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Avtomobilski sedeži za Revoz
NOVO MESTO - V petek dopoldne je minister za gospodarske de
javnosti Metod Dragonja v Novem mestu slovesno odprl mešano pod
jetje Arsed. Gre za podjetje, ki sta ga ustanovila novomeška delniška
družba TPV (Tovarna posebnih vozil) in francosko podjetje Česa, tretji
največji proizvajalec ogrodij avtomobilskih sedežev in mehanizmov
zanje v Evropi. Česa je na svojem področju prvi dobavitelj Renaulta.
“Za Renault smo razvili celo
družino sedežnih ogrodij in me
hanizmov zanje, in ker v Renaultu
želijo, da so njihovi dobavitelji
čim bliže njihovim tovarnam, saj
tako zmanjšujejo proizvodne
stroške in s tem povečujejo kon
kurenčnost, nas je to pripeljalo do
firme TPV, ki deluje v neposred
ni bližini Revoza in ima upošteva
nja vredne industrijske izkušnje,”
je med drugim povedal Andre
Caillol, eden vodilnih mož Cese.

Tako ta francoska firma in TPV,
trženje in proizvodnja opreme
vozil, sodelujeta že več kot tri leta,
sedaj pa sta se še tesneje povezali
z ustanovitvijo mešane družbe
Arsed.
“Ogrodja avtomobilskih sede
žev in mehanizmi zanje so izred
no pomemben varnostni in funk
cionalni element pri proizvodnji
avtomobilov. Taka proizvodnja
zahteva neprestan razvoj, najvišjo
kakovost in iskanje cenejših reši-
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Minister Dragonja odprl mešano podjetje Arsed, ki sta ga ustanovila novomeški TPV
in francoska Česa - Letos 90.000 kompletov sedežev

MINISTER NA OGLEDU - Potem ko slovesno odprl mešano podjetje
Arsed, si je minister Metod Dragonja ogledal proizvodnjo. (Foto: A. B.)

tev, zato je zelo težko priti med
redke najboljše proizvajalec, še
posebej manjšim podjetjem. Nam
je to uspelo,” je dejal Vladimir
Bahč, direktor TPV-ja, ki zaposluje okoli 300 ljudi in uspešno
posluje. TPV je pravzaprav sesta
vljeno podjetje, organizirano kot
holding. Poleg najnovejšega Arseda ima TPV še družbe Treves
Sedeži, kije tudi v mešani lasti, ter
Suhor in Brežice. Lansko leto je
TPV zaključil s 50 milijoni tolar
jev dobička, ki so ga delno name
nili za izplačilo dividend, delno pa
so ga vložili nazaj v podjetje. Že
pred tremi leti so dobili certifikat
ISO 9001. Bahč je prepričan, da
se TPV v Novem mestu ne bo
ustavil samo pri dveh mešanih
podjetjih, ampak da bodo slej ko
prej ustanovili še kakšno.
Najnovejše mešano podjetje
Arsed svoje proizvodne zmoglji
vosti prilagaja potrebam Revoza.
Tako bodo letos naredili okoli
90.000 kompletov ogrodij in me
hanizmov za avtomobilske sedeže
v vrednosti okoli 6 milijonov
mark, toliko načrtujejo tudi za
prihodnje leto. Sedaj dela v tej
proizvodnji 30 delavcev, zaposlili
pa jih bodo še kakih 15. Medtem
ko sedaj delajo izključno za Re
voz, nameravajo sčasoma pridobi
ti kupce tudi v srednji in vzhodni
Evr°pL

A. B.

Koncesije za HE na Savi še ne bo

i Kandijska 9
1 Novo mesto
| 068/342-136,321-115
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ODLOČITEV V ZADNJEM
TRENUTKU
PALMA DE MALLORCA
(letalo)
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htl DUNAS BLANCAS

> 7 dni

SEDEŽ ZA PETKO - Proizvod
nja ogrodij sedežev za Renaultovo
petico se končuje, saj jev prodaji že
zadnja, poslovilna serija tega pri
ljubljenega avtomobila. V Arsedu
pa bodo delali tudi ogrodje za novi
Renaultov avto, ki naj bi prišel s
trakov čez leto ali dve. (Foto: A. B.)

STEČAJ GIP PIONIR
NOVO MESTO-V pone
deljek, 14. julija, so na okrož
nem sodišču v Novem mestu
oklicali stečajni postopek za
GIP Pionir. Stečajna upravi
teljica je znana novomeška
ekonomistka,
upokojena
dolgoletna direktorica novo
meške SDK Joža Miklič.
Tako bo na zavod za zaposlo
vanje prišlo okoli 300 Pionir
jevih delavcev, ki so bili tako
in tako zadnje leto v glavnem
na čakanju doma in dolge
mesece niso dobivali ne plač
ne drugih dohodkov.
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nočitev/zajtrk

470 DEM

... in seveda še veliko dodatne
ponudbe!
UMAG 3 dni od 132 DEM/os. POL dalje
POREČ 7 dni od 295 DEM/os. POL dalje
KORČULA, BRAČ, HVAR, RAB. PAG ...

MOLEK
avtoservis - prodaja vozil avtodeli
AVTODELI, Novo mesto
Kandijska 27
(pri vulkanizerstvu Mohorič)
Tel. 068/322-366

IGOR OBRADINOVIC
RAZSTAVLJA V TILU
NOVO MESTO - V avli zava
rovalnice Tilia bo jutri, v petek,
19. julija, ob 20.30 otvoritev
slikarske in kiparske razstave
novomeškega Igorja Obradinoviča. Avtorja bo predstavil višji ku
stos Dolenjskega muzeja Jožef
Matijevič, v kulturnem programu
bo nastopil kantavtor Tomaž Zor
ko, za prijeten večer pa bo poskr
bel tudi Kmečki hram Kostanje
vica.

Minister Dragonja in državni sekretar Sovič s sodelavci na razgovoru v Posavju - Regija
težko čaka na odločitev o gradnji verige elektrarn - Za domačega koncesionarja
KRŠKO - “Ni namera vlade, da zavlačuje s projektom gradnje hidro
elektrarn na spodnji Savi,” je dejal minister za gospodarske dejavnosti
Metod Dragonja, ko se je v petek na pobudo Območne gospodarske
zbornice in Združenja podjetnikov Posavja pogovarjal s posavskimi
gospodarstveniki in predstavniki lokalne skupnosti. Beseda je tekla o
podelitvi koncesij za gradnjo savskih elektrarn pa o številnih drugih
vprašanjih, ki tarejo posavsko gospodarstvo. Največ jih je s področja
elektrogospodarstva.
Regijo skrbijo nerešena vpraša
nja okrog jedrske elektrarne: raz
gradnja, odlaganje jedrskih od
padkov, financiranje Sklada za
razgradnje, status in lastnina
NEK ter odškodnine za razvred
notenje prostora. Poleg tega je za
gospodarstvo regije pomembna še
plinifikacija TE Brestanica, zapi
ranje senovškega rudnika in iz
gradnja razdclilno-transformatorske postaje v Krškem, ki naj bi
končno stabilizirala oskrbo z
električno energijo ne le v Posav
ju, ampak tudi na Dolenjskem in
v Beli krajini.

Posavci ne morejo v nedogled
čakati na odločitev o gradnji veri
ge elektrarn na Savi, saj dolgolet
na rezervacija prostora ovira raz
voj regije. Zaradi tega so ministra
Dragonjo in državnega sekretar
ja za energetiko Borisa Soviča
vprašali, kdaj bo gospodarski
kolegij vlade predlagal konce
sionarja in kdaj se bo vlada o
predlogu opredelila. V regiji pod
pirajo Savske eletrarne iz Ljub
ljane, ki so edini kandidat v 100odstotni slovenski lasti, po nji
hovem pa tudi edine zagotavljajo
vključitev slovenskega bančnega

!
°L°VOZNI POTI BLIZU CERKELJ OB KRKI USTRELJENA DVA ROMA - V nedeljo okoli 21. ure je
1 'd ^ . Prebivalcev vasi Zasap zaslišal več strelov v gozdu blizu Cerkelj ob Krki. Takoj je obvestil policiste, ki so
j
dogodka ob Zaslavinem kombiju našli trupli 56-letnegu Vladimirja Brajdiča in 28-letnega Stanka lluV«. ki prebivata v znanem romskem naselju Kerinov grm sredi Krškega polja. V torek popoldne, ko smo
Levali reda kadjo, vzrok umorov še ni bil znan, ena izmed verjetnih možnosti pa je, da je bil neprijeten dogodek
posledica prekupčevanju z orožjem. Po pripovedovanju Romov naj bi bili storilci Hrvatje, saj imajo
1 še slabe izkušnje. Na sliki: v ponedeljek proti večeru so Romi iz Kerinovega grma in okoliških naselij (tudi
R'h občin) pričakali obe Irupli. Več na II. strani.1 (Foto: 7' Gazvoda)

sistema, domačih ustanov, stro
kovnjakov, projektantov in grad
benikov ter obetajo tudi maksi
malno vklučitev posavskega gos
podarstva.
Minister Dragonja meni, da je
treba predvsem zagotoviti, da
bodo vsi ključni elementi znani in
sprejeti pred podelitvijo koncesije
za gradnjo, saj gre za 10 let traja
jočo naložbo. Po njegovih be
sedah bodo o koncesiji glavno
besedo izrekli strokovnjaki. To
• Po besedah državnega sekre
tarja Borisa Soviča je treba pri
podelitvi koncesije upoštevati, ali
je koncesionar sposoben izpeljati
tako gradnjo, poleg tega pa vk
ljučiti čimveč domače industrije
in upoštevati zahteve prostora.
Minister Dragonja je v Krškem
izrazil upanje, da se bo v treh
mesecih vlada odločila in da bo
do konca leta podpisala konce
sijsko pogodbo, vendar glede na
prihajajoče volitve Posavcev ni
prepričal.
Posavcev ni potolažilo. “Posavje
so že večkrat izigrali, in to stro
kovnjaki, zato naj se tudi ta pro
stor kaj vpraša," je ministru dejal
Emil Vehovar, predsednik Zdru
ženja podjetnikov Posavja.
Posavski gospodarstveniki so z
ministrom in njegovo ekipo sode
lavcev spregovorili tudi o ukrepih
za razbremenitev gospodarstva, o
problematiki izvoznikov in o
sodelovanju z Bosno po uvedbi
vizumov, medtem ko je Marija
Jazbec iz sevniškega Inpleta poz
vala k spremembi zakona o cari
nah, ki je povzročil težave na
področju uvoza zaradi izvoza.
Minister je nekaj besed namenil
tudi prodaji Vidma, pri kateri je
Posavcem pomembno predvsem,
da bo zagotovljena ekološka sana
cija tovarne in njen razvoj.
B. DUŠIC GORNIK

VREME
Ob koncu ledna bo sončno
in toplo.

Z MODNE REVIJE KOPALK V BRUSNICAH - Ob vsesplošnem
turističnem mrtvilu v dolenjski prestolnici se na veliko veselje domačinov
in gostov vse bolj prebuja dolenjsko podeželje, še posebej aktivni so
turistični in gostinski delavci v Brusnicah in na Ratežu. Po češnjevem
prazniku so minuli konec tedna r Brusnicah pripravili dneve piva z boga
tim zabavnim programom, v nedeljo pa bo na Ratežu tradicionalno tek
movanje harmonikarjev. Na sliki je utrinek z modne revije kopalk Beti, ki
jo je skupaj z bistrojem Kaval v Brusnicah izvedel novomeški Reklam stu
dio. (Foto: Marko Klinc)

Lopata in bata škornji
“V krajšem ” ali tudi “v doglednem času " sla pri politikih zelo
priljubljeni časovni oznaki. Toda kaj pomeni Posavju izjava, da
"bo vlada v krajšem času podelila koncesijo za HE na spodnji
Savi ”, če čaka na odločitev že tretje desetletje? Regija se je zdaj,
ko r Vrbovem stoji prva r verigi elektrarn, s tujki v svojem pro
storu sprijaznila in skuša iz njih iztržiti kar največ, čeprav je
vprašanje, koliko ji bo ob obubožanem gospodarstvu, pomanj
kanju sposobnih kadrov in splošnoposavskih razprtijah to us
pelo. Minister Dragonja poudarja, da se bo o koncesionarju
odločilo v strokovnih krogih. Pri tem ne omenja politike in lo
biranja močnih finančnih in gospodarskih struj. Kar težko je
verjeli, da se vladni ljude zavzemajo le za narodnogospodarske
vidike te velike in 10 let trajajoče naložbe, še posebej, ker so pred
vrati volitve in bo vsak tolar iz tega ali onega lobija prišel prav.
Kaj torej lahko storijo Posavci? Dolgo so čakali, da jih bo kdo
kaj vprašal, in zdaj začeli biti plat zvona. Če prostor že mora
izgubili na vrednosti s postavitvijo elektrarn, naj vsaj pridobi na
področju infrastrukture in gospodarstva, ki bi ga po posavskem
prepričanju lahko oživilo vsestransko vključevanje domačih iz
vajalcev v gradnjo. Toda glede na moč in vpliv Posavja v krogih
odločanja, ni mogoče računali na večji uspeh. Posavskemu
gospodarstvu, kolikor ga je še ostalo, ne preostane drugega, kot
da se organizira in se luko poteguje za dela pri hidrocenlralah.
V nasprotnem primeru se bo res zgodilo, da bo ob mega gradnji
v regiji domače gospodarstvo dobilo le lopato in bata škornje,
kot se je slikovito izrazil eden od razpravljalen’ na nedavnem
pogovoru na to temo.
B. DUŠIČ GORNIK

Vizumi in odnosi z BiH
Slovenija je pred časom uvedla vizume za državljane BiH,
potem ko je pred desetletji še kot jugoslovanska republika
dovoljevala svojim podjetjem, da so uvažala Bosance, predvsem
za potrebe gradbeništva, komunale in podobnih dejavnosti.
Vizumi nekako potrjujejo domneve, da se meja med evropskim
ali slabega? Pojavili so se v času," ko Slovenija ze ima
centrih vojne begunce iz Bosne, zato omenjeni administrativni
ukrep ne more pomembneje vplivati na število pribežnikov. Ali
vizumi redčijo vrste gospodarskih predstavnikov Slovenije in
BiH, ki naj bi v času krhkega balkanskega miru navezovali
medsebojne gospodarske stike? Vizumi tu najbrž niso nepre
mostljiva ovira, saj za kapital ni meja; kvečjemu je potrebnega
nekaj več časa za prehod meje. Vsekakor je uvedba vizumov
dodobra razburila Slovenijo in Še veliko bolj BiH. V Sloveniji
'
’
>om,
za
grozila z bojkotom slovenskega blaga. Vendar tudi ob uvedbi
vizumov velja, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se
skuha. Kaj menijo o vizumih nekateri naključno izbrani sogo
vorniki, lahke preberete v današnji anketi.
SLAVKO GLAS, papirničar iz Kr
škega: “Dobro bi bilo, da bi bile med
deli bivše skupne države zveze gospo
darski stiki. Po drugi strani je možno,
da bi se ljudje od tam k nam množično
naseljevali in da ne bi bilo nobenega
spoštovanja do Slovencev. Priselje
vanje se da lažje kontrolirati z vizumi.
Zaradi vizumov najbrž ne bo poseb
nih težav. Vizum dobijo in imajo pro
sto pot.”
STANIMIR BOBAR, delavec na
gradbišču bodoče srednje ekonomske
šole v Brežicah: “Vizumi so problem.
Po televiziji poročajo, da imajo firme
probleme zaradi vizumov. Vizum je
treba plačati, ljudje pa nimajo denar
ja, saj so plače majhne. Zakaj so vi
zumi? Ne vem, beguncev se ni treba
bati, zdaj, ko je konec vojne. Normal
no je, da, če je eden vpeljal vizume,
jih bo tudi druga stran.”
ANITA MATKOVIČ, študentka iz
Črnomlja: “Menim, daje prav, če smo
uvedli vizume za državljane Bosne in
Hercegovine. Varovati moramo to
svojo malo Slovenijo. Bosanci jemlje
jo ta naš ukrep preveč čustveno, saj
mislijo, da smo še vedno skupna
država. Vendar se mora Slovenija
približevati Evropi, ne Balkanu. Tudi
po takšnem obnašanju nas bo Evro
pa ocenjevala in cenila.”
JANEZ STAREŠINIČ, ključavni
čar s Krasinca: “Prav je, da smo uvedli
vizume za bosanske državljane. Če
Bosancem v Sloveniji ni kaj prav, se
lahko vrnejo v svojo domovino. Tega
jim ne moremo preprečiti, kajne?
Mislim pa, da se moramo Slovenci
nekako zavarovati pred Balkanom, če
hočemo priti kdaj v Evropo. In prav
uvedba vstopnih vizumov za Bosance
je eden tovrstnih ukrepov.”
JANEZ DOLENC, vodja zbirnega
centra v novomeškem dijaškem do
mu: “Vsi begunci se želijo vrniti do
mov, in čeprav jim daytonski spora
zum omogoča vračanje, se mnogi
zaradi posebnih razmer še ne bodo
mogli vrniti. V našem centru imamo
npr. veliko beguncev iz Doboja, ki ga
zasedajo Srbi, ki se verjetno ne bodo
mogli nikoli vrniti domov. Glede vi
zumov, mislim, da so povsem nepo
trebni.’
MATEVŽ ŠUNTA, šofer iz Boštanja: “Red in disciplina morata biti
povsod, zato ne vem, zakaj bi sc
razburjali, bodisi Bošnjaki, potem ko
je Slovenija uvedla vizume, ali pa
Slovenci, ko nam je bosenska vlada
vrnila s podobnim ukrepom. Če kdo
noče ali ne more razumeti, da je v
mednarodnih odnosih potrebno spo
štovati določena pravila igre, je to
predvsem njegov problem!”
JANJA GRMOVŠEK, prodajalka v
zlatarni Gros v Trebnjem, doma iz
Preske pri Dobrniču: “Menim, da je
bil ukrep slovenske vlade o uvedbi vi
zumov za državljane Bosne in Herce
govine pravilen, kajti to od nas terja
približevanje Evropi, zlasti pa pod
pisani pridružitveni sporazum Slo
venije k Evropski uniji. Zavoljo pro
tiukrepa iz BiH nas ne bi smela preveč
boleti glava.”
MOJCA AHAC, planer analitik v
Mclanimu Kočevje: “Uvedbo vi
zumov podpiram. Kot samostojna
država lahko sprejmemo takšne ukre
pe. Reakcija BiH me spominja na
nekdanji srbski bojkot in kaže, da
nekateri še niso prerasli odnosov
bivše Jugoslavije. Dokaz za to je, da
tudi za Nemčijo potrebujejo vizume,
pa si do njih ne upajo nastopati tako
kc
kot do nas!”
ALEŠ LOVŠIN iz Lesnine v Rib
nici: “Uvedba vizumov ne pomeni le
omejitev prehoda ljudi, ampak tudi
blaga. Naši gospodarstveniki to že
občutijo. Dolgo smo čakali, da se bo
BIH začela obnavljati. Naše gospo
darstvo je na to računalo, sedaj pa
smo si sami zaprli vrata. Mislim, da
smo premajhni, da bi si takšne reči
lahko privoščili, in da smo vizume
uvedli v neprimernem trenutku.”
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Krki certifikat ISO 9001
Ta standard kakovosti za razvoj, proizvodnjo in prodajo
zdravilnih učinkovin, encimov in dodatkov krmi, ki jih
proizvaja sektor Biokemija
NOVO MESTO - V torek so na
slovesnosti v hotelu Krka novo
meški Krki podelili certifikat
Slovenskega instituta za kakovost
in meroslovje ISO 9001. Krka
oziroma njen sektor Biokemija je
ta najzahtevnejši izmed standar
dov ISO 9000 dobil za sistem ka
kovosti za razvoj, proizvodnjo in
prodajo zdravilnih učinkovin, do
datkov krmi in encimov.
“Krka je že zdavnaj spoznala,
da je kakovost proizvodov in
storitev ključni faktor uspešnega
razvoja podjetja,” je na slovesni
podelitvi dejal pomočnik general
nega direktorja za kakovost inž.
Janez Bernik. Tako so že ob usta
novitvi te tovarne leta 1954 poleg
proizvodnje usposobili tudi labo
ratorije za kontrolo vhodnih ma
terialov in proizvedenih zdravil.
Sistem kakovosti so krepili in iz
popolnjevali. Pred 25 leti so prvo
inšpekcijo Krkine proizvodnje
opravili tuji inšpektorji, kmalu
zatem pa so uspešno prestali
inšpekcijo slovite ameriške Up
rave za živila in zdravila ter tako
dobili soglasje za prodajo antibi
otika oksitetraciklina na ameri
škem trgu.
“V Krki se resnično zavedamo,
da je kakovost prvi pogoj za
poslovno uspešnost ter eden
ključnih dejavnikov konkurenč
nosti in produktivnosti,” je med
drugim dejal generalni direktor
Krke Miloš Kovačioč, ko mu je
direktor Slovenskega inštituita za
kakovost in meroslovje Igor Likar
izročil certifikat ISO 9001. V pri
pravi in urejanju dokumentacije,
pri izdaji poslovnika kakovosti in
84 spremljajočih standardnih
postopkih ter uvedbi teh določil
in zahtev v prakso je sodelovalo

l
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vaš četrtkov prijatelj

okoli 100 Krkinih strokovnjakov z
raznih področij. “Določila Poslov
nika kakovosti, na katerem je
zgrajen sistem kakovosti po zah
tevah standarda ISO 9001, mora
jo poznati, spoštovati in izvajati
vsi zaposleni, ki lahko vplivajo na
kakovost izdelkov sektorja Bioke
mija, to je več kot 1000 ljudi,” je
dejal direktor tega sektorja inž.
Milan Bezek.
Od tega certifikata v Krki priča
kujejo še večje zaupanje kupcev,
hitrejše pridobivanje novih po
slovnih partnerjev, zmanjševanje
stroškov poslovanja zaradi manj
napak pri delu oz. njihovega
pravočasnega odkrivanja, hitrejše
uvajanje izboljšav in ne nazadnje
tudi hitrejšo vključitev ostalih
Krkinih delov v ta sistem kakovo
sti.
A. B.

STAVKA V METALNI
TGSSENOVO
SENOVO - 226 delavcev Me
talne TGS s Senovega je v pone
deljek in torek stavkalo ter zah
tevalo plače za maj in junij, pleg
tega pa še opozarjalo vodstvo to
varne, da se približuje konec juli
ja, ko je zadnji rok za izplačilo
regresov za letošnje leto. Kaj bo
stavka pomenila za usodo senovške tovarne, ob zaključku redak
cije še ni bilo znano, vendar smo
zvedeli, da sta se v Ljubljani še v
torek sestala upravni odbor Skla
da RS za razvoj, ki je lastnik mari
borske Metalne in s tem posred
no tudi senovške družbe, in pro
jektni svet, v katerem so pred
stavniki lastnikov, vodilne ekipe v
podjetju in delavcev. Tako bomo
o usodi zahtev delavcev in tudi o
bodočnosti Metalne TGS tako
lahko več zapisali šele prihodnji
teden.

KAKOVOST JE ZAHTEVA IN OBVEZA - To je bila misel, ki jo je izreki
generalni direktor Krke Miloš Kovačič, ko je prevzel ceretifikat ISO 9001
(Foto: Marko Klinc)

Mnogi se nimajo kam vrniti
V novomeškem zbirnem centru v dijaškem domu je
bosanskih beguncev - Večini so podaljšali status
NOVO MESTO - Maja 1992 so
v novomeškem dijaškem domu
sprejeli prve begunce iz Bosne,
pred tem so bili v domu tudi
hrvaški begunci. Vse do letošnje
ga januarja je bilo v domu pov
prečno 250 beguncev, letos pa se
je številka začela zniževati, vendar
pa z zapiranjem begunskih cen
trov drugje po Sloveniji prihajajo
v Novo mesto begunci od drugod
in sedaj jih je v domu 224.
Vodja zbirnega centra v novo
meškem dijaškem domu Janez
Dolenc je povedal, da se njihovi
begunci malo vračajo, saj jih je 80
odst. iz Doboja, ki ga zasedajo
Srbi. Prejšnji teden so po celi Slo
veniji beguncem podaljševali sta
tus. Begunci iz Doboja, ki se zara
di objektivnih okoliščin ne more
jo vrniti domov, so dobili podalj
šan status do konca leta, vsi osta
li imajo status begunca podaljšan
do konca avgusta, v tem času pa
lahko pri Uradu za priseljevanje
in begunce Republike Slovenije
zaprosijo za podaljšanje statusa
do konca leta, seveda če imajo za
to upravičen razlog.

Komisija za mandatna vprašanja na predlog občinskega sekretariata za izobraževanje ni dala podpore edinemu
__________prijavljenemu kandidatu za ravnatelja OŠ Šmarjeta Jožetu Pečniku, ki izpolnjuje vse pogoje
doval mnenje o prijavljenem
kandidatu”, komisija za man
datna vprašanja, volitve in ime
novanja pa pripravila predlog
za občinski svet. Iz obrazložitve
oziroma iz tistega, čemur ta
komisija reče obrazložitev, ni
kakor in niti v najmanjši meri ni
jasno, zakaj naj tako imenova
na lokalna skupnost, ki jo v tem
primeru pooseblja občinski
svet, Pečniku ne da podpore.
Razvidno je samo, da so bili po
drugem krogu glasovanja 3
člani komisije za to, da Pečniku
ne dajo podpore, 2 sta bila za
to, da mu jo dajo, 2 sta se pa
glasovanja vzdržala. Na koncu
piše še, da je “komisija spreje
la predlog sklepa na podlagi
poteka postopka razpisa za
ravnatelja OŠ Šmarjeta ter
mnenja o dosedanjem delu
kandidata”.
Čigavega mnenja in kakšno
je to? “Morda pa gre za tiste
laži in natolcevanja, pod kateri
mi sta podpisana sekretar Mat
jaž Vrčko in župan Franci Kon
cilija, ki nosijo naslov Nepravil
nosti v postopku imenovanja
ravnatelja OŠ Šmarjeta in sta
jih poslala na Ministrstvo za
šolstvo in šport?” se sprašuje
Jože Pečnik. V tej “zadevi”, ki
je, mimogrede povedano, jezi
kovno skrpucalo, je kup očitkov
in obdolžitev, in to take narave,
da Jože Pečnik razmišlja, da bi
sestavljalca tožil. Med drugim
sestavljalec ali sestavljalci te
“zadeve” trdijo, “da je bil po
stopek k imenovanju ravnate
lja OŠ Šmarjeta s strani sveta
šole, voden nepravilno, kar je
po mnenju članov sveta šole
povzročil ravnatelj sam”. (Na
vedki niso lektorirani, op. p.)
Nadalje piše, da je “svet šole
imenoval ravnatelja že pri odpi
ranju ponudb dne 20.6.1996,
brez da bi predhodno.zaprosil
za mnenje lokalno skupnost, to
je Mestno občino Novo me
sto...” Po teh obtožbah naj bi

Jože Pečnik
Pečnik dobil mnenje kolektiva
za podporo svoji kandidaturi že
pred odpiranjem ponudb, torej
pred zasedanjem sveta šole, kar
da tudi ni v skladu z zakonom.
Zaradi teh očitanih stvari pisec,
pisca ali pisci pozivajo mini
strstvo: “V kolikor boste do
12.7.1996 prejeli vlogo za po
trditev imenovanja ravnatelja,
smatrajte, da je svet imenoval
ravnatelja, brez da bi predhod
no /eprosii ;'a mnenje lokalno
skupribi In ,..iimo določil 20dnevneg,-<j;,;a za pridobitev
tega mnenja.” Zato se v tem
dopisu ministrstvu - v vednost
so ga poslali tudi republiškemu
inšpektoratu za šolstvo in šport
- zavzemajo za ponovitev po
stopka za imenovanje ravnate
lja. V tenf pisanju podpisana
sekretar Vrčko in župan Kon
cilija morata omeniti, “da je na
naš sekretariat prišlo tudi nekaj
pisnih in ustnih pritožb na delo
ravnatelja g. Pečnika, katerih
pa ne moremo preveriti, ker za
to nismo pristojni”. Kakšna
podla flavzarska namigovanja!
Naprej: “Sodelovanje med šolo
oz. ravnateljem in starši je
otežkočeno, ker ravnatelj zelo

i;

Begunci imajo v domu naflijj'
stitev ter prehrano, razna
narodna pomoč v obleki in hran1
je prihajala predvsem leta 19“-' |[
vendar se je dogajalo, da je bil*
poslana hrana večkrat oporeče
Redno pa k njim prihajajo pr?'
stovoljci iz raznih mednarodni1
organizacij; iz milanske kari!®’
livne organizacije A.C.L.I. Pr|!
hajajo študentje prostovoljci b
delajo z otroki in mladino, trenul'
no pa imajo v domu tri ameriš^
študentke, ki delajo v vrtcu it111 J'11
učijo otroke angleščino. Za bf
gunce, predvsem za otroke, J{
zelo pomembno, da se veda0
nekaj dogaja. V domu so imd1
nekaj časa kompletno osemletk^
sedaj pa so otroci vključeni v
no osnovno šolo. Vodja centj*
Dolenc pravi, da so otroci zel
sproščeni, toliko bolj pa so zagie
njeni odrasli, saj se nekaterim “
vračanja še naprej odmika. Ve11'
dar življenje teče naprej, tako?
v domu imeli že dve poroki, ro<£jl|l
so se trije otroci, dva begunca f I j
sta umrla.
jp :d

Komu je napoti uspešen ravnatelj?
NOVO MESTO - Na zadnji
seji novomeškega občinskega
sveta je bila ena zanimivejših
stvari točka dnevnega reda, ki
je ni bilo. Pravzaprav je točka
bila, umaknili pa so podtočko,
s katero so najprej hoteli razši
riti to točko. Pojdimo lepo po
vrsti.
Točka so kadrovske zadeve in
v okviru te se je svet odločal o
podpori prijavljenim kandida
tom za ravnatelja novomeške
srednje tehniške elektro šole
ter šmihelske osnovne šole. To
točko so najprej hoteli razširiti
še z glasovanjem o (ne)podpori
sveta za ravnatelja osnovne šole
Šmarjeta, a so to, kot rečeno,
pred začetkom umaknili. Očit
no so režiserji precenili, da se
glasovanje nc bi izšlo po nji
hovih željah.
Vsekakor je mandatna ko
misija obravnavala in pripravi
la svoje mnenje o kandidatih za
ravnatelje vseh treh šol, torej
tudi OŠ Smarjete, in predlaga
la svetu, naj tako izbrane kan
didate podpre oziroma ne.
Kako in na podlagi česa se je
mandatna komisija odločala v
primeru prvih dveh ravnateljev,
tokrat ne bo tekla beseda (če
prav so zadeve zelo zanimive),
pobliže pa si oglejmo primer
prijave in (ne)podpore kandi
data za ravnatelja OŠ Šmarje
ta.
Za to mesto se je za razliko
od ostali dveh prijavil en sam
kandidat, dosedanji ravnatelj
Jože Pečnik, ki to delo oprav
lja že dva mandata, se pravi 8
let. Pečnik, dipl. org. dela, iz
polnjuje vse zahtevane razpisne
pogoje, podpirata ga kolektiv
šole in svet šole, kuhati in
mešati pa so začeli drugje. In to
tako, da smrdi. Zaudarja.
Njegovo prijavo so, kot je
prav, najprej vzeli v roke na
občinskem sekretariatu za izo
braževanje, vzgojo, zdravstvo in
socialne zadeve. Ta je “posre

ii
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težko sprejema mnenja drugih
in vedno zagovarja predvsem
svoja stališča, podobno se do
gaja tudi med njim in zaposle;
nimi na šoli.” Avtor ali avtorji
tega pamfleta trdijo še, da so
bili “s strani delavcev OS Šmar
jeta obveščeni tudi o tem, daje
kandidate za svet šole s strani
delavcev in predstavnikov star
šev predlagal ravnatelj in ne
sami delavci oz. člani sveta
staršev izmed sebe, zato zapos
leni menijo, da je takšna sesta
va sveta po meri ravnatelja”.
Kaj zaposleni res menijo 0
svojem ravnatelju in o gornjih
lažeh in podtikanjih, si avtor(j>)
lahko prebere(jo) v kratkem
odgovoru, ki gaje podpisalo 2?
delavcev šole in so ga poslah
ministrstvu za šolstvo in šolske
mu inšpektoratu. Med drugi111
podpisani trdijo, daje bil posto
pek sveta šole v zvezi z imeno
vanjem ravnatelja pravilen; da
je bilo od 10 prisotnih članov
sveta šole za Pečnika 9 članov;
da je svet šole pravočasno za
prosil za mnenje občinski sek
retariat; da so navedbe v občin
skem pisanju žaljive za celoten
kolektiv; da so kandidate za
svet šole volili po predpisih,
volitve so bile tajne in pod nad
zorom volilne komisije. “Rav
natelj g. Jože Pečnik si prizade
va za dobro sodelovanje s starši,
učitelji, s sosednjimi šolami in
lokalno skupnostjo na vseh
področjih življenja in dela, 1°
potrjujejo tudi številne ak
tivnosti in rezultati učencev in
učiteljev tudi na državni ravniNa koncu 27 podpisanih delav
cev šole zahteva, da se jim “vr'
ne pedagoški in človeški ug
led”.
Vzeli pa so jim ga tisti, ki gJ
sami nimajo. Osnovna šol*1
Šmarjeta pa ga ima, in to ve
likega. Ustvarili so ga učenca
učitelji, drugi delavci in 111
nazadnje ravnatelj.
.
ANDREJ BARTELJ

29 (2449), 18. julija

P

Novomeška kronika
PAMET - Opozicija ne da
j“lru novomeškemu županu.
*er na svoje vprašanje s prejšHix-Sej® 0 pogodbenih delih
ocinski upravi svetnik Marjan
“°nirak, član Združene liste, ni
dobil ustreznega odgovora, je
a zadnji seji zahteval takojšen
“Ugovor na vprašanje, kdo skr'za promocijo občine in za
: “ke z javnostjo. “Hočem ime
j? Priimek!” je bil odločen
omrak. Župan pa je skomignil
rameni in dejal: “Tega pa ne
na pamet!” “Če nočeš
““govoriti, kršiš poslovnik, če
Pa res ne veš, kdo to dela, je pa
i “amota!” Očitno so vsi prisot
na seji vedeli, da se vprašanje
anaša na novo menda pogod
bo županovo svetovalko dr.
. 'do Cadonič-Špelič, ki opravJa dela, ki bi jih moral vodja
županovega kabineta, ki ga je
“Pan spravil iz službe, ni pa
»azrešen svoje funkcije. Če bi
Čadoničeva tudi “uradno” dea za občinsko upravo, ne bi
j“°gla biti več občinska svetniI *n v tem precepu se je znašla
“{Janova pamet.
, uTRAN - Svetnik Jože Ku‘e.c *? opozicijske LDS je na
; dnji seji z gromovniškim glaui odločno pozval uradne
, dagalce in uvodničarje točk
vajan,ifh
..J^ijih8areia^najprisVOjihi-'
ne gledajo samo opozis(Jske strani, češ to velja vam, ki
kak«Vec*no Prot‘, ampak naj
J;Usen pogled namenijo tudi
P Zicijskim svetnikom; na sne■ aice novomeške televizije pa
t “Pebral, naj kdaj posnamejo
j, upozicijske svetnike, da ne
do gledalci mislili, da v mestut svetu sedijo in se potijo
,.n'p svetniki pozicijske ko‘“‘je SKD, LS in SDS.
KLOŠARJI - Novo mesto bi
Di^av^eno nastopalo z reklamj^ut sloganom: Klošarjem prilah?° mest0- Da je to res, se
“ko vsak dan znova prepričaSv ,na Glavnem trgu, ki so ga za
°jega vzeli posebni uživači, ki
M0- je prijelo ime klošarji.
i,,?zaki raznih starosti, videza
j kondicije posedajo pod arkapijejo pivo iz pločevink,
Sj^untirajo dogajanje okoli
5y ® 'n z optimizmom zrejo v
jj..l° bodočnost. Ko so vsega
lot’ -e prestavijo na drugo
kacijo, kakšen, ki mu je tako
. mikanje v pivskem stanju
^ Velik “štrapac”, se pa zlekne
jjd arkade in malo zadremlje.
p0|Sta pač. V ponedeljek poPr,|dne pa se je starosta te
Pan v e’
8a novomei>ki žuOgj > kljub temu da je preživel
jC|° atentat s sekiro, še ni spreUjj.kabava) tako, da je s kavarj ke terase na pločnik metal
azne steklenice.
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Podeželje vse bolj nezadovoljno
Ker se nemestne krajevne skupnosti čutijo zapostavljene, so ustanovili svojo skupnost • Kam gre denar
iz sklada stavbnih zemljišč? • Po 4.000 mark za telefon, po 2.000 pa za cesto • Kot med vojno

NEZADOVOLJNI PREDSEDNIKI - Predsedniki nemestnih krajevnih
skupnosti so nezadovoljni s financiranjem teh KS, saj trdijo, da so v pri
merjavi z mestnimi v vseh pogledih zapostavljeni. (Foto: A. B.)

Obveznice so najbolj sporne
Uidi Šentjernejčani imajo pripombe na osnutek dogovora
o delitvi premoženja nekdanje občine Novo mesto
ŠENTJERNEJ - Na zadnji seji
sveta šentjernejske občine so v
ponedeljek med drugim svetniki
sprejeli poslovno poročilo novo
meške Komunale, ki ga je podal
direktor Marjan Klevišar, obrav
navali so poročilo o kakovosti pit
ne vode v vodovodih, s katerimi
upravlja Komunala, sprejeli pred
lagani grb in zastavo, ki ju bodo
predstavili na bližnjem občinskem
prazniku, ter osnutek odloka o
grbu in zastavi. Najdlje pa so se
zadržali pri osnutku dogovora o
razdelitvi premoženja nekdanje
občine Novo mesto.
Na poslovno poročilo Komu
nale ni bilo pripomb, nekaj pri
pomb pa je bilo na poročilo o ka
kovosti pitne vode v vodovodih.
Jože Bašelj iz Komunale je pou
daril, da v šentjernejski občini ni
majo težav s kakovostjo pitne
vode ter da pijejo eno najboljših
vod v bivši novomeški občini; za
jetje Javorovica, na primer, je bilo
po analizah, kijih opravlja Žavod
za zdravstveno varstvo Novo me
sto, v lanskem letu pri vseh pre
gledih 100-odst. neoporečno.
Eden od svetnikov pa je na to
dejal, daje njihova voda iz Jezera
pogosto kalna in topla in zato
daleč od dobre pitne vode. Bašelj
je na to odgovoril, da voda, ki se
kali, ni oporečna, saj vsebuje mi
nerale, je pa res, da je neprijetna
za pitje.
O delitvi in predlaganih meri
lih za delitev premoženja nekda
nje občine Novo mesto med tri
novonastale občine sta svetnike
seznanili tajnica novomeške obči
ne Martina Vrhovnik in zunanja
sodelavka občine za ta vprašanja
Kristina Progar, član deltvene

komisije pa je bil tudi šentjerne
jski župan Hudoklin. Na osnutek
dogovora o delitvi naj bi novona
stale občine dale pripombe do 25.
avgusta, že na tej seji pa sc je
pokazalo, da imajo Šentjernejčani
več pripomb, najbolj sporna pa je
zanje delitev dolga od obveznic.
Eden od svetnikov je dejal, da se
* Ravnatelj šentjernejske šole
Pavle Uirk je svetnike seznanil s
problemom, pred katerim se je
letos znašla orehovška osnovna
šola. V prvi razred je namreč
vpisanih samo 8 otrok, v minulem
šolskem letu pa je prvi razred
obiskovalo 11 otrok. Tako majh
nih oddelkov Ministrstvo za šol
stvo in šport ne dovoljuje. Ravna
telj je predlagal, da bi se izognili
združevanju pouka 1. in 2. razre
da, hkrati pa bi rešili tudi prob
lem velikega vpisa prvošolcev v
Šentjerneju, kjer bi morali orga
nizirati en oddelek 1. razreda
popoldan, da bi se prvošolci iz
Dolenje Brezovice, Dolenjega in
Gorenjega Vrhpolja in iz Šmarja
vozili s šolskim avtobusom v Ore
hovico. Svetniki so predlog pod
prli, saj so menili, da bi s tem
rešili dva problema hkrati. Seve
da se bo ravnatelj o tem pogovo
ril še s starši.
je ponekod gradilo iz proračun
skega denarja, drugje pa z denar
jem iz obveznic. Dogovor o tem,
kako med občine pravično razde
liti tudi te obveznosti, ne bo lahak.
Ce se občine ne bodo mogle
dogovoriti, bo o tem odločala
republiška arbitraža.

STOPIČE - Ljudje v tako imenovanih zunanjih krajevnih skupno
stih v novomeški občini - v tej je 11 mestnih in 18 zunanjih KS - še
posebej pa njihova vodstva, so nezadovoljni s svojim položajem v pri
merjavi z mestnimi. TVdijo, da je financiranje teh krajevnih skupno
sti neustrezno in da z denarjem, ki ga dobijo od občine, ne morejo ne
živeti ne umreti, kaj šele da bi kaj koristnega in potrebnega naredili.
Potreb je pa toliko, da celoten občinski proračun ne bi zadostoval, da
bi jih opravili.
dva ali tri mesece v drugi KS.
Za letos so zunanje krajevne
Izkazalo se je, da je bil razlog
skupnosti, ko so pripravljali ob
za ustanovitev te skupnosti to, da
činski proračun, nanizale za 800
jim je sekretar občinskega sekre
milijonov tolarjev del, ki naj bi jih
tariata za varstvo okolja in ureja
opravili. To je že strog izbor in
nje prostora Miloš Dular dejal, da
nikakor spisek želja. V občinskem
proračunu pa so za vse to name
zunanjim krajevnim skupnostim
nili dobrih 59 milijonov tolarjev.
ne pripada delež denarja, ki se
“Kaj naj naredimo s tem?” se
zbere v skladu stavbni zemljišč in
sprašujejo predsedniki zunanjih
da je tako odredil župan. Zupan
KS, ki so pred časom ustanovili
in sekretar Feliks Strmole, ki sta
skupnost zunanjih
krajevnih
bila na tem sestanku, o tem nista
skupnosti. Prejšnji petek zvečer
rekla nič določnega, Dularja, ki je
so se predsedniki teh zunanjih KS
bil tudi vabljen, pa ni bilo. Obči
zbrali v Stopičah in se dogovorili,
narja sta predsednike opominja
da se bodo poslej sestajali vsake
la, da za krajevne skupnosti ne gre

BORCI PODELILI PRIZNANJA ŠOLI, ŽUPANU IN MPZ AJDA Predsedstvo borcev Cankarjeve brigade in območni odbor Zveze borcev
Novo mesto so se v petek, 12. julija, v prostorih občine Šentjernej zahvalili
za pomoč pri organiziranju vsakoletnih spominskih proslav na Javorovici
in podelili simbolična odličja. Prejeli so jih župan občine Šentjernej Franc
Hudoklin, saj se je kot župan odločno zavzel, da se spomin na Javorovico
ohrani tak, kolje, odločilno pa je prispeval tudi k izboljšanju prihoda na
Javorovico in življenjskih pogojev tamkajšnjih prebivalcev. Priznanje so
podelili tudi pevskemu zboru Ajda, ki že vrsto let s pesmimi plemeniti
spomin na padle borce in NOB. Najvišje odličje, posebno plaketo, pa so
podelili osnovni šoli Šentjernej za njeno polstoletno delo pri pripravah in
izvajanju spominskih slovesnosti na Javorovici. Ob tej priložnosti so se
zahvalili tudi vsem vodilnim iz občini in krajevne skupnosti, borcem, šolni
kom, pevcem, godbenikom, varnostnikom, gasilcem, gostincem in drugim,
ki so sodelovali pri organizaciji.

Vse več bo krajših zaposlitev
V dolenjski regiji je okrog 5500 brezposelnih - Skoraj tretjina starih do 26 let in več
kot tretjina starih nad 40 let - Več kot polovica z osnovnošolsko izobrazbo
be ^osPa Je rek!a, da bi nad
ih ra^a trpela županove du^ledine. Pa ne za 35.000
kolikorjih ta zahteva od
* parke, ampak za desetkrat,
fat nižjo ceno.

^HVALA

invalidov

Pridobitvi novih društ-veje Prostorov se lepo zahvaljut5 p Mestni občini Novo mesrav tako se zahvaljujemo
ij Jalcem finančnih sredstev
i|0a“aptacijo društvenih proC- in sicer: Zvezi društev
'Pvan ov Slovenije, društvom
Jl^udov iz nekaterih občin
k0>je, ostalim društvom
iij^ega mesta, delovnim orgalt0l;C|jam, samostojnim obrtniIL lr) podjetnikom, krajevnim
trdostim, cerkvenim ustanoPa Posameznikom, predvsem
J Mim članom društva.
Vjjk enkrat prisrčna zahvala
O
mislečim daroval
ci
Qsedstvo društva invalidov
Novo mesto

IStJE:SKIH TOPLICAH
'ASTOPILA GLEDALIŠKA
SKUPINA Z OPČIN
U^ARJEŠKE TOPLICE I i5|)“v'lišče Šmarješke Toplice
Ul5(ja.a kabaretno predstavo
V, 'kke skupine Kulturnega
I >C,'*a Tabor z Opčin, ki bo v
julija, ob I9- uri v
dji restavraciji.

NOVO MESTO - Lani decembra je bilo v dolenjski regiji 6273 brez
poselnih, konec junija letos pa je bilo na novomeški območni enoti
Republiškega zavoda za zaposlovanje prijavljenih 5486 brezposelnih
oseb. Direktor novomeške območne enote Frane Smerdu pravi, da se
je to število zmanjšalo predvsem zaradi čiščenja evidenc. Na zavodu
so namreč pred kratkim pri vseh brezposelnih ugotavljali dejansko
stanje in na podlagi ugotovitev okrog 500 črtali s seznamov. Sicer pa
je največja stopnja brezposelnosti v regiji v črnomaljski občini,
republiška stopnja brezposelnosti je 13,5 odst., črnomaljska pa sko
raj 19-odstotna.
Med brezposelnimi je več kot
polovico moških. Mladih, ki iščejo
prvo zaposlitev, je 22 odst., ven
dar se bo ta odstotek v jeseni prav
gotovo še povečal, med starimi do
26 let pa je brezposelnih več kot
31 odst.; 35 odst. vseh brezposel
nih je starih nad 40 let in v glav
nem z nižjo izobrazbo. “Ti ljudje
zelo težko dobijo novo zaposlitev,
saj so za delodajalce že iztrošena
delovna sila; največja možnost za
zaposlitev glede na življenjsko
starost je med 20. in 35. letom,”
razlaga Smerdu.
Glede na izobrazbo jih je med
brezposelnimi največ (57 odst.) z
osnovno šolo, 24 odst. jih je s tri
letno poklicno šolo, in sicer pred
vsem administrativnih manipu
lantov, orodjarjev, strojnih me
hanikov, elektronikov, nekaj
manj kot 16 odst. jih je s končano
srednjo šolo, med njimi je največ
ekonomskih tehnikov, gimna
zijskih maturantov in strojnih teh
nikov. Brezposelnih z višjo izo
brazbo je le 2,3 odst., z visoko pa
le 0,8. Žaradi stečajev podjetij je
ostalo brez dela 16 odst. ljudi, 20
odst. pa zato, ker so se znašli na
seznamu trajnih presežkov. Tre
nutno prejema denarno nado
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mestilo 1410 brezposelnih in 245
denarno pomoč, skratka, ti dve
obliki pomoči prejema skoraj 29
odst. brezposelnih.
Na zavodu poudarjajo samoaktivnost brezposelnih pri iskanju
zaposlitve; pri tem jim pomagajo
z vključevanjem v razne pro
grame, kot so kovnica znanja,
odkrivanje poklicnih ciljev in klu
bi za zaposlitev. “Vsi ti programi
so predvsem motivacijski. Pri
brezposelnih naj bi dvignili pri
pravljenost za iskanje zaposlitve,
žal pa je med njimi interes za to
zelo majhen, v programe je vklju
čenih vsega 20 odst. vseh brez
poselnih,” pravi Smerdu. Do kon^

** i
«0

Frane Smerdu

^

ca junija so na zavodu zabeležili
3784 zaposlitev, od tega jih je
dobilo novo zaposlitev tudi 1509
s seznama brezposelnih. “Največ
povpraševanja je po delavcih od 5.
stopnje izobrazbe navzgor, v se
zonskih obdobjih pa tudi po de
lavcih z nižjo izobrazbo,” razlaga
Smerdu.
Zelo veliko je tudi povpraševa
nje po gradbenih delavcih, vendar
med brezposlenimi gradbenimi
delavci ni interesa za ta dela, prav
zaradi tega so za ta dela izdali
nekaj delovnih viz tujcem. “Ljud
je se bodo morali navaditi, da bo
več krajših zaposlitev, skratka:
časi, ko smo se zaposlili na enem
delovnem mestu za celo življenje,
so minili,” zaključuje direktor
Smerdu.
____
.
J. DORN1Z

KARAOKE V
ŠMARJEŠKIH TOPLICAH
ŠMARJEŠKE TOPLICE - To
soboto, 20. julija, bo ob 20. uri na
pikniškem prostoru pri Zdravili
šču Šmarješke Toplice zabavna
tekmovalna prireditev karaok. To
bp že tretje tovrstno tekmovanje
pevcev začetnikov, najboljši trije
pa se bodo pomerili z zmagovalci
prejšnjih dveh karaok na final
nem tekmovanju, ki bo v petek,
26. julija, ob 20. uri na istem pro
storu. Najbolj obetavnemu pevcu
ali pevki bo pripadel počitniški
vikend paket v Štrunjanu, ostali
pa bodo prejeli praktične na
grade. Za nastop se lahko prijavi
te v recepciji hotela.

le tisti denar, ki ga dobijo nepo
sredno iz proračuna, ki da ga je
res (pre)malo, ampak da se veli
ko naredi mimo tega, na primer iz
programa Komunale ter iz drugih
virov in programov, kot so grad
nja vodovodov, čistilnih naprav,
gradnja in popravilo cest ipd.
Predsedniki zunanjih krajevnih
skupnosti v en glas opozarjajo, da
tudi pri njih zavzetost ljudi za delo
in prispevke peša. “Saj smo mora
li od nekdaj vse sami plačati in
narediti. Po 4.000 mark so ljudje
dajali za telefon,” je dejal pred
sednik KS Brusnice. V prečenski
krajevni skupnosti so prispevali
tudi po 2.000 mark za cesto. Pred
sednik KS Žužemberk je dejal, da
so bili oni vedno zapostavljeni in
da sedaj ni nič bolje, da je ljudem
vsega dovolj in še od drugod jih
ščuvajo, da je stanje že skoraj
tako, da se bodo kot med vojno
začeli med sabo pobijati. Stalni
refren tega pogovora pa je bil, da
so zunanje krajevne skupnosti v
primerjavi z mestnimi v vseh po
gledih in kar naprej zapostavljene
in da ljudje hočejo, da se način
financiranja spremeni njim v ko
rist.
Župan je dejal, da je v podob
nem stanju, kot so krajevne skup
nosti do občine, občina do države,
ki da je kriva, da financiranje
lokalne samouprave ni steklo.
Dejal je tudi, da razume težave in
zadrege krajevnih skupnosti, a da
bodo pač več naredili tam, kjer že
imajo ali bodo uvedli samoprispe
vek, kot tam, kjer bodo le čakali,
da bo kaj samo prišlo.
^ g

POČITNICE PO
ANGLEŠKO
DOLENJSKE TOPLICE - Od
1. so 8. avgusta bodo na Taboru
mladih Slovenije v Dolenjskih
Toplicah za vse slovenske osnov
nošolce in srednješolce počitnice
v avgleščini oziroma Holidays.
Taborniki bodo govorili le angle
ško, spoznavali bodo angleške na
vade in običaje, cena enoteden
skega tabora pa znaša 18 tisoč
tolarjev. Informacije na tel. št.
068/321-291 ali 068/65-290.

Turistom imamo kaj ponuditi
Dolenjska turistična zveza deluje že 40 let
NOVO MESTO - V turizmu,
za katerega razvoj se v zadnjem
času Slovenci zelo zavzemamo,
je bilo do sedaj premalo nare
jenega, marsikje so bila glavno
gonilo turizma le turistična
društva. Stvari pa se vendarle
spreminjajo na boljše. Občine
se zavzemajo za načrten razvoj
turizma in temu primerno pro
mocijo turističnih znamenito
sti njihovih krajev.
Pomembno vlogo imajo pri
tem tudi turistične pisarne. V
Novem mestu deluje v pisarni
Dolenjske turistične zveze že
nekaj časa tudi novomeški
turistični informacijski center
kot referat za turizem v okviru
sekretariata za kmetijstvo in
turizem novomeške mestne
občine. “Turist, ki se oglasi pri
nas, dobi podatke o prenočit
vah, njihovih cenah, potem
koledar prireditev, podatke o
turističnih kmetijah, vinskih
cestah ter napotila, kam se lah
ko obrne, če ga kaj posebej za
nima,” razlaga predsednik Do
lenjske turistične zveze Alojz
Serini. Pravi tudi, da se v nji
hovi pisarni na Novem trgu
oglaša veliko turistov, ki dobi
jo informacije ne le o Dolenj
ski ampak tudi o Beli krajini.
“Turistična ponudba se je zad
nja leta povečala, predvsem na
področju kmečkega turizma, v
Beli krajini pa so veliko naredili
pri urejanju razmer ob Kolpi in
s tem obogatili svojo ponudbo,”
pravi Serini. Kljub temu pa se

Alojz Serini
še vedno dogaja, da npr. v kra
ju, kot je Novo mesto, turist ne
more kupiti spominka z napi
som Novo mesto, ki bi ga lah
ko odnesel s seboj za spomin.
V turistični zvezi opozarjajo
tudi na takšne malenkosti, kot
so spominki, sicer pa skrbijo še
za mnoge druge stvari. Že ne
kaj let zapored izdajajo koledar
prireditev, skrbijo pa tudi za
urejenost mesta. “Pred leti nas
je republiška komisija že izbra
la za najbolj urejeno mesto, ker
pa ta akcija poteka tudi letos, se
v zvezi trudimo, da bi uspeh
ponovili,” razlaga Serini. To pa
bi bila za Dolenjsko turistično
zvezo še dodatna nagrada ob
40-letnici delovanja, ki jo pra
znuje letos in jo bodo obeležili
prihodnji mesec v času Svetov
nega mladinskega prvenstva v
kolesarstvu v Novem mestu.
J. D.
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V metliškem vrtcu velika gneča
Igralnice so prezasedene - Odklonjenih 19 otrok - Zaradi večjih obnovitvenih del vrtec
prihodnji teden zaprt • Na natečaju pridobljen denar za kotalkarsko stezo in igrala
METLIKA - Prihodnji teden bodo otroci, ki obiskujejo metliški
kujejo tudi dodatni prostori, kot
otroški vrtec, ostali doma, k^jti vrtec bo zaprt. Opravili bodo namreč
so kabineti, shrambe, knjižnica,
večja obnovitvena dela, čeprav ne bodo mogli uresničiti vsega, kar so
zbornica. A tudi sicer je precejš
načrtovali. Dela naj bi veljala 69 milijonov tolarjev, v občinskem
nja gneča, saj so igralnice v vrtcu
proračunu pa so zagotovili le 63 milijonov tolarjev.
grajene za 20 otrok, v njih pa je 22
V vrtcu bodo prešli s kurjenja
do 25 otrok. V jasličnih skupinah
danskem času potrebovali doda
na kurilno olje na kurjenje s pli
je normativ 12 malčkov, v Metli
ten prostor za 16 otrok vozačev, ki
nom. Cisterno za olje, ki ji je
ki pa jih imajo 13 do 20. Čeprav
bodo obiskovali zunanjo malo
poteklo uporabno dovoljenje,
bo čez nekaj let uvedeno 9-letno
šolo, a jim ga v Metliki še ni us
PETELINJI BOJ PO KMEČKO - Metliška kmetijska svetovalna služba
bodo zamenjali z dvema cisterna
osnovno šolanje in bodo odšli v
pelo najti. Tbdi oddelek popol
in društvo podeželske mladine Metlika sta v nedeljo na Krasincu pripravi
ma za plin. Večja preureditvena
šolo
že
6
-letni
otroci,
s
čimer
se
danske zunanje male šole, ki ga
la kmečke igre. Mladi so se pomerili v metanju škornjev, molži, skakanju
dela so načrtovali v jaslih, v kate
bodo obiskovali otroci iz Metlike
bosta izpraznili dve igralnici, pa ni
v vrečah, podoknicah, petelinjem boju (na fotografiji), smučanju na travi
rih so od leta 1971, ko'so bile
in okoliških vasi, bo zaradi preza
bojazni, da bi vrtec ostal prazen.
in sestavljanju molzne enote. Številni obiskovalci so bili navdušeni nad
odprte, zamenjali le pode. Vendar
sedenosti lahko začel s poukom
Pač pa igralnice ne bodo več tako
spretnostmi, predvsem pa nerodnostmi tekmovalcev na nekakšnih belo
bo načrte moč uresničiti le glede
natrpane, a tudi otrok ne bo po
šele po 14. uri in ne ob 12. uri kot
kranjskih igrah brez meja. Najbolje so se odrezale ekipe Treh far, Gribelj
na razpoložljivi denar. Sicer pa bi
trebno več odklanjati.
doslej. Po besedah ravnateljice
in Krasinca, medtem ko so si tekmovalci z Zilj, Črešnjevca, Mihelje vasi
morali zamenjati pode, preuredi
M. BEZEK-JAKŠE
Branke Hauptman vrtcu primanj
in domačini prislužili tolažilne nagrade. (Foto: M. B.-J.)
ti sušilnico in garderobo ter po
sodobiti opremo. Prepleskali bo
do kuhinjo in nekatere igralnice.
TRUE KULTURNI VEČERI
V novem delu vrtca pa bi morali
METLIKA - Ob koncu tega
v treh igralnicah in telovadnici
tedna bodo na mednarodnih po
urediti zvočno izolacijo, za kar pa
letnih kulturnih prireditvah “Pri
vsaj za sedaj ni denarja. Je pa
di zvečer na grad” prireditve kar
vrtec dobil 900.000 tolarjev od
V razpravi črnomaljskih svetnikov o prometni ureditvi v Župančičevi ulici seje kot
tri večere, vse pa se bodo pričele
ministrstva za šolstvo in šport.
ob 21. uri. V petek, 19. julija, bo
rdeča nit vlekla predvsem misel o varnosti otrok - Predlog o delni zapori ceste
Sodeloval je namreč na natečaju
nastopila tamburaška skupina
z naslovom “Posodobitev infra
Prifarski muzikanti, v soboto
ČRNOMELJ - V Župančičevi ulici v Črnomlju je skoraj ves dan velik
strukture na področju športa”.
Svetniki so natresli številne
metliške Popolnočne kočije, v
vrvež, zlasti otrok. Ob tej ulici je namreč osnovna šola Mirana Jarca z
Vzgojiteljice so sicer za vsako ig
predloge o ureditvi prometa v
nedeljo, 21. julija, pa mednarod
več kot 600 učenci, šola pod posebnimi pogoji, varstveno-delovni cen
ralnico posebej pripravile pro
Župančičevi ulici, rdeča nit vseh
ni Mladinski godalni orkester, ki
ter, dijaški dom, knjižnica, Zavod za izobraževnje in kulturo, kulturni
jekte, vredne skupaj 38 milijonov
pa je bila varnost otrok, saj, kot je
se je udeležil mednarodnega
dom in vrsta lokalov. Prav zaradi tega je bilo že nekaj razprav o tem,
tolarjev. Z denarjem, ki so ga
dejal eden od njih, nobena stvar
tabora Glasbene mladine Slove
kako urediti promet, da bi bil čim bolj varen. Sedaj očitno ni, saj sta
dobili, bodo uredili stezo za kotal
na svetu ni toliko vredna kot ena
nije v Dolenjskih Toplicah.
bili spomladi v kratkem času dve nesreči.
kanje in kupili igrala za zunanje
sama kapljica otroške krvi. Večina
igrišče.
razpravljalcev pa je bila za delno
Pred tremi leti je policija preddejavnosti, da promet, ki teče po
V vrtcu septembra zaradi pros
zaporo ceste in omejitev hitrosti.
lagala popolno zaporo Županči
Župančičevi ulici, ogroža mlada
torske stiske ne bodo mogli na
Ulica naj bi bila zaprta, ko bi
čeve ulice, medtem ko so bili
življenja, z nobeno racionalno
novo sprejeti 19 otrok različnih
potekal pouk, sicer pa odprta.
organizacijo pa ni moč doseči, da
stanovalci bližnje Šolske ulice
starosti. Prav tako bodo v dopol
Vendar je Mužar opozoril, da se
proti kakršni koli zapori. Takrat
ne bi učenci prečkali ceste, ko
ni izvršni svet je očitno sprejel
zaradi dvoizmenskega pouka šola
želijo v šolsko knjižnico, gredo na
kompromisno rešitev in se odločil
konča šele med 16. in 17. uro. Na
kosilo ali po malico, obiskujejo
za enosmerni promet ter parkira
koncu so se strinjali, da strokovne
interesne dejavnosti, potrebujejo
nje na levi strani cestišča. Pretek
službe pripravijo “režim omejene
usluge računovodje, tajništva,
li mesec pa je komisija za ureja
propustnosti s terminskimi ome
svetovalne službe, gredo k pouku
nje prometa pri svetu za preven
jitvami” in omejitvijo hitrosti
športne vzgoje na zunanje igrišče.
tivo in vzgojo v cestnem prometu
vožnje po ulici, najpomembnejša
Polovica otrok obiskuje namreč
znova pretresala prometne raz
pri vsem pa mora biti varnost
pouk v matični šoli, druga polovi
mere v tej ulici in predlagala stal
otrok.
.
ca pa v dijaškem domu na drugi
M. BEZEK-JAKŠE
Danica in Vilko Cerjanec
no splošno zaporo prometa.
strani ceste.
Prometna ureditev Župančiče
ve ulice je bila tudi tema zadnje
seje črnomaljskih svetnikov pred
poletnimi dopusti. Odločili naj bi
se za eno od dveh možnosti. Po
prvi inačici naj bi Župančičevo
ŽUPANOVA MOLŽA - Metliški
ulico zaprli za promet razen za
župan Branko Matkovič je na
Cerjančevi so v vasi Krupa nad izvirom istoimenske reke odprli vrata domače hiše gostom, ki
dostavo in stanovalce. Vendar je,
kmečkih igrah na Krasincu demon
si želijo miru na dopustu ali se pri njih odločijo zgolj za postanek na izletniškem potepanju
kot
je
dejal
Vinko
Kunič
z
občin
striral molžo krave. “Sedaj kaze,
ske uprave, ta varianta z urbane
kako ožema občane”, so komenti
KRUPA - Ko so Semičani pred poldrugim letom dobili svojo občino,
zanimivosti, ki jih turisti radi
ga vidika in urejanja prometa
rali gledalci. Župan pa si je mislil:
je bilo velikokrat slišati, da bi morali razvijati turizem ter tako priva
obiskujejo. Na primer izvir Kru
manj sprejemljiva. Po drugi vari
“Kar poglejte, kako bom ožel drža
biti čim več gostov. Pri Cerjančevih na Krupi pri Semiču, v bližini iz
pe, Mirno goro in Smuk, ki po
anti naj bi bila ulica enosmerna,
vo!" A iz vimena je kljub velikim
vira reke Krupe, so ta razmišljanja vzeli zares in začeli s turistično
staja vse zanimivejši tudi za ja
z izmeničnim parkiranjem na eni
mukam priteklo bore malo mleka
kmetijo. Za sedaj so prvi, ki imajo v semiški občini uradno tovrstni
dralne padalce in zmajarje, pa
in drugi strani ceste, s prepreka
in direktor metliške kmetijske za
turizem.
bližnje jame in arheološka najdi
mi pa bi zmanjšali hitrost vožnje.
druge Ivan Kure, ki se na krave kar
šča, čolnarjenje, ribolov in kopa
dobro spozna, je z olajšanjem ko
tloris Mužar, ki ravnateljuje v
Cerjančevim ne bi bilo vseeno,
namreč kmet, zatrjuje pa, da se je
nje v Kolpi, lov, gobarjenje, kole
mentiral: “Še sreča, da župan ne
OŠ Mirana Jarca, je dejal, da je
če bi kmetijo, ki velja za srednje
pripravljen posvetiti gostom tudi
sarjenje in še kaj. Na zelenici pred
molze prave krave!” Najbrž ne bi
vesel, ker so začeli reševati to
veliko, zaraslo grmovje. Da pa bi
24 ur na dan, če bo potrebno.
njihovo hišo je moč tudi kampira
odšel cel s prizorišča. (Foto: M. B perečo problematiko. Šola ima
pridelke lahko prodali doma, so
ti. Seveda pa nihče, ki bo prišel k
J-)
namreč toliko in tako različne
Cerjančevi so imeli že od prej
se odločili, da se bodo poleg kme
njim, ne bo ostal žejen in lačen.
veliko hišo, v zadnjem letu pa so
tovanja ukvarjali tudi s turizmom.
Poleg ostalega bodo vedno na
jo
preuredili
za
sprejem
gostov.
Na skopi kamniti kraški zemlji si
mizi tudi značilne belokranjske
Za začetek so uredili 3 sobe z 8
seveda ni moč zamisliti inten
jedi, Danica pa želi, da bi postali
ležišči, čaka pa jih še ureditev
zivnega kmetovanja, temveč pride
razpoznavni znak domačije po
podstrešja, kjer bi bilo lahko še
v poštev le pridelovanje vsakega
sebni kruhki, ki jih ponudijo za
Združenje šoferjev in avromehanikov Črnomelj-Metlika-Semič
veliko sob. V pritličju je velika
po malem. Tako imajo tudi pri
dobrodošlico.
jedilnica, ki lahko sprejme 100
Cerjančevih 60 ovc, prašiče, kure,
ob dnevu slovenskih šoferjev proslavilo visok jubilej
Cerjančeva imata še veliko
vinograd in velik vrt. To pa pome
gostov. “Pri nas je prijetno okolje
načrtov.
Razmišljata tudi o orga
ni, da lahko svojim gostom po
tako za tiste, ki si želijo na dopu
ČRNOMELJ - V tukajšnji jurlo še nekaj, kar je dokaz, da zna
niziranju kmečkih ohceti. Pred
nudijo
zelo
raznovrstno
domačo
stu
mir
kot
za
tiste,
ki
jim
je
bolj
jevanjski dragi se je v soboto, 13.
jo biti dobri gostitelji. Tega leta so
vsem se zavedata, da se bosta
hrano. Gospodinja Danica ima v
pri srcu izletniški turizem. Za
julija, ob dnevu slovenskih šofer
v Črnomlju sodelovali pri ustano
morala še veliko naučiti. Dobro
gasilskem
domu
v
Stranki
vasi
oboje je naša domačija dobra
jev, zbralo nekaj sto šoferjev in av
vitvi zveze organizacij za tehnično
pa že vesta, da bosta goste pri
tudi prodajalno, turistična kmeti
izhodiščna
točka
za
izlete
po
vsej
tomehanikov iz številnih sloven
kulturno, katere član so še vedno.
vabljala s kvaliteto, prijaznostjo in
ja pa je razširitev njene dejavno
Beli krajini,” pravita Danica in
skih združenj. Prišli so z Bleda,
Kot se spominja predsednik Kra
belokranjsko gostoljubnostjo. A
sti,
a
hkrati
tudi
moževe.
Vilko
je
Vilko
in
pri
tem
omenita
le
nekaj
Jesenic, iz Brežic, Grosupljega,
marič, so bila v združenju prelom
najpomembnejše je, da imata ve
Novega mesta, Gorjancev iz No
na leta 1991, 1992 in 1993, žal, v
liko volje, čeprav ob tem z neko
vega mesta, Krškega, Kranja,
negativnem smislu. Prvič se je
liko grenkim priokusom pristavi
Rogaške Slatine, Ljubljane, Ko
zgodilo, da je bil obstoj združenja
ta, da bi bilo prav, če bi dobila
čevja, Ivančne Gorice, Ttebnjega,
pod vprašajem. Z zagnanostjo in
moralno in še kakšno podporo
Žirov in Dolomitov. Poleg svoje
vztrajnostjo jim ga je le uspelo
tudi od drugod.
ga stanovskega praznika so poča
obdržati, čeprav se je število
M. BEZEK-JAKŠE
stili tudi 40. rojstni dan Združenja
članov precej zmanjšalo. Med
šoferjev in avtomehanikov Črno
pomembnejšimi dogodki je bilo
melj-Metlika-Semič.
tudi pobratenje z združenjem z
Predsednik ZŠAM ČrnomeljBleda, ob ustanovitvi občine
Metlika-Semič Anton Kramarič
vaš četrtkou prijatelj
Semič pa seje združenje preime
je spomnil na nekatere pomemb
novalo v ZŠAM Črnomelj-Metli
nejše dogodke v 40-letni zgodovi
ka-Semič.
ni združenja. Ko je bil namreč L
Predsednik Zveze združenj šo
maja 1956 ustanovni občni zbor,
LETOVANJE POBRATIMOV
ferjev in avtomehanikov Slovenije
so člani dobro vedeli, da bo za
Franc Rebec je ob jubileju belo
METLIKA - Ta teden letuje v
uspešno delo potrebno veliko
kranjskih šoferjev in avtomehani
metliški občini 11 otrok iz italijan
zagnanosti in sloge. Čez štiri leta
kov dejal, naj jim daje novih moči
skih Ronk in 9 iz avstrijske Wagje združenje šoferjev Črnomelj
občutek, da niso sami. Župan
ne. Gre za počitniško izmenjavo
razvilo svoj prvi prapor, deset let
semiške občine Janko Bukovec pa
otrok med pobratenimi občinami.
pozneje pa se jim je pridružilo več
je pristavil, da je bil tudi sam
Zveza prijateljev mladine Metli
avtomehanikov in šoferji iz Met
nekaj časa šofer, zato ve, kako
ka je gostom pripravila bogat pro
like in preimenovali so se v Zdru
SLOVESNOST OB 13. JULIJU - Nekaj sto šoferjev in avtomehanikov iz
težavno je njihovo delo. Na slo
gram, na izletih pa bodo dodobra
ženje šoferjev in avtomehanikov
številnih združenje iz vse Slovenije se je zbralo na slovesnosti v črnomalj
vesnosti so podelili tudi prizna
spoznali ne le Belo krajino, am
Črnomelj-Metlika. Leta 1976 so
nja za 40-lctno delo v ZŠAM
ski jurjevanjski dragi ter počastilo 13. julij, svoj stanovski praznik. Hkrati
pak tudi Dolenjsko. Letošnja no
Belokranjci pripravili prvo večjo
so se spomnili zavidanja vrednega jubileja Združenja šoferjev in avtome
Črnomelj-Metlika-Semič.
vost je, da so ves čas z gosti tudi
regijsko proslavo, ki ji jih je sledi
M. BEZEK-JAKŠE
hanikov Črnomelj-Metlika-Semič. (Foto: M. B.-J.)
njihovi mali metliški gostitelji.
__________________________________________

Naj ne steče več kapljica krvi

Prva turistična kmetija ob Krupi

Šoferji združeni 40 let

DOLENJSKI LIST

Sprehod po Mc
ORGANIST MILKO BIZJAK
ki jc imel po Evropi že preko šej
sto orgelskih koncertov in izdal tua
trideset laserskih plošč, pred kr«
kim pa jc nastopil v okviru ffl*®
ških mednarodnih poletnih kul
turnih prireditev v cerkvi pri T"
farah, jc bil nad obiskom navduk1
“V precej večjih krajih jc pol njjj
gledalcev, kot sc jih jc zbralo tu, f
povedal. Nasploh jc na predsta*1.
Pridi zvečer na grad veliko obiske
valccv, med katerimi pa še ta'
natančno oko ne opazi meščan01
ki sc imajo sicer za nadvse kultura1
Slišati je, da jc zanje grajsko dvj
šče premalo “fino”, manjkajo J
predvsem lože, v katerih bi01
ločeni od “preprostega” Ijudsbj
Pripravljalci o separejih zaenkrat’
ne razmišljajo, tuhta pa menda1
njih metliška “jara gospoda”. .
“KDOR IMA RAD KOLPJ
GOVORI O NJEJ GRDO,” jc 1*
pogosteje slišati med Bclokratjr
ki sc zavedajo, da nered ob reki«
pelje nikamor. Obljube o odlok',
ki naj bi zadevo uredili, so ostaf
zraku, računati z osveščenostjo‘1;
di pa jc tudi smešno. Edina obrajj
ba pred onesnaževalci in uničcvl' j
reke jc protireklamna v stilu: K"
pa jc umazana, zastrupljena, ncv«
na, kopati se v njej je zdravju š*0"
Ijivo.
V PODZEMELJSKI OSNO,
NI ŠOLI TUDI med počitnicami'
tišine in miru. Najprej so tam teu
dni bivale in trenirale novoffle'
odbojkarice, nato karateisti
Slovenije, zdaj pa so tam slep1'
slabovidni iz Ljubljane in od d'
god. Slednji so bili v Podzemlju'
lani in jim jc bilo tako všeč, da so
letos vrnili. Pod vodstvom men'
jev imajo vrsto delavnic, obiskal'?
jih bodo tudi belokranjski ume*
ki, šaljivci, harmonikarji, folklor
ti, čolnarji, metliški župan in druf
KROKARSKA NOČ Z IG°'
JEM IN ZLATIMI ZVOKI, Zdr»
kom Škcndcrjcm, Luigijcm, mc,
no godbo metliško ter z mažo'",
kami bo na metliškem kopališču
avgusta ob 21. uri.

TIPIČNI SLOVENCI pretekli petek na metliškem &Z
skem dvorišču gostovale tri z"*
Slovenke, Štefka Kučan, Da«
Simšič in Jožica Puhar, jih je '
Gašpcrič, ki sc je z njimi p"L
varjal, vprašal tudi, kaj vedo ojj.
krajini in Belokranjcih. Naj%
natančna jc bila Puharjeva, kan
ne čudi, saj jc sama zatrdila,
bila že tolikokrat v Beli krajiftt’
so jo Belokranjci kar posvojili’ J”
jaia jc, da govorica priča, da so ,
lokranjci blizu Hrvaški. Da pa P
obiskovalci posumili, da jih ! •
morda zares za Hrvate, je 1". j
dodala, da ve, da so Mediča"1^
Črnomaljci tudi nekoliko skreg j
med seboj, in ravno zato so tip'
Slovenci.
i
PARKIRANJE - Odkar s",
črnomaljskem mestnem sred1
uvedli plačevanje parkirnine,)c£|1.
parkirnem prostoru ob gradu n°,
krat dovolj prostora tudi ob "
ob katerih ga v času zastonj*^
skega parkiranja ne bi dobil t>ll%
bi ga plačal s suhim zlatom. L(,
hkrati so polni stoječih avtom"" .
številni prostorčki in uličice, Klf:e|j
parkiranje še ni potrebno od> ,
cvcnka. Ali jc s tem nastal v tj1^
večji red ali nered, bo presodil
sam.
vilo
ZUPAN - V zadnjem času J« ^
po Beli krajini veliko različni*1 P^ij
reditev. Mnoge od njih so bile sj
vedrega značaja in na vseh *
pojavljala metliški in semiš*1^
pan, bodisi skupaj ali posaflt' (|
Črnomaljskega župana na n)' z
bilo videti, četudi so nekatefp L,
reditve močno dišale po kmcUlv
To čudi, če vemo, da je župan j
kandidaral na listi Slovenske
ske stranke, ki si za volilno G
šteje kmečki živelj, ter da )c.£)tjf
sam po izobrazbi kmetijski in* a I
Morda pa jc kmetijstva že tolt» .jo j
da jc prav srečen, če sc mu
izogne.

Sej
Semiške tropih
SEMIŠKI ŽUPAN - V
Ijskem drobirju omenjenega c.jj
maljskcga župana pa ni bilo t" ^
povsem resni in prav nič P°čfV°
lijstvu dišeči prireditvi ob "1 Ji
šoferjev in avtomehanikov,
jc bila v sami črnomaljski ob ^
prestolnici. Tako jc moral .jfl
došlico na stotine gostom l3!cpl
kar semiški župan. V Semič" * Jtakega, da bi dobrodošlico n" Jjreditvi izrekel (samo) župan S ^
nje občine, zagotovo ne bi m
zgoditi.
/I
ZNAK - Seveda pa so bth "\jjpl
omenjeni črnomaljski pr,r\.,(ii'
tudi semiški šoferji in avtom A
ki, in to ne ilegalno kot d° pjs*'1
pa so ime semiške občine z"r.vif
tudi v naslov Združenja
IjlikF
avtomehanikov Črnomelj^
Semič. Očitno pa jim jc v zo*
zmanjkalo časa ali denarj3, jjf
spodobno napisali ime sc' (ji0
občine tudi v znak, saj so g" ,ft'
nerodno stisnili nad napisj"" i.(t
nomclj" in “Metlika”, da člo,,^'
ve prav natančno, ali “Scm|".ijtiP
“vstopil" ali želi “izstopiti' • ^,.„»1
bodo morali Semičani zbrat'
še za popravek te-nerodnos

Drobne iz Kočevja
NEPRIMERNI prostori
ZA “PREVEČ” LJUDI - V koCeyski občini že lep čas iščejo
Primeren prostor za seje občin
skega sveta. Do sedaj sta se kot
neustrezni izkazali obe občinski
sejni sobi, tako tista v Šeškovem
domu kot v stavbi občine. Sodeč
Po novi izbrani lokaciji zadnje
seje občinskega sveta ta torek,
Syetniki tudi niso naklonjeni
sestankovanju v prostoru hotela
valentin. Tokrat so si za novo
Poskusno lokacijo v iskanju takšnega prostora za seje občinskega
s^eta, ki bi ustrezal vsem, izbrali
k|om starejših občanov. Kako so
“m z njim zadovoljni, še ne more*o reči, po dosedanjih izkušnjah
?°deč, pa lahko skoraj z gotovost
jo rečemo, da vsaj eden izmed
svetnikov ni bil zadovoljen. Če že
n|č drugega, ga je motilo, da s
sv°jo prisotnostjo v domu pozno
v noč, vzmemirjajo ljudi, ki so
navajeni zgodaj leči! Kakorkoli
*e> veliko drugih možnih lokacij
Za poiskus Občinarjem ne preo
staja več. Seveda pa je po mne
nju poznavalcev dogajanja v
finskem svetu možna še ena
rešitev. Ker je polovica svetnikov
2g°lj statistov ali samo občasnih
akterjev na sejah sveta, naj bi
antanjšali občinski svet, pa bodo
'ešili tudi problem neprimernih
Prostorov za “tako in drugače
Preveč ljudi” v občinskem svetu!
NE POSILJUJEJO S PIJAČO
'V restavraciji “Janez” v Kočevju
"°oite solidno kosilo za solidno
.eno. Tudi nad prijaznostjo oseb
jaSe ne morete pritoževati. Kljub
emu pa je opazno, da “Janez” ni
I asti kakšnega zasebnega podJ 'nika. Natakarice vas namreč
P°d nobenim pogojem ne posi
lijo s pijačo in ne gnjavijo z
.enehnim spraševanjem, če boste
e kaj popili. Ravno nasprotno.
, e izjemoma vas bo postrežbi
Jjjaija vprašajo tudi, če boste kaj

OBČAN SPRAŠUJEMedved odgovarja
' Teje uvedba bosanskih viUtrnov za slovenske državljane

^zadela?
•

Mene ne, pač pa kolne sosed

*enac Mujo, ki mora zdaj
Pidi'c“<i za vizo, če hoče v rojstno
v#s.

Sbniški zobotrebci
sejem cel vikend - Lan, °letni sejem suhe robe in lon■ rstva v Ribnici je bil jubilejni,
'°šnji 21., ki bo v nedeljo, L
JJhembra, pa bo morda pred.av*jal prelomnico in prvega iz
R u3 .širše zasnovanih sejmov.
Eniški turistični delavci, ki se v
j." dneh že na veliko pripravljat na organizacijo sejma, namreč
Jrmišljajo, da bi do sedaj eno
jni sejem podaljšali za dan ali
i a' Nedelja bi ostala sejemska
c, dosedaj, petek in sobota pa bi
a namenjena spremljajočim
Rimskim kulturnim in šport"r Prireditvam. S tem bi obudiya|e*C°č P0PuJarn' Ribniški festi,. : le da sedaj ne bi bil samoU Jen, ampak v okviru širše zas
pane sejemske ponudbe. Razv's[janja turističnih delavcev so
j.^akor naravnana v pravo
jjrer> fe govorimo o snovanju in
jdyi turistične ponudbe, vpraIjjJ® pa je, če jih bodo pripravJ" Podpreti tudi tisti, ki so si^ 'Uristom oziroma obiskovalj fj *^‘bnice najbolj “na očeh”. V
I arSV.Sejma v gostinskih lokalih
n j® Pijača, kot je sicer, pa tudi
"•Sejemske” in celo “zabeljene”
jt^e nekaterih ponudnikov Se
lake robe ne govore v prid
ijJnim razmišljanjem turističnih
^.avcev. Tudi to daje celovitosti
^/ha svoj pečat in dober ali slab
lJ,obiskovalcem sejma, zato bi
|jJ(! o tem nekdo moral razmiš-

MM
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ADAPTACIJA ŠOLE
PODPRESKA - Veliko je že
bilo napisanega o slabem stanju
šole v Podpreski in celo o njeni
ukinitvi, saj so bila mnenja o
smotrnosti vzdrževanja zastarele
ga poslopja različna. Šola spada
pod matično šolo v Loškem Po
toku, v njej pa je 15 učencev nižje
stopnje in otroški vrtec, ki ima za
raliko od potoškega dovolj pro
stora, a veliko slabše bivalne
razmere. Šolo so zato začeli ob
navljati, glavni strošek pa bodo
seveda streha, ki je zamakala, re
konstrukcija kuhinje, talnih in
zidnih oblog in namestitev vhod
nih vetrolovov. Zal je šola še ved
no klasično ogrevana

RAZSTAVA SLIK
DOBREPOLJE - Minulo so
boto, 13. julija, so v večnamenski
dvorani v občinski stavbi odprli
razstavo slik, ki so jih ustvarili
slikarji tistega dne v slikarski
koloniji ekstempore v Dobrepo
lju. Razstava bo odprta teden dni.

^Rizem

V nebo vpijoča prostorska stiska
Kočevska knjižnica je po obiskanosti in izposoji v državnem vrhu, po primernosti
prostorov pa na samem dnu - Pripravljeni so sprejeti vsako primerno rešitev
KOČEVJE - Knjižnica Kočevje domuje v stavbi na Ljubljanski 6 že
20 let, že od leta 1984 pa opozarjajo, da so prostori premajhni. Kljub
temu da danes njen knjižni fond šteje preko 51 tisoč knjig, brošur,
videokaset, kaset in CD plošč in je trikrat večji, kot je bil pred dvaj
setimi leti, pa v kočevski občini za knjižnico vse do danes še niso našli
primerne rešitve.
Med vsemi 60-imi splošnoizo
braževalnimi knjižnicami v Slo
veniji je kočevska po številu iz
posojenih knjig na 13. mestu, po
obratu knjižne zaloge pa celo na
4. mestu v republiki. To je rezul
tat dolgoletnega prizadevnega
dela delavcev knjižnice, ki je bilo
usmerjeno predvsem v pridobi
vanje novih bralcev, spoznavanje
knjižnice in privzgajanje ljubezni
do knjige, premalo pa, kot to

danes ugotavljajo, da bi obisko
valcem knjižnice in njenih prire
ditev za otroke, mladino in od
rasle zagotovili primernejše pro
store. “Premalo agresivni smo
bili, zato je še danes tako, da ima
mo vsega le 210 kv. metrov upo
rabne površine, čeprav bi je potre
bovali najmanj 700 do 800 kv.
metrov,” pravi ravnateljica knjiž
nice Ema Štrumbelj.
Najzgovornejši dokaz v nebo

Franc Zupet z Vidma preparira
vse, od zveri do ptic
DOBREPOLJE - “Delo
preparatorja je počasno in
natančno, saj je potrebno
opraviti določene postopke.
Sodi med umetniško obrt,
kot naprimer izdelava idrij
skih čipk,” pravi Franc Zupet
iz Vidma, ki seje pred 15 leti
izučil v Hannovru v Nemčiji
prepariranja živali. Najprej
je delal pet let v Ljubljani,
zdaj pa dela na Vidmu v Do
brepolju.
“Prepariram vse, kar je
dovoljeno streljati, če je naj
deno mrtvo, pa tudi ostalo.
Zdaj prinašajo vedno pogo
steje preparirat posamezniki
svoje mrtve hišne ljubljenč
ke, največ pse, mačke in
ptiče,” pravi preparator Zu
pet in dodaja, da od naših
uplenjenih živali preparira
vse, od medveda do polha in
ptice, od živali, ki so jih naši
lovci uplenili v tujini, pa je
prepariral že kenguruje, griz
lije in glave losov, a je teh
trofej malo, saj je lov v tujini
drag.
Dela ima veliko, saj je
poklicnih preparatorjev v
Sloveniji malo, lovcev pa ve
liko. Zaradi nepravilnega
postopka z uplenjenimi oz.
mrtvimi živalmi ima prepara
tor lahko veliko težav in tro
feja ni najbolj kakovostna.
Franc Zupet svetuje, naj bi
uplenjeno žival čimprej, na
jbolje takoj, prinesli preparatorju. Če to ni možno, pa jo
je treba dati v zamrzovalno
skrinjo. Plena ne kaže shra-

se prebuja

PREPA ROTOR IN MED
VED - Na fotografiji je Franc
Zupet, ki obdeluje trofejo
medveda. (Foto: J. Primc)
njevati v polivinilu, ker koža
ne more dihati, se vname,
odpadajo večji kosi dlake.
“Preparator naj pa potem
čara, da bo naredil kaj lepe
ga,” pravi Zupet, ki je ob
našem obisku imel v delu dva
medveda; na enem, ki ga je
uplenitelj vozil na pokrovu
avtomobila po soncu več ur
okoli - so odpadli večji kosi
dlake in tudi koža je bila precej uničena.
y pR(MC
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IZKORIŠČENO TUDI POD POLICAMI - Samo za dokup knjig bi v
kočevski knjižnici letno potrebovali okoli 15 metrov novih polic, vendar
zaradi prenatrpanosti prostora v zadnjih petih letih niso dodali niti metra
novih polic. Dokler so knjige lahko odlagali pod police, je še nekako šlo,
problem pa je sedaj, ko je že v celoti izkoriščen tudi ves prostor na tleh pod
policami. (Foto: M. L.-S.)

V

vpijoče prostorske stiske kočev
ske knjižnice je, da so imele druge
slovenske knjižnice IV. skupine, v
katero sodi tudi kočevska, po
opravljeni primerjavi v letu 1994
v povprečju 123 enot knjižnega
gradiva na kv. meter, v Kočevju pa
kar 215 enot. Delavcem knjižnice
prenatrpanost prostorov otežuje
delo in jim onemogoča prehod na
računalniško podprto izposojo,
vendar pa, kot pravi Ema Strumbelj, bi 6 zaposlenih strokovnih
delavcev, ki jim pomagata še dva
zaposlena preko javnih del, lahko
še nekoliko potrpeli. “Obiskovalci
knjižnice, ki nas letno obiščejo že
blizu 100.000-krat, so tisti, ki si
zaslužijo boljše možnosti,” pravi
Štrumbljeva in dodaja, da so zato
pripravljeni sprejeti vsako pri
merno rešitev.
Ker je stavba, v kateri so sedaj,
pod denacionalizacijo pa tudi si
cer v zelo slabem stanju, knjižnica
v njej ne bo mogla ostati. Najbolj
ša rešitev bi bila novogradnja,
zadovoljni pa bi bili tudi s prese
litvijo knjižnice v del spodnjih in
zgornje prostore stavbe bivše ka
varne. Za to so se v anketi, ki so
jo opravili delavci knjižnice, ob
ponujenih dveh možnostih pre
selitve knjižnice v kavarno ali bivši
Zidarjev samski dom, odločili
tudi obiskovalci knjižnice. Vendar
pa delavci knjižnice ne zavračajo
niti te, sicer veliko manj ugodne
možnosti, če bi prostore primer
no uredili za potrebe knjižnice.
M. LESKOVŠEK-SVETE

Kompoljske jame
Tacarca, Tekavčeva in
Dolenja jama

_
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Cerkvica sv. Egidija sodi med
osrednje kulturnozgodovinske zani
mivosti občine Osilnica. (Foto: J.
Primc)

Sveti Egidij
bo obnovljen
Neuradno je cerkvica v
Ribjeku stara 660 let
OSILNICA - Cerkvica sv. Egi
dija v Ribjeku je ena izmed mno
gih zanimivosti občine Osilnica,
katere prenovo zaključujejo te
dni. Po nekaterih trditvah naj bi
bila stara že okoli 660 let, sv.
Edidiju pa je bila posvečena leta
1681. Zdaj so obnovili kasetirani
leseni strop in tri zlate (baročne)
oltarje.
Ljubiša Milič, restavrator-specialist iz Restavratorskega centra
Republike Slovenije, je na naša
vprašanja o obnovi te cerkvice
zelo previdno odgovarjal tako:
“Pred štirimi tedni smo začeli z
obnovo zunanjščine cerkvice, ki je
poslikana v fresko tehniki (na
moker apneni omet). Ohranjamo
nekatere originalne elemente
(bordure, posvetilni križi, sončna
rozeta, obrobe okoli okenskih
odprtin) in jih barvno povežemo.
Delamo v stari, klasični tehniki, se
pravi z enakimi materiali, kot so
z njimi delali prvotno.
Ko smo dali dva stranska lese
na baročna oz. zlata oltarja v ob
novo, smo na steni odkrili nasli
kana oltarja. Gre za slikarijo, ust
varjeno na prehodu iz gotike v
barok. Na slavoločni steni smo
našli risbo, na kateri so figure, ki
bi lahko upodabljale donatorja z
družino ali pa koga drugega. Našli
smo še več drugih slikarij, ki so
zanimive, a ne vemo natančno,
kaj predstavljajo, in lahko le
Ugibam°'”

J. PRIMC

KOMPOLJE - Kompolje je
večja vas skoraj na meji med do
brepoljsko in struško dolino. Oni
ifan nisem dobil doma Zalke
Kovačič, ki je bila pred upokojit
vijo babica na Robu v sedanji
občini Velike Lašče, zato sem
povpraševal druge, kaj je zani
mivega v tej vasi ali okolici. Tako
sem naletel tudi na Jožeta Straha,
upokojenega gozdarja in lovca, ki
je povedal:
“V okolici Kompolj so tri kraške jame. V Tekavčevi jami je bilo
včasih veliko kapnikov, a so jih
nekateri odlomili ali odžagali in
zdaj krase okolico nekaterih hiš.
Ljudski glas pravi, da je ta jama
povezana z jamo pri Sv. Antonu
nad Zdensko vasjo. To da so ugo
tovili tako, ker je šel lovski pes v
Tekavčevi jami noter, ven pa je
prišel pri Sv. Antonu. Ljudem te
povezave še ni uspelo dokazati,
ker sc jama občasno zoži, pone
kod pa je ovira voda, in tako
človek še ne more prepotovati
poti, ki jo je tisti pes.
Dolenja jama je nasproti Bre
zij pri Kompoljah. V njej je voda.
Med vojno, ko so tod okoli bom
bardirali, smo se skrivali v tej jami
in tudi spali v njej celo pozimi.
Pravijo, da je ta jama povezana z
Ribniško dolino in da so tam bar
vali vodo, ki je prišla spet ven v
Dolenji jami.
Tacarca pa je jama pri Potiskavcu. To je daljša jama, ki pe
lje pod hrib Špičnik v Mali gori.
Je še najbolj zanimiva. V njej je
voda, občasno kot lužica, in tam
naj bi živele tudi človeške ribice.
Jaz sem bil v njej, a človeških ribic
nisem videl. Je pa ozka, potem se
razširi in spet zoži, v njej so kap
niki. Tudi v tej jami so se med
vojno skrivali domačini.”
Jože Strah pa je tudi lovec in
tako rekoč strah divjadi. Medve
da je uplanil leta 1973 v Logu pri
Kompoljah, komaj okoli 400 m od
domače hiše. Medvedje tehtal je
120 kg. V hiši ima kar precej tro
fej. Zelo je ponosen tudi na gam
sa, ki ga je uplenil leta 1961 v
Špičniku v Mali gori.
J. PRIMC
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Veliko lovcev,
malo preparatoijev
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VELIKE LAŠČE - Pristojni
jjini menijo, da je eden izou. glavnih ključev za razvoj
h.Jho turizem. Doslej so sem
Rajali le izletniki in pohod
ih’ 0l^ katerih pa ni bilo pojf. doga zaslužka. Šele pred
Vikini so dobili v enem izmed
Hipnih gostišč prvih 6 postelj,
v. vritev in gradnjo prenočitp, 'n zmogljivosti pa se pri
lila še več starejših, znanih
iJjpJJnanih zasebnih gostišč pa
pt' nekatere kmetije, saj že
pr,.v aduje prepričanje, da brez
^cnOčišč ni turizma. Gostišč, a
Prenočišč, je v občini do((.:* 'n so tudi primerno razpo
ko po vsem območju.

NAŠIH

LOVEC IN MEDVED - Na fo
tografiji sta Jože Strah iz Kompolj
in trofeja medveda, ki ga je uplenil
le 400 m od svoje hiše. (Foto:
J. Primc)

“Država je
glede parka
premalo odločna!”
Razmišljanja predsednika
društva KNP Janeza Černača
KOČEVJE - O naravnem
parku na Kočevskem se go
vori že nekaj let, vendar pa še
vedno ni znano nič določne
ga. Predsednik društva Ko
čevski naravni park Janez
Černač je zato na nedavni
predstavitvi projekta Kočev
ski naravni park članom od
bora DZ RS za infrastruk
turo in okolje dokaj ostro
obsodil dosedanjo premajh
no odločnost države.
“Strokovne podlage za
park pripravljamo že šest let,
pa se še ni nič določnega pre
maknilo, niti v zavesti ljudi
ne,” je dejal Janez Černač, ki
pri pripravi strokovnih pod
lag za park sodeluje že od
vsega začetka. Po njegovem
problem za to ni v Ljubljani,
kot se rado poudarja, marveč
na Kočevskem, kjer, kot je
povedal, že vrsto let obstaja
ta dva koncepta razvoja: kon
cept trajnostne rabe prosto
ra, ki ga zagovarja društvo
KNP, in koncept revitaliza
cije, ki ga je izdelal Mercator
- Kmetijsko gospodarstvo.
“Koncept tako imenovane
revitalizacije vidi rešitev za
Kočevsko v razdelitvi držav
nih gozdov na zasebne. To pa
bi bila za Kočevsko katastro
fa,” je dejal Černač in dodal,
da bi to pomenilo “ciganizacijo” Kočevske ter da že dej
stvo, da imamo med vsemi v
Evropi najmanj državnih
gozdov, samo po sebi pove
dovolj o konceptu revitaliza
cije.
“Preko 80 odstotkov dr
žavnih gozdov na Kočevskem
za Kočevsko ni nesreča, am
pak sreča,” je poudaril in
dodal, da je izredno slabo, da
država nc najde enotne rešit
ve za Kočevsko. Menil je, da
bi država morala stati za pro
jektom Kočevski naravni
park. “To je njen projekt, in
ker so parki državna zadeva,
bi morala država odločneje
nastopiti bolj,” je še dodal ob
izraženem dvomu, da se bo
do na Kočevskem sploh kdaj
sposobni o tem dogovoriti
SamL

M. L.-S.

“Popotovanje k zibelki knjige”
Tak je naslov knjige, ki popelje izletnika po velikolaški
občini od TVubarja do Javorška
VELIKE LAŠČE - Domačina
Manfred Deterding in Edi Zgonc
sta pred kratkim napisala in pred
stavila svoje delo “Popotovanje k
zibelki slovenske knjige”, ki stajo
namenila vsem popotnikom, ob
iskovalcem, šolskim skupinam in
drugim, ki prihajajo na obisk v
občino Velike Lašče in rojstne
kraje velikih mož slovenske knji
ževnosti.
Že na platnicah knjige so pred
stavljeni Primož Trubar (Rašica),
Josip Stritar (Podsmreka), Fran
Levstik (Retje) in Jože Javoršek
(Velike Lašče), med opisovanjem
popotovanja pa še drugi znameni
ti domačini, kot skladatelj Franc
Gačnik, akademski slikar Jože
Centa in drugi. Razen tega so v
njej predstavljene zgodovinske,
naravne, kulturne in druge zani
mivosti krajev ob opisani poti,
seveda pa tudi gostišča, planinske
postojanke, naselja, cerkve oz.
sploh vsa kulturna in naravna
dediščina pa tudi zgodovina teh
krajev.
“Pot je dolga okoli 15 km. Je
krožna in si vsaka skupina lahko
izbere začetek v poljubnem kraju,
najpogosteje pa je to v Velikih
Laščah ali na Rašici”, pravi Edi
Zgonc, eden izmed dveh avtorjev
knjige, in dodaja, da knjižica
ponuja množico informacij, na
osnovi katerih dobi vsak obisko
valec veliko novih znanj in spo

znanj o velikolaški deželi, ki ji
pravijo nekateri tudi Krpanova
dežela.
Knjižica, ki ima preko 70 stra
ni in veliko barvnih fotografij, je
izšla v nakladi 2.000 izvodov, izda
la in založila jo je Osnovna šola
Primož Trubar Velike Lašče s
pomočjo pokroviteljev, ki ne želi
jo biti imenovani, po ceni 1000
tolarjev pa jo je možno dobiti v
vseh turističnih postojankah v
laški občini in ob opisani poti.
J. PRIMC

Edi Zgonc, ravnatelj osnovne šole
Primoža Trubarja v Velikih Laščah,
soavtor “Popotovanja": "Vknjižici
je opisana kulturna in naravna
dediščina naših krajev pa tudi vse,
kar je potrebno popotniku na tej
okoli 15 km dolgi kulturni poti. ”
(Foto: J. Primc)
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V vaških vodovodih že boljša voda
Kakovostno pitno vodo že pijejo na Križu, Kriški Rebri in v Zagorici, to poletje bodo
uredili še vodooskrbo vasi Zaloka, Apnenik in Draga - Pomoč občine Trebnje
TREBNJE - Po poraznih izsledkih novomeškega zavoda za
zdravstveno varstvo, kije sredi avgusta lani preiskal 53 vzorcev pitne
vode v vaških vodovodih in ugotovil, daje bilo le 9 vzorcev primernih,
so se v trebanjski občini načrtno lotili obnove vaških vovodov oziroma
njihovega priključevanja na javne vodovode s kakovostno globinsko
pitno vodo.
Tako so nedavno kakovostno
pitno vodo iz vodovoda Čatež
dobila gospodinjstva in vikendi na
Križu in Kriški Rebri, delavci tre
banjske Komunale pa so na novo
napeljali to vodo še v vas £agori-

CELOSTNA PODOBA
STARE LITIJE
LITIJA - V začetku lanskega
leta je občinski svet imenoval
Odbor za proslavo 850-letnice
mesta Litije. Po zaključku prazno
vanja odbor ni razpadel, pač pa se
je preimenoval v odbor “Litija
skozi čas”. Odbor je imel že tri
seje, govorili pa so o adaptaciji
litijske knjižnice, ki naj bi bila
zaključena do prihodnjega leta,
ko bodo Litijani praznovali 45letnico mesta. Najstarejši del
Litije je Podkraj, kjer še danes
stoji najstarejša litijska hiša, ime
novana Kisletova, domovanje
brodnika, ki je vozil brod preko
Save. Tu je tudi rov rudnika Sitar
jevo bodoči rudarski muzej in
Pleč ikov spomenik. Valvasorjever trgu se že obnavljajo neka
tere stare hiše, ki imajo bogato
zgodovinsko preteklost. Odbor
Litija skozi čas je zato županu in
občinskemu svetu podal pobudo
za sprejem Odloka o celostni
podobi stare Litije po hitrem
postopku.
ŠUŠTERŠ1Č

ca v mirenski krajevni skupnosti.
Za vodno preskrbo Zagorice je
veliko naredil gradbeni odbor, ki
je organiziral tudi delo vaščanov
in zbiral denar, pri izvedbi tega
projekta pa sta se izkazala tudi
trebanjska občina in KS Mirna.
Zgradili so 910 m cevovoda in
kakovostno pitno vodo zagotovili
69 uporabnikom, s postavitvijo
hidrantov pa so povečali tudi
požarno varnost.
V šentruperški krajevni skup
nosti je še precej vasi v hribovitih
predelih, kjer nimajo urejene vodooskrbe, bodisi da so odvisnne
od vaških studencev, ki radi pre
sahnejo, ali celo od kapnice. Kar
okrog 200 gospodinjstev vasi
Zaloka in Apnenik ter zgornji del

BEGUNCI V OBČINI
LITIJA
LITIJA - Po podatkih območne
organizacije Rdečega križa Litija
je bilo v začetku julija v litijski
občini evidentiranih 56 beguncev
za podaljšano začasno bivanje.
Beguncem iz Bosne je bivanje v
Sloveniji podaljšano do 31.avgu
sta, vsem ostalim pa do 31 .decem
bra 1996.
Cm

DOLENJSKI LIST
vaš četrtkov prijatelj

Drage bo tako dobilo zanesljiv vir
zdrave pitne vode iz izvira v doli
ni Bistrice. K projektu, ki ga je s
7 milijoni tolarjev nepovratnih
sredstev podprlo tudi Ministrstvo
za okolje in prostor, so pristopila
še gospodinjstva iz vasi Zabukovje in zaselka Srasle. 10 mili
jonov tolarjev je za ta vodovod
zagotovila trebanjska občina, po
5 milijonov tolarjev pa bodo po
ključu prispevali gradbeni odbor
in krajani ter krajevna skupnost
Trebnje. Obnovili so obstoječi
100-kubični vodohran, črpališče
pa naj bi bilo nared še do konca
julija. Ko bo trebanjski občinski
svet sprejel odlok o varovalnih
pasovih vodnih virov, v katerega
naj bi bil vključen tudi vodni vir za
vodovod Zaloka, bo trebanjska
Komunala pri Upravni enoti
Trebnje takoj zaprosila za manj
kajoče listine, potrebne za izgrad
njo.
•
P. P.

BODO V LAGUNAH NAMESTO GNOJEVKE ŽE OKTOBRA RIBNI
KI? - Direktor Farme Stična, inž. Alojz Plantarič (na levi) in Zoran Simič
(na desni), direktor ljubljanskega podjetja Biokrog, proizvajalec naravnih
gnojil, sta si pretekli petek na farmi prašičev ogledala, kako poteka praz
njenje tretje lagune z gnojevko. Farma in Biokrog sta namreč končno le
sklenila pogodbo, po kateri se farma obvezuje, da bo plačala Biokrogu za
vsakih 100 m3 na pol predelanega surovega organskega gnojila pa 10 to
larjev za liter, ne bo pa dajala nikakršnih avansov za pričetek predelave
gnojevke in gnoja iz lagun. Simič je povedal, da naj bi tudi s to ceno neka
ko pokrili vsaj enostavno reprodukcijo, kajti zaveda se, da bo biokrog, če
bo letos do oktobra, kot je napovedal, očistil lagune z okolju motečo in
nevarno gnojevko, pridobil odlične reference za nadaljnje posle. (Foto: P.
Perc)

Podjetniške, ustvarjalne delavnice
Bosta delavnici za mlade iskalce zaposlitve oborožila mlade Posavce z dovolj znanja,
da bi morebiti uspeli kot podjetniki? ■ Dve delavnici s po 20 udeleženci
SEVNICA - V Posavju je trenutno 4456 brezposelnih oseb, od tega
je kar 33 odstotkov mladih, prvih iskalcev zaposlitve. “Zaposlovanju
mladih posvečamo v naši območni enoti posebno pozornost. Izhaja
mo tudi iz spoznanja, da je iskanje zaposlitve uspešnejše, če gre tudi
za aktivno sodelovanje in osebno pripravljenost samega iskalca,” pou
darja direktor sevniške območne enote republiškega zavoda za zaposlo
vanje Tone Koren.
spodbujanje ustvarjalnosti. Sez
Za te mlade iskalce zaposlitve,
nanili se bodo še z osnovami mar
dijake zaključnih razredov sred
ketinga in poslovnim načrtom.
njih šol in študente pripravlja
Skupine znotraj te delavnice
Republiški zavod za zaposlova
bodo oblikovali na osnovi intere
nje brezplačne ustvarjalne delav
sa za realizacijo poslovne ideje.
nice. Na delavnici, ki jo bo podob
Letos se prvič pojavlja s svojo
no kot lani izpeljalo podjetje
ponudbo med omenjenimi mla
Gorenje Inova, naj bi 20 udele
dimi iskalci zaposlitve Gea col
žencev v štirih delovnih dneh po
lege, ki želi 20 mladim s pet
osem ur (21., 22. in 27., 28. avgu
dnevno podjetniško delavnico
sta) v Termah Čatež v sproščenem
pomagati v prvih korakih na poti
vzdušju obvladala metode za
do podjetniškega uspeha. Mladim
bodo predstavili nekaj zelo uspeš
nih samostojnih podjetnikov, na
VGP NOVO MESTO BO
koncu pa podelili nagrado za

najboljši poslovni načrt. Delavni
ca v organizaciji Gea College bo
potekala od 19. do 21. avgusta ter
26. in 27 avgusta.

STIH NAMESTO DULCA
ZA KRMILOM TOMA
MIRNA - Po osmih letih
vodenja tovarne opreme TOM,
d. d., Mirna se je direktor Ja
nez Dule odločil, da zamenja
zaposlitev. Ob tej priložnosti se
Dule zahvaljuje poslovnim
partnerjem in prijateljem za
sodelovanje in izraža željo, da
bi se uspešno delo nadaljevalo
tudi z novim direktorjem druž
be Tom, diplomiranim ekono
mistom Vinkom Štihom.

GRADIL DEPONIJO

NOVI PROSTORI OBMOČNE ENOTE REPUBLIŠKEGA ZAVODA
ZA ZAPOSLOVANJE (RZZ) V SEVNICI - Predstavniki vseh osmih
območnih enot RZZ Slovenije na čelu z direktorjem RZZ Slovenije
Jožetom Glazerjem so se zbrali na delovnem srečanju v Sevnici. Ob tej
priložnosti so uradno odprli 117 m2 novih prostorov sevniške enote, ki
pokriva Posavje. Direktor sevniške območne enote RZZ Tone Koren je
poudari!pomen novih prostorov za dobro počutje sodelavcev in strank ter
za še boljše delo, svoje kolege pa je Koren presenetil z razstavo del sevniške
likovne pedagoginje in slikarke Nene Bedek. Da so ti prostori pridobitev
tudi za Ševnico, je poudaril sevniški župan Jože Peternel (na desni), ki mu
Koren izroča spominsko darilo. Na skrajni desni sedi direktor RZZ Jože
Glazer. (Foto: P. P.)

TREBNJE - Na natečaju za iz
biro najugodnejšega izvajalca del
za gradnjo deponije komunalnih
odpadkov Glokobo so Trebanjci
za najugodnejšega ponudnika
izbrali novomeško Vodnogospo
darsko podjetje - VGP. Komunala
Trebnje je z VGP sklenila izvajal
sko pogodbo. Po besedah direk
torja Komunale Pavla Jarca, so,
potem ko so plačali 6 milijonov
tolarjev za spremembo namemb
nosti kmetijskih zemljišč (zago
tovil jih je občinski svet Trebnje iz
občinskega proračuna), pridobili
gradbeno dovoljenje, po izboru
izvajalca del pa sc intenzivno uk
varjajo zlasti s finančno kon
strukcijo te velike naložbe. Priča
kujejo okrog 30 milijonov tolarjev
nepovratnih sredstev iz republi
škega ekološkega sklada.

L SEVNIŠKI
KOLESARSKI MARATON

NOVO VOZILO STUDENŠKIH GASILCEV OB 65-LETNICI PGD Jubilej studenških gasilcev so pričeli boštanjski in sevniški gasilci, ki so
uprizorili gašenje gorečega vozila. Predsednik PGD Studenec Stane Kokove se je zahvalil Boštanjčanom in Sevničanom za uspešno izvedeno vajo,
zatem pa še vsem domačim gasilcem za vestno in požrtvovalno delo. V
zadnjih letih studenški gasilci niso kupili nove opreme, ker so ves denar,
zbrati pretežno z veselicami, hranili za nakup novega avtomobila. Ključe
kombija je predsednik Gasilska zveza Sevnica Brane Derstvenšek (na levi)
izročil poveljniku Miranu Mlakarju (na desni), ta pa šoferju Karliju
Tomažinu. Kokove se je za pomoč zahvalil krajanom, zavarovalnici Triglav
Krško, domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca, KS Studenec,
sevniški občini in drugim. (Foto: P. P.)

SEVNICA - Za nedeljo, 21.
julija, razpisuje sevniško kolesar
sko društvo 1. sevniški kolesarski
maraton. Start za rekreativce
dokaj zahtevnega maratona bo ob
9. uri na Glavnem trgu. 74,6 km
dolga proga Sevnica - Blanca Podvrh - Krakovo - Orehovo Krmelj - Pijavice - Sevnica pote
ka po asfaltiranih cestah, zvečine
ob reki Savi in Mirni. Prijave spre
jemajo na dan prireditve na start
nem mestu od 7.30 dalje, maraton
pa bo potekal ob normalnem
prometu. Otroci, stari do 14 let,
smejo voziti le v spremstvu staršev
oz. polnoletne osebe; na progi
bosta dve kontrolni točki in okrepčevalni postaji. Startnina je 1000
tolarjev. Vsi udeležnci, ki bodo
prevozili celotno progo do 13.30,
bodo prejeli spominsko medaljo,
majico maratona in malico. Spo
minske vrče bodo organizatorji
podelili najstarejšemu in najmlaj
šemu udeležencu maratona, naj
številnejši ekipi in družini.

Tabor študentov osmih držav
IAAS o revitalizaciji podeželja - Na Čatežu o projektu
CRPOV, uredili Baragovo pohodno pot, kmečki muzej
na Veseli Gori - Pomagali v okolici gradu Mirna
ČATEŽ - Mednarodna orga
nizacija študentov kmetijstva,
živilstva in ekologije (IAAS) Slo
venija je konec preteklega tedna
zaključila uspešen dvotedenski
delovni tabor, ki se gaje udeležilo
kar 30 študentov iz osmih držav.
Pretekli petek so udeleženci tabo
ra in njihovi zunanji sodelavci oz.
mentorji predstavili pokrovite
ljem in drugim gostom v Centru
izvenšolskih in obšolskih dejav
nosti na Čatežu pri Veliki Loki,
kjer so se študentje začasno udomili, potek dela in najpomebnejše
izsledke oziroma ugotovitve.
Ker so bili med študenti kar
dobro zastopani tudi krajinarji, so
ponudili prgišče idej, kako nada
ljevati obnovo vasi Čatež in oko-

ljce romarske cerkve na Zaplazu.
Študentje so Marku Kapusu v
Knežji vasi in okolici pomagali pri
ureditvi Baragove pohodne poti
in so na novo označili okrog 18
km pešpoti. Študentje so naveza
li pristne stike z domačini na
nekaj kmetijah, ki sojih obiskali.
V krajevni skupnosti Šentrupert
so preselili zbirko kmečkega
muzeja na Veseli Gori v prvo nad
stropje, kjer bo odslej stalno na
ogled, čeravno bo potrebno še
marsikaj postoriti za njeno do
končno ureditev. Na Mirni so štu
dentje dva dni pomagali dr. Mar
ku Marinu pri adpataciji okolice
gradu, t.i. speče mirenske lepo
tice.
P. P.

Rrjavljeve iskril
SPREMLJAVA - Ambrušt
amaterje na odrskih deskah je j
predstavi Finžgarjevc Razvalin
življenja na šolskem igrišču v p*
nih nočnih urah občasno spremi
lo prepevanje in ukanjc z bližnj^
vinskih goric. Vinskim bratcem P*
zmeraj bolj teknejo konkret*!
tekoče zadeve kot pa kakršna!®
duševna muka...
PRAZNIK - Za pisca tehle vrsb
bo 23. julij že nekakšen praznik,*
naj bi sc takrat že hladil nekje*
jadranski obali v Istri. Kolegici.’
ga naj bi tega dne nadomeščala*
seji občinskega sveta v Ivanc1
Gorici, pa se obeta svojevrstf
“fešta”, ko sc bo “v živo” seznanj1
la z verjetno še eno nočno sean*
ivanških svetnikov. Svetnik Fra*
Godeša (LDS) namreč ponov*1
urgira pri Županstvu in predse#
ku občinskega sveta mag. Jur'l
Gorišku (SKD), da mu je že P
poslovniku sveta dolžno odgovor
ti. In ker Godeša običajno zasl*’
lja vodilnim Občinarjem zoprna p*
na vprašanja, zahteva tudi pi#
odgovore, da se ne bi kaj pozab*
Godešo še zdaj tare skrb o raz*
litvi petih novih osebnih avto#
bilov ob zadnjih zdihljajih bi*’
grosupeljske občine med tre*
novimi občinami Dobrepolje, G*
supljc in Ivančna Gorica. Pod0*?
kot svetnika iz vrst v občini vla*
jočih Janševih socialdemokrat*
Igorja Bončino, tudi njegove!
opozicijskega kolega Godešo z**
ma, zakaj ni bilo v občini noW‘
osrednje občinske proslave-;
slavnostne seje občinskega sveta*
državnem prazniku - dnevu drz*
nosti, posebej še, ker je bila v k<*
darju občinskih prireditev P2L
videna obeležitev tega praznika*;
junija! Za župana Jerneja Lamp2.
ta, tudi predsednika SDS v ivai$
občini, je le nekoliko nenavadne
še bolj neprijetno, da ga “bjjj
bardira” s podobno temo kot “•
deša tudi njegov strankarski kol6"
in celo podpredsednik SDS!

Trebanjske iverij
MEDNARODNO SODBE0.
VANJE - Med udeleženci delov*
ga tabora na Čatežu so se spR'
mnoge prijateljske, a tudi neko)’
poglobljene, ljubezenske vezi.
je bilo ob koncu tabora in ob ne'2,
gibnem slovesu kar precej krok°
Ijih solza. Mednarodno “sode J
vanje” Belgijcev in drugih s Potfj
kinjami njihovih kolegov splo* .
motilo, le da so imeli blizu kak*.
steklenico vodke, še bolje pa Ra),,|
karjev ali kakšen drug šank vasPJ
gostiln. Luka Juvančič, podpri,
sednik IAAS Slovenija in vojjf
tabora, je imel že ob letos preS
vilnih prijavah Jugoslovanov,^
Vojvodine nemalo težav z on26!
vanjem števila udeležencev, nap0^
led pa so ga “Lalc” nategnile
sploh niso prispele v Slovenj
čeprav so mu še malo prej P° ICrJj
fonu dopovedovale, da so že *»°J
na cilju... Svoje baže tič pa F^
Šved, ki sc je prisesal svoji da* (
prijateljici, kot da sta siaro* (
dvojčka, ko ga je namreč pl6L
nogo komar ali kakšen drug <21fjJ
je tako stokal, kot da mu bo 12
nogo amputirati...
hJ.
MRLIŠKE VEŽICE - V ttfj,
njski občini je in še bo v nasledi
letih zrasel cel kup novih
m2llSaV'
■L............Ir
J.59
vežic. Do tod vse lepo in _PrL
Dobrničanc ter krajane KS K.nc
vas in Svetinje, ki plačujej^j,
vežico samoprispevek, hudo 221
ker ni izdelanih kriterijev, »j
pomagati iz občinskega p202, ,|i'
ob teh naložbah. Vsi imajo zl*%
zobeh KS Šcntlovrcnc, kjer" J
dobili (tudi za vežico!) glede n*
vložek veliko preveč denarja.

Sevniški paberki
GASILCI REŠUJEJO - ,Va|$
poveljnika PGD Sevnica Janka5 ,<
parja, ki smo ga dobili v
torek za sestanek operative so
ških gasilcev, je edini uradni
ment, ki smo ga dobili v roke P.jj.
(sj)ct mednarodno?) avtomO%*
stično gorsko hitrostno dirko ^ e:
ca ’% na progi Impoljca - Stud „
in ki potrjuje, da ta velika prtu- spjl
bo v soboto, 20. julija (verjeto0 ffjjuradni trening) in nedeljo, ) ■ja letos. Zakaj tolikšna majo^ pi
"nost organizatorjev dirke,
. a
znano,'medtem ko dobro )]
kolegice s sevniške;ga radia, k>.S
nčila scvn*».
odrešilnega sporočila
scv"l|Tji(
gasilcev sicer niso dobile. Se P ^
najavil predstavnik organiz* .£t
dirke, da bi rad dal reklamo ’* ji
torek povedal kaj o dirki, a ’
kolegice hladno zavrnile, v
naj prej poravna račune za fc* (A
iz prejšnjega obdobja, za np^ojfr
lamo pa plača vnaprej. ZattiiBjLof'
da je te zahteve pi'Ozalnjiv,
bjjiviAV
da tudi ubogi oniubožani
sprejel. Za predstavnike sedn' (i<
,pa ,je “velika dirka” že uv°j>fi(
dobila epitet površno prip23'
vaške veselice...
•:>!*’
1’OMANJKANJE Zadniki.
radi
uiijuvijuiiu luiugtutiju t. .
i•Lm*
obja^t^zfej*

MEDNARODNI TABOR O REVITALIZACIJI PODEŽELJA V SLO
VENIJI - Udeležencem in mentorjem, posebej še vodji tabora Luki
Juvančiču in mag. Marku Koščaku, se je zahvalil za družbeno in kajpak
tudi za občino koristno delo, trebanjski župan Ciril Pungartnik. (Foto: P.
Perc)

jo z zaključka etnološke in 1** jjK
delavnice v okviru poletne
Posavje - skupno ognjišče,1 .P
kostanjeviški OŠ Jožeta Gorjef^J
jo je pripravila sevniška 0
f
enota republiškega zavoda D * cji*
slovanie. Če že spust i mo ^ j,,!6
gospodov,
oao ki soi pozdravlja)1 j?,]«
zahvaljevali, saj sc
se dosti P°j\Jilf
v medijih, naj še za korektno1 * jjmacijo le povemo, da je bt>1, 0fi
lec poletne šole KIN Sevnica,
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Parske novice
SKORAJ ODPLAVLJENO
SODELOVANJE - Pohvale vred"°je, da dobiva levi breg Save v
Jrškejn (nasproti Vidma ali po
“°mače nasproti Celuloze) novo,
P°lj urejeno podobo. In če ver
jamete ali ne, je prav ta del KrJega lep prostor za sodelovanje
“Veh strank: krščanskih in libe(alnih demokratov. Eden od
danov LDS ima namreč na skrbi
Vnanjo ureditev, torej prispeva
Ppdlago, član SKD pa rožice sadi.
čadnje poplave bi sicer plodno
s°delovanje kmalu odplavile, sipa se nekateri občani špra
njo, kako je takšno sodelovanle sploh možno, saj menda cela
j-adeva ureditve brega poteka
“rez dovoljenj.
neznan storilec - Nepvno tega se je neka gospa vrnia k svojemu jeklenemu konjičku
"a parkirišču in ugotovila, da na
av|u ni brisalca, ker pa je na svoj
av*o montiral Rom. Vse prošnje
ln prepričevanja so bila zaman,
f^to je gospa poklicala policiste,
*! so zapisali vse podatke od
Oškodovanke, medtem ko je pros
ta storilca ostal prazen. GosPa je dobila nasvet, naj si raje
Kupi nov brisalec.
SPET ROMI - Sicer pa so
^°mi z nedavno tragedijo, ki je
Jjnanjšala število prebivalcev v
Mrinovem grmu kar za dva, spet
(burili širšo javnost, ne le okoicanov, ki vedno znova opozarja
lo. da se v romskem naselju kljub
sentu vedno nekaj dogaja in da
0 minili časi, ko so se Romi
Preživljali samo z nabiranjem
r(dnih sadežev, in da včasih tudi
?j Poči. Prve dni tedna je število
•Somov v naselju spet naraslo, saj
se prišli poklonit spominu tudi
•Somi iz širše okolice. Da le ne bi
^o^ali, kako lepo je živeti sre1 krškega polja v prvem območju
orovanja kmetijskih zemljišč, in
se sami preselili sem, saj je
evilo Romov od začetnih dveh
enda povzpelo že kar na 150.

too v Brežicah
d PAN BULDOŽERJEV - Sre

njo ekonomsko šolo Brežice naj
I 'Predvidoma odprli za pouk L
ePtembra 1997, potem, ko so
red dnevi končno zabrneli graden' stroji. Ali bo datum res
?av‘- se ne ve. Znano pa je, da
.‘(niso dokončali do jeseni 1995
lJe tudi ne bodo do avgusta
'*>• Za Brežice, zlasti še za vodjV.° tamkajšnje srednje šole, je
?.?ja
lj,«-nski začetek gradnje res veipj.^godek. Ni čudno, da so 8.
j/ 'J> ko so zabrneli gradbeni
» r°ji za novo šolo, poimenovali
je iv buldožerjev”. No, buldožer
Sr b‘l samo eden, in še ta je bolj
^amežljivo ril, ampak začelo seje
joSTADION - V Krški vasi imastadion na katerem je tudi
.avnato nogometno igrišče. Stazelo lepo urejajo, pa še Ciri^olešnika jim ni treba imeti za
(Janje in upravljanje, tako kot
M 'majo Brežice.
i0 Garderobe - v novem SaC.n“-Tkanina v Brežicah so kup1 "“leteli na pravo garderobo iz
(| “ 'n z vrati. Takih kotičkov za
1;^ enje se je ljudstvo nekako že
.‘odvadilo, ker ga čas svobodne
p8avine sili v to. Garderobe za
.'"erjanje oblek so namreč
Jjjsjale že kar nekakšna redkost,
skj °Vscm novodobni kontejner, (eletrgovci z robo Made in
«. 'Ja bi ob svojih “akcijah” po
Iji!, ib domovih rajši naredili
la ' luknjo v koleno kot pa eno
normalno slačilnico za
ia aCe' ^ako se v "ukcijah” dogaojraakuPci pomerjajo obleke za
'ujalom iz starega zmečkancv,| l°ta dva pednja od nakupolah”"ega vrveža. In tako se v “akcikli Ju<!i pripeti, da prav v trenutdj,’. P si dama ali gospod za
o? Pjalom potegne dol hlače,
tj.1 PjaIo pade na tla in tako
U<>c “agcc ostane pred vsemi
na razstavi.

BKCZ1ŽKE
fOUODNIŠNICE
b^asu od 7. do 15. julija so v
K*'*ki porodnišnici rodile:
tL"a Srpčič iz Dečnega sela lVpna, Marina Marki z Velike
e - Miha, Rosvita Abram
lipovega - liano, Tanja Mo^0.'z Brežic - Hano, Martina
Mat°lc z Vetrnika - Janjo,
l(a.eJa Roguljič iz Artič - Nino,
l5rJa Medved iz Narpclja Sir!’ Lidija Zupan z Gradišča
°no, Darja Jalovec s ČretlrAr Primoža, Darja Šetinc iz
Gl('c - Taja, Irena Prcskar iz
L b°kcga - Jerneja, Tatjana
p; " iz Brežic - Deana Jana,
jo, 1"PaŠtefaničizRud-MateČestitamo!
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Videm bi bil lahko kup železja
Višje sodišče v Ljubljani zavrnilo pritožbo Vitacela in Videni papirja in s tem odločilo,
da naj bo krški Videm češka last - Vitacelova vlaganja - Odprta vprašanja
KRŠKO - Višje sodišče v Ljubljani je zavrnilo pritožbo podjetij Vitacel in Videm papir. Pravni zastopnik družbe ICEC Ljubljana Miro
Senica je sporočil, da sta Vitacel in Videm papir kot najemnika Vid
ma s tožbo skušala doseči razveljavitev odločitve dražbene komisije o
izbiri najboljšega ponudnika na dražbi, kjer je kot najboljši ponud
nik zmagala družba ICEC Ljubljana.
stečaju.
Po navedbah Senice sta Vitacel
Kaj bi se sploh dalo prodati
in Videm papir vložila pritožbo
Čehu ali komur koli, če ne bi bilo
zoper zanju neugodno sodbo
v Vidmu v Krškem Vitacelovega
Okrožnega sodišča v Krškem. To
direktorja Jožeta Klemenčiča in
pritožbo je obravnavalo Višje
njegove ekipe? Nekateri menijo,
sodišče v Ljubljani in jo s sodbo
da bi bil Videm brez te sanatorske
zavrnilo. Tako je postala sodba
ekipe vreden toliko, kot je vred
Okrožnega sodišča v Krškem
no staro železo na odpadu. Krški
pravnomočna. S tem so po naved
bah Senice odpadli zadržki, ki jih
• Ali bo krška tovarna kupovala
je imel stečajni upravitelj, da ni
slovenski celulozni les tudi v pri
podpisal kupne pogodbe s pod
hodnje pod tujim lastnikom?
jetjem ICEC Ljubljana.
Ljudje se tudi sprašujejo, ali sod
Potem ko je sodišče prisodilo
ba višjega sodišča v končnem raz
Videm Čehom, še ni konec vseh
pletu pomeni pot delavcev na bor
vprašanj, ki se tako ali drugače
zo dela. Kaj se bo dogajalo s fir
nanašajo na krško tovarno celu
mami, ki so za Videm opravljale
loze in papirja. Poleg pritožb Vi
transport? Ali bodo v bodoče pre
tacela in Videm papirja so se
vozniki češki? Ali bo novi lastnik
menda pritožili še trije upniki
zaposlil nove ljudi, potem ko je
izmed približno dva tisoč, kolikor
Vitacel napovedal delo dodatnim
je bilo skupno upnikov Vidma v
150 do 200 ljudem v naslednjih

POGORELO SKLADIŠČE
BREŽICE - V ponedeljek, 8.
julija, je v skladišču lntermarketa v Brežicah, ki je last podjetja
Denis, d.o.o., prišlo do požara.
Požar je nastal zaradi kratkega
stika v nizkonapetnostni elek
trični omari. Iskra je zanetila kar
ton, ogenj pa se je razširil na avto
mobilske gume in zatem zajel ce
lotno skladišče. Zaradi visoke
temperature se je vnel tudi strop,
ki je bil z notranje strani obložen
s heraklit ploščami, nad katerimi
je bil stiropor. Ogenj je zajel tudi
del strehe, ki se nahaja nad skla
diščem.

dveh letih? Ali bo novi lastnik
tudi pomagal delacem ob požaru,
poplavah in podobnih nesrečah?
To so le nekatera od vprašanj, ob
katerih potekajo najnovejši po
stopki lastninjenja krške tovarne
celuloze in papirja.
tovarni je namreč pred leti grozil
konec, saj so banka, vlada in
podobne ustanove nekako že
odpisale krško celulozo. Vendar
je družba Vitacel nadaljevala
začasno prekinjeno proizvodnjo v
Krškem. V času do danes je krška
tovarna tako proizvajala celulozo
in papir visoke kakovosti, saj so 70
odst. celotne proizvodnje izvažali.
Zmogljivosti je imela izkoriščene

ves čas v povprečju več kot 90odstotno.
Družba Vitacel kljub nejas
nostim glede lastništva vlaga v
tovarno. Temeljito prenavlja mazutni kotel, kar bo veljalo okrog
1,5 milijona mark, in izvaja pri
bližno enako drag remont papirne
in celulozne linije. To vse govori
o uspešni sanatorski ekipi, toliko
bolj, ker je Videm v stečaju pod
Vitacelom posloval pozitivno in v
denarju plačeval v roku obvezno
sti slovenskim in tujim dobavite
ljem.
Vitacel je samo v letošnjem
prvem polletju odkupil v Sloveniji
105.000 kubikov celuloznega lesa,
ki bi drugače ostal večinoma v
gozdu. Odkupil je tudi precej
tržnih presežkov, tudi na zalogo.
L. M.

Prihodnost turizma je na vasi
Jubilej Občinske turistične zveze Brežice in Turističnega društva Krška vas - V turizmu
delajo še precej vsak zase - Brežice brez turistične pisarne - Priznanja
KRŠKA VAS - V Krški vasi so v nedeljo pripravili več prireditev, ki
so jih namenili 30-letnici Občinske turistične zveze Brežice in
Tbrističnega društva Krška vas. Dopoldne je bila svečana seja z nekaj
slavnostnimi govori, podelitvijo priznanj in priložnostnim programom.
Med gostije bil tudi Slovaški ambasador v Sloveniji.
Stane Ilc, predsednik častnega
odbora, je v pozdravnem nagovo
ru poudaril, da so v občini prema
lo povezani turistična zveza,
turistična društva in turistične
delovne organizacije. Ilc je med
drugim tudi predstavil zanimivo
sti iz bogate zgodovine območja
Krške vasi, krajevno skupnost in
zgodovino Turističnega društva
Krška vas.
Vlado Deržič, predsednik Ob
činske turistične zveze Brežice, je
poudaril, da brežiška občina spa-

30 LET TURISTIČNE
ZVEZE BREŽICE

70 LET GASILSKEGA DRUŠTVA VELIKI KAMEN - 30.junija so gasilci
z Velikega Kamna praznovali 70-letnico. Praznovanje se je začelo s
slavnostno sejo, kjer je navzoče pozdravil predsednik društva in je pou
daril predvsem uspešnost gasilskega društva pri vseh elementarnih
nesrečah. Omenjena je bila tudi potreba po novem gasilskem domu, saj
so prostori postali premajhni. Postavili so tudi spomenik sv. Florijana, ki
bo stal v gasilskem domu. Na prireditvi so bila podeljena občinska in
republiška priznanja. Praznovanje se je zavleklo v noč, saj je prisotne za
baval ansambel Labirint.

SREČANJE MLADIH MAMIC Z VEČ OTROKI - Aktivistke Rdečega
križa Kostanjevica so 130-letnico RK na Slovenskem počastile na pose
ben način. Vjuniju so namreč v restavraciji Pod Gorjanci ob pomoči kra
jevne skupnosti iz osnovne šole za okoli 40 mladih mamic iz krajevne skup
nosti, ki imajo tri ali več otrok, pripravile družabno srečanje, ki so ga s
svojim nastopom popestrili osnovnošolci. Srečanja sta se udeležili tudi sek
retarka območne organizacije RK Krško Marta Bosina in predsednica RK
Podbočje in babica Mihaela Dornik. Da so se aktivistke odločile za takšno
počastitev visokega jubileja RK v Sloveniji, pravzaprav ni naključje, saj so
bile leta 1866 prav ženske tiste, ki so v Ljubljani organizirale društvo za
pomoč.

BREŽICE - Občinska turistič
na zveza Brežice je v Krški vasi
slavila 30 let obstoja. Slavnostni
program je bil zelo pester. Na
nogometnem turnirju so bili prvi
Brežičani, drugi Sevničani in tretji
Selčani. Imeli so tudi svečano
sejo, kjer so podelili priznanja
zaslužnim turističnim delavcem.
Seje sta se udeležila tudi ambasa
dor iz Slovaške in župan občine
Brežice. Popoldne so se na šport
no igrišče spustili trije padalci
Aerokluba iz Novega mesta, nato
pa so se pomerili člani desetih
turističnih društev v kmečkih ig
rah Krške vasi, kjer so zmagali
domačini.
D. H.

da med turistično najrazvitejše v
Sloveniji. Žal brežiški občini še
nimajo turističnega informativne• Na svečani seji so podelili
spominsko darilo Maksu Toplišku in Ludviku Hrenu, zaslužni
ma krškovaškima turističnima
delavcema. Občinska turistična
zveza Brežice je izročila plakete:
zlate so prejeli Stane Ilc, Terezi
ja Kramer, Janez Istanič, Vesna
Kunej in Odbor Maksa Pleteršnika iz Pišec. Šoster je v imenu
TZS izročil Občinski turistični
zvezi Brežice in Turističnemu
društvu Krška vas pisno prizna
nje z bronastim znakom, Jožetu
Prahu in Viliju Pavliču srebrno
častno značko ter Vladu Deržiču
in Marjanci Ogorevc zlato znač
ko. Šostru so izročili spominski
darili krškovaškega društva in
Društva kmetic Brežice. Na seji
so nagradili tudi spise o turizmu;
najboljša pisca sta bila Jaka Piltaver in Jasmina Starčevič.
ga središča, kakršne že imajo
nekateri kraji v državi, prav tako
tudi še niso naredili dolgoročnega
programa razvoja turizma. Po

Kdo bo lepil
in trgal plakate?
Za red v plakatiranju

Prizidek bo, že kaj pa pred njim
T\idi v osnovni šoli v Pišecah med počitnicami obnavljajo - Priprave za prizidek Pišecam brez šole bi se pisalo slabo? - Kako obdržati pouk? - Računalniki
PIŠECE - Osnovna šola Maksa Pleteršnika v Pišecah je med tisti
mi, ki so tudi letošpje poletne počitnice izkoristile za vzdrževalna dela
in večje obnovitvene posege v šolski stavbi. V šoli so že lani uredili ka
nalizacijo, letos pa nadaljujejo z obnovo sanitarij, pri čemer bodo tudi
zamenjali vso vodovodno napeljavo. Z novimi bodo nadomestili do
trajana vrata šolskih prostorov in prepleskali notranjost stavbe.
Šola v Pišecah obnavlja z misli
jo na prizidek, ki naj bi ga zgradili
predvidoma leta 1998, vsekakor
pa potem, ko bodo naredili telo
vadnico na Veliki Dolini in v
Artičah. V pišeškem prizidku bo
prostora za dve učilnici in vrtec; s
preselitvijo slednjega bodo dobili
dodaten prostor za šolo tudi v
stari zgradbi. Občina je že odob
rila namenski denar za urejanje
dokumentacije za omenjeni prizi
dek.
Dejstvo, da šola dobiva boljše
sanitarije, nov vodovod, skratka,
da jo obnavljajo, daje upanje in
novih moči tistim, ki želijo, da bi
v Pišecah potekal pouk tudi v pri
hodnje. Ohranitev šole so zapisali
tudi med prednostne cilje raz
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vojnega programa Celostnega
razvoja podeželja in obnove vasi
v pišeški krajevni skupnosti. V ta
razvojni načrt so Pišečani zapisa
li, “da je kraj, ki izgubi osnovno
šolo in župnika, obsojen na pro
pad”.
Šola, ki bo, kot rečeno, do jese
ni spet za nekaj korakov bližje
podobnim ustanovam v bogatej
ših in gosteje naseljenih območ
jih, je bila tudi predmet ankete, ki
sojo pred časom naredili v krajev
ni skupnosti med društvi in posa
mezniki. Takrat so domačine
spraševali, kako ohraniti OŠ
Maksa Pleteršnika v Pišecah.
Med odogovori so vprašani na
vedli med drugim, da bi šolo lah

ko obdržali z večjim številom
rojstev v teh krajih. Vsi otroci iz
KS Pišece naj bi hodili v šolo v
Pišece, in ne več tudi v Globoko
in na Bizeljsko. Anketiranci so
tudi izrazili prepričanje, daje po
trebno “utišati posameznike”, ki
zmotno in neutemeljeno trdijo,
daje kakovost pouka v pišeški šoli
* Prihodnje šolsko leto naj bi
imela tudi pišeška šola računal
niško učilnico z devetimi računal
niki; med osnovnimi šolami v
brežiški občini edino ta in bizelj
ska še nimata računalniške učil
nice.
slaba. Anketiranci so v odgovo
rih med drugim predlagali tudi
izboljšanje možnosti za pouk in
bivanje, kar vodstvo ustanove
uresničuje, kot rečeno, znova v
tokratnih poletnih počitnicah.
L. M.

BREŽICE - V brežiški
občini so se odločili narediti
red pri lepljenju, postavlja
nju in obešanju plakatov in k
temu redu naj bi pripomogel
tudi odlok o plakatiranju,
katerega je pred časom spre
jel občinski svet. Plakate naj
bi v vsej občini postavljalo na
za to določena mesta in jih
od tam po določenem času
tudi odstranjevalo Komunal
no stanovanjsko podjetje
Brežice.
Mnenja o tem, ali naj bo
edinole komunalno podjetje
• Odlok o plakatiranju, ki
je zdaj torej v proceduri, se
je ognil velikim oglasnim ta
blam, t.i. jumbopanojem. O
nameščanju teh odločajo
vsakič posebej pristojne ob
činske upravne službe tudi
zato, ker so za občinski pro
račun kar donosni. Vendar
bi morale biti tudi te velike
oglasne table predmet odlo
ka in o njih postavitvi ne bi
smela odločati “oblast”, me
ni svetnik Marjan Hladnik.

Deržičevem prepričanju postaja
turizem vse pomembnejša dejav
nost, zato bodo morali tudi v
občini pohiteti s promocijo in se
posvetiti tudi turistični vzgoji.
Alojz Šoster, glavni tajnik Tu
ristične zveze Slovenije, je v
nedeljo v Krški vasi obžaloval, da
na svečani seji niso navzoči pred
stavniki turističnega gospodarst
va. Izrekel je čestitke turističnim
delavcem, podmladku in mentor
jem. Kot je menil, je leto 1996 za
turizem prelomno, in sicer zara
di novoustanovljenega turistične
ga promocojskega centra, nasta
jajočega zakona o turizmu in zato,
ker “smo se začeli spraševati, kaj
je z našim turizmom”. Po njegovih
besedah je tako postalo jasno, da
v Sloveniji ob pičlem morju ter
natrpanih zdraviliščih in gorah
postaja za turizem vse pomemb
nejše podeželje.
Zupan občine Brežice Jože
Avšič se je strinjal, da je potreb
no večje sodelovanje vseh, ki
delajo v turizmu in za turizem.
Obljubil je turistično pisarno, ki
bo delovala za vse in ne bo podalj
šek tega ali onega podjetja. Škoc
janski župan Janez Povšič se je
zavzel za več dogovarjanja glede
datumov posameznih prireditev,
Alojz Serini, predsednik Dolenj
ske turistične zveze, pa za večje
medpokrajinsko sodelovanje turi
stičnih organizacij.

pristojno za plakatiranje, so
v občini deljena. Ali naj tudi
društva, ki so neprofitne or
ganizacije, plačujejo komu
nalnemu podjetju plakati
ranje, ali naj bi sama name
ščala in po določenem času
odstranjevala plakate?
Taka vprašanja so priostrili
v Pišecah, kjer predlagajo,
naj bi krajevne skupnosti
plakatirale same, kot je spo
ročil na seji občinskega sve
ta svetnik Miran Omerzel.
Pišečani na predlagatelja od
loka o plakatiranju naslavlja
jo med drugim tudi vpra
šanje, ali lahko komunalno
podjetje uporablja prostor za
plakatiranje, ki so si ga ure
dile različne neprofitne orga
nizacije in krajevna skup
nost.
Med vprašanji v zvezi s
plakatiranjem je tudi to, ali
in kako plača predpisano
takso tisti, ki za plakatiranje
izkoristi avtobus, ponjave
kamionov ipd.
Posebno vprašanje je tudi
v Brežicah plakatiranje za
volitve. Za te potrebe naj bi
uredili plakatne prostore, ki
bi jih razdelili na več polj in
jih med politične stranke in
kandidate razdelili z žrebom,
kot meni dr. Alojzij Slavko
Sušin, predsednik občinske
ga sveta Brežice.
L. M.
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NAJBOLJŠE PLAČE V
DRŽAVNIH SKLADIH
Aprila je povprečna plača v
Sloveniji znašala 125.499 tolarjev
(maja 127.860), zaposleni v raznih
državnih skladih (panoga skla
dov) pa so povprečno prejemali
229.313 tolarjev, čeprav so se nji
hove plače glede na marec zmanj
šale za 15,6 odstotka. Po podatkih
Urada za statistiko je bila april
ska rast plač 4,4-odstotna, najbolj
na račun višjih plač v kemični in
dustriji, kmetijskih storitvah, vod
nem gospodarstvu, železniškem
prometu ter v zdravstvenem in
socialnem varstvu.

Tečaji
Povprečni menjalniški
tečaji za torek, 16. julija:
nakupni za nemško marko
88.40 (89.00 toiarja v Novi
LB, tudi v podružnici Krško
in v Publikumu) in prodajni
89.49 (89.15 tolarja v Publi
kumu), nakupni za avstrij
ski šiling 1239 in prodajni
12.73 ter nakupni za italijan
sko liro 8.61 in prodajni 9.02
tolarja.

Informacij ni
na enem mestu

Inovativnost in Vitalis sta par

Podjetniki o razvoju MG

Razvijajo izdelke na osnovi energijskega oblikovanja, ki so novost tudi v svetovnem merilu - Vlaganjem
v razvoj sledijo še naložbe v marketing - Paradni konj je energijski stol Megatron

KOČEVJE - Člani Mreže za
razvoj malega gospodarstva Zahodnodolenjske regije so se ne
davno pogovarjali z državno sek
retarko za malo gospodarstvo
Stašo Baloh Plahutnik o strategiji
razvoja. V razgovoru so opozorili,
da kljub razvejani mreži za pomoč
mali podjetniki ali tisti, ki to želi
jo postati, ne dobijo informacij na
enem mestu. Menili so, da država
vlaga znatna sredstva v različne
formalne oblike mreže, ne more
pa se odločiti, da bi sofinancirala
svetovalna podjetja, ki nudijo
pomoč.
Na posvetu so še predlagali, da
bi morala država preveriti vsak
predlog, ki bi bil lahko zanimiv za
tuja tržišča. Kot so povedali, je v
Kočevju več inovatorjev z zani
mivimi izdelki, ki jih ne morejo
sami izdelovati. Omenjali so
izdelavo lovskih nožev in druge
ga orodja za posebne namene pa
različna stojala podjetnika Tomazinija. V celi regiji tudi ni obrtne
zadruge ali kake druge oblike,
preko katere bi lahko obrtniki
sprejeli večja dela.
V Ribnici tudi nikakor ne mo
rejo zagotoviti, da bi posamezni
ki lahko nadaljevali z občasnim
izdelovanjem suhe robe, ne da bi
bili registrirani kot samostojni
podjetniki, pri čemer je treba iz
polnjevati vse zahteve kot večji
podjetniki. Akciji so se pridružili
tudi župani vseh občin v regiji.
M. C.

NOVO MESTO - Vitalis je mlado podjetje, ki dela za razvoj in name
rava od tega razvoja tudi kmalu živeti. Njegova dejavnost je poleg raz
vijanja novih izdelkov, takih, ki jih v svetu še ni, še proizvodnja in
trženje. Poleg lastnih izdelkov prodajajo tudi druge zanimive izdelke,
saj je to edini način, da pridejo do začetnih sredstev za razvoj in uve
ljavitev inovacije. Samo v zadnjih dveh letih je Vitalis v razvoj vložil
milijon mark.
Stanislava Žabkar

Pot novega izdelka
NOVO MESTO - Pot od
zahtevnega razvoja in obliko
vanja izdelka do uspeha na
trgu je dolga in zapletena,
posebej za neuveljavljeno
družbo. Marsikateri projekt
novega in perspektivnega
izdelka nikoli ne pride na
tržišče, ker v državi nima
podpore in mehanizmov, ki
bi inovacije spodbujali. Prak
sa kaže, da uspejo le tisti, ki
uspešno opravljajo kako dru
go dejavnost in zaslužek na
menjajo za razvoj novosti.
“Najprej je treba zagoto
viti, da bo izdelek tržno zan
imiv, nato pa kupce prepriča
ti, da ga potrebujejo. Ta pot
zelo veliko stane, vendar
zanjo pri nas nikjer ne dobiš
denarja. Vitalis je prvi kre
dit dobil šele zdaj, ko pod
jetje že poznajo in ko je raz
voj izdelkov že zelo daleč,”
pravi direktorica^podjetja Vi
talis Stanislava Žabkar.
Sama nikoli ne pozabi, da
je trženje del naložbe. “Tako
kot vgrajujemo vrhunske ma
teriale v energijski stol, tako
prvovrstni moramo biti tudi
v marketingu, sicer se vložen
denar v razvoj izgubi. Letos
bomo ustvarili več kot 90
odstotkov prometa na doma
čem tržišču, že naslednjem
letu računamo le še na 60odstotni delež domačega
trga in 40-odstotni v tujini,
dolgoročno pa naj bi na tu
jem prodali še več,” napove
duje. Vitalis je lani ustvaril
1,5 milijona mark prometa,
največ z akustimulatorjem,
vendar letos zaradi uvajanja
izdelave in prodaje Megatrona namerava podvojiti pro
met.
„
B. D. G.

Ne dovolite, da vam na dopustu ukradejo denar!

Izdelek, na katerega največ
stavi to novomeško podjetje, je
energijski stol Megatron, ki je že
prejel laskave nagrade in prizna
nja v mednarodnem merilu. V
letošnjem letu so začeli z izdela
vo stola za tržišče in trenutno lah
ko izdelajo 300 stolov na leto, pri
čemer je treba poudariti, da gre za
prav poseben stol s posebnimi
tržnimi prednostmi. Z dobro
načrtovanimi marketinškimi akci
jami utirajo pot stolu v najelitnej
še svetovne politične (Megatron
je že delovni stol papeža v Rimu
in makedonskega predsednika

MED DESETERICO IGM
STREŠNIK IN TERME
LJUBLJANA - Podjetja, ki se
lastninijo z gotovinskim obročnim
notranjim odkupom in ki izpol
njujejo vse pogoje, lahko pri
Skladu za razvoj zaprosijo za
ugodna posojila, ki naj bi poma
gala pri premagovanju likvidnost
nih težav ob vplačilu delnic. Poso
jila so možna do višine dobička, ki
je pripadel udeležencem notra
njega odkupa, in do višine dobič
ka, ki je pripadel Skladu na pod
lagi delnic, ki so pri njem rezervi
rane za nadaljnji notranji odkup.
Posojila so na največ 5 let, po
obrestni meri TOM + 3. Ker
Sklad za posojilo zahteva tudi
bančno jamstvo, ga je dolej dobi
lo le 10 podjetij, med njimi tudi
IGM Stešnik in Terme Čatež.

VIZIJA Z DOBIČKOM
NOVO MESTO - Pooblaščeni
investicijski sklad DPB Vizija je
lani po revidiranih izkazih ustvaril
za 189 milijonov tolarjev dobička,
ki so ga delničarji minuli teden
pustili nerazporejenega. Viziji je
za delnice uspelo zamenjati več
kot 60 odstotkov zbranih certi
fikatov. Nedavno je zaprosila za
dovoljenje za drugo izdajo delnic
sklada Vizija 1 v višini milijarde
tolarjev.

Kako ravnati z denarjem na dopustu?
Najbolje je vzeti s sabo nekaj gotovine pa še potovalne čeke in plačilne ali kreditne kartice - Kraja ali izguba denarja
in dokumentov je nadležna reč - Kako plačujemo, kako preprečimo zlorabe in koga obvestimo
Res si vse več Slovencev ne more privoščiti poštenega dopusta, toda
za vse, ki to še zmorete in si tudi želite, ali pa za tiste, ki boste na
počitnice odpotovali tokrat izjemoma, naj velja - nikar ne dovolite, da
vam jih pokvarijo neprijetni pripetljaji! In na dopustu se le redkokdaj
zgodi kaj bolj nadležnega, kot če izgubite ali pa vam ukradejo doku
mente in denar. Kako torej na počitnicah s temi dragocenostmi?
Prvo in zlato pravilo jc, da v
torbicah in denarnicah nosimo
samo manjše vsote gotovine, zato
nekaj denarja nosimo v posebnem
varnem pasu ali v posebni torbi na
vrvici okrog vratu (seveda pod
majico) in nekaj v hotelu oz. tam,
kjer spimo. Če se le da, uporab
ljajmo sefe v hotelih, kar nas bo
sicer nekaj stalo, zato pa bomo
mirneje dopustovali, saj hoteli za
denar in dragocenosti v sobah ne
odgovarjajo. Kar se dragocenosti
tiče, je sploh najbolje, da jih pu
stimo doma. Pomembno je tudi,
da na potepu ne razkazujemo
svojega denarja, še posebej večjih
vsot ne.

sem lahko se zgodi, da tam, kjer
bomo želeli plačati ali zamenjati
denar, ne bodo imeli “drobiža”.
Tako se nam lahko primeri, da
bomo imeli v žepu bankovec za
1000 mark, a bomo kljub temu
ostali žejni in lačni. Če potujemo
v države, kjer deluje črni devizni
trg, moramo tudi paziti, kako
menjavamo devize. Menjava na
črno je večinoma prepovedana,
zato previdnost ni odveč, paziti pa
je treba tudi, da nam prekupče
valci ne pobrišejo z devizami, ne
da bi jih plačali, ali pa da nam ne
podtaknejo nepravih bankovcev.

Gotovina

Tudi t.i. plastični denar je pri
nas vse bolj v veljavi, gotovo pa
nam bo prišel še kako prav na
počitnicah. Med Slovenci sta se
najbolj udomačili Eurocard/Mastercard in Visa kartica, nekateri
pa imajo tudi Diners Club karti
co ali American Express (s to ne
moremo dvigniti gotovine). Na
potovanjih je treba računati, da
vedno in povsod s karticami le ne
moremo plačevati, zato je najbo
lje, če jih kombiniramo z gotovi
no in potovalnimi čeki (o teh
pozneje).
Tudi kartice moramo skrbno
varovati pred tatovi in pri plače
vanju nikoli ne smemo dovoliti,
da jih gostilničar ali trgovec
odnese v drug prostor. Zgodi se

Večina nas ob pripravah na
odhod v prvi vrsti misli na gotovi
no. Če gremo v tujino, se torej
takoj pozanimamo, katero valuto
moramo vzeti s sabo, in potem
mislimo, da smo storili vse. Ker so
menjalnice ob meji in na letališčih
ponavadi najdražje, je dobro, če si
nekaj tuje valute vsaj za začetek
priskrbimo že doma, tako bomo
tudi vedeli za tečaje menjave. Še
predtem se moramo pozanimati,
ali nima država, v katero po
tujemo, kakšnih omejitev glede
vnosa njene valute.
Ko jemljemo na dopust gotovi
no, je najbolje, da se odločimo za
manjše denarne enote, kajti pov-
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Kreditno-plačilnc kartice

lahko, da jih odtisne večkrat in
potem ponaredi podpis, ali, kar je
še hujše, da kdo, ne da bi mi vede
li, kartico ponaredi. To nam bi
povzročilo veliko sitnosti in tudi
stroškov. Zaradi možnosti izgube
ali kraje je najbolje, da imamo na
vsakem potovanju s sabo telefon
sko številko izdajatelja kartice, da
ga lahko pokličemo, takoj ko kar
tico pogrešimo.
Preden odpotujemo v tujino, se
moramo pozanimati, koliko de
narja lahko porabimo s kartico, se
pravi, koliko je mejni znesek in
kakšno je dovoljeno število plačil
oz. dvigov v določenem obdobju,
npr. v enem tednu. Pazimo tudi,
da ne presežemo limitov in na
banki vprašajmo, koliko časa po
prijavi izgube ali kraje nosimo
odgovornost sami, po kolikem
času pa jo prevzame banka. Pri
plačevanju s kartico moramo
računati, da ponekod zaračunava
jo tudi do 5-odstotno provizijo.
Prednost kartice pa jc tudi v tem,
da lahko z njo tudi v tujini na
bančnih avtomatih, ki nosijo
oznako naše kartice, dvigamo go
tovino, in sicer s posebno šifro, ki
jo dobimo v svoji banki. Tudi pri
lakih dvigih je treba računali na

DRAŽBA ZA TOB
NOVO MESTO - Na prvi draž
bi premoženja novomeške Tovar
ne obutve, ki je od lanskega de
cembra v stečaju, za tovarniško
zgradbo v Bršljinu ni bilo kupca.
Proizvodno halo z dvoriščem in
pripadajočim zemljiščem so pro
dajali za 328 milijonov tolarjev.

najnižji in najvišji znesek dviga ter
na provizijo.

Potovalni čeki
Svetovalci za denarne zadeve
priporočajo, da na dopust vzame
mo tudi potovalne čeke, ki jih z
gotovino kupimo v kateri od
večjih bank in pri tem plačamo
provizijo (navadno 1 odst.). Po
trdilo o nakupu ter serijske števil
ke, nominacijo, datum in lokaci
jo bank, kjer smo jih kupili, nosi
mo s sabo na varnem mestu, ven
dar (ne pozabimo!) ločeno od
samih potovalnih čekov! Kako in
kje jih uporabljamo, nam povedo
na banki. Vsekakor jih moramo
podpisovati na posebnem mestu v
navzočnosti uslužbenca in pri tem
imeti s sabo tudi potni list. Poza
nimajmo se tudi, kako in koga
obvestiti o izgubi ali kraji. Poseb
na privlačnost potovalnih čekov
je, da nam jih v primeru izgube ali
kraje kjerkoli v svetu že v 24 urah
nadomestijo z novimi (Refund
Service). Dobro pa je tudi to, da
čeke lahko dobijo tudi tisti, ki si
cer ne morejo do plačilnih kartic
(npr. študenti). Potovalni čeki so
veljavni za nedoločen čas, zato jih,
če jih na potovanju ne porabimo,
lahko vnovčimo ali porabimo na
drugem potovanju.
Tilko. Če imate eno obliko de
narja od naštetega, najbolje pa
kar vse, si privoščite dopust ali
potovanje, pazite na svoj pravi in
plastični denar ter uživajte. Za vse
druge naj bo v tolažbo: vsaj denar
ja ali kartice vam ne morejo
ukrasti, še posebej ne na dopus-

Gligorova) in podjetniške kroge.
Energijski stol izdelujejo v
sodelovanju s številnimi koope
ranti, nakar Vitalis poskrbi za
končno sestavo in vgradnjo anten
skega sistema. Tako dejavnost
• Zaradi razvoja novih izdelkov,
katerih značilnost je energijsko
oblikovanje, ki tudi v svetu pome
ni povsem nov pristop, se Vitalis
ukvarja tudi s prodajo tujih
izdelkov, tudi povezanih z zdrav
jem. V slovenski javnosti je naj
bolj poznan akustimulator, za
katerega je Vitalis pridobil eks
kluzivno pogodbo za prodajo po
vsej Evropi. TUdi tu ima še veliko
možnosti za razvoj, saj je doslej
osvojil samo slovensko tržišče ter
del hrvaškega in avstrijskega. V
druge države namerava vstopiti
prav kmalu, in to temeljito, z
vsemi potrebnimi kliničnimi
študijami pri ustanovah v vsaki
državi posebej. Nedavno je Vita
lis postal tudi uradni zastopnik
za Slovenijo in Hrvaško za celo
linijo izdelkov za dobro počutje in
lepoto belgijske družbe Svensson.
podjetja daje delo neposredno 11
delavcem ter še mnogim koope
rantom in raziskovalno-oblikovalni skupini. Trenutno ga proda
jajo na domačem trgu, in to v
manjšem obsegu, vendar že na-

slednje leto, ko bo “uvajalna faza”
mimo, računajo na večjo prodajo
v tujini. Močne izvozne aktivno
sti so usmerili zlasti v Hrvaško io
Avstrijo, vendar istočasno v sode
lovanju z ameriškim podjetjem
iščejo možnosti tudi na ameri
škem in evropskem trgu. Če bo
tržišče stol sprejelo, v Vitalisu
računajo na povečanje letne pro
izvodnje - na 1000 ali celo vei
stolov.
Drugi lastni izdelek Vitalisa je
energijska majica z všito energij
sko anteno, ki jo bodo s široko
zastavljeno propagandno akcijo
ter novostmi v barvni paleti, pro
pagandnem materialu in embala
ži (majica bo v konzervi), pred
stavili v času olimpijskih iger. Ker
je Megatron namenjen ozki sku
pini ljudi, v Vitalisu razvijajo štu
dentski delovni stol, ki ga bodo
predstavili trgu na letošnjem
pohištvenem sejmu v LjubljaniStol bo manjši in enostavnejši,a
še vedno energijski in doseglj>*v *
širšemu krogu ljudi, ki velik0
delajo z glavo.
BREDA DUŠIČ GORNIK

SOPIKON
KOSTANJEVICA NA KRKI;
Agencija za privatizacijo je sredi
prejšnjega tedna objavila razpis
za lastninjenje z interno razdeli1'
vijo in notranjim odkupom v
družbi SOP Ikon, Industrija kli
matskih odpraševalnih napruv
Kostanjevica na Krki. Sodelujejo
lahko zaposleni, bivši zaposleni in
upokojeni delavci tega podjetju-

Lastnini se Telekom
26 odstotkov premoženja, od tega do 20 odst. za interno
razdelitev in do 40 odst. za notranji odkup
__
LJUBLJANA - Prejšnji teden
je svoj program lastninskega pre
oblikovanja objavila družba Tele
kom, ki bo notranjemu odkupu in
interni razdelitvi namenila 26
odstotkov svojega premoženja,
medtem ko je ostalo premoženje
že v lasti države. Zaposleni, bivši
zaposleni in upokojenci tega pod
jetja ter družbe Mobitel lahko od
L do 30. avgusta predložijo certi
fikate in potrdila o delu neizpla
čanih plač za interno razdelitev
delnic ter oboje ali tudi gotovino
za notranji odkup.
Interni razdelitvi bo namenje
nih do 20 odst. vseh delnic v last
ninskem preoblikovanju. Če bo
Telekom zbral preveč certifikatov,
bodo presežki namenjeni notra
njemu odkupu, za katerega na
menja do 40 odst. razpoložljivega
premoženja. V primeru premajh
nega vpisa za interno razdelitev
bodo na oglasni deski podjetja
objavili razpis o dodatnem zbira
nju še za družinske člane zapos

lenih. V tem primeru bo rok zu
predložitev certifikatov 15 dni p°
objavi na oglasni deski.
Upravičenci (zaposleni, biv»*
zaposleni in upokojenci) bodOj
lahko s 50-odstotnim popustoU1
sodelovali tudi v notranjem od*
kupu, ki bo potekal v istem čas°
kot interna razdelitev. Notranj1
odkup je možen s preostanki cer
tifikatov, potrdili za neizlačan0
plače in za gotovino.
Vpis za oba načina nakup0
delnic je na blagajnah poslovni
enot Telekoma in Uprave podjo*
ja ter na vseh poštnih enotah P°
Sloveniji. Omeniti še velja, daj
vse predhodno vpisovanje lastI"
ških certifikatov razveljavljen^
zato je potreben nov vpis. ČP°
kojeni delavci morajo ob vplap1
obvezno predložiti fotokopij.,
odrezka pokojnine za mesec ju11 ‘
1996, bivši zaposleni (razen 1
Pošto Slovenije) pa potrdil0
plačah zadnjih treh mesecev (°P
ril, maj, junij 1996).

Kako kaže na borzi?
Minuli teden je borzni indeks
SBI dosegel doslej najnižjo raven
vrednosti (939), čeprav je njego
va najvišja vrednost letos že doseg
la 1700 točk. Vrednost so izgub
ljale predvsem t.i, stare delnice, ki
so bile v preteklih mesecih iz
postavljene številnim aferam ter
nedovoljenim špekulacijam.
Najslabše seje godilo imetni
kom delnic Komercialne banke
Triglav, če jim jih ni uspelo pravi
čas prodati. Po nekaj predsanacijskih poskusih z dokapitalizaci
jo ali priključitvijo h kaki večji
banki, so se lastniki odločili za
stečaj. To pomeni, da bodo zanes
ljivo svoj denar dobili nazaj
varčevalci, ki so fizične osebe, saj
za njihove vloge jamči centralna
banka. Zelo vprašljiv je odstotek,
ki ga bodo iz stečajne mase dobile
pravne osebe za svoje depozite,
hkrati pa bodo skoraj gotovo os
tali praznih rok lastniki pred
nostnih in še posebej rednih
delnic.
Cene delnic iz privatizacije v
glavnem niso padale in so v po
sameznih primerih (gre za del
nice uspešnejših podjetij v kotaciji H - Terme Čatež, Kolinska,
Droga) celo pridobile nekaj od
stotkov. Glavni razlog za stabil

nost njihovih cen je v tem, da s°
te delnice pričele kupovati ne^°j
tere večje banke, med njimi
ena tuja. Zelo verjetno je, da so *
ozadju nakupov pooblaščeni >*'
vcsticijski skladi, ni pa izključe'
no, da gre v posameznih primer1'1
tudi za kakšnega tujega vlagatf'
Ija. Zanimanje tujcev za delnic1
uspešnejših podjetij se je menda
v zadnjem času močno povečalo,
saj je njihova vrednost zarod
posebnih privatizacijskih okoh'
ščin pri nas trenutno izredna
podcenjena.
Že ta teden se delnicam v kolo)
clji B pridružujejo še delnice cev'
ske Kovinotehne, ki prihaja
borzo s 3.484.037 rednimi imenskimi delnicami serije A in G Bf
s 527.955 prednostnimi delni'
cami na ime. Nominalna vred
nost obeh znaša 1000 tolarjev &
delnico, v javni prodaji pa so do
segle vrednost 1339 tolarjev certifikate in 1500 za gotovinoKovinotehna je lani ustvarila z
14 milijonov tolarjev čisteg
dobička (3 tolarje na delnico), *.
bo, tako kot lani, v celoti osto
nerazporejen.
,,*•
IZTOK PlV\
DBD, d.o.o., Novo mesto, Novi 0%..
Tel. USim-SS), J2J-554, far.
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Prva zasebna
veterinarska ambulanta

^

EN
HRIBČEK

V Novem mestu jo je že registrirala firma Tiveta

7. ŠT. KMETOVALCA
SLOVENJ GRADEC - Julijs£a številka glasila društva kmetij
ah svetovalcev prinaša več zani!?,vih prispevkov s področja pojedelstva, med drugim tudi o
Gosejavanju travnikov med gnoje,
in o rjavi gnilobi krompir
jih gomoljev, s področja živi! ?0reje pa o vodenju prehrane
^av na kmetiji, o tem, kam z
j pečnim mlekom. Zanimivi sta
udi reportaži s kmetije Wollina in
Jamskega biosfernega rezerva'oRhon.
S

IZŠLA JE 7. ŠT. REVIJE
O KONJIH
Ljubljana - julijska številka
®vije O konjih, ki jo izdaja ČZD
'"ečki glas, je spet bogata. Na
^°jih straneh predstavlja rejca
"Jarka Marca iz Praš, na športnih
lraneh je zapis o svetovnem
P^enstvu v dresurnem jahanju v
.'Pici, za mnoge rejce pa bo verftno zanimiv prispevek o spom
inskem čiščenju konjskega
'eva. V julijski številki boste
^deli tudi to, kako določite tip
aJega konja.

NOVO MESTO - Uvedba trž
nega gospodarstva je zahtevala
marsikatero spremembo tako v
podjetjih kot tudi drugje. Tako je
po novi zakonodaji, ki je stopila v
veljavo lani julija, prišlo tudi do
reorganizacije dosedanjih veteri
narskih zavodov. Podržavljeni del
zavoda po novem spada pod Ve
terinarski zavod Slovenije, ostali
- večinski del pa se bo privatiziral.
Po novi zakonodaji bodo lahko
začele delovati tudi nove zasebne
veterinarske ambulante in prva na
Dolenjskem je prav gotovo veteri
narska ambulanta, ki jo je marca
letos na sodišču registrirala firma
Tiveta, d.o.o., katere večinski last
niki so zavarovalnica Tilia in pod
jetje Tipos ter družbeniki. Svoja
vrata bo odprla v začetku septem-

Z NOVOMEŠKE TRŽNICE
V ponedeljek je bilo na tržnici
še vedno dovolj borovnic, kozarec
je stal 600 tolarjev. Sicer pa so
branjevke ponujale: breskve po
160 do 200 tolarjev kilogram,
marelice po 350, jabolka po 100
do 150, hruške in ribez po 250 in
višnje po 280 tolarjev. Stročji fižol
je stal 500 tolarjev, krompir 80,
koleraba in pesa 200, prav toliko
pa tudi bučke, korenje in radič;
zelje 100 tolarjev in jurčki 1500
tolarjev kilogram. Sirček so bra
njevke prodajale po 400 tolarjev
kilogram, lonček smetane pa po
600 tolarjev in jajčka po 25 tolar
jev.

bra v nekdanjih prostorih Novolesa na Belokranjski cesti v Gotni
vasi.
Direktor novonastale veteri
narske ambulante mag. Franc
Colarič pravi, da bo njihova os
novna dejavnost primarna veteri
na, to je zdravstveno varstvo živali
s posebnim poudarkom na živa
lih, zavarovanih pri zavarovalnici
Tilia. Imeli bodo ambulanto za
male živali, lekarno za potrebe
veterinarstva in živinoreje in tudi
svetovanje o živinoreji in zdrav
stveni problematiki živali. “Za
varovalnica Tilia je večinski za
varovalec živine na Dolenjskem,
saj ima 85 do 90 odst. vse zavaro
vane živine, zato bomo še posebej
skrbeli za pri njih zavarovano živi
no. Živinorejcem bomo pomaga
li pojasniti, česar ne bodo ra
zumeli, npr. zakaj je njihovo mle-

Osemenjevanje svinj
Zaradi pojave kužne bolez
ni pri svinjah v Posavju je z
ukrepom uvedeno umetno
osemenjevanje svinj. Ob tem
so se lastniki plemenskih svinj
znašli pred težavo, ki jo eni
bolj, drugi manj uspešno rešu
jejo. Odkrivanje pojatve pri
svinjah je za mnoge rejce še
vedno težak problem. Od us
pešnega odkrivanja pojatve je
odvisna uspešnost osemnjevanja in velikost legla.
Zato nekaj značilnosti po
jatve pri svinjah:
Pri svinjah traja ciklus tri
tedne. To pomeni, da se pojatevpojavi vsakih 21 dni. Pojatev prekine brejost. Sama pojatev traja I - 5 dni in poteka
v 2 fazah. V prvi fazi se opazi
nemir živali, neješčnost, oteče
na sramnica in skakanje po
drugih živalih. Svinja pa ne
dovoli zaskoka. Druga faza
nastopi okoli 24 ur po prvih
znakih gonjenja. Svinja takrat
obmiruje in stoji kot pribita,
otok sramnice nekoliko poje
nja in izceja se gosta viskozna
sluz. Ko opazimo te znake, je
optimalni čas za osemenitev.
To fazo ugotovimo tudi tako,
da z roko pritisnemo svinjo na

J-”'-" " • • ’’

Ureja: dr, Julij Nemanič
mag. Franc Colarič
ko slabo plačano ipd.,” pojasnjuje
mag. Colarič.
Veterinarska ambulanta Tive
ta, d.o.o., bo pokrivala teren bivše
novomeške občine in bo zaposli
la najmanj tri veterinarje. Imeli
bodo tudi terensko povezavo z
operativci, skratka, postati želijo
prava veterinarska ambulanta, ki
bo znala prisluhniti težavam živi
norejcev in vsem drugim, ki ima
jo živali.
J. D.

področje križa. Če odkrijemo,
da svinja miruje že zjutraj, je
•priporočljivo, da jo osemeni
mo isti dan. Če odkrijemo, da
svinja miruje opoldan, bo
primerna za osemenitev na
slednji dan.
Po odstavitvi pujskov se
svinja goni 7. do 9. dan. Tedaj
je tudi osemenitev zelo uspeš
na ne glede na kondicijo svi
nje.
Z uvedbo umetnega ose
menjevanja je naloženo rejcu
več nalog. Za natančno ugo
tovitev začetka pojatve je po
treben ogled reje vsaj 2-krat
dnevno, še boljše 3-krat na
dan. Potrebno si je zapomni
ti, da je optimalni čas za ose
menitev takrat, ko svinja mi
ruje. Ta čas traja en do dva
dni. Pozornost je potrebno
posvetiti tudi zdravju živali
(pravilna prehrana, dodaja
nje mineralno-vitaminskih
mešanic, ugodne zoohigienske
razmere v hlevu).
Pri zdravi živali potekajo re
produkcijski procesi normal
no, kar je tudi zagotovilo do
bre plodnosti in rentabilnosti
reje.
DOLENJSKO-POSA VSK1
VETERINARSKI ZA VOD p.o.
Novo mesto

Svetuje odvetnica
Marta Jelačin
Komasacija zemljišč
Sprašujete, če obstaja nevar
nost, da boste morali v denaciona
lizacijskem postopku zavezancem
vrniti zemljišče, na katerem ste
zemljiškoknjižni lastnik in ste to
zemljišče dobili iz kmetijskega

kmetijski nasveti
Žetev vendarle bolj vesela
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trto neobčutljivo za peronosporo.
Letošnjih, pa tudi že prejš
njih težav je zaradi nekontro
liranega širjenja bolezni toliko,
da zaradi tega ne moremo več
naprej. Če se spomnimo, da nas
je uporaba sistemikov rešila
pred boleznimi, ne da bi karkoli
spremenili v načinu dela, razen
škropljenja, bomo sedaj mora
li to napako popraviti.
Ne gre namreč za peronosporo in oidij, ker smo z upora
bo mineralnih gnojil priklicali
na površje tudi druge bolezni in
škodljivce, da o velikem poslab
šanju kakovosti tokrat ne go
vorimo.
Kaj moramo storiti sedaj, ko
je zadnji čas za odločitev?
Predvsem moramo uskladiti
obremenitev in moč. Moč trsa
žal ni v tisti bujnosti, ki jo do
segamo z mineralnimi gnojili,
trs pridobi moč brez gnojil, ko
rodi na osnovi vsebnosti hu
musa v tleh. Zato moramo, da
bi uspeli v prihodnjem letu, že
letos odstraniti vse grozdje, kar
ga je več kot 30 dag na en
poganek oz. mladico. Velika
napaka je, če mislimo, da je
dovolj, če povprečni pridelek
enega trsa ne presega dovol
jene količine! Pri redčenju na
stavka najprej odstranimo vse
šibke kratke poganjke. Pri sor
tah z zelo majhnimi grozdi je to
vse; pri sortah, ki imajo velike
grozde, najprej odstranimo 3.
pa 2. grozd in, npr. pri žametni
črnini, še skrajšamo konico
grozda, da ne bo ob trgatvi težji
od 30 dag.
Pri preprečevanju bolezni
svetujem uporabo dotikalnih
pripravkov proti peronospori in
žvepla (zlasti v prahu) proti
oidiju. Pomembno je, da škrop
ljenje opravimo zelo natančno.
Poseben problem je gniloba
(botritis), ki je ni možno pre
prečevati s škropljenjem.
(Več podrobnosti prihodnjič)
JOŽE MALJEVIČ

zemljiškega sklada v zameno za
vaše zemljišče, ki ste ga v ta sklad
vložili.
ODGOVOR: Ni potrebno, da
imate za to skrbi. Zakon o dena
cionalizaciji v 16. čl., tretji odsta
vek, izrecno varuje tiste fizične
osebe, ki so pridobile na premo
ženju v družbeni lastnini lastnin
sko pravico, razen če ta ni bila
pridobljena na pošten način, bo
disi s špekulacijo ali z raznimi
drugimi nepoštenimi posli. Glede
na to, da pri vas ni tak primer,
vam te parcele ne more nihče
odvzeti.

KMEČKE IGRE - V okviru prireditev za Občinsko turistično zvezo Brežice,
ki deluje 30 let, in Turistično društvo Krška vas, ki deluje 34 let, so v nedeljo
popoldne pripravili med drugim povorko, padalske skoke in kmečke igre,
s katerih je tudi fotografija. (Foto: L. M.)

Pri pranju bodimo varčni

PO KMEČKO V ŠKOCJANU - Ob prvem Škocjanskem občinskem prazni
ku sta v nedeljo, I4.julija, turistično in vinogradniško društvo organizirali
kmečke igre. Devet ekip iz škocjanske in novomeške občine se je pomerilo
v sestavljanju lojtrnega voza in v vožnji s samokolnico med količki z zave
zanimi očmi. Da pa tekmovalcem ne bi bilo preveč vroče, so se pomerili v
nošnji vode v petlitrskih vrečkah, v zadnji igri pa so se spoprijeli v teku z
vrečami. V vseh štirih igrah je največ točk zbrala ekipa iz Zloganja, druga
je bila ekipa iz Zaloga, za las pa je drugo mesto ušlo ekipi iz turističnega
društva Zagrad. (Tekst in foto: J. Hartman)

Nove vrste pralnih strojev
mnogo manj obremenjujejo
okolje kot starejše vrste mode
lov. Porabijo mnogo manj vode,
elektrike in pralnih sredstev,
perilo pa je kljub temu čistejše.
S pranjem onesnažujemo okolje,
toda brez elektrike in kemije
tudi v prihodnje ne bomo prali,
le stopnjo onesnaženosti bo po
trebno zniževati.
Industrija pralnih strojev je v
zadnjih letih predstavila na trgu
varčne naprave za pranje. Velike
spremembe so nastale v obtoč
nem sistemu, z ekološko narav
nano vodno zaklopko in s krog
ličnim ventilom. Predvsem pa je
pomembno, da vsa količina pral
nega sredstva ostane v posodici
za lug. Če se hočemo izogniti
raznim alergijam, ki so posledi
ca ostankov pralnih sredstev po
pranju v perilu, bodimo pri na
kupu stroja na to še posebno po
zorni.
Cilj sodobnih strojev je manj
ša poraba vode in čistejše peri
lo. To že dosežejo stroji, ki sc jim
voda dovaja v dveh stopnjah. V
zbiralnik se najprej dovede meh

~ venili, pilili .V1IUA1 U1L/.1LL, J1UVU llllMUj,

fj^kupni pogoji bodo podobni kot lani, ko je bilo že opuščeno
JJdanje plačevanje žita po kakovostnih razredih. V odvzetih
hJrcih bodo merili po enotni metodi količino vlage v žitu, odprimesi, hektolitrsko težo in odstotek surovih beljakovin.
jlil“° v odkup ponujena pšenica ali rž imela več kot 13 odst. vlage,
k°.moral prodajalec prej dosušiti ali plačati stroške sušenja ter
njjti količino osuška, ki se ugotavlja in izračuna s posebno for*J°- Na dejansko prodajno ceno bodo vplivale tudi druge kakoie zahteve, predvsem seveda odstotek surovih beljakovin, ki
i^abši kakovosti pridelka marsikje ne bo dosegel zahteve za
L0(liščno ceno. Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,
;'Se zdaj uradno imenuje odkupovalec, ne bo prevzemal pšenice
®nj kot 10 odstotki beljakovin, če pa se bo to kje zgodilo, še
L ?®n bodo ugotovili, da pšenica ne ustreza, jo bodo plačali le
j*9 tolarjev kilogram.
d„°niembno določilo odredbe je tudi obveznost, da bo zavod
t*.Ci)l kmetu oddano pšenico ali rž najkasneje v 30 dneh po prežita na odkupnem mestu oz. 15 dni po prejemu računa, ki
V^ora biti priložen analizni izvid o kakovosti skupaj z
“unskim listom.
Inž. M. L.

Verjetno ne obstajata niti dva
vinograda, ki bi si bila dovolj
enaka, da bi lahko v njih izva
jali popolnoma enake ukrepe.
Zato je od vsakega posamezni
ka odvisno, za kakšne ukrepe se
bo odločil. Splošni nasveti so
namreč primerni za povprečne
razmere in trenutno pomemb
ne dejavnike. Na katere dejav
nike morate biti pozorni sedaj
ali jih poznati od prej, da ne bi
v svojem vinogradu v prihod
nje ravnali narobe? Marsikate
re napake, storjene pri izbiri
sorte in podlage, pripravi tal
pred sajenjem, gojenju trte do
rodnosti in njenem obremenje
vanju, ne morete več popraviti.
Tudi napake pri škropljenju se
nam že maščujejo in se bodo z
leti še bolj, vse pa še poslab
šamo, če obremenjujemo trte s
pretirano uporabo mineralnih
gnojil.
Če je bila glede na rastišče
izbrana napačna sorta in pod
laga ter je bil trs preobremenjevan in gnojen z mineralnimi
gnojili, postane bistveno bolj
občutljiv za bolezni. Ker je
kemična industrija nudila na
kratek rok zelo učinkovita sred
stva, smo za nekaj časa pustili
nekontrolirano širjenje oidija
in peronospore. Sedaj pa je pri
enakem programu zaščite trte
kot prej iz leta v leto manj us
peha. Žakaj?
Sistemiki kot zelo učinkoviti
pripravki so uničili takoj vse
nanje občutljive trose določene
glivice. V ugodnih pogojih so se
razmnoževali samo neobčutljivi
trosi, in ko se njihovo število
tako razmnoži, da delajo gos
podarsko škodo, ugotovimo, da
jih s sistemiki ne moremo usta
viti. Delen uspeh pri uporabi
sistemičnih fungicidov dosega
mo zato, ker imajo dodan še
dotikalni fungicid. Kot sistemik
je edina izjema mikal oz. alijel,
ker ni fungicid, vendar naredi

PRAVNA
svetovaInica

PEČKE IGRE V MLADJU - V nedeljo, 14. julija, je gostilna Kmečki
J>>n iz Kostanjevice v sodelovanju z aktivom kmečkih žena Pod Gorjanpprganizirala kmečke igre. Kmetje iz Gradca, Brezij, Mladja, Prušnje vasi,
čn‘ne in Gradnja so se pomerili v treh disciplinah. V košnji je med
Jurnezniki zmagal Anton Sintič, ekipno pa ekipa Gradca. Vspretnostni
*nji traktorja s prikolico je bil najuspešnejši Martin Kodrič. (Foto: T. G.)

Nejevolja in pritisk kmetov ter njihovih organizacij, predvsem
'lahf Pet'no manji>i pričakovani pridelek, ki bo povrhu vsega še
j0b^e kakovosti, vse to je le zaleglo in omehčalo slovensko vlap 'Ta je delno spremenila že sprejeti tržni red za pšenico in rž in
^.Pravila izhodiščno ceno pšenice na 29,21 tolarja in rži na 27,26
Aja ter uvedla še poseben dodatek - tri tolarje za kilogram odjjPljenega zrnja, kar skupno za pšenico nanese skoraj 33 tolark>
pa je toliko, kot je najmanj zahteval sindikat Slovenske
^ke zveze.
pristojno ministrstvo je izdalo ustrezno odredbo o pogojih odiPa letošnjega pridelka, ki naj bi bil odkupljen najkasneje do

Kaj storiti zdaj?

čalec vode, kjer deluje pet mi
nut, šele nato se odmeri količina
pralnega praška, usklajena z
najnižjo trdoto vode. Prednost
tega postopka je v tem, da lahko
pralno sredstvo, ki ga dodamo že
zmehčani vodi, do kraja razvije
vse svoje lastnosti in na ta način
se lahko prihrani tudi do 18 odst.
kemičnih sredstev. V zadnjih
letih so postala vse bolj uporab
na tekoča pralna sredstva, ki ne
vsebujejo belil in se zaradi zelo
dobre topnosti ne zadržujejo na
tekstilu. Moč tekočih pralnih
sredstev je tolikšna, da odstrani
jo mastne madeže, ostanke koz
metike, kave, čokolade, madeže
mesnih omak in podobno. Ker
ne vsebujejo belila, so primerna
za pisane, rahlo zamazane tka
nine.
Pri izbiri pralnih sredstev je
potrebna pozornost pri vseh, ki
so označena kot univerzalna
pralna sredstva. Razume se, da
so primerna za vse vrste teksti
la, tudi belega, in za vse pralne
temperature. Žaradi navedenih
lastnosti je potrošnik zaveden,
kar pokaže tudi rezultat pranja.
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Novomeščani gostijo mlade Korošce
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Že osmo leto potekajo na OŠ Grm tritedenske jezikovne počitnice - Kljub svoji pomembnosti
še vedno brez prave podpore - Tokrat 21 otrok v treh skupinah - Nekateri že četrtič

i ^

SOISTVO
Gimnazija v Litiji
že jeseni
Pa grad Ponoviče?
LITIJA - Dobri dve leti sta
minili od ideje in prvega sklica
iniciativnega odbora o ustanovitvi
kakršnekoli srednje šole v Litiji,
za kar so veliko zanimanje poka
zali tudi odgovorni na Ministrst
vu za šolstvo in šport RS. Ko pa
se je bilo potrebno odločiti, kakš
no srednjo šolo si Litijani želijo,
so se začeli pojavljati problemi:
naj bo to srednja kmetijska šola
(predlog predsednika občinskega
sveta) ali kakršnakoli druga stro
kovna šola ali pa splošna srednja
šola - gimnazija z maturo? Anali
ze v litijski občini so pokazale
izredno dobre možnosti za usta
novitev srednje šole. Od 260
učencev, ki vsako leto končajo
osmi razred, jih je najmanj 70, ki
imajo željo po srednješolskem
programu, kar ni malo. Pa tudi
testni rezultati tamkajšnjih osnov
nošolcev so zelo ugodni - 110
učencev je nadpovprečnih.
Gimnazija v Litiji bo že v pri
hodnjem šolskem letu imela pro
store v prizidku ene od litijskih
osnovnih šol, tako so odločili svet
niki. Pozneje bo prostore dobila
na razpolagao osnovna šola, saj
jih bo z uvedbo 9-letke še kako
potrebovala.
Seveda gimnazija prinaša vrsto
prednosti: šolanje v domačem
kraju, kar je veliko cenejše, od
pade vsakodnevna vožnja, učenci
iz oddaljenih krajev (Gabrovka,
Dole, Konjščica, Vače itd.) bodo
lahko bivali v internatu. Še vedno
pa obstaja možnost in želja uspo
sobiti grad Ponoviče iz 16. stolet
ja za Srednjo kmetijsko šolo. Se
danji lastnik gradu je KGZ Liti
ja, ki je nekdanja gospodarska
poslopja pod cesto preuredil in
namenil za vzrejo prašičev in
govedi, grad pa pustil propadati,
tako da kaže danes žalostno po
dobo.
*X X
XX
M. ŠUŠTERŠIČ

12. MEDNARODNI POLETNI
TABOR GLASBENE
MLADINE SLOVENIJE
DOLENJSKE TOPLICE - V
nedeljo, 14. julija, se je na Tabo
ru mladih Slovenije v Dolenjskih
Toplicah začel Mednarodni polet
ni tabor Glasbene mladine Slo
venije. Trajal bo 11 dni, do 25. juli
ja, na različnih področjih glas
benega ustvarjanja pa bo sodelo
valo 50 zagnanih glasbenikov. V
ponedeljek, 21. julija, bo ob 21.
uri v Metliki nastopil mladi go
dalni orkester, v torek, 22. julija,
ob 20. uri v Novem mestu in v sre
do, 23. julija, ravno tako ob 20. uri
v Celju.

SEMINAR O JAZZU NA
GRADU PODSREDA
PODSREDA - V petek, 12.
julija, je bil zvečer v atriju gradu
Podsreda uvodni koncert semi
narja za improvizacijo v jazzu Tvvo
to sexes, ki bo trajal še do jutri, 19.
julija, v okviru programa Poletje
na gradu Podsreda 1996. Koncert
sta izvajala profesorja Jerry Bergonzi iz ZDA in Philippe Geiss iz
Francije.

DRUGI NOVOMEŠKI
POLETNI VEČER
NOVO MESTO-Za kon
certom pianistke Dubravke
Tomšič-Srebotnjak se v do
lenjski prestolnici v ponede
ljek, 22. julija, ob 20. uri v
atriju kapiteljske proštije
ponovno obeta zanimiv glas
beni dogodek. Nastopil bo
Mednarodni godalni orke
ster Glasbene mladine Slo
venije, koncert pa predstav
lja drugi Novomeški poletni
večer, ki jih tudi letos pri
pravlja ZKO Novo mesto. Če
bo slabo vreme, bo koncert v
avli KC Janeza Trdine.
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OBČINSKI TREBANJSKI PIHALNI ORKESTER V HOLANDIJI Občinski pihalni orkester Trebnje se je v sredo vrnil s 5. mednarodnega
folklornega festivala Holten, ki je bil v Holandiji v organizaciji svetovne
zveze CIOFF. Na festivalu je sodelovalo 17 skupin iz 12 držav. Predstav
ljale so se glasbene, folklorne, akrobatske skupine, vse s svojo nacionalno
folkloro. Godbenike so domačini lepo sprejeli, jim razkazali svoje farme,
ki so tam glavni vir dohodka. Trebanjski orkester je imel šest nastopov,
največji uspeh pa so glasbeniki doživeli na predstavitvi Evropa spektakel
show, ko jih je dva tisoč gledalcev nagradilo z bučnim aplavzom. Predsed
stvo CIOFF si še želi podobnega sodelovanja, s trebanjsko godbo pa bodo
navezale stike še druge skupine.

Poletna Rast
Izšla druga dvojna številka

karjevega rojstva razmišlja o
tem velikanu našega slovst
va, Bariča Smole obuja spo
min na letos umrlo pesnico
in pisateljico Gitico Jakopin,
Andreja Pleničar ob 50-letnici Knjižnice Mirana Jarca v
Novem mestu razgrinja zgo
dovino in pomen te ustano
ve, medtem ko o Kjižnici
Brežice ob njeni 50-lctnici
piše Tea Bemkoč, Martin
Šoško pa o pol stoletja breži
ške gimnazije.
V rubriki Družbena vpra
šanja sta priobčena dva ob
sežna zapisa: France Kresal
v prispevku Od zemljiške
odveze do agrarne reforme
obravnava spremembe gos
podarske strukture in druge
okoliščine, ki so se zgodile v
zadnjem stoletju in oblikova
le današnjo prebivalstveno in
posestno strukturo podeželja
na območju nekdanjega no
vomeškega okraja, Stane
Čehovin pa razmišlja o slo
venski šolski zakonodaji v
duhu avtonomnosti, odprto
sti in pluralnosti. Mira Ivano
vič v zapisu Parki za življe
nje v rubriki Rastoča knjiga
piše o krajinskem parku Kol
pa, ki čaka, da se uvrsti med
zavarovane naravne sloven
ske parke.

Druga letošnja dvojna šte
vilka Rasti, dolenjske revije
za literaturo, kulturo in druž
bena vprašanja, te dni pri
haja med naročnike in na
knjižne police knjigarn. Po
nuja veliko zanimivega, po
globljenega, poučnega in
strokovnega branja ter tudi
nekaj paše za oči, saj je to
kratni gost revije ugledni
slikar in grafik Bogdan Bor
čič. Nekaj njegovih izbranih
del je predstavljenih na stra
neh revije, o umetniku in nje
govem delu razmišlja Jožef
Matijevič, daljši pogovor z
njim o pomembnejših posta
jah njegovega življenja in
ustvarjanja pa je za rubriko
Naš gost pripravil Milan
Markelj.
Sicer pa je razpored vse
bine ustaljen in se začenja z
uvodnim nagovorom odgo
vornega urednika Jožeta
Škufce, nadaljuje pa s pesni
škimi in proznimi stvarit
vami, ki sojih tokrat prispe
vali Primož Repar, Ivan Gre
gorčič, Andrej Rifel-Felan,
Smiljan Trobiš, S. Vindiš,
Jože Sevljak, Anica Zidar in
Razdelek Odmevi in odzi
Franc Šetinc. Za pogled v
vi so zapolnili: Rudi Stopar z
zakladnico svetovne književ
zapisom o Štovičkovi razstavi
nosti je poskrbel Janez Me
ob stoletnici njegovega rojst
nart, ki priobčuje prevod
va, Lidija Murn s prispevkom
Hvalnice letnim časom an
o 50-lctnici novomeške glas
gleškega pesnika Jamesa
bene šole, Darija Jakše z ori
Thomsona.
som prvega praznovanja
S prispevki Staneta Gran
dneva knjige v Novem me
de, Aleša Gabriča, Bogdana
stu, Franci Šali s pregledom
Osolnika, Francija Šalija in
šestili knjižnih novosti, ki so
Vladimirja Kavčiča se za
izšle pri Dolenjski založbi,
ključuje objavljanje omizja
Joža Miklič pa s prispevkom
Rasti, na katerem so lani
o upravljanju z javnimi pri
strokovnjaki iz vse Slovenije
hodki in odhodki v očeh vo
razmišljali o Kavčičevem ro
livcev. Seveda tudi v julijski
manu Minevanje in o vrašaštevilki Rasti Karel Bačer
njih, ki jih to pomembno
nadaljuje z objavljanjem za
delo sodobnega slovenskega
nimivega in pomembnega
leposlovja odpira.
gradiva za Dolenjski biograf
Razdelek, namenjen kul
ski leksikon, Peter Štefančič
turi, prinaša zapis Borisa
pa v Kroniki podaja zaris
Dularja o novomeškem gra
pomembnejših dogodkov, ki
fičnem bienalu, ki bogati kul
turno podobo vse Slovenije. 'so se zvrstili na območju
geografske Dolenjske od
Slede zapisi, ki so naravnani
februarja do aprila.
prevsem jubilejno: France
Bernik ob 120-letnici Can
MiM

NOVO MESTO - Že mi moramo paziti na slovenščino, za materni
jezik pa morajo še bolj skrbeti Slovenci na avstrijskem Koroškem. Eden
izmed načinov je tudi organizacija jezikovnih počitnic, kijih Krščanska
kulturna zveza iz Celovca pripravlja že osem let v Novem mestu, seve
da skupaj z OŠ Grm, ki nudi prostore za učenje slovenščine in ostale
dejavnosti. Del jezikovnih počitnic pa mladi Korošci preživljajo pri
novomeških družinah, ki jih za tri tedne sprejmejo medse. Imajo se
lepo, dobro napredujejo v učenju slovenščine, sicer pa bodo svoje
“letošnje” dosežke kot vedno na koncu počitnic predstavili svojim
staršem, učiteljem in ostalim zadnji dan bivanja pri nas, na pikniku v
Dolenjskih Toplicah v soboto, 20. julija.
Te vrste počitnic je Krščanska
nja Simčič, Jasna Ignjatič in Dani
kulturna zveza začela v okviru
ca Rangus. Vse tri so predstavile
akcij pod geslom Slovenščina svoje delo: vsak dan imajo dve uri
moj jezik. Znano je, da se da je
jezikovnega pouka, po malici dve
zik najučinkoviteje naučiti tam,
uri interesnih dejavnosti, ko se
kjer se aktivno govori. Tako so
mladi lahko odločajo za glasbo,
izbrali Slovenijo, Novo mesto pa
folkloro, šport, likovno, grafično
zato, ker je pokrajinski pogovor
dejavnost... Vsak teden jim pope
ni jezik v tem delu najmanj pod
stri celodnevni izlet, in tako so si
vplivom drugih jezikov. Tu so
ogledali že Dolenjsko, Gorenjsko
naleteli na dober odziv tako Za
in Primorsko. Ob koncu počitnic
voda za šolstvo in šport - območne
pa bodo pripravili tudi svoje glasi
enote Novo mesto kot osnovnih
lo in predstavili sebe in svoje vtise.
šol, občine. Poleti 1989 je na Do
Učiteljice opažajo, da je vsako
lenjsko že prišlo prvih 24 koroških
leto slabše predznanje slovenšči
Slovencev, starih od 10 do 15 let.
ne, zato morajo delati zelo didak
Njihovi obiski so se nadaljevali
tično, motivacijsko in seveda indi
razen leta 1991, ko so bile jezi
vidualno. Delo v šoli pa nagra
kovne počitnice zaradi političnih
jujejo družine gostiteljice, ki lepo
dogodkov pri nas odpovedane, in
skrbijo zanje in skušajo odpraviti
tako seje do sedaj zvrstilo že 178
tudi največjo oviro mladih Koroš
otrok. “Nekateri so prišli tudi po
cev - domotožje. Pri tem jim
dvakrat, trikrat, štirikrat in ravno
pomaga Marija Suklitsch iz Koro
pri teh se že vidi kakovostna rast
znanja slovenskega jezika,” je
povedala Olga Golob, glavna
koordinatorka jezikovnih počitnic
na OŠ Grm.
Letos Novo mesto gosti 21
otrok iz Koroške, vzgojno-izobraževalno delo, ki poteka v treh sku
pinah (glede na starost, predzna
nje in motiviranost), pa vodijo
učiteljice slovenskega jezika: So

* Da jezikovnim počitnicam
pripisujejo velik pomen, sej*
pokazalo tudi na četrtkovi novi
narski konferenci, na kateri so
sodelovali organizatorji Krščan
ske kulturne zveze: predsednik
dr. Janko Zerner in tajnik Nužej
Tolmajer, predstavnika ministr
stva za šolstvo in šport RS: Vita
na Lukas, vodja službe za med
narodno sodelovanje, in Koman
Gruden, strokovni sodelavec i*
zamejsko šolstvo, Tomaž Ogrist
vodja manjšinskega šolskega
oddelka, Robert Judež, sekretar
za kulturo, šport in mladino na
novomeški občini, Franci Kek i*
zavarovalnice Tilia kot sponzor
ravnatelj grmske osnovne šok
Marjan Spilar in drugi. Vsi gost
je so bili navdušeni nad takšnim
sodelovanjem z zamejstvom, saj
so videli, da se tu dela “z glavoi
roko in srcem”, obljubili pa s«
moralno podporo. Ta pogosto vo
di do finančne. Morda tudi tukaj-

v
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L. MURN
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VAJE V SLOGU - R.
QUENEAU
CERKLJE OB KRKI - 210.
Učni center Slovenske vojske
Cerklje ob Krki je v sredo, 17. juli
ja, zvečer v tamkajšnjem Prosvet
nem domu pripravil gledališko
predstavo slovenskega kulturnega
društva Tabor (Opčine - Trst) Vaje
v slogu - R. Ouencauja v režiji
Edite Frančeškin. Pred predstavo
so na platoju pred dvorano nasto
pili mladi glasbeniki, med njimi
tudi vojaki tega učnega centra.

TUDI NASI NA
MEDNARODNEM
FOLKLORNEM FESTIVALU
BELTINCI-Od 26. do 28. juli
ja bo v Beltincih 26. mednarodni
folklorni festival. V nedeljo, 28.
julija, bodo ob 15. uri v beltin
skem parku nastopile najboljše
folklorne skupine iz Slovenije ter
gostujoče skupine iz Porabja in
Češke. Predstavili se bosta tudi
folklorna skupina KUD France
Prešeren z Račne pri Grosupljem
(splet dolenjskih plesov) in FS
Dragatuš iz Dragatuša s spletom
belokranjskih plesov.

Avgusta najbrž ne bo vseh učbenikov
Minula prednaročniška akcija šolskih knjig na več obrokov še vedno najbolj ugoden
način kupovanja - 70 odstotkov učbenikov še ni izšlo - Cene ostajajo iste
NOVO MESTO - Res, da je september še daleč, pa tudi ne. Še pose
bej, če moramo poskrbeti vse potrebne učbenike za šolarja. Čeprav
založniki obljubljajo, da vse potrebno do avgusta v slovenskih knjigar
nah bo, pa vendarle obstaja upravičena bojazen javnosti, da se tik pred
šolo le ne bo dalo dobiti vseh šolskih knjig. 70 odstotkov jih namreč še
ni izšlo, založbe pa določenih učbenikov menda tudi ne nameravajo
ponatisniti. Kako je z njihovo založenostjo v knjigarni Mladinska
knjiga v Novem mestu, je povedal njen vodja Janez Brulc.
“Najbolje so naredili tisti, ki so
skladov na osnovnih šolah, ki pa
si šolske učbenike rezervirali v
nekako niso zaživeli. Praktično je
prednaročilu do 15. julija. Lahko
sicer, da si v šoli za leto dni za
so brez skrbi, da jih bodo dobili po
določen znesek “sposodiš" vse
10. avgustu, imeli pa so še ugod
potrebne učbenike (35 odstotkov
no možnost plačila na tri obroke,”
cene novih), toda mnoge bi (bo)
je razložil Brulc. In teh je kar ve
šolar potreboval še leta naprej na primer knjige za jezike - pa
liko. Ostali si bodo morali knjige
tudi tako zelo poceni to ni, še
kupiti v redni prodaji od 15. av
posebej če v družini ni le en šolar.
gusta do 15. septembra in ni go
Tako se še vedno veliko potroš
tovo, da bodo te v knjigarnah v
nikov odloča za nakup šolskih
zadostnih količinah. Vsi založniki
knjig. Pohvalno je to, da se vsaj
se namreč bojijo zalog. In kako se
njihove cene že štiri leta niso spre
je še mogoče preskrbeti s šolski
menile.
mi učbeniki? Akcije Modri Janez,
Janez Brulc je povedal, da se
ko je bilo vse knjige mogoče dobi
ti določen dan na enem kraju,
bodo potrudili, da bo jeseni po
Državna založba Slovenija že
nudba šolskih knjig čim boljša,
nekaj časa nima več. Na ministrst
kupcem pa bi bilo mnogokrat
vu za šolstvo in šport so se raje
lažje ustreči, če bi vedeli, kaj
odločili za oblikovanje učbeniških
sploh želijo. Mnoge šole žal nam-

ške, ki je vse tri tedne v Nove®
mestu.

reč niso poskrbele za natančne
sezname potrebnih šolskih učbe
nikov.
L. MURN
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MLADI KOROŠCI ZAGNANI PRI DELU - Učiteljica Jasna Ignjald
(prva z leve) s svojo skupino otrok. O njenem napredku pri slovenščini s°
se lahko prepričali tudi gostje novinarske konference, ki so obiskali vse lfl
skupine. (Foto: L. Murn)

Kateri učbenikje “pravi”?
Zmeda in nesporazumi pri nakupih, ker večina šol svojim
učencem ni pripravila sezname potrebnih učbenikov
NOVO MESTO - “Rada bi
vse šolske knjige, ki jih moj sin
potrebuje za 6. razred osnovne
šole!"pravi mama prodajalcu v
knjigarni. “Gospa, povejte mi
natančno, katere učbenike želi
te, "odgovori ta. "Ja, saj sem vam
povedala, vse za 6. razred, niče
sar še nima, "nadaljuje mama in
se čudi, kako da prodajalec tega
ne ve. Saj to je vendar njegova
služba, bo že našel vse potrebno.
Toda dandanes nakupi šolskih
učbenikov niso tako enostavni
kot včasih. Za določen predmet
namreč ne obstaja “le" en sam
učbenik, pač pa tudi več, ki jih je
potrdil Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje. Tako se
različne šole oziroma njihovi uči
telji poslužujejo različnih knjig,
tudi alternativnih, pač tistih, ki se
jim zdijo najbolj primerne. Zato
nastopijo težave pri naročilih in
nakupih. Večina šol namreč ne
poskrbi za sezname, ki bi jih še

pred počitnicami ponudila svo
jim učencem in njihovim star
šem ter s tem njim in knjigarnar
jem olajšala nakup knjig. Tako
nihče zagotovo ne ve, katere
učbenike otroci potrebujejo, da
pa bi starši kupili kar vse možne
za določen razred, pa tudi ne gre,
še najmanj finančno. Žal so
mnogi učitelji na to svojo dolž
nost kar pozabili (na to bi jih
morali spomniti tudi ravnatelji-V
in tudi zato prihaja do zgoraj
opisanega in podobnih primerov.
Seveda tudi tukaj obstajajo
svetle izjeme, na primer dve naši
osnovni šoli, ki že leta zgledno
pripravljata sezname knjig, ki jih
v prednaročniški akciji naročijo
v knjigarni Mladinska knjiga. To
sta osnovni šoli Prevole in Šent
jernej. Veljalo bi ju posnemali, le
seveda želimo, da bodo šolarji 1septembra imeli v torbah prave
učbenike.
LIDIJA M URŠ

queneaujevevaje'.

SLOGU V DOLENJSKI^
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NAJBOLJ VES INI ŽI: KUPUJEJO UČBENIKE - Čeprav večina še
odlaša z nakupi, ki jih vsako leto zahteva začetek novega šolskega leta, pa
so verjetno najbolj prav storili tisti, ki so učbenike naročili t- predprodaji.
Jeseni bo vsaj nekatere verjetno težko dobili. Torej “rana ura - zlata ura ".
(Foto: L. Murn)

DOLENJSKE TOPLICE - W
nes, v četrtek, 18. julija, bo ob f"
uri na vrtu gostilne Rog zanintb
glasbena prireditev, ko bo nas|a
pila gledališka skupina SI°V^J
skega kulturnega društva Thbof
Trsta. Režiserka Edita FrančeŠ*1
je dramaturško predelala Z”8,
menilo Oueneaujevo delo v kab ,
ret, originalno glasbo je nap'*:
skladatelj Nevio Miklavčič, igra ka Sara Balde pa je za vlogo v1 [
J-/«
VU.IkUT I prejela Severjevo 1,3y
predstavi
grado. Vstopnine ni. Včeraj je
restavraciji Zdravilišča Dolenji'
Toplice nastopil glasbeni tri0,1
sodelovanju Glasbene mladi1'1,
Slovenije.
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Strožji nadzor za delo na črno Ponovno potrjena urejenost
Inšpektorji za delo naj bi imeli po novem večja pooblastila - Denarna kazen 100
tisočakov za eno kršitev - Možna celo uvedba stečaja ali likvidacijskega postopka
Delo na črno seje pri nas precej razširilo, in kljub temu daje zaposlo
vanje na črno nezakonito, so za zdaj inšpektorji za delo pri preganja
nju kršiteljev precej nemočni. Zato je vlada prejšnji teden potrdila
novelo zakona o inšpekciji dela, zakon, za katerega je predlagana
obravnava po hitrem postopku, pa med drugim pomeni uresničevanje
tistega dela socialnega sporazuma za leto 1996, ki ureja pravno var
nost delavcev.

GROZIL LASTNICI TRGO
VINE - Rom Z. H. iz Male Loke je
"•emeljeno osumljen ogrožanja var
nosti, ker je 4. julija v trgovini
“lonček v Šentlovrencu grozil last
nici M. G. iz Martinje vasi, da bo
Pretepel njo in družino ter ji razbil
'rgovino.
• VLOMIL V BIFE NA KOPALI
ŠČU - 8. ali 9. julija je neznanec na
kopališču v Gribljah vlomil v bife in
ukradel nekaj alkoholne pijače, soJ°ve in sladoled. S tem je lastnika
. P- iz Gribelj oškodoval za okoli 50
'«oč tolarjev.
PO RIBE V RIBOGOJNICO * noči na 8. julij je neznanec pre
plezal ograjo ribogojnice v Luknji
Pri Prečni ter ulovil postrvi. S tem je
Pibiško družino Novo mesto oško
doval za 30 tisočakov.
. OB DENAR - 9. julija dopoldne
!e neznanec v Šentrupertu vlomil v
sfanovanjsko hišo ter ukradel 22
«soč tolarjev in 6 tisoč šilingov.

Ni bilo bombe,
pač pa videokaseta
Evakuirali ulico
METLIKA - Josip R. iz
Hrvaške se je v soboto, 13.
julija, okoli pol desete ure
zvečer pripeljal v Metliko na
Ulico Belokranjskega odre
da. Pri hiši Branka P. je sto
pil iz avta in lastnikovi ženi
povedal, da bo zminiral hišo.
Odpeljal seje po ulici naprej
do nedograjene stanovanj
ce hiše svojega strica Antuna R., s katerim je sprt. Sto
pil je iz avta in v pritličju
hiše pustil manjši paket,
uato pa seje z veliko hitrost
jo odpeljal. Soseda je takoj
Poklicala policiste in jim
Povedala, daje občan grozil
* razstrelitvijo hiše. Polici
sti so takoj odšli na kraj de
janja, evakuirali so stanovalce, ki živijo v neposredni
bližini nedograjene stanovaiyske hiše, IS minut pred
Polnočjo pa sta na kraj do
godka prišla tudi strokov
njaka iz protibombne zašite
Ljubljane, ki sta pregle
dala objekt in paket. A v pa
ketu ni bilo bombe, kot je
fekel Josip, pač pa dve iz
posojeni videokaseti. Polici
sti so Josipa R. prijeli in ga
Pridržali do iztreznitve. Za
kadi vožnje pod vplivom al
kohola se bo srečal s sodni
kom za prekrške, zaradi
kršitve javnega reda in miru
Pa so zoper njega napisali
kazensko ovadbo.

AVTO ZGOREL ZARADI
^EPERELIH CEVI - 9. julija
e 51--letni M. M. iz
DL14-3«”!
pečnega
o.
^nega sela
vozil osebni avto
S
El
^rd Escort
od Spodnje Pohance
P oti Zgornji Pohanci. Ko je
7'Peljal v Arnovo selo, je opazil,
aviS£ 'zPoc* pokrova kadi. Takoj je
• 'P ustavil, odprl pokrov motor,j 'n poskušal ogenj pogasiti z
lo AVno bluzo, kar pa mu ni uspe,-Cez 2 minuti je k njemu pripePo v vozn'k tovornjaka, ki je
to
-a* 8as'*' 'L gasilnim apara
ti ^a' neusPe^no- Požar se je
Ostril po celem avtu, ki je popol2ama zgorel. Do požara je prišlo
o rat!i preperelih cevi za dovod
Cj r',Va. zaradi česar je začel ben‘ztekati na vroč motor.
j,.,..0 LEVI STRANI CESTE - 8.
N„'Ja ob 9.30 je 14-letni Š. T. iz
z
Va*' Pr' Brežicah vozil kolo
^rv
P°
ccsl' oc*
a5ke meje proti Novi vasi ob
p

Po novem zakonu bo moral
delodajalec, pri katerem bodo
inšpektorji za delo ugotovili zapo
slovanje na črno, delavce redno
zaposliti. Če bo takšno nepravil
nost inšpektor ugotovil dvakrat
zapored, bo lahko sprožil posto
pek za likvidacijo oziroma stečaj
podjetja ali obrti, seveda pa se ne
bo mogel kršitelj izogniti niti

POŽAR V POSLOVNOSTANOVANJSKEM
OBJEKTU
LITIJA - V kletnih prostorih
poslovno-stanovanjskega objekta
v središču Litije je v petek okoli
22.ure izbruhnil požar. Na kraj
dogodka so takoj prišli litijski in
šmarski gasilci, ker pa se je ogenj
hitro širil, so bili prisiljeni na
pomoč poklicati še Ljubljansko
gasilsko brigado. Požar so pogasili
okoli 3.ure zjutraj. Med gašenjem
so morali iz stavbe skozi okna
rešiti okoli 100 stanovalcev, saj je
obstajala nevarnost eksplozije:
gasilci so v kleteh našli jeklenke,
barve, lake in druge vnetljive
tekočine. Do eksplozije na srečo
ni prišlo, slišalo pa se je več
manjših. Pri reševanju nihče ni bil
poškodovan. Vzroki požara še
niso znani, škodo pa ocenjujejo na
okoli 10 milijonov tolarjev, saj je
uničenih 36 kleti in vsi skupni
prostori. Škoda je velika tudi v
trgovini in bifeju.
.
M. ŠUŠTERŠIČ

70 LET GASILSKEGA
DRUŠTVA BOŽAKOVO
BOŽAKOVO - V nedeljo, 21.
julija, bo ob 17. uri na Božakovem
svečanost ob 70. obletnici ustano
vitve gasilskega društva. Pričela se
bo s svečanim mimohodom skozi
vas do gasilskega dorna, kjer bo
proslava. Sledila bo vrtna veseli
ca z bogatim srečelovom, za jeda
čo in pijačo bo poskrbljeno. Iste
ga dne ob 11. uri bo žegnanje pri
božakovski cerkvi sv. Magdalene.

V

Se vedno največ
nesreč zaradi
prehitre vožnje
Kar tretjina manj nesreč
KRŠKO - V času akcije Hitrost
ubija, torej med 25. majem in 25.
junijem, je bilo na območju UNZ
Krško za dobro tretjino manj
nesreč. V 74 nesrečah sta umrli
dve osebi, lani pa v istem času štir
je. Kljub vsemu je hitrost še ved
no najpogostejši vzrok prometnih
nesreč, sledi nepravilna stran in
smer vožnje ter neupoštevanje
prednosti. Med akcijo so policisti
razdelili preko 2.000 zloženk,
izrekli skoraj 2.000 mandatnih
kazni, 62 voznikov so predlagali
sodniku za prekrške, ker so pre
koračili hitrost v naselju nad 30
km/h ali pa izven naselja nad 50
km/h.
Sicer pa se je v prvem polletju
na območju UNZ Krško pripeti
lo 440 prometnih nesreč, kar je
sicer malenkost manj kot leto
prej, je pa letos na cestah v Posav
ju umrlo že 12 oseb, medtem ko
so v istem obdobju lani ceste
zahtevale 9 življenj. V prvem pol
letju letos so policisti skupaj
izrekli preko 15 tisoč mandatnih
kazni, lani pa so jih v tem času
nekaj več kot 6.000.

po

dolenjski
deželi

• Očitno je, da poletna vro
čina prav nič ne vpliva na
dejavnost tatičev, prav na
sprotno. Vlomi in tatvine se
vrstijo kol po tekočem traku.
Prejšnji teden na primer sta se
dva neznana Roma pripelja
la na dvorišče stanovanjske
hiše v Zameškem. Oškodo
vanca J. B. sta spraševala, če
bi prodal kobilo, zato so odšli
proti hlevu. A očitno Romov
kobila niti ni tako zanimala,
saj je enega od njiju bolj
pritegnila denarnica, ki jo je
imel J. B. v žepu. Imel je tudi
dober nos, saj je z usnjeno
denarnico dobil tudi 30 ti
sočakov in dokumente.
• Verjetno je neznanec, ki je
v noči na 12. julij obiskal de
likateso Kmečke zadruge
Brežice, zamenjal noč za
dan. Vendar ga sploh ni mo
tilo, da tam ni bilo trgovke, ki
bi zaračunala nabrano blago.
S polnim naročjem prehram
benih in kozmetičnih izdel
kov je brezkrbno zapustil tr
govino, ki je postala lažja za
50 tisočakov.
• Zadnje čase je zelo popu
larno tudi orožje in nekdo, ki
mu je bilo očitno škoda de
narja zanj, se je ponj raje od
pravil ponoči, ko vse spi.
Tako je v noči na 13. julij vlo
mil v trgovino Rojal na Pre
šernovem trgu v Novem me
stu, ki se ukvarja s prodajo
ameriškega zračnega orožja.
Izbira je bila res velika in nez
nani vlomilec je odnesel več
zračnih pušk, pištol, nožev,
daljnogledov, lokov in trgovi
no oškodoval za okoli mili
jon tolarjev.

TREBNJE - Ministrstvo za
notranje zadeve in Turistična
zveza Slovenije ocenjujeta ure
jenost policijskih postaj od leta
1994. Pri tem so pomembni
tako videz objekta, okolice,
notranjih prostorov, urejenost
panojev s preventivnimi infor
macijami za občane kot tudi
prijaznost policistov. In pri
vsem tem pravzaprav ni na
ključje, daje naslov najbolj ure
jene policijske postaje že dru
gič zapored dobila postaja v
Trebnjem.
Za skrbno urejeno okolico
postaje skrbijo pravzaprav vsi
zaposleni, in to v prostem času,
ki seveda ni plačan. Letos so z
nekaj delovnimi akcijam okoli
co še dodatno olepšali, saj so s
pomočjo trgovine Hoby pro
gram iz Trebnjega uredili vodo
met. Za bogato balkonsko cvet
je je poskrbela cvetličarna Šeni-
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PRETEPLI SO JU IN
OKRADLI
METLIKA - V soboto, 13. juli
ja, okoli 3. ure zjutraj so 17-letni
Gregor S. z Brezovice pri Ljub
ljani, Danijel D. in še dva prijate
lja odhajali iz lokala M klub v
Črnomlju. Do njih so stopili štir
je fantje, ki so hoteli vedeti, kje
stanujejo, in ko so jim povedali,
da so Ljubljančani, sojih napad
li. Fantje so skušali zbežati, ven
dar so neznanci Gregorja in
Danijela ujeli, ju zbili na tla, ju
brcali in od njiju zahtevali denar.
Oškodovanca sta imela le 250 to
larjev, zato so nasilneži od Gre
gorja zahtevali verižico, ki jo je
imel okoli vratu. Ker je ni hotel
dati, mu jo je eden od napadalcev
strgal, nato pa so ga še pretepli.
Gregorja so oškodovali za 50
tisočakov, zaradi poškodb pa so
mu morali nuditi zdravniško
pomoč v črnomaljskem zdravst
venem domu in kasneje v Kli
ničnem centru.

1i-jnsa
ŽE DRUGIČ NAJBOLJ URE
JENA - Policijska postaja Treb
nje, ki je bila zgrajena letu 1981,
je bila konec junija proglašena za
najbolj urejeno med postajami,
zgrajenimi do leta 1985. Da je vse
tako, kot je, je 26 zaposlenih
žrtvovalo prenekatero prosto (in
neplačano) uro.
ca iz Dolenjskih Toplic, pri delu
jim pomagata krajevna skupno
st Trebnje in komunala Treb
nje, posluh za urejenost policije
pa ima tudi župan občine. “Tu
di v bodoče bomo pozorni na
videz okolice in postaje, saj ure
jenost ni v ponos le policiji, pač
pa tudi kraju,” pravi komandir
policijske postaje Trebnje Ja
nez Kukec.
Akcija Turistične zveze in
Ministrstva že vpliva na vse
večjo urejenost policijskih po
staj, pravzaprav pa je to tudi
njen namen.
T. G.

fDOLENJSKI UST)
TRČIL V DREVO IN
UMRL
DRAGA - V nedeljo, 14.
julija, deset minut pred 18.
uro je 28-letni Zoran M. iz
Hrvaške vozil avto po magi
stralki z Obrežja proti Ljub
ljani. Pri Dragi je iz nezna
nega vzroka zapeljal na des
no utrjeno bankino, nato pa
je sunkovito zavil levo. Avto
je začelo zanašati, nato gaje
dvignilo v zrak in vrglo na
travnik. Padel je na travnik,
kjer gaje ponovno dvignilo v
zraki in vrglo v jablano ob
lokalni cesti. TVčenje je bilo
tako močno, da je jablano
izruvalo, voznik pa je na kra
ju nezgode umrl.

ODSTRANILI
SPOMENIK
ČRNOMELJ - Pred 36 leti
so pri železniškem nadvozu
Vranoviči postavili spomenik
in spominsko ploščo. Vandali
so spomenik nasilno odstra
nili, poškodovanega pa so
našli na odpadu v Ljubljani
in ga predali Zavodu za spo
meniško varstvo v Novem
mestu. Na policiji v Črnom
lju so pojasnili, da je zadeva
raziskana in bodo zoper sto
rilce napisali kazensko ovad
bo. Barbarsko dejanje je ob
sodil tudi mestni odbor Zve
ze borcev in zahteval, naj sto
rilce ostro kaznujejo.

Sotli. Ko je pripeljal pred ostri
ovinek, kjer je zaradi drevesa sla
ba vidljivost, je zapeljal na na
sprotni pas. Takrat je pripeljal
nasproti 74-letni V.I. iz Kraljevca
na Sotli, ki je vozilo ustavil, a je
motorist kljub temu trčil v avto.
Motorist in njegov sopotnik 12letni V. G. iz Nove vasi sta padla
in se hudo poškodovala.
PREHITRO S KOLESOM - 8.
julija ob .19.45 je 14-letni B. S. iz
Brezja v brežiški občini po rahlem
klancu vozil kolo od Nove vasi
proti Obrežju. Pri eni od hiš je
dohitel avto, ki ga je vozil 77-letni V. J. iz Pavlove vasi. Ko je ta
opazil kolesarja, ki se mu je nag
lo približeval, je zavil desno proti
parkirišču, vendar je kolesar zara
di prehitre vožnje in pomanjklji
vega kolesa (zavore namreč niso
delovale) trčil v avto. Kolesarja je
odbilo na nasproti vozni pas, kjer
je obležal hudo ranjen.
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plačilu denarne kazni. Spremem
ba zakona namreč omogoča in
špektorju, da na kraju prekrška z
denarno kaznijo v višini 100 tiso
čakov kaznuje delodajalca, če ta
zaposluje brez pogodbe o zapo
slitvi oziroma če sklene pogodbo
o delu, ki je v nasprotju z zakon
om o delovnem razmerju. Posto
pek za likvidacijo bo lahko in
špektor sprožil tudi v primeru, če
delodajalec omogoča delo tujcem
in osebam brez državljanstva v
nasprotju z zakonom o zaposlo
vanju tujcev.
Obstoječi zakon, ki je v veljavi
dve leti, je sicer omogočil boljše
delo inšpekcijskih služb, vendar
zakonske možnosti še vedno niso
prispevale dovolj k učinkovitosti •

inšpektorjev na področju zagotav
ljanja pravnega varstva delavcev,
še zlasti na področju prepreče
vanja zaposlovanja na črno. Če je
na primer inšpektor za delo zara
di zaposlovanja na črno izdal pre
poved opravljanja delovnega
procesa do odprave nepravilno
sti, se je običajno zgodilo, da je
delodajalec delavca, ki ga je imel
zaposlenega na črno, preprosto
odpustil. Prav zato delavci takšnih
kršitev raje sploh niso prijavili.
T. G.

Policijska postaja TVebnje že drugič zapored najbolje
urejena policijska postaja v Sloveniji

Prekupčevarije krivo za smrt dveh Romov?
V gozdu pri Cerkljah ob Krki ustreljena dva Roma - Storilci še neznani - Medromski obračun skoraj izključen,
možno pa, da je bil dvojni umor posledica prekupčevanja z orožjem
KRŠKO - V ponedeljek popoldne je bilo romsko naselje Kerinov
grm sredi krškega polja zavito v žalost. Romi - v naselju so bili
tudi iz okoliških romskih naselij - so posedali po tleh. Ko je bilo
že od daleč zaslišali kombi, ki je pripeljal obe trupli, je bilo po
naselju slišati glasen jok številnih žensk, ki so se v žalosti raje
umaknile malo stran od hiš.
njem konj. “Romi imamo ved
28-letni Stanko Hudorovac
no ves denar pri sebi,” pravi
in 56-letni Vladimir Brajdič Marjan in to Hrvatje, ki večkrat
Rado sta bila v nedeljo okoli
hodijo tod okoli, vedo. Morda
19. ure zvečer še živa v rom
jih je pritegnil denar. Sicer pa
skem naselju. Sicer sta se tudi
je lani neki Hrvat prišel v rom
drugače veliko družila skupaj,
sko naselje in sredi naselja
saj sta njuni hiši blizu. Kam sta
grozil z bombo in pištolo, češ da
bila namenjena tistega usodne
bo vse postrelil,” je pripovedo
ga večera, pa nihče natančno ne
val.
ve ali pa o tem ne želi govoriti.
Romi so namreč v ponedeljek
Stanko, ki je bil prej doma v
popoldne ob našem obisku v
Gazicah pri Cerkljah, je bil
naselju govorili vse mogoče.
zaposlen. Z ženo Dušico je
Rado in Stanko naj bi po pripo
imel 7-letno in 10-letno dekli
vedovanju nekaterih šla na ve
co. Številno družino je zapustil
selico v Krško vas. Tam je men
tudi Rado, ki je imel s prvo
da nastopal znani “romski par”.
ženo menda kar 7 otrok, ki so
Eden od Romov je sicer rekel,
sicer že poročeni, sedaj pa živi
da “cigani nikoli nc govorijo,
z drugo ženo Tono.
kam gredo”, sosed in Radov
Čeprav še ni znano, kaj se je
nečak Marjan Jurkovič pa je
zgodilo v nedeljo zvečer na
dejal, da je Rado verjetno tudi
kolovozni poti, saj so neznanci
z orožjem “švercal” in da sta se
(gotovo ni bil samo eden) po
šla v gozd pogajat. Rado nam
begnili. Kot je povedal načelnik
reč ni bil zaposlen, se je pa
kriminalistične službe Sašo
preživljal s priložnostnimi deli.
Jejčič, kriminalisti in policisti
In pomemben del zaslužka je
zadevo vneto raziskujejo. Pod
bilo prekupčevanje.
robnejših podatkov zaradi in
“Da je Rado prav te dni
teresa preiskave ne morejo
prodal dve kobili,” se spomi
dati, skoraj izključena pa je
nja Marjan, kajti stric je kak to
možnost, da bi šlo za medromlar zaslužil tudi s prekupčeva

ski obračun. Ena izmed zelo
možnih razlag je, da sta se umo
ra zgodila zaradi prekupčeva
nja z orožjem. “V romskem
naselju Kerinov grm smo sicer
imeli v preteklosti že več hišnih
preiskav zaradi orožja, vendar
pravega uspeha ni, saj imajo
orožje skrito tudi v gozdu.
Prekupčevanje z orožjem nam
reč prinaša hiter in lahek zaslu
žek, orožja pa je (bilo) zaradi
vojne na tleh bivše Jugoslavije
dovolj,” pravi Sašo Jejčič.
Res, da so Romi v krški obči
ni manj nasilni kot na primer v
občini Novo mesto, vendar so
policisti večkrat obveščeni o
streljanju v naselju. Zgodilo se
je celo, da so o strelih policiste
obveščali Romi sami, saj so
poskušali preko policistov reše
vati medsosedske spore.
Ne glede na to, kdo in zakaj
je umoril dva Roma, ki nista
znana kot problematična, pa je
to še eno opozorilo, da bo po
trebno s tem romskim naseljem
nekaj ukreniti. Če se je naselje
začelo razvijati in rasti z začet
nima dvema prebivalcema,
danes na tej privatni zemlji živi
menda že več kot 150 Romov.
Naselje je zgrajeno na črno,
Romi pa so zaradi počasnega
reševanja prostorske proble
matike naveličani čakanja in

RADOVA ŽENA TONA Z
NJEGOVIMA VNUKINJAMA Vzrok za umor še ni znan, poli
cisti pa so zavrnili govorice, da
sta bila Rado in Stanko tudi
razmesarjena z nožem. Eden je
umrl zaradi strela v glavo, drugi
pa je dobil tri strele - enega v gla
vo, dva pa v trebuh. Ubita sta bila
z orožjem različnih kalibrov.
zidane hiše rastejo iz dneva v
dan. Naselje se torej širi, čeprav
nimajo Romi ne vode ne elek
trike, prebivalci okoliških vasi
pa opozarjajo na številne kršit
ve in težave, ki jih prinaša živ
ljenje ob romskem naselju. In
kaj bi se na primer zgodilo, če
bi se ob streljanju znašel še kdo,
lahko le ugibamo.
T. GAZVODA
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Prepričljiva zmaga Slovenije Rokomet ni v razsulu!
Naši “beli muškatirji” so zanesljivo zmagali in si s tem ohranili mesto v skupini II.
evroafriške teniške cone za 1996
OTOČEC - Prijazni Otočec je
tri dni pod pokroviteljstvom to
varne zdravil Krke gostil najboljše
teniške igralce Slovenije in Malte,
ki so igrali odločilni dvoboj za
obstanek v skupini II. evroafriške
teniške cone za 1996. Iztok Božič,
Borut Urh, Gregor Krušič in An
drej Kraševec so dobesedno zmle
li simpatične goste, ki so pokaza
li manj, kot so ljubitelji tenisa v
Sloveniji pričakovali.
Teniški strokovnjaki so menili,
da gostje niso igrali tako slabo,
kot so dobro igrali slovenski
tenisači. Po dobrem začetku, ko
sta Božič in Urh prvi dan tekmo
vanja brez težav premagala Mavricija Cappela in Marca Schem-

bia, je potem krenilo kot namaza
no, tako da je po treh dneh mer
jenja moči bil končni rezultat 5:0.
To pomeni, da bodo naši fantje
igrali še naprej v tej elitni družbi
in bodo imeli dvoboje z reprezen
tancami Makedonije, Nigerije,
Jugoslavije in Alžirije, kjer tudi
niso brez možnosti, da se sloven
ski moški tenis v svetu še bolj
uveljavi.

Rokometaši sevniške Lisce pričakujejo hranarino za
nazaj - Prestopni rok minil mirno - Kakšen bo
odziv na prvem treningu?
SEVNICA-Če bi verjeli ne
katerim govoricam, ki so se ne
davno razširile po sevniških
logih, češ da je sevniški moški
rokomet ravno letos, ko si je
RK Lisca priboril pravico na
stopanja v najvišjem razredu
tekmovanja, pravzaprav v naj
večji krizi doslej, domala tik
pred razsulom, ne bi čakali kar
nekaj tednov na objavo tegale
prispevka. Informacije o nespo
razumih in zapletih med vod
stvom RK Lisca in igralci so si
bile dokaj protislovne, večina
pa jih je (vsaj tistih, ki so pri
hajale od rokometašev prvega
moštva) koreninila v tem, da
vodstvo kluba ni izpolnilo ob
ljub o pokritju materialnih in
finančnih obveznosti do igral
cev. Po izjavah nekaterih igral
cev naj bi bil klub dolžan na
račun t.i. hranarin igralcem od
40 do 80 odstotkov denarja, šlo
pa naj bi največ za 1000 mark
pri osebi. Nekateri ključni igral
ci naj bi grozili, da bodo poiska
li druge klube, če jim RK Lisca
ne bo izplačal obljubljenega.
Pri vsej tej zadevi je zoprno, ker
se v tem sporu pojavlja govor
jenje bolj na pamet, pa še to je
bolj redkobesedno, češ vprašaj
te drugo stran, vodstvo...
Predsednik izvršnega odbora
RK Lisca Franc Ernesti je od
ločno zanikal, da bi bil sevniški
moški rokomet pred razsulom
in da nihče (razen Šlogarja že
pred časom) ni zaprosil za izpis
nico. To je pretekli ponedeljek
potrdil tudi predsednik uprave
RK Lisca Viljem Glas, torej da
ni nobeden od igralcev do iz
teka prestopnega roka, do 10.
julija, zahteval izpisnice. Šc več:
RK Lisca naj bi se za naporno
prvenstvo v prvi ligi znova
okrepil s poklicnimi igralci, ki
so že prispevali levji delež za ve
liki met sevniškega rokometa in

ponovitev uspeha iz zlatih
časov Jožeta Šilca-Šiglje,
uvrstitev
v
_1.
ligo:
Blagojevičem, Čatrom in
Lupšetom, ob zaključku re
dakcije pa so približevala h
koncu pogajanja o prihodu še
enega odličnega rokometaša iz
ZRJ, igralca beograjskega Par
tizana Lončareviča. Ernesti je
zanikal, da bi igralcem ostal
klub dolžan kakšne velike de
narje, da pa bi od domačih ig
ralcev pričakoval, da se ne bodo
primerjali s profesionalci v Pi
vovarni Laško in drugje in da
bodo pač ob kroničnem poma
njkanju denarja tudi za druge
selekcije vendarle igrali za svoj
klub predvsem s srcem. Dodal
je še, da se z igralci še dogo
varjajo o razumnih pogodbah,
da pa ne bi nikomur povzročali
težav, če bi se odločil za izpis
nico. Vedeti je treba, da stane
celoten ustroj RK Lisce letno
okrog 300.000 mark.
Član IO RK Lisca David
Dernovšek sprašuje predsedni
ka IO Ernestla, zakaj se izvršni
odbor RK že vsaj dve leti ni
sestal. Sicer Ernestlu ne odreka
organizacijskh zaslug, čudi pa
ga, da z bivšim trenerjem Duša
nom Kokaljem ni pripravil za
klub ugodnejše pogodbe, saj
mu mora RK Lisca še zdaj
plačevati honorar, ko je zaradi
slabih rezultatov in odnosov z
igralci prekinil pogodbo, med
tem ko ni denarja za igralce niti
za dosedanjega trenerja Bojana
Dcrnovška, kije popeljal mošt
vo v L ligo. Vodstvo je že anga
žiralo novega trenerja, po mne
nju Davida Dernovška enega
najobetavnejših pri nas. Pozna
valci razmer pravijo, da se bo
25. julija, ko naj bi bil prvi tre
ning, videlo, kolikšno je (neza
dovoljstvo domačih igralcev z
vodstvom RK Lisca. P. PERC

U. Velepcu triatlon Lisca za DP Sandi Papež drugi na Ptuju

LEPA GESTA ŽENSKEGA
ODBOJKARSKEGA
KLUBA

KOSTELSKO: DVE
ŠPORTNI
TA VIKEND TENIŠKI TUR
NIR - Tradicionalni teniški turnir
Kostel open bo ta vikend, se pravi
od petka, 19. julija, do nedelje, 21.
julija. Vabljeni igralci in gledalci.
SODČKOVI BALINARJI NAJ
BOLJŠI - Tradicionalnega balinar
skega turnirja trojk, ki je bil spet
minuli vikend na balinišču v Fari pri
banki oz. pošti, se je udeležilo pet
ekip. Zmagala je ekipa Bistro Sod
ček Trata-Kočevje, 2. Žaga Bukovac
Potok, 3. TŠD Kostel itd. Prve tri
ekipe so prejele pokale in praktične
nagrade.

Vodja slovenske reprezentance
Andrej Jeras je bilI ob
koncu
c
dvoboja zelo zadvoljen. Dejal je:
“Nisem pričakoval tako gladke
zmage, saj je šlo vse tako, kot smo
načrtovali. Pomembni sta bili prvi
srečanji, ki sta potem odločali o

IZTOK BOŽIČ BO
PRESTOPIL V TK KRKA
OTOČEC - Ob dvoboju Slove
nija - Malta smo na Otočcu zvede
li senzacionalno vest, da bo z
novim letom 1997 vrste novome
škega teniškega kluba Krka okre
pil Iztok Božič, najbolje rangirani slovenski teniški igralec (415.
na svetu). Teniški igralec maribor
skega Branika, ki pa sicer igra v
Zagrebu pri Mladosti, je podpi
sal predpogodbo, ki je vezana na
določene zahteve. V prvi vrsti se
mora novomeška teniška vrsta, ki
igra v III. republiški ligi, prebiti za
en razred višje, kar ji trenutno
dobro kaže, kajti bila bi velika
škoda, da bi najboljši slovenski
teniški igralec igral v tretjerazred
nem klubu. Iztok Božič nam je
potrdil to vest, hkrati pa je dejal,
da bi prav rad zaigral v Novem
mestu, kjer gre za dobro organizi
ran teniški klub, hkrati pa so dane
vse možnosti za delo, saj imamo
na Otočcu poleg zunanjih igrišč
tudi teniško dvorano, ki je prvi
pogoj za kakovostno delo.

IGOR BAN TRETJI V
UMAGU
UMAG - V tem znanem hrva
škem teniškem središču je bilo
sredi prejšnjega tedna mednarod
no prvenstvo “Veverica kup” za
dečke, stare do deset let. Udeležil
se ga je tudi Igor Ban in sc odlično
odrezal, saj je osvojil tretje me
sto, kar je obetaven uspeh tega
mladega igralca.

(KRKKZDRAVILIŠČK
HOTELI OTOČEC

m

TENISKI CENTER OTOCEC

movalci in edino tekmovalko
(Nada Kozjek) so na 1L triatlonu
Lisca ’96 “klasik” za DP edini pre
plavali 1500 metrov v sevniškem
bazenu, prekolesarili 44 km in
pretekli 10 km ob Sevnični v manj
kot dveh urah 29-letni Uroš Vele
pec (1:59:12) iz Stopteama Ljub
ljana, zmagovalec lanskegajubilejnega triatlona Damjan Žepič
(1:59:26) in šestkratni zmagovalec
Triatlona Lisca 37-letni Igor
Kogoj (1:59:48), ob iz Trisport
kluba iz Stranj pri Kamniku.
Žepiču in Kogoju, ki je nastopil s
še vedno poškodovano ahilovo
tetivo, je v moštvenem tekmova
nju odlično asistiral 23-letni Gre
ga Hočevar, ki se je s časom
2:00:10 povzpel v generalni raz
vrstitvi na 4. mesto; ekipa Trisport
pa je prišla na cilj, skoraj 19 se
kund pred ljubljansko Energijo
(6:18:51), za katero so tekmovali

Matjaž Kovač (2:01:59), Sašo Juraja (2:07:59) in Robert Rozman
(2:08:53). Na 3. mestu jc konačala
ekipa TK Kovinotehna (6:44:43)
z Jurijem Lovšetom, Ninom Co
kanom in Mitjo Kranjcem.
Na sobotnem triatlonu je bilo 5
odstopov in ena diskvalifikacija
tekmovalca. Med domačini se je
najbolje odrezal Sandi Kosmač s
25. mestom (2:25:41), vendar ni
bil najbolj zadovoljen niti z rezul
tatom, še manj z uvrstitvijo, saj jc
za 4 ure dnevne vadbe pričakoval,
da se bo zanj letošnji triatlon
končal precej bolje.
p p

NAJDLJE JE PRIŠEL
TOMAŽ KASTELIC
DOMŽALE - V Domžalah jc
bilo poletno državno prvenstvo v
tenisu za dekleta in fante, stare do
16 let. Nastopili so tudi mladi
tenisači TK Krka Novo mesto.
Najuspešnejši je bil Tomaž Ka
stelic, ki je prišel do drugega kro
ga. Blaž Turk in Katja Zupančič
sta izpadla v 1. krogu, Tomaž
Budja in Maj Jožef pa v kvali
fikacijah.

VABLJENI NA
ŠAHOVSKOKOPALIŠKI VIKEND
KOT OB KOLPI - Šahovski
klub Stari trg organizira v soboto,
27. julija, v Kotu pod Starim tr
gom šahovsko-kopališki vikend.
Sahisti in njihove družine se bodo
lahko ob Kolpi rekreirali (plava
nje, veslanje, igrali odbojko itd.),
za šahiste pa bo organizirano tek
movanje.

PRIDITE NA
KOLESARSKO DIRKO
V GABRJE
ZMAGOVALEC - Medtem ko je Igor Kogoj najhitreje plaval po 1500 m,
je bil daleč najhitrejši tekač Uroš Velepec (tik pred ciljem) in si tako
zasluženo dobil naslov državnega prvaka. Pokrovitelja dobro organizirane
prireditve, na kateri je nagrade tekmovalcem podelil sevniški župan Jože
Peternel, sta bila krška zavarovalnica Triglav in sevniška Jutranjka. (Foto:
P. Perc)
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celotnem dvoboju. Čestitam na
šim fantom za lepo igro.”
V dvojicah sta zaigrala tudi
sedemnajstletni Andrej Kraševec
in osemnajstletni Gregor Krušič,
ki jima je to bila prva mednarod
na zmaga. Kaže, da ju je preprič
ljiva zmaga v soboto tako zanes
la, da sta jo potem brez vednosti
in dovoljenja vodje Andreja Jera
sa zvečer mahnila v otoški disko
in temu je sledila kazen. Drugi
dan sta sedela na klopi, namesto
da bi se okitila s prvima medna
rodnima zmagama, saj sta mlada
igralca dosti boljša od gostov, kar
sta dokazala v igri dvojic. Vzgoj
ni ukrep je bil pravilen, šport je
šport, zabava je pa zabava.
SLAVKO DOKL

UPRA VIČILI ZAUPANJE - Slovenski teniški igralci, ki so zastopali našo
državo v dvoboju z Malto. Vsi štirje so upravičili zaupanje vodje naše ekipe
Andreja Jerasa. (Besedilo in slika: Slavko Dokl)

11. triatlon “klasik” Lisca ’96 za državno prvenstvo postregel z dokaj izenačenim bojem
za sam vrh - Ekipno zmagal TVisport - 49 tekmovalcev, le ena ženska_________
SEVNICA - Triatlonska zveza
Slovenije je zaradi odlične orga
nizacije večine izmed dosedanjih
desetih triatlonov Lisca, sevniški
Športni zvezi zaupala prejšnjo so
boto tudi organizacijo državnega
prvenstva v triatlonu “klasik”, ki
bo prvikrat olimpijska disciplina
na olimpiadi v avstralskem Sydneyju. Med 49 prijavljenimi tek-

Iztok Božič, ki bo prihodnje leto
zastopal barve TK Krka.

GABERJE - Ljubiteljem kolcsarstva se bodo v nedeljo, 21. juli
ja, ob 10. uri v Gabrju pod Gor
janci predstavili mladi kolesarji,
ki se bodo pomerili za pokal
Dane. Dečki bodo tekmovali v
kategorijah A, B in C.

Sandi Papež osvojil drugo nagrado na Veliki dirki Pucha - K uspehu
je veliko prispeval Branko Filip - Smola Uroša Plankarja
PTUJ - Slovenska kolesarska
smetana se je v nedeljo zbrala na
Ptuju na 3. mednarodni kolesar
ski dirki za Veliko nagrado Pucha.
V konkurenci članov so nastopili
vsi najboljši Slovenci razen olim
pijca Roberta Pintariča in Novomeščana Gorazda Štanglja. Na
šim kolesarjem so delali družbo še
Avstrijci, Čehi, Avstralci, Novoze
landci, Hrvati in Jugoslovani.
Za Krkine kolesarje se je začelo
dobro, in sicer z zmago Bojana
Finka na prvem letečem cilju;
potem je po desetem krogu pobe
gnila deseterica kolesarjev, v ka
teri so bili Papež, Filip in Mrvar.
Dirka je bila zelo zanimiva, po
sebno se je izkazal Branko Filip,
ki je veliko pomagal svojemu
klubskemu kolegu Sandiju Pape

žu, da je zasedel odlično drugo
mesto, hitrejši od njega je bil
samo Kranjčan Šmerc. Poleg
Sandija sta se med deseterico
najboljših uvrstila še Branko Fi
lip ( 6. mesto) in Peter Šumanov
(9. mesto).
Na Ptuju so vozili tudi kolesarji
mlajših kategorij. Najuspešnejši
Krkaš je bil na 40-kilomelrski
progi med dečki Jure Zrimšek (2.
mesto), med starejšimi mladinci
pa Uroš Dular (5. mesto). V tej
kategoriji se je celo nasmihala
zmaga Novomeščanu Urošu Plan
karju, vendar je zaradi nespret
nosti nekega hrvaškega kolesarja
malo pred ciljem padel, in zmaga
je šla po vodi.
ROBERT KASTELIC

Nika Jevnik s tremi odličji
Odličen nastop mladih krških plavalec, kar zlasti velja za Niko
Jevnik in Mitjo Fursta - Drugi del tekmovanja v Radovljici
LJUBLJANA - Minulo soboto
so se na prvem delu državnega
prvenstva pomerili najmlajši slo
venski plavalci (deklice do 10 let
in dečki do 11 let). Med šestnajsti
mi sodelujočimi klubi so se zelo
dobro odrezali plavalci krškega
Vitaccla - Celulozarja, ki so med
ekipami trenutno na osmem me
stu.
Med posamezniki velja omeni
ti Niko Jevnik, ki se je v Krško
vrnila s kompletom medalj, os
vojenih na 50 m prosto (zlato),
100 m hrbtno (srebro) in 200 m
mešano (bron), v disciplini 50 m
prsno pa je osvojila četrto mesto.
Pri dečkih jc dobro plaval Mit
ja Furst, ki jc bil šesti na 200 m
mešano, enako mesto pa je zased
la tudi štafeta deklic na 4 x 50 m
delfin.
Svoj ognjeni krst so uspešno
prestale: Dolores Žičkar, Tjaša
Lazar, Tanja Tomič in Sara Hojski.
V drugem delu prvenstva pri
hodnjo soboto v Radovljici sc lab
ko nadejamo še boljših rezultatov,

saj so na programu tiste disci
pline, ki mladim krškim plaval
cem “ležijo”.
B. B in I. G.

REVUA DOBREGA
NOGOMETA V
BREŽICAH
BREŽICE - Ob koncu prejšnje
ga tedna je nogometni klub Biostart Publikum iz Celja v Brežicah
pripravil dvodnevni mednarodni
nogometni turnir, kjer so poleg
gostitelja igrali še slovenski prvak
HIT Gorica in najboljši hrvaški
nogometni enajsterici Croatia iz
Zagreba in varaždinski Vartcks.
Kot je bilo pričakovati, jc prvo
mesto osvojila Croatia, ki je lah
ko opravila z Varteksom in Biostart Publikumom, ki je prvi dan
v podaljšani igri nadigral Goriča
ne, v boju za zmagovalca turnirja
pa ni bil kos Zagrebčanom, ki so
zmagali z 2:0. Vrstni red: 1. Croa
tia, 2. Biostart Publikum, 3. Varleks, 4. HIT Gorica.
S. D.

NOVO MESTO - V zad
njem času nas je razveselilo
cirkularno pismo ženskega
odbojkarskega kluba TPv
Novo mesto, podpisal ga je
predsednik kluba dipl.inžBojan Vernig, s katerim se
vodstvo odbojkarskega kluba
zahvaljuje vsem, ki so kakor
koli pomagali, da se je ta
novomeški ženski športni
kolektiv povzpel v vrh slo
venske odbojke. Nismo še
pozabili, da so novomeške
odbojkarice na letošnjem
državnem prvenstvu osvojile
3. mesto in si tako prigarale
igranje na tekmovanju za
pokal Evropske mednarodne
odbojkarske federacije (P9'
kal CEV). V tem uspehu je
trud požrtvovalnih igralk '
med njimi sta državni repre
zentantki Jana Vernig in Ta
mara Podolski - in klubske
uprave ter delavcev TPV No
vo mesto, ki so za obstoj žen
ske odbojke prispevali mar
sikateri tolar. Hvala vsem!

ZMAGAL EMIL LUZA^ I
STARI TRG OB KOLPI .te
hovski klub Stari trg je pripra'’
hitropotezni šahovski turnir, ”
katerem je slavil Novomeška
Emil Luzar; 2. jc bil Mestek,,-j
Kesič, 4. Vesel in 5. Puceljčlanicah jc bila najboljša Darr
Kapš, pri mladincih Tadej Kobe1
pri mladinkah Simona Mihelič-

SPET ŽENSKI ROKOM#*
V ŠENTJERNEJU?

ŠENTJERNEJ - Sliši se,
bodo po večletnem premor'1
Šentjerneju spet ustanovili n'
ženski rokometni klub. Glede
bogato rokometno tradicijo, sal
rokometašice šentjernejske Is*
dolga leta krojile vrh slovenske?
ženskega rokometa, in glede ._
to, da imajo na osnovni šoli od'. |
čen ženski rokometni narašW
nas taka vest ni preveč presene
Zaželimo samo, da bi se v Še"
jerneju zbrali stari športni za"
senjaki, ki so zdaj glavne svoj
moči razdajali kraljici športa
atletiki in snet
nnstavili na tlOp
spet postavili
rokometni klub.
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! Novomeški smučarji kar zadovoljni Y™k^
^pe.
Iger brez meja
Smučarsko društvo Krka Rog iz Novega mesta ima ambicije tudi v vrhunskem smučanju
Uspešno delo alpske šole • V svetovnem pokalu slalomist Matjaž Vrhovnik in akrobati
NOVO MESTO - Predsednik smučarskega društva Krka Rog iz Novega
Mesta Jože Golob je na letnem občnem zboru preteklo sezono ocenil kot
»spešno, čeprav bi bilo marsikaj lahko še boljše. Nekoliko pod morda
Preoptimističnimi pričakovanji so bili rezultati v pionirskih kategorijah,
W jim v društvu posvečajo največ pozornosti, med člani je šlo po načrtih,
le nastop Matjaža Vrhovnika na svetovnem prvenstvu je izostal, največ pa
obetajo zmage cicibanov, ki so med najboljšimi tudi v državnem merilu.
reprezentanco, kar pa ni nikomur
Usmeritev društva, ki je bilo v
uspelo, pač pa sta se dva uvrstila v
Preteklosti usmerjeno bolj v mno
regijsko reprezentanco.
žičnost in vzgojo kadrov, tudi v tek
Člansko in mladinsko vrsto so
movalno oziroma vrhunsko smuča
sestavljali: član A 1 državne repre
nje zadnja leta že rojeva prve sa
zentance Matjaž Vrhovnik, člana B
dove. Cicibani, med katerimi z izreprezentanc Gašper Kontrec in
vtstnimi uvrstitvami na tekmah
Miha Verdnik ter še trije tekmoval
najmlajših prednjači Lana Grando
ve, sodijo v sam slovenski vrh. V
ci, ki pa so med sezono nehali tre
alpski šoli, ki jo vodi trenerka Anuša
nirati. Tu velja omeniti 14. mesto in
še 3 uvrstitve med najboljših dvajset
More s pomočnico Živo Pečaver, je
dosegla največji napredek,saj je preMatjaža Vrhovnika na slalomih
•eklo zimo v njej redno sodelovalo
svetovnega pokala. Žal mu je le za
38 otrok rojenih leta 1987 in mlajših.
las ušel nastop na svetovnem prven
stvu v Sierra Nevadi.
Žmage na tekmovanjih za pokal
V klubu deluje tudi akrobatska
Name, Maximarketa, zmajčkov
Pokal in seriji tekmovanj ski open so
sekcija, ki jo vodi Silvo Oven. Trije
tekmovalci so nastopali v svetovnem
dokaz, daje delov alpski šoli kakoin evropskem pokalu. Najboljšo
vostno, kar je pomemben temelj za
uvrstitev v svetovnem pokalu je v
napredek in dobre rezultate v osta
prostem slogu s 24. mestom dose
lih kategorijah v naslednjih letih.
Cicibani so vadili pod taktirko
gel Jani Pogačar, v evropskem
nekdanjega trenerja japonskih
pokalu pa je šlo najbolje Marku
smučarjev Boža Jaklina, ki mu je
Jemcu, kije bil enkrat drugi in en
P°magal Zdenko Hlavaty. Tekmokrat peti.
valci so izjemno napredovali v teh
Kot dobra se je izkazala poteza,
niki, kar pa se ni enakovredno izra
da se je področni zbor smučarskih
zilo v rezultatih na tekmovanjih, to
trenerjev, vaditeljev in učiteljev
naj bi se zgodilo v naslednji sezoni.
(ZVUTS) priključil društvu Krka
Mlajši in starejši dečki in deklice
Rog, ki je po nekaj zelenih zimah
f° prva generacija tekmovalcev, ki
ostalo edino resno delujoče smu
čarsko društvo na Dolenjskem, vsa
le v društvu načrtno vadila od vse8a začetka. Cilj te vrste je bil uvrsti ostala pa bolj ali manj životarijo
oziroma so prenehala delovati. Tako
tev vsaj enega tekmovalca v državno

Akripol z novimi močmi
TVebanjski rokometni klub Akripol je v prestopnem roku dobil več
dobrih rokometašev, zato se bodo TVebanjci letos prav gotovo borili
za zlato sredino - Uprava je dobro delala
TREBNJE - Ker se počasi pri
bližujejo priprave rokometašev
^kripola, ki igrajo v ligi najboljših
rokometnih klubov v Sloveniji,
has je zanimalo, kaj je delala
klubska uprava v prestopnem
j,oku. Kot kažejo rezultati, ni
držala rok križem, ampak je krep
ko zavihala rokave.
Zanima nas, kdo je okrepil tre
banjske rokometne vrste. Od klu?a se je poslovi! samo Karel
bpende, vsi ostali rokometaši pa
bpdo na voljo trenerjema Junuzev‘ču in Radiju.
Zelo pomembno je, da bo v
Vratih Akripola še naprej odlični
Vratar Torla, kajti ljubitelji roko
meta v Trebnjem bi se težko
Poslovili od popularnega Mukija.
Med novimi igralci, ki bodo je
leni zaigrali v vrstah Akripola, je
okometaš Vunjak, ki je prej igral
, vrstah ajdovskega Fructala. Tre“anjci so dobili tudi novega krož. 8a igralca Čopiča, ki bo v Trebbje prišel iz Srbije. Zadnji dan
Prestopnega roka pa je TrebanjI m uspelo “uloviti” še mladega
J zelo nadarjenega rokometaša
^orana Bilbijo, kije sicer igralec
celjske Pivovarne, bil pa je za
ekaj časa posojen litijskemu
Okornetnemu klubu, zdaj pa bo

svojo rokometno kariero nada
ljeval v Trebnjem.
Rokometaši Akripola so na
poletnem odmoru. Zbrali se bodo
ob koncu tega meseca, potem pa
gredo avgusta na večdnevne pri
prave na Pohorje, kjer si bodo
nabirali moči in uigravali taktične
zamisli. Na programu je tudi vr
sta prijateljskih rokometnih te
kem, ki sodijo v pripravljalno ob
dobje.
MARJAN GREGORČIČ

je pod vodstvom najstarejšega do
lenjskega učitelja smučanja Slavka
Medleta delovanje smučarskih
kadrov to zimo spet močneje zaži
velo. Pripravili so predsezonski se• Smučarsko društvo Krka Rog se
je v pretekli sezoni izkazalo tudi na
organizacijskem področju, saj so
pripravili tri mednarodne tekme
FIS v veleslalomu (dve ženski in eno
moška tekmo) z državnim prven
stvom za ženske, 5 tekmovanj za
mlajše kategorije, med katerimi je
bilo tudi državno prvenstvo v super
veleslalomu in še tri druge smučar
ske tekme.
minar, nekaj tekmovalcev, ki so
končali z aktivno tekmovalno karie
ro, je opravilo izpit za smučarskega
učitelja, na domačem smučišču na
Gačah so organizirali šolo smuča
nja, ki je izvedla smučarske tečaje
na skoraj vseh novomeških in oko
liških osnovnih šolah.
I. VIDMAR

NAŠE KASAČE
.Ljubljana - v nedeljo so
,‘re v Stožicah velike kasaške
.°ajske dirke, kjer je nastopilo
£.d‘ nekaj kasačec KK Šentjernej,
plasti velja omeniti nastop Janka
^arata in Ivana Košaka ml., ki sta
ve konjema Ikea in Fin Kcy os"hla tretji mesti ter sta tako izJL°'nila pričakovanja. Posebno
''ramo omeniti komaj osemnaj'retnega Ivana Košaka, sina
hanega konjeniškega delavca iz
obrave pri Škocjanu, ki se po'°Pno, vendar zanesljivo prebija
najboljše slovenske voznike.
b'e'° uspešen je bil pred tedni na
s$ah pri Krškem, zdaj pa še v
S. D.
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Nagrade za področje Dolenjske, Notranjske in Primorske prejmejo (po
abecednem redu, številka v oklepaju pomeni številko nagrade);
Travnikar Nataša (1), Fir Anica (2), Grobovšek Alojzija (3), Nikič Danijela
(4), Fabjan Ana (5), Slemenšek Milena (6), Mikek Jožica (7), Baršič Janez
(8), Tomše Stanko (9), Tasev Irena (10), Miklavič Marija (11), Kužnik Hilda
(12), Plešej Helena (12), Kučič Marija (12), Klobučar Katica (12), Cugelj
Janez (12), Rovan Branko (13), Končina Vida (14), Jevšek Marjana (15),
Ozimek Sabina (16), Štrekelj Alenka (17), Štuštaršič Antonija (18), Koželj
Ana (19), Trpine Marija (20), Lipicer Monika (21), Rifelj Damjan (22), Hrastelj
Ivan (23), Makše Alojzija (24), Pirc Marija (25), Ogorevc Bernarda (26),
Lukšič Marija (27), Pavlin Marija (28).

L >

. Pridite
in se pomerite stop

Nagrade so prispevali:
1. Prešernova družba, Vrba d.o.o., Ljubljana; 2. Kamp Koren, Kobarid; 3.
Zlatarstvo Krona, Novo mesto; 4. Rabbit, d.o.o., Kozmetični salon,
Črnomelj; 5. Kozmetični salon Žibert, Novo mesto; 6. Usnje Trade, Straža;
7. Šiviljstvo Škrjanec, Novo mesto; 8. Šiviljstvo Gorenc, Novo mesto; 9.
Labod - tovarna oblačil Novo mesto; 10. Baby center, prodajalna Sonček,
Novo mesto; 11. Tovarna čevljev Bor, Dolenjske Toplice; 12. VTC Fric &
Ramovš, Sevnica; 13. Banles, d.o.o, Divača; 14. Frizerski salon Matkovič,
Šentrupert; 15. Frizerski salon Legan, Dvor pri Žužemberku; 16. Krojaštvo
Marjanovič, Novo mesto, 17. Novak Boris, Dvor pri Žužemberku; 18.
Okrepčevalnica Minnie, Črnomelj; 19. Gostišče Hribar, Trebnje; 20. Pre
hrana “Pri Marjani", Krmelj; 21. Butik M. Look, Nova Gorica; 22. Kmečki
turizem Bogolin, Sromlje; 23. Hruši, d.o.o., Trbovlje; 24. Avtogalanterija,
Novo mesto; 25. Kozmetični salon Rhea, Novo mesto; 26. Šiviljstvo Bevc,
Novo mesto; 27. Frizerski salon Fabjan, Novo mesto; 28. Kozmetični sa
lon Marija, Trebnje.

KOVINOTEHNA

Izžrebali smo še sto nagrajencev, ki prejmejo nagrado podjetja Fullpoint iz Kopra, ter dvesto nagrajencev, ki prejmejo knjižne nagrade
Prešernove družbe, Vrbe, d.o.o., po pošti.
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TERM
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na Ljubljanski borzi
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Telefon: (061) 137-73-73, 137-74-74, 137-75-75,173-44-44
Fax: (061) 173-44-80

ekipnem državnem prvenstvu v atletiki so novomeški atleti v obeh kategorijah
_______________ osvojili četrto mesto - Največ prispeval Aleš Tomič_______________

dve tretji mesti za

Dobrepoljska ekipa seje na Ig
rah brez meja, ki so bile Š.julija v
Torinu, uvrstila med šestimi eki
pami na četrto mesto. Ekipe so ■
bile precej izenačene, kar pome
ni, da bi z malo več sreče lahko
bili vsaj drugi.
Če že niso bili najboljši po re
zultatu, pa so skupaj s sprem
stvom in navijači zbujali največ
pozornosti in tako poskrbeli za
lepo promocijo Slovenije. Na tri
buni je bodrila tekmovalce Do
brepoljska godba, ki je s tempera
mentnimi skladbemi pritegovala
pozornost ostalih gledalcev in or
ganizatorjev. K prisrčnemu vz
dušju na slovenski tribuni so pri
pomogli tudi ostali dobrepoljski
navijači, ki so v organizaciji Turi
stičnega društva Dobrepolje prišli
bodrit svoje tekmovalce.
Tekmovalno ekipo so ob vrnitvi
pozdravili številni udeleženci pri
reditve Srečanje družin in pri
jateljev, ki je bilo v Podgori.

Rezultati žrebanja v nagradni igri
Prešernove družbe 5.7.1996

Mladinci AK Krke dvakrat drugi
KRANJ - K velikemu uspehu
°renjske mladinske atletike je v
oški konkurenci največ prispeAleš Tomič, ki je najprej tekel
‘■500 m in zmagal ( 3:58,28), dodo

Lepa promocija Slovenije
in občine Dobrepolje

bro uro kasneje pa je nastopil še
na 400 m in ponovno zmagal
(50.68). Odlično je tekel tudi
mlajši mladinec Andrej Murn, ki
je za osemnajst stotink popravil
državni rekord na 110 m z ovirami
( 15.22) in tekel prvič na visokih
ovirah. Izkazala se je tudi mla
dinska štafeta 4 x 100 m, kije z re
zultatom 44.00 dosegla nov dolemski rekord. Omeniti moramo
tudi nastop Kastelca na 4oo m z
ovirami, kjer je glede na svojo sta
rost dosegel odličen dosežek
(57.07), kar kaže, da bomo Dole
njci v tej disciplini po sijajnem
Janezu Penci spet dobili atleta
vrhunskih rezultatov.
Pri dekletih je največ prispeva
la Maša Fink, kije zmagala na 100
m z ovirami (16.16) in bila tretja
na 400 m z ovirami (71.85); veli
ko ie prispevala tudi, da je bila
štafeta 4 x 100 m tretja. Pohvaliti
je treba še Melito Hohnjec, ki je
kroglo zalučala 10.66 m in bila
druga, pa Matejo Tomič, ki je
zasedla 2. mesto na 3.000 m

h*' 29 (244*)), 18. julija 1996

(11:41,01). Svoj delež je prispe
vala tudi Andreja Blatnik v tro
skoku ( 12.18).
BORUT RETELJ

“NOČNI SKOK” V
BREŽICAH
BREŽICE-V nedeljo, 21. juli
ja, se bo ob 18. uri na brežiškem
stadionu pričela velika atletska
prireditev, ki so jo organizatorji
poimenovali “Nočni skok”, kjer se
bodo tekmovalci pomerili v skoku
ob palici za veliko nagrado Vina
Brežice.
Organizatorji so na tekmo po
vabili atlete iz Italije, Madžarske,
Švice, Hrvaške in Jugoslavije.
Glavna pozornost bo posvečena
domačima atletoma: Juretu Ro
vanu, ki bo prav gotovo naskako
val nov državni rekord (5.51), in
seyeda velja tudi obetavni Suzani
Kos (3.20). Če bo vreme ugodno,
potem resnično lahko pričakuje
mo lepo atletsko prireditev, ki se
bo končala okoli 23. ure.

©
©
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©
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takojšnja dobava
okna različnih oblik
izmere na domu
brezplačen prevoz

akcija.
J- .
J

M.

za nakup v vrednosti nad 100.000 SIT

© organiziran servis in montaža
© garancijski rok 2 leti
© možnost obročnega odplačevanja

Si JELOVICA
Lesna industrija ŠKOFJA LOKA, Kidričeva 58
tel.: (064) 61-30, faks: (064) 634-261________
JELOVICA:

JAKAELEKTRO Radeče
- NOVO MESTO, Ulica Talcev 2, tel. fax: 068/324-444 BAVEX Trebnje
- METLIKA, Cesta XV. brigade, tel.; 068/58-716
KERA TRADE Zagorje ob Savi
- KRŠKO, CKZ 21, tel.: 0608/21 -236
MK TRGOIMPEX Kočevje
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Odgovori Titova pot edina prava
in popravki
po § 9...
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 da|jši od
informacije, na katero se na
našajo (13. člen).

Kje je prostor za
KZ Sveti Križ?
Dol. list št. 26, 27. junija
V zvezi s člankom “Kje je pro
stor za KZ Sveti Križ?”, objavlje
nim na 24. strani Dolenjskega li
sta z dne 27.6.1996, vas prosim, da
objavite moj odgovor v zvezi z ob
javljenim člankom:
Navedba pisca, da se je KGZ
Gabrovka razdružil v dve samo
stojni zadrugi, ne drži, saj se KGZ
Gabrovka ni nikoli razdružil v dve
zadrugi.
Glede navedbe, da KZ Sveti
Križ plačuje zelo visoko najemni
no za poslovni prostor, naj povem,
da znaša mesečna najemnina za
poslovni prostor velikosti okoli 15
m2 neto 2.700 SIT oziroma bruto
2.835 SIT Torej 180 SIT m2. Me
sečna najemnina za eno zbiralnico
mleka pa znaša neto 900 SIT oziro
ma bruto 945 SIT.
Glede navedbe, da je trgovino z
repromaterioalom dobil v najem
zasebnik pod neznanimi pogoji, bi
poudaril, da so pogoji najema in
tudi najemnina znani. Poleg tega
se je zasebnik prvi zanimal za na
jem celotne trgovine. KZ Sveti
Križ se je zanimal le za najem pros
tora, ki ga je imel že prej v najemu.
Glede navedbe, daje KZ Sveti
Križ odkupil telefonsko linijo po
znatno višji ceni, kot jih prodaja
Telekom, bi poudaril, da je bila
telefonska linija v skladu s skle
pom upniškega odbora in sklepom
stečajnega senata prodana za neto
103.000 SIT oziroma bruto
108.150 SIT. KZ Sveti Križ se je s
to ceno strinjal. Za primerjavo bi
še poudaril, da stane telefonski
priključek v Gabrovki na današnji
dan 103.000 SIT, čakalna doba pa
je več let.
Glede prodajne cene zbiralnice
mleka naj povem, da je upniški
odbor na svoji seji dne 7.2.1996
sprejel sklep, da se zbiralnice mle
ka prodajo za 517.718 SIT. Torej,
stečajni upravitelj te cene ne more
znižati oziroma prodajati po ce
nah, ki jih v svojin prošnjah nave
dejo morebitni kupci.
Na koncu svetujem tole: pred
objavo kakršnegakoli članka je
priporočljivo slišati tudi drugo
stran.
Stečajni upravitelj KGZ Gabrovka
IVAN SIMIČ,, dipl.
(
iur.

Sramota
cestnohitrostne dirke
Dol. list št. 28, 11. julija
Gospa “Razočarana gledalka”
(morda imate tudi ime)
Očitne in namerno narejene
stvari bo verjetno treba dokazati in
šele po tem soditi o njih. Kol vidim,
spremljate avto šport in me ravno
zato preseneča, da v lanski tekmo
valni sezoni nisem zasledil vašega
prispevka o “svinjariji”, ki se je
zgodila kar dvakrat (na CHD Zelltvveg in CHD Grobnik), le da sta bili
vlogi voznikov (Pavlič, Fabijan) za
menjani. Ali pa ste morda ta šport
začeli spremljati šele letos?
Upajmo, da bodo pristojni v avtomoto športu tudi letos ukrepali, kot
so v lanski sezoni, ko so pritožbo
obravnavali po sedmih mesecih in
zaradi pomanjkanja dokazov posto
pek ustavili.
Na koncu pa, razočarana gledal
ka: Le čevlje sodi naj kopitar!
ANDREJ FABIJAN
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V časopisih sem spremljala po
lemike o spomenikih NOB in o
nekaterih možeh, ki so se pozi
tivno zapisali v zgodovino sloven
skega naroda. Kaj torej zdaj, ko
imamo to prekrasno demokraci
jo? Čemu sploh te polemike? Zdi
se, da bi nekateri spomenike naj
raje kar razbili in za vedno izbrisa
li NOB ter jo prikazali zgolj kot
komunistično revolucijo. Ce je že
tako, potem bi bilo potrebno
uničiti tudi vse gradove in cerkve,
saj so ti v prvi vrsti spomeniki
slovenskega suženjstva.
Vsak narod ima svojo zgodovi
no in menda se samo Slovenci ne
moremo zediniti, da je bilo po
vojno obdobje tudi za nas izjem
no. Sama gledam na NOB in po
vojni socializem pošteno in ne
prenapeto, tako kot mnogi ope
vani “demokrati”. Ve se, daje bila
Jugoslavija po vojni izropana in
porušena. Na starih trhlih in
nepoštenih temeljih so jugoslo
vanski narodi gradili nekaj popol
noma novega in prva povojna leta
so bila zagotovo težka za vse.
Nihče nas ni prisilil v federacijo s
tem “groznim Balkanom”. Zdru
žitev je bila tudi obramba pred
ponovnim priklanjanjem Severu
in Zahodu. Nekateri bodo rekli:
“Glej, dajejo nostalgija”. Resje,
še bolj pa me daje nostalgija za
mojimi najstniškimi leti, ko se me
še ni dotaknila pokvarjenost tega
sveta.
V socializmu smo živeli v ko
likor toliko človeški družbi, česar
pa za našo “demokracijo” ne bi
mogla reči. Popolnoma se stri
njam s Tinco Kuhelj, ki je zapisa
la, da je bila Titova pot edina pra
va, jaz pa še dodajam, da je bila
tudi edina prava pot v prihodnost
človeštva. Končno bi že lahko
prišel čas, da se na NOB in hkrati
na versko vojno začne gledati re
alno in umirjeno. Tudi jaz se kot
človek ne strinjam s povojnimi
množičnimi poboji. Pučnik pa bi
tudi že lahko nehal s svojim ma
ščevalnim odnosom in malo pobr
skal po svoji duši. Res je namreč,
da so po vojni izginile tudi cele
partizanske družine - ponavadi
izdane od Slovenca! Tudi je res,
da med vojno nista bili obe strani
pravi - takšna trditev se lahko
porodi le v čisto zmedenih mož
ganih. Meni osebno je že čez gla
vo vsega tega, kdo ima prav in kdo
ne. Saj to je čisto jasno! To s
Pučnikovo komisijo pa je že pra-

NOVICE IZ TOPLIŠKE
DOLINE
Dol. Toplice: V tej dolini se
vedno kaj dogaja, kar je vredno
obelodaniti. Tako so imeli pred
kratkim sestanek, pričakovali so
tudi gospoda župana, da bi jim kaj
več povedal o gradnji “mrliške
vežice”, ki že dolga leta buri du
hove in razdvaja. Krajani so župa
na čakali več kot eno uro, a ga ni
bilo. Seveda bi se jim moral za
izostanek pravočasno opravičiti.
Med krajani sicer o tej gradnji vla
da popolno nezaupanje, saj se ne
ve, koliko sredstev je bilo za ta
projekt že porabljenih. Topličane
pa tare tudi kulturni dom, krajani
se ogorčeni sprašujejo, zakaj so
sploh podrli stari dom kulture.
Pustili naj bi stavbo pri miru, in če
si je kdo zaželel modernejšega
doma, naj bi ga zgradili na dru
gem prostoru. Dolenjske Toplice
sedaj ne premorejo niti enega jav
nega prostora, kjer bi se sestajale
različne organizacije, dom pa je
bil po vojni zgrajen v veliki meri s
prostovoljnimi deli.
Meniška vas: Ta vasica se je
zelo razvila z vso infrastrukturo,
ponos vasi je seveda novo nase
lje. V vasi sta tudi dve trgovini in
dva gostinska lokala. Večino kra
janov moti kaljenje nočnega miru,
ker, kot pravijo, se v gostilnah ne
držijo ure, kdaj se zapro. Ne
higiensko je pa to, da se po večini
starega dela vasi odteka ob cesti
in po cesti gnojnica, ki močno
uničuje cesto skozi vas.
Drenje: Pod to obrobno suhokranjsko vasico so v preteklih
dneh popolnoma posodobili ob
činsko cesto, tako da so znižali
klanec in je cesta prevozna ob
vsakem vremenu. Pri tem pa je
ostalo še nekaj dolga, ki ga grad
beni odbor ne bo terjal od posa
meznikov, ki imajo tam parcele in
je jim ta cesta nujno potrebna.
Vsak naj bi osebno prinesel denar
odboru, saj je uporabnikom te
ceste popolnoma jasno, da brez
pomoči sponzorjev in posamezni
kov, predvsem KS in gradbenega
odbora, cesta nikoli ne bi bila
tako urejena, kot je sedaj. Če pa
bodo lastniki vinogradov složni,
bo nad Drenjem asfaltirana še
marsikatera vaška pot.

va psihološka vojna. Bi Pučnik
rad še eno vojno?
Prepričana sem, da za vsako
gar obstaja njegova osebna resni
ca, res pa je, da obstaja tudi
splošna resnica, ki je sprejemljiva
za ves narod, le nekdo tam gori bi
jo moral glasno povedati. Spo
meniki, eni in drugi, pa naj kar
lepo ostanejo, kjer so. Nič ne bi
bilo narobe, če bi se tudi Titove
slike vrnile na mesta, kjer so
nekoč bile.
Ta svet potrebuje novo rojstvo,
ki bi temeljilo na dobrih in moč
nih osnovah. Za vselej bi morali
zavladati mir, prijateljstvo, iskre
nost in plemenitost. Skratka vse
tisto, o čemer pojejo pesniki in o
čemer je sanjal naš Prešeren, ka
terega ideje je uresničeval Tito.
Za konec: Titova Jugoslavija je
bila odsev vsega najboljšega na
tem svetu. Kaj pa je odsev najslab
šega, pa prepuščam presoji bral
cev Dolenjskega lista.
DARINKA TRATAR
Šmarjeta

Aplavz ni obvezen

VANDALIZEM BREZ PRIMERE - Objektiv fotografskega aparata je nad
Lazami pri Uršnih selih ujel kažipot, ki so ga s strelnim orožjem prerešetali
neznani zlikovci. Ni pomembno, ali so bili to lovci, ki jim je glave zmešal
alkoholni opoj, vse bolj oboroženi in nesramni Romi ali pa kdo drug, zapi
sati moramo, da se kaj takšnega v civilizirani državi ne bi smelo primeriti.
Orožje je vsekakor takšna reč, da ga ni zaupati vsakomur, njegove zlorabe
bi morale biti strogo kaznovane. (Besedilo in fotografija.' Bojan Avbar)

Ogled odstranil nasprotovanje
Prepričale sojih druge čistilne naprave

PRVI MLADINSKI RIBIŠKI TA
BOR - Od 1. do S.julija jc r orga
nizaciji Ribiške družine Brestanica
- Krško potekal I.mladinski ribiški
tabor Zveze ribiških družin Novo
mesto. Udeležilo sega je 14 mladih
ribičev iz petih ribiških družin. Mla
di ribiči so prebivali r apartmajih
ribiškega doma v Mačkovcilt, za
hrano pa je skrbelo gostišče Dular.
Gostujoče fante in domači pod
mladek smo seznanili z ureditvijo
slovenskega sladkovodnega ribi
štva. tekmovalnim ribolovom, castingom, biologijo rib, ekologijo
vodnih ekosistemov in naravo ob
ribnikih. Ogledali so si grad Rajhenburg, Kostanjeviško jamo in
skoke padalcev na letališču v Cerk
ljah. Na tekmovanju i’ lovu rib s
plovcem je zmagal Goran Anžiček,
ki se je ponašal tudi z ulovom
najtežje ribe - tolstolobika, težkega
nekaj manj kol 5 kilogramov.
(Tekst in foto: Pavel Šel)

Nova občina Radeče namerava
zgraditi komunalno čistilno na
pravo. Ko se je razvedelo, da naj
bi stala na štajerski strani, torej na
levem savskem bregu, je to ogor
čilo krajane KS Loka. Bilo je več
vročih sestankov, več podatkov je
zahteval tudi svet občine Sevnica
na zadnji seji, dokler radeška
Komunala zadnji četrtek ni pri
pravila avtobusnega ogleda neka
terih čistilnih naprav po Sloveniji.
Kakšnih 16 najbolj ogorčenih
krajanov KS Loka se je zarana
odpeljalo v najbolj severni del
države proti Jesenicam. V Ljub
ljani seje skupini priključil uspe
šen projektant takih naprav - tre
nutno več v Švici kot doma - inž.
Igor Kos. Že po ogledu vzorne
jeseniške naprave je jel kopnevti
dvom o urejenosti teh naprav. Še
ugodnejši vtis so_ obiskovalci
odnesli o napravi v Škofji Loki. To
je ena od najstarejših čistilnih
naprav v Sloveniji, ki je sedaj
nadgrajena na 85.000 enot. Up
ravlja jo kmet iz soseščine.
Ločani so med bližnjimi napra
vami videli tudi več novih hiš. Na
tej napravi zbirajo tudi pline in z
njimi poganjajo 125-kilovoltno
turbino.
Večini se je najbolj prikupila
1.000 enot velika čistilna naprava
v Moravčah. Ločevanje trdnih
odpadkov teče v zaprtem prosto
ru. Naprava še zdaleč ni polno
obremenjena, saj jo uporablja le

NOGOMETNI TURNIR

V Mirni Peči
karmeličanski
samostan
Drugi v Sloveniji
MIRNA PEČ - Karmeličanski
red, ki ga je ustanovila Terezija
Jezusova iz Avile v Španiji, velja
za enega najstrožjih pri nas. Do
pred kratkim smo v Sloveniji ime
li en karmeličanski samostan, in
sicer v Sori, sedaj pa v Mirni Peči
raste drugi. Domačinka Angela
Makše je namreč maja 1992 v
oporoki svojo hišo in zemljišče
zapustila karmeličankam, vendar
pod pogojem, da bi te tukaj nare
dile svoj samostan. V Mirno Peč
sta se takoj vselili dve sestri in
priprave na gradnjo so se začele.
30. maja letos je bilo urejeno še
gradbeno dovoljenje in sestre
pravijo, da so nasploh pri ureja
nju pravnih zadev naletele na ra
zumevanje tako KS Mirna Peč kot
novomeške občine. 1. junija so se
začela pripravljalna dela - ured
itev ceste, izkop, 4. junija pa je
bila že “blagoslovitev prve lo
pate”, kar ie op/avil domači žup
nik g. Andrej Šink. Graditelj je
GPG Tehnika Novo mesto, d.o.o.,
njen direktor pa je domačin iz
Orkljevca ing. Drago Muhič, ki
dela skupaj z ing. gradbeništva
Stanetom Zaletelom, tudi iz Mir
ne Peči. Šef gradbišča je Karel
Povšc iz Globodola.
V mesecu dni imajo delavci že
kaj pokazati: gotovi so kletni
prostori in drenaža, pripravljajo
pa že prvo ploščo. Samostan, ki bo
zgrajen z darovi domačih in tujih
dobrotnikov, bo velik in v obliki
črke U. Sestre upajo, da bo stav
ba do zime pod streho, vseljiva pa
maja prihodnje leto, kar pomeni,
da bo nared v letu dni. Prostora
bo za 13 karmeličank, za zdaj pa
v Mirni Peči živijo štiri.
L. MURN

NOVO MESTO-V nede
ljo, 4. avgusta priredita bistro
Ines in Flash bar na stadionu
NK ELAN v Portovaldu tur
nir v malem nogometu. Pri
javnino 7.000 tolarjev lahko
ekipe plačajo v petek, 2. av
gusta v bistroju Ines, kjer bo
ob 21. uri tudi žrebanje ekip.
Nagradni sklad: pokal ter
100.000, 60.000, 40.000 in
20.000 tolarjev. Presenečenje
tudi za gledalce. Za jedačo in
pijačo bo poskrbel organiza
tor. Vabljeni!

DAN KROMPIRJA
PODLOG PRI DRAGATUŠU
- V torek pretekli teden so se
kmetje, trgovci in kmetijski sveto
valci zbrali na 30 arov veliki njivi
Vranešičevih iz Podloga pri Dragatušu. Ogledali so si poskusno
pridelavo sedmih sort krompirja.
Kot zgodnja sorta je bila predstav
ljena sorta maris bard z belomesnatimi ovalnimi gomolji in belo
kožico. Od srednje ranih sort
krompirja sta bili na ogled sorti
arinda s svetlo rumenim mesom
in rdečo kožico ter Concorde s
podolgovatimi ovalnimi gomolji,
svetlo rumenim mesom in ru
meno kožico. Od srednje poznih
sort sta bili predstavljeni sorti cornado z rdečo kožico in svetlo ru
meno barvo mesa ter romano A in
romano or. z okroglo-ovalnimi
gomolji, rdečo kožico in belim
mesom. Kot pozna sorta jc bil na
ogled krompir fianna s krem me
som in rumeno kožico. Ogled in
predstavitev sort sta vodila An
drej Lukan iz Semenarne Ljublja
na kot organizator poskusa in Ta
dej Sluga iz Kmetijskega inštituta
Ljubljana, ki je predstavil tudi
bolezni krompirja. Kakšni so re
zultati poskusa, pa bodo ugotovili
ob spravilu krompirja.

kakšnih 300 do 400 krajanov. V
potrebi jo je mogoče razširiti z
novimi bazeni. Ločani so po od
hodu z nje jeli zbijati šale, da jim
te nove industrije na njihovem
bregu utegnejo kmalu zavidati.
Kaj so videli, so jeli pripovedovati
sokrajanom ob povratku pri bife
ju pri Marjanu. Vsekakor so se
prepričali, da čistilne naprave
niso noben bavbav. Ob dobrem
vzdrževanju resnično prispevajo k
čistejši vodi, kmetje v soseščini pa
so imeli pri vseh ogledanih treh
napravah korist, saj so iz njih
odvažali gnoj.
Sedaj, ko je nasprotovanje up
lahnilo, Radečani pravijo, da
bodo že v prvem tednu avgusta
pričeli z gradnjo. Ločani na tem
ogledu res niso videli številnih
problematičnih slovenskih či
stilnih naprav. V Radečah pravi
jo, da bodo nedvomno zgradili
doslej najsodobnejšo napravo,
kar je tudi prav, ko gre za novo
gradnjo. Ker je vrhovska elektrar
na trenutno že četrtič izpustila vso
zajezeno vodo, pušča namreč na
sip, se na bregovih vidi, kako
zamazana je reka Sava. To samo
potrjuje, da bi se morali lotiti
gradenj čistilnih naprav tudi v
preostalih mestih gorvodno po
Savi in Savinji.
ALFRED ŽELEZNIK

Američani so pa res hudob
ci, ker ne marajo “ubogih"
črncev. Predvsem pijanih,
zadrogiranih, brezposelnih in
lenih ne. Kukluxklanovci jih
pretepajo, zaničujejo, pljujejo
po njih in jih celo ubijajo.
Slovenci pa nimamo proti
črncem nič. Zdijo se nam celo
simpatični, predvsem verjetno
zato, ker živijo daleč od nas,
ker niso naši sosedje, ker nas
ne motijo.
Imamo pa Slovenci svoje
črnce, ki smo jih stoletja ime
novali cigani, nato pa so po
stali Romi. Država Slovenija
pamaga Romom s podporami,
z brezplačnimi malicami po
šolah, učiteljice prvih razredov
se na seminarjih učijo romščine, da bi prve dni pouka
laže vzpostavile stik z romski
mi prvošolčki, itd. Poleg držav
nih “ugodnosti” so si Romi
vzeli še svoje: gradijo na črno;
otrok ne pošiljajo v šolo, ko je
sezona gob, borovnic ali dru
gih gozdnih sadežev; naokoli
se vozijo brez registriranih av
tomobilov in brez šoferskega
izpita, za smetano na kavo pa
še tu pa tam pretepejo kakš
nega “civila”, če jih opozori,
da po njegovi njivi res ne bodo
brez dovoljenja izkopavali
krompirja.
Zato pa še zaradi česa dru
gega Slovenci ne marajo Ro
mov. V časopisih je brati, da
bodo zadevo vzeli v svoje roke,
tako Rosalničani kot tudi
Semičani. To pa že močno diši
po slovenskem Ku Klux Kla
nu. Država pa modro molči,
modro so tiho tudi fantje (in
redka dekleta) v modrem. Če
ti slednji že kaj rečejo, je to na
vadno stavek: “Popolnoma
nemočni smo. ” Niso pa brez
moči, če je treba koga olajšati
za nekaj sto tolarjev, ker mu v
mraku ne sveti lučka nad regi
strsko tablico.
V “svinčenih” časih smo
peli “Lepo je v naši domovini
biti mlad”, dandanašnji pa ne
bi bilo nič čudnega, če bi kdo
zahropel: “Lepo je v naši do
movini biti Romi”
Da me ne bo kdo napak ra
zumel: prav nič nimam proti
črncem v Ameriki.
,
TONI GAŠPERIČ

Stekli pes ogrizel otroka
Zgodilo se je*pri Fari - Čudna pota ugotavljanja stekline
KOSTELSKO - Andrej Pečnik
iz Jakšičev v krajevni skupnosti
Kostel nas je minuli teden obve
stil o nenavadnem ali celo neod
govornem dogajanju, ki bi se lah
ko tragično končal za njegovega
vnuka. Njegov zet in vnuk sta se v
soboto, 6. julija, peljala s kolesi
skozi vas Jakšiče, ko je nenadoma
izza hiše J.B. pritekel pes in na
padel in ogrizel otroka. Zaradi
suma, da je potepuški pes - ki so
ga pri tisti hiši hranili skupaj z
domačima psoma - so psa ustre
lili. Zagotovo namreč potepuški
pes ni bil cepljen proti steklini.
Ustreljenega psa so nato dosta
vili v Veterinarsko ambulanto v
Kočevju, od tam pa so ga v pone
deljek zjutraj odpeljali na pregled
v antirabično ambulanto v Ljub
ljano, od koder je šele v torek ob
14. uri prišlo obvestilo, da pes ni
bil stekel. V sredo zjutraj pa je
prišlo novo obvestilo, da jc bil pes

stekel. (Na pregled sta bila nafl1'
reč odpeljana dva pokončana p*3’
od katerih je bil eden stekel, dp1'
gi pa ne, in so poročili o obeh psltl
zamešali.) Šele v sredo popoldni
je bil vnuk nato cepljen proti stek'
lini (na cepljenje so ga peljali p
v ponedeljek, a so ga odslovili, na)
gre domov, dokler ne bo ugotof
ljeno, če je bil pes res stekel), f
povedal dedek Andrej Pečnik 'j1
ob tem vprašal in hkrati pokriti21'
ral:
“Zakaj ni strožjega nadzo^
nad necepljenimi psi, ko pa j« |£l
območje že dolgo okuženo s stek'
lino? Zakaj poteka postopek ug°J
tavljanja stekline tako počasi,:saj
bi to bilo lahko usodno za otroka;
Kako jc možno zamenjati zapisn1'
ka o pregledu dveh psov?” Odg0'
vor na ta inie nekatera vprašanj"
smo skušali dobiti pri medobčin'
ski veterinarski inšpekciji, a 2*
neuspešno.
pr1mC

ŠE TRETJIČ “RAZVALINA ŽIVLJENJA” VAMBRUSU -Tukajšnje”"*
kulturnemu društvu je na drugi petek v juliju, potem ko so morali IjubiRl
ski gledališčniki zavoljo slabega vremena kar nekajkrat odložiti premo'
in reprizo Finžgarjeve Razvaline življenja, vendarle uspelo izvesti pod s"
ho še tretjo predstavo na planem, na šolskem igrišču (na posnetku). **\
postavljena scena ovira delo športnega društva, marljivi gledališčniki P
so že tudi zaslužili nekaj oddiha, bodo do jeseni počivali. Potem se b0$
odločali o morebitnih ponovitvah predstav doma in gostovanjih po "
lenjski. (Foto: P. P.)
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MODNI KOTIČEK

Cokle ponovno
renesansa

Gasilci Bele Cerkve praznovali
90 let društva - Nov društveni prapor

-

V zgodovini so cokle sodile
med najbolj razširjena doma
ča obuvala na dobršnem delu
slovenskega ozemlja. Poleg
tega, da v sodobnem svetu
doživljajo spet svojo renesan
so prav zaradi ugotovitev o
zdravi in primerni obutvi, so
močno razširjene med ljudmi
vseh starosti in tudi moda jim
posveča vse več pozornosti. To
se kaže predvsem v izvirnosti
oblikovalcev, ki jih na vsak
način poskušajo prilagoditi
različnim priložnostim in ob
lačilom. Od kod ime za obu
tev? V 9. stoletju naj bi tudi v
naših krajih široko uporabljali
“soccus”, ki je v grško-rim
skem starem veku pomenil
lahko copato. Na naše poime
novanje so neposredno vpliva
li italijanski “zoccoli”.
Izdelovanje cokel je bilo
delo za specialiste. Najbolj
značilne so bile v celoti izde
lane iz lesa. Stopalo je bilo iz
trdnega lesa (iz maklena ali
javorja), zgornji del pa so
spletli iz mehkejšega lesa (iz
viter mladega macesna). Naša
coklarska dediščina pa pozna
tudi primere, ki so nam bližji;
zgornji delje bil pleten iz slame
ali pa usnjen. Najpogosteje so
jih izdelovali na Gorenjskem,
Pohorju, Kozjaku in na Koro
škem. Belokranjske naj bi bile
po nekaterih pričevanjih na
moč podobne holandskim, na
Kočevskem pa so jih pritrjevali
na noge z lipovim lubjem ali
drobnimi vitrami.
Danes so nepogrešljiv del
Posameznikove obutve; so
udobne, enostavne, zračne in
vedno modne.
JERCA LEGAN

BELA CERKEV - Za prebi
valce Bele Cerkve in okoličane
sobota, 13. julija, ni bila povsem
običajen dan, saj so tamkajšnji
gasilci praznovali 90 let obstoja
društva. Na proslavi, ki so se je
med drugimi udeležili tudi župan
mestne občine Novo mesto Fran
ci Koncilija, predsednik Gasilske
zveze Novo mesto Andrej Poljšak,
pomočnik direktorja GRC Janko
Gornik in predsednik KS Bela
Cerkev Franc Zorman, je pred
sednik društva Sandi Pavlič obu
dil spomin na prehojeno pot
društva, čeprav je kronika o na
stanku društva skromna in po
manjkljiva. Gasilci so bili leta
1906 še brez strehe in orodja. Prva
streha za orodje je bila postavlje
na pod Belo Cerkvijo, kjer sedaj
teče avtocesta, do leta 1908 pa je
bil narejen gasilski dom na seda
njem mestu.Spremembe v družbi
so močno vplivale tudi na delo
vanje društva. In če je bilo leta
1958 društvo že razpuščeno, lah
ko danes rečemo, da je aktivno,
saj združuje preko 200 članov,
torej je gasilec skoraj v vsaki
družini. Kljub temu se bodo v
društvu prizadevali, da bodo član
stvo še povečali, tudi med mladi

mi, ki so tudi sicer številni in ak
tivni, kar dokazujejo tudi na tek
movanjih. V društvu si želijo, da
bi jim v nekaj letih uspelo zame• Na praznovanju 90-letnice
gasilskega društva so republiška
priznanja prejeli: Slavko Gregor
čič (odlikovanje za posebne za
sluge), Franci Hribar (gasilska
plamenica 1. stopnje), Slavko
Hribar (gasilsko odlikovanje 1.
stopnje), Janez Peterlin (gasilska
plamenica 2. stopnje), Alojz Pa
jek (gasilska plamenica 3. stop
nje) in Zvonko Žibert (gasilska
plamenica 2. stopnje). Občinska
priznanja pa so dobili: Polona
Pavlin, Marjeta Žibert, Branko
Korenič ml., Lado Thrk, Sandi
Pavlič, Jani Pirc, Vesna Dežman,
Sabina Taborski, Polona Hribar,
Tatjana Hribar, Branka Hribar,
Renata Hribar, Anka 'Birk, Vlad
ka "Dirk, Janez Kopina, Anton
Bašelj in Slavko Antončič.
njati avto in še dopolniti gasilsko
opremo. Velikega pomena je tudi
preventivna dejavnost: lani je
zagorelo le dvakrat.

90 LET SKRBIJO ZA POŽARNO VARNOST - Člani prostovoljnega
gasilskega društva Bela Cerkev so 90-letnico društva zaznamovali z mi
mohodom ob zvokih šenljernejske godbe na pihala, bogatim kulturnim pro
gramom, razvitjem prapora in veselico.

ZAPELI SVOJO HIMNO
DOLENJSKE TOPLICE - V
nedeljo, 7. julija, so imeli topliški
upokojenci na “Jasi” razvedrilni
program, ki ga je njihov odbor
zelo dobro organiziral. V lepem
vremenu pod okriljem zelenega
gozda se je zbralo več kot polovi
co članov njihove organizacije, to
je upokojencev. Čeprav sivolasi,
so se še zavrteli na plesišču, pa
tudi zapeli so ob spremljavi an
sambla M. Bukovca. Razveseljivo
in pohvalno je, da so tega popol
dneva tudi “uradno” zapeli upo
kojensko himno svojega društva,
katero je posrečeno spesnila Mic
ka Tomažin iz Sel. Zanimiv in
srečen je bil srečelov, saj je vsaka
srečka zadela, za kar gre pohvala
obrtnikom, podjetjem in posa
meznikom, ki so prispevali korist
na in praktična darila.
T. V.

PAŠNA SKUPNOST
LOŠKI POTOK - V Pašno
skupnost Travnik je trenutno
vključenih sedem živinorejcev,
pašnike pa še vedno postopno
urejujejo na privatnih parcelah.
Pričakujejo, da bo članov kmalu
več, za to pa bi potrebovali večje
pašne površine. Pašniki so bili
nekoč last vasi, danes pa so last
sklada kmetijskih in gozdnih
površin republike Slovenije. Usta
novitelji so nezadovoljni zaradi
brezbrižnosti države oziroma
pospeševalne službe. Tomo Lav
rič, ki je tudi predsednik agrarne
skupnosti, pravi, da so bili živi
norejci v preteklosti deležni več
subvencij, ob njihovi pobudi pa se
ne zgane nihče. Pričakovali so
dotacijo za ograje in čiščenje
površin, vse pa kaže, da jim obči
na ni namenila nič denarja. Tre
nutno pasejo nad 30 govedi in
približno enako število drobnice.
Pospešeno urejajo ograje, vsak
dan pa na čredo pazi eden od last
nikov. Glavna bojazen je medved,
ki jih sicer še ni obiskal, Lavrič pa
pravi, da se to lahko zgodi, saj jih
je v okolici več, kot je živine na
paši.
A. KOŠMERL

DARILO ZA MILKO MURN - Predsednik Območne obrtne zbornice
Novo mesto Ivan Krajnc je pred dnevi obiskal vdovo Vaneta Murna, Mil
ko Murn v Kandiji, da bi se ji osebno zahvalil, ker je dala Zbornici na voljo
vse gradivo svojega pokojnega moža Vaneta, tako da je publicist Slavko
Dokl lahko napisal knjigo Čevljar je šel v štiro, ki opisuje novomeško obrt
med dvema vojnama. Na sliki: Šopek in knjige za Milko Murn. (Besedilo
in slika: S. D.)

OBNOVLJENA KAND1JSKA CESTA - Preteklo soboto so zabrneli de
lovni stroji na Kandijski cesti v Novem mestu, ki je že vrsto let čakala
obnove. Delavci Cestnega podjetja Novo mesto so s stroji odstranili zgornji
ustroj ceste, ki bo z novo asfaltno prevleko mnogo prijaznejša. Granitne
kocke, ki so do sedaj pokrivale vozne površine, so povzročale prekomeren
hrup, s prenovljeno Kandijsko cesto, ki je spadala med najbolj obreme
njene mestne vpadnice, pa bo Novo mesto mnogo pridobilo. (Besedilo in
fotografija: Bojan Avbar)

Iz 19. letnika skupne domoznanske publikacije za novonastale občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje
Zbornik občine Grosuplje nepre
bujeno izhaja že od leta 1969; pod
'etn naslovom je izšlo 18 letnikov.
0 novem zakonu o krajevni samo
upravi so na območju prejšnje ob'te nastale tri občine: Grosuplje,
vančna Gorica in Dobrepolje; v
enoten prostorjih povezuje in enotn° upravlja državna Upravna eno? Grosuplje, po dogovoru med
ZuPani treh občin z uredniškim

“borom ostaja zbornik še naprej
nupna domoznanska publikacija
navedbo treh občin in grbov v
aslovu zbornika št. 19, z njihovo
Podporo in oglasi podjetij iz celot
nega prostora.
Vsebina zbornika št. 19 obsega 40
jmspevkov. Franc Ahlin objavlja
,regled dela Izvršnega sveta prejšJe občine Grosuplje; navaja dosežA.ni pridobitve, ki se kažejo v 185
|5c)ih in manjših vlaganjih. - Rudolf
nl®®>e poroča o oblikovanju nove
p c‘Ije, ki obsega 66 naselij in 14.100
ca i ivalcev; načrti in naloge do kon1 ‘998 so prikazani v šestih preJ Anicah, namensko in vrednostno
* blesku 12 milijonov DEM. - Jere) Lampret predstavlja novo Občii® Ivančna Gorica, ki zavzema 227
Cp ‘ ‘n hrani nad 12.000 prebivalslv- V tej mandatni dobi bodo
pjueli in vlagali v modernizacijo
C|nskih cest, vodopreskrbo, izfla. njo šole v Višnji Gori in odpipj^Je novih delovnih mest ter pod
eljuje kulturnih ustanov, organizapVn prireditev. - Anton Jakopič
fi' ? obnovitvi občine Dobrepolje,
le bila ukinjena leta 1962 in z zaustanovljena leta 1995; ob27 vasi in,118 km2 ozemlja ter
pJJ9 prebivalcev; upravno se občina
trj-asi oblikuje z mnogimi materialnii težavami; odločitev pa je bila
Laydna, v interesu razvoja in ljudi,
Zaupajo v prihodnost,
p. ‘van Grandovec obravnava Klia‘Ske razmere v Občini Grosupl

; SERVIS DANČULOVIČ
obvešča cenjene
stranke, da zaradi
letnega dopusta
ne bo posloval

,
i
'

1 °d 18. julija do 1. avgusta.
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lje; opisuje vreme na podlagi meteo
roloških podatkov, ki se s prekinit
vami zbirajo od leta 1892 v Vidmu,
v Višnji Gori od 1895 in Veliki Račni
od 1896. leta. Med leti 1910 in 1970
je bilo ustanovljeno še sedem drugih
opazovalnic na ozemlju in obsegu
občine pred 1995. Starejši podatki
se nanašajo na temperaturo zraka v
navedenih postajah; padavine so
merili v Ambrusu in Višnji Gori od
1895, v Veliki Račni od 1896. leta,
kasneje pa še na šestih postajah.
Zelo zanimiv je sklepni del študije
in opis klimatskih pasov.
Na ozemlje stare občine Grosup
lje se naslanja prispevek Toneta Fe
renca, ki prikazuje okupatorske in
domobranske posadke na Grosup
ljem v drugi svetovni vojni. V spo
min ob 50. obletnici zmage nad
fašizmom in 52. obletnici bojev
NOV z Nemci na Ilovi Gori je
udeleženec bojev Avguštin l.ah ob
javil epos Spominjanja z 220 verzi:
“Zdaj gre za prihodnost našo, za
pravice, ki jin pravo potrjuje in
dogovor piše. Slovenski narod ne bo
šel več v past, na zemlji naši smo
svobodna oblast.”
Iz področne zgodovine je več
člankov z gospodarsko, družbeno in
kulturno problematiko. Leopold
Sever obuja že davno pozabljeno
sezonsko dejavnost naših drvarjev
in lesarjev, ki so leto za letom čez
zimo hodili na delo v slavonske
hrastove gozdove podirat drevje,
žagat hlode in tesat prage in tramo
ve. Avtor se je pogovarjal s še
živečimi udeleženci in nasledniki.
Jakob Miiller nadaljuje že od 10.
zvezka zbornika leta 1978 dalje in
predstavlja kovačije, to pot podobe
Kovačev in kovačij od Stare vasi do
Škocjana. Gradiva je že za celo in
posebno publikacijo, s podobami in
dokumenti!
Pokojni Ciril Ahlin je več let zbi
ral rodovne podatke raznih družin:
v študiji predstavlja barone Tauffcrerje - gospode grosupeljskih, šmar
skih in višenjskih kmetov. Najsta
rejši prednik je kupil grad Weixelbach (kasneje Codellijev grad, zdaj
v ruševinah) in gospodstvo, ki je
obsegalo 80 tlačanskih kmetij v 29
vaseh. - Cvetko Budkovič je doslej
raziskal 10 ljudskih šol, nastanek,
razvoj in stanje teli ustanov v širšem
prostoru naše občine, v tem zborni
ku pa predstavlja Dosežke Ljudske
šole v Šentvidu pri Slični med leti
1922 in 1934, Šentviška šola seje v
tem času razvila iz štiri- v sedemrazredno, organizirala kmetijski
pouk in ročna dela; uvedli so pouk
zdravstva in o lepem vedenju; prire
jali so vsakoletne razstave, po letu
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1934 pa je nekaj učencev telovadilo
pri Sokolu. - Isti avtorje v kratkem
zapisu kot soustanovitelj Glasbene
šole nanizal dogodke ob Dvajsetlet
nici Glasbene šole v Grosupljem. France Adamič objavlja del Male
kronike občine Grosuplje, ki obrav
nava razvoj občine od leta 1850 do
1945, predstavlja osebnosti in priza
devanja prvih šestih županov, od
Franca Košaka (1880 do 1914) do
Franca Drobniča ml. (1936-1945),
nato tiste občane, ki so s svojim de
lom in dosežki prispevali k gospo
darski in kulturni podobi naše ob
čine. Med temi pa so zaenkrat šele
družine Rusovih, Košakovih in Ja
vornikovih. - Avtor v članku Za
družništvo občine Grosuplje prika
zuje vlogo Hranilnice in posojilnice
Škocjana pri Turjaku, Kmetijsko za
drugo Škocjan, KDZ Gatina in Ob
novitveno zadfugo Dobrepolje. Jože Marolt predstavlja Elektro
tehnično podjetje Grosuplje ob 40letnici dela in tradicija družine An
tona Pečnikarja, ki je ustanovil Av
tobusno podjetje in odprl tudi prvo
avtobusno progo Ljubljana-Grosuplje. Anton Pečnikar ml. je leta
1956 ustanovil delavnico za elektroinstalacije na Rudniku, leta 1973
Pozdinleta 1991 zasebno družinsko
podjetje v Grosupljem, kjer je
zaposlenih 65 delavcev. - Med
prispevki iz kulture in znanosti iz
stopa članek Janeza Šemeta Druži
na igralcev Potokarjev, ki ima svoje
korenine v vasi Polica pri Grosup
ljem: spis je intimna družinska kro-
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nika šestčlanske revne družine, ki je
dala zdravnika, profesorja, učitelji
co in tri gledališke igralce: Lojzeta,
Staneta in Jožeta, vse z napori,
prizadevanjem in zavestjo. - Marjan
Zadnikar poroča o odkritju nezna
nega vhoda v stiško katedralo. - Tine
Kurent razpravlja o gematričnih
merah in sporočilih, ki so prevlada
le nad erotičnostjo kipa Franceta
Kralja pred Univerzo v Ljubljani.
Isti avtor v zborniku objavlja še tri
prispevke: Vankov in Adamičev
Chandler; Amaliettijeva risba Praproč in podobo Shozo Tahara, ki
prevaja dela Louisa Adamiča v
japonščino.
Več člankov obravnava kroniko,
jubileje in kulturne dogodke. - Pe
ter Tevž poroča o podjetju B & D v
Grosupljem, o odkupu podjetja in
ustanovitvi G-M & M ter o proiz
vodnji in izvozu elektro-ročnega
orodja. - Alenka Fabjan piše o
Desetletnem delovanju Planinskega
društva Grosuplje, ki ima 136 čla
nov, organizira vzpone na naše gore,
smučanje, predavanja in družbena
srečanja. - Mihael Glavan objavlja
esej ob 200. obletnici rojstva Miha
Kastelca, Kozina Švent esej o Lud
viku Pušu ob stoletnici rojstva, Jože
Marolt obravnava življenje in delo
Stanka Preka ob njegovi osem
desetletnici, Pavel Groznik piše o
Mihaeli Jarc-Zajc, o njenem deležu
v slovenski kulturi in prispevku k
spoznavanju višnjegorske preteklo
sti ter ob njeni 80-letnici. - Jakob
Miiller se spominja jubileja svoje
profesorice Hilde Lučovnikove, ki
je več kot 30 let poučevala, vodila
osnovno šolo in si prizadevala za
prosveto in kulturo na vsem območ
ju bivše občine. - Objavljena sta še
dva jubilejna zapisa: ob 75-letnici
profesorja Cvetka Budkoviča, ob
80-letnici nekdanjega župana Jane
za Lesjaka in ob 65-letnici odgo
vornega urednika in gospodarja
zbornika Ivana Ahlina.
V poglavju Gradivo je zapis He
lene Ložar-Podlogar o Zagoriških
(dobrepoljskih) mačkarah, zapis
Franca Kolarja o Fantovskih običa
jih v Ivančni Gorici in okolici ter
zapis Eda Škulja o Novih orglah v
Ivančni Gorici z navedbo dipozieij
in registrov. Naj na koncu omenim
še dva prispevka domoznanskega
značaja: Drago Samec je zbral do
moznansko bibliografijo knjig za
obdobje 1991-1995 z okoli 200 ges
li, France Adamič pa objavlja Bib
liografijo občine Grosuplje za čas
od 1994 do 1995; navaja 160 naslo
vov objav ter 10 kratkih nekrologov
o sodelavcih in nekaterih občanih.
Dr. FRANCE ADAMIČ

VESELJE ZA RIBIČE - "Za večino nadloga, za ribiče veselje, ” bi lahko
dejali za zadnje poplave, ko je narasla Krka marsikje privabila ribe iz rečne
struge na izdatno pašo. Tako je bilo tudi v Velikih Malencah pri Brežicah,
kjer se je gnetlo ribičev kot še nikoli. Pa ne kar tako, saj se je ribiška sreča
nasmehnila slehernemu namakalcu trnka! (Foto: M. Vesel)

OBRTNA CONA V ŠENTJERNEJU KMALU S ČISTILNO NAPRA VO
- V obrtni coni v Šentjerneju bodo parcele kmalu naprodaj, vendar je eden
od osnovnih pogojev za prodajo čistilna naprava. Zato so se v sredo, 10.
julija, mudili v Šentjerneju predstavniki Komunale, ki pomagajo pri pri
dobitvi potrebne dokumentacije, predstavniki projektantskega podjetja
Topos in zastopnik avstrijske firme Betomverk Nageler, ki ponuja moder
no čistilno napravo, ki ima tudi certifikat Evropske unije. Tudi tehnologi
ja čiščenja je nova, tako da ne oddaja smradu v okolje, naprava pa je
vkopana v zemljo. Če se bo ta čistilna naprava obnesla v obrtni coni in če
bo cena konkurenčna, bi lahko na tak načil reševali tudi odplake v vaseh,
ki bodo bolj oddaljene od centralne čistilne naprave. Sicer pa se tudi za to
pripravlja vsa potrebna dokumentacija, saj bo občina s tem projektom pri
hodnje leto kandidirala tudi za republiška sredstva. Centralna čistilna
naprava s 13 kilometri primarnega voda je namreč vredna okoli 400 mili
jonov tolarjev. (Foto: T. Gazvoda)
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Živahen vikend ob Kolpi

ORGANIZATORJI SVETOVNIH KOLESARSKIH PRVENSTEV NA
RAFTINGU - Kljub temu da organizatorjem do začetka svetovnih mla
dinskih prvenstev v kolesarstvu ostaja vse manj časa, jih je očitno šport
tako povezal, da se družijo tudi ob vikendih. Tokrat so se odpravili na rafting
po Kolpi od Osilnice do Vasi. Predsednik organizacijskega odbora Lojze
Peterle je povabil tudi ostale člane vodstva slovenske krščanske
demokracije, tako da se je ob pogovoru z osilniškim županom Antonom
Kovačem, ki je raftanje tudi pripravil, porodila marsikakšna ideja o
možnostih razvoja zgornje Kolpske doline. Po utrudljivi vožnji je je na Dolu
ob Kolpi sprejel prijazni lastnik avtokampa Ivan Konda. (Foto: Jerca Božič)

FARA, OSILNICA - Minuli
vikend je bilo po dolgem času spet
lepo vreme, zato je bilo tudi ob
Kolpi in na njej zelo živahno. Med
obiskovalci smo opazili tudi prva
ka SKD Lojzeta Peterleta, ki seje
s_pustil s čolnom od Potoka do
Žlebov. Največ pozornosti pa so
bili deležni ameriški vojaki, ki so
se spustili s čolni od Ložca navz
dol, saj se je takoj videlo, da
veslanja niso vajeni in da gotovo
ne sodijo k mornarici. (Vojaki,
skupno 9, so prišli k Morisu v
Kočevsko Reko na enomesečni
obisk.)
Na taborniškem prostoru pod
Žago se je zvrstila že tretja izme
na tabornikov, medtem ko nad
Žago (na Bartolovem zemljišču,
kjer je gotovo najlepši in najpri
mernejši kraj za taborenje) letos
še ni bilo obiska. Žaga je pred
kratkim dobila tudi dovolj pitne
vode, za kar je poskrbel Hydrovod
Kočevje-Ribnica. Na območju
kočevske in osilniške občine še
vedno ni urejen noben prostor za
taborjenje, zato je pri inšpekcijah
in drugod protestirala zaradi
tabornikov odreda Bičkova skala
osilniška občina; spet drugi pa
pravijo, da to ni v pristojnosti
občine, ampak lastnika zemljišča
in tabornikov, medtem ko naj

občina poskrbi za pobiranje turi
stične takse.
Tudi letos gre ob Kolpi spet vse
bolj na divje, kot ješlotudiminula
leta, ker občine niso sprejele
PUP-ov in niso poskrbele za ure
ditev kopališč, parkirišč itd. V
Žlebih ob Kolpi na območju
Turističnega društva Kostel parki
ra kar na Janežičevi njivi tudi do
50 avtomobilov na dan in nobene
mu avtomobilistu ali drugemu niti
na misel ne pride, da bi prosil last
nika zemljišča za dovoljenje. Ker
občina še ni pokrenila nič, bo zdaj
TD Kostel skupaj z lastnikom
zemljišča namestilo table, ki bodo
opozarjale, da gre za zasebno last
nino in da znaša parkirnina toli
ko in toliko.
Kočevski Dinos je prav te dni
odpeljal že sedmi kamion razne
pločevine in drugih kovinskih od
padkov z območja Kostelskega. V
kontejnerje za pločevino pa pone
kod odlagajo tudi druge odpadke,
ki jih obiskovalci doline zapakira
jo v zato namenjene črne polivinilne vreče. Turistično-športno
društvo Kostel pa je pred kratkim
predlagalo občini Kočevje, naj bi
društvu ali pa komu drugemu
zaupala košnjo trave ob cesti od
Bilpe do Fare. Občina ima za to
delo sicer dogovor s Cestnim pod
jetjem Novo mesto, a je trava ob
cesti že tako visoka, da voznik
avta nima dobrega pregleda, kod
V0ZL

J. PRIMC

PROTI ODSTRANITVI

COPA-CABANA POSNELA HIMNO - Pesem “Jutri" so dekleta iz sku
pine Copa-Cabana ustvarila prav za svetovna prvenstva, ki bodo od 10.
do 18. avgusta v Novem mestu. Posnele so jo v novomeškem studiu Luca
s pomočjo producenta Janeza Križaja že spomladi, prvič pa jo boste v živo
lahko slišali na otvoritveni slovesnosti v soboto, 10. avgusta, zvečer na
novem kolesarskem dirkališču v Češči vasi. Koreografijo za “Jutri"priprav
lja plesna skupina Terpsihora. “Juri bo naš dan, ustvarimo ga sami.
Narišimo mu oči neba in lica od sonca pegasta... Še v en krog podajmo se
s kolesom, še en hitri, nori krog... ” Simpatična pesmica in še simpatičnejša
dekleta! Si za mlade športnike sploh lahko predstavljate lepšo spodbudo?

OBROČKANJE ŠTORKELJ - V
zadnjem desetletju preseneča pra
va mala invazija naseljevanja belih
štorkelj. Štorklje so si spletle 14
gnezd v Krakovskem gozdu, Beli
krajini in ob reki Sotli, kjer se je
letos zvalilo 33 mladičev. Na mla
diče poleg štorkelj budno pazijo
domačini in društvo ornitologov, ki
so mladičem pred dobrim tednom
na desno nogo pritrdili aluminijast
obroček z napisom in številko.
Obročkanje ptic je med ornitologi
uveljavljen način spremljanja po
pulacij posameznih vrst ptic. (Tekst
in foto: Jože Hartman)

METLIKA - Borci in udeležen
ci NOB občine Metlika smo na
svojih letnih občnih zborih v kra
jevnih organizacijah ZB in na
občinski konferenci izrazili globo
ko razočaranje in ogorčenje gle
de nekaterih pobud v Mestnem
svetu občine Ljubljana za odstra
nitev spomenikov Borisu Kidriču
in Edvardu Kardelju v Ljubljani.
Oba sta pomembni osebnosti v
zgodovini boja proti okupatorju,
v tem boju pa smo bili udeleženi
in njegovo veličino pozna večina
slovenskega ljudstva. Zato imamo
pravico in dolžnost protestirati
proti pobudam in odločitvam, ki
pomenijo potvarjanje zgodovin
skih dejstev in omalovaževanje
vloge in pridobitve NOB. Želimo
vam sporočiti, da smo proti vsa
kršnemu odstranjevanju spome
nikov, ki so del zgodovine Slo
vencev, še posebej proti odstra
nitvi Kidričevega in Kardeljevega
spomenika. Zato vas pozivamo,
da pri odločitvah upoštevate dej
stvo, da živimo zavedni, pametni
in pošteni Slovenci tudi izven
Ljubljane.
TONE ZUPANČIČ

“Ata, a nas bo postrelil?”
“Puškama” v Strugah - Preveč tatvin - Vsi sumi lete
na enega in njegovo “bando”
SKA VTOM NI NIKOLI DOLGČAS - Slab streljaj od izvira Krke se je na
otočku sredi tod seveda še bistre dolenjske lepotice na 10-dnevnem tabo
ru izvidnikov in vodnic Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skav
tov zbralo 50 otrok in 6 odraslih iz Maribora, Slovenske Bistrice, Veržeja
in Šentjurja. Na čelu modrega tabornega vodstva je (bil) študent elektroteh
nike Matej Oblak. Skavti so imeli vse do zaključka tabora izdelan dokaj
natančen program tabora za vsak dan. Ob našem obisku je vodstvo tabo
ra prijetno presenetil domačin Anton Gliha iz Trebnje Gorice 14, ko je
skavtom prinesel vrečko lepih jurčkov (na posnetku). Skavti so se mu
oddolžili s spominsko majico, jurčki pa so končali v kuhinji, postavljeni
na bregu Krke. Gliha pa je izrazil željo, da bi domov dobil izvod Dolenj
skega lista s posnetkom obiska pri vrlih skavtih. (Foto: P. Perc)

POPOLNOMA OBNOVLJENA CERKEV NA GORENJEM MOKREM
POLJU - V nedeljo, 14. julija, so se prebivalci Gorenjega Mokrega Polja
in okoličani v velikem številu udeležili maše in blagoslova obnovljene cerkve
sv. Tomaža. Letos mineva 470 od prve omembe le cerkve, kije bila teme
ljito prenovljena leta 1926, v zadnjih dveh letih pa so bila na njej in v njej
opravljena velika dela. Popolnoma so zamenjali streho, opravili drenažo
okoli cerkve, napravili so izkop v njej in položili betonski tlak. Nova je fa
sada in kleparska dela, prepleskan je zvonik, urejena okolica. Ker je bila
cerkev sedaj popolnoma obnovljena, bo to gotovo za 70 let. (Foto: T. G.)
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STRUGE, KOČEVJE - Mi
nuli teden nas je več ljudi v
Strugah opozorilo na fička, ki ni
registriran, a vozi okoli, in na
tatvine, ki se pogosto dogajajo
in vsi vedo, kdo jih je zakrivil,
pa še to, da tudi policisti vedo,
vendar pravega uspeha ni, ker
mu nič ne morejo ali pa mu nič
nočejo. Nekdo je povedal, da
prihaja v Struge, da bi se odpo
čil in nabral novih moči za delo,
a ga vedno preseneti kakšna
kraja, od bencina do vina. Tudi
streljanje da je kar pogosto
slišati okoli hiše, na bližnji hiši
pa je napis PUŠKARNA.
Vse to naj bi počel neki R. Č.
iz Tržiča v Strugah, ki grozi
vsem, tudi policistom. Tako je
neki otrok vprašal očeta: “Ata,
ali nas bo postrelil?” Oče pa je
dejal, da bo sam obračunal z
izgrednikom, če tega ni sposob
na ne policija in ne sodišče, saj
izgrednika, zoper katerega je
menda tisoč prijav, zapro za
nekaj dni in ga potem izpusti
jo, da spet terorizira sovaščane
in jim krade.
Struge sicer sodijo v občino
Dobrepolje, vendar je za to
območje pristojna kočevska
policija. Zato smo komandirja
policijske postaje v Kočevju
Mira Jcšclnika 8. julija vprašali,
kaj meni o vsem tem. Odgovoril
“Tisti R. Č. iz Tržiča je res
med najbolj problematičnimi
občani na našem območju. Ni

JE VODA IZ VAŠKEGA ZAJETJA SPLOH UŽITNA ? - Ivan Kučič
ter Marija in Martin Hudoklin ob več kot 20 let starem zajetju. Voda
niti za pranje perila ni primerna, kaj šele za pitje! Zdaj ima 12 prebi
valcev vasi Vrbje samo takšno vodo.

Velika želja - pitna voda
V obmejni vasici Vrbje na Gorjancih že ob manjši suši
brez vode, sicer pa je voda iz zajetja vprašljive kakovosti
- Mladi odhajajo v dolino za boljšim kruhom
VRBJE - Življenje v obmej
ni vasici Vrbje na Gorjancih na
jugozahodnem pobočju hriba
Ravnic, kakšnih 10 kilometrov
od Kostanjevice, teče počasi in
mirno. Kokoši, ki se brezskrb
no sprehajajo po vaški cesti, ki
si bolj zasluži ime pot, zmotijo
le redki avtomobili. Prebivalci
- teh je le še 12, čeprav jih je
bilo pred dobrimi sto leti pre
ko 40 - pravijo, da so odrezani
od sveta, pot k njim pa najdejo
le plačilne položnice. Njihovo
vse glasnejše negodovanje je
upravičeno: medtem ko se več
ja mesta vse bolj modernizira
jo, se vaščani borijo za golo
preživetje. Čeprav je pred dve
ma letoma že vse kazalo, da se
bo vaščanom nasmehnila sreča
in bodo prekinili pogosta več
letna sušna obdobja, ko ostaja
jo brez vode, je spet jasno, da
se vrtijo v začaranem krogu.
Prebivalci vasi Vrbje so si pred
več kot 20 leti zgradili lastno
zajetje. Vode je bilo pravzaprav
vsa leta dovolj, saj je ta del Gor
jancev bogat z vodnimi izviri.
Leta 1987 pa se je izvir, ki je
napajal njihovo zajetje, zaradi
potresa in lapornatih tal poglo
bil, tako da že ob vsaki manjši
suši ostanejo brez vode, pa tudi
kakovost je dvomljiva. “Ža pitje
si jo že pripeljemo iz doline, ob
suši priskočijo na pomoč tudi
gasilci, huje pa je z živino,”
pravi Martin Hudoklin, ki ima
v hlevu 14 glav živine, zaradi
razgibanega hribovitega terena
pa mu tudi obdelovanje zemlje
prinaša čisto zgubo. “Pet let

ZBORNIK IN SPOMENIK
DOBREPOLJE - Zbornik ob
čine Dobrepolje bo izšel sredi
avgusta, predstavili pa ga bodo 7.
ali 8. septembra v Jakličevem
domu na Vidmu. Ob tej priložno
sti bodo v parku pred Jakličevim
domov odkrili tudi doprsni kip
pisatelju, gospodarstveniku, poli
tiku itd. Franu Jakliču. Kip bo
delo akademskega kiparja Meto
da Frlica.

KABELSKA
TELEVIZIJA BO
Mirko Ješelnik, komandir policij
ske postaje v Kočevju. (Foto: J.
Primc)
es, da bi zoper njega imeli tisoč
trijav, jih je pa precej. Res je,
la smo v ponedeljek, L julija,
>ri njem naredili preiskavo, ker
;mo dobili prijavo, da je strejal. Imeli smo sodniško odred)o za hišno preiskavo. Našli
:mo predelano puško, iz katere
e bilo možno streljati z lovskini naboji - šibrami.
Mi ukrepamo, kolikor nam je
iovoljeno s predpisi, o kaznih
ra odloča sodišče. Če so priporti razlogi, pridržimo kršitelja
lo 12 ur. Vsakič, ko ga zalotino na vožnji z neregistriranim
ivtom, napišemo predlog za
caznovanje sodniku za prekr
ške, ne moremo pa predloga
tapisati, če nas ni zraven. V
najhni vasi, kot je Tržič v Stru
jah, tako obnašanje R. Č. res
!el0m0,i ”

J. PRIMC

LOŠKI POTOK - V začetku
julija, ko je PAP Telematika iz
Ljubljane začela gradnjo telefon
skega omrežja, še ni bilo znano,
ali bodo vzporedno gradili tudi tv
kabelski sistem. Dela pa so se že
začela, in sicer najprej v vasi Mali
Log, kjer vzporedno širijo tudi
cesto skozi naselje. Vse kaže, da
občina uspešno gradi, zato upajo,
da bodo glavna dela opravljena
do konca septembra. Potrebno je
dodati, da zelo veliko pomagajo
tudi vaščani.
.
A. K.

SREČANJE
GOSPODINJSKE ŠOLE
V nedeljo, 4.avgusta, bo na
Zaplazu srečanje gospodinjske
šole Mala Loka. Sv. maša bo ob
14.uri, daroval pa jo bo glavni in
odgovorni urednik radia Ognjišče
Franci Trstenjak. Zahvalili se
bomo za srečen potek obiska sve
tega očeta in prosili za domovi
no. Vabljeni vsi, ne glede na let
nik, naziv in prepričanje.
F. R.

smo seno vozili iz več kot 20
kilometrov oddaljene vasi, pred
osamosvojitvijo tudi iz Hrva
ške. Hlev smo resda zgradili
pred dvema letoma, a na kre
dit. Radi bi ga odplačali, a ni
mamo s čim,” pravi Martin, oče
štirih otroko. Trije so odšli vsak
za svojim kruhom, 25-letni Tin
ko, ki je hkrati tudi najmlajši
vaščan, pa se je sicer odločil, da
bo ostal doma, čeprav je kljub
volji do dela kmalu spoznal, da
odročnost in slabe možnosti za
kmetovanje ne obetajo nič kaj
dobrega. Vaščani so zadovoljni,
da imajo vsaj telefon, čeprav so
morali za njega krepko pljuniti
v roke in tudi globlje poseči v
žep kot ostali naročniki v doli
ni. Žal pa morajo sami skupaj
z vaščani Vrtače vzdrževati 6
kilometrov dolgo cesto, od ka
tere je le 900 metrov asfalta.
Predsednik sveta krajevne
skupnosti Kostanjevica Milan
Herakovič pravi, da so bile
pred dvema letoma celo že
podpisane pogodbe za nov
vodovod. S spremembami lo
kalne samouprave je postajalo
vse bolj jasno, da zadevi ne
morejo priti do konca. Na Gor
jancih pod slovensko-hrvaško
mejo je sicer kar nekaj izvirov,
tudi analize so potrdile, da je
voda kakovostna, vprašanje je
le, ali se bo našel denar za nekaj
sto metrov izkopa in zgraditev
zajetja. Če se bo čakalo še nekaj
časa, morda pitna voda v tej
odročni vasici sploh ne bo več
potrebna...
T. GAZV0DA

Mirtovški šratelj: “Za preselite'
tv pretvornika iz Smrekarjev k
Ribjeku bo država dala 15 mil*'
jonov, hkrati pa zahteva, naj pra'
toliko primakne še občina Osilni'
ca. To pa bo težko oz. nemogoč®’
saj je letni proračun občine Osil'
niča manjši od 15 milijonov tolar;
jev in je malo verjetno, da bisl
lahko privoščili tako velik \i'
datek.”

ZASLUŽI SI “UMIRITEV”
Tudi mene je v nedeljo,
7.julija, zelo prizadel končni
obračun dirke na maribor
skem letališču. Pridružujem se
razočarani gledalki, ki je prejš
nji teden >< športni rubriki izra
zila svoje mnenje o zapletih in
razpletih tistega dne. Tudi
meni se zdi, da je A. F, ki ga
že vsi poznamo po njegovem
obnašanju, pretiraval pri obra
čunavanju z boljšima vozni
koma, ki sta prav tako kot A.
F. iz Novega mesta. Tako sta
bila oba ob boljšo uvrstitev, ki
sta si jo prigarala v dirki. Tudi
drugim tekmovalcem je kazil
ugled v krožni verigi že ome
njenega letališča. Prepričana
sem, da se mu vse skupaj ni
izplačalo. Kot kaže, mu bo
bolj ugajalo navijati ob tek
movalni progi. Tako si bo ob
naslednjih hitrostnih preizkuš
njah v tej sezoni umiril “žilico"
za zaplete. Če bo vse po pravi
lih, bo na naslednjem štartu
manjkal tekmovalec, ki bi vi
jugal na progi.
VAŠA BRALKA
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i Mojster za vse poklice j
| Petim rodovom Gačnikovih sta kladivo in nakovalo *
' rezala kruh - Pomlad in jesen sta obupna, saj je
■
!
vsa mehanizacija na poljih
\
i
1 PONIKVE - Na blagem ovi• nku ceste od Ponikev proti Do1 brepolju ima kovaško delavni1 co 66-letni Jože Gačnik. Čeprav
1 po velikosti morda ni primerna
1 za večja popravila, pa je delav1 niča polna številnih kmetijskih
! strojev, potrebnih popravila.
, Jože je od Turjaka tja do Kolpe
, edini kovač, čeprav jih je bilo
t pred vojno od Rašice do Strug
i trinajst. Petim rodovom Gačnii kovih sta kladivo in nakovalo
i rezala kruh. Anton je obrtno
• dovoljenje dobil pred 52 leti.
• Najmlajši sin, izučen avtome1 hanik, bo sicer obdržal delo v
1 Ljubljani, vendar zavzeto po1 niaga očetu, saj se dobro ra1 zume tudi na kovaštvo.
“Ves dan sem v delavnici.
[ Pomlad in jesen sta prav obup1 na, saj je kmetijska mehaniza• cija na poljih in so okvare
• pogostejše. Na kosilnicah in
1 manjših strojih se najraje odtr1 ga kardan, senožeti, zlomijo
zobje in še kaj. Pravijo mi, da
sem mojster za vse poklice. Ne
! izogibam se tudi najmanjšim
, Popravilom, saj ne morem do, yoliti, da kmetje za popravilo
i 'zgubljajo čas, ki bi ga lahko
I Uporabili kje drugje,” pripovei duje Jože.
i Popravi lahko prav vsako okI varo; če se zgodi kaj hujšega, ve,
i Lam je treba po rezervni del.
i Tudi zaradi tega ga imajo ljud■ je radi. Čeprav je za vaškega
1 mojstra dela čez glavo, se mu je
1 kovaštvo vrezalo v možgane,
1 "pesem” kladiva pa sliši tudi ko
spi. Zato strokovno pojasnuje,
za kaj ni dobro z novo sekiro
i udariti po hlodu?
“Sekire, krampi, prebijači in
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Jože Gruden: “Skrbi me, ker
nihče več ne kuha oglja, kajti za
kovača je pravo samo domače
oglje. ” (Foto: M. Glavonjič)
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cepini so posebna orodja. Pred
uporabo jih je treba kaliti (namakati), ker so nova, mehka,
sicer bi se uničila že pri prvem
udarcu. Tudi pretrda ost ni dobra, kovač jo mora na pravi
temperaturi skaliti, da se ne
uniči pri prvi uporabi. Kovaštvo
je bilo nekdaj spoštovan poklic.
Tudi ženske so imele rade moške ožganega obraza in močnih
mišic.”
Danes se fantje odločajo za
mehanika, kleparja, ličarja, za
kovača pa nihče. Čeprav je sodobnih strojev že preveč, ni bojazni, da bi šlo kovašto v pozabo. Najboljše podkve za konja
naredi le dober kovač, kakršen
je prav gotovo tudi Jože. Malo
ga skrbi, ker nihče več ne kuha
oglja, kajti za kovača je pravo
samo domače oglje.
M. GLAVONJIČ
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Uspešen zaključek šolskega leta
Najodmevnejše dejavnosti na OŠ Stari trg ob Kolpi
zadnja dva meseca šolskega leta
STARI TRG OB KOLPI - Tudi
letošnje šolsko leto so bili na šoli
najboljši šahisti, o njihovih rezul
tatih je že sproti obveščal mentor
Vincenc Kobe. Maja se je nekaj
učencev iz razredov predmetne
stopnje pomerilo z učenci iz
radovljiške osnovne šole v televi
zijski oddaji Pod klobukom. Petošolci so si z literarnimi izdelki ob
prazniku slovenskih železnic
zaslužili brezplačno potovanje z
vlakom v Koper. Na naravoslov
nem in kulturnem dnevu smo si
ogledali jedrski reaktor v Podgori
ci, živalski vrt, hipodrom Stožice,
radio in razstavo v Moderni gale
riji. Ob dnevu odprtih vrat šole
22. maja smo predstavili številne
zanimive projekte, mentorji smo
predstavili najpomembnejše do
sežke učencevpri posameznih
krožkih in drugih dejavnostih,
ravnatelj Stanislav Dražumerič pa
je izročil posebna priznanja in
nagrade najzaslužnejšim. Obiska
li so nas tudi starši in gostje in smo

jim podarili posebno izdajo šol
skega glasila ter broške, ki smo jih
sami izdelali.
Tadej Kobe iz 8.r. je osvojil zla
to Vegovo priznanje, Jošt Hobič iz
5.r. pa se je uvrstil na državno tek
movanje iz Vesele šole. Tretješolci
so postali občinski zmagovalci v
tekmovanju Za čiste zobe. Junija
nas je obiskal ilustrator Božo Kos
(na sliki) in 38 učencem podelil
Župančičevo bralno značko. Uče
nci 8.r. so se poslovili v petek, 14.
junija. Učitelje, starše in sedmošolce so premagali v nogometu.
Zvečer so pripravili prisrčno vale
to z zanimivim programom, zaku
sko, torto in plesom. Šolsko leto
smo sklenili z izleti v Ljubljano,
na Koroško, v Bohinj itd. Učence
in starše male šole in 1. razreda je
na pikniku ob zaključku letošnje
ga šolskega leta zabaval otroški
ansambel Hop, Cefizelj iz Črnomv MARIJA VOLF
OŠ Stari trg ob Kolpi
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VENEC V SPOMIN - Delegaciji Združenja šoferjev in avtomehanikov
Novo mesto in “Gorjancev” sta položili venec pri spomeniku padlim na
Cviblju nad Žužemberkom in tako obeležili svoj praznik, 13. julij, dan šo
ferjev in avtomehanikov. (Foto: Dušan Mikec)

Na poti do nove podobe

DOLENJSKI LIST 1

Pričeli s III. fazo obnove muzejskih prostorov - Celotna
Reditev Šeškovega doma bo trajala predvidoma dve leti
KOČEVJE - Delavci Obnove
Kočevje so prejšnji teden pričeli
l‘L fazo obnove muzejskih pro
dorov v stavbi Šeškovega doma. Z
'^delanimi načrti in že zagotovKnim denarjem tako v republiLem kot občinskem proračunu so
emvci muzeja na to čakali skoraj
aJančno leto dni.
Pričetek III. faze obnove mu
rskih prostorov so že od samega
aCetka spremljali zapleti. NajP.rej za to ni zadoščala le prigla(tev del, ampak so morali delav1 muzeja izdelati kompletno
ennično dokumentacijo za pri°bitev gradbenega dovoljenja.
7° so bili načrti za prenovo južne?a trakta stavbe Šeškovega doma
. 'Ju lani narejeni, pa se je zatak!J° še pri pridobitvi soglasja last'*a, kočevske občine. Šele ko so
a eni letošnjih sej občinskega
c ela določili občino za upravljala Šeškovega doma in razmejili
Porabo prostorov v Šeškovem
I mu med občino in muzejem, si
t0n'Uz.cj Lot pooblčaščen investir Pridobil tudi soglasje občine
a Pričetek del. Še nekaj časa je
nr\!ekl°, da so z javnim razpisom
■dobili kočevsko Obnovo za izjJalca del, vsi ti zapleti in proce
ntu pa so povzročili, da bodo
a.aar, ki ga je za ureditev muzejDn Prostorov namenila država,
, rabin najmanj leto dni kasneje,
b' ga lahko.
Denar za III. fazo obnove muJskih prostorov, ki zajema obvo celotnega južnega trakta
avbe v skupni izmeri 507,7 kv.
etrov, bosta v enakih deležih
I £°toviia ministrstvo za kulturo
l^l^evska občina. Ker z razpodjivim denarjem vsega načrton nega ne bodo mogli narediti
enkrat, bo obnova razdeljena
■ več funkcionalno zaključenih
lov. v letošnjem letu naj bi tako
p Jerali in adaptirali pritličje in
doE ?adstropje, s čimer bodo prib,li razstavni prostor v skupni
arneri 284 kv metrov ter nove
ir°
Pr°store
za upravo muzeja, izdelali

ž .P® bodo tudi nove stopnice v
ognjem delu odra na mestu že
goječih lesenih stopnic. Za pri
haja |C(0 predvidevajo preno^.Podstrešja za potrebe interne
^Pžnice, pisarne za kustosa in
P°ja za muzejsko gradivo. Po

VEČER Z ZNANIMI SLOVENKAMI - Gostje četrtega večera metliških
mednarodnih poletnih kulturnih prireditev “Pridi zvečer na grad” so bile
znane Slovenke (od leve proti desni) slovenska ambasadorka v Makedoniji
Jožica Puhar, žena predsednika države Štefka Kučan in poslanka Danica
Simšič. Z njimi se je na grajskem dvorišču pogovarjal Toni Gašperič. Be
seda je tekla o ženskah v politiki in njihovem vplivu, odnosu med ženska
mi in moškimi, oblekah, splavu, porodniškem dopustu, vzgoji otrok, ku
hanju, Slovencih in še o čem. Prijetne sogovornice so dokazale, da nima
jo dlake na jeziku, a tudi, da jim ne manjka dobršna mera duhovitosti.
(Foto: M. B.-J.)

končanih delih v notranjosti bodo
obnovili tudi fasado Šeškovega
doma in uredili njegovo okolico,
tako da bodo z vsemi deli, ki bodo
prinesla novo, obnovljeno podo
bo Šeškovemu domu, zaključili
predvidoma leta 1998.
M. LESKOVŠEK-SVETE

ZLATI MARKO - Med dobrepoljskimi šolarji je letos dosegel največji
uspeh, zlato Vegovo priznanje, Marko Matjašič iz 7.a (na fotografiji: Mar
ko med mentorico Anušo Vidmar-Brežec in razrednikom Tonetom Steklasa). Uspešnih je bilo še več drugih šolarjev: Klemen Drobnič iz 6.b je dobil
srebrno Vegovo priznanje, Vilma Šuštar iz 7.b srebrno Cankarjevo prizna
nje, Karmen Romozi in Martina Padar tretjo nagrado za plakat “Mladi in
rak", Janja Kuplenk in Boštjan Grm sla športnika leta, itd. Priznanja so
dobili tudi šolarji, ki so bili vseh osem let odlični. To so: Janja Kuplenk,
Julija Travnikar in Matevž Prijatelj. (Foto: M. Sleklasa)

vaš četrtkov prijatelj

SEMIŠKE IGRE
ŠOLA V NARAVI
TRŽIŠČE - Učenci 4. razreda
OŠ Tržišče smo se v petek, 28.
junija, z avtobusom odpeljali v
Pacug, kjer smo bili 10 dni v šoli v
naravi. Od 19 učencev je bilo 7
plavalcev, 5 polplavalccv in 7
neplavalcev, med seboj pa smo se
ločili po barvnih kapicah. Vsi
učenci smo splavali in osvojili 19
bronastih, 16 srebrnih in enega
zlatega delfinčka. Vsako dopol
dne in popoldne so potekale in
teresne dejavnosti: pisali smo
spise, izdelovali jadrnice, zgubali
ladjice in ribice, izdelovali plaka
te, reševali učne liste o morju...
Peljali smo se z ladjico in si ogle
dali morsko dno. Želo lepo smo
videli gojišče školjk in in rimsko
cesto. Zadnji večerje bil zaključni
in vsaka hišica se je predstavila s
svojo točko. Bilo nam je res lepo,
zato se vsem zahvaljujemo za
pomoč in izvedbo šole v naravi v
Pacugu.
UČENCI 4. RAZREDA OŠ
TRŽIŠČE

POT K MOJIM LJUDEM - Tako
je dala naslov sobotnemu večeru na
metliških poletnih kulturnih prire
ditvah “Pridi zvečer na grad" igral
ka in pevka Jerica Mrzel. Ob sprem
ljavi Emila Glavnika je v bogatem
programu predstavila koroški me
los, francoski in slovenski šanson,
domovinske in pivske pesmi ter
svetovne uspešnice. Kot začimbo
pa je dodala nekaj bolj ali manj
znanih recitacij. (Foto: M. B.-J.)
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SEMIČ - V nedeljo, 21. julija,
bo športno društvo Partizan na
športnem igrišču pripravilo 13.
semiške igre. Od 9,30 do 16. ure
bodo v razvedrilnem programu
sodelovali tamburaši iz Sodevcev
in ansambel Uni band. Ob 12. uri
bodo s Smuka poleteli člani dru
štva jadralnih padalcev “Cumulus”, ob 16. uri pa se bodo pričele
semiške igre. Pomerilo se bo 8
ekip iz semiške občine. Igre bodo
povezane z opravili ob žetvi pšeni
ce, rdeča nit pa bo vlečenje vrvi.

TOKRAT ZARES
SEMIČ - Turistično društvo
Semič pripravlja za soboto, 20.
julija, veliko turistično prireditev,
ki so jo poimenovali “Semiška
ohcet”. Ob 12. uri se bodo s Smu
ka pognali v zrak člani društva
jadralnih padalcev “Cumulus”, ki
bodo pristali pri pivovarni Semiški gusar. Od 14. do 16. ure bodo
na igrišču ob osnovni šoli nasto
pili: ansambel Tonija Verderberja, Kamniški koledniki, učenci OŠ
Semič in Tonček Plut z Jožico
Mavsar. Ob 16. uri pa se bo po
starih semiških običajih, ki jih
ohranja tukajšnja folklorna skupi
na, pričela semiška ohcet s prošnjači, prevozom bale, odhodom
po nevesto, šranganjem, poroko z
mašo v farni cerkvi sv. Štefana ter
sprejemom neveste in poročno
gostijo. Vendar tokrat ne bo šlo
zgolj za prikaz obreda, pač pa se
bosta zares poročila Matjaž Poč iz
Vavpče vasi pri Semiču in Sara
Miller iz San Francisca. Z Zdrav
ljico bo ženinu in nevesti zaželela
srečo tudi prva slovenska vinska
kraljica Lidija Mavretič. Ves
popoldan bodo v osnovni šoli na
ogled ohcetne jedi, čebelarski
izdelki, izdelki učencev pri tehnič
nem in likovnem pouku, vrtnine
in cvetje ter prikaz izdelovanja
izdelkov domače obrti.

“AVSTRIJSKI" SUHOROBAR Anton Zidar iz Sušij pri Ribnici je
znan suhorobar in kmet. Od leta
1968 ima posebno dvoljenje za
prodajo suhe robe po Avstriji. An
ton prodaja po hišah na Koroškem
in Štajerskem. Kupci imajo najra
je izvirno ribniško suho robo.
Čeprav se čuti močna konkureneca z izdelki iz Kitajske in Tajvana,
pa severni sosedje najbolj zaupajo
našim izdelkom. (Foto: M. Glavo
njič)

POZOR, VISOKA NAPETOST NA BREŽIŠKEM RADIU! - V vročih
poletnih dneh še kako prija osvežitev in za svojevrstno svežino so poskrbe
li v marketinški službi Radia Posavje - Studia Brežice, ki oddaja na
frekvencah 88,9 ali 95,9 MHz. Oddaja Visoka napetost, ki jo ustvarjajo
voditelja Anita Pegam in Andrej Pinterič, tehnik Roman Mlakar, novinar
ka reporterka Karmen Molan in urednica Suzana Petrovič, je naletela na
zelo ugoden odmev tako pri oglaševalcih kot pri poslušalcih, saj je sreda
od 14. do 19. ure rezendrana za zabavo, novosti, oglaševanje, nagrajeva
nje in še za kaj, vse pa je začinjeno z dobro glasbo. Ekipa se enkrat mesečno
odpravi tudi na teren, zato je njihov zaščitni znak že postal hrošč. Slika ob
njem torej ni nastala slučajno. (Foto: T. G.)

“ŽIVALSKI SVET
OKOLI NAS”
KOČEVJE - Minuli četrtek so
v likovnem salonu zaprli razstavo
barvnih fotografij z naslovom
“Živalski svet okoli nas” avtorja
Janeza Papeža. Papež je dosedaj
razstavljal na več kot 70 razstavah
doma in v tujini, za svoja izvrstna
fotografska dela pa je prejel več
nagrad. Za prispevke v reviji
Lovec ga je Lovska zveza Slove
nije odlikovala z znakom za lov
ske zasluge, revija Lovec pa mu je
podelila bronasto in srebrno pla
keto. Papež je med ustanovitelji
novega fotokluba, prevzel pa je
tudi mentorstvo v fotokrožkih v
osnovnih šolah v Kočevju in Rib
nici in pri tem dosegel lepe uspe-

ZASLUŽI POHVALO - Ponekod so prosto stoječe visoke preže bolj po
dobne sračjemu gnezdu kot zglednemu lesenemu objektu, ki bi se čim bolj
vklapljal v okolje. Zato si preža, ki jo je pred kratkim postavila delovna
skupina revirja Blanče lovske družine Kostanjevica pod vodstvom Tonija
Žuliča, zasluži pohvalo. Les za podnožje preže je prispevala območna orga
nizacija Zavoda za gozdove iz Brežic, hišico pa je izdelal domačin lovec
Otto Sevšek, na čigar zemlji preža tudi stoji. (Foto: T. G.)
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Četrte Ragljine počitnice
Na OS Prevole bo letos počitniške dni preživelo 140 osnovnošolskih
otrok - Navdušeni nad preprostostjo narave in podeželja
PREVOLE - O tem, da je za
mnoge mlade najlepše poletne
počitniške dni preživeti skupaj s
svojimi vrstniki v kakšnem tabo
ru, ni dvoma. Eden izmed že
znanih in dobro utečenih sloven
skih taborov je tudi Ragljin na OŠ
Prevole. Letos poteka že četrtič.
V treh skupinah se bo to poletje
zvrstilo kar 140 osnovnošolcev, od
male šole pa do 8. razreda, iz
najrazličnejših krajev Slovenije: iz
Idrije, Ormoža, Tržiča, Ljubljane,
najmanj pa je Dolenjcev. Prijavi
li so se že maja na Radiu Sloveni
ja, ki vse te tri tedne pripravlja
oddajmo Sobotna raglja in snema
na OS Prevole.
Darja Pirš, ki je urednica odda
je in ponavadi kar ves ta čas
preživi z mladimi, je povedala, da
je zanimanje za Ragljo veliko in
da bi še nekatere druge šole želele
biti gostiteljice podobnih srečanj
mladih. Pohvalila je tudi OŠ Pre

Kdor preprečuje
stike z otrokom,
je nemoralna oseba
TRAGIČEN ODSEV ODNOSA DO NARAVE - Rinža, ki teče skozi
Kočevje, je bila včasih prava neokrnjena lepotica s številnimi kopališči,
danes pa je le tragičen odsev odnosa človeka do narave. Zadnja leta se je
njen značilni tok zaradi nestrokovnih posegov v strugo reke še pomiril,
zaradi minerskih del v zaledju izvira pa se je vodni tok tudi preselil na nižji
nivo. Ker je porečje Rinže kmetijsko in zato dobro pognojeno, se je v Rinži
razbohotilo rastlinstvo, zlasti alge, s katerimi je bila še pred nedavnim
dobesedno prekrita. Te ne ustvarjajo le videza odprtega kanala sredi
Kočevja, ki se želi razvijati v skladu z načrtovanim razvojem turizma na
kočevskem podeželju, ampak ob toplem vremenu tudi zaudarjajo. K temu
prispeva svoje tudi preko 200 odtočnih cevi, ki so v mestu speljane
naravnost v Rinžo. Sledenje bi po mnenju krajanov in obiskovalcev Kočevja
občina morala urediti, če že ne more zagotoviti rednega čiščenja Rinže in
preprečiti človeškega vandalizma in odmetavanja steklenic (na posnetku),
zabojnikov in drugih predmetov v Rinžo. (Foto: M. L.-S.)
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IGRE OB POTOKU - V mestih se starši pritožujejo, da imajo otroci pre
malo igrišč in sploh prostora za igro in sprostitev. Na deželi takih proble
mov ne poznajo, prostora je, kolikor si ga poželi otroško srce, njihova
domišljija pa je tako in tako brezmejna. Tale fantiča se zadnjo soboto popol
dne ob bistrem podgorskem potoku Klamferju nista prav nič dolgočasila.
(Foto: A. B.)

ŠESTA GUMBARIJA USPETA -15. junija je bila jasa v Dolenjskih Topli
cah zopet posejana z raznovrstnimi gumbi. Priprava na Gumbarijo se je
čutila že mesec prej v vrtcu, nadaljevala pa seje na sami prireditvi. Otroci
so se skupaj s starši vključevali v delavnice, kjer so pekli piškote na socu,
zgradili so novo hišo za čarovnika Ujtala, igrali so se igre dedkov in babic
ter reševali naloge orientacijskega pohoda. Vzporedno sta potekala dva
natečaja: za najlepši motiv, našit z gumbi, in najbolj izvirno pecivo r obli
ki gumba. Starši in otroci so se z velikim navdušenjem odzvali na natečaje,
zalo je imela komisija za izbor najboljših težko nalogo. Za prijetno vzdušje
je skrbel naš stalni ansambel Hop, Cefizelj. Vrtec Gumbek se vsem sponzor
jem, ki so nam pomagali pri izvedbi Gumbarije, zahvaljuje (Otroci in
delavke vrtca Gumbek iz Dolenjskih Toplic)
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Poziv Foruma za pravico
otrok do obeh staršev
Kazenski zakonik s čle
nom 200 uvršča namerno
preprečevanje stikov otroka
z staršem, ki ne živi z otro
kom, med kazniva dejanja, ki
se lahko kaznujejo z odvze
mom prostosti do enega leta.
Tudi po zakonu o upravnem
postopku je za taka dejanja
predvidena najvišja denarna
kazen do 100.000 tolarjev.
Čl. 200 KZ velja za vse, ki to
namerno počnejo. V prvi
vrsti je to eden od staršev,
stari starši, novi partner in
drugi, ki to lahko delajo. Te
osebe delajo to največkrat iz
maščevanja do ločenega star
ša, stari starši do bivšega zeta
itd. Po vseh mednarodnih in
naših zakonih ima otrok pra
vico do obeh staršev, priza
deti starši pa do stikov z njim.
Ker se kazniva dejanja
smatrajo za nemoralna, ne
kulturna in necivilizacijska
dejanja, se taka oseba uvršča
med nemoralne in nekul
turne osebe. Zato bi jo mora
li v družbi kot tako tudi ob
ravnavati. Ne bi se ji smelo
zaupali vzgoje mladine in
reševanja takih primerov,
ker so s svojim vedenjem že
enostransko usmerjene.
Odločili smo se pisati o
tem zato, ker po zakonskih
oz. administrativnih poteh
prizadeti starši in otroci ne
pridejo do svojih pravic, in to
kljub temu, da zakoni niso
slabi, slabi so le tisti, ki jih
nepravilno uporabljajo. Kaz
novanje takih primerov jc
namenjeno osebam, ki na
merno preprečujejo stike, ne
pa otrokom, ki so postali
žrtve teh nemoralnih oseb
oz. okolja v katerem živijo.
Pri tem je potrebno poudari
ti, da pride otrok na svet brez
sovraštva do kogarkoli. Ene
ga izmed staršev lahko začne
sovražiti šele na osnovi slabe
vzgoje oz. prepričevanja, da
je drugi starš pokvarjenec, da
ga nima rad itd.
Baje ima otrok pravico, da
se odpove stikom, ko je star
najmanj K) let in je sposoben
izražati svojo voljo. S tem
lahko prepreči kaznovanje
starša, pri katerem živi oz.
tretje osebe, ki stike prepre
čuje. Pri tem pa se ne upošte
va, da otrok živi v okolju, ki
je proti stikom. Njegova od
ločitev ni svobodna, temveč
na razne neposredne ali po
sredne načine izsiljena.
Forum prosi bralce te ob
jave, da odprejo zadevno
polemiko z namenom, da se
dopove preprečevalcem sti
kov, naj čimprej prenehajo s
takimi podlimi in kaznivimi
dejanji, inštitucijam, ki so
pristojne za reševanje teh
problemov pa, da naredijo,
vse kar je v njihovi moči in v
skladu z zakoni, da pride do
normalnih stikov s staršem,
ki ne živi skupaj z otrokom.
Dr. BORUT PREl.OVŠEK
Forum za pravico otrok
do obeh staršev

vole in njenega ravnatelja Jožeta
Hribarja, ki jim da na razpolago
vso šolo, šolski kombi, rad sode
luje z njimi in nasploh pripomore
k dobrem poteku tabora.
Organizatorji vsako leto pri
pravijo pester program, ki ga
seveda prilagajajo udeležencem
in vremenu, le-to pa prav letos
nagaja. Toda če se le da, ga skuša
jo izpeljati. Skupine otrok, ki jih
vodijo člani redakcije Radia Slo
venija (in nikakor.ne učiteljice,
kajti tabor ne sme spominjati na
šolo). Sedem Ragljinih dni lahko
preživijo zelo različno: organizira
na so zdravniška predavanja o
klopih in nevarnostih v gozdu,
prvi pomoči, dopoldne z novome
škimi gobarji, s katerimi skupaj
pripravijo razstavo gob; preda
vanja zeliščarjev, izlet z lovci v
bližnja lovišča, planinski izleti v
Taborsko jamo, izvir Krke, samo
stan Stično, na Muljavo; izlet po
okoliških vaseh, ko jim dobrodoš
lico zaželijo domačini in jih nazaj
odpeljejo s konji ali traktorji;
razne športne igre in tekmovanja,
rafting, preleti z baloni, kopanje,
delavnice, ko se mladi učijo izde
lave zobotrebcev; peka domačega
peciva, ogledi gledaliških pred
stav na prostem, izbira mistra in
miss, priprava in snemanje odda
je Sobotna raglja itd.
Omeniti je treba tudi pestre
večere, ko mlade skoraj vsak dan
obišče eden izmed znanih in zani
mivih Slovencev, na primer pevci
Vili Resnik, Jan Plestenjak, Adi
Smolar, pisatelj Vitan Mal, igra
lec Pavle Ravnohrib pa Mojca
Blažej-Cirej, ki vodi modno revi
jo in karaoke. Za tiste, ki preživ
ljajo Ragljine dni na Prevolah,
bodo ti verjetno eni lepših v
letošnjih počitnicah.
L. MURN

SREČANJE STAREJŠIH
OBČANOV V DOBRNIČU
DOBRNIČ - V soboto, 29.
junija, je odbor RK Dobrnič in
Svetinje pripravil srečanje starej
ših krajanov v Kulturnem domu v
Dobrniču. Srečanje se je začelo z
mašo, nadaljevalo pa v Kultur
nem domu s pestrim programom,
ki so ga pripravili pevci mešanega
pevskega zbora in učenci podruž
nične šole Dobrnič s petjem in
recitacijami. Po končanem pro
gramu so prostovoljke Rdečega
križa postregle z domačim pe
civom in drugimi dobrotami,
manjkalo pa ni tudi dobre kaplji
ce. V družbi so se naše babice in
dedki, tete in strici lepo zabavali,
čakalo pa jih je tudi presenečenje.
S pomočjo prostovoljnih prispev
kov je odbor pripravil tudi ob
darovanje, tako da je vsak udele
ženec srečanja dobil v spomin sk
romno darilce. V čast si štejemo
tudi obisk župana trebanjske
občine Cirila Pungartnika, ki je
pripravil tudi krajši nagovor. Iz
zadovoljnih obrazov odhajajočih
je bilo razvidno, da je srečanje
lepo uspelo. Vsi sodelujoči smo
veseli, če smo našim ostarelim
krajanom podarili nekaj veselih
trenutkov,ki se jih bodo radi
spominjali.
Za odbor RK Dobrnič in
Svetinje FRANCKA KUŽNIK

ZA DRAGE MEDICINSKE
INSTRUMENTE
Za drage medicinske instru
mente v Splošni bolnišnici Novo
mesto so prispevali: Alojz Metel
ko, Trebnje (50 tisoč SIT), Zava
rovalnica Tilia (157.500 SIT), An
ton Prus, Novo mesto (20 tisoč
SIT), Društvo Novo mesto name
sto avtorskega honorarja Marjanu
Lapajnetu (50 tisoč SIT), sosedje
dr.Janeza Kramarja namesto
cvetja na grob njegove mame (12
tisoč SIT), družina Hace, Novo
mesto, namesto cvetja na grob
pokojnega Franca Colariča (10
tisoč SIT). Splošna bolnišnica
Novo mesto se za prispevke najleoše zahvaljuje.

MEDNARODNI
SIMPOZIJ O SVETEM
PISMU
LJUBLJANA - Tiskovni urad
Slovenske škofovske konference
pripravlja od 18. do 20. septem
bra mednarodni simpozij o inter
pretaciji Svetega pisma ob izidu
novega slovenskega prevoda. Po
trebne so prijave.

O SLOVENSKIH ZDRAVILNIH ZELIŠČIH - Na dan obiska tabora so
se štirje najbolj pogumni fantje v dežju odpravili z dr. Alojzom Bohom v
gozd po gobe, da bodo kasneje pripravili razstavo, ostali pa so poslušal)
zanimivo in poučno predavanje zeliščarke iz Novega mesta Marije Božič■
(Foto: L. Murn)

Pomagajte
fondaciji Ana
■ Veliko prošenj za štipendijo
- Enotedenske počitnice
Sem štipendistka fondacije
Ana. Žal še veliko ljudi ne ve za
njo, zato bi vam rada na kratko
orisala letošnje počitnice, ki nam
jih je pripravil upravni odbor te
fondacije.
V petek, 21. junija, sem stopila
novi pustolovščini naproti - niko
li namreč še nisem bila na morju.
Počutila sem se kot prvošolček, ki
prvič skusi nekaj drugačnega. Bilo
nas je 12 štipendistov, spremljali
pa so nas tudi predsednik fon
dacije Tomaž Rozman, članica
VO Rozmanova in tajnica fon
dacije Marjana Murgelj. Večino
časa je res deževalo, a bili smo
med prijatelji. Dneve smo preživ
ljali ob družabnih igrah, v pogo
vorih, s petjem in igranjem na ki
taro. Spoznali smo, da nam dež ne
more do živega. Najlepši dan je
bila sreda, ko smo odšli na pano
ramski let nad Slovenskim pri
morjem. Predzadnji dan nam je
bilo celo vreme naklonjeno, zato
smo ga preživeli v vodi in na plaži,
žal pa en dan ni bil dovolj, da bi
tisti, ki še ne znamo plavati, spla
vali. Zadnji dan se je v naša srca
naselil nemir, treba se je bilo
posloviti od čudovitega kraja in
od najboljših prijateljev na svetu.
Zakaj to pišem? Odgovor je
preprost: da bi tisti, ki ste nam že
pomagali, vedeli, kaj počnemo, in
zato, da bi nas podprlo še več lju
di. Osrečili boste mnoge, saj je
prošenj za štipendijo iz leta v leto
več. Odzovite se našemu klicu,
pomagajte, prosim!
Ana Foundation - Fondacija
Ana, WTC, Dunajska 156, 1000
Ljubljana, tel.: 061 - 127 - 4229.
BERNARDKA PLAVEČ

ZGRADILI KAPELO
LOŠKI POTOK - Vaščani Ma
lega Loga so se kar nekaj let
pripravljali na gradnjo večje
kapele, v kateri bi bilo možno tudi
občasno bogoslužje. Kapela je z
veliko prostovoljnega dela in
prispevkov že zgrajena. 21 .julija
bo kapelo posvetil ljubljanski
pomožni škof Uran. Vaščani pri
čakujejo velik obisk iz sosednjih
vasi pa tudi več cerkvenih in
drugih visokih gostov.

ZAHVALA OB ŽETVI RŽI
CEROVEC - V nedeljo, 7. juli
ja, se je na veliko presenečenj8
organizatorjev žetve rži - kmetij
ske svetovalne službe Črnomelj i"
društva kmečkih žena Semič - *•
Cerovcu pri Semiču zbralo nepm
čakovano veliko ljudi. Zato b
rada pohvalila organizatorje pri
reditve, predvsem za dobro idejo,
ter članice semiškega društva, J3
so obiskovalce pogostile s pogač0
in prosto potico. Zahvala tudi tek
movalkam ekip iz Adlešiče'/
Črnomlja, Dragatuša, Gribelj.
Metlike, Semiča in Zilj ter mo
škim predstavnikom ekip: župa
noma Janku Bukovcu in Brank0
Matkoviču, občinskim svetniko®
Antonu Filaku, Tonetu Škofu i°
Alojzu Turku ter predsednikom0
krajevnih skupnosti Niku BunjeV"
cu in Jožetu Stegnetu. Z udeležbo
na prireditvi in pomočjo tekmo
valkam pri vezanju snopov s°
pokazali, da jim naš kmet še neka)
pomeni, kmečkim ženam pa izka
zali spoštovanje, ki so ga pr®
malokrat deležne. Prav tako hva
la sponzorjem Mercatorju-Km®
tijski zadrugi Črnomelj, gostil®
Ogulin in pekarni Ogulin za pf
spevane nagrade.
MOJCA ČRNIC
Kmetijska svetovalna služba
Črnomelj

ZAKAJ REKLAMIRANJE
CIGARET?
Ko sem danes odprla priljub
ljeni “Dolenjski list”, mi je pad®
na tla list precej velikega forma
ta, kar za pol Dolenjca. Pogleda®
in vidim, da je to reklama za ciga
rete “Milde sorte 1”. Porodila j8
mi je misel: to pač ni mogoče, d°
naš časopis reklamira cigarete"
tako velikega sovražnika človešt
va. Vesela bi bila, kot tudi mnog0
drugih, če bi namesto te reklam8
bilo navodilo, kako se človek ub
rani kajenju in s tem tudi te zah®
btne bolezni, ki se preprosto im®
nuje rak, za katerega so prav cig®
rete veliki krivci. Tu pa kar naen
krat vse lepo o cigaretah: “Vrhun
ski okus - neskončna lahkost!"
Morda pa je to reklamo nekd°
brez vednosti uredništva podtak
nil v časopis? Trdno sem preprič®
na, da naš časopis bi si tega n8
dovolil, saj želi vsem ljudem ve'1'
ko lepega, ter da bi ga v zdrav)0
brali še mnogo let. In to brez ciga
ret in njihovega ubijanja!, g L
Šentjernej

Upokojenci tudi športniki
V društvu upokojencev Gabrje ustanovili športno
sekcijo - Za zdaj balinanje in strelstvo GABRJE - V društvu upo
kojencev Gabrje razvijajo špor
tno dejavnost. V nedavno usta
novljeni športni sekciji, katere
predsednik je Alojz Jaklič st.,
tajnik Jože Korasa in blagajnik
Alojz Matko, za zdaj delujejo
balinarji in strelci, v prihodnje
pa bodo člani poskrbeli še za
pikado in šah. Kot kaže, bo
sekcija vztrajala in se bo pri
pravila tudi za tekme z ekipami
drugih upokojenskih društev iz
občine. Kot v šali pravijo gabr
ski upokojenci športniki, na
balinišču ne bo svetovnega
prvenstva, ker steze niso nare
dili po mednarodnih predpisih.
Člani gabrskega društva upo
kojencev lahko uporabljajo
balinišče brezplačno, nečlani
nekaj plačajo. Vsem, ki jim diši
balinanje, bodo več o možni
uporabi povedali v upokojen
skem društvu, kjer bodo rado

vedneže verjetno usmerili k
svojemu članu Alojzu MatkuNjegova je tudi zamisel bali
nišča.
Balinišče so predali namenu
letos. Na proslavi, ki so jo pri
pravili v ta namen, sta bila
navzoča tudi predstavnika zve• V Društvu upokojencev Ga
brje je predsednik Franc NoseIzvolili so ga letos in je zame
njal Toneta Jakšeta.
ze upokojenskih društev občine
Novo mesto Marjan Filipčič in
Mijo Kurpez. Slednji jc tudi
prerezal trak.
Prej omenjeni strelci imajo
za zdaj eno zračno puško iu
tarčo, ki je Matkovo delo. Gla
va strelcev je Polde Rajk.
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“Menjaj znanje, ne sanje!”
Znate klekljati, vzgajati kivi, rezbariti?

gospodična

-?
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OPOZARJAMO

VARUJMO NARAVO! - Zveza
lovskih družin Novo mesto je dala
natisniti plakate s pozivom, naj
oodo vsi, ki hodijo po gozdovih in
naravi sploh, pozorni in naj v času,
*o divjad potega mladiče, ne vzne
mirjajo divjadi, ne razdirajo gnezd
in se ne dotikajo mladičev. Jasno je,
‘ia morajo lastniki imeti v naravi
Pse na vrvici. (Foto: A. B.)

ZA POSOJILA 750
MILIJONOV
Ribnica - v skladu s sklepi,
1(1 jih je sprejela slovenska vlada
na seji 30.maja letos, je upravni
°dbor Sklada za regionalni razvoj
ln ohranjanje poseljenosti slovenstaga podeželja v četrtek sprejel
Predlog prvega javnega razpisa in
Potrdil, da bo razpis objavljen v
“rogi polovici julija.Namen razP'sa je dodeljevanje ugodnih
Posojil. Na razpis se bodo lahko
Prijavile tako fizične osebe kot
'odi gospodarske družbe, samost°jni podjetniki in obrtniki. V
Prvem razpisu bo za posojila na
J^ljo 750 milijonov tolarjev. Sklad
1)0 še posebej podpiral naložbe iz
Programa celostnega razvoja
Podeželja in obnove vasi ter druge
^lovite programe na demograf
ijo ogroženih območjih naše
države.
delničarji lisce
delili dobiček

SEVNICA - Delničarji Li
1,3 skupščini pretekli teden
Vali za predlog uprave o c
^•abih 60 odstotkov dobič
'vidende, in sicer po 37 to
ruto na delnico, medtem
Preostala sredstva ostala r
Porejena. Lisca je lani ustvai
4 milijonov tolarjev či

Ttebnje ima še
najlepše urejeno
policijsko postajo
Lanskih zmagovalk ni uspelo
premagati nikomur
GOTENICA - Na osrednji
slovesnosti ob dnevu sloven
ske policije, 27. juniju, ki je
bila v Vadbeno oskrbnem
eentru MNZ v Gotenici, so
razglasili tudi najbolj urejene
Policijske postaje v Sloveniji
v letošnjem letu. Lanskih
zmagovalk letos ni uspelo
Prekositi nobeni drugi poli
cijski postaji, vendar pa jim
•esno sledi kar nekaj policij
skih postaj.
Ocenjevanje urejenosti
Policijskih postaj je del vse
slovenske akcije “Moja deže
la - lepa, urejena in čista”, ki
Jo vodi turistična zveza Slovenije. Komisije so ocenje
vale urejenost zgradb, v kate
rih so policijske postaje, okohce in notranjosti, predvsem
Pa čistočo in odnos do strank. Za najboljšo v prvi skupiP' so izbrale policijsko posta
jo Trebnje; tesno pa ji sledi
jo policijske postaje Brežice,
Roše in Gornja Radgona. Za
npjbolj urejeno iz druge skuPine je bila že tretje leto zaPored ocenjena postaja pro
metne policije Nova Gorica,
med postajami, ki si delijo
Prostore z drugimi uporabni
ki, pa policijska postaja Ko
per. Lepo urejeni pa so tudi
mejni prehodi Gornja Rad
gona, Jurij, Hodoš in Robič
ler postaji mejne policije
Sofije in Šentilj. ^ , c

NOVO MESTO - Tako pravijo
v Borzi znanja, ki v Novem mestu
deluje od konca meseca maja in
ima že zavidljivo število članov.
Borza znanja je informacijsko
središče, v katerem zbirajo, ureja
jo, posredujejo podatke o ljudeh,
ki bi se radi česa naučili - od
pletenja košar do atomske fizike
- in seveda o ljudeh, ki to znanje
ponujajo. Podatke o ponudnikih
in uporabnikih znanj posredujejo
brezplačno, prosili vas bodo le za
povratno informacijo. Zanima jih,
ce ste pričakovano znanje uspeš
no našli oziroma ponudili in kako
ste bili zadovoljni. O tem, kako se
boste drug drugemu oddolžili, se
dogovarjate sami. Član borze je
lahko vsak z določenim znanjem
ali spretnostjo, potrdil o formalni
izobrazbi ne potrebujete.
Ko boste obiskali ali poklicali
Borzo znanja v Novem mestu, vas
bodo zaprosili za nekaj osnovnih
podatkov, s katerimi bodo ravna
ti previdno. Povedali boste svoje

Po načrtu
Remont se bliža koncu
KRŠKO - Uprava RS za
jedrsko varnost pri ministrst
vu za okolje in prostor je
sporočila, da se redni letni
remont, ki v jedrski elektrar
ni Krško poteka od 21. maja
do predvidoma 20. julija,
bliža koncu, remont pa pote
ka po načrtu in brez poseb
nosti. Uprava je letos Nuk
learni elektrarni Krško izda
la več odločb za izboljšanje
jedrske in radiološke varno
sti, ki vsebujejo tudi pogoje,
vezane na dovoljenje za po
novni zagon elektrarne, na
primer napeljavo neposred
ne telefonske zveze med ko
mandno sobo NEK in Upra
vo, dostavo veljavnega načrta
fizičnega in tehničnega varo
vanja in neodvisne ocene
tega načrta.
S pomočjo Mednarodne
agencije za atomsko enerigjo MAAE Uprava spremlja
tudi razvoj puščanja goriva v
preteklih dveh letih (ki je bil
sicer znotraj omejitev) in ko
rektivne akcije, ki jih izvaja
Nuklearna elektrarna Krško.
Uprava bo po prejetju in pre
gledu poročil firm Westinghouse in Siemens, ki sta v
juniju opravili natančen pre
gled goriva, in po ugotovitvi,
daje NEK ukrenila vse, da se
bo trend poškodb goriva v
naslednjem 13. ciklu izbolj
šal, dovolila ponovni zagon
reaktorja.

S KIOSKOM SE
ZAPLETA
LOŠKI POTOK - Že blizu de
set let stoji pred Mercatorjevo tr
govino v središču Hriba Tobakov
kiosk, ki je že ob postavitvi povz
ročil nekaj vroče krvi. Prejšnji
mesec pa so se odločili, da posta
vijo novega, večjega in sodobnej
šega, in ko so že pripravili opaže
za betoniranje temeljev, je pose
gal Mercator, češ da je to njihovo
zemljišče in bi kiosk oviral pristop
k trgovini, ki jo imajo v načrtu tudi
prenoviti. Oglasil se je tudi žup
nijski urad, ker je zemljišče v de
nacionalizacijskem postopku in
menda velja moratorij za vsak
poseg. Kiosk pa so kljub temu
pripeljali in ga brez podstavka
postavili na staro mesto. Kaže, da
bo moral lastnik kioska najti
drugo rešitev in ga odmakniti od
ceste, ki poleg omenjenih zaple
tov močno ovira parkiranje. Si
cer pa je kiosk kraju potreben že
zaradi nakupa dnevnega in revialnega tiska pa tudi razne drob
narije, ki jih drugod često nima-

Krpanova kobila je zarezgetab:
“Število šolarjev v šoli v Velikih
Laščan ne upada in ne bo upadlo,
se pravi, da učiteljem ne bo zmanj
kalo dela. Za to pa poskrbijo pred
vsem kar sami učitelji, saj ima vsak
po 3 do 4 otroke. Zaradi tega pa še
najbolj boli glava ravnatelja, saj je
včasih na porodniški tudi do osem
učiteljic. ”
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želje, potrebe ali ideje. Nato bodo
preverili, ali so podatki, kijih po
trebujete, na voljo v njihovi bazi
informacij. V tem primeru vam
bodo takoj posredovali ime in
telefonsko številko njihovih čla
nov, ki vam lahko pomagajo. Te
bodo našli tudi s pomočjo oglaše
vanja, kije anonimno in brezplač
no. Trenutno člani borze iščejo
nekoga, ki zna klekljati, vzgajati
kivi, rezbariti ali slikati avotmobile, svoje znanje pa ponujajo pri
izdelovanju lutk, soboslikarstvu,
kreativnem pisanju, naučijo vas
lahko vseh vrst izvirnih folklornih
plesov. Zelo veliko je tudi povpra
ševanj po inštrukcijah tujih jezi
kov in naravoslovnih predmetov.
Borza znanja sc nahaja v pro
storih Razvojnoizobraževalnega
centra Novo mesto na Novem
trgu 5. Vrata imajo odprta vsak
delavnik, od 9. do 12. in od 13. do
15. ure. Njihova telefonska števil
ka je 068/325-326.
SAŠO DUK1Č
Koordinator Borze znanja

V Kapelah za prenovo
Prenovili naj bi večnamensko
stavbo - Zahteva za drugačno
vodenje
KAPELE - Krajevna skupnost
Kapele bo po besedah predsedni
ka dosedanjega sveta KS Kapele
Antona Požara letos med drugim
uredila pokopališče in pripravila
dokumentacijo za obnovo zgrad
be v Kapelah, v kateri so pošta,
trgovina, prostori krajevne skup
nosti in zbiralnica mleka. Zgrad
bo je leta 1994 dobila nazaj KS
Kapele, predtem je z objektom
upravljala občina, ki je po Požar
jevih navedbah tudi pobirala na
jemnino. Zgradba je v slabem
stanju, v čemer vidijo potrditev,
da je občina ni vzdrževala.
Kar zadeva delo v preteklem
obdobju, Požar pravi, da je svet
krajevne skupnosti ob prvem sa
moprispevku obljubil asfalt do
sleherne domačije in da je oblju
bo izpolnil. Krajevna skupnost bi
doslej lahko naredila več na lažji
način, če ne bi v preteklosti izpad
la iz občinskega načrta za sofinan
ciranje del v krajevnih skupnostih
v brežiški občini. Z dejstvom, da
je krajevna skupnost izpadla iz
tega programa, se v Kapelah ne
morejo sprijazniti, kot se je dalo
razumeti Antona Požara, ko je
pred časom govoril zbranim na
sprejemu za člane starega in no
voizvoljenega sveta KS Kapele.
Na tem srečanju je bil v obtoku
med drugim magnetogram raz
prave Franca Vranetiča iz Kapel,
svetnika občinskega sveta Breži
ce, s seje občinskega sveta marca
letos. Vranetič je takrat v razpravi
menil, da so v določenih krajevnih
skupnostih na oblasti realsocialisti, pri čemer je mislil tudi na KS
Kapele. Dejal je tudi, da ne more
tvorno sodelovati z vodstvom kra
jevne skupnosti, češ da slednje ni
pripravljeno sodelovati in da
sprejema odločitve premalo jav
no.
M. LUZAR

Čas brusi slikarko
“Če bi posnemali naravo,
ne bi delali napak”, pravi
Martina Venturini
VELIKE LAŠČE - Med
udeleženci letošnje likovne
kolonije Extentpora na Raši
ci, ki razstavljajo svoja dela v
galeriji “Skedenj” na Trubar
jevi domačiji, je bila tudi pro
fesorica likovne vzgoje na os
novni šoli v Velikih Laščah
Martina Venturini. Pravi, da
sc je po šolanju slikanja učila
sama in se tudi sama prebi
jala skozi vse težave. Obrusil
jo je čas. Vzor za slikanje ji
je narava, kije tudi najboljša
učiteljica.
Rojena je v Velikih La
ščah, po šolanju pa se je
zaposlila na šoli v Velikih
Laščah, kjer dela že 29 let.
Poučuje likovno vzgojo, in
ker to ni polna zaposlitev,
poučuje še športno vzgojo
učence v petem razredu. Na
šoli jc glavna organizatorica
vsakomesečnih tematskih
razstav, šolarji likovno opre
mljajo glasilo “Lešniki”,
sodelujejo pa tudi na raznih
nagradnih likovnih natečajih
in skupaj z mentorico vedno
poberejo kakšno nagrado.
Meni, da je najpomemb
neje, da učenci pri likovni
vzgoji dobe osnovno likovno
znanje. To ji očitno uspeva,
saj sc je kar več učencev
odločilo za nadaljnje šolanje,
ki je bolj ali manj povezano
z likovnim delom. Med štu
denti arhitekture je (udi njen
sin Martin, za katerega pravi,
da je verjetno po njej pode
doval nekaj ljubezni do barv,
oblikovanja in do vsega lepeJ. PRIMC

Martina Venturini, profesorica
likovne vzgoje v Velikih La
ščah

ŠESTOŠOLCI
BREŽICE - Zadnji teden pou
ka so brežiški šestošolci preživeli
v naravoslovni šoli v Poreču.
Spoznavali so rastline in živali v
morju in ob njem, opazovali litoral in algarij, dokazovali pline in
soli v morski vodi, ugotavljali
onesnaženost morja ter preizku
šali veščine plavanja in potaplja
nja.
Z. K.

KLUB ZA ISKANJE
ZAPOSLITVE
* 22-341

Mokronoški
učenci uspešni
tudi zunaj šole

TO JE STVAR
DIPLOMACIJE

S svojo pridnostjo in pri
zadevnostjo mentorjev
do mnogih priznanj

KOČEVJE - O zgrajenih
dveh malih vodnih elektrar
nah na mejni reki Čabranki
in načrtovanih še dveh - zgra
dili sojih oziroma jih načrtu
jejo Hrvatje - smo zaprosili
za izjavo medobčinskega
inšpektorja za okolje Darija
Kljuna iz Kočevja. Odgovoril
je, da smo o lanskih dogovo
rih med hrvaškimi in sloven
skimi inšpektorji o prvi mali
elektrarni na Čabranki, ki
odvzema skoraj vso vodo iz
Čabrankc, že poročali. Gre
za nedopusten poseg, vendar
to ni stvar kočevske medob
činske inšpekcije - saj sloven
ski inšpektorji ne smejo dela
ti reda na hrvaškem ozemlju
- ampak je to stvar diplo
macije, zato tudi ni prav, da
bi krivdo za ta dogajanja zva
lili na inšpektorje, kar si
nekateri prizadevajo.

MOKRONOG - Čeprav spada
osnovna šola Mokronog v sloven
skem merilu med manjše šole, saj
jo, skupaj s podružnico na Trebel
nem obiskuje le 362 učencev,
učitelji in učenci te šole v Miren
ski dolini s svojo prizadevnostjo in
delavnostjo nenehno opozarjajo
nase. Tudi letos so sodelovali na
številnih tekmovanjih, literarnih
in likovnih razpisih ter dosegli
lepe rezultate. Na področju kemi
je sta si učenca Alojzij Sinur in
Alan Bizjak prislužila zlato Preg
lovo priznanje, pel jih je doseglo
srebrno, deset pa bronasto Preg
lovo priznanje.
Zlato priznanje v znanju nem
škega jezika jc na državnem tek
movanju osvojila Mateja Zupan
čič, štiri so prejele srebrno, kar
sedem pa bronasto priznanje. Da
tudi pri fiziki Mokronožani niso
kar tako, trdita sedmošolca, ki sta
se prebila v sam vrh in se udeležila

Bankomat
bo pokazal
tudi stanje
Osebni limit nad 15 tisočakov
KRŠKO - Nova Ljubljanska
banka (katere podružnica je pred
časom postala Ljubljanska banka
Posavska banka Krško) bo pred
vidoma od 20. julija svojim imet
nikom računov omogočila, da
bodo na vseh bančnih avtomatih
Nove Ljubljanske banke preverili
tudi stanje na računu. Vpogled v
stanje na tekočem računu bo na
voljo 24 ur na dan. Na avtomatih,
ki imajo vgrajene tiskalnike, bo
mogoče informacijo o stanju tudi
izpisati. Hkrati bo možno opravi
ti tudi več zaporednih storitev na
bankomatu brez ponovnega vsta
vljanja kartice in vpisa osebne
številke.
Pomembna novost je tudi oseb
ni limit (meja) zneska dnevnega
dviga na bančnem avtomatu. To
pomeni, da bo odslej mogoče na
podlagi bonitete posameznika pri
poslovanju s tekočim računom in
dogovora v poslovalnici na dan
preko bankomata dvigniti tudi
več kot 15 tisočakov. Takšna
možnost bo na voljo le pri bančnih
avtomatih Nove Ljubljanske ban
ke, pri bankomatih drugih bank
pa še naprej velja dnevni limit 15
tisoč tolarjev.

LISCA DELI SKORAJ 60
ODST. ČISTEGA DOBIČKA
SEVNICA - Na drugi seji skup
ščine delničarjev družbe Lisca, d.
d., modna oblačila Sevnica (za
stopanih je bilo kar 97,1 odstotka
vseh delnic!), so delničarji obrav
navali poročilo uprave o poslo
vanju družbe v preteklem letu in
ga tudi sprejeli. Ocenili so nam
reč, da je Lisca tudi v jubilejnem
letu, ko je praznovala 40-letnico,
navkljub vsem zagatam, pred
vsem v zvezi z nerealnim tečajem
tolarja in ob vse hujši konkuren
ci, dobro gospodarila in se še bolj
uveljavila na tujih trgih, tudi z
lastnimi blagovnimi znamkami.
Delničarji Lisce so sprejeli pred
lagano delitev čistega dobička, in
sicer bodo nekaj manj kot 60 od
stotkov čistega dobička razdelili
za dividende, preostali čisti dobi
ček pa je ostal nerazporejen.
Sevniška Lisca bo tako do konca
letošnjega avgusta izplačala delni
čarjem 37 tolarjev bruto na delni
co.

Obljuba zdravnika
Prihajal bo redneje - Razpis za
medicinsko sestro - Zdravila doma
OSILNICA - Poročali smo o
neurejenih razmerah na področju
zdravstva v občini Osilnica. Zdra
vnik ni prihajal redno, medicinske
sestre nimajo. Po zdravila so mo
rali v Kočevje itd. O tem so raz
pravljali na predzadnji seji občin
skega sveta, na zadnji seji, ki je
bila 4. julija, pa je župan Anton
Kovač poročal, da se zadeve v
dogovoru z vodstvom zdravstvega
doma Kočevje postopno urejajo.
Tako je v Osilnici že urejene
depo zdravil, da bolnikom oz. nji
hovim svojcem ni potrebno po
zdravila v Kočevje, se pravi okoli
100 do okoli 130 km daleč, odvis
no iz katerega dela občine so.
Obljubljeno je tudi, da bo zdrav
nik iz Kočevja prihajal v osilniško
zdravstveno postajo redneje, se
pravi ob dneh, ko je tu napoveda
na njegova ordinacija. Medicin
ske sestre za osilniško zdravstve
no postajo pa zdravstvenemu
domu Kočevje kljub razpisu še ni
uspelo dobiti in bodo razpis po
novili.
Razčiščujejo tudi zadeve okoli
lastništva stavbe zdravstvene
postaje. Predstavniki zdravstve
nega doma ugotavljajo, da je po
staja last zdravstvenega doma
Kočevje, v korist katerega je tudi
knjižena. Splošno pa je znano, da
so zdravstveno postajo s prosto
voljnim delom gradili tudi prebi
valci občine.
j.pR1MC

državnega tekmovanja, že prej pa
sta dobila srebrno Stefanovo
priznanje. Poleg njiju sta še dva
učenca prejela bronasto Stefano
vo priznanje. Dve učenki z mokronoške šole sta se udeležili
državnega tekmovanja v atletiki,
dekleta pa so v odbojki v 3. polfi
nalni skupini dosegla četrto me
sto.
Mokronožani so se izkazali tudi
pri Veseli šoli. Imeli so kar tri
občinske prvake (5., 6. in 7. r.), ki
so se udeležili državnega tekmo
vanja, Alojz Sinur pa se je tamkaj
odločno odrezal, saj je bil prvi
med prvaki. Učenci so se uspešno
preizkusili tudi v znanju materne
ga jezika (2 srebrni in 4 bronasta
Cankarjeva priznanja) in mate
matike (3 srebrna in 14 bronastih
Vegovih priznanj!).
“Vemo, da vsega tega ne bi bilo
brez zagnanosti in pridnosti učen
cev, pa tudi ne brez prizadevno
sti odličnih mentorjev (Veronike
Tratar, Lučke Dreža, Jožice Kaferle, Franca Gabrijela, Olge Bartolj, Marije Zagorc, Kristine
Bregar in Jožeta Hočevarja), ki so
v letošnjem letu bdeli nad delom
naših najboljših učencev. Naj se
jim tokrat v imenu vseh učencev
zahvalim za njihovo požrtvoval
nost, trud in nesebično pomoč,”
poudarja učiteljica na mokrono
ški šoli Zvonka Kostrevc.
P. P.

Erika Colner
Letos decembra bi upokojena
sevniška učiteljica Erika Colner
stopila v sedmo desetletje življe
nja.
Ko se je iz rojstnega kraja Loke
pri Žusmu, kjer je privekala na
svet v skromni delavski družini, s
starši preselila v Sevnico in tam
končala osnovno šolo, v Celju pa
zaključevala 3. razred gimnazije,
so se nad našimi kraji zgrnili
temačni oblaki vojne vihre. Dva
razreda gimnazije je obiskovala v
Brežicah. Ko se je njen oče kot
zavedni Slovenec odločil za od
hod v partizane med kozjanske
borce, se je tudi Erika, še ne 18letno dekle, vključila v NOB kot
pripadnica okrajnega narodoosvobodilnega odbora PlaninaSevnica, kjer je prevzela nalogo
specialnega referenta, predvsem
na področju organizacije sloven
skega osnovnega šolstva na delno
osvobojenem in na osvobojenem
ozemlju na Kozjanskem. V veliki
hajki na Kozjanskem so jo ujeli
Nemci in ustaši ter jo odpeljali v
zapor in na prisilno delo v Paveličevo Hrvaško. Tik pred osvo
boditvijo ji je uspelo pobegniti iz
ustaških krempljev.
Od julija do oktobra 1945 je
obiskovala pedagoški tečaj na
Senovem, oa takrat do leta 1947
pa je službovala v Boštanju. Od
govorni pedagoški poklic je tudi v
najtežjih časih, ko je primanjko
valo vsega, opravljala predano, z
na videz neizčrpno življenjsko
energijo. Življenje jo je zaneslo
tudi v Ljubljano in na Gorenjsko,
nato pa se je spet vrnila v Posavje,
v njej domače kraje, najprej v
Dobovo, zatem pa v Zabukovje
nad Sevnico, kjer je povila še
tretjega sina.
Leta 1959 je postala pionirski
voditelj za učence savske šole,
med Sevničani znane tudi kot
“nemška šola”. Erika je pripravi
la mnogo samoučil in v njenih
ocenjevalni listih zasledimo: dob
ra učiteljica, prizadevna in požrt
vovalna, v razredu vzoren red in
snaga, kvalitetne šolske proslave
in vodenje kulturnega krožka; se
odlikuje, vceplja nenehno ljube
zen do domovine.
Njena mlajša kolegica, zdajšnja
pomočnica ravnateljice na sevniški osnovni šoli Marjana Kraljeva,
se spominja, kako je Erika Colner
kot mati, režiserka, vzgojiteljica
pripravljala mlade ljudi za življe
nje. “Kot učiteljica v šolskem
varstvu je osvajala otroška srca.
Velikokrat je dajala več, kot je
dobivala, več kot bi smeli od nje
pričakovati. V letih, ko so doneli
radostni zvoki učiteljice z živimi
očmi ter bujnimi lasmi in srcem,
polnih sanj, je leta 1983 odšla v
zasluženi pokoj.“
P. P.

DOLENJSKI LIST fp

TELEVIZIJSKI SPORED
Televizij« ti pridržuje pravico de
norebitBih sprememb sporedov!

19.10
19.30
19.56
20.35

ČETRTEK, 18. VII.

21.30

SLOVENIJA 1

23.35
0.05
1.25

10.15.-0.30 TELETEKST
10.30 VIDEO STRANI
10.45 OTROŠKI PROGRAM
CICIBAN PLAVA, 1. oddaja
11.00 SAMO ZA PUNCE, amer. naniz.,
8/13
11.30 TEDENSKI IZBOR
SVET DIVJIH ŽIVALI, angl. poljudnoznan. oddaja, 6/13
12.00 PO DOMAČE
13.00 POROČILA
13.05 KOLO SREČE, ponov.
13.35 VIDEOSTRANI
15.25 TEDENSKI IZBOR
BLISKANJE, amer. dok. oddaja
16.15 OMIZJE
17.05 GIMNAZIJA STRTIH SRC, avslr. na
niz., 2/26
18.00 TV DNEVNIK 1
18.05 OTROŠKI PROGRAM
DELFINI IN PRIJATELJI, Špan. naniz.,
4/26
18.30 KOLO SREČE, TV IGRICA
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
20.05 SEINFELD, amer. naniz., 14/22
20.35 TEDNIK
21.25 ZLATA ŠESTDESETA SLOVENSKE
POPEVKE: 12. oddaja: NOSTALGIJA
Z ALENKO PINTERIČ
22.15 NIKAR, oddaja o prometu
22.20 VČERAJ, DANES, JUTRI
22.30 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
22.55 POSLOVNA BORZA
23.10 SOVA
KOBRA, amer. naniz., 10/22
V OBMOČJU SOMRAKA, amer. na
niz., 22/62
0.15 POROČILA

SLOVENIJA 2
9.00 Euronews - 13.15 Tedenski izbor: Reka
trave, švic. dok. oddaja; 13.45 V žarišču; 14.15
Havaji, amer. dok. serija; 15.05 Umor v hotelu
Savoy, Šved. film; 16.35. Seinfeld, amer. naniz.;
17.00 Martin Chuzzlewit, angl. nadalj. 1/6; 17.55
Sova: Kobra, amer. naniz. 9/22 - 18.45 Svetov
ni poslovni utrip, amer. poslovna oddaja 4/9 19.15 Tok, tok, kontaktna oddaja za mladostni
ke - 20.05 V žarišču - 20.35 Dr. Ouinnova, amer.
naniz., 7/18 - 21.20 Pisave - 21.55 Umetniški
večer - 22.45 Kolesarska dirka Tour de France,
reportaža - 23.00 Evropska noč jazza, prenos

KANALA
15.10 Tv prodaja - 15.55 Video strani -16.55
Spot tedna -17.00 Znanstveni magazin (ponov.
dok. oddaje) -17.30 Dance sesion (ponov.) 18.00 Hondo (ponov. 10. dela) -19.00 CNN
poroča -19.30 Svet športa - 20.30 Pot flamin
gov (amer. nadalj.) - 21.30 Kako je bil osvojen
divji zahod (15. del nadalj.) - 23.15 Nič svetega
(ponov. amer. filma) -1.00 CNN poroča

HTV 1
7.15 TV spored - 7.25 Poročila - 7.30 Santa
Barbara (serija) - 8.15 Dobro jutro - 10.00
Poročila -10.05 Dekle iz prihodnosti, otroška
serija -10.35 Popolni tujci, humor, serija -11.00
Izobraževalni program -12.00 Poročila -12.20
Ljubezen (serija) -12.45 Zabavniki (amer. film)
- 14.35 Program za otroke in mladino - 16.40
Poročila -16.50 “2000 Malibu Road” (serija, 4/
6) -17.50 Kolo sreče -18.25 Moč denarja -18.55
Hugo, tv igra -19.30 Dnevnik, šport, vreme 20.05 Naše malo mesto (dramska serija 3/13) 21.15 30. mednarodno srečanje folklor, prenos
- 22.35 Dnevnik - 22.55 Triler - 23.55 Poročila

HTV 2
16.35 Video strani -16.50 TV koledar -17.00
Kulturni pejsaž -18.00 Šopek dolarjev (serija) 18.30 Risanka -18.55 Olimpijada (športna dok.
serija 18/18) -19.30 Dnevnik, vreme, šport - 20.05
Pomoč 911, dok. serija -21.00 Izenačevalec (seri
ja 11/22) - 21.55 Pripravljen ubijati, amer. film

PETEK, 19. VII.
SLOVENIJA 1
9.15-3.10 TELETEKST
9.30 VIDEO STRANI
9.55 OTROŠKI PROGRAM
UČIMO SE ROČNIH USTVARJAL
NOSTI, 19/52
10.10 DENIS POKORA, amer. naniz.,
12/13
11.35 TEDENSKI IZBOR
ZLATA ŠESTDESETA SLOVENSKE
POPEVKE: NOSTALGIJA Z ALENKO
PINTERIČ
11.30STELLYARD BLUES, amer. film
13.00 POROČILA
13.05 KOLO SREČE, ponov.
15.00 MODERNA MESTA, D. N., ponov. švic.
serije, 2/10
15.55 PORTRET SLOVENSKEGA GLAS
BENIKA
16.35 KAM VODIJO NAŠE STEZICE, od
daja tv Koper
17.05 GIMNAZIJA STRTIH SRC,avslr. naniz
3/26
18.00 DNEVNIK I
18.05 OTROŠKI PROGRAM
MOJA IDEJA, nizoz. nadalj., 14/20
18.30 LINGO, TV IGRICA

MII DOLENJSKI LIST

1.50

RISANKA
DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
ATLANTA 96
KAJ JE TAKO SMEŠNEGA, avstr, od
daja o smehu
PETKOV FINALE M MS 96, prenos iz
Portoroža
DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
DAJ ŠE ENKRAT, SAM amer. film
SOVA
V OBMOČJU SOMRAKA, amer. na
niz., 13/62
BRANE RONČEL IZZA ODRA

SLOVENIJA 2
9.00 Euronevvs -12.10 Tedenski izbor: Poslovni
utrip; 12.40 V žarišču; 13.10 Znanost od blizu
zadnji del kanad. nadalj.; 13.35 Pisave; 14.10
Umetniški večer; 15.00 Čast Prizzijevih, amer.
film -17.05 Svet divjih živali, angl. poljudnoznan.
serija, 7/13 -17.35 Gradovi: Kje so nastali naši
prvi gradovi, 2/13 -18.00 Sova (ponovitev): Kob
ra, amer. naniz. 10/22 -18.40 Včeraj, danes, jutri
-18.45 Pasje poletje -19.30 Denis pokora, 13/13
- 20.05 Forum - 20.20 Sorodne duše, angl. naniz.
19/21 - 20.50 Tropski vetrovi, amer. nadalj. 21.35 Studio City - 22.35 Trend, oddaja o modi
in vizualni pop kulturi - 23.25 Novice iz sveta
razvedrila - 23.50 Zavrtimo stare kolute, 11.
oddaja - 0.30 Olimpijski program

KANALA
15.10 Tv prodaja -17.00 Svet športa (ponov.) 18.00 Pot flamingov (ponov. 14. dela) -19.30
Popotni vodič - 20.00 Ljudje na položajih (4. del
naniz.) - 21.00 Jeklo in čipke (amer. film) - 22.35
Alfi Nipič, glasbeni spoti - 0.00 CNN poroča

HTV 1
7.10 TV spored - 7.25 Poročila - 7.30 Santa Bar
bara (serija) - 8.15 Dobro jutro -10.00 Poročila
-10.05 Otroški program -11.00 Izobraževalni
program -12.00 Poročila -12.20 Ljubezen (ser
ija) -12.45 Sprt z vojsko (amer. film) -14.35 Pro
gram za otroke in mladino -15.40 Terra X (dok.
serija, 10/15) -16.40 Poročila -16.50 “2000 Mali
bu Road” (serija, 5/6) -17.50 Kolo sreče -18.25
Razpotja federacije -18.55 Hugo, tv igra -19.30
Dnevnik, vreme, šport - 20.05 30. mednarodno
srečanje folklor, prenos - 22.05 Koslajnica, or
lovo gnezdo, dok. oddaja - 22.50 Dnevnik - 23.10
Naravni svet (dok. oddaja) - 0.05 Poročila

HTV 2
16.50 TV koledar -17.00 Triler -18.15 Besede,
besede, besede -18.45 Reka: Morje -19.15 Risan
ka -19.30 Dnevnik, vreme šport - 20.05 Korak za
korakom (hum. serija) - 20.35 Kislost, nevidni
sovražnik, dok. film - 21.15 Mož proti drhali,
amer. film - 23.00 Olimpijski program; 1.50
Svečana otvoriterv olimpijskih iger Atlanta 96

SOBOTA, 20. VII.
SLOVENIJA 1
9.15-1.50 TELETEKST
9.30 VIDEOSTRANI
9.55 OTROŠKI PROGRAM
RADOVEDNI TAČEK
10.20 ŽIVALSKE PRAVLJICE
10.35 POD KLOBUKOM
10.55 ZGODBE IZ ŠKOLJKE
11.25 UČIMO SE TUJIH JEZIKOV: AN
GLEŠČINA
11.40 POSLEDNJI MOHIKANEC,amer. film
12.25 TRIO LORENZ
13.00 POROČILA
13.05 LINGO, ponov.
14.20 MESTA SVETA, švic. dok. serija, 3/10
15.15 TEDNIK, ponov.
16.05 REKA UPANJA, franc, nadalj., 2/18
16.50 OGNJENA MOČ, amer. dok. serija, 9/15
17.20 OPERACIJA STROGO ZAUPNO, 6/24
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
19.46 UTRIP
20.00 ATLANTA 96
20.35 OD SALAD1NA DO SADAMA, nem.
dok. serija
21.10 TURISTIČNA ODDAJA
21.30 SOBOTNI FINALE MMS 96, prenos iz
Portoroža
23.30 POROČILA
23.45 LA MARGE, franc, film
1.15 SOVA
VEČNI SANJAČ, amer. naniz., 4/25

SLOVENIJA 2
9.00 Euronevvs -13.30 Tedenski izbor: Petkov
finale MMS 96; 15.30 Mostovi; 16.00 Slovenski
utrinki; 16.30 The mark of zorro, amer. film;
18.00 Na robu sveta, kanad. dok. oddaja -18.30
Karaoke - 19.30 4x4, oddaja o ljudeh in živalih
- 20.25 Kolesarska dirka Tour de France,
reportaža - 20.35 Olimpijski program

KANALA
9.00 Kaličopko (ponov. otroške oddaje) ■ 10.00 Risan
ka -11.00 Dance sesion (ponov. oddaje o plesu) ■
11.30 Oddaja o stilu -15.15 Čikaške zgodbe (ponov.
9. dela) -16.25 Jeklo in čipke (ponov. amer. filma) 18.00 Mala morska deklica (7. del risane serije); Račje
zgodbe (7. del risanke) -19.00 Alfi Nipič, glasbeni
spoti • 20.00Tropska vročica (amet. naniz., 38. del) 21.00 Zaupna zadeva iz Kansas ciliya (amer. film) ■
22.45 Dežurna lekarna (15. 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 - 12.0(1 Poročila - 12.20

Sobotni finale MMS 96, posnetek iz Portoroža;
14.10 Studio City; 15.10 Sostanovalke, 11/13;
17.00 Muenchenčana v Hamburgu, nem. nadalj.
zadnji del -16.30 Olimpijski program -18.30
Sova: Kobra, amer. naniz., 11/22 -19.15 Angle
ška glasb, lestvica - 20.10 Sostanovalke, angl.
naniz. 12/13 - 21.00 Olimpijski program

KANALA

Briljanteen -13.05 Zaljubljenci zvezdnega neba,
16.55 Spot tedna -17.00 Unpato - 18.00 Jessie
dok. serija -13.50 Mladi Indiana Jones, serija (ponov. 10. dela) -19.30 Novosti iz zabaviščnega
14.40 Svetovni reporterji -15.30 Palčki že vedo sveta - 20.00 Zlata dekleta (45. del amer. hum.
-16.30 Poročila -16.40 Beverly Hills, mladinska
naniz.) - 20.30 Skrivnost pozabljene legende
serija -17.30 Melrose plače, mladinska serija (amer. film) -' 22.05 Tropska vročica (39. del
18.20 David Copperfield (serija, 3/6) -19.30 naniz.) - 23.00 Glasbena oddaja - 0.00 CNN poroča
Dnevnik, šport, vreme - 20.05 Lepa naša, dok.
oddaja - 20.55 Modri biser Rovinja, prenos
otroškega festivala - 22.30 Hrvaška spominska
knjiga - 22.45 Dnevnik - 23.05 Nočna premiera

TOREK, 23. VIL

HTV 2
14.55 TV spored -15.10 Chappaquidick, dok.
film -16. Olimpijski program -19.00 Kronika 30.
mednarodnega srečanja folklor -19.20 Risanka
-19.30 Dnevnik, vreme, šport - 20.05 Thechouck
Trip, amer.film - 21.40 Gasba - 22.00 Olimpijski
program - 23.00 Košarka: Hrvatska - Litva -1.40
Plavanje, prenos - 3.20 Rezultati

SLOVENIJA 1

11.15-0.40 TELETEKST
11.30 VIDEOSTRANI
11.40 OTROŠKI PROGRAM
JAPONSKE PRAVLJICE
11.55 PALČKI NIMAJO POJMA, 2. del
12.15 POSLEDNJI MOHIKANEC, amer. film
13.05 ABC-ITD, TV IGRICA
15.40 TEDENSKI IZBOR
ATLAS ČLOVEKOVEGA TELESA,
izobr. oddaja, 5/13
16.05 OBZORJE DUHA
16.35 MOSTOVI
SLOVENIJA 1
17.05 GIMNAZIJA STRTIH SRC, avstr, na
8.15-1.05 TELETEKST
niz., 4/26
8.30 VIDEOSTRANI
18.00 DNEVNIK 1
9.05 OTROŠKI PROGRAM
18.05 OTROŠKI PROGRAM
DELFI IN PRIJATELJI,Špan. naniz.,4/26
SREDI GALAKSIJE ZAVIJ LEVO,
9.30 SREDI GALAKSIJE ZAVIJ LE
avstral. naniz.,10/28
VO, avstral. naniza9/28
18.30 KOLO SREČE-TV IGRICA
9.55 NEDELJSKA MASA, prenos
19.10 RISANKA
11.00 ATLAS ČLOVEŠKEGA TELESA, amer.
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
izobr. serija, 5/13
19.56 ATLANTA 96
11.55 LJUDJE IN ZEMLJA
20.35 DOSJE
12.25 15. REPUBLIŠKA REVIJA MPZ ZA 21.25 ROKA ROCKA
GORJE, 5. del
22.30 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
13.00 POROČILA
23.00 POSLOVNA BORZA
13.05 HUGO, ponov.
23.15 SOVA:
14.35 KARAOKE, razvedrilna oddaja
KOBRA, amer. naniz., 13/22
15.35 NEDELJSKA REPORTAŽA
V OBMOČJU SOMRAKA, amer. na
16.05 DLAN V DLANI
niz., 26/62
16.20 ŽENSKE Z OBALE, franc, nadalj., 2/5
0.25 POROČILA
18.00 DNEVNIK 1
18.05 PO DOMAČE
SLOVENIJA 2
19.10 RISANKA
9.00 Euronetvs - 9.25 Tedenski izbor: Ognjena
19.15 LOTO
moč, amer. dok serija, 9/15; 9.55 Alpe Jadran;
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
10.25 Slike na rob, plesna oddaja; 11.20 Igre
19.46 ZRCALO TEDNA
brez meja; 13.00 Trend, oddaja o modi in vi
20.00 ATLANTA 96
zualni pop kulturi; 14.00 Analitična mehanika.
20.35 IGRE BREZ MEJA
28/52; 14.30 Brez žensk ne gre (18/19); 15.00 Dr.
22.20 MARTIN CHUZZLEWIT, angl. nadalj., 2/6
Ouinnova, amer. naniz., 7/18; 15.45 Sova: Ko
23.20 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
bra, amer. naniz., 12/22 - 16.30 Olimpijski pro
23.40 SOVA
gram -18.45 Prisluhnimo tišini - 19.15 Video
KOBRA, amer. naniz.,11/22
špon - 20.05 Brez žensk ne gre, zadnja epiz.
V OBMOČJU SOMRAKA, amer. na
angl. naniz. - 20.45 Olimpijski program
niz., 24/62
KANALA
0.55 POROČILA
17.00 Glasbena oddaja - 17.30 Novosti iz
SLOVENIJA 2
zabaviščnega sveta (ponov.) -18.00 Tropska
8.00 Euronoews - 8.20 Tedenski izbor: Angleška
vročica (ponov. 39. dela) -19.30 S kamero po
glasbena lestvica; 9.10 Videošpon; 9.55 V vrtin
svetu - 20.00 Hermanova glava (amer. naniz.) cu; 10.40 Tok, tok; 11.25 4 x4, oddaja o ljudeh
20.30 Sirene (10. del amer. naniz.) - 21.30 Ljudje
in živalih; 11.55 Pasje poletje -12.40 Doningna položajih (ponov. 4. dela) - 22.30 Živeti
ton: Motociklizem za veliko nagrado Velike
danes: čudežna komora (I. del dok. oddaje) Britanije, prenos-14.50 Figarova svatba -17.30
23.00 Dannyjeve zvezde (vedeževanje v živo) Olimpijski program - 20.05 Večerni gost: Mo0.30 CNN poroča
nique Debois - 20.55 Olimpijsko poletje, nem.
film - 22.30 Olimpijski program

NEDELJA, 21. VII.

KANALA
9.00 Muppel show (33. del) - 9.30 Kaličopko 10.30 Risanka -11.00 Svet športa (ponov.) -14.45
Zaupna zadeva iz Kansas ciliya -16.30 Muppet
show (ponov.) -17.00 Mala morska deklica (risa
na serija); Račje zgodbe (risana serija) -18.00
Vohunčki, 2. del mladinskega filma - 19.00 S
kamero na potepu (ponov.) -19.30 Popotni vodič
(ponov.) - 20.00 Jessie (10. del naniz.) - 21.00
Kako je bil osvojen divji zahod (ponov. 15. dela)
- 23.00 Unpato - 0.30 CNN poroča

PONEDELJEK, 22. VII.
SLOVENIJA 1
9.45 - 0.55 TELETEKST
10.00 VIDEO STRANI
10.15 OTROŠKI PROGRAM
ARABELA SE VRAČA, češka nadalj.,
20/26
11.15 AGATHA, ponov. angl. filma
13.00 POROČILA
13.05 NOVICE IZ SVETA RAZVEDRILA
14.45 TEDENSKI IZBOR
UTRIP
15.00 ZRCALO TEDNA
15.15 FORUM
15.30 NEDELJSKA REPORTAŽA
16.00 INTERVJU
16.50 DOBER DAN, KOROŠKA
17.20 SIMPSONOVI, amer. naniz., 42/48
18.00 DNEVNIK 1
18.05 OTROŠKI PROGRAM
RADOVEDNI TAČEK
18.20 ŽIVALSKE PRAVLJICE
18.35 ABC-ITD, TV IGRICA
19.05 RISANKA
19.15 ŽREBANJE3X3
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
19.56 ATLANTA 96
20.35 TV KONFERENCA
21.35 PTICA V ROKI, avslr. dok. oddaja
22.30 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
23.00 SOVA:
KOBRA^mer. naniz., 12/22
V OMOCJU SOMRAKA, amer. naniz.,
25/62
0.10 SVET POROČA
0.40 POROČILA

SLOVENIJA 2
9.00 Euronevvs-10.55 Tedenski izbor: Učimo sc
tujih jezikov: angleščina; 11.10 Turistična odda
ja; 11.25 Chrisly, amer. nadalj., 11/21; 12,10

ČETRTEK, 18.7.
5.30 Domača glasba - 7.00, 9.00 in 11.®
Poročila - 12.00 Obvestila, osmrtnice'
12.30 Mali oglasi - 13.00 Glasbene želj«'
15.00 Poročila - 16.10 Tbristična oddaja'
17.00 Podjetniška oddaja-18.00 Poročil1
ČETRTEK
-18.15 Pro-motor poroča -19.00 Ročko*'
4.308.00 Jutranji spored - 8.00 Napoved
ski sprehod - 23.00 Ploščati vrhovi
-11.00 Avtotimcs- 12.00 BBC, osmrtnice

-12.15-13.00 NZ želje - 14.00-15.00 Za
bavne želje - 15.30 Dogodki in odmevi 17.30 Planinski kotiček - 18.20 Kronika 19.3024.00 Kinctoskop, Altcrgodba

PETEK, 19.7.

želje - 14.00-15.00 Zabavne želje - 15.30
Dogodki in odmevi -18.20 Kronika -19.30
- 24.00 Večerni program

SOBOTA, 20.7.

5.30 Domača glasba - 7.00, 9.00 in H ®
Poročila - 12.00 Obvestila, osmrtnice'
12.30 Mali oglasi - 13.00 Glasbene želje'
PETEK
15.00 Poročila - 15.30 Grmski vulkan'
4.30- 8.00 Jutranji spored - 8.00 Napoved 17.00 Srakin TV izbor - 18.00 Poročila'
21.00 Kviz z cvcrgrccni - 24.00 Nočni skok
- 12.00 BBC, osmrtnice -12.15-13.00 NZ

SOBOTA
6.00 Začetek, horoskop - 8.30 Glasba je
življenje - 10.00 Kuharski recept - 11.00
Evropa ta teden -11.45 Na sončni in senčni
strani Gorjancev - 12.00 BBC, osmrtnice
- 12.15-13.00 NZ želje - 13.30 Čestitke 14.00-15.00 Zabavne želje -15.30 Dogod
ki in odmevi - 17.30 Voluhar ekspres 18.20 Kronika - 19.30-24.00 Večerni pro
gram

NEDELJA
6.00 Začetek - 7.45 Horoskop - 8.00 Du
hovna misel - 8.30 Kmetijska oddaja 11.00 Mali oglasi - 12.30 Čestitke - 19.00
Glas evangelija - 19.30-24.00 Večerni pro
gram (ob 21.30 Dec Jay Time)

PONEDELJEK
4.30- 8.00 Jutranji spored - 8.00 Napoved,
priložnostne oddaje - 12.00 BBC, osmrt
nice -12.15-13.00 NZ želje - 14.00-15.00
Zabavne želje - 15.30 Dogodki in odmevi
- 16.15-17.00 Lestvica NZ glasbe - 17.30
Zdravstvena oddaja - 18.20 Kronika 19.30- 24.00 Rezerviran čas

TOREK
4.30-8.00 Jutranji spored - 8.00 Napoved
- 8.30 Svetovalna oddaja - 12.00 BBC, os
mrtnice - 12.15-13.00 NZ želje - 14.0015.00 Zabavne želje - 15.30 Dogodki in
odmevi -18.20 Kronika -19.30 -24.00 Tele
fonske zabavne želje

5.30 Dobro jutro - 7.00 Poročila - 8.30 B'
bor viže dneva - 9.00 Poročila - 9.1/
Kinološka oddaja - 10.00 Gospodinj*
sprašujejo, Helena Mrzlikar odgovarja"
11.00 Poročila -12.00 Obvestila, osmrtnic*
-13.00 Mali oglasi -15.00 Poročila- 17®
Sraka ima dolgi rep -18.00 Poročila - 20.®
Sobotna super veselica - 1.00 Nočni skok

NEDELJA, 21.7.
8.00 Dobro jutro - 9.00 Poročila - 9.®
Kmetijska oddaja -10.00 Mali oglasi'
11.00 Poročila -11.10 Vinogradniška ob
daja - 12.00 Mali oglasi, čestitke - 15™
Poročila - 16.00 Kviz,- 18.00 Poročila'
20.00 Cinca Marinca - 22.30 Ves ta jaz*

PONEDLJEK, 22.7.
5.30 Domača glasba - 7.00 in 9.00 Poročil’
- 9.30 Športni pregled - 11.00 Poročila '
12.00 Obvestila, osmrtnice - 12.30
oglasi - 13.00 Glasbene želje - 15.JJJ
Poročila - 16.00 Popevka tedna - 17®
Aktualna oddaja - 18.00 Poročila - 19®
Rockovnik - 22.00 Koncert - 23.00 Plošča11
vrhovi

TOREK, 23.7.
5.30 Domača glasba - 7.00, 9.00 in 11-®
Poročila - 12.00 Obvestila, osmrtnice'
12.30 Mali oglasi - 13.00 Glasbene želj«'
15.00 Poročila -15.50 Kviz: Vsi znamo***
- 18.00 Poročila - 19.00 Nočni bcat - 22 ™
Stari rockcrji

SREDA, 24.7.

SREDA
4.30- 8.00 Jutranji spored - 8.00 Napoved
- 8.30 Kulturni kažipot - 12.00 BBC, os
mrtnice - 12.15-13.00 NZ želje - 14.0015.00 Zabavne želje - 15.30 Dogodki in
odmevi - 16.30 Čestitke - 18.20 Kronika19.30- 24.00 Telefonske NZ želje

5.30 Domača glasba - 7.00, 9.00 in U ®
Poročila - 12.00 Obvestila, osmrtnice '
12.30 Mali oglasi - 13.00 Glasbene želje'
15.00 Poročila - 16.00 Sračje gnezdo'
17.00 Borza dela - 18.00 Poročila - 20®
Balkan ekspres - 23.00 Glasbena oddaj’

SREDA, 24. VIL
SLOVENIJA 1
9.15-1.05 TELETEKST
9.30 VIDEOSTRANI
10.00 OTROŠKI PROGRAM
PRVIČ NA DOLENJSKEM KAR NA PROSTEM POP DESIGS f
BAJKE MED ROŽAMI
10.15 MLADI PICASSO. Špan. nadalj., 4/8 CHERIE BAND - Ljubitelji predvsem pa ljubiteljice Pop designa in
lenjske skupine Cherie band so se lahko v soboto, 13. julija, zvečer udelw
10.45 TEDENSKI IZBOR
koncerta na prostem pred gostilno Turk v Gorenjem Maharovcu pri Seti
ROKA ROCKA
jerneju. Da je sodelovanje Pop designa in Cherie banda uspešno, so dok1,
11.35 NATIONAL GEOGRAPHIC,
zali tudi na sobotnem koncertu, fantje pa obljubljajo, da bodo priprtji1
amer. dok. serija, 7/20
12.2515. REPUBLIŠKA REVIJA MPZ,
še kak podoben nastop. Sicer pa je tudi o skupini Cherie band slišati v
Zagorje, 5. del
več (celo takrat, ko ne igra). Stojan Auer jih je povabil v oddajo Po&flJa
13.00 POROČILA
zadeni, kot gostje so se predstavili na Karaokah, njihove uspešnice Ujtj,
13.05 KOLO SREČE, ponov.
jo, Globoko v meni si ti, In ti vrtijo na vseh slovenskih radijskih postaj^'
15.30 TEDENSKI IZBOR
člani skupine Simon Štemberger, Gregor Bratkovič - Balki, Igor ČuN ’
DLAN V DLANI
Maks Žbogar in Valter Kukovič pa bodo pr\’0 kaseto in zgoščenko vetr
15.45 DOSJE
no že septembra izdali pri ZKP RTV Slovenija.
16.35 LJUDJE IN ZEMLJA
17.05 GIMNAZIJA STRTIH SRC, avstr, na
niz., 5/26
18.00 DNEVNIKI
18.05 OTROŠKI PROGRAM
18.35 KOLO SREČE-TV IGRICA
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
19.56 ATLANTA 96
20.35 FILM TEDNA:
STARL1GHT HOTEL, novozel. film
Žreb je za sodelovanje pri oblikovanju lestvice Studia D in Dolenjskega R'
22.20 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
sta
dodelil nagrado Južetu Kuzmanu iz Novega mesta. Nagrajencu čestitam0'
22.50 SOVA:
Lestvica, kije na sporedu vsak ponedeljek od 16.15 do 17. ure, je ta tede"
KOBRA, amer. naniz., 14/22
takšna*
V BRAN, amer. nadalj., 2/8
1 (1) Nocoj ti pojemo v slovo - ANS. RUBIN
V OBMOČJU SOMRAKA, amer. na
2 (5) Brž na dopust - ANS. BLEGOŠ.
niz., 27/62
3 (2) Hej, šoferji - ANS. VINKA CVORLETA
0.50 POROČILA
4 (3) Velik špas - ANS. MIRO KLINC
5 (8) Naša družina - ANS. FRANCA POTOČARJA
SLOVENIJA 2
6 (4) Nazdravimo za slavljenko - ALFI NIPIČ
9.00 Euronetvs -13.20 Tedenski izbor: Prisluh
7 (6) Mlad kaplan - ANS. PREROD
nimo tišini; 13.50 Ženske z obale, franc, na
8 (7) V Čateške Toplice - ANS. TONIJA HERVOLA
dalj., 2/5; 15.20 Erikini cilje, angl. naniz., 6/12;
9 (-) Pesmi za dekleta - ANS. SLAVČEK
15.45 Tropski vetrovi, amer. nadalj., 1/6 -16.30
10(9) Strto srce - ANS. VIHARNIK
^
Olimpijski program -18.30 Sova (ponovitev):
Predlog za prihodnji teden: Poletni dan - ANS. JOŽETA KUPLENKAI1*
Kobra, amer. naniz. 13/22 - 19.15 V vrtincu ■
DOLENJCI.
20.05 Erikini cilji, angl. naniz., 7/12 - 20.30 Slo
venski komorni zbor - 22.30 Olimpijski program
93--------------------------------------------------------------------- ^

iESET

DOMAČIH

KANALA

KUPON ŠT. 29

15.55 Video strani -17.00 Živeti danes (ponov.)
- 17.30 Dežurna lekarna (ponov. 15. dela) 18.00 Sirene (ponov. 10. dela) -19.30 Oddaja o
stilu - 20.00 Hondo (11. del naniz.) - 21.00 Hlad
no jeklo (amer. film) - 22.30 Dance session
(oddaja o plesu) - 23,00 Odmevi iz sveta, dok.
oddaja-0.00 CNN poroča

Glasujem za:
Moj naslov:

Kupone pošljite na naslov: Studio I), p.p. 103, 68000 Novo mestoj

Št. 29 (2449), 18. julija 199l>

AVTO KLINIKA,

d.o.o.

Novo mesto, Foersterjeva 10

I PIAVA LAGUNA I
§g§§

Zdravstveni dom
NOVO MESTO
Komisija za prodajo

(pri Novoteksu v Bršljinu!)

OBVESTILO

■a* 068/ 323-035

HOTELI - APARTMAJI - KAMPI

V našem servisu nudimo kvalitetne in hitre mehanične
storitve na vseh tipih vozil po konkurenčnih cenah.
Redno pa vam BREZPLAČNO zamenjamo pri nas
kupljeno olje in oljne Hitre, ki so vedno na zalogi.

POČITNICE V OBJEKTIH PLA VE LAGUNE NISO DRAGE!
CENE POLPENZIONA V NEKATERIH
OBJEKTIH B KATEGORIJE:

Olja:
ct .s 'i' k ot

i.i

Paviljoni Bellevue
Hotel Tbrist
Hotel Lotos Lila
Hotel Delfin in Albatros

L rv> i. / /w /•: proton

SVEČKE IN OLJNI FILTRI CHAMPION

- - NOVO! ROČNA AVTOPRALNICA - —

IS®

40DEM
43DEM
46DEM
53 DEM

V petek, 19.7.1996, ob 8. uri bomo na licitaciji v Zdravstenem domu
Novo mesto prodajali:
1. počitniško prikolico Adria - LA 11, leto izdelave 1984, s šoto
rom, izklicna cena - 230.000 tolarjev;
2. počitniško prikolico Adria - 450 Q, leto izdelave 1981, s šoto
rom, izklicna cena - 170.000 tolarjev;
3. 3 šotore, kom. po 20.000 tolarjev.
Ogled prikolic in šotorov je možen uro pred pričetkom licitacije.
Interesenti morajo pred pričetkom licitacije vplačati varščino v višini
10% od izklicne cene.
Davek plača kupec.

POPUSTI ZA OTROKE
DO 12. LETA STAROSTI DO 50%!

OSMRTNICA

DNEVNI NAJEM APARTMAJEV:
Citadela (2 osebi)
Bellevue (3 osebe)
Astra (4 osebe)
Vile Špadiči (6 oseb)

ALU PLATIŠČA

76DEM
86DEM
113DEM
136DEM

104.5

Vam nudi:
• nedeljska kosila
• divjačinske specialitete
• ribe
• pice in ostale jedi po
naročilu
• 10-odstotni popust za
najavo po
tel.: 068/65-251!

• OBNOVLJENI HOTEL ZORNA!

105.9

107.3 V || II V

VIKTOR
LOZAR
VIKO

• NIŽJE CENE PIJAČ IN A LA CARTE HRANE!

RADIO

GOSTILNA BRANKA

INFORMACIJE:

Agencija Vašega zaupanja, ali pa:
PLAVA LAGUNA, POREČ

107.5

iz Črnomlja

Tel.: 00385/52/410-101, 410-202
Fax: 451-044

91.2

OGNJIŠČE

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem ini 2znancem,
RK Črnomelj, tovarni Beti, ZIK-u Črnomelj ini vs
vsem, ki so
pokojnega pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala vsem,
ki ste ga imeli radi!

! tel. 152 11 26 fex. 152-13-62 j

I DOLENJSKI LIST j

VLJUDNO VABLJENI!

Smrečnikova 45
Novo mesto
Tel. 068/24-612

ZAHVALA

Poslovalnica Novo mesto
Glavni trg 29

Niti zbogom nisi rekel
niti roke nam podal,
smrt te vzela je prerano
a v naših srcih boš ostal.

objavlja prosto delovno mesto

Vse življenje svoje trdo si garal,
vse za svoj dom, družino dal.
a sledi za tabo ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok.

V 55. letu starosti nas je prezgodaj zapustil naš dragi mož, ati, brat in stric

TRGOVSKEGA POSLOVODJE

Avtomobili LADA
Motorji in scuterji

Žalujoči: žena Marjanca, hčerka Mojca, sin Marja_n in
Martin, brat Stane in sestre z družinami, družina Škedelj z otroki

d.o.o. Ljubljana

»oirba LUKY

YAMAHA

V 49. letu starosti nas je za vedno za
pustil naš dragi mož, oče, brat, stric
in svak

NOVO V1996. LETU!
• BAZENI V KAMPIH:
ULIKA (naturist), ZELENA LAGUNA IN BIJELA UVALA!

Kočevske Poljane

Ugodni krediti
in leasing!

Vsi ljudje so prah.
eni so zlat prah...

Pogoji:
— najmanj uspešno končan
izobraževalni
program
TRGOVSKI POSLOVODJA
— vsaj 5 let delovnih izkušenj na takem ali podobnem
delovnem mestu v tekstilni panogi
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za
nedoločen čas, s šestmesečnim poskusnim delom.
Pisne prijave z dokazili naj kandidati pošljejo do 31.7.1996
na naslov:
Galeb-Trade, d.o.o., Ilovški štradon 23,1000 Ljubljana.
Dodatne informacije na telefonu: 061 /127-45-75.

JOŽE GABRIJEL
Gor. Nemška vas pri Trebnjem
Iskreno sejzahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, znancem, sodelavcem obra
ta Goreč Sentlovrenc, Revoza Novo mesto, razredniku in sošolcem iz trgovske šole Ivančna
Gorica, Tindu Trebnje, g. župniku za opravljen obred in cerkvenim pevcem. Hvala vsem, ki ste
nam izrazili sožalje, pokojnemu darovali vence in sveče m ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
ZAHVALA

Po težki bolezni nas je v 46. letu za
pustil naš dragi mož, oče, brat, stric
in boter

Za svoje si srečo
po svetu iskal,
na sebe pozabljal vsem drugim dajal.

Za vedno nas je zapustila naša draga teta

LEON
SKINDER

ANA DODIČ

z Gmajne 43

uslužbenka novomeškega sodišča v pokoju

Toplo se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znancem
za podarjeno cvetje, izrečeno sožalje in za vso pomoč, ki ste
nam jo nudili v težkih trenutkih. Posebna zahvala velja g.
župniku za opravljen pogrebni obred, cerkvenemu pevske
mu zboru za lepo zapete pesmi, kolektivu Kremen, gasilcem
GD Smednik in govorniku za izrečene poslovilne besede.
Iskrena hvala zdravniškemu osebju Urološkega oddelka
Kliničnega centra v Ljubljani, posebno g. dr. Niku Miheliču
za ves njegov trud. Vsem skupaj še enkrat iskrena hvala!

V daljni Kanadi je mirno zaspal 84letni mož, oče, ded in praded

ALBIN
BALKOVEC

Od nje se bomo poslovili v soboto, 20. julija, ob 11. uri na
pokopališču v Ločni v Novem mestu.

Žalujoči: nečaka Boštjan in Martin z družino, svakinja
Vera in Tona
Ljubljana, 16. julija 1996

Žalujoči: žena Olga, sinova Damjan in Gregor ter
ostalo sorodstvo

s Sečjega sela 14 pri Vinici
Hvala vsem, ki ste nas tolažili v urah slovesa.

Žalujoči: vsi njegovi
Slovenija, Avstralija, Kanada, 4. 7. 1996

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

Niti zbogom nisi rekel
niti roke nam podal,
smrt te vzela je prerano,
a v naših srcih boš ostal.

V 57. letu starosti nas je mnogo prezgodaj in po težki bolezni za vedno za
pustil naš dragi očka, mož, brat, stari ata, stric in tast

FRANC KRALJ
iz Dolenjih Kamene 51, Novo mesto
Besede zahvale so mnogo premalo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih boleče izgube našega
dragega očija kakorkoli pomagali in stali ob strani. Posebno zahvalo izrekamo sosedom, še
posebej Zadnikovim in Klemenčičevim, pevcem za lepo zapete žalostinke, g. župniku Miru Vi
rantu za lepo opravljen obred, sodelavcem Varnosti Novo mesto, Ključavničarstvu Špoljar, pri
jateljem, znancem in sorodnikom, ki ste našega dragega pospremili na njegovi prerani zadnji
poti.

Žalujoči: vsi njegovi

St. 29 (2449), 18. julija 1996

ZAHVALA
Utihnil tvoj je miti glas.
obstalo zlato je srce.
Le sledi ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok.

Rad si delal, rad živel,
družino svojo rad imel.
Zdaj, ko te več med nami ni,
vemo. koliko nam pomenil si.

V 66. letu starosti nas je po kratki in hudi bolezni mnogo prezgodaj zapu
stil naš dragi oče, stari ata, brat in stric

IVAN ŽUPAN
iz Brezij 10 pri Šentjerneju
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom in prijateljem za podarjene vence,
cvetje, sveče in za ustno in pisno izraženo sožalje. Iskrena hvala osebju Intenzivnega oddelka
Bolnišnice Novo mesto, Društvu upokojencev, VGP Novo mesto, Podgorju Šentjernej, Malkomu Novo mesto, VI AS Novo mesto, SKŠ Grm, VVO Sonček Dol. Stara vas, pevcem za zape
te žalostinke ter g. župniku za molitev na domu in lepo opravljen obred. Še enkrat vsem in vsa
kemu posebej prisrčna hvala!

Žalujoči: vsi njegovi

DOLENJSKI LIST

TEDENSKI KOLEDAR — KINO — KMETIJSKI STROJI — KUPIM — MOTORNA VOZILA — OBVESTILA — POSEST — PRODAM
A

tedenski koledar
Četrtek, 18. julija - Miroslav
Petek, 19. julija - Vincenc
Sobota, 20. julija - Marjeta
Nedelja, 21. julija - Danilo
Ponedeljek, 22. julija - Majda
Torek, 23. julija - Branislav
Sreda, 24. julija - Kristina
LUNINE MENE
23. julija ob 19.49 - prvi krajec

kino
BREŽICE: Od 18. do 21.7. (ob
19. uri) in 22.7. (ob 21. uri) akcijski
film Mesečina in Valentino. Od 18.
do 21.7. (ob 21. uri) akcijski film
Kritična točka.

film
• CVET MOJE SKRIVNOSTI,
dramedija (La flor de mi secreto, Španija, 1995, 111 minut,
režija: Pedro Almodovar)
“Cvet”je navkljub opaznemu
žanrskemu, vsebinskemu in vi
zualnemu odmiku od Alrnodovarjevih klasičnih filmov, v ka
terih se transvestiti, pornografske
zvezde, posiljevalci in ženske na
robu živčnega zloma sprehajajo
skozi scenografijo religioznih in
popularnih ikon emotivno viso
kooktanske španske družbe, še
vedno povsem prepoznavno nje
gov. Resda so protagonisti po
novem iz vrst višjega srednjega
razreda (uspešna pisateljica, ure
dnik pri El Paisu, psihologinja),
toda glede na svoje početje in
počutje so še vedno marginalni,
npr. ustvarjalna in čustvena kri
za pisateljice ob hudem pogre
šanju ljubljene osebe, ali pa vsaj
zaznamovani z nekakšno poseb
nostjo, npr. gospodinja je profe
sionalna plesalka v “moderni”
verziji flamenka, urednik za res
no literaturo pa ljubiteljsko bere
in piše šund.
Kar se tiče scenografije, sicer
opažamo drastično ukinjanje
ekscesnega artificielnega dekor
ja, še vedno pa lahko obču
dujemo prijazna in visoko estetizirana meščanska stanovanja.
O domnevno neuspešnem Almodovarjevem poskusu, da bi
posnel dramo, pa tole: kako bi
lahko bolje ugodil povprečno
zahtevnemu gledalcu kot ravno s
pričujočo kombinacijo povsem

kmetijski stroji
TRAKTOR DEUTZ, 60 KM, prodam
za 6500 DEM. ® (0608)79-360.
7804
TRAKTOR TV 830, letnik 1989, 500
delovnih ur, prodam. ® (064)66-317.
7826
KMETIJSKE STROJE poceni pro
dam: balirko Velger AP 61 z izmetačem,
balirko New Holand, nakladalko, pajka,
zgrabljalnik, rotacijsko koso, 2- in 3 brazdne obračalne pluge, visoki klirens,
puhalnik za zrnje, kombajn za krompir
ter cisterno za gnojevko, 6000 1. ®
(0609)642-194.
7845
VISOKOTLAČNO BALIRKO za manj
še štirioglate bale prodam. ® (0608)64554.
7858

ČRNOMELJ: 19. in 20.7. (ob 21.
uri) film Zbogom Las Vegas. 21.7.
(ob 19. in 21. uri) ameriška komedi
ja Orangutan v hotelu.
KOSTANJEVICA: 20.7. (ob 20.
uri) srhljivi film Jade. 21.7. (ob 20.
uri) srhljivi film Osumljenih 5.
KRŠKO: 21.7. (ob 18. uri) ame
riški akcijski film Smrtonosni spopad.
METLIKA: 19.7. (ob 21. uri) in
21.7. (ob 10. uri) ameriška komedi
ja Orangutan v hotelu. 21.7. (ob 19.
in 21. uri) film Zbogom Las Vegas.
NOVO MESTO: Od 18. do 21.7.
(ob 19.30 in 21.30) in od 22. do 24.7.
(ob 19.30) odtrgana komedija Pe
riskope dol. Od 22. do 24.7. (ob
21.30) akcijski vestern Desperado.
ŠENTJERNEJ: 19.7. (ob 20. uri)
srhljivi film Jade.
resne glavne vloge ženske zrelih
srednjih letih v močni življenjski
depresiji in s pogostimi neverjet
no humornimi situacijami, ki se
pač dogajajo tudi ljudem v krizi?
Brez neokusnega nategovanja
žalosti, ravno dovolj, da začu
timo simpatijo do trpeče, in ob
občasnih izbruhih smeha in ne
pozabnih enovrstičnic. “Cvet”je
dramedija na zelo španski oz.
točneje na zelo Almodovarjev
način, v seksi kostumčkih in na
visokih petah, občasno zamen
janih za pretesne nesnemljive
škorenjce, a z manj slačenja in
brez neženiranili kadrov lulanja.
Maria Paredes je ženska z mo
škim imenom Leo, uspešna av
torica sladkobnih komercial
no bombastičnih romanc pod
psevdonimom Amanda Gris. V
življenju je uspela, toda vse se ji
ruši: mož, oficir Nata, je ne ljubi
več in oddide reševat balkanski
konflikt. “Uboge Bosance upo
rabljaš kot izgovor, da zbežiš od
mene, ” mu reče Leo, najboljša
prijateljica, psihologinja, ob
njenih krizah izgublja potrpljen
je in jo hudo prevara, saj že dve
leti seksa z Nato mačotom. Ob
načeti volji do življenja se Leu
zagnusi pisati sladke laži in na
piše pošten, morbidni roman, ki
pa njenih založnikov ne zanima,
nažirajo jo spori med mamo in
sestro...
*
Vse to naj bi bila pravzaprav
režiserjeva avtobiografija, saj je
začel kot pisec šunda pod psev
donim, rodil se je v La Manchi,
kamor .ve zateče tudi Leo, igral
ka ima moško ime in je njegov
alter-ego, in se tako kot Almodovar-homoseksualec, ki se posku
ša osvoboditi neizogibnih spon
patriarhata, želi postaviti na svo
je noge.

TOMAŽ BRATOŽ

KMETOVALCI, POZOR! Traktorje
Univerzal, Torpedo, Zetor, Tomo Vinkovič 826, Same 35, Landini, Ferguson,
Fiat ter vse vrste priključkov prodajamo
z 1 - 10 odstotnim popustom. Dostava na
dom, zelo ugodni krediti! Menjamo staro
za novo. Rabljen Zetor 6211, IMT 533,
Štore 504, TV 523, 730, 731 dobirc pri
Agroavtu Kranj, Ljubljanska 30, ®
(064)332-111, od 8. do 16. ure.
7994
TROSILEC hlevskega gnoja in pajka
za seno prodam. ® (068)81-323. 7916
SILOKOMBAJN Mengelc za 800
DEM in nakladalno prikolico za seno za
1500 DEM prodam. ® (0608)51-094.
7924
NOVO, nerabljeno škropilnico Stihi
SG 17 ugodno prodam. ® (068)22-083.
7935

IZDAJA TELJ: Dolenjski lisi Novo mesto, d.o.o. Direktor: Drago Rusija
UREDNIŠTVO: Marjan Legan (odgovorni urednik), Andrej Barlelj,
Mirjam Bezek-Jakše, Jožica Dornii, Breda Dušic Gornik, Tanja Gazvoda,
Anion Jakše, Mojca Leskovšek-Svete, Mariin Luzar, Milan Markelj (urednik
Priloge), Lidija Murn, Pavel Perc in Igor Vidmar.
IZHAJA ob četrtkih. Cena posamezne številke 180 tolarjev; naročnina za 2. polletje
4.680 tolarjev, za upokojence 4.212 tolarjev; za družbene skupnosti, stranke, delovne
organizacije, društva ipd. letno 18.720 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 venem stolpcu za ekonomske oglase 2.500 tolarjev, na prvi ali zadnji
strani 5.000 tolarjev; za razpise, licitacije ipd. J.000 tolarjev. Za nenaročnike mali
oglas do deset besed 1.600 tolarjev, vsaka nadaljnja beseda 160 tolarjev; za pravne
osebe I 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).
AM.9f.0K. Dolenjski list, 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; telefai (068)322-898.
Elektronska pošta dl@insert.si Internet http:llwww.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-odst. 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.

DOLENJSKI LIST

- RAZNO - SLUŽBO DOBI - SLUŽBO IŠČE - STANOVANJA - PREKLICI - ČESTITKE - ŽENITNE PONUDBE - ZAHVALE

KOSILNICO mini panda, (kosa), ku
pim. ® 323-323.
7955
TRIBRAZDNI plug in žitni kombajn
Zmaj 810 prodam. ® 87-132.
7957
TRAKTOR URSUS 335, letnik 1976,
ugodno prodam. ® (068)87-626. 7983
PREVRAČALNIK - PAJEK, 3.5 m,
malo rabljen, prodam. ® (068)42-366.
7986

kupim
SUHE SMREKOVE PLOHE, 8 cm, in
deske, 2 cm, kupim. ® 28-287.
7883
DVA BIKCA,simentalca, težka 150do
200 kg, kupim. ® 68-045.
7894

motorna vozila
LADO SAMARO, rivo, karavan, ku
pim. Takojšnje plačilo, moj prepis. ®
(061)1263-400 ali (0609)614-484.
7613
TYPO 1.8 16 V i.c. prodam ali zame
njam za manjši avto. ® (068)28-400.
7798
AVTOMATIK kupim. © (068)26-525.
7800
R 5 CAMPUS, letnik 1992, rdeč, 5V,
registriran za celo leto, nove gume, do
datno opremljen, 53.000 km, prodam. ®
(068)68-1 II, popoldan, Aleš.
7801
JUGO 45, letnik 1989, prodam. ®
(068)42-526.
7802
GOLF JGL D. S paket, letnik 1984,
bel, prodam. ® (068)42-607.
7803
126 P, letnik 1987, registriran do 4/97,
prodam. ® (068)52-106, zvečer.
7811
126 P, letnik 1989/ registriran do
16.10.1996, prodam. ® (068)76-415, po
poldan.
7822
R 5. letnik 1988, registriran za celo le
to, in žensko kolo na 18 prestav prodam.
® (068)73-410.
7823
R 5 FIVE, letnik 1995, 3V, registriran
do 7/97, prodam. ® (068)21-175. 7831
508 MB, letnik 1982. prodam ali me
njam za osebni avto. ® (068)59-658, po
20. uri.
7833
GOLF CL, letnik 1991, registriran do
6/96. 5V. 5 prestav, lepo ohranjen, pro
dam. ® (068)64-115.
7835
JUGO 45 AX, letnik 1988. prodam. ®
(068)25-109.
7839
GOLF JGL D. S paket, letnik 1985,
registriran do 15.4.1997, 151.000 km,
prodam. ® (068)44-366, zvečer.
7840
Z 101, letnik 10/89. prodam. ®
(068)42-946.
7853
UNO 45, letnik 1988, registriran do 6.
1997, nikoli karamboliran, prodam. «
(0609)632-973.

KOMBI
CIMOS C 35 LD VIN
LETNIK 1983
UGODNO!
Tel. 068/26-077, 341-300

Z 101 GTL, letnik 1987, registrirano
do 6/97, prodam za 1800 DEM. ®
(068)24-816, popoldan.
7856
GOLF GTI, letnik 1990, registriran do
konca leta, maksimalna oprema. ABS.
klima, prodam. ® (068)43-630.
7859
OPEL ASTRO soft TD 1.7, letnik
5/95, prodam ali menjam za R 5 z. dopla
čilom. ® (068)23-328.
7860
JUGO KORAL 45. letnik 1990, prevo
ženih 59.000 km. prodam ® (068)83655.
7861
JUGO 45, letnik 4/91, prodam. ®
(068)65-525.
7862
Z 101 GTL 55, letnik 1985. registrira
no do 7/97, prodam. ® (068)24-277, po
poldan.
7864
HROŠČA 1200. letnik 1976, prodam.
® (068)52-978,
7865
R 5 GTS SAGA letnik 89/90, ku
pim® 26-157
'
7872
R 5 GT TURBO, črn, letnik 89/1, cena
9300 DEM, prodam. ® 65-283,dopoldan.
7873
AX 11 TRE, letnik 88. registriran do
3/97, odlično ohranjen.
prevoženih
80.000 km. prodam. ® 65-213. 7875
SUZUKI SNVIFT 1.3 GL, letnik 1995,
sive kovinske barve, prevoženih 31.000
km, registriran do 22.5.1997, cena 14.500
DEM ® 312-361, dopoldan, 28-898,
popoldan
7876
OPEL KADET 1.2 solza, letnik 85,
rdeč, prodam. ® 73-745.
7879
FIAT 126 P, letnik 8/87, dobro ohra
njen, prodam. ® 45-634.
7880
BULDOŽER TG 110, letnik 1984. v
dobrem stanju,prodam. ® 67-130. 7881
126 P, registriran do 1/97, prevoženih
ima 50.(XX) km.prodam. ® 21-607.
7885
GOLF, diesel, letnik 1983, registriran
do 27.6.1997,prodam. ®87-76I.
7886
VW POLO, letnik 1995, l.3,5V,scrvo
volan, CZ, električni pomik, bel, pro
dam. ® 25-344, po 16. uri.
7888

GOLF 1.1, letnik 1978, registriran do
5/97, prodam. ® (068)42-956.
7922
JUGO KORAL 55, letnk 1990, modrc
barve, prevoženih 62.000 km, prodam za
3.500 DEM. Janez Kastelec, Dolž, Rav
nica 16, Novo mesto.
7891
Z 750, letnik 1984, in spačka 2CV6,
letnik 1976,prodam. ® 8l-o74.
7896
Z 101, letnik 1978, registriran do 5/97,
prodam. ® 64-334 po 18. uri
7897
JUGO 45, letnik 11/87, dobro ohra
njen, prodam. ® 25-417.
7898
TOMOS APN 6, letnik 1985, prodam.
® (068)42-740.
7904
ALFA ROMEO giulietta 1.6, letnik
1984 prodam ali menjam. ® (068)25369.
7905
JUGO 55, letnik 1989, registriran do
10/96, rdeč, ugodno prodam. ® (068)89019.
7907
SKALA 55, letnik 11/89, ugodno pro
dam. ® (068)26-215.
7909
JUGO 55, letnik 1989, registriran do
2/97, prodam. ® 76-452.
7914
R 4, letnik 1987, registriran do 10/96,
rdeč, prodam. ® 42-956.
7917
R 5 1.4 GTL, letnik 1986, 5V, rdeč, re
gistriran do 16.6.1997, prodam za 4300
DEM. ® (068)73-766.
7920
Z 101 skala, letnik 1989, prvi lastnik,
prodam. ® (068)28-754, popoldan.
7927
Z 101. letnik 1987, registrirano do
5/97, prodam. ® (068)40-825.
7930
R 5 CAMPUS, letnik 1992, registriran
do 7/97, bel, 5V. prodam. ® (061)50833.
7931
GOLF D, S paket, letnik 1984, regis
triran za celo leto, prodam. ® (068)417933
071.
3 LETA starega marutija ugodno pro
dam. ® (068)25-267.
7937
JUGO 60 KORAL, letnik 1989,dobro
ohranjen, prodam. ® 28-785.
7938
V1SO 11 RE, letnik 1985, svetlo mo
drc barve, registriran do 12/96, prevože
nih 150.000 km, prodam za 2500 DEM.
® (068)65-545.
7940
MERCEDES 508 DGL, 63 KW, no
silnosti 1950 kg, alu kason, 5 m, s ponja
vo. servo volan, prodamo. ® 342-413, od
7.30 do 15.30 ure.
7941
ROVER 216 Vitcssc EF1, letnik 1990,
105 KM, veliko dodatne opreme, bele
barve, registriran za celo leto, ugodno
prodam ali menjam za manjši avto. ®
(068)322-827 ali (0609)639-363.
7942
SCIROCCO GTX 16 V 1.8, letnik
1989, 139 KM, sive kovinske barve, veli
ko dodatne opreme, registriran do 2/97,
ugodno prodam, možna menjava za
manjši avto. ® (068)322-827 ali (0609)
639-363.
7943
GOLF JX. letnik 1987, prodam ali
zamenjam za R 4, letnik 1990. ® (068)83113.
7944
R CLIO 1.2 RN. letnik 12/92, daljin
sko zaklepanje, električna stekla, kovin
sko zelen, prevoženih 22.(XX) km, 3V,
francoski, prodam. ® (068)75-014, po
17. uri.
7947
MARUTI 800. letnik 9/91, in samo
hodno kosilnico prodam. Rozman, Ždinja vas 22.
7951
JUGO 55, letnik 1988, registriran do
6/97. prodam za 2500 DEM. ® (068)42115.
7952
R 4 GTL, letnik 1990, rdeč, prevoženih
70.000 km, prodam. ® 321-514, Bauer.
7953
FIAT T1PO 1.4 SX, letnik 1993, regis
triran do 4/97, prodam. ® 83-557, po
poldan.
7956
R ll.letnik 1987.prodam. ® (068)44750. zvečer.
7959
R 4, letnik 12/89, 82.300 km. prodam
za 3700 DEM. ® (068)26-025. po 18. uri.
7960
GOLF lil. letnik 1994, 39.000 km. pr
vi lastnik, registriran do avgusta, pro
dam. ® (068)83-519 ali (0609)630-309.
7961
R 4 GTL, 114.000 km. letnik 1984.
rdeč, registriran do 5/97, dobro ohra
njen, prodam za 1000 DEM. ® (068)53205.
7962
JUGO KORAL 45, bel. 62.000 km.
letnik 10/89, prodam za 2500 DEM ®
(068)84-512 ali (0609)622-016.
7963
GOLF GTI 1.8, letnik 1986, sončna
streha, registriran do 5/97, srebrno-sivc
barve, dobro ohranjen, prodam. ®
(068)85-633. zvečer.
7964
Z 128, letnik 1989. registriran do 6/97,
prodam. Dragovan, Ratež. 39ali 321-260,
dopoldan.
7965
R 4 GTL. letnik 1990, registriran do
2/97, prevoženih 62.000 km, prva barva,
rdeč, odlično ohranjen, prodam za 41 (X)
DEM ® (068)42-395.
7966
AX IMAGE 1.1 Jetnik 4/93, rdeč, 3V,
športni sedeži, meglenke, 42.000 km.
prodam za 10.400 DEM ® (068)44-395.
OPEL KADETI 1.3 limuzina, letnik
1986, prodam. ® 78-284.
7973
OPEL KADETT 1.3 LS limuzina, let
nik 1987, 87.000 km, bordo rdeč, in R 4
GTL, letnik 1988, prodam. ® 321-795
7976
R 4, letnik 1989, prodam. ® (068)21525.
7977

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:

BMVV 316 i, letnik 1991, model 1992,
in moped BT 50 prodam. ® (068)57-800.
7978
JUGO KORAL 45, letnik 1991, regis
triran do 6/97, centralno zaklepanje,
ohranjen, prodam. ® (068)49-567, Ani
ta.
7981
OPEL KADETT, letnik 1984, model
D, ugodno prodam. ® (068)59-101.
7982
OPEL CORSO 1.4,5 V, novo, neregis
trirano, letnik 1995, prodam. ® 81-179.
7987
OPEL KADETT poceni prodam ali
menjam in malo stiskalnico prodam. ®
7988
(0608)64-461.
OPEL ASTRO 1.6 i Karavan, letnik
1992/93, prodam ali menjam. ® (0608)
82-483.
7990
UNO TD, letnik 1987, tonirana stekla,
električni pomik stekel, prodam. ®
(068)85-739.
7992

preklici
MILE BOŽIČ, s.p.. Mestne njive 1,
Novo mesto, obveščam stranke, da s 1.
9.1996 preneham z delovanjem.
7797

obvestila
SPREJEMAMO NAROČILA za vse
vrste piščancev, enodnevnih in večjih.
Valilnica Senovo, Mio Gunjilac, ®
(0608)79-375.
5810
GOSI, stare 5 tednov, bomo prodajali
na sejmu v Brežicah 20.7.1996. Cena
1000 SIT/kom. Naročila sprejemamo na
® (067)88-058 ali (067)88-114.
7642
RJAVE JARKICE, ncsnicc, prodaja
mo in sprejemamo naročila za bele težke
piščance. Kuhelj,Šmarje9, Šentjernej, ®
(068)42-524.
7850
NESNICE, mlade jarkice, pasme hisex, rjave, tik pred nesnostjo, opravljena
vsa cepljenja, prodajamo po zelo ugodni
ceni.Naročila sprejemajo in dajejo vse in
formacije: Jože Zupančič, Otovcc 12,
Črnomelj, ® (068)52-806, Gostilna Ce
pin, Mostec, Dobova, ® (0608) 67-578,
in Anita Janežič, Slcpšck 9, Mokronog,
® (068)49-567.
7899

posest
STANOVANJSKO HIŠO v Arnovem
selu pri Artičah, 46 a, ugodno prodam.
Alojz lvanšck, Trebež 9, Artiče.
7815
POLOVICO HIŠE in parcelo, 4200
m2, v Slovenski vasi pri Mirni, idealno za
obrt, prodam. Marjan Umek, Gubčeva
17, Mirna.
7817
46 A NJIVE in 65 a gozda v Goljcku,
na hribu, vse v enem kosu, prodam. Na
parceli je voda in asfalt, v bližini pa elek
trika in telefon. ® (068)49-652.
7842
V GLOBODOLU pri Mirni Peči pro
dam hišo z. gospodarskim poslopjem in
zemljo. ® (063)823-231 ali (061 )447-381.
VEČJI PAŠNIK v okolici Prečne, Cegclnicc. Grobelj ali Čcščc vasi kupim. ®
(068)23-529.
7975
GRADBENO PARCELO, 2.000 m2, v
Semiški gori prodam. ® 67-477. 7889
V GABRJU pod Gorjanci prodam nji
vo, 40 a, ali menjam za osebni avto. ®
(068)27-841. zvečer.
7919
POL stanovanjske hiše v Bršljinu,
primerno za obrt - pisarno, prodam. ®
(068)21-814. zvečer.
7928
GRADBENO PARCELO z vso do
kumentacijo, v naselju Dore v Brestanici,
prodam. ® (062)771-578.
7949

prodam
10 M drv in žetveno napravo za BCS
prodam. ® (068)24-127.
7795
10 DNI starega bikca prodam. ®
(068)89-574.
7796
TELIČKO SIVKO, staro 10 dni, pro
dam ® (068)89-377.
7799
PRALNI STROJ Gorenje, nov, še v
garanciji, ugodno prodam. ® (061)865078.
7808
MALO RABLJENO etažno peč za
centralno prodani. ® (068)47-781. 7809
LEPO OHRANJENO 80-basno črno
klavirsko harmoniko prodam. ® (0608)
78-066.
7810
KOTEL za žganjekuho, 60-litrski, ma
lo rabljen, prodam. ® (068)65-210.
7812
KNJIGE za 6. razred osnovne šole in
pralni stroj Gorenje prodam ® (068)87180.
7816
VINO cviček prodam. ® (068)27-630.
7818
KOZE, dobre mlekarice, prodam. ®
(068)78-465.
7821
MALO RABLJEN kombiniran otroš
ki voziček ugodno prodam ® 323-284.
7824
LOVCI, POZOR! Ugodno prodam
leglo psičkov, starih 10 tednov, epagnuel
brittonc. ® (065)61-888.
7827
BOJLER, 80 1, na trda goriva in vleč
no kljuko za R 5 ugodno prodam. ®
(068)27-394.
7829
RABLJENO brako prikolico prodam.
® (068)27-759.
7830
RABLJENO pisalno mizo za mladin
sko sobo, lepo ohranjeno, prodam. ®
(068)47-871.
7834
ZAMENJAM 3 mesece starega kozlič
ka, rjavega, z drugim kozličkom zaradi
nadaljnje vzreje. ® (068)52-811. 7836
ČEVLJARSKI ŠIVALNI STROJ Sin
ger prodam ® (0608)84-605.
7837
3000 KOM. strešne opeke Bramac, 2.
klase, in transporter na kolesih, 5 m,
prodam. ® (068)81-188.
7838
2000 KG koruze in 1500 kg ječmena
prodam. ® (0608)59-441, dopoldan.
STAREJŠO stilno spalnico, masiven
les, temna češnja, ohranjeno, ll-delno,
ugodno prodam ® (068)28-846. 7846

KOZOLEC ugodno prodam. 11
(0608) 87-551.
BARVNI TELEVIZOR, ekran 50 cm,
prodam. ® (068)23-302.
7847
OBŽAGAN LES za ostrešje, metrska
drva in domače žganje prodam. ®
(068)89-252.
7851
OGLJE prodam. ® (068)49-502^
NOVE hrastove sode prodam. ®
7855
(068)81-752.
MLADO KRAVO za zakol prodam® (068)85-955.
7863
BIKCA simentalca prodam. ® (068)
7867
42-720.
BIKCA, sivega, težkega 130 kg, ugod
no prodam. ® 84-306.
7868
TELE,staro 10 dni, prodam. ® 89574.
w
7869
KOZLIČKA za zakol ali nadaljnjo re
jo prodam. ® 81-644.
7871
KRAVO,sivo, po teletu, mirno, ješčo,
prodam. Franc Gorenc, Črešnjice 3,
Otočec.
7874
KOZLIČKE za zakol ali nadaljnjo re
jo, prodam. ® 78-147.
7878
ŠPORTNO KOLO, 7 prestav, ugodno
prodam. ® 22-133.
7887
TELICO, brejo 7 mesecev, prodam® 57-830.
7892
TELIČKA, starega 10 do 14 dni, ku
pim. S 68-051.
7893
MLADO KRAVO za zakol prodamAnton Oklešen, Gor. Kamencc 13, Novo
mesto,
7895
JEČMEN in koruzo v zrnju prodam
® 73-078.
7900
2 KONJA, ponija, ujahana in vozna,s
komati in vozom, prodam. ® (0608)34968
7901
STROJ za izdelovanje betonskih blo*
kov prodam. ® 68-722.
790®
HRASTOVA metrska drva ugodno
prodam. Dragovan, Svržaki, Metlika,^
58-068.
7908
TELIČKE, stare 5 do 20 dni, prodam® 323-487.
7910
SIVEGA BIKCA, starega 10 dni, pro*
dam. ® 83-584.
791»
MLADO KRAVO za zakol, tudi polo*
vico, prodam. ® (068)43-007.
7912
OBNOVLJEN lesen pod, 11 x 5 m prodam za 300 DEM. ® 325-279. 7913
KNJIGE za srednjo kmetijsko šol®
prodam. ® 342-506.
7918
KOTNO sedežno garnituro, klubsko
mizico, kopalniške elemente Kolpa san
in pomivalno korito prodam. ® 45-666792»
zvečer.
DOMAČE ŠUNKE in smrekov les za
poden, 3.5 cm, suh, prodam. ® 50-140-^
STRUŽNICI Niles 300 x 2000, letnik
1975, potisje 501 M Jetnik 1985, prodaj
® (068)21-828.
7925
KORUZO v zrnju prodam. ® 89-240;
100 L brinjevega žganja in 801 sadjeV'
ca po 1200 oz. 600 SIT prodam. ^
(068)73-209.
7929
KNJIGE za 6. in 7. razred ugodno
prodam, kupim pa za 8. razred. &
(068)43-657, po 20. uri.
7932
VINO CVIČEK, belo in šmarnicougodno prodam. ® (0608)31-208. 793®
TELIČKA, črno-belega, starega l4
dni, ugodno prodam. ® (068)76-528.
7945
ŠKOTSKE OVČARJE, čistokrvne
brez rodovnika, stare 8 tednov, prodaj
® (068)73-027.
794®
BREJO KRAVO in trosilec hlevskeg
gnoja prodam, kupim pa les za grušt. J
7948
(0608)32-069.
ŠKOTSKE OVČARJE, mladiče, čl'
stokrvne, ugodno prodam. ® (068)73'
655.
795®
NEKOMBINIRAN otroški voziček
prodam. ® (068)28-250.
795*
RABLJENO francosko posteljo, 160*
190, in klubsko mizo prodam. Mira A1'
scc, Smrečnikova 28, Novo mesto. 796 ^
NERABLJENO trajno žarečo Pet
Stadler za centralno ogrevanje z. bojlef'
jem in 60 m2 lamelnega parketa( hra*
exstra) ugodno prodam ® (068)44-1*".
7968
TELICO, brejo 9 mesecev, sivko, prJ
dam. ® (068)44-366.
796*
LEPO sivo telico, brejo 5 mesecevprodam za samo 130.000 SIT. Šinkov®*'
Malkovcc, ® (0608)80-507.
797»
BUKOVA DRVA ter odojke, težke kg, prodam. ® (068)78-058.
VINO ŠMARNICO in modro frank1'
njo prodam. ® (068)85-839.
ŠTIRISEDEŽNI KAVČ, 2fotelja,ra®'
Ijena, poceni prodam. ® (068)44-059-^
VEČJO enoosno prikolico, 2 x 3 m.1,1
dober cviček ter koruzo v zrnju prodaj
® (0608)87-199, po 20. uri.
79»*
KOZLIČKA za zakol ali nadaljnjo
jo prodam ® (0608)62-388 .
799
15 KOM. pločevinastih bobnov, 200 •
prodam ® (068)75-407.

razno
______________________
DIMNIKI! Obnova z vstavitvijo cevi 9
nerjavečega jekla. ® (061)320-759.
PROSTOR za trgovino, novogradnja
v Ul. O. Župančiča, Črnomelj, oddaj
® (068)51-888 ali 51-889.
781*
GARAŽO na Mestnih njivah v Novem
mestu dam v najem. ® (068)28-658. ^
NA CIKAVI oddam 700 m2 podstreh
nega prostora, primernega za pisarneJf
govino in drugo. Višina stropa 3 do 4 J
prodam pa rovokopač JCB 3 CX, leti11.
1986, dobro ohranjen. ® (068)26-145 J
23-786.
782»
ZA VEDEŽEVANJE in razlago sa«9
pokličite na ® (090)42-87, 1 minuta pjj
govora 156 sit.
MLADEGA PSIČKA, lahko meša,r
čka. nizke rasti, sprejmemo v topel m v
rcn dom. ® (068)23-050.
I8*"
KLAVIR IN SYNTHESIZER uffj
tudi med počitnicami. ® 41-261. 78
KNJIGE za 3. letnik srednje ekono®1
ske šole kupim. Petra Zupančič, Črcšnj1
cc 23a, Otočec ob Krki.

Št. 29 (2449), 18. julija 1996

DVA NOVA APARTMAJA v Medulinu Pri Pulju po 50 in 100 DEM dnevno
oddam. ® (068)47-192, zvečer.
7902
TRGOVINO v obratovanju v centru
Novega mesta oddam. ® (0609)633-456.
7903
V SIMONOVEM ZALIVU oddajam
apartmaje za vaš oddih ob morju. ®
(066)63-270.
7934
POHITITE, če nočete zamuditi en
kratne življenjske priložnosti, da uresni
čite svoje sanje: Pišite na naslov: Helena
Planinc, Bučerca 27, Krško.
7970

službo dobi
KV NATAKARICO v lokalu v Novem
mesvtu zaposlimo. ® (068)22-614. 7794
CE STE ambiciozni, komunikativni in
si želite dober dodatni zaslužek, pokličite
® (063)732-205, vsak dan od 7. do 9. ure.
7805
PRODAJO na krški tržnici nudim 1krat tedensko, iščem pa samostojno kro
jijo 1-krat tedensko. ® (0608)22-140,
zjutraj.
7807
CE STE pripravljeni dobro zaslužiti v
prostem Času, pošljite naslovljeno kuvert0 z znamko na naslov: Franc Skodlar
ml-> Jezerska c. 99 b, 4000 Kranj. 7857
ZA NEDOLOČEN ČAS zaposlimo
^fa kuhinje in kuharja. ® (068)45-214
ali (061)784-021.
7866
natakarica ali kuharica dobi
redno ali honorarno zaposlitev v okrep
čevalnici V gozdu, Prečna. ® 323-259
DODATNI PRIHODEK s polnjenjem
kuvert na vašem domu nudim. Pošljite
naslovljeno kuverto z znamko na naslov:
Ksenija Bevc, Trnjava 15, Lukovica
SODOBNO ameriško podjetje išče
komercialiste za vzpostavitev trgovinske
mreže v Sloveniji. ® (068)83-398, po 20.

un.

7915

PRODAJALCE avtoličarskih indus
trijskih barv za področje Dolenjske, No''cga mesta in Celja iščemo. Pogoji: vozi^fon, tehnična izobrazba, skladišče.
Možnost dobrega zaslužka s pridnim de‘°m. ® (067)31-861, od 8. do 16. ure.
OKREPČEVALNICA Lovec v Docnjskih Toplicah nudi delo natakarici.
® (068)65-611.
7958
TRGOVSKO PODJETJE Zrno Raka
zaposli trgovca za potrebe svoje trgovine.
a (0608)75-410 ali 75-086.
7974

fejite izboljšati svoj finan- •
, J-ni položaj? Redno ali 1
, honorarno. Ponudbe pod 1
, »Priložnost«.

__službo išče
. Kakršnokoli delo (v pralnici,
c a KJe' kuhinjska dela) na relaciji SevniTcvr. 0v° mesto iščem. Šifra: »UPOKOtNKA S PRAKSO«.
7813
- LETNI upokojenec, strojnik
'M, išče občasno ali honorarno delo.
® $68)27-680.
7814
1VILJA išče delo v okolici Novega
esta- ® (068)49-683.
7820

__stanovanja
GARSONJERO, CK, telefon, KATV,
"«lam samski osebi. ® (068)342-019 ali
'^23, v soboto in nedeljo.
7806
GARSONJERO prodam ali zamcnjam _
za enoinpolsobno stanovanjc z doPla£il°m. ® (068)25-297.
7832
tr /v^ICA s 4-lctno hčerko nujno poebuje stanovanjc v Novem mestu ali
Mici. ® (068)23-065.
7852
,. DVOSOBNO STANOVANJE oddam
ij^uem, po možnosti brez otrok. ^ 897877
GARSONJERO ali enosobno stano
ve v bloku najamem. ® (068)73-104.

unicar, d.n.0.
(pri gostišču Kos v Ločni)

\tEJI in ALEKSU

£

— Thermoputz vreča
779.90 SIT
— Thermo extra vreča
975.90 SIT
— Končni sloj
Edelputz m2 267 SIT
— Apno vreča
359 SIT
— Mod. blok
69,78 SIT
— Cisterna za olje
2000 I
37.797 SIT
— Kopalniška garnitura
uvoz Italija 24.818 SIT
— Tuš kabina 13.320 SIT
— Pipe enoročne
od 6.000 SIT dalje
— Ves instalacijski
material in centralno
ogrevanje
— Olja za osebni in
tovorni program
— Strešna okna 55/98
27.684 SIT

AKCIJSKA PONUDBA
J I M BO VREČA
cca (>.>() kg za 1.700 SIT

Eliota krško
Irk: (OMMt) 21 1IO
|0(>0») 21 2IO
faks: (0008) 22 »(>2

V|£a«i

KREDIT
R + 3%

KOPALNICE

— NSK za kokoši kg
48,35
— TL-PIT pitanci kg
37,87
— K-19 krave kg
42,57
— Ječmen rinfuza kg
29,90
— Oves vreče kg
31,00

BTC NOVO MESTO

tel/fax: 068/322-879

ženitne ponudbe
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BRUNSKOLE MATIJA, s.p.
HRAST 1a, 68331 SUHOR,
tel./fax: 068/50-475
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Na zalogi tudi soja, pesni
rezanci, koruza in krmila
Emona program.
Ugodni potrošniški krediti
preko SKB banke.
Večje količine —
brezplačen prevoz.

090/41-29
SM 1090/42-38

svetovanje, monta/o i»»
servis ivobitel.

'

,
■
i
•

NOVOTEHM
Privlačna ponudba z bogatim danlnim
paketom Škoda Felicia.
Na zalogi tudi rabljena vozila.

,
■

sBudgets
rent a car”

Delovni čas:
od 8. do 16. ure

s Trdinovega vrha

na kanalu

—%

Naročilnica za DOLENJSKI LIST
^ to naročilnico naročam DOLENJSKI LIST za:
da

Resslova 4, Novo mesto ® 068/24-791

POLETNA AKCIJA - TERENCI
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
KOMBI CARRY VAN

ne

Naslov (kraj, ulica, hišna številka):_____________________________ _____________________________

Pošta:
Naročnik izjavlja, da naročilo res velja zanj, dokler naročnine ne bo pismeno odpovedal, sicer pa
h<> naročnino plačeval osebno ali s položnico, ki mu jo bo poslal Dolenjski list.
Naročnik bo časopis začel prejemati od prve številke dalje v mesecu:
1996.

\31.490/
S2.49/
oS.491)
36ŠZOO
39y?00
4&990
33.39\
/3.790\
/15.990 \

29.990
30.990
31.990
34.990
35.990
42.990
29.990
19.990
11.990

Darilo ob nakupu!

Možnost nakupa tudi staro za novo

Novo mesto,
tel.: 068 322 066, 322 006

POGREBNE
IN POKOPALIŠKE
STORITVE

Leopold Oklešen
K Roku 26, Novo mesto
“S 068/323-193

Mobitel:0609/615-239
0609/625-585
Delovni čas: NON STOP
V dogovoru z Zavodom za zdravstveno zavarovanje vam nudimo
naše pogrebne storitve brezplačno, pri kompletnih storitvah
z minimalnim doplačilom.

VI NAM

-

MI VAM

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

Če želite vsak četrtek v letu prejeti vsebinsko bogat in oglasno odmeven časopis, ki
|a bere blizu sto tisoč ljudi, izpolnite naročilnico in jo pošljite na naslov:
dolenjski 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” vašega Dolenjskega lista.

'■»e in priimek:____________________________________________________Upokojenec:

AVTOSERVIS MURN

ŠKODA FAVORIT US L letnik IX/92

naš' ('eirfkou prijatelj

l<ai^al|

PRODAJA • SERVIS • REZERVNI DELI

ŠKODA FAVORIT US CLX letnik VI/93

DOLENJSKI LIST
NOVO V KRŠKEM!

$ SUZUKI

Ugodni krediti!

in ugodni krediti I

[televizija novo mestoI

• Mirna: od 7.30 do 11. ure: Grič
1 Mokronog: od 8. do It. 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

ŠKODA FAVORIT I3S IX letnik IX/94

poišče tudi vam
življenjskega sopotnika.

P.E. Novo mesto
Ljubljanska 27 - BTC
tel.: 068/323-000

• Trebnje: od 8. do 11. ure:
Samopostrežba Blagovnica

i

Metulj \
Tel. 061/126-35-84,
Tržaška c. 2, Ljubljana.

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, Milana 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. uie: market Pri kostanju, Prečna
od 8. do 12. ure: trgovina Brcar, Smolenja vas
od 8. do 12. ure: trgovina Pod lipo, Smolenja vas
od 8. do 11. ure: trgovina Dule, Smolenja vas
od 8. do 12. ure: market Pero, Stopiče
od 8. do 14. ure: trgovina Sabina Stopiče
od 8. do 12. ure: market Perko, Šentpeter
od 8. do 12. ure: Urška, Uršna sela
od 8. do 17. ure: trgovina Markst Vavta vas
od 7. do 12. ure: pekarna Malka Žužemberk, proda
jalna Glavni trg
od 7. do 12. 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

i

Ženitna
posredovalnica ,

\

V soboto, 20.julija, bodo odprte naslednje
prodajalne živil;
• Novo mesto: od 7. do 19. ure: PC Zagrebška
od 7.30 do 21. ure; trgovina Anita pri gostišču Kos
od 7,s do 20. ute: Vita, trgovina Darja, Ljubljanska
od 7. do 20. ure: market Saša, K Roku
od 7. do 20, ute: 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. ute: trgovina Pod lipo, Smolenja vas
od 8. do 13. ure: trgovina Dule, Smolenja vas
od 8. do 16. ure: market Pero, Stopiče
od 8. do 16. ure: trgovina Sabina,, Stopiče
od 8, do 20, ure: market Perko, Sentpeter
od 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, Samo
postrežba
od 7. do 18. ure: trgovina Klas, Šmarje pri Šen
tjerneju
• Metlika: od 7,do 21. ure: trgovina Prima
V nedeljo, 21.julija, bodo odprte naslednje
prodajalne živil:
• Novo mesto: od 8. do 11. ure: M-KZ Krka, Proda
jalna Glavni trg, Samopostrežba Mačkovec, Market
Ljubljanska, Market Ragovska, Market Drska, Mar
ket Kristanova, Market Drska, Samopostrežba Šmi
hel, PC Ločna, Nakupovalni center

Odprto
1
vsak dan od 8. — 17. ure !
sobota od 7. — 12. ure
Tel.: 0608/75-410
75-086

Vse, kar želite
izvedeti o sebi in
svoji prihodnosti.
Zaupajte najboljšim!

ŠMARJE 13, 68310 ŠENTJERNEJ
tel.: 068/81-118, !»x: 068/81-119

1

Od
kmetijskih
zadev J
akcijske cene
vseh ,
umetnih gnojil, škropiv, i
semen in krmil
■

V__________________________ /

ZDOMEC, miren, pošten, star 49 let,
želi spoznati sebi primerno sopotnico.
Alkoholičarke in kadilke izključene. Ši
fra: »ISKRENOST«.
7849

•

nudi najugodnejši nakup
1
gradbenega In kmetijskega 1
materiala ter najugodnejši 1
nakup avstrijskih fasadnih
materialov v Sloveniji

Poslovne stranke obveščamo,
da podjetje Megastar iz
Črnomlja nima nobenih poob
lastil zbirati oglase za nekakšne
posebne barvne priloge Dolenj
skega lista, ki naj bi menda
izhajale enkrat mesečno.
Omenjeno podjetje se je pri
Dolenjskem listu resda pozani
malo o možnostih za vlaganje
oglasnega gradiva v našem
časopisu, vendar o izhajanju
kakršnekoli priloge z oglasi si
ceršnjih poslovnih strank Dole
njskega lista ni bilo in ni moglo
biti govora.
Zato vse naše oglaševalce pro
simo, naj ne nasedajo obljubam
zbiralcev Megastara, ki zagotav
ljajo objavo oglasov v posebni
oglasni prilogi Dolenjskega lista,
in se o možnostih oglaševanja
dogovorijo v naši oglasni službi.
Vodja propagandne službe DL
Majda Luzar

MENJALNICA A D O

068127-174

ZA GNOJENJE IN APNJENJE TAL

POSEBNO
OBVESTILO
OGLAŠEVALCEM

ADO, d.o.o., CKŽ 3, Krško
Tel./fax. 0608/21-522,
22-906

IT

TRGOVINA ZRNO
NA RANČU

« ob rojstvu MASE
Jp iskreno čestitamo!

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

Rozmanova 19,

DEŽURNE TRGOVINE

NARAVNO SREDSTVO

odmevno objavo v

DOLENJSKEM LISTU

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, s 061/210-174 in 061/126 20 70.

KOPALNICE
TT (068) 322-879

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

120 m2 razstavnega prostora. Celovita ponudba.
Salon kopalniške opreme “Delfin", BTC Novo mesto.

PREVOZ
GRADBENEGA MATERIALA
Z RAZLAGANJEM
“S 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.
FINPOSS, d.0.0., Novo mesto, C. brigad 13, tr 068/25-105

RENT a CAR
VOJKO OKLEŠEN, s.p.

Od 8. do 14. ure, rr 068/323-193,
mobitel (non stop) 0609/ 637-474

GRANIT TRGOVINA
Na Livadi 21
TT 068/321-305, 321-306

VELIKA IZBIRA keramičnih ploščic, lepil in fugirnih mas, sanitarne
keramike, orodja za polaganje ploščic.

DOLENJSKI LIST

23

PORTRET TEQA TEdNA

Zapora kamnoloma ukinjena

Ogroženi kostanji
v Kettejevem
drevoredu M

Dobrepoljski občinski svet za varnost ljudi

Tone Bevc

Življenje je sestavljeno iz
naključij. Naključja, ki jim
rečemo tudi usoda, pravzaprav
usmerjajo, določajo in odloča
jo naše življenje. Eno takih na
videz drobnih in nepomembnih
naključij je v veliki meri usme
rilo tudi življenjsko pot Toneta
Bevca. Mladi fant iz sevniškega
konca je pred 30 leti prišel na
obisk k sorodnikom v Metliko,
kjer je bil prav takrat znani
metliški pustni karneval. Tone
ta, ki je kot tekstilec delal v
sevniški Lisci, je Metlika in
vzdušje v tem prelestnem be
lokranjskem mestu tako prev
zelo, da bi v Metliko takoj prišel
živet. To je prišlo na ušesa
takratnemu direktorju Beti
Vujčiču, ki je iskal nove mlade
kadre za rastočo in vse bolj
uspešno tovarno. K Bevcu v
Sevnico je poslal kar takratne
ga predsednika delavskega sve
ta Francija Barbiča.
Tone Bevc je stopil v pokoj
letos spomladi, in to s polno de
lovno dobo 40 let; od tega je 30
let preživel v Beti in natančno
26 let je bil direktor vseskozi
zelo uspešne: Betine tovarne v
Mimi Peči. Čeprav se je Tonetu
delovna doba iztekla spomladi
in bi lahko, kot se reče, užival
zasluženi pokoj, še kar naprej
vsak dan hodi na delo v Mirno
Peč. Morda zato, ker so ga upo
kojili ravno 1. aprila, in Tone še
danes ne verjame, da so mislili
zares. No, ne ravno tako, Bevc
je obljubil, da bo pomagal pri
uvajanju novega direktorja.
“Tudi ko bo novi direktor Jože
Cigič povsem prevzel vodenje
tovarne, bom še vedno rad pri

hajal nazaj, pa naj bo zato, da
bom še razjasnil kakšno stvar,
ali pa kar tako. Človek se res ne
more čez noč odtrgati od tovar
ne, kolektiva in kraja, kjer je
preživel najlepši in najbolj ust
varjalni del svojega življenja, ”
pravi Tone.
Bevc je prišel v Mimo Peč, ko
je odšla v pokoj prejšnja direk
torica Popovičeva. Beti je v tem
starodavnem kraju leta 1964
prevzela pletilski obrat, ki je že
nekaj let životaril v za silo
preurejenih nekdanjih Potočarjevih hlevih. “Odkar je Beti v
Mirni Peči, ima v tej tovarni
delo okoli 100 ljudi, največ pa
je bilo pri nas zaposlenih celo
137 ljudi; vseskozi je to iz
ključno ženski kolektiv, saj smo
danes med njimi le štirje mo
ški, "je povedal Bevc. Pred leti
se je obetalo, da bo v Mirni Peči
zrasel še kakšen obrat, kjer
bodo dobili delo tudi moški iz
teh krajev, pogovarjali so se z
Iskro, s Krko in še s kom, a je
žal vse odplavila Temenica.
Kmalu potem, ko je za direk
torja prišel Tone Bevc, so začeli
graditi nove proizvodne pro
store, v katerih uspešno delajo
še danes. Ves čas je ta mirnošeška Belina tovarna specializira
na za proizvodnjo moškega in
ženskega perila. Pred dobrimi
20 leti so začeli po ameriški li
cenci izdelovati perilo iz pro
grama jockey, sedaj pa že lep
čas teče proizvodnja lastne
blagovne znamke Adamo in
Adama. Vsak mesec v tej tovar
ni naredijo okoli 150.000 ko
sov perila. “V teh krajih živijo
zdravi in delavni ljudje. V naši
tovarni smo zmeraj rekli: če se
mi zavzamemo, bomo tudi
bližnji hrib Golobinjek pre
maknili,” pohvali direktor
kolektiv, na čelu katerega je bil
toliko let. “Pa še nekaj: tukaj
nismo nikoli ne štrajkali ne
grozili s štrajkom, da bi kaj iz
silili. Pri nas smo delali, in kar
smo se dogovorili, smo zmeraj
izpeljali. Naše ženske čutijo
veliko pripadnost podjetju, po
leg tega se vsi dobro zavedamo,
kaj tovarna pomeni za te kra
je■ ”
In nekaj zaslug za to ima
tudi Tone Bevc, ki mu veliko
pomeni to, da lahko vsakemu
v tovarni in v kraju odkrito po
gleda v obraz.
A. BARTELJ

DOBREPOLJE - O poškodo
vanih hišah v Predstrugah, ki jih
je zaradi miniranja zasul dež ka
menja in skal, smo poročali minu
li teden. Vaščani so v protest zara
di tega dogodka, ki je na srečo
povzročil le gmotno škodo, lahko
pa bi bile tudi človeške žrtve,
zaprli cesto, ki vodi do kamnolo
ma, da iz kamnoloma niso mogli
voziti peska.
Miniranje, ki je povzročilo
škodo in preplah med prebivalci
Predstrug, je bilo opravljeno v
petek, 5. julija, opoldne, vaščani
so zaprli cesto do kamnoloma v
ponedeljek, 8. julija, občinski svet
Dobrepolja je razpravljal in spre
jel sklepe v zvezi s tem 10. julija
zvečer, naslednje jutro pa je bila
cesta do kamnoloma v Predstru
gah že brez zapore.
Sklepi, ki jih je sprejel občinski
svet Dobrepolja 10. julija, pa so
na kratko taki: Poiskati je treba
novo lokacijo za kamnolom, se
danjega pa zapreti v 5 letih. Obra
tovanje kamnoloma se omeji na
čas od 6. do 15. ure, po oprav
ljenih strokovnih meritvah pa bo
sklenjen nov dogovor o obrato
valnem času. Miniranje mora po
tekati skladno z zahtevami rudar
ske inšpekcije. Komunalno pod
jetje Ljubljana izvede do 30. ok
tobra protiprašno zaščito in naj
takoj izda občini Dobrepolje ak
ceptni nalog v protivrednosti

12-KILOGRAMSKI KRzlP IZ
TEMENICE - Takole je vesel
svojega ulova Jože Murgelj iz Jabla
na pri Mirni Peči, ki je prejšnji teden
v temenici na Ponikvah ujel prav
zajetnega 12-kilogramskega krapa.
Krap pa ni samo težak, pač pa je
tudi starosta med ribami. Jože
poznavalsko meni (član ribiške
družine Novo mesto ježe 11 let), da
ima verjetno že 12 let. To je do sedaj
Jožetov največji ulov. (Foto: S.
Murn)

Halo, tukaj je bralec Dolenjca!
Odmevi na prispevek o lastninjenju Keka • Še: sojenje Zdenki Lindič Dragaš ■ Kdo je kriv
za zlom Agrarie Brežice? - Pristransko poročanje o dirkah - Zahvala Urošu Dularju
Prejšnji četrtek je telefon kar
nekajkrat zazvonil zaradi prispe
vka Brede Dušič Gornik o lastni
njenju Keka. Marija Z. iz Žužem
berka avtorici izreka čestitke za
pogum in je prepričana,vda vse
zapisano drži. Tone S. iz Žužem
berka se je čudil, da si kaj takš
nega sploh upamo objaviti. Pa ne,
da ne bi bilo res, resnica je po nje
govem mnenju še hujša, najbolj
grozno pa je, da si je slovenski
narod izvolil oblast, ki sprejema
takšne zakone, ki omogočajo
kriminal. “Še pomnite, tovariši,
ko nas je v tej tovarni delalo 550?
Celo ob treh zjutraj smo hodili na
delo, sedaj pa je naše delo uniče
no." Bralka iz Žužemberka, ki je
želela ostati neimenovana, bi
želela, da bi bilo več Emilov
Glavičev in novinark, kot je Dušičeva, da bi odkrivali nepravilno-

Halo, tukaj

DOLENJSKI LIST/
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.

sti: “Lahko je namreč biti privat
nik na tuj račun.”
Alojza Pavlenča iz Novega mes
ta je zbodla misel Jožeta iz Nove
ga mesta, češ da se za 35.000
nemških mark dobro ime ne ku
puje. “Župan Koncilija še prema
lo zahteva. Zaradi Zdenke Lindič
Dragaš sem, ko je bila še novinar
ka Dolenjskega lista, ta časopis
odpovedal, ko pa je postala novi
narka Dela, sem odpovedal tudi
Delo. Naj se tisti, ki je blatil župa
na, postavi v županovo kožo!
Koncilija je postal župan, ker je
zanj glasovala večina občanov.
Tako se ljudi ne blati! Sicer pa je
bilo načelo bivših voditeljev, da
človeka diskvalificirajo tako, da se
vtikajo v osebno življenje.” Alojz
pa tudi ni mogel mimo zapisa
Martina Rukšeta: “Naj se on
spravi z domobranci pred brez
nom, da se mu ne bo treba v nebe
sih! Nikogar od svojcev nimam v
breznu, sem pa gledal, kako sojih
vozili tja. Če bi on videl te gro
zote, bi se verjetno tudi zgrozil.
Sicer pa hvala za takšno svobodo,
kot smo jo imeli do leta 1958!”
Tildi Franca iz okolice Črnom
lja moti blatenje novomeškega
župana. “Sicer ga osebno ne
poznam, a gotovo si ne zasluži, da
ga tako polivajo z gnojnico, sploh
pa je vprašanje, ali imajo za to
dokaze. Tudi pritiski in kritike na
račun Vide Čadonič Špelič niso
upravičeni,” meni Franc, sicer pa
ga zanima, zakaj nekateri tako
očitno kritizirajo samo SKD,
medtem ko članom Združene
liste prizanašajo.
Lojzeta iz Črnomlja je zbodla
beseda “pod” v enem od naslovov
v prilogi Dolenjskega lista. Po nje
govem mnenju bi morali bolj pazi
ti na slovenski jezik, saj omenjc-

na beseda ni knjižna, zato bi jo
morala avtorica prispevka vsaj
razložiti in dati v narekovaje.
(Očitek ni upravičen! Izraz je
domač, zato ga imata tudi SP iz 1.
1962 in veliki Slovenski slovar
knjižnega jezika III, str. 667, op.
lektorja.)
Po mnenju Matjaža iz Novega
mesta ne poročamo korektno o
dirkačih Alojzu in Petru Pavliču
ter Andreju Fabjanu: “Preveč
povzdigujete dosežke Pavličev,
kar ni pošteno do ostalih tekmo
valcev.”
Bralka iz Brežic, ki je zaposle
na v Agrarii, je opozorila na več
nepravilnosti, ki so se dogajale v
podjetju v času direktorja Vučajnka. “Javnosti bi moral povedati
kaj o mesnici in trgovini v Cerk
ljah, pa tudi o ustanavljanju Agra
rie Čommerce pred nekaj leti.”
F. N. iz Osrecja je opisal medsosedski spor z J. N. “Sosed pred
sedmimi leti ni pustil, da bi tele
fonski drog postavili na njegovo
zemljo, češ da on telefona ne po
trebuje, tako da smo drog posta
vili na našo zemljo, sedaj pa se je
brez vprašanja priključil na naš
drog. Hkrati pa že 4 leta zadržuje
cevi, zaradi česar ne moremo ure
diti ceste. Tudi mi imamo račune
za cevi, pa cevi zato nimamo na
dvorišču.”
Za konec pa še ena pohvala.
Anica iz Metlike je bila navduše
na nad sobotnim izletom in sreča
njem poslušalcev Studia D. Po
sebna zahvala pa velja direktorju
radia Urošu Dularju, ki je skupi
no 140 poslušalcev iz vse Slove
nije zelo lepo sprejel. “Tako pri
srčnega srečanja ne bom nikoli
pozabila. Od sreče pa seje zarosilo prenekatero oko udeležencev.”
T. G.

50.000 DEM in pooblastilo za
vnovčenje, če ne bodo do 30. ok
tobra izpolnjene vse zahteve, se
pravi, če delo v kamnolomu ne bo
potekalo skladno s predpisi in
določili inšpektorja.
Komunalno podjetje mora do
20. oktobra obvestiti vaško skup
nost Predstruge in občino Dobre
polje o uresničevanju teh zahtev.
Na več mestih, ki jih določi neod
visni strokovni organ, morajo biti
nameščene naprave za merjenje
potresov. Vsako vozilo, ki vozi
pesek iz kamnoloma, mora biti
pokrito s ponjavo ali pa mora biti
pesek dobro namočen z vodo.
Sprotno morata biti očiščena ce
sta in križišče z glavno cesto.
Če Komunalno podjetje Ljub
ljana ne bo upoštevalo teh skle
pov (razen v izjemnih primerih),
bo kamnolom zaprt, o čemer pa
bo vodstvo podjetja obveščeno
dva dni pred zaprtjem. Za uresni
čevanje vseh teh sklepov je dolžna
skrbeti občinska uprava v DobreP°lju'

JOŽE PRIMC

KOČIJAŽA - V okviru bogatih
metliških poletnih kulturnih prire
ditev Pridi zvečer na grad bo v so
boto na grajskem dvorišču velefešta. Ob desetletnici prvega in do
sedaj edinega celovečernega kon
certa bo nastopila legendarna
metliška šankarska skupina Popolnočne kočije, ki je znana tudi po
tem, da v 10 letih ni imela nobene
resne vaje in da fantje in možaki
vadijo le na nastopih. Člana te le
gendarne skupine Matjaž Rus-Tjaži
(levi) in stradivarijec Mile BračikaGazda trdita, da je za tak usodni
nastop potrebna aklimatizacija,
zato sta večji del noči z zadnje so
bote na nedeljo preživela v grajski
točilnici, ki jo ima v metliškem
gradu v najemu njun kočijaški
kolega Marjan Judnič-Juda. (Foto:
A. B.)

V bazenih manj kopalcev
Vreme glavni krivec, da je kopalcev za pol manj
DOLENJSKE TOPLICE - Zu
nanji bazeni v Dolenjskih Topli
cah so to poletje zelo slabo ob
iskani. Vodja bazenov Nikola
Reba je dejal, da se dnevno števi
lo kopalcev vrti okoli 250 do 300,
nekoliko več pa jih je ob sobotah
in nedeljah. Lani je bil zunanji ba
zen zelo dobro obiskan, letos pa
je obisk manjši kar za 50 odst.
manjši. Reba to pripisuje pred
vsem slabemu vremenu, saj je
večino dni v prejšnjem mesecu
deževalo, ob sončnih dnevih pa je
bil bazen poln.
Krive pa so prav gotovo tudi
drage vstopnice, ki ob sobotah in
nedeljah stanejo 800 tolarjev,
med tednom 700, za otroke pa je
potrebno odšteti 600 tolarjev.
Bazene večinoma polnejo doma
čini in kopalci iz Novega mesta,
med vikendi pa je veliko kopalcev
tudi iz drugih slovenskih krajev,
največ iz Ljubljane. Za varnost je
po besedah kopališkega mojstra
dobro poskrbljeno, saj imajo dva
reševalca. Notranje bazene ob
iskujejo večinoma hotelski gostje
in je ponavadi zaseden.
Tudi v Šmarjeških Toplicah je
stanje podobno. Zaradi slabega
vremena se je obisk njihovih
zunanjih bazenov zmanjšal kar za
60 do 70 odst., medtem ko je bil
letošnji junij dosti boljši od lan
skega, saj so v enem dnevu našteli
tudi preko dva tisoč kopalcev.
Podatke zbira vodja kopališča
Jože Črtalič, ki je dejal, da je tudi
pri njih kopalcev na dan povpreč
no okoli 300, lani pa jih je bilo
okoli 500. Cene vstopnic so enake

kot v Dolenjskih Toplicah in tudi
za varnost je podobno poskrb
ljeno: imajo namreč enega reše
valca in enega redarja. Ko se bo
vreme popravilo, pa pričakujejo
povsod dober obisk.
N. POVŠE

Kostanjeviška noč
Pustne šege tudi v računalniški
predstavitvi
KOSTANJEVICA - V soboto,
20. julija, bo v dolenjskih Benet
kah tradicionalna Kostanjeviška
noč. Na dan te prireditve bodo
šelmarji letos že petič zapored
pripravili tudi srečanje pustnih
skupin Slovenije, ki se ga bodo
udeležili kurenti iz Markovcev pri
Ptuju, laufarji iz Cerknega, pust
ne maske iz Liga pri Kanalu in
Drežnice, škoromati iz Podgrada
in Hrušice, pustmozirski iz Mozir
ja in še nekateri drugi.
Če vas zanima, kako napreduje
projekt “pustne šege v računalni
ški predstavitvi”, ki ga pripravlja
Inštitut za slovensko narodopisje,
potem ne zamudite predstavitve
mag. Jurija Fikfaka ob 13. uri v
Kulturnem domu v Kostanjevici,
kjer bodo predstavniki pustnih
skupin spregovorili tudi o svojih
izkušnjah in težavah pri organizi
ranju pustnih šeg. Proti večeru se
bodo pustne skupine kljub polet
ju predstavile v pustnih oblačilih.
Okoli 21. ure bo na prireditveni
prostor priplul splav s prezidijem
Prforcenhavsa in godbo, ki mu bo
sledila povorka okrašenih čolnov.
Zabavo bo pol ure pred polnočjo
popestril še ognjemet.

dolenjske Novice.
1885-1919

kratkočasnice izbral Jože Dular
Dovoljenje
Žena: “Ničesar mi ne dovoliš: nobene zabave, nobene nove
obleke, z eno besedo: ničesar! Če boš vedno takšen, vrnem se k
svojim staršem!"
Mož: “To ti pa od celega srca rad dovolim. ”

Do vrat ga spremi
Sinček: ‘Ata, zakaj pa vsakoga do vrat spremiš, če nas pride
obiskat?"
Oče: “Zato, da se prepričam, če bo res odšel!”

Plemenito
Delavec: “Tu sem prinesel denarnico, katero ste zgubili. "
Gospodar: “Že dobro, saj nič ne manjka. Drugič, ko bodem več
zgubil, vam bodem dal kako darilo!"

Samozavestno
A: “Čudim se, da ste bili oproščeni. ”
B: “Tu se ni čuditi, kajti moj odvetnik je dokazal, da sem
prismojen. ”

Dvoumno
“Povejte mi vendar, ali ne znate nič sami narediti, da vedno mene
vprašujete?"
“Da gospod šef, preden sam naredim kako neumnost, raje vas
vprašam."

V hotelu
Gost: “Vi natakar, pečenka smrdi po pasje!”
Natakar: “Mogoče!... Od kod pa to veste?”

NOVO MESTO - Kettejev
drevored je ena izmed značil
nosti Novega mesta. Ni le lepa
sprehajalna pot, celoten dre
vored je tudi v inventarju
najpomembnejše naravne de
diščine Slovenije kot spome
nik oblikovane narave. O
Kettejevem drevoredu, ki je
eden najdaljših drevoredov v
Sloveniji, je bilo že veliko
napisanega. Znana so priza
devanja novomeškega Zavoda
za varstvo naravne in kulturne
dediščine za njegovo preno
vitev in ureditev.
Tokrat pa bi radi opozorili
na njegovo zdravstveno stanje.
Kostanje je namreč napadel
škodljivec, ki je bil v Sloveniji
do sedaj nepoznan. Gre za vr
sto listnega zavrtača iz reda
metuljev (Lepidoptera). To in
pa množični pojav škodljivca
na nekaterih lokacijah v me
stu je bil vzrok, da si je I.julija
kostanje ogledala prof.dr. Lea
Milevoj z Biotehniške fakul
tete. Skupaj s predstavnico
Zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine Miro Iva
novič smo ugotovili močno
prizadetost predvsem v osred
njem delu Kettejevega drevore
da, kjer je skupina starejših
dreves.
Ličinke listnega zavrtača
izjedajo mehko tkivo in dela
jo značilne luknjice predvsem
v spodnjem delu krošnje. Po
samezna drevesa so prizadeta
tudi do 80-odstotno. V času
ogleda je bila razvita že druga
generacija metuljčkov. Bolj ali
manj so prizadeti vsi kostanji
v mestu. Poleg drevoreda na
Marofu velja omeniti še posa
mezna drevesa ob Kapitlju,
porodnišnici. Ljubljanski cesti
in ob gradu Grm.
Škodljivec je k nam prišel iz
južnih krajev. Poznan je že v
Makedoniji, od koder se širi
proti severu, zasledili pa so ga
tudi na Madžarskem. Pojav
ljajo se tri sorodne vrste, kate
ra izmed njih je na naših ko
stanjih, pa bodo poskušali
ugotovitina v agronomskem
oddelku Biotehniške fakultete.
Poleg poškodb ličink listnih
zavrtačev so na listju tudi zna
ki bolezni listne sušice kosta
njev, ki je znana že dalj časa.
JANJA MAKŠE

OBLETNICA
SEVNICA - Ribiška družin3
Sevnica bo ob 40-letnici in otvO'
ritvi novega ribiškega doma v L°'
kah pri Zavratcu organizirala pf°!
slavo 21. julija ob 11. uri Pfl
ribiškem domu v Lokah pri Z3'
vratcu. Tega dne ob 6. uri se bo a3
Savi začelo tekmovanje ribičev23
pokal Sevnice. Dan poprej, tj.v
soboto, ob 18. uri bo pri ribnik11
na Štritu pri Bučki zbor tektn°'
valcev za večerni lov na velik3
ribe.

f
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Sat, izbira Bojan Aj^

Turistična
Turist je v starinskem hote
spraševal receptorja, koliko stan.
prenočevanje v enoposteljni so>l
“V prvem nadstropju 2.000.^
drugem 1.500, v tretjem pa san>
1.000 tolarjev.”
•,
Turist se je zahvalil za pojas11
lo, ko se je poslavljal, pa ga jc
ceptor vprašal, če ne bo pri nj
prenočeval.
j
“Veste,” je rekel gost, vaš ho*
ima premalo nadstropij!”

Ne ra/ume

j
“Tega pa ne razumem,” Pf3
Tone prijatelju.
“Česa?” se čudi prijatelj.
.
“Tega, da se vsak dan pripet1 n
svetu natančno toliko novega,
je ravno dovolj, da je dnevni ča*
pis poln.”

Zakaj žvižga

.

“Nehajte vendar žvižgati, saj1
počnete dan za dnem!” opozaOJ
predpostavljeni svojega uslužbn
ca.
,,C
“Zakaj pa?” se čudi uslužbef1 ■
in nadaljuje: “Saj bi morali bi*1 J
moj šef, zadovoljni, da kljub t11
majhni plači še žvižgam!”

