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Praznik grafike v Novem mestu

Vroče cene za vozila

4. bienale slovenske grafike v Novem mestu odprl dr. Lev Kreft - Poleg slovenskih še
avstrijski grafiki in Goya ■ Samostojna razstava B. Borčiča in E. Vedove

že od 16.499 DEM
dalje!

NOVO MESTO - Predvsem po zaslugi Branka Suhyja, predsedni
ka Bienala slovenske grafike, že osmo leto Novo mesto vsaki dve leti
postane mesto, kamor vodijo kulturne avtoceste ne le iz Slovenije, pač
pa tudi iz sveta. Na letošnjem 4. bienalu je v prostorih Dolenjskega
muzeja mogoče videti najboljše stvaritve 47 slovenskih in 8 avstrijskih
grafikov, 10 grafičnih listov svetovnega umetnika Goye ter samostojni
razstavi Bogdana Borčiča (risbe) in Emilia Vedove, lanskega in le
tošnjega nagrajenca evropskega grand prix za grafiko. Strokovna žiri
ja, ki ji je tudi tokrat predsedoval prof. dr. Konrad Oberhuber, direk
tor dunajske Albertine, je izbrala še nagrajenko grand prix Otočec 1996
Zoro Stančič ter ostalih pet nagrajencev Novega mesta za grafiko.
Uradna otvoritev 4. bienala slo
venske grafike je bila sicer v pe
tek, 28. junija, že dan prej pa je bil
v novomeškem domu kulture
slavnostni koncert v čast Emiliu
Vedovi, sodobnemu beneškemu
grafiku in dobitniku letošnje
evropske velike nagrade. Petkov
praznik grafike v Novem mestu je
začel pihalni orkester Krka zdra
vilišča iz Straže, nadaljeval slo
venski kvartet klarinetov, nato pa
so spregovorili: Zdenko Picelj,
ravnatelj Dolenjskega muzeja,
Branko Suhy, prof. dr. Konrad
Oberhuber in dr. Lev Kreft, ki je
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avbservis - prodaja vozil
avtodeli
JVTODELI, Novo mesto
indijska 27
f! vulkanizerstvu Mohorič)
I
068/322-366

NOVO MESTO - Policijske
enote UNZ Novo mesto so v času
od 24. do 25. junija opravile v
okviru akcije Hitrost ubija merit
ve hitrosti z radarjem. Merili so
na 30-ih lokacijah. Ugotovili so 65
prekoračitev hitrosti in zoper
voznike dali 4 predloge za uved
bo postopka pri sodniku za prekr
ške, 60 voznikov pa so denarno
kaznovali na kraju prekrška.
Največja prekoračitev je bila ugo
tovljena na Kamencah, kjer je
omejitev 50km/h, največja hitrost
pa je bila 96 km/h.

v imenu pokrovitelja, predsedni
ka slovenske države Milana Kuča
na, slovesno odprl bienale. Sled
nji je v svojem govoru poudaril, da
nikakor ni naključje, da je sredi
šče slovenske grafike v Novem
mestu, in da upa, da bo tako tudi
ostalo.
Strokovna žirija, ki so jo sestav
ljali priznani evropski likovni
strokovnjaki, predsedoval pa ji je

* Za Emilia Vedovo, dobitnika
glavne evropske nagrade za grafi
ko, je značilno, da se s svojo li
kovno govorico občutljivo odziva
na razne grozote v svetu. Pove
dal je, da je zato še bolj vesel, da
razstavlja v galeriji, kjer je na
ogled tudi razstava partizanstva
iz NOB, ter skupaj z Goyo. Na
otvoritvi je slovenski minister za
kulturo dr. Janez Dular podelil
bienalne nagrade: grand prix
Otočec je prejela Zora Stančič,
ostalih pet nagrad Novega mesta
za grafiko pa so dobili Samuel
Grajfoner, Rudi Benetik, Jožef
Muhovič, Marijan TVšar in Zden
ka Golob.
prof. dr. Oberhuber, ni imela lah
kega dela. K sodelovanju so pova
bili več kot 700 slovenskih grafi
kov, odzvalo se jih je 70, izbrali pa
sojih 30.

Ob razstavi, ki bo v Novem
mestu na ogled do 30. septembra,
je izšel izjemno bogat katalog.
“Prav tak bogat katalog je tista
vrednota, ki ostaja tudi po koncu
razstave,” je povedal Branko
Suhy, ki se za pomoč pri pripravi
bienala zahvaljuje pokrovitelju
Milanu Kučanu, ministrstvu za
kulturo, Mesini občini Novo me
sto, Krki, tovarni zdravil Novo
mesto, OMV Istrabenz Koper ter
vsem ostalim, saj tudi po njihovi
zaslugi mesto ob Krki ostaja
pomebno središče grafične umet
nosti.
L. MURN

DAEWOO

d-vta-hit
tel./fax: 068/26-077, 341-300

BIENALNE NAGRADE - Srčika
otvoritvene slovesnosti je bila po
delitev nagrad, ki jih je nagrajen
cem izročil slovenski minister za
kulturo dr. Janez Dular. Na sliki jo
daje italijanskemu umetniku Emi
liu Vedovi, dobitniku letošnje evrop
ske velike nagrade. (Foto: L. M.)

MANiP

turistična. agencija
Kandijska 9, Novo mesto
Tel.: 068/321-115
Tel./fax: 068/342-136
UMAG — 7 polp. v hotelu od
240 DEM

POREČ — 7 polp. v hotelu
od 267 DEM
KRK, RAB, PAG:
• apartma za 3 osebe za 7
dni od 465 DEM
• polp. v hotelu v glavni
sezoni od 313 DEM

JUŽNA DALMACIJA —
DUBROVNIK, KORČULA:
polp. z letalskim prevozom od
310 DEM

ARGUS&CO uzdhhi
• najboljši ortopedski pripo
močki
• naravna nega
• kompletni program za bo
doče mamice

PET LET PO PRVEM STRELU - V četrtek, 27. junija je bila na Pogancah
pri žagi krajša slovesnost na kateri sta zbrane udeležence prvega spopada
z enoto JLA pred petimi leti, pripadnike Slovenske vojske in goste pozdravi
la župan mestne občine Novo mesto Franci Koncilija in načelnik
generalštaba Slovenske vojske generalpolkovnik Albin Gutman, ki je v času
vojne za samostojno Slovenijo poveljeval enotam TO dolenjske pokrajine.
Župan in general sta na slovesnosti odkrila spominsko obeležje, ki ga je v
čast dogodkom izpred petih let na pročelju Čečeličeve hiše postavila mestna
občina Novo mesto. (Foto: Marko Klinc)

Delovni čas:
9. — 12. ure in 16. — 18.30
sobota: 9. — 12. ure

Vrhovčeva 2, Novo mesto
Tel.: 068/24-867

POZDRAV ROJAKOM

Danes v DOLENJSKEM LISTU Baragov spominski dan v Mali vasi
• ■

.

•

s'ran 3:

' Delitev premoženja po škocjansko
stran 4:

' ^odpisi proti urejanju Borihe
Slran 6:

Pome bi sami odgnali od izvira
s,ran 8:

* Pusi na slovensko-hrvaški meji?
,tfan 10:

Dolenjec, ki je živel z Eskimi
S|ran 11:

Duševne bolečine župana Koncilije

Ob spominskem Baragovem dnevu v Mali vasi - O dveh škofih, Baragi in dr. Alojziju Šuštarju
govoril kulturni minister dr. Janez Dular - Dr. Šuštar častni občan trebanjske občine
MALA VAS - Potem ko je minister za kulturo dr. Janez Dular pro
nicljivo analiziral in primerjal izjemno življenjsko delo dveh škofov,
ki izvirata iz suhokrajinskih dolenjskih krajev, Friderika Barage iz
Male vasi in dr. Alojzija Šuštarja, trebanjskega rojaka z Grmade, se
je zaustavil še pri dveh neuspehih ljubljanskega metropolita.
Nadškof Šuštar ni dosegel časti
doktorata ljubljanske univerze,
po Dularjevih besedah je zato
oškodovana predvsem ljubljanska
univerza, to pa se ni zgodilo zara
di zakrknjenosti in kratkovidno
sti. In druga stvar, ki jo omenjajo
bolj za vogalom, je ta, da nadškof
ni dosegel kardinalskega klobuka.

BO NOVI V. D.
^REKTORJA GIP
pIONlR PODPISAL
STEČAJ?
, N°VO MESTO - Prejšnji
Dj ? je delavski svet GIP
y (?n'r razrešil dosedanjega
A direktorja Franca Pape„ ’n *a novega vršilca dolž8*i imenoval Vinka Pirca.
j.0* smo zapisali v prejšnji
h*yilki Dolenjskega lista,
*djub temu da že npj!et0 d"' obstajaj« vsi
, '°gi za uvedbo stečajnega
. topka, ni hotel podpisati
b d,0ga za stečnj, čeprav bi
bila vsaj začasna rešitev
. satnega stanja za 323 zaen'h, ki so kot trajni
sijj^ek doma in za več lanHl « in letošnjih mesecev
K® dobili plač, kaj šele
plačil, in večina od
W ?'ma nobenih dohodlu' Ž uvedbo stečaja bi
l<, 8sno dobivali nadomesti*avoda za zaposlovanje.
Ii| 1 v. d. direktorja Pirc naj
(podpisal predlog za uvedv^tečnjnega postopka.

To je lahko deloma že sam pred
videval, in sicer v trenutku, ko se
je odločil, da zapusti mesto tajni
ka sveta evropskih škofovskih
konferenc. Klobuk je ostal v
Rimu.
“Pa vendar za njegov lanski ju
bilej, ko je izšel zbornik njegovih
znancev in prijateljev, jaz upora
bim star slovenski izrek: Klobuk
dol, naj bo kardinalski ali drug! To

so imena, ki v današnji slovenski,
evropski in svetovni kulturi nekaj
pomenijo. Mislim, da naš nadškof
ki je poslal svetemu očetu odstop
no izjavo, lahko reče s sv. Pavlom:
žDober boj sem dobojeval, vero
pa hranim.' Svojega teka pa še ni
končal. Želimo si, da bi še dolgo
tekel z nami, pravzaprav - pred
nami! Trebanjski občini tako lah
ko samo čestitamo, tako za izbiro
spominskega dne po škofu Bara
gi in namenjeno priznanje nad
škofu Šuštarju,” je med drugim
dejal minister za kulturo dr. Ja
nez Dular na nedeljski slovesnosti
v Mali vasi.
P. PERC

ORKESTER
TREBNJE ODHAJA
NA NIZOZEMSKO

NAJVIŠJE PRIZNANJE SLOVENSKEMU METROPOLITU - Tre
banjski župan Ciril Pungartnik in predsednik občinskega sveta Treb
nje dr. Marjan Pavlin (na skrajni desni) sta nadškofu dr. Alojziju
Šuštarju izročila najvišje občins ko priznanje častnega občana, kar je
slavljenca, ki je pred slovesnostjo daroval zbrani množici mašo,
iskreno razvcslilo. Bogat kulturni spored na spominskem dnevu je
sprva izvedel občinski pihalni orkester Trebnje pod taktirko prof. Igor
ja Teršarja, zatem pa čudovito nadaljeval oktet Deseti brat. Nadškofu
so podarili olje akademskega slikarja Mateja Metličarja, čestitali so
mu številni gostje, dr. Šuštarju pa so radi stisnili roko še mnogi zbrani
na slovesnosti. (Foto: P. Perc)

Le metanje peska v oči

TREBNJE - Trebanjska
godba na pihala danes, v
četrtek, 4. julija, popoldne
odhaja na mednarodni festi
val CIOFF v Holten na Ni
zozemsko. Folklorno - glas
beni festival bo od jutri pa do
9. julija v malem mestu Hol
ten blizu Amsterdama. Or
ganiziran je vsake štiri leta.
Letos nastopajo skupine iz
Filipinov, Šrilanke, Jakute,
Španije, Tonga, Georie, Srbi
je, Ukrajine, Moldavije, Ura
la, Slovaške ter iz Slovenije trebanjski orkester.

SVREME
Danes bo deloma sončno,
jutri spremenljivo oblačno,
v soboto oblačno s padavi
nami, v nedeljo pa spet lep
še vreme.

NOVO MESTO - Jutri, 5.
julija, bo ob 17. uri na No
vem trgu dobrodelna prire
ditev Pozdrav rojakom, ki jo
prirejata Mestna občina
Novo mesto in Slovenska
izseljenska matica ob izidu
knjige kanadske izseljenke
Cvetke Kocjančič Gospodar
golega ozemlja. Nastopili
bodo ansambli in pevci, ki
jim je družina Kocjančič
omogočila gostovapje v Ka
nadi: anasambel Henček,
Irena Vrčkovnik, Ivan Hud
nik, ansambel Vesna in an
sambel Gašperji, pridružili
pa se jim bosta še Dolenjski
oktet in folklorna skupina
Kres. Program bo vodil Slav
ko Podboj, za gostinske sto
ritve pa bo poskrbelo gosti
šče Vidic. Ves prihodek pri
reditve je namenjen nakupu
medicinskih aparatov za
novomeško bolnišnico.
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Na okrogli mizi na Sinjem Vrhu, v eni najjužnejših sloven
skih vasi, je bilo Andreju Žlebniku z ministrstva za zunanje
zadeve postavljeno vprašanje, ki je med poslušalstvom nalete
lo na gromek aplavz: “Kdaj se boste usedli skupaj s Hrvati in
se dogovorili o vsem, kar nas ob meji žuli?" Naravnost zastav
ljeno vprašanje ni prineslo tudi takšnega odgovora. Vprašani
je zagotovil, da so odnosi s Hrvaško dobri, čeprav ne tako dob
ri, kot bi lahko bili. Da pa je 95 odst. meje s Hrvaško urejene,
a da se okrog preostalih nekaj odstotkov preveč dviguje prah in
politizira. Belokranjcem je zagotovil, da je življenje ob južni meji
prednost, vprašanje pa je, ali jih je tudi prepričal. Priznal pa je,
da država ne more urediti vsega ter da so najboljša rešitev občine
in krajevne skupnosti ob meji, medtem ko je županom sveto
val, naj najdejo skupne rešitve z župani iz Hrvaške, da meja ne
bo tako trda.
S tem ni izumil nič novega, in če bi imeli župani na okrogli
mizi dovolj časa, bi mu gotovo pojasnili, da so že marsikaj
poskušali in, kar je bilo v njihovi moči, na lokalni ravni tudi
rešili. A kaj, ko tolikokrat trčijo ob primere, pri katerih nimajo
pristojnosti in imata zadnjo besedo državi, katerih mlini melje
jo (pre)počasi, glas nezadovoljnih ljudi ob meji pa ne seže do
njunih vrhov. Zato je bilo metanja peska v oči o prednosti živ
ljenja ob južni meji precej neprepričljivo.
MIRJAM BEZEK-JAKŠE

Lastninjenje ali kraja?
V času, ko družbena lastnina dobiva znanega lastnika in
zasebništvo zmaguje nad skupnostjo, številni v Sloveniji komaj
da veijamejo, da so čez noč ostali brez delovnega mesta, brez
sredstev za preživljanje in brez človeškega dostojanstva, ob tem
ko so nekateri prav tako hitro postali magnati in tako imeno
vani ugledni ljudje. Vlada kot dobra vlada čuti z ljudstvom in
je izdala certifikate, s -pomočjo
1'
- katerih naj, bi nekaj družbene
lastnine dobile ljudske množice. Le-te pa niti z lastništvom cer
tifikatov niti kako drugače ne morejo ustaviti privatizacije, pri
čemer se morajo sprijazniti, da je tudi pri privatizaciji mnogo
poklicanih in malo izbranih. Tako manjšina mimo volje t.i. de
lovnih ljudi in občanov prevzema v last družbene tovarne. Doga
ja se, da podjetja, ki so kot družbena zašla v velike težave,
uspešno poslujejo kot zasebna. In to z nekdanjo dejavnostjo in
z nekdanjim direktorjem, ki seje
prelevil v uspešnega
je čez noč pi
menedžerja. Od kod denar nekdanjim
kdanjim direktorjem
dire
za nakup
podjetij ali njihovih delov, če vemo, da je veliko “navadnih’
delavcev' ponekod, tudi kje v dolenjskih podjetjih, ostalo brez
večmeseičnih plač, brez odpravnin in brez možnosti, da bi kaj
iztožiti. Kdo ima prednostno pravico do nekdanjega skupnega
premoženja? Ali si znate odgovoriti na vse, ko gre za vprašanja
o lastninjenju? O tem berete v današnji anketa.

Im*.
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STANE GRM z Vrha pri Hinjah:
“Takega lastninjenja delavci nismo
pričakovali. Ko so firme zašle v
težave, so najprej poslali domov
delavce in potem ni nikogar več zani
malo, kaj je z nami in z našimi druži
nami. V Suhi krajini smo v zadnjih
letih mnogi izgubili službo in tako
nam kljub letom, ki smo jih prebili v
tovarnah, ni ostalo nič. Lastninili so
drugi.”
JULIJANA HEIJ-TURNŠEK, uči
teljica iz Dragatuša: “Sedaj smo vsi
postali delničarji. Tildi jaz sem vložila
delnice, vendar ne čutim, da bi bila
kakšen delničar. Mogoče bo kdaj od
tega kakšen drobiž. Slišim pa, da so
nekaterim podjetjem najprej močno
znižali ceno, potem pa so vodilni vse
pokupili. Verjamem, da namen in ide
ja lastninjenja nista bila slaba, a se je
na koncu vse izrodilo.”
MARTIN NEMANIČ, ključavni
čar iz Radovičev: “Ni prav, da delav
ce, ki so z udarnim delom, odreka
njem in na račun nižjih plač postavili
tovarne, sedaj odpuščajo in pošiljajo
na čakanje. Tisti, ki jih takrat sploh ni
bilo zraven, pa pobirajo smetano ali,
kot rečejo danes, lastninijo. Uboga
raja je potegnila kratko prej in jo vleče
sedaj, Revež je pač revež in revež bo
ostali”
FRANC ILOVAR, strojevodja pri
Slovenskih železnicah, doma iz Skovca pri Veliki Loki: “Lastninjenje je
vsekakor potrebno, morda poteka za
nekatere prehitro, za druge pa spet
prepočasi. Država bi vsekakor mora
la imeti večjo kontrolo nad tem pro
cesom in odločno reagirati, če bi re
vizije ugotovile določene nepravilno
sti, da bi lahko prišlo do oškodovanja
družbenega premoženja.”
MARJETA OBLAK, absolventka
gospodinjske šole, doma z Ledine:
“Vsak ima pravico, da sodeluje v last
ninjenju, tako vsaj razumem to reč,
ker sicer ne vem, zakaj smo dobili last
ninske certifikate! Seveda je pa pov
sem druga stvar, kolikšno stvarno moč
imamo mi mali delničarji. Da bi
preprečili divje lastninjenje, mislim,
da nikakršne, ukrepati pa bi morale
pristojne državne službe!”
DARINKA SULJEVIČ, profesori
ca slovenskega jezika iz Ribnice:
“Ljudje, zadolženi za privatizacijo, bi
morali to korektno speljati, anomalije
pa so, tako kot povsod drugod, pri
sotne tudi tu. Nekateri od lastninjen
ja morda res veliko pričakujejo, oseb
no ne. Razlog je morda v tem, ker ni
smo bili vzgajani v duhu, da se obna
šamo kot lastniki. Pa tudi sicer se za
te reči ne zanimam.”
MARKO FIGAR, upokojenec iz
Kočevja: “Lastninjenje ne poteka
tako, kot sem pričakoval. Firme bi
morale obdržati le vitalne dele, vse
ostalo pa likvidirati, da teh delov ne
bi bremenilo. Tudi na področju eozdarstva so zadeve slabo rešene. Če bi
se delalo pošteno, bi se lastninjenje
lahko razvilo v nekaj dobrega za vse,
zdi pa se mi, da gre v vse preveč pri
merih za osebno okoriščanje.”
JANEZ ČIŽMEK, poslovodja v
Rudniku Senovo v zapiranju: “Last
ninjenje družbenega premoženja je
kraja astoletja. Družbena lastnina je
bila na voljo vsem, nekateri so pri tem
tvegali in jim je uspelo. Lastninjenje
so tudi certifikati, vendar pa so ob
ljube o certifikatih prazne besede. No,
nekateri bodo imeli korist tudi od cer
tifikatov. Prehitro in s prevelikimi
koraki gremo v Evropo.”
JANKO VUČAJNK, monter, do
ma z Malega Vrha pri Brežicah
“Zdaj so samo veliki in mali ljudje,
srednjih ni. Prehod družbene lastnine
v privatno mi ni všeč, način mi ni všeč.
Ljudje ostajajo brez dela, privatniki
starih ne marajo zaposliti, ljudje ni
majo denarja. Taka privatizacija ne
more biti dobra, nekaj se bo moralo
spremeniti, razlike med revnimi in
bogatimi se morajo zmanjšati.”

DOLENJSKI LIST

obeti za naš jug? Policija ostaja jamstvo suverenosti
Na okrogli mizi na Sinjem Vrhu
veliko obetavnih misli o razvoju
Bele krajine
SINJI VRH - Prebivalci kra
jevne skupnosti Sinji Vrh, v kate
ri je deset najjužnejših slovenskih
vasi, so minulo soboto slavnostno
praznovali svoj prvi krajevni
praznik. Prav 29. junija pred le
tom dni je črnomaljski občinski
svet proglasil samostojno KS Sinji
Vrh, kar je za okrog 300 prebival
cev pomenilo jamstvo za hitrejši
razvoj, saj so bili dolga desetletja
po drugi vojni odrezani od sveta
in pozabljeni od družbe.
V okviru bogatega programa
praznovanja so domačini pripra
vili tudi sinjevrško omizje o gos
podarstvu, turizmu, infrastrukturi
in obmejnem sodelovanju s Hrva
ško. Državni svetnik dr. Dušan
Plut je prepričan, da življenje ob
hrvaški meji za sedaj še ni pred
nost, tako kot velja bivanje ob
meji za prednost v Evropi. Andrej
Žlebnik z ministrstva za zunanje
zadeve mu je ugovarjal, češ da bo
meja manj trda, če bodo za to
poskrbeli tudi prebivalci ob meji.
Teobald Belec z ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehra
no je dejal, da je v Beli krajini
dovolj zalog pitne vode ter da
pripravljajo projekt, po katerem
je bo deležen vsak Belokranjec.
Če bo šlo vse po načrtih, naj bi bil
vodovod zgrajen v vseh vaseh že
v šestih letih. Bogdan Šetina z
Vodno gospodarskega inštituta pa
je zagotovil, da bo za sinjevrško
področje dovolj neoporečne pitne
vode iz vrtin v Damlju.
Predsednik SLS Marjan Po
dobnik je prepričan, da bi morali
tistim, ki imajo ideje in voljo, dati
možnost, da razvijajo kraje, ki so
bili zapostavljeni. Janja KokoljProšek je videla prihodnost Bele
krajine v razvoju tradicionalnih
obrti in dopolnilnih dejavnosti,
povezanih tudi s Kolpo, ter v vin
ski cesti. Darko Poštrak z mini
strstva za notranje zadeve pa je v
zagovor na vprašanje, zakaj je to
liko policistov na belokranjskih
cestah, povedal, da že od lani
poteka akcija za zmanjševanje
žrtev na cestah. In medtem ko so
bili župani belokranjskih občin
Andrej Fabjan, Branko Matkovič
in Janko Bukovec prepričani, da
morajo začeli z razvojem s skup
nimi močmi, je predsednik KS
Sinji Vrh Ivan Černjak zatrdil, da
je najpomembnejše, na kakšen
način prepričati oblasti v Ljub
ljani za razvoj krajev na obrobju
drZaVC'

M. BEZEK-JAKŠE

SPET ZUPANOVA
JAMA
GROSUPLJE-Na podla
gi predpisov o določanju
imen naselij je občinski svet
ob 70. obletnici odkritja spre
jel odločitev, da se Taborska
jama preimenuje v Županovojamo. Občinski svetniki so
se za to spremembo odločili,
ker seje ta prvotno že imeno
vala Županova jama, in to
zato ker jo je 26. maja 1926.
leta odkril zaslužni dolgolet
ni župan občine Št. Jurij, se
daj območje krajevne skup
nosti Št. Jurij, pokojni Jože
Perme. Odkritje in najdbo
jame so sporočili Muzejske
mu društvu v Ljubljani.
V. D.

Osrednja proslava ob 27. juniju, dnevu slovenske policije - Slavnostni govornik
minister Ster - Podelili priznanja in razglasili najbolj urejeno policijsko enoto
GOTENICA - Svoj praznik 27. junij so slovenski policisti letos
počastili s številnimi prireditvami po policijskih postajah širom po
Sloveniji, osredja slovesnost pa je bila prejšnji četrtek v vadbeno oskr
bnem centru MNZ v Gotenici. Slavnostni govornik je bil minister za
notranje zadeve Andrej Šter.
Ob ocenitvi pomena policije v
času pred petimi oz. šestimi leti je
minister Šter dejal, da so sloven
ski policisti v odločujočih in pre
lomih trenutkih narodove zgodo
vine svojo nalogo opravili odgo
vorno in profesionalno. Poudaril
je, da so z zajezitvijo vala grozeče
“jogurtne revolucije” pripadniki

* Danes je slovenska policija
sodobna, visoko strokovna, us
pešna in učinkovita služba. V
takšno seje po besedah ministra
Štera reorganizirala v razmero
ma kratkem času in brez večjih
notranjih pretresov iz dokaj oko
stenele, neinovativne in strogo
hierarhično organizirane službe.
Da je že danes organizirana po
evropskih kriterijih, pa ji bo ob
približevanju Slovenije Evropski
uniji omogočilo, da ne bo doživ
ljala korenitih sprememb.
slovenske policije že decembra
1989 dokazali, da so trden garant
slovenske varnosti, da so to po
trdili tudi v času osamosvajanja
Slovenije in 10-dnevne vojne ter
da bo policija ostala garant slo
venske suverenosti tudi v bodoče.
“Še naprej si bo prizadevala za
dobrobit naroda in njegove blagi
nje,” je dejal minister Ster in do
dal, da bi moralo pomeniti med
sebojno zaupanje, spoštovanje in
razumevanje, kije obstajalo med
policisti in občani v času osamos
vajanja Slovenije, “stalnico”, na
kateri bodo policisti gradili in iz
popolnjevali svojo organizacijo in

metode dela.
V nadaljevanju prireditve je
minister Šter izročil častni znak
svobode Republike Slovenije
deželnemu dvornemu svetniku
okrajnega glavarstva Bad Radkersburg Ernestu Landschbauer-

NOVA KNJIGA
LJUBLJANA - Pred kratkim je
pri založbi Gospodarskega vestni
ka izšla nova knjiga slovenskega
ekonomista dr. Bogomirja Kova
ča z naslovom Poslovna mitologi
ja. Predstavitev knjige bo danes
ob 13. uri v okrogli dvorani ČZP
Delo.

PRIBLIŽEVANJE EVROPI - Mi
nister Andrej Sterje poudaril, da bo
njegovo ministrstvo v razgovorih z
EU upoštevalo opredelitev, kakšno
Evropo želi soustvarjati Slovenija,
da pa si bomo prav na to vprašanje
še prej morali odgovoriti.

ju, ki ga je odlikoval predsednik
Milan Kučan za njegov oseb111
prispevek v dobro Šloveniji me*
agresijo in po njej. Nato je pode
lil še priznanja organov za notri
nje zadeve zaslužnim posamezn1'
kom in podjetjem ter priznanja j1
nagrade za najbolj urejene polic1)'!
ske postaje. Letos so to biki
policijska postaja Trebnje, posta
ja prometne policije Nova Gob)
ca in policijska postaja KoperM. LESKOVŠEK-SVET11

SLAVILI
OSAMOSVOJITEV
VELIKE LAŠČE - Ob J
dnevu državnosti so tudi v 1
občini Velike Lašče slavil' j
osamosvojitev SlovenijeGlavna proslava je bila na
turjaškem gradu, kjer so se
zbrali tudi predstavniki de- j
vetih obljubljanskih občin
Svečanost je bila tudi prazničen shod, na katerem je ,
govoril predsednik SDSS j
Janez Janša in domači župan
Milan Tekavec, ki je med J
drugim poudaril, da se je oj>
obletnicah potrebno spomni- j
ti slavljenca, in tako naj bi se
vsak posameznik spomnilkaj je prispeval za domovino- j
23. junija je pri kapelici v
Skirčnh v fari Rob
Rnh župni
žuonik
Skirčah
Vinko Šega opravil molitve
za domovino. Na Beletove®
hribu pri Purkarčih je osa
mosvojitev slavila stranka
SLS.
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• Domovine ne ljubimo, ketj
velika, ampak zato, kerje natt’
edina. (Kacin)

Gradili smo porušeno domovino
Pod tem geslom so se zbrali nekdanji brigadirji - Jožef Školč: “Želim, da bi bila Slovenii*
dobra domovina tistim, ki ste jo gradili in ki jo gradijo danes!”
KOT PRI SEMIČU - Prav na dan državnosti Republike Slovenije
in ob 5. obletnici osamosvojitve se je pod 600-letno lipo v Kotu pri
Semiču zbralo na stotine nekdanjih brigadirjev iz vse Slovenije. V želji,
da se po dolgih letih ali morda celo desetletjih znova snidejo, jih od
srečanja ob 50. obletnici ustanovitve slovenskih delovnih brigad ni
odvrnilo niti zelo slabo vreme.
Slovesnost je bila hkrati na
menjena tudi spominu na eno
prvih republiških delovnih akcij,
obnovitvi železniške proge Otovcc-Bubnjarci, ki je bila od 3. juli
ja do 7. septembra 1946. Takrat so

* Spomine na čase, ko so po dru
gi svetovni vojni brigadirji gradili
domovino, pa je obudil Igor Poni
kvar iz mladinske delovne bri
gade, ki je obnavljala železniško
progo Otovec-Bubnjarci. Dejal je,
da ne bodo dovolili, da bi zamrl
veličasten prispevek mladih v
letih od 1946 do 1982, zato je
predlagal ustanovitev klubov
brigadirjev v sveh občinah. Pou
daril je, da prav tako ne smejo
prepustiti pozabi gesla: “Borci
ste domovino osvobodili, briga
dirji smo jo obnovili.”
brigadirji, kljub temu da so bili
mladi in šibki in daje neprestano
primanjkovalo gradbenega mate
riala in orodja, obnovili skoraj 20
kilometrov proge. V imenu prire
ditvenega odbora srečanja sc je
vsem, ki so pomagali graditi do-

BRIGADIRJ1 POD DEŽNIKI - Na srečanju brigadirjev pod 600-letno lipo
v Kotu pri Semiču so se med seboj mešale različne generacije brigadirjev,
med njimi pa so bili tudi rosno mladi, ki o brigadirskem življenju vedo le
iz pripovedovanja starejših. Čeprav je bil na prireditvi še najbolj dobrodošel
dežnik, slabo vreme ni kalilo dobrega razpoloženja. (Foto: M. B.-J.)

movino, zahvalil župan semiške
občine Janko Bukovec.
Brigadirje je pozdravil tudi
predsednik državnega zbora Jožef
Školč. Dejal je, da vsi tisti, ki so si
nepozabne mladostne izkušnje
nabirali na deloviščih, še kako
dobro vedo, da so mladinske de
lovne brigade za mnoge pomenile
resnično širjenje obzorij. In če

V Mariboru
Lent utopi
vse skrbi
Navdušujoča pesem župana
in izjava prvega bankirja
MARIBOR - Zadnji dnevi
junija in prvi dnevi julija so v
Mariboru že od 1993 leta na
prej zagotovo najbolj živahni in
veseli dnevi v letu, ki jih vsi
nestrpno pričakujejo. V teh
dneh namreč v starem mest
nem središču ob Dravi poteka
mednarodni Festival Lent, ki
ga vsako leto obišče preko 200
tisoč obiskovalcev iz domovine
in tujine.
V okviru letošnjega Festiva
la Lent se bo od 21. junija do 7.
julija na sedmih prireditvenih
prostorih ob Dravi zvrstilo oko
li 400 prireditev, na katerih so
se že in se še bodo obiskoval
cem predstavili tudi taka slav
na imena, kot so vokalist in
multiinstrumentalist Ray Char
les, trobentač Lestcr Bowie, vi
olinist Stephane Grappclli, vib
rafonist Bernd Luef, ulično
gledališče Plasticiens Volants iz
Francije, gledališče Ncxt l.iberty iz Avstrije, folklorne in glas-

prav je bila usoda prostovolj"^
dela takšna, da je vedno prišla
nečim žalostnim, bodisi po V°J ■
naravni katastrofi ali zaostal0*’,
je bilo med turobno žalos^
ruševin na začetku akcij in sol2"
otožnostjo ob slovesu veliko to .
rištva, prijateljevanja in ljuKrf
Svoje besede je ob dnevu dri"
nosti in 5. obletnici osamosvoj' .
Školč sklenil z željo, da bi Sl°v^
ja bila dobra domovina tako ,
stim, ki so jo gradili nekoč,
vsem mladenkam in mladce®
jo po svoje gradijo danes.
h
- - —------- - * i 4Kv
M. BEZEK-JA*
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bene skupine iz Brazilije 1
drugih dežel.
. ,
Podobno kot Mariborčane1
L-ivlifŠ-inn je
io foet
mo I navdaj lito
okoličane
festival
tudi mariborskega župana
Alojza Križmana, ki je v
.
festivalu napisal celo pesmieo?
akrostihom: FESTIVAL LEN1'
V njej med drugim župan “P°
je”: “Festival Lent je veselje1
ponos Maribora... / V Mario
ru za trenutek ugasnejo naspr°
tja, / ambicije posameznikov1
oživil štajersko odprtost in do
ro voljo.” Predsednika upri**'.
Nove Kreditne banke Marin
Andreja Hazabcnta, ki je g'a
ni pokrovitelj festivala, paje‘
ta tako prevzel, da je ob olj
ritvi dejal, da “kakovost živi)
nja ni samo v denarju”! In
pravi prvi bankir na Staj6.
skem, kjer je zaradi potna "J,
kanja denarja propadlo že v
kot 100 podjetij, “na cesti P
se je znašlo 32 tisoč brezpo*
nih delavcev...
.j
Festival Lent, ki sodi ®
najbolj množične kulturno-2 ^
bavne in družabne prireditvi•
Sloveniji, organizira Naro° ^
dom iz Maribora na čelu.
mladim in ambicioznim VI®
mirjeni Rukavino. Čar fesi*
la, na katerem se letos kljub*
bemu vremenu vsak večer 2 y
re od 5 do 10 tisoč ljudi, Pa.J ^
tem, da si lahko obiskovale
prireditve ogledajo brezpl3 ^
- tudi liste na glavnem odr"- j
katerem so postavili tribun1’
3 tisoč ljudi. TOMAŽ KŠE1"
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Novomeška kronika
ZVONJENJE - Na otvoritvi
grafičnega bienala pred Dolenj
ko galerijo govorov kljub ozvoconju skorajda ni bilo slišati. Preglasilo jih je dolgotrajno glasno
Gonjenje kapiteljskih zvonov. Pa
^ samo govorov, zaman so se
ntdili umetniki klarinetističnega
kvarteta in številni prisotni, ki bi
njihovo glasbo radi slišali. Glede
na to, da sta Dolenjska galerija in
kapitelj neposredna soseda, bi se
verjetno dalo stvari urediti tako,
a zvonjenje ne bi motilo otvordvene slovesnosti, saj je ta le en
krat na dve leti.
. ^POL - Pesem zvonov iz gor
je bodičke je kulturnega mini, [a dr. Janeza Dularja očitno
ako Prevzela, da je za dobitnika
nagrade Grand prix Otočec za
ajboljšo grafiko na tokratnem
'enalu proglasil umetnika Zora
naStančiča. Pred njim pa je stala
edna mlada umetnica Zora Sta
nje. Morda je Dularja ta “spolni
ehkt” tako zmedel, da je potem
Pn razglasitvi nagrajencev Nove8a ™«ta za grafiko enega izPROSLAVA - Na škocjanskem
vinskem svetu so govorili tudi
0.
bltžnji proslavi občine.
ja prireditev bo v soboto popolne na ploščadi pred občinsko
IISo- Eden od svetnikov je predtr h na^ b' Postavili oder. “Ni
,, a>, saj je prostor pred občino
°Pnico višje od ploščadi, na ka: r.' °°do ljudje," je odvrnil varčni
1. 'knajdljivi župan Povšič. “Če ne
na if3, Ijndje ne bojo videli žu
li "a;." se ni dal svetnik. “Ga bojo
nta*« 3*i!” se ie odrezal mož
anjše postave, a močnega glasu.
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Delitev premoženja po škocjansko
Škocjan ne bo prevzel deleža dolga od obveznic, ker od njih niso nič dobili - Odloka
sta, redarja pa ni - Prvo praznovanje občinskega praznika
ŠKOCJAN - Zadnja seja sveta škocjanske občine - bila je prejšnji
četrtek - je bila razdeljena v tri sklope. V prvem je beseda tekla o dogo
voru o razdelitvi premoženja nekdanje občine Novo mesto, v drugem
je bil govor o odlokih o plakatiranju in komunalnih taksah, zadnji del
seje pa so posvetili pripravam na občinski praznik.
O nameravani delitvi premože
nja nekdanje občine Novo mesto
na sedanje trije bilo precej besed.
O delitvi sami in predlaganih
merilih za delitev sta svetnike sez
nanili tajnica novomeške občine
Martina Vrhovnik in zunanja
sodelavka občine za ta vprašanja
Kristina Progar, član delitvene

• Prireditve ob občinskem praz
niku 6. juliju - letos ga praznuje
jo prvič - že potekajo. Na predve
čer bo Knobleharjeva akademija,
na dan praznika pa bo slavnost
na seja občinskega sveta in dru
Osred
žabni dan.
komisije pa je tudi škocjanski
župan Povšič. Na osnutek dogo
vora o delitvi, ki so ga pripravili v
Novem mestu, naj bi občine dale
čim prej svoje pripombe, že na tej
seji pa se je pokazalo, da bo iz
škocjanske strani kar nekaj pri
pomb in drugačnih predlogov.
Dolga od obveznic si Skocjanci že

ne pustijo naložiti na svoja pleča,
češ da od programa obveznic niso
nič dobili in da naj ta dolg plaču
jejo tisti, ki so imeli od obveznic
koristi. To leti v prvi vrsti na 27
milijonov tolarjev, kolikor je šlo iz
tega naslova za posodobitev maharovške ceste v sedanji šentjernejski občini. Bolj za šalo pa so
predlagali, da bi delili tudi škoc
janske Rome,
L i!JSa«L

Kakorkoli že, do naslednje seje
sveta bodo v Škocjanu povedali,
kaj mislijo o osnutku dogovora o
delitvi premoženja. Že vnaprej pa
se ve, da naj bi to premoženje
razdelili skupaj, v paketu, in če bo
prišlo pri kakšnih stvareh do
zapletov, bo o tem odločala po
sebna arbitraža, katere odločitve
bodo dokončne.
Odloka o plakatiranju in o ko
munalnih taksah so sicer sprejeli,
a so se že na seji spraševali, kako
ju bodo uesničevali, saj nimajo
človeka, ki naj bi izpolnjevanje
teh odlokov nadziral. ‘
' 'i

OBČINSKI SVETNIKI - Z zadnje seje sveta občine Škocjan. (Foto: A. B.)

V materinskem domu prve matere
V materinskem domu v Straži trenutno bivajo štiri matere z otroki

ot?K4T/ vPLASTEH - Kljub
ranlns^fmu odloku o plakatinaj bi vnesel red na lem
'°tju. se plakatno onesnažeje p0 meslu na(iaijuje, ysak

p0JU' k*

» Prijteli bl moral P° končani
I
plakate odstraniti, v
i, „ lc' P“ se na vseh mogočih in
i, c.^,0S0<'ih mestih nabirajo v
j
Plnsreh. Mladenka in mlai (jg, ,l? s,a v ponedeljek s plakatr /J?. Vaija na Glavnem trgu poi
a cele kupe starih plakatov,
■: oč,/.,a Potem na vsaj za silo
<j \,Qf)c?noPovršino pripela tiste, ki
r p0 'l° na dobrodelno prireditev
r i^j tav rojakom. Bomo videli,
.1
0 60 odstranil te. (Foto: A. B.)
ni

&
ktl?a. Sospa je rekla, da je
*ka oh6 P°^etie tak° kot občinne en ne drug ne 'z~
'Veta obetov.
- -SE PRIREDITVE
OR Mavi m a či

NOVO MESTO - Novomeški center za socialno delo je konec devet
desetih let ugotovil, da je v regiji precej trpinčenih žena in mladih
nosečnic, ki živijo v neurejenih družinskih razmerah in nujno potre
bujejo prostor za začasen umik. Na njihov predlog je novomeška občina
sredi leta 1993 namenila izpraznjen vrtec v Straži za potrebo mate
rinskega doma. Naslednje leto je bila sklenjena najemna pogodba med
novomeško občino in pristojnim ministrstvom, lani septembra je bil
dom, v katerem je sedem sob za deset mater z otroki, odprt, trenutno
pa so našle začasno zatočišče štiri matere z otroki.
“Čeprav smo na začetku meni
li, naj bi bil materinski dom na
menjen izključno nosečnicam in
porodnicam, ki so se znašle v sti
ski, sprejmemo v dom tudi matere

Ivan Goršič
s predšolskimi otroki,” pravi vod
ja doma Ivan Goršič, ki je zapos
len na novomeškem centru za so
cialno delo kot psiholog. Dom je
namenjen predvsem dolenjskim
ženskam, če pa je prostor, jih
sprejmejo tudi od drugje, seveda
če so slovenske državljanke.
“TVenutno v domu še ne pote-

ka vse tako, kot bi moralo, saj za
to še ni ustreznih predpisov, po
leg tega bi potrebovali več zapos
lenih. Ko se bo to uredilo, name

* Ženske in njihovi otroci potre
bujejo predvsem hrano, vsem
podjetjem in zasebnikom, ki bi
jim lahklo darovali sadje, zele
njavo ali kaj podobnega, se že
vnaprej zahvaljujejo. Radi pa bi
se zahvalili tudi vsem, ki so jim
tako ali drugače že pomagali.
Med sponzorji: Mercator kmetij
ski zadrugi Krka, Ljubljanskim
mlekarnam ter vrtnarstvu in hultikulturi novomeškega Gozdnega
gospodarstva iz Novega mesta;
med donatorji pa novomeški
poslovni enoti Telekoma, časopi
soma Dnevnik in Nedeljski dnev
nik, novomeški televiziji, Gart
ner, d.0.0., trgovini Igračka iz
Mengša, Mercatorju, Dolenjki,
Novotehni, Stil commerceu,
d.0.0., Podgorju, d.0.0., Memocomu iz Novega mesta, Konfekciji
Mojca, okrepčevalnici Mari iz
Potočne vasi, novomeški in črno
maljski Karitas ter novomeške
mu Rdečemu križu.

ravamo izvajati tudi program
učenja sprejemanja materinske
vloge in pripravo za samostojno
življenje,” pravi Goršič. Ženske
ob sprejemu v dom podpišejo po
godbo o namestitvi in se obvežejo,
da bodo upoštevale hišni red.
Nekaj denarja za bivanje prispe
vajo tudi same, bodisi iz otroškega
dodatka ali iz nadomestila za
brezposelnost, ker pa je to za
preživetje premalo, prosijo za
pomoč tudi podjetja in zasebnike,
J. DORN1Ž

Mi

Po asfaltni
brigadirki
do Prevol
HINJE - Za ljudi iz najbolj
oddaljenih suhokrajinskih
krajev v krajevni skupnosti
Hinje je bila petkova otvori
tev še zadnjega na novo as
faltiranega odseka od Ratja
do Gradenca na lokalni ce
sti Žužemberk - Gradenc Prevole, imenovani tudi “bri
gadirka”, zelo pomemben
dogodek. Še do pred kratkim
slabo vzdrževana makadam
ska, poslej pa široka asfaltna
cesta, bo tukajšnje ljudi po
vezala s svetom. Otvoritve
ceste v bližini Lazarjeve do
mačije pri Ratju se je udele
žil tudi novomeški župan
Franci Koncilija, kije skupaj
s predsednico krajevne skup
nosti Hinje Marijo Brecelj
nik prerezal trak in cesto tudi
simbolično odprl za promet.
Ravnatelj prevolske osnovne
šole Jože Hribar pa se je žu
panu zahvalil za nov kombibus, ki jim ga je kupila mest
na občina Novo mesto za
potrebe šole.
Lokalno cesto Žužemberk
- Gradenc - Prevole so začele
pred dvajsetimi leti graditi
mladinske delovne brigade
pred tem namreč med Pre
volami in Gradencem ni bilo
cestne povezave. Zgrajena je
bila makadamska cesta, kije
takšna ostala vse do leta
1991, ko je novomeška obči
na asfaltirala prvih 728 m
ceste od Prevol do Ratja, in
vse do letos, ko so delavci
Cestnega podjetja položili še
zadnjih 4.655 m asfalta od
Ratja do Gradenca. Za ome
njeni odsek posodobljene
ceste je mestna občina Novo
mesto namenila 25 milijonov
tolarjev, 7 milijonov tolarjev
pa republika iz sklada za de
mografsko ogrožena območ
ja. Celotna skoraj 14 km dol
ga modernizacija ceste Žu
žemberk - Gradenc - Prevole
je stala okrog 415 milijonov
tolarjev.
J. DORNIŽ

ODPRTJE NA NOVO ASFALTIRANE CESTE RATJE - GRADENC V petek sta predsednica hinjske krajevne skupnosti Marija Breceljnik in
novomeški župan Franci Koncilija s prerezom traku tudi simbolično odprla
nekdaj makadamsko brigadirko od Žužemberka do Prevol. Prevolski
učenci so za to priložnost pripravili krajši kulturni program.

Najsodobnejšo aparaturo za pre
iskave pljučnih funkcij, ki stane
75.000 mark, je kupila Zavaro
valnica Tilia. (Foto: A. B.)

Najsodobnejši
aparat za
pljučni oddelek
Dar zavarovalnice Tilia
NOVO MESTO - Te dni so na
pljučnem oddelku novomeške
bolnišnice dobili novo aparaturo
za preiskavo pljučnih funkcij. Ta
najsodobnejša aparatura stane
75.000 nemških mark in jo je v
celoti plačala novomeška zavaro
valnica Tilia.
“Preiskave pljučnih funkcij je
našem oddelku začel opravljati
dr. Trobiš že v 50-ih letih,” je po
vedal predstojnik pljučnega od
delka dr. Antun Gluecks. “Napre
dovali smo v znanju in postopno
nabavljali potrebne aparature, ki
pa so sedaj že zastarele in iztroše
ne. Zako smo morali določene
preiskave opuščati, saj izvidi niso
bili več zanesljivi. Tako je nabava
tega najsodobnejšega aparata za
nas in naše delo izredno pomem
bna in se zanj Tilii in njenemu
vodstvu v imenu našega oddelka,
bolnišnice, še posebej pa v imenu
bolnikov najtopleje zahvaljuje
mo.”
Sicer pa je pljučni oddelek v
Novem mestu začel delovati leta
1956, ko je dobil nekaj postelj na
internem oddelku. Pljučni od
delek je ustanovil in ga dolga leta
strokovno in v vseh drugih po
gledih nadvse uspešno vodil prim.
dr. Ivo Smrečnik, izvrsten in pre
dan zdravnik specialist in blag
človek izjemnih kvalitet. Thkrat je
bila tuberkuloza pljuč na Dolenj
skem in v Beli krajini zelo razšir
jena bolezen. “Ko je tuberkuloza
prenehala biti problem, so v
ospredje prišle druge bolezni
pljuč, zlasti kronične obstruktivne
bolezni, kot so astma, ki je v po
rastu, pljučni rak ter vse akutne
bolezni pljuč. Zato se od 70-ih let
naprej preusmerjamo iz oddelka
za zdravljenje tuberkuloze v sodo
ben oddelek za diagnosticiranje
in zdravljenje vseh pljučnih obo
lenj,” pravi predstojnik dr. Glu
ecks. Na oddelku je 45 postelj,
delajo 4 zdravniki specialisti, vseh
zaposlenih pa je okoli 30.
A. B.

Za servirnimi vozički še svetila
V Novolesu na Dvoru delajo servirne vozičke predvsem za izvoz ■ V kratkem pa bodo
začeli še s proizvodnjo namiznih oz. nočnih lesenih svetil
DVOR - Novolesov obrat na Dvoru, ki ga mnogi poznajo pod nekda
njim imenom Ergo, je v zadnjih letih zmanjšal število zaposlenih od
63 na 43 delavcev, vendar predvsem na račun upokojitev; še vedno pa
ima invalidsko delavnico s 16 zaposlenimi invalidi. Od leta 1990, ko
so začeli s proizvodnjo servirnih vozičkov in lesene galanterije, imajo
dela dovolj, največ pa proti koncu leta. Od tega 95 odst. proizvodnje
izvozijo.

V aniki in oktct Adorale|j’.9aines bo ob 19.30 v kupi
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TRIDESET LET VZGOJNO-VARSTVENE ENOTE ŽUŽEMBERK V petek dopoldan so otroci, vzgojiteljice, učitelji, gostje in starši v
Žužemberku nadvse slovesno praznovali 30-letnico delovanja njihove
vzgojno-varstvene enote. Leta 1976 je bil v Žužemberku odprt nov montažni
vrtec. Zaradi vse večjega števila predšolskih otrok je bilo kasneje organizi
ranih tudi več družinskih varstev, vendar je bilo zavrnjenih otrok še vedno
veliko. Po posredovanju ravnateljice mag. Jelke Mrvar je Mesina občina
Novo mesto omogočila adaptacijo stare šole za potrebe vrtca. Danes skr
bi za suhokranjski naraščaj 24 zuposlenih v žužemberškem vrtcu,
družinskih varstvih ter v oddelkih šole na Dvoru in v Ajdovcu. Otroci so
ob tej priložnosti nastopili z bogatim kulturnim programom, vzgojiteljice
in uredniški odbor pa sta izdala zbornik Korenjaki. (Foto: S. Mirtič)
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V kratkem bodo začeli izdelo
vati namizna oz. nočna lesena sve
tila, ki so jih že predstavili na
ljubljanskem pohištvenem sejmu
in so jih ljudje zelo dobro spreje
li. “Zavedamo se, da je zelo po
membno, da na trgu ponudimo
tudi nove izdelke,” pravi direktor
Novolesa na Dvoru Franc Strojin.
Največ servirnih vozičkov iz
vozijo v Nemčijo, Anglijo, Ni
zozemsko, Dansko, Italijo, nekaj
pa tudi v Kanado in Avstralijo,
letos prvič pa tudi na Japonsko.
Večino jih prodajo preko ljubljan
ske firme Ergo trade. Domači
kupci pa lahko njihove izdelke
kupijo v Ljubljani v bivšem Centromerkurju v trgovini Markuš, pa
tudi v nekaterih drugih trgovinah

s pohištvom po Sloveniji. V pro
gramu servirnih vozičkov imajo
razviti dve blagovni znamki, Servus in Butler. Vsi izdelki so iz
masivnega bukovega, češnjevega
in javorjevega lesa. Tako po obli-

Franc Strojin

kovalski plati kot tudi po kvalite
ti lesa sodijo v sam vrh, s tem pa
tudi v višji cenovni razred. Njihovi
izdelki niso serijski, proizvajajo
jih le po naročilu. “Pri nas je naj
več sezonskega dela, okrog nove
ga leta, poleti pa je mrtvilo. Naša
mesečna realizacija znaša od 250
do 300.000 nemških mark,” pravi
Strojin.
Za servirne vozičke, ki so jih v
Evropi zeio dobro sprejeli, je nji
hov oblikovalec Marjan Gašper
šič prejel več priznanj. Vendar
konkurenca nikoli ne počiva, zato
so se na Dvoru odločili, da po
nudijo kupcem nov izdelek - na
mizna oz. nočna lesena svetila.
Proizvodnja naj bi stekla že v krat
kem, takoj ko bodo za to pridobili
atest. “Zanimanje za svetila je že
sedaj zelo veliko. Ker pa gre za
specičen program, se za sodelo
vanje dogovarjamo tudi s proizva
jalci spalnic,” pojasnuje Strojin.
Svetilke je oblikovala njihova ob
likovalka Majda Šobar.
J. DORNIŽ

DOLENJSKI LIST
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Podpisi proti urejanju Borihe
V Rosalnicah so proti urejanju najbolj neurejenega romskega naselja v metliški občini
- Zaposlen le vsak peti za delo sposobni Rom - Otroci hodijo dokaj redno k pouku
METLIKA - V metliški občini živi v šestih naseljih in v 44 družinah
210 Romov. Največja, a hkrati najbolj neurejena je Boriha pri Rosal
nicah, ki ima v 14 družinah 67 prebivalcev. Ze pred več kot desetimi
leti so pričeli v občini urejati to najbolj sporno romsko naselje, ven
dar se do danes skoraj niso nikamor premaknili.
Za to so kriva tudi nenehna
nesoglasja med Romi in prebival
ci bližnjih Rosalnic. O tem, da bi
morali Romom v Borihi omogoči
ti vsaj najosnovnejše za življenje,
je bilo slišati tudi na nedavni seji
občinskega sveta, vendar je župan
Branko Matkovič dejal, da ne
morejo biti proti krajanom Rosal
nic, če po krajevni skupnosti zbi
rajo podpise proti urejanju rom
skega naselja v Borihi.
Velik problem pri Romih je
brezposelnost, saj jih je sedaj red
no zaposlenih le 15, kar je 22 odst.
za delo sposobnih, 7 pa jih dela v
okviru programa javnih del. Di
rektorica metliškega Centra za
socialno delo Nada Krašovec je
opozorila, da ni moč pričakovati
željenega reševanja romskega
vprašanja, dokler ne bo rednih
zaposlitev. Konec lanskega leta je

pomoč prejemalo 24 družin ali
posameznikov. Najvišja decembr
ska pomoč je bila dobrih 54 tisoč
tolarjev, najnižja pa skoraj 11
tisočakov. Eden od svetnikov je
menil, da bi morali Rome spodbu
jati, da bi delali, ne pa da jim da
jejo denar.

Ker je tudi od rednega obisko
vanja pouka romskih otrok odvis
no prejemanje denarnega dodat
ka, je v zadnjih treh letih moč
opaziti, da romski otroci dokaj
redno obiskujejo pouk tudi v
spomladanskih mesecih. Predšol
ski otroci od četrtega do šestega
leta starosti pa so vključeni v pro
gram predšolske vzgoje preko
projekta “Usposabljanje za živ
ljenjsko uspešnost Romov”, ki
poteka že tretje leto.
M. B.-J.

IZLET BELOKRANJSKIH
STAROSTNIKOV
BREZJE - V prijetnem razpo
loženju smo preživljali prelepe
urice, ki so nam jih pripravile ak
tivistke našega R.K Kot Brezje.
Organizirale so izlet po naši lepi
Beli krajini. Zbrali smo se res
najstarejši in najbolj betežni ter se
z avtobusom popeljali preko
Črnomlja do Starega trga in nazaj
po Kolpski dolini do Pustega
gradca. Med potjo smo se večkrat
ustavili in si ogledali razne zani-

KNJIGA, RAZSTAVA IN KRESNICE - Na domačiji Raztresen v
Jankovičih pri Adlešičih je bila minuli petek predstavitev knjige prof. Jožeta
Dularja “Smeh na prepihu ”, ki jo je izdal Dolenjski list, ter otvoritev stal
ne razstave nove kolekcije Filak Bela krajina iz serije Natur Design obli
kovalca Oskarja Kogoja. Za prijetno presenečenje so na prireditvi poskr
bele kresnice iz Adlešičev, ki so vsem navzočim zapele dolgo kresno pe
sem, kakršne so nekdaj od hiše do hiše pele kresnice na kresno noč. Gos
podinja Majda in gospodar Boris sta se jim za dobre želje seveda oddolžila
z jajci in denarjem. (Foto: M. B.-J.)

O belokranjski
računalniški
opismenjenosti
V Loki nova računalnica
ČRNOMELJ - V Črnom
lju so se pretekli teden člani
programskega sveta za raču
nalniško opismenjevanje pri
ministrstvu za šolstvo in
šport sestali * ravnatelji vrt
cev, osnovnih in srednjih šol,
šole s prilagojenim progra
mom, dijaškega doma in
predstavniki belokranjskih
občin. Prisotni so bili tudi
organizatorji izobraževanja.
V Beli krajini so zelo različ
no opremljeni z računalniki.
Medtem ko bi bila lahko os
novna šola v Starem trgu za
zgled, pa v Dragatušu nima
jo še tako rekoč ničesar, pri
tožbe pa so prišle tudi iz Vi
nice.
Kot je poudarila državna
sekretarka na ministrstvu za
šolstvo in šport Teja Valen
čič, je najpomembneje, da v
Beli krajini tako glede raču
nalniške opremljenosti kot
glede znanja ne zaostajajo za
ostalimi v Sloveniji. Zato je
bilo slišati obljubo, da bodo
srednja in vse osnovne šole
kmalu vsaj minimalno raču
nalniško opremili, seveda pa
bodo morali nadaljevati tudi
z izobraževanjem. Pri tem ni
nepomembno, da bodo v teh
dneh dobili v osnovni šoli
Loka 12 novih računalnikov,
s katerimi bodo opremili za
izobraževanje prvo učilnico v
Beli krajini.
M. B.-J.

iHSiSSi Kaj sedaj, ko kovinaijev ni vec

gradcu, kjer smo si ogledali narodni park, stari mlin in žago ter
pokramljali s prijaznim starim
mlinarjem. Zanimivosti tamkajš
njega kraja nam je razložila še
gospodinja Anica Klepec. Odpe
ljali smo se preko Dragatuša in
mimo Semiča do Cerovca, kjer
smo večerjali. Na naše preseneče
nje nas je tam pričakal tudi naš
župan Janko Bukovec in nas vse
prijazno pozdravil. Veselili smo se
še dolgo v noč in se pomlajeni in
zadovoljni vrnili domov. Najlepša
hvala predsednici našega RK Tat
jani Jakša in tudi vsem ostalim
aktivistkma, ki so nam, betežnim
starčkom, pripravile tako lepo
doživetje.
M. P.

JAVNE RAZPRAVE
SEMIČ - Predstavniki semiške
občine in izdelovalci prostorskoureditvenih pogojev (PUP) bodo
v naslednjih dneh pripravili javne
razprave po krajevnih središčih,
in sicer v Rožnem Dolu, Črmošnjicah, Kotu, Semiču, Stranski
vasi, na Črešnjevcu in Štrekljevcu.
O dnevih razprav bodo vsa gos
podinjstva v občini pisno obvešče-

KNJIZNICA VABI
ČRNOMELJ - Dragi otroci, vabi
mo vas na pravljično urico z naslo
vom Potoček avtorja Janeza Biten
ca. Naučili se bomo pesmico, poslu
šali pravljico in čisto na koncu še li
kovno ustvarjali. Pridite v četrtek, 4.
julija 1996, ob 18. uri, v Knjižnico v
Črnomlju.

**
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ČRNOMELJ - V Črnomlju so vsa leta po drugi svetovni vojni
izobraževali za kovinarske poklice, v letošnjem juniju pa je program
“oblikovalec kovin” zaključila zadnja generacija kovinarjev. Leta 1994
je Srednja šola Črnomelj sicer razpisala za kovinarski poklic še en
oddelek, a so se odzvali le 4 učenci. Na posvetu o problemih in
bodočnosti poklicnega izobraževanja v strojni usmeritvi v Črnomlju
je zato tekla beseda predvsem o tem, kako ohraniti za izobraževanje v
prihodnjih letih.

• To, kar ustreza ženski duši, ne

ustreza moškemu žepu. (Melihan)

\ * mmm
PRAZNIK V BELEM - Na Sinjem Vrhu so ob prvem rojstnem dnevu
krajevne skupnosti dokazali, da bi se kraji, ki glede na zemljepisno lego
sodijo na slovenski jug, po pestri kulturni dejavnosti lahko kosali z mar
sikaterim centrom. Med njimi so tudi folkloristi iz Vinice (na fotografiji).
(Foto: M. B.-J.)
IL, 4».*

_______________________ ______________________________

Čeprav so iz šole pravočasno opozarjali na težave, ko bo šolanje zaključila zadnja
generacija oblikovalcev kovin, odziva ni bilo • Kakšna bo usoda delavnic?

V črnomaljski srednji šoli so na
to, da bodo 1. septembra letos
ostale učilnice in predvsem delav
nice za strojno usmeritev prazne,
opozarjali že dlje časa, zlasti pa
zadnji dve leti. Vendar se na mini
strstvu za šolstvo in šport za nji
hova opozorila niso zmenili. Res
je sicer, da je bila takrat, ko v
Črnomlju ni bilo več zanimanja
za tovrstno izobraževanje, kovin
ska industrija na tleh, sedaj pa
znova oživlja. Proizvodnja je stek
la v Bellu, velike potrebe bodo
imeli v nekaj letih v Danfossu, v
petih do desetih letih tudi v Iskri
pa še v drobnem gospodarstvu.
Povsod se zavzemajo za vajensko
izobraževanje z veliko prakse,
kakršno je bilo nekdaj. S tem se
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strinjajo tudi v šoli, saj kar tretji
no šolske stavbe zavzemajo učne
delavnice, ki jih ni moč predelati
v učilnice.
Nakazuje se sicer kar nekaj
rešitev za črnomaljsko poklicno
izobraževanje, vendar jih ni moč
uresničiti čez noč, medtem ko je
problem tukaj in sedaj. Zato so
predvsem predstavniki Gospo
darske zbornice Slovenije in mini
strstva za šolstvo in šport na pos
vetu iskali način, da bi učne
delavnice obdržali v Črnomlju,
kjer je dobra kadrovska in mate
rialna osnova za poklicno izobra-

ževanje v strojništvu. V dobro
opremljenih delavnicah je nam
reč 13 zaposlenih. Drži sicer, da
v vsej državi ni pretiranega zani
manja za poklicno izobraževanje
v strojništvu, bi pa lahko dodatno
izobraževali že zaposlene, so
predlagali z Gospodarske zborni
ce. A kaj, ko tudi za to ni zani
manja, čeprav je v Beli krajini
skoraj tisoč ljudi z nedokončano
osnovno šolo. Zato so se strinjali,
da bodo pripravili širšo analizo
potreb po izobraževanju v črno
maljski srednji šoli, ker pa je
država lastnik šole, morajo dobi
ti tudi soglasje ministrstva za šol
stvo in šport, ki naj bi povedalo,
kaj v Črnomlju sploh želi imeti.
Vendar bi bilo, kot je bilo slišati,
rešitev za delavnice moč najti do
šolskega leta 1997/98, medtem ko
je ostalo odprto vprašanje, kako
preživeti prihajajoče šolsko leto.
M. BEZEK-JAKŠE

DVE PRIREDITVI NA
METLIŠKEM POLETJU
METLIKA - V okviru metli
škega kulturnega poletja “Pridi
zvečer na grad” bosta ta konec
tedna dve prireditvi. V soboto, 6.
julija, bodo ob 21. uri v okviru 2.
etno folk festivala na grajskem
dvorišču nastopile skupine Sukar,
D Kovači in Drago Mlinarec.
Naslednji dan pa bo prav tako ob
21. uri v cerkvi pri Treh farah or
gelski koncert Milka Bizjaka ter
koncert kvarteta flavt Aulos, kate
rega članica je tudi Metličanka
Ana Pezdirec.

VRTEC BO EN TEDEN
ZAPRT
METLIKA - Metliški svetniki
so soglašali, da bosta od 22. do 27.
julija zaprta metliški vrtec in jas
li. V tem času bodo namreč ob
navljali kuhinjo, kotlovnico, jasli
in vrtec, ob prisotnosti otok pa bi
težko opravili dela, ne bi pa bilo
tudi v skladu s sanitarnimi pred
pisi.

NA GLINASTE GOLOBE
GRADAC - Lovska družina
Gradac v Beli krajini prireja ob
svoji 50-letnici enodnevno memorialno tekmo Toneta Klobučarja
na glinaste golobe. Tekma se bo
pričela v nedeljo, 7. julija, ob 8. uri
pri lovski koči na Kučarju. Vsaka
ekipa bo štela 3+1 strelca. Pridi
te, čaka vas obilo nagrad!

IZLET STAREJŠIH
KOT, BREZJE - Članice kra
jevne organizacije Rdečega križa
Kot-Brezje v semiški občini so
prejšnji mesec pripravile izlet po
Beli krajini za starejše člane in
vaščane. Obiskali so Stari trg,
Poljansko dolino ob Kolpi, Bilpo,
Pusti Gradec in Klepčev mlin, v
katerem so kupili ajdovo moko
ter zvedeli marsikaj zanimivega o
krajinskem parku Lahinja. Izlet
so v prijetnem vzdušju zaključili v
gostilni Ogulin na Cerovcu pri
Črešnjevcu.

DOBROTE
KMEČKIH ŽENA
ČRNOMELJ - Ob folklorno-turistični prireditvi jurjevanje in kresovanje v Črnomlju je bila med številnimi
razstavami tudi kulinarična.
Tokrat so jo pripravile člani
ce društva kmečkih žena
Črnomelj, v katerem je 124
članic iz 23 vasi. Letošnja
razstava se je nekoliko raz
likovala od dosedanjih. Pred
stavljene so bile jedi, ki sojih
nekdaj pripravljali o pustu in
veliki noči ter košnji, žetvi in
mlatvi. Kmečke žene in dek
leta so na ta način želele pri
starejših obuditi spomine na
minule čase, mlajšim pa pri
kazati jedi, ki so jih priprav
ljale njihove babice. Dobrote
kmečkih žena je bilo na nji
hovih stonjicah moč tudi
poskusiti in kupiti.

Zakaj v Semiču še ni lekarne?
Semiški in črnomaljski svetniki dali soglasje k imenovanju Antona Marentiča za direktorja
zdravstvenega doma - Semičani o lekarni in številkah v zdravstveni postaji
SEMIČ - Semiški svetniki so na seji pretekli teden dali soglasje k
imenovanju Antona Marentiča za direktorja zdravstvenega doma
Črnomelj, vendar pa seje ob tem razvila tudi daljša razprava o prob
lemih v semiškem zdravstvu.
Po Marentičevih besedah je di
rektorica Dolenjskih lekarn pred
videla, da bi poleg sedanjih pro
storov lekarne v semiški zdravst
veni postaji namenili za lekarno
še nekaj sosednjih prostorov.
Vendar bi bilo to mogoče le, če bi
zdravstvena postaja dobila pro
stor drugje, na primer, da bi se
preselila na podstrešje, kjer sedaj
živi zobozdravnik dr. Borivoj
Sokolič. Th je sicer vložil zahtevek
za nakup tega stanovanja, a se je
takratni črnomaljski izvršni svet
odločil, da ga ne odproda, ker gre
za funkcionalno stanovanje. Dr.
Sokoliču je zato ponudil drugo
stanovanje v stanovanjskem blo
ku, ki ga je odkupil, a se iz stano
vanja v zdravstveni postaji ni
odselil. Marentič je zatrdil, da za
to, da v Semiču še ni lekarne, ni

sta kriva ne on ne zdravstveni
dom. Nekdanji predsednik izvrš
nega sveta Anton Horvat pa je
opozoril na morebitne posledice,
če bi spreminjali namembnost
stanovanja v zdravstveni postaji.
Glede zdravnika in čakajočih
številk, ki jih zmanjka že ob 6.30,
pa je Marentič dejal, da pripada
na 3.000 opredeljenih pacientov
en zdravnik. V semiški občini je
2.880 ljudi, a imajo 1,63 zdravni
ka. Problem je v tem, da Semičani
obiskujejo zdravnika dvakrat po
gosteje od slovenskega povprečja,
čeprav niso odkrili nikakršnih
posebnih bolezni. Svetniki so me
nili, da je razlog za to, da zaradi
številk ne morejo priti vsi pacien
ti na vrsto tisti dan, ko bi želeli, v
slabi organizaciji dela. Strinjali so
se, da številke ostanejo, a v neo-

• O soglasju k imenovanju Anto
na Marentiča za direktorja zdra
vstvenega doma je razpravljal
tudi črnomaljski občinski svet.
Zapletlo seje, ker je komisija za
mandatna vprašanja in imeno
vanja svetu predlagala, naj ne
odloča o soglasju, dokler kandi
dat ne predloži vizije bodočega
dela zdravstvenega doma. Ma
rentič je pojasnil, da je predložil
vse, kar so od njega zahtevali, na
seji pa je prvič slišal, da želijo
tudi program dela. Poleg tega je
dal avgusta lani ter januarja in
marca letos svetu obširno gradi
vo o viziji in nalogah črnomalj
skega zdravstva. Večina svetni
kov je po daljši razpravi glasova
la za to, da dajo Marentiču so
glasje.
mejenem številu, medtem ko naj
dela zdravnik v Semiču poln de
lovni čas.

BEZEK-JAKŠE

Sprehod po Metliki
BELOKRANJSKI ŽUPANI
FABJAN, MATKOVIČ IN BU;
KOVEC razmišljajo o zaposlitvi
človeka, ki bo namesto njih hodu
po sestankih, sklicanih v Beli kra
jini. Ko so bili zadnjič v osnovni
šoli Loka v Črnomlju na obisku*
državi najodgovornejši za raču
nalniško opismenjevanje učit«;
Ijev in otrok, je črnomaljski,
metliški in semiški udeležene«
takoj po predstavitvi dodal še;
“Istočasno pa moram opravičit'
še našega župana, ki se srečanj*
ni mogel udeležiti.” Eden osnov
nošolskih ravnateljev pa je z*
svojim imenom in priimkom rekel: “Istočasno iz naše šole n«
bom nikogar opravičil.”
NA SREČANJU BRIGADIR
JEV V KOTU PRI SEMIČU)!
lilo kot iz škafa. Da bi udeležene«
vsaj malo spravil v dobro voljo, je
napovedovalec takole modroval
“Če bi bila prireditev v Metliki,N [
vedel, da so molili za dež Črno
maljci, in obratno. Ni pa mi jas
no, kdo je Semičanom izmolil t* j
ZA LETOŠNJE KULTUR^
POLETNE PRIREDITVE PRI
DI zvečer na grad si je Anica Ko
pinič, predsednica pripravljalne
ga odbora, poiskala pokrovitelj*
za obleke. Lani je namreč mora
la ponje v Italijo in Avstrijo, let°s
pa jo bo za vsako prireditev pose
bej oblačila konfekcija Meta \
Metlike. “Če bi bilo tako kot lan'’
bi bankrotirala. Prireditev bo de
vetnajst, prav toliko novih obl«
pa si nikakor ne bi mogla privo
ščiti s plačo ranateljice Ljudsk
knjižnice,” pojasnjuje Kopit1
čeva.

Črnomaljski drobi*

REPUBLIKA - Daljnega 1«!?
1979 so v Vinici odkrili sporne01,
nekajdnevni Viniški republiki,
pa ob odkritju ni bil dokončalVsa leta je bil Vinici bolj v sram0
to kot v ponos, in čeprav so Viflj
čani dolgo drezali in moledova ’
naj ga dokončajo, je šele zadaj ,
čase, malo pred svojo polnoje \
nostjo, začel dobivati kon«0 | I
podobo. Domačini zagotavljaj"
da je zalegla šele grožnja,
bodo spomenik odstranili in P,°’
dali za staro železo.
j
CESTA - Ko so pred mese«
začeli riti na cesti med Kanižaf1
in Kvasico, so se Črnomalje'
razveselili, da se jih bo drža
zopet usmilila z zaplato asfal ..
Sedaj so delavci izginili, str ^
prav tako, cesta pa je ost*
nedokončana in kot nevesta 0
šena s trakovi, ki opozarjaj0
gradbišče. Razočaranje Črno®1^
Ijcev je veliko, na občini pa jif •
njihovo nerganje lahko odg°v°
jo le, da je cesta državna, v drž
nem mošnjičku pa je zanjo z
denarja. in
In on
ob lem
tem 81 ,,
njkalo denarja,
občini še oddahnejo: “Hv jj
bogu, da vsaj enkrat nism°
krivi!”
j
TELEKOM - V Telekom« h
radi pohvalijo s sodobno ^
nologijo, s katero se lahko k° „
jo v samem svetovnem vrhuČrnomaljcem prav nič ne ko*1
Celo nasprotno! Vso tisto sod
no Telekomovo kramo bi za ^ \
njali za nekaj prostih telefon* ^ |,
številk v črnomaljski tele«0111 ^ i j
centrali. Sedaj jih namreč n* j ,
toliko, da bi jih bili deležni^,
tisti, ki potrebujejo urgentni
fon vseh 24 ur na dan.

Semiške tropijt
BOLEZNI - V Iskri se 1*^
"pohvalijo” s precej vi*® m
bolniškim staležem. Rekord
je pacientka
s 45 obiski -piifi1 zdt‘,.
kost»
niku v enem letu, medtem k ij.
konkurence”,’’sajs
dve “izven konkurence
■Jjjjji
ta v čakalnici tako rekoč vsak ■
VREME - Organizator)1^,
reditve ob praznovanju Pr y
rojstnega dne krajevne skuP^j
sti Sinji Vrh niso mogli sltf
zadovoljstva ob prelepem s ^
nem vremenu. Na koncu 8 «
prepričani, da imajo za so° j(
največ zaslug kar sami. «* ,|i
predsednik krajevne s*‘u^ranj'
Ivan Černjak položil belo* p
skim županom na srce, naJ ^1'
bodo pripravljali prireditve, j,,
nejo za vreme kar na Sinj+V
ne. Župani so se mu prisrčn1 ,
mehnili, a semiškeniu žuP e|i
naSl:„
Janku Bukovcu je bilo za na
ei°
že naslednji dan gotovo PfC*jelj«
žal. V Semiču bi morali v
pripraviti že pretekli tede°'t>>'
di slabega vremena odpad ^
stavo ovc in koz, a jo je tu01
zalil dež. Rejci drobnice
sedaj samo upajo, da Pfl .j|jl*
nedeljo ne bodo razstave 1
gasilci...

Drobne iz Kočevja
prenovljena črpalka

'Prenova bencinske črpalke v
Kočevju je končana in Petrolovi
oelavci so prejšnji ponedeljek
orez vsakršnega rompa in pompa
z“ začeli z delom. Seveda pa brez
trkanja po prsih za novo pri
dobitev Kočevja verjetno ne bo
s 0 in bo menda potrebno le
Počakati na primeren trenutek,
da nihče od zaslužnih ne bo na
dopustu.
PONOVNO RAMPE? - V vsej
Sloveniji je približno 2.200 kilo
metrov gozdnih cest, ki imajo viez javnih cest. Vse te ceste bodo
P° predlogu novega zakona o cef*3*1 ponujene občinam, da jih
“odo prevzele. Za kočevsko občin°. v kateri je kar 960 kilometrov
poznih cest, ki so bile do sedaj
“snovna sredstva gozdnih gospo
stev, bo to ogromen zalogaj, ki
Jdu občina ne bo kos. Še vedno je
“dntreč odprto vprašanje, kjer
°do občine dobile denar za
^“•»Ijiškoknjižno ureditev teh
:***• Kočevski, ki je skoraj pol
oletja živela z rampami, sedaj
Ponovno grozijo rampe! S tistimi
“stami, kijih občina ne bo prev7*®> |>odo namreč lastniki lahko
Pdčeli, kar bodo hoteli! Za kočev‘o občino, ki v pripravljeni
rategiji razvoja občine na prvo
“sto postavlja razvoj turizma,
antpe niso obetavne.

občan sprašujemedved odgovarja

Zakajje obnova cerkve v Po-

, '
'd« Zastala?

J Ker troedinost (tri občine oz.
fore) ne zaleže, če manjka en
iani Bog, in to je - Denar.

niški zobotrebci
, SLABA REKLAMA - Ob nejevni dirki oldtimerjev v Ribnici
it Pdjfi domačin na vprašanje goI ’*■ sije prišel ogledat priredij ‘Z Ljubljane, kje je najbližja
v Pra gostilna, v kateri bi lahko
Sjctnem okolju kaj dobrega
P“del, odgovoril: “Pri Kuklju v
“ahi” Njegov odgovor je bil
„■ “ni strani kritika obstoječi go.j Ki ponudbi v Ribnici, po dru- strani pa tudi resnica. Dejstvo
femreč, da je gostilna Pri Kuk
. daleč
dnhr;
nč naokoli znana kot dobra
?°stili
stv ’na’ Prav taK° Pa je tudi dej«
da kljub velikemu številu
,, inskih lokalov v Ribnici vseilJ“ v nekaj lokalih sploh moč
v !*i hrane! Domačinov odgoi(, 1“ bil izrečen brez zavisti in le
ijddbrim namenom, da bo gostu
Ljubljane svetoval najboljšo
Pad i0' *n
je zaradi tega iz"o
s*aba reklama za celotH Eniško občino, bi se nad tem
i^rali zamisliti v prvi vrsti ribniHigtinci, takoj za njimi pa tudi

^AJ PA V TORINO
^OBREPOLJE - Poročali
He? 2e, da bo na Igrah brez
iJa, ki bodo 5. julija v Torinu,
p0|'dpila tudi ekipa iz dobreslvn e občine. Ekipa s spremodpotovala v Tbrino
ik?jj> 3. julija. Organizatorja
I mristično in Športno drus,c;’ Ki še vedno iščeta dobra
K’ da bodo kaj prispevala za
stroškov.

laški sel
?UEkEVIZ,JCI ° MEDVEitjJ.LKipa TV Tednika je pred
^“lilr
snemala tudi v občini
lil, Lašče za oddajo o medves'paneli so izjave treh občaIt,,'12 Škrlovice, Siršč in Retij)
to^dPana Milana Tekavca. Vsi
“dili, daje potrebno povečati
u[“! medvedov.
Kit.
,n
V/KOGARŠNJA
OBLAČILA
•{KOC
—___ ___________
Sta
C.,?) Pri vhodu v vrtec “Sončni
■i,. v Laščah je miza, na katetiipdeKaj oblačil, ki so jih v vrtMi p abili otroci. Zraven je nahJi, { si z nikogaršnjimi oblačili
(>r“*e, kdor si želi.
Sjjr UČBENIKE NA VELIKI
'tfiii KEN - Državna založba Slolijp. 0 v šoli v Velikih Laščah
Vejala učbenike in druge šol^‘Pomočke v nedeljo, 15. avX Praznični dan so izkoristili
Itj? Ker takrat gotovo pride v
V “ajveč staršev šolarjev.
^.'LETNICA gasilcev
•T*tr
k »voljno gasilsko društvo
v kratkem proslavilo 70Ji ,a° Obstoja in ob tej priložno”0| Vil° lud‘ gasilski prapor.
. Vn°so nameravali imeti proj* 'hi-Veselico 13. julija, a neka
ki
da irinajsti ne more
j 'f|aj®“en dan, zato so prcdlagaproslava 20. julija.
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Storili bodo, kar se še storiti da
Džavnozborski odbor za infrastrukturo in okolje zasedal v Kočevju
KOČEVJE - V petek, 28. junija, popoldan je v gostišču Jasenc v
Gorenju pri Kočevju potekala 90. seja odbora državnega zbora RS za
infrastrukturo in okolje. Vabljeni župani, predstavniki ministrstva za
okolje in prostor ter društva Kočevski naravni park so člane odbora
seznanili z razvojnimi problemi kočevske občine in projektom Kočevski
naravni park.

NA OSREDNJI PROSLA VI NA TRA VI - Predsednik države Milan
Kučan izroča visoko državno odlikovanje Nadi Vreček. (Foto: A.
Košmeri)

Veliko srce Nade Vreček
Na počastitvi učiteljice treh generacij Nade Vreček
tudi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan
LOŠKI POTOK, TRAVA Tako visokega državniškega
obiska ti kraji še niso bili delež
ni in temu primerno je bilo
vzdušje zbrane velike množice
občanov. Tu so sprejeli in po
zdravili predsednika Kučana in
člane njegovega kabineta ob
činski svetniki in župan Janez
Novak. Po krajšem nagovoru
župana je spregovoril tudi
predsednik države, ki ga je
množica burno pozdravljala.
Prisrčen kulturni program so
izvedli učenci osnovne šole dr.
Antona Debeljaka in oddelka
glasbene šole, medtem pa je
igrala godba na pihala iz Cerk
nice, celotno dogajanje pa je
popestril nastop mažoretk.
Lepo darilo, kip sekača, delo
domačina, pa je predsedniku
Kučanu izročil župan Novak.
Predsednik si je ogledal šolo,
kjer so mu gostitelji razložili
težave, kijih morajo rešiti v pri
hodnjih letih, ko se bo začelo
devetletno šolanje. Kučan je
odšel tudi na Tabor, ki je lepa
razgledna točka kraja in du
hovno središče Loškega Poto
ka, nato pa se je odpeljal na
Travo, kjer so pripravili osred
njo slovesnost, ki sojo domači
ni poimenovali “srečanje treh
generacij.”

Ob večstoglavi množici je
predsednika, druge goste in
domačine pozdravil predsednik
občinskega sveta dr. Peter Rus.
Po krajšem Kučanovem nago
voru, kije veljal vsem občanom,
predvsem pa slavljenki, učite
ljici Nadi Vreček, za katero je
dejal, da je duša in veliko srce
tega kraja, ji je izročil visoko
državno odlikovanje.
Odveč bi bilo opisovati vz
dušje, ki je zavladalo ob pred
sednikovih besedah in besedah,
ki jih je izrekla Nada Vreček ob
zahvali predstavnikov treh ge
neracij, ki jih je Nada Vreček
poučevala od 1929. do 1984.
leta. Tedaj je bila šola ukinjena,
njihova tovarišica pa je .ostala
med njimi in je še danes du
hovno gibalo vseh dogajanj,
kulturni program je bil enkra
ten, kar je potrdila v krajšem
po"govoru tudi predstavnica
predsednikovega kabineta,
Špela Furlan, prisrčna in gan
ljiva pa so bila tudi srečanja lju
di, ki so v teh krajih preživljali
svojo mladost, a so odšli v svet.
Travljancem, ki jih je le še dob
rih 30, pa bo dogodek ostal v
trajnem spominu in bo morda
koga spodbudil, da se bo vrnil
v svoje gnezdo.
A. KOŠMERL

Po seznanitvi z razvojnimi pro
blemi kočevske občine, za katere
je kočevski župan Janko Veber
povedal, da so veliki in da nekate
re med njimi brez državne pomoči
ne bo možno rešiti, so člani odbo-

• V zvezi s predstavljenim pro
jektom kočevskega naravnega
parka pa so člani odbora sprejeli
sklep, da podpro strokovni pred
log ministrstva za okolje in pro
stor, ki ga je predstavil državni
podsekretar Mladen Berginc, da
bi se moral dohodek iz naravnih
virov oz. ekonomski viri, ki bi se
na področju parka zagotavljali,
vračati nazaj v programe parka.
ra v razpravi največ besedi name
nili cestni problematiki. Dotaknili
so se problema ureditve brežin na
lani zgrajeni obkolpski cesti, ceste
v Rog, ki jo občina želi opredeliti
kot regionalno cesto, in cestne
povezave z Dobrepoljem, ki jo bo
kočevska občina morala reševati
skupaj z novomeško. Obširneje
pa so spregovorili o goteniški cesti

• Večina ljudi se ne briga za mo
ralo: vera ji je udobnejša. (Weber)

MANJ OBISKOVALCEV
KOSTELSKO - Med veliko
vročino so na Kolpo že prihajali
kopalci od vsepovsod, zadnji
teden pa je tudi Kolpsko dolino
zajel val hladnega zraka in dežja,
kar je vplivalo, da je na območju
Kostelskega manj turistov in izlet
nikov.

DOBREPOLJE - O Polomu in
cerkvici, v kateri je bil po drugi
svetovni vojni senik kmetijskega
obrata, smo že poročali, nazad
nje pa podrobneje, ko se je kar
sama podrla, ker je nihče ni vzdr
ževal. Po zrušitvi so obnovili
ostrešje cerkvice, obnovitvena
dela pa so zastala po osamosvo
jitvi občin.
Polomčani so se namreč pred
osamosvojitvijo občin odločili, da
ne gredo k občini Dobrepolje,
ampak so zahtevali, da ostanejo v
občini Kočevje. Ta njihova odloči
tev pa še vedno ni upoštevana in

sodijo v občino Dobrepolje. Da je
zmeda še večja, pa polomska
cerkev ne sodi ne v kočevsko ali
dobrepoljsko faro, ampak v faro
Hinje v občini Novo mesto.
Župana občine Dobrepolje
Antona Jakopiča smo vprašali,
zakaj je obnova cerkvice v Polomu
zastala. Odgovoril je:
“Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine je letos pred
videl za obnovo te cerkvice 2 mili
jona tolarjev pod pogojem, da
prav toliko zberemo iz lokalnih
virov, se pravi občani, občina in
drugi. Vaščani so pripravljeni
prispevati po nekaterih zagotovili
po 200 do 300 DEM vsaka druži
na, kar pa je še veliko premalo.
Dobrepoljska občina pa v svojem
letošnjem proračunu za ta namen
ni predvidela niti tolarja in ne bo
investirala, dokler ne bo znana
dokončna odločitev Polomčanov
in drugih pristojnih državnih or
ganov o tem, če bo Polom ostal v
občini Dobrepolje ali pa se bo
priključil občini Kočevje. Če bo
Polom ostal pri nas, bi se lažje
dogovarjali, če pa bodo v občini
Kočevje, bo morala zadevo reše
vati kočevska občina.”

Kakšno bo občinsko središče?
Začela se bo javna razprava o ureditvi središča Vidma - Svetniki o odpadkih

Svetniki so imeli več pripomb
na idejne zasnove. Predvsem so
menili, naj bo promet pri mrliški
vežici urejen tako, da pogrebni
sprevod ne bo šel skozi parkirišče
osebnih avtomobilov, ampak ob
njem, pa tudi zabojnike za odpad
ke naj bi postavili na primernejše
mesto. Mrliška vežica bo na se
verni strani pokopališča, avtobus
no postajališče pa na njegovi južni
strani, ob regionalni cesti. Načrt
bo v kratkem dan v javno razpra-
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Po temeljiti razpravi je bil spre
jet tudi odlok o ravnanju zodpadki na vsem območju občine, ki
predvideva, da bodo redne od
padke odvažali enkrat na teden,
kosovne pa dvakrat na leto. Pred
videne so tudi kazni za vse, ki bo
do še naprej odpadke odlagali na
črno in tako onesnaževali okolje.
Odlok o pokopališkem redu, ki
je bil tudi sprejet, določa nove
izmere za enojni, dvojni in trojni

10 let Doma starejših
občanov Kočevje
KOČEVJE-S predavanji,
razstavami in številnimi dru
gimi prireditvami so v Domu
starejših občanov v Kočevju
v zadnjih nekaj dneh pro
slavili 10-letnico obstoja do
ma. V vsem tem času so veli
ko postorili, da bi olajšali živ
ljenje ljudi v domu, manjka
pa jim osnovno: večje število
postelj.
Potreba po domu se je v
Kočevju pokazala že pred 25
leti, do postavitve doma pa je
prišlo pred 10-imi leti. Zgra
dili so ga za 124 oskrbovan
cev, vendar je že kmalu po
stal premajhen. Dom so zato
razširili, tako da lahko danes

Cerkev je v novomeški, Polom v dobrepoljski, prebivalci
pa bi radi spadali v kočevsko občino

DAN GODBE JE USPEL - Že tradicionalna prireditev, ki jo vsako leto
ob koncu junija prireja KUD Dobrepolje skupaj s tamkajšnjo godbo, je
bila letos še posebej množična in slovesna. V nedeljo, 30. junija, je bil
svečan mimohod sedmih pihalnih orkestrov z mažoretkami in narodnimi
nošami. Gostujoče pihalne godbe iz Kočevja, Ribnice, Stične, Mengša,
Grosuplja, Novega mesta in Dobrepolja so se predstavile z dvema sklad
bama. Zanimivo je bilo, da je mengeški župan Janez Per, ki tudi igra v godbi,
presenetil svojega dobrepoljskega kolega Antona Jakopiča s t.i. Janezovo
polko. Prišel pa je še ribniški in velikološki župan. Vse godbe so se lepo
ujele tudi v skupnem nastopu, s katerim so dostojno proslavili tudi peto
obletnico slovenske samostojnosti. Drugi del prireditve je predstavljala
velika godbena veselica, na kateri je igral ansambel Štradonarji. Program
je popestril tudi nastop dobrepoljske ekipe letošnjih Iger brez meja v Torinu.
(Mihaela Steklasa)

DOBREPOLJE - O idejni zasnovi za ureditev središča Vidma, kiju
je predstavil mag. Peter Gabrijelčič, so razpravljali na nedavni seji
občinskega sveta Dobrepolja. Ta projekt zajema ureditev trga (središče
Vidma) z dozidavo Jakličevega doma, gradnjo mrliške vežice in po
stavitvijo avtobusne postaje.

Premajhen za vse

Obnova cerkve je zastala

POSEBNA IZDAJA
“MI MLADI”
LOŠKI POTOK - Glasilo
osnovne šole Loški Potok je
začelo izhajati v 80. letih ob
zaključku šolskega leta in
prinaša predvsem prispevke
mladih literatov. Letošnje
glasilo, ki so ga poimenovali
Moj sončni Loški Potok po
naslovu ene izmed mnogih
pesmi dr. Antona Debeljaka,
po katerem se šola tudi ime
nuje, pa je povsem drugačna.
Tokrat gre predvsem za pred
stavitev kraja kot celote.
Gradivo je nastalo kot plod
raziskav etnološkega in turi
stičnega krožka na šoli. Tako
je prvič predstavljena občina
z vsemi svojimi značilnostmi
in dejavnostmi.

in izgradnji ceste od Dragarjev
groti Osilnici. Predsednik odbora
Žarko Pregelj je ob tem opozoril,
da je odbor pred iztekom manda
ta in da zato ne more več kaj veli
ko storiti, da pa še lahko vpliva na
vlado in ministrstvo za promet in
zveze glede izvajanja nedavno
sprejetega zakona o odpravi pos
ledic zime. Zato so člani odbora
sklenili, da bodo pri vladi posku
šali doseči, da bo cesto Kočevska
Reka - Gotenica, ki je skoraj
“neprevozna, nevarna in bolj
državna kot lokalna”, kakor je
dejal župan Veber, obravnavala
prednostno, glede nadaljevanja

del na izgradnji ceste med Kočev
sko Reko in Osilnico pa se bodo
zavzeli, da se bo tisto, kar se lah
ko naredi, naredilo še letos.
M. LESKOVŠEK-SVETE

grob. Nove cene za najemnino
grobov še niso sprejete in veljajo
stare, se pravi, daje najemnina za
enojni grob še vedno 2.500 tolar
jev, dvojni 3.500 in trojni 4.000
tolarjev. Kljub določilom o novi
izmeri grobov pa za dosedanje
stare grobove velja ista kategori
zacija, kot je veljala do sedaj.
Občinski svet je imenoval za
predstavnika v svet Glasbene šole
Grosuplje Jožeta Samca, v nad
zorni svet Javnega komunalnega
podjetja Grosuplje Antona Jako
piča in v skupščino JKP Grosup
lje Staneta Jakiča, za njegovega
namestnika pa Igorja Ahačevčiča.
J. P.

TUDI ŽUPNIŠČE RAZPADA Na fotografiji je župnišče v vasi Po
lom in stolp podrte cerkve. (Foto:
J. Primc)
Na vprašanje, kaj bo s stavbo
župnišča v Polomu, ki ga tudi
nihče ne obnavlja in grozi nevar
nost, da se bo podrla, pa je župan
Jakopič povedal, da je stavba
župnišča še vedno državna last.
Država je namreč z delno odločbo
vrnila župniji le cerkev, ostalega
pa ne.
K
J. PRIMC

Jože Novak
sprejme do 160 ljudi, kar pa
je glede na potrebe še vedno
premalo. “V povprečju ima
mo od 60 do 70 prošenj za
sprejem, ki jim ne moremo
ugoditi,” pojasnjuje direktor
doma Jože Novak in dodaja,
da je glavno, merilo za spre
jem v dom zdravstveno sta
nje.
V domu starejših občanov
v Kočevju so oskrbovanci iz
17-ih slovenskih občin, naj
več pa jih je iz kočevske in
ribniške občine. Dve tretjini
vseh oskrbovancev so ženske,
povprečna starost oskrbo
vancev pa je 73 let. Zanje
skrbi od 60 do 65 zaposlenih
v domu, med katerimi je do
bra polovica zdravstveno ne
govalnega osebja.
M. L.-S.

Srečanje družin
Obnavljajo 350 let staro cerkev,
obnove pa potreben tudi asfalt
DOBREPOLJE - V vasi
Podgora v občini Dobrepo
lje organizirajo po osamo
svojitvi države tako imeno
vano “Srečanje družin in pri
jateljev”, kar se sliši lepše kot
vaška veselica. Letošnje sre
čanje bo 6. julija ob 19. uri,
na njem pa bo igral anasmbel
Petra Finka. Letošnji izkupi
ček srečanja bodo namenili
za popravilo domače cerkve
sv. Miklavža, že letos pa je
predlog, naj bi dobiček sreča
nja prihodnje leto namenili
za obnovo dotrajalega asfal
ta skozi vas.
Cerkev sv. Miklavža, patrona vasi, obnavljajo že od
lani in to njeno notranjost in
zunanjost. V cerkvi, ki se
ponaša z letnico 1649, je tudi
več zelo starih lesenih kipov,
ki so potrebni temeljite ob
nove. Podgorci sicer zbirajo
med domačini in sosedi, ki
obiskujejo to cerkev, prosto
voljne prispevke, vendar ne
zadoščajo. Nekoliko za šalo,
nekoliko zares pravijo, da
pričakujejo, da jim bo kakšne
prinesel Miklavž. Predvsem
pa pričakujejo pomoč Zavo
da za varstvo naravne in kul
turne dediščine.
J. P.
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Rome bi sami odgnali od izvira
Ivanški svetniki so ostro razpravljali o žgočih zagatah pri reševanju romskih vprašanj Ambrus in Zagradec enotna, da Romi ne spadajo na območje njihove KS

“GROSUPELJSKI SINDROM?” Pred pričetkom petkove seje ivanškega
občinskega sveta v samostanu Stična je opat dr. Anton Nadrah gostom
izrazil dobrodošlico in jih med krajšim ogledom samostana prijazno sez
nanil z njegovimi kulturnozgodovinskimi znamenitostmi. Delegacija
ivanške LDS je za nekaj trenutkov prekinila zasedanje občinskega sveta v
samostanu, ko je prinesla predsedniku sveta mag. Juriju Gorišku protest
no pismo z zbora članov LDS, ki se je sestal v sejni sobi ivanške občine.
LDS je Gorišku izrazilo “oster protest zaradi sklica in izvedbe redne 19.
seje občinskega sveta v prostorih samostana Stična, ki je objekt cisterci
janskega verskega reda, namenjen za versko in ne za posvetno dejavnost...
Vaša odločitev, ki je niste spremenili klub večkratnim pisnim in ustnim
predlogom predstavnikov naše stranke, še posebej svetniške skupine LDS
v občinskem svetu, o ločitvi protokolarnega dela - vljudnostnega obiska
od delovnega rednega dela redne seje vnaša v doslej uspešno delo vseh
strank v ivanški občinski svet žgrosupeljski sindrom!’.

STIČNA - Potem ko je predsednik sveta mag. Jurij Gorišek (SKD)
povedal, da že na 16. seji občinskega sveta, ko so se odločili, da sprej
mejo povabilo za sejo v samostanu Stična ni bil nobeden proti in sta z
opatom dr. Antonom Nadrahom orisala bogato kulturnozgodovinsko
poslanstvo samostana, so svetniki z dnevnega reda umaknili dve točki
zaradi proceduralnih razlogov, podobna usoda pa bi skoraj doletela
tudi odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Stična.
Največ pozornosti pa so svetni
ki po pričakovanju posvetili Ro
mom. Svetnica Francka Vidmar
(SKD) na vprašanje, kdo je odgo
voren, da Romi ne živijo tam, kjer
so prijavljeni, to je v Dečji vasi,
ampak v Kuželjevcu nad izvirom
pitne vode Globočec, ni dobila
odgovora. Predlagala je, naj bi
zahtevali od ministrstva za varst
vo okolja in ministrstva za notra
nje zadeve, da naj pospešeno,
vsekakor pa še letos, pripravijo
analizo selitve Romov na novo
lokacijo ali vsaj tja, kjer ne bi
ogrožali pitne vode. Podobno kot
Vidmarjeva sta tudi njena sokrajana Ante Vidmar in Anton Hro
vat (oba SDS) spraševala, zakaj so
krajani Ambrusa dolžni uporab
ljati okuženo vodo. Večina od
350.000 m3 letno porabljene vode
iz Globočca gre v novomeško
občino, medtem ko Zagradec te
vode ne uporablja.
Ambrušani se sprašujejo, kakš
na stroka je to (ciljajo pa na
urbanistični zavod), ki meni, daje
sedanja lokacija najprimernejša,
medtem ko so gozdarji in repub-

PRIMERJAVA PRUNKOVE IN SLIVNIKOVE KNJIGE - Ob predsta
vitvi knjige priznanega zgodovinarja dr. Janka Prunka Osamosvojitev Slo
venije se je avtorju in založbi zahvalil za pomembno delo tudi sevniški
župan Jože Peternel (na posnetku čestita dr. Prunku in predstavnici založbe
Grad Alenki Štante). Spremno besedo za knjigo je napisal predsednik
Milan Kučan. Na vprašanje sevniškega strankarskega prvaka Janševih so
cialdemokratov, kako bi svojo knjigo'primerjal s Slivnikovo (Kučanov
klan), je dr. Prunk pojasnil, da je njegova knjiga zgodovinska, da je vsak
podatek v njej temeljito preverjen in podkrepljen z dokumenti, kajti zgodo
vina nima drugega kapitala, kot da se trudi za resnico.

100 ZUNANJIH SODELAVCEV
CIK TREBNJE
TREBNJE - Dejavnost Centra
za izobraževanje in kulturo (CIK)
Trebnje izvaja 15 redno zaposle
nih delavcev in preko 100 zuna
njih sodelavcev. Strokovno delo
opravlja 9 redno zaposlenih, in to
6 z visoko, 2 z višjo in eden s sred
njo izobrazbo.

liski sanitarni inšpektor Andrej
Knavs povsem nasprotnega mne
nja. Ambrušani se bojijo, da bodo
odgovorni na občini pozabili na
svoje “južne” soobčane, saj niso
odvisni od vira vode, nad katerim
je romsko naselje, pa tudi otrok
jim na poti v šolo ne strahujejo
necivilizirani Romi. “Odgovor
nost za morebitno nasilno odstra
nitev Romov s sedanje lokacije pa
bodo nosili tudi pristojni na obči
ni in v državi, saj so bili o proble
mu pravočasno obveščeni,” opo
zarja predsednik sveta KS Am
brus Brane Hočevar.
Tajnik občine Vinko Blatnik je
menil, da država že ne bo nikoli

RAVNE IN KOSTANJEVICA
HOČETA V TREBNJE
TREBNJE - Občinski svetnik
Janez Livk (SKD), doma s Homa,
je že večkrat vprašal, kaj je z na
seljema Ravne in Kostanjevica v
sosednji litijski občini, ki sta jas
no izrazili željo, da se priključita
k občini Trebnje in krajevni skup
nosti Šentrupert, kamor se kra
jani zdaj najpogosteje odpravlja
jo po opravkih in na delo. Livk
doslej še ni dobil zadovoljivega
odgovora, krajani naselij Mali
Cirnik in Roženberk, ki so se na
zadnjih lokalnih volitvah izločili iz
iz sevniške občine in se priključili
trebanjski, pa ga po drugi strani
“bombardirajo”, zakaj ne ugodi
jo njihovi želji in zahtevi, da bi se
priključili trebanjski upravni eno
ti. Zdaj morajo po opravkih še
zmeraj v Sevnico.

našla lokacije za Rome v ivanški
občini, amapak bodo to morali
storiti sami. Z Romi naj bi posku
sili s strpnim dialogom pričeti
reševati nakopičene probleme.
Opat dr. Anton Nadrah je menil,
da Romi ne spadajo niti v samo
stan (uradno je prijavljenih 6). Ko
je pred časom prišel nekdo ogle
dovat prostore mesarije, ga je
takoj minilo, ko je slišal hrupne
Rome. Na predlog svetnika Pav
la Groznika (SKD) bodo z rom
sko problematiko seznanili tudi
parlament in slovensko vlado.
P. PERC

ZMAGI SEVNISKIM IN
VRHOVSKIM VETERANOM
SEVNICA - V okviru Sevni
škega poletja so sevniški gasilci
zadnjo soboto v juniju popolden
na Glavnem trgu v Sevnici pri
pravili nadvse zanimivo tekmo
vanje veteranov s starimi ročnimi
brizgalnami. Drugo mesto so os
vojili Ločani, tretje Blanca, sledi
jo Šentjanž, Breg, Boštanj, Veliki
Cirnik, Vrhovo in Bučka. Povelj
nik sevniške gasilske zveze Milan
Kajič je povedal, da so se pri stro
gem ocenjevanju najbolj izvirne
predstavitve najbolje odrezali
gasilci iz sosednje radeške občine
- PGD Vrhovo, druga je bila Loka
in tretji Boštanj. Blanci niti naj
starejša ročna brizgalna iz leta
1881 ni prispevala k vidnejši
uvrstitvi.

NOV BENCINSKI SERVIS
O MV ISTRABENZ
ZAGRADEC - Družba OMV
Istrabenz bo v petek, 5. julija,
opoldne v Zagradcu v Suhi kraji
ni odprla nov, sodoben bencinski
servis. To je pomembna pridobi
tev za prebivalce Ambrusa, Za
gradca in okolice.

Izobraževalni center za leto 2000
Center za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje pridobil prepotrebne nove, sodobne
prostore - Pomen vseživljenjskega izobraževanja odraslih - Pomoč občine

17. SREČANJE GASILSKIH PIHALNIH ORKESTROV SLOVENIJE
- V sončnem vremenu je preteklo soboto na sevniškem Glavnem trgu
tisočglava množica toplo sprejela nastope godbenikov iz osmih krajev. V
imenu organizatorja je zbrane pozdravil predsednik PGD Sevnica Toni
Koren, v imenu občine predsednik občinskega sveta Martin Novšak,
domačine in godbenike pa je pohvalil tudi predsednik Gasilske zveze Slo
venije Ernest Eoery. Srečanje so pričeli Sevničani pod vodstvom Franca
Zupanca, nadaljevala gasilska godba iz Loč pod taktirko Jožeta Rusa,
zatem pa je nastopil pihalni orkester Domagovič iz občine Jastrebarsko.
Po nastopu godbe iz Spodnje Polskave iz pobratenega PGD je bil prijetna
osvežitev nastop godbe iz Lovrenca na Pohorju in njihovih mažoretk. Za
godbeniki iz Vuzenice so po štirih letih (zaradi vojne) spet v Sevnici zaigrali
godbeniki iz hrvaške Kostajnice. Redni del sporeda je zaključila mestna
godba iz Novega mesta z dirigentom Sandijem Frankom.

TREBNJE - Ob dnevu državnosti seje zvrstilo v TVebnjem precej
dogodkov, gotovo pa je najpomembnejši, ne le za IVebanjce, otvoritev
novih prostorov Center za izobraževanje in kulture, saj je s 720 m2
novih, z računalniško in drugo opremo opremljenih prostorov postal
eden najsodobnejših izobraževalnih centrov na Slovenskem.
Prostorski problem za izobra
ževanje odraslih je s pridobitvijo
dodatnih prostorov in uporabo
učilnic trebanjske osnovne šole
končno rešen. Dejavnost CIK pa
ni samo izobraževanje odraslih,
poudarja direktorica Darinka
Tomplak.
Letošnje leto je EU proglasila
za “Leto vseživljenjskega učenja”
v Evropi; Slovenija se je vključila
v to pod geslom “Dežela, kjer se
uči”, Trebnje pa pod geslom “Me

“Pogoltnili zelo kisel proračun”
Sevniški svetniki so, kljub temu daje občinski proračun zelo porezal sredstva za
komunalo, za delo krajevnih skupnosti, glasovali zanj
SEVNICA - Kljub temu da so sevniški svetniki že na predzadnji seji
sklenili, naj pripravljalec proračuna zmanjša vse postavke za 5 od
stotkov, da se pri prihodkih upošteva prodaja stare osnovne šole v
Boštanju, naložba v prizidek hoštanjske osnovne šole pa se raztegne
na 3 leta, in da se začasno ustavijo vse investicije na ravni občine in
krajevnih skupnosti razen že omenjene gradpje prizidka, telovadnice
in naložb v ceste, ki so bile predviden že lani, so tokrat gladko sprejeli
892 milgonov tolarjev težak, uravnotežen proračun.
K lažjemu odločanju sta prispe
vala analitična pregleda vseh rea
liziranih del na lokalnih cestah v
občini v letu 1995 in analitični
pregled porabe sredstev, ki so jih
lani namenili za lokalne ceste.
Svetniki so gladko zavrnili amandamaje Branka Kelemine (SDS),
ki je predlagal, da bi sredstva za
krajevne skupnosti povečali za 7,8
milijona tolarjev s tem, da bi v
celoti prenesli sredstva iz postavk
razna spozoriranja, operativna
rezerva ter investicije-telovadnica. Svetniki tudi niso sprejeli
amandmaja odbora za kmetijstvo,
ki je predlagal večjo preglednost
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porabe sredstev za programe
CRPOV, da ne bi trpeli konkret
ni kmetijski programi, kot je pou
daril svetnik Tine Zupančič
(SLS), brez dobrih cestnih po
vezav ni pričakovati razvoja pode
želja, zato je odbor za kmetijstvo
predlagal, naj občina neposredno
iz proračuna prispeva za kakšen
cestni odsek. Stane Kokove (SLS)
je predlagal, da bi “rezali” pri
kulturi in športu, Franc Strajnar
(SKD) pa s tem ni soglašal, kajti
kultura je po njegovem že 5 let
prikrajšana zaradi naložb v knjiž
nico in vzdrževanje sevniškega
gradu. Breda Mijovič (ZLSD) je

menila, da bi moral odbor za
kmetijstvo jasno povedati, za kaj
bi tako nujno potreboval 6 mili
jonov tolarjev. Jože Imperl (SKD)
je opozoril na vprašljivost oz. var
ljivost indeksov pri športu, Franc
Pipan (ZLSD) pa je poudaril, da
bi morali še več vlagati v šport, in
spomnil na lepe uspehe mladih
sevniških športnikov v zadnjem
času, zlasti karateiste, ki so se vr
nili s SP s srebrno in bronasto
kolajno. Jože Kunšek (SLS) je
menil, da bo očitno potrebno ta,
za komunalno dejavnost, kmetij
stvo zelo retriktivni, kisli prora
čun pogoltniti, Marjan Jamšek in
Jože Roštohar (oba ZLSD), pa
sta prispeval k sklepu, da bo ob
morebitnem rebalansu proračuna
med letom ali pa prihodnje leto
treba vsaj za 20 do 30 odstotkov
povečati sredstva krajevnim skup
nostim, če hočemo, da jih ne bo
konec.
p p

sto, kjer se uči.” Tako sta-trebanjski župan in predsednik sveta kra
jevne skunosti Trebnje Ciril Pun
gartnik kot tudi Tompiakova ob
otvoritvi, povezani s praznova-

PFEIFER NAJBOLJŠI
RIBIČ-GASILEC
SEVNICA - Zadnjo junijsko
soboto so se na sevniškem ribni
ku pomerili gasilci v tekmovanju
za prehodni pokal ribič-gasilee.
Pri pionirjih do 14 let sta imela
najboljši prijem Stanko Plazar in
Mian Trupi (PGD Sevnica), pri
mladincih Tomaž Kajič (PGD
Sevnica), pri članih pa je bil naj
bolj uspešen Drago Pfeifer z Vrha
nad Boštanjem (PGD Boštanj), ki
si je s 4850 grami priboril tudi
absolutno zmago in prehodni
pokal. Drugo in tretje mesto sta
osvojila Sevničana Beno Kostanj
šek in Boris Kranjc.

KONCERT
BELTIŠKE BANDE
IN V. KRESLINA
SEVNICA-V okviru Sev
niškega grajskega poletja ’96
priredi Zveza kulturnih or
ganizacij Sevnica v nedeljo,
7. julija, ob 19. uri v sevni
škem grajskem atriju koncert
priljubljene Beltinške bande,
Vlada Kreslina in Malih bo
gov. Predprodaja vstopnic je
v občinski knjižnici. Sponzor
večera je sevniška Kopitarna,
ki bo predstavila novo kolek
cijo cokel in obutve za se
zono 1997.

njem dneva državnosti in prazni
kom KS Trebnje, poudarila po
men vseživljenjskega učenja.
Zelo razvejena dejavnost CIK
Trebnje le potrjuje trditev o po
trebi odraslih po vseživljenjskem
učenju. V zadnjih petih letih je
bilo največje povpraševanje po
šolskih programih. Odrasli si želi
jo pridobiti višjo stopnjo izo
brazbe, se prekvalificirati ali pa
nadoknaditi zamujeno v mlado
sti. Trenutno poteka 12 različnih
šolskih programov, približno 600
udeležencev pa je vključenih v 24

Krjavljeve iskrice

ZA POLICIJO NEULOVU'
VI MIHA MARINKO? - Kojek° n
mandir grosupeljske policiji 1
postaje Stojakovič na petkovi sej1 [
ivanškega občinskega sveta v sl {j
mostnu Stična natanko nanizal,Mi.
vse so v zadnjem času postoril)** ^
večjo varnost ljudi, ni mogel tnj®J
romskega vprašanja. Svetniki5
policiji očitali prepočasno in nt', k
učinkovito reagiranje, StojaK0,‘. k
pa je odločno zavrnil pavšalne
ti
tike, češ daje njihove reakcijski^ p
bil vedno krajši od ene ure. Sveti' r
ca Milena Vrhovec (SLS), s'c( n
zaposlena kot direktorica KZSWj
na, je ponazorila neučinkovit0’j 6
policistov z nedavnim ropom bi3? P
jnc neke zadruginc trgovine. S'®’ ■
nik Nikolaj Erjavec je opozoril0!
divjanje Romov z avtomobilom Pj j
Stični in nerazumljivo počasno y
policije. Erjavec je še povedal,®? ,
bil v 14 dneh dvakrat v Ambrusu'..
da sc je dvakrat srečal z Rom0 11'
Mihom Marinko, ki ga policij3? p
lep čas zaman išče s tiralico.
li
drug svetnik je razburjen dodali0'! o
naj le njemu dajo pištolo in teleht j
pa bo takoj pripeljal Marinka*j .
-članske uiuz
družine
Sim;|,J
izhaja iz 18
10 -ciansice
.ui* jan iz Dečje vasi pri Zagradcu.
SODELOVANJE - Komand« »
opozoril, da nekateri doma0!' d
sodelujejo z Romi pri sajenju '?, p
dijske konoplje in trgujejo z n)"1'
Romi niso opremljeni le z beetfjM K
jem, ampak tudi z dvema mobit°' j
ma in sc zelo dobro obveščajo, ? j j
a. Lam, > s
jim ne morejo do živega.
grosupeljski policisti na o?™ ,,.j,
dobrepoljske, grosupeljske in ■'> 1
ške občine “pospravili” okrog
do 700 sadik kanabisa, najve , Si
rjOO
ivanški občini. Pred kratkim so • o
krili še tri mlajše nasade inmPLj)
konoplje v Ambrusu. Policaji bo j!
malce zlobni in bodo pridelovalo . |
uničili pridelek šele, ko bo zras j,
da bodo novodobni pridelov3
drog vsaj malo jezni.

Trebanjske iveri

NEVIDNI NOVINARJI
časni sekretar občinskega s;v£|!
Pavle Rot je pred časom te*
pogoltnil javno izrečene ocu ^
povzete tudi v medijih, da n°J
potvoril zapisnik nedavne S?JC
ta v zvezi z usodo galerije liko
samorastnikov. Rot pravi, dasej* ,
je trebanjski župan Ciril PungarC|0 p
žc opravičil, seveda pa tega n'
zaslediti v medijih. Rot nam puPJ
teklo nedeljo v Mali vasi ob
govem spominskem dnevu, m* j.
pojasniti, kam so iz zapisnika
nje seje sveta denimo izpuhteli ^
tej seji prisotni novinarji. Kc‘ jj
Pavleti (sc razume, ker J°^jt)
odgovoren za tele vrstice sami poštenjaki, verjamemo,
za ta drobni spodrsljaj kriva 1°

sila-

oddelkov. CIK vse šolske pograme izvaja v sodelovanju z
matičnimi šolami, z Novim me
stom in Ljubljano. Za udeležence
iz Dolenjske, Posavja in Zasavja
se zvrsti letno na CIK Trebnje
okrog 8.000 izobraževalnih ur.

P. PERC

.

. l0J -|

NENAČELNOST PRI
‘cio^ii
ZETIH - Nedeljsko, sicer zv^
bro organizirano in obiskano sp ^
insko slovesnost v Mali vasi J ^
koncu malce pokvaril drobci'rji
drsljaj. Pa ne, da bi kdo nadško }. jj
slavljenca dr. Alojzija Šuštar)3 ^
dlcgoval z vprašanjem, če m%.
pogreša prisotnost sošolke )?
dostnih let Pevčeve Mici, sa)fcv)*
vedo povedati domačini Cuglr
vsa leta nazaj izdatno pomaga10^)
organizaciji Baragovih dneve •.(.
pa so poslancu SLS Alojziju j(j
telku in njegovim privržencem ^
nekoliko zagrenili, čc žc 1°,,,. j
................................
iški kr*1.;!.
pokvarili
nedeljo trebanjski
k^jj; 1
ski demokrati, ko so mimo poILfli
njega dogovora, da nc bod° 'p
nagovorov šc strankarski pr?11 j, j( ti
poslanci, vendarle dovolili' “ j» ^
imel tako rekoč zadnjo
slovesnosti njihov strankarski P
Alojz Peterle. Volitve sc p3°

[

* Prva ideja, da bi s preureditvi
jo podstrešja stare šole, kjer do
muje CIK, odpravili nenehne
prostorske stiske, seje zdela pov
sem nedosegljiva. Dotrajana
kritina je že puščala, zato se je
direktorica CIK Tompiakova z
lastnico zgradbe z občino Treb
nje dogovorila za temeljit poseg,
da bi pridobili še dodatne in ust
rezne prostore za zahtevnejšo
novo obliko izobraževanja, za
študij na daljavo. Vrednost vseh
investicijskih in investicijsko
vzdrževalnih del je približno 120
milijonov tolarjev. Stroške je CIK
pokrival delno s pomočjo raz
vojnega tolarja, občina je pokri
la stroške kritine v višini 8,2 mili
jona tolarjev, za manjkigoča sred
stva pa je CIK z dovoljenjem
'občinskega sveta najel dolgoroč
nega posojila. Prostori so že pov
sem zasedeni! Dirktorica Tompakova seje posebej zahvalila župa
nu Pungartniku, Gradbeništvu
Zupančič in ljubljanskemu arhi
tektu Ravnikarju.

t

Sevniški pabdjjj

NOČEJO l.OKALKE
,
odsek regionalne cifstc med h) '
čarni in Loko cestarji obnavljaj M J
Nocvo barko. Vse jim prav pr'“,l|ii H
jo, ssc jezijo VU (,
sc dela šc zavlečejo,
malodane ponoreli pa so,, ko
r.- so v ^
da bi radi gospodje z DirA Ljif
ccstc “zaradi izjemno visokih s r ^
gradbenih del pri rekonstrukcij j>
cestnega odseka" po navoo (jt
predlogu ministra za ceste !> ,jUincka cesto obno-'^"i0
Mii 'n oeith£in»if*
vili na rang lokalke. Kajti op ,ejl
pred leti že popustila na Pr',sllS. (,žal0
ministrstva in zmanjšala kritcNNi*
cesto, ki se bo kmalu sPrf
vaško pot, če bi pristali na tak)1°c,|ir
Ijevanjc, menijo tudi sevnišk'
ki.
Rud0' „
ČISTILNA NAPRAVA ; P, g t
čani so trdno odločeni, da jo ‘Tllik< (
na levem bregu Save, na Obrc J Jr j,
naj bi imeli za to vse potrebij,
je, tudi soglasje bivše sevnišk .
ske skupščine. To pa seveda F ^il ,
pušča Ločanoav ravnodušnih- ^ p«'
LDS Marjan Zidarič pravi,
■ r
jani radi
dobili zagotovila^”.
radj’
JUHI
IIIUI UUUIII
/-Ugoi'"
hi »■*'
Ifl
čistilna naprava delovala, »n .
Ji
njenimi zmogljivostmiS

SIKLLISCb Kososev." ,IS)
niki zvedeli, da stanc najem so*'
Izcmna Rudni le 1200 tolar)csjrC|jk
številne nedomače ljubitelj0
nja, tudi za vojsko in policiju, z, ^ n
li povečanje cene. Mor da ,j l>
strelišče lausu
lahko podali
sirciisce
puuau tud'. lt- 'lv
*.
Studenec in “novokomponim .^rču1,
Sv. Duh, da bi raje vadili 0^tre|H1^
kakor pa da si grozijo s
orožjem...
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1_ Rršk;e novice
PROSTOR - Na posameznega
jCenca glasbene šole Krško pride
'•> kvadratnega metra površine.
? ne bo pomote: niso učenci v
ij *J soli tako velikanski, ampak je
‘| ® as°ena šola Krško tako majhna,
i stenda se muzikant zadene v
, , en° učilnice, če raztegne do
; ,°nca harmoniko, pozavno ali
taterega od podobnih inštrumens v' Precej se govori o reševanju
Prostorske stiske. Če bi župan
1 ando Siter igral kak večji inštru1 ®enL bi se že dal prepričati, da
SPsbeniki potrebujejo veliko
"rostora. Župan zdaj namreč igra
J '°rglice.
ij »0 KATEREGA LETA - V
' »n ■ m Se Sovorh da bodo raz1 .J1*1 Dom upokojencev Krško
J j°ra<|*li do konca leta. Krčani ver(
ds do konca leta, vendar
1 |a ne vedo, do konca katerega
<i , a- Silvo Gorenc, svetnik v
l' j c‘nskem svetu Krško, je rekel,
j
dal za pijačo vsem, ki verf j, rpojo, da bo krški dom upoi .Jencev zgrajen do konca letošj /j8a leta. Kot kažejo gradbena
.•I. a> ne bo zaradi obljube zai ,dniti tolarja,
j j, JANEZ JE NAJBOUŠI - Med
j .Prrjskimi in Janezi in sploh je
Janez Lah, dipl. ing.,
' %i Uk ^ha d.o.o., Ptuj, to je
• j jv, ki ga Slovenija pozna po
] i^J1 direktorski epizodi v Tamu.
1 *ei> krškega občinskega sveta
, oriJ,e,'ako hvalil s svojo poslovno
) kri])' 0stj°> da so najboljšim
: ij k'm jnženirjem, projektantom
i, a P°djetnikom od ganjenosti
:i
Prišle solze v oči. Najbolje
.’da dajo krški inženirji in dru\ in [n^vnjaki svojo “obrt nazaj”
I Ceg 8redo učit za Janeza Laha.
i u, odo imeli srečo, bodo potem
I
on'>,ako kot z^a) Dah,
le('skovali, zakaj Krško že osem
,j 'da dom upokojencev, a ga še
^zidalo do konca,
j Jr^JlGA - V kratkem bo izšla
JjgaoTamu. Pišejo Janez Lah.
I !atCan'.ne hi imeli nič proti, če bi
j, 0aJi drugače nastala tudi knjiTnri° ^omu upokojencev Krško.
1 ,a bi se brala kot srhljivka.

[>\
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Mednarodna
raziskovalna
delavnica
Podsreda 96'
PODSREDA - Na območju
Kozjanskega parka poteka med
30. junijem in 10. julijem medna
rodna raziskovalna delavnica
Podsreda 96', ki jo organizirata
Zavod SPT - Kozjanski park iz
Podsrede in Zveza organizacija za
tehnično kulturo Slovenije iz
Ljubljane. Sodeluje 17 študentov
etnologije, 5 študentov arhitek
ture ter po ena študentka gradbe
ništva in geologije, vsi ti pa dela
jo pod strokovnim vodstvom 7
mentorjev. Kot dokumentaristka
se v delavnico vključuje Lucija
Zorenč. Ker je delavnica vključe
na v gibanje Znanost mladini, ki
ga sofinancira ministrstvo za
znanost in tehnologijo, se v delo
skupin vključujejo tudi srednje
šolci. Tako je v delavnici po ena
dijakinja iz brežiške in celjske ter
gimnazije Poljane iz Ljubljane in
šest dijakinj, ki jih je prijavila
Zveza organizacij za tehnično
kulturo.

SKUBIC V TREH DNEH
PO TRANSVERZALI
BIZELJSKO - ETV Zasavje je
pripravil projekt Zasavska trans
verzala v treh dneh, ki se bo začel
jutri. V okviru tega bo Radovan
Skubic v treh dneh pretekel Za
savsko transverzalo. Kot napove
dujejo, bo startal jutri pri gostilni
Šekoranja na Bizeljskem in prite
kel predvidoma v nedeljo, 7. juni
ja, okrog 1L uri na Kum.

NAŠIH

V zid in v pouk
Naložbe v OŠ Cerklje
CERKLJE - Vodstvo os
novne šole Cerklje ob Krki
obnavlja šolsko stavbo in
tako je zgradba letos že dobi
la novo streho. V šoli so opre
mili z novim pohištvom raz
red za angleščino in v učil
nici za tehniko zamenjali
pod, kmalu pa bodo temelji
to preuredili sanitarije v
stavbi. Posegli bodo tudi v
podstrešje in s tem pridobili
toliko prostora, da bodo lah
ko organizirali pouk po no
vem šolskem zakonu. Upajo
tudi, da jim bo uspelo pove
čati parkirišče in asfaltirati
šolsko dvorišče. Kot pravi
ravnateljica OŠ Cerkve Sta
nislava Sebrek, bodo posto
poma obnovili vso šolo.
Cerkljanska šola po be
sedah Šebrekove vnaša no
vosti ne le v zidove, pač pa
tudi v pouk. Učitelj zem
ljepisa Drago Ivanšek sku
paj z učenci pripravlja pro
jekt Šolska učna pot. Rezul
tat tega dela bodo predvido
ma oktobra predstavili bre
žiški občini in geografom,
slednjim z namenom, da bi v
Cerklje na omenjeno šolsko
učno pot pripeljali učence iz
drugih slovenskih šol.
L. M.

• Praznična stran človeškega
značaja je še kar dobra, delavniška pa je strašno umazana in
zanemarjena. V tem je nesreča.
(S. Cankar)

v Brežicah

^ ANDA - Svetnik Janez Gra: Ojj.i6 rekel, da bo pri glasovanju
t tnv^rorju Zavoda za šport gla
gol'rot' predlaganemu Cirilu
nepSn'ku, češ daje slednji nekoč
v'1’’ ljudem iz Cerkelj rekel
i( ada cerkljanska”. Nekateri so
'teč 'Pričani, da Kolešnik ob
aaJu z nepričakovano delcgal Cerkelj ni uporabil besede
w a’ ampak da je v svoji sveti
^resnici besen zakričal: “Pleti
b,ka cerkljanska!”
t^AKATIRANJE - Brežiški
svet je sprejel osnutek
Pl^a 0 plakatiranju. Svet je
Hbj^om namenil precej pozortj har kaže, da je plakat resKsi ar- V času pred volitvami je
!(p|.at bridka stvar. Tistim, ki ga
'ji ° na oglasno desko, je sedaPtMruh, tistim, ki se smejejo s
ttuh^hlnega plakata, je bodoči
d^:.Kakor koli že: če se Brežice
pljj/Ju, kako bodo naredile red v
•oviranju, bodo morale ustaim 1 še vaške straže, da bodo ta
>rževale.
KIKLJE OB KRKI - Trgovina
ts|e ji a je delila naokoli rumene
'CtL,.jer je pisalo, da posluje v
V Jah ob Krki” in da nudi
parsko opremo”, “domači*
PoS|..,n “pogače”. Če trgovina
Pi|e ■le v “Crkljah ob Krki”, kot
\.n,a listku, potem se najbrž
V)cNtalija, prodaja pa čblarPrmo in dmač md.
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UPODOBIL GENERALA RUDOLFA MAISTRA - Reliefno plastiko
generala Maistra je izdelal Jernej Zorko (na fotografiji levo). Izrazil je ve
seljenad tem, da je lahko svojo ustvarjalnost prenesel v generalov lik. Kot
je rekel, ho ustvarjal, dokler bo mogel, če mu je Bog dal, da lahko ustvarja.
(Foto: L. M.)

Na gradu Rajhenburg krška proslava za dan državnosti - Danilo Siter: ponosni smo
na raj pod TViglavom - V soboto tudi začetek Poletja na gradu Rajhenburg
BRESTANICA - S sobotno prireditvijo na gradu Rajhenburg so
počastili v krški občini dan državnosti. Obiskovalcem je govoril Dani
lo Siter, župan občine Krško.
Siter je poudaril lepoto domo
vine Slovenije, ki jo je svoj čas
tako lepo opisal Ivan Cankar, ka
terega črtica Kurent je tako moč
no navdihnila Toneta Kuntnerja,
da je pred časom napisal knjigo O
domovina. “Ko danes praznuje
mo tvoj peti rojstni dan, o domo
vina, in ti iskreno čestitamo in
voščimo še mnogo let, imamo v

POSAVJE NI ZASAVJE
SEVNICA - Vnet šahist, zapri
sežen nekadilec, izgnanec in tudi
naš občasni sodelavec Janez Blas
- Janko je 10. junija gledal pono
vitev Pop kviza na Pop TV. Ko je
slišal, da voditelj Janez Dolinar
priznava sodelujočim v kvizu kot
pravilne odgovore tudi tiste, ki so
sedež sevniške Lisce premestili v
- Zasavje, da sta Valvasor in
Adam Bohorič delovala v Krškem
v - Zasavju, mu je od jeze skoraj
zavrela kri, ker so scstavljalci kvi
za Sevnico in Krško geografsko
zmotno postavili v Zasavje name
sto v Posavje. Blas je takoj tele
foniral na uredništvo Pop TV in
okrcal površnost in nepoznava
nje, te dni pa je Janko že prejel
opravičilo producenta Pop kviza,
češ da je Sevnica vsaj v Leksikonu
Cankarjeve založbe in Mali sploš
ni enciklopediji navedena v Za
savju in da mora v dneh okoli sne
manja kviza pregledati nekaj sto
vprašanj in se lahko pri tem pri
krade tudi kakšna napaka.

mislih besede tvojega velikega
sinu, ki je o tebi znal povedati
takole: žVzrasla so nebesa pod
Triglavom. Oko, ki jih ugleda, os
trmi pred tem čudom božjim, srce
vztrepeče od same sladkosti, daje
Bog ustvaril paradiž veselemu
rodu, blagoslovljenemu pred
vsemi drugimi.’ V času, ko je Can
kar te misli zapisal, pred njim in
tudi še mnogo let po njem je bilo
to, čemur danes pravimo samos
tojnost, neodvisnost, lastna drža
va, nekaj, kar bi se morda nekoč
uresničilo. Ta morda in ta nekoč
sta se zgodila pred petimi leti.
Tedaj smo bili, o domovina, tvoji
otroci odločni in enotni,” je rekel
Siter.
Ponosni smo na svoj raj pod
Triglavom, vendar pa lastna drža
va pomeni tudi veliko odgovor
nost do ljudi in stvari. Prav je, da
vsak zase odločimo, da bomo
poskrbeli, da bo v bodoče druga
če. Zavedamo se, da smo majhen •
narod v majhni deželi. Z drugimi
ne moremo tekmovati v kakovo
sti in množini proizvodnje, more
mo pa tekmovati v kakovosti
naših medsebojnih odnosov.
“Imamo vse možnosti, da se po
stavimo ob bok velikim državam,
če smo med seboj prijatelji,” je

Va

--------------------------------

Slovesnost za dan državnosti in
obletnico osamosvojitve so pri
pravili pred vhodom v vojašnico
ob spominskih ploščah, od kate
rih so pred leti eno postavili v
spomin na napad Cankarjeve bri
gade leta 1943 na tukajšnje nem
ško letališče, druga pa spominja
na 27. junij 1991, ko so brežiški
teritorialci napadli letališče jugo
slovanske armade. Na slovesno
sti je bil med drugimi navzoč
Ernest Breznikar, leta 1991 po
veljnik posavskih teritorialcev.
Slavko Gerič, ki je govoril na
slovesnosti, je spomnil, da so se
Slovenci v novejši dobi poskušali
že nekajkrat nacionalno osamos
vojiti in da so vsaj trikrat posku
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sili organizirati lastno vojsko. Kar
Slovencem ni uspelo v času gene
rala Rudolfa Maistra in pozneje
partizanske vojske, se jim je
posrečilo leta 1991. V tem tretjem
poskusu pred 5 leti so bili Sloven
ci uspešni, potem ko so se morali
predtem dvakrat odpovedati svoji
vojski.
Na slovesnosti ob spominskih
ploščah pred vhodom vojašnice je
zbrane nagovoril tudi Vinko Čančer, kije leta 1991 poveljeval eno
ti teritorialcev, ki je napadla
letališče. Povedal je, da je napad
izvedlo 11 pripadnikov TO, ki so
na letalske enote na letališče
Cerklje poslali iz dveh minome
tov 10 izstrelkov.

• Sobotni dogodek na gradu je
pomenil hkrati prvega iz vrste
dogodkov, ki jih povezuje skupni
naslov Poletje na gradu Rajhen
burg. Zato so v drugem delu pri
reditve izvedli kulturni program,
v katerem sta nastopila skupina
Duma iz TLžiča, ki je pod naslo
vom Pred nebeškimi vrati pred
stavila slovenske epske ljudske
pesmi o svetnikih, in Simfonični
orkester Glasbene šole Krško.
Slednji je s sobotnim nastopom
na gradu Rajhenburg tudi pred
stavil svojo novo zgoščenko.
da moramo biti s tem tudi zado
voljni. Prepričan sem, da znamo
in zmoremo več. Zato moramo
biti predvsem pripravljeni na to,
da bomo popravili storjene napa
ke. Naši medsebojni odnosi so
lahko mnogo boljši,” je poudaril
govornik.
M. LUZAR

PROSLA VA NA BRESTANIŠKEM GRADU - Krški župan Danilo Siter
(na sliki desno) je v slavnostnem govoru pozval k združevanju moči, ko
gre za splošne narodove koristi. Na prireditvi so se spomnili žrtev boja za
slovensko samostojnost pred petimi leti in spomin nanje počastili z eno
minutnim molkom. (Foto: L. M.)

Društvo Novina za otroke
Otroškemu oddelku bolnišnice v Brežicah spomladi
podarili tri inhalatorje, v petek še aspirator
BREŽICE - Na otroškem
oddelku Splošne bolnišnice
Brežice so minuli petek z vese-

Spomin in darilo za Slovenijo
CERKLJE OB KRKI - V tukajšnji vojašnici so 27. junija s
priložnostjo slovesnostjo počastili dan državnosti in peto obletnico
vojne za Slovenijo. Odkrili so tudi reliefno plastiko generala Rudolfa
Maistra, ki sta jo avtor Jernej Zorko in krajevna skupnost Cerklje ob
Krki podarila 210. Učnemu centru Slovenske vojske.

dejal sobotni govornik. Izrekel je
zahvalo vsem za prispevek pri raz
voju neodvisne Slovenije in vsem,
ki so se pripravljeni odpovedovati
“sebičnim interesom za dobro
vseh ljudi”.
Nekateri so v samostojnosti
zadovoljni, drugi razočarani, je
dejal Siter. “Osebno sem prepri
čan, da moramo biti hvaležni za
to, kar imamo. S tem ne mislim,

SILI

• Ali ste v stiski, težavah? Želite zaup
ni in prijateljski pogovor, strokovno
pomoč? Prava pot za to na Dolenjskem
oz. v Posavju je klic na telefonsko števil
ko 068/322-124, int. 229 (v torek in
petek med 13. in 16. uro), 21-284 ter
068/20-370 (med 19. in 21. uro).
• NOVO MESTO - Otroci in starši, ki
imate kakršnekoli težave, lahko pokli
čete na telefonsko številko 068/341-304
v četrtek med 19. in 21. uro.
• TREBNJE - Na vprašanja otrok in
odraslih odgovarjajo strokovnjaki vsak
ponedeljek med 7. in 8. ter med 15. in
17. uro. Številka telefona je 068/44-293.
• ČRNOMELJ - Otroci in odrasli, ki
ste v stiski, lahko pokličete vsak drugi
in četrti torek v mesecu med 19. in 20.
uro po telefonu 068/53-213 ali se ogla
site osebno v pisarni v Ulici Mirana
Jarca 8.
• SEVNICA - Otroci in odrasli, ki
imate težave ali ste v stiski, lahko
pokličete na telefonsko številko 0608/
41-536 vsako sredo med 15. in 16. uro.
• LJUBLJANA - Telefon otrok in mla
dostnikov je vsak dan od 12. do 20. ure
(tudi ob sobotah in nedeljah) na števil
ki 061/323-353. Za vas se bodo potru
dili študentje medicine, psihologije,
pedagogike in socialnega dela.

V vojašnici Cerklje ob Krki s spominsko slovesnostjo počastili obletnico samostojnosti
________ in dan državnosti • Vojašnici podarili Maistrov lik, delo Jerneja Zorka
!kjec,a.|u od 11. do 21. junija so
siti porodnišnici rodile:
WCa Urbanč iz Gorice h.^'.Kristina Jelčič iz KrškeW”ha, Rosana Jug-Povhe iz
kfee8a -- Miha
Miha, Cnnaana
Snežana ILo^'her - Valentino, AniLr‘bvšek iz Krškega - KataV-Elvedina Muherina s
jtf® •• Melino, Tatjana Der't|e f Zabukovja - Primoža,
k.»Ja Glogovšek iz DovškeK^hamarijo, Safcta Hamuj^rškega - Jasmina, SabriJtjj 'Jhani iz Kostanjevice na
ki Edito, Karolina Prah iz
It * nuS'" J>etro’ Mafija FraniV-Dbrežja - Ano, Renata
Jrr, s Senuš - Anjo, Alberta
•Vi:' 'z Dobrave ob Krki rOr’ Martina Vranetič iz
jjjj ■ Ksenijo, Marjana
fC5ek iz Dol. Boštanja A. | r'jo, Zlatka Jurkovič iz
heklico. Čestitamo!

Mšš

Kot prijatelji smo lahko veliki
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V nadaljevanju slovesnosti
znotraj ograje vojašnice so od
krili, kor rečeno, reliefno plastiko
generala Maistra. Jernej Zorko,
umetniški kovač, ki je v kovini
izdelal Maistrovo podobo, je ob
otvoritvi dejal, da je plastiko ust
varil iz ljubezni do domovine. Zdi
se mu prav, da obletnico osamos
vojitve Slovenije počasti lik dolgo
let zamolčanega generala.
Podpolkovnik Stanislav Zlob
ko, poveljnik vojaškega učnega
centra v Cerkljah ob Krki, je ob
otvoritvi poudaril, da je imela
slovenska vojska leta 1991 pod
poro ljudi. Poudaril je dobro
sodelovanje vojašnice in krajevne
skupnosti Cerklje in se zahvalil
Zorku in krajevni skupnosti za
plastiko Maistra.
Na prireditvi je v kulturnem
programu nastopil pevski zbor
kulturnega društva Planina iz
Cerkelj.

A S Pl RAJOR ZA BREŽIŠKO
BOLNIŠNICO - Družina Novi
na, ki s svojimi humanitarnimi
koncerti po vsej Sloveniji že več
let pomaga obolelim otrokom
tako, da prispeva opremo za
otroške oddelke, je to pomlad
priredilo tudi 8 koncertov v
Posavju. Žal so bile dobrodelne
prireditve slabo obiskane, vendar
društva Novina to ni oviralo, da
ne bi izpeljalo zadane naloge.
Fotografija je nastala minuli
petek, ko je Marjan Novina v
imenu svoje družine in društva
dr. Francit Gabronu izročil še
aspirator. (Foto: B. D. G.)

Ijem sprejeli člane humani
tarnega društva Novina. Kot je
povedal dr. Franc Gabron, bo
aspirator VA-9-B v veliko po
moč pri zdravljenju otrok, saj
čisti dihalne poti ter vzdržuje
negativni tlak v votlinah in sesa.
Najbolj pride prav v primerih,
ko se otroku zaleti in mu kaj
ostane v dihalnih poteh. V
brežiški bolnišnici so imeli dos
lej samo manjše aspiratorje, ki
so že stari, prednost novega pa
je predvsem v možnosti nasta
vitve sesalne moči.
Humanitarno društvo, prav
zaprav družina Novina z Gumberka pri Otočcu, je v akciji od
februarja do maja letos po Po
savju priredilo 8 koncertov. Ker
je bil obisk zelo slab, se je dru
štvo po pomoč obrnilo na krško
in brežiško občino ter na 130
zasebnih podjetij in obrtnikov.
Tako je zbralo dovolj denarja,
da je aprila brežiški bolnišnici
izročilo dva inhalatorja za do
jenčke in enega za večje otroke
v vrednosti 235.000 tolarjev. S
tokratnim darilom (aspiratorjem) vred je tako prispevek
društva za lažje delo in boljše
možnosti obolelih otrok v tej
bolnišnioci dosegel višino
560.000 tolarjev.
B. D. G.
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mmmm Rusi na slovensko-hrvaški meji? Kako kaže na borzi?
Rusko gospodarstvo se zanima za sodelovanje s Slovenijo - Ruski ambasador v brežiški
občini - Jeseni ob slikarskih dnevih še slovensko-ruska poslovna konferenca

Jezikova župa
FRANCKA GABRON, general
na sekretarka Gospodarske zbor
nice Slovenije: “Po poslovnih rezul
tatih gospodarstva bi lahko sklepa
li, da so v bankah geniji, v industriji
pa sami tepci!”
MIROSLAV ŠTIMAC, direktor
metliške Beti: “Po ukrepih vlade za
razbremenitev delovno intenzivnih
podjetij nismo nič bolj konkurenčni,
res pa so pridobili ljudje. V Beti
bomo na račun znižanja prispevkov
prihranili 700.000 nemških mark, a
hkrati na račun višjega regresa izgu
bili 350.000 mark, na račun dodat
ne obdavčitve višjih plač 100.000 in
na račun povišanja z zakonom dolo
čene najnižje plače še dodatnih
200.000 mark!”
MILOŠ KOVAČIČ, direktor Kr
ke, Novo mesto: “Od ukrepov za
pomoč našemu gospodarstvu imajo
v naši državi vedno največ najboljši,
tisti, ki imajo že itak največ dobič
ka!”
TATJANA FINK, direktorica Tri
ma iz Trebnjega: “Kakšna je to pro
mocija slovenskega gospodarstva?
Zbornica postavlja nenormalno vi
soke cene za najem kvadratnega
metra za predstavitve v tujini, po
tem pa daje 30-odstotne popuste.
Mi razstavljamo na sejmih po raz
ličnih državah sveta in povsod dobi
mo prostor v najem ceneje kot pri
zbornici!”
VLADIMIR BAHČ, direktor
TPV Novo mesto: “Problem indu
strije je prezaposlenost, presežni
delavci, ki se jih podjetja ne morejo
rešiti. Zaradi tega bi morala država
nuditi pomoč pri razporeditvi teh
delavcev, toda prej, še preden se
podjetja potopijo.”

BREŽICE - Pretekli petek sta se v brežiški občini mudila ambasa
dor Ruske federacije Aleksej Nikiforov in trgovinski predstavnik te
države v Sloveniji Vladimir Kurkin. Obisk je bil uvod v bolj poglob
ljeno jesensko dogajanje, ko bodo v galeriji Hamer v Slovenski vasi
potekali slikarski dnevi, na katerih bodo sodelovali tudi ruski umet
niki. V času slikarskih dni bo v Slovenski vasi še konferenca na temo
slovensko-ruskega gospodarskega sodelovanja.
Brežičani so ruskim predstavni
kom (kulturne atašejke na obisk
zaradi bolezni ni bilo) predstavili
grad Mokrice in jih popeljali v
klet Vina Brežice na pokušnjo
najboljših vin. Goste je nato spre
jel župan občine Jože Avšič, v
Kapelah pa člani novega sveta
krajevne skupnosti, ki so gostom
predstavili Jovse in turizem na
vasi ter odprli vprašanje kulturne
ga in gospodarskega sodelovanja.
Ruska predstavnika sta si ogleda
la tudi Posavski muzej in spozna

la metodo zorenja penečega vina
v Isteničevi kleti v Stari vasi pri
Bizeljskem.
Nikiforov in Kurkin sta si ogle
dala tudi Trgovsko-poslovni cen
ter Slovenska vas ob slovenskohrvaški meji ter pokazala interes
za sodelovanje, tudi za prostore
ob meji, saj ruska podjetja kažejo
velik interes za sodelovanje z Bos
no in Balkanom na sploh, pri
čemer bi jim Slovenija lahko
služila za odskočno desko, sloven
ska podjetja s svojimi izkušnjami

DAVKARIJA ZDAJ
BOLJ UČINKOVITA?

OBNAVLJAJO KOTEL - Kolel, ki je zdaj v remontu in kije doslej upo
rabljal mazut, bo po končanem popravilu prvi v Energetiki, ki ga bo možno
priključiti na plin. Na posnetku: delavca v “drobovju" razstavljenega 42mega megavatnega mazutnega parnega kotla 2 v Energetiki. (Foto: L. M.)

KLUB ZA ISKANJE
ZAPOSLITVE

o 22-341

MALA SOLA PODJETNIŠTVA

Za bodoče kapitaliste
Napovedi dohodnine smo
oddali, zdaj pa nekateri še ča
kajo na odločbe o odmeri, med
tem ko sojih drugi že dobili. Za
te, zadnje, je naša šola prepoz
na, a morda bo še vedno prišla
prav kot dobrodošel napotek za
naslednje leto.
V odmeri je zapisano, ali smo
med letom plačevali preveč
akontacije in nam bo to država
povrnila, ali pa premalo, pa ji
bomo morali še doplačati. Če
smo plačali preveč dohodnine,
bomo presežek dobili nazaj,
morda že skupaj z odločbo ali
pa najpozneje v 14 dneh. Ne
glede na to, ali se z odmero
strinjamo ali ne, smo dolžni
dohodnino doplačati v 30 dneh
po dnevu prejema odločbe.
Najbolj se dolg splača plačati s
priloženo položnico na pošti.
Ker pa se vsakdo lahko zmo
ti, tako tudi davkarija, je dobro,
če ob prejemu odločbe dobro
preverimo, ali se številke uje
majo s tistimi, ki smo jih vpisa
li v napoved dohodnine. Zdaj bi
nam zelo prav prišla kopija iz
polnjenega dohodninskega
obrazca. Če je nimamo, si jo
vsekakor napravimo naslednje
leto, letos pa preverimo vpisane
številke s papirji, ki jih še hra
nimo (in smo jih tudi dolžni
hraniti). Natančno pogledamo,
ali se številke na odločni ujema
jo z dejansko prejetimi obdavč
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* “Ob tem se rešuje tudi pomem
bno vprašanje smiselnosti off
shore centra v Slovenski vasi. V
TPC Slovenska vas bi radi poka
zali, da obstaja zanimanje za tako
cono, in tudi, da lahko dobimo
resne partnerje, če jim ponudimo
dober program,” je ob obisku de
jal Peter Spiler, podjetnik in sku
paj s poslancem Marjanom Še
tincem pobudnik ruskega obiska
v brežiški občini.
jetja Genex. Še posebej so iz
postavili problem posrednikov pri
poslih z Rusijo.Več o tem bodo
rekli konec septembra v Sloven
ski vasi, ko bodo na poslovno kon
ferenco povabili poleg ruskih tudi
posavska, dolenjska in sploh slo
venska podjetja, ki se zanimajo za
Rusijo, še posebej pa tista, ki ima
jo na tem trgu že izkušnje. Po
nudbe za sodelovanje na srečanju
sprejema Galerija Hamer v Slo
venski vasi (pošta Jesenice na Do
lenjskem) ali podjetje Hamer,
Zvonarska 1, Ljubljana.
B. D. G.

NOVI DAVKI NA
BRUTO PLAČE
S 1. julijem sta začela veljati
dva zakona - prvi o znižanju
prispevkov za socialno varnost
zaposlenih od 42 na 38 odstotkov
in drugi o obdavčitvi izplačanih
plač, ki presegajo bruto 90.000
tolarjev. Za tiste, katerih bruto
plača ne presega 90 tisočakov,
zakon ne predvideva obdavčitve.
Za bruto plače od 90.001 do
95.000 tolaijev znaša davčna stop
nja 1 odstotek, za plače od 95.001
do 105.000 2 odstotka, od 105.001
do 115.000 3 odstotke, od 115.001
do 750.000 4 odstotke in za bruto
plače nad 750.000 tolarjev 10 od
stotkov.

in zvezami na teh trgih pa bi jim
lahko bila v veliko pomoč.
Ruska predstavnika sta se zani
mala tudi za idejo o off shore cen
tru ob tej meji, predvsem za
finančno sodelovanje, saj tudi v
mladi ruski federaciji ne manjka
manjših kapitalistov z veliko de
narja, ki bi ga lahko ravno preko
Slovenije vložili na Balkan. Bese
da je tekla tudi o poslovanju naših
podjetij z Rusijo (kako priti na
tamkajšnji trg) ter o obnovi sode
lovanja naših podjetij na tem trgu,
ki je nekdaj potekalo preko pod-

ljivimi dohodki, s plačanimi
prispevki in priznanimi stroški
ter z olajšavami in že plačanimi
akontacijami dohodnine.
Če ugotovimo pri podatkih
kako napako ali pa če nam
kakšna olajšava, ki smo jo uve
ljavljali, ni bila upoštevana, mi
pa smo prepričani (o tem prej
raje vprašamo kakega dobrega
poznavalca), da imamo prav, se
odločimo za pritožbo. Pozor!
Časa nimamo veliko - le 15 dni
od dneva, ko smo prejeli odloč
bo. Druga možnost je tudi ust
na pritožba, ki jo opravimo na
svoji izpostavi Republiške up
rave za javne prihodke, kjer o
njej naredijo zapisnik.
O tem, kako napisati pisno
pritožbo, se lahko tudi pozani
mate na davčni izpostavi; tam
povprašajte tudi, s koliko tolar
jev upravne takse mora biti
kolkovana pritožba. V pritožbo
obvezno zapišite oznako in da
tum, ko je bila izdana odločba,
na katero se pritožujete. Zapi
šite tudi svoje ime in priimek,
naslov in EMŠO, nato razloži
te, na katero točko v odločbi se
pritožujete, do kakšnih spre
memb bi po vašem prepričanju
moralo priti v odločbi, in te
predloge tudi utemeljite. Kot
smo že povedali, je treba do
hodnino doplačati v določenem
roku, ne glede na pritožbo.
B. D. G.

Z začetkom tega meseca je
začela delovati nova Davčna up
rava Republike Slovenije s 14
davčnimi uradi (tudi v Brežicah,
Kočevju in Novem mestu). Tako
bodo po novem za pobiranje
davkov namesto v dveh službah
(Uprava za javne prihodke in
Agencija za plačilni promet)
skrbeli v eni sami, a okrepljeni
službi. Poslej bodo davčni inšpek
torji imeli tudi večja pooblastila,
zato država napoveduje dosled
nejše pobiranje davkov in učinko
vitejšo izterjavo.

Čeprav številni borzni po
sredniki že nekaj tednov upa
jo, da se bo končno nehalo že
dalj časa trajajoče obdobje
padanja tečajev vrednostnih
papirjev, njihove želje kar
nočejo biti uslišane. Prav na
sprotno, pred praznikom je
Slovenski borzni indeks kot
pokazatelj gibanja tečajev
delnic, ki je v začetku marca
skoraj dosegel 1.600 indeksnih
točk, padel na svojo najnižjo
vrednost doslej - 955 točk. V
nadaljevanju prejšnjega tedna
si je večina resda opomogla,
vendar pravega zanimanja za
trgovanje še vedno ni, kar po
trjujejo nizki dnevni prometi.
Velike pozornosti so še ved
no deležne privatizacijske del
nice na borzi, vendar je tudi z
njimi trgovanje bolj umirjeno,
tečaji pa so se ustalili na dose
ženi ravni. Tako na primer

Dosežena prodajna cena
v javni prodaji za
certifikate
Krka Novo mesto
7.043
10.798
Lek Ljubljana
1.139
Pivovarna Laško
13.296
Pivovarna Union
12.235
Sava Kranj
1.393
Kovinotehna Celje
13.000
Etol Celje

Podjetje

izkoristek in bo manj onesnaževal
okolje. Obnovljeni kotel bo sku-

Tečaji
Menjalnice po Dolenj
skem, Beli krajini in Posav
ju so v torek kupovale nem
ško marko po 86.90 (Poštna
banka Slovenije) do 88.87
(Publikum) in jo prodtgale
po 89.07 (Publikum) do
90.10 tolaija (Banka Celje).
Povprečni nakupni tečaj za
marko je bil 88.36 in po
vprečni prodajni 89.60 tolar
ja. Nakupni tečaji za avst
rijski šiling so se gibali med
11.20 in 12.49 tolarja, pro
dajni pa med 12.60 in 12.89
tolaija. Za 100 italijanskih
lir je bilo treba odšteti od
8.91 do 9231 tolaija, če ste jih
prodali menjalnicam, pa ste
zanje dobili le 8.30 do 8.83
tolarja.
Srednji tečaji Banke Slo
venije v torek, 2. julija: 100
mark 8973.7204 sit, 100 ši
lingov 1275.0759 sit, 100 lir
8.9064, en dolar (ZDA)
136.7057 sit, 100 kun
2511.2957 tolarja in en eku
(ECU) 170.1238 tolaija.

od 3.500 do 4.500
od 6.000 do 7.100
od 1.400 do 1.510
od 6.000 do 8.100
od 2.000 do 3.000
od 250 do 390
od 4.500 do 6.500
MARJETKA ČIČ,

Tel. 068/323-553, 323-554, Fax. 068/323-552

TEČAJ MARKE SPET
NI VZPODBUDEN
V prvih štirih mesecih letošnje
ga leta je tečaj ameriškega dolar
ja porastel za 6,9 odstotkov,
istočasno pa se je cena italijanske
lire povečala za 6,2 odstotke. Pre
cej za temi porasti tečajev zaosta
ja nemška marka, ki je v tem času
porastla le za 2,1 odstotka, kar
spet ni vzpodbudno za izvoznike,
ki so vezani na to valuto.

MALO GOSPODARSTVO
LANI Z DOBIČKOM
ČRNOMELJ - Lani je v občini
Črnomelj podatke o poslovanju
oddalo 450 samostojnih podjetni
kov, ki so skupaj ustvarili za 3,2
milijarde tolarjev prihodkov in za
3 milijarde odhodkov. 350 med
njimi jih je ustvarilo za 206 mili
jonov dobička in 65 jih je poslov
no leto končalo z izgubo v skupni
višini 18 milijonov tolarjev. Sa
mostojni podjetniki v tej občini so
lani zaposlovali 297 delavcev.

V krškem Videm papirju v oddelku Energetika večji remont na mazutnem parnem kotlu 2
• Za 50 ton novosti - Večji izkoristek, manj umazanije v okolje - Pomembno lastno znanje

V remontu bodo zamenjali
najpomembnejše tlačne dele kot
la, obnovili šamotno obzidavo,
vgradili veliko nove regulacijske
opreme, tokratno popravilo bodo
izkoristili tudi za zamenjavo stre
he nad kotlom. Cevi, šamota,
izolacijskih materialov, raznih
vrst^ekla in drugega bodo vgradili
skupno blizu 50 ton. Temeljiti
poseg je bil več kot potreben.
Samo za primer: stene cevi, ki so
bile prvotno debele 3,2 mm, so se
ponekod stanjšale na vsega pol
drugi milimeter. Doslej je na kot
lu že nekajkrat izbruhnil požar,
po katerem so napravo vsakič
samo deloma popravili. Da bo
potrebna obnova, je opozoril tudi
glavni energetski inšpektor na
Inštitutu za metalne konstrukcije
iz Ljubljane. Ta je leta 1994 pred
lagal nekatere meritve delovanja
kotla in na tej podlagi so stro
kovnjaki Videm papirja leta 1995
naredili načrt za tokratno teme
ljito obnovo.
Po navedbah Franca Katiča,
vodje Energetike v Videm papir
ju, Pavla Žnidaršiča, njegovega
pomočnika, in Zdravka Dušiča,
vodje Vzdrževanja, bo remont
zagotovil obratovanje kotla skoraj
za naslednjih deset let. Deloval bo
zanesljiveje, zaradi sodobnejše
regulacije pa bo v njem boljše
izgorevanje, s čimer bo dajal večji

Cena, po kateri se
trenutno odkupujejo
delnice

DBD, (l.o.o.. Novo mesto, Novi trg 5

Z obnovljenim v novo tisočletje
KRŠKO - V tukajšnjem podjetju Videm papir v oddelku Energetika
bodo predvidoma sredi jul(ja končali v juniju začeti remont na prek
20 let starem parnem kotlu 2. S popravilom, ki bo stalo poldrugi mili
jon mark, bodo ne samo obnovili in zamenjali obstoječe dele, ampak
bodo napravo tudi pripravili za morebitno priključitev na plin.

Mercatorjeva delnica stane
okoli 4.000 tolarjev, Kolinske
med 1.400 in 1.500 ter Droge
okoli 14.000 tolarjev.
Precej bolj umirjeno je tudi
trgovanje z delnicami javnih
podjetij na neorganiziranem
trgu vrednostnih papirjev (ti
stih, ki še ne kotirajo na borzi).
Nekaj so k temu pripomogla
razna obvestila v sredstvih jav
nega obveščanja, novopečene
delničarje pa je od prodaje na
črno verjetno odvrnilo dejstvo,
da so cene delnic, pridobljenih
v javnih prodajah, na organizi
ranem trgu precej višje od ti
stih, ki jih ponujajo akviziter
jiZaradi precejšnjega zani
manja naj vseeno navedem
nekaj okvirnih cen, po katerih
se trenutno odkupujejo delnice
nekaterih podjetij, ki še ne
kotirajo na borzi:

paj s kotlom 4 zagotavljal proiz
vodnji dovolj tehnološke pare
tudi v zimskem času, ko je pora
ba največja.
Remont parnega kotla je po
memben za Videm papir in za
Vitacel, saj oddelek Energetika
oskrbuje s paro oba oddelka.
V Remontu sodelujejo zagreb
ški TPK-EPO, Hidromontaža
Maribor, RTC iz Ljubljane, MIR
iz Krškega in Grasa iz Krškega. V
veliki meri so v dela vključeni tudi
delavci Videm papirja; tako bodo
v obnovo kotla vložili veliko last
nega znanja.
L. M.

V TUJINI DOSEGAMO
PRENIZKE CENE
Slovenski izdelki dosegajo v
Italiji komaj 76 odstotkov po
vprečnih uvoznih cen te države in
v Nemčiji 86 odstotkov. V Nemči
ji, na primer, samo naša tekstilna
industrija (oblačila) dosega nad
povprečne uvozne cene (za peti
no presega povprečje), medtem
ko slovenski proizvajalci za stroje
iztržijo komaj polovico povprečne
cene, elektroindustrija 62 odstot
kov, pohištvo in predelava kovin
75 ter zlitine barvnih kovin 88
odstotkov.

• Drobna dejanja, ki jili naredi

mo, so boljia kot velika, ki jili
načrtujemo. (Marshall)

V Revozu vsak
dan izdelajo
430 avtomobilov
Zdaj uvajajo robote

NOVO MESTO - V novome
škem Revozu dela 1398 proizvod
nih in še 239 režijskih delavce'';
skupno pa je bilo v družbi la111
zaposlenih 2.905 ljudi, kar je ^
skoraj tisoč manj, kot jih je bij0
leta 1991. Avtomatizacija v pr01('
vodnji je zdaj na nizki stopnj1’
vendar jo ravno zdaj povečujejo2
uvedbo novih robotov. Trenutn0
izdelajo 430 vozil na dan, od te£s .
100 petič in 330 cliov

Podjetje je zadnjih pet let p°^"
čevalo poslovne prihodke, veno*!
je v lanskem letu ustvarilo
dobička kot leto poprej. To
Revozu razlagajo s subvencionira
njem nakupov avtomobilov, v jj*
terega jih je prisilila vse hUP*
konkurenca. V prvih mesecih l*j
tošnjega leta je dobiček že ved
kot lansko leto, vendar v Rev°^
v drugi polovici leta pričakuje).
manjše dobičke, in sicer žara i
možnega znižanja carin za av> j
mobile.
*
rj
Revoz je v letu 1989 izdej i
47.000 vozil in lansko leto .
87.000. Od tega je v Slovel11),
prodal več kot 17 tisoč vo2
(tretjino petk, tretjino cliov.■ it
tretjino uvoženih tipov). Lan''(
izvozil rekordno število voz‘*^g
0)
'OZ nAl)
75.758 (še leta 1989 samo 34.0^
Na tržišča držav bivše Jugosia jj
je lani prodal samo 916 vozu* ■
.......________.....______
milijard tolarjev prihodkovv jel9”
je
podjetje ustvarilo na domačen1
83 milijard na tujem trgu
Revoz je sicer največje in n°i’

%

uspešnejše dolenjsko podjejj
kovinski industriji in je tudi df ..j
ba z največjim prihodkom v Ni
in v državi (lani 113,6 milijard v
larjev). S 752 milijoni tolarj.|(,
čistega dobička se je lani uvrs j
na 22. mesto v državi, je pa 1 l0 ^
največji izvoznik. Kot je znan*j ^
novomeško podjetje ves svoj &
krije z lastnim uvozom.

B. P-

PRVO soglasje ZA
NOVOLES
STRAŽA - Agencija RS za.P:
strukturiranje in privatizaciji
sredi junija izdala prvo sogi*1 1}.
izvedbi privatizacijskega Pr°'’j[r
ma holdingu Novoles Lesn°
dustrija iz Straže, drugo
pa podjetju ABC Tabor
supljega. Kot napoveduje v‘,a|.
Novolesa, naj bi se podjetje
j
ninilo do konca letošnjega 1® j2lastninjenjem bo potrjena 1^
peljana finančna organi2* ^
podjetja in sanacija star'*1
veznosti podjetja.

V

*
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BILO JE PRED STO LETI

EN

Kuga med prasci

HRIBČEK

Izbral Miloš Likar

ŽETEV RZI
CEROVEC PRI ČREŠNJEVX ' Društvo kmečkih žena Se.'vn kmetijska svetovalna služ.a Črnomelj vabita v nedeljo, 7.
x'ja, ob 16. uri v Cerovec pri
'ešnjevcu na srečanje društev
Hečkih žena Bele krajine in tek/lavanje v žetvi rži. Tekmovalo bo
e<fcm ekip iz Bele krajine, pomaj 1 Pa bodo tudi belokranjski
uPani in občinski svetniki.

PRVI STROKOVNI
°GLED VINOGRADOV
|. ŠMARJETA - NovoustanovJeno Društvo vinogradnikov
|, "'sijeta bo 8. julija organiziraPrvi strokovni ogled vinogradov
vodstvom dipl. agronoma
I zeta Maljeviča. Ogled bo ob
JO pri zidanici Toneta Lužerja
pevcih in ob 18. uri pri zidanici
'"■ta Šušteršiča na Vinjem vrhu.

ZNICE
J Ponedeljek so branjevke na
d ,v°meški tržnici ponujale priJ^e po naslednjih cenah: stročji
2fln po ^00 tolarjev, kolerabo po
sni ’ ®ra*1 P° 500 do 600 tolarjev,
l ata od 120 do 200 tolarjev,
]Jpir po 120, bučke in peso po
jjc’ kumarice za vlaganje po 300
{Zelje po 140 tolarjev kilogram.
.Pek mlade čebule je stal 150,
D P®kpeteršilja pa 50 tolarjev. Na
J "aj so bile tudi lisičke po 1000
'arjev kilogram, potem domača
JZana po 600 tolarjev lonček,
v ek po 400 kilogram in jajca po
nek°.,arjev- Naprodaj je bilo tudi
Jjaj domačih kokoši, in sicer po
j tolarjev kilogram. Kilogram
J»ačih jabolk je stal 70 do 100
2j|?rjev, češnje 400, črni ribez
lJri’v^nje 350 in maline 400 to^v kozarec.

Sejmišča
‘ Na sobotnem sejL s° imeli naprodaj 180 praši!(.’starih do 3 mesece, in 60
tajnih. Prvih so prodali 160 po
(J0 350, drugih pa 40 po 200
tolarjev kilo žive teže.

ŠALJIVE KMEČKE IGRE - Na Jugorju so minulo soboto pripravili že
tradicionalno prireditev ‘Ate in mama so mi povedali", na kateri so se v
šaljivih kmečkih igrah, kot so pospravljanje buč, žaganje drv, vleka bajte,
plezanje na mlaj in valjanje v senu, pomerile štiri ekipe. Najboljši so bili
Stopičani, sledile pa so ekipe Gradnika, Grabrovca in domačini. Obisko
valci so si lahko ogledali tudi izdelovanje drsank, pletenje košar in pehar
jev, opletanje steklenic, izdelovanje brezovih metel ter belokranjsko plat
no in prtičke. Starejši krajani pa so pokazali, kako so nekdaj mlatili sla
mo (na fotografiji). (Foto: M. B.-J.)

Kmetje, izkoristite možnost!
Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev CRPOV
Kmete obveščamo, daje Mini
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, sektor CRPOV, v 33.
številki Uradnega lista objavilo
javne razpise za zbiranje zahtev
kov za dodelitev nepovratnih
sredstev za intervencije za celost
no urejanje podeželja in obnovo
vasi za letošnje leto. Sredstva se
bodo dodeljevala za različne
namene, med drugim za agrome
lioracije pašnikov, agromelio
racije za trajne nasade, namaka
nje in osuševanje kmetijskih zem
ljišč, komasacije ter za izvedbo ce
lostnega urejanja podeželja in ob
novo vasi - za kmetijsko infra
strukturo in vinske ceste.
Za vsakega od namenov so
predpisani pogoji, ki jih morajo
upravičenci izpolnjevati, in doku
mentacija, ki jo morajo predložiti
k zahtevku. Zato interesentom
svetujemo, da si podrobnejše in
formacije o razpisih preberejo v
Uradnem listu ali pa se za dodat
na pojasnila obrnejo na Kmetij
sko svetovalno službo. Posebej
opozarjamo, da morajo vsi, ki so
vložili vloge za ta sredstva v letih
1994 in 1995 in jim sredstva niso
bila odobrena, svoje vloge obno
viti in dopolniti v skladu z novim
razpisom. Vlagatelji, ki so kan
didirali že na razpisih v preteklih
letih, pa jim sredstva zaradi po
manjkanja finančnih sredstev niso

• Ob vstopu v Evropsko zvezo bo
slovensko kmetijstvo postalo
ekologija. (Lemut)

hpetijski nasveti
^Čavje, kazen pretiravanja
^.Sfavnost pretresljiv je pogled na neverjetno razbohoteno toV«*10 Kislico (Rumex obtusifolius L.), znano pod imenom konj4%Cavie’ ki je neizpodbiten dokaz prekomernega gnojenja z
prav‘ B.rane Dekleva, predsednik Zelenih Kočevja, in
Si|0 p3 tamkajšnje kmetijsko gospodarstvo, naj omeji porabo
No Vke; K?čevJe Pa n* osamljen primer, nestrokovno in prctiltj gnojenje z gnojevko je poslabšalo že premnoge naše travni''toU . nike> tako daje zadnji čas, da lastniki bolj upoštevajo klic
K? ln ekologije, sicer bodo prizadeli še več škode.
^vj| ra’ 1}aravna travna ruša je sestavljena iz uravnoteženega
\t razl!čnih K?v’ detelj in zeli. Enostransko gnojenje z dokaj
V nizkim gnojilom, kakršno je gnojevka, ki občutljivejše sestaVih e *aKko.cel° požge, hkrati pa spodbuja razrast kislic in
^neželjenih zeli, temeljito poruši naravno ravnovesje. Če
We kosa ali kravji gobec, je katastrofa blizu. Nadležno
SjC’ • ? Je v razvojni fazi rozete še občutljivo na košnjo ali pašo,
\il 1 ln vraste, da mu nič ne more več do živega. Botanična in
Wla sestava take krme se zelo poslabša, lahko pa postane celo
za zdravje živali.
Hat .gnojevka ni kriva sama po sebi, kakor zmotno mislijo
^iilCri '"*an' Zelenih. Gnojevka je lahko prav dobro organsko
Vl'°> & je porabimo na leto le 40 do 60 m3 na hektar in če je
Kp0 prav'lno vključena v naravni krogotok hranil. Če pa z
Pravdno ravnamo, je “kazen” neizbežna in težko poprav
ki Vsakem primeru pa zahteva dodatno delo in stroške. HerkaS? uč'nkoviti, toda le izhod v sili in sredstvo za popravlja'distne zeli, ki so se v travni ruši preveč namnožile, je moč
,enim od naslednjih pripravkov na osnovi 2,4 D: herbocirationalom, dicocidom idr., ki pa žal uničijo
[^'elje. Boljši so tako imenovani selektivni herbicidi, kot je
Sau ir priPravck h<*rmony 75 DF. Najbolj znan in uporabljan
Nel* Tc asulox (3 do 4 I na ha), ki gaje priporočljivo škropiti
Srii>ovršini ^e*e tcdaj. ko sta na enem kvadratnem metru v
H d'^Ju že več kot dve rastlini ščavja. Z njim je moč uničevati
amičpe plevele, kar pa zahteva veliko dela. Sicer pa je
\ P najbolj učinkovit, ko je ščavje visoko do 15 cm, to je v raz‘azi rozete.
S

A,

bila dodeljena, bodo imeli na
letošnjem natečaju prednost.
mag. TANJA STRNIŠA
Kmetijska svetovalna služba

Intervencijski
odkup prepitanih
bikov in telic

Udarec za udarcem bije
našega kmeta. Goveja kuga je
zadala težke rane, za njo toča,
mnoge ujme, trtna uš s strupe
no roso in zdaj še nova groz
na šiba - svinjska kuga. Ta
strašna bolezen je zanesena s
sosednje Hrvatske. Tam gos
poduje že nad leto dni.
Gosposka naša je dosti časa
skušala in skušala, da jej zabrani pot k nam. Vse to je bilo
zaman. Ta strašna šiba božja
pritihotapila se je med naše
prasce, in to ne po krivdi gos
poske, marveč po predrznosti
hrvatskih tihotapcev, kojim so
pomagali nekateri brezvestni
naši ljudje.
Pa sedaj ne pomaga dolžiti
tega ali onega. Uprašajmo se
samo eno - kaj nam je storiti.
Priporočamo, da naj vsak
do natančno izpolnjuje vse,
kar ukaže gosposka, ki se s to
težavo ukvarja. Res je, da
zdravila za pokončevanje svi
njske kuge še nimamo. Poglej
te, kaj lahko stori en sam brez
vestnež. Samo zaradi nekoliko
denarcev naredi tako škodo,
zaradi katere trpi na tisoče lju
di. Le pomislite, koliko so
nam škodovali tisti, ki so nam
kugo zanesli čez mejo.
Rečemo vam še enkrat. Vsa
kdo naj stori vse, da se ta groz
na pošast hitro zatre, ali vsaj
da se nevarnost zmanjša, ko
likor je pač mogoče.
Dolenjske novice 1896

Od 1. julija odkup 2.500
živali za rezerve
LJUBLJANA - Da bi vsaj
delno izboljšala nezavidljivi
položaj slovenske živinoreje,
ki jo je še dodatno prizadela
bolezen norih krav (pravilno
bovina spongiformna encefa
lopatija), čeprav pri nas ni
zbolela niti ena žival, je slo
venska vlada sklenila, naj s L
julijem Zavod RS za blagov
ne rezerve začne odkupovati
2.500 spitanih goved. Za
blagovne rezerve bodo od
kupovali bike, težje od 650
kg, in telice, težke najmanj
550 kg, torej že prepitane
živali, ki morajo čimprej v
zakol, saj jim kakovost mesa
že pada.
Odkupna cena za govedo
prvega plačilnega razreda bo
najmanj 259,30 tolarja za ki
logram žive teže, za drugi
razred 243,10 in tretji, osnov
ni, 231 tolarjev. Govedo četr
tega razreda bodo plačevali
po 220, petega plačilnega
razreda pa po 208,40 tolarjev
kilogram. Kmetje že negodu
jejo, da so take odkupne
cene prenizke, vendar je tre
ba vedeti, da so interven
cijske cene vedno nižje od
običajnih. Konec koncev pa
so odkupne cene goveda
zaradi obilne ponudbe in za
20 do 30 odstotkov zmanjša
ne prodaje že padle od mar
čevskih 270 na junijskih 248
tolarjev. Intervencijsko od
kupljeno meso bodo zamrz
nili in ga poskušali izvoziti.

KMETOVALEC ŠT. 6
SLOVENJ GRADEC - Junij
ska številka glasila kmetijskih
svetovalcev spet prinaša vrsto ak
tualnih, sezoni primernih poljud
nih strokovnih sestavkov. Še
posebej opozarjamo na reportažo
o žitnem pasu Amerike, ki jo je po
obisku v ZDA napisal urednik
revije inž. Andrej Golob.

Ž7 (2447), 4. juliju 1996

Filtriranje vina
UVOD - O čiščenju vina se
razpravlja, odkar vino obstaja.
Porabniki si želijo kristalno
čisto vino. Ker je okusenjši od
motnih in ima lepši vonj. Danes
filtrirajo vina na tri načine: s
ploščnimi, naplavnimi in tan
gencialnimi filtri. V nekaj član
kih bom opisoval prednosti in
slabosti posameznih filtrskih
sistemov.Vsi trije sistemi so
dobro zasidrani v praksi in
težko je reči, da bo kateri izmed
njih popolnoma izpodrinjen.
Kletar se mora odločiti glede
na razmere, kateri filter bo upo
rabljal. Normalno je, da so v
velikih kleteh na voljo vsi trije
sistemi. Srednje in manjše
družinske kmetije, ki se usmer
jajo v prodajo stekleničenih vin,
si ne bodo mogle privoščiti več
sistemov, ker bi bilo predrago.
Ploščni filtri, ki so se zelo raz
širili po manjših kleteh, ne fil
trirajo poceni. Posebno če ni
vino poprej dobro očiščeno s
čistilom, je strošek zelo visok.
Ti filtri so praktični, ker omo
gočajo filtriranje z različno po
roznostjo plošč. Po prvem pre
toku se uporabi plošča, ki po
maga odstraniti iz vina večje
delce in ga zbistri. Taka filtraci
ja ne zadostuje za stekleniče
nje, ker po njej v vinu ostanejo
še kvasnice in bakterije. Vino,
ki ga napolnimo v steklenice,
ne bi smelo vsebovati omenje
nih mikroorganizmov, ker ne bi
bilo obstojno. Zato je nujno
pred stekleničenjem filtrirati

vino z različnimi ploščami, ki
dobesedno zadržijo vse klice.
Stroški filtriranja so zelo po
membni pri izračunavanju do
nosnosti pri pridelovanju vina.
V manjših kleteh znaša strošek
filtriranja za 100 1 vina okrog
1.000 tolarjev. V velikih kleteh
se strošek zmanjša celo za 400
tolarjev. Omenjeni izračuni so
povzeti po novejši nemški reviji
in jih namerno navajam, da bi
lahko posamezniki primerjali
svoje stroške in tako testirali
svojo konkurenčnost.
V Nemčiji seje razvilo “lohnfiltriranje”. Posamezniki, ki so
kupili tangencialni filter (crossflow), so z njim opravljali storit
ve drugim. Ih praksa je bila na
začetku videti obetavna, ker pa
tangencialno filtriranje zahteva
zelo strokovno in natančno
čiščenje, je ta posel postal kas
neje manj zanimiv. Po letu
1986, ko so dovolili v Nemčiji
tangencialno filtracijo vina, so
zelo poudarjali, da odpadki ne
pomenijo nobenega bremena
za naravo. Membrane, skozi
katere se vino potiska, so upo
rabne večkrat, torej jih ne od
vržejo, kot se dogaja pri naplavni ali ploščni filtraciji. Obstaja
podatek, da je od membran, ki
so prihajale na trg po letu 1988,
še 95-odstotkov v uporabi, kar
je zelo razveseljivo. Zagovorni
ki naplavne filtracije pa trdijo,
da uporabjena kremenčeva
pena ni problem, saj se odvrže
no z lahkoto kompostira.

(Nadaljevanje prihodnjič)
dr. JULIJ NEMANIČ

Od kozice do pečice
fiat!
POOBLAŠČENI TRGOVEC IN SERVISER

Dno 1.0 Base 5V
Panda 1.1 4x4
Punto 55 8
Punto 75 SX
Brava 1.4 8
Bravo 2.0 HGT
Lancia Kappa
Lancia Zeta 2.0 L

12.890
18.630
od 16.450
od 18.980
Od 23.270
od 37.690
od 55.000
od 47.830

Bravo 1.4 5 Brava 1.6 SX
CZ, airbag, radio,
servo volan, airbag,
temna stekla,
CZ, el. pomik stekel,
80KM, 12v,
radio, bočne ojačitve,
poraba 5,21/1 OOkm koda, 4 vzglavniki,

22.490 DEM
Tj?

lil
ifl

nastavljiv sedež in
volan po višini,
1.6 16v, 103 KM,
poraba 5,51/100 km

DUCATO PANORAMA,
DUCATO FUB60N IBI HORIBIO

Pvdmmikrn HLEB

l.rnaiiiiii • Sluru /,u novo
■4&SIC Delovni čas:

NMKETING 9-13, 14-17, sob. 9-12

tel. 061 159 7fl 7?1
Pisarna - Neubergerjeva 7 7,
Salon in servis *Podutiška 7 40.
Ljubljana
a

Knjiga Helene Mrzlikar
NOVO MESTO - Danes, ko je
na voljo veliko razne kuhalne po
sode in številni gospodinjski
strojčki, se je marsikateri mladi
kot tudi stari gospodinji težko
odločiti za pravi nakup. Za vse
tiste, ki na novo opremljate ku
hinje, kot tudi tiste, ki si želijo
dopolniti zalogo posode, je poskr
bela Helena Mrzlikar, ki je pri
Kmečkem glasu izdala priročno
knjižico z naslovom Od kozice do
pečice.
V knjigi je zbranih vrsto nas
vetov o kuhalni posodi, od tega iz
kakšnega materiala je narejena,
do tega, kako jo čistimo in vzdr
žujemo. Posebej je predstavljena
posoda za zdrav način življenja,
avtorica pa je pripravila tudi
spisek in vrsto kuhalne posode za
štiričlansko družino. Sledi pisa
nje o malih gospodinjskih apara
tih, nasveti o nakupu novega šte
dilnika ali pomivalnega stroja,
prav na koncu pa avtorica opozar
ja tudi na varčevanje z energijo.

JAJCA, JAJCA - Vjajčarnibrežiške
Agrarie v Cerkljah ob Krki vsak dan
pridelajo blizu 25.000jajc. Prodaja
jo jih daleč naokoli, r maloprodaji,
v obratu pa jih nudijo glede na ka
kovost v osmih cenovnih razredih
od II do 22 tolarjev za eno. Najce
nejša so natrla, najdražja pa izbrana
superjajca. Tudi za tiste, ki namera
vajo z jajci nad parlament, bi bila
cena ugodna. (Foto: M. Vesel)

\helena mrzlikar] gospodinjski kotiček

Izbiramo si nov štedilnik

h

Inž. M. L.

Ureja: dr. Julij Nemanič

PERHAJEVA KMETIJA V VELIKIH LAŠČAH - "Imamo dva žrebca in
k nam vodijo osemenjeval kobile iz vse občine Velike Lašče pa še iz dela
dobrepoljske in ribniške občine, "je povedala 68-letna Milka Perhaj iz Malih
Lašč in dodala, da imajo poleg žrebcev še tri kobile, ena je prav prejšnji
večer povrgla žrebička. Poleglega imajo 18 glav govedi, na dan oddajo 80
do 901 mleka. Prodajajo tudi bike, teleta pa privezujejo doma. Žrebca sta
last Kmetijskega zavoda Ljubljana, ki ju je do lani tudi zavaroval, zdaj pa
morajo zavarovanje sami plačevati. (Foto: J. Primc)

Preden se odločimo za nakup
novega štedilnika, moramo do
bro premisliti. Na voljo imamo
klasične električne štedilnike,
plinske in kombinirane električno-plinske ter sodobne šte
dilnike s steklokeramično plo
ščo. Klasični štedilniki imajo
grelne plošče iz sive litine, šte
dilniki s steklokeramično ploščo
pa imajo povsem gladko površi
no iz materiala, ki ni porozen in
nima mikropor. Taka površina
zelo dobro prevaja toploto v
navpični smeri in slabo v vodo
ravni, zato se okolica kurišča
zelo malo segreje in se ne more
mo opeči. Steklokeramično kuhališče je kuhalna ravnina s plo
ščami, kijih imenujemo kuhalna
polja. Pod kuhalno ravnino so
razporejeni grelni elementi.
Novost in posebnost pri steklokeramičnem kuhališču sta halogensko in indukcijsko kuha
nje. Halogensko grelo, pri kate
rem se uporabljajo infrardeče

žarnice, se odziva zelo hitro, saj
takoj po vklopu doseže nastav
ljeno temperaturo. Ta način top
lotne obdelave lahko imenuje
mo kuhanje s svetlobo, saj kuhal
no polje glede na stopnjo vklju
čitve bolj ali manj močno žari.
Indukcijska tuljava pod steklo
keramično kuhalno ravnino de
luje po principu spreminjanja
električne energije v visokofrenkvenčno elektromagnetno polje.
To polje inducira električni tok,
ki greje kovinsko posodo nepo
sredno v dno. Posoda se segreje,
hrana se toplotno obdeluje, ku
halno polje pa ostaja hladno in
se segreje le od toplote, ki jo
oddaja posoda. Prednosti takš
nega kuhališča so poleg prihran
ka energije še krajši čas kuha
nja, enostavno uravnavanje, pre
prosto čiščenje kuhalne površi
ne, možnost uporabe posod iz
različnih materialov in kakovo
sti, dobra vidljivost kuhalnega
polja in lep videz štedilnika.

DOLENJSKI LIST

Dolenjec, kije živel z Eskimi
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NOVO MESTO - Uvodno ogrevanje v tradicionalno izseljensko pri
reditev Srečanje v moji deželi, ki bo to soboto v Postojni, je bilo v
ponedeljek, 1. julija, v Novem mestu, Kjer je Slovenska izseljenska
matica v sodelovanju s Krko, tovarno zdravil, v Krkinem izobraževal
nem centru pripravila predstavitev knjige Gospodar golega ozemlja,
ki jo je napisala kanadska Slovenka Cvetka Kocjančič, izdala pa Do
lenjska založba. Ob tej priložnosti je bila tudi okrogla miza, na kateri
so govorilli o literarnem ustvarjanju Slovencev v Kanadi.

ŠolsTVO
Obnovljen center
Sveta knjige
Prijetnejši in preglednejši
prostori knjižnega kluba
NOVO MESTO - Nujstarejši slovenski lu\jižni klub
Svet knjige ima v prodajalni
Mladinske knjige na Glav
nem trgu svoj center že celih
petnajst let. Ker je v Novem
mestu in okolici kar precej
članov tega kluba, je bil
prostorček, odmerjen delo
vanju Sveta knjiga, že kar
nekaj let zelo utesnjen. Ob
nakupovalnih konicah se je
pogosto naredila precejšnja
gneča, v kateri si pač ni bilo
mogoče v miru ogledati in
izbrati primerne knjige. Za
to so odločitev Mladinske
knjige - Trgovina, da klubu
odmeri večji prostor ter ga
primerno uredi, člani kluba
in prodajalci seveda tudi
sprejeli z zadovoljstvom. Ob
novljeni prostor kluba so
odprli minulo srede, 26. juni
ja, in tako najprimerneje
počastili 15-letnico delova
nja Sveta knjige v Novem
mestu. Prijeten, bolj pregle
den in prostoren oddelek je
odprt vsak dan od 7. do 19.
ure, ob sobotah pa od 7. do
13. ure.

FOLKLORISTI PRIČELI KULTURNO POLETJE - Nenavadna scena
na odru pred začetkom metliških kulturnih prireditev pod naslovom “Pri
di zvečer na grad" je kar klicala po nenavadnem doživetju, za katerega so
poskrbeli člani domače folklorne skupine “Ivan Navratil” (na fotografiji),
ki so skupaj z novomeško glasbeno skupino Čopa cabana otvorili pestro
kulturno poletje, ki se bo končalo 31. avgusta. Domačini so prijetno pre
senetili s kresnimi pesmimi iz vse Bele krajine. Zagnane Metličane je po
hvalil tudi slavnostni govornik Tone Partljič. V Metliki namreč nimajo
plačanega kulturnega animatorja, pa vendar se bo v dveh mesecih zvrstilo
kar devetnajst kulturnih večerov “Medtem ko slavnostne prireditve v Ljub
ljani razdelijo ljudi na več taborov, pa tu kulturne prireditve združujejo vse,
ki v srcu dobro mislimo. Na žalost država do kulture ni preveč radodarna,
saj je to dimenzija duha, s katero si ni moč nabirati političnih točk," je
pred obiskovalci, ki so do zadnjega kotička zasedli gradsko dvorišče, de
jal Tone Partljič. (Foto: M. B.-J.)

KONČANI SEMINARJI

RESCICEVA RAZSTAVA

ČRNOMELJ - 21 vzgojiteljic
vrtcev in učiteljic glasbene vzgoje
v osnovnih šolah Bele krajine je v
soboto, 29. junija, končalo semi
narje Orffove dejavnosti, ki jih je
organizirala Glasbena šola Črno
melj. Seminarji so se pričeli 11.
junija 1994 in jih je vodila prizna
na glasbena pedagoginja prof. Ida
Virt, ki je iz tovrstne glasbene
vzgoje in dejavnosti diplomirala
na Orffovem institutu v Salzbur
gu. Cilji strokovnega izobraževa
nja v Črnomlju so med drugim
dvig kakovosti glasbene vzgoje v
vrtcih in osnovnih šolah, glasbena
šola pa si obeta vpis novih učen
cev z boljšimi glasbenimi dispozi
cijami.

ŠENTRUPERT - Na osnovni
šoli dr. Petra Lunačka so pred
kratkim odprli likovno razstavo
izvirnih knjižnih ilustracij Lucija
na Reščiča, samostojnega kul
turnega delavca iz Trebnjega, kije
konec junija praznoval petdeseti
rojstni dan. Po rodu je sicer s Pri
morskega, vendar že več kot dva
jset leti živi in ustvarja na Dolenj
skem. S šentrupertsko šolo ga
veže dobro sodelovanje, deloval
je kot oblikovalec šolskih glasil in
likovni mentor. Ob tej priložnosti
so izdali zgibanko Lirični svet ust
varjanja Lucijana Reščiča z re
produkcijami izbranih knjižnih
ilustracij, biografsko zabeležko in
seznamom vseh knjig, ki jih je ilu
striral.

Nasa grafika enakovredna tuji
Bienale slovenske grafike si je izboril domovinsko pravico
v Novem mestu, ki postaja umetniško središče sveta
NOVO MESTO - Pred osmi
mi leti so se v Novem mestu
počasi odprla vrata slovenski in
tuji grafiki - mednarodni bienalni
prireditvi, ki bi jo sedaj, ko pote
ka četrtič, verjetno že lahko
označili za tradicionalno. Zdaj
so njena vrata odprta že dosti
bolj na široko, pa vendarle še ne
do konca. Ne glede na to pa opa
zimo napredek, in kar je najpo
membnejše, pri sami grafični
umetnosti. Vsaka razstava je
nekaj drugačnega, posebnega in
tako je tudi 4. bienale slovenske
grafike boljši od prvih treh. Tako
pravijo strokovnjaki. Čeprav je
vse prepogosto grafika le stran
ski produkt pri umetniku, so na
Slovenskem letos ob povabilu k
sodelovanju našteli kar 700
grafikov, kakšnih 100 pa je bolj
zvestih tej likovni govorici. Na 4.
bienalu se predstavlja 47 najbolj
ših slovenskih in 8 tujih-avstrijskih grafikov, poleg lanskega in
letošnjega glavnega nagrajenca

ter svetovno pomembnega Goye.
Priložnosti za primerjavo je torej
dovolj in vedno znova se pokaže,
da slovenska grafika premore
tujo konkurenco. To pa je tudi
spodbuda za naprej.
V enem najpomembnejših
svetovnih muzejev v Albertini na
Dunaju je na ogled že 72 grafik
in risb 29 slovenskih umetnikov,
odkupljenih preko 2. in 3. biena
la. L in 3. bienale sta bila skoraj
v celoti predstavljena na Reki in
v Zagrebu, novembra pa bo 100
grafičnih listov z letošnjega bie
nala na ogled v ameriški zvezni
državi Arizoni. Grafični bienale
v tem našem dolenjskem mestu
ob Krki pa ni pomemben le zato,
ker mesto s tem postaja znano in
priznano tudi drugje, ampak ker
je primer in dokaz, da je središče
sveta lahko kjerkoli, tudi v No
vem mestu, toda le, če si odprt.
Veselimo se torej bogatega izbo
ra dobre grafične umetnosti pri
nas!
LIDIJA MURN

VALENTIN OMAN RAZSTAVLJA
V GANGLOVEM RAZSTAVIŠČU
METLIKA - Belokranjski mu
zej Metlika vabi na odprtje raz
stave akademskega slikarja Va
lentina Omana, ki bo jutri, v
petek, 5. julija, ob 20. uri v Ganglovem razstavišču. Zapel bo cerk
veni moški pevski zbor iz Metlike.
Omanova dela bodo na ogled do
28. julija.

DOLENJSKI LIST

KONCERT ZA DAN
DRŽAVNOSTI

SEVNICA - Ob 100-letnici
rojstva akademskega kiparja in
medaljerja Vladimirja Štovička je
sevniška Zveza kulturnih orga
nizacij pretekli petek v galeriji na
sevniškem gradu odprla razstavo,
sestavljeno iz zasebne zbirke av
torjeve žene Milice, iz podarjene
zbirke KS Boštanj in iz medalj v
gipsu mladih likovnikov - učencev
osnovnih šol sevniške občine, na
stalih na likovnem taboru v sevni
škem grajskem parku v začetku
junija letos. Akademski slikar
Alojz Konec je izrazil prepričanje,
da se “skozi prihajajočo mladež že
zmore in sme vsaj deloma rein
karnirati Štovičkovo ime”. Raz
stavo, ki bo odprta do 21. julija, je
s koncertom šansonom ob otvo
ritvi obogatila še gledališka igral
ka Alenka Vidrih.

NOVO MESTO-Knjižni
ca Mirana Jarca, Oddelek za
mladino tudi letos skrbi, da
se otroci med počitnicami ne
bodo dolgočasili. Pripravlja
jo namreč tri poletne likovne
delavnice. Prva, na kateri se
je mogoče naučiti slikati na
majice, se je začela že ta
ponedeljek in bo trajala še
jutri, 5. julija, od 9. do 12.
ure. Naslednja bo od 29. juli
ja do 2. avgusta in sicer obli
kovanje nakita, tretja pa od
5. do 9. avgusta, ko bo na
vrsti oblkovanje izdelkov iz
tekstila. Vse delavnice bodo
potekale med 9. in 12. uro,
organizatorji pa se za pomoč
zahvaljujejo vsem sponzor
jem.

izbral deviško divjino kanadskega
severa, tam živel z Eskimi, se
poročil z Indijanko, imel z njo
otroke, po ženini smrti pa se je s
sinom in hčerjo odpravil na dol
go, nekaj let trajajoče potovanje
s pasjo vprego in s kanujem od
severa do Bahamov in potem ob
atlantski obali nazaj. O svojem
potovanju je predaval širom po
Kanadi in Ameriki, potem pa se
je sam samcat ponovno vrnil v
naročje divjega kanadskega seve
ra, kjer je osamljen umrl. Življe
nje tega nemirnega Slovenca je
Cvetka Kocjančič popisala v že
omenjeni knjigi Gospodar golega
ozemlja, pripoved pa je zgradila
na podlagi gradiva, ki ga je zbra
la pri potomcih, v časopisju in
osebnih pričevanjih. O tem, kako
je nastajala njena knjiga, je na

DOBREPOLJE - Peto obletni
co državnosti smo v občini Dobre
polje slavili 22. junija v Jakliče
vem domu s koncertom moškega
pevskega zbora “Rafko Fabiani”.
Nad 40-članski zbor je nastopil v
novih oblačilih ter z bogatim, ob
novljenim in pestrim izborom
pesmi. Solisti in zbor so navdušili
poslušalce, ti pa so se jim za užitek
oddolžili z dolgimi aplavzi. Naj
večja zahvala za uspen velja zbo
rovodju Tonetu Šinkovcu, ki sije
s svojo dolgoletno in uspešno
kariero zagotovil eno najvidnejših
mest v dobrepoljski pevski tradi
ciji. Med krajšim odmorom sta
nastopila še Tomaž Šinkovec (kla
rinet) in Marija Pogorelc (flavta),
oba pa je spremljala na klavirju
Rezka Šuštar. Med prireditvijo je
orisal obdobje petih let naše
države župan Anton Jakopič.

identitete'

M. MARKEU

KAREL PLEMENITAŠ
PODSREDA - Jutri, v petek, 5.
julija, bo ob 20. uri na gradu Pod
sreda otvoritev pregledne razsta
ve akademskega slikarja Karla
Plemenitaša (grafika, risba, kolaž,
keramika).

ŠTOVIČEK IN
MEDALJERSTVO MLADIH

ZAČENJAJO SE
POLETNE LIKOVNE
DELAVNICE

KONCERT OB ŽAKLJUČKU LIKOVNIH SAMORASTNIKOV Prejšnji teden, od 21. do 18. junija, je v Taboru likovnih samorastnikov v
Trebnjem na letošnjem srečanju ustvarjalo 15 domačih in tujih umetni
kov, slikarjev in kiparjev. Zadnji dan jim je tamkajšnja glasbena šola pri
pravila lep zaključek v tem dolenjskem mestu - posvetila jim je recital dveh
profesorjev njihove šole, in sicer violončelistke Emeše Bačkai in pianista
Zoltana Petra. Oba sta priznana glasbenika in profesorja Glasbene šole
Trebnje. Občinstvo sta navdušila in poleg aplavza bila deležna še šopka
rož, ki jima ga je izročila prof. Tatjana Mihelčič, ravnateljica Glasbene šole
Trebnje. V imenu udeležencev Tabora pa se je za lepi glasbeni večer za
hvalila Irena Polanec. (Foto: L. Murn)

Z biografskim romanom Gospodar golega ozemlja se na Do
lenjsko vrača kar dvoje izseljen
skih src: s knjigo najprej stopa v
svoje nekdanje domače okolje av
torica, pisateljica, pesnica in dipl.
psihologinja Cvetka Kocjančič, ki
seje rodila v Bendjah pri Potovem
Vrhu, se šolala v Novem mestu in
pred skoraj tridesetimi leti za stal
no izselila v Kanado, domov pa se
je simbolno vrnil tudi junak njene
knjige, Janez Planinšek, mož, ki
ga je pustolovski in nemirni duh
gnal iz rodnih Kamene pri Novem
mestu preko velike luže v Kana
do, kjer si je za novo domovino

okrogli mizi, ki je sledila pred'
stavitvi, govorila avtorica samaVoditelj okrogle mize dr. Mit'
ko Jurak z ljubljanske Filozofske
fakultete je v svojem referatu na
kratko orisal literarno ustvarja;
nje med kanadskimi Slovenci, ph
čemer je poleg Cvetke Kocjančič
pozornost posvetil še trem literar
nim ustvarjalcem: Ivanu Dolencu,
Tedu Kramolcu in Irmi OžbaltPosebnost kanadske izseljenske
književnosti je predvsem ta, da so
literati usmerjeni v pisanje proze,
je povedal dr. jurak in v nadalje
vanju podrobneje predstavil ro
man Gospodar golega ozemljaDr. Nada Šabec z mariborske
Pedagoške fakultete pa je govori
la o usodi maternega jezika med
slovenskimi izseljenci v Amerik'Orisala je glavne izsledke svoje
raziskave, ki jo je opravila med
Slovenci v Clevelandu, osnovna
pa je ugotovitev, da med izseljen- i
stvom slovenščina izginja, kar pa
ne pomeni, da izginja tudi sloven
ska zavest. Izseljenci čutijo slo
venstvo kot dragocen del svoje

Jurij Marjetič

Citre tudi
v novomeški
glasbeni šoli
Poučeval bo Jurij Marjetič
NOVO MESTO - Deset
letja nazaj je na področju citrarstva v Evropi mogoče opa
ziti pravi razcvet in glede na
to, cia radi poudarjamo, da so
citre naš, slovenski instru
ment, bi tudi pri nas veljalo
kaj narediti, da bi postale
enakovreden inštrument os
talim. Na Slovenskem je kar
nekaj glasbenih šol, kjer so se
že odločili za njihovo pouče
vanje, na Dolenjskem pa gle
de lega vlada pravo mrtvilo,
čeprav zanimanje obstaja.
Zato je več kot pohvalna
odločitev glasbene šole Mar
jana Kozine v Novem mestu,
da 1. septembra, torej s pri

AVTORICA IN ZALOŽNIK - Pisateljica Cvetka Kocjančič in uredi*
Dolenjske založbe Franci Šali.

hodnjim šolskim letom, svo
jim učencem ponudi tudi
možnost učenja tega inštru
menta. Seveda če bo dovolj
prijav za en razred (okrog
20); prijave možne do 15.
julija. Citre bo poučeval
Novomeščan Jurij Marjetič.
Jurijev oče ie sicer znal ig
rati citre, toda sina tega ni
učil, tako da je Jurij kar
samouk. Čeprav ima sedaj
več citer, hrani tudi stare
očetove, ki še vedno dobro
zvenijo - seveda če jih vzame
v roke pravi človek. S sedmi
mi leti je Jurij začel, pri pet
najstih pa je citre igral že kar
dobro. Šele kasneje je prešel
na učenje teorije; začel se je
udeleževati raznih seminar
jev in se izobraževati na tem
področju. Sedaj že nekaj časa
poučuje tudi druge, pred
vsem otroke. Da je Jurij citre
vzel zelo zares, kaže tudi to,
da se je vsako leto razen en
krat v začetku julija odpravil
v Griže, kjer poteka srečanje
slovenskih citrarjev. Lani si
je tam prislužil zelo laskavo
priznanje oziroma naziv mojster s citrami. Igra zelo
različno glasbo, od narodne
do zabavne in evergreenov,
zraven pa tudi prepeva. “Po
gosto igram na raznih prire
ditvah in ohcetih, v roke
namreč vzamem tudi har
moniko, pa gostom v Šmar
jeških in Dolenjskih Topli
cah. Prav ti pravijo, da je za
nje glasba najboljša terapija.
Vesel sem, da priljubljenost
citer raste in da jih bom lah
ko poučeval na glasbeni šoli.
Kar približno deset tisoč na
rodnih pesmi je prirejenih za
citre, zato se ni bati, kaj
bomo igrali," je še povedal
Jurij.
Morda bomo torej na Do
lenjskem kmalu poleg Jurija
Marjetiča, Rudija Mlinariča
in Darka Duha imeli še kakš
nega dobrega citrarja.
L. MURN

Odlična Dubravka
Tomšič-Srebotnjak
NOVO MESTO - resnično pj>'
staja mesto vrhunske umetno* ’
Poleg dveh mednarodnih prirefl
tev - lutkovnega festivala in bien la slovenske grafike, ko setudiP
nas ponuja možnost videti naj**
litetnejše naše in tuje stvaritye.{
teh dveh umetniških področij' ly
v soboto, 29. junija, zvečer^
novomeškem domu kulture *
stopila svetovno znana umetnj ’
pianistka Dubravka Tomšič - *
botnjak. Njen koncert predst*
lja začetek letošnjih Novomes*
poletnih večerov, ki jih tudi to*
pripravlja ZKO Novo mesto,
tale tri prireditve pa bodo P'
tako lepo sovpadale s 4. bien
slovenske grafike. Kot že
doslej je naša priznana umei*.
Dubravka Tbmšič-Srebotnjakz

■

ranjem D. Scarlattija, L. v®n g
ethovna, A. Srebotnjaka, “■■ jj
vela navdušila tudi novotn
publiko. TVije bučni aplavzi ^
razlog še za tri čudovite do*1 a
tako da je bilo vzdušje res en
no. (Foto: L. Murn)
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POŠKODOVAL IZLOŽBO AV‘OSALONA NOVOTEHNA ; 25.
Janija nekaj po polnoči je A. Š. iz
?|0vega mesta vozil osebni avto po
£°zmanovi cesti v Novem mestu.
I °je pripeljal z neprimerno hitrostl°v križišče pri Dolenjski banki, je
.av*l v levo, pri tem pa ga je zaneslo
Zven vozišča. Trčil je v salon in
P°|kodoval dve osebni vozili zname Skoda. Nastala je večja materialna Skoda.
ukradel ioo škatlic ci
garet - Vino Brežice - diskont
/ežjee na cesti prvih borcev je v
°«i iz 27. junija med 19.30 in 7. uro
.^slednjega dne obiskal neznan sto''ec. ki se je povzpel po steni do
*na. Tu je z opeko razbil dvojno
eklo in odprl okno iz notranje stra'■ Iz diskonta je vzel 100 škatlic ci»atet Marlboro.
pretep mladoletnikov
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j.2,9' junija ob 20.20 je OKC UNZ
r^o sprejel obvestilo občanov, da
* Pri bazenu v Sevnici pretepajo
ladoletniki. Patrulja PP Sevnica je
® Prihodu tja ugotovila, da se na
*0iem vrtu v travi, ki je tik ob ba6n,U' nahaja H. J., roj. 1975, v roki
)e držal kuhinjski nož dolžine 28
|2*-Rezilo je imel uprto v predel
e>>uha, pri tem pa je policistoma
i 'Očal, naj ne hodita blizu, ker se
a zaklal. Čez čas je kršitelj nož
J?l°žil poleg sebe in zakričal, da bo
Računa) z mladoletniki, ki so bili
h* • ini- Policista sta ga s stro
jnim prijemom obvladala, ker pa
Jflcše naprej upiral, sta ga morala
'er>iti. Ker se ni hotel pomiriti, so
“Policisti pridržali do iztreznitve.

Priznanja
I Najzaslužnejšim
| policistom
5^5. dnevu slovenske policije
Novo MESTO - Letos je Up* Va UNZ Novo mesto dan slo-

, 9ske policije proslavila v četr-

5?
) *> 27. junija, dopoldne v avli KC

y"neza Trdine v Novem mestu.
.s? goste in aktivne delavce je
UJlPrej pozdravil načelnik g>$g Povše, kije podelil prizinaDjanci

Duševne bolečine župana Koncilije
Novomeški župan Franci Koncilija hoče od novinarke Dela Zdenke Lindič Dragaš 35 tisoč nemških mark za duševne bolečine
NOVO MESTO - 35 tisoč mark bi potolažilo novomeškega župana
Francija Koncilijo, ki podjetje Delo in njegovo dolenjsko dopisnico
Zdenko Lindič Dragaš toži za pretrpljene duševne bolečine zaradi
razžalitve dobrega imena in časti v višini 3.010.000,00 tolarjev oziro
ma 35.000 nemških mark v tolarski protivrednosti. Gre za šest lansko
letnih zapisov v četrtkovi zbadljivi rubriki Dolenjska spotikanja. V
četrtek je tričlanski sodni senat pod predsedstvom sodnice Karmen
Iglič Stroligo zaslišal tožnika in toženko, razpravo pa bodo nadaljevali
septembra.
Tožnik Koncilija je med zasliša
njem povedal, da se je januarja
lani, ko je postal župan mestne
občine Novo mesto, pričelo siste
matično napadati in omalovaže
vati njegovo osebno integriteto,
kar je imelo močan vpliv tudi na
njegovo družino, predvsem pa na
njegove otroke. Dobivati je začel
anonimna pisma, eno tako pismo
so na zaslišanju prebrali. V njem
je anonimni pisec županu čestital
za dobro potenco. Konciliji so
grozili celo s smrtjo, vrhunec pa so
ti napadi dosegli, ko je Jože Kos,
za katerega Koncilija trdi, da
dokazano ne obstaja, v Mladini
18. julija lani objavil članek, v ka
terem je zapisal, da ima novome
ški župan nezakonskega otroka.
Tudi proti Mladini je Koncilija že
vložil tožbo.
V Delovih Dolenjskih spoti
kanjih, ki jih ob četrtkih objavlja
Zdenka Lindič Dragaš, je spornih
šest lanskih zapisov: 3. junija je
bilo med drugim zapisano, da
novomeškemu krščanskodemokratskemu županu ulica tisti hip
vztrajno preverja ljubezensko in
potomsko stanje. 20. aprila je bilo
v Dolenjskih spotikanjih zapisa
no, da mu javnost še kar naprej
preverja zakonsko, ljubezensko in
potomsko stanje; 4. maja: “Ne
glede na to pa določeni ljudje ni
kakor ne morejo sprejeti namigo
vanj, daje prav novomeški župan
najbolj zaslužen za to, da Dolenj
ci prešuštvu po novem pravijo
božja volja a la Koncilija.”. 20.
maja naj bi Lindičeva županovo
izobrazbo omalovaževala s stav-

• Najboljši del človekovega živ
ljenja so njegova mala, brezimna,
pozabljena dela dobrote in ljubez
ni. (Wordsworth)
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SPET NESREČA Z DVEMA
SMRTNIMA IZIDOMA
DRAGA - 29. junija ob
12.45 je M. G., roj. 1975 v
Močvirju, vozila osebni avto
po cesti M/l »z Otočca proti
Dobruški vasi. Pri kraju
Draga je zapeljala proti sre
dini vozišča, potem pa je
sunkovito zavila na rob des
ne strani ter nekaj metrov
vozila po robu. Zapeljala je
nazaj na vozišče, nato pa
bočno drsela na levi vozni
pas, po katerem je v tem tre
nutku pripeljal voznik oseb
nega avta D. B. iz Zagreba,
(roj. 1946), in med vozili je
prišlo do silovitega čelnega
trčenja. Po tem sta se oba
avta prevrnila na strebo. V
nesreči je D. B. zaradi hudih
telesnih poškodb na kraju
nesreče umrl, voznica pa je
umrla v novomeški bolnišni
ci. Hudo se je poškodovala
M.B. iz Tomažje vasi, ki je
bila sopotnica v avtu M. G. V
osebnem avtu, ki ga je vozil
D. B., pa so se hudo poškodo
vali naslednji sopotniki; A.
B. in dvojčici M. B. in M. B.,
vsi iz Zagreba. Vsi se zdravi
jo v novomeški bolnišnici.
koda znaša približno mili
jon devetsto tisoč tolaijev.

g

Anton Slane

Romi iz Borihe so hodili v
Slančevo trgovino po hrano, bili
pa so tudi redni gosti v Slančevem
bifeju. Ko so v ponedeljek, 6.
maja, ob 23. uri bife zapirali, so
trije Romi želeli še piti, vino in
radensko pa so hoteli tudi za do
mov. “Z natakarico sva jih prepri
čala, da zapiramo in da je s proda
jo konec. Videti je bilo, da so se s
tem sprijaznili, saj so odšli. Toda
čez nekaj minut so se vrnili. Bil
sem ravno pri vratih, ko me je
eden od Romov zadržal, dva pa
sta izza vogala s koli planila po
meni,” pripoveduje Anton, ki mu
je - še sam ne ve kako - že precej
pretepenemu uspelo pobegniti.
Potem so se lotili še natakarice.

SPUST PO KOLPI - Regionalni klub mednarodne policijske organizacije
IPA Dolenjska in Uprava za notranje zadeve Novo mesto sta minuli konec
tedna pripravila četrti spust po Kolpi od Prelesja pod Starim trgom do
Vinice. S kajaki, kanuji in rafti se ga je udeležilo okrog 400 policistov iz
Slovenije in tujine ter številni drugi vabljeni gostje. Letos so pr\’ič sodelo
vali tudi radioamaterji, ki so opravili okrog 500 pozivov in oddaj. Na fo
tografiji: izkrcavanje v Vinici. (Polo: M. li.-J.)

* Zanikala je, da bi imela kakr
šenkoli dogovor z Bojanom Budjo, kar je v sobotni številki Dela,
dan po objavi poročila s sodne
obravnave, javno zanikal tudi
Bojan Budja sam, ki je v pismu z
naslovom Presenečen, zgrožen,
razočaran med drugim zapisal:
“Presenečen sem, ker sem v pri
spevku zasledil moje ime, zgro
žen, ker si gaje na tako nizkoten
in lažen način sposodil Franci
Koncilija, in razočaran, ker mo
ram živeti v občini, ki jo vodi
župan, kateremu nista nedotak
ljivi niti tako sveti stvari, kot sta
resnica in poštenje.”
Glavno obravnavo je sodnica
Karmen Iglič Stroligo preložila na
23. september ob 8.30, ko bodo
zaslišali tudi Tita Doberška, ki naj
bi med drugim razložil tudi na
men in naravo rubrike Dolenjska
spotikanja.
IGOR VIDMAR

Čeprav je meddržavna komisi
ja že pripravila predlog delitve
lastnine v Kolpa-Keru v hravških
Radatovičih, se hrvaške oblasti o
njem še niso izrekle. Po predlogu
naj bi slovenskemu podjetju Kol
pa iz Metlike v nekdanjem obratu
Kolpa-Ker pripadlo 98,5 odstotka
premoženja.

V Rosalnicah se boje izgredov, posebno še, odkar so Romi pretepli Antona Slanca Na policiji zagotavljajo, da so ukrenili vse, kar je v njihovi pristojnosti
ROSALNICE • Čeprav seje dogodek pripetil že 6. maja, smo zanj
povsem po naključju zvedeli šele pred dnevi. V policijskih sporočilih
primera o pretepenem Antonu Slancu iz Rosalnic pri Metliki namreč
ni bilo. Kljub oddaljenosti pa je dogodek še vedno aktualen. Ne le zato,
ker Slane še krepko čuti posledice napada treh Romov, ampak tudi
zato, ker ni šlo za prvi primer strahovanja prebivalcev Rosalnic iz
bližnjega romskega naselja Borihe, pa tudi zategadelj, ker se
Rosalničani še naprej boje romskih izgredov.

Koncilija seje obrnil na Lindičevi nadrejeno urednico Heleno
Kos, ki ji je tudi pisal in jo prosil,
naj v zvezi s pisanjem Lindičeve
nekaj ukrene. Ob sprejemu na
ameriški ambasadi je Koncilija o
svojih težavah govoril z direktor
jem podjetja Delo Titom Doberškom in povedal, da nima neza
konskega otroka, Doberšek pa
naj bi mu po Koncilijevih besedah
odvrnil, da so v Ameriki novinar
ji zrušili predsednika Nixona, pa
bodo pri nas tudi enega župana.
Ob tem je Koncilija povedal
tudi to, da so se v krščanskodemokratski stranki distancirali od nje
ga in mu povedali, da zaradi tega
ne bo mogel kandidirati na volit
vah za državni zbor. Lindičevo je
večkrat povabil na pogovor, ven
dar se je odzvala le prvič, potem
pa ne več, le enkrat mu je napisa
la pismo, v katerem je na vpra
šanje, kaj ima proti njemu, zapisa
la, da ima veliko proti njegovemu
delu. Ob koncu svojega govora je
Koncilija povedal, da je dan pred
obravnavo prišel k njemu nekda
nji Zdenkin sodelavec z Dolenj
skega lista, sedaj pa novinar
Večera Bojan Budja in mu pove
dal, da je Lindičeva vsa obupana
in da se je obrnila nanj, da bo ob
službo in da je pripravljena v po
ravnavo.
Zdenka Lindič Dragaš je v
svojem zagovoru povedala, da je
vse informacije, ki jih je uporabi
la, dobila od zanesljivih ljudi.

KOLPA SE NE VE ZA
SVOJ DELEŽ

Prestrašeni zaradi nasilja Romov

^1 najprizadevnejsim. Proslave
lJe udeležil tudi državni sekreitMa)avno varnost g- Borut Likar
MNZ,, ki je imel slavnostni go' w‘' Na proslavi s0 nastopili
I jj^lci OS Šmarjeta; za to gre
| Jvala ravnatelju ^.Jožetu Peč•Jja, ki je kljub počitnicam ornod:, prijetno popestritev prireLlve. UNZ Novo mesto je v
Im-’ 2- julija, v Metliki pripravila
I J. športna tekmovanja v 4 dis! ij,ah ter družabno srečanje, na
j^fcm so najboljšim športni? Podelili diplome in pokale,
t Mebrni znak zaslug za varnost
C^teklem letu so prejeli: MlatiiJBesnica - postaja mejne poli
li Metlika, Karol Doboši - OKC,
i|i,l!nka Mali - Oddelek skupnih
I
Franci Prašnikar - poiicijrPostaja Novo mesto in Zlatko
UPanek - Urad načelnika; bro|j !> znak za varnost pa: Dušan
kj^injak s policijske postaje
bL,nje, Janez Jeriček s policijske
aje Črnomelj ter Milan Mede
l(^ena Rešeta s postaje prometEjolicije Novo mesto. Pisno po
lh 0 za uspešno opravljanje nalanskem letu pa so prejeli; z
L.°meške policijske postaje
tjj~[ej Bahor, Jože Kobe in LudtD.rrosenik, s postaje prometne
Kc*je Novo mesto pa Srečko
k*aer; s postaje mejne policije
L^ka Jože Bahor, Robert Čuk,
S,>Laj, Bogdan Sopčič in
j(Sko Suklje; s policijske postaX hfjfljomelj Edvard Klepec in
P L?r Zupanc; s policijskega odk®
v Dolenjskih Toplicah pa
iil' MvMf Lah in Slavica Senica.
lC' I VC'iu Povšetu, načelniku UNZ
' liijf* mesto, je Milan Kučan 26.
podelil državno odlikova* kastni znak RS.

kom: “Na kandijskem vrtu so se
zaradi njegove zagnanosti namreč
mnogi prepričali, da mu gre - geo
detu s srednjo šolo - še natakarstvo mnogo bolje od rok kot župa
novanje.”

Sledil je članek z naslovom
Župan ne dovoli nakupa rokavic
za komunalce, kjer v nadaljeva
nju piše, da si menda njegov
strankarsko podložni direktor ko
munale ne upa na lastno pest
kupiti niti 20 parov rokavic za
delavce na mestni čistilni napravi,
čeprav ni slišati, da bi mu navili
ušesa za nakup lepe temnozelene
devetnaistice, vrhunec vsega pa
naj bi bil odmev v Dolenjskih spo
tikanjih na dogodke okoli članka
Jožeta Kosa v Mladini. Koncilija
je kategorično zanikal obstoj
nezakonskega otroka, Lindičeva
pa je v spotikanjih kljub temu
zapisla: “...Novomeška ulica ne
glede na prizadetega župana
tožbe in grožnje vztraja pri svo
jem, češ da župan zanika otroka,
njegove matere pa ne...” Koncili
jo je že objava v Mladini izredno
prizadela, a je vsaj v razmerju do
javnosti poskusil ublažiti njene
učinke, in ga je zadnji zapis Lindičeve hudo prizadel, saj je bil s
tem osmešen, prikazan kot dvolič
než in nemoralnež.
Med zaslišanjem je Koncilija
med drugim povedal, da so se
poleg teh pojavile tudi govorice o
njegovem potovanju v Munchen z
neko žensko in o tem, da živi s
Francozinjo, pa tudi s kaplanom,
ki naj bi ga med nečistovanjem
zalotili v avtomobilu poleg Krke,
so ga zamenjali. Zaradi govoric in
zapisov v časopisih ni imel težav
le v zasebnem življenju, pač pa ga
je kot kapiteljskega diakona na
zagovor poklical tudi nadškof dr.
Šuštar, ki mu je svetoval, naj stvari
uredi na sodišču.

Povečini so bili to sedanji župa
novi sodelavci in njegovi nekda
nji sodelavci iz Javnega podjetja
Komunala pa tudi obiskovalci
bogoslužja na Kapitlju. Njihovih
imen ni hotela povedati, zaščitila
pa jih je zaradi bojazni pred župa
novim maščevanjem. Poudarila
je, da so Dolenjska spotikanja
pisana v obliki glose, kar je razvid
no iz tipa črk, okvira in nadnaslo
va. Po njenem mnenju je novinar
ogledalo družbe in se ne more
ogniti ravnanju, odločitvam in
vedenju funkcionarjev, ki imajo
neposreden vpliv na življenje
občanov. Poleg tega je povedala,
da ne ve, kakšno zvezo ima z nje
nim primerom članek v Mladini
in grozilna pisma.

Medtem ko je bila natakarica
lažje poškodovana po rokah, jo je
Anton kar precej skupil. Na zdra
vljenju v bolnišnici je ostal cel
teden. Rano na glavi so mu zašili
z osmimi šivi, zaradi lažjega pre
tresa možganov se mu vrti še
danes. Desno roko je imel v mav
cu, kazalca pa še vedno ne more
prav premikati. Na odprti rani
leve roke, ki je bila tudi zlomlje
na, je imel že dve operaciji, a še
vedno hodi vsak drugi dan na pre
vijanje. Udarci so padali tudi po
predelu ledvic. “To ni bilo prvič,
da so Romi iz Borihe napadli
Rosalničane. Po pravici povem,
da se jih bojimo, saj imajo orožje.
Velikokrat slišimo, da v naselju
streljajo. Tudi po njivah nam
kradejo, a se jim nihče ne upa nič

* Janez Ogulin, pomočnik ko
mandirja postaje mejne policije
Metlika, pa je povedal, da je
policija zoper osumljence kazen
sko ovadila ter naredila vse ukre
pe, ki jih lahko policija naredi v
okviru svojih pristojnosti. “Še
več, policija je opravila tudi pogo
vore z občani in proti Romom
ukrenila vse, kar nam dopuščajo
pooblastila, predvsem pa se tru
dimo, da se ne bi problem še
razbohotil. Slane je bil osebno
obveščen o členih, po katerih smo
ukrepali,” je dejal Ogulin ter
pristavil, da policiji ni vseeno, kaj
se dogaja v občini.
reči. Njihovo nasilje pa vse bolj
narašča,” je v imenu krajanov
potožil pretepeni Anton.
Najbolj pri vsem ga moti, da na
policiji, ki so jo poklicali takoj po
incidentu, še vedno zatrjujejo, da
je šlo za pretep ter da so v njem
poleg Slanca sodelovali neznanci.
“Kako naj bi bil pretep, če pa sem
jih, povsem nepričakovano, dobil
le jaz? Policistom sem povedal
tudi imena vseh treh napadalcev,”
poudarja Anton.
M. BEZEK-JAKŠE

NA SLOVESNI PROSLAVI - Takole slovesno je bilo na praznova
nju 90-letnice PGD Vrhpolje, ki spada pod gasilsko poveljstvo občine
Šentjernej. Skrajno levo je tudi del ročne brizgalne, ki predstavlja edino
od gasilskega orodja, kar so vaščani rešili med bombardiranjem med
drugo svetovno vojno. Ohranili so jo do danes. (Foto: L. Murn)

Vrhpolje ima novo vozilo
Ob 90-letnici PGD Vrhpolje bogata prireditev
VRHPOLJE - Gasilci Pro
stovoljnega gasilskega društ
va (PGD) Vrhpolje iz šentjernejske občine so svoj visoki ju
bilej, 90-letnico obstoja, želeli
združiti s praznovanjem dneva
državnosti. Toda deževno vre
me je bilo krivo, da prireditev,
pred katero je potekalo še
občinsko gasilsko tekmovanje
desetih društev, ni bila minulo
nedeljo, pač pa to soboto, 29.
junija. Slavnostni govor je imel
župan občine Šentjernej Franc
Hudoklin. Poleg prevzema no
vega gasilskega vozila so pode
lili priznanja in pokale najbolj
šim gasilskim enotam in pre
hodni pokal maharovškim ga
silcem ter čestitali PGD Vrh
polje za skoraj sto let delova
nja; priznanje je Hudoklin po
delil predsedniku društva An
tonu Pirkoviču.
Začetke gasilstva v Vrhpolju
je mogoče zaslediti leta 1906,
ko je jeseni že nastala prva
gasilska desetina. Začelo se je
skrbno zbiranje denarja in tri
leta pozneje so že imeli prvo
ročno brizgalno in najnujnejšo
gasilsko opremo. Na mestu
današnjega spomenika so zgra
dili prvi gasilski dom. Leta 1931
je nastalo društvo in nasploh
obodbje do druge svetovne
vojne velja za eno najboljših.
Žal je bila med vojno vas bom
bardirana in tako je bil uničen
tudi gasilski dom z opremo;
vaščani so rešili le ročno črpal
ko, ki je bila na sobotni sloves
nosti tudi na ogled. Z gradnjo
novega doma so vrhpoljski ga
silci začeli leta 1953 in ga do
končali 1964, v sedemdesetih
pa so s skupnimi močmi spet
začeli napredovati: kupili so
motorno brizgalno, leta 1976

novo orodno vozilo, razvili so
svoj prapor, leta 1980 dozidali
gasil-ski stolp, zamenjali kriti
no itd.
Nov in nepogrešljiv del opre
me pa je sedaj gasilsko vozilo
GV-1; avtomobilske ključe je
župan Hudoklin predal Jožetu
Grubarju, poveljniku PGD
Vrhpolje, avto pa je (predvsem
sireno) preizkusil šofer Franc
Golob. Novo vozilo je z željo,
da bi čim večkrat služilo za pa
rade in tekmovanja ter čim red
keje za požare, blagoslovil šentjernejski župnik g. Anton Trpi
na. Kulturni program tudi to-

• Pomemben in zanimiv del
programa je bila tudi razgla
sitev rezultatov gasilskega tek
movanja desetih gasilskih dru
štev. Priznanja in pokale so po
delili Metod Krivina, poveljnik
občinskega gasilskega poveljst
va, ter Anton in Jože Jakše, se
ktorska poveljnika. V kategori
ji članic so bile prve gasilke iz
Orehovice, druge pa iz Cerove
ga Loga, izven konkurence sta
tekmovali ekipi iz Maharovca
in Rateža. Prvo mesto in pre
hodni pokal si je prislužila
prva ekipa iz Maharovca, dru
ga ekipa iz Maharovca je bila
druga, tretja iz Ostroga; sledile
so še iz Vrh-polja, Stare vasi Loke, Orehovice, Mokrega Po
lja, Grobelj, Šentjerneja in Ce
rovega Loga.
krat ni šel brez glasbe - prispe
vali so ga šentjernejska godba,
Šentjernejski oktet in mlada
pevka Maruša Piletič, ki se že
lahko pohvali s prvo svojo kase
to in zgoščenko.
L. M.

K.
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Padalstvo se je prijelo
Prva dva tečajnika po več kot 20 letih dobila padalsko
dovoljenje - V letu več kot 700 skokov

V

Šport iz Kočevja in
Ribnice
KOČEVJE - Nogometaši Kočev
ja bodo jeseni štartali v peti ligi. Po
mnenju Jožeta Goršeta je večina
nekdanjih igralcev privolila, da bi
igrala v novi ligi. V Kočevje se bodo
nekoliko težje vrnili igralci iz ljub
ljanskega moštva Avto Vevče, kjer
ne dobijo izpisnice brez oškodfline.
Starejšim igralcem se bodo pridru
žili mladinci, tako da se bo obenem
izkušena in pomlajena ekipa že pri
hodnjo sezono lahko potegovala za
napredovanje v četrto ligo.
RIBNICA - V zadnjem krogu
občinske lige Ribnice v malem
nogometu so bili doseženi nasled
nji izidi: Okrepčevalnica Malus :
Biba Market T 6:2, Grafit : Kocka
& Urška 3:5, Optik Poznič : Avtocenter Prestige 0:18, Elin Kot: Agaton 1:4, Divji jezdeci : Gostilna
Murn 8:0. Spomladanski prvak je
Avtocenter Prestige, ki je zbral 25
točk, druga je Kocka & Urška 21,
trejtji Grafit 19 itn. Na listi strelcev
vodi Srečko Rajšelj (Avtocenter
Prestige), kije dosegel 20 zadetkov.
Jesenska sezona se bo začela 25.
avgusta.
RIBNICA - V Izoli se je končala
prva ribniška rokometna šola, ki jo
je vodil trener Zdenko Mikulin.
Pomagali so mu Nikola Radič, Pe
ter Karpov, Janez Ilc in Stojan
Gelze. Rokometnih veščin se je
učilo 120 igralcev iz Ribnice, Kočev
ja, Ponikev, Loškega Potoka, Sodra
žice in Kranja. Šola bo poslej tradi
cionalna.
KOČEVJE - Kegljači Kočevja, ki
so lani dosegli dobre izide v drugi
ligi, imajo težave s pripravami pred
novim prvenstvom. Kegljišče v
športnem parku Gaj bi morali že
obnoviti, a se ni premaknilo nič.
Jože Kozina, tehnični vodja, je de
jal, da so nezadovoljni s počasnostjo
obnove, saj nimajo kje vaditi, vpra
šanje pa je, ali bodo sploh lahko tek
movali v Kočevju. Primernega keg
ljišča ni v Ribnici, kar pomeni, da
morajo vaditi ali v Novem mestu ali
v Ljubljani.
M G

PROFESIONALEC IN KRKAŠI - Kolesarski konec tedna v Novem mestu je tudi najbolj nejeverne strokov
njake dokončno prepričal, da prav velike razlike med poklicnimi in amaterskim kolesarji ni. Res da je v nedeljo
zmagal italijanski profesionalec Reconati, a so se za njim uvrstili kar štirje Krkaši. Poleg tega je njihov klubski
tovariš Pavel Šumanov osvojil tudi prvo mesto v gorskih, letečih in premijskih ciljih. Na sliki so: zmagovalec
Reconati na vrhu zmagovalnih stopničk, ob njem pa Gorazd Štangelj in Milan Eržen obdani z domačimi
lepotičkami. Vedno zgovorni šef kolesarjev ljubljanskega Roga Zvone Zanoškar je že po sobotnem zmagoslavju
svojih fantov na kronometru dejal, da sta si moštvi Roga in Krke enakovredni in da enkrat zmaga eno, drugič pa
drugo. Očitno pa je, da so Ljubljančani močnejši v kronometru, Novomeščani pa na cestni dirki, ki v kolesarst
vu kljub vsemu pomeni precej več.

Za Italijanom štiije Novomeščani
Medtem ko so v soboto v Novem mestu med člani slavili Ljubljančani, med mladinci
pa Ribič, je v nedeljo posijalo sonce Italijanu Recanatiju in Krkinim kolesarjem
NOVO MESTO - Kakovostna udeležba, sreča z vremenom in
uspešen nastop kolesarjev novomeške Krke so skupni imenovalec 19.
tekmovanja za Veliko nagrado Krke. Sobotna dirka je bila posvečena
spominu na nesrečno preminulega mladega novomeškega kolesarja
Milana Novaka in najmlajši Krkini kolesarji so na njegov grob, tako
kot vsa leta do sedaj, pred začetkom dirke odnesli venec. Medtem ko
so na sobotni dirki na čas med člani kolesarji ljubljanskega Roga doka
zali, da jim v tej disciplini ni para, so tekmovalci novomeške Krke v
nedeljo na cestni dirki na tradicionalnem balkanskem kroku stvar
obrnili na glavo in tako kot pred tednom v Lenartu na državnem prven
stvu premagali vse ostale slovenske kolesarje.
Kronometrska proga za starejše
mladince in člane od Otočca čez
Maharovec do Novega mesta je bila
tokrat dolga 22,7 km. Med člani so
kolesarji ljubljanskega Roga potrdili
sloves specialistov vožnje na čas. Po
pričakovanju je zmagal olimpijec
Robert Pintarič (čas 29:40; povpreč
na hitrost 46,5 km/h) nad Sasom
Svibnom in Borisom Premužičem,
četrti je bil član kranjsko-italijanskega poklicnega moštva Cantina
Tollo Co Bo Sava profi Juri Recanati, peti najboljši Krkaš Brane Ugrenovič, Pavel Sumanov je bil šesti,
Sandi Papež pa deveti. V vrstnem
redu za državno prvenstvo na kro
nometer je bil v kategoriji elite

Ugrenovič četrti in Papež peti. Med
kolesarji do 23. leta je zmagal
rogovec Andrej Hauptman, krkaša
Martin Derganc in Branko Filip pa
sta zasedla tretje oziroma četrto
mesto. Med starejšimi mladinci, ki
so vozili na isti progi, je zmagal
Novomeščan Peter Ribič (povpreč
na hitrost 44,1 km/h), ki bi se s
svojim časom tudi med člani uvrstil
med najboljših deset, za Pintaričem
pa je zaostal le minuto in 37 sekund.
Med mlajšimi mladinci je zmagal
Boštjan Krevs iz Lenarta, Gregor
Zagorc iz krškega Savaprojekta je
bil tretji, Novomeščan Gaber Gomišček pa peti. Med ženskami je zma
gala Marija Logonder (Proloco

Zmagovalci so hvalili Mimopečane
Etiopijec Terefe Mekonnen in Mariborčanka Silva Vivod v Mirni Peči nista zmagala
prvič - Vsi udeleženci z zmagovalcema na čelu so pohvalili gostoljubje domačinov
MIRNA PEČ - Mirna Peč je v soboto spet doživela svoj dan. Ne le
tisti Mirnopečani, ki so pod vodstvom neutrudnega Iztoka Golobiča
že štirin^jstič pripravili Mirnopeški tek, pač pa tudi vsi krajani Mirne
Peči in okoliških vasi ter zaselkov so izredno gostoljubno sprejeli 350
tekačev, ki so se pomerili na 21 km v malem maratonu in na 10 km v
trimskem teku. Poleg uradnih okrepčevalnih postaj so domačini tekače
na naporni poti vzpodbujali in jim nudili osvežitev na skoraj vsakem
koraku. Skratka Mirna Peč živi s svojim tekom in njegovimi junaki,
zato se tudi za bodočnost te prireditve ni bati.
Zmagovalcema 21-kilometrske
proge posvečajo vsako leto posebno
pozornost in tako je bilo tudi letos.
Zanimivo je, da sta tudi tokrat na
vrhu zmagovalnih stopničk stala sta
ra znanca mirnopeških tekov: med
moškimi najhitrejši Etiopijec Terefe
Mekonnen, ki je v Mirni Peči po
letih 1992,1993 in 1994 tokrat zma
gal že četrtič, med ženskami pa
najboljša Mariborčanka Silva Vi
vod, kar je njena tretja mirnopeška
zmaga. Od Dolenjk je bila na polo
vični progi maratona najhitrejša
nekdanja prvakinja v padalstvu

Novomeščanka Dara Uhan, od Dolenjcev pa Anton Švigelj iz ŠmarjaSap. 32-letni Mekonnen je s časom
1:09,22 za manj kot 2 minuti zgrešil
svoj rekord mirnopeške proge,
drugouvrščeni 31-letni Mariborčan
Igor Šalamon pa je za zmagovalcem
zaostal le za 35 sekund, čeprav je na
začetku kazalo precej drugače.
Rusa Vasiljev in Nailoučkov ter Ita
lijan Toman so začeli silovito in so
imeli že znatno prednost, a so se,
ker niso poznali težke proge, očitno
precenili, saj sta Rusa, ko sta vide-

LEPOJE POGLEDATI MNOŽICO tekačev in gledalcev, ki se vsako leto
zberejo na štartu mirnopeških tekov. Tudi letos je organizatorjem priredi
tev lepo uspela, žal pa na tekmovanju ni bilo prav veliko članov dolenj
skih atletskih klubov, saj je ta čas zanje višek sezone in imajo istočasno
tudi druga tekmovanja. Večkratna zmagovalka 10-kilomelrskega teka
Mateja Udovč je bila ta čas na Portugalskem na evropskem pokalu Bruno
Zauli. (Foto: Lidija Murn)

DOLENJSKI LIST

la, da ne bo nič od zmage in nagrade
150 tisoč tolarjev, odstopila, med
tem ko je Italijan na koncu za zma
govalcem zaostal za 21 minut. Me
konnen, Šlamon in tretjeuvrščeni
Drago Paripovič iz Zagreba so
družno tekli vse do nekaj kilometrov
pred ciljem, ko je najprej močno
povlekel temnopolti Etiopijec, za
njim pa še Mariborčan, ki pa stare
ga lisjaka ni mogel dohiteti. Zanimi
vo je, da je Šalamon že naslednji
dan nastopil na državnem prvenst
vu v gorskem teku v disciplini samo
navzgor od Idrije do Vojskega in na
9,3 zmagal. Oba zmagovalca sta se
domačinom zahvalila za topel spre
jem in obljubila, da prideta v Mirno
Peč tudi prihodnje leto.
Na 10-kilomctrski progi je zma
gal Sevničan Robert Grojzdek
(30:09), ki je bil najboljši tudi med
pripadniki slovenske vojske, drugi je
bil Jože Petkovšek iz Logatca, tretji
Mitja Kren iz novomeške vojašnice,
četrti Franci Menič iz Šentjerneja,
peti pa Novomeščan Borut Retelj,
sicer vodja športne dejavnosti v
novomeški vojašnici. Med ženskami
je bila na isti razdalji najhitrejša
Rezika Kovačič iz brežiškega Fita,
Mateja Tomič iz Šentjerneja je bila
tretja, Zvonka Bregar četrta in Ja
nja Košar (obe Sevnica) peta. Poleg
malaga maratona in trimskega teka
na 10 km so Mirnopečani, ki so se
po besedah udeležencev tudi tokrat
izjemno izkazali, pripravili tudi tek
movanja za najmlajše na progah od
420 do 1500 m. Na krajši progi so
tekmovali otroci od 6. do 11. leta.
Med deklicami je zmagala Branka
Virtič nad Katarino Makše in Ino
Brišek, med dečki pa Klemen Metič
nad Stankom Plazarjem in Blažem
Kramarjem. Na daljši progi so tekli
mladi od 12. do 14. leta. Med dek
leti je zmagala Tina Dragan nad
Janjo Pungerčar in Polono Martič,
med fanti pa Borut Veber nad Bu
kovcem in Marjanom Tomšičem.
I. VIDMAR

Scott), medtem ko je bila edina
kolesarka novomeške Krke Marje
ta Sajevec tretja.
V nedeljo so se za Veliko nagra
do Krke dopoldne najprej pomerili
starejši in mlajši mladinci. Organi
zatorji so se bali, da jim bo kot lani
ves čas nagajal dež, vendar je še
pred koncem mladinske dirke pone
hal. Junak petih krogov balkan
skega kroga je bil Krčan v dresu
novomeške Krke Uroš Dular, ki je
že v drugem krogu poskusil s samo
stojnim pobegom, si nabral skoraj
tri minute prednosti, in tudi ko so ga
poldrugi krog pred ciljem ujeli štir
je zasledovalci, ni popustil. Ves čas
seje z ostalimi menjal na čelu in bil
najmočnejši tudi na cilju ter zaslu
ženo zmagal nad Andrejem Pleš
narjem iz Nove Gorice, Ljubljanča
nom Alešem Mrvarjem, Avstrijcem
Patrickom Hoflerjem in Kranjča
nom Markom Žepičem, ki so imeli
pred glavnino 44 sekund prednosti.
V glavnini so dirko končali tudi
najboljši mlajši mladinci - zmagal je
Sebastjan Miklavec iz Nove Gorice,
Krčan Gregor Zagorc je bil tudi
tokrat tretji, najboljši Novomeščan
Klemen Logar je bil četrti, med
najboljših deset pa sta se uvrstila še
Krčan Dejan Žnidaršič na 7. mesto
in Novomeščan Matevž Šutarič na
deveto.
Popoldne so sc na 182 km dolgi
progi pomerili člani. Preko 100 kole
sarjev se je zbralo na štartu, med
njimi pa so bili tudi profesionalci
moštva Cantina Tollo z zmagoval
cem dirke po Sloveniji Lorenzom Di
Silvestrom na čelu in najboljša ita
lijanska amaterska ekipa Zalf Fior,
v kateri letos vozi tudi Novomeščan
Gorazd Štangelj, ki pa je tokrat
oblekel dres svojega matičnega klu
ba Krke, razen Valterja Bonče pa ni
manjkal prav nihče od najboljših
slovenskih tekmovalcev.
Junak izredno napete dirke je bil
Bolgar v Krkinem dresu Pavel Šu
manov, ki je po izredno počasnih
prvih dveh krogih ušel glavnini in
več kot polovico dirke prevozil sam.
V tretjem krogu je imel tri minute
prednosti, v petem krogu se mu je
glavnina približala na vsega deset
metrov, a mu je uspelo še enkrat uiti
in si pridobiti 2 minuti prednosti.
Poldrugi krog pred koncem dirke so
ga dokončno ujeli, med zasledoval
ci pa so sc najbolj trudili prav
poklicni kolesaiji pa Kranjčani in ob
koncu tudi rogovci. Razplet dirke se
je začel v zadnjem krogu, ko je v
Ločni pobegnil Bogdan Ravbar, na
klancu pred Ratežcm ga je ujel in
prehitel Italijan Juri Recanati. Ven
dar Bogdan ni popustil, na Malem
Slatniku pa se mu je pridružil še
Gorazd Štangelj. Na vso moč sta
lovila Italijana, ki je najboljši prav
na dolgih nekajkilometrskih za
ključnih Sprintih. Množica gledalcev
je na cilju na Glavnem trgu tako naj
prej pozdravila Recanatija, za njim
pa kar štiri Krkine kolesarje, saj je
le pet sekund za njim na cilj pripe
ljal Štangelj, glavnina pa je ravno
toliko zaostala za Štangljem. Rav
barja je na sami ciljni črti prehitel
Milan Eržen, veliki uspeh Krke pa
je dopolpjl Brane Ugrenovič, ki je
bil peti, medtem ko je bil Bogdan
Fink deveti. Zmagoslavje kolesarjev
je zvečer pokvarila vest s seje olim
pijskega komiteja, ki je dokončno
odločil, da bo na olimpijskih igrah
Pintarič nastopil brez pomoči ekipe,
v kateri naj bi bila tudi Fink in Štan8e|i

I. VIDMAR

kot 700 skokov, letos spomladi pa
so kupili 5 novih šolskih padal in
za odmetavanje padalcev usposo
bili štirisedežno športno letalo
Česna 172. V četrtek in petek sta
po več kot 20 letih prva novo
meška padalca, 17-letni Simon
Dular, ki je do sedaj opravil naj
več, kar 77 skokov, in Alojz Strajnar s 73 skoki uspešno opravila
teoretični in praktični padalski
izpit ter si s tem pridobila dovo
ljenje, s katerim lahko skačeta sa
mostojno, kar bo prišlo zelo prav
tudi organizatorjem različnih pri
reditev na Dolenjskem, saj je
otvoritev prireditve s skokom
padalcev še posebno zanimiva.
Padalci imajo še precej načr
tov. Radi bi, da bi letos opravilo
izpite še šest lanskih in letošnjih
tečajnikov, še ta mesec bodo
začeli nov tečaj (prijave na tele
fon 322 222), kupili bi še športno
padalo, s katerim bodo lahko na
stopili tudi na tekmovanjih. I. V.

NOVO MESTO - Ta teden je
minilo dve leti, odkar je novome
ški aeroklub na državnem prven
stvu v padalstvu v Prečni odprl
knjigo, v katero so se vpisovali
kandidati za padalski tečaj. Kljub
temu da so nekateri nejeverno
zmajevali z glavami, češ saj je
padalstvo v Novem mestu že bilo,
pa je propadlo, a tudi padal in
letala prirejenega za padalce v
Novem mestu ni, se je padalstvo
v Novem mestu prijelo. Še isto
jesen je inštruktor Viktor Kuplenik začel predavati skupini
mladih zanesenjakov, od katerih
jih je lani v začetku julija 18 tudi
že prvič skočilo s padalom.
Od začetka je bilo težko, saj so
si morali vso opremo izposojati,
letalo pa za vsak skok posebej
najeti. Kupleniku se je kasneje
pridružil Ribničan Aleš Debe
ljak, ki je postal tudi član novo
meškega kluba. Kljub vsem teža
vam so v enem letu opravili več

INTERIER V
KORAČEVEM POKALU

Janja in Boštjan
najboljša
športnika

KRŠKO - Prejšnji teden so v
Munchnu v hotelu Sheraton izžre
bali skupine in pare za evropska
košarkarska tekmovanja. Krški Interier, ki je v pretekli sezoni osvojil
drugo mesto v državi, se je na ta
način uvrstil v Koračev pokal, kjer
bo tako kot preostala slovenska klu
ba Satex in Idrija moral najprej ig
rati kvalifikacijski tekmi. Krčanom
je žreb določil češko moštvo Ostra
va, s katerim se bo 11. septembra
pomeril najprej na tujem, 18. sep
tembra pa še doma. V primeru us
peha bodo tekmovanje nadaljevali v
skupini F, kjer bodo igrali še fran
coski Nancy, turški Meysu ter zma
govalec med romunskim moštvom
Erbasu in Bipo-Modo iz Ukrajine.

V osnovni šoli Dobrepolje

PAVLIČ DRUGI
GOLICA - Avtomobilisti so se
konec tedna pomerili v gorski hitro
stni dirki na Golico, kjer je bil Alojz
Pavlič, ki vozi za Avtohišo Novo
mesto, v pokalu Clio drugi, drugi
Novomeščan Andrej Fabijan, ki na
stopa za Radio Krka, pa peti. V ab
solutnem vrstnem redu je bil od
voznikov z našega konca z devetim
mestom najboljši lanski gorski in
rally prvak v skupini N Samo Valant
iz Tržišča, ki pa letos predvsem zara
di službenih obveznosti pa tudi
zaradi že nekoliko zastarelega
dirkalnika ne tekmuje na vseh prire
ditvah.

KRESOVANJE IN
NOGOMET
KOSTELSKO - Za dan državno
sti je bilo na prostoru bodočega ka
mpa v Fari kresovanje. Za kulturni
program je poskrbela domača šola.
Svečanost in zabava ob kresu sta
trajala do polnoči. Na sam dan
državnosti pa je bil spet tradicional
ni nogometni turnir, na katerem je
sodelovalo 7 ekip. Zmagala je eki
pa AG Inženiring-Kovinar Kočevje,
2. TŠD Kostel, 3. Babilon Kočevje
itd. Najboljše tri ekipe so prejele
pokale in denarne nagrade. Prilož
nostne nagrade pa so prejeli še:
najboljši vratar Dejan Mrvar, naj
boljša strelca (po 8 golov) Bojan
Mihelič in Igor Muhvič (vsi trije AG
Inžcnirng-Kovinar) in sodnik Ivan
Klarič iz Kočevja. Turnir je kljub
deževnemu vremenu uspel, za kar
so zaslužni vsi tekmovalci/vse ekipe
pa tudi organizator TŠD Kostel.

DOBREPOLJE - Na dobre
poljski osnovni šoli so ob za
ključku šolskega leta razglasih
za najboljša športnika Janjo
Kuplenk, ki je edina v osmem
razredu osvojila zlato športno
značko, in Boštjana Grma, kije
ves predan športu in se je že
vpisal na športno gimnazijo“Sicer pa je na šoli še več do
brih športnikov,” pravi men
torica ŠŠD Anica TernovšekŠportnika leta sta odgovorila
na nekaj vprašanj tako:
- S čim sta si zaslužila pri
znanje?
JANJA: Največ s trudom,
voljo in veliko dela.
BOŠTJAN: Ker imam šport
rad in ker sem na tekmovanjih
dosegel že veliko uspehov.
- Kdo vaju vzpodbuja?
JANJA: Dobra sem v vseh
panogah, najbolj pa mi leži te
nis. Vzpodbuja me oči.
BOŠTJAN: Najuspešnejši
sem v atletiki (skok v daljavo)
in rokometu (igra pri DVZ
Ponikve), saj sem v teh pano
gah prejel največ medobčin
skih priznanj. Vzpodbujajo me
starši in učitelji.
- Imata vzornike?
,
JANJA: Najbolj mi je všeč
Brigita Bukovec.
BOŠTJAN: Vzor so mi špor
tniki, ki dosegajo dobre rezul
tate in imajo veselje do športuBesedilo iri fotoM. STEKLASA

BLAŽ IN KATJA
NOVO MESTO - Člana teniške
ga kluba Krka Novo mesto Blaž
Turk in Tjaša Blaznik sta sc na 35.
mednarodnem Bergantovem me
morialu v tenisu za igralce do 14. in
do 16. leta uvrstila v polfinale, kjer
je Blaža s 6:1, 4:6, in 6:3 premagal
Ljubljančan Andrej Kračman, Kat
jo pa s 6:2 in 6:0 Mariborčanka Tina
Hojnik. Nastopilo je 270 mladih
tenisarjev iz 14 evropskih držav, od
Novomeščanov pa so Tadej Pucelj,
Suzana Matoh in Tjaša Blaznik iz
padli v prvem krogu glavnega tur
nirja, Gašper Župevec in Maj Jožef
pa že v kvalifikacijah.
V. T.

Janja Kuplenik

OSMA STOPNJA
NOVO MESTO - Novomeška
plezalka Romana Tomšič je na
začetku letošnje plezalne sezone
preplezala nekaj smeri osme težav
nostne stopnje. V steni Ospa so bile
to smeri Trio Fantastikus, Termicnto in Demolition Party, v plezališču
Kotečnik pri Celju pa smeri Kajla,
Sveta Eva in Korak do sanj, ki jo je
Romana splezala na pogled.
R.T.

Boštjan Grm
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ŽERJAV NAJBOLJŠI
. Brežice - v soboto, 22. junija,
ie bilo v Zagrebu tradicionalno
roednarodno prijateljsko srečanje
dveh sokolskih društev v športni
gimnastiki. Hrvaški sokoli so bili v
hipnem delu tako v ženski kakor
tudi v moški razvrstitvi boljši. Velik
uspehje dosegel Drago Žerjav, kije
med posamezniki osvojil 1. mesto, k
uspehu pa je pripomogel tudi Matej
Malus s tretjim mestom. V ženski
Konkurenci sta bili najboljši Breži
ški Tadeja Cetin in Jerneja Kri-

ULETOVA IN ČOSIČ
KRŠKO - S finalnim nastopom je
»ončano odprto prvenstvo v kegtjanju za pokal mestne občine Kr**°; Poleg najboljših iz predtekmo
vanja so nastopili še člani državnih
tuprezentanc. Presenetljivo sta
gagala: Joža Ule (Cerknica) nad
^afarjevo (Krško) - 6. je bila Dal
ija (Trebnje) - in Miro Čosič nad
Kocjanom, 6. je bil Soldat (vsi
KrSko).
N. G.

ZAKLJUČEK SEZONE
.Šentjernej - v letošnji sezo?]je bila na pobudo predstavnikov
I uba z območja Šentjerneja in
Škocjana organizirana liga v malem
šugometu na travi. Končno zmago
K slavil klub Polana nad Zidaki,
Brmovljem in Miklavžem. Najboljši
'belec lige je bil Rajko Zakšek iz
p°lane (28 golov), najboljši vratar
Pa Darko Cekuta iz Zidakov.
A. M.

Za svetovne medalje v Cerkljah
V soboto se je v Cerkljah začelo 26. svetovno vojaško padalsko prvenstvo - Na medalje
računajo tudi Slovenci, ki niso še nikoli ostali brez njih - Nastop akrobatov
CERKLJE - Prirediteljem 26. vojaškega svetovnega prvenstva v
padalstvu v Cerkljah je že na začetku ponagajalo vreme. Ža uvod so z
letali F-16 svoje znanje in veščine v soboto in nedeljo pokazali piloti
ameriške vojske, člani akrobatske skupine Thunderbirds, od tekmo
valnega programa pa so zaradi nizke oblačnosti prve dni izpeljali le
okrnjen program.
Slovenska reprezentanca, ki je
bila zadnja leta vedno med naj
boljšimi, je tokrat slabo začela, saj
si je že v prvi seriji prislužila 5 cen
timetrov, kar je ogromno, glede na
to, da je ponavadi za medalje po
trebno vseh deset serij opraviti brez
kazenskih centimetrov, o prvaku pa
pogosto odločajo šele dodatni sko
ki, ko velikost ciljne pike zmanjšajo.
To se bo letos težko primerilo, saj je
velikost elektronskega po novih
pravilih, sprejetih letos, od 5 zma
njšana na 3 cm. Drugi dan je šlo
našim nekoliko bolje, saj so petim
dodali le še 2 cm, s čimer so bili
takrat na 6. mestu, medtem ko so
vodili Poljaki in Španci brez kazen
skih centimetrov. Dekleta so v
ponedeljek opravila prvo od treh
kvalifikacijskih serij figurativnih
skokov. Vodila je Nemka Baer, slo
venska predstavnica Irena Avbelj pa
je bila osma.
Skoki na cilj se izvajajo iz višine
1000 m, cilj ima polmer 16 cm, v
polfinalno deveto serijo se uvrsti
polovica ekip iz prvih osmih serij, v
finale pa polovica ekip iz devete se
rije, v primeru enakih izidov pa se
tekmovanje nadaljuje z dodatnimi
skoki. Zmaga ekipa ali posameznik
z najmanjšim seštevkom centime
trov.

Figurativnih skoki se opravljajo z
višine 2200 m, tekmovalec pa mora
v polminutnem prostem padu opra
viti šest vnaprej določenih likov (dva
leva zavoja in dva desna zavoja za
360 stopinj ter dva salta nazaj).
Boljši je tekmovalec, ki vseh šest
elementov opravi v čim krajšem

• Svetovno prvenstvo bo trajalo
do nedelje, do takrat pa naj bi, če
jim bo vreme šlo vsaj kolikor to
liko na roke, izpeljali tekmova
lca v treh disciplinah, vse tri pa
bodo štele za kombinacijo med
posamezniki in ekipami. Vsak
dan naj bi se tekmovanja začela
ob osmih zjutraj in bodo trajala
predvidoma do osmih zvečer ra
zen v nedeljo, ko se bodo tekmo
vanja končala odvisno od oprav
ljenega programa v prejšnjih
dneh, zaključna slovesnost z raz
glasitvijo rezultatov in podelitvi
jo medalj pa bo ob šestih popol
dne.
času. Časovna omejitev pri moških
je devet, pri ženskah pa deset se
kund. Po treh serijah se v finalno
serijo uvrsti polovica tekmovalcev,
peta serija pa je namenjena raz-

MARTIN KRPAN 96
. NOVO MESTO - V soboto, 29.
fjija, je bilo v Novem mestu peto
Umovanje za najmočnejšega Sloi*n.ca “Martina Krpana 96”. Najtrije so bili Janez Blažič, Slav°Malbaša in Stane Hribar.
B. V.

THUNDERBIRDS NA VDUŠILI - Demonstracijska eskadrilja vojaškega
letalstva Združenih držav Amerike Thunderbirds se je s šestimi letali F-16
Fighting Falkon gledalcem na letališču v Cerkljah predstavila v soboto in
nedeljo. Na njihovi predstavitvi običajno nastopa po šest letal: štirje piloti
izvajajo skupinske akrobacije, dva pa v samostojnih letih prikazujeta sk
rajne zmožnosti letala F-16. Thunderbirds so ena izmed najbolj znanih
akrobatskih skupin in letno pripravijo 88 nastopov, od leta 1953, ko so bili
ustanovljeni, pa si jih je ogledalo že preko 275 milijonov ljudi. Skupino
poleg osmih pilotov in treh častnikov za oskrbo sestavlja še preko 130
podčastnikov in vojakov.

Od domačih najhitrejši Figar S
Šentjernejčane je bila najbolj uspešna 7. dirka, ko je Humek ml. s Figarjem S
*tnagal, Maletič pa je bil s Pelizono tretji - Kvalifikacije za derbi dobila Lenta
. ŠENTJERNEJ - Šentjernejčani
.v nedeljo na domačem hipodrol11 Pripravili svojo prvo letošnjo
Meniško prireditev. V devetih
č*ah sporeda je nastopilo 80 konj
Slovenije in Hrvaške, ki si jih je
?edalo okoli 2000 gledalcev. Po tri
Fage so dosegli Ljutomerčani in
Mendčani, ena je odšla v Mari-

bor, izkazali pa so se tudi domači
rejci. Kilometrski čas 1:21,21 in s
tem tudi zmago v 7. dirki “Mobitel,
d.o.o.” za 3- do 12-letne kasače z
zaslužkom do 1.200.000 tolarjev je
dosegel Ivan Humek mlajši, član
KK Šentjernej, s konjem Figarjem
S, isti čas pa je dosegel tudi drugo-

glinic je zmagal v Lizboni
^ko ženska kot moška reprezentanca ostali v 1. skupini
s
evropskega pokala - Tildi atleti Krke in Fita
^OVO MESTO - Nastop na
d°pskcm pokalu Bruno Zauli,
J"rŠlovenija v obeh konkurencah
JMa v prvo skupino, je za sloven£ atletsko reprezentanco najpoMbnejši v letu, v vsaki disciplini
.č5,°pi
Milni n/v
• I/> • tv
r tl v/ i I < l m Tl
po »n
en 'Aatlet,
praviloma
JjMjši v državi. Razveseljuje dej• da so bili za reprezentanco za
gop v Lizboni izbrani kar trije
iM novomeške Krke in dva atleJlfcžiškcga Fita in vsi so vsak po
Mh močeh prispevali, da je SloMa pri dekletih osvojila peto, pri
^'ih pa šesto mesto, kar pomeni,
^ s,a obe vrsti ostali v 1. evropski
cjpini. Zmagale so Italijanke - pri™nje leto bodo nastopale v super' nad Čehinjami, Portugalkami,
barkami in našimi, šeste so bile
'nje, sedme Nizozemke in osme
galice, ki so padle v 2. skupino.
so postali člani supcrlige med
j Aimi; na naslednjih treh mestih
tjjl Vrstni red enak kol pri ženj n, pela je bila Irska, naši so bili

t

ll

ŠKERJANEC V TREBNJEM
TREBNJE - Na teniškem turnir
ju za pokal mesta Thebnje, ki so ga
v športnem centru Vita pripravili v
sklopu prinveditev Iz trebanjskega
koša, je bil najboljši Marko Škerja
nec iz Grosuplja, ki je v finalu s 7:0
premagal Slavka Kralja. Škerjanec
je v polfinalu s 7:1premagal Novomeščana Jerneja Špilerja, Kralj pa
Sandija Bradača s 7:3.

KRŠKO - Slovenski speedwayisti so nastopili v Ljubljani na dirki
za svetovno prvenstvo skupine B,
kjer sta z dvojnima zmagama v
zaključku prireditve Krčana Krešo
Omerzel in Gerhard Lekše Sloveniji
priborila 5. mesto in s tem obstanek
v drugi svetovni skupini. Zmagali so
Rusi nad Ukrajino in Latvijo, izpad
li pa so Avstrijci in Hrvati.

■ ŠMARJE - SAP - V nedeljo, 7.
pja, bo v Šmarju - Sap potekal 4.
*°lesarski maraton Zupet 96. Probo dolga 80 kilometrov.Med
jšuhm maratonom bo tudi gorska
veizkušnja od Žalne do Polževega.
Umovalci bodo razdeljeni v tri
''uSke in eno žensko kategorijo.

■Trebnje - Jutri, v petek, 5. juli. ’°b 18. uri se bo v Športnem cenb* Vita začel nočni teniški turnir
Jeanih dvojic, na katerem pa imaf Pravico nastopa le poročeni pari.
Rjavite se lahko po telefonu 44

ULETOVA IN COSIC
KRŠKO - V finalu odprtega pr
venstva Krškega v kegljanju so po
leg najboljših iz polfinala nastopili
tudi slovenski reprezentantje, neko
liko presenetljivo pa sta zmagala
Joža Ule iz Cerknice nad Škafarje
vo iz Krškega in Celjanko Šeškovo
pri ženskah in Miro Cosič nad
Zupancem (oba Krško) in Juvan
čičem iz Kranja pri moških.
N. G.

OSTALI V SKUPINI B

Kolesarski maraton

POROČENI PARI

vrstitvi za kolajne.
Likovne skoke izvajajo skupine
štirih padalcev. Prvi lik je vedno
zvezda, sledijo drugi liki v izžreba
nem zaporedju. Boljša je ekipa, ki v
štirih serijah opravi največ priz
nanih likov.
Veliko si od prvenstva obetajo
tudi slovenski tekmovalci, ki so od
leta 1992, ko so v Granadi nastopili
prvič, vedno stali na stopničkah za
zmagovalce in na štirih prvenstvih
osvojili 10 kolajn. Poleg tega je bila
Irena Avbelj predlani v Pergu sve
tovna prvakinja v kombinaciji, leto
pred tem pa je Pogačar zmagal v
skokih na cilj. Moška ekipa je bila
dvakrat srebrna in enkrat bronasta.
I. V.

šesti, Turki pa sedmi.
Igor Primejo v Lizboni dosegel še
en velik uspeh. 59 m in 70 cm je bilo
za slovenskega rekorderja v metu
diska dovolj, da je v Lizboni na at
letskem tekmovanju za evropski
pokal Bruno Zauli zmagal in tako
veliko pripomogel k uspehu Slove
nije v prvi evropski atletski ligi. Po
leg Igorja je od Novomeščanov v
Lizboni nastopil tudi šprinter To
maž Božič, ki je bil s časom 10,54
sekunde peti na 100 m, z 21,38
sekunde pa tudi peli na 200 m, kjer
je pred kratkim postavil državni re
kord. Maleja Udovč je bila v teku na
3000 m s časom 9:47,47 sedma.
Državni rekorder v skoku ob pali
ci Brežičan Jurij Rovan je bil s 540
cm tretji v skoku s palico in je tako
potrdil svojo odlično pripravljenost
na letošnjo sezono, njegov klubski
tovariš Vlado Kevo pa je bil s 63,80
metra v metu kladiva šesti.
L V.
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uvrščeni Štremfelj iz Ljutomera z
Akrijem.
Očitno je letos dobro pripravlje
na tudi šentjernejska kobila Pelizona, ki jo je Vojo Maletič pripeljal na
3. mesto v isti dirki, njen kilometr
ski čas 1:21,46 pa spet obeta. Poseb
no pozornost so pritegnile tudi kval
ifikacije za šesti slovenski kasaški
derbi, ki jih je dobila kobila Lenta z
Mariborčanom Lovrenčičem na
sukiju. Najhitrejša dirka je bila
šesta, ki jo je s kilometrskim časom
1:20,02 dobil Asteriks (Kosec, Ko
menda), Kovačič iz KK Posavje pa
je v tej dirki z 1:21,25 dosegel 7.
mesto. V prijateljskem srečanju
voznikov Slovenije in avstrijske
Štajerske je zmagal Avstrijec Werner Gruber, drugi pa je bil Rudi
Govek.
Rezultati ostalih konj oziroma
tekmovalcev iz šentjernejskega in
krškega kluba: 1. dirka “Obrtna za
druga Hrast” za 2-letne kasače na
1.600 m: 3. Peri Lobell (Bele, Šent
jernej) 1:40,55... Pampa Lindy (Vašcer, Posavje) 1:40,81; 2. dirka “Do
lenjka Novo mesto” za 3- do 4-lctnc kasače z zaslužkom do 75 tisoč
tolarjev na 1700 m: 7. Lueky Law
(M. Mars, Posavje) 1:29,87; 4. dirka
“Zavarovalnica Tilia” za 3- do 12letne kasače z zaslužkom do 250
tisoč tolarjev: 3. Jard II. (F. Cetin,
Posavje) 1:23,00; 5. dirka “Dolenj
ska banka” za 3- do 12-letne kasače
z zaslužkom do 400 tisoč tolarjev: 5.
Fin Kcy (Košak, Šentjernej); 6.
dirka “TPV Novo mesto - spomin
ska dirka Jurija Levičnika” za 3- do
12-letne kasače z zaslužkom do 600
tisoč tolarjev: 7. Firos (Kovačič,
Posavje).

OSTALI V SKUPINI B
KRŠKO - Slovenski specdwayisti so nastopili v Ljubljani na dirki
za svetovno prvenstvo skupine B,
kjer sta z dvojnima zmagama v
zaključku prireditve Krčana Krešo
Omerzel in Gerhard Lekše Sloveniji
priborila 5. mesto in s tem obstanek
v drugi svetovni skupini. Zmagali so
Rusi nad Ukrajino in Latvijo, izpad
li pa so Avstrijci in Hrvati.

PRESTAVLJEN TURNIR
STRAŽA - MN K Straža je nogo
metni turnir, ki bi moral biti 7. juli
ja, prestavila za en teden. Prijave
sprejemajo in informacije dajejo po
telefonu 84 516.

AUDI A4 že od 39.990,— DEM
NOVOST: AUDI A4 AVANT od 50.959 DEM
• z naslednjo opremo:
— el. pomik stekel, el. nastavljiva ogledala
— centralno zaklepanje
— ABS in zračna blazina 2x
— servo volan, nastavljiv višinsko in dolžinsko
— voznikov sedež,nastavljiv po višini
— el. zapora zagona motorja
— tonirana stekla
• OB NAKUPU DARILO
• NOVOST: AUDI A6, 1,8 125 KS
NOVO: PORSCHE LEASING
NUDI ZELO UGODNE KREDITNE POGOJE

Avtohiša Berus
NOVO MESTO
Tel.: (068)342-360, 25-098

Audi

LESO, d.d. v stečaju
ČRNOMELJ
ki ga zastopa stečajni upravitelj Janez PEZDIRC
objavlja

na podlagi sklepa 20/95 stečajnega senata Okrožnega sodišča v
Novem mestu

JAVNI RAZPIS
za zbiranje ponudb za odprodajo neprofitnega stanovanja v
Črnomlju.
Prodaja se enosobno stanovanje št. 11 v Ulici 21. oktobra 17 c,
Črnomelj, v prvem nadstropju štirietažnega stanovanjskega blo
ka, zgrajenega 1980.leta, 33,49 m2 skupne površine. Stanovanje
je z najemno pogodbo oddano za nedoločen čas, z neprofitno na
jemnino.
Prodaja se vrši po principu videno - kupljeno; kasnejše reklamacije
glede stvarnih napak ne bodo upoštevane.
Pogoji:
Zainteresirani ponudniki morajo ponudbe poslati v 15 dneh po ob
javi razpisa v zapečateni ovojnici z oznako “javni razpis” na naslov:
LESO, d.d. v stečaju
8340 ČRNOMELJ
Belokranjska cesta 40
Pisna ponudba mora vsebovati ceno in rok plačila, ki ne sme pre
segati 30 dni od dneva sklenitve pogodbe.
Stečajni upravitelj LESA, d.d., Črnomelj bo na podlagi prispelih po
nudb in pridobljenega soglasja stečajnega senata pristojnega
sodišča obvestil ponudnike o rezultatu zbiranja ponudb v 30 dneh
po končanem zbiranju ponudb.
Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenil kupoprodajno pogodbo.
Kupec postane lastnik kupljene nepremičnine po plačilu celotne
kupnine. Prometni davek in vse druge stroške v zvezi z nakupom
nepremičnine in njenim prepisom v zemljiški knjigi plača kupec.
Stečajni upravitelj na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti po
godbo o prodaji predmeta tega razpisa s katerimkoli ponudnikom.
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri stečajnem up
ravitelju Janezu Pezdircu po telefonu (068) 321-150 ali (068) 323-

202

.

VETERANI V ATLETIKI
LJUBLJANA - V soboto, 6. juli
ja, se bo ob 16. uri v Ljubljani na
štadionu ŽAK-a v Šiški začelo
mednarodno prvenstvo Slovenije v
atletiki za veterane, ki bodo med
moškimi razdeljeni v štiri, med žen
skami pa v pet kategorij. Starostna
meja pri moških je 35, pri ženskah
pa 30 let. Dodatne informacije lah
ko dobite po telefonu 061 666-224
(Jelo Ambrožič) ali 0609 632 910
(Edo Šega).

m

KAKOVOST 2000
Podjetje za raziskave, razvoj,
svetovanje in izvajanje storitev,

OBNOVLJENA TRIM
STEZA
OTOČEC - Prejšnji mesec so na
Otočcu obnovili nekoč zelo obisko
vano trim stezo. Vadbena pot je
dobro označena, ima 20 postaj in je
dolga 2065 metrov. Primerna je za
ljudi vseh starosti, še posebej za
mlade družine, saj se tako otroci
tako zgodaj naučijo zdravega načina
življenja.

MEŽNAR DRUGI
NOVO MESTO - Motoklub Le
nart je v soboto, 29. junija, pripravil
motokros dirko v razredu do 80 ccm
in 125 ccm. V razredu 125 ccm je
Ludvik Mežnar (Mel) z dobro dru
go vožnjo osvojil skupno drugo me
sto, premagal ga je le Boštjan Kam
puš. V razredu do 80 ccm pa je zma
gal Tadej Korošak (MTK Radenci),
Matej Žvan je bil četrti, Sašo Popo
vič peti (oba Kobra), šesti pa Jaka
Može (Mel). 7. julija dirka v Dolenj
skih Toplicah odpade.
N. Z.

Novo mesto, d.o.o.

Podjetje je specializirano za:
- izgradnjo sistemov kakovosti
po zahtevah mednarodnih standardov
ISO-9000 /9001,9002 ali 9003/
- presojo /auditiranje/ sistemov kakovosti
- izobraževanje iz področja kakovosti

(orodja kakovosti):
FMEA, SPC, AUDITI, ARTP TIMSKO DELO,
TPM, PROJEKTNO VODENJE,....... )

SKUPAJ Z NAMI DO MEDNARODNEGA
CERTIFIKATA KAKOVOSTI
Tavčarjeva 2
8000 NOVO MESTO
tel./fax.: 068/341-111

DOLENJSKI LIST

Odgovori in popravki po § 9... j
Sporočilo bralcem
V zakonu o javnih glasilih, ki
velja od 23. aprila 1994, so v
členih od 9 do 23 natančno do
ločena pravila za (ne)objavo
odgovora in popravka že objav
ljene informacije, s katero sta
prizadeta posameznikova pra
vica ali interes. Tbvrstne pri
spevke objavljamo pod skup
nim naslovom “Odgovori in
popravki po § 9..,”, vsi pa so
opremljeni z naslovom prispev
ka, na katerega se nanašajo.
Ker po zakonu odgovor in po
pravek ne sme biti spremenjen
ali dopolnjen, ne objavljamo
prispevkov, ki so napisani žal
jivo ali z namenom zaničevanja,
ali če so nesorazmerno daljši od
informacije, na katero se nanašajo (13. člen).

BELOKRAJNCI SO SE ODREZALI - Na krajši slovesnosti ob pravkar
minulem državnem prazniku je direktor novomeške uprave za obrambo
Borut Usenik podelil priznanja Ministrstva za obrambo. Prejeli sta jih
gasilski društvi iz Doblič in Tanče Gore ter Gostinstvo Bela krajina in Ko
munala Črnomelj, vsi za aktivno sodelovanje v lanskoletni vaji ROG 95.
Gasilci so takrat poskrbeli za namestitev vojaških obveznikov in omogočili
uporabo potrebne opreme. Kolektiv Gostinstva se je prilagajal razmeram
vaje in skrbel za hrano, Komunala pa za pitno vodo. Ob tej priložnosti so
izročili bronasto medaljo slovenske vojske Antonu Zidarju, ki je po 19-ih
letih aktivnega in uspešnega dela na podoročju obrambe in zaščite odšel v
pokoj. (Foto: B. D. G.)

v

Se papeževemu
obisku na rob
Dol. Ust št. 26, 27. junija

100 LET PGD KRKA - Počastitve stoletnice prostovoljnega gasilskega
društva Krka so se zadnjo junijsko nedeljo udeležili predstavniki številnih
gasilskih društev, osrednja točka bogatega programa pa je bil obred, ki ga
je vodil beograjski nadškof dr. Franc Perko, ki je po rodu Krčan; ob tej
priložnosti je dr. Perko blagoslovil novo vozilo, ki so ga krški gasilci kupili
ob pomoči mnogih sponzorjev in zasebnih darovalcev. Za častitljiv jubilej
so krški gasilci prejeli priznanja, Suhokranjci pa so se jim oddolžili z ve
likim obiskom in se s svojimi gasilci poveselili ob igranju ansambla Lojzeta
Slaka. (Foto: Vilko Filač)
0ROOJ
GASILNEGA DRUŠTVA

G. Martin Rukše!
Če Bog ne bi odpuščal, bi bila
nebesa prazna (berberski prego
vor). Prepričana sem, da se bo
obrnil tudi na vas, saj je neskonč
no usmiljen in milostljiv. Tudi jaz
sem Ga v četrtek ob branju vašega
članka v DL prosila za vas, da bi
vam podaril pravo spoznanje ter
pregnal meglo izpred vaših oči.
Vem, hudo vam je, ker je bilo
papeževo romanje po naši lepi
Sloveniji tako lepo, enkratno, bla
goslovljeno. Priznajte, da si niste
niti v sanjah predstavljali vseh
množic, ki so se v tistih milostnih
dneh zgrnile okrog papeža Woytile (ne Vojtilel). (Se pripomba
uredništva: pravilno je Wojtyle.)
“Drug drugega bremena nosite...”
je zapisal sv. Pavel (pred spreobr
nitvijo tudi velik preganjalec krist
janov). Jaz vam lahko pomagam
le z dobrim nasvetom: ko vas
bodo spet napadle skušnjave in
boste nameravali blatiti našo
duhovščino, gospoda nadškofa, s
tem pa vse nas, kristjane, se spom
nite na vse žareče in upanja pol
ne obraze iz Postojne, Stožic in
Slivnice pri Mariboru. Saj vam ti
obrazi nekaj povedo, kajne?
Lep pozdrav in mnogo dobre
ga - KORAJŽA VELJA!

MARIJA ZUPANČIČ
IVcbelno

“Brežiški”v
poslanec Šetinc
120 LET GASILSTVA V NOVEM MESTU - Iz starih dokumentov gre
za praznovanje 60-letnice gasilske čete i' Novem mestu (ustanovljena 1876)
- lahko ugotovimo, da ravno te dni mineva 120 let, odkar je bila ustanov
ljena prva gasilska četa v dolenjski prestolnici. Na voljo nam je vabilo, s
katerim so ob 60-letnici novomeški gasilci leta 1936 vabili na razvitje in
blagoslov gasilskega prapora, katerega pokrovitelj naj hi bil kraljevič Tomi
slav Karadjordjevič. Kot se vidi iz vabila, je tedaj bil tudi gasilski zlet, saj
so bili vabljeni na proslavo gasilci iz vse Dravske banovine. Na sliki:
Množica novomeških gasilcev ob praznovanju 60. obletnice ustanovitve
gasilstva v Novem mestu.

URŠENSKI GASILCI DOBILI SODOBNO OPREMLJEN GASILSKI
KOMBI - Uršensko gasilsko društvo, ki šteje 219 članov, ima že dolgo
tradicijo. Leta 1929, ko je bilo ustanovljeno, so nabavili prvo brizgalno,
čez štiri leta so zgradili nov gasilni dom, leta 1959 pa je društvo razvilo
svoj prapor. Konec sedemdesetih let so prenovili gasilski dom, lani pa so
ob 65-letnici delovanja razvili nov gasilski prapor. Med večje pridobitve
pa prav gotovo sodi novo kombinirano gasilsko vozilo znamke Mercedes,
ki so ga slovesno prevzeli minulo soboto na igrišču za železniško postajo
na Uršnih selih in je vredno okrog 6 milijonov tolarjev. Za nakup vozila
so najbolj zaslužni (botri): predsednik uršenske krajevne skupnosti Mati
ja Zamida, predsednik novomeške gasilske zveze Andrej Poljšak,
novomeški župan Franci Koncilija in minister za lokalno samoupravo
Boštjan Kovačič. Denar pa so prispevali tudi številni sponzorji od
novomeške Krke do BTC-ja. Na sobotni slovesnosti, ki se je pričela z gasil
sko parado, so podelili tudi priznanja za dolgoletno uspešno delo v gasil
skem društvu, gasilski plamenici za posebne zasluge pri gašenju in reševanju
ter gasilska odlikovanja 3. in 2. stopnje za vestno in požrtvovalno delo v
gasilski organizaciji. Na fotografiji je krst vozila. (Foto: J. Dorniž)

DOLENJSKI LIST

Dol. list št. 26, 27. junija
Gospod Andrej Vizjak po vrsti
časopisov kaže, kako naj izglcda
janšistični odpoklic njim neljubih
poslancev. Zadeva gre predvsem
na rovaš brežiškega poslanca
mag. Marjana Šetinca. Tb zliva
nje gnoja na poslanca Šetinca je
tako pod ravnijo, da se Vizjak niti
ne prepriča, ali ima ta poslanec v
brežiški občim sploh svojo poslan
sko pisarno. Šir in dalj od Bizelj
skega do Brežic je res velikanska,
za izum, kot je telefon, v tem
primeru še niso slišali. Poslanec
Šetinc ima v Brežicah poslansko
pisarno od leta 1993, ko so jih
začeli ustanavljati po Sloveniji.
Med drugim se poslanec mag.
Šetinc s kolegom Brankom Jan
cem udeležuje številnih regijskih
sestankov po Posavju, ravno tako
sem ga videl na sestankih, ki jih je
sklical brežiški župan Avšič. Dolg
bi bil seznam raznih nalog, ki sta
jih prevzela v reševanje na držav
nem nivoju.
Zanimivo vprašanje je, kako
glasen je posamezen poslanec v
Državnem zboru. Delo v tem zbo
ru poteka po številnih odborih in
drugih telesih, manj vidno javno
sti. Vsekakor navedena poslanca
ne delujeta v obliki maratonskih
gobezdaških nastopov poslanca
Hvalice, ki ne pripeljejo k niče
mur razen k tratenju časa ostalih
poslancev. Prav poslanec Šetinc
deluje v vrsti mednarodnih teles,
kjer je potrebno za sodelovanje
dosti znanja in kulture, predvsem
pa znanja tujih jezikov. Pohvalno
je, če poslanci iščejo dodatnega
stika z volilci (pismo poslanca
Šetinca). Slovenija šele razvija
demokratične oblike dela oblasti.
Javno pozivanje na linč poslan
cev, kot to dela v javnih razpeče
vanjih bolj ali manj istih pisem po
slovenskih časopisih g. Vizjak, je

mitingaško nastopanje kratke
sape.
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APLAVZ NI OBVEZEN

Brez tajnika
Zveza kulturnih organizacij
v Metliki ni nikoli imela zapo
slenega tajnika. Nasploh so v
Metliki zelo škrti pri zaposlo
vanju kogarkoli, ki bi kaj po
storil v kulturi. Župan se je si
cer že pred časom “pršil” po
časopisih, da bo dobila Ljud
ska knjižnica človeka, ki bo
nekaj svojega delovnega časa
posvetil tudi Zvezi prijateljev
mladine in Zvezi kulturnih or
ganizacij, toda tresla se je
gora, rodila pa se ni niti miš.
Kljub temu živi Metlika
razgibano kulturno življenje,
po zaslugi ljubiteljev, da se ra
zumemo. Redno dihajo: oktet
Vitis, metliška folklorna sku
pina Ivan Navratil, ženski pev
ski zbor in mestna godba, po
leg tega so tu še poletne kul
turne prireditve Pridi zvečerila
grad, gledališke, lutkovne in
druge predstave, prireditve v
osnovnošolski športni dvora
ni, veseli decembri pa še bi
lahko našteval. Toda bistvo ni
v tem. Zaradi cincanja so se
Metličani brez robčka obrisali
pod nosom. Lani je namreč
država prevzeta na svoja pleča
plačevanje tajnikov Zveze kul
turnih organizacij, in sicer v
tistih slovenskih občinah, ki so
profesionalne tajnike ob spre
jetju odločitve imele. Metli
škim kulturnim delavcem ne
ostane nič drugega kot dolgi
nosovi, volonterjem pe še
naprej kopica dela, ki ga opra
vljajo poleg svojih rednih
zaposlitev.
Bo že držalo, prvi pri dekle
tu - dekle njegovo, zadnji pri
punci - njegova žena. Kljub
vsemu pa bo le treba pritisniti
na državo in ji z že dokazanim
dokazali, da si Metlika zasluži
lajnika Zveze kulturnih orga"lZ“C

TONI GA ŠPERIČ

• S poštenjaki se vsi radi družijo,
ker jih je najlažje ogoljufati.
(Jurič)
• Nihče ne ve, kaj je vojna, če
nima v njej sina. (de Maistre)

voznike in
mehanike
“Gorjanski” med najboljšimi
NOVO MESTO - V Ljubečni
pri Celju je 22. junija potekalo 15.
državno delovno tekmovanje
voznikov in 3. državno delovno
tekmovanje avtomehanikov Slo
venije. Na tekmovanju se je zbra
lo veliko voznikov tovornih in av
tobusnih voznikov in avtomehani
kov, članov Zveze združenj šofer
jev in avtomehanikov iz vse Slo
venije, med katerimi sta bili tudi
dve ekipi ZŠAM “Gorjanci”, ki
stk dokazali, da imamo v svojih
vrstah najboljše v Sloveniji.
V kategoriji “vozniki avtobu
sov posamično” so bili naši na
slednji: 1. mesto Jože Srebrnjak,
15. mesto Sandi Žgajner in 24.
Roman Grebenc, ekipno pa je
bilo ZŠAM Gorjanci tretje. V ka
tegoriji avtomehaniki-dizelski
motorji je bil posamično na
prvem mestu naš Jože Glavan,
Jože Novak je bil tretji, Marjan
Krese pa šesti. V tej kategoriji pa
je bil ZŠAM Gorjanci ekipno na
tretjem mestu. Vsi navedeni člani
ZŠAM Gorjanci so zaposleni v
Avtobusnem prometu Gorjanci v
Novem mestu.
DUŠAN MIKEC

NEPREVOZNA
KOČEVJE - Cesta med Kočev
sko Reko in Gotenico je dolga 7
kilometrov, tistemu, ki se po njej
vozi, pa se zdi, da jih je najmanj
še enkrat toliko. Žadnjih nekaj
zim in pa težki kamioni, ki so po
odprtju nekoč zaprtega območja
kočevske občine tu skozi odkrili
pot proti mejnemu prehodu Pretina, so cesto popolnoma uničili.
Domačini pravijo, da poteka
promet po njej samo še zato, ker
se policisti vozijo s službenimi
avtomobili. Če bi se morali s svoji
mi, pravijo, prometa z osebnimi
avtomobili po tej nevarni cesti s
samimi luknjami ne bi bilo več!
Cesta je bila po odprtju zaprtega
območja predana kočevski občini,
vendar ta meni, daje bolj državna
kot lokalna, ker služi predvsem
potrebam ministrstva za notranje
zadeve. Zato kočevska občina
zanjo ni pripravljena dati denar
ja, če tega ne bo prej in v večin
skem deležu storila tudi država.
Ker je lokalna cesta, pa si lahko
obetajo državni denar le iz sred
stev za odpravo posledic zime, ki
ga bo v skupni višini skoraj treh
milijard tolarjev lahko vlada RS
letos porabila tudi za lokalne
ceste.

vtfia
proslavljanj
Praznovanje dneva državnosti
pri Sv. Vidu nad Čatežem
Čatež ob Savi z okolico je bil'
času kratke slovenske vojne zelo
izpostavljen kraj. Bližina vojaške
ga letališča, zlasti pa ozki tranzit
ni koridor, po katerem bi se
premikale vojaške formacije, sta
dala vedeti, da je to zelo važna
točka za obe strani. Ni čudno, da
je prišlo do bombadiranja tovor
njakov na čateškem mostu i®
potem resnejšega spopada n3
Prilipah. Krajani so vse to z za;
skrbljenostjo spremljali in se bab
za usodo 50 mož in fantov, ki s°
bili poklicani v TO iz čateške župnije.
V znamenje odločnosti, da
ohranijo mlado državo svobodno,
sp že prvo leto pri Sv. Vidu nad
Čatežem, na kraju, ki se še ir
turških časov imenuje Straža,
zakurili kres. To je postalo tradid'
ja, in tako vsak večer 24. junija, na
predvečer praznika dneva držav
nosti, imajo najprej mašo za do
movino v starodavni cerkvi, P°
maši pa kresovanje. Tako je bi 0
tudi letos, le s to razliko, daje bil°
tokrat vse še bolj slovesno. Pos°’
bej so povabili še vse tiste d
domačega kraja, ki so bili pr°°
petimi leti vpoklicani v TO. P!
maši je bila v obnovljeni cerkv1
slovesna akademija z naslovoin
Mati, Domovina, Bog, ki staj0
pripravila čateška mladina i"
moški cerkveni zbor. Taje prepp’
val narodne in domoljubne pesfl11'
Okoli 600 ljudi, ki so se ta ve°°(
zbrali na enkratni razgledni točk1
in v prekrasnem okolju, je z veli"
ko pozornostjo prisluhnilo spot0Čilu, ki jih je vabilo k ljubezni d°
slovenske domovine.
...
Vaščani vasi Žejno so priprav'0
velik kres po starem izročilu. G°'
stoljubne žene so spekle velik”
peciva in ga ponudile vsem n.3!
vzočim, možje pa so odmasn
steklenice in z vinom, ki raste *
bližnjih vinskih goricah, pomaga1!
ljudem, da so še dolgo v n°
prepevali in se družili v prijetne10
pogovoru. Tako je bajeslovna kr°'
sna noč, povezana z vsemi mog00'
nimi običaji in skrivnostno govori
co narave, spregovorila tudi Pr'
Sv. Vidu. Mnogi so povedali, P
tako lepega večera in noči še O1'
koli niso doživeli.
V času, ko so naše prosla'
prežete s puhlimi gesli in so vs
preveč spolitizirane, so proslaV’
ki samoniklo vzniknejo v duh
verskih in narodnih vrednot}
imajo vsebino, toliko bolj zaželj
ne in od ljudi tudi sprejete. ^

Kdo ste pravzaprav, Lojze Peterle?
Odprto pismo Lojzetu Peterletu, predsedniku Slovenskih krščanskih demokrate^
“Poudarjam moralen vidik...”
je zapisano proti koncu intervju
ja v sobotni prilogi Večera, ki ga
je z vami opravil Peter Jančič. To
je stavek, ki me je po temeljitem
premisleku pripravil do pisanja.
Sem član vaše stranke in vaš
neutrudni zagovornik, odkar ste
svtopili na politično prizorišče.
Čeprav mi nekatere vaše poteze
mnogokrat niso bile povsem jas
ne ali se nisem strinjal z njimi,
sem to pripisoval svoji politični
neizkušenosti oziroma slabemu
poznavanju stvari. Morda bi isto
lahko zatrjeval celo še danes, saj
sem upokojenec s srednjo izo
brazbo, ki gotovo ni poklican da
ocenjuje tako velikega politika,
kot ste vi. Čeprav je vaša politična
pot od padca vlade, ki ste jo
vodili, do danes precej nazadova
la, sem bil prepričan, da ste poli
tik izrednih človeških kvalitet,
zato so bile moje simpatije vedno
na vaši strani. V zadnjem času pa
se je v naši stranki zgodilo nekaj
stvari, ki so me človeško priza
dele. In če sem rekel, da ne mo
rem biti vaš politični kritik, si jem
ljem pravico kot član stranke in
kot človek, ki ga je življenje trdo
preizkušalo, povedati oziroma vas
vprašati naslednje:
Ko se je spreminjal zakon o
ZPIZ-u, se vi in naši poslanci
niste izkazali kot varuhi vseh
družbenih skupin. Nekje je bilo
zapisano, da ste izjavili, da je bila
pred parlamentom ob protestih
upokojencev razstava krzna. Ste
hoteli s tem povedati, da je za
upokojence krzno predobra oble
ka?
“Pri avtomobilih gre že za poli
tično razkazovanje namesto skro
mnosti,” ste odgovorili na vpraša

nje novinarja o dragih avtomobi
lih. Vaša skromnost ima visoke
kriterije, saj se vendar vozite v
dragem avtomobilu, katerega na
kup je “povlekel denar iz žepov
davkoplačevalcev” pa še malo iz
žepov vaših članov, ki plačujemo

Muzzyjeva
poletna šola
v Brusnicah
BRUSNICE - Le dan po
končanem prazniku češenj v
Brusnicah je šola tujih jezi
kov TONSON poskrbela, da
se ta kraj pod Gorjanci ni
prepustil počitniškemu le
narjenju, saj je organizirala
Muzzyjevo poletno šolo za
otroke od 6. leta starosti do
6. razreda osnovne šole. To
vrstno izobraževanje so v
Tonsonu pripravili prvič lani,
letos pa sc je nadaljevala od
24. do 28. junija.
Približno 35 otrok iz vse
Dolenjske in Bele krajine se
je teden dni učilo angleški
jezik, igranje tenisam jahati
konje, kot dodatek pašo se
otroci po Brusnicah in okoli
ci prevažali tudi s pravo koči
jo na konjski pogon, tako da
so šle lepote narave mimo
njih malce počasneje kot si
cer iz brzečih avtomobilov.
Ob koncu pestrega in zan
imivega tedna Muzzy sporoča:”Welcome back!’’. Torej:
na svidenje prihodnje leto!
JERNEJ ZORAN

stranki članarino. V intervjuja
poudarjate, da so krive za razp3
Demosa nekatere stranke, ki*
tudi po vašem odhodu v opoz>°
jo ostale v Drnovškovi vladi- *
morda spomnite kdo je prvi pr®
lagal vašo razrešitev? Meni .
dozdeva, da je bil to prav v
“pomladni” prijatelj Janez Jan*?;
Če to slučajno ni res, me p°Pra. z
te, in to javno, tako kot vas J
javno sprašujem. Vaš odgrne
pričakujem javno tudi zato, da ’
kot znate vi reči, “razkadila m0|
lo”. Megle se je okrog vas in va»
svetovalcev v zadnjem Šašu 0
bralo veliko. Zanimivo bi bil° -j
primer vedeti, ali ste res nallH
s
sveta SKD izrazili strinjanj” ^
približevanjem naše strank0
Janezu Janši. Neki visoki cer |j|,
ni dostojanstvenik se je P°*,v*0|j
da vas je končno spravil skup.^
(vas, Podobnika in Janšo) n’.^
ste nekaj podpisali. Če ste, kaj
v imenu koga ste podpisali? ,j
Pa poglejmo še malo k m°r
Ko je odšla vaša glavna tajnic3
porodniški dopust, je na nj®^
mesto prišla druga ženska “J3 .
ur na dan”, kot sami pravite. Lfč
in prav. Tisto, ki se hoče vrnd1
svoje prejšnje delovno mestomenjajte na kongresu, vendar ,j
zaradi odvetnika, temveč zar
njenih političnih in delovnih Uj
pak! Vsak bi imel ob sebi r ^
boljšo in sposobnejšo od jud3 r
naslednjega jutra (mar ni to 3 j,
na dan), posebno če se s tem 1
nja tudi vaša žena, samo m®
je vprašljiva, gospod predse30^
Odgovorite mi, prosim, kd°
pravzaprav, Lojze Peterle.

SLAVKO

HASJJj-Sl

Št. 27 (2447). 4. itiliia

Ob dnevu rudaijev
Lepi so spomini na letne
konference sindikatov po raz
nih podjetjih, kjer sem bil
zaposlen. Vedno smo bili vsi
nasmejani okoli miz. Danes je
vse drugače. Skupnih srečanj
zaposlenih skorajda ni. Tudi
pri članstvu so opazni različni
pogledi na delo sindikata.
Pred kratkim sem na TVS
poslušal razpravo o pravni
driavi. Pogoj za dosego tega je
prav gotovo v enakovrednem
odnosu vodstva in delavcev.
Sindikat mora biti opozicija
tako vladam kot vodilnim v
podjetjih. Položaj sindikata je
trenutno odvisen od uspešno
sti podjetja in od tradicije pa
noge. Na seminarjih nas opo
zarjajo, da moramo sindikali
sti paziti, da se ne bomo zame
rili niti vodstvu niti članstvu.
Deset let in pol sem zapos
len pri Rudniku Senovo in
sem predsednik izvršnega od
bora sindikata. In kakšna je
prihodnost sindikata? Bil sem
na mnogih seminarjih in pos
vetovanjih in prisotno je kar
veliko nejevolje. Upam na
ngodno razreševanje proble
mov ob zapiranju Rudnika Se
novo. To pomeni, da ne bo
nihče ostal brez dela ali fi
nančnih sredstev. Žal nihče od
zaposlenih nima več zaupa
nja v besede naših politikov.
Skoraj zagotovo je sindikat
nemočen tudi zato, ker je pre
malo izobraževanja. Želim, da
s pripombami in predlogi sin
dikatu pomagate k boljšemu
m uspešnejšemu delu ter da so
Pripombe dobronamerne. Več
glav več ve! Proslava ob 200letnici rudarjenja na Senovem
bo, kljub temu da se rudnik
zapira. Ob dnevu rudarjev
delim vsem dobro počutje v
vseh okoljih, predvsem pa var
no in stalno delo kjerkoli.
ALOJZ ŠRIBAR

SREČANJE starostnikov
V PREČNI
, Krajevna organizacija Rdečega
Viža iz Prečne je tudi letos 29.
iunija organizirala srečanje star°stnikov, ki se ga je udeležilo 63
'jarostnikov, med njimi 91-letni
viktor Kočijaž in 87-letna Kova
ča mama. Tri najbolj hrabre je
3eroklub iz Novega mesta pope
lji z avionom. Srečanja so se
?9eležili tudi namestnik novomeJjega župana Alojz Zupančič,
'Pfedsednik RK Novo mesto Zvo"e Šuštaršič, prečenski župnik in
Ijedsednik prečenske krajevne
j Jpnosti Alojz Kukman. Dru
žno srečanje so popestrili otroci
*,krajšim kulturnim programom,
Baser ter Brajdimir z Berto,
^dbor RK Prečna se zahvaljuje
ki so kakorkoli pomagali pri
ionizaciji srečanja, nastopajoJi». prečenski krajevni skupnoil1’ Aeroklubu in Bifeju na leta
ku. Hvala tudi vsem darovalcem
* srečelov.
Krajevni odbor RK Prečna

i.Samo mati ve, kaj pomeni Iju-

O življenju Hrvatov v Sloveniji
Na znanstvenem simpoziju v Zagrebu so predstavili različne vidike življenja Hrvatov
v Sloveniji - Nezadovoljiva organiziranost - Dopolnilni pouk hrvaškega jezika?
Zagrebški inštitut za migracije
in narodnosti je 21. in 22. junija
pripravil v Zagrebu zanimiv znan
stveni simpozij z naslovom “Hr
vati v Sloveniji”. Na njem so
številni strokovnjaki iz Slovenije
in Hrvaške predstavili zgodovin
ske, demografske, sociološke,
psihološke, pravne, gospodarske,
kulturne, etnološke, verske, jezikoslovne in druge
ruge referate o živIjenju Hrvatov,
ki so se priselili v
Hr
Slovenijo.
lije Referata sta imela tudi
dr. Emil Lučev iz Novega mesta in
dr. Blaž Mlačak iz Metlike.
Jeseni bo o vsem izšel zajeten
zbornik, ki se bo tako pridružil
lani izdanemu ljubljanskemu
zborniku “Slovenci na Hrva
škem”. Th publikacija bo zagoto
vo prispevala k boljšemu razume
vanju in prijateljstvu med sosed
njima narodoma in državama.
Leta 1991 je bilo namreč v Slove
niji 54.212 Hrvatov, na Hrvaškem
pa 22.376 Slovencev. Znano je si
cer, da so se Slovenci že od nekdaj
priseljevali na Hrvaško in da jih je
od konca preteklega stoletja do
pred nekaj leti prišlo tja okrog
100.000. A izgubili so se v večin
skem narodu, tako kot se bodo
Hrvati v Sloveniji, le da bo za to
potrebnega še nekaj časa, saj so
Hrvati prihajali v Slovenijo pred
vsem v šestdesetih, sedemdesetih
in osemdesetih letih. Razlogi za
selitev so bili pri Slovencih in

V čarobni deželi
24 babic in dedkov ter 32
vnukov
NOVO MESTO - V petek, 28.
junija, se je 24 babic in dedkov ter
32 vnukov odpravilo na celodnevni
izlet na Kozjansko. G. Ivan Tovšak,
ki v okviru Društva upokojencev si
cer organizira oglede kulturno
zgodovinskih znamenitosti v raznih
krajih, gledaliških predstav in zdra
vilišč, skrbi, da novomeški upoko
jenci ne bi postali zapečkarji. Tokrat
je program izleta priredil za naj
mlajše in ga imenoval izlet v čarob
no deželo. Kraji na Kozjanskem so
se nam res pokazali v čarobni podo
bi. Povodni mož iz kamna, ki pljuva
v ribniku na nezaželene goste v kra
ju Imeno, košati noji in pisani faza
ni pri dedku Mrazu na posestvu g.
Mraza, udomačeni jeleni in muflo
ni v Olimju, sladkarije v čokolad
nem butiku, hišica g. Brilej s čarov
nicami, škrati, vilami, kraljem Mat
jažem in drugimi postavami iz prav
ljic so otroke za vse dopoldne pre
stavili v pravljični svet. Pisani cest
ni vlak nas je nato popeljal do
Podčetrtka, kjer smo si ogledali
kmečki muzej s staro posodo, svetili,
pohištvom in orodji.
Med vožnjo z avtobusom domov
so potekali zanimivi intervjuji g.
Tovšaka z vnuki in babicami ter im
provizirana oddaja Pokaži, kaj znaš;
zato je bila pot kratka in zabavna.
Babice Irena Gostiša, Olga Osolnik,
Slavka Medved in Jožica Može, ki
so pomagale pri organizaciji izleta,
so dodale kratko lekcijo o pripravi
na izlet.
E. HORVAT

,l in biti srečen. (Chamisso)

Vj-VASORJEVA KONJENICA V SPOMIN NA J. V VALVASORJA - Na
J^asorjev Bogenšperk se je po petih dneh izredno napornega popotovanja
p Sf6 mogočih vremenskih razmerah, ki jih je večkrat prejezdil fenomen
jAniškega jezera, vrnila Valvasorjeva konjenica (na sliki sprejem). Za
^konjeniki in 10 spremljevalci je 230 km dolga pot asfalta in makada? Po Dolenjski in Notranjski, od Ivančne Gorice, Rašice, preko Blok v
^krtico in nazaj preko Borovnice, Vrhnike, Dolskega, Kresnic in Litije
t^ktadu Turn (Farbarjev grad). Pred gradom Bogenšperk je konjenico
ifikala množica gledalcev, ob zvokih lovskih rogov in igranju himne
^Ivasorjeva konjenica ima svojo) je vse udeležence pohoda in ostale lepo
pravil častni član konjenice, litijski župan Mirko Kaplja. V omenjeno
\})enico so letos sprejeli 20 konjenikov in konjenic, ki so prvič prepoto^ celotno pol po starih običajih. Med njimi je bila tudi najmlajša ko
nica, 12-letna Eva Rekar, ki je pot prejahala na konju svojega očeta.
0,°'' M. Šušteršič)

Hrvatih enaki; odšli so s trebu
hom za kruhom ali pa so iskali
družinsko srečo. Janez Trdina je
za Slovence na Hrvaškem zapisal
in enako naj velja za Hrvate v Slo
veniji: “...da najde srečo vsaki, ki
ostane zdrav, priden in pošten.”
Hrvati so večinoma mestni pre
bivalci. V Ljubljani jih je bilo leta
1991 11.685, večje število pa jih je
živelo še v Mariboru (5.282), Ko
pru (3.386), Velenju (2.251), Cel
ju (2.059), Novem mestu (1.462),
Brežicah (1.325), Črnomlju
(1.029), Metliki (1.022). V sloven
skih obmejnih občinah je bilo
15.911 Hrvatov, na drugi strani
meje pa 7.894 Slovencev. Danes
so te številke najbrž drugačne,
pravo sliko pa bo pokazal popis

Romanje od Vesele
gore do Zaplaza
Srečanje popestrili Čuki Pozrav Lojzeta Peterleta
ČATEŽ - MKD Čatež in MKD
Šentrupert sta v nedeljo, 30. juni
ja, organizirala romanje od Ve
sele gore do Zaplaza. Pohoda se
je kljub slabemu vremenu udele
žilo nad 30 romarjev, ki sta jim na
Zaplazu spregovorila organizator
Anton Urbančič in poslanec dr
žavnega zbora Lojze Peterle.
Sledila je maša, pri kavteri jevsode
loval tudi ansambel Čuki. Števil
nim vernim so se v drugem delu,
koncertu ansambla Čuki, pridru
žili še mnogi ljubitelji ansambla.
V trebanjski občini je kar nekaj
romarskih poti, mnoge od njih pa
so bile znane že v preteklosti.
Zadnjih nekaj let stare poti oživ
ljajo in tako je bila obnovljena
tudi 23 kilometrov dolga, pretež
no gozdnata pot od šentruperške
do čatežke fare. Pot je sedaj
označena in shojena, torej pri
merna tudi za tiste, ki jih je nede
ljsko deževno jutro odvrnilo od
pešačenja. Razšli smo se s pesmi
jo Hvala in zdelo se mi je, da smo
vanjo zaobjeli zahvalo prav za vse:
za lep dan, nepozabno doživetje
in za naše druženje, najbrž pa tudi
upanje, da se naslednje leto spet
snidemo.
IVANKA VISCEK

Mali Orehek
ima novo
mrliško vežico
Asfalt Hrib - Orehek
MALI OREHEK - Za
krajane KS Stopiče sobota,
29, junija, ni bila čisto na
vaden poletni dan. Po pri
bližno aveh letih jim je nam
reč zraven tamkajšnjega po
kopališča uspelo zgraditi
novo mrliško vežico oziroma
dve: ena je posvečena sv.
Andreju, druga pa sv. Roku,
tako kot cerkev; zraven pa je
še čajna kuhinja. Kot je po
vedal eden izmed prizadev
nih domačinov in član kra
jevnega sveta Stopiče Franc
Murn iz Velikega Orehka, ki
bo tudi imel ključe vežice (na
sliki mu jih predaja Franci
Koncilija), bodo od sedaj
naprej prebivalci iz vasi Hrib,
Velikega in Malega Orehka,
Brezovice, Sel pri Zajčjem
vrhu in Zajčnega vrha imeli
priložnost svoje drage k zad
njemu počitku pospremiti na
sodoben in primeren način.
Ta nova pridobitev je tudi
dokaz, kaj zmoreta složnost
in volja krajanov. Alojz Go
lob, predsednik KS Stopiče,
se je za finančno in drugo
pomoč zahvalil Mestni obči
ni Novo mesto, novomeški
Komunali in krajanom, saj je
ta investicija zahtevala preko
osem milijonov tolarjev.
Mrliško vežico je blago
slovil stopški župnik Edi
Ebrle, nove prostore pa je
odprl novomeški župan
Franci Koncilija, ki je pred
tem odprl še asfaltirano ce
sto Hrib - Orehek. Ta grad
nja je stala preko 7 milijonov
tolarjev. Z zadovoljstvom je
povedal še, da dobro napre
dujejo tudi dela izgradnje
vodovodne napeljave iz Sto
pič do Brezovice.
L. M.

ieta 2001. Veliko razprav je bilo o
tem, ali so Hrvati v Sloveniji na
rodna manjšina ali skupnost, ven
dar ne v Sloveniji ne na Hrvaškem
to vprašanje še ni rešeno, čeprav
so Slovenci na Hrvaškem vsaj for
malno na boljšem. Ker je v Slove
niji veliko hrvaških otrok, bi bilo
prav, da bi imeli v osnovnih šolah
dopolnilni pouk hrvaškega jezika,
zlasti še, če bodo začeli v Sloveniji
veljati evropski standardi za
manjšine.
Organiziranost Hrvatov v Slo
veniji ni zadovoljiva, saj imajo le
tri kulturna društva, v Ljubljani,
Mariboru in Novem mestu. Med
tem ko Hrvaška prispeva denar za
delo treh slovenskih društev v
Zagrebu, Splitu in na Reki, hrva
ška društva v Sloveniji ne uživajo
take podpore. Upajmo, da se
bodo medsebojni odnosi med Slo
venijo in Hrvaško kmalu uredili v
obojestransko zadovoljstvo.
Inž. IGOR JUGOVIČ

SREČANJE INVALIDOV - Na belokranjskem športnem letališču v Prilozju je bilo v soboto srečanje društev invalidov iz Novega mesta, Črnomlja,
Trebnjega, Ribnice, Kočevja in Grosupljega, ki ga je ob svoji 20-letnici
pripravilo društvo invalidov Metlika. Metliški župan Branko Matkovič je
na slovesnoti poudaril, da je čas, da ne glede na strankarsko pripadnost
stopimo skupaj ter svojim otrokom zagotovimo šolanje in zaposlitev, sebi
pa prijetno in varno starost. Podpredsednik zveze društev invalidov Slove
nije Mirko Kambič pa je dejal, da si prizadevajo, da bi imela ob lastninje
nju Loterije invalidska društva čim večji delež. Zveza je metliškemu društvu
podelila priznanje. Tudi v društvu invalidov Metlika so se spomnili vseh,
ki so jim pomagali pri delu in ki so člani že dve desetletji. Priznanja sta
jim podelila predsednik društva Bogomir Mežnaršič in tajnik Jure Mate
kovič. (Foto: M. B.-J.)

Dobrodošle
koroške izkušnje
Hirizem na avstrijskem
Koroškem je lahko vzor
Konec junija je 15 predstavni
kov belokranjskih občin, turistič
nih delavcev in članov turističnih
društev odšlo na študijsko poto
vanje, ki smo ga pripravili skupaj
s Slovensko turistično zvezo iz
Celovca. Sodilo je v okvir sodelo
vanja med koroškimi Slovenci in
Belokranjci.
Ogledali smo si turistično na
selje ob Dravi “Natur-Erlebnisdorf Roscntal” v Bistrici v Rožu,
v katerem je sto stanovanjskih
hišic. Obiskali smo lepo gorsko
turistično kmetijo ter sodobno
turistično podjetje Rutar Lido v
Dobrli vesi. Sprejeli so nas tudi na
sedežu turistično najbolj razvite
koroške občine, ki ima le 4.100
prebivalcev, a z več kot milijon
nočitvami v sezoni v Avstriji
zaostaja samo za Dunajem in
Salzburgom.
Marsikatero izkušnjo, ki jo ima
jo v turizmu slovenski Korošci v
Avstriji, bi lahko koristno upo
rabili tudi v Beli krajini. Na izletu
smo spoznali, da bi marsikaj, kar
smo Belokranjci zamudili, s pravil
nimi koraki še lahko nadoknadili,
Bela krajina pa bi tako postala
privlačna turistična dežela.
VLADO STAREŠINIČ
Črnomelj

“Novomeščani ste
spet pokazali,
kaj zmorete!”
Specialistova pohvala knjigi
o novomeški bolnišnici
Docent dr. Zvone Šušteršič,
specialist kirurg-urolog iz Ljub
ljane, ki je kot aktivna osebnost
veliko prispeval v zakladnico slo
venskega zdravstva, se je pred
kratkim zahvalil dr. Janezu Kra
marju, specialistu-kirurgu v novo
meški bolnišnici, od koder so mu
poslali knjigo Prvih sto let novo
meške bolnišnice. Leta 1946 so po
njegovi zaslugi strokovno in orga
nizacijsko obnovili takratno žen
sko bolnišnico, da je postala funk
cionalno sposobna za operativno
delo kirurškega in ginekološkoporodniškega oddelka, kar je
občutno razbremenilo tedanjo
moško bolnišnico v Kandiji.
V pismu dr. Janezu Kramarju
piše primarij dr. Zvone Šušteršič:
“Spoštovani gospod kolega!
Iskrena hvala za čudoviti zbor
nik! Prejel sem ga šele v ponede
ljek, 24. junija, zato se Vam šele
danes zahvaljujem. Tako vsestran
sko dragocenega zbornika še zda
leč ne premore nobena zdravstve
na ustanova v Sloveniji. Pisan ob
jektivno, argumentirano s 376 viri
in citati, je res naše prvo in največ
je gradivo ne le o novomeški bol
nišnici, temveč tudi o slovenskem
zdravstvu. Oblikovan in oprem
ljen je čudovito. Tli sle Novome
ščani spet pokazali, kaj zmorete.
Sodi v roke vsakemu posamezni
ku, ki se ukvarja s problematiko
našega finančno zavoženega zdra
vstva, pa seveda vsakemu zdravst
venemu zavodu!
Še enkrat iskrena hvala! - Lepo
Vas pozdravlja
ZVONE ŠUŠTERŠIČ”

ZAKLJUČEK ŠPORTNIH IGER DELAVCEV TELEKOMA V DO
LENJSKIH TOPLICAH - Minulo soboto je bil na jasi v Dolenjskih Topli
cah družaben zaključek prvih športnih iger delavcev Telekoma iz cele Šlovenije. “Po dobrem letu, odkar obstaja Telekom, smo si, upoštevaje po
slanstvo podjetja, v katerem smo se odločili biti vodilni nacionalni opera
ter na področju telekomunikacij, odločili nuditi najsodobnejše storitve in
izboljšati odnos do strank,” pravi direktor Telekoma Adolf Zupan.
Prepričani so, da to lahko storijo, če bodo vlagali tudi v spodbudno okolje
za zaposlene, še posebej, ker je bilo lani zgrajenih največ telefonskih
priključkov in se je število priključkov na zaposlenega povečalo od 180 na
200, letos pa računajo, da se bo to število povečalo na 210, kar je celo nad
povprečjem nekaterih evropskih držav. Družabnega srečanja v Toplicah se
je udeležilo okrog 1500 zaposlenih iz vseh devetih enot po Sloveniji in
uprave. Srečanja se je udeležil tudi državni sekretar za telekomunikjacije
Stanko Perpar, ki je najboljšim telekomskim športnikom podelil prizna
nja. Za dobro voljo pa je poskrbel ansambel Agropop. (Foto: J. Dorniž)

REVIJA PEVSKIH ZBOROV V ŠKOCJANU - V okviru praznovanja
prvega občinskega praznika v.škocjanski občini in Knobleharjevega dne
va je zveza kulturnih organizacij iz Škocjana v petek, 28. junija, v avli
osnovne šole organizirala revijo pevskih zborov iz njihove občine. Pred
polno avlo poslušalcev so zapeli Šolski pevski zbor pod vodstvom profe
sorja Grakaliča, mlajši in starejši zbor Škocjanskih Slavčkov (na sliki) pod
taktirko Sonje Krme, nastopil je tudi mešani pevski zbor z Bučke, ki ga
vodi Stanka Kos, nekaj pesmi pa je zapel mešani cerkveni pevski zbor iz
Škocjana pod vodstvom Slavka Klobučarja. Pevovodja Jožica Čelestnik
je pred tremi leti zbrala okoli sebe upokojene občane, ki v jeseni svojega
življenja prepevajo, tako so nastopili tudi na reviji. Pod taktirko Fanike
Martinčič je zapel mešani pevski zbor iz Dobrave. Največji aplavz je požel
gasilski oktet iz Škocjana, ki ga vodi Sonja Krme. Da pa na reviji niso samo
prepevali, sta poskrbeli Urška Martinčič, ki je igrala na orglah, na citrah
pa Marjana Tršinar. (Foto: J. Hartman)

KAKO DO ZDRAVJA - Tako so učenci osnovne šole Tržišče skupaj z
mentorji naslovili projektno učno delo, ki so ga posvetili temi zdravje.
Učenci L razreda so obravnavali pravilno prehrano in imeli podnaslov
naloge Od zrna do kruha. V 3. razredu smo si izbrali gibanje. Ugotovili
smo, da se vsi premalo gibljemo in preveč časa presedimo: v šoli, pri delu
domačih nalog in pri gledanju televizije. Raziskovali smo, kako so se igra
li naši dedki in babice, iskali pregovore, uganke, izštevanke, izdelovali
plakate, pisali spise... Poiskali smo rešitve, kaj lahko storimo za svoje
zdravje. Ža domačo nalogo smo šli skupaj s starši na sveži zrak. Projektu
pa smo dali podnaslov Z gibanjem in igro do zdravja. V petek smo imeli
predstavitev projekta s pesmimi, plesom in tremi prizorčki. Da je bilo še
lepše, je Matejin ata prinesel harmoniko in skupaj s starši smo zaplesali.
Po ogledu razstav smo bili skupaj pogoščeni. Sedaj odhajamo na počitnice
in vsi se bomo veliko gibali na svežem zraku. K temu bomo pritegnili še
starše, domače injtrijatelje in tako veliko storili za zdravje. (Urška Gračner,
Manca Knez, OS Tržišče)

K

X 27 (24-rh 4.

julija

1990

DOLENJSKI LIST

15

v

MODNI KOTIČEK

Oratorij v Škocjanu

Odvada grehov

TRSKA GORA 96 - Skupina 22 Zoisovih štipendistov iz novomeške regije
in ostalih centrov Slovenije, ki so se udeležili izkustvenih delavnic, se je
konec preteklega tedna razšla po enotedenskem skupnem bivanju v
dijaškem domu Srednje kmetijske šole Grm na Trški gori. Izkustvene
delavnice pod nazivom Trška gora 96 je vodil diplomirani sociolog Bojan
Pucelj v organizaciji Republiškega zavoda za zaposlovanje, Območne enote
Novo mesto. Poudaril je, da je program komunikacijskega in izkustvene
ga treninga za srednješolsko mladino usmerjen v razvijanje sposobnosti
za samostojno razreševanje stisk in problemov ter uresničevanje razvojnih
nalog, kijih prinaša obdobje aadolescence. Metodično je program sestav
ljen iz delavnic, kjer se preko raznih tehnik dela s skupino (socialne igre,
vodenje diskusije, igranje vlog, simulacijske igre ipd.) mladostniki srečujejo
z različnimi vprašanji in situacijami in jih osvetljujejo iz različnih možnih
zornih kotov ter skupaj z moderatorji iščejo odgovore. V skupini mladost
nikov razvijajo veščine skupnega bivanja ter se ob razglabljanju vsakda
njega dogajanja učijo tudi tvorne komunikacije. Vsebine delavnic so
naslednje: spoznavanje, verbalna in neverbalna komunikacija, veščine spo
razumevanja, spoznavanje samega sebe. Dotikajo se tudi drugih življenj
skih tem, kot so vrednote in morala, ljubezen, starši, šola in poklicna ka
riera. (J. Legan)

6. SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV - V akustičnem arkadnem atriju
sevniškega gradu se je preteklo nedeljo popoldne na 6. srečanju ljudskih
pevcev, ki ga prireja odbor za ljudske prireditve pri sevniški ZKO, zvrstilo
kar 18pevskih skupin iz Posavja, Dolenjske in Štajerske. S po dvema pesmi
ma so se predstavili pevci in pevke iz Sevnice, Škocjana, iz Stranj pod
Bohorjem, z Bučke, Preske, Rake, Okiča nad Boštanjem, Blance, iz Ve
likega Trna, Zabukovja, Boštanja, iz Kompolj pri Šentjurju, Šmiklavža nad
Rimskimi Toplicami, Dolene pri Ptujski Gori, iz Brežic in Bizeljskega (na
posnetku). Ti so že po tradiciji na zaključku zapeli Slomškovo En hribček
bom kupil, pri tem pa se jim je pridružilo poleg ostalih pevcev tudi številno
in zadovoljno občinstvo. Celoten spored je posnela ekipa slovenskega ra
dia in ga bo nacionalni radio, po besedah redaktorice Jasne Vidakovič,
začel ciklično predvajati v oddajah “Slovenska zemlja v pesmi in besedi"
predvidoma še letošnjo jesen. (Foto: P. Perc)

Poleg vseh dovoljenih in
malo manj dovoljenih “kora
kov”, ki škodijo našemu zdra
vju in zunanjemu videzu, bi
vas rada opozorila na nekaj
grehov, ki se jih z malo dobre
volje lahko odvadite:
Mencanje oči: delčki ma
škare lahko zaidejo v oči,
povzročamo gubanje kože pod
očmi, beločnica se spremeni v
“rdečnico”.
Puljenje obrvi: začne se ne
dolžno z eno, sledi ji druga in
kmalu preprečimo ponovno
rast.
Pretirana nega: če ves čas
nanašamo čistilna mleka,

tinkture in vlažilne kreme,
umetno povzročimo vnetje,
mozolje, rdečico.
Oblizovanje ustnic: bolj kot
jih slinimo, bolj so suhe, saj ne
vsebujejo maščobe, ki jo mo
ramo dodati sami.
Pretirano drgnjenje: s peelingom odstranimo odmrle
dete povrhnjice, ki pa se zara
di pretiravanja lahko konča z
rdečico.
Prepogosto umivanje las:
minili so časi naših babic, ko
so si lase samo umile. Sedaj se
nanaša vrsta preparatov, ki
preobremenijo las, zato pazlji
vo!
Umazane krtače, gobice:
zaman uporabljamo najdražje
šampone, kreme in ličila, če si
z umazanimi gobicami na
obraz nanašamo klice in bak
terije (Nujno je pranje glavni
kov, čopičev itd.).
Ostalo je še mnogo: od če
sanja, sušenja, stiskanja mo
zoljev, prekrižanih nog in ma
lomarnega sedenja do čiščenja
make upa, pokanja s prsti, in
še bi lahko naštevala. Se bom
govorila o tem!
JERCA LEGAN

PODGORSKI MLINI IN ŽAGE - V nedeljo se je končal republiški raziskovalni tabor Mlini in žage ob Klamferju in Težki vodi, ki ga je, tako kot že več prejšnjih, pripravil Klub za nadarjene učence Novo mesto. Na taboru je
21 mladih iz
Slovenije - največ jih je bilo iz Dolenjske in Bele krajine - pod vodstvom 13 mentorjev 9 dni z
različnih vidikov proučevalo mline in žage ob teh podgorskih potokih, ob katerih je nekdaj delalo 18 mlinov in
17 žag, sedaj pa delajo le še 3 mlini in 5 žag. Ob zaključku tabora so v novomeškem dijaškem domu pripravili
predstavitev svojega dela in razstavo o njem. Za to priložnost so pripravili tudi bilten, jeseni pa naj bi izdali še
obširnejšo publikacijo. Na sliki: zaključka tabora so se udeležili tudi mlinarji in žagarji ozirom sedanji lastniki
poslopij, v katerih so nekdaj delovali mlini in žage ob Klamferju in Težki vodi. (Foto: A. B.)

AUTE ZA PARTNERSTVO Prijatelj Novega mesta Aute
Lampe iz partnerskega Langenhagna vedno znova doka
zuje, da prijateljstvo ne pozna
meja. Nekdanji nemški kole
sarski prvak se je prešnji teden
odzval vabilu novomeških
kolesarjev in je v Novo mesto
pripotoval na Veliko nagrado
Krke, kjerje najboljšemu mla
demu kolesarju podelil pre
hodni pokal, ki ga je pred leti
daroval dirki. Tokrat je bil
Aute Lampe pri nas že devet
inštiridesetih. V zadnjih de
vetih letih - sporazum o part
nerstvu sta Novo mesto in
Langenhagen podpisala okto
bra 1988 - je Lampe na poti
med mestoma prevozil že več
kot 117.000 kilometrov. Kaže
pa, da ne bo odnehal, saj ju
bilejni petdeseti obisk načrtuje
v mesecu avgustu letos, ko bo
na velodromu v Cešči vasi
svetovno mladinsko prvenstvo
v kolesarstvu. Na fotografiji:
Nemški gost Aute Lampe (le
vi) iz Langenhagna s podžu
panom Mestne občine Novo
mesto inž. Alojzom Zupanči
čem. (Fotografija in besedilo:
Bojan Avbar)

ŠKOCJAN - Od 23. do 29.
junija smo imeli v Škocjanu
Oratorij - počitnice za otroke.
Ob 16. uri smo imeli uvodno
srečanje, nato pa smo si ogle
dali igro dramske skupine iz
Škofljice Tri stevardese. Ob 20.
uri je domača dramska skupi
na, ki deluje v okviru Selezijanskega mladinskega centra,
zaigrala Komedijo o Faustu.
Vsak dan so se otroci začeli
zbirati ob 9. uri. Najprej smo
skupaj prepevali, nato je bila
molitev in zgodba. Letos spre
mljamo deset prirejenih zgodb
o Iztoku iz romana Pod svo
bodnim soncem. Otroci so
delali v štirih skupinah ročna
dela, pirografe, risali so, naj
mlajši pa so peli, barvali, dela
li lutke itd. V petek smo imeli
celodnevni izlet s kolesi na
Otočec, v soboto smo bili po
vabljeni skupaj s starši na
zaključno prireditev, kjer smo
pokazali razstavo izdelkov.
Posebna zahvala velja požrtvo
valnim mladincem, ki so s
srcem delali z otroki in vodili
program, ter osnovni šoli Škoc
jan, da smo lahko uporabili te
lovadnico za igre.
V soboto, na praznik apo
stolov Petra in Pavla, je bilo v
Škocjanu diakonsko posveče
nje bogoslovca Jožeta Krnca,
ki bo drugo leto posvečen v
duhovnika. Dve leti je vsako
soboto in nedeljo prihajal v
Škocjan na pastoralno pomoč.
Ob diakonskem posvečenju so
se mu mladi zahvalili za ves
trud.

Iz preteklosti v sedanjost
Pozabiti prednike pomeni biti potok brez izvira, drevo
brez korenin
STOPIČE - Na OŠ Stopiče smo
21. junija doživeli “dogodek”. Od
kar so nas v samostojni državi pre
imenovali iz OŠ Janeza TVdine v OŠ
Stopiče, smo iskali nov simbol, ki bi
postal naš razpoznavni znak. Prišlo
je do ideje, da bi se imenovala po
Verdunu, kjer so našli izkopanine iz
keltsko-rimskega obdobja. Vasica
Verdun leži na vzpetini severovz
hodno od Stopič. V arheološko lite
raturo je prišela leta 1909 z objavo
slučajne najdbe bronaste sekire, ki
je sedaj shranjena v Naravoslovnem
muzeju na Dunaju. Domneva se, da
je bila tu keltska naselbina, kajti ime
Verdun skriva v sebi keltski koren dun, to je dunum, kar pomeni me
sto. Dobro pa je poznano grobišče
zraven, ki je bilo odkrito 1983 pri
oranju. Jože Turk je o tem obvestil
odgovorne in njemu gre zahvala za
vse najdbe: keramične izdelke,
okrasne in nakitne predmete iz žele
za ali brona. Posebnost so grobovi z
orožjem.
Ker je ohranjanje kulturne dedi

ščine ena izmed številnih nalog šole,
smo se odločili, da bo naš simbol fi
bula - bronasta zaponka, ki upodab
lja goloba, ta pa simbolizira sodelo
vanje, prijateljstvo in mir, kar danes
najbolj pogrešamo. Simbol je od 21.
junija, ko smo ga v šolskem projek
tu obelodanili in sprejeli, odtisnjen
na priznanjih za najboljše učence,
na papirju naših dopisov, pisemskih
ovojnicah itd. Izdelati smo dali tudi
posnetek originalne fibule v srebru,
ki je opremljen s certifikatom - to bo
darilo za posebne priložnosti. Prvi
dve smo na dan predstavitve pode
lili Danilu Breščaku, direktorju
Zavoda za varstvo naravne in kul
turne dediščine Novo mesto, in
Andelki Fortuna, ki sta nam veliko
pomagala. Vodja projekta je bila
knjižničarka Silva Kirn, sodelovali
pa smo tudi Mimi Jovanovič, Tanja
Perc, Vera Rončič, ravnatelj šole
Ladislav Brulc in ostali.
TANJA PERC, SILVA KIRN
OŠ Stopiče

Jože Puželj
Pred kratkim so se številni svoj
ci, znanci in prijatelji na pokopa
lišču v Hrovači pri Ribnici pošlovili od Jožeta Pužlja, ki je umrl v
72. letu.
Upokojeni obratovodja žage
Inles, sooblikovalec gospodarskih
in družbenih dogodkov, je bil tud'
večletni odbornik in funkcionar v
različnih telesih občinske skup
ščine. Dolga leta je deloval v ko
rist občinske gasilske zveze, še
posebej takrat, ko so bila potreb
na sredstva za obnovo objektov io
nakup opreme. Za svoja dejanja
je prejel več državnih odlikovanj
in priznanj.
Začel je kot mladostni aktivist
v Ribnici, nadaljeval kot zaporni*
v italijanskih taboriščih, kasneje
kot borec v enoti Toneta Tomšiča
in končno kot zapornik zloglasne
ga Mauthausna, zaznamovan lD
ožigosan s številko 202096. P°
osvoboditvi je nadaljeval z nese
bičnim in prizadevnim delom prl
obnovi porušene domovine 5
službovanjem v Robu, Litiji ib
Ribnici. Leta 1950 si je v domačem kraju ustvaril družino.
Bil je zvest svojim načelom, dis
cipliniran in pokončen, spoštovan
in ugleden mož in kot tak tudiv
javnem življenju zaželjen. Jože je
imel rad naravo, lov in ribolov.
Vrsto let je deloval v ribiški
družini, leta 1958 se je vključilv
LD Ribnica. 12 let je bil blagajnik
kasneje starešina, predsednik up
ravnega odbora. Vse dolžnostiJe
z velikim uspehom opravljal dp
tedaj, ko mu je začelo pešat1
zdravje. Še posebej je bil rahločU'
ten za lovsko etiko, med lovci pa
je bil znan kot velik spoštoval^
šeg in navad. Za uspešno delojjprejel več lovskih prizanj. Kljul)
temu da se na grobu od njega nis°
poslovili predstavniki podjetja*
kjer je največ deloval, niti gasite1’
pa je bilo zato slovo lovcev, borccv
m drugih občanov še bolj odmeV'

KOSTELSKO - V Fari imajo
čistilno napravo, ki pa zdaj deluje
le kot greznica, ker nanjo ni spe
ljana kanalizacija iz stavb v Fari,
Vasi in Potoku. V Kužlju pa je
speljana kanalizacija kar v Kolpo,
ker še nimajo čistilne naprave. Za
vsa potrebna dela v obeh navede
nih primerih je premalo denarja.
Nekateri predlagajo, kako bi lah
ko zbrali potrebni denar ali vsaj
večji del denarja. Vrednost šolske
stavbe v Vasi v KS Kostel je bila
že dvakrat ocenjena, šole v Kužlju
pa enkrat, prodani pa stavbi še
danes nista.

m

DOLENJSKI LIST

izpušne cevi
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ROMANJA V SEČ

PREPOČASI DO
ČISTILNIH NAPRAV

Ob potoku 10, Novo mesto
Tel.: 068/322 278

;

DOBREPOLJE- V vasico Sej. j
kjer ima Anton Fabjan iz Preč
strug urejeno proizvodnjo edov>;
tula (pomožnih zdravil na osnovi
medu in pese), prihajajo izletnik1 j
iz vse Slovenije pa tudi iz zamej"
stva. Tako je minuli teden Se* I
obiskala skupina večja prosveti11*1
delavcev z Notranjske in še avto
bus strokovnjakov z raznih p°°'
ročij dela iz vse Slovenije. ObojiiJ1
je predaval Anton Fabjan, sled
njim pa še holandski ekoagrortoi11
Menzo de Booni.

r--------------!

SEJA LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE NA VAHT1 - Minulo soboto je bila v lovski koči na Valiti 13. seja up
ravnega odbora Lovske zveze Slovenije, ki jo je vodil predsednik zveze Franc Avberšek. Prisotne so pozdravili
starešina lovske družine Suhor Slavko Plaveč, delegat Zveze lovskih družin Bele krajine Janez Videtič in pred
sednik ZLD Bele krajine Anton Eričaj. Upravni odbor LZS bo imel še naprej seje na terenu, saj tako bolje spoz
na problematiko posameznih lovskih družin. Naslednja seja bo v Krškem. (A. V.)

,

ROKOMET V ČAST KNOBLEHARJU - V počastitev praznika mlai‘
občine Škocjan, ki bo vsako leto 6. julija kot spominski dan misionffl
Ignacija Knobleliarja, so prizadevni delavci novoustanovljenega R0^0”'^
nega kluba iz Škocjana v sodelovanju z OŠ Škocjan preteklo sobot0 ^
šolskem igrišču priredili ženski turnir, ki so se ga udeležila moštva žett^<
rokometnih klubov iz Zagorja, Sevnice, Novega mesta in Škocjana■ N
članicami je zmagala ekipa RK Zagorje, ki je v finalni tekmi z 8:6 l‘8na.
borbene domačinke. Tretje mesto so zasedle rokometašice Lisce iz Sevid '
zadnje pa so bile Novomeščanke. Med starejšimi deklicami so največ V
movalnega elana pokazale mlade Sevničanke, ki so prepričljivo zin°S° ^
Drugo mesto so zasedle starejše deklice iz Zagorja, tretje mesto pa s0
vojile vrstnice RK Škocjan. Na fotografiji: mlade rokometašice j1
voustanovljenega RK Škocjan. (Fotografija in besedilo: Bojan Avbafl
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Televizija si pridržuje pravico do
■orebitaih sprememb sporedov!

ČETRTEK, 4. VII.

Gradovi, 1/13; -17.25 Sova: Taggart, Škot. naniz.,
9/9 -18.20 Tv kvadrat -19.00 Denis pokora, 11/
13 -19.25 Atletika - 22.00 Ljudje kot mi, amer.
nadalj. - 23.00 Novice iz sveta razvedrila - 23.25
Zavrtimo stare kolute, 9. oddaja - 23.55 Tenis

KANALA

15.10 Tv prodaja -17.00 Svet športa (ponov.) 18.00 Pot flamingov (ponov.) -19.30 Popotni vodič
,9-45'
lo 0.40 TELETEKST
- 20.00 Ljudje na položajih (2. del naniz.) - 21.00
0.00 VIDEO STRANI
Ameriški film - 22.35 Koncert - 0.00 CNN poroča
'0.45 OTROŠKI PROGRAM
HTV 1
ČUDNO, DA SE LADJA NE POTOPI
m » 00 SAMO ZA PUNCE, amer. naniz., 6/13
7.10 TV spored - 7.25 Poročila - 7.30 Santa
1H-55 TEDENSKI IZBOR
Barbara (serija) - 8.15 Dobro jutro -10.00
SVET DIVJIH ŽIVALI, angl. poljudnoPoročila - 10.05 Otroški program - 11.00
znan. oddaja, 4/13
Izobraževalni program -12.00 Poročila -12.20
12.00
PO DOMAČE
Ljubezen (serija) -12.45 Burna dvajseta leta
2-00 POROČILA
(amer. film) -14.35 Program za otroke in mla
k
^^0 SREČE, ponov.
dino -15.10 Terra X (dok. serija, 5/15) -16.05
15-45 TEDENSKI IZBOR
Otroški program -16.40 Poročila -16.50 Pus
ČUDNA POKRAJINA, angl. dok. serija, 5/5
tolovke (serija, 5/6) -17.50 Kolo sreče -18.25
16.35
POGOVOR S PREDSEDNIKOM
Razpotja federacije -18.55 Hugo, tv igra -19.30
MILANOM KUČANOM
Dnevnik, vreme, šport - 20.10 Aplavz, prosim
is KOMISAR IN KOMPANIJA, nem. naniz., 8/14
(zabavna oddaja) - 21.30 Hrvaški sabor - 22.45
.00 TV DNEVNIKI
Poročila - 23.05 S sliko na sliko - 23.35 Naravni
18 05 OTROŠKI program
svet (dok. oddaja) - 0.25 Poročila
DELFINI IN PRIJATELJI, Špan. naniz., 2/26
HTV 2
0 KOLO SREČE, TV IGRICA
•10 RISANKA
12.05 TV koledar -12.15 Turbo limach show 19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
13.30 Besede, besede, besede -14.00 Tenis (m)
20.05 SEINFELD, amer. naniz., 12/22
-18.55 Olimpijca (športna dok. serija, 5/18) ■ 5 TEDNIK
19.30 Glasba - 19.40 Mednarodni atletski mi
'■•25 ZLATA ŠESTDESETA SLOV. POPEVting - 22.05 “Memory of Us” (amer. film)
•>•) m RE: nostalgija z Jožico Svete
j, DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT

SLOVENIJA 1

2110 SOVA°VNA B°RZA
TAGGART, Škot. naniz., 9/9
v OBMOČJU SOMRAKA, amer. naniz., 10/62

SLOVENIJA 2
siT|Bur0news' 11-25 Tedenski izbor: Beduintava, ne, dok, oddaja; 12.05 Namibijska
•'™e"a’ anter, naniz., 1/2; 12.55 Roseanna,
Is nn •!■? 14,311 Seinfeld, amer. naniz., 11/22;
17 pEnis; 16.55 Piratke, angl. nadalj., 3/4 ■
•XI Sova: Taggart, Škot. naniz., 8/9 -18.45
°vni utrip -19.15 Tok, tok, kontaktna oddH za mladostnike • 20.05 V žarišču - 20.35 Dr.
vmitnova, amer. naniz., 5/18 - 21.20 Umetniški
r • 22.55 Slovenski jazz - 23.40 Tenis
kanala

V!° Tv prodaja -15.55 Video strani -17.00
tv urni magazin (ponov. dok. oddaje) -17.30
s I11* scsion (ponov.) -18.00 Hondo (ponov.
„. e,la)' 19-30 Svet športa - 20.30 Pot flamin.. .(amer. nadalj.) • 21.30 Kako je bil osvojen
J 2ahod
* (13. del nadalj.) - 23.10 Ovaduh
'P°nov. amer. filma) -1.05 CNN poroča
HTV i
L'»TV spored - 7.25 Poročila ■ 7.30 Santa
p0r“a[a (serija) - 8.15 Dobro jutro ■ 10.00
Pnr j-? ' 1®'®5 Izobraževalni program • 12.00
Blanci!a '2.20 Ljubezen (serija) - 12.45
otrnv C Fury (brit-film)' 14.35 Program za
stol Lm raladino ‘ ’6-40 Poročila -16.50 PuMa-a (se('ia’4/6)' '7-50 Kolo sreče ■ 18.25
Dnpv ■i.narja' 1855 Hu8°< lv '8ra - 19.30
(j , "!*’ šport, vreme - 20.10 Zalivska vojna
j,
jlm) '2L10 “Vele misto” (dramska seri• 27
22,48 Dnevnik - 23.00 S sliko na sliko
J,j0 Triler • 0.30 Poročila

HTV 2
TeniL«dco strani'l4-50 TV Roledar -15.00
4/18i in 18.55 Olimpijca (športna dok. serija
Izenaz 9,38 Dnevnik, vreme, šport ■ 20.15
2l-55 Arne” ,[*$'* 9/22* ’2100 Rd"cl) 911'

“ETER, 5. VII.
jL°VENIJA

1

Č'j35 TELETEKST
«35 yiDE0 STRANI
5 nIRPŠKI PROGRAM
UCIČMO SE ROČNIH USTVARJAL
NOSTI, 17/52

10.15

THDENSK

amer' nan*Z’’

ZLATA ŠESTDESETA SLOVENSKE
OPEVKE, ponov. 11. oddaje

li t, [tja, 2/2
16S5 JASI BALETNI UMETNIKI
NAM VODIJO NAŠE STEZICE, odda-

'5 KOMISAR
18 (tn S?-19/14

in

KOMPANIJA, nem. na-

i&evniki
otroški program
'8.30 ^OJAlDEJA.nizoz. nadalj., 12/20
U.l btp00, tv iorica
!9.3o R SANKA
2o.os vn„EVNIK 2, VREME, ŠPORT
20.4o pnR0DNE DUŠE, angl. naniz., 17/21
23.15 n^LEJ IN zadeni
23.45 uNEVN,K 3, VREME, ŠPORT
1.2o S(jyVARIČNI REPORTER, švic. film

^ OBMOČJU SOMRAKA,amer.naniz., 11/62
#trip.o!nlle'!ls; 8'40 Tedenski izbor: Poslovni
!8/2q. '. 'žarišču; 9.40 Znanost, kan. nadalj.,
Sem'!5 Umctnoslni večr; 11.40 Metulj
a|tg|. ac*a, nizoz. film; 13.30 Sorodne duše,
l'k živa' j " 16/21 / 14 00 Tenis -16.25 Svet div' aagl. poljudnoznan. serija, 5/13 -16.55

SOBOTA, 6. VII.
SLOVENIJA 1
8.45 - 1.35 TELETEKST
9.00 VIDEOSTRANI
9.30 OTROŠKI PROGRAM
RADOVEDNI TAČEK
9.45 ŽIVALSKE PRAVLJICE
10.05 ZGODBE IZ ŠKOLJKE
10.35 UČIMO SE TUJIH JEZIKOV:
angleščina
10.50 HUGO, POVODNI KONJ, amer. film
12.20 E1STEDDFOD 95
13.00 POROČILA
13.05 LINGO, ponov.
14.15 MODERNA MESTA, D.N.. švic. dok.
serija, 1/10
15.10 TEDNIK, ponov.
16.00 CR1STY, amer. nadalj., 21/21
16.50 OGNJENA MOČ, amer. dok.serija, 7/15
17.20 OPERACIJA STROGO ZAUPNO, 4/24
18.00 DNEVNIK 1
18.05 ALPE JADRAN
18.35 OZARE
18.40 HUGO-TV IGRICA
19.15 RISANKA
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
19.51 UTRIP
20.10 POLETNI3X3
21.40 NAMIBIJSKA PLEMENA, D.N., amer.
dok. serijat 2/2
22.35 TURISTIČNA ODDAJA
23.00 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
23.30 KUNG FU MASTER, franc, film
0.50 SOVA
VEČNI SANJAČ, amer. naniz., 2/25

SLOVENIJA 2
9.00 Euronews - 9.40 Tedenski izbor: Mostovi;
10.10 Slovenski utrinki, oddaja madžarske tv;
10.40 Poglej in zadeni -13.10 Rdeča gostilna,
franc, film (čb); 14.50 Znanost od blizu -15.15
Tenis - 17.40 Sto let olimpijske slave - 18.30
Karaoke - 19.30 4x4- 20.05 Žaljubljeni Blume,
amer. film - 21.25 Lojze se je zbudil - 22.25 So
botna noč - 0.25 Kolesrska dirka Tour de France

KANALA
9.00 Kaličopko (ponov. otroške oddaje) -10.00
Risanka -11.00 Dance sesion (ponov. oddaje o
plesu) -14.45 Čikaške zgodbe (ponov. 8. dela) 16.00Sneg na Kilimandiaru (ponov. amer. filma)
-18.00 Mala morska deklica (5. del risane serije);
Račje zgodbe (5. del risanke) -19.00 D. J. Bobo
(koncert) - 20.00 Tropska vročica (amer. naniz., 34.
del) - 21.00 Angel in nepridiprav (amer. film) 22.45 Dežurna lekarna (13. del hum. naniz.) 23.15 S kamero na potepu - 0.10 CNN poroča

HTV 1
8.40 TV spored - 8.55 Poročila - 9.00 Program za
otroke in mladino -12.00 Poročila -12.20 Prizma
-13.20 Dokumentarna oddaja • 15.10 Briljanten 16.00 Svetovni reporterji -16.50 Poročila -16.55
Sinovi Nevihte -18.20 David Copperfield (serija,
1/6) -19.30 Dnevnik, šport, vreme - 20.10 Zabav
na oddaja - 21.00 Melodije hrvaškega Jadrana ’96
- 22.40 Dnevnik - 23.00 Nočna premiera

HTV 2
13.10TV spored -13.25 Beverly Hills (serija 20/
31)-14.15 Mclrose plače (serija, 20/31) -15.00
Tenis (ž) -18.55 Olimpijca (športna dok. serija,
6/18) -19.25 Risanka -19.30 Dnevnik, vreme,
šport - 20.15 Hrvaški operni pevci - 20.50 Glas
ba - 21.00 “Loopholc” (brit. film) -22.55 Vidikon - 23.40 Od duha k duhu (dok. oddaja)

NEDELJA, 7. VII.
SLOVENIJA 1
8.15-1.10 TELETEKST
8.30 VIDEOSTRANI
9.00 TEDENSKI IZBOR
DELFI IN PRIJATELJI, Špan. naniz., 2/26
9.25 SREDI GALAKSIJE ZAVIJ LE
VO, avstral. naniz., 7/28
9.55 NOVA MAŠA
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12.00
12.30
13.00
13.05
13.35

LJUDJE IN ZEMLJA
15. REPUBLIŠKA REVIJA
POROČILA
HUGO,ponov.
ATLAS ČLOVEŠKEGA TELESA, amer.
izobr. serija, 3/13
14.30 KARAOKE, razvedrilna oddaja
15.30 NEDELJSKA REPORTAŽA
16.00 DLAN V DLANI
16.15 NAJBOLJ NORE POČITNICE, amer. film
18.00 DNEVNIKI
18.05 PO DOMAČE
19.10 RISANKA
19.15 LOTO
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
19.50 ZRCALO TEDNA
20.10 IGRE BREZ MEJA
21.50 PIRATKE, zadnji del angl. nadalj.
22.55 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
23.40 SOVA
KOBRA, amčr. naniz., 1/22
V OBMOČJU SOMRAKA, amer. naniz., 12/62

SLOVENIJA 2
8.00 Euronoevvs - 8.25 Tedenski izbor: Angleška
glasbena lestvica; 0.15 Videošpon; 10.00 V
vrtincu; 10.45 Tok, tok; 11.30 Tv kvadrat; 12.10
4 x 4 -12.40 Nurburgring: Motociklizem -15.50
Tenis (m) - 18.00 Motociklizem, posnetek iz
Maribora; 19.00 Košarka, EP za paraplegike 20.05 National geographic, amer. dok. serija, 5/
20 - 20.55 Večerni gost - 21.55 Mean Streets,
amer. film - 0.15 Kolesarska dirka

16.55 MOSTOVI
17.25 KOMISAR IN KOMPANIJA, nem. na
niz., 10/14
18.00 DNEVNIK 1
18.05 OTROŠKI PROGRAM
SREDI GALAKSIJE ZAVIJ LEVO,
avstral. naniz., 8/28
18.30 KOLO SREČE-TV IGRICA
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
20.05 BREZ ŽENSK NE GRE, angl. naniz.
20.40 MEDNARODNA OBZORJA
21.30 ROKA ROCKA
22.30 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
22.55 POSLOVNA BORZA
23.10 SOVA:
KOBRA^amer. naniz., 3/22
V OBMOČJU SOMRAKA, amer. naniz., 14/62

SLOVENIJA 2
9.00 Euronews -10.30 Tedenski izbor: Sedma
steza; 11.00 Osmi dan; 11.30 Ognjena moč,
amer. dok. serija, 7/15; 12.00 Alpe Jadran; 12.30
Igre brez meja; 14.10 Moja vojna leta; 15.35
Ožarjena noč; 16.10 Analitična mehanika, 26/
52; 16.40 Brez žensk ne gre (16/19); 17.10 Dr.
Ouinnova, amer. naniz., 5/18 -17.55 Sova: Kob
ra, amer. naniz., 2/22 - 18.45 Prisluhnimo tišini
-19.15 Videošpon - 20.05 V žarišču - 20.35
Muenchenčana v Hamburgu, nem. naniz., 13/
14 - 21.25 (Ne)znani oder - 22.20 Dama v jeze
ru, amer. film (ČB) - 0.00 Kolesarska dirka

KANALA
17.00 Glasbena oddaja -17.30 Novosti iz zaba
viščnega sveta (ponov.) -18.00 Tropska vročica
(ponov. 35. dela) -19.30 S kamero po svetu - 20.00
Hermanova glava (amer. naniz.) - 20.30 Jeleni z
zahoda (16. del amer. naniz.) - 21.30 Sirene (8. del)
- 22.30 Živeli danes - 23.00 Dannyjeve zvezde
(vedeževanje v živo) - 0.30 CNN poroča

KANALA
9.00 Muppel show (31. del) - 9.30 Kaličopko 10.30 Risanka-11.00 Svet športa (ponov.)-14.45
Angel in nepridiprav (ponov. filma) - 16.30
Muppet show (ponov.) -17.00 Mala morska de
klica (risana serija); 18.00 Račje zgodbe (risana
serija) -18.00 Skrivnost zapuščenega rudnika
(amer. mlad. filma) -19.00 S kamero na potepu
(ponov.) -19.30 Popotni vodič (ponov.) - 20.00
Jessie (8. del naniz.) - 21.00 Kako je bil osvojen
divji zahod (ponov. 13. dela) - 22.45 Unpato 23.45 Motociklizem -1.10 CNN poroča

SREDA, 10. VIL
SLOVENIJA 1

9.15-1.00 TELETEKST
9.30 VIDEOSTRANI
10.00 OTROŠKI PROGRAM
O ČUDOVITEM POVODCU, 1. oddaja
10.15 MLADI PICASSO, Špan. nadalj, 1/8
10.45 TEDENSKI IZBOR
ROKA ROCKA
11.35 NATIONAL GEOGRAPHIC, amer.
dok. serija, 5/20
12.30 15. REPUBLIŠKA REVIJA MPZ
ZAGORJE, 4. del
13.00 POROČILA
SLOVENIJA 1
13.05 KOLO SREČE, ponov.
9.45 - 0.55 TELETEKST
13.35 ZGODBE IZ ŠKOLJKE
10.00 VIDEO STRANI
15.50 TEDENSKI IZBOR
10.20 OTROŠKI PROGRAM
DLAN V DLANI
16.05 MEDNARODNA OBZORJA
PRAVLJICE IZ LUTKARJEVEGA
VOZIČKA, 10/10
16.55 LJUDJE IN ZEMLJA
10.40 ARABELA SE VRAČA, češka na
17.25 KOMISAR IN KOMPANIJA, nem. naniz,
dalj., 18/26
11/14
11.10 DEČKI IZ BRAZILIJE, ponov. amer. filma 18.00 DNEVNIK 1
13.00 POROČILA
18.05 OTROŠKI PROGRAM
13.05 NOVICE IZ SVETA RAZVEDRILA
18.30 KOLO SREČE-TV IGRICA
14.35 TEDENSKI IZBOR
19.10 RISANKA
UTRIP
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
14.50 ZRCALO TEDNA
20.05 ERIKIN1 CILJI, angl. naniz.
15.05
NEDELJSKA REPORTAŽA 20.35 FILM TEDNA:
15.55 VEČERNI GOST
HOTEL D’AMERlQUEt fran. film
16.55 DOBER DAN, KOROŠKA
22.15 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
17.25 SIMPSONOVI, amer. naniz., 40/48
22.45 SOVA:
18.00 DNEVNIK 1
KOBRA, amer. naniz, 4/22
18.05 OTROŠKI PROGRAM
IZDAJA, 4. del Šved. nadalj.
RADOVEDNI TAČEK
V OBMOČJU SOMRAKA, amer. naniz, 15/62
18.20 ŽIVALSKE PRAVLJICE: bober
azru
18.35 ABC-ITD, TV IGRICA
19.05 RISANKA
19.15 ŽREBANJE 3X3
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
20.05 SOSTANOVALKE, angl. naniz., 10/13
20.35 PROETCONTRA
mednarodnega festivala
21.25 SLOVENIJA OD ZNOTRAJ, dok. film
22.30 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
jazza v Križankah
23.00 SOVA:
KOBRA, amer. naniz., 2/22
LJUBLJANA - Od četrtka do
V OMOČJU SOMRAKA, amer. naniz., 13/62
sobote minuli teden je v Plečniko
0.40 SVET POROČA
vih Križankah potekal že 37. med

PONEDELJEK, 8. VII.

tDOLENJSKI LIST)

Funk ni razočaral
S 37.

narodni jazz festival. Nastopilo je
nekaj znanih imen svetovne jaz
zovske scene, seveda pa ni manjka
lo slovenskih zasedb. Otvoritveni
nastop je imel McCoy Tyner Michael Brecker Quartet, nadalje
vat ga je bluesovski kitarist Lucky
Peterson. Drugi večer so nastopili
domači Jazz Brass, kasneje kitarist
John Abercomb s svojim triom,
večer pa je zaključil odlični brazil
ski pevec in kitarist Joao Bosco s
svojim triom. Zadnji, sobotni večer
KANALA
je začela slovensko - italijanska
16.00 EP v košarki za paraplegike (posnetek) godalna zasedba Nevv Strings. Po
17.00 Unpato -18.00 Jessie (ponov. 8. dela) daljšem premoru pa se je na odru
19.30 Novosti iz zabaviščnega sveta - 20.00 Zlata
pojavila Bill Frisell Group. Za
dekleta (43. del amer. hum. naniz.) - 20.30
ključni nastop se je začel precej
Iskreni pogovori (amer. film) - 22.00 Tropska
pozno, kajti inštrumenti temnopol
vročica (35. del naniz.) - 23.00 Glasbena odda
te zasedbe Defunkt so se izgubili
ja - 0.00 CNN poroča
nekje na poti med Salzburgom in
Ljubljano. Po krajši tonski vaji so
začeli svoj nastop zelo ostro. Ples
ni funky ritem in energičnost izva
jalcev je občinstvo spravilo na noge.
SLOVENIJA 1
Težave z zvokom in neustrezno iz
10.15-0.35 TELETEKST
brani repertoar so botrovali pred
10.30 VIDEOSTRANI
časnemu odhodu precejšnjega
10.55 OTROŠKI PROGRAM
števila obiskovalcev. Kljub govori
JAPONSKE PRAVLJICE
cam, da so Defunkt razočarali, se
11.10 POLKA JE UKAZANA, orig. go s tem ne strinjam. Vsakomur, ki
renjski plesi
pozna funk, je jasno, dtt je to ples
11.30 HUGO POVODNI KONJ, amer. film
na glasba z veliko energije in ena
13.00 POROČILA
komernim ritmom, in ne jazzovska
13.05 ABC - ITD, TV IGRICA
virtuoznost in improvizacija. Me
15.30 TEDENSKI IZBOR
nim, da gre negativna kritika orga
ATLAS ČLOVEKOVEGA TELESA,
nizatorju in ne glasbenikom sa
izobr. oddaja, 3/13
mim.
15.55 SOLINGER RUDI, nem. drama
S. S ROVIN

SLOVENIJA 2

9.00 Euronetvs -11,15 Tedenski izbor: Učimo se
tujih jezikov: angleščina; 11.30 Turistična oddaja;
11.45 Christy, amer. nadalj., 9/21; 12.30 Poletni 3
x 3; 14.00 Sobotna noč; 16.00 Športni pregled;
16.30 Sostanovalke, 9/13; 17.00 Muenchenčana v
Hamburgu, nem. nadalj. 12/14; 17.55 Sova:
Kobra,amer. naniz., 1/22 • 18.45 Sedma steza 19.15 Angleška glasb, lestvica - 20.10 Osmi dan 20.40 Solinger Rudi, nem. drama - 21.40 Kitajska
kulturna mesta, d.n., amer. serija, 1/13 - 22.30
Brane Rončel izza odra - 0.00 Kolesarska dirka

TOREK, 9. VIL

DEŽURNE TRGOVINE
V soboto, 6. julija, bodo odprte naslednje proda
jalne 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. ure: Vita, trgovina Darja, Ljubljanska
od 7. do 20. ure: market Saša, K Boku
od 7. do 20. ure: trgovina Sabina, Slavka Gruma
od 7. do 20. ure: trgovina Sabina, Mirana Jarca
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 20. ure: samopostrežba Azalea, Brusnice
od 7.30 do 14. ure: market Pri kostanju, Prečna
od 8. do 17. ure: trgovina Brcar, 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, Šentpeter
od 8, do 18. ure: Urška, Uršna sela
od 7. do 20. ure: trgovina Marks, Vavta vas
od 6.30 do 17. ure: pekarna Malka Žužemberk,
prodajalna Glavni trg
od 6.30 so 17. ure: pekarna Malka Žužemberk,
prodajalna Kandija
• Šentjernej: od 7. do 17. ure: Mercator Dolenjs
ka, Samopostrežba
od 7. do 18. ure: trgovina Klas, Šmarje pri Šen
tjerneju
• Metlika: od 7.do 21. ure: trgovina Prima
V nedeljo, 7.julija, bodo odprte naslednje proda
jalne živil:
• Novo mesto: od 8. do 11.ure: Dolenjka Samo
postrežba, Samopostrežba Mačkovec, Market Ljub
ljanska, Market Ragovska, Market Drska, Market
Kristanova, Market Drska, Samopostrežba Šmihel,
PC Ločna, Nakupovalni center

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
od 7. do 20, ure: trgovina Sabina, Slavka Gruma
od 8. do 13. ure: trgovina Sabina, Mirana Jarca
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 6. 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, Šentpeter
od 8. do 12. ure: Urška, Uršna sela
od 8. do 17. ure: trgovina Marks^ Vavta vas
od 7. do 12. ure: pekarna Malka Žužemberk, proda
jalna Glavni trg
od 7. do t2. ure: pekarna Malka Žužemberk, proda
jalna Kandija
• Straža: od 8. do 11. ure: Dolenjka Market
■ Šentjernej: od 8. do 11. ure: Market
od 8. do 12. ure: trgovina Klas, Šmarje pri Šen
tjerneju
• Žužemberk: od 8. do 11.30: Market
• Škocjan: od 7.30 do 10. ure: Pri mostu
• Trebnje: od 8. do 11. ure: Samopostrežba
Blagovnica
• 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. ure: Market
• Metlika: od 7. do 21. ure: Prima

Glasba za prav vsak okus
OTOČEC - Z večernim kon
certom v restavraciji Tango, na
katerem so nastopili pevci
Alenka Godec, Blaž Jurjevič,
Tomaž Pengov in Nataša Mihe
lič ter skupine Vagabundi, Na
gelj in Ansambel Petra Finka,
je Glasbena produkcija in za
ložništvo Sraka iz Novega me
sta zaokrožila predstavitev svo
jih glasbenih novosti, ki jih je
letos ponudila našim ljubite
ljem zabavne in narodnoza
bavne glasbe. Srakin “pridelek”
znaša šest zgoščenk in dve kase
ti, zvrstno pa sega od kantavtorske glasbe do priložnostnih
popevk.
Slovensko glasbeno ponud
bo, o kateri je direktor Drago
Vovk na tiskovni konferenci
dejal, da že dobiva značaj hiperprodukcije, je Sraka na pod
ročju pop glasbe obogatila z
novo zgoščenko “Biti tu” naše
ga znanega in samosvojega
kantavtorja Tomaža Pengova, z
zgoščenko “Naj zapojem” mla
de in obetavne pevke Nataše
Mihelič, ki si šele utira pot na
sloyensko pop sceno, ter z
zgoščenko “Moja dežela” an
sambla Vagabundi iz Velenja,
ki je skoraj bolj poznan na tujih
kot na domačih odrih. Na plo
šči “Lepa je Slovenija” Sraka
ponuja izbor skladb znanih
slovenskih ansamblov, ki slave
lepote naše domovine, na kompilacijski plošči Mamici in očku
in vsem v sorodstvu pa so zbra
ne priložnostne voščilne pesmi
znanih slovenskih pevcev in
ansamblov. Na področju na

rodnozabavne glasbe je Sraka
pripravila zgoščenko Zlat prstan/Trije kralji Ansambla Bra
neta Klavžarja. Vse omenjene
kompaktne plošče so izšle tudi
kot kasete. Samo na glasbenih
kasetah pa se predstavljata an
sambla Nagelj z novim izborom
svojih narodnozabavnih in pop
melodij pod naslovom Ko ugas
nejo luči ter Ansambel Franca
Potočarja s Podlipškimi fanti s
kaseto Iz lepe Dolenjske.
Sraka se torej trudi zalagati
tržišče z raznovrstnimi glasbe
nimi novostmi, pri tem pa ji ni
edino vodilo dobiček, ampak
skuša opraviti tudi širše poslan
stvo uveljavitve dolenjskih glas
benikov.
.....
MiM

ZALOŽNIK IN USTVARJAL
CI - Drago Vovk, direktor Srake,
v družbi s “svojimi": kantavtorjem Tomažem Pengovom in vod
jem ansambla Vagabundi Sandi
jem Majcnom.

DESET
DOMAČIH
Žreb je za sodelovanje pri oblikovanju lestvice Studia D in Dolenj
skega lista dodelil nagrado Mariji Strašek iz Novega mesta. Nagrajenki
čestitamo!
Lestvica, ki je na sporedu vsak ponedeljek od 16.15 do 17. ure, je ta
teden takšna:
1 (2) Nazdravimo za slavljenko - ALFI NIPIČ
2 (1) Velik špas - ANS. MIRO KLINC
3 (41 Hej, šoferji - ANS. VINKA CVORLETA
4 (6) Mlad kaplan - ANS. PREROD
5 (71 Nocoj ti pojemo v slovo - ANS. RUBIN
6 (31 V Čateške Toplice - ANS. TONIJA HERVOLA
7 (5) Na Gorjance - FANTJE Z VSEH VETROV
8 (-) Brž na dopust - ANS. BLEGOŠ
9 (8) Strto srce - ANS. VIHARNIK
10 (9) Veseli fantje mi, Dolenjci - ANS. J. KUPLENKA IN DOLENJCI
Predlog za prihodnji leden: Naša družina - ANS. FRANCA POTOČARJA.

§€-----------------
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KUPON ŠT. 27
Glasujem za:
Moj naslov:

Kupone pošljite na naslov: Studio D, p.p. 103, 68000 Novo mesto

DOLENJSKI LIST

~AtC

OMV ISTRABENZ

ZDRAVILIŠČE MORAVSKE TOPLICE

HOTEL AJDA
37.665.00 SIT
HOTEL TERMAL
31.720.00 SIT
TUR. NASELJE
25.950.00 SIT

Zagradec

■ 'S

5x polpenzion, kopanje v bazenih, jutranja gimna
stika, 2 uri uporabe igrišč v športnem parku na
umetni travi.
Možnost plačila na tri obroke. Na voljo pa so vam še
7-, 10—, in 14-dnevni paketi.

S" 8
n

m
Popusti za otroke:
od 2. leta (bivanje in hrana) gratis

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:

od 3. leta do Zleta

50%

od 7. leta do 14. leta

30%

Zdravilišče Moravske Toplice
Telefon: 069/48-210, 48-106
Fax: 069/48-607

MAVRICA
m™ i

OMV

trgovsko podjetje z barvami in laki, p.o.
Ljubljana, Resljeva c. 1

ISTRABENZ

objavlja
za prodajalno v Novem mestu, Kandijska c. 60
prosto delovno mesto

■P

PRODAJALCA
7^.u
p-% •«--

SAMOPOSTREŽNI MINIMARKET
BISTRO
KURILNO OLJE
GOSPODINJSKI PLIN

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom
Pogoji:
IV. stopnja strok, izobrazbe — trgovska smer, 2 leti ustreznih
delovnih izkušenj v procesu prodaje, dvomesečno poskus
no delo.
Kandidati naj pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju po
gojev pošljejo v 8 dneh po objavi na naslov: MAVRICA, tr
govsko podjetje z barvami in laki, p.o., Ljubljana, Resljeva c.
1. P P 231. Kandidate v ožjem izboru bomo o izidu obvestili v
15 dneh po izbiri.

BORZNOPOSREDNIŠKA HIŠA, D.D.

vsak dan od 6. do 22. ure

- odkupimo delnice PETROLA, KRKE in PIVOVARNE
LnOlMJ

- trgujemo z delnicami
TERM
ČATEŽA
LISCE,
MERCATORJA, KOLINSKE, PINUSA in SLOVENIJALESA
na Ljubljanski borzi
INTARA. PRAVA IZBIRA
Telefon: (061) 137-73-73, 137-74-74, 137-75-75, 173-44-44
Fax: (061) 173-44-80

MasterCard.

© EJj

$ SUZUKI
PRODAJA • SERVIS • REZERVNI DELI

Te1:068/45-700.44627,4462K

SVET DOMA STAREJŠIH OBČANOV
NOVO MESTO, ŠMIHEL 1

Delovni čas: 7.00 do 17 00,

BARLOC

sobota: 8.00 do 12.00

AVTOSERVIS MURN
Resslova 4, Novo mesto ® 068/24-791

razpisuje
prosto delovno mesto

DIREKTORJA DOMA STAREJŠIH OBČANOV

CB>

Hvunoai

MONTAŽA IN SERVIS
SENČIL

unicar,d.n.o.

m

OVf/Ut

(c)90nt/</

(pri gostišču Kos v Ločni)
rolete — žaluzije
tende - lamelne zavese
pliseji — roloji
screen senčila
Tel.. 068/78-258, 324-285
0609/631-225

DOLENJSKI LIST

Kandidati morajo poleg splošnih, z zakonom določenih po
gojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
— končana VII. ali VI. stopnja strokovne izobrazbe v skladu z
69. členom in drugim odstavkom 56. člena Zakona o so
cialnem varstvu;
— najmanj pet let delovnih izkušenj na področju socialnega
varstva;
— strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
— predložitev programa dela doma.

Odprto vsak dan, tudi ob nedeljah
in praznikih, od 7. ure do 20.30.

Rozmanova 19, TS 068127-174

Mandat direktorja traja štiri leta.
Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo
jev ter programom dela pošljejo v 15 dneh po objavi na na
slov: Dom starejših občanov Novo mesto, Šmihel 1,z oznako
»ZA RAZPISNO KOMISIJO«.
Kandidate bomo obvestili o izidu v 15 dneh po sprejemu
sklepa sveta doma.

POLETNA AKCIJA - TERENCl
VITARA LX 3V DAKOTA
VITARA VX 3V DAKOTA
VITARA VX 3V KLIMA DAKOTA
VITARA 5V DAKOTA
VITARA 5V KLIMA DAKOTA
VITARA V6 DAKOTA
VITARA X90 DAKOTA
SAMURAI VX

Ugodni krediti!

\31.490/
\2.490T
35.490
36NZOO
39/00
40.990
33.396.
/23.790 \

29.990
30.990
31.990
34.990
35.990
42.990
29.990
21 990

Darilo ob nakup11.

Št. 27 (2447), 4. juliju

1

<&> HYUnDHI

Največja
Mercatorjeva
samopostrežna
prodajalna

- ZA VES DOSTAVNI PROGRAM HYUNDAI
V MESECU JULIJU POPUST
2.000 DEM
— UGODNI KREDITI, LEASING,
STARO ZA NOVO

Lir***iv

P miMKIM I

zastopnikza

VOZILA HYUNDAI

NOVO MESTO, Dol. Kamence 61,068/323-902
NOVO MESTO, Kandijska 14, 068/28-950
KRŠKO, CKŽ 51,0608/22-950
ČRNOMELJ, Belokranjska 14, 068/51-379, 51-378

Nakupovalni center Krško

ADRIA CARAVAN, d.d. v stečaju
NOVO MESTO

Cas je naredil svoje.

ki jo zastopa stečajni upravitelj Janez PEZDIRC

Samopostrežna prodajalna v Nakupova

objavlja

lnem centru v Krškem je postala pretesna,

na podlagi sklepa St 16/95 stečajnega senata Okrožnega sodišča
v Novem mestu

zastarela, neprivlačna.

JAVNI RAZPIS

Temeljito smo jo prenovili, močno pove

za zbiranje ponudb za odprodajo dveh neprofitnih stanovanj v
Brežicah:
1 • Dvosobno stanovanje na Prežihovi 13, Brežice, 65,32 mz povr
šine, v drugem nadstropju štirietažnega stanovanjskega blo
ka, zgrajenega 1987. leta. Stanovanje je z najemno pogodbo
oddano za nedoločen čas, z neprofitno najemnino.
2. Dvosobno stanovanje na Kregarjevi 1, Brežice, 58,21 m2 povr
šine, v tretjem nadstropju osemetažnega stanovanjskega bloka
z osebnim dvigalom, zgrajen 1980.leta. Stanovanje je z najem
no pogodbo oddano za nedoločen čas, z neprofitno najemni
no.

čali in s 1200 m2 prodajne površine je
zdaj največja v Mercatorju. Moderna
oprema, povsem nova celostna podoba in
povečana ponudba so glavni razlog, da
pridete ponovno čimprej v nakup.

Prodaja se vrši po principu videno - kupljeno. Kasnejše reklamacije
glede stvarnih napak ne bodo upoštevane.

Pričakujemo vas od petka, 5. julija 1996
naprej, ko bomo popoldne na stežaj
odprli vrata tudi za vas.

Pogoji:
Zainteresirani ponudniki morajo ponudbe poslati v 15 dneh po ob
javi razpisa v zapečateni ovojnici z oznako "javni razpis" na naslov:
ADRIA CARAVAN, d.d. v stečaju
8000 NOVO MESTO
Skalickega 1
Pisna ponudba mora vsebovati ceno in rok plačila, ki ne sme pre
segati 30 dni od dneva sklenitve pogodbe.
Stečajni upravitelj ADRIE CARAVAN, d.d., Novo mesto bo na pod
žgi prispelih ponudb in pridobljenega soglasja stečajnega sena
ta pristojnega sodišča obvestil ponudnike o rezultatu zbiranja
Ponudb v 30 dneh po končanem zbiranju ponudb.
Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenil kupoprodajno pogodbo.
Kupec postane lastnik kupljene nepremičnine po plačilu celotne
kupnine. Prometni davek in vse druge stroške v zvezi z nakupom
oepremičnine in njenim prepisom v zemljiški knjigi plača kupec..
Stečajni upravitelj na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti po
godbo o prodaji predmeta tega razpisa s katerimkoli ponudnikom.
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri stečajnem uptavitelju Janezu Pezdircu po telefonu (068) 321-150 ali (068) 323-

j aVtoklin Fka" To”'
Novo mesto, Foersterjeva 10

(pri Novoteksu v Bršljinu!)
■n* 068/ 323-035

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO STRO
KOVNEGA DELAVCA
Odbor Športne zveze Trebnje — Centra za šport občine
Trebnje, Kidričeva 2, na podlagi 25. člena statuta ŠZ Trebnje
— Centra za šport občine Trebnje

| V našem servisu nudimo kvalitetne in hitre mehanične
■

storitve na vseh tipih vozil po konkurenčnih cenah.

razpisuje prosto delovno mesto

Redno pa vam BREZPLAČNO zamenjamo pri nas

STROKOVNEGA DELAVCA

kupljeno olje in oljne filtre, ki so vedno na zalogi.

Olja:

J c vi .v / « o /. r:-i /. it> ii /\/:

proton
SVEČKE IN OLJNI FILTRI CHAMPION

J"- - NOVO! ROČNA AVTOPRALNICA------

Pogoji:
— izpolnjevanje zakonsko določenih pogojev
— V. ali VI. stopnja izobrazbe
— aktivni športnik
— poznavanje športa in športne problematike v občini
Trebnje
Strokovnega delavca se zaposli po pogodbi, za določen čas

— do sprejetja novega zakona o športu.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju po
gojev v 30 dneh po objavi razpisa na naslov: Športna zveza
Trebnje — Center za šport občine Trebnje, Kidričeva 2,
Trebnje.
O izbiri bodo obveščeni v 15 dneh po opravljenem izbirnem
postopku.
Odbor ŠZ Trebnje

• Uspeh je samo stvar sreče. |
(Wilson)

Smo večje industrijsko podjetje s sedežem v Črnomlju. Proizvajamo
hermetične kompresorje za svetovni trg, Poslujemo uspešno in naglo
povečujemo obseg poslovanja, zato vabimo k sodelovanju:
• več elektro in strojnih inženirjev za področje tehnologije, nadzora kakovosti,
vodenja ljudi in logistike,
• več tehnikov elektro, strojne in kemijske usmeritve za vodenje in
nadzor delovnega procesa,
• 1 dipl. inženirja kemije ali kemijske tehnologije za področje ekologije,
• več elektronikov IV. in V. stopnje za področje vzdrževanja elektronskih naprav
in strojev,
• 1 varnostnega inženirja,
• 1 nabavnika tehnične izobrazbe V. ali VI. stopnje za področje nabave
rezervnih delov,
• več kandidatov ekonomske usmeritve V. in VI. stopnje za delo v
računovodstvu.
Od kandidatov pričakujemo pripravljenost za dinamično delo, samoini
ciativnost in komunikativnost. Zaželjeno je znanje tujega jezika in delovne
izkušnje, kar pa ni pogoj.
Kandidatom nudimo delo v svetovno priznanem podjetju, stimulativno
plačo, možnost napredovanja in osebnega razvoja. Z izbranimi kandi
dati bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s poskusno dobo.
Kandidate vabimo, da nam pošljejo vlogo v 14 dneh po objavi razpisa na
naš naslov v kadrovsko službo z oznako - za razpis.

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

vašem
kanalu

Zapustila nas je naša draga teta, sestrična, soseda

MARIJA
GODEC

- cinična oddaja si je po
dolgih mesecih zaslužila
klinični počitek, zato bo na
sporedu spet septembra -

Kovačeva Mici
iz Rodin

NOVO V KRŠKEM!

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom za da
rovano cvetje in sveče ter spremstvo pokojne na zadnji poti.
Hvala tudi Onkološkemu inštitutu v Ljubljani in Internemu
oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto, Pogrebnemu za
vodu Novak, gg. župnikoma za lepo opravljen obred in
pevcem.

MENJALNICA A D O
ADO, d.o.o., CKŽ 3, Krško
Tel./fax. 0608/21-522,
22-906
Delovni čas:
od 8. do 16. ure

Žalujoče: sosede

ZAHVALA

OBČINA GROSUPLJE
Kolodvorska 2
1290 GROSUPLJE

V 61. letu starosti nas je po dolgi in
težki bolezni zapustil dragi mož, oče,%
stari oče in tast

OBVESTILO

rZ]nn G\ Marketing, Dunajska c. 5,1000 Ljubljana

kSJ fcjfl Tel: (061) 13212 21, faks: (061) 132 21 30
. -

»Priznano mednarodno po
djetje s sedežem v Slove
niji nujno išče nove sode
lavce in sodelavke za razši
ritev svoje pomembne deja
vnosti na območju Nove
ga mesta in okolice. Na
voljo je več delovnih mest
s polnim oz. skrajšanim
delovnim časom. Mož
nost napredovanja z do
brim zaslužkom. Interesen
ti naj se javijo na tel. št.
066/25-178.«

Po«blaič«n ifltfopnik za
svetovanje, montažo in
servis mobitel.
WV

V

ŠMARJE 13, 68310 ŠENTJERNEJ
tal.: 068/81-118, !ax: 066/81-119

P.E. Novo masto^jB^*
Ljubljanska 27 - BTC
tal.: 068/323-000

h*

DOLENJSKI LIST
J

vaš četrtkov prijatelj

KROJAŠKO PODJETJE TREBNJE
Gubčeva c. 28, TREBNJE
Tel.: 44-086
razpisuje prosto delovno mesto

KROJILCA — VODJE PROIZVODNJE
Pogoji:
— srednja ali višja izobrazba tekstilne smeri
— 5 let delovnih izkušenj
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas in s 3mesečnim poskusnim delom.
Rok prijave je 8 dni po objavi razpisa.

KAMNOSEŠTVO
IN TERACERSTVO
VLADIMIR SIMONIČ, s.p.
Lokve 5/c
68340 ČRNOMELJ

1. UČITELJA ZGODOVINE IN ZEMLJEPISA, za nedoločen
čas
2. UČITELJA LIKOVNE VZGOJE IN TEHNIČNEGA POUKA,
za nedoločen čas
3. UČITELJA SLOVENSKEGA JEZIKA, za določen čas
4. UČITELJA RAZREDNEGA POUKA, za nedoločen čas
5. PEDAGOGA, za nedoločen čas.

DOLENJSKI LIST

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Življenje celo si garala,
vse za dom si dala.
Sledi ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok.

OŠ Leskovec pri Krškem raz
pisuje prosto delovno mesto
PROFESORJA (UČITELJA)
LIKOVNE VZGOJE za
določen čas
(šol. 1.1996/97), s polnim de
lovnim časom. Prijavi prilo
žite dokazilo o izpolnjevanju
pogojev izobrazbe ter jo
pošljite v osmih dneh na
naslov:
OŠ LESKOVEC PRI KRŠKEM
8273 Leskovec pri Krškem
Na vlogo bomo odgovorili v
zakonitem roku.

Informacije na tel.
(0681 52-492
0609/640-830

V 67. letu starosti nas je zapustila
draga mama, tašča, stara mama, ses
tra in sestrična

JOŽEFA
STARIHA
s Kala pri Semiču
Ob boleči izgubi naše drage mame se iskreno zahvaljujemo
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki so nam v
težkih trenutkih pomagali, nam izrazili sožalje, pokojni da
rovali vence, cvetje, sveče ter jo v tako velikem številu po
spremili na zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi gospodu ka
planu za lepo opravljen obred, pevcem ter govornikoma za
lepe poslovilne besede.

ZRNO, Raka
Trgovsko podjetje ZRNO
v svoji trgovini na Ranču
nudi akcijske cene kme
tijskega in gradbenega
materiala.
Najcenejši nakup avstrij
skih fasadnih materialov
— tudi v barvah

Odprto: od 8. — 17. ure
sobota od 7. — 12. ure
Tel.: 0608/75-410,75-086

razpisuje prosta delovna mesta

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijate
ljem, sosedom in znancem, ki ste ga pospremili na njegovi
zadnji poti, mu darovali vence in svečejer nam izrazili soža
lje. Posebna zahvala velja dr. Ljiljani Spec in sestri Mirjani
Car za njuno skrb v času bolezni. Zahvaljujemo se Društvu
upokojenih rudarjev Rudnika Kanižarica in gospodu An
tonu Jankoviču za besede slovesa ob grobu.

OŠ LESKOVEC PRI KRŠKEM
8273 Leskovec pri Krškem

Po najugodnejših cenah
vam izdelamo in brezplač
no dostavimo izdelke iz
marmorja in granita. Na
zalogi 25 različnih barvnih
odtenkov in debelin.

Prijave z dokazili o izobrazbi pošljite v 8 dneh po objavi raz
pisa na Osnovno šolo ŠMIHEL. Kandidate bomo obvestili o
izbiri v 15 dneh po roku za prijavo.

Šmihel 2
8000 NOVO MESTO
telefon: 068/323-970, fax: 068/23-951

Kanižarica 11 b, Črnomelj

Podrobnejše informacije o odkupu dobite na občini Grosuplje, Kolod
vorska 2,1290 Grosuplje, pri ge. Mariji Likovič.

Pogoj: zahtevana izobrazba po predpisani zakonodaji.
Začetek dela: 1. september 1996.

OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL

KAZIMIR
ČEMAS

Občina Grosuplje obvešča vse lastnike stanovanj, da zbira ponudbe
za odkup eno-, dvo- in trosobnih stanovanj in več stanovanjskih hiš,
ki jih bo namenila upravičencem za socialna stanovanja.
Vsi zainteresirani naj do 19.7.1996 dostavijo ponudbe za odkup stano
vanja na naslov: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, 1290 Grosuplje.
V ponudbi je potrebno navesti:
podatke o lastniku stanovanja
dokazilo o lastništvu stanovanja
lokacijo stanovanja
starost stanovanja
datum možne vselitve v stanovanje
ceno stanovanja
ostale pogoje ponudbe

— Thermoputz 1 vreča
= 779,00 SIT
— Thermoextra 1 vreča
= 975,00 SIT
— končni sloj —Edelputz
m2 = 267 SIT
— brezplačna dostava na
dom
— instalacijski material
— centralno oarevanie
— cisterna za olje 2000 I
= 37.797,38 SIT
— kopalniška garnitura,
uvoz = 24.000 SIT
— enoročna baterija,
uvoz,od 6.000 SIT dalje
— opeka modelarec 1
kom = 65,90 SIT +
prevoz
— poleg tega ves ostali
gradbeni material, več
je količine — brez
plačna dostava
— ugodni potrošniški kre
diti preko SKB banke

• V mojih lažeh je veliko resnice.
(Jurič)

ZAHVALA

DANFOSS COMPRESSORS, d.o.o.
Heroja Starihe 24, 8340 Črnomelj

Rezultate krojijo Krka, Revoz in JE Krško. Se
stečajni viharji umirjajo? Zdesetkani tekstilci se
bojujejo za obstoj. V kmetijstvu gre marsikje za
preživetje, medtem ko trgovina ob meji cveti.

• Pametni ljudje se lahko naredijo nore, obratno pa je težje. (Tucholsky)

Žalujoči: vsi njeni, ki smo jo imeli radi

ZAHVALA
Ne jokajte ob mojem grobu,
tiho k njemu pristopite,
spomnite se. kako trpela sem,
in večni mir mi zaželite.

(DOLENJSKI LIST)

LUKYi
Smrečnikova 45
Novo mesto
Tel. 068/24-612

V 71. letu starosti nas je zapustila
naša draga mama, stara mama, taš
ča, sestra, teta in botrica

ANA LOKAR
roj. Janežič

iz Gorenje vasi 8 pri Mokronogu

LADA
avtomobili

;
•

J
a

NAJUGODNEJŠI
KREDITI

\

Nudimo kredite in leasing J
tudi za rabljena vozila.
,

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo sorodnikom, sosedomprijateljem in znancem za darovano cvetje in sveče, izrečeno
sožalje ter spremstvo pokojne na zadnji poti. Posebna za
hvala govorniku g. Kosu, pevcem za zapete žalostinke.
godbi iz Trebnjega, osebju ŽD Trebnje, posebej dr. Mufl'
kovi, patronažni in socialnim delavkam. Onkološkemu in
štitutu Ljubljana ter bolnici Novo mesto. Še enkrat vsem is'
krčna hvala!

Žalujoči: vsi njeni
Gorenja vas, 8. junij 1996
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BRUNSKOLE MATIJA, s.p.
HRAST 1a, 68331 SUHOR,
tel./(ax: 068/50-475

OGNJIŠČE
..... .... . ..........
'

»•J. 152-11-26
't?.

zmKamcsmsss \

POGREBNE
IN POKOPALIŠKE
STORITVE

f«x. 152-13-62
i_

Leopold Oklešen

ZAHVALA

K Roku 26, Novo mesto
"S 068/323-193

Ob izgubi dragega moža, očeta, ta
sta, starega očeta in strica

Mobitel:0609/615-239
0609/625-585
Delovni čas: NON STOP

MARTINA
GOLOBIČA

V dogovoru z Zavodom za zdravstveno zavarovanje vam nudimo
naše pogrebne storitve brezplačno, pri kompletnih storitvah
z minimalnim doplačilom.

upokojenega železničarja
iz Vavpče vasi pri Semiču

s w»» » • x &

ZAHVALA
ZAHVALA
Vse življenje si garala
vse za dom, družino dala
ako bi ti volja do življenja zdravje povrnila,
ne bi tebe. ljuba mama, črna zemlja krila.

V 62. letu nas je nenadoma in mnogo
prezgodaj zapustil naš dragi mož,
oče, stari oče, brat in stric

MIHA
BRULC

Vsi njegovi

v 87. letu starosti nas je zapustila
naša predraga mama, babica, pra
babica in sestra

ZAHVALA
Delo in trpljenje bilo tvoje je življenje.

MARIJA
JAKŠA

iz Stopič št. 27
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, vaš
čanom, prijateljem in znancem za izraze sožalja, darovano
cvetje in sveče ter spremstvo pokojnega na zadnji poti. Po
sebno zahvalo smo dolžni Internemu intenzivnemu oddel
ku novomeške bolnišnice za nudeno pomoč. Prav tako se
zahvaljujemo za denarno pomoč in cvetje sodelavcem In
tenzivnega oddelka KRG, Revoza-STS, Dolenjske banke in
Krke, obrata Fermentacija Novo mesto. G. župniku se za
hvaljujemo za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem pa za
zapete pesmi. Vsem še enkrat iskrena hvala!

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli sodelovali
pri izvedbi pogreba, vsem, ki ste mu darovali cvetje in sveče
in vsem, ki ste ga v tako velikem številu spremili na zadnji
poti in nam izrazili sožalje.

V 78. letu nas je zapustila naša draga
žena, stara mama, tašča, sestra in
teta

Podreber 2
Ob boleči izgubi drage mame se zahvaljujemo vaščanom
Podrebra in Malin, sorodnikom in znancem, ki so pokojno
pospremili na zadnji poti, ji darovali cvetje in sveče ter nam
izrazili sožalje. Se posebna zahvala osebju Doma starejših
občanov iz Črnomlja, g. kaplanu za opravljen obred, go
vornikoma za poslovilne besede in pevcem. Vsem še enkrat
iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njegovi
Vsi njeni

ANA BANIČ

roj. Zorko

iz Žabjeka 3 pri Podbočju
Ob boleči izgubi naše drage Ane se zahvaljujemo sorodni
kom, sosedom in znancem za izrečeno sožalje ter za daro
vano cvetje, sveče in spremstvo pokojne na zadnji poti.
Hvala tudi g. župniku za lepo opravljen obred.

Žalujoči: mož Anton in vsi, ki smo jo imeli radi

ZAHVALA

ZAHVALA

ZAHVALA

V 61. letu starosti nas je po težki bo
lezni zapustil naš dragi mož, oče,
stari oče in tast

Ob nenadomestljivi izgubi moža, očeta, dedka in brata

V 59. letu starosti nas je po težki bo
lezni zapustil naš dragi mož, oče, ded
in brat

PAVEL
ŠIKONJA

SLAVKA
KRŽANA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, so
sedom in znancem, ki so ga pospremili na njegovi zadnji
poti, pokojnemu darovali cvetje in sveče ter nam izrazili so
žalje. Se posebej zahvala osebju ZD Črnomelj, osebju In
ternega oddelka novomeške bolnišnice, Dermatološki kli
niki Ljubljana in Gastro-enterološki kliniki Ljubljana.
Hvala g. župniku za opravljen obred in g. Mileku za poslo
vilni govor. Vsem še enkrat hvala!

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili v težkih dnevih in
trenutkih z nami in ga pospremili na zadnji poti. Posebna
zahvala velja zdravstvenemu osebju bolnišnice v Novem
mestu in dr. Jerneju Kranjcu, sorodnikom, prijateljem in
sosedom ter govornikom in pevcem za zapete žalostinke.
Prisrčna zahvala tudi občini Trebnje in g. županu Cirilu
Pungartniku, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavaro
vanje Slovenije, Dani Mirna, Komunali Trebnje, OŠ Treb
nje in Društvu upokojencev Trebnje. Za presunljive besede
slovesa iskrena zahvala bratu oz. stricu Roku Kržanu.
Vsem še enkrat iskrena zahvala!

Žalujoči: vsi njegovi

Žena Anica, sin Igor in hčerka Alenka z družino

iz Tribuč 33

ZAHVALA

z Omote 8, Semič
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, pri
jateljem in znancem, ki so nam izrazili sožalje in pokojnega
v velikem številu pospremili rta zadnji poti. Zahvaljujemo se
tudi LD Smuk Semič, GD Štrekljevec in vaščaapm za po
slovilne besede in petje ob grobu ter g. kaplanu za opravljen
obred. Posebna zahvala tudi zdravnikom Splošne bolnice
Novo mesto za njihov trud.

Žalujoči: žena Ana, sinova Jože in Milan, hči Anica ter
ostalo sorodstvo

V SPOMIN
Že pet let je minilo.
odkar življenje tvoje je ugasnilo.
Pri nas veselja nič več ni.
ker tebe, dragi Franci, od nikoder ni.

V 61. letu starosti nas je za vedno za
pustil naš dragi mož, oče, stari oče,
brat, stric, svak

SLAVKO
ALOJZIJ
BEG

OSMRTNICA
Sporočamo žalostno vest, da seje življenjska pot iztekla naše
mu upokojenemu delavcu

V teh dneh mineva pet let,odkar je
dal mlado življenje za mlado državo
republiko Slovenijo

FRANCI
URŠIČ

iz Gor. Sušic 7
ajlepše se zahvaljujemo sorodnikom, znancem, prijate
lj01! ^ru^'.n' Kavšček-Beg ter vsem ostalim, ki ste nam izaztlt sožalje, pokojniku darovali cvetje in sveče ter ga v tavelikem številu pospremili na zadnji poti. Najlepša hvala
olektivu Revoz STS in obrat 3, bivšim sodelavcem, gasilem ter govornikom g. Celiču, g. Rudmanu in g. Grilu za
Sanljive poslovilne besede slovesa, pevcem in izvajalcu
Tišine.

IVANETIČ

DJORDJU
VUJOVIČU
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

iz Prečne 28
Najlepše se zahvaljujemo Ministrstvu za obrambo republi
ke Slovenije, 2. PPSV, 21 OPSV in SV 6070 Novo mesto.
Enako se zahvaljujemo vsem, ki se ga še spominjate, mu
prinašate cvetje in prižigate sveče. Vsem še enkrat hvala!

Žalujoči: vsi njegovi

Žalujoči: vsi tvoji

KOLEKTIV INTEGRAL, D.D., ČRNOMELJ,
BELOKRANJSKA C. 22

OSMRTNICA

OSMRTNICA

Mnogo prezgodaj smo se morali posloviti od naše upokojene sodelavke

Sporočamo žalostno vest, da je tragično umrla naša mlada sodelavka

JOŽICE DOŠLER

MATEJA GAL

dipl. farmacevtke

roj. Bregar

vodje oddelka za mikrobiološko kontrolo v Sektorju za upravljanje kakovosti

prodajalka
Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Ostala nam bo v lepem spominu.
SODELAVCI PRODAJALNE MAVRICA V NOVEM MESTU
Delavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, Novo mesto
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DOLENJSKI LIST

M TE0E1M
tedenski koledar
Četrtek, 4. julija - Urh
Petek, 5. julija - Anton
Sobota, 6. julija - Bogomila
Nedelja, 7. julija - Ciril, Metod
Ponedeljek, 8. julija - Špela
Tbrek, 9. julija - Veronika
Sreda, 10. julija - ljubica

LUNINE MENE
7. julija ob 20.55 - zadnji krajec

kino
BREŽICE: Od 4.7. do 7.7. (ob 19.
in 21. uri) ter 8.7. (ob 21. uri) ko
medija Ptičja kletka. 10.7. (ob 21.
uri) zgodovinska drama Škrlatno
znamenje.
ČRNOMELJ: 5.7. in 6.7. (ob 21.
uri) ameriška komedija Oče moje

• PODZEMLJE, vojna freska
(Underground, Jug/Francija,
1995, 165 minul, režija: Emir
Kusturica, fotografija: Vilko
Filač)
Podzemlje je tisti film, ki je v
Sloveniji postal malodane sov
ražnik ljudstva. Slovence naj bi
namreč krivično prikazoval v sla
bi luči. Preden pogledamo, zakaj
je javno mnenje ob tem filmu
reagiralo tako izrazito ksenofo
bično, natanko tega pa je sicer
brezsramno obtoževalo Kusturico, naj povem le, da so obtožbe
vzletele, že dolgo preden je sploh
kdo videl film. Se huje, mnogi
obtoževalci Kusturice zaradi svo
je narcisoidne užaljenosti film,
tudi ko je končno prišel, niso
želeli videti.
Underground se začne z doku
mentarnimi, arhivskimi posnet
ki sprejema nacistov v več staro
jugoslovanskih mestih ob začet
ku okupacije. Najbolj navduše
no so jih sprejeli v Mariboru. Tu
je kleč. Slovenceljne moti, če iz
padejo kot evforični Hitlerjevi
kolaboranti. Vendar pa bi lahko
upoštevali, da je pred vojno
tamkaj živelo veliko število Nem
cev. Morda bi režiser moral to
dejstvo navesti posebej, sicer pa
ne gre za nobeno laž, le za neko
liko pomanjkljivo resnico.
Podzemlje je fantastični por

/

neveste II. 7.7. (ob 19. in 21. uri)
ameriška komedija Ne imejte me za
norca.
KRŠKO: 7.7. (ob 18. uri) ame
riško znanstveno fantastični triler
Zadnji dnevi.
KOSTANJEVICA: 6.7. (ob 20.
uri) akcijski film Smrtonosni spo
pad. 7.7. (ob 20. uri) film Joči ljub
ljena dežela.
METLIKA: 5.7. (ob 21. uri) in 7.7.
(ob 10. uri) ameriška komedija Ne
imejte me za norca. 7.7. (ob 19. in
21. uri) ameriška komedija Oče
moje neveste II.
NOVO MESTO: 4.7. (ob 19.15 in
21.30) ter od 5.7. do 7.7. (ob 19.15)
drama Porotnica. Od 5.7. do 7.7. (ob
21.30) zgodovinska drama Škrlatno
znamenje.
ŠENTJERNEJ: 5.7. (ob 20. uri)
akcijski film Smrtonosni spopad.

tret več vojnih epizod v državi, ki
težje preživlja mir kot bojevanje,
in ker je Balkan sinonim za živ
ljenje ob vedno znova se kade
čem smodniku, je jasno, da je
počelo vseh vojn doma prav tu,
v Jugoslaviji. Maratonska dol
žina pa je nekakšen ekvivalent
epu, pesniški obliki, ki je naj
boljša forma za opisovanje in
glorificiranje vojn.
Ko Nemci 6. aprila 1941 bom
bardirajo Beograd, stara prijatel
ja Marko (Miki Manojlovič) in
Blacky (Lazar Ristovski) ne ok
levata, pridružita se partiji, vz
poredno pa sta črnoborzijanca.
Njuni gverilci napadajo Nemce,
robo pa prodata na črnem trgu.
Marko nato naivnega Blackya in
celo odporniško gibanje pod
krinko nevarnosti spravi v og
romno klet svojega deda, kjer
organizira mini tovarno orožja,
ki gre namesto za partijo na črni
trg. Vmes je vojne konec, Marko
postane heroj naroda in visok
funkcionar. Živi dvojno življe
nje, zgoraj in spodaj. Blackyju ne
pove, da je vojne konec, s triki,
zavijanjem sirene in zadrževa
njem kazalcev na veliki uri še
naprej služi od prodaje orožja.
Ko se pri svatbi v kleti zgodi ne
sreča, zaradi katere bo Marko
razkrinkan, ta raje vse dvigne v
zrak in ponikne. Blacky se ne
more adaptirati na mir, zato po
stane poveljnik v vojni v Bosni,
kjer pa trguje tudi črnoborzija
nec Marko.
Nekočje bila Jugoslavija. Film
in država. Učna ura komedije in
tragedije.
TOMAŽ BRATOŽ

Branje, ki prvo In edino doslej razkriva Identiteto ter početje tistih,
ki so Dolenjsko In Slovenijo pripravljali in pripravili na vojno.
Pisanje, ki prvo In edino doslej prinaia prepise v hladnih gotonlšklh
tunelih spravljenih dnevnikov vojnih in predvojnih dni leta 1991.
Pri Magnoliji, založbi slovenske pomladi, je izšla knjiga “Ščit”, s
podnaslovom “Dolenjska pot v samostojno Slovenijo”, avtorja
Bojana Budje. Cena knjige je 3.200 tolarjev, do nje pa je moč poleg
telefonskega naročila na številki (061) 553-775 priti tudi s spodnjo
naročilnico, s katero je naročniku priznan 10-odstotni popust.
Izpoljeno naročilnico pošljite na naslov:
Založba Magnolija, Celovška 108,1000 Ljubljana
-------------------------------------------------------------------------------Ime in priimek__________________________________________
Naslov:_______________________ ________________________

Naročam___ izvod(ov) knjige Bojana Budje “Ščit”

MM«
IZDAJA TELJ: Dolenjski list Novo mesto, d.o.o. Direktor: Drago Rustja
UREDNIŠTVO: Marjan Legan (odgovorni urednik), Andrej Bartelj,

Mirjam Bezek-Jakše, Jožica 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 2. polletje
4.6S0 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 v tej vrednosti. Naročila in odpovedi upoštevamo samo s prvo številko v mesecu.
OGLASI: I cm v enem stolpcu za ekonomske oglase2.S00 tolarjev, na prvi ali zadnji
strani 5.000 tolarjev; za razpise, licitacije ipd. 3.000 tolarjev. Za nenaročnike mali
oglas do deset besed 1.600 tolarjev, vsaka nadaljnja beseda 160 tolarjev; za pravne
osebe 1 cm malega oglasa 2.500 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 lisi, 8000 Novo mesto, Glavni trg 24, p.p. 212.
Telefoni: uredništvo in računovodstvo (068)323-606, 324-200; ekonomska
propaganda, naročniška služba in fotolaboratorij 323-610; mali oglasi, osmrtnice in
zahvale 324-006; telefas (068)322-898.
Elektronska pošta: dl@insert.si Internet http:/lwww.insert.sildlist
Nenaročenih rokopisov, fotografij in disket 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-odsl. prometni davek.
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 — KlNO - KMETIJSKI STROJI - KUPIM — MOTORNA VOZILA - OBVESTILA — POSEST — PRODAM
— RAZNO — SLUŽBO DOBI — SLUŽBO IŠČE - STANOVANJA — PREKLICI — ČESTITKE - ŽENITNE PONUDBE — ZAHVALE

čestitke
DRAGEMU ATIJU Alojzu Žabkarju
iz Prekope čestitava za 40. rojstni dan.
Hčerki Alenka in Brigita.
7220
SANDI ZORIČ HOMAN iz Podbočja
za minuli rojstni dan veliko sreče želi
7293
mama Mihela.

kmetijski stroji
KOSILNICO BCS 127 prodam. ®
(0608)43-247.
7203
TRAKTOR URSUS 335, letnik 1987,
in čelni nakladalec TN 360 prodam. ®
(0608)43-009.
7205
PAJKA na 4 vretena, delovne širine
450 cm, prodam. ® (068)41-160. 7208
ŽITNI KOMBAJN Class Europa, 2.2o
m delovne širine ugodno prodam. ®
(068)312-440, popoldan, ali 89-541,
Alojz Staniša.
7249
KOSILNICO BCS D, staro 8 let, malo
rabljen trosilec umetnega gnoja, puhalnik TAjfun in tovorni avto Mercedes 338
s kiperjem, predvsem za rezervne dele,
prodam. ® (068)83-152.
7260
SNOPOVEZALKO za BCS in mlatil
nico s popolnim čiščenjem prodam. ®
(068)89-574.
7268
TRAKTOR FIAT 25, rotacijsko kosil
nico 165, traktorski mulčer, kosilnico
Batuje, 80 cm, samonakladalno, 17 m3,
tračne grablje, pajka, dvo-in štirivretenskega, atomizer, plug za izkopavanje
krompirja in cisterno za gnojevko pro
dam. ® (068)81-797 ali 42-773.
7271
TRAKTOR Porshe, 16 KM. letnik
1965, prodam. ® (061)787-318.
7279
KMETIJSKE STROJE, malo rablje
ne, prodam: traktor Deutz, 75 KM, 4 x4,
dvo- in tribrazdni obračalni plug, pajka,
nakladalko, zgrabljalnik, rotacijsko ko
so, balirko Ncw Holand ter balirko Welger A P 61 z izmetačem prodam. ®
(0609)642-194.
7280
TRAKTOR IMT 539, ohranjen, ku
pim, prodam pa kabino za IMT 533. ®
(0609)637-277.
7287
KOMBAJN CLASS consul. zadapterjem za koruzo, in kombajn Zmaj 133,
letnik 1987, širine 3 m, na vreče, ugodno
prodam. ® (068)81-193.
7288
TRAKTOR URSUS 335, letnik 1976,
registriran za celo leto, ugodno prodam.
® (068)87-626.
7303
KOSILNICO F1GARO in kravo si
mentalko prodam. ® (0608)70-231.
7305
ŽITNI KOMBAJN M 770, s prešo ali
brez, letnik 1987,750 delovnih ur, s kabi
no, prodam. ® (068)64-466.
7309
SNOPOVEZALKO. mlatilnico, kobi
lo, komat in voz prodam. Jože Grlica.
Jelše 5, Mirna Peč, ® 78-272.
7315
VEČ VRST samonakladalnih prikolic,
pajkov, silokombajnov, balirk, trosilcev
hlevskega gnoja, plugov prodam po
ugodni ceni. Možen osebni nakup v Ne
mčiji z dostavo na dom. ® (0609)634226.
7319
ŽITNI KOMBAJN, tip Zmaj 810,
prodam. ® (068)87-132.
7326
SILOKOMBAJN SK 80 S Sip. v do
brem stanju, prodam ali menjam za do
bro kravo ali tele. ® (061)863-063.
7356
OBRAČALNIK FAVORIT 220 pro
dam. ® (068)40-807.
7362
4-VRETENSKEGA PAJKA Fahr, v
odličnem stanju, prodam. ® (068)89133.
7369
SNOPOVEZALKO za BCS prodam
za 700 DEM. ® (068)65-138.
7372
ČELNI NAKLADAČ Riko, sadilec
krompirja, avtomatski kavelj za Ursus
360 in prikolico domače izdelave pro
dam. ® (0608)43-264.
7375
RAZSTAVLJIV TRAKTOR Tomo
Vinkovič, s priključki, plug, freza, jarkar.
okopalnik in cirkular prodam. ® (068)
87-272.
7387
2 GUMI Dunlop za kombajn,
14/9/13/24, prodam. ® (0609)613-458.
7431
PUHALNIK za seno in grablje za ko
silnico BCS ugodno prodam. ® (068)84370.
7435
ŽITNI KOMBAJN M 750 prodam ®
(068)73-177.
7436
SLAMOREZNICO z elektromotor
jem in prevozni hladilnik za mleko, 1001,
prodam. ® (068)40-226.
7453
KOMBAJN ZMAJ, širina grebena
3.20 m, v dobrem stanju, menjam za rab
ljen traktor ali prodam za 3500 DEM ®
(068)57-796.
7454
NAKLADALKO Sip. 25 m3, v dobrem
stanju, mlin (šrotar), senik za seno, 11x7
m, prodam. ® (068)64-372.
7460
ŽITNI KOMBAJN Masscr Saris Ferguson, starejši letnik, z diesel motorjem,
širina kose 180 cm, traktor Same 35,
enobrazdni plug, obračalnik, 12 col, in
trosilec hlevskega gnoja, italijanski, pro
dam. ® (068)76-303.
7461
TRAKTOR FIAT, starejši letnik, 30
KM, v zelo dobrem stanju, prodam za
3500 DEM ® (068)73-215.
7463

TRAKTOR Ursus 360, dobro ohra
njen, prodam. ® (068)73-128.
7466
DEUTZ TORPEDO, 48 KM, samo
nakladalno prikolico in dve leti in pol
staro kobilo hanoveranko prodam. ®
(068)42-527.
7482
KOSILNICO Gorenje Muta, s 130 in
100 cm grebena ter samonakladalko
Mengele ugodno prodam. ® (068)42527.
7484
IMT 840, letnik 1989,500delovnih ur,
prodam. ® (064)66-317.
7487
ROTACIJSKO KOSILNICO Class,
staro 7 let, prodam. Jože Šinkovec, Dru
žinska vas 9, Šmarješke Toplice, ® 73193.
7497
KOMBAJN Fahr M 1002, v delovnem
stanju, prodam. ® (0608)62-748. 7507
ŽETVENO NAPRAVO za BCS, golf
JGL D, letnik 1984, registriran do 4/97,
prodam. Anica Vovko, Radoviča 60,
Metlika.
7523
FREZO, širine 115, za TV, prodam.
® (0608)82-787.
7525
VEČJI molzni stroj, malo rabljen,
prodam. ® (0608)68-321.
7526
KOSILNICO Prakolina 127, samo
hodno, z motorjem Acmc,prodam. Jože
Bregar, Dobruška vas 34, Škocjan.
KOMBAJN MC Cormik, delovne ši
rine 2.20 m. s silosom prodam. ®
(068)42-858.
7531
TRAKTORJI TOMO VINKOVIČ 826
samo 7800 DEM. Takojšnja dobava, ko
ličina omejena! V prodaji traktorji Univcrzal, Zetor, Same, Torpedo, Fiat, Landini, IMT, priključki vseh vrst z usod
nimi krediti in popusti od. 1 do 10%.
Staro za novo, rabljeni Torpedo Janez 55
A, Zetor 7245, TV 523,420, 731,830. In
formacije: Agroavto, Kranj, Ljubljanska
30, ali ® (064)332-111, od 8. do 16. ure.
7540

kupim
CERTIFIKATNE DELNICE sloven
skih podjetij (Krka, Lek, Mercator in
ostale) odkupim. ® (061)129-13-80, To
ni.
7192
REZERVNE DELE za opel ascono,
letnik 1977, kupim, prodam pa obnov
ljeno kosilnico in prikolico za 30.000
Š1T. S (0608)89-171.
7236
2 TELIČKI, težki do 120 kg, kupim.
® (068)25-083.
v
7355
KNJIGE za 8. razred OŠ kupim,
ugodno pa jih prodam za 6. in 7. razred.
Barbara Levačič, ® 43-657, po 21. uri.
AVTOMOBILSKO PRIKOLICO,do
bro ohranjeno, z a testom, ugodno ku
pim. ® (068)81-774.
7415
ODKUPUJEMO delnice Petrola, Kr
ke in Pivovarne Union vsak delavnik od
10. do 16. ure. ® (061)314-952.
7493
DOBRO rdeče vino kupim. ® (068)
20-549.
7506
MANJŠO KOLIČINO modrc Irankinje - (vino), kupim. ® (0608)75-190.
7516
KNJIGE za 6. razred osnovne šole ku
pim ® (068)24-953.
7539

motorna vozila
JUGO 55 A, letnik 1987, registriran do
5/97, dobro ohranjen, prodam. ® (068)
40-282, Tadeja.
7197
R 5, letnik 1994. prodam ® (068)
25-226.
Z 101 SKALA 55, letnik 1988, prodam.
® (0608)88-115.
7199
OPEL VECTRO L4.lctnik 91, prodam
ali menjam. ® (068)26-669.
KARAMBOLIRAN jugo 55 A, letnik
1989, vozen, prodam. ® (068)57-170.
7200
JUGO 55, letnik 1989, registriran do
2/97, prodam. ® (068)76-452.
7201
GOLF III CL D, letnik 1993. bel, servo volan, radio, 60.000 km, prodam za
19.500 DEM. ® (068)42-979.
7211
MERCEDES 300 D, letnik 1979, re
gistriran do 5/97, servo, sončna streha,
CZ, črn, prodam za 6900 DEM. ®
(068)65-036.
7217
126 P, letnik 1988, prodam. ®
(068)26-863.
7218
GOLF JGL D, S paket, letnik 1984,
bel, prodam. ® (068)42-607.
7219
PEUGEOT 305 GLD, letnik 1984, re
gistriran do 11/96, prodam ali menjam.
® (068)68-092.
7224
Z KOMBI 850 Al*, 8 sedežev, letnik
1986, registrirano do 4/97, prodam. ®
(068)44-236.
7225
MOTOR CTX, letnik 1989, in tehtni
co Libela. 400 kg, ugodno prodam. ®
(0608)65-083.
7228
R 4 GTL, letnik 1987, prodam. ®
(068)43-639.
7230
KAMION Mercedes 1722, s cisterno za
mleko, letnik 1990, prodam. ® (061)645120.
7231
GOLF D, letnik 1983, bel, registriran
do 10/96, prodam. Ciril Kuhelj, Drašča
vas 27, Zagradec.
7234
126 P, letnik 1987, lepo ohranjen, pro
dam. * (068)24-574.
7251

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

oglasa

(do 15 besed)

Ime in priimek:...........................................................................................
Ulica in kraj:..............................................................................................
Pošta:..........................................................................................................
Naročniška številka:.................................................
Datum:...................................................

Podpis:

JUGO KORAL 55, letnik 1990, bel,
registriran do 8/96, prevoženih 62.000
km, ugodno prodam. ® (068)89-176.
Z 101 SKALA 55, registrirano do 9/96,
belo, prodam za 2100 DEM. ® (068)85926.
7246
R 5 D, rdeč, 1. lastnik, prva registracija
junij 1992, 68.000 km, prodam za 8500
DEM. ® (068)78-328.
7250
R 5 GT TURBO, letnik 1986, prodam
ali menjam za motor. Tončka Bašelj, So
teska 25, Straža.
7245
JUGO 45, letnik 1983, prvi lastnik,
garažiran, prodam. ® (068)44-275, od
ponedeljka do petka do 14. ure.
7242
R 4 GTL, letnik 1990, rdeč, prodam za
3800 DEM. ® (061)59-392.
7254
VESPO PIAGIO, 50/125, staro 2 leti,
in fiat uno 45 S, letnik 1991, prodam. ®
(068)44-313.
7256
JUGO 55, letnik 1989, 60.000 km,
rdeč, prodam. ® (068)41-181.
7259
R 4 GTL, letnik 1987/88, kupim. ®
(068)26-182.
7263
GOLF D, letnik 1985, registriran do
3/97, bel, prodam za 4600 DEM. ®
(068)48-671.
7281
FIAT REGATO 100 Sic, prevoženih
111.000 km, letnik 11/87, prodam. Fran
ci Drenik, Vel. Podljubcn 3 a.
7282
JUGO KORAL 45, letnik 9/88, regis
triran za celo leto, in učbenike za 7. raz
red osnovne šole prodam. ® (068)65618.
7285
UNO 45, letnik 1990, registriran do
5/97, prevoženih 54.000 km, nov model,
temno moder, lepo ohranjen, prodam. ®
(068)23-679.
7291
GOLF X D, letnik 12/87, model 1988,
prodam. ® (068)81-042.
7296
GOLF JGL D, letnik 1984, S paket,
dobro ohranjen, prodam. ® (068)322208.
7297
JUGO KORAL 55, letnik 1990, mo
der, prevoženih 62.000 km, registriran do
8/96, prodam. ® (068)89-176.
7299
R 4 GT, letnik 1985, registriran do
6/97, nove gume, prodam. ® (068)81748._________________
7307

CITROEN AX 1.1 TE
LETNIK: 1991/4
tel.: 068/26-077, 341-300
OPEL ASTRO 1.8 i 16V, 125 KM, ka
ravan, letnik 1994, klima, ABS, prodam.
® (068)323-499.
v
7317
R 4 GTL prodam. Ucman, Črmošnjice
48, Stopiče.
7321
AX 1.1 TRE, letnik 1988, prodam. ®
(068)25-498.
7324
GOLF D, rdeč, letnik 1988, registriran
do 6/97, prodam za 8800 DEM. ®
(0608)43-012.
7325
AX 14 RD diesel, letnik 1990, prvi last
nik, 68.000 km, registriran do 4/97, pro
dam. ® (0608)80-351.
7331
R 4 GTL, letnik 1986, registriran za ce
lo leto, prodam. ® (0608)75-829. 7335
JUGO KORAL 55, letnik 1988, regis
triran do 10/96, prodam. ® (068)22-532.
Z 101 skala 55, letnik 1989, registrira
no do 5/97, prodam. ® (068)85-777.
JUGO 55, letnik 1991,69.000 km, re
gistriran do 5/97, prodam. ® (068)24914.
7346
R 18 TU, letnik 1984,98.000 km, zelo
dobro ohranjen, prodam za 4000 DEM. ®
(068)22-411.
7347
ROWER 216 viteese efi, letnik 1990,
106.000 km, 105 KM, ugodno prodam.
® (068)322-827.
7348
Z 101, letnik 1989, 57.000 km, nikoli
karambolirano, registrirano za celo leto,
ugodno prodam ® (0608)87-645. 7353
Z 750. letnik 1977, registrirano do
5/97, v dobrem stanju, garažirano, prvi
lastnik, prodam.® 27-868.
7354
GOLF D, letnik 1989. prodam. ®
(068)40-807.
7363
R 5 CAMPUS. letnik 1991,55.000 km,
5V, registriran do 2/97, nikoli karamboliran, prodam. ® (068)46-510, dopol
dan.
7365
GOLF D, letnik 1984, registriran do
27.6.1997, rdeč, zelo dobro ohranjen,
prodam. ® (068)41-071.
7366
ŠKODO FAVORIT LX, letnik 5/93,
prvi lastnik, modro, prodam. ® (068)27577.
7368
FORD FIESTO, letnik 1995, belo, z
veliko dodatne opreme, od 1. lastnika,
nckarambolirano, ugodno prodam. ®
(0608)70-343.
7370
JUGO 55, letnik 1990, registriran do
6/97, lepo ohranjen, prodam za 3800
DEM ® (068)42-115.
7371
GOLF D, letnik 1984, bel, prodam. ®
(068)323-230.
7373
R 4, letnik 1987, ugodno prodam ®
(068)85-742.
7376
JUGO 45 A, letnik 12/89, moder, re
gistriran do 12/86, prodam. Franc Bre
gar, V ograji 6, Šentjernej.
7380
TIPO 1.4 SX, letnik 1993, registriran
do 14.5.1997, prodam. ® (0608)70-030.
BMW letnik 1988, prodam. ® (068)
25-226.
R 4 GTL, letnik 1988, registriran do
10/96, nove gume, prodam. « (068)51547, popoldan.
7390
JUGO 55, letnik 1989, registriran do
oktobra, rdeč, ugodno prodam. ® (068)
89-019.
7394
R 4, rdeč, letnik 1991, prodam ®
(0608)31-124, zvečer.
7397
JUGO KORAL 45, letnik 1991, pro
dam. ® (068)27-810.
7398
GOLF JX D, letnik 1987, rdeč, pro
dam. ® (068)68-064, do 16. ure ali 51674, zvečer.
7405
JUGO KORAL 45, letnik 1989, regis
triran do 11/96, rdeč, nikoli karamboliran, prodam. ® (068)50-113, po 19. uri.
Z 101 GTL 55, letnik 1987, registrira
no do 6/97, lepo ohranjeno, prodam ®
(068)53-089.
7412
JUGO 45, letnik 1988, prodam ®
(068)341-662.
7421
R 5 CAMPUS, letnik 1992, temno
moder, 72.000 km, prodam. ® (068)342780.
7422
GOLF GL, letnik 1982, bel, lepo
ohranjen, ugodno prodam. ® (068)44620.
7425
KARAMBOLIRAN R 4, letnik 1989,
prodam * (068)76-387.
7426

FIAT REGATA 100 S, letnik 1986,
prodam. « (068)27-177.
GOLF GTI 2.0, letnik 1994, rdeč, pro
dam. ® (068)57-206.
7427
ALFA ROMEO 33 1.5, kovinsko zele
ne barve, letnik 1985, dobro ohranjen,
prodam. ® (068)65-109.
7433
CLIO 1.2 RN, 5V, letnik 1994, regis
triran do 5/97, tonirana stekla, prvi last
nik, prodam. Hrovat, Konec 10, ® 312783, dopoldan, 315-632, popoldan.
7434
JUGO KORAL 45, bel, registriran za
celo leto, letnik 1988/89, prodam. ®
(068)65-618.
7437
HYUNDAI PONY 1.5 GLS, letnik
1990, registriran do 12/96, prodam. ®
(068)20-338.
7439
GOLF GTI 1.8, letnik 1986, sončna
streha, registriran do 5/97, dobro ohra
njen, prodam. ® (068)85-633, zvečer.
7440
R 4, letnik 1989, registriran do 4/97,
prodam. ® (068)42-814.
7442
JUGO KORAL 45, letnik 1988, prevo
ženih 57.000 km, registriran do 4/97,
prodam. ® (068)24-253, popoldan ali
325-252, dopoldan.
7443
126 P, letnik 1987, registriran do
10/96, ugodno prodam. ® (068)65-676.
7445
SPAČKA starejše izdelave, najraje od
letnika 1966 do 1971, lahko nevoznega,
kupim. ® (062)606-589.
7452
R 5, letnik 1994, prodam. ® (068)27561.
7455.
TORI VESPO, malo voženo, prodam
za 600 DEM. ® (068)83-761.
7459
GOLFJX D, letnik 1988, rdeče barve,
lepo ohranjen, prevoženih 126.000 km,
prodam. ® (068)76-585, popoldan.
7462
126 P, letnik 10/87, registriran do
24.10.1996, 70.000 km, prodam za 1300
DEM. S (068)83-371.
7464
HYUNDAI S COUPE, letnik 1993,
odlično ohranjen, ugodno prodam. *
(068)24-791.
7467
PASSAT KARAVAN 2.0 GL, syncro,
letnik 1993, prodam ali zamenjam. Mož
nost kredita ali leasinga. ® (068)341 -948
7468
ali 324-523.
R 5 FIVE, 5 V, star 1 mesec, registriran,
prodam. ® (068)21-079.
7469
R 4 GTL, letnik 1987, registriran do
1.3.1997,84.000 km, nove gume, prodan)
za 2200 DEM. ® (068)21-247.
7470
MOTORNO KOLO - vespo Piagio, 50
cm3, prevoženih 100 km, ugodno pro
dam. ® (068)25-105.
7471
R 5 CAMPUS, letnik 1992, bel, in fi»*
tipo 1.6 i.e, letnik 1990, prodam. *
7472
(068)85-695.
JUGO GVL, letnik 1989, lepo ohra
njen, prodam. ® (068)27-918.
7474
JUGO GVL Koral 55, letnik 1989.
prodam ali menjam za R 5. ® (068H"'
FIAT 126 P, letnik 8/89, 25.000 km.
odlično ohranjen, in 2 zimski gumi prf
dam. ® (068)75-407.
7471
126 P, letnik 1987, ugodno prodam *
(068)25-302.
7478
OPEL ASTRO limuzina, 1.7 D, letnik
1995, prodam. ® (068)23-328.
7479
R 4, letnik 1990, prevoženih 44.009
km, registriran za celo leto, prodam za
4100 DEM. ® (068)73-720, popoldan-

7489

ŠKODO 105 L, letnik 1981, neregistf
rano, vozno, prodam ® (0608)75-373748*

R 11, letnik 1987, prodam. ® (068)4^
750, zvečer.
74^
UNO 60 S, letnik 1987, 5V, kovinski
moder, prodam. ® (068)53-305. 74 .
JUGO KORAL 55, letnik 1989. rd^;
registriran za celo leto, prodana
7494
(068)73-766.
R 5 FIVE, letnik 1994, prodam (J
11.000 DEM.® (068)26-196.
74^
ŠKODO PICK UP, letnik 1992, reg1*'
trirano do 7/97, prodam. ® (068)76-2Jjj
GOLF D. letnik 1989, zelo ohranjejj
prodam. ® (068)43-538.
LADO SAMARO, letnik 1992, bel
krem barve, prodam. ® (068)44-373-^
JUGO 45, letnik 1990, registriran i°
18.6.1997, prodam. ® (068)68-185.^,
JUGO 65, letnik 1989, registriran d"
1.4.1997, prodam. ® (068)315-000, m j
753, popoldan.
VW PASSAT, letnik 1976, VW hm
in kombi IMV prodam. ® (068)45' 380
AVTOMA ric, letnik 1994, brezhit*^
kot nov, črn, prodam za 39.000 SIT- j
(068)59-572.
JUGO 45, letnik 1991, rdeč, 54.m£
km, prvi lastnik, prodam, ® (0,jjj
~ R 4 GTL, letnik 1982, Z 850, nereg*'
trirano, in jugo 45, letnik 1985, prod4y<)
® (068)57-750.
R 4 GTL, letnik 1984, registriranaA#)
3/97,
ohranjen, prodam. ®
'97, dobro
d
51-924.
LADO SAM ARO 1300 S, letnik'9^
prodam. W (068)45-055, po 16. uri-^j
JUGO 45, karamboliran, v c6*0!'/}}
po delih prodam ® (068)44-606.
JUGO KORAL 55, letnik 1988,
triran do 6/97, prodam. ® (068)65-^^
JUGO 45, letnik 1988, registriranj
7/97, bel, zelo lep, prodam ® (^^$36
769, popoldan.
^
UNO 45 S firc, letnik 1986, prodaj^7
3600 DEM. ® (068)73-215.
R5 PLUS, I. 9/93, 3V, rdeč. ohrani^
garažiran, ugodno prodam. Inf P°
uri. OT 068/27-668.

[090/4Hfl
1090/42^31

Št. 27 (2447). 4. iuliia 1^

obvestila
NESNICE, mlade jarkice, pasme hisex« rjave, tik pred nesnostjo, opravljena
Vsacepljenja, prodajamo po zelo ugodni
Ceni. Naročila sprejemajo in dajejo vse
formacije: Jože Zupančič, Otovcc 12,
Črnomelj. ® (068)52-806, Gostilna CcPln* Mostec, Dobova, ® (0608)67-578,
ln Anita Janežič, Slcpšek 9, Mokronog,
^ (068)49-567.
5175
SPREJEMAMO NAROČILA za vse
^rste piščancev, enodnevnih in večjih.
Valilnica Senovo, Mio Gunjilac, ®
(0608)79-375.
5810
KOKOŠI NESNICE v višku nesnosti
Prodam. ® (068)42-660.
7352
PIŠČANCI, beli, stari 3 tedne, bodo v
Prodaji 5.7. Jože Jršin, Račje selo, Trebn*, ® (068)44-389.
7544

preklici
LUDVIK JARC, Podgora 30, opozarAlojza Kukmana, predsednika KS
pčna, naj preneha širiti laži, da sem ga
IZ|čno napadel, kar ni res, in naj preneha
■ *svojo triletno gonjo proti meni zaradi
^Police, sicer ga bom sodno preganjal.
7341
SPOŠTOVANE stranke obveščam, da
1 1996 preneham opravljati dejavnost
avtoprevozništva. Martin Župan, Staro
^Jtnišče 41, Šentjernej.
7446

posest
. ZEMLJIŠČE, 8700 m2, lokacija MalKovec, prodam. ® (068)45-691.
7193
NA LOKVICI prodam zidanico, veli^0sti 30 m2, z vinogradom (200 trt) in
°Premo. ® (068)23-710.
7196
^ y KRŠKEM - Libna, prodam 24 a ro
jene zemlje (ni kamenja), delno vino(rodi cviček), z lesenim vikendom,
^sončni strani. ® (0608)31-775. 7215
NAJAMEVA starejšo kmečko hišo do
iz Ljubljane z dobrimi prometnimi
^zami. Šifra: »LEPA LOKACIJA«.
7238
* Ha bukovega gozda, večjo količino
zidanico z vinogradom prodam in
mlade psice. ® (068)87-741.
7239
^ ^6 A TRAVNIKA pri Starem gradu
$°dno prodam. Martina Peskar, ČrcšJlce 18, Otočec.
7240
('OZD, 82 a, pri Šmarjeških Toplicah,
^am. ® (068)22-950 ali 73-348.
_
7267
^ OPREMLJENO staro hišo, primerno
v*kend, 34 a zemlje, vmes vinograd,
£ °b hiši ob Kolpi v Beli krajini, proJ*1- Možnost odkupa njive in gozda. ®
y347-336.
7284
v OKOLICI Brestanice prodam staJ-° hišo z gospodarskim poslopjem in
SJ ba zemlje na zelo lepi lokaciji. ®
^8)68-356.
7286
^ k^ARCELO, 4970 m2, na lepem kraju.
1 od Brežic, ob njej asfaltna cesta.
•j^trika in vodovod, ugodno prodam.
f (062)25-523.
7294
: ( Ha TRAVNIKA v Karteljcvem pro^ ^ (068)324-221.
7302
, V NOVEM MESTU ali okolici (Srel^e, Dol. Toplice), kupim zazidljivo
^celo. ® (068)25-258 ali 20-401. 7311
STANOVANJSKO HIŠO, 7 x 9 m.
J i*raj izdelano, zunaj neometano, cend n° ogrevanje, 800 a zemlje, vrt, sa
njale, prodam ® (068)59-357. 7361
{KMETIJO, tudi po delih, v bližini
V arjeških Toplic, in vikend na Vinjem
hu prodam. ® (068)42-375.
7377
c ZIDANICO z vinogradom v okolici
prodam. ® (068)52-964. 7381
A veliko njivo, primerno za vinocji »'n vikend v Prekopi pri Kostanjevij^SDdno prodam. ® (0608)87-293, zve7393
JAVNIK, 86 a, v Prečni, ob cesti,
'Jam. ® (068)24-210.
7409
ARcELO, 5000 m2, s starejšim gos
vpaškim
arskim poslopjem, na Oroaniih
Drganjih c»»Ii
selih
™am ® (068)83-580.
7513
in delavnico v obratovanju, 300
H^godno prodam. V račun vzamem
. n°vanje v Novem mestu ali hišo v oko* (068)23-529.
7538

prodam
^MRZOVALNO OMARO in dnevj. s°bo zelo poceni prodam. * (068)20'
7189
k^NJIGE za 8. razred prodam. Franc
j.-., (vnezja
Knežja vas v,
9, uoormc.
Dobrnič.
7191
ziv1
c 'A MLADA črna kužka iščeta svoj
^ ® (068)83-355.
7195

KRAVO FRIZIJKO, brejo 8 mesecev,
in diatonično harmoniko Bradeško, duri h,
e, a, prodam. ® (068)81-331.
7198
KRAVO, brejo 9 mesecev, prodam. ®
(068)42-857.
7202
KOZLIČKA, plemenskega, prodamo
za 200 DEM. ® (068)57-271.
7206
KRAVO SIVKO, brejo 4 mesece, pro
dam. ® (0608)84-313. ‘
7209
KVALITETNO VINO, 150 I rdečega,
1801 belega, in šmarnico po 100 SIT pro
dam. ® (0608)31-208.
7210
VRHUNSKO kvalitetno rdeče vino
prodam. ® (0608)33-805, zvečer. 7212
AJDO za setev prodam. ® (0608)75898.
7213
RAČUNALNIK PC 286, 16 MHz,
črno-beli monitor, miška, in 50 I žganja
prodam. ® (0608)32-875.
7214
OTROŠKI AVTOSEDEŽ prodam S
(068)21-613.
7216
TELICO SIVKO, brejo 8 mesecev in
pol, prodam. ® (0608)80-477.
7221
4 KOZLIČKE, stare 3 mesece, za za
kol ali nadaljnjo rejo, prodam. ®
(068)47-599.
7222
AVTOMOBILSKO PRIKOLICO, po
cinkano, 1200 x 1850, prodam. ®
(068)68-719.
7223
KOMBINIRAN VOZIČEK Hauck,
nemški, kot nov, malo rabljen, prodam
za polovično ceno. Bojana Murn, Rdeči
Kal 13, Dobrnič.
7226
BIKCA, starega do 10 dni, simentalca
ali sivca, kupim. ® (068)52-827. 7227
80 M2 hrastovega parketa, dimenzije
750 x 80 x 20 mm, ter bukove lepljene
plošče za stopnice ugodno prodam. ®
(068)84-048 ali 24-863.
7237
DNEVNO SOBO ugodno prodam. ®
(068)23-200, po 20. uri.
7241
UGODNO PRODAM rabljen razteg
ljiv kavč. ® (068)25-474.
7243
10 M3 bukovih kalanih drv in trosilec
hlevskega gnoja prodam. Marko Juršič,
Iglenik 3, Stopiče.
7247
BIKCA SIVCA, starega 10 dni, pro
dam. ® (068)75-173.
7248
ŠTEDILNIK na trda goriva, star 2 leti,
dobro ohranjen, in električni kombiniran
bojler za centralno prodam. ® (068)47724.
7253
DALMATINCE z rodovnikom, stare 7
tednov, prodam. ® (068)20-467. 7255
300 L dobrega belega vina šmarnice
ugodno prodam. ® (068)78-248, po 20.
uri.
7257
PRALNI STROJ Gorenje, dobro
ohranjen, in kavč prodam. ® (068)73516.
7261
ZAPRAVLJIVČKA - federvagen, nov,
prodam. ® (068)20-543.
7262
280 KOM. smrekovih letev, 5x3 cm,
dolžine 4.3 m, prodam. ® (068)24-456.
7264
BARVNI TELEVIZOR s teletekstom,
star leto in pol. prodam. ® (068)85-685.
7265
PLETILNI STROJ Brother in dvoredni na kartice ter kozličke za zakol
prodam. ® (068)45-594.
7269
POCENI PRODAM lesene nažagane
ostanke za kurjavo. Anton Miklič, Sranga 43, Mirna Peč.
7272
BREJO KRAVO in brejo telico ter
traktorsko kosilnico 1MT prodam. ®
^068)81-012, Janez Kovačič. Drama 1.
Šentjernej.
7273
3 KOBILE (2 beli, 1 rjava) prodam. ®
(068)67-237.
7275
ŠARPLANINCE, stare 8 tednov, pro
dam. ® (068)75-000.
7278
ELEKTROMOTOR. 4.2 KW, 3-fazni,
1400 obratov, ugodno prodam. ® (068)
60-124.
7283
KRAVO s prvim teletom ali brez pro
dam. Lukšič, Iglenik 1, Stopiče.
7289
PRALNI STROJ Gorenje in otroško
kolo za 5 do 8 let, rabljeno, prodam. ®
(068)25-662.
7290
VINO ŠMARNICO, brejo kravo in tclico sivko, žetveno napravo za BCS in
pegatke prodam. ® (068)87-554. 7292
BELO VINO šmarnico ugodno pro
dam po 100 SIT na Trški gori. ®
(068)21-004.
7295
NOVO FRAJTONARICO, traktor
TV, frezo, plug in gumi voz prodam. ®
(061)800-302.
7300
BIKCA, starega I teden, črno-belega,
prodam. ® (068)24-069.
7308
CIRKULAR - REZKAR, lite izvedbe,
novejši, ter debelinko in poravnalko, ši
rine 40cm, prodam. ® (068)85-660, od 6.
do 7. ure ali po 21. uri.
7310
ŽAGAN les za ostrešje, obloge (foršprung), koruzo, kalana drva in domače
žganje prodam. ® (068)89-252.
7312
BELO cepljeno vino prodam. ®
(068)78-408.
7313
2 OVCI in 5 jagenjčkov za zakol ali
nadaljnjo rejo in domače žganje prodam.
® (068)43-980.
7318
I M3 suhih borovih desk, 2 cm, 1 m3
polsuhih borovih plohov, 5 cm, in bikca
simentalca, starega 8 tednov, prodam. ®
(0608)81-895.
7323

BIKA, cca 400 kg, in vino šmarnico
prodam. ® (068)89-364.
7322
KRAVI po izbiri in jugo 55, letnik
1989, prodam. Martin Mežnar, Porto
roška 3, Gabrje.
7328
MLADO KRAVO s teletom ali brez
prodam. Somrak, Goriška vas 7, Mirna
Peč.
7329
MLADE MUCKE, vajene čistoče, od
dam ljubiteljem živali. ® (068)324-377,
popoldan.
7330
LANSKI KROMPIR. 2do 31, prodam
po 10 SIT/kg. ® (068)58-209.
7332
ČISTOKRVNE MLADIČKE škotske
ovčarje - Lessic, brez rodovnika, pro
dam. ® (068)27-793.
7333
ŠOTOR za 4 osebe poceni prodam. ®
(068)87-159.
7334
TELEVIZOR, še v garanciji, poceni
prodam. ® (068)78-265.
7337
KRAVO SIVKO, brejo 8 mesecev, s
tretjim teletom, prodam. ® (0608)87606.
7338
BUKOVA DRVA prodam. ® (068)44339.
7339
BUKOVA DRVA, žetveno napravo za
BCS, mlatilnico s popolnim čiščenjem,
kladivar in kravo po izbiri prodam. ®
(068)78-288.
7340
12 PUJSKOV, starih 10 tednov, pro
dam. ® (068)42-754.
7345
VINO, cepljenko in šmarnico, ter 120basno klavirsko harmoniko Bajla ugod
no prodam. ® (068)43-698.
7349
KRAVI FRIZIJK1 in molzni stroj Virovitica prodam. ® (068)83-227. 7351
400 L belega vina prodam. ® (068)41056.
7359
ZAMRZOVALNO SKRINJO in pral
ni stroj v dobrem stanju prodam. ®
(068)321-307.
7360
STREŠNO OPEKO Bramac, 400
kom., prodam po 80 SIT. ® (068)43-564.
HRASTOVO SPALNICO, starejšo,
dobro ohranjeno, ugodno prodam. ®
(068)25-624.
7367
GARAŽNA VRATA, selekcijska, izoli
rana, z daljinskim upravljanjem, že za
1800 DEM ® (068)81-169.
7374
SINTHESYZER Vamaha. s stojalom,
prodam za 25.000 SIT. ® (068)78-554.
KOZOLEC dvojnik s 6 okni prodam.
® (0608)87-504.
7379
TELIČKO simentalko, staro 10 dni, v
A kontroli, prodam. ® (068)40-275.
7382
SUŠO, 6 x 4 m, za ovce ali orodje in
Stihi 0.70 ugodno prodam. S (068)64412.
7383
VINO ŠMARNICO in mešano rdeče
vino prodam. ® (068)48-506.
7385
ZAMRZOVALNO SKRINJO, 310 I,
rabljeno 2 sezoni, prodam. ® (0608)78368.
7388
ONVERLOCK Pfaff ugodno prodam.
® (068)42-835.
7389
TELICO po izbiri prodam. Kic, Hudo
9. Novo mesto.
7391
PRAŠIČE, težke 70 do 100 kg, pro
dam. ® (068)45-355.
7392
KROŽNO ŽAGO, tračno žago in
tračno brusilko prodam. ® (068)83-683.
ROTNVEILER. dve samički, stari 9
tednov, poceni prodam. ® (068)65-638.
7396
TELIČKO FRIZIJKO, staro 9 tednov,
ter sivko, staro 14 dni, prodam. ®
(068)78-533.
7399
JAVOROVE DESKE. 8 cm, suhe. in I
m3 hrastovih desk prodam..® (068)52246.
7401
TELICO, brejo 5 mesecev, in kravo, 8
mesecev, obe črno-beli. odličnega pore
kla. prodam. ® (068)83-717.
7403
2 PRENOSNA malo rabljena lončena
kamina na drva prodam. ® (068)25-464.
3000 KOM. novih, nerabljenih beton
skih strešnikov rdeče barve ugodno pro
dam® (068)60-020.
7406
NOVO torzijsko os za prikolico in nov
prtljažnik za R Clio prodam. ® (068)26110.
7408
NEMŠKE OVČARJE, brez rodovni
ka, stare 9 tednov, prodam. ® (068)65056.
7414
TELE - BIKCA, sivega, 130 kg. pro
dam. ® (068)48-669.
7416
KRAVO, brejo 5 mesecev, v A kontro
li, prodam. ® (068)49-715.
7417
DEKLIŠKO birmansko obleko in
moško obleko prodam. ® (0608)82-485.
GORSKO KOLO, skoraj novo s štev
cem in motor P1AGGIO. ® (068)
321-695.
3- FAZNI cirkular prodam. Krivec,
Ždinja vas 3 b (pri gostilni Pugelj, Oto
čec).
7419
KRAVO FRIZIJKO ali telico frizijko,
brejo 8 mesecev, prodam, in prodam ali
menjam fiat tipo 1.9TD, letnik 1988, bel.
® (068)83-725.
7420
BIKCA, starega 8 tednov, prodam. ®
(068)48-490.
7430
LABRADOR MLADIČE z rodovni
kom prodam. Starši uspešni, delovni in
razstavni psi. ® (064)801-436.
7438

e želite vsak četrtek v letu prejeti vsebinsko bogat in oglasno odmeven časopis, ki
I* bere blizu sto tisoč ljudi, izpolnite naročilnico in jo pošljite na naslov:
^olenjski list, 8000 Novo mesto, Glavni trg 24, p.p.212.
vse drugo bomo poskrbeli mi, vi pa pazite, da si ne bo ob četrtkih sosed iz vašega
Poštnega nabiralnika pred vami “izposodil” vašpga Dolenjskega lista.

I------------------ --------------------Naročilnica za

in priimek:_________________________________________ (_______ Upokojenec:

TENIŠKO IGRIŠČE na Lokvah pri
Črnomlju 'oddajamo. Cena 400 SIT/h.
® (068)53-273, Mateja.
7190
NUJNO IŠČEM dobrega odvetnika
za razne terjatve in tožbe. Šifra: »MAR
KO. ŠENTJERNEJ«.
7207
IZDELUJEM vse vrste zobnih protez
in mostičkov. Hitro in lyv;iliteloo! Možna
tudi popravila. ® (068)65-294.
7229
IŠČEMO POMOČ v gospodinjstvu
enkrat ali dvakrat tedensko. ® (068)20493.
7258
BARVAMO fasade, ostrešja, okna in
opravljamo vsa pleskarska dela. ®
(068)28-555.
7270
VLOŽITE CERTIFIKAT in dobite
nagrado. Možnost kredita. ® (068)59101.
7276

Pošta:
^ročnik izjavlja, da naročilo res velja zanj, dokler naročnine ne bo pismeno odpovedal, sicer pa
1 naročnino plačeval oseDno
osebno ali s položnico, ki mu jo do
bo p
poslal Dolenjski list.
"^ročnik bo časopis začel prejemati od prve številke dalje: v' mesecu:
1996.
Podpis:

UNIVERZAL - popravilo šivalnih stro
jev Silvo Mišjak, Ob Težki vodi 58, Novo
mesjo, ® (068)27-682.
7298
ČISTO MORJE, mrzlo pivo ali vročo
juho, poceni bivanje lahko vedno dobite
pri nas v Študentskem taboru Ankaran.
Vabimo vse, ki gredo na izlet, na kratek
oddih, na dopust, v naše bungalove pod
borovci, v času od 1.6. do 30.9.1996. ®
(061)271-471.
7306
NUDIMO VAM kvalitetno montažo
domofonskih sistemov v stanovanjskih
objektih, hišnih alarmnih naprav ter cen
tral. ® (061)1591-590.
7316
MATEMATIKO, nemščino in slo
venščino inštruiram. ® (068)89-332.
7342
MATEMATIKO in fiziko inštruiram.
® (06821-602.
7350
LOKAL v BTC, 25 m2, ugodno od
dam. ® (0609)642-659.
7357
VEČ poslovnih prostorov ugodno od
dam. ® (068)58-597 ali 22-738.
7400
STARŠI MLADOPOROČENCEV!
Če želite na svatbi svojih najdražjih do
bro glasbo in veselo razpoloženje, kličite
na ® (068)322-646.
7402
STROKOVNO in vestno vodimo po
slovne knjige za s.p. in d.o.o.. ® (068)26661.
7413
MATEMATIKO in osnove elektro
tehnike za srednjo šolo inštruiram. ®
(068)78-069.
7424
NUDIM pomoč na domu in prevoze
starejšim in onemoglim. ® (061)14-07658.
7432
POSLOVNI PROSTOR na Novem ali
Glavnem trgu, primeren za butik, iščem.
® (068)73-063.
7451
POSLOVNI PROSTOR, 20 m2, v
centru Trebnjega, oddam v najem. ®
(068)44-302, dopoldan, 45-251, popol
dan.
7498
MARKET - BISTRO v obratovanju,
blizu Sevnice, oddam v najem. Mrijana
Slcmšck, Brezovo 33, 8283 Blanca.
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TRGOVINA TEJKA, Trebnje, redno
zaposli več trgovk. ® (068)45-711.
DVA DELAVCA za delo v igralnici
zaposlim. ® (0609)628-385.
7542
NATAKARICO za delo v bifeju v No
vem mestu zaposlimo. ® (068)325-241.

stanovanja
NAJAMEM SOBO v Brežicah za dija
kinjo srednje šole v Brežicah. ® (068)57272.
7232
GARSONJERO oddam za čiščenje
stanovanje enkrat tedensko. Zaželjena
upokojenka. ® (068)21-793.
7233
ENOSOBNO STANOVANJE na Mir
ni prodam. ® (068)47-463, čez vikend.
GARSONJERO ali enosobno stano
vanjc v Novem mestu kupim. ® (068)
316-165 ali 341-747.
7314
ENOSOBNO STANOVANJE, 32 m2,
1. nadstropje, Nad mlini, prodam za
40.000 DEM. ® (068)23-861, med 19. in
20. uro.
7320
GARSONJERO ali enosobno stano
vanjc s telefonom in CK, v bloku v No
vem mestu, najamem. Predplačilo! ®
(068)342-462.
7384
GARSONJERO ali enosobno stano
vanjc v Novem mestu iščem. ® (068)325387, dopoldan.
7428
SOBO s kopalnico, s posebnim vho
dom, ter psičko, staro 3 mesece, oddam.
® (068)25-362.
7444
STANOVANJE v okolici Sevnice (so
bo in kuhinjo) iščem. Plačilo vnaprej. Za
krajši čas sem pripravljen iti tudi k osam
ljeni ženski, stari 50 do 55 let (po dogovo
ru). Šifra: »STANOVANJE«
7447
NAJAMEM enosobno stanovanje v
Novem mestu ali bližnji okolici, v (068)
321-701.
GARSONJERO v Novem mestu, ku
pim. ® 22-842 - popoldne.

službo išče

zahvale

TRGOVKA išče delo v okolici Brežic
7244
ali Krškega. ® (0608)59-242.
IŠČEM DELO voznika. Imam C in E
kategorije ® (068)83-045.
7266
HONORARNO DELO voznika do
poldan ali popoldan iščem. Imam C in E
kategorijo. ® (068)22-332.
7274

DRUŽINA TISOVEC z Gor. Polja 6,
Straža, sc iskreno zahvaljuje vsem, ki
ste nam pomagali v nesreči. Posebna za
hvala gasilcem, vaščanom in vsem, ki
nam pomagate pri obnovi.
7509

službo dobi

FANT išče dekle, staro do 35 let. Imam
hišo, avto in službo. Šifra: »BELI TULI
PAN«.
7194
26-LETNI FANT z nekaj zemlje in
službo želi spoznati dekle, staro 18 do 28
let, za skupno življenje. Šifra: »JULIJ«.
56-LETNI VDOVEC brez obveznosti
želim spoznati žensko ali vdovo, primer
no mojim letom, za skupno gospodinjstvo. Šifra: »UPOKOJENEC«.
7457

DVE MLADI DEKLETI za delo v vi
deoteki in gostilni Flash, Šcgova 6 a. No
vo mesto, zaposlim. Ponudbe osebno ali
po telefonu 21-166.
7204
DELO PO POGODBI dobite na ®
(068)73-058 ali (061)614-582.
7277
ODLIČEN ZASLUŽEK za delo na
vašem domu! Pošljite naslovljeno kuver
to na naslov: Branko Jankovič, Sremič
31, Krško.
7304
ŽELITE dodatno zaslužiti z delom
doma? Pokličite na ® (064)213-114.
EKONOMISTU ali ekonomskemu
tehniku nudimo samostojno delo v raču
novodstvu manjšega zasebnega podjetja.
® (068)342-522.
^
7344
REDNO ali honorarno zaposlim inš
truktorja B- kategorije. ® (068)25-630.
BISTRO VIKTORIJA, Ljubljanska
36, Novo mesto (Kovinar), zaposli dekle
za pripravniško delo. Razgovor vsak dan
ob 13. uri. ® (0609)617-700.
7496
HONORARNO ali redno zaposlim tri
sobopleskarje in prodam golf D. letnik
1988. Stanislav Rus, Meniška vas 32, ®
(0609)617-255.
7500

ženitne ponudbe

‘38ČS8T
Dragima mladoporočen
cema FRANCIJU SAŠKU
iz Gabrja pod Gorjanci
in MF/. ITI RAJER' iz Ma
lega Slatnika želimo ve
liko zdravja in sreče v
zakonu in v življenju!
Mami Marija, brat Jož
ko, mama Albina in vsa
zbrana družba.

VI NAM - MI VAM
oglas na kratko s pošto
po ® 068/323-610 ali 0609/623-116

odmevno objavo v
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PREVOZ OSEB IN BLAGA
JOŽICA KOBE, s.p.

Delovni čas od 8. do 14. ure.
0*068/ 58-314 in 0609/ 622-332

KLJUČAVNIČARSTVO
MALERIČ
V 068/57-562

IN0X posode in filtri za vino, oprema za čebelarje (posode za med, za
odkrivanje satja, za parno kuhanje voščin), kuhinjske nape, nerjaveče
dimne tuljave!

ART računalniki
Metlika
- nova avtobusna postaja ® 068/59-545

GOSTINCI, TRGOVCI POZOR!

Računalniške rešitve vaših problemov. Nudimo vam programsko in
strojno opremo!

GOSTINCI!
TRGOVCI!

Registrske blagajne in računalniški sistemi za gostinsko in trgovinsko
poslovanje.
Biro elektronik, Kandijska 31, Novo mesto.
Informacije po B (068) 321-090, Bojan Osolnik.

GOTOVINSKA POSOJILA

Gotovinska posojila, hitra realizacija, garancija čeki, hiše, zlatnina,
umetnine, starine, certifikatske delnice.
Mestna zastavljalnica, Cankarjeva 11 (pri Operi), Ljubljana, od 10. do 16.
ure, -H* 061/210-174 in 061/126 20 70.

KOPALNICE
tr (068) 322-879

NOVO-NOVO Krediti za kopalnice R + 3% NOVO-NOVO

GRAVERSTVO A. KEČKEŠ
ŠENTJERNEJ
(068)42-048, fax: (068)81-280

GRAVIRANJE, IZDELAVA ŠTAMPILJK, NAPISI, OBCESTNE TABLE,
AVT0NAPISI, JEDKANICE

PREVOZ GRADBENEGA
MATERIALA Z
RAZLAGANJEM
•B 068/25-105

Do 31. avgusta nudimo graditeljem, trgovcem, izvajalcem gradbenih in
krovskih del SEZONSKI POPUST pri prevozih paletiranega gradbenega
materiala (modalarni blok, betonski blok, strešna opeka, fasadna
opeka...) z razlaganjem.
FINP0SS, d.o.o., Novo mesto, C. brigad 13, B 068/25-105

da

*slov (kraj, ulica, hišna številka):

27 (2447), 4. julija 1996

razno
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naročilnico naročam DOLENJSKI LIST za:

Datum:

SIVO-RJAVO KRAVO s prvim tele
tom prodam. Martin Gačnik, Boričcvo 9,
Novo mesto.
7441
TELICO, svetlo sivo, brejo 4 mesece,
prodam. Vidmar, Češnjice 2, Mirna Peč.
7448
1000 KG briketov iz Lipc Kostanjevica
prodam. Stanislav Goljuf, Kandijska 44,
Novo mesto, ® 22-398.
7449
5 CM orehove plohe in 3 leta staro ko
bilo prodam. ® (068)40-888.
7450
3 MESECE starega psička, čistokrv
nega pekinčana, izjemno lepega, pro
dam. ® (068)22-772, po 19. uri.
7458
KRAVO s teletom in kobilo z žrebe
tom prodam. Brulc, Gomila 9, Šentjer
nej, ® (068)42-579.
7465
NOVO žensko gorsko kolo za otroka
do 15 let, ugodno prodam. ® (068)73468.
7473
TELICO sivko, staro 9 tednov, pro
dam. Stanko Kolenc, Gor. Kartcljcvo 4,
Novo mesto.
7476
NEKOMBINIRAN otroški voziček
prodam. ® (068)28-250.
7483
NOV zgodnji krompir prodam. ®
(068)2 L-605.
7488
VEČ starih koz in kozličke prodam.
® (068)65-329.
7489
VLEČNO KLJUKO za R 5 campus
prodam. ® (068)78-072.
7490
KRAVO, staro 5 let, brejo s tretjim te
letom, prodam. ® (068)81-784.
7492
ROTWEILER mladiče, brez rodovni
ka, in R 4, letnik 1991, prodam. ®
(068)323-824.
7495
TELICO SIMENTALKO, staro eno
leto, prodam. Zupančič, Vel. Podljuben 2
a, Uršna sela.
7502
TELIČKO SIVKO, staro 10 dni, pro
dam. ® (068)83-682.
7503
800 KOM. rabljene cementne strešne
opeke Strešnik prodam. ® (068)321-694.
7504
AGREGAT 2.8 in žrebička, starega 7
mesecev, črno-belega, prodam. ® (068)
57-364.
7510
BELO in rdeče vino, tudi v manjših
količinah, prodam. ® (068)42-658.
7511
GUMI VOZ, z rezervnim kolesom
prodam. Voz. je prirejen za vožnjo s trak
torjem. Cena 55.000 SIT. ® (0608)33290.
v
7512
PRAŠIČA za zakol, 120 kg, prodam.
® (068)73-695.
7514
PERZIJSKE MUCKE ugodno pro
dam. ® (068)26-670.
7519
FRAJTONARICO Pcčavcr, v dobrem
stanju, c, f, b, prodam. ® (068)44-059.
7524
BIKCA SlVČKA, 120 kg. prodam, kupim pa 1 teden starega bikca. ® (068)65434.
7534
OTROŠKO SOBO ugodilo prodam.
S (068)325-241.
7541

120 m2 razstavnega prostora. Celovita ponudba.
Salon kopalniške opreme “Delfin”, BTC Novo mesto.
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V Mimi Peči so zapeli zvonovi

PORTRET TECjA TECjInA
Slavko Judež

To nedeljo bodo po osemnaj
stih slovenskih župnijah zvo
novi še posebej radostno zvoni
li in iz visokih lin poslali prek
hribov in dolin veselo sporoči
lo, da se pri oltarju daruje nova
maša. Tudi na Kapitlju v No
vem mestu bo praznično. Kot
enajsti novomašnik iz kapitelj
ske župnije v tem stoletju bo v
starodavni cerkvi sv. Nikolaja
bral novo mašo 26-letni Slav
ko Judež, ki bo tako stopil na
zahtevno, a za tiste, ki jim dušo
polni posebna milost in du
hovnost, lepo življenjsko pot,
zaznamovano s službo Bogu in
ljudem.
Slavku Judežu se bodo tako
uresničile otroške sanje. Očem
vse ne sanjarijo otroci, ko si
zamišljajo, kako bodo ubirali
bodoča življenjska pota! Mno
gi sanjarijo o tem, da bodo pi
loti, strojevodje, slavni pope
vkarji ali direktorji, Slavko pa
je kot otrok sanjaril, da bo du
hovnik. Zrasel je v verni družini
v hiši na Kapitlju, tako rekoč v
senci mogočne kapiteljske cer
kve in farovža. Kot fant je rad
ministriral, v prostem času pa
se je družil z mladimi duhovni
ki, ki so službovali na Kapitlju
kot vikarji ali kaplani, z njimi
nabijal žogo ali zahajal v pla
nine. Tako mu duhovništvo ni
koli ni pomenilo nekaj, kar je
od življenja odmaknjeno, k
čemur se pri razumevanju du
hovništva ljudje sicer radi šab
lonsko nagibljejo. V vsakdanjih
stikih je duhovnike spoznaval
kot običajne ljudi, hkrati pa je,

še posebej v osebnosti prošta
Jožefa Lapa, odkrival tudi
vzvišenost duhovniškega stanu
ter v kolegiatnem kapitlju veli
čino cerkvene ustanove, njeno
civilizacijsko, kulturno in zgo
dovinsko razsežnost. Seveda je
to vsrkaval z drugimi izkušnja
mi, ki sicer oblikujejo mladost
nika. V gimnaziji se je aktivno
ukvarjal tudi s športom in ple
som, a ves čas ga je najmočneje
privlačila duhovnost. Rad je
bral poezijo in kot gimnazijec
se je navduševal tudi za filozo
fijo. Se posebno rad je prebiral
dela sodobnega francoskega
personalističnega misleca Emmanuela Levinasa, ki poudar
ja človeka kot osebo in njego
vo odgovornost do bližnjega
kot najmočnejši etični impera
tiv. Vse to in še kaj, kar ve Slav
ko Judež le sam, so bila seme
na, ki so padla na plodna tla,
in ko je opravil šolsko maturo
je v svoji notranjosti opravil še
tisti pravi življenjski zrelostni
izpit: odločil se je, čemu bo
posvetil svoje življenje in kaj
bo. Duhovnik.
Vpisal je na Teološko fakul
teto in stopil v bogoslovje. Med
študijem je seveda še večkrat
premišljal in tehta! svojo živ
ljenjsko odločitev. Ni je jemal
tako zlahka, da bi z njo opravil
kar brez vsakega dvoma; na
vsezadnje je odločitev za du
hovniški poklic vezana na ne
katere osebne odpovedi, deni
mo družinskemu življenju, in
druge specifičnosti. A temeljit
premislek in spoznanja, ki so
globljega značaja, kot je golo
racionalno tehtanje, so ga
utrdili v prepričanju, da je nare
dil pravi korak.
Prejšnjo soboto, na praznik
apostolov Petra in Pavla, ga je
nadškof in metropolit dr. Aloj
zij Šuštar posvetil v duhovnika,
to nedeljo pa bo pri novi maši
v domači cerkvi dvignil kelih,
narejen po načrtih našega zna
menitega arhitekta Plečnika, in
opravil daritev. Poslej bo pod
izbranim osebnim geslom
“Krona modrosti je strah Gos
podov" v tem nasilno duhovno
izpraznjenem svetu skupaj z
vernim občestvom gojil in
spodbujal duhovnost, krščan
sko vero in omiko na skupni in
svoji odrešenjski poti.
MILAN MARKELJ

Dokončana obnova mirnopeškega zvonika, ki ga je blagoslovil dr. Alojzij Šuštar

PETRA KRAMER ZA MISS - Vse
več lepih mladenk iz Dolenjske se
odloča za nastope na lepotnih tek
movanjih, med katerimi je miss
Slovenije še vedno najprivlačnejše.
Predtekmovanje za finale tega izbo
ra pa je regionalni izbor miss Do
lenjske, za katerega se je prijavila
tudi Petra Kramer, 20-letna modna
oblikovalka iz Novega mesta, ki je
prve izkušnje fotomodela pridobi
la v Reklam Studiu. Petra hkrati
vabi ostala lepa dekleta iz Dolenj
ske, naj zberejo pogum in se prijavi
jo organizatorju: agenciji Geržina
Videoton, p. p. 84, 2001 Maribor,
tel.: 062-224-320. (Foto: M. Klinc)

SREČANJE
HARMONIKARJEV
NA STUDENCU
STUDENEC - Harmoni
karji, ki bi se radi udeležili iz
birnega srečanja harmoni
karjev na Studencu za Zlato
harmoniko Ljubečne, se mo
rajo prijaviti v soboto, 6. juli
ja, na Studencu med 16. uro
in 16.30. Srečanje, ki se bo
pričelo ob 17. uri, prireja
Z KO Sevnica v sodelovanju
s studenškim prosvetnim
društvom in tukajšnjimi ga
silci. Srečanje bosta popest
rila Modra kronika in har
monikarski orkester Tonija
Sotoška, na veselici pa bo ig
ral ansambel Vigred.

MIRNA PEČ - Ena izmed po
sebnosti naše dežele in predvsem
Dolenjske so prav gotovo cerkve
na hribčkih z zvonovi, ki se jim
nedolgo nazaj ob obisku Slovenije
kar ni mogel načuditi tudi papež
Janez Pavel II. Prebivalci župnije
Mirna Peč so jih pogrešali kar
nekaj časa. Od lanskega leta je
namreč potekala obnova in nadzi
dava cerkvenega zvonika, ki je
sedaj visok 50 metrov (zvonovi so
višje za 8 metrov). Delo je oprav
ljeno in v nedeljo, 30. junija, je
zvonik z drugimi duhovniki iz
bližnjih far blagoslovil nadškof in
ljubljanski metropolit dr. Alojzij
Šuštar.
Želje in načrti za obnovo in
nadzidavo zvonika v Mirni Peči so
že stari, saj je njihovo uresničitev
pred 80 leti preprečila prva sve
tovna vojna, za gospodarsko kri
zo pa je nastopila še druga svetov
na vojna, tako da je to uspelo se
danjemu mirnopeškemu župniku
Andreju Šinku s farani. Zvonje
nje se sedaj sliši skorajda po vsej
fari, zvonik pa ima pet krogel, ki
simbolizirajo naše celine. Doma-

PRVE TELEKOMOVE
ŠPORTNE IGRE
NOVO MESTO - Kar 450 delav
cev Telekoma iz devetih enot širom
po Sloveniji se je minulo soboto v
Novem mestu pomerilo v petih
športnih disciplinah. Daleč najboljši
so bili Ljubljančani in sicer: v košar
ki za moške, v malem nogometu, v
odbojki za moške, v odbojki za žen
ske, v namiznem tenisu za ženske
ter v šahu, v namiznem tenisu za
moške pa Novogoričani. V strelja
nju, ki so ga opravili konec junija v
Ljubljani, so bili pri moških najboljši
Ljubljančani, pri ženskah pa Kranj
čanke. Med posamezniki je bil
najboljši Novogoričan Marjan Ka
lin, med članicami pa Ljubljančanka
Vlasta Klavora.
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tuš čeirikou prijatelj

čemu župniku in vsem ostalim se
je pri pridigi za ves trud zahvalil
dr. Šuštar in pozval, naj bo ta
pomembni dogodek spomin na
zgodovinsko leto, ko nas je ob-

NOV1 ZVONIK

Petruvo, praznik Osilnice
Kresovi, zvonjenje, kmečka povorka z grabljicami, s kosci I
vurmaharji, drvarji in narodnimi nošami
OSILNICA 29. junij - “Na
petruvo je bilo v Osilnici nekdaj
strašno lepo in veselo,” je v uvodu
glavnega dela svečanosti o petruvem (o Petru in Pavlu) v doma
čem narečju začela predstavljati
ta starodovni običaj Branka Alič,
ki je bila rojena v Zamostu, se
pravi na hrvaški strani Cabranke.
Že ona je simbol sožitja obeh
bregov Kolpe in Cabranke, kot je
to tudi junak Peter Klepec, pa
udeleženci harmonikarskega sre
čanja, predstavniki občine Cabar,
ki so se udeležili praznovanja sku
paj z namestnikom predsednika
občine Čabar Dragutinom Vrousom, naš veleposlanik na Hrva
škem Matija Maležič in mnogi
drugi udeleženci slavja.
V kmečki povorki in nato na

Halo, tukaj je bralec Dolenjca!
Zakaj ob dnevu državnosti pri nas niso izobesili več zastav? ■ “Naj najprej preberejo Zgodovino
šentjernejske fare!” - Senčna stran jurjevanja • Izdelovanje drsenk in ne drsalk
Jože iz Novega mesta meni, da
bi morali tudi s simboli pokazati
spoštovanje do naše mlade drža
ve. “Za praznik sem se peljal po
Novem mestu proti Otočcu in na
tej poti opazil kvečjemu pet do
deset slovenskih zastav. Še teh je
več viselo s privatnih hiš kot pa z
raznih podjetij, kar je sramotno.
Zastave ni bilo niti na Novoteksu,
pri IMV, na Otočcu pa je ni ime
lo niti tamkajšnje gasilsko društ
vo, kjer je tudi dom kulture, niti
krajevna .skupnost, pošta, Merca
tor, farovž... Prav novomeška
občina z županom Koncilijo bi
morala poskrbeti za pravo praz
nično vzdušje. Sicer pa ni čudno,
da je tako, ko pa Hrvatje rišejo
svoje meje že kar v Piranu,” je
razlagal Jože.
Bralka iz Šentjerneja pa toplo

Halo, tukaj

DOLENJSKI UST/
Novinarji Dolenjskega lista
si želimo še več sodelovanja z
bralci. Vemo, da je težko pi
sati, zato pa je lažje telefoni
rati. Če vas kaj žuli, če bi radi
kaj spremenili, morda koga
pohvalili, ali pa le opozorili na
zanimiv dogodek iz domačih
krajev - pokličite nas! Prisluh
nili vam bomo, zapisali, mor
da dali kakšen nasvet in po
možnosti poiskali odgovor na
vaše vprašanje. Na telefonski
številki (068)323-606 vas
čakamo vas vsak četrtek med
20. in 21. uro. Dežurni novinar
vam bo pozorno prisluhnil.
V

V

polaga na srce, naj “vsi trije po
gumni možje”, ki so ob prireditvi
Srečanje oktetov v Šentjerneju
mesto predstavili na radiu, naj
prej preberejo knjigo župnika
Lesjaka Zgodovina šentjernejske
fare. “G. župnik je bil dober gos
podar in je leta 1924 v te kraje
pripeljal elektriko, prosvetni in
sokolski dom. Tu je nekoč živel
tudi kaplan Primož Trubar, v Ko
stanjevici pa Josip Reselj, izumi
telj ladijskega vijaka. V naše kra
je je zahajal dr. France Prešeren
itd. Po radiu pa so govorili le o
vinski cesti. Naj že vendar nehajo
sramotiti Šentjernjej!” je dejala
bralka.
V Črnomlju je minilo letošnje
jurjevanje in K. L. iz Črnomlja je
izrekel nekaj graje na račun orga
nizatorja, ki je bil letos prvič ZIK
Črnomelj. “Na stojnicah je bilo
preveč kiča, raznih svetleče pisa
nih balonov, še huje pa je bil vide
ti avtomobilski sejem pri hotelu.
Ta res ne sodi na takšno priredi
tev, namesto tega naj bi bila raje
razstava kočij, vozov ipd.! Krimi
nalno je bilo tudi samo ozvočenje,
sicer ne na samem prireditvenem
prostoru v jurjevanjski dragi,
malo stran pa že. Šele približno
ob 20.30 so začeli vrteti narod
nozabavno glasbo, prej pa je bilo,
kot da bi človek bil na rock kon
certu. Delavci ob srečelovu so bili
vsiljivi; nagrade bi morale biti
naše, belokranjske, se pravi razne
pisanice, gudala ipd. Pa še en
čuden občutek sem imel: kot da
so v Črnomelj prišli vsi slovenski
Romi in zasedli večino miz. Prav
nič prijetno!” je razlagal K. L.

Milena Starešinič iz Kavnac
pri Suhorju je povedala, da se je

prav nasmejala, ko je v Dolenj
skem listu na 25. strani našla
simpatično napako, ki jo je mogo
če povzročil tiskarski škrat ali pa
nevednost pisca. Skupaj z Metko
Starešinič na sobotni prireditvi
“Ate in mama so mi povedali” ni
sta prikazovali “izdelovanje dr
salk”, ampak drsenk, ki so poseb
na vrsta pisanic. - Skupino sode
lavcev iz Novega mesta zaradi
stave zanima, kateri narod iz ne
kdanje Jugoslavije je najstarejši
oziroma najbolj avtohton. Po do
sedanjih ogotovitvah so to Alban
ci.
J. K. iz Krške vasi je nedavno v
Dolenjskem listu bral članek o
turističnem društvu Krška vas, ko
je predsednik društva govoril o
načrtih, pa da so dobili že zlato
vrtnico, itd. “Vse to je pohvalno,
ampak kaj pa to, da je pločnik ob
glavni cesti neasfaltiran že več kot
eno leto? Zakaj tako, bi se mora
li vprašati tudi v KS, saj to kvari
ugled našemu nagrajenemu kra
ju. Grešnega kozla bi bilo treba
poiskati pri izvajalcu del (Kostak
Krško) ali pa še kje drugje,” meni
naš bralec.
L. M.

KINOLOŠKI DAN
TREBNJE - Kinološko društvo
Trebnje organizira 7. julija drugi
tradicionalni Kinološki dan, ki bo
potekal na vadišču KD Trebnje,
na Repčah pri Trebnjem. Pro
gram bo sestavljen iz mimohoda
psov vseh pasem in ocenjevanja
najlepših treh, prikaza vaj posluš
nosti, obrambe na rokav, uporab
nosti psa v vsakdanjem življenju
in iz taktične vaje vodnikov služ
benih psov policije,

KOSCI IN GRABLJICE - Na fotografiji je del kmečke povorke na
letošnjem petruvem v Osilnici, in sicer kosci, grabljice, nosilka sena, žen
ska z malico itd. Spredaj pa je harmonikar. Vsako skupino je namreč vodil
harmonikar. (Foto: J. Primc)

(Dolenjske Novice.
^

iskal sveti oče. Mirnopeški cerk
veni pevski zbor, ki ga vodi Darin
ka Pirc, je nadškofu ob minulem
zlatomašniškem posvečenju zapd
pesem Zlatomašnik bod’ pozdra
vljen, poklonili pa so mu tudi sli
ko mirnopeške cerkve z novim
zvonikom domačega slikarja To
neta Perka. Takšno darilo so za
svojo pomoč pri obnovi dobili tud1
domačin dr. France Saje in dr.
Niko Seliškar, ki sta izdelala načrt
obnove zvonika (in pred leti nove
ga župnišča), ter Stane Zaletel za
nadzorno strokovno pomoč. Za
htevno delo obnove, ki so ga
uspešno in pogosto tudi v slabih
vremenskih razmerah opravil'
delavci grosupeljskega gradbene
ga podjetja, je sedaj končano, gŠink pa se je za vsestransko p°'
moč zahvalil tudi svojim faranom,
ki so za slovesnost lepo uredil)
okolico cerkve ter cerkev tud'
okrasili in pripravili vse potrebne
za slovesnost.
L muRN

1885-1919
kratkočasnice izbral Jože Dular

odru ali ob njem so se predstavil'grabljice, kosci, vurmaharji (p)1'
pravljalci ur), drvarji, polharji)"
razni drugi delavci iz nekdanjih
dni. Manjkali pa so na primer žag"
majstri (popravljalci žag), ki s°
nekdaj odhajali na delo v Slavoni
jo in drugam, podobno kot drvap
ji, vurmaharji in drugi. V povork'
so bili še konjeniki in letos prv'c
tudi prvih šest osilniških narodniii
noš. Prvič je bila predstavljen3
tudi osilniška zastava, ki jo je n0'
sil predsednik osilniškega Civil
nega gibanja Miro Štimac. Za
njim je korakal sam Peter Klep®®'
d je imel na glavi podobno k®‘
nstali moški v nošah škrlak, velik
dobuk s širokimi krajci.
Zbrane domačine in goste J®
nato najprej pozdravil Peter Ki®"
nec, za njim pa je še župan Tun®®
)Anton Kovač) “povedau, kak J®
'adavulen z občino”. Noše s®
nato zaplesale, po končanem
jradnem delu programa pa
nastopili še harmonikarji. Let®5
;e jih je udeležilo srečanja 25^oskrbljeno je bilo tudi za jedac®
n pijačo. Tudi letos so imele sv®J
itant članice aktiva kmečkih žen3Svečanosti ob prazniku so
tačele že prejšnji večer s krešo®
no dolini, zjutraj so za budni®®
:vonili zvonovi cerkva po vsej n®'
ini, nato pa je bila svečana m**.
' cerkvi Petra in Pavla v Osiln'®1'
ra kateri so peli tudi člani zbo<
/asovalec iz Ljubljane.
Posebna dopoldanska sve®?
tost v cerkvi je bil krst Ma'®L
itimca iz vasi Križmani. Žup®'s
e kasneje povedal, da je le'
trstil le enega otroka, Matej®'
mpl r\«.» in 7n O nnnrnKnu

^ v SMEH
» ^' JE POE
ZDRAVI^
y

Kratek odgovor
Hribolazec: “Slišim, da je na planinah nekaj krasnega gledati,
kako sonce vzhaja. Rad bi to videl. Kdaj pa tukaj navadno sonce
vzhaja?”
Hribovec: “Večidel zjutraj!"

Dvojna jeza
“Za jeziti! Na sprehodu sem zgubil denarnico!"
“Potolaži se! Kdor jo bo našel, se bo še bolj jezil!"

Večkrat vina sit
Žena (svojemu možu, ko pride ponoči pijan domov): “Ti pa tudi
nisi nikoli vina sit. ”
Mož: “Večkrat kakor ti. ”

Vedna ljubezen
Žena: “Ti si mi obljubil, da me bodeš ljubil vse življenje. In
zdaj?"
Mož: “Kcdo pa je mislil, da boš tako dolgo živela. ”

Pred sodiščem
Sodnik: “Vi, zatoženec, občujete, kakor kaže, z ničvrednimi
ljudmi?"
Zatoženec: “Ravno narobe je res; saj imam od mladih let vedno
opraviti le s sodniki in državnimi pravdniki!"

Nenaravna smrt
“Ali je vaš mož naravne smrti umrl?"
"Ne, gospod, umrl je z zdravniško pomočjo."
v_____________________ 1______________ 1___________________________ /

Šale izbira Bojan Aj^
Dvoumno

j

Žena je s počitnic na pl®?1 ^
kjer je bila z otroki, takole p,s®
možu domov:
“Včeraj so naši otroci o_d»
gozd po gobe. Ko so se vrnih,s
jih takoj vložila v kis.”

°na ve

aci'

Triletna vnučka je bila z 6
kom v parku, in ko je za8'®.lLj'
svetlo rjavega psička, je vzkb
la:
ciček
“Jaz pa vem, zakaj je ps\j|”
tako svetel, zato, ker se je sob

Odšla za tri dni
Pogovor med prijateljem®- fj
“Ali je odšla tvoja žena res z®
dni v zdravilišče? In kaj si jed
dni, ko si bil sam?”
“Prvi dan sem si skuhal Z®J
kosilo in večerjo, ostala dva
j
va pa sem zdravil svoj pokva J
želodec.”

Ali je slišal?

, f(j
“Janez, ali si slišal, da so v
pokopali sosedovo ženo?
jo
“Ne, nisem slišal. Zakaj paS
pokopali?”
“Zalo, ker je umrla..."

