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Novo mesto ima prvi velodrom
V soboto so na novem velodromu v Češči vasi odprli mladinsko svetovno prvenstvo
v kolesarstvu - Tekmovalci iz 52 držav - Govorniki poudarili pomen objekta
NOVO MESTO - Z mimohodom večine izmed okoli 700 mladih kole
sarjev iz 52 držav z vseh celin sveta in svečano zaprisego novomeškega
reprezentanta Petra Ribiča so se v soboto popoldne na otvoritveni slo
vesnosti na velodromu v Češči vasi začela mladinska svetovna prven
stva v kolesarstvu, največja letošnja prireditev v Sloveniji. Prva svetov
na prvaka smo dobili v nedeljo - v vožnji na čas na progi med Maharovcem in Novim mestom je bila pri dekletih najhitrejša šestnajstlet
na Avstralka Rachel Linke, na daljši progi med Otočcem, Maharovcem
in Novim mestom med fanti pa je bil najhitrejši Italijan Simone Lo
Vano.
Odločitev organizatorjev, da
bodo prvenstva začeli na novem,
4 milijone mark vrednem, kole
sarskem dirkališču v Češči vasi se
je izkazala za primerno, saj so bile
tribune popolnoma polne.
Predsednik organizacijskega
odbora Lojze Peterle je v pozdra
vnem nagovoru poudaril, da se s
prvenstvom in prvim dirkališčem
v tem koncu Evrope tudi Sloveni
ja pridružuje razvitim kolesar
skim deželam sveta, medtem ko

ga je predsednik mednarodne
kolesarske zveze UCI Nizozemec
Hein Verbruggen dopolnil z upa
njem, da bodo slovenski kolesarji
tudi s pomočjo tega objekta na
pomembnih mednarodnih tek
movanjih posegli tudi po najvišjih
mestih. Novomeški župan Franci
Koncilija se je zahvalil organiza
cijskemu in gradbenemu odboru
ter posebej Jožetu Majesu. Za
hvalil pa se je tudi mednarodni
kolesarski zvezi za zaupanje in
športnikom za prihod v Novo

mesto.
Svečani mimohod 52 reprezen
tanc je zaključila slovenska vrsta
z zastavonošo Ljubljančanom
Darkom Mrvarjen na čelu. Čast,
da lahko ob himni dvigneta za
stavi Slovenije in UCI, je doletela
novomeška kolesarja, ki sta do
sedaj dosegla najimenitnejši uvr
stitvi - balkanskega prvaka Sandi
ja Papeža in nosilca bronaste
medalje z mladinskega svetovne
ga prvenstva v Angliji Bogdana
Finka. Zadnji trenutek so v otvo
ritveni program vključili tudi
kapiteljskega prošta Jožefa Lapa,
ki je objekt blagoslovil. V kul
turnem programu otvoritve je
nastopila policijska godba, plesna
skupina Čopa Cabana, ki je prvič
zapela tudi himno prvenstev,
plesna skupina Terpsihora in folk
lorna skupina Kres.
I. VIDMAR

pod dedovo lipo
ŠMARJEŠKE TOPLICEZdravilišče Šmarješke Topliin TUristično društvo
Šmarješke Toplice prirejata
J soboto, 17. avgusta, s pri
četkom ob 15. uri, tradicioDalne, že osme Igre pod dejjovo lipo. Prireditev bo pote
kla v sklopu 30. obletnice
Delovanja Turističnega druŠmarješke Toplice.

NEK PETINO
IZKORIŠČENA
KRŠKO - Nuklearna elektrar
na Krško je v juliju dosegla 33,36odstotno razpoložljivost in zaradi
remonta 21,21-odstotno izkori
ščenost. Proizvedla je 97.820
MWH električne energije, zaradi
obratovanja se Sava ni segrela
več, kot je to dovoljeno, pa tudi
plinske in tekočinske emisije so
bile precej pod dopustnimi me
jami.
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' Zapornik z Doba še vedno na begu

avtoservis - prodaja vozil avtodeli

Otvoritev lovskega doma
in prenovljene cerkvice

AVTODELI, Novo mesto
Kandijska 27
(pri vulkanizerstvu Mohorič)
Tel. 068/322-366

RIBJEK PRI OSILNICI V soboto, 17. avgusta, bo v
Ribjeku pri Osilnici več sve
čanosti. Najprej bodo ob 17.
uri odprli lovski dom in hkra
ti tudi razstavo lovskih trofej.
Ob 18. uri bodo prav tako v
Ribjeku krstili helikopter
slovenske vojske. Poimeno
vali ga bodo po ljudskem
junaku Zgornje Kolpske do
line Petru Klepcu, ki je tudi
simbol občine Osilnica.
Ob 19. uri bodo odprli
prenovljeno cerkvico sv. Egidija, ki je proglašena za spo
menik kulturne dediščine
Slovenije. To baročno cerkvi
co so obnavljali več let. Pre
novili so njeno notranjost in
sicer tri zlate oltarje, priž
nico, kasetirani strop in dru
go. Med prenovo so odkrili
pod novejšim ometom stare
slikarije in risbe. Gre za eno
najstarejših cerkvic na tem
območju, ki je stara po ne
uradnih ugotovitvah okoli
650 let.
Svečanosti se bodo udele
žili najvišji predstavniki slo
venske vojske, lovstva in tudi
Cerkve. Za zaključek sveča
nosti pa bo prav tako v Rib
jeku še veselica.

ZDRUŽENJE
PRODAJALCEV
AVTOMOBILOV
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V soboto krst
helikopterja
Peter Klepec

IZBOLJŠAL DRŽA VN1 REKORD - Pr\’i boji za mladinske svetovne pr
vake v dirkališčnili disciplinah so na tribune novomeškega velodroma v
Češči vasi privabili razveseljivo veliko ljudi, od domačih kolesarjev pa se
je na štart prvi podal Krčan, član novOmeške Krke, Uroš Dular (na sliki
med zasledovalno vožnjo na 3 km), ki je kljub temu, da je za dve sekundi
izboljšal državni rekord, izpade! že v kvalifikacijah. Nekoliko bolje se je
dan pred lem na dirki na čas uvrstil Novomeščan Peter Ribič, ki na velo
dromu ne nastopa. Slovenski kolesarji največ pričakujejo od cestne vožnje,
ki bo v nedeljo na dirkališču, pa od kriterijske dirke. Več o začetku tekmo
vanj na mladinskih svetovnih prvenstvih na športni strani. (Foto: I. Vid
mar)

AGRARIA PRED
STEČAJEM

VOZNlK (ZA IH Dl UTRUJENOSTI?) ZAPELJAL NA NASPROTNI VOZNI PAS - V četrtek, 8. avguSlj>, seje na magistralni cesti Ml pri Trebnjem zgodila hujša prometna nesreča, zaradi katere je bila cesta v
be smeri zaprta dve uri in pol. Tistega dne 20 minut pred osmo uro zjutraj je 56-letni llazim Mehinovič
°z‘l osebni avto volkswagen passal karuvan, sicer z nemško registrsko tablico, od Ljubljane proti Novemu
Vestu. Pri Ponikvah je državljan BiH, ki je bil na začasnem delu v Nemčiji, verjetno zaradi preutrujenoti s
^obloženim avtomobilom, nenadoma zavil na levo polovico vozišča v trenutku, ko je iz nasprotne smeri
Pripeljala voznica osebnega avta 31-letna Marjanca F. iz Novega mesta. Zdomec iz Bosne in Hercegovine
fr sopotnica v Marjančinem vozilu, 58-letna Marija F. iz Novega mesta, sta se hudo poškodovala, voznica
gorjanca pa lažje. Ker je na naših cestah vse več podobnih zdomcev in drugih voznikov, ki se preko Slove
le namenjajo v vzhodne dežele, je Dolenjka spet vse bolj prometna in žal spet dobiva podobo krvave ceste
*Pred vojne za Slovenijo. (Foto: T. Gazvoda)

BREŽICE - Velik upnik
brežiške Agrarie - poslovni
sistem Mercator je prijavil
BrežiČane oz. predlagal fir
mo za stečaj, da bi si na ta
način poplačal vsaj del dol
gov. V 14 dnevih mg bi bil
znan epilog te, vendarle ne
koliko presenetljive, poteze
Mercatoija. Agraria je res že
lep čas nelikvidna in ima
blokiran žiro rači^a, toda za
nimivo je, da tako drastične
poteze niso potegnili večji
upniki od Mercatorja. Zdaj
pa utegne ta poteza sprožiti
plaz, ki bo dokončno pokopal
to, še ne tako davno cvetoče
podjetje. Kmečka zadruga
Brežice je denacionilizacgski upravičenec velikega dela
Agrarie in kot je povedal v. d.
direktorja Agrarie Frano
VranetiČ, so klavnico z mes
nicami raje dali v najem
brežiški kmečki zadrugi, ki
je zaposlila te ljudi. Že po
prej so dali v najem večino
trgovin, tudi po “franšizing”
sistemu, da bi reševali živo
proizvodnjo. V firmi je še
vedno 165 zaposlenih, naj
bolj pa so ogroženu delovna
mesta pisarniških delavcev.

BlVREME
Ob koncu tedna bo sonč
no poletno vreme.

TREBNJE - Na pobudo
dolenjske območne gospo
darske zbornice so v Treb
njem ustanovili združenje
prodajalcev avtomobilov, ki
je že uresničilo nekaj prvih
nalog, med katerimi gre v
prvi vrsti za skupen pro
mocijski nastop na priredit
vah Trebanjskega koša in za
skupno predstavitev v medi
jih. V Trebnjem je na približ
no enem kilometru kar 11
pooblaščenih prodajalcev in
serviserjev avtomobilov, ki
kupcu lahko pokažejo, po
nudijo, prodajo in vzdržujejo
vozila 15 najbolj uveljav
ljenih proizvajalcev avtomo
bilov, med katerimi manjka
jo morda le še Mercedes,
BM W in Citroen. To je pred
nost, ki jo velja izkoristiti.
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turistični ogrncijo.
Kandijska 9
Novo mesto

068/342-136, 321-115

Ribniški sejem,
kakršnega v tem
mestu še ni bilo
Govornik bo Milan Kučan
- Presenečenje še skrivajo
RIBNICA - Prireditve v poča
stitev 21. tradicionalnega sejmasuhe robe in lončarstva v Ribnici
se bodo začele v petek, 30. avgu
sta, in se bodo končale v nedeljo,
L septembra. Član pripravljene
ga odbora Andrej Klemenc je
povedal, da so letos posebno po
zornost namenili kulturnim do
godkom. Tako bo v petek v samo
stanu pri Novi Štifti koncert oper
nih pevcev, katere bo na klavirju
spremljal Andrej Jarc.
V soboto bo več prireditev, ki
jih pripravljajo člani Ribniškega
študentskega kluba. Ob 16. uri se
bo v letnem gledališču v gradu
predstavila plesna skupina iz
Dragatuša, ob 17.30 dekliška pev
ska skupina iz Sodražice pod vod
stvom Nataše Mihelič. Bolivijska
skupina Suarzo bo obiskosvalcem
ogrela dlani ob 19. uri. Ob 20.30
bo v Miklovi hiši Bogdana Her
man prepevala ljudske pesmi.
Pozno v noči pa se začne “glavna”
točka večera, na kateri bodo tem
peraturo do vrelišča povzdignili
ukrajinski Kozaki.Po 22. uri TD
pripravlja presenečenje, kakršne
ga Ribnica še ni videla (kljub do
bri obveščenosti nam ni uspelo
izvedeti, za kaj prazaprav gre).
Nedeljski scenarij prireditve bo
enak kot doslej. Po sprevodu
nastopajočih po ribniških ulicah
bo zbranim spregovoril predsed
nik države Milan Kučan. Šeškova
ulica bo izključno namenjena
samo za izdelovalce in prodajalce
suhe robe (za to bo skrbela tudi
policija). Ob sejmu bo več razstav.
M. GLAVONJIČ

Zmaguje C-c iz Atlante
Coca-cola in uvoženo južno sadje rušijo vse pred seboj. Kdo
še naroči v lokalu kozarec ribezovega soka ali malinovca, kdo
sploh še pozna kosmulje, maline, josto, aronijo, robide, kdo še
ceni njihovo biološko in zdravstveno vrednost? Ekonomska
logika je neusmiljena: ker se jagodičja ne izplača pridelovati,
smo ga v Sloveniji opustili. Nekaj upanja budita le še jagoda in
ameriška (kanadska) borovnica, ki pa je omejena samo na
Ljubljansko barje.
Iz jagodičju namenjene avgustovske tematske številke revije
Sad, ki že sedmo leto izhaja v Krškem, povzemamo, da tudi
statistični podatki dokazujejo, da je z jagodičjem, predvsem pa
s črnim ribezom, že skorajda konec. Še ne toliko let nazaj je
imela Slovenija še 600 ha črnega ribeza, 300 ha jagod in 40 ha
malin, zdaj pa ima samo še 15 ha ribeza, 92 ha jagod in 4 ha
malin, 3 ha aronije in 2 ha bezga. Bila so leta, ko smo bili peti
največji pridelovalci ribeza v Evropi in leta, ko je dobival kmet
kar po dve nemški marki za kilogram pridelka. Zdaj je cena
štirikrat manjša in ne zadošča več niti za ročno obiranje,
medtem ko se strojnega zaradi nagnjenosti in razdrobljenosti
nasadov sploh ne izplača uvesti. Resda bi Fructal po najnovejši
ponudbi za črni ribez plačal mnogo več, morda celo nekdanjo
ceno, toda kaj ko ribezovih nasadov preprosto ni več. Veliki in
dobro organizirani pridelovalni centri, kakršna sta bila krški in
sevniški, so le še spomin. Sem ter tja kdo še ve, kaj je to silvergieter ali rosenthal.
Ta^°, P0*- ie< če kmetijsko politiko kroji le zveličavni trg in
dobiček C oca-cole iz Atlante.
MARJAN LEGAN

v Sloveniji za Dolenjska kopališča neoporečni

Naj se zgodi ljudska volja
Referendumov o volitvah po vsej verjetnosti letos ne bo. Ih ko
so odločili poslanci oziroma - tako je preko svojih poslancev
odločilo ljudstvo. Tbrej je ljudstvo samo odločilo, da čas, ko naj
bi se izrekalo o tem, kako bi volilo tiste, ki naj bi odločali v nje
govem imenu, še ni napočil, ampak je treba volitve izpeljati še
po starem, zaonu, torej po proporcionalnem sistemu. Stvar je
na prvi pogled protislovna, saj je povsem logično, da bo tisti, ki
mui je do ohranitve starega (torej, da pride v parlament s
pomočjo nacionalne strankarske liste), glasoval proti spremem
bi volilnega sistema, še toliko bolj, ker je to vsaj delno poveza
no tudi z ohranitvijo osebnih in strankarskih privilegijev. Sicer
pa poglejmo, kaj ljudje menijo o pripravah na spremembe vo
lilnega sistema in o referendumu, ki mora biti v demokraciji
najbolj demokratičen instrument za izražanje ljudske volje .
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GORAZD VIDIC, rezkalec iz
Črnomlja: “To, kar se dogaja okrog
referenduma, je velika zmeda in
ljudje sploh ne vedo, za kaj gre.
Vprašanje je, če jim bo znal kdo do
referenduma - kadar koli pač bo razložiti bistvo. Sicer pa na referen
dum ne mislim iti in se sploh ne
obremenjujem s tem, kakšen bo
izid. In kakršen koli že bo, jaz vem
samo to, da bom moral še naprej
delati.”
TINA JUDNIČ, kemijska tehnica z Dobravic: “Menim, da so ljud
je slabo seznanjeni, o čem naj bi
odločali na referendumu, marsikdo
pa si med dopusti niti ne namerava
s tem greniti življenja. Vprašanje je,
ali celo poslanci sami vedo, kaj bi
sploh radi. Na referendum bom šla,
če se bodo predlagatelji'toliko po
trudili, da bodo volilcem na razum
ljiv način razložili, kaj želijo.”
BRANKO OSVALD, bančni us
lužbenec Osilnica-Fara: “Še najbolj
mi je všeč Janšev predlog, naj bo po
slanec tisti, ki bo na volitvah dobil
več glasov in mu torej ljudje najbolj
zaupajo, če pa volimo stranko, ne
vemo, kdo nas bo zastopal v parla
mentu. Morda pa bi bila se najblojša
kakšna kombinacija, saj slabših po
slancev, kot jih imamo sedaj, ne bi
mogli izvoliti.”
ANTON SOMRAK, občinski
svetnik iz Velikih Lašč: “Menim, da
referendumi niso izvedljivi pred
volitvami, ker je zanje premalo časa,
zagotovo pa je premalo časa, da bi
se ljudje dobroseznanili z raznimi
inačicami. Še tisti, ki so predlagali
razne načine, ne vedo, kaj je to
večinski, kaj proporcialni sistem in
kaj kombinacija obeh. Vsekakor pa
bi morali dvigniti prag.”
SLAVKO FRANKO, strojnik s
Sel pri Straži: “Ne vem, kaj se bo
odločalo na napovedanem septem
brskem referendumu in prav goto
vo to ne vedo še mnogi ljudje. Vem
le to, da za delavca ni bilo še nikoli
dobro, ker je on pač nujno zlo. Prav
pa bi bilo, da bi enkrat bili izvoljeni
politiki volilcem odgovorni, tako
kot naj bi bil direktor odgovoren za
firmo, ki jo vodi.'
VOJKO ŠJNTLER, dijak Sred
nje zdravstvene šole Ljubljana,
doma v TržiSču: “To, da so si naši vrli
politiki omislili kar štiri referen
dume o tem, kakšne volitve hočemo
in da je ustavno sodišče razsodilo,
da naj se izvedejo vsi hkrati, je še
ena velika neumnost, zaradi katere
se nam lahko smejijo tudi po svetu,
če se seveda sploh zanimajo za te
naše politične igrice in zdrahe.”
MAJA NOVAK, študentka Fa
kultete za družbene vede v Ljub
ljani, doma v Trebnjem: “Meni se
zdi to pametno, da se bomo lahko
na referendumu odločali, kakšen
volilni sistem bomo imeli, kajti to je
pač demokracija. Res pa je, da bi
bilo potrebno poskrbeti še pred iz
vedbo za več informacij o tem, kaj
ponuja vsaka izmed ponujenih
opcij, kajti zdi se mi, da o tem vemo
še premalo.”
ANA HOTKO, kvalificirana šivi
lja, zaposlena v brežiški Jutranjki,
doma v Kapelah: “Prav malo se za
nimam za politiko, zato nič ne vem,
za kaj gre pri tej zadevi. Zdi pa se
mi, da bi bilo kvečjemu pametno, da
bi se odločali na enem referendumu
o eni izmed ponujenih možnosti, saj
večina ljudi pač ni pripravljena to
liko tuhtati in zapravljati čas za
razne domislice politikov.”
MAKSIMILJAN LOGAR, upo
kojenec iz Krškega: “Zdaj imam ve
liko Časa, da prebiram časopise in
moram priznati, da se v tej poplavi
oziroma bolje - zmešnjavi referen
dumskih ponudb nekako sploh ne
znajdem. Ne vem, kako je Šele ti
stim državljanom, ki nimajo kaj do
sti Časa za branje dnevnikov in
drugega tiska. Vetjetno je bolje za
njihovo počutje, če spremljajo le
* -* •
zabavne oddaje
na ---P\/
RT\ M
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celo generacijo
podpirancev

Osemnajst tisoč podpirancev
je skoraj toliko, kot je pri
nas novorojenih otrok
Čas dopustov in počitnic gre pro
ti koncu, za šolarje se bližajo nove
šolske skrbi, za večino tistih, ki so
končali šolo, pa iskanje prve zapo
slitve. Številka brezposelnih se bo v
jeseni spet povečala. Že sedaj je
med brezposelnimi v dolenjski regiji
22 odst. mladih, ki iščejo prvo
zaposlitev.
Na novomeškem centru za so
cialno delo ugotavljajo, da je med
vre več prosilci za denarno pomoč
tudi vse več mladih, ki iščejo prvo
zaposlitev in zaradi tega niso upra
vičeni do denarnega nadomestila
za brezposelnost, ki gre tistim, ki so
že kdaj delali. Analiza o prejemni
kih socialnovarstvenih pomoči, ki
jo je naredilo pristojno ministrstvo,
pa daje tudi tragične podatke, med
drugim: da je 24 odst. ljudi, ki v
Sloveniji dobivajo socialno pomoč
za preživetje, starih od 18 do 21 let,
19 odstotkov pa od 22 do 26 let. To
pomeni, da se več kot 18 tisoč
mladih, kljub temu da živijo v naj
bolj aktivnem življenjskem obdob
ju, preživlja s pomočjo države.
V Sloveniji pa se na leto rodi tudi
nekaj več kot 18 tisoč otrok, torej
imamo skoraj za celo generacijo
socialnih podpirancev. Tu pa je ver
jetno tudi vzrok, da se nam rodi vre
manj otrok, saj si mladi, ki ne
morejo skrbeti niti zase, ne morejo
ustvariti družine. V veliki večini
skrbijo zanje še naprej njihovi
starši. Nekateri jim te socialne pod
pore celo očitajo. Res je, da je vsak
do dolžan najprej sam poskrbeti
zase, vendar mora za to imeti
možnost. Jo ta mladina ima? Ver
jetno ne, saj se drugače ne bi zatek
la po pomoč na socialno skrbstvo.
Kaj na te in podobne podatke
poreče vladni Urad za mladino?
Morda pa bodo, če smo malo
ironični, rešitve za mlado generaci
jo že v kratkem, v času predvolilnih
bojev, poiskali v strankah?
J. DORN1Ž

• Kakor dobro preživet dan pri

nese sladek sen, tako dobro živ
ljenje prinese sladko smrt. (da
Vinci)

**
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Vode kopališč v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah ter v Krškem in Brestanici so
kemično in mikrobiološko neoporečne
NOVO MESTO - Mikrobiološke in kemične analize kopališč so poka
zale, da so bazenske vode za kopanje primerne. Strokovni nadzor
opravlja Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, ki tudi večkrat na
teden nenapovedano obiskuje kopališča in analizira vzorčno vodo po
Pravilniku o higienskih razmerah za kopalne vode.
Analize vzorcev prevzame sanitarna inšpekcija. Predvsem je
pomembna vsebnost klora, ki
mora znašati od 0,3 do 0,5 mg
prostega klora na liter vode. Če je
količina klora prenizka, se ob
robu bazena pojavijo alge ali
morebitna glivična obolenja pri
kopalcih. Prevelika količina klo
ra pa draži sluznico. Na podlagi
analiz sanitarna inšpekaja ustrez
no ukrepa.
Zavod opravlja raziskave ko
palnih voda bazenov zaprtega
tipa skozi vse leto, ponavadi
dvakrat na mesec. Od skupno 28tih odvzetih vzorcev v notranjih
bazenih v Šmarjeških Toplicah so
bili le trije bakteriološko neust
rezni, kar pomeni, da so vsebova
li večje število bakterij, kot jih
dopuščajo predpisi. Tudi v Dole
njskih Toplicah so bili le redki
vzorci za kopanje neprimerni.
Odprte bazene sanitarna in
špekcija kontrolira le v času ko
palne sezone. V Krškem je bila
voda otroškega in odraslega bazena kemično in bakteriološko
popolnoma neoporečna, edino v
Brestanici se je enkrat pokazala
povečana količina klora (tu gre za
majhna odstopanja, ki ne ogro-

žajo zdravja),
Tudi bazeni
Šmarjeških in
Dolenjskih Toplicah so tako bak

SLOVESNOST BREZ SPOMENIKA - V spomin na napad belokranjski!
borcev na italijansko stražo v noči z 11. na 12. avgust 1941 pri železniškek
nadvozu v bližini Vranovičev, praznuje črnomaljska krajevna skupnost srt
praznik. Vrsto let so ga počastili s slovesnostjo ob spomeniku v bližin
mostu, tokrat pa po 36 letih prvič brez spomenika, sicer narejenega f1
maketi kiparja Savinška, kajti letošnjo pomlad je bil barbarsko odstrt
njen. Kot je na slovesnosti dejal slavnostni govornik Rade Vrlinič, prtf'
sednik mestne organizacije ZB Črnomelj, naj bo dolžnost različni
državnih in občinskih organov, da tja postavijo novo obeležje. O načrtih'
krajevni skupnosti je govoril novi predsednik Pavle Strugar, za kulturni prt
gram pa je poskrbel moški pevski zbor Črnomelj pod vodstvom Frand
Mileka. Slovesnosti sta se udeležila tudi Stane Cuznar in Tone Malerič, f
sta sodelovala ob napadu pred 55 leti. (Foto: M. B.-J.)

TREBNJE - Majda Ivanov z
občinske uprave se podobno kot
drugi trebanjski Občinarji nadeja,
da bo republika sofinancirala
izgradnjo doma starejših občanov
v razmerju 80:20 in ne 40:60 od
stotkov, kot predlaga Ropovo
mnistrstvo. Na razpis za gradnjo
prve etape to je do 3. gradbene
faze, doma v Trebnjem se je javi
lo 7 ponudnikov, a nihče iz tre
banjske občine. Gradbeni odbor
bo izbral izvajalca del do 29. av
gusta. V 1. etapi bo naložba ve
ljala 135 milijonov tolarjev.

SREČANJE RIBIČEV TREH DRŽAV- Pretekli konec tedna so bili člt>&
metliške ribiške družine Kolpa gostitelji na tradicionalnem srečanju ribičd
iz pobratenih občin Metlika, Wagna in Ronke. V soboto je bilo v društvene?
ribniku v Prilozju tekmovanje v ribolovu (na fotografiji), pri katerem sel1
najbolje odrezala 9-članska ekipa iz Avstrije, v nedeljo pa še družabrt
srečanje. Gostje so si ogledali tudi Belokranjski muzej in vinsko klet. Tovrsj'
na srečanja, ki trajajo že vrsto let, veliko prispevajo h krepitvi prijateljsklf
vezi med pobratimi treh sosednjih držav. (Foto: M. B.-J.)

Privilegijev
za nazaj ni
mogoče vzeti
V ŠTUDENTSKEM SERVISU - Najbolj urni na servisu že navsezgodaj
povprašujejo po delu

Raje samo zlagajo v škatlice
Povpraševanje mladih po delu zdaj na višku - Največ
le po napotnice - Več znaš, več veljaš

• “Urne postavke niso nizke,”
zatrjujejo na servisu. Licitirana
dela so poprečno plačana od 350
do 400 tolarjev na uro. Najbolj
vrednotena so prevajanja in
strokovna dela, najmanj pa pro
izvodna. Za študente in absol
vente bo dobrodošel podatek, da
bodo na Terni kmalu začeli iskati
posameznike za poučevanje po
šolah. Pa še nasvet za tiste, ki bi
radi čimprej prišli do dobrega
zaslužka: pokličite večkrat dnev
no, saj se lahko tudi po telefonu
dogovorite za delo.
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DOM STAREJŠIH
OBČANOV DO PRVE
FAZE V 6 MESECIH

ljubljansko pismo

NOVO MESTO - Čas počitnic
in trije študentski servisi v Novem
mestu dajejo mladim priložnost,
da si naberejo prve delovne izkuš
nje in da kaj zaslužijo. V Štu
dentskem servisu Terna na No
vem trgu dnevno izdajo preko sto
napotnic za delo. Do zdaj se je v
servis vpisalo že več kot 4.400 red
nih dijakov in študentov.
Letos bo delala približno polo
vica vpisanih. Veliko mladih že

teriološko kot kemično primerni
za kopanje. Pri tem je potrebno
poudariti, da je en odvzet vzorec
vedno odraz tistega trenutka, ko
je bil odvzet in tako le malo pove
o celoti. Skupna ocena se pote® jjr
poda na podlagi serije vzorcev. 11
D. ŽAGAŠ

aprila vloži prošnje v podjetja, ki
počitniško delo predhodno razpi
šejo. Med temi prednjačita Krka
in Revoz, ki pa dajeta prednost
otrokom svojih zaposlenih delav
cev.
“Začuda se mladina že nekaj
let odloča največ za pomožna dela
v proizvodnji in za srednje težka
do težka fizična dela, medtem ko
akviziterstvo, terenska prodaja in
strežba ostajajo na seznamu po
godbenih del, čeprav so bolje
plačana. Zdi se, da j im je lažje zla
gati izdelke v škatlice, kot pa ne
posredno komunicirati z ljudmi,”
pravi direktorica Terne Ivanka
Ravnikar - Plut.
Kaj se še najde na seznamu
del? Vnašanje v računalnik, težja
fizična dela, inštrukcije, medtem
ko je klasičnih pisarniških del vse
manj. Znanje igra v zadnjem času
poglavitno vlogo, saj se že od di
jaka velikokrat pričakuje obvla
danje vsaj enega tujega jezika,
poznavanje dela z računalnikom
in podobno.
D. ŽAGAR

Poslancem nič hudega
LJUBLJANA - Tik pred za
četkom parlamentarnih počit
nic so predlagateji spremembe
poslanskega zakona skušali s
spretnim manevrom naglo uza
koniti možnost predčasnega
upokojevanja politikov. Ustavi
lo se je pri zadnjem glasovanju:
za zakon je bilo 26 poslancev,
proti pa 29. Če bi se glasovanje
izteklo drugače, bi se poslanci
(in nekateri drugi politiki), ko
se jim ob koncu leta izteče
mandat, lahko upokojevali celo
z manj kot 15 leti delovne dobe
in brez vsake starostne omejite.
A pravic “za nazaj” s to od
ločitvijo ni bilo možno prekli
cati. Tako je bilo leto dni po
koncu mandata na seznamu
prejšnjih poslancev takšnih
imen, ki so uveljavljali enolet
no nadomestilo plače, skoraj
trideset imen. Parlamentarna
komisija za volitve, imenova
nja in administrativne zadeve
pa je na zahtevo poslancev
izdala 83 potrdil o opravljanju
mandata, na osnovi katerih so
lahko uveljavljali pravico do
ugodnejših pogojev za upoko
jitev; od tega 20 poklicnim in 63
nepoklicnim.
Imena nekdanjih poslancev,
ki so se upokojili, ščiti zakon o

varstvu osebnih podatkov, no
bena skrivnost pa ni, da so meji
njimi profesorji, zdravniki,
obrtniki, kulturniki pa tudi še
vedno aktivni politiki... in da so
nekateri med njimi postali mla;
di upokojenci. Vendar tud'
sedaj poslanci po izteku man
data ne bodo na cesti. Tako
imajo poslanci, ki so opravljal'
funkcijo sodnika ali kakšno
drugo trajno funkcijo v držav;
nem organu, pravico še naprej
opravljati svoje prejšnje delo.
Tisti, ki so bili zaposleni, se
imajo pravico vrniti na delo, k'
so ga opravljali, ali na drugo de
lovno mesto, ki ustreza vrsti i"
stopnji poslančeve strokovne
izobrazbe. To možnost so pO'
slanci s spremembo poslan'
skega zakona nameravali ukini
ti, češ da zasebnih podjetnikov
ni mogoče prisiliti, da bi vzej'
poslanca nazaj v službo. To je
morda celo res, a podobna ure
ditev velja za ženske na porod;
niškem dopustu, pa pri teh n'
takšnih težav, da bi morali p°'
slanci karkoli spreminjati v ve
ljavni zakonodaji.
In še to: po prenehanju man
data imajo poslanci po veljav
nem zakonu še leto dni pravi
co prejemati poslansko plačo,
če sc ne morejo (ali nočejo) vr
niti na prejšnje delovno mesto
ali se kako drugače zaposliti. T°
leto prejemajo polne plače (z
dodatki za opravljanje morebit
ne pretekle funkcije vred). Ve*
čas, ko imaposlancc še pravic0
prejemati plačo, je socialno za
varovan, pripada mu regres, če
izpolni pogoje za upokojitev,
pa še odpravnina.
Z drugimi besedami: seda
njim poslancem po izteku man
data ne grozi nič hudega.
VINKO BLATNI^
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Novomeška kronika
PREHITEVANJE - Najrazlič"
prireditve, od športnih do
jO »ulturnih, se največkrat pričnejo
j1 tnalo zamude, v najboljšem
Ptjmeru pa ob točno napovedani
" ?F*> vendar obstajajo tuai izjeme,
m *' potrjujejo pravilo. Sobotni
10 turistični praznik, ki ga je orgaec ntzira|a Dolenjska turistična zveJ a>*eje pričel ze zgodaj dopoldan
J Ptcd grmsko šolo in se potem
' tadaljeval na Loki, kjer pa so s
iti Programom tako pohiteli, da je
“tlo ob času napovedane podelity.e priznanj za lepo urejeno okotn najzaslužnejšim turističnim
klavcem že zdavnaj vse konča?°’ Ce bi tudi turisti tako hiteli
‘Ot prej omenjeni prireditelji, bi
.1 tako hitro mimo, da Dolenjske
111 njenih lepot ne bi niti opazili.
OKUPACIJA - Novomeški
blavni trg ni bil še nikoli tako
“Jtopiran kot minulo nedeljo, tudi
®ed drugo svetovno vojno ne.
'°krat so ga zagradili z železnimi
grajami zaradi nastopa koleJ®lev. Organizatorji tekmovanja
Pa so bili pri svojem delu tako
““sledni, da so celo od naključnih
Obiskovalcev mesta, ki so hoteli
■ JPr. v kavarno, zahtevali, da si
|| » vstopnico.
SKRPUCALO - Prireditelji
11 ^etovnih mladinskih kolesarskih
Pt^enstev so dali natisniti tudi le*ki naj bi krajane obvestil o
'1jn prvenstvu in z njim poveza?'i' zaporah cest in mesta. Vse
?Po in prav, a očitno sestavljalci
Mi, katerim je ta letak nameajen, močno podcenjujejo, saj je
Polno pravopisnih napak, po®enskih ohlapnosti, skratka prif Povili so pravo jezikovno skrpu■f ^ Ker je v letaku veliko besed
( .penjenih zapori, bi veljalo
‘akšno tako zaporo postaviti na
PPJ pačenju našega jezika. Za to
■tanko veljala tudi zelja iz župaJOvega nagovora, namreč da
omenjene ovire sprejemate z raumevanjem”. Ne more pa biti
^Umevanja za to, da Glavni trg
P"ejo kot Glavni Trg, poleg trga
P* se ta res naivečji mestni trg na
“ekdanjem Kranjskem ne razPjostira samo od kandijskega
“■ostu do Bergmanove hiše, amse razpotegne kar do policijke postaje.

12 NAŠIH OBČIM
V turizem veijame vse več ljudi Občina dobila

Mii

Praznik ob 40-letnici Dolenjske turistične zveze - Podelili občinska, regijska in republiška
priznanja za lepo urejeno okolje in najzaslužnejšim turističnim delavcem
NOVO MESTO - V soboto, ko se je v Češči vasi pri Novem mestu
pričelo Svetovno mladinsko prvenstvo v kolesarstvu, je Dolenjska
turistična zveza v sodelovanju z novomeško upravno enoto in mestno
občino pripravila pester program ob 40-letnici delovanja. Ttiristični
praznik se je pričel že zgodaj dopoldan pri grmski osnovni šoli s
slavnostnim nagovorom novomeškega župana Francija Koncilije. Po
spustu balonov je sledila povorka članov turističnih društev iz Semiča,
Straže in Žužemberka, godbe na pihala, kostanjeviških plesalk, šentjernejskega konjeniškega kluba ter častnih gostov skozi mesto do Loke.
Na Loki je zbrane pozdravil
predsednik Turistične zveze Slo
venije Marjan Rožič, sledil je kul
turni program, kjer je nastopil
šentjernejski pihalni orkester,
folklorna skupina “Semiška ohcet”, plesalke iz Kostanjevice,
harmonikarja in narodne noše iz
Straže in Žužemberka. Pred po
delitvijo občinskih in regijskih
priznanj za lepo urejeno okolje
ter podelitvijo republiških ter
regijskih priznanj najbolj zasluž
nim turističnim delavcem je spre
govoril predsednik Dolenjske
turistične zveze Alojz Serini, kije
povedal, da Dolenjska turistična
zveza letos praznuje 40-letnico
delovanja in da je bil njen prvi
predsednik pokojni Boris Andri
janič, ki se je med prvimi zavze
mal za urejeno in čisto okolje.

STOPISKE IGRE
STOPIČE - Prostovoljno
gasilsko društvo Stopiče pri
reja v nedeljo, 18. avgusta, s
pričetkom ob 14. uri, Stopiške igre na igrišču tamkajšnje
osnovne šole, kjer se bodo
pomerile ekipe z Dolenjske
in iz Bele krajine. Igre bo
povezoval Sašo Hribar. Po
igrah bo za zabavo poskrbel
ansambel Sandija Povšeta,
gasilci pa bodo poskrbeli za
jedačo in pijačo ter za bogat
srečolov. Tega dne bodo v
prostorih osnovne šole odpr
li tudi razstavo, ki jo bo pri
pravilo novomeško Društvo
rejcev malih pasemskih živali
Krka.

^ZAČI - Mesto je zasvinjano z
»mr slaboumnostmi, proiz„. 1 Ptav takih duhov. Pa ti zasvil'.v«lci s takimi “podvigi" ne
tihi0 samo dosežkov svojih bedVpi LUh°v, ampak povzročajo tudi
Jj*0 škodo lastnikom hiš, na katni proiel)ih 50 nakracali razne
^'(‘slaboumne zmazke. Ga res
' 't bi temu naredil konec?

l pna gospa je rekla, da smo za
j ^sorsko prvenstvo dobili velo'm, bogve kakšne dirke pa bi
T^a/j organizirati, da bi tako hitro
H še porodnišnico.

juhokranjski drobiž
c,SLAVNOSTNO v ajdovV soboto, 17. avgusta, bodo
ptici iz Ajdovca slovesno odpr
eta novo asfaltirano dvorišče
L0'1 gasilskega doma. Otvoritvi
C Prisostvoval tudi novomeški
„“Pan Franci Koncilija, ki ima
zaslug za izvedbo del.
Da l a bo gasilska veselica, igral
jP° ansambel Rubin.
^MIHELSKI SOLARJI NISO
s^R TAKO - S svojim nastopom
^ navdušili vaščane in goste ob
h “ritvi ceste Dešeča vas - SmiiJ-Mimogrede je bil ta nastop
^počitnicami že peti. Salve
vHi a’ Pa
kskšna solza je bila
st!rs.' ko sta nastopila “praturiL. in zaplesala ciganski ples. S
lUd'foškim navdihom so pokazali
^■ljubezen v zakonu, ljubezen
vcl'D P°*^*tvicami, predvsem pa
'ko plesa in pozornosti do IjuŽ^RRSKI PRAZNIK V ŽUi^MBERKU - V nedeljo, 18.
^ODSta’
Ur'
V cer^v‘ sv'
L ka slovesnost. Med vojno je
PoVarna cerkev sv. Mohorja in
l5|rtunata požgana. V njej je os““poškodovan Marijin kip, ki
kasneje na vatno skrila
tb > 'l Praproč pri Žužember
ku Mašo bo vodil škof Uran,
cj j'l'n kip pa bodo farani, gasiltia'“ ostali v sprevodu ponesli
<aJ v farno cerkev.
S. M.

Povedal je še, da je imela komisi
ja za urejanje okolja, veliko dela,
najprej pri spodbujanju ljudi k
čiščenju in urejanju in kasneje pri
ocenjevanju, saj je povsod opazen
velik napredek. Dodal je še, da so
si zadali, da bodo v prihodnje
pritegnili še več ljudi k sodelova-

* Novomeški župan pa je podelil
občinska priznanja. Priznanje za
najbolj urejeno naselje in 100
tisočakov denarne nagrade je
prejela Zveza prijateljev mladine
iz Novega mesta za lepo urejen
Tabor mladih Slovenije v Dolenj
skih Toplicah, kjer je samo letos
letovalo preko 2000 mladih. Dru
go mesto je pripadlo mirnopeškemu turističnemu društvu za lepo
urejeno naselje Jelše - Zijalo.
Priznanje za najlepše urejeno
hišo z vrtom in 50 tisočakov de
narne nagrade sta dobila Dunja
in Anton Pekolj iz Meniške vasi,
drugo mesto pa so si delili Dani
jela in Janez Kržan, Pod srobotnikom, iz Straže in Jože Rukše iz
Šmarjeških Toplic. Prvo mesto za
lepo urejeno turistično kmetijo in
50 tisočakov denarne nagrade so
podelili Slavku Šerugi s Sel pri
Ratežu, drugo mesto za lepo ure
jeno domačgo pa je pripadlo Štef
ki Vidic jz Hruševca pri Straži.
nju v projektu “Moja dežela lepa, urejena in čista”.
Dolenjska turistična zveza je za
razvoj in promocijo turizma pode
lila štiri velike kristalne vrtnice, in
sicer Mariji Cugelj, Rudiju Pintar
ju, Ludviku Benciku in Valentinu
Papežu, ter 11 malih kristalnih
vrtnic. Podelila je tudi 76 pisnih
priznanj za razvoj kmečkega tu-

rizma, za kakovostno gostinsko
ponudbo in urejeno okolje, za
lepo urejeno kmetijo, za aktivnost
in skrb pri varovanju naravne ter

* Dolenjska turistična zveza pri
pravlja v soboto, 17. avgusta, ob
9. uri odprto prvenstvo v tenisu za
pokal Dolenjske turistične zveze
v Portovalu, ob 17. uri eksihibicijski nastop kajakov in kanujev,
tekmovanje domačih čolnov - dre
vakov v spretnostni vožnji, hitro
stno tekmovanje rekreativcev v
kategoriji kanu in kajak in vle
čenje vrvi, ob 21. uri pa baklado
po reki Krki.
kulturne dediščine ter drugo.
Zlati znak Turistične zveze Slo
venije z diplomo je Marjeti Pet
kovič in Milki Češarek podelil
predsednik Tbristične zveze Slo
venije Marjan Rožič. Podelil je še
srebrn znak z diplomo, ki ga je
prejel Emil Glavič, osem brona
stih znakov z diplomo ter tri pis
na priznanja.
J. DORNIŽ

JUHO TEMELJITO
SKUHAL
NOVO MESTO - V sredo, 7.
avgusta, okoli 5.40 je prišlo do
požara v stanovanju na Jakčevi
ulici v Novem mestu, kjer je
oškodovanec J. H. zvečer na elek
tričnem kuhalniku kuhal juho.
Kuhalnika ni izključil in je odšel
spat. Lastnika je zbudil gost dim,
požar paje na srečo pravočasno
pogasil. Škode je za okoli 30 tisoč
tolarjev.

komunalnega
nadzornika
Skrbel bo za red
NOVO MESTO-Po zgle
du nekaterih slovenskih mest
so se tudi v Novem mestu
odločili za komunalnega
nadzornika, ki bo poskrbel
za več reda in urejenosti v
javnem prostoru. Komunalni
nadzornik bo nadziral izva
janje določil odlokov in dru
gih predpisov, ki urejajo
področje varstva okolja, ure
jenost naselij, prometa v na
seljih do tržnega reda in zim
ske službe. Službo komunal
nega nadzornika je prejšnji
mesec nastopil Stane Brezar,
v kratkem pa se mu bo pri
družil še vodja komunalnega
nadzora. V septembru naj bi
njuno delo steklo zares in
zaenkrat bosta poskušala
narediti več reda na področju
mirujočega mestnega pro
meta ter na področju plakati
ranja.
Novo mesto je kljub na
novo zgrajeni parkirni hiši in
preganjajočemu pajku še
vedno prezaparkirano me
sto. “Samo na enem izmed
obhodov sem na Glavnem in
na Prešernovem trgu naštel
kar 70 napačno parkiranih
avtomobilov,” razlaga Bre
zar, ki trenutno še skupaj s
policijo odreja odvoz napač
no parkiranih avtomobilov s
pajkom, kasneje pa bo to lah
ko opravil brez policistov, saj
ima za to vsa pooblastila.
Lahko bo tudi legitimiral
kršitelja in priče, mandatno
kaznoval in tudi izterjal izre
čeno mandatno kazen, dal

lite:.

Dešeča vas dobila asfalt
Nedelja, 11. avgusta, praznik za prebivalce te vasice
DEŠEČA VAS - Vsa povoj
na leta so se prebivalci te vasice
s 26 hišami počutili zapostav
ljene, prav v času olimpijskih
iger v Atlanti pa so sc povezali
s svetom, saj so dobili novo as
faltirano cesto. Skupaj je bilo
asfaltiranih 2750 m ceste in
okoli 200 m2 dvorišč. Vrednost
del je bila okoli 14 milijonov
tolarjev. Cesto je odprl pred
sednik KS Žužemberk Franc
Škufca, blagoslovil pa domači
župnik Fonzi Žibert. Zemelj
ska delaje opravil Jože Zupan
čič, medtem ko je asfaltno pre
vleko položilo Čestno podjetje
Novo mesto. Otroci so skupaj z
učiteljico Silvo Papež pripravili
prisrčen program.
Predsednik gradbenega od
bora Jože Pucelj je povedal, da
so z veliko potrpežljivosti, last
nega dela in s pomočjo vseh ti
stih krajanov in vaščanov, ki so
prispevali po 200 nemških
mark, dokončali to za Dešečo
vas izjemno delo. “Zahvalju

jemo se vsem, ki so prispevali
za cesto in tudi tistim, ki niso.
Bokarjeva Terezija, Pavle Ob
lak in Marija so sedemdesetlet
niki, ki pa so med prvimi pod
prli denarno to cesto. So pa
tudi krajani iz drugih vasi npr.
Jože Kralj, Tine Murn, Darin
ka Nose, Jože Zaletelj, Miro
Košak in drugi, ki so dali svoj
prispevek. “Še vedno pa čaka
mo na odgovor na našo prošnjo
za finančno pomoč od občine
Novo mesto,” sta povedala
prizadevna krajana Jože Pucelj
in Stane Kastelic.
Vaščani so še dolgo v noč
slavili to pridobitev, za zabavo
pa sta poskrbela harmonikarja
Slavko Mrvar in Ludvik Pečjak.
In kot so v programu povedali,
se bodo po tej cesti napotili v
svet, še rajši pa vračali nazaj k
domačim ognjiščem. Tudi po
zaslugi ljudi, kot so učiteljica
Silva, župnik Fonzi, upokoje
nec Stane in drugi.
S. MIRTIČ

Stane Brezar
nalog za odpravo nepravil
nosti itd. Ljudje pa ga bodo
prepoznali po posebni uni
formi vinsko rdeče barve.
Poleg nadzora nad mirujo
čim prometom se bosta osre
dotočila tudi na plakatiranje.
Do sedaj so razni plakati
onesnaževali mesto po dol
gem in po čez, po sprejetem
odloku, ki ureja to področje,
pa bodo lahko viseli samo na
plakatnih mestih, za katere
bo skrbela komunala, na
plakatu pa bo moral biti žig
s podatki: kdo je plakat izdal,
v koliko izvodih ter koliko
časa bo izobešen, na podlagi
tega pa bo oglaševalec plačal
tudi komunalno takso. “Pra
vzaprav je za vsakršno pose
ganje v javni prostor potreb
no pridobiti soglasje in po
tem tudi plačati komunalno
takso, sem spada tako po
stavljanje teras ob bifejih,
prodajnih stojnic kot tudi
izobešanje raznih reklamnih
transparentov, le da do sedaj
tega ni nihče nadziral,” raz
laga Brezar, ki je prepričan,
da bo slika čez čas drugačna.
J. D.

Krediti so jih skoraj pokopali
V zaloški opekarni sedaj tekoče odplačujejo obveznosti - Velika investicija v plinovod
- Za sabo imajo že lastninjenje - V opeko zapekajo tudi posebne odpadke
ZALOG - Na Dolenjskem je opekarstvo prisotno že okrog 100 let,
po drugi svetovni vojni pa vse do danes nadaljuje opekarsko tradicijo
zaloška opekarna. Sodi med manjše slovenske opekarne, saj v celoti
predstavlja le 7 odstotni delež. Vse kar proizvedejo, prodajo doma,
največ na Dolenjskem in na Gorenjskem. Za njimi je že proces last
ninjenja. Pred kratkim pa so veliko denarja vložili v napeljavo plina,
povečali pa so tudi sušilnico.

VESELI DEŠEČANI - S harmoniko po novem asfaltu. (Foto: S. Mirtič)
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Prav ta velika investicija, za
katero so pri bankah najemali
kredite, jim je povzročila, da so od
konca januarja 1994 pa do maja
naslednjega leta imeli blokiran
žiro račun. “V plinovod, ki ga že
uporabljamo, smo soinvestirali
preko 100.000 ameriških dolarjev,
za tretjino pa smo povečali tudi
sušilnico,” razlaga direktor Jože
Žunič. Sedaj tekoče odplačujejo
bančne obveznosti, od januarja
1994 naprej si tudi ne sposojajo
več denarja za izplačilo plač, ki jih
izplačajo najkasneje do 18. v
mesecu. “Plače izplačujemo v
skladu s sindikalnimi zahtevami,
najmanjša plača znaša 42.000 to
larjev neto,” pravi Žunič, ki meni,
da so zunaj najhujšega, čeprav jih
konkurenca sili, da ostajajo pri
nizkih cenah svojih izdelkov.
Večina od 52 zaposlenih de
lavcev dela v proizvodnji na itali
janski tehnologiji, ki je bila vpe
ljana leta 1972 in je že precej
izrabljena, zato zahteva pogosta
popravila. Osnovna surovina je
njihova domača glina, ki je dobre
kakovosti in jo imajo po raziska
vah še za najmanj 20 let. Enkrat
na leto jo nakopljejo in naredijo
deponijo za celo leto. Na leto po
rabijo okrog 30.000 kubikov gline.
Največ izdelajo opek za opečne
stene, nekaj vinotekarja in dimnih
tuljav. Odpadni material pa zme
ljejo v različno debelo granulaci
jo, ki se uporablja za gradnjo in
vzdrževanje teniških igrišč, za
izdelavo vogalnikov, ploščic in kot
hlevit za izdelavo hlevskih tal. Za
zapuščene glinokope sc zanimajo
naravovarstveniki, saj so se v
jezercih in okrog njih naselile
razne živali. Lani so življenje v
njih raziskovali mladi v Taboru za
nadarjene učence.
V zaloški opekarni zapekajo v

Jože Žunič
opečne izdelke tudi posebne od
padke: galvanske mulje, ostanke
steklene volne in papirniški mulj.
“Za zapekanje posebnih odpad
kov smo dobili vsa potrebna re
publiška soglasja že pred šestimi
leti. Takšne odpadke že dolgo vopekavajo tudi v Avstriji in drugje.

Mislim, da je to družbeno korist
no delo, ki ga ponekod zelo ceni
jo,” pravi direktor Žunič. Sicer pa
vsak mesec posebej analizirajo
kvaliteto njihove opeke na Zavo
du za raziskavo materialov v
Ljubljani. Količine posebnih od
padkov, ki jih zapekajo, so zelo
majhne, le do 4 odstotke gal
vanskih muljev, prav tako tudi
majhne količine steklene volne.
Letos pa poskusno zapekajo pa
pirniški mulj iz vevške papirnice,
za tovrstno raziskavo so dobili
celo nekaj republiškega denarja.
Direktor Žunič pravi, da se je
papirniški mulj zelo dobro izka
zal, ker papir v opeki zgori, zara-

* Postopek lastninjenja imajo že
za sabo, pri tem pa so morali del
zemljišč izločiti zaradi zahtevkov
denacionalizacijskih upravičen
cev. Delavci so postali 54 odstot
ni lastniki, ostalo je pripadlo na
odškodninski in pokojninski
sklad, ki pa sta deleža že prodala
Maximi. Delavci so prispevali
certifikate, del pa tudi iz prema
lo izplačanih plač, en del pa iz
lastniigepja po Markoviču. V je
seni bodo imeli prvo skupščino.
di česar je opeka bolj porozna in
tudi boljši izolator, j D0RNIŽ
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Obljube izpolnjene še ta mesec?
Različne omejitve prometa veljajo na mostu na Primostku že 14 mesecev - Obljubljeno
je, naj bi ga začeli popravljati še v avgustu - Dotrajano vozišče in signalizacija
PRIMOSTEK - Konec lanskega maja je dobil metliški župan Bran
ko Matkovič z ministrstva za promet in zveze v vednost odločbo, v kateri
je bilo rečeno, da zaradi poškodb na mostu na Primostku omejujejo
nosilnost na 5 ton skupne teže. Začasna omejitev prometa je začela
veljati 15. junija in naj bi trajala do odprave poškodb, kdaj bo to, pa
ni bilo navedeno.
Odločitev, da smejo voziti po
mostu nad Lahinjo na Primostku
le vozila, katerih skupna teža ne
presega 5 ton, je pri mnogih pre
voznikih naletela na veliko ne
godovanje. Zaradi te zapore oz.
omejitve na regionalni cesti R335
tovornjaki namreč niso mogli
nemoteno potovati po Beli kraji
ni. Uradni obvoz za vozila nad
dovoljeno težo, ki so želeli na
primer iz Metlike v Črnomelj in
obratno, je bil skozi Novo mesto
in Dolenjske Tbplice. Tako se je
pot kar nekajkrat podaljšala.
Zato je za avtoprevoznike po
menilo veliko olajšanje sporočilo,
ki je v začetku lanskega oktobra
prišlo z direkcije Republike Slo
venije za ceste. V njem je bilo
rečeno, da je bila po natančnem
pregledu poškodb na konstrukciji
mostu, ki ga je opravil Igmat,
izdelana statistična presoja nosil
nosti mostu. Tako so sredi oktobra
zaporo oz. omejitev nosilnosti
odstranili, zaprli pa so polovico
mostu, medtem ko je po drugi
polovici, ki ima nepoškodovan
vzdolžni nosilec, lahko potekal
promet brez omejitve nosilnosti.

Z ministrstva za promet in zveze
so sporočili, naj bi predvidoma v
letošnjem letu most na Primostku
sanirali.
Čeprav se je leto že močno pre
vesilo v drugo polovico, se na Pri
mostku še ni nič premaknilo.
Morda le toliko, da je signalizaci
ja že precej dotrajana, poškodo
vana, da utriplje le še nekaj luči in
da se ob tem že postavlja vpraša
nje varnosti prometa. Poleg tega
je na polovici mostu, kjer poteka
promet, cestišče precej zdelano.
Metliški župan Matkovič sicer
pravi, da je cesta republiška in
torej ni v občinski pristojnosti,
vendar se je kljub temu pozani
mal, kdaj bodo začeli s popravi
lom. Od republiškega sekretarja

za ceste Marjana Dvornika je
prejšnji mesec dobil zagotovilo,
daje za popravilo mostu zagotov
ljenih 30 milijonov tolarjev, z de
lom pa naj bi pričeli v avgustu.
M. BEZEK-JAKŠE

GRADNJA
BENCINSKEGA
SERVISA OMW
ČRNOMELJ - Konec julija je
pričel Begrad z gradnjo novega
bencinskega servisa OMW Istra,
ki bo stal med novim poslovnotrgovskim centrom in trgovino
kmetijske zadruge Črnomelj, na
mestu, kjer je bil včasih silos. V
pogodbi je zapisano, da bodo
gradbena dela končana v 115
dneh, prve stranke pa naj bi ben
cinski servis sprejel že konec le
tošnjega novembra.

KOMISIJI OCENILI
ŠKODO
ČRNOMELJ, SEMIČ Komisiji sta ocenili škodo, ki
jo je v soboto, 3. avgusta,
povzročilo neurje s točo v
črnomaljski in semiški obči
ni. V semiški občini je bilo
največ škode v vinogradih in
sicer v Kotu 80 odstotkov, na
Stari gori 40 odstotkov ter v
okolici Iskre 30 odstotkov,
medtem ko je bil intenzivni
nasad jablan v Vavpči vasi
poškodovan 100-odstotno. V
črnomaljski občini pa je naj
več škode v vinogradih na
Ručetni gori in sicer 70 do 90
odstotkov, v Naklem 10 do
40 odstotkov, v Rodinah 10
do 20 odstotkov, na Tanči
gori 10 odstotkov ter v Doblički gori 5 do 10 odstotkov.
Na sedežih obeh občin do 31.
avgusta zbirajo prijave lastni
kov o škodi, ki jo je povzro
čilo neurje. V Črnomlju lah
ko oddate prijavo v občinski
hiši v sobi št. 3 vsak dan od 8.
do 10. in od 14. do 15. ure.
Ob prijavi morate izpolniti
obrazec, ki ga dobite na
istem naslovu, in potrdilo o
statusu kmeta, ki ga dobite
na upravni enoti Črnomelj,
soba št. 26. V Semiču pa lah
ko dobite obrazec za prijavo
škode v sprejemni pisarni
občine vsak dan od 8. do 15.
ure. Kot so povedali v Metli
ki, pa je v tej občini tokratno
neurje povzročilo zanemar
ljivo majhno škodo, tako da
komisija ni odšla na teren.

V

Srebrni znak
za 25 let dela
z Rdečim križem
Priznanje Jožetu Nemaniču
METLIKA - Pretekli te
den je generalni sekretar
Rdečega križa Slovenije Mir
ko Jelenič v Ljubljani pode
lil v imenu republiškega šta
ba za zaščito in reševanje
najzaslužnejšim predsedni
kom in sekretarjem območ
nih organizacij RK srebrne
in bronaste znake Civilne
zaščite. Eden izmed dveh
dobitnikov srebrnega znaka
je bil Jože Nemanič iz Čuril
pri Metliki. Priznanje je pre
jel za humanitarno pomoč ob
prihodu beguncev ter za po
moč pri usposabljanju za
zaščito in reševanje.
Jože Nemanič je že več kot
četrt stoletja povezan z Rde
čim križem, začel pa je v kra
jevni organizaciji RK Dobravice. Njihova ekipa RK je
bila večkrat občinski prvak,
nekajkrat pa se je udeležila
tudi republiških prvenstev.
Pred več kot desetimi leti je
bil dve leti tudi poklicni sek
retar občinskega odbora RK,
dolga leta pa poveljnik CZ
Metlika. Danes je Nemanič
predsednik območne orga
nizacije RK Metlika, načel
nik štaba CZ in strokovni
svetovalec župana za področ
je zaščite in reševanja. Hkrati
je predsednik gasilske zveze
Metlika, ki spada v okvir
zaščite in reševanja.
Nagrajenec pravi, da je
zgolj naključje, daje povezan
tako z RK kot s CZ, sicer pa
so ostali nagrajenci dobili
priznanja CZ, za katera jih je
republiški odbor RK predla
gal štabu za CZ zato, ker se
delo RK povezuje s CZ. “RK

Romi samovoljno počno, kar hočejo
V občini imajo velike težave pri urejanju romskih naselij - V Lokvah prenaseljenost, v
Kanižarici še prostor za hiše - Higienska oporečnost in slaba komunalna opremljenost
ČRNOMELJ - Po podatkih iz oktobra 1994 je takrat živelo v črno
maljski občini 467 Romov. Vendar pa je ta številka danes zagotovo
večja, saj se število Romov hitro povečuje, zlasti zaradi njihovega
priseljevanja iz drugim občin. Tako je v letih od 1979 do 1994 v nekdanji
črnomaljski občini, ki je obsegala tudi sedanjo semiško občino, njiho
vo število poraslo za 32 odstotkov ali z letno stopnjo 1,9 odstotka,
medtem ko je število ostalega prebivalstva v občini naraščalo z letno
stopnjo 0,4 odstotke.

NEUREJENOST - Predsednica komisije za romska vprašanja Ema Šuji
ca je letošnjo pomlad v romskem naselju Lokve naredila anketo o stano
vanjskih in higienskih razmerah. Skoraj petina prebivalcev prebiva v bara
kah brez osnovnih pogojev za življenje, torej brez vode in elektrike. Le 9
od 65 družin ima stranišče in kopalnico. Na občini pa opozarjajo na večji
neurejen in moteč odpad starih avtomobilov tik ob cesti, ki vodi v občinsko
prestolnico (na fotografiji). (Foto: M. B.-J.)
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POLOVIČNA ZAPORA - Zadnjih deset mesecev, kar poteka promet po
mostu na Primostku le po enem voznem pasu, se je cestišče precej
poškodovalo, prav tako pa tudi signalizacija.

V črnomaljski občini živijo
Romi v izoliranih skupnostih v
Lokvah in Kanižarici pri Črnom
lju, v Drenovcu pri Vinici in v
Čudnem selu, precej pa jih je tudi
v stanovanjih v Črnomlju. Prav
urejanje romskih naselij je eno
najbolj perečih vprašanj. Tako je
v naselju Kanižarica-Jama občina
že odkupila zemljišče za nekaj
deset barak oz. hiš, nekaj pa je še
prostih. Upravni odbor sklada
stavbnih zemljišč je investitorje
oprostil plačila komunalnega
prispevka, medtem ko morajo
zemljišče plačati po uradni ceni.
Predstavniki občine in centra za
socialno delo so si ogledali tudi
naselje v Lokvah, posebej tisti del,
ki leži na zemljiščih Sklada RS za

[ Sprehod po Metliki

kmetijstvo, ki je prenaseljen in
neurejen, del naselja pa je celo na
zasebnem zemljišču, ki ga lastnik
noče prodati Romom.
Težave, s katerimi se srečujejo
v črnomaljski občini, se pojavlja

jo predvsem, ker Romi ne spreje
majo večine ponujenih lokacij ali
pa jih okolica ne sprejme na
določena zemljišča. Tako ima
občina še vedno na razpolago
nekaj lokacij v Kanižarici-Jami,
medtem ko je del naselja v Lok
vah prenaseljen. Težave so tudi,
ker Romi kupujejo kmetijska
zemljišča in na njih postavljajo
bivališča, ker menijo, da lahko na
svoji zemlji počno, kar hočejo.
Takšen primer imajo na hribu
Beličnik v KS Petrova vas. Nase

Jože Nemanič
je sicer samostojen, ima pa
tudi pomembne naloge pri
uresničevanju nalog s pod
ročja CZ, predvsem pri us
posabljanju enot za prvo
medicinsko pomoč in pri in
tervencijah v elementarnih
nesrečah in ob vojni, kar se je
pokazalo tudi v slovenski voj
ni in tik po njej, ko se je
pričela vojna na Hrvaškem.
Takrat je prišlo v metliško
občino okrog 1.400 beguncev
in RK je oskrbel prav vse,” je
dejal Nemanič.
Sicer pa po njegovih be
sedah ljudje od RK pričaku
jejo vse več, predvsem zara
di socialnih stisk. Ker pa RK
finančno ne more slediti po
trebam občanov, je metliška
območna organizacija spom
ladi organizirala dobrodelno
prireditev, s pomočjo katere
letuje na Debelem rtiču 27
socialno in zdravstveno ogro
ženih otrok. Nemanič tudi
poudarja, da se bodo v pri
hodnje morale območne or
ganizacije vse bolj znajti
same. Tega pa so v Metliki že
navajeni. Tako se lahko po
hvalijo, da število krvodajal
cev, ki v Sloveniji v povprečju
pada, v metliški občini iz leta
v leto narašča.
.. _ T
M. B.-J.

lji v Lokvah in Kanižarici sta tik
ob regionalni cesti in železniški
progi, kar je moteče za promet in
izgled ob vpadnicah v mesto. Pre
selitve na bolj odmaknjene kraje
niso uspešne. Komunalna oprem
ljenost naselij je slaba, predvsem
nevarni so priključki dovoznih
poti na glavne ceste.
Seveda črnomaljska občina
nima dovolj denarja za urejanje
romskih naselij. Denar bo zago
tavljala predvsem za odvoz od
padkov, najnujnejšo komunalno
ureditev, izdelavo geodetskega
posnetka naselja v Lokvah in od
kup zemljišč za razširitev tega
naselja. Ob rekonstrukciji regio
nalne ceste pri Kanižarici pa bo
občina prispevala denar za uredi
tev pločnika, javne razsvetljave in
avtobusnega postajališča.
M. B.-J.

METLIČANI PRAVIJO: “Čr
nomaljci nas posnemajo kot pa
pige. Ker smo imeli na Vinski vi
gredi ognjemet, so si ga oni os
mislili na Jurjevanju. Tri mesece
za nami. Z večletnim zaostankom
so pričeli letos s poletnimi kul
turnimi prireditvami. Trgovsko
poslovni center so zgradili nekaj
let za nami. Če bi se kdo od
Metličanov, vrgel s cerkvenega
zvonika, bi to storil tudi Črnoma
ljec, seveda z nekajmesečnim
zamikom. Še dobro, da sosedje
nimajo Kolpe tik ob svoji nasel
bini, sicer bi namesto metliške
Krokarske noči prirejali Prestarsko noč.”
_ NA METLIŠKEM KOPALI
ŠČU BO TO soboto Krokarska
noč s kravjo ruleto. “Glavno vlo
go” bo igrala krava, ki bo s svojo
“pogačo” osrečila tistega, ki bo
stavil na polje, na katerega bo
Liska storila veliko potrebo. Stav
ni lističi bodo na prodaj od 19. do
22. ure. Če Liski ne bo do blate
nja, bodo polje izžrebali, srečnež
pa bo bogatejši za kravo, težko
najmanj petsto kilogramov. Upati
je, da se do kravje rulete udeležil
tudi Metličan, ki je osem let no
sil mleko od “kmeta”, ki sploh ni
imel krave.
NA KROKARSKI NOČI BO
DO ZA ŽEJNE s vojimi stojni
cami skrbeli: vinotekar Duško
Brine, strežno osebje podjetja
Gostinstvo in turizem, pivovarna
Union ter Mestna godba Metlika.
Pečinar Žgajnar bo nudil dobrote
z ražnja, zabaviščar Nemeček pa
bo postavil velik vrtiljak. Krokar
ska noč se bo pričela ob 18. uri z
mimohodom mažoretk po metli
ških ulicah. Kljub krokarski noči
se bo to soboto splačalo priti na
grajsko dvorišče, kjer bo pel
Ribniški oktet.

Črnomaljski drobir
STOPNICE - Črnomaljci, ki se
še odpravijo po svojem mestu
peš, se pritožujejo nad novimi
stopnicami, ki vodijo od cerkve
sv. Duha proti spodnjemu mostu.
Da je imel tisti, ki je odločil, naj
stare stopnice razširijo, dober
namen, ni dvomiti. Toda kaj, ko
nove stopnice niso kompatibilne
s starimi, če uporabimo nekoliko
sodobnejši izraz. Prav lahko bi se
zgodilo, da bi si ponoči, ko stop
nice niti razsvetljene, kdo na njih
razbil nos.
HITROST - Omejitev hitrosti
pred, na in med mostovoma čez
Lahinjo in Dobličico, torej na
“Kolniku”, kot pravijo po do
mače Črnomaljci, je 30 km na
uro. Vendar te hitrosti ne upo
števa nihče, pač pa nekateri kar
tekmujejo v hitrostni vožnji. Da
zares ne gre za majhne hitrosti,
vedo povedati bližnji stanovalci,
saj je nemalokrat slišati cviljenje
zavor, da o poškodovani ograji, k>
zaustavi tiste, ki jih ne uspejo
ustaviti zavore, niti ne govorimoMeščani, ki jim ni vseeno, kakšen
red je v Črnomlju, predlagajo
policistom, naj pri mostovih po
stavijo svojo postojanko ali vsaj
zasedo.

Vztrajala, upala, veijela obljubam
Francka Plut z Oskoršnice pri Semiču o življenju na čisti kmetiji, kjer so že generacije
bile boj s kamenjem - Kmečki turizem bi bil dobrodošla dopolnilna dejavnost
OSKORŠNICA PRI SEMIČU - Plutova Francka in Vinko z
Oskoršnice sta ena redkih čistih kmetov v semiški občini. Toda ko se
gospodiijja Francka ozre na leta, ki jih je oddelala na kmetiji, pravi,
da zagotovo ne bi postala kmetica, če bi bila še enkrat mlada. Vztraja
la je, ker je upala in verjela obljubam, da bo kmetom nekoč boljše. Ko
je dojela, da se to ne bo nikoli zgodilo, je spoznala tudi, daje prišla že
v leta.
Čeprav imajo Plutovi dobrih 20
ha zemlje, pa je njiv, kjer ni bojaz
ni, da bi orodje trčilo ob kamnite
osamelce, le nekaj. A še na teh
niso krčili kamenje samo sedanji
gospodarji, ampak že njihovi
predniki. Kljub temu morajo vzeti
Plutovi nekaj zemlje, predvsem za
koruzo in seno, tudi v najem, da
lahko nasitijo 15 glav živine. “Če
bi zmogli urediti še sušilno napra
vo za seno, bi bilo veliko lažje. A
kaj, ko je prav Oskoršnica ena
redkih vasi v semiški občini, ki ni
demografsko ogrožena, tako da s
tega naslova ne moremo dobiti
ugodnejših posojil. A tudi sicer
smo morali vse graditi sami.
Posojilo smo dobili le za hlev,”
pravi Francka in ob tem pomisli
tudi na zidanico na bližnji Podrebri, ki so jo začeli obnavljati
zato, da bi v njej uredili prostore
za kmečki turizem. “Morda bomo
vsaj za zidanico, ki je na demo
grafsko ogroženem območju,

dobili kakšno pomoč.”
Poleg živine in prašičev imajo
namreč Plutovi še 75 arov vino
grada, Francka pa upa, da bo
nekoč imela tudi rastlinjak. Nek
do mora biti med prvimi. Plutovi

• FVancko pa teži še nekaj. Poleg
nje in moža dela zadnjih pet let
na kmetiji še sin Vinko. Toda zad
nje čase plačujejo prispevke za
invalidsko in pokojninsko zava
rovanje le zanjo, medtem ko se
obema moškima pokojninska
doba ne šteje. “Kmetija ne daje
toliko dohodka, da bi zmogli pla
čevati, saj so naši pridelki tako
poceni. Ne rečem, da ne bi mogli
plačati prispevkov za ZPIZ, toda
potem ne bi mogli pokriti števil
nih drugih stroškov. Teh pa ni
malo, sty moramo, če omenim le
enega, vzdrževati kar 11 streh,”
pravi, vdana v življenje na kmetiji, Francka Plut.

Francka Plut
so že navajeni na novosti. Pred
leti so se odločili tudi za rejo pol
žev, a je bilo to zgrešeno. Vložili
so 6.000 DEM, potem pa je živali
najprej nekoliko pobrala zima,
nato pa še Romi. Seveda je Franc
ka dobro podkovana tudi v peki
kmečkih dobrot. Že kot enajstlet
na deklica je pekla kruh v peči,
mnogo izkušenj pa si je nabrala
tudi v društvu kmečkih žena
Semič, ki mu je do nedavnega
predsedovala.
M. BEZEK-JAKŠE

KOZICA LIZIKA - Če mest;
ni otroci tožijo, da med počiti1',
c umi ne vedo, kaj bi počeli, st>l
mnogi niti primernih igrišč nimf1'
jo, pa je vaškim veliko lažje■
Otroci z Mladice pri Semiču s0
si našli zabavni park kar pri Pid'
lovih, v ogradi, kjer se pasete
koza Mihelca in njena dvome'
sečna hčerka Lizika. Lizike
namreč počne takšne vragolije'
da je hitro postala ljubljenke
okoliških otrok. Ko se postavi)11
v vrsto, teka po njihovih hrbtih'
Leja pa je “izpilila ” že nošenje
male kozice na hrbtu (na f°'
tografiji). Otroci pričakujejo, d0,
si bo Lizikine vragolije prišef
ogledat tudi njen boter, Tol'
Gašperič iz Metlike.
ŽUPNIK - Ljudje, ki ne po*:
najo cerkvenih razmer v semisk
občini, bi ob gasilski proslavi po“
starodavno lipo na Gorenjcih,»
so predali namenu novo gasilske
orodno vozilo, lahko pomislili,
imajo v Semiču dva župnik^
Napovedovalka je vedno, ko r
omenila župnika Janka Štampa*'
ja, dejala ‘(naš domači župnik ■
Ob tem bi se nepoučenim lahk®
porodila misel, da je tisti drug
nekoliko bolj “divji župnik”.
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)robne iz Kočevja
STROKOVNJAKI
NAD
STROKOVNJAKI - V kočevski
°bčini kar mrgoli “strokovnjakov
"ad strokovnjaki”, ki iz sedanjih
al| bivših političnih pozicij s svoji®i zamislimi in okusi posegajo v
strokovne odločitve, pravih stro
kovnjakov. Navajenimi na politič
no vedo, kaj potrebujejo in hoče
jo ljudje, kot pa so to sposobni
?ojeti strokovnjaki, ki pripravlja
lo projetke. Primer takšnega
^strokovnega posega v stro
kovno pripravljen projekt je tudi
Se nedolgo tega postavljen novi
*ost pri Fari. Projetk zanj je
'zdelal arhitekt Bruno Urh. Iz
ganja mostu pa je potekala pod
oudnim očesom dr. Stanka Niko
la, ki je po svojem nestrokov
en mnenju izvajalce del uspel
Prepričati, da je načrtovan most
Premajhen. Tako danes pri Fari
st9ji na neustreznih temeljih skoraj še enkrat daljši most, kot so
Prvotno načrtovali Uradno je
"lost še vedno delo mladega arhitekta Bruna Urha, ki pa se je
odrekel vsake odgovornosti za
®ost, hi ni več žnjegov’. S tem pa
Se vračamo v nekdanje čase, ko
"a koncu koncev nihče ni bil za
n'č kriv in ne odgovoren.
JEŽ V MESTU - Na Kočev
skem se nikakor ne morejo dogo
voriti o naravnem parku, zavratai9 pa tudi, da bi o tem odločili
V Ljubljani. Najbolje bi bilo zato,
“a bi se namesto njih odločile o
Parku živali. Medvedje zadnje
rase prihajajo vse bližje naseljem,
sporočilo” Kočevajem pa morda
Prinaša tudi gozdni ježek, ki je v
nedeljo dopoldan pri semaforju v
Centru mesta prečkal cesto.

OBČAN SPRAŠUJEMedved odgovarja
* Po čem sklepaš, da izdeluje
]rJ*ska Črvena zastava najbolj
"Vezne avtomobile?
• Ker v Žlebiču pri Ribnici neki
Jjcko že okoli deset let nevozen vzjQja pod milim nebom, tudi v
in mrazu, a ga kljub temu
Se ni zvila rja.

OBČAN SPRAŠUJE Medved odgovarja
■ Zakajje pomembno, da dobi
jo cerkve bakrene strehe?
' Da ne bomo mokri zaradi
ko bomo molili zxi delo oz•
nam danes naš vsakdanji
• • •

POTOŠKI PLANINCI
Vabijo na pohod
Loški POTOK-V petek in
Soboto, 16. in 17. avgusta 1996,
Pripravljajo potoški planinci
ayodnevni ponod skupaj z vrh2'kkimi. Pohod bo potekal čez
'ravno goro, Jazbino, Medved
ek, kjer bo v gozdarski koči
^ožno prenočiti, naslednji dan
P® se bo nadaljeval od gozdarke koče proti Srednji vasi v
jtari Kot, Podplanino, Pungert
končne postaje na Travi, kjer
• °ob 15. uri srečanje planincev
I društev južnodolenjske regi
ji ^°.,0^ki planinci imajo zbor.0 ali pohodno mesto na Hriu ob 7.30. Kdor pa ne more na
P°* že v petek, se lahko nasledJ'dan priključi predhodni skuf1?* pn koči Medvedjek ob 7.
Ut| zjutraj.
A. K.

Posilniški nadev
.Kje bo možno graditi
I " osilniški občini se zaključuje
"a razgrnitev prostorsko ureJtvenih pogojev, ki bodo med
rugim določali, kje se bo lahko
sadilo in kaj. V predlogu sklepa
. med drugim zapisano, da so
I *r>jši kampi lahko tudi na vr. V|n kmetij in so tako dodatna
™nudba turizma na kmetih. Ne
"Tejo pa segati na kmetijske
poyršine ob naseljih,
v NISO PODPISALI IZJAV er nekateri lastniki zemljišč niso
t?dpisali izjav, da dovolijo gradk?ceste po svojih parcelah, so izh^Jalci del na odseku Bezgovicauezgarji (gre za cesto Kočevska
keka-Osilnica) odpeljali grad^ne stroje in tako prenehali z
st pREJ KANALIZACIJO - CeOsilnica-Sela bodo nanovo
Jjphli z asfaltom. Prej pa bodo
Lužili kanalizacijo, da ne bodo
Jasneje razkopavali novega asfal. L>ELA ŠE ZA ŠTIRI - SkupiCai*javna dela v občini Osilništejc trcnU[no g delavcev. Dela
u je toliko, da bi lahko zaposlili
a,iri delavce.

Mirtovški šratelj:
‘Osilniška občina je res najiša v driavi, dobi pa zato na
vv° prebivalca največ denarja,
'Pomeni, da so osilniške glave
v^eč vredne. ”
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Fitness del vsakdanjega življenja
Novost le počasi prodira v življenje Slovencev - V Kočevju dva centra
KOČEVJE - Konec aprila letos je v obrtni coni na Bregu pričelo z
delom podjetje Fit Master, d.n.o., ki poleg centra na Jasnici Kočevarjem
omogoča fitness. Zaradi poletnega časa in pri nas še vedno razširjenega
mnenja, da je fitness “zimska zadeva”, pa je obisk v tem novem fit
ness centru še zelo skromen.
“Fitness je preventiva in je ko
risten za zdravje in dobro počutje,
vendar pa to le počasi prodira v
zavest naših ljudi,” pravi Marko
Vizjak, ki skupaj z bratoma Pin
tarič vodi podjetje Fit Master. V
dobrih treh mesecih, kar deluje
jo, je njihov center, ki na 325
kvadratnih metrih skupne površi-

ne omogoča tudi vadbo aerobike,
obiskalo 70 ljudi. “Trenutno cen
ter redno obiskuje 15 ljudi, aero
biko pa trenira 8 žensk,” pravi
Vizjak. Ob navedbi podatka, da bi
za uspešno delo centra potrebo
vali okoli 150 rednih članov (kar
pa je desetkrat več, kot jih center
obiskuje sedaj), dodaja, da na

Z OBNOVO NEKOLIKO
ZAMUJAJO
DRAGA, STARI KOT - Pisali
smo že o obnovi cerkve v Starem
Kotu, kije vse od prisilne izselitve
prebivalcev v letu 1942 v italijan
ska taborišča, bolj ali manj pro
padala. Danes na obširni kraški
planoti živi le še 48 ljudi in bi bila
taka prenova prevelik zalogaj
zanje, zato za obnovo zbirajo
sredstva iz raznih virov. V delu in
materialu bodo vsekakor največ
prispevali krajani, znatna sredst
va so primaknili občina, država,
cerkev, posamezniki in tudi roja
ki iz Amerike. Prvotno so načrto
vali, da bo vsaj delno prenovljeno
cerkev blagoslovil pomožni škof g.
Kvas na god sv. Roka, kateremu
je bila cerkev posvečena vsaj do
leta 1880, ko je pogorela in je bila
znana po romarskih shodih, ko so
jo obnovili, pa so jo posvetili sv.
Frančišku. A vse kaže, da dela
nekoliko zamujajo in, kot piše
župnijski list Oznanilo, bo sloves
nost prestavljena na 24. avgust.
A. K.

KOMU JAVNO PODPORO
PREDGRAD - Predstavniki
krajevne skupnosti, vaških odbo
rov in strokovne službe kočevske
občine v zadnjem obdobju rešu
jejo probleme, ki so nastali z
ukinitvijo javnega dobra, to je
posameznih delov zemljišč v splo
šni rabi. Tako nastajajo nesoglas
ja med tistimi, ki so proti ukinitvi
javnega dobra, in posamezniki, ki
si želijo pridobiti posamezne dele
zemljišč. Doslej so ta problem
reševali v občini tako, da so kljub
neobstoju materialnega predpisa
sprejemali predpise o ukinitvi jav
nega dobra. Vsi tisti, ki naspro
tujejo njegovi ukinitvi, dokazuje
jo, da ni predpisov, ki so oprede
lili način postopka prenosa teh
zemljišč za druge namene, in
pričakujejo, da bodo občinske
^rokovne službe poskrbele, da bo
vprašanja predlagateljev razre
ševal občinski svet po postopku,
ki se je že doslej izvajal v posa
meznih primerih.

KOSTELSKO -16 lastnikov hiš
se: jje prijavilo za tekmovanje, katera
:ra msa
niša in njena okolica je na
Kostelskem najlepše urejena.
Komisija Turističnega društva
Kostel je že dvakrat obiskala in si
ogledala hiše, treji obisk pa bo v
septembru. Vse hiše in vrtove tudi
fotografirajo in snemajo, da bodo
izdali posebni album in kaseto.

CESAR JE PA ZNAL
VELIKE LAŠČE - Pet občin
zahodne Dolenjske (izjema je
občina Osilnica) je že maja letos
obvestilo vlado Republike Slovenije
o težavah, ki nastajajo zaradi pred
pisov o izdelovanju, vodenju evi
denc, obdavčevanju izdelovanja
suhe robe in ostalih drobnih pred
metov. Predlagali in zahtevali so
tudi ustrezne rešitve. Med drugim so
v dopisu napisali: “Cesar Friderik
III. je že pred več kot 500 leti zna!
prisluhniti tlačanom v svojem ce
sarstvu in je znal na pravilen način
reagirati, da je ohranil demograf
sko ogroženo področje. Upamo, da
bo tudi naša modra oblast znala
prisluhniti naši vlogi-dopisu in da
bo znala nanjo pravilno reagirati."
P-c
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Da fitnessa pri nas “še ne jem
ljemo resno”, pa poleg njegovega
uvrščanja med dejavnosti zim
skega letnega časa po mnenju
Marka Vizjaka izpričuje tudi sta
rostna struktura obiskovalcev
novega kočevskega fitness centra.
“Fitness je namenjen predvsem
srednji generaciji oziroma ljudem
v starosti od 35 do 40 let, k nam
pa hodijo predvsem mlajši od 25
let,” pojasnjuje Vizjak. Da bi
pritegnili tiste, katerim je fitness
v prvi vrsti namenjen, bodo s sep
tembrom uvedli družinske karte,
poleg teh pa tudi prenosne karte
za podjetja. S povečanjem obiska
pa bodo izboljšali tudi svojo po
nudbo s strokovnimi nasveti.
M. LESKOVŠEK-SVETE

NOV PREDPIS O TAKSAH

FITNESS V KOČEVJU- V podjet
ju Fit Mater v obrtni coni na Bregu
je obiskovalcem trenutno na voljo
12 različnih aparatov znanega ita
lijanskega proizvajalca Teclinogim.
Že v kratkem se jim bo pridružilo
še nekaj novih.

KOČEVJE - Od začetka avgu
sta je v kočevski občini v veljavi
predpis o plačevanju komunalnih
taks. Odslej bo te potrebno pla
čevati za uporabo glasbenih av
tomatov in drugih igralskih sred
stev v javnih lokalih, za uporabo
javne površine pred poslovnimi
prostori ter za opravljanje gostin
ske in turistične dejavnosti na teh
prostorih, za začasno uporabo tr
gov in drugih javnih površin razen
pločnikov, za razstavljanje pred
metov, prirejanje razstav in dru
gih zabavnih prireditev, za začas
no uporabo javnega pločnika, za
reklamne napise in drugo, ki so na
javnih mestih in vitrine, v katerih
se predstavlja.

Premalo prostora za šolarje
Zato bodo nadzidali šolo v Velikih Laščah, podružnici
na Ibrjaku pa prizidali učilnico
VELIKE LAŠČE - “Hitro se
približuje devetletna osnovna
šola, razen tega pa narašča števi
lo učencev na centralni osnovni
šoli v Laščah - v novem šolskem
letu bomo imeli oddelek učencev
več v prvem razredu - in na Tur
jaku, zato nujno potrebujemo
nekaj novih prostorov,” je pove
dal ravnatelj šole Edi Zgonc.
Z nadzidavo šole v Laščah se
bodo izognili izmenskemu pouku,

V soboto bo
tradicionalni
spust po Kolpi
Zaključek kajakaške šole

KATERA BO NAJLEPŠA?

podlagi izkušenj podobnih fitness
centrov drugod po Sloveniji raču
najo na večji obisk že jeseni,
vsekakor pa pozimi.

FARA - V soboto, 17. av
gusta, se bodo dopoldne zbi
rali pri trgovini Ofak v Po
toku pri Fari kanuisti, kajakaši in raftaši od vsepovsod,
saj se bo ob 11. uri začel
tradicionalni rekreativni
spust “Slovenske reke” in to
soboto je na vrsti Kolpa. Ta
prireditev je tudi v koledar
ju slovenskih turističnih pri
reditev.Start spusta bo pri
vasi Potok, cilj pa v 13 km
odaljeni vasi Žlebi. Težav
nost proge je 2 do 4. Spusta
se lahko udeleže vse katego
rije kajakov, kanujev in raf
tov, vsak udeleženec pa na
stopa na lastno odgovornost.
Na spustu bodo sodelovali
tudi udeleženci letošnje ko
stelske poletne kajakaške
šole, ki bodo s tem spustom
opravili tudi zaključni izpit.
Startnina znaša 1500 tolar
jev, za kar pa bo prejel vsak
udeleženec spusta unikatni
spominek in malico. Po kon
čanem tekmovanju bo še pri
jateljsko srečanje udeležen
cev spusta, katerega organi
zator je domače Turistično
športno društvo Kostel.
J. P.

ki bi bil ob uvedbi devetletne šole
sicer nujen. Pridobili bodo tri
učilnice za potrebe razrednega
pouka. Začasno pa so prostorsko
stisko rešili tako, da so učilnico za
tehnično vzgojo preselili v šolsko
zaklonišče.
Na šoli bo začel delovati tudi
oddelek glasbene šole, ki ga bo
obiskovalo okoli 30 učencev. V
minulem šolskem letu je bil v
Laščah le pouk kitare, medtem ko
so se morali učenci voziti k pouku
klavirja v okoliške glasbene šole,
kar je bil za starše velik strošek in
izguba časa. Želje pa so, da bi bil
v Laščah še pouk za pihala in
harmoniko.
Na podružnični šoli Turjak je že
nekaj let prostorska stiska. V
novem šolskem letu pa se bo
število otrok zvišalo od sedanjih
32 na 37. V tej štirirazredni šoli
imajo le tri učilnice, zato je odde
lek za 3. in 4. razred kombiniran.
Nova učilnica bi bila hkrati tudi
večnamenski prostor.

Vračanje h
koreninam
slovenstva
Bloški kmečki praznik
NOVA VAS - Tradicional
ni kmečki praznik, ki je bil v
nedeljo, 4. avgusta v Novi
vasi, tokrat že osemnajstič, je
pritegnil najmanj 4 tisoč
obiskovalcev, čeprav je orga
nizatorjem še dopoldne na
gajal dež.
Tokrat so za razliko od
politikov imeli besedo kar
domačini. Tako je znani kul
turnik Franc Škrabec - Obloški Tonček na svoj znani hu
morni način odprl začetek
kmečkih iger ter predstavil
politične in gospodarske
zagate, ki tako ali drugače
peste Bločane, ki bi med
drugim radi svojo občino. V
domačem narečju je pripove
doval stare zgodbe, ki so še
danes aktualne in se seveda
ponavljajo. Po osamosvojitvi
je do letos te igre organizira
la SLS iz Cerknice. Sedaj so
pač v drugi občini in so kaj
pak ustanovili svojo podruž
nico SLS. Pri tem ne gre
prezreti zagnanega organiza
torja Jožeta Zgonca, sicer pa
z igrami in praznikom za
nekaj dni zaživi vsa Bloška
Planota.
Jernej Zabukovec, župan
občine, je v družbi sosednjih
županov na kratko vse pri
sotne pozdravil in med dru
gim dejal, da upa, da se bodo
težave, s katerimi se sreču
jejo, rešile v zadovoljstvo
vseh, sicer pa je menil, da je
takšno srečanje vračanje h
koreninam slovenstva.
Tradicionalnega sprevoda
kmečkih voz, prikaza opravil,
domačih jedi in vedno novih
pogruntavščin se ljudje, kot
kaže nikoli ne naveličajo, go
tovo pa najbolj pritegnejo
konjske dirke, ki iz leta v leto
postajajo večja športna
atrakcija.
A. KOŠMERL

Čiščenje jezika
Na hrvaški strani Kolpe uporabljajo
prebivalci pol slovenskih besed
ZGORNJA KOLPSKA DOLI
NA - Te dni smo zvedeli iz zanes
ljivih virov, da so starše na hrvatski
strani Kolpe opozorili, naj doma
govore z otroki hrvaško. Do tega pa
je prišlo zato, ker so ugotovili, da
hrvaški otroci v šoli, odrasli pa
doma uporabljajo kar polovico
odstotkov slovenskih besed.
Tisti, ki se prizadevajo za čisto
hrvaščino na svoji obali Kolpe,
imajo morda po svoje celo malo
prav. Očitno pa jim ni znano, da si
zakonci že po pravilu iščejo zakon
skega partnerja na nasprotnem
bregu Kolpe ali Čabranke: Sloven
ci in Slovenke na Hrvaškem, Hr
vatje in Hrvatice pa v Sloveniji.
Tako na obeh bregovih Kolpe in
Čabranke ne govore niti prave
hrvaščine in niti prave slovenščine.
To je posebno narečje, ki je zelo
zanimivo in ki bogati oba jezika,
slovenskega in hrvaškega. Žato ne
bi kazalo uvajati nekakšno jezi
kovno oz. etnično čiščenje, saj se
tudi na Hrvaškem najdejo razum
niki, ki zagovarjajo narečja in
menijo, da bi jih kazalo ohraniti
celo z uvajanjem pouka v doma
čem narečju.
Seveda pa ne bi bilo slabo, če bi
pristojni in drugi vedeli kaj več o
zgodovini teh krajev. Očitno pa na
Hrvaškem ne upoštevajo nepri
stranskih ugotovitev svojih zgodovi
narjev, Slovenci pa smo za zgodovi
no in urejanje mednarodnih zadev
očitno pravi nesposobneži.
Edina in najpomembnejša svet
la točka so torej le ljudje, ki žive na
obeh straneh Kolpe in Čabranke, se
ne menijo za meddržavne nespora
zume, se obiskujejo, se še naprej
poročajo po stari navadi in govore
v svojem narečju. Temu (še) ne
morejo do živega niti izpadi in
navodila raznih prezagretih nacio
nalistov z obeh bregov Kolpe in
Čabranke.
,
J. PRIMC

• Kdor hoče živeti v miru, naj ne
pove, kar ve, in naj ne verjame,
kar sliši. (Arabski pregovor)

ŽIVAHNO NA KOLPI IN OB NJEJ - Kolpa je te dni kar dobro obiska
na. Gostje se zelo radi spuščajo z raznimi plovili po reki, predvsem še z
rafti. Na fotografiji ena izmed skupin, ki se je peljala od gostišča Kovač v
Osilnici do Kolpe s kombijem, nato pa nadaljevala vožnjo z rafti po Kol
pi. (Foto: J. Primc)

Povezava s Slovenijo se odmika
Vedno nove ovire pri gradnji ceste do Osilnice - Kaj z zdravstveno postajo?
OSILNICA - Na zadnji seji občinskega sveta Osilnice so ugotovili,
da bo letošnji občinski proračun znašal 14,802.000 tolarjev. Sprejeli
so pravilnik o višini in metodologiji določanja dela plače in drugih
prejemkov, ki pripadajo nepoklicnim funkcionarjem občine in
pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi. O kadrovskih
spremembah pa smo že poročali.
Posebno pozornost so spet pos
vetili cestam, saj občina še vedno
nima zadovoljive povezave s Slo
venijo. Obkolpska cesta je komaj
primerna za osebne avtomobile,
nova cesta od Kočevske Reke do
Osilnice pa le počasi napreduje,
saj zaradi raznih ovir njena grad
nja postaja vprašljiva. S soglasjem
naravovarstvenikov verjetno ne
bo večjih težav - čeprav so doslej
bile - pojavljajo pa se težave zara
di pridobivanja soglasij lastnikov
zemljišč, preko katerih bo poteka
la cesta. V mnogih občinah so
veseli, če cesto dobe in pri tem
celo darujejo zemljišča, material,

denar - uvedejo celo samoprispe
vek, kot naprimer za magistralno
cesto Kočevje-Brod na Kolpi - in
še prostovoljno delajo, pri grad
nji ceste do Osilnice pa nastajajo
zapleti. To pomeni, da bo cesta v
ugodnih okoliščinah zgrajena do
leta 1998, če bodo ovire, pa kas
neje ali morda celo ne. V načrtu
je tudi preplastitev ceste OsilnicaSela, ki je stara in dotrajana in še
več drugih del.
Ko so razpravljali o pokrivanju
občine s TV signalom, so menili,
naj bi za vseh 420 gospodinjstev v
občini zgradili kabelsko televizijo.
To bi bilo ceneje, kot če bi za to

* Med razpravo o zdravstvu so
ugotovili, da je za zdravstveno
oskrbo krajanov, tudi po zatrdilu
ministra za zdravstvo dr. Boži
darja Voljča, poskrbljeno, raz
pisali pa bodo spet delovno me
sto za stalno medicinsko sestro.
Zdravstvena postaja je last Zdra
vstvenega doma Kočevje, po delit
veni bilanci pa bo pripadla občini
Osilnica. Prostori so potrebni te
meljite obnove, spodnji prostori
so neizrabljeni in po enem izmed
predlogov naj bi tu uredili vrtec,
prostore za politične stranke,
morda pa tudi prodajalno zdra
vilnih pripomočkov
območje gradili pretvornike, po
leg tega pa bi lahko sprejemali več
programov.
J. PRIMC
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TAJNIK PREMALO ZA PO
DJETNIKE? - Ivanški župan
Jernej Lampret je v tokratni
številki Dolenjskega lista (spet)
glavna zvezda. In le kako bi bilo
drugače, ko pa gre za prvega
moža v občini, ki ga hočejo imeti
ljudje v svoji sredi skoraj na vsa
ki pasji procesiji, skoraj kot pred'
sednika države Kučana. Zbor
ivanških podjetnikov oz. obrtni
kov, ki ga je nedavno sklical
župan, je pa že kar pomembna
zadeva, zato brez župana, čeprav
je prišel tajnik občine Vinko Blat
nik in še nekdo z občine, nam je
potožil eden močnejših ivanških
obrtnikov, niso hoteli “sejati”. In
so se razšli po približno pol ureDEPOLITIZACIJA - Svetni
ku Francu Godeši (LDS) in še
komu gre v nos, ker ima župan v
občinskem glasilu Klasje vsa
kokrat na prvi strani svoj uvod
nik, za stranke pa je glasilo (bilo)
doslej dokaj zaprto. Zoper stali
šče občinskega sveta, da bi stran
kam sploh oi emogočili politični
marketing v Klasju je protestiral
predsednik SLS Cveto Zupančič.
Očitno je uspel, saj se v zadnji
številki ze dvakrat pojavljata svet
nik Godeša in Zelena alternativa.
Župan pa sporoča kritikom, ki so
pogrešali uradno praznovanje
Dneva državnosti, aa so skušali v
preteklih letih tudi šentviški ta
bor depolitizirati in da “bi bilo
vprašanje o nepraznovanju Dne
va državnosti odveč, če bi se
srečali na Janjah, v Radohovi
vasi, Ambrusu, Šentvidu, Ivančni
Gorici, Krki, Stični in na vseh
naših šolah. Saj bi se lahko le
spraševali, katera je bila central
na proslava...”

V

Zupanu ni za razkošne limuzine
Ivanški župan Jernej Lampret odgovarja svetniku Francu Godeši o nakupu službenega
avtomobila brez javnega razpisa in o spornih avtomobilih za delitveno bilanco
IVANČNA GORICA - Na vztrajne zahteve občinskega svetnika LDS,
Franca Godeše, naj ivanški župan vendarle pisno odgovori na nekate
ra vprašanja, je Jernej Lampret (SDS) v nekoliko ironičnem tonu naj
prej poskrbel za pojasnila “o velikem problemu v zvezi z nakupom
županovega avtomobila”, o čemer so bili po županovem mnenju občani
in bralci slovenskih časnikov že izčrpno obveščeni.

OBNOVA STARINSKE GOTSKE CERKVE NA STRAŽARJEVEM
VRHU - Slemenska vas vrh Kamnega Vrha pri Ambrusu se zahodno od
tod dvigne v Hrib (520 m), na severu pa v 500 metrov visok Stražarjev vrh,
kjer kraljuje starinska gotska cerkev sv. Petra, krita s skodlami. Značilnost
te cerkvice z rebrasto obokanimi poligonalno zaključenim prezbiterijem je,
da ima v ladji bogat lesen kasetiran strop (na posnetku). Tega in freske, ki
kraseprezbiterij, so nedavno temeljito obnovili delavci ljubljanskega zavoda
za varstvo naravne in kulturne dediščine. Freske je leta 1459 naslikal Ja
nez Ljubljanski, človeško masko v listni trti na oboku pa razlagajo celo
kot njegov avtoportret. Glavni oltar je iz leta 1660, stranska pa sta iz 1709.
(sv. Lovrenca) in 1710. leta (sv Apolonije). Ključ cerkve sv. Petra, enega
izmed biserov sakralne umetnosti v tem delu Suhe krajine, hranijo v vasi
Hrovatovi, kjer obiskovalcem prijazno ponudijo tudi kozarec pijače. (Foto:
P. Perc)

“Ne gre za avtomobil, ki bi
služil potrebam reprezentance,
temveč izključno za nadomestilo
lastnega osebnega avtomobila
župana, ki ni nikoli sedel v razkoš
nih limuzinah,” poudarja Lam
pret in dodaja, da je bila odločitev
o nakupu v županstvu lahka (naj
spomnimo, daje župan že na seji
ivanškega občiskega sveta, ko se
je začela polemika o nabavi služ
benega avtomobila R-19 brez jav
nega razpisa, povedal, da tak avto
potrebuje, ker je v letu 1995 s
svojim avtom za potrebe županst
va prevozil 35.000 km in zato pre
jel le 60.000 tolarjev kilometrine).
Župan Lampret na vprašanje
svetnika Godeše pojasnjuje, da je
bil navsezadnje sporni avtomobil
“nuden le v uporabo in ne gre za
ugoden zakup z možnostjo kas
nejšega odkupa, kakršnega se
običajno poslužujejo v podobnih
primerih.” Lampret pravi, da je
bila devetnajstica kupljena brez
razpisa, saj je v podobnih prime
rih praksa, da nižjih cen, kot so v

tovarniških prodajalnah, ni mogoče dobiti. “Kot dobri gospodarji
smo kljub temu pridobili dva
predračuna (AC Vovk Trebnje z
dne 12.12.1995 in Revoz Novo
mesto z dne 14.12.1995), ki to
dejstvo potrjujeta. Cena kuplje
nega avtomobila je bila 1.853.604
tolarjev in je bila za okrog 30.000
tolarjev nižja od prve ponudbe.”
Lampret opozarja, da se je
občina spopadala z začetnimi
zagatami in da je bil zato potre
ben določen čas, da so se potrebe
dokončno pokazale. Planirana
sredstva so bila zadostna le za
nakup najnujnejše tehnične in
pisarniške opreme. Za začetne
težave ivanške občine pa je poka
zala razumevanje tudi država, saj
ji je dodelila sredstva za najnuj
nejše potrebe. Tudi inšpekcija, ki
je nadzorovala porabo sredstev,
pridobljenih z ministrstva za fi
nance, ni imela pripomb. “Resje,
da tudi z razpisom ne bi bilo pri
hranka, gotovo pa je, da bi razpis
moral biti objavljen, kar je ugo-

• Ivanški župan Jernej Lampret
in člani komisije za ureditev
premoženjsko pravnih razmerij
prejšnje občine Grosuplje so si
prizadevali, da bi izmed petih, ob
koncu delovanja stare grosupelj
ske občine na novo nabavljenih
avtomobilov, dobili na uporabo
več vozil. Ivanški občini so po
nudili vozilo Škoda Favorit, Obči
narji pa so se raje odločili za leto
dni starejšega golfa. Vsi drugi
avtomobili so imeli že ob nakupu
določene uporabnike. Sporni av
tomobili ostajajo predmet de
litvene bilance. Očitek, da si žu
panstvo ni prizadevalo, po mne
nju župana Lampreta potemta
kem lahko velja v isti meri za vse
ostalo premoženje, ki je predmet
delitvene bilance.

tovil tudi nadzorni odbor,” samo
kritično ugotavlja župan Lampret
in se zahvaljuje občinskemu svet
niku Godeši za opozorilo, hkrati
pa ga naproša, “da tudi v bodoče
tako vestno bdi nad vsemi javni
mi sredstvi, saj so njegove dolgo
letne izkušnje iz prejšnjih časov
tudi zdaj zelo uporabne.”
P. PERC

Trebanjske iveri

Prevoze šolarjev bodo pocenili
Občinski svet v TVebnjem pooblastil pogajalsko skupino svetnikov, da sklene dogovor
z avtobusnimi prevozniki glede cene prevozov šolarjev v tem šolskem letu
' ''

SKALOMET IN BETONSKI SLOPI V ZAŠČITO REGIONALKE Delavci novomeškega cestnega podjetja si že nekaj časa prizadevajo, da
bi regionalno cesto R-326 Boštanj - Mokronog, zlasti na odseku do Jelov
ca, kjer je regionalka vpeta med reko Mirno in okoliškimi hribi, uredili, da
bi po njej potekal čim bolj varen promet. Z brežin na cesto namreč pogos
to pada kamenje in celo skale, zatorej pozornost voznikov na tej ovinkasti
cesti, zlasti ponoči, ni nikoli odveč. Cestarji zdaj urejejo 90 m skalometa
pod Pingartom, pred Radovanom pa so v podporo brežine namestili v
dolžini 22 m armiranobetonske slope, ki jih bodo te dni prišli sidrat v
brežino delavci Geološkega zavoda iz Ljubljane. Promet bo tako še nekaj
časa potekal izmenično, na zoženem cestišču pa ga urejajo tudi i pomočjo
semaforjev. (Foto: P. P)

STROJNI KROŽKI SE UVELJAVLJAJO NA DOLENJSKEM IN V
POSAVJU - Na okrogli mizi o strojnih krožkih, ki jo je v Tržišču pripravi
lo tamkajšnje Društvo podeželske mladine, vodil pa jo je tajnik Zveze
strojnih krožkov Slovenije mag. Marjan Dolenšek (na posnetku drugi z
leve), so ugotovili, da se SK lepo uveljavljalo tudi na Dolenjskem in v
Posavju. Božo Kravcar, kmet iz Praproč (Trebnje), je tako vodja največjega
SK v Sloveniji Temenica - Mirna z 206 člani, Toni Žnidaršič, predsednik
SK Posavje iz Brežic, s 93 člani in inž. Franc Živič, tajnik SK Sevnica, s 65
člani, sicer pa zaposlen na Kmetijski svetovalni službi, so ob pomankanju
določenih strojev v konicah izpostavili težavo, da nekateri lastniki
kmetijskih strojev še vedno neradi napišejo račun za svoje opravljeno delo.
(Foto: P P.)

TREBNJE - Navkljub dopustniškemu času so se trebanjski svetni
ki sestali prejšnji teden na krajši seji, predvsem, da so sprejeli
pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem, pravilnik o dodelje
vanju socialnih stanovanj v najem ter se dogovorili o razpisu za pri
dobitev sredstev subvencij za pospeševanje razvoja podjetništva in
kmetijstva v občini TVebnje za leto 1996 ter o javnem razpisu za uve
ljavljanje sredstev za intervencije v kmetijstvo.
Ob obravnavi zapisnika 17. seje
občinskega sveta je svetnik Jože
Vencelj (SDS) poročal o oprav
ljenem pregledu pogodb za os
novnošolske prevoze za šolsko
leto 1996/97 in o pogajanjih i
zainteresiranimi prevozniki. Svel
je namreč Venclja in njegove
kolege Tonija Kotarja (SDS),
Antona Urbančiča (SKD) in Iva
na Vovka (ZLSD) na prejšnji seji
zadolžil, naj preverijo pogodbe in
ugotovijo pravilnost postopka.
Svet je že tedaj pooblastil skupi
no, naj od novomeškega pre
voznika Gorjanci izposluje ugodnješo ceno, v skrajnem primeru
pa lahko razpis tudi razveljavijo

VINOGRADNIKI NA
RADGONSKI SEJEM
SEVNICA - Društvo vinograd
nikov Sevnica - Boštanj vabi svoje
člane in ostale vinogradnike v
torek, 27. avgusta, na ogled kme
tijskega sejma v Gornji Radgoni.
Avtobus bo odpeljal izpred hotela
Ajdovec v Sevnici ob 6.30, vrnitev
pa je predvidena v večernih urah.
Cena izleta je 2.500 tolarjev.

Razočarani starši najhujši kritiki
Merila pri dodeljevanju Zoisovih štipendij so milo rečeno nenavadna
SEVNICA - Približno dve tretjini posavskih dijakov in študentov, ki
se redno šolajo, je v preteklem šolskem letu prejemalo eno od štipendij.
Največ, kar 2238, jih je prejemalo republiško štipendijo, 253 najbolj
nadarjenih Zoisovo in samo 226 kadrovsko štipendijo. Kadrovsko šti
pendiranje, že nekaj let upada in po besedah Andreja Mihelina z
območne enote Republiškega zavoda za zaposlovanje v Sevnici očitno
tudi v prihodnjem šolskem letu ne bo občutneje podpiralo izobra
ževanja mladih, saj so posavska podjetja razpisala le 127 kadrovskih
štipendij!
Spremenjen pravilnik o štipen
diranju je zaostril pogoje prido
bitve republiške štipendije za sta
re šipendiste, saj lahko ti po no
vem presegajo osnovni cenzus le
do 10 in nič več do 20 odstotkov!
Pri štipendiranju nadarjene mladeži pa se je zgodila največja sprememba, kajti v naslednjem šol
skem letu so ukinili cenzus za
Zoisove štipendiste, hkrati pa
zaotrili pogoje za nadaljnje preje
manje te najbolj zaželjene in
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najvišje štipendije, saj je pred
videno “mirovanje” ali celo izgu
ba štipendije, če štipendist ne
doseže ustreznih rezultatov. Rav
no pri “boju” za pridobitev te šti
pendije imajo starši nadarjenih
otrok veliko pripomb, češ da so
merila pri dodeljevanju Zoisovih
štipendij milo rečeno nenavadna,
saj naj bi prejemali te štipendije
očitno tudi taki, ki se med šola
njem niso izkazali kot najbolj na
darjeni v šoli in uspešni v izven-

* Razpis za republiške in Zoiso
ve štipendije je bil objavljen v
Delu in Večeru 24. julija. Vse
podrobnejše informacije pa lah
ko dijaki, študentje in njihovi
straši dobijo na Uradih za delo
Brežice, Krško in Sevnica, kamor
morgjo dijaki oddati vlogo za šti
pendijo najpozneje do 5., štu
dentje pa do 30. septembra. Cen
zus za pridobitev republiške šti
pendije za šolanje v kraju biva
lišča je 33.140 tolarjev bruto, za
šolanje izven kraja bivanja pa
43.082 tolarjev bruto.
šolskih dejavnostih. Med najost
rejšimi kritiki so seveda starši, ki
so pač razočarani, ker njihovi
otroci niso dobili Zoisove šti
pendije.
J
P. P.

zaradi prevelikih odstopanj. Ven
celj je povedal, da ni res, da je
ponudba prevoznikov precej dra
žja, kot so pričakovali, ker so šli v
parcialni razpis. Ravnatelji os
novnih šol so se bolj ogrevali za,
Gorjance, ker tega prevoznika že
poznajo in jim gre za zanesljivost,
niso pa se toliko spuščali v finanč
no plat ponudbe, kot je povedal
na sestanku s svetniško pogajal
sko skupino Štefan Kamin, ravna
telj največje OŠ - OŠ Trebnje. Na
vsako šolo je po besedah Kotarja
prišlo vsaj od 3 do 5 ponudb in le
mirnska šola se je odločala po

Sevničan
v
Stricelj v vrhu
raketarjev sveta
Prvi v Košicah
KOŠIČE - Na tekmovanju
raketnih modelarjev za sve
tovni pokal v Košicah na
Slovaškem, ki je bilo v začet
ku avgusta, sta se v močni
članski konkurenci zelo do
bro odrezala člana Astronavtično raketnega kluba Vega
iz Sevnice, Sevničan Igor
Štricelj in Novomeščan Kri
stijan Crnoja. V kategoriji
raket s trakom je Štricelj, ki
sicer še lahko tekmuje tudi za

ekonomskih merilih, prevoznike
pa je tudi obvestila o vseh ponud
bah.
Vencelj je poudaril, da bodo
očitno najtrša nadaljnja pogaja
nja s podjetjem Gorjanci. Pove-r
dalje tudi, da so trebanjski zaseb
ni prevozniki kupili še 5 avtobu
sov in zagotavljajo tako ceno kot
Gorjanci in vsaj tako kakovost
prevozov. O tej je svetnik Tone
Fortuna (SLS) dejal, da imajo v
Velikem Gabru z Gorjanci kaj sla
bo izkušnjo. Vencelj je odvrnil, da
se bo skušal dogovoriti z Gorjan
ci, da bi prevzel prevoze trebanj
skih osnovnošolcev po isti ceni
kot lani, saj so očitno v ponudbah
še rezerve. Vsekakor pa bodo pri
hranili občinskemu proračunu
nekaj milijonov (5 do 6?) tolarjev,
glede na tisto, kar so prvotno
ponujali prevozniki.
P. P.

mladince, osvojil prvo mesto
in se zavihtel med tri naj
boljše v skupni razvrstitvi
svetovnega pokala. Drugi je
bil vedno nevarni Italijan
Antonio Mazzaracchio, tretji
pa Slovak Vasil Pavlik. V ka
tegoriji raketoplanov je zma
gal že omenjeni Italijan,
Crnoja si je priboril 11.,
Štricelj pa 12. mesto. Pred
sednik ARK Vega Drago
Perc, do tega tekmovanja
vodilni v točkovanju za sve
tovni pokal, se tega tekmo
vanja zaradi pomanjkanja
denarja ni udeležil in s tem
izgubil vodilno mesto ter
možnosti za osvojitev svetov
nega pokala FAI (Medna
rodne aeronavtične federa
cije).

ŠTRICELI ZMAGAL NA TEKMOVANJU ZA SVETOVNI POKAL
Takole so najboljši trije raketni modelarji po tekmovanju v kategoriji
raket s trakom dobili okoli vratu kolajne, v roke pa pokate. Z desne:
Italijan Mazzaracchio, Slovenec Štricelj in Slovak Pavlik.
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NAGLICA - Zadnji občni zbor
podružnice SLS v Trebnjem so
sklicali tako na hitro, da niso us
peli povabiti predstavnikov sed
me sile. Pač pa je prišel njihov
prvak Marjan Podobnik, kije po
hvalil trebanjsko podružnico
SLS, kot eno najboljših v Slove
niji. Poslanec Lojze Metelko ]e
poročal o svojih dosežkih. Po zbo
ru so se člani trebanjske SL!>
udeležili srečanja okrog 300 žena*
ki so nekdaj obiskovale gospodi
njsko šolo v Mali Loki. Napove
danega prvaka SKD Lojzevta Pe
terleta na tem srečanju na Čateža
ni bilo, zato si ga je lažje nekoli
ko sposodil član ansambla Mi tri
je pa še en. “Najbrž je šel na
Triglav. Tam je pomagal vstati
ženski, ki je padla na zadnjico.
Peterle ji je rekel: Zijaj boste pa
verjetno mene volili. Ženska pa je
Peterletu odrezavo odvrnila: Saj
nisem padla na glavo, ampak na
rit!” In množica seje zakrohotad'KS, MESTO, OBČINA - Svet
nica Žvonka Falkner (ZLSD)Je
vprašala, kdaj je mesto Trebnje
last krajevne skupnosti in kdaj
last občine? Je bil na vpogR“
urbanistični načrt mesta Trebnje'
tudi zazidalnega načrta Cviblj*j
kjer so ljudje naleteli na težave-.
Falknerjeva je še vprašala, zakaj
rten lAivrtiNjc
Finančno poročilo za CRPOj/
Čatež in za Knežjo vas verjetno s,"
lep čas ne bo zadovoljilo svetnL
ka Antona Urbančiča (SKD),saJ
je prepričan, da je bilo zelo mat
narpipnppa “lavni raznis za i 1
ijcii v uiuuiicui iiniu, z.atu .
vedeli. Je res isti izvajalec naj
boljši? Zdi se, da se ta dena'
čudno pretaka po občini, nadzorni odbor pa ne dela.”

Sevnlški paberki
TELOVADNICA - Boštanj**'
ni so veseli, ker se približuje
koncu gradnja telovadnice pri«’,
novni
llirvm auii,
soli, m
ni jim
jim pu
pa tiiumz,
znano, zaK >
so investitorji odstopili od idejijS
ga projekta v tej meri, da je ost
obiekt komajda še primeren *
rokomet, ne bo pa poprej prem
idene tribune. Nekateri namiguj^
jo, da je to maslo Sevničanov,11
da se bojijo novega rivala.
.,
VESLANJE - Boštanjski ga**
ci na raznih tekmovanjih osvaj*
jo številna odličja, zato so stran >
trepet tekmecev. Organizat^
gasilskega tekmovanja v veslanj
na jezu hidroelektrarne Vrhov«
PGD Loka, ki naj bi bilo v sobot«;
24. avgusta, si je verjetno rav«
zato privoščil tolikšno “Pol°u
nost” do boštanjskih gasilcev;«
samo njim že z razpisom omejuj
nastop le z eno ekipo, vsem 9
talim pa Omogoča po dve ekip'-,:
MIMOHOD - Eden najb«j
znanih lovcev v Sevnici je prejsnJ
teden zašel v gostem mestne
prometu, raznovrstni hlapi Pa K
ga tako zmedli in izmučili, d* L
zašel s svojim jeklenim konjiče
na Drožanjsko cesto in tam spr/
ševal, ali ni blizu njegov doUj
Zgrešil ga je le za okrog 2 kn?; ‘ |
se mu smilil menjalnik, ko je is*
pravo brzino, se naposled utr
dil, kakšno urico odaremal v
sredi ceste in nato le naciljal sv
jo hropečo koreto proti domu-
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Krške novice
labodov spev libne?

Po ponedeljkovih večurnih pogajanjih predstavnikov krške proizvodne enote Laboda (pogajalsko
skupino je vodil predstavnik
Posavske območne organizacije
svobodnih sindikatov Jože Černoša) z glavnim direktorjem La
boda Andrejem Kirmom in njeSovimi sodelavci v Krškem, so
pčitno dosegli za obe strani spre
jemljiv dogovor. Napovedana
stavka je namreč preložena za
Nedoločen čas. Delavci krškega
Laboda bodo do konca leta dobili
izplačan regres po obrokih. Prvih
10 tisočakov naj bi prejeli te dni.
S tem so soglašali delavci na tor
kovem zboru. 27. avgusta pa se bo
Pogajalska skupina z vodstvom
Podjetja začela temeljito pogo
varjati še o plačah. Torej o kakšjtem labodjem spevu krškega La
boda, kot so namigovali zli jeziki,
ai niti približno res, kajti Novotoeščani, navzlic trenutnim slab
šim kazalcem uspešnosti poslo
vanja, cenijo napore 273-članskega kolektiva in ustvarjeno
Premoženje v vseh teh letih. A se
bo (kot kaže) kmalu prostovoljno
Poslovil od tega delovnega me-sta
dosedanjj direktor krškega Labo
da Ivan Zoher.
ŽUPNIK KOT GRADBINEC
'Ce je bivši ameriški predsednik
9arter tudi dober tesar, ne vemo,
travno je bil to nekoč njegov
Poklic. Da pa se rajhenburški
Župnik Jože Špes ne spozna le na
dušeslovje in vodenje svojih “ovvic”, so se Brestaničani lahko
Prepričali med skoraj trimesečno
abnovo podružnične cerkvice sv.
“oštjana. Špes bi imel v gradbe
ništvu kaj početi. Ima velike orga
nizacijske sposobnosti in spretno
Rokovanje z gradbenimi materiab bo še kako dobrodošlo, če naj
P1 čim ceneje obnovili propada
joče božje hrame v župniji.

!ovo v Brežicah
nevoščljivost ali po
slovna ODLIČNOST? - Di

rektorja čateških Term Boruta
Mokroviča, enega uspešnejših
jlovenskih poslovnežev, turistični
I11 verjetno tudi gostinski delavci
? sosednjih manjših krajev nimaJ° kaj preveč v čislih. Zvedeli
JPro, da naj bi bil namreč prav
Mokrovič tisti, ki naj bi odločno
nasprotoval, da bi na recepciji
'erm bili na voljo gostom tudi
Prospekti oziroma reklamno
Sradivo, s pomočjo katerih bi goS|je spoznali, s kakšno turistično
Ponudbo razpolagajo manjša
Puristična društva oziroma kraji.
Se več: prvi mož Term naj bi tudi
dosegel, da na brežiškem turistič!'e,n prospektu ni vrisana dolgo
va povezava med Termami na
katežu in Mostecem, z brodom
Ce* Savo, ki pa jo, denimo, pre
dore Atlas Slovenije. Ibristični
?elavci, ki se s turizmom ukvarja
jo ljubiteljsko, takšen odnos
v°dilnega moža brežiškega turiz
ma nimajo ravno za odraz poslov?e odličnosti, ampak to razume
jo kot nenavadno nevoščljivost,
djj bi kakšno drobtinico z bogato
obložene mize slučajno dobil še
'do.
,. ŽUPAN Z GLAVO - Na nede
lji slovesnosti v Kapelah ob
~nevu gasilcev gasilske zveze
“režice in 70-letnici GD Kapele
e imel krajši pozdravni nagovor
pdi brežiški župan Jože Avšič.
pien izmed prisotnih domačinov
"Jkomentiral, da mu je všeč, ker
/hitov župan vedno govori brez
^pisanih govorov, iz glave, s
pemislekom in ne na pamet. In
:°t bi ga Avšič slišal, je na koncu
P°2val, naj se z močnim aplavzom
dhvalijo vsem gasilcem za njihoj0družbeno koristno delo. Seveso zbrani na zborovanju dodora ogreli svoje dlani, ker so se
Prepričali, da imajo župana - z
slavo.

MŠŠ
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Brestaniški trg se naglo prazni
Že 32 praznih hiš, doma ostajajo ostareli - Uspešen začetek obnove podružnične cerkvice
sv. Boštanja - Izvor iz romanike - Bo še volje in denarja za obnovo?
BRESTANICA - V Brestanici je staro trško jedro sicer zaščiteno, a
nezadržno propada, vsaj tako naglo se praznijo hiše, kot da mu je
usojeno, da bo postal trg duhov. Kar 32 hiš je že praznih in le še v 15
žive, zvečine ostareli, krajani. Nekdaj so poznali v Rajhenburgu Ce
hovsko ulico; obrtniki so poslali otroke na šolanje po svetu, domov pa
se praviloma niso vračali. Nekoč je bilo v Brestanici 13 gostiln, danes
trg ne more preživeti niti ene gostilne in ene trgovine, pravi predsed
nik Turističnega društva Brestanica Mirko Avsenak, tudi bivši pred
sednik tukajšnje krajevne skupnosti, zdaj pa namestnik predsednika
KS.
Rajhenburška župnija praznuje
letos 700-letnico prve omembe.
Krajevna skupnost Brestanica je
ob tej priložnosti letos izročila

STRELA ZANETILA
POŽAR
KRŠKO - Neurje, ki se je
razbesnelo v nedeljo, ni pri
zaneslo gospodarskemu po
slopju, last 66-letnega A. B.
s Creteža pri Krškem. V
poslopje je namreč udarila
strela. Požar seje takoj razši
ril po lesenem ostrešju po
slopja, velikega 14 x 10 me
trov. Ogenj je zajel seno, ki je
bilo zloženo pod ostrešjem,
zgorel je pa tudi leseni strop
poslopja, medtem ko je spo
dnji del, zidan iz kamenja in
opeke, le ožgalo, zaradi vro
čine pa je razpokal. Zgorelo
je leseno ostrešje, 14 ton
sena, tona pšenice, pol tone
koruze, poldrugi kubik desk,
traktor, kmečki voz in orod
je. Požar so lokalizirali po
klicni gasilci iz Krškega in
prostovoljni gasilci gasil
skega društva Gora. Škode je
za okoli 2 milijona tolarjev.

Zadolževanje
neizogibno
Iz proračuna premalo
turizmu in kmetijstvu
KRŠKO - Svetniki občine Kr
ško so na zadnji seji obravnavali
polletni pregled izvršitve občin
skega proračuna, ki ni v stanju v
roku plačevati obveznosti, zato je
potrebno najemati likvidnostna
posojila, kar povzroča še dodatno
porabo že tako skopo odmerjenih
sredstev.
Prihodki so bili v polletju rea
lizirani v višini treh četrtin načr
tovanih, vendar v občinski upravi
pričakujejo, da bo v drugi polovi
ci leta struktura nekoliko ugod
nejša, predvsem pri postavki
občinskih taks, ko naj bi se pozna
li učinki sprejetega odloka o tak
sah in povračilih za obremenje
vanje okolja in racionalno rabo
ter izkoriščanje naravnih dobrin
na območju občine Krško.
Zadolženost proračuna se je v
prvih šestih mesecih bistveno
zmanjšala, vendar pa takšna slika
ni povsem stvarna, saj v prvi
polovici leta ni bilo večjih inve
sticijskih del. Kot je povedal pred
stavnik občinske uprave, bo letos
gotovo prišlo do zadolžitve prora
čuna, vendar jo bo možno pokriti
v prvih mesecih prihodnjega leta.
Glede izvrševanja proračuna so
bili svetniki mnenja, da je bilo
premalo denarja namenjenega
turizmu in kmetijstvu.
T. G.

SLAB VODOVOD NA RAKI

V času od 27. julija do 1. av“Psta so v brežiški porodnišnici
Idile: Melita Pešec iz Sevnice
'Leo, Alenka Dirnbek iz Brezi5® - Tio, Tatjana Mlakar iz
Porenje vasi - Klemna, Tatjana
?°sta z Broda - Sebastijana,
mia Tičar iz Velikega MrašejPega - dečka, Irena Kralj iz
Iranja - Roka, Petra Kovač iz
bfešnjic - Filipa, Marjanca Babik iz Velikega Mraševega .edka, Irena Umek iz Križ Jerneja, Simona Vidovič-Šturm
c Krškega - Miha in Tatjana
”°štohar iz Rožnega - Matjaža.

M A Š IH

RAKA - Na zadnji seji sveta
krajevne skupnosti Raka je bivši
predsednik sveta krajevne skup
nosti prisotne seznanil s proble
matiko vodovodne napeljave na
vodovodu Raka, ki je bil zgrajen
pred 10 leti. Cevi od vrtine do
zbiralnega bazena so bile nestro
kovno položene, sedaj pa jih je
napadla rja, zato postajajo luk
njičaste in bo v kratkem času po
trebna zamenjava. Zato je dala
svetnica Justina Molan občinski
upravi pobudo, naj odgovorni
poiščejo finančno in izvedbeno
rešitev za sanacijo vodovoda, s
stroški pa naj ne bremenijo več
krajevne skupnosti Raka; ta bo
sredstva, ki jih bo dobila za delo
vanje krajevne skupnosti, name
nila drugim programom.
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župniji zlato plaketo. Ta častitljiv
jubilej farani in drugi krajani
obeležujejo tudi zelo delovno,
kajti pred tremi meseci so se pod
vodstvom brestaniškega turistič
nega društva lotili obnove lične
podružnične cerkvice sv. Boštja
na, ki jo je že močno načel zob
časa. Po besedah predsednika TD
Brestanica Mirka Avsenaka so
delali od jutra do večera, kot

spreten delovodja na gradbišču pa
seje izkazal tudi brestaniški žup
nik Jože Špes. Lotili so se statike,
ostenja, ostrešja in prekrili streho
z bobrovcem. V prezbiteriju so
prezentirali troje gotskih oken.
Farani so poleg naštetih prosto
voljnih ur podarili še 43 m3 lesa,
precej hrane, Avsenakovi mami in
gostilničar Pohle pa so pridno
kuhali obede marljivim krajanom.
Akcije so se lotili premišljeno,
ko so 22. januarja v znaku sv.
Boštjana prinesli z Mohorjeve
cerkve s pobočja Sremiča manjši
zvon. In redno zvonjenje je sim
bolno naznanilo, da se v cerkev sv.
Boštjana, v kateri so bili sicer še
trikrat letno verski obredi, ponov
no vrača bogatejše življenje.
P. PERC

SV BOŠTJAN VSAJ ŠE ZA 300
LET! - Doslej so imeli dokaz, da
datira cerkvica sv. Boštjana iz leta
1523, Mirko Avsenak pa je na jugu
cerkvenega ostenja odkril roman
sko okno. Strokovnjakinja ljub
ljanskega zavoda za varstvo narav-

ne in kulturne dediščine Železni
kova je po tem odkritju dejala, da
je bila ta cerkev zgrajena najverjet
neje že okrog leta 1150! Obnovo
notranjščine cerkve in morda tudi
zvonika bodo verjetno nadaljevali
prihodnje leto.

Poletje na gradu
Rajhenburg se bo
prevesilo v jesen
Pestra kulturna ponudba
BRESTANICA - Vsi, ki so
z rajhenburškim gradom ka
korkoli povezani, razmišlja
jo, kako bi sivim zidovom
dali novo vsebino. Muzej iz
gnancev, razstava o menihih
trapistih in občasne likovne
razstave v Galeriji samorast
nikov že vabijo v prostore
gradu, ki dominira pri vstopu
v brestaniško-senovsko doli
no in v svojih nedrih skriva
tisočletno zgodovino. Izjem
no lepo in akustično dvorišče
je poleti kot nalašč za kon
certe in gledališke predstave,
za manjše komorne priredit
ve pa na novo obnovljena in
opremljena renesančna dvo
rana. To je spodbudilo Zve
zo kulturnih organizacij Kr
ško, Kulturni dom Krško,
Krajevno skupnost Brestani
ca in DKD Svoboda Bresta
nica, da so letošnje poletje
pričeli s pestrim sporedom
kulturnoumetniških priredi
tev, ki so jih združili pod de
lovnim naslovom Poletje na
gradu Brestanica.
Pričeli so zadnjo junijsko
soboto s koncertom simfo
ničnega orkestra krške glas
bene šole ob izidu njihove
nove zgoščenke, skupina
Duma iz Tržiča pa je občinst
vu predstavila slovenske ep
ske ljudske pesmi o svetni
kih. Sredi julija so obiskoval
ci Poletja na gradu Rajhen
burg uživali v glasbeno pogo
vornem kabarejskem večeru
s Silvom Terškom, Meto Ma
lus, Meri Avsenak, Katjo
Levstik, Jurijem Součkom,
Mio Žnidarič in Dominikom
Krtom. Preteklo soboto je
žal, zaradi bolezni v ansamb
lu, odpadla predstava gleda
lišča “Tateater” KUD Valen-

Table na črno

Svetniki so na zadnji seji posta
vili kar nekaj vprašanj, ki se pojav
ljajo ob odloku o plakatiranju, na
primer: kaj bi tak odlok pomenil
v praksi, če bi bilo potrebno tak
so plačati tudi za reklamni napis
sponzorja na stadionu? Po mne
nju nekaterih bo zaradi plačeva
nja taks manj obveščanja, saj si
bodo društva z minimalnimi sred
stvi težko privoščila kak plakat,
odlok pa je vprašljiv tudi za kra
jevne skupnosti. Po predlogu od
loka bi občina koncesijo podelila
enemu koncesionarju za območje
cele občine za dobo 10 let, kar je
po mnenju nekaterih predolga
doba. Predlog odbora za krajevne
skupnosti, da bi bile koncesionarji
krajevne skupnosti, ki naj bi v tem
primeru tudi zadržale komunalno
takso, pa ni dober, saj KS ne iz
polnjujejo pogojev za opravljan
je takšne gospodarske dejavnosti.
Omenjeni odbor je tudi ugotav
ljal, da se predloženi osnutek žal
ne razlikuje že od januarja zavr
njenega, po njihovem mnenju pa
bi morali razlikovati med komer
cialnimi plakati in plakati društev
oziroma razširiti možnost opro
stitve plačevanja takse. Na vpra
šanje, ali je v občini kak koncesio
nar, saj že stojijo veliki reklamni
panoji, pa je tajnik občine Vinko
Bah odgovoril, da občina nima
koncesionarja, table pa so postav
ljene na črno, le v soglasju z last
nikom zemljišča.
_ _
L G.

Janko Avsenak
tin Kokalj Visoko, ki naj bi
gostovalo z Linhartovim Ta
veseli dan ali Matiček se
ženi. Organizatorji se števil
nim obiskovalcem, ki so si
želeli ogledati to veseloigro,
znova opravičujejo in jih
vabijo na večere pesmi in
plesa zadnjo avgustovsko so
boto. Predstavile se bodo
domače pevske in plesne
skupine, in sicer: moški pev
ski zbor DKD Svoboda Bre
stanica pod vodstvom Janka
Avsenaka ter plesne skupine
tega društva Aleja, Odiseja
in Tabu, ki jih vodita priza
devni študentki Petra Kavčič
in Suzana Arnšek. Gost veče
ra bo New Stving Ouartet.
Predsednik ZKO Krško in
hkrati dolgoletni uspešni
zborovodja, Janko Avsenak
je jtovedal, da so uspeli nave
zati stike z Glasbeno mladi
no ljubljansko in so s Po
letjem na gradu Rajhenburg
postali sopartnerji ciklusa Je
senske serenade, to je štirih
koncertnih večerov, ki se
bodo na gradu zvrstile zapo
vrstjo ob nedeljah, od 8. sep
tembra z večerom renesanč
ne glasbe (kvartet Camerata
Carniola: kljunaste flavte),
podobno kot še v štirih slo
venskih krajih, tudi tam
predvsem na gradovih.
P. P.

DOLENJSKI LIST
uaš čeirtkou prijatelj

Odloka za plakatiranje v
Krški občini še vedno ni
KRŠKO - Da na področju pla
katiranja v občini Krško ni reda,
je vidno na mnogih za plakateneprimernih mestih, občina pa
kljub upanju, da bo na zadnji seji
dobila odlok o plakatiranju in
koncesiji za plakatiranje, tega še
vedno nima. Svetniki so namreč
po kar burni in daljši razpravi
gradivo vrnili predlagatelju uradu župana, ki naj pridobi še
mnenja društev in krajevnih skup
nosti.

mm

POHOD NA
TRDINOV VRH

114 GASILCEV V KAPELAH - Na svečani seji GD Kapele, ki šteje sku
paj 114 članov, so zaslužnim članom podelili republiška odlikovanja. Bran
ko Hotko in Vlado Slovenc sta prejela plamenico 3. stopnje, Rudi
Voljčanšek, Franc Štraser in Franc Urek (Kapele 33) pa odlikovanje 3.
stopnje. Predsednik G D Kapele Franc Urek (na desni) pa je v nedeljo
podelil kipce gasilca godbama iz Kapel in Loč, KS Kapele (na posnetku),
DVG Laduč, GZS, Gasilski zvezi Brežice, županu Jožetu Avšiču in mini
strstvu za obrambo. (Foto: P Perc)

KRŠKO • Občinski odbor
SKD Krško organizira v so
boto, 17. avgusta, pohod na
Trdinov vrh z družabnim
srečanjem. Možni so trije
različni štarti. Iz Orehovca
nad Kostanjevico bo odhod
ob 7. uri, s Poloma ob 9. uri
in s sv. Miklavža ob 11. uri.
Za prijavo in dodatne infor
macije pokličite tel. 0608 22
744 vsak delovnik od 8. do
12. ure ali Franca Štokarja
na tel. 0608 87 444. V prime
ru slabega vremena bo po
hod 24. avgusta.

Vsak osmi brežiški občan gasilec
70 let Gasilskega društva Kapele in Dan gasilcev brežiške občine - Povorka, godbe
in padalci - Republiška gasilska odlikovanja, priznanja in kipci gasilca
KAPELE - “Kapelski gasilci se danes neprimerno lažje in
učinkoviteje spopadajo z raznimi nevarnostmi kot pred 70 leti, kamor
segajo začetki požarne obrambe v teh krajih,” je poudaril predsednik
GD Kapele Franc Urek na nedeljski slovesnosti ob jubileju društva,
ki so ga združili z dnevom gasilcev brežiške občine.
Nedeljsko zborovanje gasilcev
so s povorko obeležili tudi gasilci
Gasilske zveze Brežice in prikaza
li opremljenost gasilcev. Za praz
nično vzdušje sta poskrbela pi
halni orkester iz Kapel in gasil
ska godba iz Loč. Mladi novome
ški padalci so navdušili z natačnimi skoki, najbolj izkušeni padalec
pa je iz nebesnih višav prinesel s
sabo tudi slovensko zastavo. Sve
čanost na častni tribuni, kjer so se
zbrali ugledni gostje, se je pričela
z intoniranjem slovenske himne.
Ko je predsednik GD Kapele
Franc Urek na kratko orisal opra
vljeno delo in doseženo v pretek
lih sedmih desetletjih, je poudaril,
da je iskalo pomoč gasilcev več
kot 25 lastnikov nepremičnin z

območja njihove KS, še mnogo
več pa v drugih krajih občine in

• Predsednik Gasilske zveze
Brežice Vlado Deržič je povedal,
da sta v občini 3.202 aktivna
gasilca, to pa pomeni, da je vsak
osmi občan brežiške občine gasi
lec! Deržič je poudaril, da je
protipožarna zaščita že “v gla
vah”, ker je ogromno zanesenjaštva, kot nekaj samoumevnega.
Brežiški župan Jože Avšič pa je
povedal, da v gasilstvu deluje
odlično vse, ne le v povorki, tem
več tudi takrat, ko gre zares. Ju
bilantom in brežiškim gasilcem je
čestital tudi predsednik Gasilske
zveze Slovenije Ernest Eoery.

tudi onkraj slovenske meje, čez
Sotlo. Z gasilci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Laduč iz sosed
nje Hrvaške so pred 16 leti tudi
podpisali listino o pobratenju.
Gasilski dom v Kapelah so pred
10 leti še dogradili in povečali za
operativce. Gasilci so z raznimi
prostovoljnimi prireditvami vztra
jno zbirali denar, s pomočjo kate
rega so lažje nabavili sodobno
gasilsko opremo. Eden večjih
zadnjih dosežkov v okviru prazno
vanja je obnova gasilske dvorane,
kakršne se ne bi sramoval tudi
dosti večji kraj, nadalje orodjarne
in pridobitev rozenbauerjeve
črpalke.
Slavnostni govornik Bojan Ko
pač, namestnik direktorja Repub
liške uprave za zaščito in reševa
nje, je poudaril velik prispevek
gasilcev pri vojni za Slovenijo.
P. P.
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“Za proizvodnjo Vidma se eno leto še ni bati”
Kljub nejasnostim direktor Vitacela upa, da bodo uspeli s prejšnji teden vloženo tožbo na ničnost dražbe zaradi oškodovanja
upnikov - Po zakonu izselitveni rok eno leto, ne pa 8 dni - Po začasni prekinitvi odkupa lesa bo ta spet stekel

ZE 300 BANKOMATOV
Sredi avgusta je bil v slovensko
bankomatsko mrežo BA Nove
ljubljanske banke vključen že tri
stoti bankomat in sicer v Maribo
ru. Preko bančnih avtomatov BA
po vsej Sloveniji se mesečno steče
za več kot 10 milijard tolarjev,
vsak bankomat pa opravi pov
prečno po 4.700 transakcij, kar je
nad evropskim povprečjem. Do
sredine septembra bo v mrežo-BA
vključenih še 20 novih bankoma
tov, eden tudi v Krškem. Naj po
vemo še to, da stane vgrajen
bančni avtomat okrog 70 tisoč
nemških mark, brez stroškov raz
voja programske opreme in vzdr
ževanja.

Tečaji
Povprečni menjalniški
teč^j v torek, 13. avgusta: 1
nemška marka - nakupni
88,26 in prodajni 89,40, 1
avstrijski šiling • nakupni
12,36 in prodsgni 12,70,100
italijanskih lir - nakupni
8,44 in prodajni 8,86.

PIONIR NI IZPOLNIL
DOLOČIL POGODBE
Novomeški Pionir je eno
od 200 podjetij, ki jim je
ministrstvo za delo v času, ko
ga je vodila Rina Klinar,
priskrbelo denar za ohra
njanje delovnih mest, čeprav
za to ni izpolnjevalo pogojev.
Računsko sodišče je v začet
ku leta pregledalo 13 pod
jetij od 200, ki so dobila
omenjena sredstva. Ugotovi
lo je, da sta bili v začetku leta
1995 s Pionirjem podpisani
dve pogodbi v vrednosti
36.120.000 tolarjev za nado
mestitev stroškov za prekva
lifikacijo za 593 delovnih
mest. Število delovnih mest
bi moral Pionir ohraniti za
vsaj dve leti. Ob sklenitvi
pogodb je imel Pionir zapos
lenih 1.361 delavcev, febru
arja letos le še 409, danes pa
še okoli 100 delavcev.

OBNOVA VINOGRADOV
V VZPONU?
LJUBLJANA - Letos bodo
slovenski vinogradniki s pomočjo
ministrtsva za kmetijstvo obnovili
600 ha vinogradov, kar nikakor ni
dovolj in ne more nadomestiti
zamude pri obnovah, vendar pa se
letos vseeno obeta največja obno
va v zadnjih letih.

KRŠKO - Čeprav je bil krški celulozni in papirni gigant Videm v
stečaju prodan že marca, je stanje v podjetju, s tem pa usoda več kot
tisoč delavcev, vse manj jasno in vse bolj je očitno, da narodnogospo
darski interesi le niso tako zaščiteni, kot to meni in poskuša dokazati
slovenska vlada. Kljub številnim tožbam in pritiskom pa je direktor
Vitacela Jože Klemenčič prepričan, da se za proizvodnjo v Vidmu eno
leto še ni bati, v tem času pa bodo poskušali dokazati nepravilnosti
pri prodaji.
V Videm so že prišli češki stro
kovnjaki, očitno pa je, da se v
podjetju prepletajo različni inte
resi. Potem ko sta slovenska na
jemnika Vitacel in Videm papir
najprej dobila odločbo sodišča, da
se morata izseliti do 15. novem
bra, na kar sta se prizadeta prito
žila, je sledila še odločba o izse
litvi v osmih dneh. “Najemna po
godba z Vitacelom je bila skle
njena za nedoločen čas, po za
konu je odpoved takšnega najema
eno leto, za Videm papir pa je bil
najem sklenjen za določen čas do
marca 1998. Za slednjega bi bil
torej rok do sredine novembra
bolj stvaren. 8-dnevni izselitveni
rok smo dobili na podlagi krivd
nih razlogov, češ da nismo plače
vali najemnine, kar sploh ne
drži,” je zatrdil direktor Vitacela
Jože Klemenčič. Najemnino so
namreč plačevali vse do aprila,
nesporni del najemnine pa tudi za
april, maj in junij, vendar je očitno
nastal problem v razlagi name
njenih sredstev za investicijsko
vzdrževanje, s katerim najemnika
kompenzirata del najemnine.
“Poleg tega še od dražbe dalje ni
jasno, kdo je lastnik podjetja in
komu plačevati. Menimo namreč,
da postaneš lastnik šele takrat, ko
plačaš kupnino, kar je bilo opre
deljeno tudi v javnem razglasu
prodaje, šele po plačilu kupnine
pa bi bila možna tudi odpoved
najemnega razmerja. Torej bolj
drži, da je najemodajalec nam
dolžan vloženo investicijsko vzdr
ževanje in povračilo odškodnine,
saj zavarovalnica škodo nakazuje
Vidmu v stečaju, ta pa bi jo mo
ral prenakazati nam, kar od mar
ca še ni storil. Trditev, da mi ne

Skoraj polovica
črtanih zaradi
ignoriranja vabil
5.486 brezposelnih
NOVO MESTO - Po podatkih
Republiškega zavoda za zaposlo
vanje območne enote Novo me
sto je bilo konec junija na zavodu
prijavljenih 5.486 brezposelnih
oseb, kar je 12,5 odstotkov manj
kot v decembru preteklega leta
oziroma 5,2 odstotka manj kot v
maju. Zmanjšanje števila brez
poselnosti gre na račun črtanja
brezposelnosti iz evidence. V prvi
polovici leta so namreč vse enote
zavoda po Sloveniji razvrščale
prijavljene brezposelne na osnovi
lani sprejetega pravilnika o nači
nu in vsebini vodenja evidence
iskalcev zaposlitve in evidence o
brezposelnih osebah. Tako je bilo
v evidenco iskalcev zaposlitve
razvščenih 86, v evidenco brez
poselnih pa 5.327 oseb.
V juniju se je na novo prijavilo
335 oseb (v lanskem juniju se jih
je prijavilo več kot 700), v zapo
slitev je bilo vključenih 212 oseb,
kar je skoraj tretjina več, iz evi
dence pa je bilo črtanih 406 oseb.
Letos je bilo iž evidence črtanih
skupaj že 878 oseb, skoraj polovi
ca zato, ker se niso javili na vabi
lo zavoda.

Črnomaljsko gradbeno podjetje Begrad velja za eno najuspešnejših, a kljub temu
težko dobi delavce - Velika dela na Danfossu - Prihodnje leto certifikat ISO 9001?
ČRNOMELJ - Črnomaljsko gradbeno podjetje Begrad d.d. sodi med
najuspešnejša belokranjska podjetja. Vendar se v njem dobro zaveda
jo, daje Bela krajina za njih ekonomsko gledano premajhna, zato odpi
rajo gradbišča še na Dolenjskem, vrnili pa so se tudi na hrvaški trg,
kjer imajo v Žakanju, Netretiču in Karlovcu tri projekte, ki jih izvaja
jo preko mešane družbe AB gradnja.
V Begradu se lahko pohvalijo
tudi, da imajo sklenjeno pogodbo
z Danfoss Compressors za vode
nje investicijskega inženiringa,
izravnavo tal in temeljenje pri
gradnji novih proizvodnih in
poslovnih prostorov te črnomalj
ske tovarne. Prav sedaj pa poteka
jo pogajanja o končni pogodbi za
izvedbo vseh gradbenih, obrtni-

ceneje mogoče dobiti tudi veči
no drugih delnic. Ob takih pos
lih so pri odločanju o nakupih
ali prodajah brez pomena raz
ne analize in dobri rezultati
poslovanja v preteklem letu
večine družb, katerih delnice
kotirajo na Ljubljanski borzi.
TVgovanje je precej monoto
no tudi na zunajborznem OTC
trgu, kjer pravladujejo delnice
privatiziranih podjetij. Usah
nilo je celo vedno živahno trgo
vanje z delnico Mercatorja, ki
se že nekaj dni drži na zelo niz
kem nivoju okoli 3.700 tolarjev.
Edino živahnost je zaslediti pri
trgovanju s privatizacijskimi
delnicami iz javne prodaje ti
stih podjetij, katerih delnice še
ne kotirajo na borzi. Na “tere
nu” so najbolj iskane delnice
Krke, Leka, Petrola, Istraben
za in drugih znanih podjetij.
Ker se njihove cene dnevno
spreminjajo, še vedno velja
nasvet za vse zainteresirane za
prodajo, da se za informacije
obrnejo na borznoposredniško
družbo.
MARJETKA ČIČ
DBD, d.o.o.. Novo mesto, Novi trg 5
Tel. 068/323-553,323-554

ških in instalacijskih del pri Danfossovi novogradnji, ki sodi, če
odštejemo cestne gradnje, med
eno največjih gradbišč v Sloveniji,
saj so samo gradbena, obrtniška
in instalacijska dela vredna več
kot 20 milijonov DEM.

* V Begradu so začeli letos tudi
s pripravami na pridobitev certi
fikata ISO 9001. V poslovnem
načrtu so zapisali, naj bi ga pri
dobili do konca prihodnjega leta,
to pa je tudi leto, ko bo Begrad
praznoval 50. obletnico. Upajo,
da jim bo uspelo dobiti certifikat,
čeprav ga doslej v slovenskem
gradbeništvu ni dobil še nihče.
Res pa je, da je bil Begrad tudi
prvo od gradbenih podjetij v Slo
veniji, ki seje olastninilo.
Po besedah direktorja Franca
Panjana so v Begradu lahko zado
voljni z oceno polletnega poslo
vanja in upajo, da bo tako tudi z
okrog 350 lastniki. Begrad nam
reč posluje pozitivno ter s tem
nadaljuje trend uspešnega poslo-

Franc Panjan

8

DOLENJSKI LIST

* Neuradno namreč krožijo in
formacije, da imajo zaposleni
previsoke plače za češke razmere,
kjer imajo inženirji, ki so prišli
prevzemat tovarno, na mesec
manj kot 500 mark plače. “Tako
obstaja bojazen, da ICEC ni da!
zastonj dodatnih 10 milijonov
mark, kar je šlo v državni prora
čun, zato gre v tem primeru celo
za krajo stečajne mase. Državni
zbor niti ni dobil poročila o pro
daji Vidma, čeprav je to zahteval,
na predsednika vlade dr. Janeza
Drnovška in predsednika držav
nega zbora Jožefa Školča pa je
sindikat naslovil odprto pismo,
zato bodo morda o Vidmu poslan
ci septembra spet razpravljali.

Begrad se vrača na hrvaški trg

Kako kaže na borzi?
Začetek preteklega tedna je
na borzi obetal precej več, kot
pa seje na koncu iz vsega sku
paj izcimilo. Po dolgih tednih
padajočih oziroma stagnirajo
čih tečajevje namreč kar nekaj
vrednostnih papirjev zaznalo
rast tečajev, kar je kljub še ved
no majhnemu prometu razve
selilo trgovanja željne borzne
posrednike. V nekaj dneh je
cena delnice SKB banke s
24.000 zrasla na več kot 27.500
tolarjev. Za Dadasovo delnico,
ki je še pred kratkim stala
30.000 tolarjev, je bilo treba
odšteti tudi 37.000 tolarjev.
Tečaj delnice Finmedie, za ka
tero je izdajatelj napovedal di
videndo 1.000 tolarjev, pa je s
13.500 zrasel na 15.500 tolar
jev.
Veselje zaradi porasta teča
jev na žalost ni trajalo dolgo,
saj je v četrtek v zadaj! uri tr
govanja borzna hiša Dadas
hkrati prodala preko 500 lotov
delnic Dadasa in preko 700 lo
tov Finmedie, kar je prvi zbilo
ceno nazaj na 30.000 in drugi
na 14.000 tolarjev, posledica
teh “poslov” pa je, daje zaradi
nezaupaaja, ki vlada na trgu,

plačujemo, ne drži, prej bi bilo res
obratno,” je dejal Jože Klemen
čič. Ker bi moralo sodišče upošte
vati izselitveni rok enega leta,
Klemenčič meni, da bo Videm še

najmanj eno leto v njihovem up
ravljanju, v tem času pa bo, če bo
pošteno, dražba razveljavljena in
bi bila potrebna ponovitev.
Sedanja najemnika imata sedaj
po rednem letnem remontu in
dopustih zaradi letnih dopustov
nekaj manj naročil, delo poteka
normalno, tudi začasno prekini
tev odkupa lesa bodo v kratkem
preklicali in Klemenčič upa, da se
bodo tudi cene, ki so padale od
julija lani, popravile, tako da s
tržnega vidika poslovanje ne bi
smelo biti problematično.
Manj optimistična pa so raz
merja z novim češkim lastnikom.
Kot je povedal predsednik sin
dikata Videm papir, ki zastopa
tudi interese Vitacela, Roman
Molan, do uradnih pogajanj s
Čehi sploh še ni prišlo, sindikat pa
tudi ni bil seznanjen s podpisom
pogodbe med vlado in ICEC o
postavljenih dodatnih pogojih o
ohranitvi 1050 zaposlenih, o skup
ni letni proizvodnji celuloze in
papirja vsaj 190.000 ton in o zago
tovilih, da bo stekla tudi ekološka
sanacija. “Vztrajali bomo, da se ti
pogoji izvršijo, kot tudi da bo novi
lastnik spoštoval kolektivne po
godbe, saj je tovarna v Sloveniji,”
pravi Molan.

vanja iz zadnjih let. A kljub temu,
da mu gre dobro, da so plače ved
no 15. v mesecu in to 100-odstotne po tarifnem delu kolektivne
pogodbe, imajo v podjetju težave
s pridobivanjem delavcev. Direk
tor meni, da predvsem zaradi
nekdanje krize v gradbeništvu ter
zato, ker poklici v gradbeništvu
niso dovolj cenjeni. Kljub veliki
brezposelnosti - na črnomaljskem
uradu za delo je prijavljenih ok
rog 1.300 ljudi - je moral Begrad
najeti 30 pogodbenih delavcev z
ustrezno izobrazbo iz Makedoni
je. Ob 240 redno zaposlenih ima
jo kar 21 štipendistov. Predvsem
za IV. stopnjo zidarske in tesarske
izobrazbe bi jih podelili še več, a
ni zanimanja. Glede na obseg del
bo moral Begrad skleniti koope
rantske pogodbe, ker na doma
čem trgu delovne sile ni dovolj
ljudi, ki bi bili pripravljeni popri
jeti za delo v gradbeništvu.
Kljub uspešnemu poslovanju
pa Franc Panjan opozarja, da
razmere v gradbeništvu še vedno
niso urejene. “Investicijska moč v
Beli krajini in na Dolenjskem,
kjer delamo, je še vedno slaba.
Pojav nelojalne konkurence in
ostali vplivi v državi ne omogo
čajo, da bi s posebnim optimiz
mom zrli v bodočnost. Zlasti pa je
človek lahko zaskrbljen, če se na
eni strani zaveda zahtev novih
lastnikov, na drugi legitimnih
zahtev sindikata ter hkrati upo
števa razmere na trgu,” je stvaren
direktor Panjan.
M. BEZEK-JAKŠE*

* Tik pred zaključkom redakcije
smo zvedeli, da so v Danfoss
Compressors med petimi ponud
niki za nadaljnja gradbena, obrt
niška in inštalaterska dela pri
gradnji proizvodnih in poslovnih
prostorov v Črnomlju izbrali Be
grad. Begrad je s temi deli pričel
že ta teden, zaključena pa mora
jo biti do konca aprila prihodnje
ga leta.

Dobavitelji lesa, goriva, kemije
in drugih surovin ter polizdelkov
se jezijo, ker so ostali brez po
godb, kupci krške celuloze se
ozirajo po drugih dobaviteljih,
delavce je vse bolj strah, čeprav
pravni zastopnik češkega IČEC
Miro Senica zagotavlja, da bo os
talo število zaposlenih enako. In
morda bi bil po štirih letih že čas,
da se zadeve izkristalizirajo.
Konec koncev so volitve blizu,
čeprav je žalostno, da se usoda
sicer perspektivne panoge, ki se ji
očitno ne obeta nič dobrega,
rešuje s političnimi sredstvi.
T. GAZVODA

POSOJILA ZA
ZASEBNA PODJETJA
LJUBLJANA - Svetovna banka
je Sloveniji nedavno odobrila 75
milijonov mark posojila za dolgo
ročno financiranje zasebnih pod
jetij. Denar bo na razpolago pri
treh bankah: Novi LB (35 mio),
SKB banki (30 mio) in Banki Ce
lje (10 mio mark). Za posojila v
višini do 80 odstotkov vrednosti
naložbe se bodo lahko potegova
la podjetja, ki že poslujejo, med
tem ko nova podjetja lahko pri
dobijo kredit le do višine polovice
vrednosti naložbe.

9 LUKA
Smrečnikova 45
Novo mesto
Tel. 068/24-612

Avtomobili LADA
Motorji in scuterji
YAMAHA
Ugodni krediti
in leasing!
TELEKOM
LJUBLJANA - Zaposleni, bivši
zaposleni in upokojenci podjetja
Telekom in tudi družbe Mobitel
lahko od L do 30. avgusta sode
lujejo pri interni razdelitvi (nje
bo namenjeno 20 odst. družbe
nega kapitala podjetja) in notra
njem odkupu (40 odst. družbene
ga kapitala) delnic podjetja Tele
kom. Delnice v interni razdelitvi
bodo upravičenci lahko vplačevali
s certifikati in tudi s potrdili za
neizplačani del plač po kolektiv
ni pogodbi. V notranjem odkupu,
kjer velja 50-odstotni popust,
bodo upravičenci lahko sodelo
vali z morebitnimi preostanki cer
tifikatov in potrdil za neizplačane
plače ter z gotovinskimi vplačili-

V Kanižarici še kopljejo
V skladu z zapiralnimi deli - Jeseni za invalide
KANIŽARICA - Po načrtih
naj bi v rudniku rjavega pre
moga v Kanižarici pri Črnom
lju prenehali z izkopavanjem
rude konec letošnjega maja. A
v rudniku še vedno kopljejo, res
pa je, da ves sedanji izkop teče
v okviru zapiralnih del ter da
gre predvsem za tehnične rešit
ve in izkope iz varnostnih raz
logov.
V okviru programa zapi
ralnih del sedaj v rudniku zapi
rajo južno polje ter hkrati opra
vljajo dela na površini rudnika.
Končana sta plato pri žagi ter
ureditev carinske izpostave, kar
je v skladu z ureditvenim načr
tom. Poleg ureditve in sanacije
zunanjih površin pa gre hkrati
tudi za odpiranje novih de
lovnih mest.
Kot je povedal direktor Rud
nika Kanižarica v zapiranju Sil
vo Grdešič, ves premog, ki ga
izkopljejo, sproti prodajo. Vsak
dan pride iz rudnika po 70 ton
premoga, medtem ko so ga lani
izkopali po 100 ton dnevno. Po

Grdešičevem mnenju bo pre
mog prihajal iz rudnika vsaj še
nekaj mesecev. Sicer pa so v
rudniku zmanjšali tudi zaposle
nost, vendar vse v skladu s pro
gramom zapiranja. Sedaj dela
okrog 60 delavcev, kolikor jih
bo ostalo do dokončnega zaprt
ja rudnika, saj vsi opravljajo
dela, ki so v jami ali so nepo
sredno povezana z njo. Na
plačilni listi pa je še dodatnih
35 delavcev-invalidov, ki so
opredeljeni kot trajni presežki,
zaradi invalidnosti pa ne sme
jo sodelovati pri zapiralnih de
lih v jami.
Rudnik, za katerega prvi pis
ni viri trdijo, da so začeli v njem
kopati premog leta 1857, naj bi
po načrtih zaprli 31. decembra
1999. Grdešič upa, da bodo do
takrat večino rudniških delav
cev prezaposlili. Prav sedaj
tečejo priprave na odprtje ene
ga od delovnih programov za
invalide. Jeseni naj bi namreč v
Črnomlju pričeli z izdelavo
okvirjev za naočnike. M. B.-J-

dežurni: trgovini:

V soboto, 17. avgusta, bodo odprte naslednje
prodajalne živil:
■ Novo mesto: od 7. do 19. ure: Market Ragovska
od 7.30 do 21. ure: trgovina Anita pri gostišču Kos
od 7.s do 20. ure: Vita, trgovina Darja, Ljubljanska
od 7. do 20. ure: market Saša, K Boku
od 7. do 20. ure: trgovina Sabina, Slavka Gruma
od 7. do 20, ure: trgovina Sabina, Mirana Jarca
od 7.30 do 20. ure: trgovina Brin, Trdinova ulica
od 7. do 19 30: mlečni diskont Vita, Šmihel
od 7. do 1430: market Maja, Bučna vas
od 7, do 19. ure: trgovina Cekar v BTC, Bučna vas
od 7. do 20. ure: samopostrežba Azalea, Brusnice
od 730 do 14, ure: market Pri kostanju, Prečna
od 8. do 17. ure: trgovina Brcar, Smolenja vas
od 730 do 13. ure: trgovina Pod lipo, Smolenja vas
od 8. do 13. ure: trgovina Dule, Smolenja vas
od 8. do 16. ure: market Pero, Stopiče
od 8. do 16. ure: trgovina Sabina, Stopiče
od 8. do 20. ure: market Perko, Šempeter
od 8. do 18. ure: Urška, Uršna sela
od 7. do 20, uie: trgovina Marks, Vavta vas
od 6.30 do 17, ure: pekarna Matka Žužemberk,
prodajalna Glavni trg
od 6.30 so 17. ure: pekama Matka Žužemberk,
prodajalna Kandija
• Šentjernej: od 7. do 17. ure: Market Dolenjka
od 7, do 18. ure: trgovina Klas, Šmarje pri Šen
tjerneju
• Metlika: od 7.do 21. ure: trgovina Prima
V nedeljo, 18. avgusta, bodo odprte naslednje
piodajalne živil:
• Novo mesto: od 8. do 11. ure: Dolenjka Samo
postrežba, Samopostrežba Mačkovec, Market Ljub
ljanska, Market Ragovska, Maiket Diska, Market
Kristanova, Market Drska, Samopostrežba Šmihel,
PC Ločna, Nakupovalni center

—\

od 7.30 do 21. ure: trgovina Anita pri gostišču Kos
od 7. do 13. ure: Vita.trgovina Darja, Ljubljanska
od 8 do 13. ure: market Saša, K Roku
od 7. do 20. ure: trgovina Sabina, Slavka Gruma
od 8. do 13. ure: trgovina Sabina, Mirana Jarca
od 8.30 do 20. ure' trgovina Brin, Trdinova ulica
od 7. do 19.30: mlečni diskont Vita, Šmihel
od 8. do 11, ure: market Maja, Bučna vas
od 8. do 12. ure: trgovina Cekar v BTC, Bučna vas
od 8. do 12. ure: samopostrežba Azalea, Brusnice
od 730 do tl. ure: market Pri kostanju, Prečna
od 8. do 12. ure: trgovina Brcar, Smolenja vas
od 8. do 12. ure: trgovina Pod lipo, Smolenja vas
od 8. do tl. ure: trgovina Dule, Smolenja vas
od 8. do 12. ure: market Pero, Stopiče
od 8. do 14. ure: trgovina Sabina Štopiče
od 8. do 12. ure: market Perko, Šentpetei
od 8. do 12. ure: Urška, Uršna sela
od 8. do 17. ure: trgovina Marksl 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 II. ure: Market Straža
• Šentjernej: od 8. do 11. ure: Market
od 8. do 12. ure: trgovina Klas, Šmarje pri Šen
tjerneju
• Žužemberk: od 8. do 11.30: Maiket
• Škocjan: od 7.30 do 10. ure: Pri mostu
• Trebnje: od 8. do 11. ure: Samopostrežba
Blagovnica
• Mirna: od 730 do 11. ure: Grič
• Mokronog: od 8. do It. ure: Samopostrežba
; Črnomelj: od 8. do 11. ure: Pod lipo, Market
Čaidak
• Semič: od 730 do 10, uie: Market
• Metlika: od 7. do 21. ute: Prima
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Postali bolj pozorni do živali

EN
HRIBČEK

V črnomaljski veterinarski postaji bodo preuredili ambulanto za male živali, v kateri
išče vse več ljudi pomoč za hišne ljubljence - Ne le zdravljenje, ampak tudi osveščanje
ČRNOMELJ - Še leta nazaj so v vsej Beli krajini lastniki iskali vete
rinarsko pomoč le za nekaj malih živali na teden. Vendar se je
povpraševanje po tovrstni pomoči zadnjav leta tako povečevalo, da so
pred šestimi leti v veterinarski postaji v Črnomlju uredili ambulanto
za male živali. Toda danes niti ta ne zadostuje več.

ODKRILI IDEALEN
NARAVNI INSEKTICID
Da bo pot do naravi pri
jaznih, ekoloških insektici
dov, ki bodo učinkoviti, po
ceni in uporabni, v široki
praksi še dolga, dokazuje
najnovejše odkritje. V dreve
su, ki raste v subtropskih kra
jih in ki mu domorodci reče
jo “neem”, botanično pa se
imenuje Azadiracantha indi
ca, so odkrili zelo učinkovito
snov, ki pokonča gosenice
škodljivih žuželk, za vsa dru
ga živa bitja pa ni nevarna.
Imenuje se azadirahtan in
ustreza vsem zahtevam za
idealen insekticid. Ker ga v
naravi ni dovolj za velikanske
potrebe, ki obstajajo v svetu,
je pomembno, da so kemiki
že ugotovili njegovo kemij
sko formulo in da ga je mo
goče pridobivati že tudi ume
tno, to je v laboratoriju. Žal
tovarniška izdelava še ni
mogoča, saj je sinteza azadirahtana zelo draga in no
ben investitor noče vložiti
denarja v obrat, za katerega
že vnaprej ve, da bo prinašal
izgubo. Torej bo treba še
malo počakati!

• Če tisti, ki je odkril vina, že ni v
nebesih, jim mora biti zelo blizu.
(Italijanski)
• Kdor pije vino, ne pozna njegove
škodljivosti, kdor ga ne pije, ne poz
na njegove koristnosti. (Japonski)

BREŽICE - Na sobotni sejem
so prodajalci pripeljali 180 do tri
»lesece starih in 90 starejših
prašičev. Prvih so prodali 80 po
300 do 330 tolarjev, drugih pa 40
Po 210 do 240 tolarjev za kilo
gram žive teže.

Kot pravi dr. veterinarske me
dicine Jerneja Fabjan, za pomoč
živalim ni dovolj le znanje in
strokovnost, temveč tudi oprem
ljenost. Zato bodo septembra
začeli z urejanjem ambulante za
male živali, tako da bo potem v
njej na voljo posvetovalnica za
izdajo zdravil, čakalnica s sanita
rijami, kirurška soba in soba za
pregledovanje živali. Čeprav
iščejo pomoč predvsem za pse in
mačke, pa bodo le-to po besedah
Fabjanove nudili tudi drugim
malim živalim.
Fabjanova se je že od nekdaj
bolj posvečala malim živalim. Skr
bijo sicer, ker število živine v Beli
krajini upada, hkrati pa opaža, da
je malih živali vse več, zato ne
čudi, da tudi število obiskov v
ambulanti narašča. A to ni edini
razlog za povečan obisk. “Odnos
ljudi do živali, zlasti do malih
hišnih ljubljenčkov, se je zelo

spremenil. Ljudje so postali bolj
razgledani in osveščeni ter bolj
skrbijo za živali kot nekdaj. Nalllllll

PRAVNA^

svetovaInica

Svetuje odvetnica
Marta Jelačin
Dr. Jerneja Fabjan s hišno ljubljen
ko Bino

A AGRO d.o.o.
SPET RADGONSKI
KMETIJSKI SEJEM
GORNJA RADGONA - Na
Pomurskem sejmu v Gornji
Radgoni se bo v soboto, 24.
avgusta, začel tradicionalni
34. mednarodni kmetijsko
živilski sejem, ki bo trajal do
vključno nedelje, 1. septem
bra. Že po tradiciji bo imel
vrsto spremljajočih priredi
tev: v soboto tekmovanje
oračev in konjske dirke, v
nedeljo bo dan čebelarjev, v
ponedeljek dan konjerejcev
in veterinarjev, v torek dan
vinogradnikov, vinarjev, sad
jarjev in inovatorjev, v sredo
dan prašičerejcev, vrtnarjev,
poljedelcev in dan sloven
skih zadružnikov, v četrtek
dan rejcev drobnice in dan
pridelovalcev sladkorne pe
se, v petek dan govedorejcev,
rejcev malih živali in dan
avstrijske Štajerske in drugo
soboto dan lovcev. Spisek
strokovnih predavanj in raz
govor v vseh teh dneh je
izjemno bogat.

kmetijski nasveti
v

Se: Plantanaze pod lupo stroke
V vašem časopisu št. 22 ste v rubriki Kmetijski nasveti objavili
krajši prispevek inž. Marjana Legana z naslovom “Plantanaze pod
lupo stroke”. Da ne bi prišlo do kakega nepravilnega razumeva
nja, bi rada nekaj dodala.
Tovarna zdravil Krka je želela, tako kot je v svetu utečeno, s
preskusom ovrednotiti svoj proizvod. Skrbno in premišljeno
načrtovan preskus je dal precej odgovorov, vseh seveda ne. Saj
tudi ni bil izveden v velikem obsegu. O rezultatih smo poročali
na mednarodnih srečanjih v Opatiji, Pragi, Portorožu in Nitri. Del
rezultatov je bil objavljen v Sodobnem kmetijstvu, tudi v
Kmečkem glasu. Nekaj bomo pa še napisali.
Avtor v omenjenem prispevku lepo poda pomen in delovanje
silirnega dodatka Plantanaze® na potek vrenja pri siliranju
travno-deteljne mešanice (ekološka sprejemljivost, manjše izgube,
Večja energijska vrednost, boljša kakovost: več mlečne kisline,
nianj maslene, manj amonijaka).
O razkrojljivosti beljakovin bi zaradi popolnejšega razumevanja
bilo prav povedati še kako besedo več. Najprej zakaj smo sploh
ugotavljali vampno razkrojljivost suhe snovi in surovih beljakovin
izhodnega materiala in silaž. Že nekaj časa pri sestavljanju obro
kov za prežvekovalce vključujemo parametre o vampni razkroj
ljivosti surovih beljakovin. Za krave, ki dajejo veliko mleka, pa je
težko pravilno sestaviti obrok brez podatkov o razkrojljivosti
krmil. Avtor pravilno navaja, da silaža s Plantanaze® ni imela
manjše razkrojljivosti surovih beljakovin v primerjavi s silažo,
pripravljeno brez dodatka. Tu moramo dodati, da tudi večje ni
imela. Tako torej dodatek Plantanaze® ni spremenil, ni povečal
dejanske razkrojljivosti surovih beljakovin. Sklepamo lahko, da
je oskrbljenost živali z beljakovinami oziroma učinkovitost pret
varjanja dušika iz silaže v mikrobne beljakovine v tem primeru
celo boljša, saj ta silaža, pripravljena s Plantanaze®, vsebuje manj

s silažo navadno ravno v vodi topnih ogljikovih hidratov primanj
kuje.
Na koncu prispevka avtor pove, daje vsaka kakovostnejša silaža
dojemijivejša za kvarjenje, ko je dalj časa izpostavljena zraku. Do
tega pride zlasti pri neprimernem odvzemu. V preskusu smo z
laboratorijskimi metodami ugotovili, da je bila silaža, pripravlje
na s Plantanaze®, manj odporna proti segrevanju na zraku. Pri
tem so bili v preskusu pogoji za segrevanje ustvarjeni umetno, bili
so pretirano veliki, zato se nam v praksi pri travnih silažah,
Pripravljenih s Plantanaze®, ni treba bati segrevanja.
Prof. dr. JASNA STEKAR
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nje se tudi čustveno bolj navežejo.
Včasih so ljudje prej odpisali bol
ne živali, medtem ko danes večina
lastnikov naredi vse, da bi jih
rešila. Vsaj za Belo krajino pa ne
morem trditi, da je danes več
bolezni kot nekdaj, le ljudje so
bolj pozorni nanje,” pravi Fabja
nova, ki že celo desetletje opazuje
spreminjanje odnosa ljudi do
živali. Gotovo so k spremembam
in večji ljubezni do živali pripo
mogli tudi v ambulanti, kjer ne le
preprečujejo in zdravijo bolezni,
ampak ljudi tudi osveščajo in jim
nudijo kopico koristnih nasvetov.
M. BEZEK-JAKŠE

<S

NOVO MESTO
ME

Prodajalna »SEJALEC«
Rozmanova ulica 3
Novo mesto
Tel. 068/24-132

vam nudi po ugodnih cenah:
• MLINE ZA SADJE IN
GROZDJE
• PVC
KADI, BRENTE,
LAKOMNICE

• črpalke za pretok vina
• rostfrei cisterne za vino
• kotle za žganjekuho

Dedna pravica hčerke
VPRAŠANJE: Oče vdovec je
napravil oporoko, s katero je vse
premoženje zapustil svoji prijate
ljici, in pri tem čisto pozabil, da
ima tudi hčerko. Kaj naj hčerka
stori, da uveljavi svoje pravice?
ODGOVOR: Hči je po zakonu o
dedovanju zakonita in nujna de
dinja po starših, če le ni dedno
nevredna ali razdedinjena. Drugo
pa je vprašanje, kaj dedovati in
predvsem, ali je imel zapustnik v
trenutku svoje smrti bodisi pre
mično ali nepremično premože
nje. Ker je očitno, da je v vašem
primeru to premoženje bilo z
oporoko v celoti že razdeljeno,
boste morali kot nujna dedinja
zahtevati, da se v zapuščinsko
maso vrne tisto premoženje, s
katerim je oče razpolagal z oporo
ko, in se prijaviti k dedovanju.

Filak spet najboljši orač
Na belokranjskem traktorskem tekmovanju sta se najbolje
odrezala Anton Filak in Peter Cerar
DRAGATUŠ - Minulo nedeljo
sta govedorejsko društvo Črno
melj in kmetijska svetovalna
služba Črnomelj pripravila v
Dragatušu belokranjsko regijsko
traktorsko tekmovanje oračev, ki
so ga organizatorji popestrili še z
vrsto zanimivih prireditev. Tako si
je velika množica obiskovalcev, ki
jo v Dragatušu že dolgo ne pom
nijo, ogledala še oranje s konjski
mi dvovpregami, kmečke igre in
prikaz dresure šolanih psov.
Regijskega traktorskega tek
movanja seje udeležilo 11 oračev,
zunaj konkurence pa tudi lanski
državni prvak v oranju Janez Mik
lič iz Gorenjih Kamene pri No
vem mestu. Skupaj z Antonom
Filakom iz Gribelj, s katerim bo
sta novembra odšla na svetovno
prvenstvo v oranju na Irsko, sta
demonstrirala tudi oranje s tek
movalnimi plugi. V Dragatušu so
se najbolje odrezali Anton Filak,
Peter Cerar iz Obrha pri Draga
tušu in Ciril Totter iz Gribelj. Prva
dva se bosta udeležila republiške
ga prvenstva oračev, ki bo sep
tembra v Novem mestu.
Povorka kmečkih konj pa je

napovedala tekmovanje v oranju
s konjsko dvovprego, ki se ga je
udeležilo 5 parov konj. Najbolje
se je odrezal Anton Pašič iz Brez
ja pri Vinjem Vrhu s svojima
varovancema, sledili pa so mu
Jože Brine iz Gribelj, Ivan Kam
bič iz Velikega Nerajca, Pavle
Štefanič iz Dragovanje vasi in
Franc Šterk iz Črnomlja. V kmeč
kih igrah pa se je pomerilo 7 ekip
iz vseh treh belokranjskih občin.
V prenašanju vode, streljanju s
fračami, pobiranju krompirja, v

• Organizatorji se zahvaljujejo
občini Črnomelj, zavarovalnici
Tilia, Ta ha kurmi iz Novega me
sta, Agroservisu iz Novega mesta,
Biotehu iz Ljubljane, ključavni
čarstvu Stanislava Maleriča in
SLS Črnomelj za pokroviteljstvo
prireditve Dan oranja v Draga
tušu.
prašičkovi gostiji, bananinem ple
su in iskanju prstanov je bila
najboljša ekipa Treh far pred
Črešnjevcem in Gribljami.
M. B.-J.

TAKO SO ORALI NEKOČ - Kar precej truda je bilo potrebnega, da so
orači, ki so se v Dragatušu pomerili v oranju s plugom na konjsko vprego,
našli primerno orodje. Tudi živali je bilo potrebno pripraviti na tovrstno
delo, saj ga niso vajene. Zato pa je bilo tekmovanje, ki je bilo v zadnjih
letih zagotovo edino te vrste v Beli krajini, toliko bolj zanimivo za gle
dalce. (Foto: M. B.-J.)

Ureja: dr. Julij Nemanič
Mikrofiltracija
Od filtrov, ki jih uporabljajo
v vinarstvu, je gotovo najfinejši
membranski, mikrofilter (MF).
S tako gostim sitom, v prene
senem pomenu membrano, je
potrebno filtrirati le vino, ki se
tisti trenutek stekleniči. Vsa
vina, ki se stekleničijo, ni po
trebno filtrirati skozi MF vlož
ke. Priporočam pa vsa vina z
ostankom sladkorja filtrirati
skozi membrane poroznosti od
0,45 do 0,65 mikrona. V av
tomatskih polnilnicah je skoraj
pravilo, da sta zaporedno veza
na ploščni filter in membran
ski. Včasih so bile membrane v
obliki plošče. V 70-ih letih so
jih začeli izdelovati v obliki
sveč, ki imajo zaradi plisirane
oblike zelo veliko površino.
Sveče so tudi zelo praktične za
menjavo.
Membranska filtracija deluje
kot sito, torej površinsko zadr
žuje delce. Z membransko fil
tracijo želimo iz vina odstrani
ti predvsem mikroorganizme,
kvasnice in bakterije, ki jih si
cer odstranimo samo z razklično (RK) ploščno filtracijo. Z
membransko filtracijo je od
stranitev mikroorganizmov iz
vina bolj zanesljiva. Da pa bi
membranski filter deloval in da
bi skozi njegove drobne luk
njice, ki ne prepuščajo za oko
nevidne kvasovke in bakterije,
teklo vino, mora biti zelo čisto.
Vina, ki niso dovolj ostro predfiltrirana, hitro zamašijo mem
brane in filtriranje se ustavi.
Nizke temperature, pod 12° C,
ki pospešujejo zlepljanje koloidov, otežkočajo filtriranje.
Optimalne temperature pri be
lih vinih so 14 do 17° C, pri
rdečih 16 - 20° C.
Zamašene membrane se s
toplo ali mrzlo vodo v smeri fil
triranja odmašijo. Delci mot
nosti, ki se v vodi raztopijo, se

DOLENJSKI UST
uos čerrftou prijatelj
• ALFACRON PROTI
MUHAM
Avgustovska invazija muh, ki se
pojavi vsako leto, lahko v hlevih s
svojo nadležnostjo zmanjša pri
rast goveda tudi za desetino in
več. Vodilni pripravek za zatira
nje muh je ta čas v svetu alfaeron,
ki je učinkovit, nenevaren za lju
di in živali, za muhe pa tako vab
ljiv, da zadošča nanos sredstva že
na manjših površinah: prodaja ga
Bioteh d.o.o. iz Ljubljane.

tako odplaknejo iz luknjic
(por). Današnje membrane so
odporne tudi na paro. Prednost
membran je tudi v večkratni
uporabi, saj vzdržijo tudi več
kot 100 parjenj.
Membranska filtracija ima
prednost, ker membranam ne
škodi razlika med vhodnim in
izhodnim pritiskom, saj lahko
znaša tudi do 3 bare. Prednost je
tudi neprepustnost mikroorga
nizmov, če je kupljena membra
na ustrezne poroznosti. Velikost
por tudi za suha vina ne bi sme
la biti čez 1,0 mikron. Pore veli
kosti od 0,65 do 0,80 zadržijo
kvasovke. Te so nevarne za vina
z ostankom sladkorja. Za bakte
rije ne smejo biti pore večje od
0,45 mikrona. Bakterije lahko
sprožijo v steklenici biološki razkis vina. Sposobnost membrane,
oziroma nepoškodovanost se da
tudi preverjati.
Membrane lahko med filtri
ranjem poškodujemo, preluk
njamo. Tako kot skozi raztrga
no sito ne moremo žito očistiti
kamenja, tako je tudi poškodo
vana membrana neprimerna,
ker spušča mikroorganizme.
Test za preverjanje se imenuje
test na pritisk in tudi mehurček,
ali v angleščini Bubble-Pointtest. Pri tem testiranju se filter
obremeni z določenim priti
skom, ki ustreza označeni veli
kosti por na membrani. Pritisk
se drži okrog 5 minut. Če pri
tisk opazno pade, potem filter
ne tesni, oziroma so na mem
brani večje luknjice, kar je re
zultat poškodbe. Pri testu na
mehurček se uporabi voda, v
katero postopno povečujemo
pritisk. Ko je odpor por prema
gan, se pokaže kot zračni me
hurček, ki ga v vodi vidimo. Če
pride do mehurčka preden je
dosežen pritisk, značilen za
določeno velikost por, je mem
brana poškodovana.
Dr. JULIJ NEMANIČ

IZLET VINOGRAD IKOV
PO VINSKIH CESTAH

ČRNOMELJ - Dr.
> vino
gradnikov iz Črnomlja
anizira
za svoje člane strokos n zlet po
štajerskih vinskih cest:
Avstri
ji in Sloveniji. Izlet bo v soboto,
31. avgusta. Prijave zbirajo do 25.
avgusta Gabi Vranešič - Tribuče,
Martin Vrtin - Dobliče, Jože
Grdiša - na občini Črnomej in v
Ručetni vasi. Pri njih bodo na vo
ljo tudi podrobne informacije o
izletu. Cena izleta je 5.000 tolar
jev po osebi.

(gum MRZLim gospodinjski kotiček

Naravna in prijetna pluta
Dopustniške dni marsikdo iz
koristi za domača popravila in za
obnovitvena dela. Z domačimi
deli lahko veliko prihranimo,
seveda pa brez znanja tudi pri teh
ne gre. Pri novem opremljanju
bivalnih prostorov in pri obnav
ljanju le-teh se vse več uporab
ljajo naravni materiali, med ka
tere prištevamo tudi pluto. Zara
di svoje sestave zelo dobro blaži
hrup, brani nas pred mrazom in
toploto ter dobro prenaša vlago.
S pluto oblagamo kopalnice,
hodnike in kuhinje. Pluta je do
ber izolacijski material, je topla
in prijetna. Trpežna in obstojna
je tudi več deset let, ker ne
trohni, ne preperi, ne napadajo
je škodljivci in tudi vlaga ji ne
more do živega. S pluto lahko
obložimo vsa tista tla, za katera
je primeren tudi les. Če obloži
mo s pluto tla v kopalnici, jo
moramo zaščititi s plastjo laka in
poskrbeti, da na površini ne
zastaja voda, ker se sicer napne
in odstopi.

Talne plošče iz plute nalepimo
na podlago, potem pa jih lakira
mo ali impregniramo in povo
skamo. Lakiranje z lakom na
vodni osnovi je priporočjivo v
prostorih, kjer veliko hodimo.
Plast laka obnovimo vsakih ne
kaj let. Čiščenje plute je eno
stavno. Prah posesamo in tla
obrišemo z mokro krpo.
S pluto obložimo tudi strope
in stene, ki jih želimo izolirati
pred hrupom ali toplotnimi
spremembami. Če te kasneje
prekrijemo še z opažem, lahko
uporabljamo cenejše plošče iz
zdrobljene in stisnjene plute.
Dobra izolacijska lastnost plute
je v tem, da je vsak kubični cen
timeter plute sestavljen iz nekaj
milijonov celic, napolnjenih z
zrakom. V teh celicah se kopiči
toplota, ki se dolgo časa zadrži.
Pluta vsebuje smolo kot naravno
vezno lepilo in je brez kemikalij,
ki bi povzročale alergijo. Lepe in
prijetne so tanke plutovinaste
tapete za stene.
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Škatla s pokrovom je odprta
Poezija v prozi Marije Kalčič Mirtič sedaj zbrana tudi v zbirki, ki jo odlikuje nekaj
posebnosti, tudi fotografije aktov Ljuba Potočnika - Že novi načrti

ŠolsTVO
SILVESTER
GABRŠČEK V LITIJI
LITIJA - Konec prejšnjega ted
na je obiskal litijsko občino držav
ni sekretar za kulturo Silvester
Gabršček. Namen njegovega ob
iska je bil ogledati si vsaj del kul
turnih in sakralnih spomenikov.
Občinski odgovorni možje za kul
turo pa so čutili potrebo, da ga
pripeljejo na mesto samo, kjer se
je lahko prepričal o potrebah,
zahtevah in vrednotah, ki so na
tem prostoru.
*

KRŠKO - Pred kratkim je izšla nekoliko nenavadna pesniška zbir
ka ali bolje rečeno prozno-lirično delo z naslovom Škatla s pokrovom.
Marija Kalčič Mirtič v njej na moč angažirano z bogatim besediščem
in miselnimi zvezami odkriva bogat in pomensko nabit intimni svet,
razklan med dolžnostmi in hrepenenji. Zbirka je za avtorico literarna
prelomnica, prva samostojna zbirka, obveza po nadgrajevanju in zagon
za uresničevanje novih načrtov.
Marija K. Mirtič ni novo ime v
slovenski književni ustvarjalnosti.
Če odštejemo najzgodnejše še
otroške in mladostniške poskuse
nizanja besed ali prva soočenja z
dramsko umetnostjo v osnovni
šoli, ko je igrala v Županovi Mic
ki, je svoj še danes prepoznavni
slog našla v začetku osemdesetih
let, ko je bila med ustanovnimi
člani krškega literarnega kluba, ki
je v desetih letih močno obeležil
posavsko in dolenjsko kulturno
dogajanje. Že takrat so igralci

DRAMSKI IN PEVSKI
NASTOPI
METLIKA - V okviru medna
rodnih poletnih kulturnih priredi
tev “Pridi zvečer na grad” bodo ta
konec tedna v Metliki v dveh
večerih kar tri prireditve. V petek,
16. avgusta, bo ob 20. uri dram
ska skupina Jasa iz črnomaljske
gimnazije uprizorila izbor Can
karjevih besedil z naslovom V
areni življenja sem stal. Istega dne
ob 21. uri pa bo koncert mešanega
pevskega zbora Zvon iz Šmartne
ga pri Litiji pod vodstvom zboro
vodkinje Marjance Vidic. V so
boto, 17. avgusta, bo ob 21. uri
nastopil Ribniški oktet.

upodabljali krajše dramske igre in
skeče izpod njenega peresa, pred
vsem v zadnjem desetletju pa se
še posebej uspešno uveljavlja v
radijskem mediju, predvsem na
Radiu Trst A. Njena dela so bila
objavljena v Literarnem noktur
nu, v Literarnih listih, na breži
škem radiu..., prejela pa je tudi
nagrado za mlade pesnike in pi
satelje v okviru ZKO Slovenije.
Njeno umetniško ustvarjanje je
bilo najbolj intenzivno od začetka
do konca osemdesetih let in no
ben tekst v zbirki Škatla s pokro
vom ni novejši od treh let, vendar
pa tudi danes ne miruje, čeprav je
ob polni zaposlenosti z družino s
štirimi otroki, z vodenjem gostin
skega lokala, s študijem ob delu,
in ob delu inštruktorice za pouče
vanje kandidatov za voznike B
kategorije pravzaprav čudno, da
ima sploh še kaj časa. “Sem člo
vek, ki mora biti ves čas v giba
nju,” pravi Marija sama o sebi in
že snuje nove načrte: morda bo še
letos izšla njena zbirka aforizmov
v obliki razglednic s karikaturami,
v načrtu pa ima tudi knjižico za
otroke, ki bi skozi poučno zgod
bico najmlajše uvajal v promet.

“Srebrna” Vesna iz Šentjerneja
Novomeška gimnazijka Vesna Krošelj je na kemijski
olimpiadi v Moskvi dosegla srebrno medaljo

Prijeten je bil klepet z 18-letno Vesno Krošelj iz Šentjerne
ja, ki je letos z odličnim uspe
hom, kot vedno, zaključila štiri
letno šolanje na novomeški
Gimnaziji - naravoslovna smer.
Kemijo je vzljubila že v osnov
ni šoli in sama pravi, da je tam
dobila zelo dobre osnove. Na
Gimnaziji seje našla skupinica,
kije pod vodstvom prof. kemi
je Stanke Florjančič z učenjem
kemije začela še bolj resno.
Tako je Vesna v L letniku zma
gala na šolskem državnem tek
movanju, prihodnje leto je bila
druga, vsa ta tekmovanja pa so
bila nekakšna predpriprava na
njeno prvo olimpiado lani v Pe
kingu, ki se je je udeležila sku
paj z Novomeščanom Toma
žem Marasom. Seveda pot do

Vesna Krošelj
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POLETNA LIKOVNA
ŠOLA ZKOS
ZKOS Slovenije je tudi letos
pripravila poletno likovno šolo, ki
bo v prostorih Steklarske šole v
Rogaški Slatini. Potekala bo v
dveh osemdnevnih tečajih za
odrasle. Tema prvega (od 9. do 17.
avgusta) bo Slikarska izrazna
sredstva, drugi (od 17. do 25. av
gusta) pa bo risarski na temo
Predmeti in prostor.

Marija K. Mirtič
v

ŠETNJERNEJ - Že vrsto let
pripravljajo, vsakič v drugem
mestu, mednarodne olimpiade,
na katerih se mladi iz vsega sve
ta lahko pomerijo v znanju z
različnih področij, tudi iz kemi
je. Prav mednarodnih kemij
skih olimpiad pa se zadnja leta
vse bolj uspešno udeležujejo
tudi novomeški gimnazijci, ki si
letos zaslužijo še posebno po
zornost. Od štirih Šlovencev, ki
so se udeležili olimpiade, sta se
namreč v znanju kemije s še 172
mladimi kemiki v Moskvi po
merila kar dva novomeška dija
ka, Vesna Krošelj, ki je doseg
la srebrno medaljo, in Gregor
Kosec, ki se je domov vrnil s
priznanjem.

“Vedno sem si želela in vedela,
da bo prišel čas, ko bom iz preda
lov izbrala najboljša besedila za
objavo. Čutila sem, da je prišlo
mojih pet minut, da se odprem in
dam vsakemu možnost, da poku
ka v poezijo, ki je del moje notra
njosti,” pravi Marija, ki pove, da
ima še posebne zasluge za zbirko
Silvo Mavsar z založbo Opus iz
Krškega in fotograf Ljubo Potoč
nik, kije prispeval fotografije žen
skih aktov, ki se kot rdeči šal na
slikah prepletajo skozi celo zbir
ko. “To ni pornografija, pač pa
umetnost,” pravi Marija, ki je
hotela s takšnim izborom slik dati
ženski svojo veljavo. Kajti ženska
ni nikoli prebrana in njene skriv
nosti nikoli popolnoma odkrite,
kot tudi ne zbirka Škatla s pokro
vom, ki jo Sergej Verč priporoča
v meditativno, z dolgimi presled
ki odmerjeno branje.
T. GAZVODA

tega ni lahka in zahteva veliko
dela, vztrajnosti in truda. Od
šestih slovenskih srednješolcev,
ki pokažejo največ znanja ke
mije in se udeležujejo še dodat
nih priprav v Ljubljani, na kon
cu izberejo štiri najboljše za
olimpiado. Vesna je lani v Pe
kingu bila dokaj blizu bronaste
medalje, letos pa ji je šlo še
boljše - dobila je srebro.
“Za letošnjo Moskvo nas je
bilo najprej izbranih 12 iz Slo
venije in hodili smo na predpri
prave v Ljubljano. Kar štirje
smo bili z novomeške gimna
zije, še Gregor Kosec, Samo
Plut in Matic Fortuna. Z Gre
gorjem sva najprej prišla v ožji
izbor šestih, nato pa tistih šti
rih, ki smo od 14. do 23. julija
tekmovali na mednarodni mla
dinski kemijski olimpiadi v
Moskvi. Čeprav so bili testi
zahtevnejši kot lani, je šlo in
sem uspeha zelo vesela, kakor
tudi vsi moji doma,” je poveda
la Vesna. V dveh dnevih so
reševali dve nalogi iz praktične
ga in sedem nalog iz teoretične
ga dela. Vesna je zbrala 71 točk,
79 pa bi jih že zadostovalo za
zlato medaljo. Od 176 tekmo
valcev (le 24 deklet) iz 47 držav
vsega sveta so se najbolj odre
zali ruski dijaki, ki so dobili kar
štiri zlate medalje. Vesna ne
pozabi omeniti svoje mentorice
prof. Florjančičeve, ki ima ve
liko zaslug tudi za njen uspeh.
“Vseskozi je skrbela, da smo
dobivali primerne naloge, da
smo vadili in se pripravljali na
tekmovanje kot je treba, ter
nam dajala energijo in moti
vacijo.”
Seveda se je po dveh “de
lovnih dnevih” našel čas tudi za
ogled Moskve in njenih zna
menitosti ter za druženje z vrst
niki. Vesna se je najbolj ra
zumela z Novozelandci. Ome
niti velja še to, da je bila zelo
uspešna tudi pri letošnji ma
turi, saj je zbrala kar 33 od 34
možnih točk in je tako ena
izmed tistih slovenskih srednje
šolcev, ki bodo L septembra na
slovesnosti v Cankarjevem
domu dobili priznanje dr. Slav
ka Gabra. Po zasluženih počit
nicah se Vesna jeseni odprav
lja na študij v Ljubljano. Nobe
no presenečenje ni, da je izbra
la kemijo. Pa uspešno ustvar
janje in raziskovanje še naprej!
L. MURN

IZKORISTITI ZAPRTE
ŠOLE
VELIKE LAŠČE - Na območ
ju današnje občine Velike Lašče
so v zadnjih letih zaprli šole v
Dvorski vasi, na Krvavi peči, na
Mohorju v Rutah in na Velikem
Osolniku. “Te šolske zgradbe smo
ponujali, da bi jih preurediti v
centre šolskih in obšolskih dejav
nosti,” je povedal ravnatelj cen
tralne osnovne šole Velike Lašče
Edi Zgonc in dodal: “Menimo, da
bi moral tudi v naših krajih obstajati kak tak center, in to zaradi
naše bogate kulturne in naravne
dediščine, saj je to že vključeno v
učne programe osnovnih in sred
njih šol, predvsem pri slovenščini,
zgodovini, spoznavanju družbe in
narave in še kje. To bi bilo gotovo
bolje kot v take centre preurejati
obmejne karavle.

ŠE TRI KULTURNE
PRIPREDITVE
NOVO MESTO - Ob pomem
bnem športnem dogodku v No
vem mestu, Svetovnem mladin
skem prvenstvu v kolesarstvu, je
Mestna občina Novo mesto po
skrbela tudi za prijetne kulturne
urice. Po treh kulturnih dogodkih
se nam obetajo še trije. Danes, v
petek, 16. avgusta, bo ob 21. uri na
dvorišču grmskega gradu koncert
Pihalnega okrestra Krka zdra
vilišča iz Straže, v soboto, 17. av
gusta, bo veselo na Novem trgu,
ko bodo ob 19. uri z ljudskimi ple
si in pesmimi nastopili člani Folk
lornega društva Kres, po nastopu
pa bo dolenjska veselica. Zadnja
prireditev se obeta predzadnji
dan prvenstva, v četrtek, 18. av
gusta, ob 21. uri, ko si bo mogoče
ogledati promenadni koncert
Mestne godbe Novo mesto. Vstop
na vse kulturne dogodke je prost.

O FILMU IN FOTOGRAFIJI - Ob prijetni filmski predstavi na prostem
se je Matjaž Rus na dvorišču metliškega gradu z avtorjema filma Foto film
2001 Petrom Braatzom in Majo Weiss pogovarjal o tem, kako je nastajal
ta glasbeno dokumentarni esej o fotografiji. Žiga Koritnik (drugi z leve)
pa je predstavil svojo razstavo fotografij in delo fotografa, ki ustvarja pred
vsem fotografije, povezane z glasbo. (Foto: M. B.-J.)

Film s pridihom domačnosti
V poletnem kinu sta se predstavila domača režiserka
Maja Weiss in njen sopotnik Peter Braatz
METLIKA - Pretekli petek je
bil v okviru mednarodnih polet
nih kulturnih prireditev “Pridi
zvečer na grad” po petih letih na
metliškem grajskem dvorišču zo
pet poletni kino. Najbrž ni zgolj
naključje, da so si takrat obisko
valci ogledali film domačinke
Maje Weiss “Volite mene”, tokrat
pa je filmski večer skupaj z njo
pripravil njen poklicni in življenj
ski sopotnik Peter Braatz.
Tokrat je bil na programu eno
urni glasbeno dokumentarni esej
o fotografiji z naslovom Foto film
2001, ki je nastal v koprodukciji
Taris filma iz Berlina, umetniške
ga programa TV Slovenija in
nemških televizij WDR iz Kolna
in SFB iz Berlina. Idejo za film o
fotografiji je dobil Peter Braatz že
pred sedmimi leti, osnova zanjo
pa je bila pesem angleške skupine
Kings o tem, kako se ljudje fo
tografirajo med seboj. Ko je tudi
režiserka Maja Weiss potrdila, da
je ideja dobra, je majhna slovensko-nemško-češka potujoča film
ska ekipa začela s snemanjem fil
ma, ki je bil posnet v petih evrop
skih državah, tudi v Sloveniji. V
njem je veliko glasbe in zanimivih
fotografij ter fotografskih zgodb,
prisluhniti je moč tudi interv
jujem s številnimi fotografi, zanj
pa sta avtorja potrebovala kar
poltretje leto.
Poleg Foto filma 2001 so si
obiskovalci ponovno ogledali film
“Volite mene”, štiri kratke filme
Petra Braatza ter vizionarskosatirični film “Balkanski revolve-

PLATNO, PESEM, PISANICE

HIMNA - Osrednja točka kulturnega dela otvoritvene slovesnosti mla
dinskih svetovnih prvenstev je bil nastop dekliške skupine Čopa Cabana.
Dekleta so namreč prvič javno zapela himno prvenstev, pesem z naslovom
Jutri, ki so jo pred tem tudi že posnela v novomeškem studiu Luca. “Jutri
bo naš dan, ustvarimo ga sami... "so verzi namenjeni mladim športnikom.
(Foto: I. Vidmar)

ZAKLJUČEK POLETNIH DELAVNIC ZA MLADE - Da se otroci v
poletnih mesecih niso dolgočasili, so skrbeli tudi v Knjižnici Mirana Jarca
Novo mesto na Oddelku za mladino, kjer so tudi letos pripravili tri polet
ne likovne delavnice pod vodstvom likovne pedagoginje Nataše Kastelec.
Otroci, ki so se vabilu radi odzvali, so slikali na majice, oblikovali nakit,
na zadnji, od 5. do 9. avgusta, pa so oblikovali izdelke iz tekstila. Takole
domiselno so naredili prt za mizo v knjižnici (na sliki) in še mnogo drugih
stvari, ki so jih nekaj tudi razstavili. Organizatorji se zahvaljujejo za pomoč
pri izvedbi vsem pokroviteljem. (Foto: L. Murn)

JANKOVIČI - V petek, 16. av
gusta, bo na domačiji Raztresen v
Jankovičih pri Adlešičih 3. prire
ditev Platno, pesem, pisanice.
Uradni del prireditve se bo pričel
ob 18. uri in sicer z otvoritvijo
razstave slikarja grafika Izidorja
Jalovca iz Kranja ter z bogatim
kulturnim programom, v katerem
bo imel med drugimi krajši kon
cert tudi mešani pevski zbor Zvon
iz Šmartnega pri Litiji z zborovod
kinjo Belokranjico Marjanco Vi
dic. Podelili bodo tudi priznanja
za najlepše urejeno domačijo in
naselje v črnomaljski občini. Že
uro pred tem pa bodo pred doma
čijo postavili stojnice z izdelki
domače obrti Alojz Žnidaršič iz
Štrekljevca, Jože Mišica iz Črno
mlja, Vera Vardjan iz Velikega
Nerajca, Jože Črnič iz Fučkovcev,
Anton Škof iz Črešnjevca, Ciril
Štalcer iz Vrčic, Alojz Kočevar iz
Gradca, Ivan Veselič z Vrhovcev,
Alojz Veselič iz Marindola, Fran
ca Vlašič iz Dolenjcev, Katica
Rožman iz Purge, Marija Trdič iz
Pribincev, družina Mike Veseliča
z Vrhovcev ter kleklarice iz Želez
nikov na Gorenjskem. Izdelke
vseh teh bo moč tudi kupiti. Po
krovitelja prireditve Vesna in Vin
ko Vlašič iz Dolenjcev pa bosta
poskrbela, da obiskovalci ne bodo
žejni ali lačni.

• Predvolilnemu strankarskemu
tisku se ne splača verjeti, splača
pa se ga prebrati. (Kreft)
• Samo ljubi in sovraži se brez
razloga. (Renard)

raši”, za katerega je Maja Weiss
prejela Badjurovo nagrado. Ob
tem je Peter Braatz tudi zaupal,
da se poleg režije ukvarja še s fo
tografijo. Prav sedaj pripravlja
knjigo “Črno-bela krajina”. Gre
za portret Bele krajine v črnobeli
fotografiji. “Nabiram fotografije
o pokrajini, naravi, portretih lju
di, mestih, ulicah v različnih let
nih časih in ko bom imel sto
odličnih fotografij, bom izdal
knjigo,” je zaupal Braatz. Sicer pa
je bila skupaj s filmskim večerom
v Ganglovem razstavišču tudi
razstava črnobelih fotografij Žige
Koritnika z naslovom “Jazzy ga!”M. B.-J.

SLOVENSKA
FOTOGRAFIJA LETA
LJUBLJANA - Urad vla
de za informiranje in Kodia
photo & graphis objavljata 2.
natečaj za slovensko fotogra
fijo leta. Natečaj je razpisan
v sedmih kategorijah na te
mo življenje in okolje Slo
vencev. Udeleženci, tako
amateriji kot profesionalci,
bodo tekmovali za skupno 21
častnih priznanj in za vrsto
nagrad. Predpisani nosilec
slike je diapozitiv, primeren
za reprodukcijo, vsak avtor
pa se predstavi z desetimi
fotografijami. Zaradi natan
čnega izpolnjevanja obrazca,
ki ga morate priložiti fo
tografijam, se za podrobnej
še informacije in pojasnila
obrnite na pooblaščenca na
tečaja, agencijo Kodia photo
& graphis, Zelena pot 23,
Ljubljana, ali po telefonu 061
331 705 in 061 125 04 26 vsak
delavnik od 8. do 16. ure.
Zaključni rok natečaja je 28.
september.

KULTURNIKI PREBERITE!
NOVO MESTO - Ministrstvo
za kulturo je objavilo javni razp>s
za zbiranje predlogov za financi'
ranje kulturnih programov v letu
1997. Interesenti naj oddajo pred'
loge do L oktobra letos Ministrst
vu za kulturo, Ljubljana, Cankarjeva 5, oz. Upravi Republike Slo
venije za kulturno dediščino*
Ljubljana, Plečnikov trg 2, če gr6
za predloge s področja kulturne
dediščine. Dodatne informacije
dobite na Sekretariatu za kulturo,
šport in mladino, Seidlova L
Novo mesto, tel. 323 - 267.

ZAČETEK “POLETJA
V ČRNOMLJU”
ČRNOMELJ • V Črnom
lju se prično v soboto, 17. av
gusta, poletne kulturne pri
reditve pod naslovom “Po
letje v Črnomlju”, ki jib
pripravlja ZKO Črnomelj ob
pomoči gasilskega društva in
KUD Hip-hop iz Črnomlja.
Poletne prireditve bodo ob
21. uri na trgu pred cerkvijo
sv. Duha otvorili “Istrianske
muzikante” s koncertom
ljudske glasbe iz Istre. Če bo
slabo vreme, bo prireditev v
črnomaljski župnijski cerk
vi.

St. 33 (2453), 16. avgusta 1996
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Naj vas nasilni ropar ne preseneti
Drzni, brutalni ropi vse pogostejši - Žrtve predvsem starejši ljudje, ki živijo sami
Lahko storite marsikaj, da preprečite že same poskuse ropov
Zadnji dve leti je v Sloveniji vse pogostejša nova oblika ropov, kijih
prej skorajda nismo poznali: to so drzni, brutalni in surovo izvedeni
ropi z grožnjami in silo, ki med ljudi vnašajo negotovost, strah in vzne
mirjenje, žrtvam pa lahko povzročijo trpljenje in nepopravljive
psihične posledice. Ponavadi so takšni ropi načrtovani, ropar upora
bi zvijačo, da pride v hišo, žrtve pa so starejši nemočni ljudje, ki živijo
v hišah sami.

VLOMIL V HIŠO - V noči na 9.
avgust je neznanec v Črnomlju vlon'*l v stanovanjsko hišo in iz garaže
“kradel motorno žago, nahrbtno
kosilnico in nož. S tem je lastnika J.
Z. oškodoval za okoli sto tisočakov.
IZ AVTA VZELA DENAR-18le»ni J. B. in 21-letni Z. B. iz Brezježa sta utemeljeno osumljena tatvine
denarja, ker sta v začetku avgusta na
Parkirišču na Rogovili ob regionalni
cesti iz osebnega avta vzela denarnico, iz nje pa denar, in odšla. S tem
ata lastnika S. Z. oškodovala za okoa 23 tisočakov.
V TRGOVINO PO STROJE je v noči na 6. avgust vlo
mil v trgovino Kmečke zadruge v
Tržišču tako, da je snel okno skla
da, skozi katerega je stopil v trOdnesel je sesalec Corona
avtomatic 2000 rdeče barve, televi
zor Iskra tip 21 stereo, fritezo bele
barve, dve salamoreznici Gorenje in
Ventilator za hlajenje prostora
znamke Corona. Tlgovino je neznanec oškodoval za 150 tisoč tolarjev.
NEPOOBLAŠČENI PRODA
JALCI POSODE - Sevniški polici
ji so 10. avgusta odkrili dva državJana Nizozemske, ki sta v Lukovcu
Prodajala posodo. O tem je bila
obveščena tudi tržna inšpektorica,
1(1 je prodajalcema izrekla mandat1,0 kazen 10 tisoč tolarjev.

Tovrstni roparski pohodi, ki od
napadalcev ne zahtevajo poseb
nih spretnosti in priprav, tudi v
našem delu države niso izjema in
čeprav je raziskanost tovrstnih
kaznivih dejanj relativno visoka,
terja zaradi posledic več pazlji
vosti občanov. V razmislek nava
jamo nekaj primerov.
Junija'sta k 87-letnem krajanu
Gornje Prekope prišla dva Ro-

MED NEURJEM
TREŠČILO
LOŠKI POTOK - V nedeljo, 4.
'■.ni., je zgodaj zjutraj strela udafila v manjše gospodarsko poslop
ij ki je last Jožeta Kobeta s Hri
ba. Kljub hitremu posredovanju
gasilcev iz Travnika, s Hriba in iz
jetij, je poslopje v hipu pogore9*v njem pa štiri koze, kure, zajci. nekaj desk, sena in drugega
Materiala. K sreči je nova stano
vanjska hiša, ki je v neposredni
“lizini, ostala nepoškodovana,
gasilci pa po prvih ocenah pravi1?- da je škode za približno 700
hsoč tolarjev.
A. ki.

Kaj lahko storimo sami
Če ste doma, bodite zaklenje
ni, ne pozabite niti na garažna ali

ZAGORELO

Neznanec

Bovino.

pobegnila. Še hujša neprijetnost
se je zgodila starejšemu paru iz
Metlike, saj sta ju neznanca, ki
sta vlomila v hišo, pretepala po
glavi in telesu in prisilila, da sta
povedala, kje imata denar. Ko
sta ga našla, sta žrtvi zvezala in
pobegnila.

Karikatura Mikija Mustra iz knjige
Nepridipravi so med nami
ma. Najprej sta prosila za koza
rec vode, nato pa še za kruh. Ker
kruha ni imel, jima je dal sto to
larjev. Roma sta nato odšla, a sta
se vrnila že po nekaj minutah in
oba skočila na nemočnega moža.
Eden ga je zgrabil za vrat in mu
z roko zamašil usta, drugi pa se
gel v žep in iz njega potegnil de
narnico z nekaj tisoč tolarji.
V začetku maja lani so 62-letno žensko z dvema vnukinjama v
vasi v okolici Sevnice obiskali tri
je neznanci. V hišo so prišli tako,
da so razbili stekla na vhodnih
vratih, v spalnici pa so od prestra
šene ženske zahtevali denar, ji
grozili s pištolo in jo udarili po
obrazu. Iz torbice so vzeli nekaj
tisoč tolarjev, na skritem mestu
pa so našli še 55 tisočakov. Imeli
so baterijske svetilke, tako da
luči niso prižigali.
Lansko avgustovsko noč je k
66-letni Metličanki skozi priprto
okno prišla roparka. Lastnica
hiše jo je opazila, ko je neznan
ka pregledovala predale, ko pa je
slednja opazila, da jo lastnica
vidi,.jo je takoj napadla. Pomoč
nik je ugasnil luč in vlomilca sta

PANGRČ GRM - V torek, 6.
avgusta, okoli 11. ure je zagorelo
leseno gospodarsko poslopje na
Pangrč Grmu. Poslopje, ki je bilo
veliko 6x12 metrov, je v celoti
zgorelo, v njem pa okoli 1.500 ki
logramov sena, 1.500 kilogramov
ječmena, slamoreznica, leseni
zaboji, nekaj tramov za ostrešje,
mešalec za beton in nekaj orodja.
Požar so lokalizirali gasilci iz
Gabrja in poklicni gasilci iz Nove
ga mesta. Lastnik M. Š. je zaradi
požara oškodovan za okoli 1,5
milijonov tolarjev.

GRM • Minuli vikend so
slovenske ceste spet zahteva
le krvavi davek. Od štirih
prometnih nesreč s smrtnim
izidom se je ena zgodila v
Beli krajini. V nedeljo, 11.
avgusta, nekaj čez 2. uro
zjutraj je 26-letni N. H. iz
Metlike vozil golfa iz Metlike
proti Črnomlju. Ko je pripe
ljal z neprimerno hitrostjo v
ostri, slabo pregledni ovinek
v naselju Grm, je zapeljal na
peščeno bankino. Trčil je v
plastični smerni količek, po
nekaj metrih je podrl še
prometni znak, nato pa trčil
v drevo premera 30 centimet
rov, ki ga je podrl in prelo
mil. V nesreči se je voznik
hudo poškodoval, sopotnik
26-letni Martin R. iz Met
like, ki je sedel na zadnjem
desnem sedežu, je zaradi
hudih poškodb v novomeški
bolnišnici umrl, 20-letna J.
N. se je lažje poškodovala,
hude poškodbe pa je dobila
tudi 15-letna M. L. iz
Črnomlja.

• Volilcem se opravičujem, da
smo ob zadnjih volitvah t' parla
ment pripeljali kopico kretenov.
(Jelinčič)
• Kdor je zavisten, dokazuje, da
je manj vreden. (Plinij)

KJE SO INŠPEKTORJI?

R © 11 R Al e S p E
„ PO LEVI STRANI CESTE - V
b^deljo, 11. avgusta, ob 16.35 je
rHetni A. B. iz Malega Kala vozil
bsebni avto po lokalni cesli iz
p4rteljevega proti Mirni Peči. Ko
c pripeljal v bližino Malega Kala,
j* vozil po levi strani ceste, takrat
™ je nasproti pripeljala voznica
Nebnega avta 29-letna T. M. z
Jžrkljevca, ki se je sicer umikala, a
'benja ni mogla preprečiti. Voznik
^ B. se je hudo poškodoval.
dva hudo ranjena - v
•^lek nekaj čez 17. uro je 63-letni

Franc. T. vozil osebni avto po regi
onalni cesti od Rake proti Smedniku. Zunaj Smednika je po klan
cu navzdol zapeljal v ostri, pre
gledni ovinek, zaneslo ga je čez
nasprotni vozni pas, kjer je trčil v
obcestni jarek. Po 37 metrih vož
nje po jarku se je vozilo odbilo od
brežine jarka in se na vozišču pre
vrnilo na streho ter nazaj na kole
sa in obstalo na sredi vozišča. V
nesreči sta se hudo poškodovala
voznik in njegov sopotnik 44-letni Martin H. iz Velike vasi.
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Nikar ne hranite doma večje
vsote denarja. Domači trezor je
sicer primeren, a še najbolj varno
je, če imate denar in vrednejše
predmete shranjene v banki. Tudi
informacija, da ste denar komu
posodili, je lahko vabljiva, zato naj
za to, kot tudi za skrivališča v
domu, ve čim manjši krog ljudi. Če
opazite neznance, jih vprašajte,
koga iščejo. Dajte jim vedeti, da
ste jih opazili. V stanovanje ne
spuščajte neznancev, preden pa
odprete, poglejte skozi kukalo.
In če vas vlomilec preseneti, je
vaš rešitelj telefon. Pokličite poli
cijo na tel. 92 in povejte, zakaj in
od kod kličete. Vlomilca ne skušaj
te sami prijeti, posebno če ste
šibkejši. Tudi klic “na pomoč”, ki
je namenjen sosedom, lahko odvr
ne nasilneže.
T. G.

Vlomili v dve trgovini
KRŠKO - Minuli vikend je bilo
v Krškem vlomljeno v dve trgovi
ni Mercator Preskrbe, od koder so
neznanci odnesli za več kot 600
tisoč tolarjev raličnih strojev. Ker
obstaja možnost, da bo tat na
kradene predmete prodal, nava
jamo natančnejši seznam.
Iz prodajnih polic so izginili:
vbodna žaga BL 350 tovarniških
številk 9538-23, vibracijski brusil
nik BL 135 tovarniških številk
9540-23, oblič BL KV750 št. 952723, tračni brusilnik BD725 št.
9413-23, cirkular BD227 št. 95127, električni izvijač Skil A230V št.
9040330, baterijski vrtalnik Felisati t 817 7 2V št. 4665600, elek
trični vrtalnik Enhell, električna
brusilka Enhell WSC 230-Z 1850
W, električni mlin za grozdje
Teko, motorna žaga Tomos Husqvarna 40 št. 6022022, motorna
žaga Tomos Husqvarna 61 FF št.
5435064, prenosni telefon Pana
sonic, tri diamantne rezalke Meister Kraft premera 230 mm, boč
na kosilnica Lavorvvash partner
colibri, visokotlačni pralni agregat
Lavorrvash Partner 120, potopna
črpalka LIV sub 3000GR, tri pipe
Armal enoročne tip 58-530-200 F
Omega, kotna brusilka Felisatti A
20/6 in vrtalni stroj Felisatti T
705SPL.

$SP3L

ZARADI PREHITRE
VOŽNJE V SMRT

• Majhni zločini se kaznujejo,
veliki pa doživljajo triumf. (La
tinska modrost)

°k>SLEJ BO SIRENA TULILA TUDI VMAHAROVCU - Prostovoljno
tosilsko društvo Maharovec je od sobote, 10. avgusta, bogatejše za sireno,
^ jo je v uporabo predal župan občine Šentjernej Franc Hudoklin. S tem
želje gasilcev niso končane, saj načrtujejo nabavo novega avtomobila,
*a katerega sredstva zbirajo že dalj časa. Korak bližje je bila tudi sobotna
belica, saj gasilci ves dobiček od zabav zbirajo v ta namen, nov avto pa
loj bi gasilci dobili v treh letih. Tako bo lahko njihova skrb za požarno var1°st še boljša, svojo usposobljenost pa vedno znova potrjujejo na številnih
ekmovanjih. Letos so se edini iz občine udeležili državnega prvenstva, tako
11občini kot v regiji pa so na tekmovanjih v samem vrhu.

kletna vrata, in poskrbite za ka
kovostno ključavnico z varnost
nim ščitom. Če vas ni doma, ne
puščajte ključev na standardnih
mestih: pod predpražnikom, v
nabiralniku ali v cvetličnih lonč
kih. Ovira vlomilcem so tudi ro
lete predvsem v nižjih nadstrop
jih in varnostna veriga na vratih.
Dobro varovalo sta senzorska luč
in alarmna naprava.

Pozor pred

nakradenimi
predmeti!

V vasi Velika Goba, v kra
jevni skupnosti Dole pri Liti
ji, ob cesti Velika Preska Čeplje, stoji sredi vasi na vz
petini cerkev Svetega Mihae
la iz leta 1526. Ob njej je
pokopališče. Najst: rejši gro
bovi so iz leta 1800. Pokopa
lišče na vzpetini je s severne
strani obdano z opornim zi
dom dolžine 60 m in višine
4,5 m. Na zahodni strani pa
je zid dolg 20 m in visok 1,5
m. Domačini so ga gradili od
leta 1978 dalje, glede na
sredstva, ki sta jih za ta dela
namenili takratna KS Dole in
Občina Litija. Vaščane, ki
hodijo na pokopališče ali pa
v cerkev, je upravičeno strah,
kdaj bo zaradi nedokončane
ga opornega zidu, na njem ni
začitne ograje, padel v globi
no kakšen človek. Domačini
pravijo, da do danes na srečo
se ni. Sprašujejo pa se, kje so
inšpektorji, da tega ne vidijo.
M. ŠUŠTERŠIČ

po

dolenjski
deželi

• Prejšnji teden v Črmošnjicah sicer ni gorelo. In morda
sije prav zato neznanec, ki pa
mu je očitno gorelo v grlu,
privoščil ogled tamkajšnjega
gasilskega doma. Za gašenje
. žeje je našel zdravilo, saj si je
v domu nabral nekaj pijače,
za nameček pa je odnesel še
kovinsko blagajno. V njej je
bilo 10 tisočakov.
• Nekdanje krošnjarje, ki so
peš od vasi do vasi ponujali
razno robo, so nadomestili
različni bolj ali manj sodob
no opremljeni trgovski potni
ki. Nekateri se, če se le da,
poskušajo izogniti državne
mu nadzoru, ki želi tudi pri
takšnih kupčijah primakniti
svoj piskrček. Podoben na
men sta imeli tudi dve ni
zozemski državljanki, ki sta
se nedavno tega z mercede
som pripeljali v Brežice, kjer
sta ponujali kuhinjsko po
sodo in jedilne pribore. Na
nju in na avto so kmalu po
stali pozorni policisti, ki so
obvestili tržno inšpekcijo. Da
bosta vedeli, da se v Sloveniji
ne trguje na tak način, sta
morali plačati 21 tisočakov.
Da bosta pokrili stroške, pa
bosta morali prodati še kakš
no posodo, le vprašanje je,
kje in kako skrito.
• Prekršek dveh Nizozemk
je znan, manj pa je jasno, kaj
je motilo neznanca, ki se je
prejšnjo sredo dopoldne lotil
golfa, ki je bil parkiran ob
magistralki pri naselju Arto.
Lastnik L. A. iz Smečic je
okoli 15. ure ugotovil, da je
neznanec dvakrat udaril po
pokrovu motorja, trikrat po
strehi, večji kamen pa je vrgel
v prvo steklo. Popraviloje sta
lo 70 tisočakov.

KONJI BEŽALI ČEZ
DRŽAVNO MEJO

NOVO VOZILO IN OBNOVLJEN DOM - Pod starodavno lipo na
Gorenjcih nad Semičem so preteklo soboto člani gasilskega društva Kot
Brezje prevzeli novo orodno vozilo. Boterje bil direktor uprave za zaščito
in reševanje RS Bojan Useničnik, ki je ključe avtomobila izročil predsed
niku GD Kot Brezje Ivanu Drgancu, ta pa jih je zaupal šoferju pri GD
Antonu Selku (na fotografiji desno). Poleg nakupa vozila so požrtvovalni
gasilci v letošnjem letu obnovili tudi gasilski dom, vse letošnje naložbe pa
so veljale 8 milijonov tolarjev, kar je za njih velik zalogaj. Seveda gre ob
tem zahvala tudi krajanom in številnim pokroviteljem, ki so prispevali
denar in usluge. (Foto: M. B.-J.)

RIBNICA - Prejšnji četrtek so bili
ribniški policisti obveščeni, da je čez
državno mejo s Hrvaške na našo
stran pribežalo kakšnih 20 konj.
Policisti so ugotovili, da so last
hrvaškega državljana, ki ima v
Ravnah tik ob meji z električnim
pastirjem ograjen pašnik, na kate
rem pase konje. Vhod na pašnik je
skozi leseno ograjo, ki pa jo je
neznanec odmaknil, tako da so kon
ji pobegnili v notranjost Slovenije.
Lastnik je po obvestilu policistov
prišel po konje.

Zapomiik z ])olba še vedtno na 1begu
Očitno je imel Makedonec pomagače, ki so mu pomagali skriti se v paleto ■ Nož
verjetno izdelal v delavnici • Sicer neproblematičen zapornik, ki je pridno delal
DOB PRI MIRNI - V četrtek seje 27-lctni Albanec, sicer make
donski državljan, Džemišt Dehari, bivanja v največjem slovenskem
zaporu rešil na precej nenavaden način. Obsojencu seje že zjutraj,
kmalu po tem, ko je odšel na delo znotraj Zavoda za prestajanje
kazenskih sankcij Dob, posrečilo vtihotapiti na tovornjak, last
gospodarske enote Pohorje, kjer se je skril v eno od naloženih
palet.
Očitno si je izbral kar dobro
skrivališče, saj ga niso opazili
niti pazniki, ki so na glavnem
vhodu zapora odprli vrata to
vornjaka. Pobeg je verjetno
načrtoval, obstaja celo mož
nost, da je imel v zaporu poma
gače, kar bo pokazala nadalj
nja preiskava. Na načrten po
beg kaže tudi to, da je imel pri
sebi nož, ki ga je pokazal in z
njim zagrozil šoferju tovornja
ka, ki je pred tem ustavil na
Gomili pri Trebnjem. Z nožem,
ki ga je verjetno na skrivaj
izdelal v delavnici zapora, je
prerezal cerado tovornjaka.
Zapornik je zatem pobegnil
neznano kam. Uslužbenci Za
voda za prestajanje zaporne
kazni Dob so takoj organizirali
zasledovanje obsojenca tudi z
izurjenimi psi, sicer pa sedaj is
kanje pobeglega zapornika spa
da v redno delo policistov, ki ga
v torek, ko smo zaključevali re
dakcijo, še vedno niso našli.
Naj ob tem povemo, da je
Džemišt prestajal dveletno
zaporno kazen zaradi kaznive
ga dejanja neupravičene proiz
vodnje in prometa z mamili -

■m
trgoval je namreč s heroinom.
Okrožno sodišče mu je na ob
ravnavi januarja poleg zaporne
kazni odredilo tudi izgon iz Slo
venije za deset let. Sodba sploh
še ni pravnomočna, makedon
ski državljan pa je bil v zaporu
zato, ker je prosil za predčasno
prestajanje zaporne kazni. Si
cer pa v zaporu na Dobu niti ni
bil problematičen. Igral je si-cer
karte za denar, ves čas presta
janja pa je delal in bil za prid
nost celo pohvaljen.
Kot je povedal svetovalec
vlade za področje izvrševanja

kazenskih sankcij Aldo Carli, ki
trenutno nadomešča direktori
co Uprave za izvrševanje ka
zenskih sankcij, je zaradi mož
nosti, da bi bil pobeg posledica
malomarnosti tamkajšnjih de
lavcev, odredil preiskavo zno
traj KPD Dob, kjer se je v torek
tudi sam mudil, vendar preiska
va še ni končana. Izvedeli smo,
da je imel pobegli, ki je prestal
že skoraj polovico zaporne kaz
ni, dekle v Ljubljani, ki pa je
med obiskom Džemišta na Do
bu rekla, da bo šla zaradi nje
govega izgona iz Slovenije tudi
ona z njim v Makedonijo. Ob-

• Pubegi iz zaporov so v Slo
veniji dokaj redki. Tako je lani
po besedah Alda Carlija iz
zaporov skupaj pobegnilo 18
oseb, od tega štirje priporniki,
leta 1994 pa je iz slovenskih
zaporov ušlo 23 zapornikov.
Najpogostejši so begi čez ogra
jo. Podobnega pobega s preva
ro, kot se je zgodil prejšnji
teden, lani niso obravnavali v
nobenem slovenskem zaporu, a
pobega se je na enak način s
pomočjo tovornjaka lotil pred
več leti en zapornik - prav tako
na Dobu.
staja torej možnost, da se je
pobegli zapornik napotil proti
meji.
T. GAZVODA

DOLENJSKI LIST

Novo mesto pozdravilo prve svetovne prvake
Z dirko na kronometer in prvim tekmovanjem na dirkališču so se v nedeljo in ponedeljek začela mladinska svetovna prvenstva v kolesarstvu
- Prve preizkušnje niso prinesle uspeha domačim reprezentantom

DIRKA NA GORJANCE
NOVO MESTO - Gorske
hitrostne avtomobilistične
dirke na Gorjance bodo letos
četrtič zapored, kot je že v
navadi, zadnji konec tedna v
avgustu. V soboto, 24. avgu
sta, bodo trjje uradni trenin
gi, v nedeljo, 25. avgusta, pa
dirka, ki bo v različnih kate
gorijah turističnih avtomo
bilov štela za slovensko in
avstrijsko državno prvenst
vo, nastopili pa bodo tudi
vozniki s formulami in prototipL Dirka na Gorjance še
vedno kandidira za evropsko
prvenstvo.

DIRKE V ŠENTJERNEJU
ŠENTJERNEJ - V nedeljo, 18.
avgusta, bodo na hipodromu v Šent
jerneju druge letošnje velike konj
ske dirke. V osmih točkah sporeda
se bodo dolenjskim ljubiteljem ko
njskega športa predstavili vsi naj
boljši slovenski kasači, med najbolj
zanimive točke sporeda pa bo zago
tovo sodila dirka najboljši tujih,
uvoženih in domačih konj. Priredi
tev se bo začela ob 14. uri, pred
začetkom dirk bo nadškof dr. Alojzij
Šuštar blagoslovil hipodrom in pri
reditev, po dirkah pa bo veselica.
Mladina do 15. leta ima prost vstop.

NOVO MESTO - Na mladinskih svetovnih prvenstvih v kolesarstvu so
svojo nalogo prvi tekmovalni dan opravili kolesarji v vožnji na čas. Najprej
so se na progi od štarta v Maharovcu preko Rateža do cilja na novomeškem
Glavnem trgu v vožnji na čas oziroma v kronometru pomerila dekleta, pre
senetljiva mladinska svetovna prvakinja pa je postala Avstralka Rachel
Linke, drobno in navidez izredno mirno in nekoliko sramežljivo dekle iz
Adelaide, kije komaj pred enim mesecem napolnilo 16 let.
chi pa je prehitela za 28 sekund, na
četrto mesto se je uvrstila Poljaki
nja Dorota Czynszak, na peto pa
Američanka Marisa Van de Velde.
Slovenci na tem prvenstvu nimamo
svoje predstavnice.

SVETOVNA MLADINSKA
PRVENSTVA V KOLESARSTVU
NOVO MESTO - SLOVENIJA
S povprečno hitrostjo 41,4 km/h
oziroma končnim časom 21:00,71 je
na 14,5 km dolgi progi drugouvršče
no Nemko Natascho Klewitz, ki je
prav včeraj proslavila 18. rojstni
dan, prehitela za 14 sekund, tretjeuvrščeno Italijanko Samantho Los-

ESi

INLES V TOLMINU
RIBNICA - Rokometaši Inlesa
so bili na krajših pripravah na Rog
li. Trener Marko Šibila je zadovo
ljen z dosedanjim potekom trenin
gov, ostalim pa se bosta kmalu
pridružila tudi poškodovana Sašo
Kersnič in Andrej Mihelič. Z igral
ci, ki na začetku niso bili zadovoljni
s plačilom, so se že dogovorili. Pred
sednik kluba Pavle Hočevar je
namreč dejal, da igralcev ne bodo
plačevali. Ves denar bodo vložili v
vzgojo mladih igralcev, kajti trener
Šibila je znan kot odličen strokov
njak predvsem za delo z mladimi.
M. G.

TENISKI TURNIR
NOVO MESTO - Teniški klub
Krka Novo mesto bo 17. in 18. av
gusta v sklopu prireditev ob mla
dinskih svetovnih prvenstvih v kole
sarstvu na teniških igriščih pod Portovalom pripravil teniški turnir za
pokal turistične zveze Dolenjske. V
soboto se bo tekmovanje začelo ob
9. uri, pol ure pred tem pa bo pote
kel zadnji rok prijav.

ŠPORTNI VIKEND
ŠMARJEŠKE TOPLICE - V
športnem parku Zdravilišča Šmar
ješke Toplice bodo v soboto, 24., in
v nedeljo, 25. avgusta, pripravili
športni konec tedna. V soboto bo
turnir v malem nogometu in turnir
trojk v košarki, v nedeljo pa re
kreativni turnir dvojic v tenisu. Oba
dneva se bodo tekmovanja začela ob
8. uri, več pa lahko zveste po tele
fonu (068) 73 230.

Simone Lo Vano je postal mladin
ski svetovni prvak v dirki na čas.

PONEDELJEK
NESREČEN DAN
Podobno kot organizatorji v pone
deljek niso imeli sreče z vremenom,
niso imeli sreče niti predstavniki
mednarodne kolesarske zveze UCI.
Podpredsednika te organizacije Agostina Ominija je v ponedeljek do
poldne obšla slabost in znaki so bili
enaki kot pred petimi leti, ko je doživel
infarkt. Čeprav so v novomeški bol
nišnici ugotovili, da je z njegovim
srcem vse v najlepšem redu, so svojci
vztrajali, naj bi ga helikopter odpeljal
v milansko bolnišnico. Kdo ve, če ni
bila njegova slabost bolj posledica
njegovega obiska otoške igralnice
večer pred tem. Srečo v nesreči je imel
tudi eden izmed ostalih predstavni
kov UCI-ja, ki seje v hotelu Krka, kjer
je nastanjena delegacija mednarodne
kolesarske zveze, zaletel v steklena
vrata. Udarec je bil tako močan, da
je možakar nezavesten obležal na tleh
in čeprav so se vrata sesula na nešteto
koščkov, se na srečo ni obrezal.

Rachel Linke, ki kljub svoji skro
mnosti ni mogla skriti veselja ob
zmagi, je z zlato medaljo okoli vratu
povedala, da takega izida ni priča
kovala, saj nastopa na svetovnem
prvenstvu prvič in je to njena prva
reprezentančna zmaga, s kole
sarstvom pa se resneje ukvarja šele
dve leti. Pred nastopom si je želela,
da bi se uvrstila med 20 najboljših,
vendar ji je proga zelo odgovarjala,
z vetrom ni imela težav in uspelo ji
je. Povedala je še, da je njen idol
svetovni in olimpijski prvak v vožnji
na čas Miguel Indurain, potem pa se
ji je mudilo na telefon, da staršem
sporoči, da je svetovna prvakinja.
Pri fantih zmaga italijanskega
prvaka Simonea Lo Vana ni bila
nobeno presenečenje, saj mladi ita
lijanski kolesarji že nekaj let pred
njačijo na svetovni mladinski sceni.
Simone je bil že pred štartom na
Otočcu prepričan v svojo zmago.
Progo si je temeljito ogledal že pred
mesecem dni in se je ves čas priprav
ljal prav na ta nastop. Progo si je
razdelil na tri dele - v prvem rav
ninskem deluje poskušal doseči čim
večjo hitrost, v srednjem, hribo
vitem delu je poskušal izgubiti čim
manj moči in obdržati prednost, v
zadnjem delu pa iztisniti iz sebe še
zadnje atome moči in si dokončno
priboriti zmago. Tudi njemu se je
vse izšlo po predvidevanjih, dose
gel pa je izjemen čas, saj bi sloven
skega članskega prvaka in udeležen
ca olimpijskega kronometra Rober
ta Pintariča, ki je letos zmagal prav
na isti progi, prehitel za debelo
minuto. 172 cm visoki in 65 kg težki
Sicilijanec, ki je nedvomno novi ve
liki up kolesarsko najmočnejše
države na svetu in je že na očeh
šefov poklicnih moštev, je na 23,7
km dolgi progi s časom 29:12,35
dosegel zavidanja vredno povpreč
no hitrost 48,7 km/h.
Z zaostankom 12 sekund je os
vojil drugo mesto visokorasli Av-

Nizozemski trener je s posebnim
motorjem med treningom takole
pomagal eni izmed svojih reprezen
tantk, da je na dirkališču dosegla
primerno hitrost.

stralec Matthew Hayman iz Can:
berre, 22 sekund počasnejši od nje
ga pa je bil nosilec bronaste kolajne
17-letni Ukrajinec Jurij Krivcov, ki
si naslednje leto obeta zlato, četrti
je bil Rus Denis Bondarenko, peti
pa drugi Italijan Antonio Rizzi.
Slovenska predstavnika Novomeščan Peter Ribič in Novogoričan
Andrej Plešnar sta kronometrsko
dirko odpeljala v okviru pričako
vanj, vendar v boj za medalje nista
mogla poseči. 21. mesto Petra Ribi
ča ter minuta in 53 sekund zaostan
ka ter Plešnarjevo 38. mesto so
odraz razmer v slovenskem kole
sarstvu in predvsem odraz nepo
membnosti slovenske kolesarske
zveze, ki ni za priprave slovenske
reprezentance na domače prvenst
vo storila skoraj nič. Namesto da bi
že pred dvema ali tremi leti izbrala
najboljše mlade kolesarje in zanje
zbrala tudi dovolj denarja, jim zago
tovila najboljšega trenerja in teme
ljite večletne priprave, se je obna
šala, kot da prvenstva v Novem me
stu ni, fantje pa so ves čas vadili v
okviru svojih klubov, ki pa denarja
niti za članska moštva nimajo do
volj, tako da mladim preostane le,
da se zadovoljijo z drobtinicami z
bolj ali manj revne mize.
Že prvi dan tekmovanj na dirka
lišču je organizatorjem zagodlo
vreme, ki je močno spremenilo
urnik tekmovanj. Že zjutraj, ko bi se
morali začeti nastopi deklet v šprintu, se je ulil dež, ki je dodobra
zmočil leseno stezo, ki seje za nekaj
časa spremenila v pravo drsališče.
Do 12. ure se je steza že toliko
posušila, da so lahko nanjo zapelja
li fantje, vendar tudi njim nebo ni
bilo naklonjeno, saj je tekmovanje
v zasledovalni vožnji po dobri uri
spet prekinil dež. Popoldne so tek
mo le nadaljevali in na prizorišče sta
stopila tudi prva slovenska tekmo
valca, novomeška kolesarja Uroš
Dular in Andrej Filip.
Pred nastopom je njun trener
Janez Jagodic zatrdil, da bo zado
voljen, če bosta na 3-kilometrski
razdalji premagala mejo 3 minut in
45 sekund, kar je obema tudi uspe
lo. Oba sta začela obetavno, saj sta
v prvih krogih celo vodila - Dularje
imel pred Dancem Renejem Lohsejem, ki je na startu padel, tako da so
ga morali ponoviti, okoli sekundo
prednosti, Filip pa je po treh krogih
vodil za poldrugo sekundo nad
Grkom Panagiotisom Lekkasom.
Obema je v nadaljevanju 12 krogov
dolge preizkušnje zmanjkalo moči.
Vseeno je bil trener Janez Jago
dic z njunima nastopoma zadovo
ljen, saj sta za več kot dve sekundi
presegla njegovo normo - Dular je
dosegel čas 3:42,550 in Filip
3:42,592, kar seveda ni zadoščalo za
uvrstitev med najboljših 8 oziroma
za uvrstitev v četrtfinale. Za kaj
takega je bil potreben izid 3:32,525,
medtem ko je najboljši izid kvali
fikacijskih tekem dosegel Avstralec
Matthevv Meaney 3:22,792. Dularje
zasedel 38., Filip pa 39. mesto med
48 uvrščenimi.
Po kvalifikacijskih bojih v zasle
dovalni vožnji so tekmovanje na
dirkališču pod žarometi s prvim
krogom sprinta nadaljevala dekleta,
potem pa se je znova ulilo in ker ni
bilo upanja, da bi se ponoči steza še
lahko posušila, so nadaljevanje
prestavili na torek.
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Cilj obeh preizkušenj, ki največ pomenila v kolesarstvu - dirka na kronome
ter in cestna dirka - je na novomeškem Glavnem trgu, zmagovalne stop
nice pa so organizatorji postavili pod Rotovž.
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Nemka Natascha Kletvitz, Avstralka Rachel Linke in Italijanka Šamantlia Loschi so si razdelile medalje na dirki na čas.
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Novomeščan Andrej Filip si je želel nastopiti na cestni dirki, kjer je pred
leti v Avstraliji nastopil tudi njegov brat Branko, a so trenerji dali prednost
nekaterim drugim, Andrej pa se je moral zadovoljiti z nastopom ni
dirkališču (na sliki med štartom s posebno štartno napravo). Po le delni
uspešnem nastopu v zasledovalni vožnji na 3 km je povedal, da se nas'
fantje ne morejo primerjati s kolesarji iz drugih držav, ki že leta redno vadij0
na dirkališču, medtem ko so slovenski reprezentantje opravili le nekaj tre
ningov neposredno pred prvenstvom. (Foto: I. V.)
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SVETOVNA MLADINSKA PRVENSTVA V KOLESARSTVU
NOVO MESTO 10. - 18. 8. 1996
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Dvigniti zastavo na svetovnih prvenstvih je posebna čast, ki ponavadi do
leti le najbolj zaslužne športnike. Sandi Papež, tvorec velikih uspehi
novomeškega kolesarstva, balkanski prvak, udeleženec številnih svetovni
prvenstev in olimpijec, ter Bogdan Fink, nosilec medalje z mladinski'g
svetovnega prvenstva v> Angliji, sta si to čast najbolj zaslužila. (Foto: I. rit*
mar)
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Zlata bera atletov tudi v Velenju

Lokostrelci uspešni
Pet medalj na prvenstvu
NOVO MESTO - Člani lo
kostrelskega kluba Novo me
sto so v soboto, 27. julija, us
pešno nastopili na državnem
prvenstvu v streljanju na tridi
menzionalne tarče. Razveseljiv
je predvsem uspeh Sama Seni
ce in Draga Peterlina, ki sta do
segla enak izid 336 krogov in
zasedla 5. oziroma 6. mesto v
najtežjem in najmnožičnejšem
slogu compound. Podoben us
peh seje s 303 krogi in sedmim
mestom v prav tako močno
zasedeni skupini 3 D izkazal
tudi Matjan Ilar, medtem ko je
bil v istem slogu s 289 krogi
Branko Zbašnik deseti.
Čeprav je v ostalih slogih
nastopalo po manj tekmoval
cev, velja omeniti tudi 3. me
sto Iztoka Možeta v olimpij
skem slogu, drugo mesto Simo
ne Ambrož in tretje mesto
Slavke Jerman v compoundu,
2. mesto Martina Fabjana in
peto Tomaža Hodnika v golem
loku. Naslednji dan je Senica
nastopil na turnirju za pokal
Alpinum, kjer je v disciplini
arrowhead osvojil tretje mesto.
Teden pred državnim prven
stvom je deset članov novome
škega lokostrelskega kluba
sodelovalo v slovenski loko
strelski šoli v Bohinju, kjer je
klub pridobil enega sodnika in
štiri nove vaditelje.
I. V.

NA VISOKI KANIN,
PRESTRELJENIK IN
ROMBON
..NOVO MESTO - Planinska sekc,ja Intel servis bo 24. in 25. avgu
sta pripravila planinski izlet na 2499
visoki Prestreljenik, 2587 m visoVisoki Kanin in 2208 m visoki
“ombon. Odhod avtobusa s parki
ra nasproti novomeške avtobusne
Postaje bo v soboto ob 4. uri zjutraj,
Prijavite pa se lahko do 21. avgusta
Pri Marku Remsu po telefonu (068)
•V3 724 (dopoldne) ali (068) 26 811
(Popoldne) oziroma pri Tonetu Pro
diju po telefonu (068) 22 182.

Najboljši v tradicionalnih disciplinah - Božič v sprintih, Primc v disku, Brežičani v
skoku ob palici in kladivu, Dolenjske Toplice v troskoku in Sevničani v tekih
NOVO MESTO - Letošnje državno prvenstvo v atletiki v Velenju je še
enkrat dokazalo, da se Dolenjci in Posavci povsem enakovredno kosajo z
najboljšimi slovenskimi atleti. Novomeščani, Brežičani in Sevničani so
osvojili kopico medalj, v tradicionalno njihovih disciplinah pa so brez večjih
težav osvojili tudi naslove državnih prvakov.
Čeprav so nekateri olimpijci z
Brigito Bukovec na čelu namesto na
državno prvenstvo odpotovali na
zanje pomembnejše mednarodne
mitinge v tujini, jih je večina, med
njimi tudi edini dolenjski olimpijec
Igor Primc, v Velenju nastopila in
upravičila svoj sloves.
Novomeščani so okoli vratu obe
sili tri zlate medalje - Tomaž Božič
je bil najhitrejši v teku na 100 m s
povsem solidnim izidom 10,67 in
tudi na 200 m, kjer je dosegel zanj
povprečen izid 21,48, kar pa je bilo
več kot dpvolj, da je premagal
domačina Šalamona, ki je bil pred
njim za kratek čas državni rekorder
na tej razdalji. Igor Primc že od
časov, ko je kot mladinec pred pol
drugim desetletjem prvič premagal
Borisa Oklešna, v Sloveniji nima
dostojnega tekmeca, zato je lahko
metal svoj disk popolnoma sprošče
no in s 57,88 m za več kot 6 m
premagal drugouvrščenega Mediča.
Aleš Tomič je bil na državnem
prvenstvu očitno z mislimi na mla
dinsko svetovno prvenstvo v Sid-

neyu in je dopustil Velenjčanu
Podgoršku, da ga je na 1500 m pre
hitel za skoraj sekundo, Tomičev
izid 3:53,23 pa da vedeti, da fant ni
tekel na vso moč, čeprav je lahko
člansko srebro za mladega in obe
tavnega srednjeprogaša vseeno lep
uspeh. Za novomeški atletski klub
Krka je medaljo osvojila še Katka
Jankovič, ki je bila s 14,80 druga v
teku na 100 m z ovirami, v teku na
3.000 m z zaprekami pa je bil s
časom 9:18,73 drugi tudi Robert
Dragan. Prav veliko do medalje ni
manjkalo niti Klemenčičevi, ki je
bila četrta v teku na 200 in 400 m.
Tudi Brežičani so se veselili naslo
vov državnega prvaka. Po pričako
vanju je Jure Rovan zmagal v skoku

KASAČI IZVRSTNO

VESLACI, POZOR!
NOVO MESTO - V sklopu pri
reditev ob mladinskih svetovnih
prvenstvih v kolesarstvu bo pod
okriljem turistične zveze Dolenjske
Klub za podvodne aktivnosti v so
boto, 17. avgusta, ob 17. uri na reki
Krki na Loki pripravil veslaško pri
reditev. Najprej se bodo v ekshi
bicijskem nastopu pomerili mladi
tekmovalci v kajaku in kanuju na
divjih vodah, sledilo bo tekmova
nje z rečnimi čolni - drevaki ter
turističnimi kanuji in kajaki, na ka
tero vabijo vse Novomeščane, ki
imajo take čolne, saj bo proga krat
ka, rezultati pa bodo manj pomem
bni, saj se bodo proti večeru vsi
udeleženci po Krki skozi Novo me
sto popeljali z baklami in lampijoni.
Zanimivo bo tudi vlečenje vrvi z raf
ti, pa tudi rokovski koncert, ki se
obeta po veslaški prireditvi.

ob palici s 532 preskočenimi centi
metri, Vlado Kevo pa v metu kladi
va s 66,12 m. Suzana Kos je s 330 cm
osvojila srebro v skoku ob palici,
Simona Kozmus pa z 41 m v metu
kladiva. Bronaste medalje so osvo
jili: Vladka Lopatič, ki seje ponov
no vrnila na tekmovališča, je bila
tretja v skoku v višino (168 cm) in v
suvanju krogle (11,62), Ivan Kostevc
s 460 cm v skoku ob palici in Bran
ko Grubič s 52,90 m v metu kladiva.
Poleg tega so atleti brežiškega Fita
osvojili še 6 četrtih mest.
Tradicija velja tudi v Dolenjskih
Toplicah, kjer po stopinjah nekda
njega šampiona Milana Šimuniča
stopata njegov sin Boštjan.(14,84 m)
in Gordana Djurič (12,93 m), ki sta
v troskoku zlati medalji osvojila žal
za ljubljansko Olimpijo, vendar
naslova prvakov kljub temu štejemo
za dolenjska.
Razlog za veselje imajo tudi
Sevničani. Njihova dekleta so v šta
fetnem teku na 4 X 400 m s časom
4:10,08 osvojila srebro, Robert
Grojzdek pa je bil s 14:46,31 tretji v
teku na 5.000 m.
I. V.

Aleš Tomič je v nedeljo že odpoto
val na mladinsko atletsko svetovno
prvenstvo v Avstralijo, kjer si novo
meški atletski delavci od njegovega
nastopa na 1.500 m obetajo veliko.
Pred dvema letoma je bil mladi
kolesar Uroš Murn na mladinskem
svetovnem prvenstvu v Avstraliji
sedmi, če bi Alešu uspelo izboljšati
njegovo uvrstitev, bi bil to zelo lep
uspeli.

LJUTOMER - Na konjeniški pri
reditvi ob letošnjem slovenskem
kasaškem derbiju so uspešno nasto
pili tudi dolenjski in posavski rejci.
Nastopili so tudi štirje Šentjernejčani, med uvrstitvami in izidi pa velja
še posebej omeniti tretje mesto
Rudija Goveka z Indo (1:21,3) v
četrti dirki, drugo mesto Janeza
Košaka s Fin Keyem (1:21,1) v šesti
dirki in tretje mesto Voja Maletiča
s Pelizono (1:20,1) v osmi dirki.
Krčani, člani KK Posavje, se lahko
pohvalijo s še višjimi uvrstitvami, saj
je Marin Mars v četrti dirki s Safir
jem II (1:20,6) zmagal, mariborski
voznik Lešnik pa je Svetinovega Jar
da 11 (1:20,8) popeljal na drugo
mesto.

• Malo sem se zanemaril, bom
moral spet trenirati. (Leon Stukeli po prihodu iz Atlante)

Martin Strel - velik garač in trmast človek
Dolenjski list je spremljal Martina Strela ves čas njegovega zadnjega velikega podviga od Benetk do Portoroža
Dolenjski človek je garač in tr“>«*t, da zlepa ne popusti. Martin
itrel iz Mokronoga je prav tak. Le
Saraštvo jn neverjetna trma, vztra>"°st in nepopustljivost so lastnoSl|> kijih mora imeti človek, če se loti
Podvigov, kakršnih se Martin lote.a žadnja leta. Vedno mu je uspelo,
se le ni narava popolnoma žarolqn p___ •

•

»z

•

__i.

!”otno slano vodo, je bilo pred njim
!n Pred njegovimi spremljevalci 100
kilometrov morja, negotovosti in
k°raj nečloveških naporov, ki sojih
kopaj že nekajkrat premagali, a
sak Martinov maraton je zgodba
aso. Tudi mokra pot med BenetkaZ11 'n Portorožem, ki jo je pred leti
1^2 urah že premagal Celjan Jože
anko, je obetala veliko zanimivega.
V znaku treh stotič se je Mokro/|?2an lotil svojega letošnjega pod'Ba. Ob 100 letnici olimpijskih iger

moderne dobe naj bi preplaval 100
km morja - temu pa se je po na
ključju pridružila še tretja stotica.
Ko je, preden se je pognal v morje,
stopil na tehtnico, je ta pokazala
natančno 100 kg. Pred začetkom je
bil dobro razpoložen in precej
optimističen, saj je obljubljal, da bo
za svoj podvig potreboval le 33 ur,
ali kvečjemu 35, če bi mu ponagaja
lo vreme, a se je grdo uštel. Pa ne da
mu je nagajalo vreme, saj je bilo
morje skoraj ves čas popolnoma
mirno, brez valov, tudi na nekoliko
močnejši tok se ne bi smel prav ve
liko zgovarjati, predvsem mu je
tokrat manjkalo moči, da bi svoje
napovedi povsem uresničil.
Svoje delo je začel Martin dobro.
Nekoliko živčen je bil pri svetilniku
na Punti Sabioni, ko se je za pest na
debelo mazal z vazelinom in lanolinom, ki naj bi ga varovala pred
razžirajočo slano morsko vodo in
hladom. Vse ga je motilo - da je

^R H N IN JOŽE - Mariin ima s podobnimi morskimi plavalnimi podlef *e obilo izkušenj, zato se je pred štartom da! na debelo namazati, vsa
'a pa ga g0t senca spremlja njegov sokrajan Jože Metelko, ki ob tokratni
k an,uri tri dni in tri noči ni zatisnil oči, vsakih 20 minut je Martina hranil
»pleničke in poslušal njegove pritožbe. Na sliki: Jože pod svetilnikom
i *“ Benetkami daje Martinu zadnje napotke pred štartom, ponuja pa mu
a' stekleničko s skrivnostnim energijskim napitkom. (Foto: I. V)
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spremljevalna barka prišla pre
pozno, da gumijasti čolni novome
ških potapljačev, ki so mu v nasled
njih dveh dneh ves čas stali ob stra
ni, še niso odvezani in pripravljeni.
Svojo nestrpnost je na koncu doka
zal še s tem, da je v precej motno
beneško morje skočil kar četrt ure
pred napovedanim štartom.
Potem pa je šlo. Barka Burja se je
odmaknila za dober kilometer, daje
Martinu in spremljevalcem lahko
natančneje pokazala pot, Martin pa
je s svojimi lopatastimi rokami
močno zanesljivo zaveslal in tako
pokazal svojo odločenost, da krep
ko poseka Tankov rekord. Čeprav je
močan priobalni tok močno odnašal
Burjo in Martina iz prave smeri, je
po eni uri plavanja spremljevalce
razveselil podatek, daje Martinova
hitrost blizu 4 km/h. Ce bi tako na
daljeval, bi bil v Portorožu že po 30
urah. Nekaj časa je šlo naprej izred
no dobro, povprečna hitrost pa do
večera ni padla pod 3 km/h. Ponoči
luna nikakor ni hotela vziti, tako da
so Martinu morali svetiti z lučjo, da
se ne bi izgubil in da spremljevalci
ne bi izgubili njega. Močan tok je
skoraj izničil njegovo napredova
nje, hitrost pa je padla celo le na
nekaj sto metrov na uro. Luči za
hodne obale nikakor niso hotele
izginiti z obzorja, Martin, ki mu niso
upali povedati, kako počasi napre
duje, pa se je čudil in razburjal,
zakaj se italijanska obala še vidi. Ko
je napočil dan, je tudi ona izginila in
začelo se je brezciljno tavanje po
morju, ne da bi kdo videl kopno.
Čeprav se je tok skoraj popolno
ma umiril, je Mariin napredoval
skrajno počasi. Nobene prave volje
ni več kazal, da bi mu pomagali, pa
so se mu v vodi pridružili tudi neka
teri boljši plavalci med spremljeval
ci, najdlje pa je z njim plaval prav
njegov sin Borut, ki sicer v Ljubljani
trenira plavanje. Vse skupaj ni veli
ko pomagalo. Martinovi zaveslaji so
bili vse bolj šibki in vse pogosteje se
je ustavljal. Jezik mu je od slane
vode že tako otekel, da je komaj
govoril, a se je še razburjal na
spremljevalce. Uidi blesti se mu je

že začelo, saj je v meglici na obzor
ju videl planine in ko so mu pove
dali, da jih ni in da obale še dolgo
ne bo videl, se je razburjal zaradi
tega. Sredi sredinega popoldneva je
le prišel nekoliko k sebi, ujel je pravi
tempo in spet začel napredovati. Ko
je prišla noč in se je daleč na obzor
ju zasvetil savudrijski svetilnik, pa je
začel nadomeščati izgubljeno. Pred
tem skoraj nihče od več kot 30
spremljevalcev na barki Burja ni
verjel, da bo Martinu še uspelo.
Noč mu je očitno dala neko novo
nadnaravno moč. Kilometer za kilo
metrom je stopnjeval tempo in niti
močna tramontana, ki je ob savudrijskem rtu za dobro uro močno
razburkala morje, ga ni mogla zmo
titi. Le nekaj sto metrov mu je še
ostalo do portoroškega pomola, ko
je sonce prižgalo dnevno luč, to pa
je na Martina delovalo kot bi ga
nekdo izključil. Skoraj popolnoma
je ugasnil, le še poplnoma nekontro
lirano je stresal z nogami. S tekočo
hrano, ki jo je sicer dobival vsakih
20 minut, so ga poskušali spraviti k
sebi, Jože Metelko, ki ga v sprem
ljevalnem gumijastem čolnu vseh 40
ur do tedaj ni izpustil izpred oči, je
po radijski zvezi poklical rešilca,
potapljači so se pripravili na reše
vanje, tedaj pa je s svojimi govorni
mi sposobnostmi nastopil novinar
radia Slovenija Marjan Jerman.
Martina je oštel kot šolarčka, mu
očital, da se norčuje iz vseh in da on
že ni šel z njim zato, da ne bi prišli
do cilja. Tedaj se je v Martinu pre
budilo nekaj nadčloveškega, začelje
plavati, privlekel se je do portoro
škega pomola, kjer ga je v vodi čakal
Mirko Lebar, invalid, ki je brez nog
splezal na Mount Blanc in se v Pe
ruju povzpel preko 5000 m nad
morjem. Družno sta preplavala zad
nje metre in ko je Martin na obali
zagledal uradno najlepši Slovenki,
predlansko miss Slovenije Janjo
Zupan in lansko Teo Boškin, so nje
gove roke postale propeler. Cilj je
bil dosežen, Tankov rekord izbolj
šan, čas 41 ur, 12 minut in 8 sekund
pa je nova znamka, ki čaka, da jo bo
nekdo še izboljšal. Čeprav je Timin-

SPREJEM ZA PRIMCA - Igorju Primcu so po vrnitvi iz Atlante pripravili
sprejem tudi v domačem atletskem klubu Krka. Predsednik Boris Dular
mu je izročil šopek. Igorjev nastop na olimpijskih igrah je velika obveznost
za novomeški atletski klub, saj so Igorjeve ambicije še precej večje, klub
pa mu bo moral pri tem tudi pomagati. Predsednik Boris Dular se tega
dobro zaveda, vesel pa je, da ima njegov najboljši atlet za sabo tudi svojo
lastno menedžersko, trenersko in pokroviteljsko ekipo. (Foto: Marko Klinc)

Rajšel obuja
kočevski nogomet
Kočevci v peti ligi
KOČEVJE - Potem ko je lansko
pomlad nogometni klub Gaj kla
vrno končal tekmovanje v prvi slo
venski ligi, jeseni Kočevcev ni bilo
med drugoligaši, kajti takratni up
ravi se ni zdelo pametno prijaviti
moštva za nastop v nižji ligi. Nogo
metna zveza je zato Kočevce črtala
s seznama ligašev, kar pomeni, da
kluba praktično ni več.
Dolgoletni nogometni delavec
Jože Gorše si je ob tem zastavil cilj
obuditi kočevski nogomet in začeti
z ničle, saj je bil Gaj umeten klub.
Jože je obljubo držal, saj so se v
nogometnem klubu Kočevje odlo
čili, da 24. avgusta začnejo igrati v
peti, najnižji ligi. Trener moštva bo
Srečko Rajšel, večletni igralec
Kočevja, novomeškega Elana, Aika
iz Bačke Topole in ljubljanske Olim
pije. V klubu bo kar nekaj igralcev,
ki so igrali v Gaju ali v mlajših vr
stah kočevskega kluba. S takim
moštvom se bodo Kočevci potego
vali za uvrstitev v četrto ligo. Prvo
tekmo torej igrajo 24. avgusta v
Kočevju proti Jevnici.

gova satelitska navigacijska naprava (Timingovi strokovnjaki so merili čas in Martinu določali smer) na
koncu pokazala, da je med Startom
in ciljem le 90,6 km, je Strel zaradi
tokov in vijuganja dejansko prepla-

OBČINSKI LIGI V
MALEM NOGOMETU
NOVO MESTO, BREŽICE Ponedeljek, 19. avgust, je zadnji rok
za prijave moštev za občinsko re
kreacijsko ligo Novega mesta v
malem nogometu. Prijave zbira
novomeška agencija za šport, se
stanek vodij ekip pa bo 28. avgusta
ob 19. uri v sejni sobi na stadionu
Portoval. Občinsko ligo v malem
nogometu bo pripravila tudi Šport
na zveza Brežice, ki zbira prijave
prav tako do ponedeljka, 19. avgu
sta, sestanek vodij moštev pa bo
predvidoma 26. avgusta, medtem ko
se bodo prve tekme začele 8. sep
tembra.

NINA V FINALU
NOVO MESTO - Igralka novo
meškega teniškega kluba Krka,
Nina Janžekovič, je nastopila na
odprtem prvenstvu Slovenije za ig
ralce do 18. leta v Celju in dosegla
lep uspeh. Klonila je šele v finalu,
kjer jo je z 2:1 premagala Ana Ška
far iz Ljubljane. Katja Zupančič in
Tjaša Blaznik sta izpadli v drugem
krogu glavnega turnirja, Blaž Turk
in Tomaž Kastelec pa že krog pred
tem. Na odprtem prvenstvu Slo
venije za igralce do 14. leta v Mari
boru sta Tadej Pucelj in Matevž
Kralj izpadla v drugem krogu.

val več kot 100 km. Martin pravi, da
je zadnjič plaval v Jadranu, zanj je
sedaj na vrsti Rokavski preliv. Pa
veliko sreče, Martin!
IGOR VIDMAR

Martina je na njegovem podvigu podprlo veliko pokroviteljev, pokrovitelj
fotografij v Dolenjskem listu pa je bil Foto Asja. (Foto: I. V.)
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LEPOTICI IN ZVER - Martin je na cilju v Portorožu skoraj brez pomoči
zlezel iz vode in čeprav je bil še malo prej živo truplo, se je med lepotici, ki
sta ga za nečloveške napore nagradili s poljubom, postavil pokonci kot cvek
in se potem še skoraj dve uri sprehajal naokoli. (Foto: I. V.)
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Odgovori in popravki po § 9... • Odgovori 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. Tovrstne pri
spevke objavljamo pod skup
nim naslovom “Odgovori in,
popravki po § 9...”, vsi pa so
opremljeni z naslovom prispev
ka, na katerega se nanašajo.
Ker po zakonu odgovor in po
pravek ne sme biti spremenjen
ali dopolnjen, ne objavljamo
prispevkov, ki so napisani žal
jivo ali z namenom zaničevanja,
ali če so nesorazmerno daljši od
informacije, na katero se nanašnjo (13. člen).

Begunci
ne hrepenijo
po vrnitvi
Dol. list št. 31,1. avgusta
Begunci ne bodo hrepeneli po
vrnitvi v svojo domovino, dokler
naša država ne bo odločno začela
reševati ta problem in dokler ne
bo imela izdelane strategije o
vračanju beguncev.
Bogatejše evropske države na
primer Švedska, Nemčija in os
tale, so že začele vračti begunce.
V Nemčiji nimajo več pravice do
zatočišča, ker njihovo bivanje v
domovini ni več ogroženo. Izvze
ti niso niti begunci z območij, ki
so v rokah bosanskih Srbov. Evro
pa, s katero se radi primerjamo,
že rešuje problem beguncev, kaj
pa mi?
Pri nas smo popolnoma pozabi
li nanje. Morda se je oblast spri
jaznila s tem, da bodo ostali za
vedno pri nas. Iz dnevnega časo
pisja je razvidno, da je bilo odo
breno iz državnega proračuna za
kritje stroškov za begunce v tem
letu 1.200 milijonov tolarjev. To
liko nas stanejo begunci v tem
letu, koliko so nas že in koliko nas
še bodo? Naša oblast se rada po
hvali, da se število beguncev
postopno manjša. Res se število
znižuje, vendar ne po zaslugi
vlade, ampak begunci sami in
prostovoljno gredo drugam. Ti
sti, ki se ne bodo hoteli vrniti,
bodo ostali pa nam v spomin.
Vprašanje je, kaj bo država
naredila s tistimi, ki se ne bodo
hoteli vrniti? Jim bo dala delo, ki
ga še našim ljudem primanjkuje,
130.000 brezposelnih, ali bodo
večno živeli na račun davkoplače
valcev, to je 1.200 milijonov tolar
jev letno? Našim politikom in
poslancem je pa tako in tako že
vseeno, kako se porabi denar
davkoplačevalcev. Bojim se, da
pri nas ni nikogar, ki bi se resno
ukvarjal z vprašanjem vračanja
beguncev. Politiki se ne želijo
zameriti Bosancem (kaj so le ti
zganjali z uvedbo vstopnih vi
zumov), poslanci se pa tako in
tako samo prepirajo in ukvarjajo
sami s seboj. Zaposleni v begun
skih centrih in tisti na vidnejših
mestih, ki so neposredno poveza
ni z delovanjem centrov, pa stre
mijo za tem, da bi obdržali čim
dlje dobro plačano službo. Smo
pa tudi vajeni, da nam lahko vsak
narekuje, kako moramo delati, da
bo drugim prav. Na primer viso
ka komisarka Združenih narodov
za begunce gospa Ogata Sadako
razlaga, kako moramo poskrbeti
za begunce, da jim ne bo nič manj
kalo. Potem bi gospa komisarka
morala priskrbeti tudi tistih 1.200
milijonov tolarjev, ki gredo zdaj
na račun naše države.

Problem beguncev v Črnomlju
Znano je, da begunci ne hrepe
nijo po vrnitvi. Verjetno bo tako
tudi ostalo, če država ne bo radi
kalnejše pristopila k reševanju
begunskega vprašanja. Tukaj ima
jo vse ugodnosti, ki jih v lastni
domovini ne bodo imeli. Zakaj bi
se vsemu temu odrekli, če jim ni
potrebno?! Lepemu seje težko
odreči.
Za primerjavo naj navedeni, da
so mnogi Slovenci med drugo
svetovno vojno bili pregnani v
Srbijo in internirani v italijanska
taborišča. Vsi ti izgnanci in in
terniranci so hrepeneli po vrnitvi
na svoje porušene in požgane
domačije. Nekateri so šli celo peš.
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Ni jih motila razdalja, domotožje
je bilo močnejše. Začeli so z ob
novo domačij.
Po izjavi direktorice Centra za
socialno delo v Črnomlju so be
gunci nezadovoljni z avtobusnimi
prevozi, saj avtobusi ne vozijo v
tiste kraje tako, kot bi želeli pot
niki. Kakšne prevoze so imeli že
prej omenjeni slovenski pregnan
ci in interniranci? Direktorica
tudi navaja: “Humanitarne po
moči je vse manj, nekaj je prihaja
še iz Italije in Nemčije, ki pa je
tako rekoč še edina, ki omogoča
beguncem kolikor toliko dostojno
preživetje.”
A dokler imajo begunci dnevno
tri obroke hrane in dokler imajo
toliko kruha, da ga mečejo v kon
tejner, ne more biti govora o
preživetju. Če že mislimo na koga
v naši državi, ki se bori za preži
vetje, potem se spomnimo na tiste
številne slovenske družine, ki ni
majo osnovnih sredstev za življe
nje zaradi izgube zaposlitve. Tem
družinam so ostale le položnice za
plačilo raznih dajatev. Begunci o
položnicah ne vedo ničesar. Pre
pričan sem tudi, da te družine
kruha ne bodo metale v smetnjak,
ker ga imajo premalo ali pa sploh
nič.
Moti me, tudi, da se v begunski
center v Črnomelj priseljujejo
begunci iz drugih centrov v Slove
niji. Zakaj mora biti Bela krajina
vedno in za vsakogar na razpola
go? Česar se drugi razvitejši kraji
odrekajo, bo za Belo krajino dob
ro.
Opažam tudi, da so v zadnjem
času predvsem mlajši begunci
predrzni in zelo nesramni. Saj
kradejo pri belem dnevu na njivi
ali v sadovnjaku. Menim, da rav
no ti priseljenci delajo največ
težav. To početje močno vznemir
ja domačine. Do kdaj bomo to tr
peli? Na koncu še predlog zapos
lenim v centru. Verjetno ne bi
nobenemu padla krona z glave, če
bi občasno kdo prišel pogledat oz.
obiskat sosede, da bi zvedel, kaj
delajo njihovi begunski varovan
ci.
APEL SLOVENIJI, POLI
TIKOM IN POSLANCEM: Če
vam/nam ni vseeno, kaj bo s Slo
venijo čez nekaj desetletij, potem
ustavite/mo razvoj islama na slo
venskih tleh, dokler je še čas.

LEOPOLD KOREVEC
Črnomelj

“Pokojnine
smo pošteno
zaslužili!”
Dol. list št. 32, 8. avgusta
Če bi ljudje bili iskreni, ne bi
upokojenci bili tako siromašni in
ne bi prosili za svoje, temveč bi
bili gospodarji tistega, kar smo
zaslužili z delom. Mnogi upoko
jenci so bili trdno prepričani, da
se bo morda našel kakšen tolar za
drugi del regresa. Toda vse je tiho
in mirno. Bliža se jesen, za njo
zima, treba se bo pripraviti na
njo, zato primaknite kakšen tolar,
upokojenci Vam bomo neizmerno
hvaležni. Ker pa se bližajo volitve,
boste s tem pridobili kakšen glas
več.
Edina mala iskrica upanja je,
da bi upokojenci nastopili na
volitvah samostojno. Obenem se
upokojenci sprašujemo, ali je
naša država res omejena za refor
mo pokojninskega in invalidskega
zavarovanja? Zakaj pa Državni
zbor ne pove resnice, temveč se
spreneveda? In zakaj hočejo na
vsak način prikazati, da je bilo v
prejšnjem sistemu slabše za upo
kojence kot sedaj, saj to ni res.
Zato, dragi upokojenci, imejte
pokončno držo ter veliko ponosa
in ne dajte se nikomur vleči za
nos. Dobro premislite, komu
boste dali svoj glas in zaupanje.
Dvoličnosti je bilo že dovolj, zato
morajo na oblast priti tisti, ki
bodo spoštovali pravice upokojcncev

EMILIJA LAUŠEVIČ
Šentjernej

Titova pot
edino prava
Dol, list št. 29, 18. julija
V Dolenjskem listu ste objavili
članek gospe Darinke Tratar, ki
vsekakor zahteva odgovor.
Kot je že sama ugotovila, jo
daje nostalgija po starih - Titovih
časih. Ko sama prisega na strp
nost in bolj umirjeno gledanje na

NOB in versko (???) vojno, v isti
sapi vsiljuje resnico, za katero je
povsem jasno, da je obarvana
ideološko. Ali bi morali torej o
povojnih množičnih pobojih (s
katerimi se kot človek ne strinja kot kdo ali kaj se pa strinja?) še
naprej molčati? Če ji je toliko do
resnice, sprave in sožitja med
Slovenci, naj se vpraša, kako je
bilo tistim, ki toliko časa niso
mogli obiskati grobov svojcev. Za
njihove poboje je gotovo vedel
tudi Tito, ki je imel v rokah vse
najpomembnejše niti za vodenje
države.
Ko nam govori o povojnem
času, bi človek zares verjel, da je
v Jugoslaviji vladala demokracija.
Ali je demokratično, da na “volit
vah” kandidirajo le ljudje iz ene
stranke? Sedaj imajo ljudje vsaj
možnost, da izbirajo med različni
mi možnostmi.
Nestrpnost kaže tudi do tistih
ljudi, ki so odločilno pripomogli
k spremembam ob koncu osem
desetih let. Ali je gospod Pučnik
sam v komisiji, ki se ukvarja s po
vojnim obdobjem? Naj jo spom
nim, da v njej sedijo povslanci vseh
strank v parlamentu. Če že obso
ja, naj obsodi vse člane komisije,
saj se vse sklepa z glasovanjem.
Povsem se strinjam z njeno trdit
vijo, da bi morali na svetu za vselej
zavladati mir, prijateljstvo, iskre
nost in plemenitost. Če je bila
Titova Jugoslavija sinteza vsega
najboljšega, jo sprašujem, kako je
lahko v “njegovi” državi, kije bila
zgrajena na tako zdravih temeljih,
prišlo do tako krvavih vojn, ki so
jih zanetili prav zagovorniki nje
gove Jugoslavije?

JANEZ NOVŠAK
Novo mesto

Judeževi groši
Dol, list št. 30, 25. julija
V Dolenjskem listu dne 25. juli
ja 96 je bil pod naslovom Judeževi
groši objavljen povzetek nekega
romana, ki naj bi imel istoimen
ski naslov zaradi česar sklepam,
da se na tem priimku ponovno
iščejo lepotne napake.
Naj povem, da sem že 12. av
gusta 1993 v dnevniku Delo ob
javil prispevek pod naslovom
“IZDAJALCI”, ki je med drugim
pomenil tudi rehabilitacijo za
nekega Judeža, ki ga je cerkev
tako dobro poznala. Med drugim
sem napisal: “Nič ni čudno, če se
je soimenjak odločil za skrajno
dejanje, če je hotel doseči isto kot
Jože Pučnik, ko je izdal Peterle
ta...”
Omenjeni prispevek je imel
tudi mednarodne odmeve in učin
ke, o čemer bom pisal ob kakšni
drugi priliki, saj je ob hudem izzi
vu za nadaljnji obstoj svetopisem
ske zgodbe istočasno pomenil, po
mojem-videnju stvari, tudi zlom
nacionalizma na mednarodni rav
ni, potem ko ga je z priznanjem
severnih republik kot prva legiti
mirala Nemčija.

ANTON JUDEŽ

Rekreacijski
raj pod Rokom
Dol. list št. 31,1. avgusta
V Dolenjskem listu ie bil L av
gusta objavljen projekt, ki ga je
naredil gospod Zdenko Hlavaty
za ureditev cerkve sv. Roka. Ni
mam namena ocenjevati, ali je
idejni projekt v redu ali ne. Vsa
ka ureditev okolja v bližini Nove
ga mesta je dobrodošla in jo je
treba podpreti.
V članku je omenjeno, da je
nekdanja cerkev sv. Roka (sedaj
razvalina) v razpadanju in da so
imeli domobranci v njej postojan
ko. Tako bi po logiki lahko za
ključili, da so cerkev uničili parti
zani.
Cerkev sv. Roka so zažgali do
mobranci in Nemci februarja leta
1944.
Znano je že iz zgodovine NOB,
da so Novo mesto blokirale par
tizanske enote za celih šest mese
cev v zimi 1943-1944. Partizanske
enote so imele položaj v nepo
sredni bližini Novega mesta: na
Brodu, na regrških košenicah, pri
sv. Roku, na Barončevem hribu,
v Žabji vasi itd. Okupatorsko voj
sko in domobrance je zelo moti
lo, ker so bile partizanske enote
tako blizu Novega mesta, zato so
zelo pogosto napadali partizane s
ciljem, da bi jih pregnali v predele
Gorjancev.
Cerkev sv. Roka je bila pred
vojno dejansko zelo lepa. V času
vojne je bila zapuščena in brez

pravega skrbnika. Leta 1942 so
nekaj dni v njej taborili belogar
disti t.i. štajerski bataljon, in se
predstavljali kot partizani. Parti
zani so cerkev spoštovali in jo niso
prav nič poškodovali. Koristili pa
so jo kot zavetje v hudi zimi. Ena
izmena borcev je bila na položaju,
druga pa v zavetju v cerkvi. Janu
arja in februarja 1944 so Nemci in
domobranci iz Novega mesta s
topovi obstreljevali cerkev in jo
zelo poškodovali. Februarja 1944
so domobranci in Nemci napadli
partizanske enote in tako so prišli
tudi do cerkve sv. Roka ter jo do
konca zažgali.
V sedanjem času se veliko go
vori in piše, kako so partizani
uničevali cerkvene objekte. Parti
zani niso rušili cerkve, če v njej ni
bila domobranska ali nemška po
stojanka. Še nihče ni objavil, da so
domobranci, Nemci in Italijani
uničevali cerkvene objekte, kot so
sv. Rok, sv, Peter na Rogu in v
območju Kočevja ter Suhi krajini,
posebno ob italijanski ofenzivi
leta 1942.
To sem opisal na podlagi lastne
ga doživetja, kot borec NOB.

IVAN SOMRAK

Sosed je pogorel!
Dol. list št. 32, 8. avgusta
Namera, da se ljudem, ki so
pomagali naši družini po požaru,
zahvalimo na primeren način, se
je izjalovila z izidom prejšnje
številke DL. V tem je novinarka
Diana Žagar napisala članek z
naslovom “Sosed je pogorel!”
Članek ni bil napisan na našo
željo, njegov namen ni zahvaliti se
vsem, ki so nam pomagali, zato je
v tem delu napisan ali premalo ali
pa preveč obširno.
Ljudje, ki so nam tudi pomagali
in v članku niso omenjeni, so tako
prizadeti in nas sprašujejo: “Kaj
moje delo pa ni nič vredno?” No
vinarka je imela na razpolago vse
podatke o požaru, ki pa jih je upo
rabila tako, da je sledila osnovni
misli članka. Tako je v članku
omenjen samo majhen del vseh,
ki so nam pomagali, a jih je še
veliko več, ki niso nikjer omenje
ni, pa so prispevali po svojih
močeh; nekateri finančno, drugi z
delom, spet drugi so za svoje delo
dali velik popust ali pa so nam
pomagali s spodbudno besedo.
Imen ne nameravamo našteva
ti, saj bi jih bilo preveč, za vse pa
velja: Vsi, ki ste nam pomagali,
ste pomagali z dobro voljo in vsak
po svojih močeh. Nikar ne mislite,
da tega ne cenimo. Lepo je
namreč vedeti, da živimo v oko
lju, kjer sosedu ni vseeno, kako
živi sosed in je ljudi, ki bi ob sose
dovi nesreči gojili svoj egoizem,
zelo malo.
Vsem še enkrat najlepša hvala,
tudi novinarki za lep članek.

Je za kočevskega bralca
še vredno pisati knjigo?
Prav srečen sem, kadar mi ljudje povedo, da so
prebrali mojo knjigo “Lepa je kočevska zemlja”
Seveda je vredno pisati, dok
ler bo vredno brati. Saj se ne
nehno dogajajo stvari, ki jih je
vredno pisati. Vsak kraj ima
nekaj svojega, na kar so njegovi
prebivalci navezani. In o tem je
vredno pisati. Dokler bo vred
no brati, bo tudi vredno pisati.
In kako bi človek ne pisal?!
Saj se nenehno dogajajo stvari*
ki nas na ta ali oni način silijo,
da spregovorimo. No in tako
sem začel pisati knjigo “Lepa je
kočevska zemlja”. Naključno
srečanje s prijatelji mi je potrdi
lo, da sem imel prav. Segali so
mi v roko in rekli: “Dobro si
napisal. Pravzaprav prelepo, v
poeziji in prozi je napisano.”
Najbližji prijatelj mi je rekel: “
Tvoje besede so skrbno izbra
ne, opisujejo natančno tisto,
kar sem videl v naravi.”
Obiskoval sem jo vse letne
čase in ure dneva in noči. Pos
vetil sem ji vrsto črtic in pesmi,
iz katere veje moja zaljublje
nost v ta kočevski svet, v to ko
čevsko zemljo. Ta občutek go
tovo presega finance in podob
ne zelo banalne zadeve. In ko
so ljudje videli da je knjiga na
pisana na njihovo kožo, so jo
kupili. Tristo je bilo natisnjenih,

prodal pa sem jih dvestošestdeset.
V mislih sem imel širšo bral
no publiko. Meni osebno zado
šča ožji bralski krog, lahko tudi
brez literarne izobrazbe. Po
membno je, da preberejo ljud
je in občutijo. Doživljam pa
veliko sreče, kadar mi ljudje
povedo, da so prebrali mojo
knjigo “Lepa je kočevska zem
lja”. Povedo, da so zaživeli s to
knjigo.
Žal je tudi tako, da celo
najbližji, ki me poznajo, moje
knjige niso prebrali, vedo pa mi
povedati za vsak nabolj potrošni film, ki so ga gledali.
Mene novodobni mediji nika
kor ne ogrožajo, to se me ne
tiče, ne dotika. Sem človek, ki
še piše svoje tekste s svinčni
kom na spredaj potiskanem
papirju in jih pozneje pretip
kam na pisalni stroj.
Še nekaj, rojen je odstotek
ljudi, ki je povezan s knjigo. In
vedno bo rojen odstotek ljudi,
ki jim je knjiga namenjena, če
se je še tako otepajo. Torej ni
bojazni, da bo fikcija pobrala
knjigo, četudi jo posnamejo na
kaseto.
PETER VOVK
Kočevje

MOTORIST1 IZ ROGAŠKE SLATINE V BELI KRAJINI - Ljubitelji
motorjev iz Rogaške Slatine, združeni v moto klub Pegaz, so prejšnjo so
boto obiskali Belokranjce. Ludvik Žibert, ki jim je na svojem vikendu v
Zemlju priredil sprejem in pogostitev, je povedal, da fantje vozijo po pame
ti in po društvenih pravilih. Motoristi so prijetno združili s koristnim, si
ogledali Adlešiče in druge zanimivosti ter se na poti domov ustavili še l’
Kostanjevici, kjer je bilo že 4. mednarodno srečanje motoristov. (Foto'Majda Luzar)

DRUŽINA TISOVEC
Gorenje Polje 6

PRENOVITI CESTO
VELIKE LAŠČE - Razpis za
prenovo lokalne ceste Karlovica Žaga je objavila občina Velike
Lašče v Uradnem listu. Cesta je
dolga 1400 m, investitorka je
občina Velike Lašče, izvajalca pa
bodo izbrali le dni. Predvideno je,
da bo cesta dokončana - če bo
imela občina dovolj denarja - že
to jesen.

KLJUB DEŽJU PIKNIK NA KRKI - Dvorski gasilci so prestavljeni Piknil'
na valovih Krke izpeljali kljub vremenskim neprilikam. Na Dolenjsketh
krize pomanjkanja veselic še ni čutiti, povečini pa jih organizirajo gasil'
ska društva, ki tako pridobljeni denar namenijo za izgradnjo domov in noVO
opremo. Na Dvoru so pripravili več tekmovanj in bogat srečolov. Tokrat*)1
piknik je bil že petindvajseti po vrsti, gasilci pa že razmišljajo o vsebinskih
spremembah programa, ki bodo popestrile dogajanje te tradicionalne pel'
reditve. (Foto: S. Mirtič)

JUBILEJ JIH JE ZDRUŽIL - Letu 1936 je iz šentjernejske fare privekalo na svet okoli 150 deklic in dečko*
Življenje jih je vodilo po različnih poteh in krajih, tako da so imeli pobudniki srečanja kar precej dela, da s"
zbrali čim več svojih vrstnikov iz mladostnih dni. In na Gorjancih pri si: Miklavžu oziroma pri gostilni Kos ser
zbralo več kot 40 60-lctnikov iz različnih koncev Slovenije, s seboj pa je večina pripeljala tudi svoje može 01 ..
ma žene. Na srečanju je imel mašo šentjernejski župnik Anton Trpin, za zabavo pa sta poskrbela harmonika^1!
Lojze Frančič in Stanko Bratkovič. Obujanje spominov in zabava ob plesu in petju sta izzvenela v želji 0
ponovnem snidenju ob naslednjem jubileju. (Foto: T. Gazvoda)
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Preganjani otroci
V naselju, kjer stanujem,
neprestano kdo kriči na otro
ke, naj se gredo igrat kam
drugam. V napoto so pred
vhodnimi vrati, nezaželeni so
na parkirišču, pred kurilnico
Pa sploh. V našem blokov
skem naselju so otroci najbolj
Preganjana stanovalska skupi
na. Nanje so pozabili že načr
tovalci, saj jim niso dodelili
niti kvadratnega metra igrišč.
Kam naj gredo spoščat ener
gijo, ki je imajo na pretek?
Pred leti so občinski možje
govorili, da bodo posvetili tem
vprašanjem več pozornosti, a
kaj: njihovi otroci so odrasli in
2 njihovo odraslostjo so šle v
Pozabo tudi obljube o igriščih.
Otroci pa kot otroci: žogo
nabijajo kar po cestah, košar
ko igrajo na parkirnem pro
storu, monopoli pa kar na
stopnicah pred vhodom v
hlok. Rolkajo se po pločnikih
tn že nekajkrat je počilo, da je
hila potrebna zdravniška pontoč. Stvari same od sebe ne
hodo krenile na boljše.
Toda kdo naj se zavzame za
otroke? Občinska zveza pri
jateljev mladine? Kdo od ob
činskih svetnikov? Starši?
Sola? Otroci? Ja, že pred leti
so nosili po Metliki transpa
rente z napisi Hočemo otroška
Igrišča!, pa so imeli odrasli to
za duhovito domislico. Neka
teri celo za predrznost. Pa prvi
‘n drugi niso storili nič, da bi
omogočili brezskrbno in varno
tgro tudi tistim številnim otro
kom, ki ne bivajo v hišah z
oplotanimi vrtovi.
TONI GAŠPERIČ

Ob prazniku občine
Šentjernej slovesno
že v nedeljo
^°gat spored pridobitev
_
in obisk nadškofa
t

Zakaj so še do sedaj zamolčani?
Šestnajstega avgusta - šestnajst žrtev - Kaj je pisalo v Črnih bukvah in kaj seje zgodilo
_________ v resnici - Prizadeti svojci se sprašujejo, zakaj so žrtve zamolčane
Letos mineva 54 let od okupa
torjevega barbarskega poboja
šestnajstih partizanov: iz Podhoste (dvanajst), iz Loške vasi
(eden) in iz Meniške vasi (trije).
Na začetku velike italijanske
roške ofenzive seje z dovoljenjem
komisarja Glavnega poveljstva
slovenske partizanske vojske
začasno nahajalo v civilu na svojih
domovih 17 partizanov iz navede
nih vasi, ki so prišli domov posto
poma iz raznih enot. Zaradi izdaJe jjh je bilo 16 prijetih; bili so
mučeni in postreljeni kot partizani-talci v Vavti vasi. Vsi so bili še
mladi ljudje, stari od 20 do 48 let.
Trije od njih so bili še samski, os
tali pa so bili poročeni in dvema
izmed njih sta se rodila sinova šele
po njuni smrti.

kov je dal uvrstiti v sredino osta
lih številnih prijetih domačinov in
jih je vse skupaj, v spremstvu ko
njenice, v teku odgnal iz Podhoste
čez most na reki Krki pri Dole
njem Polju v šest kilometrov od
daljeno Štražo, med barake po
sadke. V Straži so zajetih pet
najst takoj izločili izmed ostalih in
so jih po daljšem preverjanju nji
hovih dokumentov, zasliševanju
in soočenju ter pretepanju, zapr
li v prostor v baraki. Potem so
ostale civilne jetnike odgnali dru
gam, drugi dan pa sojih odpeljali
v Novo mesto v predhodne zapore. Tam se jih je osem prijavilo k
legistom (MVAC). Nekaj jih je
bilo še pridržanih in čez kakšnih
14 dni izpuščenih domov. Veliko
število ostalih pa so že poprej
odpeljali v italijansko internacijo.

Na dan sv. Roka, 16. avgusta
1942. leta, v nedeljo popoldne je
italijanska okupatorska vojska
zaradi izdaje domačih izdajalcev
iznenada vdrla s konjenico iz
posadke v Straži, fašisti (“črne
srajce”) iz postojanke v soteškem
gradu in vojaštvo iz mobilne ofen
zivne enote iz Dolenjskih Toplic,
v vasi Podhosta, Loška vas in
Meniška vas. Italijani so naredili
bliskovito racijo, pogon in lov na
mladeniče, na mlajše in starejše
moške. Vse so brutalno izgnali iz
domov in jih podili na zbirni pro
stor pred bivši Pečaverjev (Bolfov) prazen, veliki konjski hlev, ki
je stal ob cesti, na jugovzhodnem
koncu Podhoste. Potem pa so vse
strpali v hlev. V hlevu je italijan
ski prevajalec bral z izdajalčevega
pismenega seznama priimke in
imena tistih domačinov, ki so bili
v partizanih. Vsak prebrani se je
moral javiti in stopiti na določen
prostor. V raciji so zajeli 15
domačinov, ki so bili v partizanih,
enemu se je posrečilo izmakniti se
raciji, enega pa so že prejšnji dan
prijeli v civilu doma, zažgali so mu
nišo in ga z družino odpeljali v
Stražo. Naslednji dan so po nje
govi ustrelitvi družino odpeljali v
zapor v Novo mesto ter od tam na
Rab v internacijo.

Iz barake so zaprte jetnike za
čeli vojaki posamično goniti s pre
tepanjem, suvanjem s puškinimi
kopiti in brcanjem na zaslišanja in
pretepanja na njihovo komando.
Med tem časom, že blizu 21. ure,
so pri pokopališču v Vavti vasi z
mitraljezom ustrelili že prejšnji
dan prijetega partizana na domu
v Meniški vasi. Po 22. uri so Itali
jani pričeli krvavo morijoi z; ostalimi petnajstimi jetniki. Hudo
pretepene in mučene (pretepali
in mučili so jih oficirji in vojaki)
so, po nekaj skupaj zvezane z
bodečo žico za zapestje rok, v ča
sovnih presledkih gonili čez most
v Vavto vas h kozolcu, ki je stal
blizu pokopališkega zidu, na stre
ljanje. Streljali so jih z mitralje
zom. V zadnji skupini so bili prig
nani na morišče trije bratje iz
Podhoste: J. O., F. O. in A. O. ter
njihov bratranec J. M. iz Meniške
vasi. Vojaki so že drugi dan govo
rili, da je J. M. še stal, ko sta dva
že visela ob njemu, tretji pa je
ležal na tleh in je on šele padel na
tla, ko je bil “strel popravljen”.

Zjutraj so vojaki videli J. M. odve
zanega in mrtvega ležati, več
metrov od kozolca. Zgodaj zjutraj
so vojaki začeli iznakažena in
okrvavljena trupla posamezno
vlačiti z mulami na pokopališče.
Privezovali so jih za roke ali za
noge. Napol slečena trupla so
ležala na pokopališču, ob krvavi
drči, ko so tja prijahali na konjih
komandant konjenice in njegovi
hčerki, stari približno 18 in 16 let.
Obe sta s pištolama streljale v
razvlečena revna trupla.
Partizansko politično in voja
ško vodstvo se ni zanimalo, da bi
s svojo obveščevalno službo raz
krilo ta okruten poboj. Ta in dru
ga grozodejstva ter nasilja nad
civilnim pebivalstvom, zelo okrutne okupatorjeve posadke v Straži,
se ni raziskovalo niti ob priliki
italijanske kapitulacije in tudi ne
pozneje. Zato se ni treba komu
čuditi, da je bilo že v prvi izdaji
ČRNIH BUKEV, ki so bile izda
ne 1944. leta v Ljubljani, na stra
ni 69, kjer piše o komunističnih
grozodejstvih, zapisano tudi na
slednje: “V Toplicah so pri eni
sami priliki pobili 16 ljudi.” Torej
je očitno, da gre za 16 postreljenih
partizanov-talcev v Vavti vasi. Ra
zen v tej knjigi ni bilo med vojno
in tudi ne po njej nikoli nič javne
ga zapisanega v kakšni zgodovin
ski knjigi, niti ne v kakšnih revi
jah ali v časopisju, o okupator
jevem zajetju in postrelitvi 16 par
tizanov iz Podhoste, iz Loške vasi
in Meniške vasi. Prizadeti svojci
so se večkrat spraševali: “Zakaj
tako?”
Te žrtve so še do sedaj ostale
zamolčane in v zgodovinskih vi
rih o njih ne bo ostalo nič zapi
sanega.
Članek je povzet po spominski
kroniki pisca: Šestnajstega avgu
sta - šestnajst ustreljenih.
KARLO OBLAK-DRAGO

Topla voda in topli ljudje
Andreja Grašič si je v Dol. Toplicah “pogrela kosti”
DOLENJSKE TOPLICE Za športnike ni počitka. Naj
boljši so v teh dneh uresničevali
olimpijsko geslo “Višje, hitreje,
močneje!” v vroči Atlanti. Ven
dar tam niso bili vsi najboljši,
gotovo pa ne tisti, ki se
:e ukvarja
ukvarjajo z zimskimi športi. Ti si v tem
času nabirajo moči za novo tek
movalno sezono. Med njimi je
tudi naša najboljša biatlonka
Andreja Grašič, ki je zadnje
julijske dni preživela v Zdravi
lišču Dolenjske Toplice. 25-letna Gorenjka, ki je v zadnji se
zoni postala evropska prvaki
nja v biatlonu, svetovna prvak
inja na vojaškem prvenstvu v
biatlonu ter zmagovalka sve
tovnega pokala, je na povabilo
novomešklega župana Francija
Koncilije obiskala Novo mesto
in Zdravilišče Dolenjske Top
lice.
“Po napornih treningih sem
z veseljem sprejela prijazno
povabilo,” pravi Grašičeva.
Oddih, ki pa ni bil samo to, je
zanjo prehitro minil. Poleg vsa
kodnevne masaže in limfne
drenaže je veliko časa preživela
v fitness centru, še posebej pa
ji je prijala termalna voda v
notranjih bazenih. “Tako sem si
vsaj pogrela kosti, saj sem prej
dva meseca trenirala na hladni
Pokljuki,” se nasmeje prijetna
vrhunska športnica. Pa v Topli
cah ni bila topla samo voda,
ampak tudi ljudje, ki so bili vsi
po vrsti, kot pravi, prijazni in
odprti. “Če ne prej, bom v Do
lenjske Toplice spet prišla apri
la prihodnje leto na aktivni
oddih.” Z veseljem bi prišla že
prej, saj je smučišče Rog z ure
jenimi tekaškimi progami v
neposredni bližini zdravilišča,
problem pa je s streliščem, ki
mora biti za vadbo zaprto in
zaščiteno.

Andreja Grašič
Letos aprila je bila Grašičeva
na Kanarskih otokih, vendar
nad tem toliko opevanim in
slavljenim turističnim krajem ni
bila prav nič navdušena. “Sobe
v zdravilišču v Dolenjskih Top
licah so veliko lepše in čistejše,
prav tako bazeni. Tudi osebje je
tukaj bolj prijazno in urejeno.”
Po velikih uspehih v zadnji se
zoni je Grašičeva dobila tudi
veliko pisem posameznikov.
“Se posebej sem bila presene
čena, ker je bilo največ pošte
ravno iz Dolenjske.”Ze dve leti
je Andreja zaposlena v Sloven
ski vojski in njena edina ob
veznost je, da vsako leto nasto
pi na svetovnem vojaškem pr
venstvu v biatlonu. Iz Dolenj
skih Toplic je Grašičeva odšla
nazaj na Pokljuko, od tam pa se
bo napotila v Nemčijo, kjer bo
trenirala na ledenikih. V novi
tekmovalni sezoni bi rada po
novila zadnje dosežke in uspe
he, na tihem pa upa še na kaj
več.
MATEJA UDOVČ

Po cesti, obdani v žico, do Beograda

.Šentjernej - občina šent) rnej ima 24. avgusta občinski
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Vseh petnajst izdanih in zajetih
so po daljšem času prignali iz hle
va in jih postavili v vrsto ob kam
nitem opornem zidu pred hle
vom, kjer so jih nameravali po
streliti. Prednje so se že postavili
strelci s pripravljenimi puškami
(bili so iz Straške posadke). Zara
di nenadnega strašnega krika in
joka žensk ter otrok, ki so bili zb
rani v bližini, je komandant ko
njenice odločil, da se jih tam ne
bo postrelilo. Vseh petnajst jetni-

BILO JE PRED STO LETI

Trte kar zastonj
Iz črnomaljskega okraja so
nam poslali obširno pismo, ki
se glasi: “Črnomaljski okraj je
bil najbolj pokončan po trtni
uši. Sedaj pa trtoreja zopet
lepo napreduje. Letos je razde
lilo poljedeljsko ministertstvo
več stotisoč trt, ki so prišle iz
Francoskega. Cena za njih je
bila precej nizka. Veliko pa se
jih je razdelilo na prošnjo
okrajnega glavarja črnomalj
skega čisto zastonj, le pošto je
bilo treba plačati. Da bi se vse
le dobro obnesle. Nekateri, ki
so kmalu začeli saditi, imajo
kar lepe trte. Največ zaslug pri
vsem tem ima gospod Šetina,
ki je tudi vodja državne trtnice
v Črnomlju. Slišali smo, da
bodo trtorejci v našem okraju
dobili prihodnje leto več tisoč
novih trt.
Letos se pri nas hvalijo, da
bo veliko sadja. Posebno ore
hov je veliko v Rodinah in pa
sliv. Sliv je zelo dosti na Maurlu. Zato so tudi že govorili po
sestniki, da bi se naš poslanec
potrudil in dosegel, ako je
mogoče, da bi se lahko žgalo
bolj poceni kakor sedaj.
Pri nas v Črnomlju so začeli
farno cerkev popravljati. Če je
bilo kaj potrebno je bilo pač to.
Zidarska dela je prevzel gos
pod Jakob iz Metlike, oltarje
bo delal gospod Vurnik iz Ra
dovljice, mizarske reči pa zde
luje gospod Valentin iz Metlike.M
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Potovanje po strašljivo prazni prometnici, nekoč imenovani Cesti bratstva in enotnosti, je prava mala pustolovščina
Treba je namreč imeti malce
več poguma in denarja. 400 kilometersko razdaljo med Zagre
bom in Beogradom, nekdanjo
Cesto bratstva in enotnosti, pre
voziti v dobrih štirih urah, v kar je
všteta tudi čakalna doba na mej
nih prehodih med Hrvaško in
Zvezno republiko Jugoslavijo.
Najslabši del ceste med nekda
njim zahodom in vzhodom Jugo
slavije je “tankovska cesta” po
Krškem polju. K sreči se “dumdum” vožnja kmalu konča, saj po
hitro opravljenem pregledu na
Obrežju steče štiripasovnica pro
ti Beogradu.
Za tiste, ki prvič potujejo v srbsko-črnogorsko federacijo, je
tukaj prva past, kajti na tabli, ki je
pred vojno označevala smer Beo
grad, od leta 1991 ni več imena
osovraženega mesta, ampak zad
nja stopnja hrvaškega ozemlja,
vas Lipovac. In tako naprej, vse
do istoimenskega mejnega preho
da, ki je nekako skrit v grmovju
slavonskih gozdov.
To območje, ki še ni čisto pod
hrvaško oblastjo, je bilo do spom
ladi v rokah hrvaških (slavonskih)
Srbov. Jugoslavanski mejni pre
hod Bajakovo streljaj v stran, je
bil zgrajen 1993. Sodobna mejna
infrastruktura, kakršno srečuje
mo v zahodnoevropskih državah,
sedaj samuje, kajti prometa sko
rajda ni. Ni nepomemben po
datek, da je nova meddržavna
meja prazaprav avnojska meja, ki
sojo potegnili leta 1945.
V Ivanji Reki, plačilni postaji
na izhodu iz Zagreba, v obeh
smereh naštejemo vozila na prste
ene roke. Na poljih, po katerih so
se pred vojno v začetku julija va
lili kombajni in polni traktorji
pšenice, Je sedaj zraslo dvometr
sko ščavje. V Novski ob cesti ni
več motela in bencinske črpalke.
Proti Okučanom, kjer je odcep za
Bosno in Hercegovino, razen ob
novljenih kažipotov in neurejene

• Kakšen bi šele bil svet, če bi bil
Boe ateist. (Petan)
• Družba bedakov nas v začetku
lahko nasmeje, na koncu pa nas
vedno razžalosti. (Goldsmith)

okolice, ni videti nič drugega.
Čeprav je most pri Bosanski
Gradiški že zdavnaj zgrajen, se po
njem lahko peljejo le “priviligiranci”.

'Pi?
UN u

VOJAK INFORJA NA KON
TROLNI TOČKI - “Ima puška,
ima bomba, ima pištol?"
Pri Gradiški se konča območje
“Srbske republike”, in naprej do
Slavonskega Broda ob cesti ni
vojnega “vzdušja”. Tukaj je treba
plačati 36 kun ali 11 mark za
vožnjo po 200 km dolgi cesti. Da
za Hrvaško ni nepomembna cest
na povezava z Zvezno republiko
Jugoslavijo (ZRJ), nas je prepri
čal vonj vročega asfalta. Hrvaška
namreč pospešeno asfaltira štiri
pasovnico proti jugu. V Županji
je odsek za Orašje oziroma pon
tonski most proti Bosni, kjer je
mogoč vhod v to državo. Nekaj
avtomobilov s slovenskimi regi
stracijami je oddrvelo čez Savo,
mi pa smo nadaljevali pot proti
hrvaško-jugoslovanski meji. 30
kilometrov vožnje po obnovljeni
cesti čez slavonske stoletne hra
stove gozdove je sicer lepa za oči,
hkrati pa polna tesnobe, saj ni
nobenega avtomobila od nikoder.
Strah je pregnal celo ptice.
Na reki Bosut v bližini Vinkovcev ni več starega mostu, na
novo pa je zgrajen začasen eno
smerni most. Na levi strani ceste

štrli v zrak konstrukcija nekdanje
bencinske črpalke, znamenite
hišice v obliki hrastovih sodov pa
so raztreščene naokrog. To je
vojno območje, ki ga mednarod
na skupnost še ni vključila v
hrvaški pravni sistem. Nekakšen
navidezni mir. Ob prvi zapornici
nas diskretno ustavi hrvaški
ki poli
cist, ki samo zapiše številko avto
mobila in nas spusti naprej. Ce
sta je v slabem stanju, iz razpo
kanega asfalta raste trava, gr
movje je že preraslo električne”in
telefonske dre
drogove ob cesti. Smo
pred bunkerjem UN. Rutinski
pregled prtljage in obvezno
vprašanje “Ima puška, ima bom
ba, ima pištol”. Od tod naprej je
cesta obdana z žico in z napisi
“Mine- minirano”. S počasno
vožnjo po desetih minutah pri
spemo do hrvaške meje. Sloven
ski potni listi ne potrebujejo kon
trole, tako smo namreč razumeli
policaja, ki je samo zamahnil z
roko.
Že smo v Jugoslaviji, kjer je
postopek zaradi kontrole vizuma
in dodatnega plačevanja obvez
nosti nekoliko daljši. Pri vhodu v
državo potnik osebnega avtomo
bila plača 50 mark za uporabo
vseh cest, 90 mark za enoteden
sko zavarovanje avtomobila (zato
ker med državami še ni spora
zuma o zelenih kartah) ter 40

mark za avtocesto do Beograda
(za isto razdaljo jugoslovanski
državljani plačujejo le 15 dinar
jev, to je 4 marke).
Po prazni štiripasovnici hitimo
proti Beogradu. Preseneti nas
gneča na vpadnici v mesto, gneča
kot v starih časih. Čeprav smo se
ob prehodu meje počutili kot
junaki filma Točno ob poldne (lju
di v vročem dnevu skoraj ni bilo,
razen oboroženih uslužbencev),
se na prvi pogled zdi, da sta mej
na prehoda za obe državi nekakš
na španska vas.
Zdi se, kot da se hoče Hrvaška
za vsako ceno izogniti Balkanu, za
Jugoslavijo pa vse poti v Evropo
vodijo preko Madžarske, hkrati
pa si obe državi potihoma ureja
ta prometno povezavo druga proti
drugi. Nekdanja cesta med Beo
gradom in Zagrebom bo ob poli
tičnem priznanju držav postala
spet pomembna prometna žila
med evropskimi regijami.
In kašna je bila pot nazaj? Še
manj avtomobilov, kljub razlagi
hrvaškega policista, da je cesta
varna, saj se zavedajo, kaj bi
pomenil za turizem in ugled drža
ve en sam strel. Medtem ko so nas
cariniki med še vedno sovražnima
državama spustili brez kakršnih
koli pregledov, smo v Obrežju
morali prvič odpreti prtljažnik,
kajti tukaj se začne Evropa...
MILAN GLAVONJIČ

GROZLJIVA OSAMITEV - Zdi se, da je strah ob cesti Zagreb - Beograd
pregnal celo ptice. (Foto: M. Glavonjič)
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Raj za mlade
V Dolenjskih Toplicah nastal
eden najlepših tabornih
prostorov v Sloveniji
Vso pohvalo zaslužijo dolenjski
entuziasti, ki so ga ustvarili. Prijeten
kotiček v objemu gozdov, srnjak, ki
se ob jutrih pase na obronku, oaza
miru in svežine, odmaknjena od
hrupa in izpušnih plinov, mu daje
prav poseben čar. Seveda pa ni
pravi Tabor mladih, dokler mu
otroška igrivost ne vdahne življenja.Letos se je v njem srečalo že več
kot 1.300 mladih. Sem prihajajo
šole v naravi, športniki, glasbeniki,
folkloristi, mali šolarji, študenti in
vsi ostali, ki se počutijo mlade po
srcu.
Tabor mladih v Dolenjskih Topli
cah je eden najlepše urejenih tabor
nih prostorov v Sloveniji. Ha dveh
hektarih površin, posajenih z drev
jem in okrasnim grmičevjem, nudi
obiskovalcem dovolj možnosti tudi
za zahtevnejše izobraževanje in in
teresne programe. Svojevrstno
podobo mu daje 32 udobnih hišic
v obliki šotorov. Prizadevni člani
Zveze prijateljev mladine Mojca
(ZPM Mojca) iz Novega mesta so
letos hiške dodatno toplotno izo
lirali in jim nadeli otrokom prijazne
barve. S pomočjo delavcev iz pro
grama javnih del so tlakovali povr
šine pred hišicami, uredili amfitea
ter in prostor pred trgovinico, post
avili so večjo leseno uto, uredili
dodatnih 26 skupnih ležišč in kupili
gorska kolesa. ZPM Mojca je v šti
rih letih, odkar tabor, ki je bil že
skoraj zapisan propadu, ureja in
razvija v mladinsko počitniško
središče, vložila vanj ogromno ur
prostovoljnega dela in še več denarja.
Zdi se, da vse premalo storimo
za mlade, oziroma če že kaj stori
mo, poskušamo iz njih izvleči še ti
sto malo denarja, ki jim ga dajo
starši. Raznih reklamiranj od “
stock cola in pivo party” do pre
dragih vstopnin v diskotekah ne
manjka. Ob vikendih so te nabite
mladih, ki se utapljajo v cigaretnem
dimu, alkoholu in celo drogah. Ta
trenutek še pijejo v disku, nasled
nji že za posledicami prometne
nesreče mrtvi ležijo na cesti. Ravno
iz teh razlogov hoče Tabor mladih
mladini pokazati, da sta za dobro
zabave) cigareta in stock cola popol
noma odveč. ZPM Mojca je za
kvalitetno preživljanje prostega
časa mladih naredila že ogromno
in očitno še bo. DIANA ŽAGAR

Samo angleško, prosim
DOLENJSKE TOPLICE V vse bolj priljubljenem Tabo
ru mladih v Dolenjskih Topli
cah so te dni vozili le po levi,
slišali le na angleški “hallo” in
tudi sicer govorili le v tem jezi
ku. Hišice so se čez noč spreme
nile v slavne londonske zgrad
be, kjer so vsako popoldne ob
petih po angleški navadi pili čaj
m zvačer v BBC centru prebra
li najzanimivejše novice tistega
dne. Gre za novo obliko preživ
ljanja počitnic in hkrati aktivno
učenje tujega jezika - Počitnice
po angleško. Ko seje 64 udele
žencev poslavljalo od tabora,
jih večina obljubjala, da drugo
leto spet pridejo. In kakšni so
vtisi?

MONIKA LEKŠE, dijakinja
iz Podbočja: “Ker mi gre angle
ščina v šoli malo slabše, sem se
takoj odločila priti. Vedela sem,
da je to tisto pravo, saj sem bila
tu že pred dvema letoma. Letos
sem spet spoznala veliko novih
prijateljev. Všeč mi je, da tabor
nudi vse, kar si želiš: prijetne
hišice, kolesa, rafting in celo
jezdiš lahko. Najbolj vesela pa
sem, da sem nekoliko spoznala
London, se naučila veliko an
gleških pesmic in tudi govorim
že precej bolje.”

VERENA POTOČNIK, ab
solventka angleškega jezika z
Uršnih sel: “Mislim, da je ta
oblika tabora tisto, kar mladi

potrebujejo. S pomočjo iger,
pesmi in zabave se učijo in
spoznajo veliko novega. Otro
ci so zelo zadovoljni, veliko k
temu prispeva sproščenost
tabora in samo okolje. Vodila
sem eno od starejših skupin.
Razpravljali smo o stvareh, ki
so mladim blizu, in ugotovila
sem, da jih večina kar dobro
govori angleško pa tudi druga
če so odlično sodelovali.”

NINA JAZBEC, učenka 6.
razreda iz Meniške vasi: “Sem
domačinka, pa sem se kljub
temu odločila priti sem, da bi se
malo bolje naučila govoriti
angleško. Letos sem se v šoli
učila angleščine prvo leto, zato
na taboru nisem vsega razume
la. Sicer pa sem spoznala veli
ko prijateljic, ki so mi pomagale
k razumevanju. Hišice okrog
tabornega ognja so mi zelo
všeč, rada sem tudi zapela in
zaplesala s prijatelji.”

ras

SONJA KONONENKO, ig
ralka Lutkovnega gledališča iz
Ljubljane: “Vodila sem lut
kovno delavnico, v kateri so
ustvarjali predvsem mlajši otro
ci. Učili smo se pesmic, izdelo
vali lutke in se s pomočjo ig
ranja naučili nastopanja pred
publiko. V igranje na odru mi
je uspelo pritegniti tudi starejše
skupine, tako da je vsak nekaj
povedal v angleškem jeziku.”
D. ŽAGAR

Starost se čuti odrinjena na rol)
Ugotovitve in sklepi z okrogle mize o življenjskih razmerah ljudi
postelj, poleg tega je imel dom še
preko 300 vlog za sprejem.
Na podlagi razprave na okrog
li mizi so bili sprejeti naslednji
sklepi: Da bi omogočili starim
kvalitetno življenje v domačem
okolju, je potrebno razvijati vse
možne oblike pomoči za stare
osebe. Potrebno je zagotoviti raz
voj prostovoljnega dela in že v os
novnih in srednjih šolah vzgajati
mlade, da razvijejo pravilen od
nos do starejše generacije. Center
za socialno delo bo pričel z raz
vojem pomoči družinam na do
mu. Mestna občina Novo mesto
ter občini Šentjernej in Škocjan so

NOVO MESTO - 29. maja
letos je potekala v Domu starejših
občanov v Šmihelu okrogla miza
o življenjskih razmerah starih lju
di v Mestni občini Novo mesto.
Povzemamo bistvene ugotovitve:
Delež prebivalcev v starosti nad
65 let se od leta 1990 ponovno
povečuje in je konec leta 1994
znašal 9,8% prebivalstva v Mest
ni občini Novo mesto. Iz raziskave
o kvaliteti življenja, ki jo je izdela
la svetovalka pri Mestni občini
Novo mesto Tončka Novak, je raz
vidno, da imajo ženske slabše živ
ljenjske razmere kot moški, ker so
slabše izobražene, večinoma so
vdove in več jih je brez rednih
mesečnih prejemkov. So tudi bolj
nezadovoljne z življenjem in nji
hovo subjektivno zdravstveno
stanje je slabše kot pri moških.
Najslabše življenjske razmere
imajo stari v primestju, kjer je
največ družinskih upokojencev in
oseb brez prejemkov. Boljše živ
ljenjske razmere imajo stari na
vasi, najboljše pa stari v mestu. Tu
jih živi največ skupaj z zakoncem,
največ jih prejema starostno
pokojnino in se v celoti preživljajo
sami.
V zadnjih letih se zmanjšuje
zdravstvena preventiva starejših
prebivalcev. Dom starejših obča
nov Novo mesto izvaja več oblik
pomoči starim na domu: dostava
prehrane, pranje perila, nego na
domu, pomoč pri opravljanju del
v gospodinjstvu ter pomoč v bival
nem okolju. V domu delujejo tri
skupine starih za samopomoč.
Prostovoljno delo, ki ga razvijajo
strokovni delavci Centra za so
cialno delo in Doma starejših
občanov Novo mesto, izvajajo
predvsem srednješolci. Največ
prostovoljnih oblik skrbi za stare
izvajajo prostovoljci Območne
organizacije RK in Karitasa.
Država poudarja razvoj prosto
voljne pomoči in nego starih na
domu, kar pa sodi v pristojnost
občin, zato bi morale te sodelovati
pri koordinaciji dela na področju
skrbi za stare. Center za socialno
delo Novo mesto ugotavlja, da so
normativi glede števila strokovnih
in laičnih delavcev za izvajanje te
oblike pomoči neustrezni in z nji
mi ne bo možno pokriti vseh po
treb (en strokovni in 20 laičnih
delavcev na 120.000 prebivalcev).
Zmogljivosti Doma starejših ob
čanov Novo mesto so prezasede
ne, saj je bilo konec maja v domu
330 oseb, čeprav je kapaciteta 263

Po čem je papir?
Denarja ne pobiramo
Zadnjič sem v eni izmed
novomeških trgovin z živili
želela kupiti dve papriki, ki
sta tehtali 29 dag, prodajalka
pa mi ju je zaračunala, kot da
tehtata 31 dag, in to na račun
“škrniclja”, v katerem ju je
stehtala. Torej naj bi plačala
tudi papirnato embalažo po
isti ceni kot papriko. Koliko
je vreden papir? Odvisno od
vsebine, ki se v njem tehta.
Lepo. Pri večjih količinah
sadja in zelenjave je teža pa
pirja zanemarljiva, pri manj
ših, kot v mojem primeru, pa
ne. Tako postane papir lahko
zelo drag.
Izbiramo lahko med tem,
da kupujemo na veliko, kar
vselej ni možno, ali pa, da
zahtevamo, naj nam manjše
količine sadja in zelenjave
tehtajo brez papirja. Končno
imajo za to posebne tehtnice,
na katerih naj se ne bi tehta
lo ostalo blago, pa še vse sad
je in zelenjavo je tako ali
tako potrebno pred zaužit
jem temeljito oprati oz. olu
piti.
Jaz bom odslej bolj previd
na pri nakupih papirja izven
papirnice, saj ne pobiram
denarja po cesti, pa tudi bolj
se bom zanimala za potroš
niške pravice. Morda bi bil
zanimiv tudi prispevek društ
va za zaščito potrošnikov o
tem'

A. B.
Novo mesto

Elektrificirani zvonovi sv. Ane
Na god zavetnice blagoslov posodobljenih zvonov
VRHPEČ - Ob praznovanju
godu sv. Ane si je tudi podruž
nična cerkev sv. Ane, ki sjoji na
griču Gradišče pri Mirni Peči,
nadela praznično podobo. V

zgodovinska naselbina. Po poboč
jih Gradišča so keltski grobovi.
Odtod tudi ime griča. Domačini
vedo povedati tudi o graščini po
leg cerkve in o legendah o skritih
zakladih.
Za elektrifikacijo zvonov so
prizadevni ključarji Jože Bevec,
Marjan Matoh in Alojzij Klobu
čar požrtvovalno zbirali denar po
vaseh. Svojo humanost so s čišče
njem in krašenjem cerkve ter s
prostovoljnimi prispevki izkazali
vaščani vseh vasi, ki spadajo k tej
podružnici. Seda) nameravajo
kupiti še en zvon m kip sv. Bar
bare.
REZKA MAJER
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letošnjem letu so vaščani pod ružniče elektrificirali zvonove in jih
ob prazr
prazniku sv. Ane tudi biagosfovili.
Cerkev se prvič omenja že leta
1526. V osnovi je grajena v got
skem slogu, kar dokazujeta šilasti portal na zahodni strani ladje
ter silasta gotska streha. V začet
ku 18. stoletja je bil prizidan
baročni tristrani prezbiterij, lad
ja je bila obokana in notranjost
močno barokizirana. Kip sv. Ane
z Marijo v osrednji niši je novejše
tirolsko delo. Na desni strani je
kip sv. Barbare, nad atiko s sliko
sv. Trojice pa kip sv. Mavricija iz
17. stoletja. Kipa Srca Jezusove
ga in Brezmadežne ob glavnem
oltarju sta darilo zbiralca Leopol
da Kozlevčarja iz Slovenske vasi.
Pri cerkvi je bila utrjena pred
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Lani je Tbristično društvo Ortnek-Velike Poljane praznovalo
40-letnico uspešnega delovanja.
V preteklosti so se izkazali z
izgradnjo doma na Grmadi, ki je
trenutno najlepša turistična gor
ska postojanaka v ribniški občini.
Teh uspehov ne bi mogli doseči
brez prostovoljnega dela in priza
devnih članov, ki so v preteklosti,
ko so drugi tovrstne objekte gra
dili z družbenim in sponzorskim
spon:
denarjem, veselo zavihali rokve in
uredili svojo okolico. V nedeljo s
jatepripravili že 37. srečanje prhati
Ijev
ijev urmaae,
Grmade, nekdanje srečanje
srecan
dolenjskih turistov. Zbranim je
spregovoril predsednik društva
Alojz Škulj. Društvena priznanja
so prejeli: Anton Pirnat, France
Šilc, Toni Andoljšek in KS Velike
Poljane. Ob tej priložnosti so
odprli razstavo pred 15 leti umrlega popotnika in fotografa Fran
ceta Modica. Priznanje je prejel
tudi France Šilc, podpresednik
TD Grmada.
M. G.

Prehodili 100 kilometru*'
NOVO MESTO - Planinski
skupina Krka je bila od 13. do*,
julija v Krkonoših ter Jezerskih1'
Lužičkih gorah. Taborili smo p^j
šotori in skupno prehodili ok$
sto kilometrov. V napornem P’[
vem dnevu smo se povzpeli ^
’ ■) P.1
1509 m visoko Vysoko kolo*
tako naredili kar dobrih 36
metrov. Od tam smo se spustil'
Harrachov, znano zimsko sreč
šče, z veliko, z neba štrlečo s*.
kalnico. V štirih urah smo osvoj
tudi najvišji vrh na Češkem, Sn£M
ko. Tretji dan smo jo mahnil'11
najvišji vrh Lužičkih gor,
visoki Ješted. Ob sestopu sm"1
ogledali zanimivo mesto Liber^
Iz zdraviliškega kraja Lažne L'®
verda smo se povzpeli na Sitid.!
Jezerskih gorah, ki je bil nekdj
na gosto poraščen s smrekov'
gozdom. Iglavci so se posuši*;
nekaj pa jih je “požrla” papir®
industrija.
Ko smo se po koncu ture f 1
slavljali od čeških gora, je še n^j
jokalo za nami. Na poti doiU®
smo si ogledali grad Konopiš|fj
Habsburžani so lovili tudi
naših tleh, saj smo videli ruševC
iz kočevskih gozdov. Na naš£
planinarjenju smo doživel' .
videli še in še, za kar se imajjlepo zahvaliti Krki KozmefM
Krki Zelena zdravila ter prevoj
ku Mateju Karlovšku. Za prib?
njič pa: pridružite.se nam še d®" !
gi, da boste videli, kako je svet k”!
da bomo znali ceniti lepote do"1 ‘
če, slovenske zemlje!
PETER REPO'

ZA INSTRUMENTE
PORODNIŠNICO

Sc/o-—1
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p na Gorenjskem
sejmu v KRANJU
OKNA.

SREČANJE PRIJATELJEV
GRMADE

Krkaši na Češkem
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dolžne zagotavljati denar za razi
voj prostovoljstva in vseh obliij
pomoči starejšim na domu. S pte'
davanji o zdravem življenju je tre j
ba vzpodbujati pri starih skrb n
zdravje. Informirati jih je potrebi
no o pravicah obveznega zdravsl'
venega zavarovanja. V razprava*
za sprejem plana zdravstvene®*,
varstva do leta 2000 si moram®j
prizadevati, da se ustrezno zag? !
tovi zdravstvena preventiva'*j
kurativa starejšim, s tem, da s!
zmanjša normativ za patronaže®!
službo ter zagotovi pravicami
zdravstvenih storitev starejši®!
osebam brez participacije.
.
Na okrogli mizi so poudari*
da se velik del starejše populacije j
počuti na obrobju družbe, zatos(;
spreminja tudi njihova samop0’;
doba in pada kvaliteta njihove®*’
življenja. Z nudenjem prostovolj'
ne pomoči mora postati aktivi1'!
generacija zagovornik starejše'
DIANA ŽAGA1*

VRAtA’

POROKO*
\OM°

*etlUW
stano''?n)

-Sii JELOVICA
mo«1*-

hiša JELKA
(modif.)

Lesna industrija ŠKOFJA LOKA
tel.: (064) 61-30, faks: (064) 634-261

in na prodajnih mestih v Sloveniji:
JELOVICA:
— NOVO MESTO, Ulica talcev 2, tel./fax: 068/323-444
METLIKA, Cesta XV. brigade, tel.: 068/58-716
— KRŠKO, CKŽ 21, tel : 0608/21-236

JAKAELEKTRO Radeče
BAVEX Trebnje
KERA TRADE Zagorje ob Savi
MK TRGOIMPEX Kočevje

Za drage medicinske ins|rjj.
mente in za izgradnja poroda^
niče so prispevali
mesto namesto venca na gfl
pok. članu ZŠAM Novo me,5 •
Slavku Bogoviču 10.000 tolarji
AMD Novo mesto namesto v
ca na grob pok. mag. Pavl*.
25.000; krajani Jedinščice, Naj,
mesto, namesto venca za P°.(1
Slavka Bogoviča 17.000; delj> !
pato-citološkega oddelka in “L
dikat Splošne bolnišnice N ^
mesto, namesto venca za p"
Marijo Pucelj 26.500; družin'
tar in Božic namesto vene*
pok. Slavka Bogoviča lO.OOjJV
Pavlina Avbar, Lastovče, N ,
mesto, namesto venca za P
Kramarjevo mamo iz Kam£ljjj
10.000; kolektiv Laborato'
Splošne bolnišnice Novo me’.f
namesto venca za pok. m** ,
Tončke Burkat 23.000; dru®1
Skalar 10.000 tolarjev.
^
Splošna bolnišnica Novo
sto se za prispevke najlepše
hvaljuje!

ZAVTOMVTOVORNJ^
AVTOŠOLE
NOVO MESTO - V pon^i
ljek, 12. avgusta, ob 10.40 jeh(j|
letni A. D. iz Straže vozil oiL(i\
avto iz Bršljina proti Prečni.
odcepom za Lastovče je iz ne®,
nega vzroka zapeljal na’ jfj
polovico vozišča v trenutku, *®j,j
iz nasprotne smeri pripeljal C,j
nik avtošole s tovornjakom D"
ni V. R. z Arlega. Voznik ose^j,
ga avta je zaviral, a kljub tcn"V
prišlo do trčenja. A. D. je
trčenja vrglo iz avta in b“.
poškodovan je obležal na <

tlš
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Morski sadeži namesto pečenke

modni kotiček

Sladko-grenko (2.)

V enem od preteklih modn‘h kotičkov sem vam že predstavila vrhunski modeI Cindy
Lrawford, ki se poklicno ukVarja z manekenstvom. Danes
Po za trenutek občudujmo leP°‘o črne Marliyn Monroe ali
črne Brigitte Bardot, imeno
vane črna gazela - Naomi
Campbell. Mnoge slavne tem
nopolte ženske so s svojo vz
gojnostjo, ki je bila nagrajena
z uspehom, zdrobile stereotipe
‘n klišeje. Uspelo jim je kljub
Potrebnemu prizadevanju v
ovojni meri, saj imajo za sabo
Preteklost, ki pomeni prezir in
diskriminacijo. Naomi so od
krili na dvorišču neke london
ske šole, ko ji je bilo petnajst
et- Pozornosti ne zbuja samo
s svojim neverjetno popolnim
‘n skladnim telesom ter polni
mi črnimi ustnicami, marveč
'udi s pikantnimi zgodbicami
‘z zasebnega življenja. Ni se
zadovoljila z uspehom top
modela, pojavljala se je v vi
deospotih, debitirala kot pev
ka, izdala svojo avtobiografi1° Labod, njena velika ljube
zen pa ostaja ples.
Zvezde modnih stez so v
zadnjh letih zamenjale film
ske. Vendar je kariera igralke
°dvisna od ponujenih vlog, pri
'otornodelu pa so najpomem
bnejši obraz ter popolnost in
skladnost telesa. Mere in proP°rci so sicer natančno dolo
čeni, vendar pri supermodelu
mora obstajati kemični spoj,
k‘ s svojo silno energijo elekrizira množice ljudi ob modn'h pistah, pred malimi zaslont ali pa negibno iz revij.
JERCA LEGAN

Predstavitev novosti na našem trgu - Že pripravljene
hladne začetne jedi iz morskih sadežev

SLOVENSKA TERIERJA V
NEMČIJI - Zgodba, ki je
navdihnila slovensko nemško
prijateljstvo, se je pričela pred
tremi leti, ko je nemški lovec
Heinz Bersch iz Westfalije
prišel lovit srnjaka na Dolenj
sko. Med našimi lovci je spo
znal vzreditelja lovskih psov
Darka Pungeršiča z Vinjega
Vrha, ki mu je prodal lovska
psa. S terierjema je podjetni
Nemec v svoji domovini opra
vil stroge preizkuse znanja in
ju uspešno uporablja za lov.
Samo zadnjo zimo je z Dar
kovima terierjema ujel 38 lisic.
In tako sta lovska psa z Vinje
ga Vrha ponesla o nas dober
glas v svet. Na fotografiji
nemški lovec Heinz Bersch iz
Erftstadta pri Kolnu s svojima
lovskima terierjema Čilo in
Cerom iz psarne Nebeške Dar
ka Pungeršiča z Vinjega Vrha.
(B. Avbar)

ŠMARJEŠKE TOPLICE - V
Krkinem zdravilišču Šmarješke
Toplice je v ponedeljek slovensko
društvo gastronomov skupaj s
koprskim podjetjem Costa Com
merce pripravilo kulinarično
predstavitev hladnih začetnih jedi
in dobrot iz morskih globin ter
nekaterih vrst zelenjave. Pred
pokušnjo jedi so gostje degustirali
tudi prvi dolenjski šampanjec
Kappelman,Jd ga prideluje druži
na Frelih iz Šentruperta in je zanj
prejela že več odličij na medna
rodnem ljubljanskem in radgon
skem ocenjevanju vin.
Predsednik slovenskega društ
va gastronomov Anton Strajnar je
v uvodu poudaril, da turizem ni v
krizi, ampak poslovodstvo z za
starelimi in neinovativnimi pro
grami. Za predstavljeni program
jedi iz morskih sadežev, rib in ze
lenjave pa je dejal, da je inovati
ven, saj ponuja novost - to je zdra
vo prehrano, ki je skoraj brez
maščob, bogata z beljakovinami,
ogljikovimi hidrati ter z nekateri
mi vitamini. V svetu je namreč
mediteranski način prehranjeva
nja priznan kot zelo zdrav. Skrb
za zdravo prehrano postaja vse
bolj pomembna tudi pri nas.
“Tudi naši gostinci bodo morali
slej ko prej razmišljati o kulina

VLOGA MALIH
PODJETIJ SE KREPI
LJUBLJANA - Zavod za mak
roekonomske analize in razvoj je
ugotovil, da se je delež malega
gospodarstva v številu vseh pod
jetij v obdobju ov 1990 do 1994
povečal od 81,1 na 93,4 odstotke.
V času od 1992 do 1995 so mala
podjetja povečala število zapos
lenih delavcev, tako da se je delež
zaposlenih pri njih med vsemi
zaposlenimi v gospodarstvu pove
čal od 16,3 na 21,8 odstotka. Ana
lize tudi kažejo, da so mala pod
jetja uspešnejša od velikih in sred
njih podjetij.

a.

POL STOLETJA LOVSKE DRUŽINE - Člani lovske družine Metlika so
preteklo nedeljo v svoji lovski koči na Vinomerju proslavili 50. obletnico
obstoja. O vzponih in padcih družine je govoril častni član in predstavnik
Lovske zveze Slovenije Veljko Malešič. Danes velja LD Metlika, ki šteje
71 članov in 6 častnih članov, za eno boljših v Beli krajini. Njeno lovišče
meri skoraj 5.000 ha, od tega je 1.200 ha lovne površine. Vrednost last
nine LD je ocenjena na 13 milijonov tolarjev, samo letošnje naložbe v lov
sko koči pa so veljale 3,53 milijona tolarjev. Na slovesnosti je predsednik
metliških lovcev Franc Jakljevič (na desni) podelil tudi številna priznanja,
Lovska zveza Slovenije pa je LD Metlika odlikovala z redom 3. stopnje za
lovske zasluge. (Foto: M. B.-J.)

nujna pri kolesih, ki bodo služila
vožnji,” pravi Stanko Hosta, ki je
takšno delo opravljal tudi pred
nekaj meseci, sicer pa že deset let
ne, čeprav je nekoč ta posel kova
čem prinašal veliko dela.
T. G.

POPOLDNE POSVETILI OKO
VANJU KOLES - Za okovanje le
senih koles so potrebni vsaj trije. Na
Selih je pomagal tudi Stankov sin
Marjan. (Foto: T. G.)
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“MED ROŽAMI JE NAJLEPŠE" - Tako pravi Darinka Bobnar s Suhor
ja pri Dolenjskih Toplicah, ki je pred kratkim na prireditvi “Topliška noč"
dobila priznanje Turističnega društva Dolenjske Toplice za lepo urejen vrt
in balkonsko cvetje. Priznanja je bila vesela, da si ga zasluži, pa je jasno
vsakomur, ki jo obišče. Toliko različnega cvetja na enem mestu, da človek
ne more verjeti. Prav gotovo pa je, da rože zahtevajo svoje in Darinka pravi,
da vsak dan vstane ob šestih zjutraj, da vse lepo zalije, pregleda in obišče.
Pri urejanju vrta ji z veseljem pomaga tudi mož. Darinka je povedala še,
da vedno najde čas tudi za branje Dolenjskega lista, udeležila pa se je že
tudi izletov naročnikov našega časopisa. Veseli se že prihodnjega. (Foto:
L. Murn)

POKUŠNJA MORSKIH SADEŽEV - V Zdravilišču Šmarješke Toplice je
bila v ponedeljek pokušina že pripravljenih morskih sadežev kot hladnih
začetnih jedi, kijih proizvaja italijanski proizvajalec iz Pordenona in pred
stavlja novost na našem trgu.

Nenavadna, “čudna” ženska
O profesorici, umetnici, turistični delavki, kandidatki
za župana Aleksandri Zalar iz Predstrug
pravi Aleksandra, je izdajalo
tudi občinski časopis “Naša
skupnost”.
Julija letos je društvo Saja
izdalo ob pomoči pokroviteljev
turistični vodnik “Z roko v roki
skozi Dobrepolje in Struge”,
vendar je zaradi pomanjkanja
denarja izšel v skromni obliki in
nakladi. Občina namreč kljub
trem prošnjam društva ni pri
spevala za ta vodnik nič. Alek
sandra pa je sodelovala tudi pri
izdaji podobnih vodnikov za
občini Grosuplje in Ivančna
Gorica in ti dve občini sta poka
zali za turizem več razumeva
nja.

^ redki se še odločijo, da bi imeli na zapravljivčkih lesena
----kolesa z železnim obročem
Šentjerneju lanem kovaču Stanku Hosti
Pri Šentjerneju so se ne' tega lotili dela, ki ni več
Pogosto. Andrej Žnidaršič
ia|čje vasi je namreč kupil
vijivčka, ki pa je bil potreben
Vc> in odločil se je, da bo
•vagen” tak, kot je bil nekoč.
•jaJ bi bila kolesa lesena in z
jtmi obroči, čeprav jih sedaj
1 raje zamenjajo kar z gumo.
)eno ogrodje je izdelal kolar
r Bratkovič iz Cerovega Lok0 sem bil še vajenec, je bilo,
delovanje koles donosen
'a so jih kmalu izrinile gume
"dorji. Danes pa se za takšna
a odločajo le redki, nekateri
'orabljajo za okras,” pravi
■ Redkost tovrstnega dela pa
lna tudi pri kovaču, Da je
®Po in ročno narejeno, kolar
buje kar cel dan, precej časa
Jči pa vzame tudi delo pri
u- “Ce pri vlečenju šin na
a’ ki so namenjena samo
u> ni tako pomembno, kako
elano, je natančna izdelava

Ivan Krivec, komercialni direk
tor Coste commerca, ki je ek
skluzivni zastopnik za uvoz proiz
vodov Salforum, italijanskega
proizvajalca iz Pordenona za Slo
venijo, je povedal, da gre za novo
ponudbo, zajedi, ki so že priprav
ljene za serviranje, vendar niso
zamrznjene, hrani se jih na + 8°,
rok trajanja pa je tri mesece. V
njihovi ponudbi so jedi iz osliča,
oz. iz osliča oblikovani raki in ška
mpi, obogateni z naravnim oku
som, potem že pripravljene sipe,
kalamari, hobotnice, fileti raznih
morskih rib npr. mečarice, razne
vrste morskih solat pripravljenih
skupaj z mediteranskimi sadeži in
zelenjavo. “Vse te jedi so ’na
roko’ pripravljene in zapakirane
v plastične in tudi v steklene po
sode ter so namenjene predvsem
kot hladne začetne jedi,” je dejal
Krivec. Ta program sedaj po Slo
veniji predstavljajo zlasti večjim
kupcem, slej ko prej pa bodo ti
proizvodi na vpljo tudi v malo
prodaji, zlasti v ribarnicah.
J. D.

JAVNE PRODAJE
LJUBLJANA - Po podatkih
Urada za privatizacijo je na cer
tifikatskih računih posameznikov
še vedno za okrog 100 milijard
nedotaknjenih tolarjev, kijih ime
tniki še niso poskušali vložiti ni
kamor. Javna prodaja poteka še
do danes v podjetju Juteks Žalec,
medtem ko se je včeraj zaključila
v družbi Gruda Export Import
Ljubljana. Javna prodaja dela
družbenega premoženja Gorenja
iz Velenja se je začela 25. julija,
dan pozneje v družbi Mlaj Zado
brova, 31. julija v ljubljanskem
IMP Klimatu, L avgusta v TUS
KO-SI Slovenj Gradec in 5. avgu
sta v Gozdnem gospodarstvu
Bled.

Okovanje koles kot nekoč
la pri

ričnih novostih, saj je čas svinjskih
pečenk in praženega krompirja
mimo,” je dejal Strajnar. Žal pa
smo Slovenci po potrošnji rib še
vedno med zadnjimi v Evropi.

Aleksandra Zalar
DOBREPOLJE - Aleksan
dra Zalar iz Predstrug je čudna
ženska, a edino ona bi vedela
kaj natančnejšega povedati o
tekmovalnem srečanju slikarjev
v Dobrepolju, so mi povedali
Dobrepoljci. Nisem je dobil
doma, a sem o njej kljub temu
zvedel veliko, največ od moža
pa tudi v telefonskem pogovo
ru z njo.
Po poklicu je profesorica
umetnostne vzgoje na srednji
šoli v Ivančni Gorici. Je tudi
predsednica turističnega dru
štva “Saja”. V numerologiji je
saja številka 6, to pa je številka
ljubezni. V domači občini pa je
veliko trenj, saja, torej naj bi
številka 6 prispevala k ljubezni,
spoštovanju in razumevanju
med ljudmi. Turistično društvo
Saja je bilo ustanovljeno de
cembra 1994 in je torej prvo
tako društvo v občini Dobre
polje. Tbristično društvo, se

Toda to še ni vse, Aleksandra
je zapisla in ilustrirala tudi
“Pravljice iz Dobrepolja”, mož
Anton pa je povedal, da so ime
li s to knjižico v glavnem izgu
bo, saj ne gre v prodajo tako,
kot je šla slikanica “Pravljica o
pogumnem mladeniču”, katere
avtorica je tudi Sandi Zalar, kot
se sama podpisuje. Največ
hude krvi pa je povzročila nje
na knjiga “Dnevnik Mihe Zga
ge”, ker so se pač nekateri našli
v njej. Zdaj je že dokončala
rokopis za nadaljevanje te knji
ge, ki bo imela naslov “Zimske
dogodivščine Mihe Zgage”.
To je le nekaj podatkov o
“čudni”, bolje bi bilo reči nena
vadni in vsestranski ženski,
slikarki, pisateljici, novinarki,
ilustratorki, organizatorki in
turistični delavki Aleksandri
Zalar iz Predstrug. Kasneje, ob
drugem obisku pri Zalarjevih,
pa sem zvedel še marsikaj zani
mivega, med drugim, daje celo
kandidirala za županjo in dobi
la kar 43 odst. glasov, čeprav se
s politiko ni nikoli resno ukvar
jala.
J. PRIMC

:<

NOV PRAPOR OB JUBILEJU - Prostovoljno gasilsko društvo Črešnjevec
je v nedeljo, 28. julija, pripravilo slovesnost ob 40-letnici svojega delova
nja. Prireditev se je začela s parado vseh društev iz semiške občine, treh
društev iz črnomaljske občine ter metliške mestne godbe. Med kulturnim
programom, ki so ga pripravili najmlajši člani društva, so gasilci razvili
nov prapor, najbolj zaslužni člani pa so prejeli odlikovanja. Darovalci
častnih trakov na praporu so Iskra Semič, Varnost Novo mesto in Gozd
no gospodarstvo Novo mesto. Prapor je razvil boter semiški župan Janko
Bukovec, blagoslovil pa župnik Janko Štampar. Ob novem praporu je sku
paj s poveljnikom in praporščakom slovesno prisegel predsednik gasilskega
društva Jože Klemenčič (na fotografiji). (Foto: J. Ravbar, tekst: P. Plut)

MLADI SEVNIŠKI PLANINCI NA 24. TABORU - Ogromna luknja v
snegu, ki jo oblikujejo kapljice vode, padajoče s strmih skal, to je Matkov
škaf, naša prva tura. Od 14. do 24. julija smo osvojili še Savinjsko in Jezer
sko sedlo. Na Olševi smo brez potnih listov prestopili slovensko - avstrij
sko mejo, kjer smo okrog Potočke zijalke iskali kosti praljudi. 14 mladih
planincev je z vodniki osvojilo Ojstrico, 18 mlajših pa Strelovec. Slap
Palenk in Robanov kot sta bila prijetna sprehoda s škropljenjem mrzle vode.
Opravili smo orientacijski pohod in se s starši poveselili na pikniku. Za
lepši konec smo obiskali še Mozirski gaj s sladoledom, za kar se zahva
ljujemo cvetličarni Valentina. (Foto: Jelka Slukan)

DOLENJSKI LIST
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TELEVIZIJSKI SPORED
PETEK, 16. VIII.

Slovenstki utrinki, oddaja madžarske tv; 14.15
Gospod in gospa Smith, amer. film -15.45
Pustolovščine in odkritja, italij. dok. serija 16.15 Mednarodni košarkarski turnir -17.45 SP
v kolesarstvu -18.30 Karaoke - 19.30 4x4, od
daja o ljudeh in živalih - 20.05 Golf, da te kap
II, amer. film - 21.40 Sobotna noč

SLOVENIJA 1

KANALA

9.15-2.50 TELETEKST
9.30 VIDEOSTRANI
9.50 OTROŠKI PROGRAM
UČIMO SE ROČNIH USTVARJAL
NOSTI, 22/52
10.05 PAJE MESTO, kan. naniz., 12/31
10.25 TEDENSKI IZBOR
FESTIVAL LENT '96
11.30 GOLF, DA TE KAP I, amer. film
13.00 POROČILA
13.05 KOLO SREČE, ponov.
15.45 MESTA SVETA, ponov. švic. serije, 5/10
16.40 KDO JE BILA IRMA POLLAK
17.05 GIMNAZIJA STRTIH SRC, avstr, naniz., 19/26
18.00 DNEVNIK 1
18.05 OTROŠKI PROGRAM
MOJA IDEJA, nizoz. nadalj., 18/26
18.35 LINGO, TV IGRICA
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
20.05 FORUM
20.20 SO LETA MINILA, angl. naniz., 1/20
20.50 TRDNJAVSKE IGRE, franc, kviz, 3. del
22.20 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
22.50 POVEST O TREH DRAGULJI, palest,angl.-bel. film
0.40 SOVA
V OBMOČJU SOMRAKA, amer. naniz.,47/62
1.05 BRANE RONČEL IZZA ODRA
2.35 POROČILA

9.00 Kaličopko (ponov. otroške oddaje) -10.00
Risanka -11.00 Dance sesion (ponov. oddaje o
plesu) -11.30 Oddaja o stilu -15.15 Ljudje na
položajih (ponov. 8. dela) -16.15 Utrip srca
(ponov. filma) -18.00 Mala morska deklica (11.
del risane serije); Račje zgodbe (11. del risanke)
-19.00 Thelonious Monk (ponov. glas.-dok.
oddaje) - 20.00 Pariš (3. del naniz.) -21.00 Tiste
ga mrzlega dne v parku (amer. film) - 22.35
Dežurna lekarna (19. del hum. naniz.) - 23.05
S kamero na potepu - 0.00 CNN poroča

Televizija ti pridržuje pravico do
morebitnih sprememb sporedov!

HTV 1
8.40 TV spored - 8.55 Poročila - 9.00 Program
za otroke in mladino -12.00 Poročila -12.15
Briljanten -13.00 Dok. oddaja -13.30 Vrtnar na
balkonu -14.00 Pustolovščine mladega Indiane
Jonesa (serija, 7/17) -14.50 Svetovni reporterji
-16.40 Poročila -16.50 Beverly Hills (serija, 26/
32) - 17.35 Melrose plače (serija, 26/32) - 18.20
Emmet Kelly Circus -19.14 V začetku je bila
Beseda - 19.30 Dnevnik, šport, vreme - 20.05
National Lampoon’s (amer. film) - 21.40 Puljs
ki festival - 23.30 Dnevnik - 23.50 Nočni program

HTV 2
15.45 TV spored - 16.00 Tenis • 18.20 Ruska
mafija (dok. serija, 1/3) -19.30 Dnevnik, vreme,
šport - 20.05 Glasba - 20.15 Tenis - 22.30 Oddaja
klasične glasbe - 23.30 Od duha k duhu (13/13)

SLOVENIJA 2
9.00 Euronesvs -10.15 Tedenski izbor: Svetovni
poslovni utrip; 10.40 Pustolovščine in odkritja,
italij. dok. serija, 1/26; 11,10 Pisave; 12.00 Z
Martinom Scorsesejem po ameriškem filmu, dok.
serija, 1/3; 13.15 Glengary Gienn Ross, amer.
film; 14.55 Sorodne duše, angl. naniz., 21/21 15.25 Svet divjih živali, angl. poljudnoznan. seri
ja, 9/13 - 15.55 Gradovi, 3/13 -16.25 Veliki
dosežki Slovenke kirurgije, 6. oddaja -16.25 Sova:
Upravnica, angl. nadalj., 1/6 -18.45 Pasje poletje
-19.30 Pasje mesto, kan. naniz., 13/31 -19.55
Atletski miting - 22.30 Trend, oddaja o modi in
vizualni pop kulturi - 23.20 Novice iz sveta raz
vedrila - 23.45 Zavrtimo stare kolute, 13. oddaja

KANALA
15.10 Tv prodaja -15.55 Video strani -17.00
Svet športa, ponov. - 18.00 Pot flamingov,
ponov. 18. dela -19.00 CNN poroča -19.30
Popotni vodič - 20.00 Ljudje na položajih, 8. del
- 21.00 Utrip srca, amer. film - 22.45 Thelonious Monk, glas.-dok. oddaja - 0.10 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 Deklica iz prihodnosti (otr. serija) • 10.35
Polna hiša (hum. serija) -11.00 Izobraževalni
program -12.00 Poročila -12.20 Ljubezen (seri
ja) -12.45 Zaključeni primer (amer. film) -14.15
Živa resnica (dok. serija) -14.55 Program za
otroke in mladino -15.55 Dr. Ouinn (serija, 19/
43) - 16.40 Poročila -16.50 Middlemarch (serija,
3/7) -17.50 Kolo sreče -18.25 Moje sanje (dok.
oddaja) • 11.55 Hugo, tv igra -19.30 Dnevnik,
vreme, šport .0.05 izbor najlepše deklice iz
Slavonije - 22.30 Hrvaška spominska knjiga 22.40 Dnevnik - 23.00 Kronika splitskega leta 23.30 Naravni svet (dok. oddaja) - 0.25 Poročila

HTV 2
15.50 TV koledar • 16.00 Tenis • 19.15 Risanka 19.30 Dnevnik, vreme, šport - 20.15 Tenis • 22.20
“Blithe Špirit” (brit. film) - 23.55 Ameriški dok. film

SOBOTA, 17. VIII.
SLOVENIJA 1
8.15-0.40 TELETEKST
8.30 VIDEOSTRANI
9.00 OTROŠKI PROGRAM
RADOVEDNI TAČEK
9.15 JAKEC IN ČAROBNA LUČKA
9.25 ŽIVALSKE PRAVUICE
9.40 POD KLOBUKOM
10.10 ZGODBE IZ ŠKOLJKE
10.40 UČIMO SE TUJIH JEZIKOV: ANGLEŠČINA
10.55 PET TEDNOV V BALONU, amer. film
11.40 PIRANSKI GLASBENI VEČERI
13.00 POROČILA
13.05 LINGO, ponov.
15.10 MESTA SVETA, švic. dok. serija, 6/10
16.05 REKA UPANJA, franc, nadalj., 13/18
16.50 OGNJENA MOČ, amer. dok. serija, 13/15
17.20 OPERACIJA STROGO ZAUPNO, 10/24
18.00 DNEVNIK 1
18.05 ALPE JADRAN
18.35 OZARE
18.40 HUGO-TV IGRICA
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
19.50 UTRIP
20.10 OSAMLJENI PLANET, avstral. pust.
serija, 3. oddaja
21.00 NIL: REKA BOGOV, amer. dok. serija, 2/2
21.50 TURISTIČNA ODDAJA
22.15 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
22.45 MCCALLUM, Škot. film
0.00 SOVA
VEČNI SANJAČ, amer. naniz., 8/25
0.25 POROČILA

SLOVENIJA 2
9.00 Euronevvs -11.55 Tedenski izbor: Udnjavske igre, franc, kviz, 3. del; 13.15 Mostovi -13.45

DOLENJSKI LIST

20.05
20.30
21.20
22.10
22.20
22.50

NORO ZALJUBLJENA, amer. naniz., 3/52
TELEVIZIJSKA KONFERENCA
VOJNA Z MAFIJO, angl.dok. serija, 2/3
VČERAJ, DANES, JUTRI
DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
SOVA
NEVARNE OBLINE, amer. naniz, 3/22
V OMOČJU SOMRAKA, amer. naniz, 49/62
0.25 POROČILA

SLOVENIJA 2
9.00 Euronews -11.25 Tedenski izbor: Učimo
se tujih jezikov: angleščina; 11.40 Turistična
oddaja; 11.55 Christy, amer. nadalj, 15/21;
12.40 Osamljeni planet, avstral. pust. serija, 3.
oddaja; 13.30 Sobotna noč; 15.30 Športni pre
gled -16.15 Mednarodno tekmovanje v kartingu -16.45 Tedenski izbor: Noro zaljubljena,
amer. naniz, 2/25; 17.10 S srcem in dušo, ang.
nadalj, 3/4 -18.00 Sova: Nevarne obline, amer.
naniz, 2/22 - 18.45 Veliki dosežki slovenske
kirurgije, 7. oddaja -19.15 Angleška glasbena
lestvica - 20.10 Filmi študentov AGRFT - 21.00
Komedija zakonskega življenja, braz. drama 22.45 Zgodovinska kitajska mesta, amer. dok.
serija, 5/13 - 22.35 Brane Rončel izza odra

SLOVENIJA 1
8.15-1.20 TELETEKST
8.30 VIDEOSTRANI
0.05 OTROŠKI PROGRAM
DELFI IN PRIJATELJI, Špan. naniz., 8/26
9.30 SREDI GALAKSIJE ZAVIJ LE
VO, avstral. naniz.t 13/28
9.55 NEDELJSKA MASA
11.00 ATLAS ČLOVEŠKEGA TELESA, amer.
izobr. serija, 9/13
12.00 LJUDJE IN ZEMLJA
12.30 15. REVIJA MPZ ZAGORJE ’96
13.00 POROČILA
13.05 HUGO, ponov.
14.35 KARAOKE, razvedrilna oddaja
15.35 NEDELJSKA REPORTAŽA
16.05 DLAN V DLANI
16.20 POLETJE V ŠKOLJKI 1, slovenski film
18.00 DNEVNIK 1
18.05 PO DOMAČE
19.10 RISANKA
19.15 LOTO
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
19.50 ZRCALO TEDNA
20.10 IGRE BREZ MEJA
21.50 MARTIN CHUZZLEWIT, angl. nadalj., 6/6
22.50 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
23.50 SOVA
UPRAVNICA, angl. nadalj., 2/6
0.40 V OBMOČJU SOMRAKA, amer.
naniz., 48/62
1.05 POROČILA

SLOVENIJA 2
8.00 Euronoews -1L15 Tedenski izbor: Angleška
glasbena lestvica; 12.05 Videošpon; 12.50 V
vrtincu; 13.35 Tok, tok, kont. oddaja za mladost
nike; 14.20 Pasje poletje; 15.00 4 x 4, oddaja o
ljudeh in živalih -15.30 Tekmovanje v kajakih 16.15 Košarkarski turnir -17.45 Motociklizem 19.50 SP v kolesarstvu za mladince - 20.05 Na
tional Geographic, amer. dok. serija, 8/20 - 21.00
Večerni gost - 22.00 Woodstock, amer. film

KANALA
9.00 Muppet show (41. del) - 9.30 Kaličopko 10.30 Risanka -11.00 Svet športa (ponov.) -14.5
Tistega mrzlega dne v parku (ponov. filma) -16.30
Muppet show (ponov.) -17.00 Mala morska dek
lica (7. del); Račje zgodbe (risana serija, 18. del) 18.00 Londonska zveza, 2. del mladinskega filma
-19.00 S kamero na potepu (ponov.) -19.30 Po
potni vodič (ponov.) - 20.00 Lučan (4. del nadalj.)
- 21.00 Kako je bil osvojen divji zahod (ponov. 19.
dela)- 23.00 Karma • 0.30 CNN poroča

PONEDELJEK, 19. VIII.
SLOVENIJA 1
8.45 -0.40 TELETEKST
9.00 VIDEOSTRANI
9.25 OTROŠKI PROGRAM
ARABELA SE VRAČA, češka nadalj, 24/26
9.55 WOODSTOCK, amer. film
13.00 POROČILA
13.05 NOVICE IZ SVETA RAZVEDRILA
14.45 TEDENSKI IZBOR
UTRIP
15.00 ZRCALO TEDNA
15.10 FORUM
15.25 NEDELJSKA REPORTAŽA
15.50 VEČERNI GOST
16.55 DOBER DAN, KOROŠKA
17.25 SIMPSONOVI, amer. naniz., 46/48
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

KOLO SREČE-TV IGRICA
RISANKA
DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
ERIKINICIUI, angl. naniz, 10/12
FILM TEDNA:
KOTCH, amer. film
22.40 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
23.10 SOVA
NEVARNE OBLINE, amer. naniz, 5/22
23.50 V BRAN, amer. nadalj, 6/8
0.35 V OBMOČJU SOMRAKA, amer.
naniz, 51/62
1.00 POROČILA
9.00 Euronevvs -15.10 Tedenski izbor: Lee
Ritenour in prijatelji, jazz, 2. del; 16.15 Poletje
v školjki I, slovenski film; 17.35 Erikini cilji,
angl. naniz, 9/12; -18.00 Sova: Nevarne obline,
amer. naniz, 4/22 - 18.45 Veliki dosežke slo
venske kirurgije, 9. oddaja -19.15 V vrtincu 20.30 Mesečeva princesa, balet - 23.40 Koncert
orkestra mariborske filharmonije

KANALA
15.55 Video strani -17.00 Hondo (ponov.) 18.00 Sirene (ponov. 14. dela) - 19.00 CNN
poroča -19.30 Oddaja o stilu - 20.00 Pot flamin
gov (19. del naniz.) - 21.00 Bobni z juga (angl.
film) - 22.30 Dance session (oddaja o plesu) 23.00 Dok. oddaja iz serije Transtelova obzor
ja - 0.00 CNN poroča

15.55 Video strani -16.55 Spot tedna -17.00
Karma -18.00 Lučan (ponov. 4. dela) -19.00
CNN poroča -19.30 Novosti iz zabaviščnega
sveta - 20.00 Zlata dekleta (49. del amer. hum.
naniz.) - 20.30 Filmska uspešnica: Oskar (amer.
film) - 22.15 Pariš, 4. del naniz. - 23.05 Glasbe
na oddaja - 0.00 CNN poroča

TOREK, 20. VIII.
10.15-0.05 TELETEKST
10.30 VIDEO STRANI
11.05 OTROŠKI PROGRAM
JAPONSKE PRAVLJICE
11.20 GRDI RAČEK, lut. igrica
12.15 PET TEDNOV V BALONU, ponov.
angl. filma
13.00 POROČILA
13.05 ABC - ITD, TV IGRICA
15.25 TEDENSKI IZBOR
ATLAS ČLOVEKOVEGA TELESA,
izobr. oddaja, 9/13
15.50 KOMEDIJA ZAKONSKEGA
ŽIVLJENJA, ponov. braz. drame
16.35 MOSTOVI
17.05 GIMNAZIJA STRTIH SRC, avstr, naniz, 20/26
18.00 DNEVNIK 1
18.05 OTROŠKI PROGRAM
SREDI GALAKSIJE ZAVIJ LEVO,
avstral. naniz, 14/28
18.30 JAKEC IN ČAROBNA LUČKA,
risana serija
18.40 KOLO SREČE, tv igrica
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
20.05 DAVOV SVET, amer. naniz, 4/25
20.30 DOSJE
22.15 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
22.45 SOVA
NEVARNE OBLINE, amer. naniz, 4/22
V OBMOČJU SOMRAKA,atner. naniz.,50/62
23.50 POROČILA
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SLOVENIJA 1

NEDELJA, 18. VIII.

18.40
19.10
19.30
20.05
20.35

PETEK, 16.8.
d/

ČETRTEK
4.30- 8.00 Jutranji spored - 8.00 Napoved
-11.00 Avtotimes- 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 19.30- 24.00 Kinctoskop, Altcrgodba

LJUBLJANA - Izšla je kaseta
in kompaktna plošča Ko zaslišim
znano melodijo Ansambla Lojze
ta Slaka, ki je pred dvema letoma
praznoval 30-letnico. Že pred
desetletjem je bilo zapisano, da
igranje Slakov spominja na zelene
griče, na bele breze, na srčkaste
liste trt, na kmečko nevesto in
lestev, prislonjeno pod oknom.
TUdi na novi kaseti ansambla ne
manjka poskočnih polk in valčkov
na to temo: Lovska, Zvončki,
Sreča, Ana štemana, Tihi mrak...

TOREK, 20.8.

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

KANALA

Studio D tudi na Finskem
Ari Inkinen iz mesta Virmutjoki poslal dokaz
Regionalna radijska postaja
Dolenjske in Bele krajine Studio

OTVORITEV DISKOTEKE LUKSOR- V petek zvečer so na Mrtvicah pri
Stari Cerkvi odprli novo diskoteko Luksor. Bivša podjetnica leta, Ana
Dejanovii - Jankovič, ki ji je s pomočjo investitorjev uspelo preurediti za
proizvodno dejavnost zgrajen objekt v sodobno diskoteko, ni dosti govori
la, zato pa so o njenem ponovnem vzponu po nekaj letih poslovne krize
več spregovorili drugi. Med njimi tudi kočevski župan Janko Veber, ki je z
Dejanovičevo in njeno hčerko, ki mamice nikakor ni hotela prepustiti
županu, odplesal tudi prvi ples (na posnetku). Dejanovičeva se nadeja
dobrega obiska, veliko obiskovalcev pa bo nova diskoteka, ki je opremljena z vrhunsko glasbeno tehniko in s sedišči v pritličju in na galeriji velikega
objekta, tudi lahko sprejela, brez bojazni pred pretirano veliko gnečo. (Foto:
M. L.-S.)

15.55 Video strani -17.00 Glasbena oddaja 17.30 Novosti iz zabaviščnega sveta (ponov.) 18.00 Dežurna lekarna (ponov. 19. dela) -18.30
Kapitan planet, ponov. -19.00 CNN poroča 19.30 S kamero po potepu - 20.00 Hermanova
glava (amer. naniz.) - 20.30 Sirene (14. del
amer. naniz.) - 21.30 Hondo (15. del naniz.) 22.30 Živeti danes - 23.00 Dannyjeve zvezde
(vedeževanje v živo) - 0.30 CNN poroča

SLOVENIJA 1

17.05 GIMNAZIJA STRTIH SRC, avstr, naniz, 21/26
18.00 DNEVNIK 1
18.05 OTROŠKI PROGRAM
POD KLOBUKOM

D iz Novega mesta je po podatki)
zadnje multimedijske raziskal
medijev v Sloveniji - Median'
pomlad 96 najbolj poslušan1
radijska postaja na Dolenjskem ij
v Beli krajini. Skupaj s Sloveni
skim poslovnim kanalom, ki imj
oddajnik na Krvavcu, pa sodi me1
najbolj poslušane slovenske radij
ske postaje z veliko slišnostjo. J
Te dni so na Studiu D dobi'1
prijazno pismo iz daljne Finski
Ari Inkinen iz finskega mesta Vin
mutjoki jim je poslal posnete*!
dela radijskega sporeda, katere!!1!
je skupaj z RDS signalom ujel 'I
posnel lanskega 2. junija me*.
10.16 do 10.19 dopoldan.
Ari je svojevsten ljubitelj
lovec signalov oddaljenih evrol
skih radijskih postaj. Je zelo dol
ro opremljen in s posebno antef
mu je uspelo na valovni dolži1!
103 Mhz ujeti Studio D. Posnete!
sicer ni najboljši, vendar .
poznaven glas radijske voditelj11" !
Smilje Radi, ki je prebirala dne
ne novice.
“Poslušalec” iz Finske pro
Studio D, naj mu po posnetku p1'
trdijo, ali gre za to radijsko p0^
stajo.
Studiu D __
so ____
na tprijazh1’
__v_. V ________
pismo že odgovorili in poslali d#'
Ijnemu poslušalcu tudi nekaj pfl'
pagandnega gradiva.
. <
RASTO BOZF

DESET
DOMAČIH

SREDA, 21. VIII.
9.45-1.15 TELETEKST
10.00 VIDEOSTRANI
10.20 OTROŠKI PROGRAM
MLADI PICASSO, Špan. nadalj.,'8/8
10.50 TEDENSKI IZBOR
ROKA ROCKA
11.35 NATIONAL GEOGRAPHIC,
amer. dok. serija, 8/20
12.3015. REVIJA MPZ ZAGORJE '96
13.00 POROČILA
13.05 KOLO SREČE, ponov.
13.30 ZGODBE IZ ŠKOLJKE
15.30 TEDENSKI IZBOR
DLAN V DLANI
15.45 DOSJE
16.35 LJUDJE IN ZEMLJA

5.30 Domača glasba - 7.00, 9.00 in 11.0
Poročila - 12.00 Obvestila, osmrtnice
12.30 Mali oglasi - 13.00 Glasbene želje
15.00 Poročila - 15.50 Nagradni kviz: V*
znamo vse - 18.00 Poročila - 19.00 Noč*
bcat - 22.00 Stari rockerji

DOLENJSKI LIST

SLOVENIJA 2
9.00 Euronesvs - 9.30 Tedenski izbor: Filmi štu
dentov AGRFT; 10.20 Ognjena moč, amer. dok.
serija, 13/15; 10.50 Alpe Jadran; 11.20 Igre brez
meja; 13.00 Posnetek konceerta iz Ženeve;
13.50 Koncertni groblje, 3. oddaja -14.25 Eu
ronevvs -15.30 Tedenski izbor: Ttend, oddaja o
modi in vizualni pop kulturi; 16.20 Analitična
mehanika, 32/52; 16.50 Davov svet, amer.
naniz, 3/25; 17.15 Dr. Ouinnova, amer. naniz,
10/18; 18.00 Sova: Nevarne obline, amer. naniz,
3/22 - 18.45 Veliki dosežki slovenske kirurgije,
8. oddaja -19.15 Videošpon - 20.05 S srcem in
dušo, angl. nadalj, 4/4 - 21.00 Lee Ritenour in
prijatelji, jazz, 2. del - 22.00 Kinoteka - ciklus
filmov A. Hitchcocka: Senca dvoma, amer. film

SOBOTA, 17.8.

5.30 Dobro jutro - 7.00 Poročila - 8.30 B
bor viže dneva - 9.00 Poročila - 9.15 Prat
tični kotiček - 10.00 Gospodinje sprašu
jejo, Helena Mrzlikar odgovarja - 11.0
PETEK
Poročila - 12.00 Obvestila, osmrtnice
4.30- 8.00 Jutranji spored - 8.00 Napoved 13.00 Mali oglasi - 15.00 Poročila - 17.0
- 12.00 BBC, osmrtnice -12.15-13.00 NZ
Sraka ima dolgi rep -18.00 Poročila - 20.0
želje - 14.00-15.00 Zabavne želje - 15.30
Sobotna super veselica - 1.00 Nočni sko!
Dogodki in odmevi -18.20 Kronika -19.30
- 24.00 Večerni program
NEDELJA, 18.8.
8.00 Dobro jutro - 9.00 Poročila - 9.3
SOBOTA
6.00 Začetek, horoskop - 8.30 Glasba je Kmetijska oddaja -10.00 Mali oglasi'
11.00 Poročila -11.10 Vinogradniška of
življenje - 10.00 Kuharski recept - 11.00
daja - 12.00 Mali oglasi, čestitke - 15.0
Evropa ta teden -11.45 Na sončni in senčni
Poročila - 16.00 Kviz - 18.00 Poročila
strani Gorjancev - 12.00 BBC, osmrtnice
20.00 Cinca Marinca - 22.30 Ves ta jazz
- 12.15-13.00 NZ želje - 13.30 Čestitke 14.00-15.00 Zabavne želje - 15.30 Dogod
PONEDLJEK, 19.8.
ki in odmevi - 17.30 Voluhar ekspres 18.20 Kronika - 19.30-24.00 Večerni pro 5.30 Domača glasba - 7.00 in 9.00 Poročit
- 9.30 Športni pregled - 11.00 Poročila'
gram
12.00 Obvestila, osmrtnice - 12.30 Maj
NEDELJA
oglasi - 13.00 Glasbene želje - 15.0
6.00 Začetek - 7.45 Horoskop - 8.00 Du
Poročila - 16.00 Popevka tedna - 17.0
hovna misel - 8.30 Kmctjjska oddaja Aktualna oddaja - 18.00 Poročila - 19.0
11.00 Mali oglasi - 12.30 Čestitke - 19.00
Rockovnik - 22.00 Koncert - 23.00 Plošča!
Glas evangelija - 19.30-24.00 Večerni pro
vrhovi
gram (ob 21.30 Dec Jay Time)

PONEDELJEK

NOVA KASETA
LOJZETA SLAKA

5.30 Domača glasba - 7.00, 9.00 in 11.0
Poročila - 12.00 Obvestila, osmrtnice
12.30 Mali oglasi - 13.00 Glasbene želje
15.00 Poročila - 15.30 Grmski vulkan
17.00 Srakin TV izbor - 18.00 Poročila
21.00 Kviz z cvcrgrccni - 24.00 Nočni sko

ŠANSONI EDITII P1AF - V so
boto zvečer se je na dvorišču metli
škega gradu v okviru mednarodne
ga kulturnega poletja Pridi zvečer
na grad predstavila pevka in igral
ka Primorskega dramskega gleda
lišča Alenka Vidrih. Skupaj s
tričlansko spremljevalno skupino je
zapela vrsto šansonov pariškega
slavčka Edith Piaf ki so njena ve
lika ljubezen. (Foto: M. B.-J.)

Žreb je za sodelovanje pri oblikovanju lestvice Studia D in Dolenjskega lista
‘ ib, Peščenik 19, Cerknica. Nagrajenki čestitamo!
dodelil nagrado Rozi Golo!
Lestvica, ki je na sporedu vsak ponedeljek od 15.15 do 17. ure, odhaja za dva
tedna na dopust. Naslednja oddaja bo na sporedu Studia D v ponedeljek, 2. septembra. Lestvica je naslednja:
Bo danes polna luna spet - ANS. ROM POM POM
Pesmi za dekleta - ANS. SLAVČEK
Poletni dan - ANS. JOŽETA KUPLENKA IN DOLENJCI
Brž na dopust - ANS. BLEGOŠ
Nocoj ti pojemo v slovo - ANS. RUBIN
Oj zdaj gremo - ANS. HENČEK
-j Ko zaslišim znano melodijo - ANS. LOJZETA SLAKA
7) Velik špas - ANS. MIRA KLINCA
5) Naša družina - ANS. FRANCA POTOČARJA
10'(8) Hej, šoferji - ANS. VINKA CVERLETA
Predlog za prihodnji teden: Pravi kinolog - ANS. GORENJSKI MUZE
KANTJE
^------------------------------------------------------------------------------------------š>§
KUPON ŠT. 35
Glasujem /al:_________________________________________________
Moj naslov:

Kupone pošljite na naslov: Studio I), p.p. 103, 68000 Novo mesto.
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CHEROKEE CLASSIC

Novo mesto, Foersterjeva 10
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•S 068/ 323-035

Uradni zastopnik za športno opremo
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HOTELI - APARTMAJI - KAMPI

MJBC

POČITNICE V OBJEKTIH PLAVE LAGUNE NISO DRAGE!
i«

(vzmeti in zračni filtri)

CENE POLPENZIONA V NEKATERIH
OBJEKTIH B KATEGORIJE:

Paviljoni Bellevue
Hotel Turist
Hoteli Delfin, Albatros in Galeb

štirikolesni pogon
servo volan z nastavitvijo po višini
zapora diferenciala zadaj
bočne ojačitve
zračna blazina (US full size)
1 leto garancije za neomejeno
število km
električni pomik oken in
zunanjih ogledal
zatemnjena stekla
centralno daljinsko zaklepanje
široke bočne obloge v barvi karoserije
paket dodatne osvetlitve
prtljažnik na strehi
pokrivalo za prtljažni prostor
Alu-platišča (GRIZZLY) 15" x 17”
klima

OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL
Šmihel 2
8000 NOVO MESTO
Tel.: 068/323-970, fax 068/23-951
izpisuje prosta delovna mesta:
1- UČITELJA MATEMATIKE v kombinaciji s fiziko ali
tehnično vzgojo - za nedoločen čas,
2. UČITEUA SLOVENSKEGA JEZIKA za določen čas
(nadomeščanje porodniškega dopusta),

pogoj: zahtevana izobrazba po predpisani zakonodaji.
Začetek dela: 1. september 1996.
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Prijave z dokazili o izobrazbi pošljite v 8 dneh po objavi razpisa

na Osnovno šolo ŠMIHEL. Kandidate bomo obvestili o izbiri v 15
dneh po roku za prijavo.
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Razvojno izobraževalni
O center Novo mesto p. o.

sprejema prijave za vpis
v izobraževalne programe za leto 1996/97
^

PROGRAMI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE
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ŽIVILSKI DELAVEC (D.stopnja izobrazbe)
VRTNAR IN CVETLIČAR (IV stopnja izobrazbe)
TRGOVEC (IV.stopnja izobrazbe)
PREKVALIFIKACIJA za poklic prodajalec
TRGOVINSKI POSLOVODJA
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CHRYSLER LEASING D+8%
CHRYSLER KREDIT D+6%

Pooblaščeni prodajalec:

i

- nakup, graditev, prenovo ali adaptacijo prostorov namenjenih
poslovni dejavnosti,
- nakup opreme oz. osnovnih sredstev,
- razširitev in posodobitev obstoječih proizvodnih in storitvenih kapacitet,
- odpiranje oz. zagotavljanje novih delovnih mest.

B. NA PODROČJU KMETIJSTVA ZA:

UPRAVNI TEHNIK (V.stopnja izobrazbe)
ARANŽERSKI TEHNIK (nadaljevalni program V.stopnje

- graditev, prenovo, adaptacijo gospodarskih poslopij kmetije,
- razširitev, posodobitev in pridobivanje novih zmogljivosti v osnovni
kmetijski dejavnosti,
- razširitev, posodobitev in pridobivanje novih zmogljivosti za dopolnil
ne dejavnosti na kmetiji,
Prosilci za subvencijo obrestne mere so lahko:
A. ZA PODJETNIŠTVO:
- samostojni podjetniki,
- mala podjetja v zasebni lasti,
- občani in pravne osebe, ki imajo pri pristojnem organu vloženo za
htevo z vso dokumentacijo oz. dokazili za izdajo odločbe za oprav
ljanje dejavnosti.
B. ZA KMETIJSTVO:
- zasebni kmetijski proizvajalci, ki so pokojninsko zavarovani kot kmetje,
- občani, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetiji,
- drugi občani, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, prednost pa imajo kmetje,
katerim kmetijstvo pomeni edini poklic.
Sredstva se prednostno dodeljujejo prosilcem po naslednji prioriteti:
A. NA PODROČJU PODJETNIŠTVA ZA DEJAVNOSTI:
- ki zagotavljajo nova delovna mesta,
- ki dopolnjujejo proizvodne in druge programe gospodarstva v občini,
- ki zagotavljajo boljšo oskrbo storitvenih dejavnosti preskrbe prebi
valstva in turistično ponudbo,
- ki so ekološko neoporečne,
- ki uvajajo sodobno tehnologijo,
- ki so v skladu s sprejetimi razvojnimi programi občine
B. NA PODROČJU KMETIJSTVA:
- razvoj družinske kmetije, glede na starostno strukturo, velikost
kmetije, možnost dodatne zaposlitve,
- tisti, ki imajo že pridobljeno tehnično dokumentacijo,
- kmetije, ki razvijajo dopolnilne dejavnosti,
- strme kmetije in kmetje na demografsko ogroženih območijih.
Sredstva za razvvoj se namenijo za subvencioniranje obrestne mere
(r) za posojila, ki jih prosilcu odobrijo banka oz. druge finančne insti
tucije, za naložbe, ki ustrezajo namenom iz 2. točke tega razpisa.
Višina dodeljenega bančnega posojila ne sme presegati 30 %
predračunske vrednosti naložbe, s tem, da prosilci izjavijo, da imajo
za preostali del predračunske vrednosti zagotovljena lastna sredsta ali
druge vire.

izobrazbe)

IZREDNI ŠTUDIJ
3.

EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA Maribor
■ visokošolski strokovni program
“Poslovna ekonomija”: L letnik
■ visokošolski študij ekonomije: 3. letnik

VISOKA UPRAVNA ŠOLA Ljubljana
■ visokošolski strokovni program
“Javna uprava”: 1. in 3. letnik

Kranj

visokošolski strokovni program
“Organizacija m management”: 1. in 3. letnik
4.

USO PROGRAMI I. in II. stopnje
ČISTILEC PROSTOROV - USO I
POMOŽNI TEKSTILEC - USO I
KUHARSKI POMOČNIK - USO II
NATAKARSKI POMOČNIK - USO II
PROGRAMI USPOSABLJANJA
po končani IV. ali V. stopnji

Program
Program
Program
Program

usposabljanja za HIŠNIKE-VZDRŽEVALCE
usposabljanja za RAČUNOVODJE
usposabljanja za KOMERCIALISTE
usposabljanja za VODENJE POSLOVANJA V

5.

MANJŠIH PODJETJIH

Prijave in informacije

RIC Novo mesto, Novi trg 5
telefon: (068) 21-319, 22-341

6.

1

BABIČ EVALD s.p.
-s
Tovarniška 7, 8270 Krško
tel. 0608/ 21 307, faks 0608/ 21 307

(nadaljevalni program V.stopnje izobrazbe)

PROGRAMI usposabuanja

NOVO V1996. LETU!
• BAZENI V KAMPIH:
ULIKA (naturist), ZELENA LAGUNA IN BIJELA UVALA!
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• OBNOVLJENI HOTEL ZORNA!
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m
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INFORMA C1JE:
Agencija Vašega zaupanja, ali pa:

■

PLAVA LAGUNA, POREČ

A. NA PODROČJU PODJETNIŠTVA ZA:

PREKVALIFIKACIJA za poklic trgovinski poslovodja
EKONOMSKO-KOMERCIALNI TEHNIK

d

DEM
DEM
DEM
DEM

• NIŽJE CENE PIJAČ IN A LA CARTE HRANE!
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1. Skupni znesek razpisanih sredstev za subvencije obrestne mere znaša
10.000.000 tolarjev.
2. Sredstva bodo uporabljena za naslednje namene:

(nadaljevalni program V.stopnje izobrazbe)

fakulteta za organizacijske vede
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RAZPIS
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76
86
113
136
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za pridobitev sredstev subvencij za pospeševanje razvoja
podjetništva in kmetijstva v Občini Trebnje za leto 1996

6., 7. in 8. razred, brezplačno

POKLICNE IN SREDNJE ŠOLE

DNEVNI NAJEM APARTMAJEV:

Citadela (2 osebi)
Bellevue (3 osebe)
Astra (4 osebe)
Vile Špadiči (6 oseb)

Na podlagi 8. člena Pravilnika o dodeljevanju subvencij za pospeševanje
razvoja podjetništva in kmetijstva, ki ga je sprejel Občinski svet Občine
Trebnje na svoji 9. seji. dne 4.10.1995 in sklepa občinskega sveta z dne
7.8.1996 objavlja Občina Trebnje

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

|

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

A s;i

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

L

=> Motor 2,5 L
Cena: 46.882 DEM
O Motor 2,5 TURBO DIESEL
Cena: 50.362 DEM

3- UČITEUA SLOVENSKEGA JEZIKA za nedoločen
čas.

n<

40 DEM
43 DEM
53 DEM

- odkupimo delnice PETROLA, KRKE in PIVOVARNE
LAŠKO
- trgujemo z delnicami
TERM
ČATEŽA,
LISCE
MERCATORJA, KOLINSKE, PINUSA in SLOVENIJALESA
na Ljubljanski borzi
INTARA. PRAVA IZBIRA

Telefon: (061) 137-73-73, 137-74-74, 137-75-75, 173-44-44
Fax: (061) 173-44-80

7. Prosilec lahko vloži zahtevo za subvencioniranje realne obrestne mere
(r) do višine vrednosti naložbe največ 200.000 DEM v tolarski protivred
nosti.
Iz sredstev občinskega proračuna se subvencionira realna obrestna
mera (r) bančnega posojila v fiksnem znesku in sicer v višini 60 % real
ne obrestne mere.
Višina subvencije se določi na podlagi amortizacijskega načrta.
8. Občina Trebnje in prosilec skleneta pogodbo, v kateri se določi, da bo
Občina Trebnje odobreni znesek subvencije izplačala prosilcu v en
kratnem znesku na njegov račun, ta pa je dolžan finančni organizaciji,
ki mu je odobrila kredit, tekoče poravnavati vse obresti v celoti ves čas
odplačevanja kredita. Subvencija obrestne mere se bo dodeljevala na
podlagi kreditnih pogodb, ki so bile sklenjene v času od 19.11.1995
do zadnjega dne poteka roka na razpis.
9. Rok za vložitev prošenj je 30 dni od dneva objave razpisa v časopisu
Dolenjski list.
Prošnjo za odobritev subvencioniranja obresnte mere s potrebno do
kumentacijo vloži prosilec na naslov:
OBČINA TREBNJE, GOLIEV TRG 5, 8210 TREBNJE.
Prošnje prouči strokovna služba Občine Trebnje, ki poda
obraziožitveni predlog v nadaljnjo obravnavo Odboru za gospodarske
dejavnosti in Odboru za kmetijstvo.
Nepopolnih vlog Odbor za gospodarske dejavnosti in Odbor za kmetijst
vo ne bosta obravnavala.
10. Prošnja za posojilo mora vsebovati:
- ime, priimek, naslov prosilca,
- sedež podjetja oz. kmetije,
- naziv in opis naložbe,
- predračunsko vrednost in finančno konstrukcijo naložbe,
- višino zaprošenega posojila,
- izjavo o zagotovitvi ostalih virov naložbe.
11. Prošnji mora biti priložena naslednja dakumentacija:
- potrdilo o vpisu podjetnika v vpisnik samostojnih podjetnikov ali
- sklep sodišča o vpisu podjetja v sodni register in odločba, da pod
jetje izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
- potrdilo, da ima fizična ali pravna oseba vloženo na pristojnih or
ganih vso dokumentacijo za pridobitev statusa podjetnika oz.
odločbe, da firma izpolnjuje vse pogoje za opravljanje dejavnosti,
- potrdilo o pokojninskem zavarovanju kot kmet, oz. odločbo o sta
tusa kmeta,
- potrdilo o plačilu vseh zapadlih davkov in prispevkov, izdano v
času trajanja tega razpisa,
- ostala dokazila:
- pri nakupu poslovnih prostorov overjena kupoprodajna pogod
ba,
- pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov in gospodarskih
objektov kmetije veljajo gradbeno dovoljenje oz. dovoljenje, da
so dela dovoljena,
- predračun,
- dokaz o lastništvu ali izjavo lastnika oz. upravljalca prostorov,
da dovoli nameravana dela in najemna pogodba sklenjena naj
manj za dobo vračanja posojila oz. subvencioniranja obrestne
mere,
- pri nakupu opreme predračun, račun ali kupoprodajna pogodba.
12. Občinski svet bo na predlog Odbora za gospodarske dejavnosti in
Odbora za kmetijstvo sprejel sklep o dodelitvi subvencij najkasneje v
30-ih dneh od dneva poteka roka za vložitev prošenj.
Sklep o dodelitvi subvencij se posreduje prosilcem najkasneje v 15-ih
dneh po sprejemu sklepa na Občinskem svetu.
OBČINA TREBNJE

DOLENJSKI LIST
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DNEVI SUPER UGODNIH NAKUPOV
od 16. 8. 96 do 20. 8. 96

A

ALP ŠPORT
TRGOVINA S ŠPORTNO OPREMO

PE BTC Novo mesto
Tel.: 068/316-127

VSI NAKUPI DO 20.000 — 4 ČEKE BREZ OBRESTI
NAKUPI NAD 20.000.—6 ČEKOV BREZ OBRESTI

PE PREŠERNOV TRG 8
Novo mesto
Tel.: 068/21-414

POSEBNA PONUDBA
šp. copat

ZNIŽANE CENE MAJIC
KRATKIH HLAČ, KOPALK
THINK PINK, SCORPION BAY

THINK
•PINK

CONVERSE

javni

CENE P0LETNE<5\PR0<iRAMA

NIŽJE ZA

razpis

za dodelitev sredstev za finančne intervencije za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občni Trebnje
in sicer za:

P®
0 VRTNE MIZE IN STOLI
SENČNIKI
0 LEŽALNIKI
0 VSE ZAZABAV01N
REKREACIJO NA VODI

štipendiranje naslednikov kmetij na kmetijskih šolah,
organizirano rejo plemenskih telic na paši,
urejanje pašnikov,
regresiranje drobnice,
regresiranje nakupa plemenskih svinj,
regresiranje nabave sadik sadja, jagodičevja, lešnikov in orehov,
financiranje načrtov za gospodarske objekte,
sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti in kmečkega turizma,
urejanje kmetijskih zemljišč - agromelioracije,
10. sofinanciranje investicij.
Splošni pogoji:
1. Upravičenci do interventnih sredstev so pravne in fizične osebe državljani Slovenije, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, katera jim
je poglavitna osnova za preživetje in imajo stalno prebivališče oziro
ma sedež v občini Trebnje.
Sredstva za intervencije v kmetijstvu se dodeljujejo kot podpore, re
gresi in premije.
3. Vloga za koriščenje teh sredstev mora vsebovati poleg posebnih
pogojev, ki so navedeni pri posameznem ukrepu, še:
- ime, priimek in naslov upravičenca,
- sedež podjetja,
- izjava, da jim je kmetijstvo osnova za preživetje in potrdilo o lastništvu
oziroma zakupu zemlje.
Kriteriji za dodelitev sredstev so vsebina razpisa.
Prednost bodo imele vloge, ki bodo zagotavljale boljšo perspektivo za
preživetje, polno zaposlitev na kmetiji in razvoj družinske kmetije.
Zahtevke za udeležbo na javnem razpisu vlagatelji pošljejo na naslov:
OBČINA TREBNJE, GOLIEV TRG 5, 8210 TREBNJE, pod oznako 'Javni
razpis za finančne intervencije v kmetijstvu".

1. Štipendije za izobraževanje naslednikov kmetij na kmetijskih šolah
za šolsko leto 1996/97
I. Skupna razpisana vsota za štipendije znaša 1.000.000 tolarjev
II. Pogoji za pridobitev štipendij so:
- da ima učenec stalno bivališče na območju občine Trebnje,
- da je prosilec slovenski državljan,
- da v šolskem letu 1996/97 ne prejema štipendij iz drugih naslovov,
- da je učenec predvideni naslednik kmetije.
Prednost bodo imeli dijaki višjih letnikov kmetijske smeri, kateri starši imajo
edini vir preživlajnja in dohodke iz kmetijske dejavnosti in dijaki z manjšimi
dohodki na družinskega člana. Priložiti morajo kopijo posestnega lista, zad
njega šolskega spričevala in potrdilo o šolanju, potrdilo o pokojninskem
zavarovanju ter zdravstvenem zavarovanju iz naslova kmetijske dejavnosti
in obrazec za štipendijo 1,51. Štipendije se dodeljujejo za šolsko leto 1996/
97. Z vsakim prosilcem bo sklenjena pogodba o štipendiranju.

KOVINOTEHNA
$ SUZUKI
PRODAJA • SERVIS • REZERVNI DELI

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

2. Organizirana reja plemenskih telic na paši
Vrednost regresa je 10.000 SIT/ha v skupni vrednosti 500.000 SIT.
Regresira se nabava plemenskih telic potomk krav v A kontroli, primernih
za plemensko vzrejo in namenjenih za prodajo.
Ukrep je namenjen ohranjanju kvalitetnih plemenskih telic, ki se vzrejajo
ob pogojih paše in so koncentrirani pri posameznih rejcih, ki jih vzrejajo
za prodajo drugim kmetom za remont osnovne črede ali prodaji na druga
tržišča.
Pogoji:
Urejena hlevska knjiga (podatki o poreklu in nakupu telic, številčenj,
oceni plemenske vrednosti in podakti o prodaji, ki jih upravičenci hra
nijo tri leta). Živali morajo biti vključene v republiški selekcijski program.
Paša zagotovljena skozi vso pašno sezono na skupnem zemljišču z
največjo obremenitvijo 2 GVŽ na ha.

Prodajni f,,f
3. Urejanje pašnikov

• SUZUKI ALTO
že za 13.690 DEM
• Novi tehnološko izpopolnjen SAM UR Al
že za 23.990 DEM
• še bolje opremljena in drugačnega videza
VITARA 3D za 34.700 DEM

Regresira se nabava materiala za ograjo za govedo 10.000 SIT/ha in 20.000
SIT/ha za ovce v skupni vrednosti 700.000 SIT
Namen ukrepa je intenziviranje in načrtno izkoriščanje pašnikov in travni
kov. Zagotavljanje boljših življenjskih pogojev živalim, ki se gibljejo na
svežem zraku, zagotavljanje območne paše in s tem cenejši vir beljakovin
ske krme.
Pogoji:
Najmanjša površina, ki se preureja za pašnik je 2 ha za govedo in 1 ha
za ovce s skupno obremenitvijo 2,5 GVŽ/ha.
Mnenje in načrt ureditve pašnika, ki ga pripravi kmetijska svetovalna
služba.
Mapna kopija in dokazilo o lastništvu ali zakupu zemljišča.

4. Regres za nabavo in povečan stalež drobnice

SPECIALNA POLETNA PONUDBA
• SWIFT 1.3 FAMILV SEDAN že za 17.990 DEM
• BALENO 1.3 GL že za 20.990 DEM
Zaloga vozil omejena!

UGODNI KREDITI

DOLENJSKI LIST

Sredstva so namenjena ohranjanju staleža drobnice za prirejo mleka in
mesa in zagotavljanju ekonomičnosti na območjih z omenjenimi dejavni
ki v smislu ohranjanja poseljenosti in preprečevanja zaraščanja kmetijskih
površin z gozdom.
Pogoji:
Minimalno število drobnice za povečan stalež je 30 kom. Minimalno števi
lo za nakup pa je 10 kom drobnice. Živali morajo izhajati iz kontroliranih
tropov in ne smejo biti starejše od treh let. Stalež mora rejec ohraniti 5 let.

5. Regres za nabavo plemenskih svinj
Namen:
Regresira se nabava plemenskih svinj 8.000 SIT/kom, ki so nabavljene iz
vzrejnih središč v skupni vrednosti 200.000 SIT.
Pogoji:
- Da gre za povečanje črede plemenski svinj, da gre za nabavo kvalitet
nega plemenskega materiala, da se nadomesti prireja govejega mesa.

6. Regres za sadike sadja in jagodičevja, lešnikov in orehov
Regresira se nabava kvalitetnih brezvirusnih sadik jagod 6 SIT/kom, ja
bolk in hrušk 200 SIT/kom, lešnikov 200 SIT/kom, vendar največ do višine
600.000 SIT.
Regresira se sadike sadja in jagod za obnovo in nove nasade.
Namen ukrepa je ponovo oživljanje sadjarstva in uvajanje nove proizvod
nje kot možnost dodatnega vira za preživljanje kmetom.
Pogoji:
Minimalna površina urejanja sadovnjaka je 30 arov in 1000 sadik jagod-

7. Financiranje načrtov za gospodarske objekte za spodbujanje novih
tehnoloških rešitev v skupni vrednosti 1.000.000 SIT. Financira se 50$
vrednosti projekta za gospodarske objekte.
Pogoji:
- priglasitev del ali lokacijsko dovoljenje,
- mnenje Kmetijske svetovalne službe.

8. Sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti in kmečkega turizma
vinotočev, kmetije odprtih vrat vezano na lastno pridelavo in predela
vo pridelkov na kmetijah v vrednosti 2.000.000 SIT
Namen:
Za pospeševanje strukturnih sprememb in konkurenčne usposobitve proiz
vajalcev ob razumnem izkoriščanju naravnih pridelovalnih možnosti, širitev
obstoječe ali nove dejavnosti, ki je perspektivna po mnenju kmetijska
svetovalne službe (predelava mleka, mesa, pridelovanje in dodelava vina,
ki temelji na lastni pridelavi, domača obrt, uslužnostne dejavnosti, šola ja
hanja, rekreacijska dejavnost, rastlinjaki, pridelovanje zelenjave).
Pogoji:
- da predstavlja dopolnilno dejavnost na kmetiji,
da ima ali pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetiji,
- da ima program svetovalne službe, ki osega:
- ugotovitve obstoječega stanja,
- smer razvoja in postavitev ciljev,
- določitev marketinških inštrumentov,
- oblikovanje produkta
- distribucija izdlekov.
Občina sklene z vlagateljem pogodbo o namenski porabi sredstev.

9. Urejanje kmetijskih zemljišč na območjih, kjer se zemljišča ne ure
jajo po posebnih projektih - agromelioracije v višini 2.300.000 SIT.
Namen ukrepa je izboljšava zemljišč na območjih, kjer se zemljišča ne
urejajo po posebnih projektih: odstranjevanje kamenja, čiščenje zarasti,
urejanje poti, planiranje, krčitve.
Pogoji:
Sofinancira se do 20 % predračunske vrednosti z uporabo največ 30 uf'
ha strojnih uslug,
- pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne službe z ekonomsko uteme
ljitvijo,
gradbeno dovoljenje ali priglasitev del,
- zemljiškoknjižni izpisek ali mapna kopija,
krčitveno dovoljenje javne gozdarske službe,
- soglasje upravljalca voda za ureditev brežin,
- predračun ali račun izvedenih del.

10. Sofinanciranje investicij v višini 1.000.000 SIT
- Sofinancira se izgradnja hladilnice za sadje v višini 400.000 SIT.
Namen sofinanciranja hladilnice za sadje in zelenjavo je ohranjati kvalite'
to sadja preko zime in nuditi možnost shranjevanja sadja tudi drugim pride
lovalcem.
Občina sklene z investitorjem pogodbo o namenski porabi sredstev.
Sofinancira se tudi nabava adapterja za koruzo v višini 200.000 SIT.
Namen sofinanciranja je pridobiti zmogljivost za kombanjniranje koruzneg3
zrnja za potrebe kmetov občine Trebnje. Občina sklene z investitorjed1
pogodbo.
Sofinancira se nabava avtomatiziranega izmolzišča v višini 400.000 SlT
Namen sofinanciranja je uvajanje sodobne tehnologije.
Pogoji:
Poleg splošnih pogojev je potrebno priložiti še račun o nabavi strojev 'n
opreme ter gradbeno oziroma lokacijsko dovoljenje.

ROK ZA PRIJAVO:
Rok za prijavo na razpis je 15 dni od objave v Dolenjskem listu. Obvestil3
bodo vlagatelji prejeli v 30 dneh po zaključku razpisnega roka oziromav
8 dneh po sprejemu sklepa občinskega sveta.

Regresira se nabava in povečan stalež drobnice v vrednosti 4.000 SIT/kom
v skupni vrednosti 500.000 SIT.

• Zanesljiv prijatelj se pokaže v
negotovih razmerah. (Ennius)
(Enr
• Dokler držimo jezik za zobmi,
so besede na svojem mestu. (Jur
čič)

• Človek je svoboden, ko se ni
česar ne boji in si ničesar ne želi.
(Petiet)
• Občudujem ljudi, ki znajo mis
lili s prazno glavo. (Petan)

M LL

Na podlagi 4. člena Zakona o finančnih intervencijah v kmetijsko proiz
vodnjo in predelavo hrane (Uradni list RS, št. 5/91), 7. člena Pravilnika o
finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva Občine Trebnje
(Uradni list RS št. 19/96) in kriterijev za uveljavljanje sredstev za interven
cije v kmetijstvu ter sklepa občinskega sveta z dne 7.8.1996 objavlja
Občina Trebnje, Goliev trg 5

" ' ‘

OBČINA TREBIŠ

• Ljubezni si ne moreš pridobiti,
ampak pride sama. (IVassermann)
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AVTOHIŠA Novo mesto

aA

104.5

A

RENAULT 5, CLIO IN TVVINGO

PONOVNO POSOJILA PO OBRESTNI MERI

IZ

zaloge

107.3

105.9

na kanalu

za renault laguna

\1 y y \l

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

107.5

91,2

OGNJIŠČE

s Trdinovega vrha

NOVE ZNIŽANE CENE
vozila

T+5%

Ical^all

Leopold Oklešen

POGREBNE
IN POKOPALIŠKE
STORITVE

Servisno prodajni cenler d.o.o.

za vozila

ZA

RADIO

[TELEVIZIJA NOVO MESTO |

tal. 152-11-26 f«x. 152-13-62

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

<giMm-ammaaHBa3Bii i i i i i n i mi m nnmwM«wwHiismai

POSEBNE UGODNOSTI

ZAHVALA

VELIKA PONUDBA RABLJENIH VOZIL

d' pa nas pokličite na tel. (068) 324-533

Se prehitro je izteklo
število tvojih dni,
draga mama, zakaj
med nami te več ni?

ZAHVALA

4

Pustite se presenetiti in nas obiščite v
SALONU PRODAJE VOZIL v Ločni,

Ob zadnjem slovesu naše drage ma
me, stare mame, prababice, sestre in
tete

RENAULT

V 70.1etu starosti nas je nenadoma
zapustila naša draga mama, stara
mama, tašča, teta, sestrična in sva
kinja

ALBINE
MERVAR

V SPOMIN
Ob Kulpi sem jo srečal,
spremil, in
ne veš, kak njena so očesca
sladka...
(Oton Župančič)

%

roj. Može

ANGELA
KVAS
roj. Zupančič

iz Vavte vasi

11. avgusta sta minili dve leti, odkar naše

iz Črnomlja

ni več. Hvala vsem, ki seje spominjate, prinašate cvetje, pri
žigate svečke in za trenutek postojite on njenem grobu.

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečeno ustno in pisno sožalje, darovano
cvetje in sveče ter vsem, ki ste pokojno pospremili na njeni
zadnji poti. Posebna zahvala dr. Kokalju, sestri Pirčevi ter
Karolini Ivančič za dolgoletno in nesebično pomoč pri njeni
bolezni. Iskrena hvala tudi Jožetu za duhovne obiske in g.
župniku za lepo opravljen cerkveni obred.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prija
teljem in znancem ter kolektivoma Doma starejših občanov
Črnomelj in Iskri Semič za izraženo sožalje, podarjene ven
ce, cvetje in sveče ter ostalo pomoč. Posebno se zahvaljuje
mo dr. Bostiču za nudeno zdravniško pomoč, govornici ge.
Palčičevi, pevcem, zastavonošama in g. Maleriču za organi
zacijo pogreba. Se enkrat hvala vsem, ki ste jo pospremili na
njeni zadnji poti.

Ivan, Anita in mama Mici

Vsi njeni

Žalujoči: hčerke Irma, Andreja in Nataša z družinami
ter ostalo sorodstvo

MARIJE
VRANIČAR
Trebnje, 11. avgust 1996

ZAHVALA

ZAHVALA
Ni smrt tisto, kar nas loči,
'n življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.
(Mila Kačič)

Zjutraj si odšel,
niti zbogom nisi rekel,
a smrt te je vzela
a od tvojih pridnih rok
ostat je spomin.

Poslovili smo se od Tebe, naš dragi dedi, oče, brat, tast in stric

V 44. letu nas je nepričakovano zapustil dragi mož, oče, brat, bratranec,
nečak, stric, zet, svak in boter

mr. ph. STJEPAN PAVIŠIČ
- ŠTEF

ANTON ŠTUKELJ

Želimo se zahvaliti vsem, ki ste pokojnika pospremili na njegovi zadnji poti in vsem, ki ste na
mesto cvetja darovali za novomeško bolnišnico. Težko najdemo primerne besede zahvale dr.
Srečku Stariču, dr.Emilu Balažiču, dr. Rafku Kapšu ter sestram in drugemu osebju Intenzivne
ga oddelka Interne bolnišnice, ki so mu tako strokovno in požrtovalno pomagali. Globoko in
toplo so zvenele besede slovesa mr. sci. Alojzije Roženbergarjeve, ki seje v svojem in v imenu
Tovarne zdravil Krka poslovila od nekdanjega sodelavca. Zahvaljujemo se Dolenjskemu okte
tu in patru Felicijanu. Lepa hvala družini Baržič za pomoč.

Žalujoči: žena Anica, sinova Marjan in Andrej z Mojco, sestra Štefka z družino in ostali
sorodniki

Vsi njegovi

ZAHVALA
8. avgusta smo se na pokopališču v
Ločni poslovili od naše

LOJZKE
GOLNAR
roj. Hočevar
_______________

upokojenke

j?kreno se zahvaljujemo osebju Doma starjših občanov in
^•rurškega oddelka Splošne bolnice Novo mesto za vse, kar
s° storili zanjo. Hvala za izraze sožalja, podarjeno cvetje in
5Premstvo na zadnji poti, njenim nekdanjim sodelavcem iz
Zavoda za zaposlovanje, sosedom, prijateljem, znancem ter
Vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri poslovilnem obredu.

iz Mihelje vasi 2 pri Črnomlju
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo za nesebično pomoč vaščanom, sorodnikom in vsem,
ki ste bili z nami v težkih trenutkih, za izrečeno sožalje, darovali vence, cvetje, sveče in sv. maše
ter pokojnika v tako velikem številu pospremili na zadnji poti. Zahvala Iskri Semič, Trgobomijal Ručetna vas, Mizarstvu Suhorepec, ZD Črnomelj, govornikom, GD Petrova vas, GD Talčji
vrh, g. Maleriču, pevkam in g. kaplanu za lepo opravljen obred. Se enkrat hvala vsem!

V SPOMIN
Izjoka! si svojo
žalost in obup,
odšel si
na poslednjo pot domov.

ZAHVALA
V 88. letu starosti je tiho odšel od nas naš dobri mož, ate, dedek
in pradedek

V tihi bolečini je odšel od nas

FRANC BERUS
iz Novega mesta

ANTON AVSEC
s Štrita pri Bučki

V ožjem družinskem krogu smo se od njega poslovili v pe
tek, 9. avgusta 1996, ob 10. uri na ljubljanskih Žalah. Iskre
na hvala vsem sorodnikom in prijateljem, ki ste nam stali
ob strani v najtežjih trenutkih, nam izrekli sožalje, darovali
cvetje in sveče.

Hvala vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri njegovem in na
šem zadnjem slovesu in pokojnega pospremili v večni mir.

Vsi njeni

Žalujoča družina Berus

Vsi njegovi

Novo mesto, Ribnica, 12. avgusta 1996

Novo mesto, 13. avgust 1996

ZAHVALA
ZAHVALA
ZAHVALA
N 86. letu starosti je tiho zaspala naša draga mama, stara ma
ma, prababica in teta

ANA SLADIČ
iz Sajenic pri Mirni
boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom,
Znancem, prijateljem in vsem, ki ste nam v težkih trenutkih
stali ob strani, nam pomagali in izrekli sožalje, pokojnici
darovali cvetje, sveče, sv. maše in jo pospremili k zadnjemu
Počitku. Iskrena hvala g. župniku za opravljen obred in gov°r, cerkvenim pevcem za zapete žalostinke, govornici Mari
ža govor ob odprtem grobu, RK Mirna in DU Mirna pa za
Pdeležbo v sprevodu. Vsem in vsakemu posebej še enkrat
hvala!

Žalujoči: vsi njeni

33 (2453), 16. avgusta 1996

v 45. letu nas je nenadoma in mnogo
prezgodaj zapustil naš dragi

AVGUST NINE
KUŠTRIN
iz Žužemberka

V 57. letu starosti nas je nepričako
vano zapustil dragi oče

VINKO
STARINA
iz Šentjanža 77

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, so
sedom, sodelavcem, prijateljem in znancem, ki ste nam v
najtežjih trenutkih kakorkoli pomagali, izrazili sožalje, da
rovali cvetje in sveče ter pokojnega pospremili na zadnji
poti. Posebna zahvala g. župniku za lepo opravljen obred in
pevcem za zapete žalostinke. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za nesebično pomoč, izrečeno sožalje, podarje
no cvetje, sveče in sv. maše. Še posebno hvala borcem, LD
Šentjanž ter predstavnikom vseh ostalih lovskih družin, g.
Strupehu in g. Slapšaku za besede slovesa, g. župniku za le
po opravljen obred, cerkvenim pevcem za ubrano petje ter
vsem, ki ste našega očeta pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: žena Nevenka, sin Aleš, hčerka Matejka, oče
Avgust, sestra Nika, nečak Denis in ostali sorodniki

Žalujoči: vsi njegovi

DOLENJSKI LIST

m TEDii ms IMfliA
tedenski koledar
Petek, 16. avgusta - Rok
Sobota, 17. avgusta - Pavel
Nedelja, 18. avgusta - Helena
Ponedeljek, 19. avgusta - Ljudevit
Torek, 20. avgusta - Bernard
Sreda, 21. avgusta - Ivana

kino
BREŽICE: Od 16. do 18.8. (ob
19. uri) triler Ujetnika. Od 16. do
19.8. (ob 21. uri) melodrama Zad
nji ples. 21.8. (ob 21. uri) komedija
Bilko de bilko.

kmetijski stroji
KMETOVALCI! Agroizbira Kranj ugo
dno nudi rezervne dele za traktorje Ursus, Zetor, IMT, Univerzal, Tomo Vinkovič, Fiat, Štore, cisterne Creina Kranj,
kosilnice BCS, gume Barum, akumula
torje Vesna, Topla, ATSA, Sip Šempeter
itd. Predno se odločite za nakup, nas po
kličite. Rezervne dele pošiljamo tudi po
pošti. AGROIZBIRA KRANJ, Slavko
Prosen, s.p., Smledniška 17, * (064)324802.
8491
MOTOKULTIVATOR Gorenje Mu
ta, s priključki (koso na greben, rotacij
sko koso in frezo) prodam za 110.000
SIT. * (068)60-124.
8684
SILOKOMBAJN Sip SK 80 S prodam
ali menjam za kravo s teletom po dogo
voru. * (061)863-063.
8687
TRAKTORSKO PRIKOLICO kupim.
* (0608)70-231.
8692
MOLZNI STROJ Vitreks Virovitica
prodam. * (068)28-145.
8705
MOTOKULTIVATOR Gorenje Mu
ta, s kosilnicama in frezo, prodam. ®
(068)81-261.
8721
IZKOPAČ za krompir Hmezad Žalec,
malo rabljen, s kardanom, in nov trifazni
elektromotor, 4 KW, 2890 obratov/min,
podam. ® (068)85-684.
8731
TRAKTOR IMT 567 in dvoredni izkopač krompirja Polak prodam. ® (0608)
61-192.
8737
SILOKOMBAJN MENGELE 280,
zgrabljalnik, pajka na 4 vretena in 2 pra
šiča, 100 do 120 kg, prodam. ® (068)21605.
8739
MALO RABLJEN molzni stroj Westfalia, z dodatno opremo, prodam. ®
(068)25-850.
8745
PLUG, 12 col, star 1 leto, in kravo za
zakol prodam. ® (068)42-609.
8754
MOLZNI STROJ Alfa Laval in trak
torsko kosilnico Superior, dvojni rez,
prodam. ® (068)41-115.
8765
NAKLADAČ za gnoj in diferencial za
TAM 130 ter akumulatorje 140 A, pro
dam. Stane Perganc, Potok 17, Straža.
8789
SILOKOMBAJN Vihar 40 in nakla
dalko Sip, 25 m3, prodam. ® (068)64372.
8793
ŽITNI KOMBAJN Class Cosmos, z
rezervnimi deli, prodam. * (0608)67-638
ali (0608)67-139, po 20. uri.
8794
ŽITNI KOMBAJN Deutz Fahr M 900,
širina kose 3.20 m, 1500 delovnih ur, v
odličnem stanju, ugodno prodam. ®
(068)89-133.
8799
K1PER PRIKOLICO za traktor in te
ličke, stare 7 dni, prodam. ® (068)73309.
8813

ČRNOMELJ: 18. in 19.8. (ob 20.
uri) ameriška komedija Periskope
dol. 18.8. (ob 18. in 20. uri) ameriška
komedija Dr. Jekyll in gospa Hyde.
KOSTANJEVICA: 18.8. (ob 20.
uri) komedija Ptičja kletka.
KRŠKO: 18.8. (ob 18. uri) ame
riški drama Ženska za umret.
METLIKA: 16.8. (ob 20. uri) in
17.8. (ob 10. uri) ameriška komedi
ja Dr. Jekyll in gospa Hyde. 18.8.
(ob 20. uri) ameriška komedija
Perikope dol.
NOVO MESTO: Od 16. do 21.8.
(ob 19. uri) romantična komedija
Ukradena srca. Od 16. do 21.8. (ob
21. uri) triler V objemu s tujcem.

VEČ VRST samonakladalnih prikolic
od 800 DEM dalje ter drugo kmetijsko
mehanizacijo prodam. « (0609)634-226.
8822
PLUG SLAVONEC, 12 col, prodam
za 50.000 SIT. « (068)58-209.
8825

kupim
KNJIGE za 1. letnik srednje kmetijske
šole kupim. ® (068)68-537.
8657
NOVE salonitne plošče, 6-valne, ku
pim. S (068)81-507.
8819
2 TELIČKA, stara 10 dni, kupim. ®
(068)25-083.
8826
UČBENIKE za 1. letnik srednje štiri
letne kmetijske šole kupim. S (068)49249.
8852
OKNO, dimenzije 130- 140x200-220
cm, kupim. « (068)65-517.
8857

motorna vozila
LADO SAMARO, Rivo, Karavan ku
pim. Takojšnje plačilo, moj prepis. ®
7613
(061)1263-400 ali (0609)614-484.
MOPED tip 12 prodam. Naslov v
oglasnem oddelku. 8655
126 P, letnik
12/90, registriran do 1/97, prodam. S
(068)84-220.
8660
Z 101 ali 128, letnik 1988 ali 1989. od
prvega lastnika, kupim. 9 (0608)41-389.
8661
R 4, letnik 1987, generalno obnovljen,
prodam. 9 (068)65-090.
8663
LADO 1300 S, letnik 12/83, prevože
nih 90.000 km, ohranjeno, prodam za
160.000 SIT. ® (068)79-573.
8664
JUGO 55, letnik 1989, bel, registriran
do 4/97, prodam. ® (068)322-225.
8665
GOLF JX D, letnik 1986, bel, registri
ran do 8/97, prodam. ® (068)65-725.
8666
JUGO KORAL 45, letnik 2/89, garažiran, dobro ohranjen, prodam. ® (068)
68-035.
8667
R 5 FIVE plus, letnik 1996, registriran
do 7/97, rdeč, ugodno prodam. ®
(068)42-979, popoldan.
8676
ATX, letnik 1992, dodatno opremljen,
ohranjen, prodam. »(068)40-116, Uroš.
8678
C 64, s tiskalnikom, disketnikom, ka
setnikom, daljinskim jojstickom, moni
torjem in nekaj kasetami prodam. »
(0608)70-247.
8679
JUGO 45 AX, bel, letnik 1987, odlično
ohranjen, z radiom in meglenkami, garažiran, prodam za 1700 DEM. ® (068)49441, od 18. do 20. ure.
8680

GOSTILNA

IMOVO MESTO
______

■

•
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IZDAJA TEU: Dolenjski lisi Novo mesto, d.o.o. Direktor: Drago Rusija
UREDNIŠTVO: Marjan Legan (odgovorni urednik), Andrej Barlelj,
Mirjam Bezek-Jakše, Jožica Domiž, 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 v enem stolpcu za ekonomske oglase 2.500 tolarjev, na prvi ali zadnji
strani 5.000 tolarjev; za razpise, licitacije ipd. 3.000 tolarjev. Za nenaročnike mali
oglas do deset besed 1.600 tolarjev, vsaka nadaljnja beseda 160 tolarjev; za pravne
osebe 1 cm malega oglasa 2.500 tolarjev.
ŽIRO RAČUN pri Agenciji za plačilni promet: 52100-603-30624. Devizni račun:
52100-620-107-970-27620-4405/9 (Dolenjska banka, d.d., Novo mesto).
NASLOV: Dolenjski list, 8000 Novo mesto, Glavni trg 24, p.p. 212.
Telefoni: uredništvo in računovodstvo (068)323-606, 324-200; ekonomska
propaganda, naročniška služba in fotolaboratorij 323-610; mali oglasi, osmrtnice in
zahvale 324-006; teteftu (068)322-898.
Elektronska pošla: dl@insert.si
Internet: http:llwww.dol-lisl.si
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.
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KOMBI VW TRANSPORTER
1.6D, let. 85/12
Cena: 8.800 DEM
tel. 068/26-077, 341-300

FORD ESCORT 1.6i 16V
ATLANTA, cena od 23.490 DEM
tel. 068/26-077, 341-300

DOLENJSKA

FIAT Tl PO 1.4LE
let. 1992, 49.000 km, prodamo
cena: 12.700 DEM
tel. 068/26-077, 341-300

R4GTL, let. 1991, prodam. ® 21-212
po 19. uri.
PEUGEOT 540 GRI, letnik 9/90, lepo
ohranjen, prodam. « (068)85-890.
KADETT 1.3 S karavan, letnik 1985,
registriran do 29.7.1997, lepo ohranjen,
original prtljažnik in vlečna kljuka, pro
dam. ® (068)65-431.
8689
Z 128, letnik 1987, dobro ohranjeno,
registrirano do 5.11.1996, prodam za
1700 DEM. S (068)67-350, zvečer.
JUGO 45 AX, letnik 1988, registriran
do 6/97, ohranjen, prodam. ® (068)20231.
8691
GOLF JGL D, letnik 1985 - 85, S pa
ket, 5V, 5 prestav, registriran do 6/97,
prodam za 4900 DEM. ® (0608)70-465
8693
ali (0609)625-406.
R 4 GTL, letnik 1989, prodam. ®
(068)47-387.
8695
R 4 GTL, letnik 1989, registriran do
20.5.197, ugodno prodam. ® (068)26022.
' 8698
AVTOMATIK A 35 SL, letnik 1995,
4.000 km, dobro ohranjen, lita platišča,
smerokazi, rdeč, števec, maska, prodam.
®(068)81-334.
8700
OPEL KADETT 1.6 D, letnik 1986,
prodam. ® (068)27-135.
8706
R 4, letnik 1987, generalno obnovljen,
in lesen čoln prodam. ® (068)65-090.
PASSAT 1.8 GL karavan, 1. 7/91, pro
dam. Informacije po 16. uri po ®
068/25-115.
JUGO 45, letnik 1990, vinsko rdeč,
registriran do 11/96, prodam. ® (068)
76-141.
8713
LADO RIVO 1300, letnik 1991,28.000
km, registrirano do 25.2.1997, prodam.
«(068)341-585.
8717
126 P, letnik 1988, registriran do
12/97, prevoženih 54.000 km, prodam.
«(068)53-073.
8725
OPEL ASTRO GLS, srebrne barve,
letnik 1993,41.000 km, odlično ohranje
no, prodam. « (068)51-173.
8728
GOLF JX D, letnik 1990, registriran
do 2/97, prodam. ® (0608)69-191.
FIAT TEMPRO 1.6 i.e. SX, kataliza
tor, letnik 1993, prodam. « (068)20-406
ali 83-380.
8738
126 P, letnik 1987, registriran do
10/96, prodam. ® (068)26-889.
8742
GOLF GTI, letnik 1984, prodam. V
račun lahko vzamem drugo vozilo. ®
8743
(068)76-444.
AVTOMATIK A3 MS prodam za 400
DEM. «(0609)644-861.
8744
JUGO 55, letnik 1989, registriran do
3/97, kot nov, prva barva, prodam. «
(068)73-069, ogled po nedelji.
8746
JUGO 60, letnik 1990, dobro ohra
njen, prodam. ® (068)81-332.
8747
PEUGEOT 405 GR 1800 i lux, letnik
3/93,65.700 km, bel, prodam. «(0608)
64-109.
8750
KARAMBOLIRANgolfD,letnik 1986
ter pujske, stare 8 tednov, ugodno pro
dam S (068)81-181.
8751
R 21 GTL, letnik 1991, prodam ali
menjam za manjše vozilo. ® (068)67401.
8752
126 P, letnik 1990, registriran do 3/97,
prodam za 1500 DEM. ® (068)81-739.
GOLF D, letnik 1984, registriran do
24.6.1997, v odličnem stanju, prodam. ®
(068)41-071.
8755
GOLF D, letnik 1986, prodam. ®
(068)76-163.
8756
126 PGL, letnik 1989, rumen, prodam.
® (068)76-013, popoldan.
8757
GOLF D, letnik 1989, registriran do
3/97 prodam ali menjam za golf D, letnik
1985, S paket. ® (068)76-452.
8759
JUGO 45 AX, letnik 1988, prodam. ®
(068)26-110.
8764
GTE 4, letnik 1989, rdeče barve in Za
stavo 101, letnik 1973, ohranjeno, ugod
no prodam. ® (068)41-162.
8769
R 5 CAMPUS, letnik 1990, z dodatno
opremo, prodam. Cena po dogovoru. ®
(068)78-275.
8770
JUGO 45, letnik 1989, bele barve,
70.000 km, registriran do 5/97, prodam
za 2.500 DEM. ® (068)323-846.
8773

HYUNDAI S COUPE, let
nik 1993, odlično ohranjen,
zelo ugodno prodam. ® 068/
24-791, od 8. — 16. ure.

Splača se varčevati
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Dolenjska banka nudi svojim varčevalcem
različne oblike deviznega varčevanja:
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Valuta Varčevalna
knjižica
2,25 %
ATS
ITL
4,00 %
DEM
2,20 %
CHF
120%
USD
220 %

Depoziti s fiksno obrestno mero, vezani nad
1 mesec
3 mesece
6 mesecev *
3,10-3,25% 3,28-325% 327 - 3,40%
7,40-7,55% 7,45-7,60%
725-7,50%
3,12-3,20% 3,22 -3,25% 327-3,40%
2,42-2,45% 2,47-2,50% 223-2,56%
525-5,50% 5,55-5,70% 5,70 - 5,85%

Depoziti z variabilno
obrestno mero
nad 12 mesecev *
3,64-3,80%
8,60-9,00%
3,54 - 3,79 %
2,69 - 2,87 %
6,01 - 6,60 %
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Najnižji znesek depozita je 1.000 DEM oz. protivrednost v drugi valuti.
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* Višina obrestnih mer je odvisna od višine privarčevanih sredstev.
Informacije v vseh enotah banke in v ekspoziturah:
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Ekspozitura Novo mesto, Seidlova 3,068/316-500
Ekspozitura Trebnje, Gubčeva cesta 8, Trebnje, 068/44-279
Enota Črnomelj, Trg svobode 2, Črnomelj, 068/51-113
Ekspozitura Metlika, Trg svobode 7, Metlika, 068/58-132
Ekspozitura Brežice, Cesta prvih borcev 42, Brežice, 0608/61-442
Ekspozitura Videm-Krško, Kolodvorska 1, Krško, 0608/22-762
Enota Ljubljana, Tavčarjeva 7, Ljubljana, 061/133-31-35
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OPEL KADET avtomatik 1.3 S, letnik
1989, rdeče barve, dobro ohranjen, pro
dam. ® (068)75-344.
8781
MOTORNO KOLO BT 50, letnik
1987, prodam. ® (068)324-579.
8782
R 4 - poceni originalni rezervni deli,
motor Tomos 3 in kopalno kad Kolpa
san, prodam. Želimir Šetina, Gubčeva
37, Novo mesto.
8784
JUGO 45, moder, letnik 1989 decem
ber, prodam. ® (068)42-069.
8785
126 P, letnik 1990, registriran do 3/97,
prodam. ® (068)25-047.
8786
POLTOVORN1 AVTO Z 616, v okva
ri, prodam ali menjam za avtogeno varil
ni aparat ali Z 750. ® (0608)82-831.
8790
Z 101 GTL 55, letnik 1985, prodam po
delih. ® (068)49-347, 'zvečer.
8791
CLIO 1.2, letnik 1993, prodam ali
menjam za R 4 ali R 5 ® (068)42-432.
8792
OPEL KADETT 1.3 solza, 135.000
km, letnik 1987, registriran do 9/97, pro
dam za 7200 DEM. ® (068)25-764.
8796
R 4 GTL, letnik 1987, rdeče barve, in
kosilnico Mini Padana prodam. ® (068)
79-541.
8798

(za naročnike, samo enkrat na mesec)

oglasa

(do 15 besed)

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

'ja

BANKA

Naročilnica za brezplačni mali oglas v Dolenjskem listu

vsebina
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Podpis:

Z 128 skala 55, letnik 1988, registrira
no do 7/97, nove gume, prodam za 2300
DEM. ® (068)27-628.
8801
AUDI 100 2.0 i, letnik 1985, servo vo
lan, prva barva, nikoli karamboliran,
prodam ali menjam za cenejše vozilo. ®
(068)89-207.
8804
JUGO 55, letnik 1987 in 126 P, letnik
1989, oba lepo ohranjena, prodam. ®
(068)83-639.
8807
R 5, letnik 1991, registriran do 4/97,
kovinske barve, 5V, prodam za 7000
DEM. ® (0609)642-659.
8808
OPEL ASTRO 1.7 TD, letnik 1992, z
veliko dodatne opreme, prodam. ®
(0608)77-347.
8809
JUGO 55 koral, letnik 1989, registri
ran do 3/97, prevoženih 72.000 km, pro
dam za 2800 DEM. ® (068)42-395.
126 P, letnik 1987, registriran do 8/97,
jugo 55, letnik 1989, registriran do 4/97,
prodam. ® (068)22-205.
8812
OPEL KADETT 1.3 solza, letnik 1985,
lepo ohranjen, registriran do 6/97, pro
dam ® (068)52-246.
8828
JUGO 45, letnik 1989, prodam. ®
(068)21-602.
8829
R 4 GTL, letnik 1987 prodam za 2500
DEM. »(068)52-336.
8833
JUGO 45, letnik 1987, dobro ohra
njen, registriran do 4/97, prodam za 1300
DEM. »(068)65-056.
8837
GOLF 1.6 CL B, 5 prestav, bel, ugod
no prodam ali menjam za cenejše vozilo.
»(068)42-325.
8838
126 P, letnik 1990, sive barve, registri
ran za celo leto, prodam. ® (068) 73-766.
GOLF D, letnik 1983, motor general
no obnovljen, prodam. ® (0608)75-311.
8844
JAVO 350,3300 km, voženo eno sezo
no, prodam. ® (068)44-745.
8845
KOMBI TRAF1C, letnik 1991, povi
šan furgon, zaprt, prodam za 13.900
DEM. ® (0608)75-208
8846
TAVRIO, letnik 12/92, prevoženih
52.000 km, rdeče barve, prodam. ®
(068)64-256.
8847
126 P, letnik 1988, registriran do 8/97,
prodam ali menjam ® (068)26-863.
8848
FIAT 126 B1S, letnik 1989, rumen,
87.000 km, prodam. ® (068)65-645, v pe
tek ali soboto od 18. do 20. ure.
8851

PEUGEOT D karavan in golf, let"^
1986, 5V prodam. ® (068)87-016. 885*
GOLF .IX D, letnik 1989, kovinsko z«'
len, 18.000 km, prodam. ® (068)49-32*
SCIROCCO 1.8 GTI, letnik 1989^ j
gistriran za celo leto, prodam. ® (0'>.
24-745.
88^
R 11, letnik 1987, prodam za
DEM. ® (068)44-750.
GOLF 1.1, letnik 1978, odlično
njen, prodam. ® /068)62-956.
$8
HONDO CRcross, letnik 1994, od^'
no ohranjeno, z veliko dodatne
l
prodam. » (068)52-178.
88
HYUNDAI PONY 1.6, letnik
70.000 km, dodatna oprema, registri^3
do 3/97, prodam. ® (068)89-548 ali
NOVO, NOVO! Posredniška pr
vozil, fme cars, d.o.o., Bajčeva 6, No
mesto, pri cerkvi v Šmihelu). ® i*1
(068)26-157.
88;;
Z 101 SKALA, letnik 1989, garaž'**
no, registrirano do 3/97, vinsko tdc ’
dobro ohranjeno, prodam za 2200
-i
»(0608)75-114.
8»'
Z 101, letnik 1985, registrirano
12/97, ugodno prodam. ® (068)45-^
JUGO KORAL 45, letnik 1989, reg'*'
triran do 7/97, 61.000 km, rdeče bari';
dobro ohranjen, prodam. » (068rL
429.
88'
ALFA ROMEO 33, letnik 1985,
novljcn motor, ugodno prodam- ^
(068)28-714.

obvestila
SPREJEMAMO NAROČILA za ^
vrste piščancev, enodnevnih in
Valilnica Senovo, Mio Gunjilac, jj
(0608)79-375.
5®hj,
NESNICE, mlade jarkice, pasmc ^
sex, rjave, tik pred nesnostjo, oprav J •
vsa cepljenja, prodajamo po zelo ug(
ceni.Naročila sprejemajo in dajejo vse ^
formacije: Jože Zupančič, OtoveC

? (068)49:567.

78^

St. 33 (245.1), 16. avgusta 19*^

KOKOŠI NESNICE ter jarkice proda
jo in sprejemamo naročila za bele pis
ance ter odkupujemo koruzo. Metelko,
Hudo Brezje, © (068)89-038.
8821
NAROČILA za bele težke piščance
^Prejemamo ter prodajamo rjave jarkice.
Kuhelj, Šmarje 9, Šentjernej, ® (068)42524.
8877

preklici
ANTON LAVRIČ, Gor. Gradišče 19,
°Pozarjam Antonijo Lavrič, Tolsti Vrh
^.da je preklic, objavljen 8.8.1996, neve
ljaven.
8652

posest
GOZD v Dreškovcu prodam. ® (068)
'3-595.
8654
VINOGRAD v izmeri 7 a 27 m, cca 260
v Sadinji vasi - Semič,ugodna lokaciJa> prodam. © (068)68-638.
8671
VINOGRAD nad Stražo ugodno prooam. ® (061)123-53-83.
8682
NA GAČAH (Gričice) prodam opre
mljeno počitniško hišico. ® (068)75-528.
8703
V ŠMAVRU pri Trebnjem prodam
slaro zidanico in urejen vinograd s trgat
ve. Voda in elektrika na parceli. ®
(°609) 63 5-128 .
8708
STANOVANJSKO HIŠO z gospodar
nim poslopjem in velikim vrtom pro^.©(061)787-033.
8726
3 HA njiv na Planini pri Raki, primer1)0 za nasad jabolk, breskev ali trt, ugodn° prodam. ® (0608)42-601.
8749
Zazidljivo parcelo na Cerovpri Trebelnem prodam. ® (061)667858.
„8762
PARCELO v izmeri 1.300 m2, pri
merno za vikend in vinograd v bližini Do
bskih Toplic, prodam. ® (068)87-615,
t°68)87-223, dopoldan.
8771
LOVSKO KOČO v Vel. Gabru, s
spremljajočimi objekti, oddamo v najem.
'J8led objekta in vse informacije bodo na
razPolago v lovski koči v Vel. Gabru v
P«ek, 23.8.1996, med 18. in 19. uro,lovsk* družina Vel. Gabe.
8800
V GABRJU pod Gorjanci prodam njiv°. lep dostop, ali jo menjam za osebni
avto. © (068)27-841.
8805

prodam
INVALIDSKI VOZIČEK, nov, z elekUčnimi ukazi, skupaj ali posamezno,
P^eni prodam. ® (061)1330-333. 8643
HRASTOVE SODE, malo rabljene, in
j-uco za nadaljnjo rejo, prodam. ®
<°68)23-551.
8644
. MIZO s kotno klopjo in dvema sto0nia prodam. ® (0608)81-801.
8646
STROJ za strešno opeko in čebele v
^ panjih prodam ali menjam. ©
'0608)82-203.
8648
,. ZARADI STAROSTI prodam 30 čebeJ‘n družin v AŽ panjih in kvaliteten hlevgnoj. Franc Grabljevic, Češence 18,
M,rna Peč.
8649
Domače ŽGANJE, 200 1, prodam
.P?600 SIT. Viktor Pangerc, Velika Loka
^ ® 48-723.
8650
3 BELE koze prodam. Angela Vid^r, Kočevje 5, Črnomelj.
8651
ŠMARNICO in modro frankinjo proQam. © (068)85-839.
8653
KOZLA za pleme in koze ter prikolico
? avto prodam. Rozalija Marinčič,
*°ibljevec 15, Suhor.
8662
, KNJIGE za 3. letnik srednje ekonomke šole prodam. ® (068)40-737. 8668
KOBILO haflingr norik, staro 2 leti,
Pr°dam. © (064)876-136.
8669
KRAVO s teletom, dobro mlekarico,
Pr°dam. Žunič, Pavičiči 8, Črnomelj.
8670
, DRasTOV VINSKI sod, 4001, star 18
Cl> Prodam. © (068)28-215, zvečer.
8672
ŽAGI GATER in cirkular za obžagoanjc ostrešja prodam. ® (068)23-484.
8673
(fk KOZO MLEKARICO prodam ©
'%1)857-189, zvečer.
8675
j, STILNI OMARI, nočno omarico,
. r,njc za žito, star porcelan, jarme, jer/n,Se. staro kolo in peči prodam ©
'°608)62-687.
8677
, pOCENI PRODAM sod, 15001, in 250
Cv'iku ® (0608)69-104.
8681
in *kOPOTEC, primeren za vinograde
sadovnjake, prodam. © (061) 722-238.
, &ELO VINO ugodno prodam ©
lu68)73-243.
8696
3 Termoakumulacijsko pe:č,
*^W, ma'° rabljeno, prodam

SS

'y68)75_i49i zjutraj ali zvečer
8697
D VE plinski jeklenki po 35 kg ugodno
Pr°dam. ® (068)26-706.
8699

OKNA in balkonska vrata, nova, termopan, prodam 20 = ceneje. ® (068)
325-205.
8707
POLAVTOMATSKO stiskalnico za
grozdje, 800 1, prodam. ® (068)81-422.
8709
DIATONIČNO HARMONIKO, 3
vrstno, 3 x glašeno, podam. ® (068)49163.
8710
POCENI PRODAM kravo s teličkom.
©(068)48-450.
8711
VINO šmarnico prodam. ® (068)49306.
8714
ŽENSKO KONFEKCIJO, nerablje
no, št. 40 -42, poceni prodam. ®
(068)322-827.
8715
BIKCA, starega 14 dni, in brejo telico
sivko ali frizijko, staro 9 mesecev, pro
dam. © (068)45-543.
8716
KOZO s kozličkom, za zakol ali nada
ljnjo rejo, prodam. ® (068)58-054.
8718
MIZARSKO KOMBINIRKO, širine
40 cm, ugodno prodam za 3000 DEM. ®
(068)83-550.
8719
ZAKONSKO POSTELJO z jogijem in
nekaj starejšega pohištva (kavči, omare),
prodam. © (068)23-328. ^
8720
KNJIGE za 4 letnik SEŠ in knjige za
gospodarsko poslovanje od 1 do 4 letnika
prodam. Silva Ajdič, Cerovec 14, Tre
belno.
8723
PRALNI STROJ Gorenje z manjšo
okvaro, prodam. Leopold Žužek, Vrh pri
Trebelnem 10, Mokronog.
8724
KRAVE in telice po izbiri prodam ©
(068)89-536.
8729
ODOJKE in gume za Tomo Vinkovič
prodam. © (068)76-171.
8730
MLADE vozne kobile z žrebeti pro
dam. ® (068)89-070.
8732
TELICO SAROLE, staro 7 dni, pro
dam. Šiler, Prečna, ® 323-482, po 9. ali
21. uri.
8733
PREŠO na kamen prodam. © (0608)
70-098.
8735
PAPIGE skobčevke, nimfe, kanarčke
in 2 kozi ugodno prodam. © (068)83637.
8736
KRAVO za zakol ali nadaljnjo rejo
prodam. ® (068)44-510.
8740
ODOJKE, težke 20 do 25 kg, pred
vsem moške, prodam. © (068)42-720.
8741
TERMOAKUMULACIJSKO PEČ pro
dam. S (068)76-508.
8748
14 TEDNOV starega perzijskega
mucka, sivega, prodam. © (068)76-575.
8758
OVERLOCK šivalni stroj Elna, 4nitni, 2 igelni, lahko tudi na obroke in
igrico Game Gear s B disketami in do
datno opremo za 250 DEM prodam. ©
(068)21-934.
8760
ČOLN iz poliestra, primeren za ribo
lov ter ovce za nadaljnjo rejo ali zakol
prodam. Bašelj, Lutrško Selo 6, Otočec.
8763
100 L brinovca po 1200 SIT in 601 sad
jevca po 600 SIT prodam. © (068)73209. v
8766
JEČMEN, koruzo v zrnju, silo kom
bajn SIP 80, PCS- diesel, samonakladalko 22 m3, transportni trak 8 m in rotacij
sko kosilnico 135. © (068)73-782. 8772
NOVO MOTORNO ŠKROPILNICO
Stihel ter motorno žago Partner R 12,
rabljeno. © (068)76-621.
8774
KOSILNICO BCS 127 in koruzo v zrnUj prodam. ® (0608)43-247.
8775
20 m MEŠANIH DRV, nov vzidljiv
štedilnik za ogrevanje petih radiatorjev
in vode. ® (068)48-419.
8776
MOLZNI STROJ VESTFALIJA, se
me mnogocvetne ljulkc. © (068)78-029.
8777
NOV LESENI ročni mlin pecljalnik za
grozdje, prodam. © (068)27-872. 8778
5 OVAC' za nadaljnjo rejo ali zakol,
prodam. © (068)57-380.
8780
KOZO Sanjske pasme, avtoprikolico
Z A testom, R 5 Campus, letnik 1992,
prodam. © (068)28-075
8783
MASIVNE hrastove mize in klopi,
prodam. © (068)324-039, popoldan.
8788
MLADO brejo kravo frizijko in prašiza zakol ali nadaljnjo rejo, prodam. ©
68)65-140.
8795
TELICO, brejo 8 mesecev, in Z 128,
:nik 1990, višnjeve barve, registrirano
celo leto, brezhibno, odlično ohranje», prodam. Alojz Borjan, Hrušica 1.
BREJE KRAVE po izbiri prodam. ©
(0608)87-417.
8803
ŠIVALNI STROJ Varitas, novejše iz
vedbe, in stroj za izdelovanje vrtnih mrež
ter 330 kg pocinkane žice za vrtne mreže
prodam. © (068)42-306.
8811
VRTNO hrastovo mizo s klopmi, di
menzije 250 x 80 x 20, prodam. ©
(068)42-505.
8814
TRAČNO ŽAGO za razrez hlodovine
prodam. © (068)79-725.
8815
SNEGOBRANE za salonitno streho
prodam. ® (068)89-290.
8816

ŠKOTSKE OVČARJE, čistokrvne,
stare 8 tednov, ugodno prodam. ©
(068)73-655.
8817
BOBTEIL PSIČKO z rodovnikom,
staro leto in pol, prodam. © (068)87-061.
8818
PRAŠIČE nad 70 kg prodam. ©
(068)81-488.
8820
BIKCA, starega 10 dni, in 2 kravi za
zakol prodam. © (068)75-173.
8823
BIKCA, starega 1 teden, 2 ha bukove
ga gozda, vinograd z zidanico, suha drva,
mešana, prodam. © (068)87-741. 8827
KOZOLEC TOPLER, ohranjen, pro
dam za 1000 DEM. © (068)84-590.
8830
60 T kolenčno stiskalnico ugodno
prodam. © (068)27-118.
8831
DOMAČE ŠUNKE prodam. ® (068)
50-140.
8832
HLADILNO OMARO, 120 1, starejši
pralni stroj Gorenje in otroško kolo pro
dam. Mali Slatnik 1.
8835
ČRNOBELEGA BIKCA, starega 10
dni, in kravo za zakol prodam. Janez
Miklič, Gor. Kamcnce 9, Novo mesto.
8836
SOBNA in balkonska vrata z oknom
prodam. © (068)23-935.
8840
BIKCA, sivega, starega 10 dni, pro
dam. © (068)78-052.
8841
PO MINIMALNI CENI prodajamo
60 m3 rabljene plastične cisterne. ©
(068)312-312, od 6. do 13. ure.
8843
3 BASNO klavirsko harmoniko znam
ke Weitmeister prodam. © (068)3418850
763.
DVE KRAVI sivki, ena breja 6 mese
cev, druga 4 mesece, prodam. © (0608)
84-374.
8853
USTROJENO telečjo kožo ugodno
prodam. © (068)40-892.
8855
KLOPOTCE, ročno izdelane, za vi
nograde ali kot okras, prodam. ©
(068)73-136.
8861
SVINJO, težko 200 kg, prodam. ©
(068)75-121.
8863
BREZOV PARKET, dimenzije 400 x
50 x 15, prodam. © (068)65-309. 8865
3 LETA staro kobilo in orehove plohe
2 m3 prodam. ® (068)40-888.
8870
ŠTEDILNIK 2 plin, 2 elektrika, klub
sko mizico, kotno sedežno garnituro in
kopalniške elemente prodam. ® (068)
8874
45-666, zvečer.

razno
MATEMATIKO in Fiziko za osnovno
in srednjo šolo inštruiram. ® (0608)33714.
8647
V NAJEM ODDAM 45 m2 prostorov
v centru Novega mesta za lažjo obrt ali
pisarne. ® (068)341-173.
8656
51- LETNA vdova išče prijatelja za
počitnice na morju. Šifra: »ISKRE
NOST««.
8722
ODDAM v najem šiviljsko delavnico z
industrijskimi stroji. ® (068)23-155.
8768
PRAVI NASVETI samo 2500 SIT.
ABC, Vinica, p.p. 14.
8860
LADIJSKI POD, opaž, brune vam
posredujemo in montiramo po najugod
nejših cenah. © (0608)70-343.
8864
V VARSTVO vzamem otroke. ®
(068)25-369.
8868

POGODBENO DELO voznika B, C,
E kategorije iščem v mesecu avgustu. ®
(068)41-325.
8659
HONORANO DELO (pomoč, nega,
kuhanje in čiščenje za starejše ljudi ali in
valide, varstvo otrok in podobno) iščem.
©(068)21-934.
8761
TRGOVKA išče redno zaposlitev v bu
tiku ali trgovini. © (0608959-242. 8779
GOSTINSKI TEHNIK išče priprav
ništvo v strežbi. ® (068)87-644.
8859

službo išče
KAKRŠNOKOLI honorarno zaposli
tev (razen akviziterstva), najraje dvoiz
mensko, iščem. Star sem 35 let, sposoben
za vsako delo. © (068)21-391.
8658

Če želite vsak četrtek v letu prejeti vsebinsko bogat in oglasno odmeven časopis, ki
bere blizu sto tisoč ljudi, izpolnite naročilnico in jo pošljite na naslov:

V MIRNEM centru Maribora oddam
opremljene sobe študentom ali dijakom.
© (062)25-609.
8674
UPOKOJENKA intelektualka najame
garsonjero ali manjše stanovanje v mir
nem kraju. Tudi pomoč ostarelim. Na
slov v oglasnem oddelku.
8688
3-SOBNO opremljeno stanovanje s te
lefonom in KATV, na Kandijski v No
vem mestu, oddam. Naslov v oglasnem
oddelku.
8702
DVOSOBNO STANOVANJE od
dam. © (068)89-022.
8704
ENOSOBNO STANOVANJE, 35 m2,
prodam za 28.000 DEM. © (068)47-463.
8727
DVOSOBNO STANOVANJE oddam
dvema ali trem dijakom na Koštialovi 42
(pri pokopališču Ločna). ® 321-539.
8806
V NAJEM oddam dvosobno stanova
nje v Novem mestu s telefonom in
KATV. © (068)24-271.
8824
V NOVEM MESTU oddam enosobno
stanovanje. ® (068)85-971 ali 23-065.
8834

^olenjskl list, 8000 Novo mesto, Glavni trg 24, p.p.212.
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Upokojenec:

da

Naslov (kraj, ulica, hišna številka):

Pošta:

^»ročnik izjavlja, da naročilo res velja zanj, dokler naročnine ne bo pismeno odpovedal, sicer pa
^o 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.
Datum:

Vedeževanje in napoved lota

090/42-62

DinamiC
ekonomsko-finančni inženiring, d.o.o.
Kandijska cesta 64
8000 Novo mesto
Zaposlimo 2 delavca

— REVIZORJA
Pogoji za zaposlitev:
— VII. stopnja strokovne izobrazbe ekonomske smeri
— zaželjene večletne izkušnje na področju računovodstva
Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s 3mesečnim poskusnim delom. Svoje ponudbe z življenjepi
som in dokazili pošljite do 30.8.1996 na naš naslov. O izbiri
boste obveščeni v 30 dneh po opravljeni izbiri.

ženitne ponudbe
INVALID s hišo in avtom išče pošteno
gospodinjo, staro od 50 do 60 let, brez
obveznosti, po možnosti z vozniškim do
voljenjem, za stalno oskrbo na domu.
Plačijo po dogovoru, po smrti dedova
nje. Šifra: »SAMO RESNA««.
8683

Srednja kmetijska šola “Grm” Novo mesto,
Sevno na Trški gori 13, Novo mesto

unicard.no.

razpisuje za šolsko leto 1996/97
naslednja prosta delovna mesta:

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

-

Rozmanova 19, “S 068127-174

Vse, kar želite
izvedeti o sebi in
svoji prihodnosti.

Podpis:

-

Zaupajte najboljšim!

090/41-29
090/42-38

-

BRUNSKOLE MATIJA, s.p.
HRAST 1a, 68331 SUHOR,
tel./fax: 068/50-475

profesorja slovenskega jezika za nedoločen
čas
profesorja slovenskega in nemškega jezika
za nedoločen čas
profesorja angleškega in nemškega jezika
za določen čas
profesorja matematike za nedoločen čas
profesorja matematike in računalništva za
nedoločen čas
profesorja matematike in fizike za določen
čas
profesorja geografije, družbenih znanj in
družboslovja za polovičen delovni čas
(pogoj: profesor geografije in zgodovine za določen čas

PRODAJA GUM
VLLKAMIZERSTVO
■
'
1
1

i
1
1

Začetek dela na razpisana delovna mesta je 2.9.1996 s 3mesečnim poskusnim delom.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov šole v
8-ih dneh po objavi razpisa. Prijavljene kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v 8-ih dneh po izteku roka za prijavo.

VI NA M

-

MI VAM

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

odmevno objavo v

DOLENJSKEM LISTU

VULKANIZERSTVO STRAHINIČ Montaža in prodaja avtoplaščev proizvajalcev Sava, Barum, Michelin,
Breg revolucije 5, Metlika
Nokia, Kumho za osebna in tovorna vozila ter traktorje.
Možen nakup na obroke!
rt 068/59-064
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, ® 061/210-174 in 061/126 20 70.

KOPALNICE
V (068) 322-879
RENT a CAR
VOJKO OKLEŠEN, s.p.
SEPTEMBRSKE CENE
OD 24.8.1996 DALJE
Informacije po
« 061/271-471, 066/528-045
DELNIČARJI KRKE!
«061/312-563,13-776-13

N0V0-N0V0

Krediti za kopalnice R + 3%
120 m2 razstavnega prostora. Celovita ponudba.
Salon kopalniške opreme
BTC Novo mesto.

NOVO-NOVO

“Delfin”,

Od 8. do 14. ure, rt 068/323-193,
mobitel (non stop) 0609/ 637-474
Čisto morje, mrzlo pivo ali vročo juho in poceni bivanje lahko vedno
dobite pri nas v ŠTUDENTSKEM TABORU ANKARAN. Vabimo vse, ki 1
gredo na izlet, na kratek oddih, na dopust, v naše bungalove pod borovci, |
v času od 24.8.1996 dalje po septembrskih cenah.

G
5.000,00 SIT za delnico. Od
B C.
Factor banka, d.d., Ljubljana

DELNICE KRKE serije odkupujemo po
kupujemo tudi delnice serije in
Pokličite nas!

--- ---- ---.1.1 (2453),!?!l6. avgusta 1996

i DOLENJSKI USU

Brikete iz bukovega lesa za kurjavo po 12.000 SIT za tono,
prodam. Možnost obročnega odplačevanja in brezplačna
dostava na dom. Tel. 068/52-979.

DRUŽINA MIKEC iz Malega Slatnika
se iskreno zahvaljuje vsem, ki so darovali
denarne prispevke ob nesreči poginule
živali. Hvala tudi živinozdravniku Jane
zu Kovaču iz Šentjerneja.
8767

^ to naročilnico naročam DOLENJSKI LIST za:
'toe in priimek:_____________________________________

J

zahvale

Za 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.

Naročilnica za

i V torek, 20. avgusta 1996, bo
i praznovala 80. rojstni dan
• TEREZIJA PO VŠE. Ob tem
1 jubileju ji želita še veliko
srečnih trenutkov in zdravja
i hčerki Danica in Jožica z
, družinama.

VOZNIKA C in E kategorije, s 4. stop
njo srednješolske izobrazbe, s 5 leti de
lovnih izkušenj, zaposlimo za delo na
območju Slovenije. © (068)341-037 ali
(0609)619-339.
8645
ZAPOSLIM več natakaric in kuharjakuharico z izkušnjami ® (068)83-010,
od 19. do 21. ure.
8787
DEKLE za delo v bifeju in honorarno
za delo ob vikendih zaposlim. © (068)89207, Robi.
v
8802
NA PODROČJU Dolenjske iščemo
akviziterje za prodajo atraktivnega arti
kla: Informacije samo v petek od 17. do
20. ure na © (068)22-106.
8839
DELO NA DOMU! Za brezplačne in
formacije pošljite naslovljeno kuverto z
znamko na naslov: Tina Štrasberger,
Šmarjcta 61, 8220 Šmarješke Toplice.
HONORARNO ali redno zaposlim
več pleskarjev. Rus, ® (0609)617-255.
8871
TRGOVINA Cekar v BTC-ju, Ljub
ljanska 27, zaposli več prodajalcev živil
ske stroke (tri leta delovnih izkušenj). ®
(068)316-174.
8878

Poobiatčim zoctopnik ta
svetovanje, montažo m
servis
tbitel.

i

stanovanja

službo dobi

j#Cs@fei?§}'

Dragi teti in sestri ALOJ
ZIJI GORIŠEK, ob 60.
rojstnem dnevu želimo veliko
zdravja in dobre volje.
Vsi njeni

-

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

-

DOLENJSKI LIST

23

PORTRET TECjA TE<JNA

Marjan Zupanc

Težko je reči, kaj je za inž.
Marjana Zupanca šport. Če
mu je bilo delo v športu v časih,
ko je bil še direktor nekdanje
ga Pionirjevega tozda MKI in
kasneje pomočnik generalnega
direktorja tega tedaj največjega
dolenjskega gradbenega pod
jetja, predvsem konjiček, je
zadnje leto, čeprav že upoko
jen, moral trdo delati. Mirne
duše lahko rečemo, da brez nje
ga novomeškega velodroma,
na katerem ta čas merijo moči
najboljši mladi kolesarji z vse
ga sveta, v Češči vasi ne bi bilo.
Čeprav Marjan sam nikoli ni
bil vrhunski športnik, je z vr
hunskim športom tesno pove
zan. Tista otroška leta, ko se
mladi ponavadi odločajo za
šport, mu je zaznamovala voj
na, igre z žogo pa je dodobra
spoznal, ko je v Ljubljani obi
skoval strojno tehniško šolo.
Tudi oba brata sta bila športni
ka - eden atlet, drugi pa je bil
celo slovenski prvak v boksu.
Potem ko je najprej pomagal v
smučarskem društvu, kjer sta
tekmovala tudi njegova sinova
Marjan in Toni, se je v osem
desetih letih zelo aktivno vklju
čil v dolenjski kolesarski sklad,
ki so ga ustanovili po vzoru
slovenski smučarjev, in v novo
meško kolesarsko društvo, kije
do tedaj vzgojilo kar nekaj na
darjenih mladih tekmovalcev,
uspeha med člani pa ni bilo, saj
je bil klub organizacijsko in de
narno prešibak. Kot predsednik
društva je napel vse moči, da je
našel pokrovitelja in kot naj
večji dosežek si šteje podpis po
godbe s Krko tik pred balkan

skim prvenstvom v kolesarstvu,
ki je bila z zmago tedaj še ve
likega upa novomeškega kole
sarstva Sandija Papeža pre
lomnica v razvoju te športne
panoge na Dolenjskem. Od
tedaj naprej so bili novomeški
kolesarji ves čas med najboljši
mi v Jugoslaviji, po zaslugi inž.
Zupanca pa je bilo kolesarsko
društvo Krka po organizacijski
plati vzor vsem ostalim društ
vom.
Cilje, ki si jih je zastavil, je
vedno poskušal uresničiti tako,
da je povezoval mlado, sred
njo in starejšo generacijo. Ni
koli ne pozabi omeniti tudi
zaslug sodelavcev, med kateri
mi ima častno mesto zagotovo
oče dolenjskega kolesarstva,
včasih kontroverzni, Jože Majes, s katerim sta se pogumno
lotila tudi zadnjega velikega
projekta - svetovnih mladin
skih prvenstev v kolesarstvu in
gradnje velodroma.
Hudo mu je pri srcu, ker na
velodromu ne vidi napisa Krka,
saj pravi, da ima prav Krka
največ zaslug za svetovna pr
venstva in velodrom, saj je v
poldrugem desetletju ogromno
vložila v kolesarstvo in temu,
kar se je zgradilo in pripravilo
sedaj, postavila trdne temelje.
Nekaj časa je le on skupaj s
svojimi najožjimi sodelavci,
med katerimi sta bila tudi nje
gova sinova, verjel, da jim bo
do 10. avgusta letos uspelo
dokončati velodrom. Ničkoliko polen so dobili pod noge.
Vsakič, ko je v katerem od
časopisov izšel članek na
perjen proti njim, so brneli tele
foni. Včasih je bilo težko pre
pričati pokrovitelje in izvajalce
del, da jim bo uspelo in naj jih
ne pustijo na cedilu. In jim je
uspelo.
Pravi, da zdaj čuti veliko
zadoščenje in da se bo po veli
ki prireditvi najprej dobro od
počil v svoji zidanici na Trški
gori. Športa ne misli pustiti, saj
meni, da ima pri 62 letih še
dovolj moči, da lahko še veli
ko pomaga. Tudi projekt v
Češči vasi še ni končan. Mar
sikaj bo še treba postoriti okoli
velodroma, ki bi ga radi tudi
pokrili, da bi nudil zatočišče
športnikom skozi celo leto.
Tudi to je zanj izziv, ki se mu ne
misli upreti.
IGOR VIDMAR

Usoden vodni curek
pod pritiskom
presekal arterijo
Delavec izkrvavel
SKOPICE - Prejšnji četr
tek okoli dveh popoldne seje
na gradbišču nadvoza na
magistralni cesti Drnovo Čatež v Skopicah zgodila
nenavadna, žal pa tragična
nesreča pri delu, v kateri se
je smrtno ponesrečil 46-letni
Igor Hercog iz Črne na Koro
škem. Policisti, ki so bili o
nesreči obvečeni ob pol treh,
so skupaj z državnim tožil
cem, preiskovalnim sodni
kom in kriminalisti odšli na
kraj nezgode, kjer so ugo
tovili, da je Igor v Skopicah s
posebno visokotlačno napra
vo z vodo čistil betonske
stene nadvoza nad magistral
ko.
Zakaj je nenadoma izgubil
kontrolo nad napravo, s kate
ro je sicer delal že deset let,
ni znano. Kot je bilo ugotov
ljeno, je nekaj popravljal
oziroma reguliral, pri tem pa
seje naprava sprožila in vod
ni curek gaje zadel naravnost
v levo stran vratu in lice. Vrat
mu je prerezalo in iz 15 cen
timetrov dolge in globoke
rane se jc ulila kri, kajti voda
pod pritiskom je zadela in
razmesarila tudi arterijo.
Delavec je takoj izkrvavel.

• Gospodje, socializem je bil
slab, toda kuhinj za reveže ni bilo.
(Leban)

OSE V USTIH

Bukov ostrigar, goba, ki je po zaslugi senovškega družinskega podjetja Alea na našem
trgu vse leto - Zmanjšuje holesterol v krvi in poapnenje žil - Pridelovalni postopek
Ostrigarji so med kulinariki
izredno cenjeni, vse večjo veljavo
pa dobivajo tudi s spremembami
prehrambenih navad. Čeprav ost
rigarji v naravi rastejo le od sre
dine oktobra do sredine decem
bra, so na našem trgu že skoraj
dve leti na voljo vse leto. Podjetje
Alea s Senovega, ki je največji
gojitelj bukovega ostrigarja pri
nas, jih goji v opuščenem rovu
rudnika in kar tudi ni zanemarlji
vo: ves postopek pridelave je
popolnoma naraven, torej brez
kemičnih sredstev.
Ostrigarji so gobe, ki vsebujejo
veliko aminokislin, nenasičenih
maščobnih kislin, vitaminov, mi
neralov in eteričnih olj, zato
učinkujejo zdravilno na obolenja,
ki so povezana s povišanim hole
sterolom in poapnenjem žil, na
rakasta in tumorna obolenja,
zaradi nizke kalorične vrednosti
(100 gramov ostrigarja je 16 kalo
rij) pa veljajo za dietetični proiz
vod. Bukovi ostrigarji so gobe z
izrazito aromo in okusom, lahko
pa jih pripravljamo na mnogo
načinov: jih cvremo, pečemo na
žaru, soparimo, dušimo, fritiramo, gratiniramo, kuhamo. Kakšni
so panirani in pečeni na žaru, lah
ko vsako nedeljo brezplačno kot
predjed poskusijo tudi gostje
gostišča Pri ribniku v Brestanici.
Da je pri nas poraba ostrigarjev
manjša, je tudi posledica pride
lovalcev, ki so vezani na uvoz sub
strata za vzgojo ostrigarjev iz
tujine. Pri tem je družinsko pod
jetje Alea, ki ga vodi Drago Sterban, izjema, saj njihova proizvod
nja vsebuje vse faze pridelave ost
rigarjev: od izdelave osnovne kul
ture, micelija, substrata do gojišč,

kar zagotavlja vzgojo te gobe
skozi vse leto. Razlika priprave
substrata na Senovem in v tujini
je očitna. V tujini jih sterilizirajo
na visoki temperaturi in s tem
uničijo zaželjene in nezaželjene
mikroorganizme, pomanjkanje
zaželjenih mikroorganizmov pa
nadomestijo s kemičnimi sredstvi.
Anaerobna fermentacija slame v
Alei pa poteka pri nižjih tempera
turah im mnogo dlje, zaradi česar
kemična (in zaščitna) sredstva
niso potrebna. Ker ostrigarji
zrastejo na slami, jih tudi ni po
trebno prati.
In kako zrastejo bukovi ost
rigarji? Osnova za izdelavo mice
lija kot hranljive podlage je pšeni
ca, pripravek zmešajo s slamo in
s tem napolnijo črne vreče. Ko so
vreče tri tedne v temi, se iz luk
njic že pokažejo šopi gob, ki za
rast potrebujejo dodan kisik, svet
lobo in dovolj visoko vlažnost.

• Podjetje Alea s Senovega v
kooperaciji z Logisom sedaj pri
deluje bukove ostrigarje v približ
no tisoč vrečah, ki vsebujejo sku
paj okoli 15 ton substrata - ter
mično obdelane slame. Kot pravi
Drago Šterban, bodo količine
povečevali s pomočjo manjših
kooperantov, tako da bi lahko
prihodnje leto pridelali sto ton
ostrigarjev letno, večji del gob pa
bi izvažali, saj je povpraševanje
po bukovem ostrigarju v tujini
zelo veliko. V kratkem pa bodo v
Alei začeli tudi z vzgojo gobe shi
- take, ki jo imenujejo tudi kitaj
ska kraljica gob, pripisujejo pa ji
veliko zdravilno moč.
Vsaka vreča “rodi” trikrat, seve
da prvič najobilneje, skupaj pa
lahko iz ene vreče natrgamo tri d®
štiri kilograme ostrigarjev, kar je
približno petina teže substrata.
T. GAZVODA

OSTRIGARJI V OPUŠČENIH ROVIH RUDNIKA - Rudniški rov nei\ ■
Senovim, ki je bil zgrajen leta 1924 in je nedavno tega služil za gojenj1 1
šampinjonov, je sedaj gojišče bukovega ostrigarja. Podjetje Alea lahko 1
zaenkrat pridela štiri tone ostrigarjev na mesec, s povečanjem pridelave oh
pomoči kooperantov pa bi lahko letno pridelali sto ali več ton te izvrstni
gobe. (Foto: T. G.)

Osji piki so neprijetni, za
bolj občutljive ali celo aler
gične ljudi pa lahko prav ne
varni. Posebej velja opozori
ti na več primerov pikov, ki
so se pripetili v poletnih
mesecih. Gre namreč za pik
v ustno votlino. Ljudje na
piknike v naravo, na kopa
nje ipd. jemljejo pločevinke s
pijačo. V odprto pločevinko
kaj lahko zaide osa in potem,
ko želi človek iz že odprte
pločevinke piti, z vsebino
potegne tudi oso, ki seveda
lahko piči v jezik, nebo ali
grlo. Po takem piku ponava
di pride do neprijetne otek
line, lahko celo do motenj
dihanja, zato bodite previdni.

Halo, tukaj je bralec Dolenjca!
Nezadovoljstvo z ocenjevanjem turističnega društva - Država ne skrbi za Rome nič
bolj kot za ostale državljane - Vozniki, malo kulture s prižgano zadnjo meglenko!
Četrtkovi klici so bili v znamen
ju kritik. Ana iz Mirne Peči se je
zamislila nad pisanjem v prejš
njem Dolenjcu, zato “tistim, ki se
tako presneto sprenevedajo in ti
stim, ki so jih polna usta demo
kracije in ki pod plaščem demo
kracije zbujajo sovraštvo med
ljudmi s tem, ko spreminjajo
zgodovinska dejstva,” Ana sporo
ča: “Vedite, gospodje, da se mi
zavedamo, da so temelje tej drža
vi postavili partizani med drugo
svetovno vojno. Kdo jih je vodil,
se ve. Kdo jih je odrinil, se tudi ve.
Zato malo bolj spoštljivo o pre
teklosti, prosim, ker hiša brez te
meljev ne stoji!”
Anica iz Dolenjskih Toplic je
razočarana nad ocenjevanjem hiš
Turističnega društva Dolenjske
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Halo, tukaj
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si želimo še več sodelovanja z
bralci. Vemo, da je težko pi
sati, zato pa je lažje telefoni
rali. 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 danes v petek, med 20.
in 21. uro. dežurni novinar
vam bo pozorno prisluhnil.
v

Toplice, saj so 28 hiš pohvalili, po
njihovem menenju pa si je le ena,
ki so jo imenovali razpadajoča
kmetija, čeprav poleg nje že nekaj
let stoji nadomestna hiša, staro pa
nameravajo popraviti, zaslužila
nežo. Kot nam je pojasnil Slavko
Klančičar, ki je bil tudi član oce
njevalne komisije, je imela ko
misija zelo malo časa, zato tudi
niso hodili okoli hiš in po dvori
ščih ter niso ocenjevali prijazno
sti, pač pa so si ogledovali le
zunanji videz hiš: zelenice, balko
ne, okna ter predvsem cvetje na
njih. “Naša želja ni bila, da bi gra
jali, pač pa, da bi spodbujali večjo
urejenost. Podobna ocenjevanja
smo imeli že v preteklih letih in
napredek je opazen. Obžalujem
pa, da se nam je zapisalo tisto o
zapuščeni kmetiji, ker res nismo
nameravali nikogar žaliti,” je de
jal Klančičar, ki je še povedal, da
se bodo podobnega ocenjevanja
seveda z bolj natančno izdelanimi
merili lotili tudi drugo leto, vzeli
pa si bodo tudi več časa.

Bralca B. T. iz okolice Novega
mesta je zbodel zapis v prejšnji

J

rubriki Halo, tukaj bralec Dolenj
ca, češ da država skrbi za Rome,
za ostale Slovence pa ne. “Tudi
moja žena je sedem let delala v
IMV-ju, sedaj pa prejema 16
tisočakov socialne pomoči. TUdi
ona je samohranilka, vem pa, da
mi Romi ne dobimo nič več kot
vsak drugi državljan. Po eni stra
ni ljudje govorijo, da bi morali
Rome obravnavati kot ostale
Slovence, po drugi strani pa, ka
dar gre za “boljše” zadeve, bi radi
videli, da bi Rome spet obravna

vali drugače,” je dejal B. T. Sicer
pa lahko dodamo, da lahko vsak
do prejema denarni dodatek, če
izpolnjuje kriterije, določene v
zakonu o socialnem varstvu, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS
št. 54 leta 1992.
Jože iz Novega mesta je opisal
dogodek, ki ga je doživel ob spre
hodu skozi Brod v Novem mestu.
“Pri Merlinovih, tako namreč
pravijo novemu sosedu, ki se je
preselil na Brod, po vsej verjet
nosti ne vedo, kaj v resnici želijo
s svojimi psi. Ti so se namreč
spravili name, gospodar pa je le
nemo opazoval, a ni nobene re
kel.” Jože meni, naj bodo takšni
ljubitelji štirinožnih prijateljev
raje brez psov.
Marjana K. iz Črnomlja pa
motijo tisti šoferji, ki ne znajo
uporabljati zadnje meglenke in
pravi; “Voznik bi moral ugasniti
meglenko vedno, ko se mu pri
bliža avto na 50 metrov. Vsaj tako
smo se učili v avtošoli! Tudi to je
odraz kulture voznika!”
T. G.

N SZS - Nacional socialna
zveza Slovenije
vabi v petek, 23.8.1996,
ob 18. uri v sejno sobo
občine Črnomelj na
pogovor in predstavitev
teme Prostovoljna
pozicija, Vinteks,
nacionalna in socialna
problematika. Vabljeni!

PETRA KRAMER MISS DOLENJSKE - V soboto zvečer je bila restavracija Tango na Otočcu napolnjena1
lepoto brhkih deklet, ki so se pred strokovno komisijo pomerila za laskavi naslov “Miss Dolenjske 96 ” in z množico,
lepote željnih obiskovalcev. Dekleta, skupaj jih je bilo sedemnajst, po večini doma iz Novega mesta in širše DO'
lenjske, so se predstavila v treh izhodih: v športnih oblačilih, v kopalkah in v večernih oblekah po lastnem izbora■
Žirijo in gosteje v vseh treh predstavitvah najbolj očarala Petra Kramer iz Novega mesta (v sredini slike), njen0
prva spremljevalka je postala na pol Novomeščanka Dragica Marolt z Vrhnike (desno), druga pa Alenka KočevO’
iz Šempetra v Savinjski dolini (levo). Ta trojica se je hkrati tudi uvrstila v polfinalni nastop za izbor “Miss SloVf
nije 96", ki bo 30. avgusta v Šentilju pri Mariboru. Uspelo prireditev na Otočcu sta s pomočjo Krke, tovarne zdravil'
Telekoma, HIT Casinoja, Tabakuma in drugih pokroviteljev vzorno izpeljala Klub diskoteka Otočec in Hote'1
Otočec. (Foto: Peter Klinc)

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

• Najboljši učeni ljudje niso tudi
najpametnejši. (Chaucer)
• Nekatere je treba upijaniti, da
iz njih spraviš besedo resnice.
(Bostvell)

(Dolenjske Novice
1885-1919

^

kratkočasnice izbral Jože Dular
Nepremišljeno
Mati (hčeri): “Tvoj zakon se mi pa ne zdi prav srečen!”
“Zakaj ne?”
“Sosedje pripovedujejo, da so pretečeni teden slišali, kako sta
se z možem hudo skregala!"
“To je pa nesramno obrekovanje, saj že štirinajst dni nisva
spregovorila besedice. ”

Pri fotografu
Fotograf ženinu, sedečemu zraven neveste: “Prosim, ali bi se ne
hoteli nekoliko prijazneje držati? Vsaj za nekaj trenutkov!"

Zavoljo računa
Zdravnik: “Ali ste se vedno držali mojih navodil? Ali ste ves čas
prav malo jedli?"
Bolnik: “Odkar sem prejel vaš račun, skoro nič, saj mi ni
preostalo drugega. ”

Se ne bosta več videla?
Jetničar proti kaznjencu, ki je bil že mnogokrat zaprt, in je seda]
zopet kazen prestal:
“Hodi zbogom! Upam, da se ne bodeva več videla. ”
“Kako to, ali boste kam drugam prestavljeni?”

Nadobuden trgovec
Učitelj sinu Žida: “Salomon, ako imam jaz jabolko in gh
podarim drugemu, kaj je to?"
Salomon: “Slaba kupčija. ”
,

