopusta za nego in varstvo otroka
onemogoča vrnitev na delovno
mesto oziroma da ji je pripravIjeno pomagati iskati drugo služ
bo.
Ob sicer pomembnih vprašanjih
s področja pravne države (spošto
vanje Zakona o delovnih razmer
jih in Statuta stranke) je seveda
ključna ugotovitev, da se gospa
Vida Čadonič-Špelič samo zato,
ker je postala mati in v celoti izko
ristila porodniški dopust, ne sme
vrniti na delo!
Razlogi, da gre za izredno občutljiv čas pred volitvami (volitve
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je • Spoštovane poslanke, drage
j. prijateljice! - Ko sem aktivno
;a stopila v politiko, sem se spra[0 sevala ali so možni iskreni člove,e ški odnosi med ljudmi, ki delajo v
ir politiki. Pri svojem delu v Državnem zboru in drugod sem se pre
je pričala, da so človeški odnosi
j. odvisni od vsakega posameznika
0, neglede na pripadnost stranki.
a Vaša izjava mi to potrjuje in dokaj.l *uje, da tudi v politiki najdeš prie jatelje. Vesela sem, da ste se člani.j| ce različnih političnih strank skuj, paj zavzele zame in s tem za vse
0 ženske in mlade mamice, saj tudi
a moj primer žal kaže, da je mateJ rinstvo še vedno bolj spoštovano v
a besedah kot v dejanjih naših politikov. TUdi vaša podpora, spoštoVane poslanke, za katero se vam iz
0 srca zahvaljujem, me zavezuje, da
J bom še naprej vztrajala v politiki,
n| kajti dobrih namenov ni mogoče
. Uni-čiti s preglasovanjem.
j,
dr. VIDA CADONIČ-ŠPLLIČ

Manipulacije in izmišljotine o Vidmu
Z lastninjenjem Vidma nimam nič - Izmišljotine so dokaz o značaju njihovih avtorjev
Povsem običajna, skorajda dol
gočasna je postala navada, da se
ob vseh pomembnih dogodkih v
Sloveniji oglasi Janea Janša, edini
sedaj že patentirani avtor “dokon
čnih in pravih” resnic. Njegova
resnica je edina. Če je kdo ne priz
na, potem ni nekaj z njim v redu
in ga je treba politi z gnojnico.
Janša je srečen človek - vse na tem
svetu mu je kristalno čisto. Izred
no se spozna na ekonomijo, pravo,
kriminal vključno z mafijo. Za vse
v tej državi je kriva mafija, ki
prevzema vso krivdo za težave in
je v isti vlogi kot v časih revolu
cionarnega etatizma “notranji
sovražnik”. Izgleda, da v nekate
rih mlajših bivših članih nekdanje
ZKS še tlijo geni iz obdobja trde
ga socializma.
Vsega je torej kriva mafija, ven
dar ne tista, ki v resnici krade in
uničuje premoženje, ki so ga ust
varili delavci, pač pa tista, ki je
sestavljena iz bivših in sedanjih
“rdečih” direktorjev in funkcio
narjev, ampak po možnosti le ti
stih, ki so ostali na reformni levici
in niso šli med politične transve
stite. Onim pravim mafijcem vseh
sort in barv takšna Janševa defini
cija še kako ustreza, saj jih žaro
meti pravne države ne osvetljujejo.
Seveda tudi nepotrebna in pro
blematična prodaja Vidma ni mo
gla mimo dokončnih ugotovitev
Janše. Preko svojega uradnega
glasila in njegovih raziskovalnih

nikakršnega programa, vsaj take
ga, ki bi ga javnost lahko videla, se
ukvarja z aferami, zlasti namišlje
nimi.
Prodaja Vidma na način, kot se
je zgodila, resnično ni bila nujna.
Zato sem na izredni seji občinske
ga sveta predlagal nekaj možnih
rešitev, s katerimi bi odložili pre
malo premišljeno dražbo. S tem bi
pridobili možnost, da bi se našla
ustreznejša rešitev, ki bi zagotovi
la pretežen vpliv slovenskega gos
podarstva vključno z notranjim
lastništvom delavcev. Tako bi ust
varili možnost za nujno potrebno
dokapitalizacijo podjetja tudi z
udeležbo tujega kapitala. Moje
predloge je svet v celoti sprejel, bili
pa so podlaga za pogovore pri
ministru Dragonji. Zal je izvedba
dražbe s pozno intervencijo vlade
sklepe le delno uresničila.
Vendar je tudi tokrat Janševa
resnica drugačna. Povedal je, da
sem (smo) odvajali denar v tujino,
celo v Beograd, da bi s tem denar
jem jaz, ki da sem ustanovitelj take
firme v tujini, kupil Videm in po
stal njegov (so)lastnik. Da bo
zgodba bolj verjetna, jo je povezal
z mojim nekdanjim delom v Beo
gradu, poznanstvom z Zvonetom
Draganom, in tako je zgodba skr
pana v celoto.
Vse takšne obtožbe na moj
račun ali, kot jih on imenuje
“utemeljeni sumi”, so skupaj s ti
stimi, ki so bile objavljene v Delu,
Slovencu, Našem glasu in posebej

Vedno sem se zavzemal za pravice
delavcev. Kriza Vidma ob mojem
odhodu v pokoj ni nastala zaradi
slabih poslovnih odločitev, ki jih
moramo presojati v pogojih teda
njega časa. Kriza je nastala pred
vsem zaradi izgube jugoslovanske
ga trga in recesije na svetovnem
trgu papirja in celuloze. Veliko
delavcev je žal po mojem odhodu
izgubilo zaposlitev tudi zaradi ne
zainteresiranosti države za pomoč
pri reševanju Vidma. V tistem
času je bilo še možno z manjšim
finančnim posegom razrešiti lik
vidnost in nekatere druge bistvene
probleme Vidma. Namesto realne
pomoči se je okrog Vidma zbrala
kopica inštitucij in posameznikov
- tudi tujih, katere so bolj zanimali
lastni interesi kot pa perspektiva
Vidma. Pomemben član takratne
vlade je bil tudi Janez Janša. De
lavcev na cesto torej nisem posta
vil jaz niti takratna SDP, ampak
tisti, ki so bili na oblasti.
Pa še to: slovensko javnost zelo
zanima prava resnica o trgovanju
z orožjem, o milijonih nemških
mark, ki so skopneli kot lanski
sneg, in o ljudeh, ki se jih “uteme
ljeno sumi”, da so ta denar po
spravili v lastne žepe. Ta tema
očitno ni v interesu “izganjalcev
hudiča”, sicer bi raziskovalni novi
narji o njem imeli kaj povedati. Če
ni dokazov, pa na osnovi konstruk
tov in “utemeljenih sumov”.
SILVO GORENC
Krško

NASTOP PEVCEV

invalidke v gledališču

NOVO MESTO - Društvo inva
lidov Novo mesto je ob dnevu žena
‘n materinskem dnevu zopet poka
dilo pozornost do svojin članic 'udi letos so pripravili proslavo. V
Petek, 15. marca, so člani obiskali
JS ler staro Šentjakobsko giedali^e v yubljani in si ogledali pred
stavo Feda Šehoviča Kurbe. Rado
živo in satirično duhovito delo, ki
razkriva vse slabe “vrline” človeka
v vojnem času in gledalca napelje
ta misel, da je politika to, kar so
rideli na odru. Nagrada igralcem
Je bil velik aplavz in šopek cvetja,
v gostišču Štorovje je društvo
Pripravilo drugi del večera^
Naslednji teden pa je
Vodstvo društva obiskalo svoje
članice v Domu starejših občanov
V Novem mestu in jih razveselilo s
skromnim darilom, nageljnom in
klepetom. Res vzorna skrb za svo
je članstvo!
ANDREJ GREGORČIČ

ENOTA NOVO MESTO
ADAMIČEVA 2
TEL 321-027
Opravljamo vse vrste bančnih storitev za
• občane
• obrtnike
• podjetja
POSEBNA UGODNOST
- gotovinski krediti za občane do 4 let
10% do 13% letno
- tolarsko depozitno varčevanje
do 7,5% letno
- tolarski depoziti z devizno klavzulo
do 7,5% letno
- vezava tolarskih sredstev z devizno klavzulo na osnovi proda
je vaših deviz in ponovnega nakupa deviz v višini glavnice in
pripadajočih obresti, oboje po srednjem tečaju Banke Sloveniie
do 6,5% letno
VABLJENI V NAŠO ENOTO NA ADAMIČEVI 2 V NOVF’^ MPSTU
V PROSTORIH OBRTNE ZADRUGE HRAST!

OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
OBČINSKI SVET
Komisija za odlikovanja in
občinska priznanja
objavlja na podlagi 18. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS
št. 2/96) ter 15. in 16, člena Pravilnika o izvajanju Odloka o
občinskih priznanjih

1. Občinski svet Občine Krško podeljuje posameznikom, organi
zacijam in skupnostim ter njihovim organom, skupinam in dru
gim organizacijam ter enotam Slovenske vojske naslednja ob
činska PRIZNANJA:
a) VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO - za življenjsko delo in za izre
dne dosežke na področju družbenega in ekonomskega razvoja
občine
b) ZNAK OBČINE KRŠKO - za dosežene uspehe pri delu ali za
dejanja, ki v občini zaslužijo splošno priznanje ali imajo pose
ben pomen za družbeni in gospodarski razvoj občine
c) PRIZNANJE OBČINE KRŠKO - se podeljuje v primerih, ko niso
izpolnjeni pogoji za podelitev ZNAKA OBČINE, pa je družbeno
priznanje utemeljeno

J

ŠENTJERNEJ - V torek, 20.
marca, je v Šmarjeških Toplicah
nastopil mešani pevski zbor Vlaste
Tavčar iz Šentjerneja. S svojimi
Prelepimi pesmimi je toplo razve
selil vse navzoče goste, ki tu iščejo
svoje zdravje. Ta pevski zbor je
resnično idealen. Imajo tudi obe
taven podmladek: na klarinet igra
ta Uroš Jordan in Miha Recelj.
Pohvale pa je vreden tudi naš
najstarejši inštrument citre. Takih
nastopov si šmarješki gostje še žejjo. Na željo poslušalcev so zape
ti še “Lepšega kraja na svetu ni..”
uidi ta pesem je bila nagrajena z
thednarodnim aplavzom, saj je
koncert obiskalo tudi nekaj gostov
R tujine. Pa skoraj nasvidenje v
Šmarjeških Toplicah!
EMILIJA LAUŠEVIČ

SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA

RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE KRŠKO
ZA LETO 1996

2

_ bodo nekje oktobra, novembra ali
j decembra), seveda ne vzdržijo, saj
gre za grobo kršenje pravic iz maj terinstva.
:
Ker je to doletelo celo političarko, doktorico znanosti, kar pred
’ očmi javnosti, se seveda pojavlja
, utemeljena skrb, da je to vzorčni
J primer tisiega, kar utegne mlade
] mamice še v mnogo bolj krutih
: oblikah doleteti tudi ob morebit1 nem podaljšanju porodniške, za
kar se nenehno zavzema prav ta
stranka!
Ob vseh velikih besedah o zago
tavljanju enakih možnosti za žen
ske in moške v politiki in v življe
nju nasploh ostaja grenak priokus,
Saj je edini razlog za “kazen”, ki je
doletela gospo Vido ČadoničŠpelič, materinstvo.
DANICA SIMŠIČ
in še 9 podpisov

Sl B

KRIŽEV POT V PODGORJU - Množica ljudi iz stopiške in sosednjih podgorski župnij se je zadnjo nedeljo
popoldne udeležila križevega pota, ljudske pobožnosti, ki jo že 15 let zapored prirejajo v času pred veliko nočjo.
Sprevod se vije od križpotja pred Pangrč Grmom do starodavne cervice sv Miklavža, ki že kakih 700 let stoji na
vzpetini v pobočju Kukove gore, kot so včasih rekli osrednjemu gorjanskemu masivu. (Foto: A. Bartelj)
novinarjev in na tiskovni konfe
renci je zopet nasuta kopica izmiš
ljotin, konstruktov, podtikanj in
žalitev predvsem na moj račun.
Seveda to nima nikakršne zveze z
reševanjem Vidma, ampak z Jan
ševo predvolilno bitko. Ker nima

DOBRODELNI
KONCERT ZA
POMOČ MATEJU
ZABUKOVJE - Ansambel
Ocvirk in THo Žibert sta dala
pobudo, da bi za kritje dela
stroškov za nakup invalid
skega vozička in nujnih pri
pomočkov za lajšanje življe
nja mladega tetraplegika
Mateja Božiča iz Podgorja ob
Sevnični pripravili dobrodel
ni koncert. Koncert, na kate
rem bodo poleg omenjenih
ansamblov ne le brezplačno
nastopili, ampak še kaj pri
spevali iz svojih žepov za
Mateja, pevski zbor in har
monikarji ter podeželska
mladina iz Zabukovja, bo v
nedeljo, 31, marca, ob 15. uri
v šoli v Zabukovju. Za pomoč
Mateju je Janez Podlesnik,
član Tria Žibert, že zbral
nekaj prispevkov sevniških
obrtnikov oz. podjetnikov, o
celotnem izkupičku pa bomo
poročali po nedeljskem do
brodelnem koncertu v Zabu
kovju, ki sta ga podprla tudi
sevniški radio in Dolenjski
list, posnel pa gu bo televizij
ski snemalec Franci Pavko
vič.

Šl. 13 (2433), 28. marca 1996

v Mag-ih, čisti konstrukti in izmiš
ljotine. Janez Janša in njegovi jih
bodo morali dokazati pred sodi
ščem. Pri tem pa se “konstruktor
ji” in “raziskovalci” niso niti toliko
otrudili, da ne bi pisali tako slaoumnih izmišljotin, ki že same po
sebi ne vzdržijo nobene kritične
presoje. Smešne in onkraj zdrave
ga razuma so na primer trditve o
moji povezanosti in solastništvu
pri potencialnih kupcih Vidma, o
plasiranju denarja v Beograd ali
kam drugam, o mojem članstvu v
upniškem odboru Vidma, o mo
jem načrtu za uničenje slovenske
papirne industrije... Tako na pri
mer ni težko preveriti, kdo so člani
upniškega odbora Vidma, kot di
rektor Vidma sem z ustavitvijo
dobave časopisnega papirja prislil
Beograd na višje tržne cene, kar je
bilo za tiste čase nekaj nezaslišane
ga. Le zaradi javnosti ponovno iz
javljam s polno moralno in mate
rialno odgovornostjo, da s takšnim
ali drugačnim lastninjenjem Vid
ma nimam nič opraviti. Moje delo
v tem podjetju je bilo javno in
pošteno ter dostopno vsem urad
nim ustanovam. Zaradi tega me
izmišljotine ne prizadenejo, so pa
primeren dokaz o značaju njihovih
avtorjev.
Njihovo stalno obreganje nad
Združeno listo, katere član in
predsednik sem v Krškem in kar
jih očitno zelo moti, me ne prese
neča. Po svojem političnem prepri
čanju nameravam ostati na sloven
ski levici, ki jo dosedaj resnično
zastopa edino Združena lista, ne
a stranka, pokrita z napačnim
lobukom. Kčr imamo program,
primerljiv tudi s programi evrop
ske socialne demokracije, se nam
ni treba ukvarjati z izmišljenimi
aferami in zlaganimi obtožbami.

2. Predlog lahko dajo:
Občinski svet in njegova delovna telesa, podjetja, krajevne
skupnosti, enote slovenske vojske ter druge organizacije in
skupnosti. Pobudo lahko dajo tem organom, organizacijam in
skupnostim tudi delovni ljudje in občani.
3. V predlogu mora biti navedena vrsta priznanja,za katero se
predlaga, z obrazložitvijo in navedbo podatkov o predlaganem
kandidatu, iz katerih je moč neposredno ugotoviti utemeljenost
predloga.
4. Predloge je treba poslati na Občino Krško, Cesta krških žrtev
14, Občinski svet - Komisija za odlikovanja in občinska priznan
ja do 24. aprila 1996 do 12. ure.

Hribar, morda jo bo spet skupil!”
O nesrečah, boleznih in operacijah nekoč na Dolenjskem - Iz Dolenjskih novic
Ena izmed zanimivosti Dolenj
skih novic pred sto in več leti je bil
njihov živahen, za vsakogar ra
zumljivo pisan slovenski jezik, do
stikrat sočno zabeljen s prispodo
bami in z ljudsko modrostjo. Člo
vek še danes z veseljem prebira
članke, uvodnike, kratka poročila
in razne druge zapise skoraj niko
li podpisanih sodelavcev takrat
nega domačega pokrajinega glasi
la.
Desetega decembra 1909 so v
Novicah poročali, da so v moški
bolnišnici v Kandiji v novembru
pred 87 leti sprejeli 117 novih bol
nikov, od prej pa jih je ostalo v
zavodu 86. Odpustili so 77 ozdrav
ljenih, 20 zboljšanih, 8 jih ni našlo
pričakovanega uspeha, umrli pa so
trije. V novembru 1909 je imela
bolnišnica 2.827 oskrbnih dni.
Posebno so takratne bralce Novic
zanimale posledice nesreč in raz
nih obolenj, saj je časnik upeljal
kar redno rubriko s takimi poro
čili. Kaj prida pa se pri tem pisa
nju za “varovanje časti in dobrega
imena” posameznikov Novice niso
zanimale, kot povedo naslednje
vrstice:
“... Fant Hribar z Dolge njive,
župnija Šent Lovrenc, je vnet pre
tepač. Prilezel je bil v bolnico že
pred dvema mesecam z zlomljeno
nogo. A to ga ni izmodrilo, nemir
na kri gaje zopet vlekla v gostilno,
od koder je prinesel v bolnico vse
razrezano uho. Hribar, bo zdaj
dovolj skušnje? V tretje gre rado,
morda jo boš kmalu zopet skupil,

če boš lazil po nevarnih druž
bah...”
Jožefu Leganu iz Korit pri Do
brniču so operirali “nečedno pri
tiklino na vratu”, medtem ko Ju
rij Činkelj iz Grčaric, kije trpel za
rakom na želodcu, operacije ni
hotel in se je vrnil na Kočevsko
tak, kot je prišel. Jožef Korošec,
12-letni fant s Čateža, je bil v
bolnišnici zaradi zlomljene noge:
zmečkalo mu jo je kolo voza, pol
nega gramoza. Zidarskemu po
močniku Matiji Zajcu iz Št. Ru
perta, ki je “...od vinske kapljice
omoten zgrmel z odra na tla’', so v
bolnici “hrbtenico lepo naravnali
in vse se je čedno zaraslo. Pijanci
imajo srečo in Matija še dobrega
angela varuha. Naj ga srčno za
hvali za pomoč in se mu vsak dan
priporoča!”

Novice in dodajajo: “Naj zahvali
Boga pa spretne zdravnike in us
miljene brate ter pošteno služi
Bogu in ljudem.” - Jože Košmrlj s
Slatnika je prišel v bolnišnico um
ret: ves čas ni spregovoril niti be
sedice, kakor bi bil mutast. Samo
sv. olje je mogel sprejeti.
Časnik je ta dan poročilo o
nesrečah in boleznih sklenil s tem
le odstavkom:
“Nihče ne bi verjel, da pridejo
celo iz špekulacije v Kandijo umi
rat. Neki hrvaški Vlah je naravnost
rekel: Pri vas se ceneje umre. S
petakom je vse poravnano: krsta,
pogreb in še ena sv. maša povrh. Torej še pri tem mora biti barantija. Lepa je ta!”

Obstreljenemu Nacetu Planin
šku iz Vel. Loke so odrezali 2 pr
sta, a “s tremi utegne še gibati,
toda za vojaka ne bo več, ker je
slab strelec...” Deček Peter Muhič
iz župnije Suhor se je ranil z dinamitno patrono, da so mu morali v
Kandiji “...prste prikrajšati, da ne
bo več segal po tako nevarnih
rečeh, kot je dinamit. Ja, ti spačeni
otroci vse iztaknejo! Stariši, po
zor!”

ZGODILO SE JE V
MOKRONOGU

Novice poročajo isti dan še, da
“...brez Ribničana ne more nikjer
biti:, tudi v bolnici se zdravita
dva...” Petru Lindiču iz Dol. vasi
pri Šmarjeti so izrezali bulo na
hrbtu. Bo kmalu dober, pišejo

ZLOBNOST. - V nedeljo,
10.t.m. so zlobni fantje v
Mokronogu napojili 40-letnega usnjarskega pomočnika
Janeza Zgaga. Popolnoma
upijanjenega so izvedli iz
krčme in ga popačili na spo
lovilih na nečloveški način.
Pustili so ga čez noč ležati pri
cesti, kjer je imenovani izgu
bil veliko krvi. Županstvo
občine Mokronog ga je dalo
drugi dan v bolnišnico.
(Dol. novice, 15.5.1896)
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MODNI KOTIČEK

Moderen malček
Starši se pogosto znajdejo v
negotovosti, kako obleči malč
ka, da bo čeden in moderen, ne
da bi pri tem zapravili celo
premoženje, saj bo v nekaj
mesecih prerasel drago kuplje
na oblačilca in obutev. Nekate
ri si sposojajo od prijateljev,
drugi so jih prihranili odcodraščajočih otrok, tretji pa lahko
nudijo otroku vse brez strahu,
da mu bo kmalu vse premajh
no. Ne glede na to, med katere
sodite sami, lahko z malo iz
najdljivosti in dobre volje svo
jemu malčku omogočite pose
ben način oblačenja.
Vedite, da je lažje okusno
oblačiti otroke kot starejše, saj
jim pristoji skoraj vse. Stara
oblačila preuredite ali pa jih
shranite za naslednjega otroka.
Pomembna je predvsem sklad
nost barv in materialov (od
nogavic do pokrivala). Ne po
vsem nova oblačilca lahko
popestrite z modnimi dodatki,
kot so klobučki, kapice, rutice,
naramnice itn., pri tem pa
upoštevajte otrokovo počutje.
Posamezne artikle popestrite z
raznimi našitki. Ne bodite
preveč staromodni pri izbira
nju oblačil glede na spol otro
ka! Ko se vsi skupaj odpravite
ven, skušajte uskladiti svojo
obleko z otrokovo in obratno,
saj bo to prispevalo k dodatne
mu zasenčenju malo slabših
oblačil. Skladnost vedno dose
že svoje.
Nikoli se ne slepite s pred
sodki, da vaš otrok nima mož
nosti za boljše oblačenje! Če pa
ste sami nemočni, se posvetuj
te z modnim strokovnjakom,
saj je otrok prav tako zrcalo
staršem, kot so starši zrcalo
otroku.
JERCA LEGAN

A
m.
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Januarja odlikovan, marca kaznovan
Spor zaradi Titove slike - Ali borci res ne smemo več imeti svojega ponosa, dokler še
živimo? Značilno je, da ne dobim pisnega sklepa o kaznovanju, o suspenzu
Samo zaradi obvestila organiza
ciji ZZB Kot pri Semiču, da tri
člane UO PGD Kot-Brezje moti
simbol TITOVE slike, ki visi na
zidu sejne sobe v Gasilskem domu
navedenega društva, sem bil od
UO PGD grobo kaznovan, celo s
suspenzom iz UO navedenega
društva. Poleg tega, da sem bil do
sedaj dolgo let član UO tega
društva, opravljam tudi funkcijo
sekretarja organizacije ZB Kot, ki
mi nalaga kot moralno obvezo, da
sem obvestil svojo organizacijo o
postavljeni zahtevi o odstranitvi
Titove
'itove slike
slike.
Organizacija ZB je poslala UO
PGD vljudno pismo, naj svoje
člane UO opozori, da se vr1bodoče
vzdržijo takih pripomb, če pa je to
resen problem, naj obravnavajo
poslano pismo na UO PGD na eni
izmed svojih sej. Naš namen je bil
samo opozorilo, ne pa obrekova
nje, kot so si to začeli predstavlja
ti v UO. Navedeni UO je v pismu
našel kup obrekovanj in grobih
napadovi
napadov in celo 90-odstotne laži.
Skupaj s predsednikom organiza
cije ZB Kot sva večkrat pojasnila
predsedniku PGD, da v pismu ni
obrekovanj in podobnega, da smo
se v pismu korektno držali etike
spoštovanja, saj smo se želeli vna
prej izogniti zaostrovanju med
gasilskim društvom in našo orga
nizacijo. Poudarjam pa, da smo v
pismu resnično opozorili UO
gasilcev, naj se nekateri njihovi
člani vzdržijo zahtev po odstranitvi
simbola Titove slike, obrazložili
tudi, kaj je pomenil ta simbol za
nas borce in še vedno pomeni
njegova slika v sejni sobi, v kateri
imamo mi oz. ima naša organiza
cija svoja srečanja in seje.
Prišlo je do seje UO PGD, ki je
kot nam v odgovor na naše pred
loge v navedenem pismu o sporni
zadevi sprejel sklep, da se naš sim
bol Titove slike oasti
Istrani iz prosto
rov sejne sobe, ko pa imamo sejo,
jo za čas seje lahko postavimo
nazaj na zid. Po mojem mnenju, je
navedena seja, ki je bila 8. marca,
neligitimna, saj je potekala po
naobičajnem dnevnem redu. Kot
član UO PGD sem bil obveščen za
sejo dve uri pred začetkom seje
brez obrazložitve dnevnega reda.
Če bi vedel, da bo UO obravnaval
pismo ZB, bi sejo takoj zapustil,
saj sem videl, da na seji ni pred
sednika organizacije ZB Kot, da bi
skupaj pojasnila vsebino pisma.
Le-ta ni bil vabljen. Tako je UO
obravnaval navedeno pismo nena
povedano in kot odgovor nanj je
meni izrekel neupravičeno sus
penz iz UO PGD, in to na predlog

člana UO Slava Cesarja. Menim,
da mi takšno kazen lahko izreče le
častno razsodišče, ne pa UO, kar
je v nasprotju z določili
acil statuta.
Vprašujem se: zakaj sem sedaj
obtoženec, ali ne bi smel obvestiti
svoje organizacije, da nekateri čla
ni UO PGD zahtevajo odstranitev
Titove slike, našega simbola? Da
je ta zahteva obstajala, je res, saj
je to v sklepu seje UO z dne 8. 3.
1996 neizpodbitno potrjeno, in je
bil sprejet sklep, da se simbol od
strani. Krivec, kdo? Krivec zakaj?
Na osnovi česa kazen suspenza
in zakaj? Ali borci res nimamo več
svojega mesta, ne smemo imeti več
svojega ponosa, svojih simbolov,
vsaj dokler še živimo? Želim odgo
vore.
Do danes nisem prejel od UO
pisnega sklepa o mojem kazno
vanju. Upam, da bom ta sklep pre
jel in da bo vseboval pojasnilo oz.
obrazložitev osnove kaznovanja,
kakor tudi pravni poduk, kam se
lahko pritožim na neupravičeno
izrečeno kazen. To pravico mi da
jeta ustavni zakon, saj se imam
pravico braniti. Ne gre za pravda
nje s PGD, gre za to, da dokažem
svojo nedolžnost in njihovo zmo
to in neupravičeno teptanje mene
in moje organizacije ZB.
Naj povem, da sem aktiven član
v UO od leta 1982, ko pa je zaradi
bolezni zapustil predsedovanje
sdsedo
tov. Kapš, me je pritegnil v odbor
za tajnika takratni predsednik tov.

PLETLI S ŠIBJEM IN
SLAMO
NOVO MESTO - Pred kratkim
se je na kmetijski šoli Sevno pod
Trško goro končal večmesečni
tečaj ročnih del. Tečaj je končala
skupščina 13 upokojencev. Preda
vanja in praktični prikaz je vodil g.
Janez Firm, ki poučuje praktični
pouk na srednji kmetijski šoli
Grm. Med nami so bili ljudje
različnih poklicev, stari od 50 do
90 let. Priznati moramo, da smo se
veliko naučili. Izdelovali smo pre
lepe okrasne predmete iz ržene
slame, pletli pa smo tudi košare in
zapletali steklenice. Na koncu smo
odšli v Prekmurje in si v Lipvcih
ogledali pletenje s slamo na tradi
cionalen način, na Ptuju pa nam je
pletarski mojster z vrbovim šibjem
pokazal, kako se zapleta stekleni
ca. Na tečaju smo preživeli čudo
vite zimske mesece. Za vedno pa
nam bo ostal v spominu lep člove
ški odnos predavatelja g. Firma.
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13.0
13.0
MATERINSKI DAN NA DVORU - V nedeljo popoldne so člani KDDv<j\^

učenci glasbene šole Francija Možeta, učenci OS Dvor in ansambel Rožu
zaliv pripravili materam in ostalim obiskovalcem prijetno prireditev. Rožti
zaliv je v tej sestavi nastopil prvič in požel lepe pohvale. Po prireditvi jj
člani pripravili skromno zakusko, ansambel in obiskovalci pa so se lahki 17.0
za trenutek pogovorili in pozabili na vsakdanje skrbi. (Foto: S. Mirtič) 17.1
18.0
18.3
19.1
193
20.0
20.3
21.2

DOLENJSKA
BANKA

22.3
23.ll
23.1

PRENOVA EKSPOZITURE TREBNJE

SL
9.00
tl

Dolenjska banka d.d. obvešča komitente s področja Trebnjega, da bo 1.4.1996
pričela s prenovo poslovnih prostorov ekspoziture Trebnje. V času prenove bo banka
zagotovila nemoteno opravljanje vseh bančnih poslov na začasni lokaciji v prostorih
Blagovnice Mercator Gradišče na Golijevem trgu 11 v Trebnjem. Tudi delovni čas
ekspoziture ostane nespremenjen in sicer vsakdan od 8. do 18. ter
ob sobotah od 8. do 12. ure., za odsek kreditiranja pa vsak delavnik od 7. do 15. ure.
Novi, sodobneje opremljeni poslovni prostori ekspoziture Trebnje bodo nudili
enostavnejše in prijetnejše poslovanje, večjo zasebnost in uporabo sodobnejše bančne tehnologije,
zato smo prepričani, da boste spremembo sprejeli z razumevanjem.
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Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas vabimo k sodelovanju.

Siri

Bar
lilir

Krkine nagrade

JOŽICA KASTELIC

znanje za zdravje

Karel Željko
Ni mogoče verjeti, da je na
začetku letošnje pomladi in v letu,
ko bi praznoval šele 59-letnico, za
vselej odšel Karel Željko, ugledni
obrtnik, inovator, veseljak, ljubitelj narave in vseg^ lepega.
a. Smrt
Sr
gaje doletela na poroki nečakinje.
Poln idej, zamisli in elana kot pred
desetletji, ko je s področja elektro
tehnike v skromnih razmerah za
slepe in slabovidne izumil preizku
ševalec faze, indikator svetlobe in
vodno tehtnico. Številna odličja, ki
jih je dobil za izumiteljstvo, teh
nične izboljšave in dosežke na
področju energetskih napajalnih
sistemov, krasijo njegove delavniške prostore.
Leta 1979 je bil med prvomaj
skimi nagrajenci dela, ki so na Bri
onih prejeli odličja. Slovenska te
levizija gaje leta 1985 proglasila za
inovatorja leta. V njegovi vzorno
urejeni'de...........................................
delavnici je bilo po njegovi
zamisli in s pomočjo sodelavcev
skonstruiranih in izdelanih ogro
mno unikatnih napajalnih siste
mov za galvanizacijo, za termično
obdelavo, za krmiljenje zahtevnih
tehnoloških procesov v industriji
in podobno. Naprave z značko
Željko so naročili z vseh območij
nekdanje Jugoslavije. Najnovejši
serijski izdelki iz delavnice Željko
pa so tokovni transformatorji, ki se
uporabljajo pri elektrotehničnih
meritvah. Ker so izdelki podvrženi
strogi kontroli, je Željko najso
dobneje opremil merilni labora
torij, ki je priznan od državnega
Urada za standardizacijo in mero
slovje. Prav zadnje dni je naročal
vso potrebno dokumentacijo za
pridobitev certifikata ISO 9001.
Prosti čas je pokojni Karel po
rabil za urejanje delavnice, hiše in
okolice. Skrbno se je posvečal
vsaki od neštetih cvetlic, ki krasi
jo okolico doma. Nenehno je ure
jal brežino Krke ob hiši, kjer je rad
posedel s prijatelji, svojci in sode
lavci.
MIRKO VESEL

Rauh. Za uspešno delo v UO in
gasilskem društvu sem prejel
republiško odlikovanje II. stopnje
in letos januarja še odlikovanje I.
stopnje. Sedaj ne vem, kako gre
do skupaj odlikovanja in kazni.
Želim odgovor.
Po mojem globokem prepriča
nju, so prišli v UO PGD ljudje s
strankarskimi vetrovi in morda bo
to vzrok za zmanjševanje članstva
v gasilskem društvu. Na to mož
nost je bilo opozorjeno že ob se
stavi tega UO, toda opozorila niso
zalegla.
Puščam presojo o mojem ka
znovanju javnosti zlasti borcem in
gasilcem. Naj presodijo, če je kaz
novanje upravičeno ali ne. Za Va
šo presojo, se Vam lepo zahvalju
jem.
JOŽE HUTAR
Sadinja vas 11
Semič

VZGOJNO VARSTVENA ORGANIZACIJA
NOVO MESTO, p.o.
Ragovska 18
in
VZGOJNO-VARSTVENE ENOTE PRI
OSNOVNIH ŠOLAH

razpisujejo

ISO
VPIS PREDŠOLSKIH
OTROK
V ŠOL. LETU 1996—97

Svet sklada Krkinih nagrad nadaljuje dolgoletno tradicijo Krkinih nagrad
za ustvarjalno in raziskovalno delo, zato vabimo dolenjske srednješolce,
da prijavijo skupinske raziskovalne naloge na

Razpis XXVI. Krkinih nagrad 1996
Razpisujemo deset raziskovalnih nalog s področij:

Vpis v VVO Novo mesto bo potekal na upravi VVO Novo
mesto, Ragovska 18, od 1.4. do 12.4.1996 od 9.00 do 15.30
ure.

• Raziskave v farmacevtski industnji
• 250 let novomeške gimnazije

Vpis v VVE pri osnovnih šolah:
— v VVE STOPIČE in DOLŽ:
2. in 3.4. od 9.00 do 14.00 ure, 4.4. od 9.00 do 16.00 ure v
OŠ Stopiče.
— v VVE DOLENJSKE TOPLICE:
od 1. do 12.4. od 9.00 do 14.00 ure (za otroke, ki bodo s 1.
9. napolnili 2 leti) v tajništvu OŠ.
— v VVE BRUSNICE (program MŠ):
9. 4. od 8.00 do 13.00 ure in 10. 4. od 12.00 do 16.00 ure v
tajništvu OŠ.
Vpis bo za otroke, roj. v letu 1990 in v letu 1991 (do 30.6.).
— v VVE MIRNA PEČ:
od 1.4. do 12. 4. od 8.00 do 15.00 ure v tajništvu OŠ.
— v VVE ŠMARJETA:
od 1.4. do 12. 4. od 9.00 do 15.30 ure v OŠ Šmarjeta.
— v VVE VAVTA VAS:
od 1.4. do 5.4. od 9.00 do 14.00 ure in od 9.4. do 11.4. od
14.00 do 16.00 ure v VVE Vavta vas.
V zgoraj navedenem roku lahko.
— vpišete otroka v VVO Novo mesto ali VVE pri osnovnih
šolah za sprejem v šol. 1.1996-97 ali evidenčno, če varstva
še ne potrebujete v tem šolskem letu,
— obnovite zavrnjeno vlogo za sprejem iz preteklega leta,
— zaprosite za premestitev vašega otroka v drugo VVE.
V VVO Novo mesto bo možen tudi vpis v:
— POPOLDANSKI ODDELEK V VVE LABOD — LOČNA 1 (v
kombinaciji z bivanjem v dopoldanskem času).

• Pomen informatike v sodobnem svetu
• Varstvo okolja na Dolenjskem in v Krki
- Na razpis se srednješolci lahko pnjavite v skupinah od dveh do štirih
članov.
- Svoje raziskovalne naloge boste izdelali samo za ta razpis.
- Izbrali bomo raziskovalne naloge, izdelane v šolskem letu 1995/1996.
- Istega mentorja oziroma komentorja bomo upoštevali le pn eni
raziskovalni nalogi.
Prijavo z osebnimi podatki in s povzetkom raziskovalne naloge pošljite
do 30. apnla 1996 na naslov:
Krka, p. o., Novo mesto
Izobraževalni center,
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto

(p KRKk
Svojo prihodnost uresničujemo že danes.
J
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TOREK, 2. IV.
SLOVENIJA 1

Televizija si pridržuje pravico do
morebitnih sprememb sporedov!

ČETRTEK, 28. III.
SLOVENIJA 1
9-45 -0.20 TELETEKST
10.00 VIDEO STRANI
10.15 OTROŠKI PROGRAM
OTROŠKA ODDAJA
10.30 BATMAN, amer. naniz., 24/32
10.55 TEDENSKI IZBOR
RIBJE POTI, Šved. poljudnoznm. serija, 1/4
I
11.25 PO DOMAČE
'13.00 POROČILA
'13.05 KOLO SREČE, ponov.
P114.40 TEDENSKI IZBOR
'f
ZASEBNO ŽIVLJENJE RASTLIN,
'j
poljudnoznan. serija, 5/6
15.30 PARLAMENTARNA KRIŽPOTJA
«117.00 TV DNEVNIKI
17.10 OTROŠKI PROGRAM
ŽIV ŽAV
18.00 KATE IN ALLIE, angl. naniz., 12/22
18.30 KOLO SREČE, TV IGRICA
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
20.05 NOREC V MNOŽICI, amer. naniz, 14/16
20.35 TEDNIK
21.25 “ZLATA ŠESTDESETA SLOVENSKE
POPEVKE”, 2. oddaja: Nostalgija s Sta
netom Mancinijem
22.35 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
23.00 POSLOVNA BORZA
23.15 NA PROSTOSTI, angl. nadalj, 1/6

SLOVENIJA 2
! 9-00 Euroneus -11.25 Tedenski izbor: Namibija, 4/
4; 11.55 V žarišču; 12.25 Zgodbe iz Amerike, dok.
Potop, serija, 2/6; 13.15 Umetnostno drsanje (posn«ek) • 15.15 Sodobni zločini, nizoz. film; 16.40
Norec v množici, amer. naniz, 13/16; 17.05 Poletje
1945, nizoz. nadalj. -18.00 Po Sloveniji -18.45 Sve
tovni poslovni utrip -19.15 Zlati petelin, 4/6 - 20.05
^žarišču - 20.35 Dr. Finlay, Škot. naniz, 2/7 - 21.25
Povečava - 23.55 Koncert simfoničnega orkestra

Kanala
8-05 Novice - 8.15 Splošna praksa (ponov. 16. dela)
■10.00 Strahopetni duhec (ponov. 11. dela)-10.30
Hondo (ponov. 4. dela) -11.25 Angleški vrt (dok.
°ddaja) -12.05 Replika (ponov.) -16.00 Novice '7.30 Dance sesion (ponov.) -18.00 Splošna prak®(17. del. avstral. naniz.) -19.00 Pika na A -19.30
Strahopetni duhec (12. del. risane serije) - 20.00 Pot
flamingov (amer, naniz.) - 20.50 Nagrada (amer.
film) - 23.10 Na piki imamo - 0.00 CNN poroča
htv i

LlO TV spored - 7.25 Poročila - 7.30 Santa Bar
bara (se.rija) - 8.15 Dobro jutro -10.00 Poročila 10.05 Izobraževalni program -11.30 Program za
otroke in mladino -12.00 Poročila -12.20 Ljubeicn (serija) -12.45 Plačenec (fran. film) -14.35
Program za otroke in mladino -16.45 Hrvaška
tfartes -17.45 Kristalno cesarstvo (serija, 88/120)
"18.15 Kolo sreče -18.50 Moč denarja -19.30
dnevnik, šport, vreme - 20.10 Portreti (dok. odHaja) - 21.20 Glasbena oddaja - 22.25 Dnevnik 42.45 S sliko na sliko - 23.15 Triler - 0.15 Poročila

HTV2
14.40 Video strani • 14.55 TV koledar -15.05
Ekran brez okvirja -16.05 Šopek dolarjev (ponov.)
' 16.35 Federacija in konfederacija - 17.05
Skrivnostno življenje rastlin (dok. oddaja) -17.55
Rokomet -19.00 Risanka -19.30 Dnevnik, vreme,
•Pori - 20.15 Kitajska plaža (serija) - 21.050
ReSitev 911 (dok. serija) - 22.00 Od 16 do 24 - 22.30
Ljubezenska pisma z naklepom (hrvaški film)

petek,

29.

m.

Slovenija 1
845 • 1.25 TELETEKST
900 VIDEOSTRANI
930 OTROŠKI PROGRAM
UČIMO SE ROČNIH USTVARJALNOSTI, 2/52
9.45 OTROCI Šl RNEGA SVETA, amer.
dok. naniz, 23/26
>015 “ZLATA ŠESTDESETA SLOVENSKE
POPEVKE”, 2. oddaja: Nostalgija s Sta
netom Mancinijem
‘105 ZGODBA O BENNYJU GOODMANU,
amer, film
9.00 POROČILA
3.05 KOLO SREČE, ponov.
4.30 TERRA X. nem. poljudnoznanstv. serija, 2/10
6.15 LUTKOVNAGLASBENAPRAVLJICA
■6.20 KAM VODIJO NAŠE STEZICE, odda
ja Iv Koper
"•00 DNEVNIK 1
|7.I0 OTROŠKI PROGRAM
8.00 KATE IN ALLIE, angl. naniz, 13/22
8.30 HUGO-TV IGRICA
9.1(1 RISANKA
l?-30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
•8-05 SORODNE DUŠE, angl. naniz, 4/21
«1.40 PODARIM DOBIM
0.50 POGLEJ IN ZADENI
‘2.30 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
‘3.00 GOLI. amer. film

Slovenija 2
7.00 Euronevvs -10.30 Tedenski izbor: Svetovni
IMvoni utrip, ponov,; 11,00 V žarišču; 11.30
‘ttanost od blizu, ponov,; 11.55 Povečava; 12.45
•like iz življenja udarnika, igrani film ■ 14.25
Hokej -16.25 Sorodne duše, angl. naniz, 3/21 16.55 Ribje poli, Šved. poljudnoznan. serija, 2/4
'17.25 Veliki dosežki slov. kirurgije ■ 18.00 Po
Sloveniji -18.45 Planet šport -19.45 Tok, tok,

kont. oddaja za mladostnike - 20.05 V žarišču 20.20 Forum - 20.35 Angel Falls, amer. nadalj,
1/6-21.25 Studio City - 22.25 Novice iz sveta raz
vedrila - 22.50 Nor na reklame, 13/15

KANALA

NEDELJA, 31. III.
SLOVENIJA 1

9.45-0.15 TELETEKST
&
d.d.
>
10.00 VIDEOSTRANI
10.30 OTROŠKI PROGRAM
— GRADBENIŠTVO----JAPONSKE PRAVU1CE, 5/12
11.05 CYRANDO DE BERGERAC,
mlad. gledališka igra, 2/4
11.35 DIGBY, NAJVECJ1 PES NA SVETU,
Novo mesto
Kočevarjeva 4
ponov. angl. filma
13.00 POROČILA
V poslovno-trgovskem centru na Novem trgu v Novem mestu prodamo
13.05 LINGO, TV IGRICA
PPSLOVNI PROSTOR v etaži D, velikosti 153,84 m2 in
14.20 TEDENSKI IZBOR
MOJ PRVI VIDEO, izobraž, oddaja 3/12
DVE PARKIRNI MESTI v parkirni hiši.
14.50 OBZORJE DUHA
Vse informacije dobite na telefonu št. (068) 323-721.
15.20 JAELINI PRIJATELJI, izrael. drama
16.20 MOSTOVI
• Ne bojim se ogroženosti jezika, • Moj recept za dolgo življenje:
17.00 DNEVNIKI
17.10 OTROŠKI PROGRAM
ampak brutalnosti kapitala! Tega imeti moraš dobro ženo, ki ti
KUUKČEVE DOGODIVŠČINE, 13/25
požene kri po žilah. (Bernik)
se vsi jeziki branijo. (Šalamun)
17.25 AFRIŠKE ŽIVALI 5/13
17.35 PISANI PETELINČKI
TRGOVINA Z BARVAMI
17.50 JEKLENI JEZDECI, avstral. na
dalj, 2/8
18.10 KATE IN ALLIE, češka nadalj, 14/22
18.30 KOLO SREČE-TV IGRICA
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
20.05 BREZ ŽENSK NE GRE, angl. naniz, 4/19
OBJAVLJA PROSTI DELOVNI MESTI:
20.35 INFORMATIVNA ODDAJA
• 1 TRGOVEC
21.25 ROKA ROCKA
22.30 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
Pogoj: končana trgovska šola
22.55 POSLOVNA BORZA
Starost: do 30 let
23.10 NA PROSTOSTI, angl. nadalj, 2/6

IJSOtšlO^OljiD

8.45-1.15 TELETEKST
8.00 Dobro jutro • 8.05 Novice - 8.15 Splošna 9.00 VIDEOSTRANI
praksa (ponov. 17. dela) -10.00 Strahopetni
9.20 OTROŠKI PROGRAM
duhec (ponov. 12. dela) -12.00 Novice -16.00
JEKLENI JEZDECI, avstral. nadalj, 1/8
Novice -17.10 Pot flamingov (ponov.) -18.00
9.45 ŽIVŽAV
Splošna praksa (18. del avstral. naniz.) -19.00
10.35 PLES STOLETJA, 5/5
Pika na A -19.30 Strahopetni duhec (13. del
11.30 OBZORJE DUHA
risane serije) - 20.00 Dežurna lekarna (71. del
12.00 MOJ PRVI VIDEO, izobr. oddaja, 3/12
Špan. naniz.) - 20.30 Življenje v gledališču (amer.
12.30 FOLKLORNA ODDAJA
film) - 21.55 Devetdeseta (oddaja o stilu) -22.25
13.00 POROČILA
Na piki imamo - 22.40 Nagrada (ponov. filma) 13.05 TEDENSKI IZBOR
1.20 Osmalinske sužnje (ponov. erot. filma) - 2.50
HUGO, tv igrica
CNN poroča
13.35 KARAOKE, ponov.
14.30 NEDELJSKA REPORTAŽA
HTV 1
14.40 DLAN V DLANI
7.10 TV spored - 7.25 Poročila - 7.30 Santa Bar 14.55 MUZIKANT IZ BEZNICE, amer. film
bara (serija) - 8.15 Dobro jutro -10.00 Poročila 17.00 DNEVNIKI
10.05 Izobraževalni program -11.30 Program za 17.10 PO DOMAČE
otroke in mladino -12.00 Poročila -12.20 Ljube 18.45 ZA TV KAMERO
zen (serija) -12.45 Zbogom, srednja šola (amer.
19.05 RISANKA
film) -14.35 Program za otroke in mladino -16.45
19.10 LOTO
Hrvaška danes -17.45 Kristalno cesarstvo (serija, 19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
89/120) - 18.15 Kolo sreče -18.50 Pol ure za kul 19.51 ZRCALO TEDNA
turo -19.30 Dnevnik, vreme, šport - 20.10 Javna 20.10 NEDELJSKIH 60
stvar - 20.45 Glasbena oddaja - 21.45 Diagnoza:
21.15 VERA, angl. nadalj, 1/4
SLOVENIJA 2
Vojna (dok. oddaja) - 22.15 Poročila - 22.35 S sliko 22.15 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
na sliko - 23.05 TerraX (dok. film) - 23.55 Poročila 22.35 CIKLUS FILMOV CARLOSA SAURE: 9.00 Euronevvs -11.00 Tedenski izbor: Sedma
steza; 11.30 Osmi dan; 12.00 Tekmovalci, angl.
PORTRET CARLOSA SAURE, nem,HTV 2
dok. serija, 2/5; 12.30 Širjave, življenjeob Sredoz.
franc. film
16.20 TV koledar -16.30 Triler -17.30 Turbo 23.35 LOV, Špan. film (ČB)
morju; 13.00 Nedeljskih 60; 14.00 Japonska ope
limach show -18.45 Besede, besede, besede ra; 15.00 Koncert simfoničnega orkestra NHK
19.15 Risanka -19.30 Dnevnik, vreme, šport - SLOVENIJA 2
Tokio; 16.10 Analitična mehanika, 12/52; 16.40
20.15 Kavarna “na zdravje” (hum. serija) - 20.45 8.00 Euronevvs -10.20 Tedenski izbor: Angleška Brez žensk ne gre (3/19); 17.10 Dr. Finlay, Škot.
Ameriški film - 22.50 Latinica - 0.05 Usodna glasbena lestvica; 11.10 Videošpon; 11.55 V naniz, 2/7 -18.00 Po Sloveniji -18.45 Veliki
ljubezen (amer. film)
dosežki sloven. kirurgije -19.15 Videošpon vrtincu; 12.40 Tok, tok; 13.15 Planet šport; 13.55
4x4, oddaja o ljudeh in živalih -14.25 Motoci 20.05 V žarišču - 20.40 Muenchenčana v Ham
klizem,posnetek iz Shah Alama-15.25 Košarka burgu, nam. nadalj, 1/14 - 21.25 Obiski - 22.15
-19.30 Športni film - 20.05 Izgubljene civilizaci Somrak stoletja
je, 4. del angl. dok. serije - 20.55 Dok. oddaja 21.45 Tiri skozi čas, dok. oddaja - 22.00 Jaelini KANALA
SLOVENIJA 1
8.00 Dobro jutro - 8.15 Splošna praksa (ponov.
prijatelji izrael. drama - 23.00 Športni pregled
19. dela) -10.00 Strahopetni duhec (ponov.) 10.30
7.15-0.45 TELETEKST
KANALA
Jonathan (ponov.) -16.00 Novice -17.30 Rodeo
7.30 VIDEOSTRANI
8.00 OTROŠKI PROGRAM
8.30 Strahopetni duhec (ponov.) • 9.00 Kaličopko (ponov.) -18.00 Splošna praksa (20. del avstral.
naniz.) -19.00 Pika na A -19.30 Strahopetni
RADOVEDNI TAČEK
(otroška oddaja) -10.00 Muppet show (30. del) -10.30
8.40 KUUKČEVE DOGODIVŠČINE, Magnetoskop (ponov.) -11.30 Uboga mala boga- duhec (17. del risane serije) - 20.00 Hermanova
12/25
tašinja (ponov. amer. nadalj.) -12.25 Žametne vrt glava (amer. naniz.) - 20.25 Imperij (3. del amer.
8.35 MALE SIVE CELICE, kviz
nice (glas. čestitke B. Kopitarja) -15.15 Živeti danes naniz.) - 21.00 Karma (oddaja na meji) - 22.10
9.20 ZGODBE IZ ŠKOLJKE
(ponov.) • 15.45 Šolska košarkarska liga (ponov.) - Poslovna tveganja (14. del dok. serije) - 22.40 Na
10.15 UČIMO SE TUJIH JEZIKOV,
16.30 Muppet shovv (ponov.) -17.00 Mala morska piki imamo - 23.00 Novice - 0.00 CNN poroča
francoščina, 2/11
deklica (sinhronizirana risanka) -17.30 Račje zgodbe
10.15 DIGBY, NAJ VEČJI PES NA SVETU,
(3. del sinhron, risane serije) -18.00 Po sledeh
angl. film
afriškega Bonga (2. del amer. mlad. filma) -19.00
11.40 VELIKI DOSEŽKI SLOV. KIRURGI
Siam (oddaja o košarki) -19.30 Strahopetni duhec
JE, 10. oddaja
(risana serija) - 20.00 Jeleni z zahoda (1. del amer.
12.10 POTOVANJE V BENETKE INTER
nadalj.) • 20.55 Kino, kino, kino, od-daja o filmu - SLOVENIJA 1
PRETI VENEZIANI, 4. del
21.30 Kako je bil osvojen divji zahod (6. del amer.
9.45-1.15 TELETEKST
13.00 POROČILA
nadalj.) - 23.00 Siam (ponov.) - 23.30 Ladja s stek 10.00 VIDEOSTRANI
13.05 HUGO, ponov.
lenim dnom (ponov. amer. filma) -1.30 CNN poroča
10.15 OTROŠKI PROGRAM
13.55 TERRA X, nem. poljudnoznan. serija, 3/10
ČENČARIJA, 1/2
14.40 TEDNIK, ponov.
10.25 SKOK MED ZVEZDE, novozel.
15.30 CHRISTY, amer. nadalj, 8/21
naniz, 11/14
16.20 TEKMOVALCI, angl. dok. serija, 2/5
10.50 TEDENSKI IZBOR
J.7.00 TV DNEVNIKI
ROKA ROCKA
SLOVENIJA 1
17.10 OTROŠKI PROGRAM
11.40IZGUBUENE CIVILIZACIJE, 4.
RAZJARN1KOVIV PROMETU, tv na
del angl. dok. serije
8.45 -0.35 TELETEKST
dalj, 10/10
12.30 FOLKLORNA ODDAJA
9.00 VIDEOSTRANI
17.401000 IDEJ ZA NARAVOSLOVCE
13.00 POROČILA
9.25 OTROŠKI PROGRAM
17.55 ŠIRJAVE: Življenje ob Sredoz. morju
13.05 KOLO SREČE, ponov.
OTROŠKA ODDAJA
18.25 OZARE
10.05 ARABELA SE VRAČA, češka na 13.35 ZGODBE IZ ŠKOUKE
18.35 HUGO-TV IGRICA
15.15 TEDENSKI IZBOR
dalj, 4/26
19.10 RISANKA
DLAN V DLANI
10.35 CIKLUS FILMOV CARLOSA SAURE:
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
15.30 INFORMATIVNA ODDAJA
PORTRET CARLOSA SAURE, nem,19.51 UTRIP
16.20 UUDJE IN ZEMUA
franc. film
20.10 ZLATA KASETA, 2. del
17.00 DNEVNIK 1
11.35 LOV, Špan. film
21.15 ZGODBE IZ AMERIKE, dok. pot. se
17.10 OTROŠKI PROGRAM
13.00 POROČILA
rija, 3/6
18.00 KATE IN ALLIE, angl. naniz, 15/22
13.05 NOVICE IZ SVETA RAZVEDRILA
22.05 TURISTIČNA ODDAJA
18.30 KOLO SREČE-TVIGRICA
15.10 TEDENSKI IZBOR
22.35 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
19.10 RISANKA
UTRIP
23.05 IZGINULI GASILSKI AVTO, Šved. film
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
15.25 ZRCALO TEDNA
20.05 GOSPOD BEAN, angl. naniz, 7/13
15.40 ZA TV KAMERO
SLOVENIJA 2
20.35 URGA, rusko-franc. film
15.55 FORUM
9.00 Euronetvs -13.10 Poglej in zadeni, ponov. 22.40 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
16.10 NEDELJSKA REPORTAŽA
14.40 Dvoriščno okno, amer. film -16.30 Zna 16.20 DOBER DAN, KOROŠKA
23.10 NA PROSTOSTI, angl. nadalj, 4/6
nost od blizu, kan. znanst. nadalj, 5/20 -16.55
0.00 MOŽ S POMARANČAMI, Šved. nadalj, 2/2
17.00 DNEVNIK 1
Košarka -18.30 Karaoke - 19.30 4 x4, oddaja o
17.10 OTROŠKI PROGRAM
SLOVENIJA
2
ljudeh in živalih - 20.05 Themors, amer. film RADOVEDNI TAČEK
21.35 Zlati petelin, 4/6 - 22.20 Sobotna noč
Opomba: Hokej na ledu 17.55 do 20.25
17.25 TV OKO, angl. dok. serija, 4/13
9.00 Euronevvs -12.05 Tedenski izbor: V žarišču;
18.00 SIMPSONOVI, amer. naniz, 26/48
KANALA
12.35 Obiski; 13.25 Somrak stoletja; 15.05 Mu
18.25 LINGO, TV IGRICA
9.00 Kaličopko (ponov. otroške oddaje) ■ 10.00
zikant iz beznice, amer. film; 17.05 Angel Falls,
19.05 RISANKA
Strahopetni duhec (ponov.) -10.25 Kino, kino,
amer. nadalj, 1/6 -18.00 Po Sloveniji -18.45 Po
19.15 ŽREBANJE3X3
kino (ponov. oddaje o filmu) -11.00 Čikaškc
Tuniziji, 1/3 -19.15 V vrtincu - 20.05 V žarišču 19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
zgodbe (ponov.) -12.15 Dance sesion (ponov.) - 20.05 FRASIER, amer. naniz, 19/22
20.25 Športna sreda
12.45 Replilka (ponov.) -17.15 Šolska košarkar 21.25 ZASEBNO ŽIVLJENJE RASTLIN,
ska liga -18.00 Magnetoskop (kont. glasbena
angl. poljudnoznan. serija, 6/6
DOLENJSKE
BfcLfc KRAJINE
oddaja) -19.00 Devetdeseta (ponov.) -19.30 Sla- 22.30 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
hopelni duhec (risana serija, 14. del) - 20.00 23.00 NA PROSTOSTI, angl. nadalj, 2/6
Čikaške zgodbe (amer. film, 13. del) - 21.15 Lad
ja s steklenim dnom (amer. film) - 23.10 Življe SLOVENIJA 2
nje v gledališču (ponov. amer. filma) -1.00 Fatal 9.00 Euronews -10.15 Tedenski izbor: Učimo sc tujih
na ženska (erotični film) - 2.30 CNN poroča
jezikov, franeiščina, 2/11; 10.40 Turistična oddaja;

• 1 DELAVEC ZA POMOŽNA DELA V TRGOVINI
Pogoj: starost do 30 let
Delo je za določen čas (6 mesecev), kasneje možnost stalne
zaposlitve.
S prošnjo se oglasite na naslovu: Novo mesto, Nad mlini 70

SOBOTA, 30. III.

SREDA, 3. IV.

*!#*,•

ADORAMUS SNEMA PRVO KASETO - Osem fantov okteta Adoramus
iz Novega mesta, ki jih vodi p. frančiškan Marjan Cvitak, prepeva skupaj
že pet let. Za seboj imajo blizu 300 nastopov in prepevajo tako narodne
kot umetne pesmi. Ta čas v studiu Metulj nastaja njihova prva kaseta s 16
pesmimi. Izšla bo v samozaložbi na dan, ko bodo slavili petletni jubilej.

PONEDELJEK, 1. IV.

B

STU

HTV 1
8.40 TV spored - 8.55 Poročila - 9.00 Program
za otroke in mladino -12.00 Poročila -12.20
Prizma -13.20 Lepota čiste vode (dok. oddaja)
-13.50 Briljanten -15.10 Svetovni reporterji 16.00 Poročila • 16.05 Televizija o televiziji 16.35 Sinovi Nevihte -18.00 Utrbo limach show
■ 19.14 V začetku je bila Beseda -19.30 Dnevnik,
šport, vreme - 20.10 Zabavna oddaja - 21.15
“Flighl of the Intrudcr" (amer. film) - 23.05
Dnevnik - 23.25 Nočna premiera

11.00 V žarišču; 11.15 Policist s srcem, avstral. na
niz.; 12.00 Zlata kaseta, 2. del; 13.05 Sobotna noč;
15.05 Studio City; 16.05 Športni pregled; 16.50 Frasicr, amer. naniz, 18/22; 17.10 Učitelj, franc, nadalj,
24/24 - 18.00 Po Sloveniji -18.45 Sedma steza -19.15
Angleška glasb, lestvica - 20.10 Osmi dan - 20.45
Mamie, amer. film - 22.50 Brane Rončel izza odra

KANALA

8.00 Dobro jutro ■ 8.15 Splošna praksa (ponov. 18.
dela) ■ 10.00 Strahopetni duhec (ponov. risanega fil
ma) • 10.30 Dežurna lekarna (ponov.) - 11.00
HTV 2
Žametne vrtnice (ponov.)-14.00 Novice-16.00 Nov
16.35 TV spored -16.50 Beverly Hills (serija 6/ ice- 17.30 Siam (ponov.) -18.00 Splošna praksa (19.
31) • 17.40 Melrose plače (serija, 6/31),-18.25 del avstral. naniz.) • 19.00 Pika na A • 19.30 Straho
Dok. film -19.15 Risanka -19.30 Dnevnik, vreme petni duhec (16. del, risane serije) • 20.00 Zlata dek
šport - 20.10 Vaterpolo - 21.30 Z jadri okoli sve leta (29. del amer. hum. naniz.) • 20.30 Varuškine
ta - 22.00 Šport - 22.20 Hr top 20 (dok. oddaja) prigode (amer. film) - 22.15 Jonathan (oddaja o tu
- 23.05 Največji zločini in sojenja 20. stol. (dok. rizmu • 22,45 Na piki imamo (ponov.) ■ 23.00 Novice
- 23.05 Rodco (glasbena oddaja) - 0.00 CNN poroča
oddaja)
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uaš četrtkou prijatelj

PRVI VIDEOSPOT SKUPINE KINGSTON - Skupina Kingston, ki je
konec lanskega leta pri ZKP RTVS izdala svojo prvo zgoščenko “Poglej
stvari z druge strani", je te dni posnela svoj prvi videospot v produkciji RSL
za skladbo “Ona sanja” (v novi radio rembe verziji). Snemali so v čudo
vitem prostoru Kendovega dvorca v Spodnji Idriji, ki gaje za to odstopila
Ivi Svetlik. Režiser Tibor Ogrizek je z izdelkom zadovoljen. Za sproščeno
vzdušje je zaslužno osebje Kendovega dvorca, ki je skrbelo, da Reno, Dare,
Zvone, Mik in FIsh niso bili ne lačni ne žejni. Pohvaliti je treba še snemalce
Borčija, Santana in Tihija pa maskerko Alenko, kije imela s fanti polno
dela, manj pa s Tamaro Sernec, edino predstavnico nežnejšega spola, ki
nastopa v videu. Kot sami pravijo, je ta spot napoved naslednjim in da
poslušalci ne bodo pozabili nanje ta čas, ko je klavituarist Zvone še pri
vojakih. Skupina Kingston se zahvaljuje vsem sponzorjem, med dntgim tudi
gostilni “Na vas" in Ydria športu. (Foto: A. Šinkovec)

srn

. DESET
DOMAČIH

Žreb je za sodelovanje pri oblikovanju lestvice Studia D in Dolenj
skega lista dodelil nagrado Mariji Lipovšek iz Kladja. Nagrajenki čes
titamo!
Lestvica, ki je na sporedu vsak ponedeljek od 16.15 do 17. ure, je ta
teden takšna:
1 (2) Zdravica - SLOVENSKI ODMEV
2(1) Ostanimo Slovenci - ANS. CVET
3 (4) Ribič - ANS. ROBERTA PRAPROTNIKA
4 (5) Balada o cestni svetilki - ANS. VRISK
5 (9) Vanč vegetarijanec - ANS. IGOR IN ZLATI ZVOKI
6 (3) Mama - ANS. STOPAR
7(10) Veseli fantje mi, Dolenjci - ANS. J. KUPLENKA IN DOLENJCI
8 (-) Naša “ta mlada” - ANS. SLAVČEK
9 (6) Jože naš slavi - SLOVENSKI MUZIKANTJE
10 (7) Slovenskim družinam - ANS. VINKA CVERLETA
Predlog za prihodnji teden: Blagor tisti - ANS. SLAPOVI.
§€-----------------------------------------------------------------------------------H
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DOLENJSKI LIST

DOLENJSKO-POSAVSKI VETERINARSKI ZAVOD, p.o.
NOVO MESTO

RAZPORED CEPLJENJA PSOV
NOVO MESTO
PONEDELJEK, 1.4.1996
9.00
Drska
9.30
Srebrniče
10.00 Zalog
10.30 Potok
11.00 Praproče
11.30 Jurka vas
12.00 Vavta vas
12.30 Drganja sela
13.00 Rumanja vas
TOREK, 2.4.1996
9.30
Cegelnica
10.00 Češča vas
10.30 Prečna
11.00 Podgora
11.30 Dol. Straža
12.00 Hruševec
12.30 Gors. Straža
13.30 Gor. Polje
SREDA, 3.4.1996
9.30
Soteska
10.30 Podhosta
11.30 Podturn (Štravs)
12.30 Kočevske Poljane
13.30 Dolenjske Toplice
ČETRTEK, 4.4.1996
8.00
Dol. Kronovo
8.30
Prinovec (Črtalič)
9.30
Šmarješke Toplice (Udovč)
10.00 Brezovica (Hiti)
10.30 Šmarjeta (družb, dom)
11.30 Gorenja vas
12.00 Orešje (Z. Gorenc)
12.15 Orešje (Vašnce na križ.)
12.30 Strelac (Zupančič)
PETEK, 5.4.1996
8.00
Ruperč vrh
830
Birčna vas
9.00
Uršna sela (vas)
9.30
Laze
10.00 Uršna sela (zadr. dom)
11.00 Dobindol
11.30 Gor. Sušice
12.00 Dol. Sušice
SOBOTA, 6.4.1996
800
Gotna vas
9.00
Črmošnjice
930
Dol. Težka voda
10.00 Gor. Težka voda
10.30 Nova Gora
11.00 Vel. Cerovec
11.30 Podgrad
12.00 Pristava (mlekarn.)
TOREK, 9.4.1996
9.00
Ratež
10.00 Vel. Brusnice
11.00 Gor. Suhadol
11.30 Dol. Suhadol
12.00 Gaberje
13.00 Jugorje
13.30 Pangrč grm
SREDA, 10.4.1996
9.00
Vrhe
9.30
Dolž
10.00 Zajčji Vrh
10.30 Vel. Orehek
11.00 Stopiče
11.30 Šentjošt
12.00 Stranska vas (gas. dom)
12.30 Dol. Lakovnice
13.00 Jurna vas
ČETRTEK, 11.4.1996
Jablan
8 00
830
Goriška vas
Malenška vas
9.00
10.00 Sred. Globodol
10.30 Gor. Globodol
11 00 Jordan Kal
11.30 Blška vas
12.00 Jelše
12.30 Jablan - šranga
PETEK, 12.4.1996
Mirna Peč
8.00
železn. postaja
9.00
9.30
Veliki Kal
10.00 Dolenja vas
11.00 Šentjurij
11.30 Hmeljčič
12.00 Potočna vas
SOBOTA, 13.4.1996
Bajnof
8.30
9.00
Otočec
9.30
Paha
10.30 Stari grad
12.00
Veteri. postaja N.m.
PONEDELJEK, 15.4.1996
8.00
Gor. Kamenje
900
Dol. Karteljevo
10 00 Kamen Vrh
10.30 Vel. Bučna vas
11 00 Dol. Kamence
11.30 Gor. Kamence
17.00 Loka, Novo mesto

ZAMUDNIKI
SOBOTA, 4.5.1996
od 8. do 10. ure Veterinarski za
vod Novo mesto - Ločna
• • •

ŠKOCJAN
ČETRTEK, 18.4.1996
Bela Cerkev
8.00
Dobrava
8.30
9.00
Dobruška vas
9.30
Tomažja vas
10.00 Grmovlje
10.30 Stara vas
11.00 Zavinek
11.30 Škocjan
12.00 Hrastulje
12.30 Zloganje
13.00 Stara Bučka
PETEK, 19.4.1996
8.00
Zbure
830
Male Poljane
9.00
Vel. Poljane
Klenovik
9.30
10.00 Zagrad
10.30 Goriška vas
11.00 Gor. Dole
11.30 Dol. Dole
12.00 Jelendol
12.30 Osrečje
13.00 Vinica
13.30 Zalog
PONEDELJEK, 22.4.1996
10.00 Dol. Radulje (Novak)
11.00 Bučka (sejmišče)
ZAMUDNIKI
SOBOTA, 4.5.1996

od 8. do 9. ure Veteri. ambulanta
Škocjan
od 9.30 do 10.30 Bučka (sejmišče)
• • •

ŠENTJERNEJ
SREDA, 3.4.1996
15.00 Cerovi log
15.30 Orehovica - Hrastje
16.00 Pristava
16.30 Dol. Mokro Polje
17.00 Polhovica
ČETRTEK, 4.4.1996
15.00 Prapreče
15.15 Dol. Gradišče
15.30 Gor. Gradišče
16.00 Gor. Gomila
16.30 Dol. Maharovec
17.00 Gor. Brezovica
PETEK, 5.4.1996
15.00 Gor. Maharovec
15.15 Loka
15.30 Gor. Stara vas
16.00 Mihovo
16.15 Gor. Vrhpolje
17.00 Dol. Vrhpolje
SREDA, 10.4.1996
15.00 Šmarje
16.00 Vratno
16.30 Vel. Ban
17.00 Javorovica
ČETRTEK, 11.4.1996
15.00 Dol. Stara vas
16.00 Ledeča vas
16.15 Groblje
16.45 Gruča
17.00 Ostrog
17.30 Šentjakob
PETEK. 12.4.1996
15.00 Šentjernej
16.00 Mihovica
16.15 Roje
16.30 Drama
17.00 Hrvaški Brod
17.30 Zameško
ZAMUDNIKI
TOREK, 16.4.1996

10.00

Šentjernej
• • •

SUHA KRAJINA
SREDA, 3.4.1996
8.00
Ajdovec
8.30
Brezova reber
9.00
Vel. Lipovec
9.30
Podlipa
10.00 Srednji Lipovec
10.30 Trebča vas
PETEK, 5.4.1996
8.00
Stavča vas
830
Jama
Dvor
9.30
10.30 Sadinja vas

TOREK, 16.4.1996
9.00
Šmihel
10.00 Škrjanče
11.00 Vel. Podljuben
11.15 Gor. Mraševo
11.30 Mali Podljuben
12.00 Vrh pri Ljubnu

SOBOTA, 6.4.1996
Drašča vas
8.00
Klečet
8.30
Šmihel
9,00
Dešeča vas
930
10.00 Vrhovo
10.30 Praproče

SREDA, 17.4.1996
900
Žabja vas
10.00 Mali Slatnik
11 00 Smolenja vas
11 30 Potov Vrh
12.00 Hrušica
1230 Vel. Slatnik

SREDA, 10.4.1996
Budganja vas
8.00
Plešivica
8.30
900
Gradenc
9.30
Lopata
10.00 Visejec
1030 Sela
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PETEK, 12.4.1996
8.00
Vel. Lipje
8.30
Lašče
9.00
Hinje
9.30
Ratje
10.00 Prevolje
10.30 Žvirče

SOBOTA, 13.4.1996
800
8.30
9.00
10.00

Cvibelj
Reber
Žužemberk (levi breg)
Žužemberk (desni breg)

ZAMUDNIKI
SOBOTA, 20.4.1996
8.00
Dvor
9.00
Hinje
10.00 Žužemberk
• • •

KRŠKO
PONEDELJEK, 1.4.1996
8.00
Rožno (pri Proseniku)
8.45
Presladol (pri Kuneju)
10.00 Armeško (gostilna Mirt)
10.45 Lokve (pri zbiral. Sajovec)
11.15 Vel. Kamen (pri I. Grmšek)
13.00 Mrčna sela (pri F. Gorjup)
14.30 Koprivnica (pri trgovini)
15.15 Mali Kamen (gostilna Ko
zole)
TOREK, 2.4.1996
8.00
Reštanj (pri trgovini)
9.00
Senovo (pri Klanjšku)
10.30 Dovško (pri Sinkoviču)
12.00 Plešivica (pri M. Župane)
13.00 Puste Lošce (pri K. Grilc)
13.30 Jablance (pri I. Pertnač)
14.30 Gor. Leskovec (pri A. Bohorč)
15.30 Stranje (pri A. Remih)
SREDA, 3.4.1996
8.00
Zdole (gostilna Molan)
9.00
Ravne (pri I. Cerjak)
9.30
Kostanjek (pri I. Zajber)
10.30 Dolenja vas (gostilna Pin
terič)
11.30 Pesje (pri J. Planic)
12.00 Sp. Stari Grad (pri D. TurnŠek)
12.30 Libna (pri I. Bernardič)
13.00 Stara vas (pri Mižigoju)
14.00 Kremen (pri Gregorju Ple
terski)
15.00 Sremič (pri Radeju)
ČETRTEK, 4.4.1996
8.00
Brezje (pri Kranjčeviču)
8.30
Senuše (pri trgovini)
10.00 Straža (pri Slavku Božiču)
10.30 Straža Rimš (pri A. Šiško)
11.30 Smednik (pri trgovini)
13.00 Površje (zbiral, mleka)
13.30 Zabukovje (pri Opalku)
14.45 Koritnica (pri Pavkoviču)
15.45 Raka (gostilna Bon)
PETEK, 5.4.1996
8.00
Kalce Naklo (zbiral, mleka)
8.30
Malo Mraševo (zbiral, mle
ka)
9.30
Vel. Mraševo (gostilna Kri
žaj)
10.15 Podbočje (gostilna Stanič)
11.15 Dobrava (kmečki turizem
Grubič)
11.45 Šutna (Barbič - Mlinar)
12.30 Mladje (pri Kuharju)
14.00 Brezje (pri Vegelnju)
15.00 Planina (pri Stipiču)
TOREK, 9.4.1996
8.00
Malence (zbiral, mleka)
9.00
Kostanjevica (gostilna
Štravs)
10.00 Globočice (pri Krašovcu)
10.30 Oštrc (gostilna Pešič)
11.00 Čemeča vas (trgovina)
12.30 Orehovec (pri Hodniku)
13.15 Kočarija (pri J. Močan)
13.45 Vodenice (pri Pencatu)
15.00 Prekopa (gostilna Kiren)
SREDA, 10.4.1996
8.00
Brege (zbiral, mleka)
8.30
Mrtvice (gostilna Mustar)
9.00
Vihre (zbiral, mleka)
10.30 Drnovo (gostilna Pacek)
11.15 Gorica (pri Mustarju)
11.45 Jelše (pri J, Pacek)
12.30 Pristava (gostilna Žaren)
13.15 Vel. Podlog (pri S. Pacek)
14.15 Gržeča vas (zbiral, mleka)
14.45 Mali Podlog (zbiral, mleka)
ČETRTEK, 11.4.1996
7.30
Čerence (pri A. Gnmus)
8.00
Raztez (pri M. Omerzu)
8.45
Stolovnik (trg. Omerzel)
9.00
Anže (pri Živiču)
9.45
Gorica (pri H. Sotošek)
11.00 Krško (pri D. Bohorč)
12.15 Sp. Pijavško (pri Pircu)
12.45 Gor. Pijavško (Bogovič)
13.30 Lomno
14.30 Brestanica - vet. postaja
PETEK, 12.4.1996
8.00
Veliki Trn (pri Debevcu)
8.45
Gor. Lepa vas (pri I. Prevejšek)
9.15
Nemška vas (pri J. Žaren)
10.00 Spodnje Dule (pri Božiču)
10.30 Gora (pri Mavsarju)
11.15 Golek (pri Avguštinu)
12.15 Leskovec (gasil dom)
13.30 Velika vas (pri Pircu)
ZAMUDNIKI
PONEDELJEK, 15.4.1996

16.00
17.00
18 00

Podbočje (gostilna Stanič)
Prekopa (gostilna Kiren)
Kostanjevica (gostilna

Štravs)
TOREK, 16.4.1996
16.00 Vel. Kamen (pri I. Glinšek)
16.30 Senovo (pri Klanjšku)
17.15 Zdole (gostilna Molan)
17.45 Brestanica (vet. postaja)
SREDA, 17.4.1996
16.00 Raka (gostilna Bon)
16.45 Vel. Podlog (pri S. Pacek)
17.15 Leskovec (gasilski dom)
18.00 Krško (pri Dragici Bohorč)
• • •

SEVNICA
PONEDELJEK, 1.4.1996
9.00
Pecelj (Veber)
9.30 ' Ocvirkova žaga
10.00 Podgorje (Pipan)
11.00 Zabukovje (Krajevni urad)
12.00 Šmarje (osemen. postaja)
TOREK, 2.4.1996
9.00
Podvrh (Gračner)
10.00 Poklek (Požun)
11.00 Blanca (osemen. postaja)
11.30 Dol. Brezovo (avtobusna
postaja)
11.45 Gor. Brezovo (Starič)
12.00 Lončarjev dol (Požun)
13.00 Sevnica (vet. postaja)
SREDA, 3.4.1996
8.30
Primož (Vintar)
8.45
Laze (Knez)
9.00
Drušče (avtobusna posta
ja)
9.15
Telče (trgovina)
9.45
Jeprejek (avtobusna po
staja)
10.00 Slančji Vrh
11.00 Malkovec (Zadružna k.)
12.00 Tržišče (Stušek)
13.00 Pijavice (Jerman)
ČETRTEK, 4.4.1996
9.00
V. Cirnik (Urbančič)
9.30
Podboršt (Zupan)
10.00 Primštal (Markovič)
11.00 Kal (transformator)
12.00 Hrušica (Jazbec)
13.00 Šentjanž (avtobusna po
staja)
14.00 Krmelj (gasilski dom)
PETEK, 5.4.1996
9.00
Studenec (Janc)
9.20
Rovišče (zbiral, mleka)
9.30
Zavratec (Rupar)
10.00 Brezovo (postaja)
12.00 Log (Mirt)
TOREK, 9.4.1996
9.00
Jelovec (Majer)
9.30
Gaberje (Marolt)
10.00 Brezovec (Lovska koča)
10.30 Vrh (Dolinšek)
11.30 Kompolje (Kozinc)
12.00 Šmarčna (Tabor)
12.30 Boštanj (Zagrajšek)
13.20 Lukovec (Močnik)
SREDA, 10.4.1996
9.00
Loka (pri tehtnici)
10.00 Breg (gostilna Rozman)
10.30 Ruda
11.00 Razbor (trgovina)
11.30 Okroglice (Močilnik)
12.30 Orehovo (Radišek)
ZAMUDNIKI
ČETRTEK, 11.4.1996

9.00
9.30
10.00
10.30
11.00

Blanca (osemen. postaja)
Zabukovje (Krajevni urad)
Podgorje (Pipan)
Boštanj (Zagrajšek)
Breg (Rozman)

PETEK, 12.4.1996

9.00
11.00
12.00

Studenec (Janc)
Tržišče (Stušek)
Šentjanž (avtobusna po
staja)
• • •

Na osnovi določil Odredbe o izva
janju preventivnih ukrepov zaradi
odkrivanja in preprečevanja žival
skih kužnih bolezni v letu 1996
razpisujemo splošno vakcinacijo
psov proti steklini.
Cepljeni morajo biti vsi psi, ki dopol
nijo 4 mesece starosti. Hkrati se
opravi še dehelmentizacijo (razglistenje) psov. Na okuženem in ogro
ženem območju je potrebno cepiti
tudi domače živali, ki se ženejo na
pašo.

POSTA SLOVENIJE d.o.o.
POSLOVNA ENOTA NOVO MESTO
Novi trg 7, Novo mesto, Slovenija

OBJAVLJA JAVNI OGLAS ZBIRANJA PONUDB ZA:
I.

VZDRŽEVANJE OBJEKTOV (POŠT)

1.

Gradbena dela
zidarska dela
keramičarska dela
beljenje
fasaderska dela
Ceno storitev prikažite v merskih enotah in v delovnih urah glede na vr
sto storitve.
2.

Mizarska dela
popravila in dodelava pohištevene opreme: pulti, omare, stoli itd.
popravila stavbnega pohištva
»

3.

Vodovodne inštalacije
popravila in dogradnja napeljav ter
nujna popravila (intervence) ob okvarah vodovodne inštalacije
in odtokov

4.

Toplovodne inštalacije
redno servisiranje peči
popravila in predelava toplovodnih inštalacij
nadzor naprav v smislu varčevanja porabe energije

5.

Elektroinštalacije in naprave
popravila in predelava električnih napeljav
interventno vzdrževanje
zamenjave svetil in ostalih elektroelementov
vzdrževanje klima naprav in električnih peči
Ceno storitev pod točko 2., 3., 4., 5. prikažite v delovnih urah.

II. VZDRŽEVANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH NAPRAV
popravila fax aparatov
popravila telefonskih aparatov in posrednikov
popravila in predelava TK napeljav
Ceno storitve prikažite v delovnih urah po vrstah storitev.
Vsa vzdrževalna dela se nanašajo na delovne prostore 64 poštnih enot
na področju: Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
III. VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME
Vzdrževanje osebnih računalnikov (DOS, WINDOWS)
ceno rednega mesečnega vzdrževanja prikažite v ceni po PC-ju
ceno popravila (intervencije) prikažite v urni postavki
Vzdrževanje tiskalnikov
ceno odprave napak prikažite v urni postavki
UNIX povezava na IBM na ERC v Ljubljani
ceno prikažite v urni postavki intervencije
Za vse storitve (a, b, c) navedite še odzivni čas glede na spodaj navedene
lokacije.
Vzdrževanje zajema 20 osebnih računalnikov, od katerih se večina na
haja v Novem mestu, po eden v Metliki, v Krškem in v Brežicah.
Pisne ponudbe pošljite na naslov:
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor, Poslovna enota Novo mesto, Novi trg
7, 8000 Novo mesto z oznako PONUDBA ZA VZDRŽEVANJE najka
sneje v 15 dneh po objavi. Nepravočasno prispelih ponudb ne bomo I
upoštevali. Z izbranimi ponudniki bomo sklenili pogodbe. Za dodatne
informacije se obrnite na tel.: (068) 22-044.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po izteku roka
i
za predložitev ponudb.

y

REPUBLIŠKI ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
OBMOČNA ENOTA SEVNICA
Trg svobode 32
8290 SEVNICA
tel.: (0608)41-130, 41-298, 41-549
fax: (0608)41-425
Republiški zavod za zaposlovanje in Pospeševalni center za malo
gospodarstvo objavljata skupen razpis za izbor svetovalcev za sve
tovanje v okviru pospeševanja podjetništva, za projekte podjet
niškega usposabljanja in svetovanja ter za spodbujanje lokalnih
iniciativ.
Vse, ki se zanimate za tovrstno sodelovanje, obveščamo, da je bil
razpis objavljen v Uradnem listu št. 15 dne 15.3.1996.
Prijavni obrazci so na voljo na sedežu Republiškega zavoda za za
poslovanje Območne enote Sevnica, Trg svobode 32, pri vodji odd
elka za programe zaposlovanja, kjer lahko dobite tudi dodatne in
formacije.

SAMO ZA TRGOVCE (žal)

DOLENJSKO-POSAVSKI
VETERINARSKI ZAVOD Novo mesto

• • •
Razporedi cepljenja psov za občine
Črnomelj, Metlika, Brežice in Trebnje
bodo objavljeni v prihodnji številki
Dolenjskega lista!

VEDEŽEVANJE ASTROLOGIJA NUMEROLOGIJA

Mftgic line
090 4 123
TIjDI PISNO p p 34 Ljcfcl:ara Črnuče 1 £6 SlT/mm

ZIDARSTVO IN
FASADERSTVO
»ŠABANOVIČ«
Vse vrste novogradenj,
adaptacije in fasade.
30-letna tradicija.
Brežice. Kregarjeva ulica 3
Tel./fax: 0608/65-302

NE VERJEMITE NAM!
PREVERITE SAMI
NAJUGODNEJŠA PONUDBA ŠOLSKE SEZONE ALIAS:
KAKO LAHKO STANE ZVEZEK TUDI SAMO 40 SIT
RECEPT:
Vzamete 52-listni zvezek A5 na 60-gramskem papirju slovenske
ga proizvajalca in na njem uporabite do 30% veleprodajnega r8'
bata na veleprodajno ceno 56 SIT.
Isti postopek ponovite na formatu A4 na veleprodajni ceni 100 SrfNaj vas pri odločitvi ne moti množica motivov na platnicah.
P S : Presenečenja so lahko nevarna, zato vas moramo opO'
zoriti:
MED NAJBOLJŠIMI

ŠOLSKIMI TORBICAMI
SO NAŠE NAJCENEJŠE
061/133-03-72, 0609/639-394

Šl. 13 (2433), 28. marca

KDOR VEČ PLttČtt. IE V/IM KRIV!
Donina.
Urška: Modni salonar iz nubuka, s
na nartu, z usnjeno podlogo in
z usnjenim robom podplata, s 6 cm
peto. Crn. St.: 36-41. Ekskluzivno
pri Turbo

Katja: klasični salonar iz napa-usnja, z usnjeno podlogo in z

Domna

Olivia: lakasta-balerinka s sponko, z veliko pentljo, z nedrsljivim
podplatom iz lateksa. Črna, bela. St.: 23-30

usnien'm r°b°m

podplata, s 6 cm peto. Crn, temnoplav, bel
St.: 36-41. Ekskluzivno pri Turbo

_____________

2250.Smiley: otroški športni čevelj, z utripajočo
lučko v prozornem podplatu. Komb./bel
St.: 28-34

.i
GinO Petri

BREŽICE,

Tim: lahek pleten čevelj brez vezalk, iz kakovostnega telečjega usnja, z elastičnim
PVC-podplatom. Crn, rjav. $t.: 40-46. Ekskluzivno pri Turbo

CENTER INTERMARKET, TOVARNIŠKA CESTA 10.

U/Bam

MODNO IN UGODNO
KREDITI ZE OD TOM+ 6%
£
O

S
hI

turistična, agencija

PRAVI ODGOVOR ZA VAŠ AVTO
SUZUKI

BALENO

OC Z co
LU rr to

KANDIJSKA 9, 8000 NOVO MESTO, TEL.: 321-115, FAX: 342-136
Vabimo vas^da se oglasite v naši novi poslovalnici in si
izberete POČITNICE IN POTOVANJA ZA POLETJE 96 in
seveda tudi 1. MAJ!

N S °

ai &

Ugodni popusti za otroke! Na nekaterih destinacijah za
POČITNICE V TUJINO — tudi brezplačno za otroke
do 12. leta....
IBIZA, MALLORCA, PORTUGALSKA, GRČIJA, SARDINIJA,
DALMACIJA...
Pokličite nas, poslali vam bomo programe, obiščite nas,
poiskali bomo najboljše počitnice za vas!

Leasing
Izjemni popusti

ŽIVILA KRANJ

MARUTiy
Pooblaščen servis
in prodaja rezervnih delov

ŽIVILA

trgovina in gostinstvo, d.d.,
NAKLO, Cesta na Okroglo 3

POTOČAR
POOBLAŠČENI KROVCI ZA:
DECRA
8RAMAC
BOBROVEC
• ETERNIT
SALONIT PLOŠČE
- KAŠTELANKE
TEGOLA CANADESE
TRIMO PROFILIRANA PLOČEVINA

IZVAJAMO TUDI:
KLEPARSKA DELA
TESARSKA DELA
KLJUČAVNIČARSKA [
ROČNO KOVAŠTVO

Rent-a-limo

Če želite delati v našem nakupovalnem centru v Brežicah,

REVOZ, d.d.
Na

področju

informatike iščemo več

sodelavcev za področje RAČUNALNIŠTVA
Kandidati naj izpolnjujejo naslednje pogoje:
* visokošolska izobrazba, smer informatika
zaželjene so delovne izkušnje,
zaposlimo pa tudi
pripravnike
poznavanje računalniških sistemov AS 400, Tandem,
VAX, računalniške mreže
znanje francoskega ali angleškega jezika

Kaj

nudi REVOZ?
* raznoliko in kreativno delo
* sodelovanje v mednarodnih projektih
* dodatno izobraževanje

* stimulativno nagrajevanje
' delo z najnovejšo računalniško tehnologijo

Delovna mesta so v Ljubljani in v Novem mestu.
Ce vas področje informatike zanima in ustrezate zahtevam,
Pošljite svojo prijavo s kratkim življenjepisom v 14 dneh na
Naslov: REVOZ, d.d., Personalna direkcija, Belokranjska 4,
8000 Novo mesto.

PRENOVA OKEN
Nova okna v stare okvire po novem sistemu brez poškodbe
fasade in ometa in druga mizarska dela izvaja MONTLES
BOŽIČNIK, Sevnica.
Tel./fax 0608/82-945, mobitel 0609/621-285.

ASt. 13 (2433), 2X. marca 1996

cc DDiiitniam
rnllUiCnOSTI

preberite naslednji oglas:
Prijaznost do sodelavcev in strank, zainteresiranost za delo
v živilski trgovski stroki in pripravljenost za nadaljnje
učenje lahko uveljavite v naši delniški družbi na prostem
delovnem mestu

____ J
PRODAJALEC v delikatesnem oddelku,
če imate poklic prodajalec ali komercialni tehnik in vsaj
dve leti dosedanjih izkušenj iz prodaje delikatesnih
izdelkov.
V našem centru smo uredili sodobni oddelek za prodajo
svežega mesa, zato imate na prostem delovnem mestu

Informacije in naročila:

LANG COMERCE d.0.0.

MESAR-PRODAJALEC
možnost zaposlitve kandidati s poklicem mesar prodajalec,
kuhar ali tehnik kuharstva. Zaželene so izkušnje iz prodaje
svežega mesa.

Boste kandidirali?
Veseli bomo Vaše prošnje, ki jo z dokazilom o
izpolnjevanju izobrazbenega pogoja in kratkim
življenjepisom pošljite na naš naslov. ŽIVILA KRANJ,
kadrovska služba, Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo — v
osmih dneh od objave oglasa. Izbrane kandidate bomo
zaposlili za določen oz. nedoločen čas z dvomesečnim
poskusnim delom.
064/47-122
pa je naša telefonska številka — pokličite nas, če nas želite
še kaj vprašati.

'F

WTC, Dunajska 156
61000 Ljubljana

Tel.&fax: 061/16-88-339

Rent-a-car

UGODNI NAJEMI OSEBNIH AVTOMOBILOV
IN KOMBINIRANIH VOZIL.
POPUSTI ZA DAUŠENAIEME.
DOLENJSKI LIST 19

VIZIJA POSTALA DELNIČAR KRKE
Vizija je v javnih prodajah za gotovino kupila delnice Krke, tovarne zdravil iz Novega piesta, Leka in Petrola iz Ljubljane

vašem
kanalu

V dosedanjem poteku privatizacije je na dveh javnih dražbah, kjer je sodelovala, kupila deleže devetih podjetij, med katerimi so najpomembnejši nakupi paketov
delnic podjetij Interevrope iz Kopra, Lisce iz Sevnice, Konfekcije Komet iz Metlike in IGM Strešnik iz Dobruške vasi.
Poleg sodelovanja na javnih dražbah je DPB Vizija, pooblaščena investicijska družba, v okviru javnih prodaj za gotovino kupila tudi delnice uspešnih podjetij, kot
so Krka, tovarna zdravil iz Novega mesta, Lek, tovarna farmacevtskih izdelkov, d.d., Ljubljana, in Slovenska naftna družba Petrol iz Ljubljane.
Navedeni nakupi delnic predstavljajo majhen delež v strukturi nalcžb DPB Vizije, je pa iz tega razvidno, da Vizija uresničuje zastavljeno nalcžbeno politiko vlaganje v najuspešnejša podjetja.

Z VIZIJO POSTANITE DELNIČAR KRKE, LEKA, PETROLA, INTEREVROPE...
Izjava:
Pooblaščam VIZIJO, družbo za upravljanje investicijskih skladov d.o.o., Novo mesto, Novi
trg 5, za vpis in vplačilo delnic II. emisije v DPB Vizijo, pooblaščeno investicijsko družbo,
d.d., Novo mesto, Novi trg 5, do vrednosti, ki jo navajam v ustrezni rubriki pooblastila
Istočasno pooblaščam Vizijo, družbo za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Novo mes
to, za uresničevanje glasovalne pravice iz vplačanih delnic II. emisije v mojem imenu in za
svoj račun na skupščini DPB Vizije, pooblaščene investicijske družbe, d.d., Novo mesto.

v soboto
ob 18. uri
in po ciničnih željah
klinična ponovitev
v nedeljo ob 20. uri
in v sredo ob 21.30!

Izpolnjevanje pooblastila za mladoletnike in ostale opravilno nesposobne osebe

Kako vložiti certifikat v VIZIJO za delnice II. emisije
Spoštovani lastniki certifikatov!

KEKO, d.d., V STEČAJU
Grajski trg 15
8360 ŽUŽEMBERK
RAZPISUJE
JAVNO LICITACIJO
ki bo v torek, 2.4.1996, ob
15. uri v prostorih tovarne.
Na licitaciji bo prodaja
rabljene opreme in drobnega
inventarja. Polog za licitacijo
je 5.000,00 SIT (ne glede na
izklicno ceno), ki ga plačate
na blagajni pred pričetkom
licitiranja.
Ogled je možen 2.4.1996 od
12. ure dalje.

Pri pooblastilu za vpis certifikata mladoletnika ali opravilno nesposobne osebe se za vpis
imetnika certifikata uporabijo podatki mladoletne osebe oz. opravilno nesposobne, poob
lastilo pa podpiše eden od staršev oz. skrbnikov. Nad podpis je potrebno z velikimi tiska
nimi črkami napisati ime in priimek podpisnika.

Radi bi Vam olajšali vpis certifikatov za delnice II. emisije, zato smo
za Vas pripravili pooblastilo, ki Vam omogoča, da zase in svoje otroke,
znance in prijatelje tudi po pošti vpišete svoj certifikat v domačo
družbo. Z vpisom v Vizijo ostane denar doma, na našem področju.

POOBLASTILO
IMETNIK CERTIFIKATA

(priimek in ime s tiskanimi črkami)
NASLOV IMETNIKA

Postopek vpisa je preprost:

EMŠO

1. Izpolnite in podpišite pooblastilo.
Na podlagi lastninskega certifikata vpisujem:

2. Po pošti pošljite na naslov VIZIJA, družba za upravljanje
investicijskih skladov, d.o.o., Novi trg 5, 68000 Novo mesto:

• izpolnjeno in podpisano pooblastilo,
• certifikat (obvestilo SDK).
3. Vpis za Vas izvrši VIZIJA, ki Vam potrdilo o vpisu vrne po pošti.

umcar,d.n.o.

DAN

MESEC

LETO

PODPIS IMETNIKA CERTIFIKATA ALI ENEGA OD STARŠEV ZA MLADOLETNEGA OTROKA

trgovina talnih oblo
Pooblaicen *«»topnik z«
svetovani«, montažo in

OžfizuJa'

»•»vi* mobitel.

(pri gostišču Kos v Ločni)
Odprto vsak dan, tudi ob nedeljah
in praznikih, od 7. ure do 20.30.

ŠMARJE 13, 68310 ŠENTJERNEJ
!•!.: 068/81-118, fu: 068/81-119

V SPOMIN

PCP PUREBERI

Zopet ptičke bodo pele
in rožice cvetele,
naš ljubljeni Tone pa v grobu spi
in ga petje ptičk ne prebudi.

NOVO MESTO
Ljubljanska 27, Novo mesto, tel./fax: 068/322-302

sBudgets

mn*
rent a car'
Rozmanova 19, IT 068127-174

26. marca je minilo pet let, odkar se
je nepričakovano in za vedno poslo
vil od svojih dragih

ZAHVALA
V 66. letu nas je zapustila naša draga
žena, mama, babica, sestra in teta

^ UMETNI KAMEN
ZA OBLAGANJE FASAD PO
NAJUGODNEJŠIH CENAH

Svetlo siv.................. 750 SIT
Temno siv
z belimi odtenki.........850 SIT
Bel..............................950 SIT

PRODAJA GUM
VULKAIMIZERSTVO
8RUNSKOLE MATIJA, *.p.
HRAST 1a, 68331 SUHOR,
tel./fax: 068/50-475

VI NAM

-

oglas na kratko s pošto
po w 068/323-610 ali 0609/623-116

RENT a CAR
VOJKO OKLEŠEN, s.p.

j
i

RAČUNALNIŠKO
IZOBRAŽEVANJE
APROS, d.o.o., Novo mesto
KIK INTERIER, d.o.o.
Prešernov trg 1, Novo mesto

KNJIGOVODSKI SERVIS
RAČUNOVODSTVO
POSLOVNI NAČRTI
REGISTRACIJE s.p.
, FELIX, d.o.o.

; TABAKUM, D.O.O.
NOVO MESTO
TRGOVINA S
KMETIJSKO
MEHANIZACIJO
MERCATOR DELNICE

roj. Piletič

nuna

Izdelujemo tudi druge barve
in barvne kombinacije,
mogoča dostava na dom in
polaganje.
KOŠMRLJ, s.p,
MENIŠKA VAS 7
DOL. TOPLICE
Tel.: 65-557

ANICA
ZUPANČIČ

P.E. Novo meato
Ljubljanska 27 • BTC
tal.: 068/323-000

ANTON
BRODARIČ
Rosalnice 65, Metlika
Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu in mu na pre
rani grob prinašate cvetje in prižigate sveče.

Vsi njegovi

iz Gubčeve 20, Novo mesto
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znan
cem za izraze sožalja, za darovano cvetje in sveče ter sose
dom za vso pomoč.

ZAHVALA

Žalujoči: mož Tone, hčerki Nuška in Sonja z družinami
Novo mesto, Šentjernej, Mirna Peč

MI VAM

;

r K 'KUKŽEVANJE

odmevno objavo v

DOLENJSKEM LISTU

Od 8. do 14. ure, v 068/323-193,
mobitel (non stop) 0609/ 637-474
3-dnevni osnovni in nadaljevalni tečaji WINDOWS, WORD, EXCEL! i
Pričetek ob 16. uri na Srednji ekonomski šoli Novo mesto. Prijave in
informacije na tt (068) 321-926, g. Zdenko POTOČAR.
Opremljanje poslovnih, skladiščnih in stanovanjskih prostorov. Oblaganje
sten in stropov ter montaža pregradnih sten po sistemu KNAUF in ARM
STRONG. Izvedba zaključnih del v gradbeništvu.
Prešernov trg 1, Novo mesto, 1T (068) 321-028, mobitel (0609)612-505
Vodimo poslovne knjige za s.p. in d.o.o. po zelo ugodnih cenah, |
posredujemo pri urejanju kratkoročnih in dolgoročnih kreditov.
Re. Kostanjevica in p.e. Novo mesto, Seidlova 29, informacije od 8. do i
15. ure, O (0608) 87-194.

Ci

Trpko je bilo slovo od najinega lju
bega moža in atija
I

ASTROLOGIJA

0904247
090 42 4Š
Centi /8 Sl'/JO soc

Previjamo rotorje električ
nega ročnega orodja vseh
znamk. Elektromehanika
Rotor Sežana, Orleška 12,
tel.: 067/32-152.

I*

—

*

LEOPOLDA
RATAJCA
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih tre
nutkih stali ob strani. Posebna hvala sosedom, sorodni
kom, sodelavcem iz Laboda Novo mesto, zlasti tovarne
Temenica Trebnje, številnim znancem in prijateljem za iz
raze sožalja in cvetje. Hvala Poldetovim bivšim sodelavcem
iz Trima, pevskemu zboru, trobentaču in g. kaplanu za lepo
opravljen obred.

Žalujoči: žena Vera in hči Majda
Gešnjevek, 25.3.1996

Sporočamo žalostno vest, da je umrl

ANTON PAVŠIČ
upokojeni pismonoša Pošte Črnomelj

velika izbira vrtnih semen, gnojil, zemlje in vrtnega orodja
j
cisterne inox — 10% POPUST, škropilnice in žage STIHL — I

NA ZALOGI - UGODNO
nahrbtne bočne in rotacijske kosilnice — VELIKA IZBIRA !
(HARY, RASER, KAVVASAKI, ACTIVE)
agregati za pranje pod tlakom — UGODNO
Ste svoj certifikat vložili v Mercator in želite prodati delnice? Kupimo
jih po dnevnih cenah in brez provizije.

Od njega smo se poslovili v soboto, 23. marca 1996, na pokopališču v Dobličah.

POŠTA SLOVENIJE, d.o.o., MARIBOR, POSLOVNA ENOTA NOVO MESTO

Cyber, d.o.o., TT (061) 133-94-32
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POGREBNE
IN POKOPALIŠKE
STORITVE

MEH CENTER REPČE
Repče 10, 68210 Trebnje
tel,fax: 068/ 45 616

hobby progrom
m 24

NOVO

LJUBITELJE MALIH ŽIVALI

TREBNJEM

Trgovina za male živali na Gubčevi cesti 19, kjer dobite
vso prehrano za ribice, želve, ptice vseh vrst, pse in
mucke.
Vse vrste malih živali lahko pri nas tudi naročite in si jih
pred nakupom ogledate.
Obiščite nas, članom kinoloških, fenoloških in članom
društev za male živali pa ob nakupu nudimo popuste.

TANIN iz Sevnice še vedno odkupuje

V dogovoru z Zavodom za zdravstveno zavarovanje vam nudimo

LES PRAVEGA KOSTANJA.

naše pogrebne storitve brezplačno, pri kompletnih storitvah
z minimalnim doplačilom.

Les vam tudi posekamo.
Informacije po telefonu (0608) 41-044 ali 41-349.

ZAHVALA
V 85. letu starosti nas je zapustil naš
dragi mož, oče, stari oče in stric

V SPOMIN
27. marca je minilo žalostno leto,
odkar te ni več med nami, naš dragi

IVAN
AVBAR
Dolenje Kamence 78

Z vsakim dnem te vse bolj pogrešamo!

LUDVIK
AHLIN
iz Zaloke 6 pri Šentrupertu

V 49. letu starosti nas je zapustil dra
gi mož, oče, stari ata in brat

IVAN
POVŠE

Selo 7 pri Mirni

z Vel. Slatnika 30 A

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli pomagali,
nam izrekli sožalje, darovali vence in pokojnika pospremili
na njegovi zadnji poti. Hvala delavkam Henricci, sodelav
kam Vinteksa za denarno pomoč, sveče in cvetje. Hvala
vaškim pevcem, ge. Marici za poslovilne besede, g. patru
Darku za lepo opravljen obred. Vsem še enkrat hvala!

Žalujoči: vsi njegovi

V 90. letu nas je za vedno zapustil
naš dragi oče, stari oče, praded in
stric

JANEZ
KAVŠEK

Dolga leta z nami si živela,
dolga leta zvesta nam bila,
zdaj prehitro si se poslovila,
brez slovesa si odšla.

Po dolgi in težki bolezni nas je v 67.
letu starosti zapustil naš dragi mož,
ata, stari ata, tast, brat in stric

V 70. letu starosti nas je za vedno za
pustila naša draga sestra in teta

IGNAC
KAMIN

FRANČIŠKA
BARTOLJ

Mala Loka 6

iz Birčne vasi 32
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in
znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, nam
izrazili sožalje, pokojni darovali cvetje in sveče ter jo v tako
velikem številu pospremili na zadnji poti. Posebna zahvala
sodelavkam tovarne zdravil Krka, patronažni sestri Aniti,
pevskemu zboru Ruperčvrh, gospodu župniku in gospodu
kaplanu za lepo opravljen obred. Vsem še enkrat iskrena
hvala!

Žalujoči: vsi njeni

V SPOMIN

ZAHVALA

Vem. da s tesnobo v duši
tvoje misli so tonile,
ali v mojem srcu
nastale so globoke rane.
ki nikoli ne bodo zacelile.

HHB
jUlgHt

31. marca mineva pet dolgih prežalostnih let, ko je za vedno odšel od
nas naš ljubi, nepozabni mož, oče,
brat, stric, svak in zet

ijSp.

i':,:' - ’
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SKShjV
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soha obudita,

ne bi tebe. druga Zinka,
črna zemlja krila.
kakor tiha rek

'jBp

spomini

L|'

človeka

V 4I. letu st.uuMi im. |c ncpmako
■ .o....... mn.>gu puvgud.ti / ij"i tihi

Mm

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, so
sedom, prijateljem in znancem za izraženo sožalje, darova
no cvetje in sveče. Zahvalo izrekamo g. župniku Darku za
lepo opravljen obred, Gasilskemu društvu, za besede slove
sa Janezu Božiču, ter pevcem. Se enkrat iskrena hvala vsem,
ki ste našega očeta v tako velikem številu pospremili k več
nemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

ZAHVALA

draga

ZAHVALA
V 70. letu starosti nas je zapustila
naša draga mama in babica

TEREZIJA
MIKLAVČIČ
roj. Erjavec
Gradenje 4 pri Beli Cerkvi
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodni
kom, prijateljem, sodelavcem in znancem, sovaščanom in
vsem, ki ste našo mamo pospremili na zadnji poti. Hvala
vsem, ki ste ji darovali cvetje, sveče in za svete maše. Poseb
na zahvala osebju Doma starejših občanov Novo mesto,
sodelavcem TZ Krka Novo mesto, Pionirja Standard Novo
mesto,pevskemu zboru iz Šentjerneja, cerkvenim pevcem iz
Bele Cerkve, g. Pavliču za zaigrano Tišino ter gospodu žup
niku za lepo opravljen obred. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: hčerki Anica in Dragica z družinama in sinova
Jože in Franci z družinama in ostalo sorodstvo
Gradenje, 15.3.1996

ZAHVALA
V 47. letu starosti nas je zapustil oče,
sin, brat, stric

FRANC
KISOVEC
Prelesje 20, Šentrupert

SCHOLL
-ZINKA
roj. Muhvič

V boju z boleznijo si bil poražen. Bila je močnejša. Oh, le ta
ti je strla duha in telo. Ni te več med nami, toda v naših srcih
živiš in boš vedno živel. Hvala vsem, ki mu prižigate lučko
na preranem grobu ali vsaj z lepimi spomini postojite ob
njem.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom,
znancem, prijateljem in sosedom za izraze sožalja, darova
no cvetje, sveče in za sv. maše.

Žalujoči: žena Štefka, sin Joži in ostalo sorodstvo

Žalujoči: vsi njeni

**------------- -------------------------------------------- —
|9*UŠt, 13 (2433), 28. marca 1996

Življenje celo si garal,
vse za dom in družino dal,
sledi ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok.

iz Smolenje vasi 19

Žalujoči: hčerke z družinami
Mirna, Tihaboj, Lavrica, Ljubljana, Mengeš, 16.3.1996

iz Reštanja 78

Malkovec 17 A

ZAHVALA

ANGELA KRIŠTOF

JOŽE
ŠKOBERNE

ANTON
KEŠE

Žalujoči: vsi njegovi

V 84. letu starosti nas je za vedno za
pustila naša draga mama, stara
mama, prababica, tašča, sestra in
teta

O

V 65. letu starosti nas je po težki bo
lezni zapustil mož, oče, tast, brat,
dedek, stric in boter

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom,
sorodnikom, prijateljem in znancem, ki so nam izrazili so
žalje, darovali cvetje, sveče in svete maše ter ga v tako veli
kem številu pospremili na zadnji poti. Posebna zahvala dr.
Bogomirju Humarju, podjetjema Elektronabava in Merca
tor Dolenjska, PC Ločna, Društvu upokojencev Velika Lo
ka, cerkvenim pevcem in gospodu župniku za opravljen
obred.

Ne jokajte ob mojem grobu,
tiho k njemu pristopite
in večni mir mi zaželite.

Iskrena hvala vsem, ki ste mu v težkih trenutkih stali ob
strani. Hvala prijateljem, dobrim sosedom za nesebično
pomoč, osebju bolnice Golnik, posebno dr. Trillerjevi, pev
cem, govorniku za poslovilne besede, g. župniku za oprav
ljen obred in vsem vaščanom, ki ste pokojnega tako številno
spremili na zadnji poti.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodni
kom, sosedom, prijateljem in znancem za podarjene sveče,
svete maše in izraze sožalja. Hvala vsem, ki ste nam kakor
koli pomagali. Iskrena hvala g. župniku Petku za lepo
opravljen obred in cerkvenemu pevskemu zboru za zapete
pesmi. Posebno se zahvaljujemo osebju Kirurško- intenziv
nega oddelka za vso skrb in nego v zadnjem mesecu. Se en
krat iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo v tako velikem
številu pospremili k večnemu počitku.

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sodelav
cem, prijateljem in znancem za izraženo sožalje, podarjeno
cvetje, sveče in svete maše.Hvala duhovnikoma, govorni
koma in pevcem za ganljivo slovo ter vsem, ki ste našega
očeta spoštovali in ga v velikem številu spremili na zadnji
poti.

Tvoji

roj. Fortuna,

Leopold Oklešen
K Roku 26, Novo mesto
©068/323-193
Mobjtel:0609/615-239
0609/625-585
Delovni čas: NON STOP

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in
za sv. maše. Še posebej se zahvaljujemo g. Dragu Kraševcu
za nesebično pomoč, kolektivom TOM Mirna, Trimo Tinda Trebnje, Rafael,d.o.o.,Sevnica, cerkvenemu pevske
mu zboru, gospodu kaplanu za lepo opravljen obred, go
vorniku g. Jožetu Ramovšu, trobentaču g. Poldu Brcarju za
zaigrano Tišino in vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: vgi njegovi

DOLENJSKI LIST

21

M

M TEDEN V/kl

tedenski koledar
Četrtek, 28. marca - Janez
Petek, 29. marca - Ciril
Sobota, 30. marca - Bogo
Nedelja, 31. marca - Benjamin
Ponedeljek, 1. aprila - Hugo
Torek, 2. aprila - Franc
Sreda, 3. aprila - Ljuba

kino
BREŽICE: 28.3. (ob 18. uri), 29.3.
(ob 16. in 18. uri), 30. in 31.3. (ob 16.,
18. in 20. uri) ter 1.4. (ob 20. uri)
komedija Babe - galantni pujsek. 28.
in 29.3. (ob 20. uri) kriminalni film
Vročina. 3.4. (ob 20. uri) drama Carmen.
ČRNOMELJ: 29.3. (ob 20. uri) in
30.3. (ob 18. in 20.15) ameriški psi
hološki triler Sedem. 31.3. (ob 20.
uri) ameriški film Apollo 13.
KOSTANJEVICA: 30.3. (ob 18.
uri) pustolovska komedija Ace Ventura - klic narave. 31.3. (ob 18. uri)

• BABE, komedija (Avstralija,

1995, 91 minut, režija: ChrisNoonan)
Ste tudi vi prebrali babe in ne
bejb? Nevešči angleščine naslov
filma kajpak berejo po slovensko
in imajo vso pravico, da ga tako
tudi razumejo. Le od kod naj se
jim sanja, da so v zablodi? Saj
živijo v Sloveniji in običajno jim
slovenščina tu kar zadostuje. Po
sledica je lahko prav neljuba. Ta
kole skozi priprte oči si namreč
državljan z nekoliko več domiš
ljije pod tem naslovom zlahka
predstavlja skrivalnico za kakšen
mehki pornič, kjer povrhu na
stopajo še domače živali. Baba
kot slabšalni nadomestek za ženo
ali žensko je v tem zagonetnem
primeru angleška ljubkovalnica,
ki bi jo lahko prevajali kot dete,
otrokec moj ali pa kot nekoliko
mačistično oznako za stasito in
lepo dekle, mačka, mrha. Res
nično obžalujem, ker se nihče ni
pozabava! s prevodom, saj se je
ponujal kar sam od sebe in bi bil
lahko zelo simpatičen in zabaven.
Drugi predlogi: Pujs, Pujsek, Puj
sek Bejb.
K mesu. Nekoč se je rodil pujs,
ki ga je usoda namesto v klavni
co vodila na kmetijo. Postal je
priljubljen, saj je bil prijazen in
radoveden prašiček. Toda ker ga
je sovražna mačka spomnila, da
njegova živalska vrsta sodi med
tiste, ki so namenjene zgolj pre

kmetijski stroji
ODSESOVALNE NAPRAVE na vreče
prodajamo najceneje v Sloveniji TO (061)
787-608.
3398
KMETOVALCI, SERVISERJI! Trgo
vina Klasje Kranj vam nudi veliko izbiro
rezervnih delov za traktorje IMT, Zetor,
Umvcrzal, Torpedo, Tomo Vinkovič in
Ursus. Popravljamo vse tipe traktorjev
(generalna popravila motorjev, menjalni
kov, hidravlike idr.) tudi na vašem domu.
Rezervne dele pošljemo po pošti. Klasje,
d.o.o.. Cesta na Klanec 9, Kranj, TO

(064)331-375.

3450

DVE NAKLADALKI sena prodam po
5200 SIT eno. 13* (068)47-361.
3458
ČRPALKO za molzni stroj Gorenje
Fekro, 140 l/min, gumi voz, 16 col m sla
moreznico prodam. Jože švalj, Dol. Bre
zovica 5, Šentjernej. TO (068)42-660.
3465

n

IrNš

triler Johny Mnemonic. 3.4. (ob 18.
uri) kriminalni film Vročina.
KRŠKO: 28.3. (ob 19. uri) in 29.3.
(ob 20. uri) in 31.3. (ob 18. uri)
ameriška ljubezenska melodrama
Carrington.
METLIKA: 29. in 30.3. (ob 20. uri)
ameriški film Apollo 13.31.3. (ob 18.
in 20. uri) ameriški psihološki triler
Sedem.
NOVO MESTO: Od 28.3. do 3.4.
(ob 18. in 20. uri) akcijski film Kdo
bo koga? 29. in 30.3. (ob 22. uri)
triler Mreža.
SEMIČ: 31.3. (ob 18. uri) ameriški
akcijski film Pregon.
STRAŽA: 29.3. (ob 19.30) preda
vanje in projekcija filma Rojena
morilca. 30.3. (ob 20. uri) in 31.3. (ob
18. uri) akcijski film Profesionalec.
30.3. (ob 10.30) risani film Lisica in
pes.
ŠENTJERNEJ: 29.3. (ob 18. uri)
triler Johny Mnemonic. 29.3. (ob 20.
uri) pustolovska komedija Ace Ventura - klic narave.

hranjevanju, in kerje bil kot so vsi
pujsi zelo pameten, se je odločil,
da bo postal pastir. Njegove me
tode dela so bile že za živalski, kaj
šele za človekov svet, neobičajne,
saj ni uporabljal sile, ampak bese
do. Njegov talent je odkrit staro
modni, čudaški, a dobrodušni
gospodar, smešni James Cromefl. V glavnem,
‘
well.
Babe ni postal
božična pečenka. Srečno sta žive
la do konca svojih dni.
Babe je igrani film, glavne vlo
ge pa zasedajo psi, ovce, gosak in
konj. Zvezda je pujs oziroma šest
najst pujsov, ki so v alternaciji
vseskozi igrali isto vlogo. Uf, pred
stavljajte si kaj takega v Drami.
Sarm filma je v fantastični kom
binaciji pravih živali, animatroničnih lutk in računalniške ani
macije, ki naredijo vse skupaj za
čisto realno. Ljudje nastopajo le
v stranskih likih.
Za razliko od Onvellove Žival
ske farme so pujsi tokrat pred
stavljeni kot pozitive!, dobri
fantje. Že nekaj tisoč let nazaj se
jih drži prekletstvo slabih, nečistih
živali, z njimi se obkladamo tudi
ljudje. Z Disneyjem so se jim vre
mena zjasnila vsaj na platnih, v
risankah in slikanicah. Z Babom
je drastično upadlo povpraševa
nje po svinjini.
Za lažje slovo od stereotipov še
nekaj podatkov: so bolj učljivi in
inteligentni kot psi in konji, zara
di istega dejstva se na človeka
močno navežejo in so zvesti, im
ajo 15-minutni, najdaljši spolni
akt med domačimi živalmi, osta
li “skončajo” že v nekaj sekun
dah, vidijo v barvah, odzivajo se
na imena in so čisti.
TOMAŽ BRATOŽ
PUHALNIK Tajfun prodam. TO (068)
42-427.
3516
FREZO HONDA, 5 delovnih ur, pro
dam. 1? (068)59-307.
3520
PRIKOLICO za prevoz konja in nove
pogonske gume za traktor 13-6-24 ugod
no prodam. TO (068)67-616.
3527
BOČNO KOSILNICO IMT za traktor
533 za 20.000 SIT in kombiniran otroški
voziček Roki za 100 DEM prodam TO
(068)83-448.
3528
BALIRKE Johan Derre, Wclger in Fahr ter mali obračalnik-pajek ugodno pro
dam TO (0609)642-194.
3529
TRAKTORSKO ŠKROPILNICO in
gumi voz, 14 col, prodam TO (068)76-316.
3542
TRAKTOR ŠTORE 502,2000 delovnih
ur, italijanski trosilec gnoja, plug Batuje,
12 col, in enobrazdni plug, 12 col, pro
dam ® (068)76-256.
3545
NOVE travniške brane, širine 2 m, obo
jestransko uporabne, prodam. ® (061)
773-478.
3548
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IZDAJA TELJ: Dolenjski list Novo mesto, d.o.o. Direktor Drago Rusija
UREDNIŠTVO: Marjan Legan (odgovorni urednik), Andrej Bartelj,
Mirjam Bezek-Jakše, Joliča Dornii, Breda Dušic Gornik, Tanja Gazvoda,
Anton Jakše, Mojca Leskovšek-Svete, Martin Luzar, Milan Markelj
(urednik Priloge), Lidija Murn, Pavel Perc in Igor Vidmar.

IZHAJA ob četrtkih. Cena posamezne številke ISO tolarjev; naročnina za I. pol
letje 4.680 tolarjev, za upokojence 4.212 tolarjev; za družbene skupnosti, stranke,
delovne organizacije, društva ipd. letno IS. 720 tolarjev; za tujino letno 100 DEM oz.
druga valuta te vrednosti. Naročila in odpovedi upoštevamo s prvo številko v mesecu.
OGLASI: I cm za ekonomske oglase 2.400 tolarjev, na pn i ali zadnji strani 4.S00
tolarjev; za razpise, licitacije ipd. 2.800 tolarjev. Za nenaročnike mali oglas do deset
besed 1.600 tolarjev, vsaka nadaljnja beseda 160 tolarjev; za pravne osebe I cm
malega oglasa 2.400 tolarjev.
ŽIRO RAČUN pri Agenciji za plačilni promet: 52100-603-30624. Devizni račun:
52100-620-107-970-27620-440519 (Dolenjska banka, d.d., Novo mesto).
NASLOV: Dolenjski list, 8000 Novo mesto, Glavni trg 24, p.p. 212.
Telefoni: uredništvo in računovodstvo (068)323-606, 324-200; ekonomska propa
ganda. naročniška služba in jotoluboratorij 323-610; mali oglasi in zahvale
324-006; tetefas (068)322-898
Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo. Na podlagi mnenja (št. 23-92)
pristojnega državnega urada spada Dolenjski list med informativne proizvode iz 13.
točke tarifne številke 3, za katere se plačuje 5-odst. davek od prometa proizvodov.
Računalniška priprava časopisnega stavka: Dolenjski list Novo mesto, d.o.o.
Prelom in filmi: Grafika Novo mesto, p.o. Tisk: Ljudska pravica, Ljubljana.
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TEDENSKI KOLEDAR — KINO — KMETIJSKI STROJI — KUPIM — MOTORNA VOZILA — OBVESTILA — POSEST — PRODAM en
45'
— RAZNO — SLUŽBO DOBI — SLUŽBO IŠČE — STANOVANJA — PREKLICI — ČESTITKE — ŽENITNE PONUDBE — ZAHVALE
TRAKTORSKI PLUG IMT, 12 col,
dobro ohranjen, prodam. ® (0608)75053.
3485
TRAKTOR TV 818, letnik 1989, kot nov,
280 delovnih ur, prodam. ® (0608)79-046,
po 18. uri.
3489
TRAKTORSKE GRABLJE Sip 160
prodam. ® (068)57-485.
3504
KOSILNICO mini, greben 100, malo
rabljeno in avtomatic colibri, skoraj nov.
rdeč, prodam. ® (068)42-069.
3513

MUŠIČ —MENGEŠ

|

Tel.: 061/738-619

'

Travniška brana z
obojestranskim delovanjem, z
njo izravnavamo krtine in
dobro prečešemo travo.
Brana razreže in razvleče
hlevski gnoj, kar omogoča
bujno rast. Zaradi svoje
prilagodljivosti je zelo
primerna za hribovite predele
in pašnike.

1

,
,
,
i
i

ŽITNI KOMBAJN Zmaj 133 in telico
frizijko, brejo 7 mesecev, prodam. TO
(068) 42-355.3556
MOLZNI STROJ Virovitica prodam.
TO (068)42-905.
3564
TRAKTOR ZETOR 5211, 6211 ali
5245, zelo dobro ohranjen, kupim. TO
(0608)43-160.
3576
MOTOKULTIVATOR Gorenje Muta
v okvari kupim TO (068)323-665.
3589
ZETOR 7211, nov, nerabljen, in Tor
pedo 48 poceni prodam TO (061)749-573,
zvečer.
3624
TRAKTOR ZETOR 6211, rotacijsko
kosilnico 1.85 m, silokombajn Mengele
200, plug, 12 col, in nažagana drva pro
dam. TO (068)21-605.
3636
PUHALNIK Tajfun z elektromotorjem
prodam. TO (068)43-007.
3639
SILOKOMBAJN Sip Vihar 40 in dvoredno sejalnico za koruzo, oboje malo
rabljeno ter dele za R 9 prodam. TO
(068)49-098.
3647
ŽELEZNA KOLESA, nova, za multikultivator Goldoni, 14 KM, ugodno pro
dam. TO (068)89-290.
3649
TRAKTORSKI mešalec za gnojevko
kupim. TO (068)25-083.
3650
TRAKTOR UNIVERZAL 445, letnik
1978, 2550 delovnih ur, prodam TO
(068)47-445.
*
3661
BOČNO KOSILNICO za traktor
IMT, malo rabljeno, dobro ohranjeno,
prodam. ® (068)76-201, po 16. uri.
3675
DVA malo rabljena traktorska pluga,
12 in 14 col, in motorno nahrbtno škro
pilnico Tomos prodam, ra (068)89-128.
3686
DEUTZ, 60 KM, star 10 let, prodam za
6500 DEM ra (068)78-219.
3690
KOSILNICO BCS, bencin - petrolej ali
diesel, prodam ra (068)68-209.
3693
KROŽNE BRANE in dognojevalcc ko
ruze Creina prodam, ra (068)42-647.
3706
DOBRO OHRANJEN čelni nakladačviličar prodam, ra (068)51-937.
3707
SAMONAKLADAI.KO. 19 m3, malo
rabljeno, prodam, ra (0608)62-754.
3716
TROSILEC hlevskega gnoja, manjši,
malo rabljen, kupim, ra (0608)62-754.
NAKLADAČ hlevskega gnoja, hidra
vlični, zadenjski, naprodaj, ra (068)732433728

kupim
BREZOVO HLODOVINO kupim V!
(068)5.3-006.
3145
DEL KUHINJE, bel ultrapas, rabljen,
kupim. ® 1068)60.052.
3468
KOKOŠI, štajerske, rjave, težke 3 kg,
kupim. Jože Drašler, Meniška vas 41, Dolenjske Toplice.
3491
STREŠNO KRITINO Vinkovci, model
104, kupim, ra (068)78-374.
3501
ODKUPUJLMO teleta (moške) za pi
tanje, težke 120do 130 kg. Plačilo takoj!
TO (068)81-188.
3543
TELIČKA SIMENTALCA ali Šarolc,
strega 6 do 7 tednov, kupim. TO (068)52552.
3660

motorna vozila

objavlja
CITROEN AX Allure, letnik 7/92, rdeč,
kot nov, prodam. ® (068)26-198. 3080
FIAT UNO 60 CS, letnik 1990, pro
dam. ® (068)51-767.
3457
R 5 FIVE, letnik 1995, prodam. ®
3459
(068)42-405, vsak dan.
NISSAN MICRO 1.0 GL, letnik 1989,
servisna knjižica, nove gume, 74.00 km,
ugodno prodam. ® (068)26-077.
3462
FORD ESCORT 1.4, letnik 1989, bel,
registriran do 2/97, prodam. ® (068)49715.
3463
R 5, letnik 1993, 3V, registriran do
3/97, prevoženih 23.000 km, prodam. ®
(068)67-339.
3464
LADO, lahko karavan, riva ali samara
kupim ® (0609)621-512.
3466
GOLF JX D, letnik 12/85, ohranjen,
moder, 141.000 km, prodam. S (0608)43176.
3469
JUGO 45, letnik 1988, registriran za ce
lo leto, prodam ali menjam za golf D z do
plačilo. ® (068)25-420.
3471
APN 6 S, letnik 1988, srebrne barve,
obnovljen, prodam. ® (068)40-302.
3475
GILERO 125 RX Arizona, letnik 1988,
lepo ohranjeno, nova guma, prodam. Jo
že Kožar, Dol. Pirošica 3, Cerklje. 3478
TAM 5500, z okvaro menjalnika, za re
zervne dele, ter zmaj za letenje prodam. ®
(068)79-006.
3484
BMW 320, letnik 1978, registriran do
8/96, v odličnem stanju, prodam. ®
(068)75-514, popoldan.
3486
RABLJENI IN NOVI rezervni deli
po ugodnih cenah za vse vrste avtomo
bilov. n (068) 27-177.
JUGO 45 AX, letnik 1988, registriran
egist
do 17.2.1997, prodam. Martin Škufca,
Hrib pri Orehku 5, Novo mesto.
3490
MOTORNO KOLO Tomos Colibri,
odlično ohranjeno, prodam. ® (0608)33009.
3492
126 P. letnik 1983, registriran do 11/96,
prodam ali menjam za kosilnico Kavasaki
TD 40 na laks. ® (068)76-312.
3494
R 5 D, letnik 1991, prodam za 8600
DEM. ® (068)73-720, popoldan.
3498
PEUGEOT 309 GR, letnik 6/88, odlič
no ohranjen, prodam za 9000 DEM ®
(068)59-607.
3508
JUGO KORAL 55, letnik 1989, 55.000
km, rdeč, ohranjen, dodatno opremljen,
garažiran, vzdrževan, prodam. ® (0608)
77-114.
3509
POLONEZ, letnik 1980, registriran do
maja, prevoženih 74.000 km, garažiran,
prvi lastnik, prodam za 1000 DEM. ®
(068)82-250.
3510
SUZUKI SVVIFT 1.0 GL , letnik 1990,
52.000 km, 5V, 52.000 km, 5V, siv, pro
dam ® (0608)87-435.
3511
JUGO KORAL 55, rdeč, 70.000 km,
prvi lastnik, letnik 1988/89, dodatno
opremljen, prodam. ® (068)45-147.
W HROŠČ, letnik 1974, reg. do 24. 1.
1997, ugodno prodam. ® 23-192.
R 19 CHAMADE GTS 1.4, letnik 1992,
68.800 km, elctrični pomik stekel, kovin
sko siv, centralno zaklepanje, registriran
do 3/97, radio, prodam za 16.500 DEM.
®(068)52-283.
3515
JUGO 60, letnik 12/89,87.000 km, bel,
radio, registriran do 12/96, prodam ®
(068)45-700 ali 44-627.
3519
CITROEN XM 2.0 i, letnik 1991. prvi
lastnik, kovinsko siv, registriran do 1/97,
nekaramboliran, prodam. Cankarjeva 3a,
Novo mesto.
3523
R 4 GTL, letnik 1990, rdeč, prevoženih
69.000 km, prodam. Saje, Vinja vas 6.
FORD ESCORT XR 3 i, letnik 1987,
registriran do 2/97, ABS, KAT, sončna
streha, prodam za 8200 DEM. ® (068)40034.
3525
DAIHATSU CHARADE TS, rdeč, let
nik 3/91, registriran, 37.000 km, prvi last
nik, prodam. ® (068)87-1 19.
3526
GOLF JX D, letnik 1988/89, prodam
ali menjam za hondo civic ® (068)89341.
3539
126 P, letnik 1989, registriran do 12/96,
rumen, prodam. ® (068)85-920.
3546
ALFO ROMEO 33 1.7 i.e„ belo, letnik
7/93, 38.000 km, prvi lastnik, servisna
knjižica, prodam. ® (068)321-776ali 321027.
3550
126 P, letnik 1988, 63.000 km. obnov
ljen, registriran do 9/96, prodam za 1400
DEM. ® (068)76-435, Lado.
3551
LADO SAMARO, letnik 1989, rdečo,
3V, prodam. ® (068)26-154, po 16. uri.
LADO KARAVAN, letnik 1993. prva
registracija 31.3.1994, prevoženih 21.000
km, prodam za 7000 DEM. ® (068)87242.
3555
GOLF, letnik 1985, original nemški,
registracija do 3/97, prodam. « (068)

Naročilnica za brezplačni mali oglas v Dolenjskem listu
(za naročnike, samo enkrat na mesec)
vsebina

oglasa

(do 15 besed)

Ime in priimek:................................................

Pošla:...........................................................................................................
Naročniška številka:.................................................

NATEČAJ
ZA IZBOR NAJSTAREJŠE ZAVAROVALNE
POLICE NA PODROČJU DOLENJSKE,
BELE KRAJINE IN KOČEVJA
POGOJI NATEČAJA

1.
Veljajo vse zavarovalne police katerekoli zavarovalnice za
zavarovanje objekta na področju Dolenjske, Bele krajine in
Kočevja, oz. občana s stalnim prebivališčem na Dolenjskem,
v Beli krajini ali Kočevju z datumom pred letom 1971, torej
starejše od 25 let. Velja datum sklenitve zavarovanja oz.
izdaje ponudbe za življenjsko zavarovanje.
Na natečaju ne morejo sodelovati zavarovalne police, ki so v
lasti muzejev in arhivov.
Zavarovalne police sprejemamo od 21.3.1996 do 30.9.1996
na naših predstavništvih, torej v Kočevju, Metliki, Črnomlju in
Trebnjem ter na sedežu enote v Novem mestu v času uradnih
ur.

br<

Vsak občan, ki bo prinesel zavarovalno polico v skladu s
pogoji natečaja, prejme priložnostno skromno darilo.
5.

Podpis:

2/i

Za 3 najstarejše zavarovalne police bodo podeljene
nagrade:

1. nagrada 50.000 SIT
2. nagrada 40.000 SIT
3. nagrada 30.000 SIT
Nagrade bodo vnovčljive kot vrednostni bon za plačilo
zavarovalne premije.

Izbor bo opravila 3-članska strokovna komisija do 30. 10.
1996.
Direktor
Boris Šepetave

i= zavarovalnica triglav
območna enota novo mesto

zavarovalnica triglav

ŽIVLJENJSKI KROG
Naše življenjeje kot mavrica, splet svetlih in temnih barv in prav sij
mavričnih barv in pet Plečnikovih stebrov (to so stebri iz poslovne
stavbe Zavarovalnice Triglav, d.d., v Ljubljani) je zaščitni znak
življenjskega kroga.
Življenjski krog Zavarovalnice Triglav zajema prav tista
zavarovanja, s katerimi lahko sebi in svojim bližnjim podarite
najdragocenejše: varnost, trdnost, zaupanje in zavest, da vam
lahko v kateremkoli trenutku priskoči na pomoč največja
slovenska zavarovalnica.
Življenjski krog sestavljajo naslednja zavarovanja:

to
to

— Življenjsko zavarovanje
— Rentno zavarovanje

— Zavarovanje kritičnih bolezni
— Prostovoljno pokojninsko zavarovanje v skupinski in
individualni obliki
— Zdravstveno in nezgodno zavarovanje z zavarovanjem
bolnišničnega zdravljenja, zavarovanja na potovanjih v tujini
m vrsta nezgodnih zavarovanj
Življenje je odgovornost. To bomo prej ali slej spoznali vsi. Nihče
izmed nas ne živi sam, v svojem svetu, odgovoren le samemu sebi ih
nikomur drugemu, saj ima vsakdo poleg sebe ljudi, kijih ima radin
ki jim zaupa.
R 4 GTE, letnik 1990, prodam. ®
(068)89-123.
3565
JUGO 45 A, letnik 1987,55.000 km, re
gistriran do 3.11.1996, nove gume, pri
dam. Jože Kralj, Vel. Gaber 29.
3567
GOLI- JX D, letnik 1991, registriran do
2/97, bel, 5 prestav, 3V, lepo ohranjen,
prodam ra 13.900 DEM ® (068)85-889,
po 15. uri.
3571
R 5 CAMPUS, bel, 5V, letnik 6/91,
60.000 km, prodam ra 8400 DEM ®
(0608)69-109.
3573
ŠKODO 120 L, letnik 12/89,5 prestav,
odlično ohranjeno, garažiruno, prvi last
nik, prodam. TO (068)342-522.
3574
MERCEDES 190 I). rdeč, letnik 1987,
registriran do 1/97, centralno zaklepanje,
električna sončna streha in ogledala, tonirana slekla, prodani TO (061)883-036.
1578

Ulica in kraj:..............................................................................................

Datum: . .

Zavarovalnica Triglav, d.d. — Območna enota Novo mesto

CITROEN AX CA BAN 1.1 i, letnik
1993, 26.000 km, kovinsko siv, prvi last
nik, garažiran, prodam za 11.500 Dl M
TO (068)44-729, popoldan.
3581
HYUNI)AI P()NY 1.5 GLSScdan, let
nik 8/90, 66.000 km, kovinsko siv, ohra
njen, garažiran, prodam za 10.000 sn TO
(068)321-077, popoldan.
3586
R 4 GTL, letnik 1987, registriran do
2/97, dobro ohranjen, drugi lastnik, gara
žiran, prodam * (068)25-492, Andrej.

R 4 GTL, letnik 1985, s Priključi P1
registriran do 4/97, prodam /a 150-^!
SIT ® (068)45-303.
3“
JUGO 55, letnik 1989, prodam .
(068)50-475.
jJft
AX 14 TGD, letnik 1991,47.000 knh?A:
9500 DEM, sunny 1.6 SLX, letnik 1*£ „
98.000 km, registriran do 2.4 1996, in n"‘ Č
m 1.0 GL. letnik 1986, 119.000 km. PO
dam. ® (068)75-180.
J" t
JUGO 45 AX, letnik 1988, registri
do 1/97, prodam ® (068)42-754, po I*
'1 Se
uri.
BMVV 316, letnik 1986, registriran
3/97, prodam ® (068)83-674, Mojcami (f/

126 P, letnik 1986, registriran do 8/^
prodam. ® (068)84-297.
OPEL VECTRO 2.0 i GT, letnik 190
registriran do 7/96, prodam za I - ^
DEM. ® (068)83-002.
^
R 4 GTL, lctnik9/89, ugodno pi,lllJj
~t (068)87-698.
j? I;.
ALFO 33 1.3, letnik 11/89,75.000 ^^
garažirano, prodam za 7500 DEM (JJLu
‘ 1-T
z soboto od 14. do 17. ure. ® (068)44-•
JUGO 45, letnik 1987, prodam .i
ri77.aoi
.76'
(068)27-693.
OLTCTT 11 R, letnik 1993, registri'
do 3/97, z dodatno opremo, ugodno P'fj
dam * (068)323-334, Darinka.
-,(l

Sl. 13 (2433), 28. marca I9V0
1

■J JUGO 55, letnik 1990, registriran za
Tlcno leto, vinsko rdeč, kot nov, prodam za
H«00 DEM. ® (068)73-069.
3613
U R 5 CAMPUS D, letnik 1991, prodam
“ta8500 DEM. ® (068)73-720, popoldan.
3615
Z128 1.1 GX, letnik 10/87, prevoženih
96.000 km, izredno dobro ohranjeno, prva barva, prodam za 2200 DEM. ®
(068)21-789.
3616
KOMBI CITROEN C 25 TD, povišan
® podaljšan, servo volan, 9000 km, star 5
mesecev, izredno ugodno oddam leasing.
Namseto pologa vzamem v račun tudi
osebni avto do 15.000 DEM. ® (066)73352 ali (066)73-366.
3617
Z 101, letnik 1987, registrirano do
1/97, prodam. Ljudmila Blažič, ® 43567.
36 20
ŠKODO FORMAN, karambolirano,
letnik 1993, prodam. ® (068)322-169,
dopoldan, Matijevič.
3621
JUGO 55, letnik 1988, prvi lastnik, re8'striran do 18.7.1996, prodam za 2500
UEM. ® (068)27-964.
3622
JUGO 45, letnik 1986, registriran do
</96, prodam. ® (068)27-648.
3625
R 5 CAMPUS, 5V, 58.000 km, letnik
112/91, rdeč, ugodno prodam. ® (068)44373, dopoldan in (068)44-467, popoldan.
3626
Z128, registrirano do konca leta, letnik
1985, prodam. ® (068)60-150.
3629
GOLF JX D, letnik 11/87,3V, višnjeve
tarve, registriran do 1/97, prodam. ®
(068)23-501.
3630
JUGO KORAL 55, letnik 1991, pro
dam. ® (068)65-571.
3631
R CLIO 1.2 RT, letnik 5/94, prevože
nih 17.000 km, prodam. Pirh, Podgora 43,
Straža.
3633
ŠKODO z okvarjenim motorjem ali
Stez njega kupim. ® (0608)82-100. 3638
AX 11 RE, letnik 1989, registriran do
2/97, prodam. ® (068)49-420.
3642
Z 101, letnik 1987, modro, registrirano
do 11.6.1996, prodam ali menjam za R 5,
Od letnika 1989 do 1992. ® (068)43-564.
*
3643
Z 750, letnik 11/84, dobro ohranjeno,
dgodno prodam za 1000 DEM. ® (068)
38-440.
3655
R 5 CAMPUS, letnik 1992,33.000 km,
'sgistriran do 8/96, 3V, tonirana stekla,
taražiran. prodam. ® (068)67-307. 3659
TAVRIO 1.1, letnik 1991, 5 prestav,
•dečo, kot novo, prodam. ® (068)73-330.
3663
JUGO 45, letnik 1987, rdeč, 74.000 km.
Prodam. ® (068)45-142.
3665
MERCEDES 190 D, 2.0, letnik 12/89,
Prodam za 21.000 DEM. ® (068)85-659.
3666
VECTRO 2.0 i 16 V CDX, letnik 4/95,
Jlima, 2 airbacka, ABS, kovinske barve,
lila platišča, prodam. ® (068)324-424.
3667
SUZUKI Swift 1.3 GTI, bel, letnik
1991, registriran do 2/97, za 12.000 DEM
'p 126 P, letnik 1988, zelen, registriran do
5/96, prodam. ® (068)21-235.
3670
MAZDO 323 Sedan, letnik 1990, lepo
Phranjeno, prvi lastnik, prodam. ®
(0608)87-546, po 15. uri.
3672
R 4 GTL, letnik 1987, registrirano do
3/96, bel, ugodno prodam. ® (068)28324, popoldan.
3674
Z 101, letnik 1982, garažirano, prvi
«stnik, ugodno prodam. ® (068)23-160.
LADO, letnik 1983, prevoženih 70.000
fm, registrirano do 1/97, prodam. ®
®68)76-040 .
3680
Daihatsu sharade td, letnik
'1/90,72.000 km, prodam za 8100 DEM.
»(068)27-261.
3683
LADO SAMARO, letnik 12/93, proV ® (068)324-582.
3687
Z 101, letnik 1986, prodam. Brulc, Vel.
FfUsnice 60.
3691
ESCORTCLX, letnik 1991, registriran
10/96, 105 KM, odlično ohranjen, z
j°datno opremo, prodam. ® (068)75^6, Jelovčan, Nad Krko 21, Otočec.
GOLF JGL D, letnik 1983/84, registrii
do 2/97, bel, ohranjen, prodam za
'200 DEM. © (068)73-716.
3695
5 CAMPUS D, letnik 3/91, prvi lastta R prodam.
* (068)26-188, popoldan.
f te
3698
! m R 5 CAMPUS, letnik 1989, rdeč, 70.000
A in 126 PGL, registriran, vozen, pro‘ja ^
za samo 900 DEM. © (068)23-529.
, Karambolirano škodo Favorit,
Jhiik 1991, poceni prodam. * (068)23»29.
3702
R 4, letnik 1987,90.000 km, rdeč, prom. * (068)52-289.
3703
R 5 CAMPUS, letnik 1993, 5V, rdeč,
J^irana stekla, ugodno prodam. *
»68)25-344.
3704
GOLF JX D, prva registracija 1/89,
Vodarn. * (0608)62-185.
3710
R 5 CAMPUS, letnik 1992, kovinsko
}v» registriran do 2/97, 42.000 km, pro
dni. * (0608)88-286.
3711
R 4 GTL, letnik 11/87, bel, servisiran,
^edno ohranjen, 95.000 km, brezhiben,
Jodam. * (0608)82-945 ali (0609)621*5.
3712
Udo KARAVAN 1300S, letnik 1986,
5*Čo, garažirano, obnovljeno, registrira
jo 25.12.1996, prodam. * (0608)793714
čkt’i ”8.
50.0flJ . Dobro OHRANJEN jugo 45, letnik
,y>, l5*7, prodam * (068)84-331.
3719
Mercedes 123 300 d, letnik 1977,
Jnovljcn, ugodno prodam. » (068)643721
kn!>
i# TRIBRZINEC Tomos, vozen, ohran m* Jfh, starejši letnik, prodam za 24000 SIT.
P (068)47-342.
3722
■S? . AX 1.4 RD, letnik 1990, prevoženih
undf. JMOO km, kovinsko siv, garažiran, obra
li Jcn. nikoli poškodovan, prvi lastnik,
»°dno prodam © (068)67-367.
3723
ran* i JXD, letnik 1986, registriran do 3/97,
ohranjen, prodam za 7500 DEM ©
P®)57-134, dopoldan.
3725
5 R 4 GTL, letnik 1990, registriran do
^7. rdeč. lepo ohranjen, garažiran, pro® (0608)61-057, od 18. do 20. ure.
3729
Ž 101/65, letnik 2/89, rdeč, s sončno
Mio. prodam. * (068)65-668.
3730
JUGO KORAL 55, letnik 12/89, pre“ J h^cn,h 61.000 km, prodam za 3800
r, uhM * (068)57-204.
3732

I

V

Kozolec 5 x a m, visok,
lepo ohranjen, poceni pro
dam. Tel. 068/26-157.

obvestila
ASFALTIRANJE - tlakovanje dvorišč
in parkirišč opravljamo. Asfaltbeton,
d.o.o , ® (061)129-12-66, (061)129-12-58
ali (0609)628-260.
2483
SPREJEMAMO NAROČILA za vse
vrste piščancev, enodnevnih in večjih. Va
lilnica Senovo, Mio Gunjilac, ® (0608)
79-375.
2989
NESNICE, mlade jarkice, pasme hisex,
rjave, tik pred nesnostjo, opravljena vsa
cepljenja, prodajamo po zelo ugodni ceni.
Naročila sprejemajo in dajejo vse infor
macije: Jože Zupančič, Otovec 12, Črno
melj, ® (068)52-806, Gostilna Cepin,
Mostec, Dobova, ® (0608)67-578 in Ani
ta Janežič, Slepšek 9, Mokronog, ®
(068)49-567.
3126
SPREJEMAMO NAROČILA za vse
vrste piščancev, bele, rjave in grahaste, in
za purane. Martin Metelko, Hudo Brezje
16, Studenec, ® (0608)89-038 ali (0608)
89-311.
3150
PIŠČANCE, bele, rjave in grahaste,
večje in enodnevne, prodajamo. Perutni
narstvo Humek, ® (068)324-496 ali 67108.
3263
SERVIS in čiščenje plinskih štedilni
kov in bojlerjev ter priklope opravljamo.
Plin servis Kraševec, ® (068)27-425.
3278
JARKICE, rjave in grahaste, ter bele
piščance za dopitanje prodajamo. Zupan
čič, Hudeje, ® (068)45-240.
3570
RJAVE NESNICE, tik pred nesnostjo,
lahko naročite v trgovini Dovško, ®
(0608)79-547, dopoldan, (0608)79-280, po
poldan.
3618
PIŠČANCE, kilogramske, in 13 teden
ske grahaste jarkice prodajamo vsak dan.
Beli purani bodo v prodaji 20.4. Spreje
mamo naročila! Kuhelj, Šmarje 9, Šent
jernej, ® (068)42-524.
3696

preklici
OPOZARJAM Antona
Strajnarja,
Gor. Globodol 35, naj spoštuje meje, od
strani vse objekte iz meje, uredi odtoke na
svoje zemljišče in mu prepovedujem vož
njo po parceli. Nespoštovanje bom sodno
preganjal. Lastnik Ciril Rozman.
3536

posest
HRASTOV GOZD, 0.5 ha, 400 m od
ceste Jurka vas, prodam. ® (068)83-300.
3483
V ŠMAVRU pri Trebnjem prodam vi
nograd s staro zidanico in troje vrat. ®
(0609)614-212, zvečer in zjutraj.
3487
VINOGRAD na Malkovcu, 4 a pro
dam ali dam v najem. ® (0608)84-879.
3507
PARCELO, 31 a, na Ljubnu pri Novem
mestu prodam za 4000 DEM. ® (068)57591.
3517
V METLIKI oddam v najem manjšo hi
šo z vrtom, pozneje prodam. S (061)571399.
3522
2 HA košnje sena in otave, 500 kg pše
nice in 500 kg jedilnega krompirja pro
dam. Tomič, Loke 10, Straža, ® (068)83470.
3532
V NOVEM MESTU kupim zazidljivo
parcelo, cca 1000 m2, manjšo starejšo hišo
ali hišo v gradnji. ® (068)89-205 ali 20401.
3541
PRI KOSTANJEVICI NA KRKI pro
dam parcelo z vinogradom in njive v izme
ri 11 a. ® (0608)33-445.
3553
NA GOLEM prodam njivo v izmeri 25
a. ®(068)81-639.
3561
V CERKLJAH ob Krki ugodno pro
dam njivo, 1.12 ha. ® (0608)87-364.
3569
VINOGRAD, 12 a, v Liscu pri Dobrni
ču prodam. ® (068)45-380 ali 45-180.
3572
NJIVO v Podturnu pri Dolenjskih To
plicah prodam. ® (068)65-534.
3580
V ADLEŠIČIH v Beli krajini, v bližini
čiste reke Kolpe, prodam 24 a zemlje ®
(068)51-287.
3582
NJIVO in travnik v Češči vasi prodam
ali dam v najem. ® (068)26-770.
3593
NA MIRNEM KRAJU v bližini Novega
mesta prodam parcelo z brunarico ®
(0609)623-116.
3634
HIŠO z gospodarskim poslopjem v
Starem trgu ob Kolpi 1 prodam ®
(068)57-175.
3646
PARCELO v Liscu, dostop z avtom,
ugodno prodam. ® (068)40-733.
3662
30 A veliko njivo, primerno za vinograd
in vikend na Prekopi pri Kostanjevici
prodam. W (0608)87-293.
3668

prodam
ELEKTRIČNE OMARICE, zunanje in
notranje, kompletno opremljene, ugodno
prodam. * (061)751-432.
3453
OTROŠKO POSTELJICO prodam.
* (068)25-408 .
3456
FAMILY COMPUTER, star 6 mesccev, s 53 disketami prodam © (068)84580.
3467
OBHAJILNO OBLEKO, pcpita.Črno,
kombinirano, ter cca 200 figuric iz kinder
jajčk prodam » (068)64-365.
3470
ŠPORTNO otroško kolo Rog Senior,
20 col, 5 prestav, zelo dobro ohranjeno,
prodam © (068)325-174
3476
VRTALNE GLAVE in voziček za kam
noseke ali kiparje prodam. * (064)327347.
3477
4 DOMAČE prekajene svinjske šunke
prodam © (068)42-277.
3480
UGODNO! Viličarji, clcktro, rabljeni,
različnih nosilnosti (600 kg do 2.5 t)t,cr vi
ličar z višino teleskopa 4 m, vrtljivo glavo
in dvigom 7 m, tudi elektro, prodamo ©
(065)640-016 ali (065)640-017.
3481
VILIČAR BALKANKAR, dicscl, 2.5 t
nosilnosti, v dobrem stanju, ugodno pro
damo. * (065)640-016 ali (065)640-017.
3482
' ŽRFBC A, prama, starega 2 leti, vozne
ga, zelo mirnega in krotkega, primernega
za nadaljnjo rejo m delo, prodam. ©
(068)57-003.
3488
ŠROTAR m trajno žarečo peč prodam
• (068)24-835.

HLEVSKI GNOJ prodam. * (068)27839.
3495
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DESKE akacije, 32 mm, suhe, prodam,
kupim pa frezo za Labin program. ©
(068)65-692.
3496
KRAVO, staro 6 let, ugodno prodam.
Ivan Gričar, Štravberk 6, Otočec.
3499
SADIKE MAGNOLIJE, lovorike in ti
se prodam. © (068)325-272.
3500
AVTOGENO varilni aparat, jeklenke
kisik, acetilen, C02 in C02,160 amperov,
ugodno prodam. © (068)25-894.
3502
KOZE, kozla, kozličke, Baggi 750 cm3,
in motor 175 m3, prodam. © (068)50-141.
3503
ŽVEPLENO apneno brozgo za škrop
ljenje sadovnjakov in vinogradov dobite v
Semiču. ® (068)68-158.
3505
DOMAČE ŽGANJE - sadjevec, 200 1,
prodam po 600 SIT © (068)48-507.
3506
ŽENSKO treking kolo Rog, malo rab
ljeno, staro 2 leti, prodam za 20.000 SIT.
©(068)52-406.
3512
PUJSKE za nadaljnjo rejo prodam ©
(068)42-592.
3518
SMREKOVE PLOHE, 5 cm debeline,
in rabljeno betonsko strešno opeko pro
dam. © (068)26-689.
3533
VEČ jagnjet prodam. © (067)52-467.
3535
ODDAM prijaznega manjšega črnega
psa, starega 3 leta. Alojz Ponikvar, Do
brava 3, Škocjan. © 42-786.
3537
NOVEJŠI, 350- litrski hrastov sod za
vino in večjo količino čiste svinjske masti
in ocvirkov prodam. ® (068)85-736.
3538
OCVIRKE, cvrte v krušni peči, pro
dam. ® (068)73-631.
3544
2 PRAŠIČA, težka 110 do 130 kg, za
zakol ali nadaljnjo rejo, prodam. ®
(068)75-417.
3547
MANJŠO tračno žago prodam. ®
(068)43-641.
3554
280 KOM. smrekovih letev, 5x3 cm,
dolžine 4.3 m, prodam. ® (068)24-456.
3557
OSTREŠJE - GRUŠT za hišo, 13 x 10,
in 3.5 m3 plohov, 8 cm, prodam. ©
(068)85-836.
3563
PEČ za etažno centralno, ekspanzijsko
podoso, črpalko, manometer, kombini
ran bojler, prodam ® (068)24-519.
3575
PEKI! Prodam stroje za pekarno, nove
in rabljene ter peči (uvoz iz Nemčije). Mo
žen kredit! © (069)65-510.
3583
VEČ TON sena prodam. © (068)73275.
3584
JUNCA, starega 2 leti, 600 kg, ali kravo
simentalko z drugim teletom ali brez njega
prodam. © (068)83-704.
3585
HLEVSKI GNOJ, šrotar za žito, žga
nje in lesed sod, 1200 1, prodam ©
3588
(068)26-726.
SENO ugodno prodam. Zalka Može,
Dol. Težka voda 11, Novo mesto. 3590
KVALITETNO SENO in žitni kom
bajn Zmaj 133 prodam. ® (068)84-320.
3591
KOSTANJEVO KOLJE in stebre (so
he) prodamo © (0608)87-138 ali (061)
666-064.
3595
ČIVAVE, najmanjše kužke, prodam.
Ogled možen vsak dan. ® (0609)617-965.
3596
OVCE prodam. * (068)65-421. 3598
TELIČKO, staro 10 dni,in kravo si
mentalko prodam. ® (068)45-355. 3599
GLISER s prikolico Dortmund in mo
tor Johnson 33, registriran, za 3500 DEM
prodam. © (0608)59-095, dopoldan.
3600
JEDILNI KROMPIR dezire prodam
Jože Žagar, Jablan 35, Mirna Peč. © 78147.
3608
PRIKOLICO za prevoz živine in dva
prašiča, 100 kg (ali po polovicah), pro
dam. © (068)25-847.
3619
VEČJO KOLIČINO suhega sena pro
dam in kupim bikce simentalce, težke do
150 kg. ©(068)89-044.
3623
HVALITETEN hlevski gnoj prodam,
po želji dostavim. ® (068)78-328. 3632
ALU PLATIŠČA, komplet z gumami
Dunlop, za forda, prodam. ® (068)26252.
3635
SENO in koruzo v storžih ugodno pro
dam. ® (068)60-716, zvečer.
3637
KRATKODLAKI JAZBEČARKI, stari
10 tednov, cepljeni, z rodovnikom, pro
dam. © (062)813-264.
3644
GABROVA DRVA prodam. * (068)
87-116.
3648
ETAŽNO PEČ Central 20 S, 20 Kcal,
prodam © (068)24-179.
3651
DVE KOZI in kozlička prodam. ®
(068)28-032.
3652
GNOJ z dostavo, 5001 odličnega cvič
ka in šmarnico po 100 SIT prodam. ©
(068)23-909.
3653
PUJSKA, 110 kg, prodam. * (068)812K6.
3654
PO POLOVIČNI CENI prodam malo
rabljen prtljažnik za suzuki swift ter verige
Praktis 165 R 13 70. © (068)86-298, po
poldan.
3656
NEMŠKE OVČARJE brez rodovnika,
stare 6 tednov, prodam. ® (068)78-391.
3657
JUNCA, starega 2 leti, prodam. ©
(068)50-040.
3658
BUKOVA DRVA prodam. * (068)49502.
3664
TELICO, staro 9 mesecev, za nadaljnjo
rejo, prodam © (068)43-638.
3671
VOZNO KOBILO prodam. © (068)
59-422, zvečer.
3673
BIKCA SIVČKA, starega 8 tednov, 2
pujska po 50 kg in pomivalno korito,
vgrajeno, prodam. © (068)83-245. 3676
BIKCA S1MENTALCA, starega 8 ted
nov, 50 I slivovke in psa čuvaja prodam.
*«)(>X)K<; 733

3682

SEMENSKI in jedilni krompir fiana,
frizija, kenebek in dezire prodam. ©
(068)65-680.
3685
SENO prodam ® (068)81-746. 3694
BIKCA FRIZIJCA, starega 14 dni, in
kravo za zakol prodam © (068)73-327.
3699
PUJSKA, primernega za nadaljnjo re
jo, prodam. © (068)41-013, Martin Žni
daršič, Šmalčja vas 18, Šentjernej. 3700
KOBILO HAI LINGER, staro 7 let,
prodam •(068)27-844.

3705

KRAVO SIMENTALKO, staro 2 leti,
prodam © (0608)33-774, Senuše 28.
3708
BREJE TELICE prodam. Hrastar,
Smolcpja vat 15
( W9
ČEBELE v AŽ panjih, prazne panje in
prikolico s streho, primerno tudi za manj
ši traktor, prodam. * (0608)82-203.
3713

PO UGODNI CENI prodam 5 tridel
nih oken, rabljenih, in kobilo, staro 8 let,
vozno, brejo 10 mesecev, prodam. Naslov
v oglasnem oddelku.
3715
KLJUKO in elektroniko Bosch za lado
samaro, novejše izdelave, ter zimske gume
13/165 prodam. © (0608)32-923. 3718
REGISTRSKO BLAGAJNO Olivetti
011, kavni avtomat in kavni mlinček pro
dam za 1200 DEM. ©(068)48-303,do 12.
ure.
3726
MALO RABLJENO gostinsko opremo
(masivne mize, klopi in stole), primerne za
domačo gostilno, kmečki turizem ali zi
danico, prodam. © (068)324-039, po 19.
uri.
3733

razno
GRADBENI ENGINEERING, PGD in
PZI projekti! Promet z nepremičninami,
upravni postopki, legalizacije ter izvedba
vseh gradbenih del. © (0609)630-883.
3454
PEČARSKO - KERAMIČARSKA DELA opravljamo. Garancija za opravljeno
delo! © (0609)630-883.
3455
SANACIJE starih dimnikov iz nerjave
če pločevine po vsej Dolenjski opravlja
mo. © (061)59-725.
3472
PREVOZ, dostavo in pomoč starejšim
nudimo. © (0608)21-782.
3473
INVALID na vozičku iščem družino ali
samsko, da bi me vzela k sebi ali prišla k
meni, za vso oskrbo. Plačilo do 80.000 SIT
ter še druge nagrade. Šifra: »SAMO IS
KRENOST.«
3479
POŠTENA mlada družina želi prisko
čiti na pomoč vsem potrebnim z možnost
jo dedovanja. ® (068)73-088.
3534
V DOLENJSKIH TOPLICAH oddam
lokal za mirno dejavnost, 80 m2, in sam
ske sobe za delavce. Ugodno! ® (068)65087.
3540
VEČ POSLOVNIH PROSTOROV v
centru Novega mesta oddam. ® (068)22738 ali 58-597.
3577
V VARSTVO vzamem otroke od 1 do 3
let starosti. ® (068)45-101.
3607
STEKLARSTVO SELIŠKAR- Zastekljujemo vse vrste balkonov, teras, vetrolo
vov in opravljamo ostala steklarska dela.
® (061 )272-381, od 8. do 12. ure in od 14.
do 17. ure.
3645
V CENTRU Mirne Peči oddam prosto
re za poslovno dejavnost s parkiriščem v
izmeri 32 m2 in 64 m2. S (068)78-027.
3669
GOSTINSKI LOKAL v Novem mestu
oddam v najem. Predplačilo 30.000 DEM.
Šifra: »GOTOVINA«.
3679
LESENE stružene stopniške in balkon
ske ograje izdelujem in montiram. ©
(068)58-555.
3724
POSLOVNE PROSTORE v Trebnjem
oddam maja. © (068)45-187.
3727
IŠČEM NEKOGA, ki bi mu dal takoj
zapisati kmetijo, da bo lastnik po moji
smrti. Samo resni naj napišejo ponudbo
pod šifro: »MARKO«.
3734
V CENTRU Novega mesta oddamo več
prostorov za različne dejavnosti © (068)
341-948.
3735

službo dobi

stanovanja
DVOSOBNO STANOVANJE v Kr
škem, 52 m2, z balkonom, telefonom,
KATV in CK, prodam. ® (0608)34-729.
3549
GARSONJERO na Ragovski, v prvem
ali drugem nadstropju, kupim. ® (068)
25-008.
3558
DVOSOBNO STANOVANJE pri No
vem mestu oddam. ® (068)323-320.
3559
DVEINPOLSOBNO STANOVANJE v
Novem mestu prodam. V račun vzamem
manjše stanovanje. © (0609)610-251.
3560
ENOSOBNO STANOVANJE ali gar
sonjero, lahko tudi v stanovanjski hiši, v
Novem mestu ali okolici najamem. ©
(068)25-074, po 19. uri.
3562
PAR kupi eno do dvosobno stanovanje
v Novem mestu ali okolici. ® (068)23178.
3566
OPREMLJENO enoinpolsobno sta
novanje v Krškem s CK in KATV ugodno
prodam. © (0608)87-364.
3568
DVOSOBNO STANOVANJE v Šolski
ul. v Brežicah prodam. ® (0608)64-352.
3641
DVOSOBNO STANOVANJE v centru
Novega mesta, s centralno kurjavo, tele
fonom in KATV prodam. © (0609)627325 ali (068)22-734.
3681
V TREBNJEM ugodno prodam novej
še, takoj vseljivo trisobno stanovanje v
prvem nadstropju, s CK. © (068)45-666.
3688
V LJUBLJANI najamem dvosobno
stanovanje za 2 študenta, najraje v bloku.
© (061)159-40-18, po 16. uri.
3720

ženitne ponudbe
MLAD FANT in sin iščeta mamico, sta
ro do 27 let. Otrok ni ovira. Šifra: »LJU
BEZEN«.
3579

Brezplačne osmrtnice na
radiu KRKA lahko naročite
po tel. 068/341-160,
341-150 vsak dan
od 8. do 20. ure.

Novoodprta trgovina na
veliko — tekstilni izdelki
iz kvalitetnih nemških
materialov ter usnjena
galanterija. Cene
ugodne. Obrežje 59 a,
Jesenice na Dolenjskem.
Tel. 0608/57-236.

s Trdinovega vrha /\ 1
na kanalu i I
Žaluzije, rolete tet lamelne
zavese izdelujemo in mon
tiramo po zelo ugodni ce
ni. Možnost plačila na če
ke. Tel. 068/44-662.

ADTjIATIK *
1S.O.O.

tel.068/324-424, 0609/612-999

Srn rečni kova 45
Novo mesto
(pri vrtnariji)

NA ZALOGI NOVA OPEL VECTRA
Ponudba rabljenih vozil:
ŠKODA 135 GLX, letnik 93
OPEL CORSA 1,5 D, letnik 89
ROVER 620 Sl, letnik 94
OPEL VECTRA 2,0 CDX, letnik 95

Vse, kar želite
izvedeti o sebi in
svoji prihodnosti.

Instalacije vodovoda,
centralnega ogrevanja
in sanitarij opravlja:

Zaupajte najboljšim!
ZA PRIDNE dober zaslužek! Zaželjene
ženske predstavnice. Če imate čas in avto,
pokličite na © (066)272-111, dopoldan ali
(066)74-163, popoldan!
2819
DOBRO PLAČILO za resno delo po
telefonu za najzanimivejši tednik GLAS.
©(061)159-75-07.
3461
DELO NA DOMU! Informacije brez
plačne. Priložite kuverto z znamko s svojim
naslovom. Jože Draginc, Konec 11 a, Novo
3474
mesto.
DOLGOROČNO DELO DOMA. Po
šljite naslov in kuverto z znamko. Pavlič.
Prve tankovske brigade 7, 6210 Sežana.
3497
SLUŽBO DOBI strojni ključavničar kovinar. Če nimaš večjih obveznosti, pridi
na Primorsko. © (066)74-378, zvečer.
3521
ŠIVILJO redno zaposlimo za določen
čas. ©(068)81-726.
3531
ODLIČEN ZASLUŽEK nudimo za
posel, ki je primeren za vsakogar. Infor
macije vsak delovni dan od 9. do 19. ure
na naslov: Franc Jordan, Ragovo 19, No
vo mesto.
3602
PRIZNANA avstrijska kozmetična fir
ma vam nudi možnost delovanja kozme
tične posvetovalnice na vašem domu ©
(068)21-174.
3605
ŠOFERJA za razvoz hrane po Novem
mestu iščemo. © (0609)631-304.
3614
REDNO ali honorarno zaposlimo na
takarico. Sobote in nedelje proste. ®
(068)23-401, dopoldan, 322-642, popol
dan.
3627
SVET KS OTOČEC išče primernega
delavca za nedoločen čas, ki bi prevzel de
lo grobarja ter vzdrževalca pokopališča in
njegove okolice na Otočcu. Delo je hono
rarno, z nepolnim delovnim časom. Inte
resenti naj oddajo svoje pisne vloge na
zgornji naslov.
3628
DEKLE v strežbi zaposlimo. Hrana in
stanovanje v hiši ® (068)52-530.
3640
HONORARNO ali redno zaposlim de
kle za delo v bifeju © (068)89-207. 3677
ZIDARJA takoj zaposlim. Vojko Gaz
voda, Vel. Brusnice 53, ® (068)85-886.
3684
TAPETNIKA zaposlimo © (068)23640, od 19. do 20. ure.
3697
DEKLE za delo v strežbi zaposlimo v
Bistroju A v Novem mestu. Informacije v
lokalu.
3731

ZA PRODAJO NAKITA
ZAPOSLIMO PRIJAZNO,
UREJENO, RAZGLEDANO
OSEBO, NAD 25 LET.
068/322-160
od 14. — 16. ure.
■

VI

•V V

službo tsce
IŠČEM ZAPOSLITEV, lahko honorarno, na območju Trebnjega ali Novega
mesta. Sem komunikativna z delovnimi
izkušnjami in znanjem več tujih jezikov.
Imam lasten prevoz in 53 mladostnih let.
W (068)49-384.
3689

Tramte instalacije
Pavla vas 37, 8295 Tržišče
Mobitel 0609/640-788

090/41-29
090/42-381

([akrkkzdraviuščn
KRKA ZDRAVILIŠČA, d.o.o.
Germova 4, NOVO MESTO
OBJAVLJA

prosti delovni mesti
A) DOKTORJA - SPECIALISTA INTERNE MEDICINE
v ZDRAVILIŠČU ŠMARJEŠKE TOPLICE in
B) DOKTORJA MEDICINE
v ZDRAVILIŠČU DOLENJSKE TOPLICE
Od kandidatov pričakujemo, da imajo:
pod a) specialistični izpit iz interne medicine
pod b) opravljen strokovni izpit za zdravnika
Kandidate, ki izpolnjujejo pogoje in imajo željo delati v zdravstve
ni službi Zdravilišča Šmarješke ali Dolenjske Toplice, vabimo, da
pisne prijave pošljejo v kadrovsko službo KRKE, tovarne zdravil,
p.o., Novo mesto, Šmarješka cesta 6. Na istem naslovu lahko do
bijo tudi vse informacije.

zavarovalnica tilia d.d.
novo mesto
ZAVAROVALNICA TILIA, D.D., NOVO MESTO, SEIDLOVA CESTA 5
objavlja

prosto delovno mesto
ZAVAROVALNEGA ZASTOPNIKA ZA ZASTOP KOČEVJE
za nedoločen čas
in
vabi k sodelovanju
pogodbene (honorarne) sodelavce za področje občin Ribnica
in Kočevje.
Pogoji:
- srednješolska izobrazba - V. stopnja
- 2 leti delovnih izkušenj
- vozniški izpit B-kategorije in lastno prevozno sredstvo
- telefon na dbmu
- 3-mesečeno poskusno delo
Če ste komunikativni in vas zanima delo z ljudmi ter imate zgoraj
navedene pogoje, vas vabimo, da svoje ponudbe z dokazili o
doseženi stopnji strokovne izobrazbe, kratkim življenjepisom in opi
som dosedanjih delovnih izkušenj pošljete kadrovski službi Zava
rovalnice Tilia, d.d., Novo mesto, Seidlova cesta 5.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi. Kandidate bomo o odločitvi ob
vestili v 15 dneh po izbiri.

DOLENJSKI LIST

PORTRET TECjA TE(Jl\IA

Najdaljša kraška jama na Dolenjskemu

Oskar Gerjevič

Kočevski jamarji pri Polomu odkrili lepo jamo, ki jo je treba še raziskati, tudi njen rastlinski in živalski svetj
Doslej so prišli sto metrov globoko in odkrili nad tisoč metrov podzemnih rovov

Oskar Gerjevič iz Brežic je sre
di letošnjega januarja v galeriji
vojašnice Cerklje ob Krki razsta
vil svoje fotografije. Razstava,
njegova 6. samostojna, je imela
naslov Podobe Brežic. Olaf Lov
renčič, ki je govoril ob otvoritvi, je
rekel, da je Oskar Gerjevič foto
amater stare šole in realist, ki s fo
tografijami beleži “leresnico". “S
kamero zabeleži tudi tisto, česar
povprečnež sploh ne opazi. Oskar
izraža svoj intimni trenutek v
mestnih vedutah, ki jih povezuje
s človekom in z rožami."
Da je kot fotggrafpredan rojst
nemu mestu ter okolici z vsem ti
stim, kar jo določa, pravi Oskar
Gerjevič tudi sam. Rad ima Bre
žice, kjer se je rodil 8. maja 1941.
“Kot fotografa me zelo priteguje
jo kmečki motivi: delo, vinograd
ništvo, vse tisto delo kmetov. ”
Tako je navdušeno povedal v Ter
mah Čatež ob svoji peti samosto
jni razstavi.
Gerjevič je sodeloval na veliko
razstavah, bil je tudi na medna
rodni. Je fotoamater 2. stopnje.
Prejel je že veliko diplom in priz
nanj. Ze več desetletij se ukvarja
s tistim, kar je tako ali drugače
povezano s fotografiranjem. Nje
govo ime je zapisano med us
tanovnimi člani foto-kino kluba
Brežice. Ta klub, kjer je opravljal
vse do konca predsedniško funk
cijo, je nekako zamrl in zdaj iz
njega ustanavljajo foto-video

klub. Gerjevič je seveda zraven.
Je tajnik gasilskega društva
Brežice-mesto; v tem društvu je
bil nekaj časa tudi poveljnik.
Dvajseto leto teče, odkarje prido
bil naslov republiški gasilski sod
nik. Letos je dobil značko za štiri
deset let dela v gasilstvu.
Trideset let je bil dejaven član
brežiške ribiške družine in kot
član ribiške druščine je dobil za
delo tudi tri priznanja.
Gerjevič je po poklicu krojač,
s čimer nadaljuje družinsko obrt.
Rad ima tudi les, saj ta nudi mo
tive za fotografiranje, je prikla
den za obdelavo in tako diši, da
kar prevzame človeka.
Gerjevič je nekak posebnež.
Tistemu, česar se loteva, se zapiše
v celoti in temu je predan na svoj
način. Tako ima kot krojač v svoji
zbirki poleg delujočih šivalnih
strojev tudi nekega starodavnega.
Zbira pa tudi naprstnike in med
35 malodane umetniško nare
jenih primerkov z vsega sveta je
postavil tudi svoje, ki so od ne
prestanega srečevanja z iglo že
zguljeni in preluknjani.
Na izviren način je Gerjevič
sebe in vrstnike spomnil na nek
danje skupno sedenje v šolskih
klopeh. Leta 1994 je poklical
malodane s celega sveta učence
brežiške vajenske šole letnika
1955/58 in so v smehu in solzah
obudili spomine na tisti čas.
Da Gerjevič življenje in doga
janje vidi na svoj, poseben način,
govori še več drugih reči. Se nekaj
dokazov o tem: z navadnim kole
som je v mladosti zanesenjaško
prevozil dobršen del nekdanje Ju
goslavije. Ob srečanju z vami,
vam bo ponudil majhen hranil
nik. Ko boste v hranilnik vrgli ko
vanec za srečo, se bo hranilnik s
truščem razletel. Gerjevičev nehudobni jaz se odraža navsezadnje
tudi v že omenjenem fotografira
nju. V njegovem stanovanju ima
častno mesto lepi, prikupno uok
virjeni črno-beli portret njegove
žene. Rahločutni ugotovijo, da fo
tograf Gerjevič govori z veseljem
in spoštovanjem ne le o tej foto
grafiji, ki jo je naredil mojstrsko,
pač pa tudi o osebi, ki je na njej.
MARTIN LUZAR

KOČEVJE - Kočevski jamarji
so ob pomoči ribniških in doma
činov iz vasi Polom 21. februarja
odkrili pri vasi Polom (v občini
Dobrepolje) jamo, za katero pred
videvajo, da bi lahko bila najdaljša
doslej odkrita kraška jama na Do
lenjskem. O tem odkritju in o delu
jamarjev smo se pogovorili s pred
sednikom jamarskega društva Ne
topir Kočevje - Dragom Joličem.
“Delo prejšnjega Jamarskega
društva Kočevje je zastalo že pred

okoli 15 leti, ko so v eni izmed jam
pri Bilpi med odkrivanjem pod
zemne poti proti Kočevju umrli
trije jamarji, kasneje v bolnišnici še
četrti. V novembra lani ustanov
ljenem društvu Netopir je 16
članov. Delamo pod mentorstvom
Toneta Oberstarja, jamskega reše• Za pomoč in razumevanje se
kočevski jamarji zahvaljujejo
občini in županu Janku Vebru,
vsem mentorjem in še posebno
Tonetu Oberstarju iz Selana pod
sv. Ano, pa tudi kočevskim polici
stom, s katerimi dobro sodelujejo.
valca in člana Jamarskega društva
Ribnica. Samostojno bomo lahko
raziskovali, ko bomo sprejeti v
jamarsko zvezo Slovenije, kar se
bo predvidoma zgodilo na zboru
slovenskih jamarjev, ki bo junija v
ribniški občini.”
Jamo pri Polomu je pokazal
Igor Papež iz Poloma. Prvič smo
bili pri nji 21. februarja, ko smo
tudi razširili zelo ozki vhod v jamo.
V mesecu dni smo ob vikendih

prebili v jami štiri ožine in naredi
li prehode, da smo lahko šli naprej
in globlje. Tako smo prišli do 42 m
globokega brezna. Od vhoda v
jamo do vode je 96 oz. 98 m višin
ske razlike ter 30 m rovov in
brezen. Do dna, se pravi do vode,
pridemo zdaj v dveh do treh urah.
Vendar jama še zdaleč ni dokonč
no raziskana, sam smo šli doslej le
po enem rovu, v katerem sta dve
jezerci, ki merita približno po 6 x
15 m, njuna globina pa znaša do 4
m. Med obema jezercema je 800 m
rova, na koncu rova je sifon, vmes
pa dvorane. Doslej smo našli le en
pritok obeh jezerc.
V jami je močan piš, ki nam celo
ugaša karbidovke, iz česr se da
sklepati, da so rovi še naprej. Ko
bo voda v jezercih upadla, bomo
krenili s čolnom še naprej. V jami
ni kapnikov, je pa zelo zasigana in
je v njej tudi nekaj ponvic. Gre
torej za mlajšo jamo, ki jo bomo

zaprli in tako preprečili moreti
no nesrečo. Razen tega je potrd
no jamo najprej raziskati, saj sni
doslej raziskali le dobrih 1000 j
domnevamo pa, da je rovov gotj
vo preko 2000 m in da iz jame <
teka voda proti porečju Krkej
pravi Drago Jolič. JOŽEpRiR

TIBETANSKE VAJE IP
REIKI
NOVO MESTO - Agencija 1
polno zdravje priredi v nedeljo, 31
marca, ob 19. uri na Koštialovi I
a delavnico tibetanskih vaj pomij!
jevanja. Delavnico bo vodila Mal
tina Kralj, trajala pa bo kakih ]
ur. V torek in sredo, 16. in 17. apij
la, pa bo od 17. do 22. ure
tem naslovu tečaj reikija. Prijava#
obvezna vsaj dva dni pred priče]
kom.

RIBICI, VABLJENI!

Drago Jolič, predsednik Jamarske
ga društva “Netopir” Kočevje.

MIA ŽNIDARIČ PRI
SLONU V GOSTEH
NOVO MESTO - Danes, 28.
marca, zvečer bo ob 20. uri v
znanem novomeškem lokalu Pri
slonu gostovala slovenska pevka
Mia Žnidarič, ki bo ob spremljavi
kitarista Žarka Živkoviča zapela
izbrane skladbe iz svojega bogate
ga repertoarja. Obeta se prijeten
glasbeni večer. S tem koncertom
Pri slonu začenjajo s pogostejšimi
glasbeno-kulturnimi četrtkovimi
prireditvami, na katerih bo mogo
če prisluhniti različnim glasbenim
1 in drugim ustvarjalcem.

ČRNOMELJ - Ribiška
družina Črnomelj 31. marca
odpira salmonidni del reke
Lahinje v Podlogu pri Dragatušu in v Pustem Gradcu.
Dovoljen je ulov dveh potoč
nih postrvi, dolgih 30 cen
timetrov, ter muharjenje in
vijačenje. Enodnevne ribo
lovne karte po 2.000 tolarjev
so v prodaji pri Jožetu Šimcu
v Podlogu in Danetu Klepcu
v Pustem Gradcu. Ribiči si
bodo lahko ogledali tudi kra
jinski park Lahinja. Informa
cije je moč dobiti po tel. št. 51325 in 57-779.

h
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ČAKAJO NA PREBOJ - Jamarji v drugi dvorani čakajo, da bodo tavati
prebili ožini in da bodo skupaj nadaljevali pot. Od leve proti desni: MatA
Belšak, Sandi Kovačec, Boštjan Blatnik in Stojan Bilbija. (Foto: Jamir
sko društvo)

j

. 4:'^|
■

,

Halo, tukaj je bralec Dolenjca!
m

Zima je šla, nesnaga pa ostala • Ima novomeška komisija drugačna merila? - Zakaj
prepoved prometa ob sobotah in nedeljah - Pisanje o županu je že žaljivo
Vreme se je že pomladno zasu
kalo in sončni dnevi so sredi prejš
njega tedna zvabili mnoge na spre
hode. Prijetno počutje pa so vsaj
nekaterim pokvarili pogledi na
najrazličnejše smetje. Jožeta iz
Novega mesta jezi, ker opaža ob
poteh precej smeti, odvrženih
pločevink piva in embalažo drugih
pijač, po katerih po njegovem sega
predvsem mladina. Nič nima pro
ti temu, a misli, da bi pivci v nara
vi lahko za seboj pospravili, “saj
vendar nismo dvonoge svinje”, kot
seje pridušil Jože.
Podobna stvar jezi tudi L. M. iz
Mokronoga. Pravi, da je trg sredi
Mokronoga prava sramota za kraj
in njegove prebivalce. Po tleh leže
odlomljene veje, pločevinke in
konzerve ter drugo smetje, ki se ga
vsi ogibljejo kot kuge in ga nihče
ne pospravi. Prav tako nihče ne
stopi na prste dvema izdeloval
cema košar in košev, ki na veliko
sekata leščevje, beke in drugo, ne
da bi se jima zdelo vredno povpra
šati lastnike, ali jima to dovolijo.
Da pa v Mokronogu ni vse slabo,
ie Mokronožan dokazal, ko je na
koncu pogovora pohvalil zdravnico Pančur ini bolničarja Novaka iz
tamkajšnjega zdravstvenega do-

Halo, tukaj

DOLENJSKI UST'
Novinarji Dolenjskega lista
si želimo še več sodelovanja z
bralci. Vemo, da je težko piša
ti, zato pa je lažje telefonirati.
Če vas kaj žuli, če bi radi kaj
spremenili, morda koga poh
valili, ali pa le opozorili na za
nimiv dogodek iz domačih kra
jev, pokličite nas! Prisluhnili
vam bomo, zapisali, morda
dali kakšen nasvet in po mož
nosti poiskali odgovor na vaše
vprašanje. Čakamo vas vsak
četrtek med 18. in 19. uro na te
lefonski številki (068)323-606.
Dežurni novinar vam bo rad
prisluhnil.

ma: oba sta zelo prijazna spacienti
in tudi uspešna.
Prav nič pa ni zadovoljen z de
lom zdravnikov oziroma zdravni
ške komisije 1. stopnje novomeške
območne enote Zavoda za zdrav
stveno zavarovanje Slovenije kra
jan iz okolice Novega mesta. Pre
pričan je, da komisija z dr. Žnidar
šičem nima enakih meril kot druge
take komisije v Sloveniji. O tem se
je prepričal na lastni koži. Zaradi
težav s kolenom je bil že trikrat
operiran, nazadnje so ga operirali
v Ljubljani pred mesecem dni.
Zdravnik je dal predlog, da opiravi
še zdravljenje v Šmarjeških To
Tv'
iške
cah, vendar je od novomei
komisije krajan dobil negativen
odgovor. Njegov lečeči zdravnik
mu je potem dal napotnico, s kate
ro se je vozil na terapijo v Šmar
ješke Toplice. TUdi tamkajšnja
zdravnica je menila, da bi moral
krajan skozi celotno zdravljenje.
Največje presenečenja pa ga je
čakalo, ko je med gosti v zdravili
šču srečal vse tiste bolnike, ki so
jim v Ljubljani opravili podobno
operacijo kot njemu. Prav vse so
zanje pristojne komisije napotile
na zdravljenje v Šmarješke Toplice.
Verica iz Novega mesta je opo
zorila na prometni problem. Na
križišču pred Agencijo za plačilni
promet so pred časom zarisali voz
ni pas za tiste voznike, ki zavijajo
na levo. Lepo in prav, vendar pa <
barve oznak že zdavnaj zbledele in
vožnja po pravilih je postala ne
varna. Verica pravi, da se ne upa
zaviti na levi pas, ker nasproti
vozeči vozijo kar po starem in tako
ogrožajo tiste, ki se pravilno raz
vrstijo.
Prometni režim, ki velja na ce
sti med Ratežem in Otočcem,
muči več Ratežanov. V imenu vseh
nam je o njem spregovorila Mari
ja. Povedala je, daje promet po tej
cesti iz nerazumljivih vzrokov pre
povedan ob sobotah in nedeljah
od 8. do 22. ure. Prav v teh dnevih
pa več Ratežanov potuje v vino
grade na ono stran Krke in najra
je uberejo bližnjico. Kadar so na
nji policisti, je seveda nekaj jeze in

potem nekaj denarja manj v žepu.
Ratežanom vse to ni prav nič všeč
in bi radi, da te omejitve prometa
ukinejo.
Tone iz Gradca se je odzval na
zapis v zadnji številki Dolenjskega
lista, v katerem se M. L. pritožuje
zaradi načina, ki ga ubira podjetje
Tomark pri prodaji knjig in drugih
izdelkov. Njega taka prodaja nič
ne moti. Pravi, da bi v Gradcu
težko prišel do zanimivih knjig, ki
jih je nabavil prav prek Tomarka.
Vesel pa je bil tudi aaril, kijih dobi
ob nakupu.
Janez iz Črnomlja rad prebira
našo rubriko in ob branju opaža,
da se ljudje v glavnem pritožujejo,
on sam pa bi rad povedal nekaj
besed pohvale, in sicer za Janeza
Hoznarja, ki poučuje praktično
vožnjo v avtošoli AMD Bela kra
jina v Črnomlju. Našega bralca je
prej učil drug inštruktor, vendar
brez uspeha, kopa je prišel v roke
Janezu, so stvari krenile na boljše
in nazadnje k uspešno opravlje
nemu izpitu, za kar je inštruktorji
zelo hvaležen.
TUdi Lojze Pavlenč iz Novega
mesta rad bere Dolenjski list, ka
dar ga kupi, seveda, saj gaje pred
leti odpovedal, ker se je po njego
vem mnenju novinarka Zdenka
Lindič-Dragaš v svojem pisanju
izživljala nad tedanjim županom
Marjanom Dvornikom. Podobno
se zdaj dogaja z županom Franci
jem Koncilijo, ki ga nekateri novi
narji, kot pravi Pavlenč, v Dolenj
skem listu kar naprej obirajo in za
vsako malenkost pogosto neupra
vičeno kritizirajo, daje vse skupaj
že prav grdo. Popolnoma se stri
nja z našim bralcem, ki je v tej ru
briki zapisal, da vidi v takem pisa
nju žalitev za vse volilce, ki so žu
pana volili.
Kaže, da se kritična ost obrača
tudi zoper šentjernejskega župana.
Jože iz Šentjerneja je v imenu do
mačinov povedal, da so bili prejšnji
petek na koncertu šentjernejske
godbe kar malo razočarani, ker se
povabilu šentjernejski župan po
novno ni odzval, medtem ko je
župan sosednje škocjanske občine
našel čas za obisk koncerta. MiM
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V ŽIVO BOJŠE KOT NA TELEVIZIJI - Teniški center na Otočcu se je izkazal kot novo zelo primerno rr\&J f
tudi za takšne prireditve, kot je narodnozabana Boš videl, kaj dela Dolenje. Na sobotni večerni prireditvi je $
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skoraj 1600 obiskovalcev iz vseh koncev Slovenije. TV Slovenija je iz dve uri trajajoče oddaje pripravila 90-min“f, S
posnetek in ga že naslednji dan pokazala v oddaji Po domače. Morda je bilo na malih zaslonih le premalo > .
nastopa mame Manke in hišnika Florjana, ki sta pred sliko Trške Gore požela veliko aplavza. Po prireditvi je $ I
domala do jutranjih ur jožefovanje, na katerem so vsi ansambli igrali v živo, Čuki (po prejemu Viktorja reA I
Stop) celo uro in pol, ne da bi se oddahnili. Televizijci so bili z dolenjskimi organizatorji sila zadovoljni in soj* ■
ponudili osredno televizijsko prireditev za božič. (Foto: J. Pavlin)

J., Navratil jih J® zapisal
izbiMl pA Jože DuIar
Janez Navratil (1825-1896), urednik, slovničar in etnograf, je v
svojem mladinskem časopisu Vedež leta 1849 zapisal tudi
nekoliko prigodb. Pa poglejmo, čemu so se pred skoraj 150 leti
ljudje smejan!

Ženitev
“Juri, zdaj te bom oženil, ” rečejo oče.
Juri se boji in začne jokati.
“Bebec, pokaj se bojiš? Saj sem se tudi jaz oženil."
"To je bilo vse drugače, ’’ se kremži Juri. "Vi ste se oženili z
materjo, jaz pa bi se mogel s prav ptujo žensko."

Pol naj se skuha, pol pa speče
Poglavar maliga mesta, ki je bil malokdaj leš, gre eniga jutra
precej naterkan (vinjen) v mestno svetovavnico. Na poti si kupi
ribo, ki jo domu ženi pošlje, de bi jo mu na pol skuhala in na po!
spekla.
Poglavar pride v posvetovavni zbor in vino mu je tako dobro delo,
de rahlo zadremlje. Ravno se pomenkvajo, kako bi nekiga
hudodelnika obsodili.
“Kaj vi mislite, gospod poglavar?" ga vpraša pervi svetovavec,
“kaj vi mislite, gospod poglavar?"
"E, de bi te vrag!" zarenči poglavar, ki se mu je ravno od ribe
sanjalo, iz spanja, "saj sim že rekel: na pol naj se skuha, na pol pa
speče!"
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Šale izbira Bojan Ajfl
Je razlog
Stranka, ki jo je brivec prav**'
ostrigel in obril, se pritožuje, d3*j
vsakič, ko pride v njegov lok**
cene za britje in striženje vi$r
torej zakaj podražujc svoje s*
ritve.
“Takole je s tem,” pravi frizeJ
“ker so cene vsem drugim stvafej|
vsak dan višje, so, razumljivo, h*
obrazi ljudi zaradi teh podražg
čedalje daljši, torej imam zatoyl
dela z britjem in friziranjem.”

Študentka
Sin študent piše očetu:
varčujem, a imam vedno premij
denarja. Ne vozim se niti z avto1’.,
som, ampak tečem za njim... Vi<*
oče, tako živim v mestu.”
A
Oče pa mu je odpisal: “T
si, ne delaš prav! Še več bi Ion .
privarčeval, če bi tekel za tak
jem!”

