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Plodna četrttisočletna brazda

SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

S sobotnim srečanjem gimnazijcev na Otočcu se je zaključila vrsta kulturnih, strokovnih in
drugih prireditev v počastitev 250-letnice delovanja novomeške gimnazije
NOVO MESTO - “Gaudeamus igitur”, ki gaje na sobotnem srečanju
na Otočcu zapel skoraj poldrug tisoč nekdanjih dijakov novomeške
gimnazije vseh generacij, je postavil piko na i bogatemu in pestremu
tednu prireditev, s katerimi so v Novem mestu počastili častitljiv ju
bilej, četrttisočletnico delovanja novomeške gimnazije, druge
najstarejše tovrstne ustanove na Slovenskem. “Veselimo torej se!” pravi
ta stara maturantska pesem, veselje pa je še kako umestno ob misli na
novomeško jubilantko, s^j je, četudi rojena iz stiske in revščine, s posre
dovanjem znanja, tega temena vsakega razvoja, svoje in širše sloven
sko okolje obogatila z vrsto umetnikov, politikov, gospodarstvenikov,
znanstvenikov in drugih izobražencev.
V okviru praznovanja so odpr
li več razstav: v Kulturnem cent
ru Janeza Udine razstavo doku
mentov iz zgodovine novomeške
gimnazije in razstavo gimnazijskih
dijaških listov, v Dolenjski galeri
ji pa razstavo likovnih del ust
varjalcev - dijakov in profesorjev.
Jubilej sta pospremila tudi dva

LJ

znanstvena simpozija: simpozij
Mesto, vloga, pomen in razvoj
Novega mesta v prihodnjem tisoč
letju ter simpozij Dolenjsko sred
nje in višje šolstvo, ki bosta verjet
no še odmevala in rodila sadove.
K dogodkom, zaznamovanim z
jubilejem, lahko prištejemo tudi
sejo Nacionalnega kurikularnega
sveta Komisije in Skupnosti gim
nazij ter filmski večer s pionirje
ma slovenskega povojnega filma
Dušanom Povhom in Ivanom

organizira v petek,
25.10.1996, ob 20. uri
v Kulturnem centru Janez
Trdina centralno prireditev,
na kateri bo predstavila svoje
kandidate v 6. volilni enoti.

Marinčkom, oba sta bila dijaka
novomeške gimnazije. Osrednja
prireditev je bila slavnostna umet
niška akademija Duh je kost, ki jo
je pripravil inscenator Matjaž
Berger, na nji pa sta govorila
predsednik slovenske vlade dr.
Janez Drnovšek in najstarejši še
živeči novomeški gimnazijec Leon
Štukelj, ki je požel nedeljeno
navdušenje občinstva. Na sobot
nem srečanju gimnazijcev pa je bil
slavnostni govornik minister za
šolstvo in šport dr. Slavko Gaber.
Blišč prireditev mine, jubilej
novomeške gimnazije pa bo ostal
trajno zabeležen v publikacijah, ki
so izšle ob tej priložnosti: zbornik
250 let Gimnazije Novo mesto, ju
bilejne Stezice, Novomeški zbor
nik pa tudi priložnostna poštna
znamka je zabeležila pomembno
dogajanje v Novem mestu.

Gosta: g. Marjan Podobnik in
g. Janez Podobnik
Igra: Ansambel Lojzeta Slaka
Vstop prost!
VABLJENI

manJp
ZGODOVINA V ŽIVO - Najsta
rejši še živeči olimpijski zmagova
lec na svetu in najstarejši nekdanji
dijak novomeške gimnazije Leon
Štukelj je s svojo čilostjo in du
hovno vedrino na slavnostni aka
demiji poosebil neminljivost gimna
zijskega duha.

tutLiiiČna.
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Kandijska 9
Novo mesto

068/342-136, 321-115

Jesenski izleti za
posameznike in zaključne
skupine!

^
' NOVO MESTO
BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA, d.o.o.
<|M MOLEK

IZKORISTITE PRILOŽNOST
* Odkupujemo delnice KRKE po
10.000 SIT/delnico
Upravljamo s finančnim premoženjem

avtoservis prodaja vozilavtodeli
-

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

BPH, Trdinova 1 (bivši hotel Kandija)
Tel.: 068/342-410

DAEVVOO
Nexia od 16.191 DEM
Espero od 24.264 DEM
S SREČANJA RODOV MATURANTOV-Na sobotnem srečanju gimna
zijskih maturantov vseh generacij v teniškem centru na Otočcu so zbrane
pozdravili dr. Slavko Gaber, minister za šolstvo in šport, nekdanji maturant
Lojze Peterle in novomeški župan Franci Koncilija. Na sliki: direktor Zavo
da republike Slovenije za šolstvo Ivan Lorenčič je ob 250-letnici Gimna
zije Novo mesto ravnateljici prof. Heleni Zalokar izročil posebno prizna
nje za dolgoletno uspešno delo te ustanove. (Foto: M. Klinc)

SUPER KREDIT T+4%
Avto-hit, d.o.o.

RADIO

M AX

88,90 MHZ
TREBNJE

Novo mesto
tel./fax: 068/341-300
Posl. Zagorje
tel.: 0601 /64-687

PUBLIKUM

Sindikati danes kažejo svojo moč
Opozorilna stavka ZSSS bo danes od 12. do 14. ure - Sindikati zahtevajo preklic odpovedi
splošne in branžnih kolektivnih pogodb - Razumevanje Krkinega vodstva
NOVO MESTO - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, ki seji bodo
pridružile tudi vse območne organizacije, bo danes med 12. in 14. uro
pripravila opozorilno stavko, s katero delavci izražajo protest proti
enostranski odpovedi kolektivne pogodbe za gospodarstvo in večine
panožnih kolektivnih pogodb. V tem času bo ustavljena proizvodnja v
večjem delu podjetij, zaprte bodo trgovine, motena bo celo strežba v
gostinstvu in turizmu.
Območni organizaciji ZSSS za
Dolenjsko in Belo krajino sta
vzroke za stavko in stavkovne
zahteve ter načrtovani potek
stavke predstavili na novinarski
konferenci v torek v Novem me
stu. Zaposleni bodo stavkali v
vseh podjetjih, kjer so zaposleni
člani ZSSS, razen kovinarjev, ki so
letos podpisali novo branžno
kolektivno pogodbo in bi jim lah
ko stavka le škodila. Stavke ne bo
tudi v šolstvu, zdravstvu, v vrtcih,
bankah in prometu, izjema je Bela

Nenavadna VAJA - Upokojenski pevski zbor iz Škocjana sije za pevvaje izbral nenavadne pevske vaje. Postavili so se pred voz nezličkane
koruze in se ob prepevanju lotili tega starega kmečkega opravila. Ob
Poslušanju zbranega petja so jim priskočili na pomoč pri ličkanju še drugi,
‘‘u naj še kdo reče, da ni petje koristno za marsikaj. (Foto: J. Hartman)

Gremo kožehat
Ličkanje po artiško
ARTIČE - Tli bo v soboto
ob 19. uri predstava Gremo
kožehat, kjer bodo člani
KUD Oton Zupančič in 'Turi
stičnega društva Artiče poka
zali, kako so nekoč “kožehal”, to je ličkali koruzo. Ker
na kožehanju ni manjkalo

raznih iger, harmonike, ple
sa, okusne hrane in pijače,
bodo organizatorji vse to pri
pravili tudi tokrat. Gost kožehanja bo Jože Galič, Štajere Joža.
Kožehanjeje kmečko delo
in običaj, ki so ga v Artičah
preučili zelo natančno, po
tem ko so leta 1995 pri KUD
Oton Župančič ustanovili
odbor za raziskavo ljudskih
običajev.

Sporočilo bralcem
Zaradi praznikov bo nasled
nja številka Dolenjskega lista
izšla že dan poprej, to je v sre
do, 30. oktobra. Male oglase,
oglase in druge plačane objave,
pa tudi novinarske prispevke,
bomo zato lahko sprejemali le
do vključno ponedeljka, 28. ok
tobra.
Uredništvo DL

gl VREME
Do konca tedna bo suho
in malo hladnejše jesensko
vreme z jutranjo meglo po
dolinah.

* Zahteve sindikatov ob današnji
stavki so strnjene v treh točkah:
delodajalci naj prekličejo odpo
ved kolektivne pogodbe, začnejo
naj pogajanja na podlagi veljav
nih kolektivnih pogodb, ki mora
jo veljati do sklenitve novih, naj
manj pa do konca veljavnosti so
cialnega sporazuma (16. maj
1997) in dosledno naj izvajajo so
cialni sporazum in sklenjene
kolektivne pogodbe, ki naj jih ne
hajo kršiti. V posameznih pod
jetjih bodo tem zahtevam dodali
tudi svoje.
krajina, kjer se bodo stavki delno
pridružili tudi v zdravstvu.
Brane Bambič, predsednik
ZSSS v Krki, je na novinarski kon
ferenci predstavil priprave na
stavko v podjetju, ki ima vse pravi
ce, celo več kot jih prevideva
splošna in branžna kolektivna
pogodba, zapisane v notranjih
aktih. Vodstvo podjetja so obve
stili že v petek in pri njem nalete
li na razumevanje. Dosledno
upoštevanje zahtev, zapisanih v
odpovedi kolektivne pogodbe, bi
namreč plače Krkinih delavcev
prepolovilo, kar bi med njimi

DOLENJSKI LIST
vaš četrtkov prijatelj

povzročilo socialne nemire in
ogrozilo kakovost in nemoten
potek proizvodnje. Dogovorili so
se tudi za dele proizvodnje, kjer
bo delo tudi v času stavke neovi
rano teklo naprej, j VjDMAR

jjonno posredovanje d.d.

Odkupujemo
delnice KRKE po ceni
10.100 tolarjev
S 068/322-490

Plačilo v gotovini!

Simpozij s jigo v žepu
Tudi petkov novomeški poskus sklenitve predvolilnega dogo
vora t. i. pomladnih strank se je klavrno končal. Pomagal ni ne
svečan uvod s himno, ne domovinski govori, ne pozivi županov,
ne prošnja pobudnika Koncilije (“Ves demokratični svet stoji
za nami, mi pa cincamo in se grizemo med seboj ”), ne rotenje
Podobnika, ne prepričevanje Janše (“Ničesar več ne ra
zumem j, pomagal ni ne soj žarometov, ne brnenje TV kamer.
Simpozij županov Slovenske pomladi, kot se je shod imeno
val, se je končal brez obvezujočega sporazuma o sodelovanju.
Se več: predstavnik glavnih “krivcev”, SKD, Miroslav Mozetič,
podpredsednik stranke, je protestno zapustil dvorano. Zmaga
la je pač preračunljivost posamezne stranke in osebna sla po
oblasti, zveneče besede o nujnosti in koristnosti skupnega na
stopa so bile očitno izrečene s figo v žepu, s sprenevedanjem in
celo hinavščino.
Pravzaprav je obžalovanja vredno (berite dr. Bučarja), da se
tako počasi učimo kulture dialoga in pravil demokracije, ki na
prvo mesto postavljajo strpnost in spoštovanje človeškega do
stojanstva drugače mislečega, ki je le politični tekmec, ne pa
sovražnik. Zakaj so na simpoziju druge legalne slovenske
stranke dosledno imenovali nedemokratične? Zakaj je bilo tre
ba uglednemu jeseniškemu županu in zdravniku dr. Brudarju
reči, da “čredo LDS in ZLSD drži skupaj le skupno ropanje
lastnine”? Je tako posploševanje moralno in ali je to sploh
resnično? Naj mi bo na koncu dovoljeno omeniti še lasten pri
mer: zakaj meje po najini časopisni polemiki moral novomeški
župan na sprejemu ob 50-letnici glasbene šole namenoma
prezreti in me s tem želel ponižati, čeprav sem bil tja povabljen
kot član sveta šole, nekdanji pihalec v simfonijskem orkestru
in končno kot urednik Dolenjskega lista?
MARJAN LEGAN

Zdravila samo v lekarni
Če ste pred časom v trgovini zaman iskali, denimo tablete,
znane pod imenom septolete, za to ni bila nujno kriva vaša
nepozornost. Tb ste lanko slišali tudi od prodajalke, če ste ji
potožili o neuspehu in če ste svojo “tabletno” srečo poskušali
v trgovini, ki je ze ubogala uradno zahtevo in iz prodaje umak
nila t. i. pomožna zdravila, med katera sodi tudi omenjena
leka. Razlogov za ukrep je lahko več, med njimi bi lahke
ta, da v trgovinah z mešanim blagom omenjeni zdravilni ma
teriali niso shranjeni najbolje. Roki, do katerih so omenjeni
--------*-•
............. •-*•
-ivij Saj država ima
% bodo pomožna
prodajnem redu
prepuščen le navodilu na embalaži tako kot doslej. Med
obravnavanimi zdravilnimi materiali so tudi zeliščni čaji in
posebni zvarki za hujšanje, čaji za različne druge posebne
namene in podobni dodatki za bolj polno življenje sodobnega
nervoznega človeka. Prodaja teh snovi se utegne zmanjšati, ko
bodo manj dostopne. Kaj menite o obravnavani prodaji
pomožnih zdravil po novem? O tem smo spraševali v anketi.
TATJANA ŠPRAJCER, prodajalka
iz Črnomlja: “Že pred kakšnim mese
cem smo morali izločiti iz prodaje
pomožna zdravila, kar pa je zelo
zgrešeno, kajti ljudje še veliko po
vprašujejo po njih. Mislim, da gre za
velik “kapric”. Če so bili ljudje doslej
sposobni uporabljati ta zdravila brez
nasvetov farmacevtov, bi jih bili goto
vo tudi vnaprej. Sicer pa so vsa navo
dila na embalaži.”
MARTINA JAKŠA, upokojenka iz
Semiča: “Ni normalno, da so pomož
na zdravila široke potrošnje, ki če že
ne koristijo, tudi škodujejo ne, vzeli iz
prodaje v trgovinah. Seveda morajo v
trgovinah paziti, da ne poteče rok
uporabe, a je nesmiselno, da se gredo
lekarne, ki jih je v Beli krajini le nekaj,
monopol, medtem ko je trgovina že
skoraj v vsaki vasi in so zdravila
dostopnejša.”
IROSLA PUŠIČ, avtomehanik
MIROSLAV
s Sel pri Dolenjskih Tbplicah: “Pode
želja, kjer ljudje še vedno nabirajo
zdravilna zelišča in si sami pripravlja
jo domača zdravila, odločitev, da
morajo pomožna zdravila iz trgovin v
lekarne, ne bo tako prizadela. Se pa
bo zaradi tega še povečal obisk pri
zdravniku, saj bo k njemu šel po re
cept marsikdo, ki je doslej zdravilo
našel v bližnji trgovini.”
ANGELA JALOVEC, zaposlena v
podjetju Inles iz Ribnice: “Do sedaj
smo lahko razne zdravilne čaje kupo
vali spotoma, ko smo bili v trgovini.
Zato se ne strinjam s tem, da bo po
novem ponje potrebno v lekarno. Ti
čaji bodo v lekarnah po vsej veijetnosti tudi dražji, kot so bili dosedaj v tr
govinah. Po mojem bi veljalo dati v le
karne morda le različne preparate za
hujšanje.”
JOŽE LINDIČ,
L
organizator dela iz
Kočevja: “Kjer obstaja nevarnost, da
se lahko zaradi zaslužka ogrozi zdrav
je ljudi, je prav, da se da takšne artikle
pod kontrolo v lekarne. Mislim na
razne čaje in podobno, ki so name
njeni dietam, shujševalnim kuram in
lepotičenju. Vendar pa vseh zadev ne
gre metati v isti koš. Izdvojil bi pred
vsem priznane in uveljavljene zeliščarje.”
ŠTEFKA GOLOB, gospodinja z
Mrzle Planine nad Zabukovjem:
“Meni se je že zgodilo, da sem v tr
govini dobila pokvarjen, črviv čaj, ki
mu je očitno že zdavnaj potekel rok
trajanja ali pa je bil neustrezno skla
diščen. Zaradi take slabe izkušnje ne
mislim, da je nasploh stanje pri oskr
bi s pomožninli zdravili v trgovinah
zaskrbljujoče. Res pa je, da znajo v
lekarni tudi svetovati.”
LEOPOLD HABINC, podjetnik z
Mirne: “Nova zakonodaja glede pro
daje pomožnih zdravil ne pušča dovolj
lukenj, da bi lahko vsaj prehodno našli
življenjsko sprejemljivo rešitev. Mis
lim, da bodo tudi ob tem ukrepu
prizadeti predvsem ljudje na podeže
lju, kjer ni toliko lekarn, v teh pa bo
poslej tudi v mestih veliko večja
gneča.”
JELKA ŠKRABL, učiteljica s Ča
teža ob Savi: “Ljudje so se navadili, da
lahko v trgovinah kupijo nekatere
tablete, vitaminske pripravke, poseb
ne vrste čajev in podobne zadeve. Če
naj bi obveljalo, da trgovine tega ne
bodo prodajale, to ne bo v redu. Raz
log za umik tega iz trgovin najbrž ni
zdravstvene narave, prej je ta, da se
želijo lekarne zaščititi pred konku
renčno prodajo.”
ŽELJKO VASIČ, prodajalec na
črpalki OMV Istra v Krškem: “Ne
strinjam se s tem, da trgovine ne bi
smele več prodajati teh reči. Ali bo
treba po novem za vsako malenkost v
lekarno? Če bodo samo lekarne
prodajale to, bodo morale biti odprte
dlje časa, saj so tudi tngovine odprte
praktično cele dneve. Če bo treba po
te stvari res v lekarno, bo to samo
otežilo zadeve.”
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tvedtt.Htve' Za boljše odnose med državama
po telefonu
Od položnic do informacij
NOVO MESTO - V Dolenjski
banki so pred kratkim uvedli novo
bančno storitev, imenovano TEL 100. Gre za tako imenovano tele
fonsko bančništvo.
Z uporabo posebnih zaščitnih
kod, ki zagotavljajo varnost poslo
vanja, omogoča TEL100 uporab
nikom preko telefona plačilo
položnic in računov, prenos sred
stev med računi, vezavo tolarskih
in deviznih sredstev in odprtje,
spremembo ali ukinitev trajnih
nalogov na tekočem računu. Upo
rabnik lahko delavcu telefonskega
bančništva posreduje zahtevek za
naročilo čekov, prošnjo za odo
britev kredita na svojem tekočem
računu, lahko dobi informacije o
stanju sredstev na svojem teko
čem računu, o kreditni in depozit
ni ponudbi banke in njenih drugih
storitev, o menjalniških tečajih,
obrestnih merah, delovnem času
in poslovni mreži banke.
Uporabnik storitev, kijih ponu
ja telefonsko bančništvo, lahko
postane vsak komitent Dolenjske
banke, ki ima pri banki odprt
tekoči ali žiro račun. Banka izda
komitentu, ki vloži zahtevek za
uporabo TEL100, posebno oseb
no šifro, komitent pa vnese v identifikaeijsko kartico svojo kodo.
Preko telefonske številke 0801100 in z vnosom osebne šifre in
identifikacijske kode se komitent
poveže z delavko telefonskega
bančništva, ki opravi naročene
storitve oz. posreduje komitentu
želene informacije. Telefonske
stroške poravna banka.
^ ^

SPOMINSKI PLOŠČI
POZABLJENIMA
BELOKRANJCEMA
ČRNOMELJ - Društvo
pravnikov Bele krajine bo v
soboto, 26. oktobra, prazno
valo svoj dan. Ob tej prilož
nosti bo ob 11. uri v sejni sobi
občine Črnomelj mag. Janez
Kramarič govoril o živ ljenju
in delu dveh precej časa po
zabljenih belokranjskih ro
jakov, o pravniku in pisate
lju Mat|ji Malešiču in prav
niku, kulturnem zgodovinar
ju in etnografu dr. Martinu
Malneriču. Ob 11.30 bo v
občinski stavbi odprta raz
stava o življenju in delu dr.
Martina Malneriča. Pol ure
pozneje bo črnomaljski žu
pan Andrej Fabjan na proče
lju črnomaljskega gradu od
kril spominsko ploščo Mat|ji
Malešiču, nato pa še pred
sednik odvetniške zbornice
Mitja Stupan spominsko
ploščo dr. Martinu Malneri
ču na njegovi rojstni hiši v
Ulici Staneta Rozmana 16.

ROBARJU PRVA
NAGRADA
LJUBLJANA - Novomeški
filmski ustvarjalec Filip Robarje
zmagal na anonimnem natečaju
za televizijsko dramo. Na razpis so
slovenski avtorji poslali 30 del,
žirija pa je med vsemi izbrala le
eno za nagrado, dve deli pa je
predlagala za odkup. Zmaga na
natečaju pomeni, da bo Robarje
va drama Dvojna prevara seveda
tudi realizirana. Snemanje bo
steklo prihodnje leto, režiser pa
bo kar avtor sam.

Srečanje predstavnikov obkolpskih občin - Gesta dobre volje za 1. november
OZALJ - Društvo hrvaško-slovenskega prijateljstva je minuli petek
v z Metliko pobratenem Ozlju pripravilo srečanje, ki so se ga udeležili
načelnika občin Žakanje Nikola Sopčič in Ozalj Stjepan Zoretič, na
mestnik načelnika občine Zumberak Janko Badovinac in metliški žu
pan Branko Matkovič. Na srečanju so bili tudi slovenski ambasador
na Hrvaškem Matija Malešič, hrvaški ambasador v Sloveniji Miljenko Žagar, predsednika meddržavne slovensko-hrvaške komisije za do
ločitev meja dr. Iztok Simoniti in dr. Hrvoje Kačič ter predsednika dru
štva dr. Božo Dimnik iz Ljubljane in Mladen llanzlovsky iz Zagreba.
Beseda je tekla predvsem o obmejnem sodelovanju, o prob
lemih, ki nastajajo ob meji ter o
njihovem reševanju. Opozorili so
na nepraktično in neživljenjsko
zeleno mejo na Gorjancih oz.
Žumberku, na še vedno nedolo
čen status mejnih prehodov in s
tem tudi na problem maloobmejnosti. Pa na mednarodni mejni
prehod v Metliki, ki postaja vse
ožje prometno grlo med država

LEPO DARILO
TELEKOMA
MIRNA PEČ - Telekom
Slovenije je pred kratkim os
novni šoli v Mirni Peči po
daril 5 računalnikov pentium, pet pa sojih imeli že od
prej. ihko so sedaj v šoli ure
dili sodobno in primerno
opremljeno računalniško
učilnico. Za to darilo so mirnopeški šolarji še posebej
hvaležni direktorju Tblekoma
mag. Adolfu Zupanu, sicer
njihovemu krajanu.

ma in na nesprejemljivo ukinitev
fitosanitarne inšpekcije na obeh
straneh tega prehoda.
Beseda je tekla tudi o cestah,
telefoniji, vodovodu, Metličani pa
so opozorili predvsem na težave
pri vzdrževanju vodnih zajetij na
Hrvaškem, ko morajo ilegalno

• Na srečanju so se dogovorili, da
bo lahko 1. novembra, na dan
spomina na mrtve, vsak, ki bo
želel obiskati grobove tostran ali
onstran meje, brez kakšnih koli
formalnosti prečkal zeleno mejo
med Slovenijo in Hrvaško pri Bre
zovici. Vsekakor gre za gesto do
bre volje.
prečkati mejo. Čeprav je šlo za
neformalni sestanek, pa je tudi na
takšen način moč najti marsikate
ro rešitev za boljše odnose med

MEDILAB
LJUBI JANA - V torek so v Fo
rumu, v I. nadstropju hale B Gos
podarskega razstavišča, odprli 5.
mednarodni sejem medicinske in'
laboratorijske tehnike Medilab.

Najlepše darilo za jubilej
Položili temeljni kamen novega prizidka Knjižnice Mirana
Jarca - Adaptacija in gradnja končani v treh letih
NOVO MESTO - Po dolgih
letih pričakovanj in nevzdržne
prostorske stiske, v kateri so se
dušili tako zaposleni kot številni
obiskovalci Knjižnice Mirana Jar
ca, da gradiva, ki je propadalo v
neprimernih skladiščnih pro
storih, niti ne omenjamo, se je
nebo nad to pomembno dolenj
sko ustanovo prav ob njeni pet
desetletnici končno le zjasnilo. V
ponedeljek, 21. oktobra, popol
dne so slovesno položili temeljni
kamen in s tem simboličnim de
janjem označili začetek adaptacije
sedanjih dveh stavb ter gradnjo
prizidka, kar bo omogočilo nada
ljnji kakovosten razvoj knjižničar
ske dejavnosti v Novem mestu in
njegovem širšem okolju.
Po nastopu novomeške godbe
na pihala in najmlajših članov
folklorne skupine Kres ter nago
vorih ministra za kulturo dr. Jane
za Dularja, novomeškega župana
Francija Koncilije in ravnateljice
Knjižnice Mirana Jarca Andreje
Pleničar sta župan in minister
podpisala temeljno listino, sled
nji pa jo je, shranjeno v kovinski
tulec, vstavil v temeljni kamen,
nakar je novomeški prošt Jožef
Lap kamen še blagoslovil. Sloves
nost so zaključili z otvoritvijo
razstave “Iz veka v vek, iz roda v
rod, krvi gre tok, duh išče pot”, na
kateri so s slikovnim, fotograf
skim, knjižnim in ostalim gradi
vom iz bogatih zbirk knjižnice
Mirana Jarca predstavljeni štirje
nekdanji novomeški gimnazijci:
Dragotin Kette, Oton Župančič,
Miran Jarc in Slavko Grum.
Investicijska vrednost projekta,
ki ga sofinancirata ministrstvo za
kulturo in Mestna občina Novo
mesto, je 811.727.000 tolarjev,

Polaganja temeljnega kamna novega prizidka Knjižnice Mirana Jarca je
pospremila slovesnost, na kateri so nastopili najmlajši člani folklorne sku
pine Kres. Na prostoru, kjer so zaplesali, bo v treh letih zrasla moderna
knjižnica, kjer si bo ta rod, in Se mnogi za njim, nabiral znanje. (Foto: M.
Markelj)

izdelalo ga je podjetje za projek
tiranje in inženiring Atelje Mušič,
vsa dela pa bo izvedel konzorcij,
ki ga sestavljajo Gradis iz Ljub
ljane, Pionir Standard in Obrtna
zadruga Hrast iz Novega mesta.
Gradnja prizidka in adaptacija
obeh stavb, vse troje bo namreč
funkcionalno povezano v novo
celoto, naj bi bili končani decem
bra 1998, že letos pa naj bi izva
jalci spravili prizidek do strehe.
MiM

Ljubljansko pismo
Inflacija je res
ukročena, a brez
dela preveč ljudi
Štiriletna bera vlade
LJUBLJANA - Mandat se
danje Drnovškove vlade se je
začel v začetku leta 1993, ko se
je začela gospodarka kriza
poglabljati, tako da je do sre
dine leta dosegla dno. Nato se
je industrijska proizvodnja prvi kazalec gospodarskega
stanja v državi - začela krepiti,
med razlogi za to pa ekonomisti
omenjajo tedanje omejevanje
inflacije in monopolnih cen ter
rast deviznega tečaja, zaradi
česar seje povečala donosnost
izvoza. Že v letu 1993 pa smo
doživeli preveliko javno porabo
in prehitro rast plač, kar je si
cer povečalo povpraševanje in
proizvodnjo. V letu 1994 - to je
bilo gospodarsko najuspešnejše
leto pod sedanjo Drnovškovo
vlado - je domačemu gospo
darstvu pomagalo zlasti oživlja
nje proizvodnje v naših najpo
membnejših izvoznih partneri
cah, državah zahodne Evrope.
Kljub konjukturi so izvozni
ki že sredi leta 1994 zašli v
težave, saj je prišlo do zaosta
janja sredi deviznega tečaja za
rastjo inflacije, torej se je do
nosnost izvoza poslabšala. V
letu 1995 je postalo tudi vse bolj
očitno, da se je začela gospo
darska aktivnost v zahodno
evropskih državah zmanjševati;
najprej se je to zgodilo v Nem
čiji, ki je najpomembnejša zu
nanjetrgovinska partnerica Slo
venije.

državama. Naslednji sestanek naj
bi bil 6. decembra v Metliki, na
njem pa bodo tudi ugotovili, kate
re od kratkoročnih nalog jim je že
uspelo uresničiti.
M. B.-J.

Borčevske
organizacije
pred volitvami
Stališča s posveta
NOVO MESTO - Na re
gijskem posvetu je 18. okto
bra 70 udeležencev borčev
skih organizacij iz Posavja,
Bele krajine in Dolenjske
razpravljalo o pomenu bliž
njih državnih volitev. S stali
šči glavnega odbora ZZB in
udeležencev NOB Slovenije
jih je seznanil njihov član
Tone Poljšak. Razpravo o
volitvah je mogoče strniti v
ugotovitev, da so volitve na
daljnje uresničevanje plebi
scitarne odločitve o naši sa
mostojni državi. Kot člani
nestrankarske organizacije,
ki je pomemben dejavnik
civilne družbe, pozivajo bor
ci svoje člane in vse volilce,
ne glede na politično prepri
čanje, da volijo v državni
zbor predstavnike demokra
tičnih strank. Tistih, ki so
obremenjene z nenehno ne
strpnostjo, z izključujočo ide
ologijo, ki so proti sporazu
mevanju in usklajevanju te
ih interesov
'
meljnih
naše druž
be kot celote, ne bomo volili.
Glasov udeležencev NOB
ne bodo dobili tudi vsi tisti, ki
se nenehno ubadajo samo s
preteklostjo in si prizadeva
jo vračati posest ter privi
legije nekdanjim fevdalcem
in tujcem in hočejo rušiti
spomenike NOB. Sem sodi
jo še vsi tisti, ki nastopajo z
gesli o zaroti in o prednostih
udeležencev NOB. Volitve so

1

i'

pomembne zaradi dejstva, da
bo vsak, ki ne bo volil, prav
zaprav podprl vstop v novi
parlament tistim, ki naspro
tujejo socialnim zahtevam
ljudstva.

Thko je enoštevilčna inflaci
ja edini uspeh, s katerim se mi
nistrski predsednik lahko po
hvali. Da se je Slovenija iz
države z 201-odstotno inflacijoleta 1992 do oktobra lani spre
menila v ekonomijo z enoštevilčno inflacijo (9,3 odstotka),
gre zasluga predvsem vladi, ki
je nadzorovala nekatere cene.
Posredno pa je k temu prispe
vala tudi Banka Slovenije, ki je
zdržala pritiske. Inflacija bo
nedvomno enoštevilčna do vo
litev, morda še do novega leta,
potem pa bo vlada morala po
pustiti mnogim zahtevam za
povečanje cen.
Največji neuspeh (razpadle)
koalicije vladnih strank pa je
rast nezaposlenosti. Tik pred
mandatom sedanje Drnovško
ve vlade je bilo registriranih 118
tisoč brezposelnih, ob koncu
naslednjega leta (1993) gospo
darske krize pa se je število
brezposelnih povzpelo že na
137 tisoč. V konjukturnem letu
1994 se je brezposelnost neko
liko zmanjšala, lani, ob vnovič
nem zastoju gospodarstva pa
ponovno narasla na 126 tisoč
brezposelnih. Letos so začeli na
zavodih za zaposlovanje iz evi
denc pospešeno brisati vse tiste,
ki službe sploh niso iskali, zato
se je število registriranih brez
poselnih zmanjšalo na 114 tisoč
ljudi.
Vsi, ki so jih iz evidenc črta
li, se sploh niso zaposlili, tem
več prešli v skupino delovno
neaktivnega prebivalstva. Hk
rati se število delovnih mest tudi v času konjukture - neneh
no zmanjšuje. Samo v gospo
darstvu se je v zadnjih štirih
letih zaprlo 65 tisoč delovnih
mest, istočasno pa sta se bo
hotila državna uprava in ostalo
negospodarstvo, kjer se je v
enakem obdobju na novo za
poslilo 17 tisoč ljudi.
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Novomeška kronika
POKOJ - Odhod v pokoj je do
godek, ki se pripeti enkrat v živ
ljenju, navadno bolj proti koncu.
Za nekoga je vesel, za nekoga
žalosten, vsekakor pa je enkra
ten. Nedavno je ta dogodek doži
vel tudi častnik slovenske vojske,
gje bil njegov poveljnik na pokra
jinskem poveljstvu očitno tako
zaposlen, da ni imel niti toliko
časa, da bi mu ob odhodu rekel
besedo ali dve.
ZAKONCA - Otvoritve raz
stave likovnih del profesorjev in
dijakov novomeške gimnazije, ki
so jo odprli v sklopu prireditev v
Počastitev 250-letnice novome
ške gimnazije, sta se udeležila
tudi Pino Mlakar in Tatjana Jakac
in sedela skupaj. Minister za kul
turo dr. Janez Dularje na začetku
svojega otvoritvenega govora
Posebej spoštljivo pozdravil “za
konca” Mlakar. Mlakarjev dolgo
letni prijatelj, pokojni Božidar
Jakac, sicer ni mogel protestira
ti, kaj je na to rekla gospa Pia
Mlakar, ki je zaradi slabega po
čutja tisti dan ostala na Mlakar
jevi baletni domačiji v Ločni, se
ne ve, oba prisotna pa sta se le
blago nasmehnila.
. SLOGA - Sloga je beseda, ki bi
jo bilo bolj težko uporabiti za
tazmere v Dolenjskih Toplicah.
Pred leti so hoteli tam zgraditi
stanovanjske bloke, pa so bili kra
jani proti, češ da bodo potem
blokovski reveži kradli pridelke
Po njihovih njivah. Sedaj se doga
ja nekaj podobnega. Em so za sa
mostojno občino Dolenjske Top
ilce, precej pajih je odločno pro
ti- Saj ne, aa bi se bali, da bodo
Potem obubožani Občinarji kradli
koruzo in krompir po njivah, amPak so enostavno proti vsemu.
MOLITEV - V Šentjerneju
morajo biti hudo v skrbeh pred
bližnjimi volitvami. Glasilo šentjcrnejske župnije Vinograd svete
ga Jerneja je prvo stran posvetilo
‘molitvi za domovino pred volitvami”. Molitev se konča s prošnjo: Vsi svetniki in svetnice slo
venskega naroda, prosite za nas!
Bati se je, da ne bo nič hasnilo,
kajti slovenski narod še nima ne
*yojega svetnika ne svetnice.
Kvečjemu, če niso mišljeni člani
'a članice občinskih svetov.

Ena gospa je rekla, da je bil
nastop Leona Štuklja na aka
demiji v počastitev 250-letnice
Novomeške gimnazije najbolj
Prepričjiv argument za uvedbo
#ystro-ogrskega šolskega sisteftia.

ZA 10 KONTEJNERJEV
ODPADKOV
STOPIČE - Nedavne čistilne
akcije, ki jo je organizirala KS
“topiče, se je udeležilo okoli
00 ljudi. Najbolj aktivni so bili
l°vci, ribiči, gasilci in šolarji,
btedtem ko je bil odziv kraja
nov slab, čeprav je vsako gos
podinjstvo dobilo obvestilo o
?kciji. Očistili so Tfežko vodo od
^ira do Gotne vasi ter cel tok
Klamferja, ki je bil izredno
^nesnažen, ter obronke goz
dov. Odkrili so veliko črnih
^hetišč in nabrali za kakih 10
kontejnerjev odpadkov. Akcijo
“odo ponovili prihodnjo jesen.

juhokranjski drobiž
ŠOLA V AJDOVCU - Prepotebna je popravila in večje adapJncije. Šolarji in dve učiteljici so
vedno brez centralne kurjave,
0 pa najbolj občuti kuharica. Po
sebna je tudi zamenjava oken,
Reditev kabineta, pisarne in še
. Razstava ob svetov
om DNEVU HRANE - Taisti
učenci iz Ajdovca so v avli os
novne šole Žužemberk pripravili
^žstavo kruha. Ob pomoči dveh
Učiteljic, mamic in starih mam je
nastala res zanimiva razstava, ki
jjbsega več vrst kruha, ki ga petejo v Ajdovcu in njegovi okolij^Razstava bo odprta do 25. ok, Kandidati in stranke
^OZOR! - Samo za en odstotek
tanjšajte volilno kampanijo na
Jnčun propagande in z denarjem
Pomagajte suhokranjskim šolarJht za boljše materialne pogoje
; šolah v Ajdovcu, Šmihelu in še
te- TUdi kandidati v svet KS goS, poznajo težave omenjenih
J?l in bodo verjetno tudi po tej
Jteti pomagali kraju še pred iz'oiitvijo.
S. M.
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GG se ne boji poštene konkurence
GG Novo mesto je olastninjeno in bo delniška družba v večinski lasti notranjih delničarjev Delo v državnih gozdovih in odkup iz zasebnih - Se vedno črni odkup lesa
NOVO MESTO - Pred kratkim je novomeško Gozdno gospodarstvo
dobilo drugo soglasje Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo,
kar pomeni, da je podjetje olastninjeno in bo te dni vpisano v sodni
register kot delniška družba. Večinski lastnik Gozdnega gospodarstva
je 582 zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojencev, Hi imajo 54 odst.
delnic. Izdanih je 476.200 delnic z nominalno vrednostjo 1000 tolarjev
za delnico.
Pred koncem leta načrtujejo
prvo skupščino delničarjev, do
takrat pa podjetje vodi začasna
uprava. Začasni nadzorni svet
šteje 5 članov, predsednik je inž.
Niko Goleš, direktor pa je mag.
Tone Šepec. Da je GG Novo me
sto trdno podjetje, govori tudi po
datek, da se preko 20 družb za
upravljanje zanima za nakup 20
odst. delnic te firme od sklada za
razvoj.
Sedaj je na GG zaposlenih oko
li 260 ljudi, firma ima 5 gozdarskih
izpostav in še dve negozdarski:

PRIREDITVE DRUŠTVA
PRAVNIKOV
NOVO MESTO - Društvo
pravnikov Novo mesto, ki zdru
žuje pravnike iz družbenih dejav
nosti, v jesenskem obdobju nada
ljuje s svojimi dejavnostmi. Jutri,
v petek, 25. oktobra, pripravlja je
senski piknik, ki bo v lovski koči
LD Novo mesto na Brezovi Rebri
pod Srobotnikom. Člani društva
se bodo zbrali ob 15. uri pred
sodiščem v Novem mestu. Z avto
busom se bodo odpeljali k lovski
koči, kjer jih bo že pričakal srnin
golaž. Na področju izobraževanja
pa društvo pripravlja predavanje
diplomiranega pravnika Zvonka
Špelka, direktorja Davčne uprave
v Novem mestu, o davčnem po
stopku, ki bo na Okrožnem sodi
šču v Novem mestu 30. oktobra s
pričetkom ob 13. uri. Pravniki,
vabljeni.
B. A.

SPET TEČAJ
KROJENJA IN ŠIVANJA
NOVO MESTO - Interesente
obveščamo, da bo pripravljalni
sestanek za tečaj krojenja in šiva
nja v ponedeljek, 4. novembra, ob
17. uri v osnovni šoli Grm. Infor
macije na tel.: (068) 341-880 in
341-784.

SLS PREDSTAVI
KANDIDATE
NOVO MESTO - Sloven
ska ljudska stranka bo orga
nizirala jutri ob 20. uri v Kul
turnem centru Janeza Thline
osrednjo prireditev, na kateri
bo predstavila svoje kandi
date v 6. volilni enoti. Gosta
prireditve, na kateri bo na
stopil Ansambel Lojzeta Sla
ka, bosta Marjan in dr. Ja
nez Podobnik.

• Prej so nam pripovedovali
pravljice o lepši prihodnosti, zdaj
pa o lepši preteklosti. (Petan)
• Tudi najdoslednejša zaščita
svobode govora ne more ščititi
nekoga, ki lažno oznani požar v
gledališču in povzroči paniko.
(Wendell)

ŽALNI
SLOVESNOSTI OB
DNEVU SPOMINA
NA MRTVE
NOVO MESTO - Na dan
spomina na mrtve, 1. novem
bra, bosta na pokopališčih v
lx>čni in Šmihelu žalni slo
vesnosti. Na pokopališču v
Šmihelu se bo žalna sloves
nost pričela ob 9. uri, v Ločni
pa uro kasneje. Na žalni slo
vesnosti bodo sodelovali no
vomeška godba na pihala,
oktet Adoramus in recitator
ji novomeške srednje ekonomsko-administrativne šo
le.
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vrtnarijo v Novem mestu in eno
to TLansport in gradnje v Straži.
Glavna dejavnost Gozdnega gos
podarstva je seveda gozdna proiz
vodnja v državnih gozdovih ter
odkup lesa iz zasebnih gozdov,
stranska pa predelava lesa na
žagah v Pogancih in na Veliki Loki
ter v tesalnici v Straži; poleg tega
imajo še peskokop v Soteski.
Na območju, na katerem deluje
GG Novo mesto, to je na večjem
delu Dolenjske in v Beli krajini, je
še okoli 23.000 ha državnih goz
dov od nekdanjih 28.000 ha. Za
sebnih gozdov na tem območju pa
je okoli 60.000 ha. “Gozdno gos
podarstvo se ne boji poštene

Mag. Tone Šepec

konkurence, saj imamo dolgolet
no tradicijo, smo dobro organizi
rani in visoko strokovni,” pravi
direktor mag. Tone Šepec. “Še
vedno pa se srečujemo s črnim
odkupom lesa, ko odkupovalec ne
plača prometnega davka, priče
smo tudi sečnjam v zasebnih
gozdovih neusposobljenih in ne
prijavljenih izvajalcev. S tako
žkonkurenco’ pa nismo v enako
pravnem položaju in tu bo država

* Za upravljanje z državnimi
gozdovi GG Novo mesto še ni skle
nilo dolgoročne koncesijske po
godbe, in to po krivdi sklada kme
tijskih zemljišč in gozdov, v kate
rem prevladujejo interesi nekate
rih političnih strank. “Ugotavlja
mo, da je država v gozdovih slab
gospodar, saj je letos zmanjšala
sredstva za vzdrževanje gozdnih
cest realno za 30 odst. glede na
prejšnja leta,” pravi direktor
Šepec. Tako so nekatere gozdne
ceste že skoraj neprevozne, k
čemur je precej pripomoglo še
letošnje pogosto deževje.
morala narediti red.” Zasebni
lastniki gozdov pa so hitro spo
znali, da je GG resen in zanesljiv
odkupovalec lesa. V prejšnjih
časih, ko je bilo Gozdno gospo
darstvo monopolist pri odkupu
lesa, so na leto odkupili okoli
45.000 kubikov lesa. Po razpadu
sistema je ta količina padla pod
25.000 kubikov, danes, ko je od
kup svoboden, pa odkupijo že
med 35.000 in 40.000 kubikov.
A. BARTELJ

KONCERT ZARJE, SONCA IN ZVEZDIC - Minulo nedeljo, 20. okto
bra, so všmihelski cerkvi zadoneli otroški glasovi, a bolj ubrani in v precej
večjem številu kot pred tremi leti, ko se je začelo to, čemur zdaj pravijo
vokalno-instrumentalna skupina Zarja, Sonce in Zvezdice. Začelo se je z
Ireno Rešeta, njeno kitaro in ljubeznijo do petja ter s 15 otroki, ki so tvorili
zborček Zarja. Zarji se je pridružila instrumentalna skupina Sonce in
nazadnje še zbor najmlajših Zvezdice, tako da vsega skupaj 75 otrok iz šmihelskefare prepeva in igra pod Ireninim vodstvom. Kaj zmorejo, so znova,
kot že na mnogih prireditvah doslej, pokazali tudi na nedeljskem koncer
tu. Njihov gost je bil tokrat ansambel Korenine iz Šmihela. (Foto: MiM)

BODO DOL. TOPLICE SAMOSTOJNA OBČINA? - Prisotni na javni
tribuni so izrekli kar nekaj pomislekov in vprašanj, kaj bi z novo organizi
ranostjo pridobili. (Foto: J. Dorniž)

Topličani imajo o občini pomisleke
Na javni tribuni, na katero je prišel tudi minister za lokalno samoupravo mag. Boštjan
Kovačič, so Topličani razmišljali o prednostih in slabostih, če postanejo občina
DOLENJSKE TOPLICE - Vodstvo krajevne skupnosti Dolenjske
Toliče, ki zaključuje svoje delo v tem mandatu, je v nedeljo sklicalo v
prostorih osnovne šole v Dolenjskih Toplicah javno tribuno na temo
Dolenjske Toplice v Mestni občini Novo mesto ali samostojna občina.
Ttfbune sta se udeležila tudi minister za lokalno samoupravo mag.
Boštjan Kovačič in občinski svetnik Jože Derganc, kije bil včasih na
novomeški občini zadolžen za krajeve skupnosti. Ljudi je zanimalo
predvsem, kaj bodo z nastankom občine pridobili in koliko jih bo to
stalo. Razbrati pa je bilo, da o novi lokalni samoupravi vedo bolj malo.
Predsednik krajevne skupnosti
Alojz Puhan je povedal, da je
Ustavno sodišče Republike Slove
nije odločilo, da je tudi območje

• Krajevna skupnost Dolenjske
Toplice, ki ima okrog 3.200 prebi
valcev, je v elaboratu o občini
Dolenjske Toplice shematično
prikazala letošnji proračun, ki bi
znašal okrog 170 milijonov tolar
jev, od tega pa bi, seveda če bi bili
samostojna občina, lahko okrog
30 milijonov namenili za komu
nalne investicije. Toliko denarja
pa sedaj, ko so krajevna skupno
st, ne dobgo od novomeške obči
ne. Zadnje čase, ko ni več samo
prispevka, nimajo denarja niti za
plačilo najemnine za prostore in
za elektriko, obljubljenega denar
ja za dokončanje mrliške vežice
pa niso dobili že drugo leto za
pored.
Mestne občine Novo mesto pre
veliko in da se mora zato do
naslednjih lokalnih volitev, do leta
1998, preoblikovati. Minister
Boštjan Kovačič je zbranim kraja
nom povedal, da imajo zagotov
ljene vse pogoje za nastanek sa
mostojne občine, problem je le
premajhno število prebivalcev,
vendar je v Sloveniji od lani kar 51
občin, ki nimajo 5.000 prebival
cev, pa kljub temu uspešno deluje
jo. Z lansko reformo lokalne
samouprave je nastalo 147 novih
občin, prijeli pa so še 47 zahtev
kov za nastanek novih. Sedanje
občine bi lahko razdelili na mest
ne, potem na tiste, ki so bile
občine že prej in na 89 novih
občin. Ugotovljeno je, da prav
nove občine zelo dobro delujejo.
Minister Kovačič je še razložil,
kakšen je postopek za nastanek
nove občine.
Krajani so izražali pomisleke,
ker se bo po njihovem mnenju

samo povečala administracija in s
tem tudi davki. Minister Kovačič
jim je dejal, da jih ne more nihče
prisiliti v novo občino, o tem se
bodo odločali sami. Z reformo
lokalne samouprave pa se naj ne
bi v ničemer povečal obseg javne
porabe. Minister je prepričan, da
je občina bolj racionalna kot kra
jevna skupnost ter naj si za pri
mer pogledajo, kako uspešno de
lujeta šentjernejska in škocjanska

občina.
Ker nekateri v nastanku občine
ne vidijo prednosti, saj bodo še
naprej morali na davkarijo, in
špekcijo in matični urad v Novo
mesto, jim je Jože Derganc razlo
žil, da so to državni uradi, za kate
re ni nujno, da jih ima vsaka ob
čina. Občini ostanejo razvoj ko
munalne infrastrukture, kultu
ra in šport. Vloga občine se pove
čuje tudi na področju varstva
okolja in urejanja prostora. Pod
jetnik Gril s Sel pri Dolenjskih
Toplicah je prepričan, da čim
manjša je občina, bolj je lahko
uspešna. Topličanom je za delo
vanje občinske uprave pripravljen
dati na razpolago za dve leti tri
pisarne v njihovi poslovni stavbi
na Selih.
.
_____ .
J. DORNIZ

LDS-OVO SREČANJE
ŠENTJERNEJ - LDS
Šentjernej vabi na letno dru
žabno srečanje, ki bo v so
boto, 26. oktobra, v velikem
šotoru šolskega igrišča v Šen
tjerneju. Po sejmu bo ob 12.
uri okrogla miza Slovenski
kmet ob vstopu v Evropo z
gostom mag. Jožetom Prot
nerjem, predsednikom odbo
ra za kmetijstvo in gozdarst
vo pri državnem zboru, ob
16. uri pa bo okrogla miza
Razvoj podjetništva v občini
Šentjernej s predstavniki
Gospodarske zbornice Slo
venije. Zvečer se bodo pred
stavili še kandidati LDS. Or
ganizatorji bodo pripravili
tudi predstavitev nekaj naj
novejših avtomobilskih mo
delov, ob 15. uri se bo začelo
tekmovanje v metanju na
koš, ob 17. uri se bodo ob
iskovalci lahko popeljali zbalonom, ob 19. uri pa bo na
ogled modna revija.

TUdi delavnice na grmski grad
ZVNKD ureja na grmskem gradu restavratorske delavnice • Bodo Narodni dom končno
le začeli obnavljati? - Grmskemu gradu bodo povrnili nekdanjo baročno podobo
NOVO MESTO - Novomeški Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine je začel na grmskem gradu, kjer ima svoje prostore, urejati v
pritličju gradu restavratorske delavnice. “Sedaj obnavljamo in ureja
mo 330 m2 prostorov, v katerih bodo restavratorske delavnice za
slikarstvo in arheologijo,” je povedal direktor zavoda Danilo Breščak.
V načrtuje, da bi kasneje tam uredili še restavratorsko delavnico za
kiparstvo.
Pri strokovni zasnovi restavra
torskih delavnic sta sodelovala
tudi inž. Zoran Milič iz Narodne
ga muzeja in akademski slikar
restavrator Ivan Bogovčič iz ljub
ljanskega Restavratorskega cen
tra. Predračunska vrednost načr
tovanih del znaša 49 milijonov
tolarjev, od tega bo ministrstvo za
kulturo letos zagotovilo 13 mili
jonov, novomeška občina pa mili
jon tolarjev. “Oddali smo predlog
programa za nadaljevanje teh del
v prihodnjem letu in računamo,
da bomo drugo leto v teh restavra
torskih delavnicah lahko začeli
delati,” pravi Breščak. “Na vsak
način bi radi restavratorske de
lavnice čim prej preselili na grad,
kajti novomeški Narodni dom, v
katerem sedaj delujejo, je tako

propadel, da bi ga morali zapre
ti.”
Narodni dom so tudi prijavili v
program ministrstva za kulturo za
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GRAJSKO DVORIŠČE - Na dvo
rišču grmskega gradu so začeli odpi
rati zazidane arkade v pritličju in
nadstropju. (Foto: A. B.)

obnovo kulturnih spomenikov. V
prvi fazi naj bi za obnovo porabili
25 milijonov tolarjev, od tega naj
bi ministrstvo in novomeška obči
na prispevala po 10 milijonov to
larjev, ostalo, se pravi 5 milijonov,
pa naj bi zbrala načrtovana fun
dacija Narodni dom. S tem denar
jem bi pripravili dokumentacijo in
izvedli statično sanacijo doma,
sanacijo vlage ter obnovili streho,
kar je najbolj potrebno. Nova
okna za dom - vseh je 64 - že od
lani čakajo na vgraditev, vendar je
treba prej opraviti zgoraj našteta
dela.
Na grmskem gradu pa tečejo
dela za povrnitev baročne podo
be, ki jo je grad imel do prihoda
kmetijske šole in obsežnih prezi
dav okoli leta 1888. Thko so hkra
ti z deli za urejanje restavrator
skih delavnic začeli odpirati zazi
dane arkade v grajskem pritličju
in v nadstropju. Ko bo grmsko
arkadno dvorišče urejeno, bo to
primeren prostor za razne kul
turne prireditve.
A. B.
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Da ne bo Metlika kot Dolga vas
V Metliki so pripravili idejno zasnovo gospodarske cone na mednarodnem mejnem
prehodu na Kolpi - Zagotovljena naj bi bila nemotena preskrba z vsemi storitvami
METLIKA - Ko je bil pred dobrimi petimi leti v Metliki odprt med
narodni mejni prehod, seje spremenil tudi namen zemljišč ob Kolpi,
ki so bila v občinskih dolgoročnih planskih dokumentih za obdobje od
leta 1986 do 2000 namenjena za oddih in rekreacijo. Urejeni so bili pač
objekti, potrebni ob prehodu državne meje. Ob umirjanju razmer v
nekdanjih jugoslovanskih republikah pa se zadnje čase na mejnem
prehodu vse bo|j povečuje tako potniški kot tovorni promet.
Zato nove razmere nalagajo
metliški občini izdelavo investi
cijskega programa za ureditev
gospodarske cone. Nesmiselno bi
si bilo namreč zatiskati oči pred
resnico, da je prav cesta, ki vodi
skozi Metliko, pomembna pove
zava med srednje- in zahodno
evropskimi državami na eni stra
ni ter južno in jugozahodno Hr
vaško in zahodno in jugozahodno
Bosno in Hercegovino na drugi
strani. Prav zato lahko na mejnem
prehodu v Metliki v normalnih
razmerah pričakujejo prevoz
nekaj sto tisoč ton blaga na leto,
med obnovo v vojni porušenega
pa celo več kot milijon ton. Po
prometu se metliški mednarodni
prehod že sedaj uvršča med pet
največjih prehodov s Hrvaško. Ob
konicah so že sedaj na obeh stra
neh meje kilometrske kolone
vozil in Metlika postane takrat
skoraj neprehodna. Kaj bo šele,
ko se bodo razmere na Hrvaškem
in v Bosni povsem uredile in ko bo

začela prihajati mednarodna
pomoč! Po izjavi visokega repub
liškega funkcionarja bodo takrat
postali vsi mejni prehodi s Hrva
ško podobni dolgovaškemu.
Zato v Metliki načrtujejo ure
ditev gospodarske cone, kjer bi
bilo na približno petih hektarjih
dovolj prostora za minimalni ob
seg cone, ki pa bi že omogočil

zaposlitev približno stotim izvajal
cem. Kot je zapisano v idejni zas
novi gospodarske cone, ki so jo
sprejeli tudi metliški svetniki, naj
bi uredili oskrbno oz. nakupoval
no središče, skladiščno, proizvod
no in razstavno središče, servisne,
turistične, obrtne storitve, carin
ske, špedicijske in druge zmoglji
vosti. V novo cono naj bi vključili
tudi dejavnosti, kijih na tem pro
storu že imata Mercator-KZ Met
lika in Gostinstvo in turizem Met
lika. Sicer pa naj bi bil program te
cone zelo prilagodljiv, celo tako,
da bi lahko pridobili status pro
ste carinske cone.
M. BEZEK-JAKŠE

PREDVOLILNI UTRIP

Kampanja LDS in DeSUS
Predstavitev kandidatov LDS Drnovška, Flajšmana, Zupančičeve,
Kovačiča in Pungartnika ter kandidata DeSUS Babiča
ČRNOMELJ, METLIKA,
SEMIČ - V Beli krajini se je
predvolilni boj pričel minuli
petek s konvencijo LDS v Metiiki ter nadaljeval v soboto s
predvolilnim zborom DeSUS v
Črnomlju. Kaže pa, daje prišlo
že v navado, da ponudijo stran
ke tistim, ki pridejo poslušat
predvolilne obljube, poleg poli
tike še malo kulture. Tako so v
Metliki nastopili tamburaši
folklorne skupine “Ivan Navra
til” in POPolnočne kočije, v
Črnomlju pa tamkajšnji upo
kojenski pevski zbor pod vod
stvom Franca Mileka.
Na metliškem grajskem dvo
rišču so se predstavili kandidati
LDS za poslance v 6. volilni eno
ti in sicer dr. Janez Drnovšek,
Božidar Flajšman, mag. Boštjan
Kovačič, Meta Zupančič in Ci
ril Pungartnik. Njihove pred
stavitve so bile kratke. Poslušalci
so dobili občutek, da so kandi
dati vzeli vse skupaj precej
neresno, ena od poslušalk pa je
pripomnila, da jo je zbodlo
predvsem to, da ni nihče od njih
obljubil, da se bo, če bo izvoljen,

JOGA

Semič praznuje
SEMIČ - 28. oktobra semiška občina prvič, odkar je sa
mostojna, praznuje svoj ob
činski praznik. Ob tej prilož
nosti so pripravili več prire
ditev, pričeli pa bodo z jubi
lejnim 10. slikarskim sreča
njem, ki poteka od 21. do 25.
oktobra, ko bo ob 19. uri v
semiški galeriji otvoritev pre
gledne razstave. Osrednja
prireditev bo v soboto, 26.
oktobra, ob 16.30, ko bo mi
nister za šolstvo in šport dr.
Slavko Gaber otvoril prizi
dek k osnovni šoli in novo
telovadnico. Istega dne ob
18. uri pa članice Društva
žena Semič pripravljajo pri
gasilskem domu v Semiču
kostanjev piknik, na katerem
bodo podelili tudi priznanja
za najbolj urejeno vas, doma
čijo, hišo in balkon, medtem
ko bo naslednji dan ob 14. uri
odprtje vodovoda na Čreš
njevcu.
V ponedeljek, 28. oktobra,
se bo ob 10.30 predstavil
semiški vrtec, ki ga bodo
obiskali tudi predstavniki
odbora Rdečega križa Slo
venije, uro pozneje bo v po
častitev meseca požarne var
nosti na igrišču osnovne šole
Semič prikaz gasilske opre
me, ob 14. uri pa pri spome
niku na Gornjih Lazah sveča
nost v spomin na 1. belokra
njsko četo. V sredo, 30. okto
bra, bo ob 16. uri pri central
nem spomeniku v Semiču,
nasproti kulturnega doma,
komemoracija pred dnevom
spomina na mrtve.

PROSTOCARINSKA TRGOVINA - Na delu nekdanjega metliškega
kopališča na Kolpi, tik ob metliškem mednarodnem mejnem prehodu, je
podjetje Regal iz Murske Sobote konec avgusta pričelo graditi prostocarinsko trgovino, ki naj bi pr\’im kupcem odprla vrata že prihodnji mesec. Gre
za drugo tovrstno trgovino na južni meji - prva je v prekmurskih Petišovcih
- obe pa je postavilo isto podjetje. To pa še ne pomeni, da je konec z
metliškim kopališčem, vendar naj bi bilo v prihodnje bolj namenjeno rekreacijsko-turistični dejavnosti. (Foto: M. B. -J.)

Obveščamo vas, da je društvo Joga
v vsakdanjem življenju Novo mesto
pričelo z začejnim tečajem joge v
Črnomlju, v OS Milana Jarca (ulica
Otona Zupančiča).
Tečaj poteka ob ponedeljkih od
19.30 do 20.45 in četrtkih od 19. ure
do 20.30. Vpis je možen še do konca
oktobra.
Vljudno vabljeni vsi starejši od 15 let!

Senzacionalno arheološko odkritje
Pri izkopavanjih ob reki Lahinji je arheolog dr. Phil Mason pod poznoantičnimi grobovi
odkril ostanke halštatske naselbine, ene redkih iz tega obdobja v Sloveniji
ČRNOMEIJ - Lansko jesen so pod vodstvom arheologa dr. Phila
Masona ob reki Lahiivji pod črnomaljskim starim mestnim jedrom iz
kopali 6 metrov dolgo in prav toliko široko sondo. V njej so odkrili
poznoantično grobišče iz 6. oz. 7. stol. našega štetja, ki je nastajalo
sočasno s poznoantičnim naseljem, katerega ostanke so odkrili v sta
rem mestnem jedru. Pod grobovi pa je arheolog naletel na ostanke
halštatskega naselja iz 8. do 4. stol. pred našim štetjem. To je zelo
pomembno, lahko bi rekli senzacionalno odkritje, saj gre za eno red
kih neutrjenih nižinskih halštatskih naselbin v Sloveniji.
Maja letos je dr. Mason nada
ljeval z arheološkimi izkopavanji
ob Lahinji in sicer na trasi, po
kateri bo speljana mestna kanali
zacija. Ih dela v celoti financira
občina Črnomelj. “Najprej smo
dokončali sondo, ki smo jo začeli
kopati že lani. Globoka je bila kar
2,25 metra, prišli pa smo do zani
mivega zaključka, da je v halštatski dobi potekala struga Lahinje
približno deset metrov bližje se
danjemu mestnemu jedru,” pove
dr. Mason.
Letos so izkopali še šest sond
različnih velikosti, načrtujejo pa
še tri. Tli poskusne sonde merijo
12 kvadratnih metrov, ostale pa

po okrog 30. Thko kot lani so tudi
tokrat naleteli na poznoantične
grobove ter na halštatsko stavbo.
V grobovih - šlo je za krščanske
pokope - so le kosti brez dodat
kov. Dr. Mason ne ve, kakšen je
obseg grobišč, domneva pa, da jih
je bilo na obrežju Lahinje pod
nekdanjim naseljem kar veliko.
Za halštatsko stavbo pa vse kaže,
da je bila predvidoma uničena v
požaru v 4. stol. pred našim štet
jem. Izkopali so tudi precej ostan
kov keramike, uvožene iz grških
kolonij v sedanji južni Italiji.
Dr. Mason potarna, da bi se z
izkopavanji gotovo že približevali
koncu, če jim ne bi nagajalo vre
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me. Precej težav imajo tudi s pod
talnico, saj je marsikje dno sonde
že pod nivojem reke Lahinje, tako
da morajo marsikdaj pred nada
ljevanjem izkopavanj najprej
izčrpati vodo. Z arheološkimi iz
kopavanji naj bi končali konec
novembra, v začetku prihodnjega
meseca pa namerava dr. Mason
pripraviti dan odprtih vrat pred
vsem za arheologe, upa pa, da tudi
za krajane.
M. BEZEK-JAKŠE

ČIŠČENJE OBELEŽIJ
SEMIČ - V soboto, 26. oktobra,
bo ob 9. uri izpred semiškega ho
tela Smuk odhod na čistilno akci
jo, ki jo pripravljata občinska
odbora SNS in Zveze borcev iz
Semiča. Ihko kot že nekaj let dos
lej bodo tudi tokrat pred dnevom
spomina na mrtve čistili obeležja
NOB, na akcijo pa vabijo vse
občane dobre volje.

odpovedal privilegijem, ki jih
sedaj uživajo poslanci.
Precej bolj resno so vzeli
osrednje srečanje DeSUS v Beli
krajini upokojenci, morda tudi
zato, ker stranka prvič samo
stojno nastopa na volitvah. Kot
je dejal predsednik DeSUS
Jože Globačnik, je njihovo vo
lilno geslo “Volite stvarnost, str
pnost in modrost”, njihov nauk
pa, da se nimajo kaj zanašati na
druge, ampak se lahko zanese
jo le nase. Na zboru, na kate
rem se je kot kandidat za po
slanca v državni zbor črnomalj
ske in metliške območne orga
nizacije ter semiškega občin
skega odbora DeSUS predstavil
Vinko Babič, je bilo slišati pre
cej o tem, kakšne krivice so jim
naredili in kje sojih prikrajšali
ministri in druge stranke. Zase
pa so rekli, da pred volitvami
ponujajo le svoj program in vo
lilni razglas. Volilno kampanjo
bodo plačali z denarjem, ki so
ga v volilni sklad prispevali upo
kojenci, najeli pa so tudi nekaj
milijonov tolarjev posojila.
M. B.-J.

RAZSTAVA 15.
EKSTEMPORA
METLIKA - V torek, 29. okto
bra, bo ob 18. uri v Ganglovcm
razstavišču v Metliki otvoritev
razstave del, ki so jih ob tednu
otroka mladi likovniki iz vseh be
lokranjskih šol in iz z Metliko po
bratenih Ronk ustvarili na jubilej
nem 15. ekstemporu mladih li
kovnikov Bele krajine. Ob tej
priložnosti bo izšel tudi bilten.

PREDSTAVITEV
KNJIGE VRT EVROPE
ČRNOMELJ - V torek, 29.
oktobra, bo ob 18. uri v hotelu
Lahinja v Črnomlju predstavitev
knjige V rt Evrope s podnaslovom
Parki za življenje v Sloveniji. Knji
go bodo predstavili trije izmed
številnih soavtorjev Mira Ivano
vič, dr. Dušan Plut in Božidar
Flajšman, ki je hkrati tudi njen
urednik.

PREDVOLILNI SHOD SNS
SEMIČ - V ponedeljek, 28. ok
tobra, bo ob 15. uri pred tukajš
njim hotelom Smuk predstavitev
Sergeja Časa, belokranjskega
kandidata SNS za poslanca v
državnem zboru. Čas bo pred
stavil svoj program, o delu stranke
in njenih načrtih pa bo govoril
predsednik SNS Zmago Jelinčič.

ŽALNA SLOVESNOST
ČRNOMEIJ - Osrednja žalna
slovesnost ob dnevu spomina na
mrtve bo v črnomaljski občini pri
spomeniku na Gričku in sicer v
sredo, 30. oktobra, ob 11. uri. V
programu bodo sodelovali moški
pevski zbor in učenci osnovne šole
Loka.

DR. DRNOVŠEK V ISKRI IN DANFOSSU - Minuli petek je bil na obisku
v Beli krajini predsednik slovenske vlade dr. Janez Drnovšek. Najprej je
obiskal semiško Iskro, kjer si je ogledal proizvodnjo, skozi katero ga je
popeljal direktor Janez Štefanič (na fotografiji), ter se zadržal v pogovoru
z vodstvom tovarne. Potem pa se je ustavil še v črnomaljskem podjetju
Danfoss Compressors, kije v celoti v tuji lasti, vodi pa ga domači kader.
Sicer pa podjetji veljata za uspešnejši v Beli krajini. (Foto: M. B. -J.)
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naložba v semiški občini.
Sicer pa je bil Črešnjevec ena
od večjih vasi v občini, ki še ni
imela vodovoda. Pred približno
poldrugim desetletjem, ko so
načrtovali vodovod od izvira reke
Krupe do Metlike, naj bi ga bili
deležni tudi na Črešnjevcu. Ker so
takrat zaradi ugotovljenega PCB
v reki načrti o vodovodu padli v
vodo, so ga Črešnjevčani dočakali
šele v novi semiški občini. Kot je
povedal predsednik gradbenega

župnika kdo re!
besedo ali dve v slovo.
, NA TRGATVI VELJAKOV V
ŠPORTNI dvorani je metliški žu
pan Branko Matkovič vprašal po;
litične velmože, če so pripravljeni
podaljšati mandat prvi slovenski
vinski kraljici Lidiji Mavretič.
Odgovor je bil enoglasen: “Ja.”
Moramo računati, aa so volitve
pred vrati in da bi morebitni “ne"
imeli Metličani za nasprotovanje,
za nepodporo iz Ljubljane.
OD 29. DO 31. OKTOBRA BO
PO BELOKRANJSKIH gostilnah
predvolilna belokranjska turneja,

ha kateri se bo gostom predstavljal
ranjec, ki
Mirko Jelenič, Belokranjec,
», bo

skušal priti v državni zbor. Škupaj
z vinsko kraljico in harmonikarjem
bo točil brezplačno najboljše belokrnajsko vino na Jugorju, Hra
stu, v Metliki, Podzemlju, na Krasincu, v Adlešičih, Preloki, v Ziljah,
Vinici, Nerajcu, Dragatušu, Kani
žarici, Črnomlju in v Gradcu.
SUHORSKJ LISJAK STANKO
ŽELJKO je v športni dvorani v
Metliki javno vprašal republiške
□peli;
Možje :
odgovorili, da so ga dali na zob, da
pa z vožnjo ne bodo imeli proble
mov, ker so jih v Belo krajino
pripeljali - šoferji. Iz nje pa tudi.

Črnomaljski drobir
OBISK - Predsednik slovenske
vlade dr. Janez Drnovšek je bil
minuli Pc
petek na obisku v Beli krajini. Obiskal je semiško Iskro in
rnomaljski Danfoss Compres
sors, torej dvoje izmed najuspeš
nejših belokranjskih podjetij.
Marsikoga je prešinilo, kako to,
da se ni ustavil v katerem od
potapljajočih se ali že potoplje
nem podjetju, kijih zlasti v črno
maljski občini ne manjka. Odgo
vor je seveda preprost: tam ne bi

videl zgodbe o uspehu.
STOJEČI G O V'ORNIK - V
zadnjem času je v črnomaljski
občini precej različnih srečanj in
prireditev, na vsaki pa je vsaj
nekaj govorcev. Nekateri so seve;
da prisiljeni stati, ker v bližini ni
nikakršnih sedežev. Od tistih, ki
imajo možnost izbirati med govorjenjem stoje ali sede, pa se jih
večina odloči za slednje. A so tudi
izjeme. Generalni sekretar Rdečeea križa Slovenije Mirko Jelenieje na predstavitvi svoje knjige
v Jankovičih dejal: “Bom kar stal
Tako so me namreč učili.” Na
njem se je mala šola nastopanja
očitno kar dobro prijela.
OH, TA JEZIK! - Gostilničar
Rajko Štefanič je na ojcrogli mizi
o parkih,
kijejebi'
bila
ila v Dragatušu.
...........
vprašal, kdo' Pre
prebivalce Pustega
Gradca
radca posiljuje z napačnim imenom tega kraja. Marsikje se nam
reč namesto imena Pusti Gradec
uporablja Pusti Gradac. Po nje
govih besedah je že Valvasot
omenjal Pusti Gradec, a tudi j
osebnih izkaznicah imajo prebi
valci te vasi zapisano Pusti Gra
dec. In ko je že mislil, kako dobro
je opravil svoje delo, ga je zopel
oblil mrzel tuš. Predstavnica re
gionalnega centra za okolje t}
vzhodno in srednjo Evropo, ki jc
napačno naglašala ime društva
Krnica iz Velikega Nerajca, se jc
za to še posebej opravičila za take
stvari občutljivemu Rajku. Pa je s
tem sama sebi naredila medved
jo uslugo. Poimenovala ga je
namreč gospod Štefančič, a Raj
ku je očitno zmanjkalo moči, da
bi Še kaj oporekal.

hi
bi
žo
je
sk
ra
pl
‘

s.
“

odbora za črešnjevski vodovod
Ivan Simonič, so precej dela opravili krajani sami. Pričeli so v
začetku septembra, očistili pa so
traso za glavni vod, ki ga je gradi
la črnomaljska Komunala ter sko
pali 600 metrov jarkov po vasi,
nasuli pesek, zasipali jarke in ure
dili traso. “Zabetonirali smo tudi
jaške in hidrante, medtem ko je
občina dala večino materiala.
Člani vsakega od 26 gospodinj
stev, kolikor jih šteje vas, so mora
li oddelati po 40 ur, hkrati pa so
pri vsaki hiši plačali še po 800
nemških mark,” pove Simonič,
zadovoljen, da so v vasi končno
dočakali vodovod.
M. B.-J.

ci, ki jih na metliškem gradu pra'!
tako ni manjkalo, med kandidat'
za poslance v državnem zbor11 v>zi
očitno niso kaj prida šteli, kajtiv
glavnem so govorniki prisotne h
pozdravljali le z “drage Metličan- S
lce in Metličani”.

V semiški občini je letos dobilo vodo okrog 250 prebivalcev, nanjo pa jih čaka še okrog
_______ 700 - Crešnjevski vodovod poleg osnovne šole največja letošnja naložba

Za vseh pet vodovodov je bilo
potrebno odšteti 52 milijonov to
larjev. 17 milijonov tolarjev sta
prispevali ministrstvo za okolje in
prostor ter ministrstvo za znanost
in tehnologijo, ostalo pa občina
ter krajani, ki so se izkazali tudi z
delom. Kot je povedal župan Jan
ko Bukovec, je največ, kar 33 mili
jonov tolarjev, veljalo 2.500 me
trov vodovoda od vasi Krupa do
Črešnjevca, ki je - z izjemo osnov
ne šole - tudi največja letošnja

PRI METLIŠKEM POGREBNEM DRUŠTVU
razmišljajo o na;
S1
kupu ozvočitve, ki bi jo uporabljali
pri pogrebih. Zataknilo se je zaradi
prenavljanja mrliške vežice, kajti
posamezniki so se zbali, da bo ves
denar porabljen v te namene in da za
ozvočitev ne bo dovolj tolarjev. V
občini pa bi se morali dogovoriti še
nekaj. Namreč to, kdo je zadolžen za

ob,
lot
'sk
Sol
*d,
PRAZNIK - Čeprav se nekate yid
!kc
ri Semičani jezijo, ker jim ne ust
reza sedanji datum občinskega lin
praznika, so vsi skupaj lahko pe tla
svoje kar srečni, ker imajo tolike "o,
predlogov za svoj praznik. Lahke
bi namreč katerega od predlogo', Jo
posodili Metličanom, ki se že več
let ne morejo odločiti za praznikTako bi potem na ta semiški dah te i
tisti Semičani, ki niso zadovoljh1
s sedanjim občinskim praznikom, ?rE
Oj y
hodili praznovat v Metliko. Met t0V;
ličani jim tega gotovo ne bi zame
rili, saj je vendar naipomemh'
nejše, da je veselo in da se imajh [•it,
t-ju
vsi skupaj' lepo.
MEJ
NI SEMIČ - N3 leju
petkovi konvenciji LDS na met
liškem grajskem dvorišču je bile
toliko ljudi, da so se zlahka pre: i*i
‘ , Eden od Semičanov je pf van
pripomnil: “Če bi bila kon •tu

| Ob prazniku kar pet vodovodov
SEMIČ, ČREŠNJEVEC - Konec oktobra, ob praznovanju občinskega
praznika, bodo v semiški občini odprli vodovod v petih vaseh in sicer
na Črešnjevcu, Selih, Pugledu, Brezju in v Srednji vasi. Čeprav bo
vodovod letos dobilo okrog 250 ljudi, pa še vedno ostaja brez njega 700
prebivalcev v 20 od 56 vasi v občini, ki predstavljajo okrog 18 odstot
kov semiških občanov.

Sprehod po Metliki

Semiške tropinT]

?n
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Drobne iz Kočevja
PLAKATI - Območna orga
nizacija ZLSD Kočevje letos mis
li zelo resno. Tega ne sodimo le
Po njihovem kandidatu za bli
žajoče se volitve v državni zbor,
kočevskem županu Janku Vebru,
za katerega ocenjujejo, da ima
kot človek, ki ga že vsi dobro
Poznajo in je enkrat (na volitvah
za župana) že dobil podporo
občanov kočevske občine, največ
otožnosti, da ga ljudje ponovno
Podprejo (tokrat za državni
zbor), marveč tudi po plakatih.
Tako kot se za tistega, ki ima re
sen namen spraviti svojega kandi
data v državni zbor, tudi spodo
bi, so pohiteli in s svojimi plakati
zasedli najboljše položaje v me
stu. V začetku tega tedna so bili
njihovi plakati tudi edini, ki jih je
bilo sploh moč opaziti.
NIC STANE - V bistroju Pav v
centru Kočevja ni priporočljivo,
da ničesar ne naročite. Na nji
hovem ceniku namreč (sicer do
pisano z roko, pa vendar vse sku
paj lepo uokvirjeno in zastek
ljeno) povsem jasno piše, da nič
stane 400 tolarjev. Ni se sicer še
zgodilo, da bi komu zaračunali,
& ni ničesar naročil, vsekakor pa
Po ceniku sodeč ni zaželjeno, da
v lokalu le sedite, pa ničesar ne
Popijete.

DANES IN JUTRI
DAROVI JESENI
KOČEVJE - Razstavo Darovi jeseni bodo danes, v četrtek,
24. oktobra, ob 12. uri odprli v
Likovnem salonu v Kočevju,
'tajala pa bo le dva dni, se pravi
samo še jutri. Gre za razstavo,
bi jo organizira kmetijska sve
tovalna služba. Lani so organi
zirali podobno razstavo, ki je
nato obšla občinska središča
Zahodne Dolenjske, na ogled
Pa je bilo sadje, medtem ko bo
■a razstava posvečena zele
njavi.

Ribniški zobotrebci
NENAKLONJENOST POLI
TIKOM - Na nedavnem pogovoru, na katerem je stekla beseda
todi o stečaju Rika, je republiški
Poslanec Benjamin Henigman iz
Ribnice brez dlake na jeziku
I državni svet “obtožil”, daje zavr
nil predlagani zakon o stečajih, ki
bi med drugim uvedel tudi nad
zor nad stečajnimi upravitelji, ker
le v njem “prišlo do menedžer
skega lobija”. Ljudje take reči
rndi slišijo in kmalu bi mu za
ploskali, če ne bi bili takšni, kot
s°: nenaklonjeni političnim fra
zam, besedičenju, dolgovezenju
'n nasploh celotnemu današnje
mu političnemu dogajanju, pred
vsem pa delu najvišjih organov
državne oblasti, pa najsi gre za za
konodajno, izvršno ali sodno. V
e0o izmed njih pa sodi tudi He
nigman, ki bi mu z veseljem za
ploskali, saj je neizpodbitno dejstvo, daje v času svojega manda'3 v državnem zboru veliko storil
z® ribniško občino, če ne bi tudi
?.®m delal tako, kot si ljudje ve'bokrat želijo, da ne bi. Tako ver
zno Henigman med “navadnimi
Smrtniki” Te težko najde veliko
takšnih, ki bi stopili v bran nje
govemu prepričanju, da ie ob
strukcija dela parlamenta “korist
it® stvar”, saj se nehote sprašu
jejo, za koga je koristna.

rOsilniški nadev
j-[

t

SLABI ZOBJE - V osiiniški
°bčini imajo že dolgo težave z
Zobozdravstvom. Otroci, ki ob
sujejo že četrti razred osnovne
tole, sploh še niso videli zobo
zdravnika oz. ni zobozdravnik
v|del njihovih zob. Zdaj bodo
sbušali skleniti pogodbo s kakš5‘m zasebnim zobozdravnikom,
d® bo občasno prihajal v Osilnito, seveda ne na dopust.
Načrt še pregleduje
jo ' Poročali smo o zapletu zara
di prepovedi pouka v začasno
drejenem razredu na odru dvorad® in o sklepih najodgovornejših
'rganov, daje treba v šolski stavv Osilnici s preureditvijo zagotovitj dovolj prostora za šolarje,
fl.ačrt o preureditvi so izdelali
|4ro in ga odposlali pristojnim v
Ljubljano, kjer ga zdaj pregleduIdjo in preučujejo. Če bo to pre
pevanje še dolgo trajalo, se lahP zgodi, da preureditev šole ne
•° končana letos, kot je načrtoJ®no. Taka zavlačevanja so tudi v
dtogih podobnih primerih, ker
fe odgovornim za državni proraton denar težko iz rok.
. Najprej stolp - v osiiniki občini je slab radijski in teleV|*ijski sprejem slovenskih poi'®j, zato pa hrvaški toliko boljši,
fdaj je sklenjeno, da bodo še
>s postavili nov TV stolp pri
^silnici.
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Očitki o zlorabi
so politično
deskreditiranje

AMD Kočevje slavi 50-letnico dela
Slavnostna seja upravnega odbora - Podelili priznanja AMZS in AMD Kočevje
KOČEVJE - V počastitev 50. obletnice obstoja AMD Kočevje so
prejšnji četrtek pripravili v gostišču Jasenc v Gorenju slavnostno sejo
upravnega odbora društva. Poleg članov odbora, še živečih nekdanjih
predsednikov društva in drugih vabljenih seje seje udeležil tudi direk
tor AMZS Boris Korbar.
“Kočevska je dočakala konec
druge svetovne vojne kot najbolj
uničen predel Slovenije,” je dejal
na začetku predstavitve 50-letne
prehojene poti AMD Kočevje
njen predsednik Jaka Lavriša.
Poudaril je, da je predhodnica

OTVORITEV STALNE
RAZSTAVE JAKČEVIH
RISB
KOČEVJE - Danes, ob 18. uri,
bodo v Šeškovem domu v Kočevju
odprli stalno razstavo risb aka
demskega slikarja in kiparja Boži
darja Jakca. S tem se bo zvrstila še
zadnja iz niza prireditev v poča
stitev praznika občine Kočevje.

današnjega AMD, ki si je to ime
nadela po odcepitvi od odbora
Ljudske tehnike Kočevje leta
1956, odigrala pri obnovi Kočev
ske pomembno vlogo, saj so njeni
člani pravilno ocenili, da brez teh
nike in strokovno usposobljenih
kadrov ne bo napredka. V različ
nih obdobjih so dajali prednost
različnim dejavnostim društva, od
leta 1959, ko so opustili vrhunski
moto šport, ki je dobrih devet let
ponašal ime Kočevja po celotnem
tedanjem jugoslovanskem prosto
ru, pa so se preusmerili predvsem
na področje vzgoje in izobraževa-

Kandidat Orel:
“Trdno zagovarjam
tradicije NOB.”
Z volilne konvencije Združene
liste v Ribnici
RIBNICA - Območna organi
zacija stranke ZLSD iz Ribnice je
pred nedavnim že izvolila kandi
data za poslanca, in sicer Lada
Orla, pravnika iz Ribnice in ob
činskega svetnika. Tokrat, kon
vencija jc bila 14. oktobra, pa so
izvedli tudi volitve kandidatov, ki
so člani ZL, v organe KS Ribnica.
Volitve bodo hkrati z državno
zborskimi in so pri tem zapisali,
da kot politična stranka želijo
sodelovati tudi v lokalni in krajev
ni samoupravi. Franc Petek iz
vodstva stranke meni, da so priča
kovanja velika, sicer pa ne preti
ravajo z obljubami in žele le ko
rak naprej. Javnih predstavitev
stranke ne bo, njeno geslo pa je
“Vsi na volitve!”
Lado Orel je na konvenciji de
jal: “Kandidaturo jemljem kot
čast, v glavnem pa kot veliko ob
veznost v stranki. Med drugim
trdno zagovarjam tradicije NOB,
ne pa da se pustimo zapostavljati
in obtoževati z lažmi, ali poveli
čevanjem nasprotne strani. Želim,
da se na vseh ravneh vzpostavi
pravni red, želim več reda in so
cialne varnosti. Tbh pridobljenih
pravic ne moremo kar tako na
pamet spreminjati, enako pa ve
lja tudi za upokojence.”
A. KOŠMERL

50. OBLETNICA
KOVINARJA
RIBNICA - V počastitev 50.
obletnice podjetja Kovinar Ko
čevje bo danes, ob 19.30, v Miklovi hiši v Ribnici slavnostna pri
reditev in koncert skupine Saxtet.

ČUKI IN PETERLE
MED RIBNIČANI
RIBNICA-V dvorani rib
niškega športnega centra je
OOSKD pripravil srečanje
svojih članov in drugih obča
nov. Za zabavo so poskrbeli
priljubljeni Čuki. Pred pol
nočjo je zbrane pozdravil
Lojze Peterle, predsednik
SKD in hkrati podpresednik
združenja evropskih krščan
skih demokratov. O politiki
ni spregovoril nič, vse kar je
imel za povedati, je poveda
la njegova harmonika. Pri
reditelji so pričakovali večjo
udeležbo, saj je bil vstop
prost.

KOSTELCI NA
GOSTURU
KOSTELSKO, MARIBOR Na nedavnem sejmu turizma in
gostinstva, kije bil v Mariboru, je
bila zahodna Dolenjska spet sk
romno zastopana, na njem pa se
je s poslovno mapo predstavilo
TUristično športno društvo Kostel.
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POSEBNO ZLATO PRIZNANJE
- DirektorAMZS Boris Korbarje ob
podelitvi posebnega zlatega prizna
nja Janezu Troštu (na posnetku)
povedal, da gre za priznanje, ki ga
AMZS podeljuje izredno redko.

nja, dela s šoloobvezno mladino in
prometne preventive.
“Občina Kočevje je že vrsto let
med najbolj prometno varnimi
občinami v Sloveniji, z najmanjšo
udeležbo mladine v prometnih
nesrečah,” je dejal Lavriša ob
predstavitvi najpomembnejših

• Direktor AMZS Boris Korbar
je Avto-moto društvu Kočevje
podelil priznanje ob 50. obletnici
ustanovitve, priznanja in odliko
vanja AMZS pa je izročil tudi
posameznikom: Mihaelu Ofaku
bronasto odlikovanje, Brunu
Cigliču, Antonu Gašparcu in
Alojzu Petku zlato ter Jakobu
Lavriši posebno srebrno prizna
nje in Janezu TVoštu posebno zla
to priznanje. Priznanja AMD
Kočevje, in sicer plaketo društva,
pa so prejeli še živeči predsedni
ki društva in sicer Alojz Drofenik,
Janez 'IVošt, Viktor Ožura, Stani
slav Levstek in Jaka Lavriša,
predsednik nadzornega odbora
društva Bruno Ciglič ter Boris
Korbar, Ludvik VVillenpart in Mi
lan Brečko z AMZS.
dosežkov društva, med katere šte
jejo tudi preko 10 tisoč izšolanih
voznikov v obdobju do leta 1986
in povprečno po 400 voznikov let
no od istega leta naprej. “50 let
delovanja društva je kronano z
izgradnjo tehnične baze AMZS,”
je dejal in dodal, da so vse to ust
varili predvsem z lastnimi silami,
ob pičli ali nikakršni pomoči
družbe in da s takšno doto načrtu
jejo tudi svoje delo v prihodnje.
M. LESKOVŠEK-SVETE

Zamisel o parku še ni zrela
Vse o regijskem parku črtali iz osnutka - Popisali bodo
stare in pomoči potrebne - Nova uslužbenca
OSILNICA - Na zadnji seji
občinskega sveta Osilnica so med
razpravo o osnutku odloka o spre
membah in dopolnitvah prostor
skih sestavin dolgoročnega plana
občine Kočevje in družbenega
plana občine Kočevje za območje
občine Osilnice - dopolnitev 1996
sklenili, da še ni dozorel čas za
regijski park, zato je to zamisel
potrebno brisati iz planskih doku
mentov.
O tem osnutku so razpravljali
že na prejšnji seji občinskega sve
ta, ga dopolnili, o njem ponovno
razpravljali in tudi tokrat je bilo
izrečenih več pripomb oz. dopol
nil, ki so se nanašala predvsem na
ceste, zveze, kmetijstvo in goz
darstvo.
Sklenili so tudi, da bodo z Inte
gralom Stojna Kočevje podpisali
pogodbo o prevozu šolarjev iz
osilniške občine v šolo v Faro. Po
predlogu Integrala naj bi osilniška
občina plačevala za prevoz 11
otrok 151.200 tolarjev mesečno,
občinski svetniki pa so sklenili, da
bodo plačevali le za 9 otrok (ob
iskujejo pouk od 5. razreda na
prej), za dva (od L do 4. razreda)

PREDAVANJA “VITRE”
VELIKE LAŠČE, SO
DRAŽICA - V okviru pro
jekta “Dežela suhe robe” je
Center za uravnotežen razvoj
“Vitra” iz Cerknice pripravil
več brezplačnih predavanj v
Velikih Laščah in Sodražici
po naslednjem razporedu:
Predavanje o ekoturizmu bo
11. novembra ob 18. uri v
gostilni Kukelj v Velikih La
ščah, 13. novembra ob 18. uri
pa v Sodražici v gostilni Izvir.
Predavanje o biokmetijstvu
bo 18. novembra ob 18. uri v
gostilni Kukelj v Velikih La
ščah in 20. novembra ob 18.
uri v gostilni Izvir v Sodražici.
Predavanje o energiji in
predvsem o njeni učinkoviti
rabi pa bo 25. novembra ob
18. uri v gostilni Kukelj v Ve
likih Laščah in 27. novembra
ob 18. uri v gostilni Izvir v
Sodražici.

pa naj terjajo plačilo od njunih
staršev, ker jima je zagotovljen
pouk v Osilnici, če pa ju starši želi
jo pošiljati v šolo v Faro, naj sami
plačajo prevoz. Tako so predlaga
no mesečno plačilo prevoza zniža
li za okoli 26.000 tolarjev.
Na seji je tokrat prvič sodelova
la tudi nova tajnica občine. Ugo
tovili so, da bo treba zaposliti še
človeka, ki bo opravljal in vodil
finančne posle občine, kar pome
ni, da je treba kupiti še nekaj
pisarniške in druge opreme.
Ob koncu so sklenili, da bodo
na prihodnji seji obravnavali so
cialno problematiko v občini. Že
do prihodnje seje bodo skušali
pomagati najbolj pomoči potreb
ni družini.
J. PRIMC
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VEBER JE KANDIDAT ZLSD
- Predstavniki OO ZLSD Ko
čevje so na tiskovni konferen
ci povedali, da bi ponovitev
volitev kandidata Janka Vebra
za kočevskega župana pome
nila Vebrovo izvolitev v državni
zbor in da na to tudi računajo.

Za dogovor o
skupnem kandidatu
je že prepozno
Na pobudo ZLSD se ni
odzvala nobena stranka
KOČEVJE - Na tiskovni
konferenci, ki jo je minuli
petek pripravila OO ZLSD
Kočevje, so spregovorili o
kandidaturi kočevskega žu
pana Janka Vebra na listi
ZLSD za volitve v državni
zbor. Hkrati so utemeljili
tudi pobudo stranke o pod
pori skupnemu kandidatu iz
kočevske občine.
“Ideje, da bi naredili nekaj
skupnega, si stranka ne lasti,”
je dejal Jože Lindič ob obraz
ložitvi pobude, ki sojo posre
dovali konec prejšnjega me
seca vsem strankam v kočev
ski občini, da se dogovorijo o
skupnem kandidatu. “Na
pobudo se ni odzvala nobena
stranka, ne pozitivno ne ne
gativno,” je povedal predsed
nik OO ZLSD Kočevje Jože
Novak in dodal, da so jim le
Zeleni Kočevja odgovorili,
da so pobudo prejeli.^ l.-S.

KOČEVJE - OO SDS Kočevje
je v soboto dopoldan pripravil
tiskovno konferenco, na kateri so
predstavili kandidata svoje stran
ke na volitvah v državni zbor Bogomirja Špiletiča, ki nastopa na
listi SDS kot nestrankarski kandi
dat.
V obrazložitvi razlogov, zakaj
se je odločil za kandidiranje, je
Špiletič navedel vrsto osebnih
ugotovitev in spoznanj, do katerih
se je dokopal kot pomočnik direk
torice Agencije za plačilni pro
met RS. “Dokler se bo štelo, da je
sposoben menedžer, kdor si je
prisvojil podjetje, za tatu pa
označen delavec, ki je ukradel vi
jak, takšna država ni država, ki je
jutri sposobna biti enakopraven
partner EU,” je dejal in povedal,
da je vodilo njegovega delovanja
v politiki zagotoviti pravno, so
cialno in pošteno državo. Glede
Kočevske je dejal, da ne podpira
ustanovitve naravnega parka,
možnost ponovnega zagona ko
čevskega gospodarstva pa vidi v
vračilu odškodnine za dolgoletno
izkoriščanje naravnih bogastev
Kočevske.
Na naše vprašanje, kaj meni o
nezdružljivosti nekaterih javnih
funkcij s političnim delovanjem in
o možnosti zlorabe podatkov v
prid posameznih strank, je Špile
tič odgovoril, da ima po ustavi
vsakdo možnost političnega delo
vanja, da pa politična opredelitev
v ničemer ne sme vplivati na izva
janje strokovnih nalog. O svoji
kandidaturi in kandidaturi Ro
mane Logar je dejal, da predvsem
stranki ZLSD in DS moti, ker
nastopata kot samostojna kandi
data na listi SDS ter da so očitki
o zlorabi le poskus njunega poli
tičnega diskvalificiranja.
M. L.-S.

PREDSTA VILI KANDIDATA SDS - Na tiskovni konferenci kočevske SDS
(na posnetku: levo kandidat stranke Bogomir Špiletič) je njen predsednik
Srečko Gabrič (na posnetku desno) povedal, da bo izvolitev Špiletiča odvis
na izključno od volje volilcev, saj stranka (poleg nje pa še ZLSD!) ne na
stopa z nacionalno listo. (Foto: M. L.-S.)

Računalniški praznik v Laščah
Izobraževalni dan “Računalnik in jaz” - Okrogla miza - Nagrade udeležencem natečaja
VELIKE LAŠČE - “Letos smo iz šolskega tolarja v Sloveniji kupili
za šole nad 2000 računalnikov in organizirali nekaj sto seminarjev
usposabljanja za delo z računalnikom. Izredno veliko delo pri
računalniškem opismenjevanju mlajših učencev v Sloveniji pa je opravi
la vaša učiteljica Metka Starič,” je med drugim poudaril na
izobraževalnem dnevu “Računalnik in jaz” na OŠ Primoža TVubarja v
Velikih Laščah Janez Čač, vodja skupine za računalniško opismenje
vanje pri Zavodu za šolstvo Slovenije.
Ravnatelj laške šole Edi Zgonc
je pozdravil predstavnike Zavoda
za šolstvo, ravnatelje šol, župana
občine Velike Lašče Milana Tekavca in druge goste ter prisotne
spomnil, da bo še do 30. novem
bra potekal vseslovenski kongres
računalniškega opismenjevanja in
daje laška šola kot edina v Slove
niji izbrana za računalniško opis
menjevanje na razredni stopnji.
Šola je preko Interneta povezana
tudi s svetom. Kot posebno za
služne za računalniško opismenje
vanje v Laščah je pohvalil učite
ljico Metko Starič, računalničarja
Boštjana Klemenčiča ter pred
stavnika Zavoda za šolstvo Rada
Wcchtersbacha in Janeza Čača.
Zahvalil se je tudi pokroviteljem
tega srečanja podjetju PCX iz
Ljubljane, občini Velike Lašče,
KZ Velike Lašče, trgovini TVgoup
Velike Lašče, Ljubljanskim mle

karnam in pekariji Ajdič iz So
dražice.
Udeleženci so si ogledali več
razstav o računalništvu, Internet,
šolsko računalniško učilnico itd.
Vmes so potekali še drugi zelo
kakovostni nastopi, med njimi na
stop mladinskega mešanega pev
skega zbora iz Velikih Lašč, pod
vodstvom Majde Kokošinek, in
mešanega pevskega zbora KUD
Primož TJubar.
Na okrogli mizi so posebno
poudarili, da je v občini za po
trebe šolstva in vrtca potrebno več
računalnikov in računalničar, ki bi
imel polno zaposlitev; predstavni
ca občine mag. Jerca LovšinTbmšič pa je opozorila, da je tre
ba poskrbeti tudi za računalniško
opismenjevanje odraslih in druge
naloge povezane s to dejavnostjo.
Ves izobraževalni dan je trajal
dobre tri ure. Vmes so izvedli tudi

anketo o vtisih tega dne. Ob tej
priložnosti pa so izdali tudi šol
sko glasilo “Lešniki”, ki je bilo
tokrat posvečeno računalništvu.
J. PRIMC

RAČUNALNIŠKA UČILNICA Na izobraževalnem dnevu “Raču
nalnik in jaz” so šolarji v računal
niški učilnici pokazali staršem in
gostom, kaj v .se znajo početi z
računalnikom.

DOLENJSKI LIST

5

MM

1 ž

N A Ž I H

OBČIN

MM

“Deponija nam visi nad glavo!”
Ivanški okoljevarstveniki (bivšča Zelena alternativa) in predstavniki Livarja zelo
spravljivo o sanaciji Črnelskega bajerja in Livarjeve deponije
IVANČNA GORICA - Vodstvo ivanške Zelene alternative (ZA) seje
tokrat, verjetno zadnjič v tej sestavi in pod imenom te stranke, lotilo
nekaterih žgočih ekoloških vprašanj, kajti ob koncu sestanka je sko
raj celotno vodstvo protestno odstopilo zavoljo ignoratskega odnosa
vodstva ZA v Ljubljani.

10. SREČANJE ČEBELARJEV NA LANŠPREŽU - Tudi jubilejno
srečanje številnih trebanjskih čebelarjev na Lanšprežu, ki so ga z doživetim
kulturnim sporedom obogatili učenci šole iz Dol. Nemške vasi, je bila
priložnost za podelitev priznanj in odličij zaslužnim članom in zunanjim
sodelavcem. Predsednik ČD Trebnje Jože Korbar je podelil 5 priznanj,
odlikovanja Antona Janše 3. stopnje so prejeli Anton Starič, Omuška vas,
Anton Bregar, Dolenja vas, Jože Kužnik, Češnjevek, Mirko Hrovat iz Mok
ronoga in Janez Kovačič z Mirne. Odlikovanja Antona Janše 2. stopnje pa
so dobili Ludvik Vidmar iz Trebnjega, Amalija Mandelj z Mirne (na pos
netku), Franc Mrvar iz Zabukovja in Peter Kurent z Vesele Gore. Več o
srečanju prihodnjič! (Foto: P. Perc)

Sklenili pa so, da bodo še delo
vali za zdravo, čisto okolje, saj jih
je predvsem ta, ne pa političen,
interes povezal na začetku. Ker je
bil tudi na tem sestanku prisoten
generalni sekretar Slovenskega
ekološkega gibanja (SEG) Karel
Lipič, kaže, da so ivanški zeleni
pred dilemo, ali naj bi se tudi for
malno pridružili tej strokovni
ekološki organizaciji ali bodo de
lovali kot nekakšno društvo.
Prav gotovo se je nekaterim
vodstvo ZA močno zamerilo, saj
smo slišali tudi izjave, kot na
primer: “Sram me je, da me še
imajo za člana te stranke.” Franc
Hegler je izrazil razočaranje tudi
nad občino in krajevno skupnost
Ivančna Gorica. (Mimogrede naj
pojasnimo, da je v isti stavbi v
zgornjih prostorih županstva prav
tedaj zasedalo vodstvo ivanške
SDS s predsednikom te stranke in
županom Jernejem Lampretom v
isti osebi.)
Zeleni so si ogledali črno ko
munalno deponijo pri Suhem
mostu, v bližini Polževega, in

predlagali sanacijo. Predlagali pa
so tudi sanacijo Črnelskega bajer
ja in industrijske deponije ivanškega Livarja. Lipič je ponudil
pomoč več kot 1200 članov SEG
za strokovno svetovanje. Direktor
tehničnega sektorja Livarja inž.

KOMEMORACIJA
PRI SPOMENIKU
SEVNICA - Krajevna or
ganizacija Zveze borcev
NOB Sevnica prireja skupaj
s scvniško osnovno šolo Sava
Kladnika ob dnevu spomina
na mrtve v sredo, 30. okto
bra, ob 12. uri pri spomeni
ku borcem NOV in žrtvam
okupatorjevega nasilja na
"Egu svobode v Sevnici ko
memoracijo s krajšim kul
turnim programom in pola
ganjem venca. Vabljeni!

Alojz Kozan je spregovoril o ce
loviti ekološki sanaciji pri kupolkah in elektropečeh v Livarju in
da se dobro zaveda, da “nam nad
glavo visi deponija”.'Podrobneje
je spregovoril o odpadkih, ki jih
odlagajo na deponijo, da te niso
okolju nevarne in da računajo, da
jim bo deponija zadoščala še za
okrog 10 let. V Livarju pa so
zavedajo pomena kakovosti in
ekologije za izvoz izdelkov, zato
so konec septembra pridobili tudi
certifikat ISO 9000. Vsega pač ne
morejo narediti čez noč, sta po
vedala Kozan in njegov kolega
Janez Radoš, ki je v Livarju za
dolžen za naložbe.
P. P.

SREČANJE STAREJŠIH
OBČANOV
SEVNICA - Tukajšnja krajevna
organizacija Rdečega križa vabi v
soboto, 26. oktobra, ob 15. uri na
srečanje starejših občanov v je
dilnici sevniške Lisce. Nastopili
bodo učenci sevniške glasbene
šole in ob vedrih zvokih harmoni
ke bo gotovo prijetno, organiza
torji pa niso pozabili na presene
čenja.

Bodo Trebanjci tožili ministrstvo?
ZLA TI JUBILEJ LD TRŽIŠČE - Starešina L D Ciril Flajs je preteklo so
boto orisal razgibano razvojno pot te zelene bratovščine, ki šteje danes 35
članov, gospodari z okrog 4.300 ha površin, v lovišču pa prevladuje srnjad.
Član IO LZS Bojan Fink je poudaril, da Evropa očitno bolj ceni lovce in
da je slovenski zakon o lovu eden najboljših. Lovcem je kot varuhom narave
čestital za velike uspehe tudi sevniški župan Jože Peternel, predsednik sve
ta KS Tržišče Marjan Jamšek pa jim je izročil priznanje KS. Priznanja L D
je iz rok starešine prejelo 5 članov, trije znak za lovske zasluge, Tone Tomažič
(na desni) pa je prejel red za lovske zasluge 3. stopnje LZS. Najstarejši lovec
Nace Strmole se je zahvalil starešini Flajsu s praktičnim darilom, lovcev
pa se je spomnila tudi tržiška šola. Moški pevski zbor Emilu Adamiča iz
Mokronoga, pod vodstvom Staneta Pečka, in dramski krožek tržiške os
novne šole (mentorica Vera Dragan) sta na sobotni slovesnosti ob 50-letnici Lovske družine Tržišče poskrbela za veselo razpoloženje. (Foto: P. P.)

SANJA VOST KRAJINE V GALERIJI ESKULAP - "Bo že držalo, da je
največje bogastvo umetnikovega duha v njegovi človeški skromnosti,”je
dejal umetniški vodja sevniške galerije Eskulap Rudi Stopar ob otvoritvi
razstave del slikarke Darinke Pavletič - Lorenčak. Lorenčakova je v dolgih
letih službovanja kot pedagoginja na Celjskem vzgojila mnogo ljubiteljev
in poznavalcev likovne umetnosti. Njena slikarska izraznost je večplastna
in zavzema potega slikanja z oljnimi barvami in akvarela še grafiko (le
sorez-linorez), ilustracijo (Kurirček) in animirani film (TV Slovenija). Zdaj
se slikarka predaja slikanju s svojo priljubljeno tematiko pokrajine, tihožitij
z rožami v akvarelu ali olju na platnu. Njena posebnost so liki otrok in
obrazi mladih ljudi. (Foto: P Perc)

“Pravila igre” glede proračunske izravnave v Ljubljani ne bi smeli spreminjati med letom
in tudi proti koncu leta ne - Zdaj znaša trebanjski primankljaj 65 milijonov tolarjev
TREBNJE - Trebanjski občinski svetniki so na 19. seji prvikrat sed
li za ovalno mizo v zelo lepo preurejeni in opremljeni sejni sobi. Če je
bila prejšnja sejna soba v sramoto občini, ji je prenovljena lahko v
ponos. In ob tem dosežku je župan Ciril Pungartnik uvodoma nazdravil
s svetniki in gosti. Nekaj kozarcev šampanjca oz. vina pa je morda še
bolj podkurila nekatere svetnike, ki so poskrbeli, daje bilo na seji kar
pestro in vroče.
Župan Pungartnik je v zvezi s
stališčem nadzornega odbora
občine o poročilu o polletni rea
lizaciji proračuna oporekal, da
poslovanje v prvem polletju ne bi
bilo racionalno. Svetniki so skle
nili, da je potrebno podrobneje
razložiti vsebino premoženjske
bilance občine.
Predlog letošnjega trebanjske
ga občinskega proračuna je bil
sestavljen in sprejet skladno z
navodili ministrstva za finance. O
sprejetem proračunu so seznanili
vse porabnike proračunskih sred
stev, zato se TTebanjcem zdi ko
maj sprejemljivo, da bi zdaj zma
njševali zagotovljeno porabo (na
komaj 86 odstotkov!), saj je to v
nasprotju z 52. členom zakona o
lokalni samoupravi, ki nalaga, da
se občinam, ki so pod 90 odstotki
povprečne zagotovljene porabe
na prebivalca, v Sloveniji, zago
tovijo dodatna sredstva. Nov
izračun, ki so ga naredili v Ljub
ljani, bi Tlebanjcem naredil za 65
milijonov veliko proračunsko
luknjo. Pungartnik je predlagal,
da bi zaradi bistvenega zmanjša

Up, da bo tudi podeželje vrednota
Zakaj država ne zna izkoristiti velikih zmogljivosti v ljudeh za ureditev njihovih
najnujnejših potreb? - Protestno pismo B. Kelemine z Blance ministru za finance
BLANCA - V krajevni skupnosti Blanca živi v 7 vaseh s 330 gospo
dinjstvi 1133 prebivalcev. 'Uidi tisti, ki so zaposleni, pretežno v sevniških
in krških podjetjih, pa zvečine po malem tudi kmetujejo. Kot je pove
dal predsednik sveta KS Blanca Branko Kelemina na zadnji seji
občinskega sveta na Blanci, so v preteklosti poskušali z nekaterimi
projekti, ki naj bi spodbudili industrijski razvoj, a so zvečine, kot na
primer Rudnik nekovin, obrat Stillesa, Elana in nazadnje še Silex,
klavrno propadli.
Edini svetli točki sta še tovar
na pletenin Inplet in sadjarska
enota s hladilnico sevniškega
Mercatorja. “Na splošno lahko
ocenimo, da smo ena revnejših in
manj razvitih krajevnih skupno
sti. Vendar po kriterijih države
nismo niti geografsko ogroženi
niti nerazviti, tako da kakršnekoli
pomoči države ne moremo priča
kovati. Tildi s politiko financira
nja ne moremo biti zadovoljni in
bomo ob takšnem nadaljevanju le
še nazadovali. Potrebovali bi svež
kapital in nove ideje za splošno
izboljšanje razmer, predvsem pa
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več denarja za ureditev vodooskrbe, za vzdrževanje in graditev cest
ter ostalo komunalno infrastruk
turo.
Kljub vsem težavam pa ima
mo močno vero in voljo ljudi da
ostanejo na tej zemlji in jo tudi s
svojimi rokami in velikim dele
žem svojih sredstev oblikujejo. Ne
moremo razumeti, zakaj država
vsaj z nekaj dodatnimi sredstvi ne
vzpodbudi tega velikega potencia
la v ljudeh za ureditev njihovih
najnujnejših potreb. Ostane nam
le upanje, da bo tudi podeželje
nekoč vrednota, na katero bomo

* Podjetnik Branko Kelemina,
svetnik SDS v občinskem svetu in
poslanski kandidat, je napisal
protestno pismo ministru za fi
nance mag. Mitji Gaspariju. Mi
nistrstvu je očital nenačelnost, da
se je izognilo povečanju deleža
finančnih sredstev občinam. Po
Keleminovih besedah so kršena
navodila Evropske listine o lokal
ni samoupravi, po kateri bi mora
li občinam zagotoviti vsaj en
zanesljiv davčni vir. Kelemina
meni, da 30 odstotkov dohodnine,
kar znaša v povprečju od 30 do 35
odstotkov celotne javne porabe, še
zdaleč ne zadošča in ne ustreza,
saj bi moralo znašati to razmerje
vsaj 60 do 70 odstotkov.
lahko vsi ponosni,” razmišlja
predsednik sveta KS Blanca Bran
ko Kelemina.

nja sredstev izravnave primanjk
ljaj pokrili tako, da bi proračun-

“Spake” naivcev
v trebanjskem
parku v peč?
Politično nezrele izjave
dr. Tineta Velikonje
TREBNJE - Kandidat SDS
za poslanca v državnem zbo
ru, ob novem letu upokojeni
zdravnik, dr. Tine Velikonja je
veljal za odličnega zdravnika.
Toda zdravniška stroka je eno,
politika pa nekaj povsem dru
gega in v tej dr. Velikonja še ni
niti splaval; čeprav mu treba
priznati, da je odkritosrčen, saj
je povedal, da ga je za kandi
data predlagal predsednik
Janša in da se sam zaveda, da
to verjetno ni najboljša rešitev
za stranko. Ljubljanski zdrav
nik si je ob predstaviti malo
številnim Tlebanjcem (v kul
turnem domu se jih je zbralo le
okrog 20) namreč dovolil izja
vo, da je zanj Trebnje dokaz
zgodbe o neuspehu že ob pri
hodu v to “človeku neprijazno
naselje". Dr. Velikonjo zmoti
že kulturni dom, ki daje podo
bo, kot da je zgrajen v realsocializmu, predvsem pa “ta
park, te spake sprijete... vidiš,
da je to neka provokacija, ker
je blizu župnišče. Ta park je
treba vrniti cerkvi, te spake je
treba dat ne vem kam... ” (“V
peč!” se je zaslišal polglasen
medklic).
P. s.: gre za park pred Galeri
jo likovnih samorastnikov,
med župnijsko cerkvijo in kul
turnim domom, v katerem so
tudi skulpture naivcev, umetni
kov, ki so glas o Trebnjem, kot
mestu naivne umetnosti, po
nesli daleč v svet, kot je ne
davno povedal dolgoletni
umetniški vodja Galerije li
kovnih samorastnikov v Treb
njem, prof. Zoran Kržišnik,
direktor Moderne galerije v
Ljubljani.
PAVEL PERC

skim porabnikom, ki nimajo krit
ja z rebalansom proračuna, real
no zmanjšali pravice za 25 mili
jonov tolarjev, da z zamikom
plačil - prenosom v leto 1997 pokrijejo okrog 20 milijonov to
larjev in da z dodatnim zadolže
vanjem premostijo še 20 milijonov
tolarjev. Župan je predlagal, da
naj Tlebanjci vztrajajo, da bodo
merila popravili tam, kjer je
očino, da občina ni bila obravna
vana korektno. V skrajnem pri
meru pa naj bi trebanjska občina
ministrstvu za finance zagrozila s
tožbo.
P P.

VOLILNA KARAVANA
ZLSD NA MIRNI
MIRNA - Združena lista so
cialnih demokratov Trebnje vabi
na volilno karavano s predvo
lilnim zborovanjem volilk in volilcev trebanjske občine, ki bo na
Mirni v domu Partizan danes, 24.
Oktobra, ob 18. uri. Na zborova
nju se bo predstavila kandidatka
za poslanko v državnem zboru
Zvonka Falkr.er. Zborovanje
bodo popestrili pevci Trebanj
skega okteta in recitatorji. Gost
večera bo Dušan Kumer, glavni
tajnik ZLSD.

RECITAL ZLSD ZA
SEVNIŠKI PRAZNIK
SEVNICA - TUkajšnja
Združena lista vabi občane v
petek, 25. oktobra, ob 18. uri
v kulturno dvorano GD Sev
nica na recital ob občinskem
prazniku. Sodelovali bodo:
ženski oktet Brestanica,
Stanka Macur s solo petjem
ter Rudi Stopar s svojimi
pesmimi in Peter Žuraj z re
citacijami. Prireditev spada
hkrati v predvolilno kampa
njo ZLSD, ki se je pričela v
ponedeljek z javno tribuno o

Jaljevala pa
vembra. V ponedeljek, 28
oktobra, ob3 19. uri bo v kr
meljski gostilni Reše razgo
vor ljudi dobre volje ob kavi
ci in harmonikarju Branetu
Žibcrtu; v sredo, 30. oktobra,
ob 19. uri bo v Loki v tam
kajšnji dvorani recital, nasto
pil pa bo tudi Mešani pevski
zbor Primoža Tlubarja Loka.

Krjavljeve iskrice

POTOP - Vsi člani izvršnega in
nadzornega odbora ivanške Ze
lene alternative (ZA), razen ene j I
članice, so demonstrativno odsto
pili, ker, kot je povedal doseda- I j
nji predsednik ZA v Ivančni
Gorici Franc Hegler, vodstvo ZA
očitno bolj malo zanima, kaj dela i
jo na tem območju, sicer bi se I
odzvali vsaj pisno na več urgenc, i
če že gospoda iz Ljubljane ne
najde več poti v Ivančno Gorico.
Da pa bi samo nekoga “šlepali”
ob volitvah, nak, to pa ne, pravi
jo bivši vodilni ivanške ŽA. Se
bodo v vodstvu ZA v beli Ljub- ;
Ijani vsaj zamislili, kam to pelje?
“Mi smo rekli, da se ne bomo šli
politiko, oni se gredo pa samo
politiko,” je žolčno komentiral
Stefan Kot.
ZAPORA BO - Zeleni po sr
cu, bivši člani ZA, so na Upravni j
enoti v Grosupljem začeli pošto- i
pek za zaporo ceste od peskoko
pa v Podsmreki do ceste Višnja
Gora - Ivančna Gorica, ker so ^
ugotovili, da vodstvo peskokopa
ne kani uresničiti dogovorov oz. |
danih obljub glede onesnaževa- j
nja okolja s prahom in hrupom,
kaj šele asfaltirati to dovozno ce
sto do kamnoloma.

Trebanjske iveri
RADIO MAX KONKUREN; j
ČEN - Že po bežni primerjavi |
cenikov smo lahko brž ugotovili,
da je trebanjski Radio Max po 1
cenah ekonomsko-propagandnih
sporočil povsem konkurenčen,
saj ima zvečine celo precej nižje
cene in bolj natančno izdelan
cenik kot vsa novomeška konku
renca. Na Radiu Max pravijo, da
imajo take cene že od začetka
oddajanja, torej od septembra, in 1<
da cenikov niso posredovali po
tencialnim oglaševalcem v večjih
trebanjskih podjetjih, od koder
so nam prišle na uho v tej rubriki
v prejšnji številki DL zapisane
besede. Na Radiu Max so potožili, da so imeli zaradi te notice
takoj kar nekaj odpovedi že do
govorjenih EPP sporočil. Upa
mo, da bo reakcija tokrat obrat-

KAMIiRA ODKRIVA - Na sobot
nem 10. srečanju čebelarjev n<f
Lanšprežu sta se pojavila tud'
predsednik Čebelarske zveze Slo
venije Lojze Peterle in trebanjsk'
župan Ciril Pungartnik. Prvije prt',
cej govoril, kaj vse so že in kaj naj
bi še dosegli slovenski čebelarji pod
njegovim modrim vodstvom, dne
gi pa je kar nekaj časa zaman
dvigoval roko, a tega predsedujoč'
zbora Peter Kurent “ni opazil <
zato mu je besedo dal kar predsed
nik trebanjskih čebelarjev JoR
Korbar. Pungartnik je bil povsef1
kratek in obljubil, da bodo v občin',
skem proračunu vedno našli kal
denarja za delo čebelarjev. Seveda
sta oba govornika čisto slučajih
tudi kandidata za poslancai 1
novem državnem zboru in morda
sta si ob bežnem pozdravu stisnila
roki, da bi potrdila svetlo prihod'
nosi dosedanji koaliciji SKD i"
LDS...

Sevniški paberki
GLAS VPIJOČEGA V ?&
SČAVI - Svetnik Alojz Zalašče*
(SLS) je na zadnji seji občinske?
sveta predlagal, da je zdaj pr3v3
priložnost za dogovor med stran"
kami, da bi se odločili za podpor
le enemu kandidatu za bližhr
državnozborske volitve, samo ^
bi dobili poslanca iz sevnišk
občine. Zalaščkova pobuda paje'
žal, končala kot glas vpijočega J
puščavi, čeprav je res, daje pri*
zelo pozno na svetlo.
BLANŠKO LOBIRANJE/
Blančani so se odločili, da go**1'
jo občinske svetnike v prostor'
tamkajšnje osnovne šole. da bi *
ti seznanili o že neznosni prosto’
ski stiski na šoli, ki ima po be
■ Mešič*-,
sedah ravnateljice Anice----196 učencev. Ker v okolici BlaflO
uspevajo odlična jabolka, so r
kostanjevem dnevu učenci p’ ,
pravili še dan jabolk, jih razsunL
in po eno lepo zavito podam
svetnikom, v upanju, da si bov^
zapomnili ta dan. Sicer pa so ^
to poskrbele tudi dobre šols*
kuharice.
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Krške novice

ANGLO-AMER1ŠKO - Krški
predstavniki se usmerjajo na ang[o-ameriško civilizacijsko območ
je. Župan je bil v Ameriki, krški
Romi pa pri britanski princesi
Anni. Vendar pozor: župan se je
šel v Ameriko učit, omenjeni
Predstavniki Kerinovega grma pa
so bili pri kraljevski visokosti na
sprejemu!
SEJE - Občinski svet Krško
zaseda etapno, ker očitno ne
more v enem zamahu končati
sklicanih sej. Svetniki dobijo
9.000 tolarjev sejnine in ker tako
radi prekinjajo seje, se po Kr
škem že govori, da bi radi ta de
nar za vsak prihod na sejo, ne pa
samo za vsako dokončano zase
danje.
KAKO BO?! - Krška tovarna
Papirja in celuloze je ustavila
stroje in delavci ne vedo, kako bo
v prihodnje, dosedanji in bodoči
lastniki in drugi pa se pogajajo.
, Vsaka od pogajalskih strani trdi,
' da se zavzema za delavce. Prav to
je sumljivo in zato morajo biti
delavci res pazljivi, da jih ne bi na
koncu vsi pozabili.
PREPIRI - Na krškega župana
seje zgrnil val očitkov, češ da vodi
občino premalo dobro. Po drugi
strani pa župan, očitno v krogu
manj spravljivih in bolj ostrih
somišljenikov, zagotavlja javne
odgovore o razmerah v občini in
o tem, kaj on kot župan leta 1996
sploh lahko naredi. Vsekakor je
v zraku toliko “ognja in mečev”,
da bo opisani nemir še trajal. Kaj
dobrega bodo imeli od krških
tavsov gorjanski zaselki, bohorski kraji in druge vasi na robu
občine in sveta in kaj občina v ce
loti, se bo pa tudi videlo.

Novo v Brežicah
TA JE MOJA - Otvoritve po
slovnih prostorov SKB banke v
I Rrežicah se je udeležil tudi pred
sednik nadzornega sveta SKB
tanke dr. Dimitrij Rupel. Ko je
Ogovoril zbrane, je dejal, da je
omenjena banka njegova banka
m da je on za to banko. Kako da
jo ta mož, ki je svoje čase na
tokratni FSPN predaval študen•om zlasti sociologijo kulture,
Pred tem pa je že pisal tudi lepo
slovne knjige, postal tak finanč
nik in tak propagator omenjene
banke, ni znano. Vprašanje je
btdi, če bi dr. Rupel s takim ve
seljem in tako nastrojen prišel v
Brežice v kakem drugem času in
■te ravno pred volitvami. To vpra
šanje je toliko bolj na mestu, ker
jo bil eden njegovih zadnjih ob
okov v Posavju v času pred prejš
njimi volitvami. Ja, ni kar tako
doktor znanosti in župan.
KOPANJE - Bazeni čateških
*brm privlačijo ljudi ob blizu in
daleč. Vendar pa so kopalci vča
sih tudi malo nejevoljni. Tako
smo v zadnjem času prejeli v
nredništvo precej klicev o kopa
nju v tamkajšnjih bazenih. Eden
nd teh je bil, da ljudje ne znajo
“Porabljati magnetne kartice in
da ne vedo, kako se z njeno po
lnočjo plačuje čas kopanja. Kaka
naseda kopališkega osebja pri
“hodu bi najbrž že prav prišla.
Mogoče pa o teh rečeh kje kaj
biše, in če že, naj raje napišejo z
tolikimi črkami, da se bo bolje
“idelo.
. Dimitrij in almira - Ko
m na otvoritvi bančnih poslovnih
Prostorov direktorica bančne
toote Almira Božovič končala
tovor in se umaknila od mikrofo
ni je dr. Dimitrij Rupel izrekel
Pohvalo za njen pravkar končani
Ppstop. Ali seje ljubljanski župan
“plašču tako dobro počutil ob
direktoričini nezimski obleki ali
1“ nekdanjega zunanjega ministra
“čaral odločen in prijeten govor,
težko rekli, najbrž pa je delotolo kar oboje.
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IZ
BREŽIŠKE
PORODNIŠNICE

V času od 12. do 17. oktobra
to v brežiški porodnišnici ro"de: Anita Krznarič iz Krškega
'Nino, Martina Čižmek iz SeJovega - Karmen, Alojzija GerMk iz Brežic - Aleša, Silva Gor(“p iz Koprivnice - Žiga, Tinja
mitkovič iz Krškega - Pio, DaJljela Kodrič iz Brestanice Martina, Pavica Novak iz Šentovea - Ivana, Irena Glogovšek
“Jesenic na Dol. - Miha, MitM Bajs iz Jesenic na Dol. Jleša, Sladana Slovenec iz
vškega - Alena in Andela, Lu*;lja Brajdič iz Krškega - Jagu-

V

Čestitamo!

MM 1Z M A S I H
O S C I M
Evropska zveza nas bo drago stala Pravica do
Posavski gospodarstveniki vidijo v vključevanju v Evropsko zvezo obilo težav • Podrobneje
o postopnem ukinjanju carin - Pogajalci so bili izbrani po politični poti
KRŠKO - Osrednja točka dnevnega reda osme seje upravnega odbora
Gospodarske zbornice Slovenije - območne zbornice za Posavje je bilo
vključevanje Slovenije v Evropsko zvezo, oziroma sporazum INTEKIM, ki opredeljuje dinamiko odpiranja slovenskega trga z zniževanjem
carin in evropskega trga v delu, ki še ni popolnoma liberaliziran za naše
proizvode, ki so predmet kvot in plafonov.
Mnenje večine je bilo, da pred
stavniki gospodarstva niso dovolj
vključeni v pogajanja niti pri pri
pravi naše zakonodaje ter da so z
zakoni seznanjeni prepozno, da bi
se na nove razmere lahko pravo
časno in učinkovito pripravili.
INTERIM sporazum o trgovi
ni med Evropsko zvezo in Sloveni
jo je posavskim gospodarstveni
kom predstavila mag. Andreja
Jerina, vodja oddelka Evropske
zveze pri GZS. Sporazum, ki naj
bi začel veljati 1. januarja prihod
nje leto, določa za proizvode s
takoimenovane liste B v letu 1997
znižanje uvoznih dajatev na 55
odst. osnovne carinske stopnje, v
letu 1998 na 30 odst., leta 1999 na
15 odst. in leta 2000 popolno
ukinitev carinskih dajatev. Za
proizvode z liste C je predvideno
nekoliko počasnejše zniževanje

KONCERTA GLASBENE
ŠOLE BREŽICE

uvoznih dajatev. V kolikor novi
državni zbor INTERIM spora
zuma ne bi ratificiral, bi morala
vlada podpisati začasni sporazum
ali pa bi sporazum začel veljati
leto pozneje in bi določal še
hitrejše zniževanje uvoznih daja
tev. Sporazum ne velja naprimer
za kmetijske proizvode, za katere
velja poseben protokol in bodo
predmet stalnih in občutljivih
pogajanj, prav tako velja poseben
protokol za tekstilne izdelke, iz
sporazuma pa je izvzetih še nekaj
drugih proizvodov.
Mag. Andreja Jerina je med
drugim povedala tudi, da so bili
naši pogajalci postavljeni po
politični poti in ne na osnovi
strokovnosti, kar nas je spravilo v
precej slabši pogajalski položaj,
pa tudi nekatera določila spora
zuma so zaradi tega neusklajena
z razmerami slovenskega gospo
darstva. Prav tako se ob vključe
vanju v Evropsko zvezo postavlja
vprašane zaščite Slovenije oziro-

* Na seji so člani upravnega
odbora območne zbornice dali
podporo svoji krovni organizaciji
pri odpovedi splošne kolektivne
pogodbe za gospodarstvo, pri
čemer so poudarili, da pravice do
regresa, bolniške in nekaterih
drugih nadomestil ne izvirajo iz
dela, ampak iz delovnega razmer
ja. Zadeva je v Posavju še posebej
občutljiva, saj je kar precej pod
jetij tudi zaradi sorazmerno ve
likih stroškov dela v težkem po
ložaju. Med drugim so člani up
ravnega odbora izbrali tudi kan
didata za priznanja GZS - Boru
ta Mokroviča iz Term Čatež za
veliko nagrado in mag. Janeza
Isteniča za malo nagrado.
ma neobstoječe strategije zaščite
njenih naravnih bogastev.
Državni proračun naj bi bil po
nekaterih izračunih zaradi izpada
earin prikrajšan za okoli 20 mili
jard nemških mark letno. Resje,
da bodo postali ti izdelki za naše
ga kupca cenejši, a vseeno bo
takšen primanjkljaj v državni bla
gajni težko zapolniti. Tako je me
nila večina razpravljalcev.
I. VIDMAR

BREŽICE - Glasbena šola
Brežice bo v okviru svojega letne
ga delovnega načrta za šolsko leto
1996/97 pripravila 16. novembra v
Posavskem muzeju Brežice kon
cert citrarke Jasmine Mandžuke.
18. decembra bo v posavskem
muzeju predbožični koncert nek
danjih in sedanjih učencev Glas
bene šole Brežice.

NOV DELOVNI CAS
UPRAVNIH ORGANOV
KRŠKO - Upravni organi
občine Krško s 1. novem
brom prehajajo na nov de
lovni čas. Ta je naslednji: v
ponedeljek, torek in četrtek
od 7. do 15. ure, v sredo od 7.
do 16. in v petek od 7. do 14.

Brežiški oktober
Ob občinskem prazniku* v
BREŽICE - V počastitev 28.
oktobra, brežiškega občinskega
praznika, se bo zvrstilo še precej
dogodkov. Tiko bodo jutri, 25.
oktobra, ob 11. uri odprli obnov
ljen most čez Savo in Krko, ob 19.
uri bo v restavraciji Blagovnice
Brežice ob 130-letnici RK sreča
nje aktivistov Rdečega križa in
prostovoljnih darovalcev krvi s
podelitvijo priznanj. V soboto ob
9. uri bo na Sromljah proslava v
sklopu 20. pohoda Po poteh Bre
žiške čete, ob 17. uri tega dne bo
v Blagovnici v Brežicah svečana
skupščina ob 40-letnici Ribiške
družine Brežice s kulturnim pro
gramom in podelitvijo priznanj.
Za nedeljo ob 7.30 na Krki v
Borštu napoveduje brežiška ribi
ška družina tradicionalno tekmo
vanje za prehodni pokal Brežic,
ob 17. uri pripravlja Društvo štu
dentov Brežice v avditoriju Posav
skega muzeja veselo snidenje s
pisateljem in pesnikom Ivanom
Sivcem ob spremljavi Tinija Hervola.
Na praznik, 28. oktobra, ob
15.30 bodo na Prilipah odkrili
spominsko obeležje dogodkom iz
leta 1991, ob 17. uri bo v viteški
dvorani brežiškega gradu svečana
seja občinskega sveta. 29. oktobra
ob 14. uri bodo v Brežicah odprli
poslovne prostore podjetja Utrip,
ob 20. uri bo v brežiškem prosvet
nem domu promocijski koncert
Lopatič Family Banda ob izidu
kasete in zgoščenke Na dež. Pred
zadnjega oktobra bosta dve otvo
ritvi, in sicer ob 14. uri ceste Slopno-Sv. Križ-Sv. Barbara in ob
15.30 ceste Sv.Jedrt-Kerinov križobčinska meja. Med prireditve ob
prazniku spada tudi otvoritev
brežiške kavarne Amarcord 16.
oktobra.
O nekaterih dogodkih “breži
škega oktobra” v občini poroča
mo v časopisu drugje.
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NOVI PROSTORI SKB BANKE - Vpetek, 18. oktobra, je SKB banka d. d.
v Brežicah v’ Ulici prvih borcev odprla 250 kv. metrov novih poslovnih pro
storov. Otvoritvi, od koderje tudi fotografija, so poleg Ivana Nerada, pred
sednika uprave banke, prisostvovali med drugimi dr. Dimitrij Rupel, pred
sednik nadzornega sveta SKB banke in ljubljanski župan, Almira Božovič,
direktorica brežiške poslovne enote omenjene banke, in JožeAvšič, župan
občine Brežice. (Foto: L. M.)

JE KRŠKO
PREVENTIVNO
USTAVILI
KRŠKO - V petek zvečer
so preventivno zaustavili
jedrsko elektrarno Krško, da
bodo odpravili mapjše poma
njkljivosti v sekundarnem
delu elektrarne in da bodo
zagotovili polno razpoložlji
vost v zimskem obdobju. Za
ustavitev, do katere je prišlo
v soglasju z dispečersko služ
bo, so izbrali ta čas zaradi
ugodnih energetskih razmer.
Ob zaustavitvi so predvide
vali, da bodo elektrarno po
novno vključili v elektroener
getsko omrežje do 22. okto
bra.

Vlom v garažo
DOBOVA, TRŽIŠČE - V Po
savju so tatovi spet na pohodu, v
omenjenih dveh primerih pa so
pokradli za kar lepo vsoto denar
ja. Od 10. do 20. oktobra je nek
do vlomil v tovorno vozilo, ki ga
je v Dobovi parkiral 35-letni D. D
iz Zaprešiča na Hrvaškem. Nepri
diprav je ukradel oba sedeža,
ključavnico krmilnega mehaniz
ma, avtoradiokasetofon, več oro
dja in gasilni aparat. Lastnika je s
tem oškodoval za 300 tisočakov.
Za petkrat tolikšno vrednost pa
je vlomilec in tat oškodoval 31letnega V. S. iz Kaplje vasi, ko je v
času od 19. oktobra med 16. uro
in 17.30 naslednjega dne prišel do
stanovanjske hiše v Tžišču št. 27,
vlomil v garažo in iz nje odnesel:
6 avtomobilskih gum skupaj s
platišči, dva senčnika, originalni
volan in rezervni menjalnik za nis
sana, 4 nove prednje diske za
zavore, več 5-litrskih kant z oljem,
novo turbino, 8 luči in disk plošči
ce za nissana, tekmovalne svečke,

srečnega
otroštva
Okrogla miza OZPM
Neurejenost otroških ig
rišč in igral je osrednja tema,
ki ji je Zveza prijateljev mla
dine Slovenije posvetila po
sebno pozornost ob letoš
njem tednu otroka. O tej
problematiki so spregovorili
tudi na okrogli mizi v Kr
škem, ki sta jo skupaj orga
nizirala občinska ZPM in
časopis Naš glas. Med drugi
mi so na omizje povabili Lia
no Kalčina Srhoj, generalno
sekretarko ZPMS, ravnate
lje osnovnih šol v občini ter
predstavnike športne zveze,
državne uprave in občine
Krško.
Udeleženci so bili enotne
ga mnenja, da se temeljni
problem kaže v brezbrižnosti
družbe do otroških igrišč in
igral. Zato jih je večina danes
slabo vzdrževanih, zanemar
jenih in veliko tudi uničenih.
Ih odnos je treba spremeni
ti, saj imajo otroci pravico
živeti polno in srečno otro
štvo, odrasli pa imamo moč,
da jim to omogočimo, kot je
povedala Olga Košir, ravna
teljica OŠ Senovo in pred
sednica komisije za otrokove
pravice pri ZPM Slovenije.
Izkušnje kažejo, daje otro
kom potrebna tudi organizi
rana dejavnost in vsebina, ne
pa samo prostor. Državna
uprava naj bi poskrbela za
lastnino in upravljanje otro
ških igrišč, v občinskem pro
računu naj bi se zagotovila
sredstva za njihovo vzdrže
vanje in varovanje. Lahko bi
tudi preko javnih del vključili
brezposelne osebe, ki imajo
znanje in veselje za delo z
otroki. Tildi z omenjeno skrb
jo bomo pripomogli, da se
bodo otroci razvijali v zdrave
osebnosti, sposobne spreje
manja odločitev.
B. BJEGOVIČ

MM
HIŠA SLOVENSKOBAVARSKEGA
PRIJATELJSTVA

PODSREDA - Kozjanski park
in Bavarsko-slovensko društvo sta
s pomočjo ministrstva za kulturo
RS, Škofijskega ordinariata Mari
bor in pristojne bavarsko-slovenske komisije pri bavarski državni
pisarni dokončala celovito preno
vo nekdanje kaplanije v Podsredi
in jo preuredila v Hišo slovenskobavarskega prijateljstva z bavar
sko knjižnico, bavarsko sobo in
večnamenskim razstavnim pro
storom. V soboto, 26. oktobra, ob
14. uri bo otvoritev in blagoslovi
tev Hiše slovensko-bavarskega
prijateljstva. Ob dogodku so pri
pravili spremljevalni program, ki
bo trajal od petka do nedelje.

OKTOBRSKE
PRIREDITVE SKD
KRŠKO - Slovenski krščanski
demokrati, občinski odbor Krško,
bodo v tem mesecu organizirali
več prireditev. Jutri ob 18. uri - ob
tem času bodo tudi druge naštete
prireditve - bo v cerkvi sv. Jurija
na Zdolah koncert duhovnih
pesmi ameriške skupine Exaltation in solistke sopranistke Patty
Davis, v soboto bo v kulturnem
domu v Kostanjevici na Krki
gledališka predstava Igra o izgub
ljenem sinu v izvedbi mladinske
skupine iz Šentjerneja, v ponede
ljek, 28. oktobra, bo v Kulturnem
domu Krško v počastitev dneva
reformacije koncert duhovnih
pesmi ameriške pevke Linde Septien; v torek pa bo na Raki v telo
vadnici osnovne šole koncert
Kavbojci in indijanci, ki ga bo iz
vedla slovenska glasbena skupina
Čuki.

KONCERT
LJUBLJANSKIH
MADRIGALISTOV
BREŽICE - V soboto ob 19. uri
bo v Slavnostni dvorani brežiške
ga gradu slavnostni koncert Ljub
ljanskih madrigalistov pod vod
stvom Matjaža Sčeka. Koncert, ki
spada med prireditve ob breži
škem občinskem prazniku in kate
rega pokrovitelj je Posavski muzej
Brežice, komorni zbor organizira
v sodelovanju z zvezo kulturnih
organizacij Brežice. Ljubljanski
madrigalisti se bodo predstavili s
15 skladbami.

Zakaj tako počasi do odškodnine
V upravni enoti Brežice se trudijo kar najhitreje ustreči prosilcem za vojno odškodnino
■ Nepopolna zakonodaja - Več kot petina prebivalcev zahteva rento
BREŽICE - V Sloveniji je bila sieer sprejeta zakonodaja o žrtvah
vojnega nasilja, vendar država ni sprejela spremljevalnih ukrepov za
izvajanje te zakonodaje. Upravna enota Brežice dela po svojih
najboljših močeh in ob velikem števili vlog se trudi stvari reševati v
najkrajših možnih rokih. V tem smislu j» pojasnil razloge za domnevno
počasno delo upravnih organov Darko bukovinski, načelnik upravne
enote Brežice.
Da brežiška upravna enota dela
v nekakšnih izrednih razmerah,
zgovorno kaže število prejetih
zahtevkov za priznanje statusa
žrtev vojnega nasilja in drugih
pravic ali statusa vojnega vetera
na. Upravna enota je do 16. okto
bra prejela skupno 5.549 vlog. Th
številka pomeni, da je oddalo
zahtevek za vojno odškodnino več
kot petina vseh prebivalcev in več
kot 29 odst. vseh volilnih upravi
čencev v občini Brežice.
Med navedenimi 5.549 vlogami
je 4.851 zahtevkov za priznanje

RAZSTAVA DEL MIRE
PREGELJ
BREŽICE - Posavski muzej
Brežice in Galerija Kulturnega
centra Ivana Napotnika iz Vele
nja sta ob brežiškem občinskem
prazniku pripravila pregledno
razstavo likovnih del Mire Pregelj
(1905-1966). Odprli jo bodo da
nes, 24. oktobra, ob 18. uri v gale
riji Posavskega muzeja. Razstavo
bo odprl direktor Festivala Breži
ce Klemen Ramovš, avtorico in
njena dela pa bosta predstavila dr.
Mirko Juteršek in umetnostna
zgodovinarka Milena Koren Bo
žiček. Na ogled bo do 15. decem
bra.

statusa žrtve vojnega nasilja, kar
je razumljivo, saj je (bilo) v Posav
ju veliko izgnancev, ki jim ob zb
ranih dokazilih pripada ta status.
246 je dodatnih novih zahtevkov
za uskladitev rente in 479 zahtev
kov za priznanje statusa vojnega
veterana.
Ob koncu oktobra bodo na
podlagi predhodno obdelanih
vlog izplačali upravičencem 41
rent. Tb število izplačanih vojnih
odškodnin posameznikom bi bilo
najbrž precej višje, če bi upravna
enota lahko delala hitreje, kar pa
ne more zaradi različnih razlogov.
“Premalo je računalniške opreme,
vključno z ustreznimi programi.
Ni strokovno usposobljenih ljudi,
ki bi v upravni enoti delali na
področju omenjene zakonodaje.
Kadrovski problem je v tem, da je

pri nas premalo ljudi z ustreznim
izpitom in da tisti, ki so usposob
ljeni, ne sprejmejo dela samo za
določen čas, kar je seveda razum
ljivo. Zamudno je tudi dokazo
vanje statusa. V predpisanih
postopkih je ozko grlo revizija,
kamor moramo z upravne enote
poslati odločbe, ki jih napišemo
pri nas,” je povedal med drugim
Darko Bukovinski. Župan Jože

• V upravni enoti Brežice so
napisali že 2.000 uradnih za
znamkov, česar po zakonu niso
bili dolžni storiti, vendar so nare
dili, da bi prosilcem skrajšali up
ravne poti. K^j bi bilo šele, če tega
ne bi naredili, najbrž pove dejst
vo, da se še zdaj oglasi v upravno
enoto dnevno 40 do 50 ljudi, kijih
zanimajo možnosti za pridobitev
statusa in rente.
Avšič je zaradi počasnih postop
kov napovedal svojo pobudo za
spremembe zakona, ki naj bi
pospešile revizijo.
M. LUZAR

OB 28. ofštoBm,
praz.nifčfU' oBčirte 'Brežice,
čestitamo
vsem oBčanfcfarn in občanom
oBčirte Brežice!
ACojzij Slavico Su-šin
prcčCsedni<č.obČinsks.gu sveta
občine ‘Brežice

Jože JlvŠič
župan
občine Brežice
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Kdo in zakaj kupuje naše delnice Zakaj trkajo m naša vrata
Certifikati očitno le niso bili papirji brez vrednosti - Nejasnosti pri prodaji in kupovanju
privatizacijskih delnic - Kdo bo delil dobiček in kdo plačal dohodnino

ODOBRENA PRVA
POSOJILA
RIBNICA - Upravni odbor
Sklada za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti sloven
skega podeželja je na seji te dni
obravnaval vloge, ki so prispele na
prvi javni razpis do 31. avgusta
letos ter odobril prva posojila.
Skladje odobril posojilo 197 pro
silcem (od skupno 269 prispelih
vlog), in sicer v skupni vrednosti
593 milijonov tolarjev. Člani up
ravnega odbora so poudarili, da
so imeli težko delo, saj je na raz
pis prispelo veliko dobrih projek
tov. Za vloge, ki so prispele do 30.
septembra, je tako v prvem jav
nem razpisu na voljo še 157 mili
jonov tolarjev. Ih znesek pa ne bo
zadostoval, saj je 156 prosilcev
zaprosilo za posojila v skupni
vrednosti 957 milijonov tolarjev.
Septembrske vloge bo sklad ob
ravnaval predvidoma 15. novem
bra.

NEZAINTERESIRANOST?
ČRNOMELJ - Črnomaljska
občina je pretekli petek pripravi
la v sodelovanju z gospodarskim
interesnim združenjem Riedenburg iz Žalca, katerega namen je,
da čim bolj poveča število uporab
nikov domače pomoči, brezplač
no svetovanje za občane, podjet
nike, obrtnike in nezaposlene iz
črnomaljske občine. Na svetova
nju bi ljudje lahko zvedeli, kako
pridobiti nove posle. A po nasve
te je prišlo, čeprav so bili zastonj,
zelo malo ljudi. Ali Črnomaljci res
že vse vedo in zato ne potrebuje
jo nikakršnih informacij več ali pa
gre zgolj za nezainteresiranost v
smislu, kdo nam pa sploh še lah
ko pomaga in to celo zastonj?

SE BREZ TURISTIČNE
PISARNE
TREBNJE - Veliko pajčevine
seje že nabralo v turistični pisar
ni v Uebnjem, pisarna pa še ved
no ni odprta, kot da se to nikogar
ne tiče. Se bodo trebanjski svetni
ki in županstvo spomnili, da bi le
lahko naredili kakšen korak za
napredek turizma tudi na ta na
čin, če že ni njihova skrb, da tre
banjska avtobusna postaja ne pre
more voznega reda in morajo pot
niki za informacije, kako vozijo
avtobusi iz TVebnjega, spraševati v
Ljubljano!

Če je še pred nedavnim večina Slovencev mislila, daje certifikat, ki
gaje dobila od države, takorekoč papir brez vrednosti, danes zagotovo
ne mislijo tako, s<y je nasilje zbiralcev takoimenovanih privatizacijskih
delnic, ki sojih ljudje dobili za svoje certifikate, iz dneva v dan večje.
Cena teh delnic stalno narašča in marsikoga, ki potrebuje denar, lah
ko hitro prepričajo, da jih proda. Mnogi si ob tem zastavljajo številna
vprašaja - je taka prodaja sploh zakonita in dovoljena, koliko in komu
se tako početje izplača, kakšni so sploh cilji države, da tako ravnanje
potihem celo vzpodbuja?
som pogodbe o prodaji takih del
Za odgovor na nekatera vpraša
nic njihov lastnik še ni zamenjal.
nja smo poprosili ljudi, ki o tem
Lastništvo bo prišlo v roke kupca
največ vedo, saj je proces lastni
šele potem, ko bo Krka vpisana v
njenja del njihovega vsakdana.
sodni register, prenos lastništva
Lastninjenje se je namreč iz po
pa bo moral biti opravljen pri
slanskih klopi in teoretičnih raz
pooblaščenem borznem posredni
govorov že zdavnaj preselilo v
ku, kar pomeni, da bo vsak, ki je
podjetja, borznoposredniške hiše
prodal privatizacijsko delnico,
in družbe za upravljanje.
moral, ko bo to mogoče, pri borz
nem posredniku še enkrat podpi
sati dokumente. Pri prodaji vred
nostnih papirjev gre tudi za vpra
šanje davka, ki bo določen z za
konom, pa tudi za dohodnino.
Največji problem pri prenosu
lastništva je pri prodaji delnic iz
interne razdelitve, za katere po
zakonu o lastninskem preobliko
vanju podjetij velja, da bo prenos
lastništva možen šele dve leti po
vpisu delniške družbe v sodni regi
ster, pri čemer je izjema dedova
nje. Ža ostale privatizacijske del
nice je pogoj za prenos lastništva
le vpis družbe v sodni register.
Za naše podjetje tako trgova
nje s privatizacijskimi delnicami
ZVEZDANA BAJC, Krka, to
ne pomeni nič nevarnega ali po
varna zdravil, Novo mesto: “Ker
sebnega, saj je takorekoč vseeno,
se je sklad za razvoj odločil, da
kdo ima tvoj papir. To velja, dok
privatizacijske delnice Krke pro
ler ne bi dobila posamezna fizična
da pooblaščenim investicijskim
ali pravna oseba tako veliko števi
družbam, še preden je Krka dobi
lo delnic oziroma delež pri last
la drugo soglasje in je še vedno
ništvu, s čimer bi lahko bistveno
družbeno podjetje s popolno
vplivala na poslovanje oziroma
odgovornostjo ter še ni vpisana v
vodenje podjetja. Nevarno bi bilo,
sodni register kot delniška druž
če bi za večjim številom različnih
ba, menimo, da naj bi bili potem
kupcev - borznoposredniškimi
tudi vsi posli s prodajo privatiza
hišami - stal en in isti partner, pa
cijskih delnic Krke legalni. Krka
naj si bo to banka, podjetje ali
še ni delniška družba in kot taka
posameznik. Dolgoročni interes
tudi še ni vpisana v sodni register,
podjetja je stabilno lastništvo,
zato njene delnice s pravnega vidi
torej, da se lastniki podjetja oziro
ka to še niso, lahko bi jim rekli
ma delničarji ne bi bistveno me
delnice v narekovaju. Krka se last
njali.
nini po kombinirani metodi in je
Če si ob vsem tem dovolimo še
opravila interno delitev, notranji
nasvet lastnikom Krkinih delnic,
odkup in javno prodajo delnic ter
lahko rečemo, naj jih za sedaj še
seveda prenos na sklade.
ne prodajajo. Če je bila cena Krki
Thkoj ko so ljudje dobili obve
ne delnice ob začetku trgovanja
stila o vplačilu delnic, se je s temi
4.000 tolarjev, sedaj pa je že oko
obvestili začelo trgovati. Ti posli
li 10.000, je zelo verjetno, da bo še
sicer niso prepovedani, so pa lah
naraščala, še posebej, ko bodo
ko zelo rizični, tako za prodajal
Krkine delnice začele kotirati na
ca kot kupca. Dogaja se, da ljudje
borzi.”
podpisujejo pogodbe, denarja
LJUDMILA BAJEC, Dolenj
oziroma kupnine pa ne dobijo.
ska borznoposredniška družba,
Uidi cena delnic je, odkar jih ku
Novo mesto: “Borznoposredniške
pujejo, zrasla za več kot 100 od
hiše privatizacijske delnice ne ku
stotkov, tako da se tisti, ki so svoje
pujemo zase, saj jih za lastni portprodali takoj, sedaj čutijo ogolju
felj ne potrebujemo toliko, pač pa
fani.
pri tem le posredujemo. Pravi
Tfeba je vedeti, da se s podpikupci delnic so različni in imajo
pri tem različne interese. Med nji

Kako kaže na borzi?
Ste med tistimi, ki so zadnji
teden dnevno sledili dogajanjem
na borzi? Sejem bilje iivl Težko
je bilo slediti vsem dogajanjem,
ob tem, da smo bili priča izjem
no velikemu prometu in niha
njem tečajev.
Ponovno so bili najuspešnejši
tisti, ki so prodajali delnice Kolin
ske, za katere so iztrfili te več kot
800.000 tolarjev, če so vlotili v
Kolinsko certifikat v višini
400.000 tolarjev, ter delnice pro
dali pri ceni 2.300 tolarjev. Ibje
bil tudi najvišji tečaj. Ne smemo
pozabiti, da so poleg tega prejeli
tudi dividende za 3 leta.
Prav tako so zadovoljni delni
čarji Leka, le škoda, da so dobili
del certifikata vrnjenega. Tildi
delnice l-eka so te dosegle 22.000
tolarjev za delnico.
Nekoliko dlje bo potrebno
počakati z delnicami Mercatorja.
Tildi tem se v zadrtem času bolje
piše, vendar se njihov tečaj ne
more dvigniti dosti čez 4.000 to
larjev. Ibje še vedno zelo malo, če
ta tečaj primerjamo s knjigovod
sko vrednostjo delnice, ki je več
kot za 70% višja. Kot vemo, je bilo
prav delničarjev Mercatorja po
številu največ. Ko se bo število
delničarjev znitalo, delnice pa
bodo v rokah tistih lastnikov, ki
bodo imeli delnice za dolgoroč
nejšo nalotbo, bo cena te delnice
znatno ugodnejša. Tiste, ki so
svoje prihranke naloiili v delnice
v začetku leta ali še prej, so
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doseteni tečaji vzpodbudili k
prodaji, sqj so bili zaslužki kar
solidni. Ib je veljalo več ali manj
za vse bančne delnice, med kateri
mi beležijo najvišji porast delnice
SKB banke, katerih tečaj v zad
njih dneh spet pada, vendar se z
njimi še vedno trguje nad 40.000
tolarjev. Delničarji Dolenjske
banke pa lahko iztržijo za delni
co približno 13.000 tolarjev, kar
je še vedno malo glede na rezul
tate te banke. Porast beležijo tudi
delnice Term Čatež, vendar
12.000tolarjev za delnico še ved
no ni veliko glede na poslovanje
te družbe.
Iz dneva v dan se zvišuje tudi
cena Krkinim delnicam.
n. Čeprav
Cep
še niso delnice, se trguje s pravi
cami iz delnic. Postopek pri trgo
vanju pravicje zato prirejen. Tbdi
v naši družbi omogočamo proda
jo in nakup teh pravic. Trenutna
cena znaša 11.000 tolarjev za
razred G in E ter 5.600 tolarjev
za razred B.
Vsem delničarjem svetujemo,
da ne prodajajo delnic za vsako
ceno, predprodajo pa naj poišče
jo nasvet tudi pri borznem po
sredniku. Predvsem si velja za
pomniti, da se delnica kupuje pri
nizki ceni in prodaja pri visoki,
oziroma takrat, ko prodaja ne
prinaša izgub.
RAJEC LJUDMILA
Dolenjska borznoposredniška družba
DBD, d.o.o., Novo mesto, Novi trg 5
Til.: 068/323-553, 323-554

kar gre predvsem pri dobrih pod
jetjih. Med kupci lahko najdemo
tudi direktorje, ki na ta način od
kupujejo podjetje, v katerem so
zaposleni.
Ljudje, ki nam želijo prodati
delnice ali jih kupiti, nam morajo
posredovati svojo EMŠO in točen
naslov. S temi podatki lahko ugo
tovimo lastništvo delnice, če gre
za prodajalca, oziroma nam omo
gočajo preknjižbo lastništva, ko
gre za kupca. Če register lastni
kov oziroma delniška knjiga že
obstaja, se lastništvo lahko prepi
še takoj. V primeru delnic Krke,
ki so med najbolj iskanimi, se
pravzaprav ne trguje z delnicami,
ampak s pravicami iz naslova
delnic. V takem primeru pri nas
zahtevamo originalno obvestilo o
lastništvu bodočih delnic. TU seve
da obstaja tveganje, saj ima lahko
prodajalec več obvestil in tako iste
delnice večkrat proda. Tveganje
mora pač prevzeti kupec, ki lah
ko stvar kasneje uredi na sodišču,
ob tem, da se pri prodaji podpiše
pogodba, v kateri prodajalec
delnice izjavi, da iste delnice še ni
na nikakršen način odtujil in daje
je, če bi se to zgodilo, pripravljen
plačati določeno kazen.
Priporočamo, naj ljudje delnice
prodajajo le preko pooblaščenih
družb za posredovanje in trgova
nje z vrednostnimi papirji, ki ima
jo za te posle usposobljene in
pooblaščene ljudi - borzne po
srednike - in so neposredno pri
ključene na BIS (računalniški
borznoinformativni sistem), pre
ko katerega se dnevno trguje z
vrednostnimi papirji in pri kater
em ima stranka ves čas vpogled v
cene, ki v enem samem dnevu lah
ko nihajo tudi za 20 odst. Na Do
lenjskem, v Posavju in v Beli kra-

Za odgovor, kaj se dogaja, da
nekdo kar naprej trka na naša vra
ta in na vsak način hoče kupiti
naše delnice, je treba poseči neko
liko nazaj in na nek način tudi
naprej. Temeljni vzrok za proces
privatizacije družbenega premo
ženja oziroma družbenih podjetij
je bila predpostavka, da družbena
lastnina ne omogoča razvoja gos
podarstva in da morajo podjetja
dobiti konkretne lastnike. Da bi
nekdaj družbeno lastnino pokupili
Slovenci, ni bilo mogoče, saj niti
slučajno nismo imeli toliko denar
ja, zakonodajalci pa so zadevo
rešili tako, da so vsakemu držav
ljanu glede na starost razdelili last
ninski certifikat, s katerim lahko
vsi sodelujemo pri lastninjenju. S
tem pa proces lastninjenja še ni
končan, saj bi na ta način nekoč
slovensko družbeno gospodarstvo
dobilo skoraj dva milijona majh
nih lastnikov, ki s podjetji ob tako
razdrobljenih lastninskih deležih
ne bi mogli upravljati in bi bili
tako rekoč na istem. Drugo stop
njo lastninskega problikovanja
nakdaj družbenih podjetij pred
stavlja koncentracija lastništva v
rokah tistih, ki imajo interes biti
lastniki, bodisi zaradi odločilne
besede pri upravljanju določenih
podjetij, bodisi zaradi zaslužka na
račun dividend in prekupčevanja
z lastništvom oziroma z delni
cami.
Preprosto povedano, v končni
fazi bomo Slovenci razdeljeni na
jini sta taki družbi zaenkrat le dve
- Dolenjska borznoposredniška
družba Novo mesto in Perspekti
va Metlika. Ljudem priporočam,
naj ne prodajajo ali kupujejo
delnic za vsako ceno, ampak naj si
vzamejo čas in počakajo na naj
ugodnejši tečaj.”

BOJAN ŠTIH, pooblaščena
družba za upravljanje Vizija: “Vi

zija se ni vključila v trgovanje sl
privatizacijskimi delnicami, ki ne
kotirajo na borzi oziroma niso
vpisane pri klirinško depotfl1
službi, preko borznoposredniški!11
hiš za naša sklada Vizija in Vizija
1. Tilko kot ostali imamo določene |
pomisleke, saj v mnogih primeri!1
ne gre za prenašanje lastništva,
ampak pravic. Obstaja bojazen,
da podjetja na osnovi pogodbe ne
bodo naredila preknjižbe. Vpra
šanje je tudi, kako bo z dividen
dami, tam kjer podjetje oziroma
njegovi lastniki še niso vpisaniv
KDD (Klirinško depotna druž
ba). Dividend podjetja, ki so ime
la dobiček, ne bodo izplačevala
kupcem delnic, ampak bivšim last;
nikom, ki bodo še vedno vpisan1
v knjige delničarjev. Tli bo prišle
do določenih procesov, pri kate
rih nočemo sodelovati. Pojavil se
bo tudi problem o plačilu dohod
nine pri izplačilu dividende.'
IGOR VIDMAK

Namesto praznovanja v stečaj
Podjetje Inkop Kočevje je šel v stečaj - Brez dela so ostali 103 delavci

KOČEVJE - Inkop Kočevje bi v teh dneh lahko slavili 50. obletnico
obstoja, vendar pa praznovanja visokega jubileja podjetje ni dočakalo,
saj je od 23. septembra po sklepu stečajnega sodišča v stečaju.
Razlogi za uvedbo stečajnega
stroškov: niso bile izvedene depostopka v kovinsko-predelovalzinvesticije, ni se opuščalo neren
nem podjetju Inkop izhajajo iz
tabilnih programov in ne odpu
nesposobnosti podjetja, da bi se
ščalo dejanskih tehnoloških vi
prilagodilo spremenjenim pogo
škov,” pravi pogodbeni delavec
jem poslovanja po izgubi jugoslo
pri stečajnem dolžniku Miro
vanskih trgov, na katere so proda
Ožbolt, ki je bil zadnji iz niza kar
jali kar 60 odstotkov proizvodnje.
šestih direktorjev, ki so se v pod
“Podjetje ni pravočasno odreagijetju zvrstili v zadnjih štirih letih.
ralo na izgubo teh trgov v smislu
Tako je še pred dvema letoma
temu ustreznega zmanjševanja
Inkop zaposloval 250 delavcev,
lani 124 in tik pred uvedbo stečaj
nega postopka 103 delavce, po
sloval pa je v skoraj nezmanjša
nem obsegu kot pred leti na 6.500
kvadratnih metrih proizvodnih,
od skupno preko 15.000 kvadrat
nih metrih vseh površin.
Zaradi pomanjkanja lastnih
finančnih sredstev so se ves čas
srečevali s perečo nelikvidnostno
situacijo, dejanska izguba, ki je v
prvem polletju letošnjega leta
znašala 30,5 milijona tolarjev, pa
se je vlekla skozi vsa štiri leta.
Čeprav bi se morda še uspeli izko
pati iz težav, saj je podjetje pred
dvema mesecema začelo izvajati
program racionalizacije vseh
stroškov, pa jih je likvidacija
banke TTiglav, d.d., Ljubljana, pri
kateri so najeli kredit za izvedbo
programa, 'pokopala’. Nov kred
NAJVEČJE GRADBIŠČE - Gradbišče proizvodne hale črnomaljskega
it je bilo nemogoče zagotoviti,
podjetja Danfoss Compressors velja za največje v Sloveniji, če odštejemo
zato se je delavski svet podjetja
cestna gradbišča. Kot zagotavljajo v Begradu, ki gradi 180 metrov dolgo in
odločil za zavarovanje zaposlenih
80 metrov široko halo, kljub slabemu vremenu potekajo dela po načrtih.
in s tem za uvedbo stečaja.
Konec novembra mora biti hala pod streho, marca prihodnje leto pa nared
V tem trenutku je v podjetju v
za montažo opreme. Do konca leta 1997, ko naj bi bilo poleg sedanjih 300
začasnem delovnem razmerju 49
zaposlenih še dodatnih 250 novih delavcev, bodo v Danfossu porabili za
delavcev, ki dokončujejo nujne
naložbo 51 milijonov tolarjev, od tega 25 milijonov tolarjev za gradnjo,
posle. “Podjetje ima za 102 mili
ostalo za opremo. Sicer pa bodo v Danfossu pričeli s postopnim zaposlo
jona tolarjev neporavnanih krat
vanjem že marca prihodnje leto. (Foto: M. B.-J.)

mi so tako fizične kot pravne ose
be in tako tisti, ki si želijo s tem
pridobiti večji lastniški delež in s
tem vpliv na upravljanje podjetij,
kot tisti, ki delnice kupujejo iz
špekulativnih razlogov zaradi
zaslužka. Slednji so v večini. Kot
zelo pogost kupec delnic so tudi
različni skladi, ki že imajo v rokah
40-odstotni delež nekega podjet
ja, ki jim ne zadošča, da bi s pod
jetjem upravljali v celoti in odlo
čali o njeni poslovni politiki, za

peščico bogatih, ki bodo imeli v
rokah večino kapitala, in na os
tale državljane, ki na poslovanje
podjetij, v katerih bodo zaposle
ni, ne bodo imeli nikakršnega
vpliva, ali pa bodo kot že sedaj
mnogi, ostali brez dela, če bodo
lastniki ugotovili, da jim njihovo
delo ne prinaša dovolj dobička.
Tu se seveda skriva tempirana
socialna bomba, ki bo slej ko prej
morala eksplodirati, ublaži pa jo
lahko na nek način postopen in
počasen proces privatizacije,
med katerim neučinkovita oziro
ma slaba podjetja odmirajo, še
preden so bila olastninjena, na
njihovih pogoriščih pa včasih
tudi s tujim ali pa domačim
svežim kapitalom rastejo nova.
Prav tuja vlaganja, ki jih bo v
prihodnosti še precej več, še
sploh, če nas bodo vzeli v Evrop
sko unijo, lahko največ pripo
morejo k večji socialni stabilno
sti, saj se bodo na ta način lahko
odprla mnoga nova delovna
mesta. Prav pri tujih vlaganjih pa
je treba biti najbolj previden, saj
si ne smemo privoščiti, da bi Slo
venijo in njena naravna bogast
va enostavno razprodali ali pa da
bi k nam, podobno kot na daljni
vzhod, zaradi poceni delovne
sile, preselili svojo industrijsko
proizvodnjo, ki je je v zahodni
Evropi vse manj. Po drugi strani
pa nas brez tujih vlaganj čakata
revščina in brezposelnost.
IGOR VIDMAR

koročnih obveznosti, njegovi glav
ni upniki pa so Nova LB, Komet'
cialna banka Triglav ter zavaro
valnici Tilia in Triglav, zaradi dve!1
neizplačanih plač in polovice re
gresa pa tudi delavci,” pravi ste;
čajni upravitelj Ignac Dolenšek, Š1
pravi, da je razmerje med vred'
nostjo podjetja, ki je ocenjeno n8
453 milijonov tolarjev, glede n"
njegove obveznosti, dokaj ugod
no. Po osnutku programa vode
nja stečajnega postopka se zat11
predvideva ohranitev zdrave pro
izvodnje tako, da bi jo dali v no
jem najboljšemu ponudniku. “P"
grobih ocenah bi bilo v novel"
podjetju, ki bi za svoje poslova
nje rabilo največ 2 do 3 tiso1
kvadratnih metrov poslovni"
prostorov, lahko zaposlenih sprva
20, kasneje pa tudi 50 ljudi,” prav'
Dolenšek.
M. LESKOVŠEK-SVETP

Ignac Dolenšek
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HRIBČEK

V Srebrničah rekorderka stira
Dan koruze in prikaz rezultatov makroposkusov s 33 pretežno novimi koruznimi hibridi
- Rekordni pridelek, kar 14.020 kg zrnja na hektarje dal hibrid stira

OCENJEVANJE
MLADIH VIN V
ČRNOMLJU
ČRNOMELJ - Društvo vi
nogradnikov iz Črnomlja
pripravlja že 5. tradicionalno
martinovanje, zato obvešča
vse vinogradnike Bele kra
jine in širše dolenjske, ki želi
jo oddati mlado vino na oce
no, da bodo vzorce vin zbirali
v četrtek, 31. oktobra, od 12.
do 20. ure v kleti restavracije
Grad v Črnomlju. Steklenice
z vinom morajo biti zaprte s
kronskim ali novim plutastim
zamaškom. Cena po vzorcu
bo 1.000 tolarjev. Vzorce
bosta v soboto, 2„ in nede
ljo, 3. novembra, ocenjevali
strokovni komisiji pod vod
stvom dr. Julija Nemaniča in
dr. Mojmira Wondre. Rezul
tati bodo na voljo že v nede
ljo popoldne v restavraciji
Grad. Za nagrajena vina
bodo vinogradniki prejeli pi
sna priznanja na slavnostni
podelitvi na martinovanju, in
sicer srebrna in bronasta
priznanja v petek, 8. novem
bra ob 19.30, ostala prizna
nja pa v soboto, 9. novembra,
ob 18.30 na prireditvenem
prostoru pred restavracijo
Grad.
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NOVO MESTO - Letos mineva že tretje leto, odkar Srednja kmetijska
šola Grm v sodelovanju s semenskimi in trgovskimi hišami (Agrosad,
Ciba, Semenarna, Pioneer idr.) ter Kmetijskim inštitutom Slovenije
Kmetijskim zavodom Ljubljana, enota Novo mesto, prireja dan koruze
v Srebrničah pri Novem mestu. Ob tej priložnosti povabi vse, ki jih
vzgoja in preizkus novih koruznih hibridov zanima, ali od tega
pričakujejo korist. Letos so si 15. oktobra obiskovalci lahko ogledali
33 hibridov, posejanih v makroposkusu, na parcelah po 1000
površinskih metrov. Hibridi so bili iz vegetacijskega razreda 200,300
in 400, vzgojili pa sojih v naslednjih selekcijskih hišah: Ciba, BC, Pi
oneer, Limagren, Nickerson, KWA in Cop de Cop.
Setev je bila opravljena 8. maja
s štiriredno sejalnico znamke
Becker. Osnovno gnojenje je bilo
opravljeno s 600 kg NPK 8-26-26
na hektar, dognojevanje pa z 260
kg uree, ki je bila dodana med
okopovanjem posevka. Upošteva
je obe vrsti mineralnih gnojil so
znašali čisti odmerki 163 kg duši
ka, 156 kg fosforja in 156 kg kali
ja na hektar. Proti plevelom so bili
posevki zaščiteni s herbicidoma
motivelom in banvelom. Med ra
stjo so strokovnjaki spremljali
vznik, mladostni razvoj, metliče-

ZBIRANJE VZORCEV
MLADIH VIN
SEMIČ - Semiška podružnica
Društva vinogradnikov Bela kra
jina prireja letos že 10. martino
vanje. Zato vabi vse vinogradnike,
da prinesejo vzorce mladih vin na
ocenjevanje v hotel Smuk v Se
miču v četrtek, 31. oktobra, od
6.30 do 8.30. Vzorci naj bodo v
steklenicah s kronskimi zamaški.

nje, sviljanje, višino rasti, poljski
vznik, sklop ob žetvi, primernost
za zrnje in silažo, odpornost pro
ti boleznim in poleganju, obliko
zrnja ter pridelek in njegovo vla
go ob spravilu.
Pridelek so ugotavljali z žetvijo

• Sicer pa so makroposkusi pri
nesli toliko različnih in zanimivih
ugotovitev, da jih ni mogoče pred
staviti na tem omejenem časopis
nem prostoru. Zainteresirani
kmetje, ki so morda zamudili
priložnost, da bi se seznanili z
njimi ob dnevu koruze, lahko za
podrobnejše rezultate in pripo
ročila zvedo na kmetijskem za
vodu ali kmetijski šoli, prav tako
tudi za možnosti pri nabavi novih
hibridov, ki prinašajo nove mož
nosti za uspešno pridelovanje
koruze, te pri nas daleč najpo
membnejše poljščine.
posameznega hibrida, tehtanjem,
ugotavljanjem vlage in izračuna
vanjem pridelka suhega zrnja. Na
dnevu koruze sta o ugotovitvah

PRVA VINOGRADNIŠKA
PEŠ POT
ČATEŽ - Društvo vinogradni
kov Čatež - Zaplaz vabi v soboto,
26. oktobra, ob 10. uri na L pohod
po prvi vinogradniški peš poti od
Čateža, preko Primskovega do
Debelega hriba. Zmerne hoje bo
okrog 3 ure, da pa ne bi slučajno
kdo omagal, je na poti 6 okrep
čevalnic. Pohod bo dobra pripra
va za 10. pohod po Levstikovi poti
na Martinovo soboto. Zbirališče
pohodnikov bo pred gostilnama
Mrhar in Ravnikar.* •

• Dokler kri po žilah leče, se
Dolenjec cvičku ne odreče.

I NOVOMEŠKE TRŽNICE
V ponedeljek so branjevke na
trgu ponujale: čebulo po 120 do
150 tolarjev, česen po 400, koren,
kolerabo, repo, rdečo peso in red
kev po 150, solato in radič po 200,
fižol v zrnju po 400, stročji fižol po
250, cvetačo po 200 do 250, špina
čo po 500, kumare po 100, papri
ko po 200, krompir po 50 in blit
vo po 200. Od sadja so bila jabol
ka po 60 do 80 tolarjev kilogram,
hruške 130, grozdje 200 in lonček
jagod 250. Kostanj je stal 200 to
larjev, orehi od 1100 do 1200,
lonček smetane 600, kg sirčka 400
'n jajčka po 25 tolarjev.

govorila sodelavec inštituta dipl.
inž. Zoran Čerdan in inž. Cveto
Golob s Srednje kmetijske šole
Grm. Za pridelovalce bodo po
sebno zanimivi pridelki posamez
nih hibridov, med katerimi je
mnogo povsem novih in jih naši
kmetovalci še ne poznajo, pred
vsem pa ne vedo, kako uspevajo v
naših pridelovalnih razmerah.
Največji pridelek, kar 14.020 kg
zrnja ob 14 odst. vlagi na hektar,
je dala sorta stira, ki spada v zre
lostni razred 390, je dvolinijski
hibrid, zobanka, primerna za
pridelovanje zrnja in silaže, zelo
odporna proti suši in z zelo dob
rim zrnjem, ki hitro sprošča vodo.
Na drugo mesto se je uvrstila eva,
ki sicer velja za najbolj rodoviten
hibrid v Sloveniji, na tretje Šte
fanija, na četrto occitan, na peto
helga, ki jo slovenski kmetje že
kar dobro poznajo, na šesto furio
itd. Najnižji pridelek - le 5.909 kg
na hektar, kar je skoraj trikrat
manj od stire - je dal hibrid BC
175, vendar je pri tem treba upo
števati, da spada v zrelostni razred
270, ima torej kratko rastno dobo
in je primeren za pridelovanje na
območjih, kjer je manj toplote in
krajša vegetacija. Podobno kot
novejša sorta matilda, ki pa je
dosegla pridelek kar 9.591 kg zr
nja na hektar.
Inž. CVETO GOLOB

DAN KORUZE V SREBRNIČAH - Živo zanimanje za rezultate makro
poskusov z novimi koruznimi hibridnimi sortami.

•Da opišemo kozarec vina, je
potreben sod besed. (Mandič)
• Vino je zdravilo v poznih in ve
selje v mladih letih. (Šenoa)
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KUPIL.
Ureja: t Julij Nemanič

Hvalnica cvičku (4)
Prispevek dr. Julija Nemaniča
na oktobrskem simpoziju
Društva Novo mesto
Ali ima cviček zopet možnosti,
da sc na trgu uveljavi? Ima nekaj
prednosti pred ostalimi vini:
• po energetski vrednosti spa
da k nižjekaloričnim vinom,
zato ga je možno priporočati
pri shujševalnih obrokih;
• zaradi višje kislosti potrebuje
zelo majhne količine žvepla za
zaščito, zato ugaja tudi ljudem,
ki so preobčutljivi na žveplo;
• nižja alkoholna stopnja;
• spada med redka vina, ki so
primerna za aperitiv, prilagod
ljiv široki izbiri slovenskih jedi;
• za ljudi, ki jim primanjkuje
želodčne kisline...
Vse navedene prednosti po
znavalec cvička ob njegovem
imenu podoživi kot nežno rde
čo kapljico blago kislega okusa.
Ti dve značilnosti sta razpo
znavni za cviček med vsemi
drugimi vini, ki že stoletja
olajšujeta sicer trdo življenje
slovenskega življa in lepšata
vsakdanjik ali praznični dan
tako bogatih kot revnih. Ti dve
značilnosti sta skoraj edini
stalnici v zgodovini pridelave
cvička. Naša generacija je dolž
na zagotoviti še najmanj dve
stalnici: stalno kakovost cvička
in primerno količino tržnih
presežkov, ki bi omogočili oh
ranitev in razvoj vinogradništva
na Dolenjskem.
Človeštvo kaže iz dneva v
dan večjo skrb za zdravo pre
hrano. Zato je cviček kot nalašč
vino za današnje obdobje civi
lizacijske naglice in želje po
zdravi prehrani. Skratka, cviček
je lahko vsakdanje vino sodob
nega človeka.

Avstrijci so uspeli s svojim
trženjem njihovega rdečkastega
vina Schilcher (šilher) potrditi,
da je kiselkasto rdeče vino
dražje na trgu kot najboljša bela
vina (traminci, sauvignoni, ren
ski rizlingi itd.). Sliši se skoraj
neverjetno, toda leta 1956 je
cviček v Sloveniji dosegel tudi
ceno traminca.

Možnosti za povečanje
pridelave cvička
Inventura vinogradniških
površin v Sloveniji leta 1974 je
pokazala, daje v dolenjskem vi
norodnem okolišu še prostih
888 ha vinogradniških površin.
Dokument Strategija razvoja
kmetijstva v Sloveniji iz leta
1992, ki jo je potrdil državni
zbor navaja: obnoviti absolutne
vinogradniške lege s poudar
kom na pridelavi grozdja kako
vostnih sort (povečati vino
grade na 25.000 ha) in povečati
izvoz kakovostnih vin.
Obnova vinogradov je bila
letos spodbujena z državnim
denarjem. V panogi se je poja
vil optimizem, čeprav je bilo ob
novljenih samo 600 ha vinogra
dov. Za enostavno reprodukci
jo je potrebno v Sloveniji letno
obnoviti 800 ha vinogradov.
Zopet se je pokazalo, da so bili
vinogradniki takoj za rigolanje,
čim je država primaknila nekaj
denarja. Ib je dobro znamenje,
navezanost na trto je opazna
tudi pri generaciji, ki sedaj pre
vzema kmetije. Navezanost
sama ni dovolj, ker se kaže prej
v ljubiteljskem kot ekonom
skem odnosu. Na Dolenjskem
je bilo še vedno težko zlagati
parcele, da bi prišli do večjih,
strnjenih površin. Realizacija
zadane naloge 25.000 ha vino
gradov v Sloveniji zahteva let
no obnovo do leta 2002 1.400
ha.
(Nadaljevanje sledi)

Stari kletar
TEČAJ

Na stari preši sveče luč
je obsijala, velik ključ
v priprtih vratih hrama.
Kletar in kapljica sla sama

BREŽICE - Na sobotnem sej
mu so imeli naprodaj 180 do 3
mesece starih in 60 starejših
prašičev. Prvih so prodali 130 po
310 do 330, drugih pa 45 po 200
do 220 tolarjev kilogram žive teže.

Skrivnostni je šepet
napolnil vinsko klet.
V kadeh kipi, iz sodov brbota,
srce kletarju zaigra.

kmetijski nasveti

Preko roba so spolzele
mošta sladke pene
in mušic je vinskih roj
užival angelski napoj.

Traktor vse težji in dražji

Za hramom dmžba; pečejo kostanje,
kletar ne mara zanje,
ne prijatlov, ne dntžice.
Nocoj so dmžba le mušice.
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Način obdelovanja zemlje se ni spremenil tisočletje dolgo po
izumu najpomembnejšega človekovega orodja - pluga. Osnovno
načelo je ostalo do današnjih dni, spremenila se je le vleka.
Namesto živine je plug prvič vlekel Wattov parni stroj pred dve
ma stoletjema, sedanji po vsem svetu uveljavljeni traktorski način
vleke pa je star manj kot sto let. Tbda kakšen veličasten tehnološki
napredek pomeni traktor zlasti v zadnjih desetletjih, ko je tudi
Pri nas postal nepogrešljiv kmetov pomočnik in hlapec! In tako
Povsod po svetu.
Po oceni FAO, mednarodne organizacije za kmetijstvo in pre
hrano, poljedelstvo sveta zdaj premore nad 28 milijonov dvoosnih traktorjev, vsako leto pa jih na novo kupi še skorajda en mili
jon. Celotna Evropa je pri tem udeležence s 140.000 traktorjev
(leto 1995), kar je več kot dvakrat manj, kot je bilo še leta 1982.
Nakupovanje novih traktorjev že dalj časa upada, posebno veli
ko nazadovanje je nastopilo po padcu berlinskega zidu, ko se je
V vzhodnoevropskih državah zelo zmanjšalo opremljanje
kmetijstva s traktorji in je znašalo komajda še 10 do 15 odst.
nekdanje prpdaje. Na Češkem, na primer, zdaj prodajo na leto
•e še 1.500 traktorjev, to pa je komaj nekaj več kot v mnogo manjši
Sloveniji.
V naši državi so lani kmetje in kmetijska podjetja kupili 1.300
dvoosnih traktorjev, kar je tudi pol manj kot leta 1980, ko so jih
se 2.500. Vendar je treba poudariti, da so sodobni traktorji
tehnično neprimerno boljši m izpopolnjeni, močnejši in težji ter
tudi ustrezno dražji. Ta razvojna smer je značilna tudi za ves svet,
Po oceni poznavalcev pa se bo tudi nadaljevala. V prihodnje lah
ko pričakujemo še močnejše, težje in tehnično še bolj izpopol
njene traktorje, kar hkrati tudi pomeni, da bo naša razdrobljena
in majhna kmečka posest še manj primerna in izboljšanje agrarne
Strukture še bolj nujno in neodložljivo.
I Zanimivo je pogledati na preglednico letošnjih traktorskih na
kupov v Sloveniji. Od 675 traktorjev, registriranih v prvi polovici
<eta, jih je bilo 186 znamke Universal, 119 Zetor, 66 Same, 60
Massey-Ferguson, 58 New Uoland (Fiat), 46 Lamborghini, 29
Carrao Antonio, 25 Hurlimann, 20 Landini, 15 Agromchanika/
Tbmov., 13 IMT itd. Največ novih traktorjev (247) je imelo 61 do
25 KM, kar potrjuje zgoraj navedene razvojne smeri.
Inž. M. L.
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CVIČKA BO DOVOLJ - V vinski kleti Kmečke zadruge Krško v Leskovcu
so zadovoljni z odkupom letošnjega pridelka grozdja. Veliko grozdja so
dobili z Dolenjske, zato letos cvička ne bo manjkalo. V kleti namenijo do
lenjskemu posebnežu kar 80 odstotkov odkupljenega grozdja. Kot je pove
dala laborantka Stanka Rebsel, sta značilnost poprečno kakovostne letine
v nizki vsebnosti sladkorja in visoki kislini predvsem v plavcu in rizlingu.
Vzpodbudna pa je bila odkupna cena, zato so se pridelovalci zlahka odločili
za prodajo grozdja. Tudi kletarjenje je zahtevno opravilo, zato v cvičkovi
kleti menijo, da v bodoče ne bi smeli imeti težav pri odkupu grozdja. (Foto:
M. Vesel)

Vse odrinil bi v nemar,
samo da trte žlahtni dar
v dneh jesenskih vinotoka
negovali bi skrbno kot otroka.
J. MURN
helena

MRZLiKAR,

NOVO MESTO - Novo
meški oddelek Kmetijskega
zavoda Ljubljana in Srednja
kmetijska šola Grm razpisu
jeta tečaj za nosilce turistične
dejavnosti na kmetiji. Obse
gal bo 70 ur teoretičnega in
praktičnega dela, trajal pa bo
od 18. do 29. novembra v
prostorih omenjene šole. Ob
prijavi je treba plačati kotiza
cijo v višini 580 nemških
mark v tolarski protivredno
sti. Dodatne informacije lah
ko zainteresirani kmetovalci
in drugi dobijo na sedežu
oddelka zavoda ali v tajništvu
šole oz. na tel. (068) 321-193
in 323-716.

gospodinjski kotiček

Sir - izdelan na kmetiji

SADJARSKA PESTROST - Čeprav je Slovenija majhna, je v njej zaradi
različnih talnih in klimatskih pogojev moč intenzivno ali ljubiteljsko gojiti
več kot 30 različnih sadnih plemen, od oljke do jablane. To pestrost so prika
zali tudi na 2. slovenski razstavi sadja, ki seje včeraj zaključila v Portorožu
(prva je bila pred dvema letoma v Metliki). Na razstavi je bil predstavljen
sadni izbor in odporne sorte, pomemben pa je bil tudi posvet o raziskavah
v sadjarstvu. Številni obiskovalci so lahko občudovali sadjarsko letino slo
venskih regij, med drugim tudi Dolenjske, Posavja, Bele krajine in
Kočevskega. Na fotografiji: kmetijski minister dr. Jože Osterc si ob otvo
ritvi ogleduje dolenjsko mizo, ob njem pa sta predsednica pripravljalnega
odbora razstave inž. Viljanka Vesel in predsednik sadjarskega društva Slo
venije inž. Marko Babnik. (Foto: J. Gačnik)

Dober sir lahko izdelamo
samo iz higienično pridobljene
ga mleka. Za sirjenje vzamemo
del mleka od večerne in del od
jutranje molže. Slednjega upora
bimo najmanj dve uri po molži.
Prostor, kjer izdelujemo sir, naj
bo segret na 20°C. V loncu iz
nerjavečega materiala segrejemo
mleko na 32°C. V skodelici mlač
ne vode raztopimo sirišče, ki je
potrebno za usirjanje določene
količine mleka. Usirjanje traja 30
do 35 minut. Usirieno mleko ali
koagulum mora biti čvrsto, da
lahko s posebnim sirarskim no
žem dvignemo mlečno maso, pri
čemer se mora ostro in gladko
lomiti. Koagulum razrežemo s
sirarsko harfo ali nožem na 2 cm
široke pasove. Te režemo naprej
do zrnate velikosti. Zrna mora
jo biti enakomerno oblikovana
j in ostrih robov. Nato vsebino
počasi segrejemo na 40°C in
približno pol ure mešamo, da se
sirna zrna še zgostijo. Del sirotJ ke odcedimo, ostalo vsebino pa

stresemo v luknjičav model, v
katerega smo vložili čisto bom
bažno tkanino. Pri delu pazimo,
da med zrna ne pride zrak.
Tako imenovano sirno pogačo
prekrijemo s konci tkanine, po
krijemo s pokrovom modela in
obtežimo s 5 kg teže na vsak ki
logram sira. Po 20 minutah sir
obrnemo, tkanino ožmemo ter
postopek ponovimo. Sirotka naj
odteka 2 do 3 ure. Slan okus siru
omogočimo s suhim soljenjem
tako, da natremo s soljo vso
površino sira ali pa pripravimo
slanico iz 8 litrov vode m 2 kg soli.
Slanico prekuhamo in ohladimo
na 15°C. Sir v slanici dodatno
posolimo po površini. Po solje
nju sir osušimo na policah iz
smrekovega lesa in prične se po
stopek zorenja. Zorilni prostor
naj ima temperaturo 12 do 15°C
in 80 odst. relativne vlažnosti.
Med zorenjem sir pogosto obrne
mo in zbrišemo s krpo, sprano v
slani vodi. Za kakovosten sir upo
rabimo mikrobiološko cepivo!
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Dijaki in profesoiji ustvarjalci
j

KNJIGA IN NOB NA
KOČEVSKEM ROGU
NOVO MESTO - V torek, 29.
oktobra, bodo ob 18. uri v pre
davalnici Dolenjskega muzeja
predstavili knjižno novost Ivanke
Mestnik Izlet v čas, v kateri opi
suje potovanje do partizanske
tiskarne Slovenija na Vojskini pla
noti. Odlomke iz knjige bo brala
Božena Petrov. Nato bo sledila še
predstavitev problematike NOB
na Kočevskem Rogu. Za glasbeno
popestritev bo poskrbel harmoni
kar Jure Poderžaj, ki bo zaigral
venček narodnih in drugih pesmi.

OD TURČIJE DO INDIJE
NOVO MESTO - Danes, 24.
oktobra, bo ob 18. uri v veliki či
talnici študijskega oddelka Knjiž
nice Mirana Jarca predavanje
Bospor je na zahodu. Svetovni
popotnik Simon Kravanja bo
predstavil svoje popotovanje od
Turčije od Indije in ga popestril z
diapozitivi in glasbo avtentičnega
okolja.

RAZGLEDNICE
NOVEGA MESTA
NOVO MESTO - Društvo no
vomeških študentov je založilo
nekaj barvnih razglednic z motivi
Novega mesta, ki jih je posnel in
oblikoval Matjaž Mehle, z be
sedilom opremil Slavko Judež,
natisnil pa Gorenjski tisk iz Kra
nja. Promocijska predstavitev bo
danes, 24. oktobra, ob 18. uri v
predavalnici Dolenjskega muzeja.

ORAČ V GALERIJI KRKA
NOVO MESTO - Danes, 24.
oktobra, ob 19. uri bodo v Galeri
ji Krka odprli razstavo novejših
del novomeškega slikarja in grafi
ka Janka Orača. Avtorja in njego
va dela bo predstavil prof. Darko
Slavec, za popestritev prireditve
pa bo poskrbela vokalno-instrumetalna skupina Zarja in Sonce
pod vodstvom Irene Rešeta. Raz
stava bo odprta do konca novem
bra.

V Dolenjski galeriji so odprli razstavo likovnih stvaritev 20 dijakov in profesorjev
novomeške gimnazije - Nastop čembalistke Katarine Smrečnik Glachant iz Pariza
NOVO MESTO - V okviru prireditev, posvečenih visokemu jubileju
novomeške gimnazije, sov petek, 18. oktobra, zvečer v zgornjih in spod
njih prostorih Dolenjske galerije odprli spominsko razstavo Profesor
ji in dijaki - likovni ustvarjalci - novomeške gimnazije, ki jo je pripravil
višji kustos Dolenjskega muzeja Jožef Matijevič. Na otvoritvi, kije bila
zelo dobro obiskana, so govorili direktor muzeja Zdenko Picelj, kul
turni minister dr. Janez Dular in avtor razstave, za glasbeni predah pa
je poskrbela čembalistka Katarina Smrečnik Glachant, nekdanja
novomeška gimnazijka, ki živi v Parizu.
Matijevič je za razstavo izbral
dela 20 avtorjev, nekdanjih profe
sorjev in dijakov novomeške gim
nazije, večino del je našel kar v
bogatem likovnem fondu Dolenj
skega muzeja, nekaj pa v zasebnih
zbirkah in pri avtorjih samih. Iz
bor mu je v prvi vrsti narekovala
povezanost ustvarjalcev z novo
meško gimnazijo, naj so sedeli v
njenih klopeh kot dijaki ali stali za
katedrom kot profesorji risanja,
nekateri so bili celo oboje. Ome
nimo ob tem zanimivo podrob
nost, da so risanje kot učni pred
met na novomeški gimnaziji začeli
poučevati že leta 1856, med prvi
mi v Sloveniji pa je novomeška

gimnazija uvedla leta 1871 risa
nje kot obvezni učni predmet za
učence nižjih razredov in kot
neobvezni v višjih razredih. Tilko
so se dijaki gimnazije lahko sez
nanjali z osnovami likovne ust
varjalnosti, v nekaterih obdobjih
temeljiteje, v drugih manj, vseka
kor pa se je ves čas potrjevala
resnica, da je tovrstna izobraže
nost še kako pomembna pri ce
lostnem oblikovanju in razvijanju

RAZSTAVA V KNJIŽNICI
MIRANA JARCA
NOVO MESTO - Knjižni
ca Mirana Jarca je s svojimi
dragocenimi zbirkami dejav
no sodelovala pri razstavah,
ki so pospremile praznova
nje visokega jubileja novo
meške gimnazije, ob tem pa
v svojih prostorih pripravila
še lastno razstavo in z njo
počastila tako gimnazijski
jubilej kot svojo 50-letnico.
Bibliotekar Tone Pogačnik je
za razstavo izbral štiri nek
danje novomeške gimnazijee,
ki so pomembno zaznamo
vali slovensko literaturo:
predstavnika moderne, Dra
gotina Ketteja in Otona Žu
pančiča, ter predstavnika
ekspresionizma, Slavka Gru
ma in Mirana Jarca. Iz fo
toteke, rokopisnega gradiva,
slikovne zbirke ter knjižnih
fondov je avtor razstave iz
bral zanimivo gradivo, s kate
rim je predstavil literate,
posredno pa opozoril tudi na
bogastvo knjižnice.

mladostne osebnosti.
Na razstavi se tako ob delih,
podpisanih z imeni znanih in uve
ljavljenih osebnosti slovenske li
kovne umetnosti, srečujemo tudi
z deli, katerih avtorji so manj poz
nani in se z likovno ustvarjalnost
jo ne ukvarjajo poklicno. Časov
ni lok je na razstavi razpet od
nekdanjih dijakov novomeške
gimnazije in kasnejših likovnikov
Otona Skole in Janeza Wolfa ter
profesorja risanja slikarja Josipa
Germa, ki so delovali še v prejš
njem stoletju, prek Mihaela Kam
biča, Ivana Vavpotiča, Janeza
Mežana, Jožeta Cvelbarja, Boži
darja Jakca, Cirila Podbevška,
Jožeta Gorjupa, Zdenka Skalickega, Marjana Mušiča, Ivana
Čarga, Rajka Šubica, Vladimirja
Lamuta, Bogdana Borčiča in
Terezije Hajder de Groot do Ane
Hladnik Guštin, Marina Beroviča
in Branka Suhyja.
Dolenjski muzej je ob tej prilož
nosti izdal tudi katalog z obsežnim
Matijevičevim spremnim zapi
som.
M. MARKELJ

MONOGRAFIJA O BRDU

ČEMBALISTKA IZ PARIZA Katarina Smrečnik Glachant.
nekdanja novomeška gimnazijka,
ki živi in dela r Parizu, med nasto
pom v Dolenjski galeriji.
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DOLENJSKE TOPLICE - V
malem salonu zdravilišča so v
torek, 21. oktobra, ob osmih
zvečer v sodelovanju z ljubljansko
založbo Arterika pripravili pred
stavitev monografije o dvorcu
Brdo, ki je bil nekdaj Titova rezi
denca, zdaj pa je protokolarni
objekt slovenske države. Večerje
glasbeno obogatil citrar Jure Marjetič.

Ji Jz '

LIKOVNI UTRIP GIMNAZIJE - Razstavo o likovnih ustvarjalcih,
nekdanjih dijakih in profesorjih novomeške gimnazije, je odprl minister
za kulturo dr. Janez Dular, ki je imel tudi slavnostni govor. Na sliki za njim
stojijo: avtor razstave Jožef Matijevič, ravnateljica gimnazije Helena
Zalokar, predsednik organizacijsko-pripravljalnega odbora mag. Boris
Dular in novomeški župan Franci Koncilija. (Foto: M. Markelj)

NA DOMAČIJI RAZTRESENOVIH - V Jankovičih so knjigi Osa
mosvojitev Slovenije in 130 let Rdečega Križa na Slovenskem pred
stavili (od leve proti desni) dr. Janko Prunk, Alenka Štante iz založbe
Grad, prof. Martin Ivanič, Mirko Jelenič in Maks Klanšek. O pomenu
osamosvojitvene vojne pa sta govorila takratni poveljnik slovenske
milice in pozneje policije Pavle Čelik ter takratni državni sekretar v
ministrstvu za obrambo Boris Žnidarič. (Foto: M. B.-J.)

Predstavitev dveh knjig
De Janko Prunk in Martin Ivanič o osamosvojitvi Slovenije,
Mirko Jelenič in Maks Klanšek pa o 130 letih RK
JANKOVIČI - V petek je
bila na domačiji Raztresen v
Jankovičih pri Adlešičih pred
stavitev kar dveh knjig, ki sta
izšli v zadnjem času. Tb sta Osa
mosvojitev Slovenije avtorjev
dr. Janka Prunka in prof. Mar
tina Ivaniča, ki je izšla pri
založbi Grad, ter 130 let Rde
čega križa na Slovenskem Mak
sa Klanška in Mirka Jeleniča.
Knjižico je izdal in založil RKS.
Ni naključje, da sta bili knji
gi predstavljeni prav v Beli kra
jini, saj sta Ivanič in Jelenič Be
lokranjca, medtem ko je bila
Klanšku Bela krajina med dru
go vojno dve leti svobodna do
movina. Poleg tega je bila Bela
krajina med osamosvojitveno
vojno precej izpostavljena in je
odigrala pomembno vlogo. Ne
nazadnje pa je bil prav v be
lokranjskem Gradcu 18. junija
1944 ustanovljen RKS, s tem pa
se je začelo tudi novo obdobje
te organizacije.
Knjiga Osamosvojitev Slove
nije je posvečena vsem Sloven
kam in Slovencem, ki so se iz
svojega človeškega in narodne
ga dostojanstva spontano odlo
čili za obrambo slovenske do
movine pred agresijo jugoslo
vanske armade v desetdnevni
vojni. Namenjena je vsem, ki
željjo kratek, zgoščen in objek

Sreči je ime prostorska stiska
V dragatuški osnovni šoli bi bili srečni, če bi imeli toliko učencev, da ne bi vedeli kam
l njimi, kajti sedaj jim jih primanjkuje - Težave tudi s pomanjkanjem učiteljev

ZGODOVINSKI SIMPOZIJ O ŠOLSTVU - V okviru prireditev ob 250letnici Gimnazije Novo mesto je dr. Stane Granda s slovenske Akademije
znanosti in umetnosti v petek dopoldne v sejni dvorani hotela Krka pri
pravil in vodil zgodovinski simpozij o dolenjskem srednjem in visokem
šolstvu. Predavatelj je pripravil izčrpen pregled razvoja šolstva na tem
področju v preteklih stoletjih. (Foto: Marko Klinc)

MISEL JE POGNALA KORENINE - Ob zaključku likovne delavnice
Misel in korenine '96 so v okviru prireditev v počastitev kočevskega
občinskega praznika prejšnji torek v Likovnem salonu v Kočevju odprli
razstavo del z letošnje likovne delavnice. Tako kot delavnico je tudi razsta
vo pripravilo društvo Kočevski naravni park. Eden izmed pobudnikov in
organizatorjev likovnih delavnic pod imenom Misel in korenine, Mihael
Petrovič, je ob otvoritvi razstave del z letošnje delavnice, ki je bila že četrta
zapovrstjo, dejal, da bi lahko ime likovnih delavnic spremenili v “Misel je
pognala korenine". Dejalje, da o lem pričajo tako številna umetniška dela,
ki so jih na dosedanjih delavnicah ustvarili priznani slikarji iz vse Slove
nije in tudi tujine, kakor tudi šte\’ilno občinstvo, ki prihaja na oglede nji
hovih razstav. Letošnja likovna delavnica je bila prva pripravljena zunaj
območja Kočevskega Roga. Na njej so sodelovali slikarji iz Slovenije in
Avstrije: Franz Berger, Bogdan Borčič, Valentin Oman, Robert Premig in
Andrej Trobentar, gostil pa jih je domačin Milan Lampret starejši iz Laz
pri Dolu. (Foto: M. Leskovšek-Svete)
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DRAGATUŠ - V dragatuški osnovni šoli imajo tako dobre pogoje za
delovne razmere, da jim lahko zavidtgo v marsikateri drugi osnovni šoli
v občini, zlasti pa v obeh črnomaljskih šolah. Šola je bila leta 1982
dograjena, tako da ni v njej nikakršne prostorske stiske, čeprav bi bili
učitelji najbrž veseli, če bi bila. V Dragatušu število učencev namreč
zadnja leta pada, po podatkih, ki so sedaj na voljo, pa tudi za prihod
nje ne kaže nič bolje.
Ravnateljica Stanislava Badjuk
se spominja, da je bilo leta 1965,
ko je začela delati na dragatuški
osnovni šoli, 276 učencev. Potem
je začelo število otrok padati in
okrog leta 1990 se je ustalilo na
145 učencih. V naslednjih letih je
število učencev zopet naraslo in v
lanskem šolskem letu jih je bilo
193, v letošnjem pa jih je zopet
komaj 176, medtem ko jih malo
šolo obiskuje 15. “V krajevni
skupnosti Dragatuš, ki je hkrati
tudi šolski okoliš, je 21 vasi. Če bi
želeli, da bodo te vasi obstale, bi
pričakovali, da se bo v vsaki vasi
rodil vsaj po en otrok na leto, v
Dragatušu, ki ima skoraj 70 hiš, pa
še več. Vendar pa se je leta 1991
rodilo 18 otrok, leta 1992 le 11,
naslednje leto zopet 18, leta 1994
je privekalo na svet 23 otrok in
lani 17,” podkrepi s podatki rav
nateljica Badjukova.
Toda v Dragatušu ne primanj
kuje le učencev, ampak tudi učite
ljev. V naslednjih petih letih se bo
upokojila polovica od dvanajstih
učiteljev, novih pa ni moč dobiti.
“Po letu 1973, ko je bil zgrajen
učiteljski stanovanjski blok, smo
učitelje lahko “ujeli” vsaj na
stanovanja, sedaj pa jim niti teh ne
moremo več ponuditi, saj je v
bloku s štirimi družinskimi stano

vanji in dvema garsonjerama osta
la za kadrovske potrebe le ena
garjonjera, vsa ostala stanovanja
pa so prodana. Zdaj v Dragatušu
živi le šest učiteljev, vsi drugi pa se
vozijo,” pove ravnateljica.
Badjukova se dobro zaveda, da
bo šola v Dragatušu morala ostati,
seveda pa bo po njenem mnenju
potrebno razmišljati tudi, kako
omogočiti ljudem, da bodo ostali
v teh krajih. Predlagala je prob
lemsko konferenco, na kateri bi
spregovorili o demografski ogro
ženosti na dragatuškem koncu in

s tem povezani prihodnosti šole.
Thkšna konferenca problema si
cer ne bo rešila - vsaj prvi hip ne gotovo pa bo spodbudila mar-

* V okviru dragutuške osnovne
šole sta tudi oddelka vrtca za
otroke od prvega do tretjega leta
in od tretjega do šestega leta sta
rosti ter oddelek male šole. Pred
kratkim pa sta pričela z delom
tudi dva oddelka cicibanovih uric,
namenjena otrokom, ki ne ob
iskujejo vrtca.
sikoga, da bo začel razmišljati,
kako iz začaranega kroga.
M. BEZEK-JAKŠE

TUGO LEBIČ RAZSTAVLJA
PRI PREŠERNU
KRONOVO - Prejšnji četrtek
zvečer je novomeški slikar Tbgo
Lebič razstavil v gostilni Prešeren
20 olj na platno, pretežno motive
iz domačih pokrajin. Slikarja je
ljubiteljem umetnosti predstavila
Marta Račeiči v imenu organiza
torja razstave, novomeškega pod
jetja Arhitekton. Prebrala je
krajšo oceno slikarjeve osebnosti
in njegove poti v likovni svet, ki jo
je napisal zagrebški akademski
slikar in kritik, prof. Mladen Veža.
TUgo Lebič, ki je pred leti večkrat
razstavljal v znanih večjih pod
jetjih, a tudi v Poreču, Brežicah in
Kostanjevici, združuje razstavo s
svojo bližnjo 70-letnico življenja.

Stanislava Badjuk

tiven pregled zgodovine Slove
nije, njenega življenjskega pro
stora in ljudstev, ki so tu prebi
vala nekaj stoletij pred našim
štetjem, pa do rojstva sloven
skega naroda ter slovenske
države 25. junija 1991. Za tiste,
ki veliko vedo o zgodovini, bo
knjiga morda preskromna, a je
potrebno vedeti, da je bila naj
prej pisana za tujce. Doslej je že
izšla v angleščini in italijanščini,
kmalu pa bo tudi v nemščini.
Tbda, kot je na predstavitvi v
šali dejal dr. Prunk, če je knji
go sprejel predsednik države
Milan Kučan, ki je napisal tudi
spremno besedo, jo bo lahko
prebavilo tudi povprečno slo
vensko ljudstvo.
O poljudno in zanimivo pisa
ni knjižici 130 let RK na Slo
venskem sta spregovorila avtor
ja Mirko Jelenič, generalni sek
retar RKS, in Maks Klanšek, ki
je v RK profesionalno delal kar
18 let. Oba torej dobro pozna
ta to humanitarno organizacijo,
v knjižici o njej pa se kot rdeča
nit vlečejo misel in dokazi, daje
na ozemlju Slovenije ter tudi v
zamejstvu, kjer bivajo Slovenci,
vedno vladala solidarnost med
ljudmi in pripravljenost poma
gati sočloveku.
M. BEZEK-JAKŠE

SREČANJE Z DOBITNICO
KRESNIKA
MULJAVA - V soboto, 26. ok
tobra, ob 17. uri bo na Jurčičevi
domačiji na Muljavi predstavitev
romana Ptičja hiša Berte Bojctu
in srečanje s pisateljico, ki si je s
tem svojim delom prislužila le
tošnjega kresnika, ugledno lite
rarno nagrado. Ob tej priložnosti
bodo še krstili galerijo na Jurči
čevim.

OTVORITEV
PRENOVLJENE
MESARIJE
KOČEVJE - Jutri, ob. 13.
uri, bodo na Kmečkem trgu
v Kočevju slovesno odprli
prenovljeno Mesarijo in obe
ležili zaključek 10-letnega
programa razvoja Mercator Kmetijskega gospodarstva
Kočevje. V kulturnem pro
gramu bosta nastopila MPZ
Kočevje in Jasmina Movrin.
Objekt bo blagoslovil kočev
ski župnik Marjan Lampret,
otvoril pa ga bo Silvo Robi
da.

KONCERT OB DNEVU
REFORMACIJE
NOVO MESTO ■ Evan
gelijska cerkev iz Novega
mesta prireja v počastitev
dneva reformacije v soboto,
26. oktobra, ob 19. uri v Kul
turnem centru Janeza Trdine
koncert duhovnih pesmi. Na
stopili bosta skupina Exaltation in solistka Patty Davis iz
Združenih držav Amerike.
Vstopnine ni.
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Zabodel gaje v prepiru zaradi ploščic
43-letni Janez Bele s Starega Ljubna je lani oktobra pred svojo zidanico s kuhinjskim nožem zabodel
še ne 30-letnega Cveta Žbogarja z Ljubna, ki je kasneje umrl - Senat mu je izrekel 5 let zapora
NOVO MESTO - Na novomeškem okrožnem sodišču je bila prejšnji
teden obravnava zoper 43-letnega Janeza Beleta s Starega Ljubna,
obtoženega umora, ker je lani 24. oktobra popoldan pred svojo zidani
co s kuhinjskim nožem zabodel v srce tedaj še ne 30-letnega Cveta Žbo
garja z Ljubna, kije zaradi rane, še preden so ga odpeljali v bolnišnico,
umrl. V postopku seje izkazalo, da Bele tega ni storil z naklepom, zato
so mu očitani umor prekvalificirali v kaznivo dejanje posebno hude
telesne poškodbe po 135. členu I. in II. odstavka v zvezi s členom 16
KZ. Za takšno kaznivo dejanje zakon predpisuje od 3 do 15 let zapora.
Senat, pod vodstvom sodnika Franca Kusiča, je Beletu za storjeno kaz
nivo dejanje izrekel 5 let zapora, poravnati pa bo moral tudi stroške
kazenskega postopka.

UKRADEL CB POSTAJO - V
času od 11. do 14. oktobra je ne
znanec na Veliki Sevnici vlomil v
tovornjak in iz njega ukradel CB
postajo znamke Midland in avtora
dio. S tem je M. K. z Velike Sevnice
oškodoval za okrog 50 tisočakov.
OB AVTORADIO - 14. oktobra
zvečer je nekdo vlomil v osebni avto,
ki ga je B. S. iz Pekla parkiral na
Baragovem trgu v Trebnjem in mu
ukradel avtoradio Blaupunkt. Last
nika je oškodoval za 80 tisočakov.
ODVIL AKUMULATOR - Mla
doletni A. B. iz Dobruške vasi je
avgusta na dvorišču stanovanjske
hiše na Rojah s traktorja odvil aku
mulator in s tem dejanjem oškodo
val I. P za 12 tisočakov.
OB REZERVNO KOLO - V
noči na 17. oktober je neznanec na
parkirnem prostoru v Metliki z ose
bnega avta snel rezervno kolo in ga
odnesel s sabo. M. Ž. iz Metlike je
oškodoval za 30 tisočakov.
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dolenjski
deželi

• Minuli teden so policisti
ustavili kar nekaj “pogumnih ”
voznikov, ki so se veselo vozili
po cestah kljub vinjenosti. 17.
oktobra po 1. uri so v Mačkov
cu med kontrolo prometa
ustavili 20-letnega S. F. iz
Semiča, pri katerem je alkotest
pokazal 1,21 g/kg alkohola v
izdihanem zraku. Prepoveda
li so mu nadaljnjo vožnjo. Pre
povedi policistov seveda ni
upošteval, saj se je z njimi
srečal spet čez dve uri, ko so ga
ustavili na Smihelski cesti v
Novem mestu in ga pridržali
do iztreznitve. Prepovedi na
daljnje vožnje ni upošteval tudi
21-letni Novomeščan A. P, ki
so ga policisti 19. oktobra
zvečer ustavili v Vrhovčevi uli
ci in z alkotestom namerili
1,19 g/kg alkohola v izdi
hanem zraku. Kljub prepove
di so se z njim srečali še enkrat
čez uro in pol, ko so ga pri
držali do iztreznitve.
• Pred kratkim pa so na Oto
čcu med kontrolo prometa
ustavili tudi 34-letnega J. B. iz
Velikega Mraševega, ki se je
vozil z neregistriranim avto
mobilom in pod vplivom alko
hola. Z alkotestom so v nje
govem izdihanem zraku na
merili 2,33 g/kg alkohola. Po
vrhu vsega pa so pri pregledu
avtomobila našli tudi napol
njeno pištolo - samokres z 8
naboji.

Obtoženi Janez Bele, ki se
preživlja s priložnostnimi deli, je
v zagovoru povedal, kako je dan
nred tem, ko se je zgodil omenje
ni dogodek, potem ko je ob pol
desetih dopoldan z avtobusom
prišel iz Novega mesta, pred hišo
oz. zidanico naletel na Cveta
Žbogarja, ki ga je prosil za pijačo.
Natočil mu je mošt, potem pa
Žbogarja prosil, če bi mu nasled
nji dan prišel pomagat pri ometu
srednje etaže njegove zidanice.
Žbogar mu je pomoč obljubil in
mu rekel, naj za delo najde še
koga. Odšel je domov, Bele pa se
je odpravil v Birčno vas, od tam pa
na Ruperč Vrh, kjer je srečal Mir
ka Bašiča. Tudi on mu je obljubil,
da mu bo prišel pomagat. Bele je
nato organiziral še vodo, ki je pri
zidanici ni, in se dogovoril za iz
posojo elektrike. Naslednji dan
okrog 10. ure dopoldan je Bele
prišel v Birčno vas, z Bašičem sta
se dobila v bifeju Staneta Žagarja
in počakala na Boltarja, ki je šel s
traktorjem po vodo. Potem so se
skupaj odpeljali k zidanici, preto
čili vodo v sod in plastično kad.
Žbogar pa je že čakal pred zida
nico. Začeli so z delom.
Ko sta porabila mešalec malte,
je Bele predlagal, da bi malicali.
Med malico je Bašič povedal, da
ima na prodaj kvalitetne ploščice.
Žbogar mu je rekel, da bi jih od
kupil po 600 do 700 tolarjev za
kvadratni meter. Nato se je vme
šal Bele, ki je trdil, da so kvalitet
ne ploščice od 1600 tolarjev na
prej . Žbogar ga je opozori 1, naj se
ne vmešava v njun posel. Bele pa
mu je na to odgovoril, da naj
Bašiča ne izkorišča. S tem je bilo
pogovora o ploščica konec, spet
so se lotili dela.
Ob treh popoldan so z delom
zaključili in sedli za mizo. Pogovor
ob moštu je spet nanesel na plo
ščice. Ko je Žbogar ponovil svojo
ponudbo o ceni ploščic, nato pa se
je spet vmešal Bele, se je prepir
končal tako, da je, kot je pred se
natom trdil Bele, Žbogar z nogo
brcnil proti njemu, on pa je stopil
nazaj po nož, ki je bil na štedilni
ku in ga sunil. “Dobro si me,” je
rekel Žbogar, dvignil trenirko in
pokazala se je kri. Šel je proti
mešalcu in se po dveh ali treh
metrih usedel ob tnalu. Bele je
rekel, da se je ustrašil, da bo
Žbogar obračunal z njim, saj seje
znal pretepati, zato je pograbil še
sekiro in zbežal 50 m nad zidani
co. Dejal je, da je še pred tem
Bašiču naročil, naj gre poklicat
rešilca. Nekaj časa je tam čakal,
potem pa je odšel nazaj. Videl je,
da Žbogar še diha, šel je h Koče
varjevim, jim povedal, kaj je sto
ril in naj pokličejo policijo.
Miro Bašič iz Stranske vasi, ki
je bil priča dogodku, je potrdil, da
je do spora res prišlo zaradi cene
ploščic, povedal pa je, da je pred
obračunom z nožem Žbogar Bele-

S
PREHITRO PO MOKRI CE
STI -16. oktobra ob 8.20 seje 27letni S. P. iz BiH peljal z osebnim
avtomobilom od Novega mesta
proti Metliki. Ko je po mokri ce
sti na Prepihu pripeljal z nepri
merno hitrostjo, ga je začelo
zanašati proti sredini ceste, v tem
trenutku pa je iz nasprotne smeri
po sredini ceste pripeljal 53-letni
A. S. z Malega Slatnika in med
vozili je prišlo do trčenja. V
nesreči se je A. S. hudo poško
doval, voznik S. P. pa lažje. Oba so
odpeljali v novomeško bolnišnico.
Na avtomobilih pa je nastalo za
800.000 tolarjev škode.
ZBIL PEŠKO - 18. oktobra ob
18.50 se je 39-letni D. Š. iz Tfebnjega peljal z osebnim avtomo
bilom z Mirne proti Baragovemu
trgu v Tfebnjem. Ko je pripeljal v
križišče na Baragovem trgu in
zavijal levo, je v tem trenutku na

d

i e.

označen prehod za pešce stopila
61-letna M. M. iz Tfebnjega. Ker
je voznik pripeljal prehitro, je
peško zbil, da jo je odbilo na pok
rov motorja, z glavo pa je udarila
v vetrobransko steklo, nato pa
padla na cesto. V nesreči se je
hudo poškodovala in se zdravi v
novomeški bolnišnici.
PO LEVI STRANI V MO
TORISTKO - 20. oktobra ob
16.55 se je 35-letni R. M. z Mirne
peljal z osebnim avtomobilom po
lokalni cesti s Stana proti Gore
nji vasi. Ko je pri stanovanjski hiši
št. 5 pripeljal po levi strani ceste,
je iz nasprotne smeri pripeljala
voznica kolesa z motorjem, 39-letna Š. D. s Stana in med njima je
prišlo do čelnega trčenja. Pri tem
se je voznica kolesa z motorjem
hudo poškodovala. Zdravi se v
novomeški bolnišnici. Materialne
škode je za okrog 150 tisočakov.
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ta večkrat porinil med orodje in
ga tudi nekajkrat udaril po čelju
sti. Dejal je, da se obtoženi ne upa
povedati resnice zaradi prisotno
sti bratov pokojnega Žbogarja in
dodal, da se tudi o njem širijo
neresnične govorice, da je on
držal Žbogarja, da ga je Bele za
bodel. Dejal je še, da je potem, ko
je videl zabodenega Žbogarja,
sam od sebe odšel po pomoč.
Žena pokojnega, Zdenka Žbogar,
ki je bila tedaj, ko se je to zgodi
lo, v službi, je na sodišču med
drugim povedala, da nje in hčere
mož ni pretepal, da pa je hil živčen
in včasih se je tudi stepel, vendar
ne hudo. Z Beletom pa da sta bila

• OBRAZLOŽITEV SENATA Janez Bele je kriv, ker je 24. okto
bra lani pred svojo zidanico s ku
hinjskim nožem zabodel Cveta
Žbogarja, da je le-ta kasneje
umrl. Senat je za storjeno kazni
vo dejanje posebno hude telesne
poškodbe Janezu Beletu izrekel 5
let zapora, v katerega se bo vštel
tudi čas, prebit v priporu. V
obrazložitvi je sodnik poudaril,
da se je Bele po nepotrebnem
vtaknil v pogovor zaradi ploščic in
da je pri drugem pogovoru o
ploščicah kljub Žbogarjcvemu
opozorilu, naj se ne vmešava,
vstal in šel po nož ter ga zabodel.
Ker pa gaje pograbil strah pred
lastnim dejanjem, je s sekiro
zbežal stran od zidanice. Obtožbi
senat ni mogel slediti, ker ni našel
naklepa. Na umor kaže zgolj pos
ledica, do katere pa je prišlo zara
di spleta nesrečnih okoliščin. K
vsemu pa je največ pripomogel
alkohol. Pri tehtanju pa je pre
vladalo stališče, da ni opravičlji
vih okoliščin za izgubljeno člove
ško življenje, kajti Žbogarjevi so
izgubili moža in očeta. Pri izreku
kazni pa je senat upošteval tudi
olajševalne okoliščine obtožene
ga. Sodba še ni pravnomočna.
veliko skupaj, saj mož ni bil stal
no zaposlen.
Okrožna državna tožilka je de
jala, daje Beletu dejanje dokaza
no, da je do spora pri malici prišlo
zaradi njegovega vmešavanja.
Dejala je, da je nelogično, da bi
Žbogar lahko brcnil preko mize,
ampak je nogo dvignil v obrambo,
potem ko je zagledal, da ima Bele *
v roki nož. Iz psihiatričnega iz
vedenskega poročila pa je razbra
la, daje bila obtoženčeva sposob
nost presoje in obvladovanje
čustvenih vzgibov zmanjšana
zaradi konfliktne situacije in alko
holiziranosti. Zagovornik obtože
nega je opozoril, daje do konflik
ta prišlo zaradi cene ploščic in da
je obtoženi Bele posredoval, ker
jih je Bašič ponujal po nizki ceni.
Spomnil je na Bašičevo izpoved,
daje Žbogar najprej porinil Bele

IZLITJE
KURILNEGA OLJA
V MLINŠČICO
PODBOČJE - 20. oktobra
dopoldan je bila policijska
patrulja poslana v Podbočje,
kjer je prišlo do izlitja kuril
nega o(ja v potok Mlinščica.
Policisti so ugotovili, da je
tega dne ob 8. url zjutnij voz
nik podjetja Integra, d.o.o.,
iz Brežic pripeljal s tovorno
cisterno kurilno o|je k 33-letnemu U. M. Do izlitja je
prišlo, ko je dostavjjalec olja
točil kurilno olje v cisterno,
saj je zaradi odprtega venti
la steklo okrog 1001 kurilne
ga o|ja v potok. Tanek oljni
madež se je razprostrl po
celem potoku, tako da čišče
nje ni bilo primerno. Po iz
javi ribičev tega dne še ni
prišlo do pogina rib, lahko
pa bo prišlo kasneje.

ta v orodje, Bele pa je potem
Žbogarja porinil ven ter da je bil
Žbogar znan, da se dobro pre
tepa. Opozoril je, da v obdolžen
čevem dejanju manjka naklep in
da gre kvečjemu za kaznivo deja
nje posebno hude telesne poškod
be. Navedel pa je tudi izvedeniško
mnenje.
V zaključni besedi je obtoženi
Janez Bele izrekel obžalovanje za
storjeno dejanje.
J. DORNIŽ

ROMI PRAZNOVALI
S STRELJANJEM
BREZJE - 20. oktobra je
več policijskih patrulj zaradi
streljanja odšlo v romsko na
selje Brezje. Pred barako J.
K. je bilo več Romov, ki so
praznovali otrokov krst. Poli
ciste, ki so iskali materialne
dokaze okoli barake, so vi
njeni Romi zmerjali in jih
ovirali, otroci pa so v službeni
avtomobil metali kamenje.
Kljub temu so policisti našli
več tulcev kal. 7,62 mm in
avtomatsko puško M 70 z
okvirjem, v katerem so bili še
4 naboji. Policisti so zaradi
bojazni, da bodo s kršitvami
nadaljevali, pridržali 4 vi
njene Rome in sicer, J. K., M.
U. iz Brezja, S. K. iz Šmihela
in M. K. iz Brezja. Zoper
pridržane Rome in še tri
druge kršitelje, R. B., O. K.
in N. K., vsi iz Brezja, so poli
cisti napisali predlog sodniku
za prekrške.

V SOBOTO
POOSTRENA
KONTROLA PROMETA
NOVO MESTO - Na območju
novomeške uprave za notranje
zadeve bo v soboto, 26. oktobra,
med 21. in 3. uro potekala poost
rena kontrola prometa s poudar
kom na psihofizičnem stanju
voznikov, zlasti vožnje pod vpli
vom alkohola. Prejšnji petek so
policisti v napovedani poostreni
kontroli ustavili in kontrolirali
359 voznikov. Zaradi storjenih
prekrškov so zoper 32 voznikov
napisali predlog sodniku za pre
krške, od tega 20 zoper voznike, ki
so vozili vinjeni. Na kraju prekr
ška so policisti izrekli voznikom
18 denarnih kazni, od tega največ
zaradi prekoračene hitrosti in
neuporabe varnostnega pasu.

Šolar grozil
Hotel denar za cigarete
Ko sem 16. oktobra čaka
la avtobus na postajališču pri
občini, sta k meni pristopila
dva šolarja, stara okrog 12 do
14 let, eden od njiju me je
prosil za 200 tolarjev. Ker mu
jih nisem dala, mi je drugi
zagrozil, da me bo udaril in
brcnil. Potem so prišli še dru
gi šolarji, ki so mi povedali,
da potrebuje denar za ciga
rete.
Drugi primer pa se je zgo
dil na avtobusni postaji, ko
sva z gospo iz Ljubljane sede
li na klopci in čakali na avto
bus. Nekaj stran od naju so
sedeli 12 do 14 let stari fant
je. Gospa me je opozorila,
naj pogledam, ker kadijo, pa
ne cigarete. Ona se je na to
bolj spoznala in ko se jim je
približala, je videla, da ima
jo mamila. Potem so se razšli.
J. Z.

AVTOHIŠA Novo mesto

j^iSd Servisno prodajni center d.o.o.
POOBLAŠČENI PRODAJALEC IN SERVISER ZA
VOZILA RENAULT
PRODAJA VOZIL RENAULT
Za vozila R-5, CLIO in
TVVINGO posojila po
obrestni meri
T+5%
za ostala vozila iz programa
RENAULT v zalogi pa posojila
po obrestni meri
od T+7,5% dalje.

PRODAJA NADOMESTNIH
DELOV

vozila MEGANE v mesecu
oktobru cenejša za 5%.

Nudimo Vam vse za vaš avto
v času priprave vozila na zimo.
Po ugodnih cenah Vam nudimo:
- homologirano hladilno tekočino
za vozila RENAULT in druga,
- metlice brisalcev,
- tekočine za čiščenje
vetrobranskega slekla,
- avtoplaščeSAVA, MICHEUN,
- akumulatorje VESNA ter
- druge nadomestne dele in
opremo iz programa RENAULT.

TEHNIČNI PREGLEDI

Možnost plačila na več obrokov.

* NOVO * NOVO * NOVO *

Obiščite nas na naših tehničnih
pregledih, kjer Vam nudimo
naslednje storitve:
- redne in preventivne preglede,
- registracijo novih vozil,
- podaljšanje registracije vozil in
- obvezno zavarovanje vozil
ter zelene karte.
Brezplačno opravimo naslednje:
- opravimo test blažilcev,
- izmerimo CO,
- opravimo kontrolo zavor,
- nastavimo luči in
- pritrdimo registerske tablice.

DELOVNI ČAS:
Servis in prodaja vozil
ter nadomestnih delov:
pon.-pet.: od 7.00 do 17.00
sobota: od 7.00 do 12.00
Tehnični pregledi:
pon.-pet.: od 7.00 do 19.00
sobota: od 7.00 do 12.00

SERVIS VOZIL RENAULT

1 leto garancije za originalne
nadomestne dele in delo
Naročila sprejemamo na
brezplačno telefonsko številko

080-1588
V primeru poškodovanega
vozila, uredimo plačilo
z zavarovalnico,
če nas za to pooblastite.
Informacije na telefon:
- prodaja vozil: 068/324-533,
- servis: 068/321-243,
- prodajalna: 068/322-038,
- tehnični pregledi: 068/323-449.

Obiščite nas v LOČNI, kjer Vas bodo
postregli naši prijazni delavci.
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RENAULT

DEŽURNE TRGOVINE
V soboto, 26. oktobra, bodo odprte naslednje
prodajalne živil:
• Novo mesto: od 7. do 19. tire: Market Drska
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 Roku
od 7. do 20. ure: trgovina Sabina, Slavka Gruma
od 7. do 20. ure: trgovina Sabina, Mirana Jarca
od 7.30 do 20. ure: trgovina Brin, Trdinova ulica
od 7. do 19.30: mlečni diskont Vita, Šmihel
od 7. do 14.30: market Maja, Bučna vas
od 7. do 19. ure: trgovina Cekar v BTC, Bučna vas
od 7. do 20. ure: samopostrežba Azalea, Brusnice
od 7.30 do 14. ure: market Pri kostanju, Prečna
od 8. do 17. ure: trgovina Brcat Smolenja vas
od 7.30 do 13. ure: trgovina Pod lipo, Smolenja vas
od 8. do 13. ure: trgovina Dule, Smolenja vas
od 8. do 16. ure: market Pero, Stopiče
od 8. do 16. ure: trgovina Sabina, Stopiče
od 8. do 20. ure: market Perko, Šentpeter
od 8. do 18. ure: Urška, Uršna sela
od 7. do 20. ure: trgovina Marks, Vavta vas
od 6.30 do 17. ure: market Matka, Mestne njive
od 6.30 so 17. ure: pekarna Malka Žužemberk,
prodajalna Kandija
• Šentjernej: od 7. do 17. ure: Mercator Dolenjska
od 7. do 18. ure: trgovina Klas, Šmarje pri Šen
tjerneju
• Metlika: od 7. do 21. ure: trgovina Prima
V nedeljo, 27, oktobra, bodo odprte naslednje
prodajalne živil:
• Novo mesto: od 8. do 11. ure: Prodajalna Poga
ča, Samopostrežba Mačkovec, Market Ljubljanska,
Market Ragovska, Market Drska, Marke! Kristanova,
Market Drska, Samopostrežba Šmibel, PC Ločna,
Nakupovalni center

od 7.30 do 21. ure: trgovina Anita pri gostišču Kos
od 7. do 13. ure: Vita,trgovina Darja, Ljubljanska
od 8. do 13. ure: market Saša, K Roku
od 7. do 20. ure: trgovina Sabina, Slavka Gruma
od 8. do 13. ure: trgovina Sabina, Mirana Jarca
od 8.30 do 20. ure: trgovina Brin, Trdinova ulica
od 7. do 19.30: mlečni diskont Vita, Šmihel
od 8. do 11. ure: market Maja, Bučna vas
od 8. do 12. ure: trgovina Cekar v BTC, Bučna vas
od 8. do 12. ure: samopostrežba Azalea, Brusnice
od 7.30 do 11. ure: market Pri kostanju, Prečna
od 8, do 12. ure: trgovina Brcat Smolenja vas
od 8. do 12. ure: trgovina Pod lipo, Smolenja vas
od 8. do 11. ure: trgovina Dule, Smolenja vas
od 8. do 12. ure: market Pero, Stopiče
od 8. do 14. ure: trgovina Sabina Štopiče
od 8. do 12. ure: market Perko, Šentpeter
od 8. do 12. ure: Urška, Uršna sela
od 8. do 17. ure: trgovina Marks, Vavta vas
od 7. do 12. ure: market Malka, Mestne njive
od 7. do 12. ure: pekarna Malka Žužemberk, proda
jalna Kandija
• Straža: od 8. do 11, 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: Market
• Škocjan: od 7.30 do 10. ure: Pri mostu
• Trebnje: od 8. do 11. ure: Samopostrežba
Blagovnica
• Mirna: od T.30 do 11. ure: Grič
• Mokronog: od 8. do 11. ure: Samopostrežba
; Črnomelj: od 8. do 11. ure: Pod lipo, Market
Čardak
• Semič: od 7.30 do 10. ure: Market
• Metlika: od 7. do 21. ure: Prima

VAJA ZAŠČITE IN
REŠEVANJA “TREBNJE 96”
TREBNJE - Občinski štab za
civilno zaščito in Gasilska zveza
Ttebnje vabita, da si v petek, 25.
oktobra, ogledate vajo zaščite in
reševanja, ki se bo pričela ob 11.
uri pri trebanjski osnovni šoli na
Kidričevi ulici.

“POTRES 96” -V okviru meseca varstva pred požari so v soboto v Ribnici
izvedli zaščitno reševalno vajo Potres 96. Organiziral jo je občinski štab za
civilno zaščito v sodelovanju s prostovoljnim gasilskim društvom Ribnica.
Na Knafljeven trgu so gasilci prikazali reševanje ogroženih stanovalcev iz
visokega objekta, tehnično reševanje udeležencev prometne nesreče z novo
sodobno reševalno opremo proizvajalca Weber-Hydraulik ter gašenje požara
na prevoznem sredstvu s pomočjo novo razvite impulzne tehnologije gašenja
požarov Ifeks 3000. V izvedbi vaje reševanja iz visokega objekta so sode
lovali tudi ribniški jamarji. (Foto: M. L.-S.)

DOLENJSKI LIST

Sevničani drugi na 31. krosu Dela Reteljje “prodal” Tomiča
Ob ekipnem uspehu tudi tri sevniške zmage med posamezniki - Brežičan Žerjav
drugič, Sevničan Veber pa že tretjič najboljši - Uidi odraz organiziranosti športa

ULIČNI TEK ZA
BREŽIŠKI OKTOBER
BREŽICE - V okviru prireditev
za Brežiški oktober bodo prizadev
ni organizatorji atletskega kluba Fit
v petek, 25. oktobra, v Brežicah s
Startom pred stavbo občine pri
pravili ulični tek, ki bo veljal tudi za
4. državno ekipno prvenstvo os
novnih in srednjih šol v uličnih
tekih, starejši pa bodo razvrščani v
kategorije članov in veteranov.
Proge za osnovnošolce in mlajše di
jake bodo dolge 2.200 m, za starejše
kategorije pa 4.400 m. Prijave zbira
jo 5 dni pred začetkom tekmovanja
na naslovu AK FIT, p.p. 119, Bre
žice (tel. 0608 64 695 in 62 690).

REKREATIVNA LIGA V
ODBOJKI
NOVO MESTO - Agencija za
šport Novo mesto bo tudi letos pri
pravila rekreacijsko ligo v odbojki,
za katero se lahko prijavijo ekipe iz
novomeške občine, ki niso vklju
čene v redno tekmovanje Odbojkar
ske zveze Slovenije. Tekmovanja se
bodo začela 10. novembra in bodo
v športni dvorani Marof. Prijave
zbirajo do 30. oktobra v Agenciji za
šport (tel.: 068 322 267).•

• Mati je vzgojni sistem z eno
besedo. (Napoleon)

VELENJE - Na 31. krosu Dela so sevniški atleti dosegli enega svojih
največjihuspehov do sedaj, saj so se med 49 občinami z 257 točkami uvrstili
na drugo mesto in zaostali le za domačimi tekači, ki so si večino od 314
točk prislužili v mlajših kategorijah. Od ekip z našega konca so se dobro
odrezale tudi novomeška zli. mestom, kar je sicer slabše kot zadnja leta,
med velikimi občinami, ter Brežice s 4. in Tkebnje s 6. mestom med malimi
občinami.
Kros Dela je tudi letos z 961
udeleženci ena izmed največjih
športnih prireditev v Sloveniji in na
nek način zaokroža za slovensko
atletiko izjemno uspešno sezono.
Na štartu v Velenju se tudi tokrat
niso zbrali le specialisti za dolge
proge, ampak mnogi tekači, ki se
posvečajo tudi teku na srednje
proge in najmlajši, ki si ponavadi
svoje atletske discipline ali celo
svojega športa še niso izbrali. Izidi
tekmovanja ne kažejo le na moč at
letskih klubov, ampak na razvitost
športne kulture in organiziranost
športne sfere v določenem okolju,
kjer Posavci in Dolenjci glede na
uvrstitve, ki so vsaj na ravni uvrstitev
iz minulih let, sodimo med najbolj
še, saj smo tudi med posamezniki
imeli v Velenju 4 od 14 zmagovalcev.
Najmlajši med njimi je Boris Žer
jav, učenec osnovne šole iz Artič, ki
že trenira v atletskem klubu Fit iz

Sevniški raketar v Oberkulmu (Švica) drugi - Vodi v
svetovnem pokalu - Odločilna tekma bo na Poljskem
OBERKULM - Na sobotnem
tekmovanju v raketnem modelarst
vu Svviss RAK Cup, ki šteje za
svetovni pokal, v švicarskem Ober
kulmu je Sevničan Igor Štricelj, član
Astronavtično raketnega kluba

srniiii mu »nun
ODBOJKA

Pokal Radivoja Korača, 4. kolo
- INTERIER KRŠKO : MEYSU
SPOR (Turčija) 54:65 (23:26);
INTERIER: Nakič 21, Sullivan
11, Jeklin 5, Ademi 11, Murovec
2, Bošnjak 4.

Četrtfinale slovenskega poka
la, 1. skupina - Sežana - SMELT
OLIMPIJA
(37:32).

:

KRKA

78:58

2. skupina - Leskovec - IN
TERIER KRŠKO : COMET
71:68 (36:34); BAVARIA WOLTEX: KEMOPLAST ŠENTJUR
73:69; za prvo mesto: INTERI
ER KRŠKO: BAWARIA WOLTEX 72:80; (39:48). V polfinale
se je tako uvrstila mariborska
Bavvaria Woltex.
ŠKL, osnovne šole, dolenjska
liga, 1. kolo - Brežice : Trebnje
35:64, Bršljin : Šentrupert 80:87,
L. Adamič Grosuplje : M. Jarc
Črnomelj 74:18; srednje šole,
ljubljanska liga 11,1. kolo - SVŠG
Ljubljana : SS Brežice 61:62.

ROKOMET
Pokal mest NETTELSTEDT
: AFP DOBOVA 33:17 (16:11);
AFP DOBOVA: Kostevc, Dapo
1, Begovič 6, Žibert, Mijačinovič
2, Voglar 1, Ocvirk 6, Češnovar,
Kranjc, Glaser 1, Levec, Denič;
Izid prve tekme je bil 22:22, zato
se je v nadaljnje tekmovanje
uvrstilo nemško moštvo Nettelstedt.
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KRŠKO - V nedeljo, 27. ok
tobra, ob 13. uri se bodo na
progo pri Artu, ob magistralki
Sevnica-Krško, pomerili vete
rani (neregistrirani tekmoval
ci) v razredu 80,125,250 in več
kubičnih centimetrov in najmljajši motokrosisti, ki že ali še
bodo vozili v kategoriji pod
mladka s 60 in 80 kubičnimi
motorji iz vse Slovenije, krški
tekmovalno-rekreacijski klub
Fun šport pa je povabil ludi
motokrosiste iz sosednje Hrva
ške. Vstopnine ni! Če bo slabo
vreme, bodo prireditev pri
pravili prihodnjo nedeljo, 3.
novembra.

Strlcelj je prevzel vodstvo

SMUČARJI NARED - Čeprav pri nas še ni snega, so tekmovalci
novomeškega smučarskega društva Krka Rog že pripravljeni na sezono,
kilometre med slalomskimi in veleslalomskimi vratiči pa so nabirali na
ledenikih, kjer traja sezona celo leto. V ponedeljek je kar številčna ekipa
trenerjev in trenerk skupaj z vodstvom kluba ter najboljšim tekmovalcem
Matjažem Vrhovnikom predstavila letošnje cilje. Medtem ko je cilj ciciban
ske in pionirske vrste uvrstitev med najboljše tri na regijskih ter med
najboljših 10 na republiških tekmah, predvsem pa velik napredek v tekmov
alni tehniki, bi se Matjaž Vrhovnik želel v novi sezoni redno uvrščati med
najboljših deset slalomistov na tekmah svetovnega pokala. (Foto: I. V.)

KOŠARKA

SUPERCROSS ZA
STARO IN MLADO ARTO 96

Moški, 1.A liga, 5. kolo - KR
KA : MARIBOR 2:3 (13, -10, -8,
14, -15); KRKA: Petkovič, Šemetovs, Babnik, Goleš, Povšič, Prah,
Balodis, Mohorčič, Žunič, Krevs.
LESTVICA: 1. Salonit Anhovo
10,2. Abanka Olimpija 6,3. Mari
bor 6, 4. Krka Novo mesto 4 itd.
V 6. kolu se bo Krka v soboto,
19. oktobra, v gosteh srečala z
vodilnim Salonitom.
LB. liga, 5. kolo - ŽUŽEM
BERK : ČRNUČE 3:0 (5,12,6);
ŽUŽEMBERK: Gotenc, Lazič,
Smrke, Novak, Černač, Kosmina,
Rifelj, Brulec.
LESTVICA: 1. Kamnik 10... 3.
Žužemberk 6. V 6. kolu bodo Žužemberčani igrali v gosteh pri
predzadnjeuvrščeni Žirovnici.

NOGOMET
3. liga, zahod, 9. kolo - LESCE
: RADIO KRKA 1:3 (1:1); KOL
PA : MENGEŠ 4:2 (3:1)
LESTVICA: 1. Thbor Sežana
22,2. Radio Krka 22,3. Idrija 17,
4. Kolpa 17 itd.
V 10. kolu bo Radio Krka v so
boto ob 15.30 igral doma s Kol-

NAMIZNI TENIS
L Liga, moški, 3. kolo - ME
LAMIN : KRKA 0:7; LESTVI
CA: 1. Krka 6,2. ŽNTK Maribor
6,3. Maximarket Olimpija 4... 10.
Melamin 0.

Vega Sevnica, osvojil odiično drugo
mesto in prevzel vodstvo v svetov
nem pokalu v kategoriji S 6 A, t.i.
strimerju oziroma raketah s trakom.
Tekmovanje v Oberkulmu za
svetovni pokal so Švicarji pripravili
z zanje prislovično pedantnostjo in
v zelo slabem vremenu, saj je med
tekmo lilo kot iz škafa pa se doma
čini le niso bolje znašli kot gostje in
so se morali zadovoljiti s tretjim
mestom. Sevničan Igor Štricelj pa je
v Oberkulmu zaostal le za Angle
žem Stetvardom in v skupni raz
vrstitvi svetovnega pokala v tej kate
goriji prehitel doslej vodilnega Ita
lijana Antonia Mazzarachia. Igorjev
oče Andrej, ki stoji sinu ves čas ob
strani, je peljal Igorja s svojim avtom
tudi na to tekmo v Švico. Povedal
nam je, da so na Športni zvezi Sevni
ca raketarjem obljubili za zadnjo
tekmo svetovnega pokala, ki bo
konec tega tedna na Poljskem, kpmbi, da se bo lahko udeležilo odločil
ne tekme Štriclja za zlato kolajno
svetovnega pokala še nekaj njegovih
obetavnih klubskih kolegov. Vseka
kor se ARK Vega za prihodnost ni
treba bati, kajti poleg Štriclja, ki se
kot mladinec v svetovnem merilu
enakopravno kosa s člani, prihajajo
še drugi nadebudni raketarji, razve
seljivo pa je, da tudi na najpo
membnejših tekmovanjih dobivajo
vse večjo veljavo raketni motorji
novega predsednika ARK Vega,
Marjana Zidariča, podjetnika iz
Loke pri Zidanem Mostu.
P P

TOM NAJBOLJE DO
SEDAJ
MIRNA - Prvi B-turnir v sezoni
96/97 v Lendavi je bil za ntirnske
badmintoniste najuspešnejši do
sedaj. Najbolj se je izkazal Novomeščan Aleš Murn, kije zasedel drugo
mesto, v finalu pa izgubil z Ukra
jincem Denisom Pešehonovim, kije
bil lani najboljši slovenski igralec,
saj je zmagal na vseh A-turnirjih,
razen na zadnjih dveh, ki jih je zara
di nastopa v Avstriji izpustil in tako
izpadel celo v C skupino. Aleš se je
favoriziranemu Ukrajincu res dobro
upiral, v prvem nizu vodil s 16:14, a
gaje na koncu izgubil s 16:17, ter v
drugem nizu psihično izpraznjen
popustil in ga izgubi! s 5:15. Poleg
Aleša so se na A-turnir uvrstili prvič
16-letni Dušan Skerbiš in Uroš
Kirm, ki sta bila že v pretekli sezoni
na pragu A-skupine, ter Katja Ko
ren, ki je tokrat s 6. mestom nekoli
ko razočarala treneija Mileta Čuka.

VODIREGRCA VAS
NOVO MESTO - V 5. krogu
novomeške 1. travne rekreacijske
lige v malem nogometu je Dimni
karstvo Mihelčič s 3:0 premagalo
Koalo iz Straže, Viromo iz Šmarje
ških Toplic je igral 2:2 z Bršljinom,
Regrča vasje s 7:0 premagala Krko
Motoroil, Bajer je s 3:2 premagal
Soboslikarstvo Rus, Okrepčevalnica
Mojca pa je igrala z Jokerjem z
Drske 6:6. Na lestvici vodi Regrča
vas s 15 točkami nad Bršljinom s 14
in Viromom s 13 točkami.

Brežic, zmagal je med mlajšimi
dečki rojenimi leta 1983, kar je nje
gova druga letošnja zmaga na krosih
in druga zmaga na krosu Dela,
brežiški uspeh pa je v tej kategoriji
dopolnil Novoselič z drugim me
stom.
Sevničan Borut Veber je na kro
su Dela zmagal že tretjič, tokrat je
bil najboljši med starejšimi dečki
letnika 1982, kjer je bil drugi Novomeščan Bukovec. Tudi Sevničanka
Petra Radišek, zmagovalka med
starejšimi deklicami letnika 1981, je
že izkušena tekmovalka in ima za
sabo že vrsto zmag tako na stezi kot
na krosih in uličnih tekih, čeprav je
na krosu Dela tokrat zmagala prvič.
Tretjo zmago je Sevnici med starej
šimi mladinci pritekel Šentjemejčan
Aleš Tomič, sicer član atletskega
kluba Novo mesto.
I. V.

ŠKRATI SE MNOZUO
GOSPODIČNA - Kljub bolj kis
lemu vremenu so bili poleti gorjan
ski škratje zelo aktivni, njihovo
število pa se je v tem času skoraj
podvojilo - po najmanj 15 izletov na
Gorjance je v letošnjem letu tako
vse skupaj opravilo že 119 pla
nincev. Da imajo gorjanski škratje
najbrž res zveze z nadzemskimi sila
mi, govori dejstvo, da je bila nede
lja, ki so si jo izbrali za škratovski
izlet na Krofičko, edina sončna
nedelja v septembru.

Precej presenečeni so bili mi
nulo soboto ljubitelji novomeške
atletike pa tudi mnogi poznaval
ci kraljice športov, ko so v Vele
nju na 31. krosu Dela objavili
zmagovalca tekmovanja med
starejšimi mladinci. To, da je
zmagal najobetavnejši slovenski
srednjeprogaš in eden izmed naj
bolj nadarjenih mladih sloven
skih atletov nasploh Aleš Tomič,
udeleženec letošnjega mladin
skega svetovnega prvenstva v
Sydneyu, ni bilo presenečenje, da
pa je član novomeškega atlet
skega kluba Krka nastopil za
Sevnico, so mnogi sprva imeli za
pomoto ali vsaj slabo šalo, pa
temu ni bilo tako. Tomič je res
tekel za Sevnico, karje storil tudi
njegov trener Borut Retelj, ki je za
sevniško vrsto prijavil še nekatere
novomeške atlete, ki pa so bili
obenem prijavljeni tudi za Novo
mesto in so jih pred startom ko
maj prepričali, naj se vendarle
premislijo in nastopijo za svojo
občino. Nad vsem tem je bil
zgrožen celo državni sekretar za
šport prof. dr. Janko Strel.
Seveda s tem ne gre zmanjše
vati izjemnega ekipnega uspeha
Sevničanov, ki so uspeh sicer do
segli z dobrim in vztrajnim delom
in že slovijo kot pomembno slo
vensko središče dolgoprogašev.
Kaj je pravzaprav vodilo Tomiča
oziroma predvsem njegovega tre
nerja Boruta Retlja, da sta se
"prodala ” Sevničanom, je težko
reči. Kros Dela je namreč tekmo
vanje občinskih reprezentanc in

tu "kupovanje" atletov za dosego
boljše uvrstitve zagotovo nima
mesta. Bistveni kriteriji pri tem,
za katero občino naj tekač na
stopi, pa so predvsem kraj biva
nja, sedež atletskega kluba, v ka
terem atlet vadi in tekmuje, pri
osnovnošolcih in srednješolcih
pa tudi še kraj šolanja in pri
zaposlenih še sedež njihove de
lovne organizacije. Tomič, ki je
sicer doma iz šentjernejske ob
čine, za njegov atletski razvoj pa
je bilo poskrbljeno v novome
škem klubu, s Sevnico na tak ali
drugačen način ni povezan, zato
je njegova odločitev popolnoma
nelogična in nerazumljiva, saj za
njo ne stoji ne dogovor z matič
nim klubom, še manj pa z vod
stvom ekipe novomeške občine,
ki mu je bilo zlagano, da trener
Retelj in njegovi varovanci na
krosu ne bodo nastopili.
Najbrž ni treba posebej ponav
ljati, da si je mladi atlet s tem za
pravil ogromno pozitivnih točk,
ki jih bo še kako potreboval pri
uresničevanju svojega pogumno
zastavljenega projekta s ciljem
nastop na olimpijskih igrah v
Sydneyu leta 2000, o katerem so
do sedaj v klubu resno razmišljali
in bili pri njem pripravljeni resno
sodelovati tudi z denarjem, kar
velja tudi za novomeško občino,
ki je v fanta tudi že do sedaj pre
cej vlagala. Le kdo bi vložil de
nar v nekoga, ki mu bo jutri
obrnil hrbet, prestopil v drug klub
ali morda nastopil celo za drugo
državo.
IGOR VIDMAR

Slab sprejem pokopal Novomeščane
Odbojkarji Krke so po petih nizih nesrečno izgubili z Mariborom - Žužemberčani
prijetno presenečenje l.B lige - Igralke TPV-ja so z manj tekmami še vedno prve
NOVO MESTO, ŽUŽEMBERK - Odbojkarjem novomeške Krke je v
soboto v novomeški športni dvorani manjkalo le malo sreče, da bi prema
gali Mariborčane, dolga leta daleč najboljše slovensko odbojkarsko moštvo,
ki jih je na prestolu zadnje čase sedaj sicer zamenjal kanalski Salonit,
vendar zmaga proti njim kljub vsemu šcuvedno veliko šteje.
Tekma sc jc začela z dokaj po
vprečno igro in številnimi napakami
na obeh straneh. V prvem nizu so
gostje vodili že s 13:10, potem pa so
Novomeščani z nekaj odličnimi
servisi Jožeta Povšiča izid obrnili v
svojo korist. Mariborčane je zausta
vila tudi nervoza ob prepirih zaradi
po njihovem mnenju spornih sod
niških odločitev. V drugem nizu sta
bili vlogi zamenjani, saj so domači
vodili že z 10:8, potem pa so gostje
osvojili 7 točk zapored in izid v ni
zih izenačili na 1:1. Potem ko so
krkaši izgubili tudi tretji niz, so se ob
koncu četrtega prebudili in vodstvo
gostov s 13:9 spremenili v svojo
zmago s 16:14 ter tako izsilili še peti
skrajšani niz.
Taje bil prava drama,
ki je dvignila gledalce na noge, prav
ta čas pa sta tudi obe moštvi poka
pali najboljšo igro na srečanju. Izid
je bil ves čas izenačen. Novomeščani
so imeli priložnost za zmago pri
14:13, vendar zaključne žoge niso iz
koristili, izkoristili pa sojo Mari
borčani in niz ter s tem tekmo dobili
s 17:15 oziroma s 3:2. Poraz novo
meške vrste, ki ga gre tokrat zapisati
predvsem izredno slabemu spreje
mu, ni tragičen, saj se je prvenstvo
šele dobro začelo. Glede na igro, ki
so jo prikazali na zadnjih srečanjih,
so kljub vsemu ob Salonitu, A banki
Olimpiji in Mariboru kandidati za
uvrstitev med štiri najboljša moštva.
Žužemberčani so kol novinci
letos najbolj prijetno presenečenje
l.B lige, saj so po petih kolih s tremi
zmagami povsem zasluženo na
tretjem mestu, glede na dosedaj
pokazano moč ostalih ekip pa si v
nadaljevanju lahko obetajo najmanj
četrto mesto med skupno osmimi
moštvi. Črnuče, sobotni gost žužemberške telovadnice, ki seji, kot kaže,
obeta montažna tribuna za vse
številnejše gledalce odbojkarskih
tekem domačih ekip, so bile tudi
tokrat brez možnosti, da bi osvojile
prvi niz v letošnjem prvenstvu.
Žužemberčani so jim pustili, da so
se nekoliko razigrali le v drugem
nizu, razlika v kakovosti pa je bila
tako velika, da so od Žužemberčanov vstopili v igro prav vsi igralci
s klopi, najbolj pa sta se tokrat izka
zala Aleš Smrke in Samo Gotenc.
Prvič, odkar so osvojili naslov držav
nih prvakov, so se domačim gledal
cem predstavili starejši dečki, ki jim
je čestital tudi predsednik krajevne
skupnosti Franc Škufca.
Odbojkarice novomeškega TPVja so bile tokrat proste, a so kljub

samo trem do sedaj odigranim tek
mam še vedno kot edine neporaže

ne na prvem mestu prvenstvene
lestvice, medtem ko imajo drugo
uvrščene Blejke spetimi odigranimi
tekmami in enakim številom osvo
jenih točk slabšo razliko v osvojenih
nizih.
I. VIDMAR

Novomeški odbojkarji (na sliki: udarec Jožeta Povšiča budno spremljajo
Goleš, Petkovič in Prah) so tokrat tekmo z Mariborom izgubili, do konca
prvenstva pa bo še več možnosti, da se Štajercem za poraz oddolžijo. (Foto:
I. Vidmar)

V soboto dolenjski derbi
Nogometaši Radia Krka in Kolpe so tudi v 7. kolu zabeležili
lepo zmago - V soboto se bodo pomerili med sabo
NOVO MESTO, PODZEMELJ
- Nogometaši novomeškega Radia
Krka in podzemeljske Kolpe v zad
njih kolih pridno nizajo zmage, v so
boto pa bo la serija vsaj za eno
izmed obeh moštev prekinjena, saj
se bosta ob 15.30 na stadionu pod
Portovalom pomerili med sabo in
glede na to, da ta čas sodita v sam
vrh tretjeligaške razpredelnice, se
dolenjskim ljubiteljem nogometa
obeta dobra predstava.
V 7. kolu so Novomeščani igrali
v gosteh z Lescami, po prvem pol
času je bil izid neodločen 1:1 (zade
tek za Radio Krka je dosegel Mat
jaž Sever), v nadaljevanju srečanja
pa so bili uspešnejši Novomeščani,
ki so si z zadetkoma Fadila Veličanina in Andreja Kostrevca zago
tovili zmago. Kadeti Elana so igrali
doma s Šmartnim 0:0, starejši dečki
so doma izgubili z ljubljansko svo
bodo s 3:4, mlajši dečki pa so v gos
teh izgubili s Slavijo Slovanom z 1:3.
Tokrat so na ljubljanskega sodni
ka Smiljaniča, ki so ga zaradi kata
strofalnega sojenja napadli novo
meški navijači, naleteli nogometaši
Kolpe iz Podzemlja in zgodba izpod
Portovala bi se zanj kmalu ponovi
la, da ni bil tepen, pa se lahko za

hvali predvsem zmagi domačih
nogometašev in prisebnosti klubske
uprave, ki je razburjene navijače
prepričala, da so nesposobnega
moža v črnem pustili na miru. Podzemeljčani so bili od nogometašev
Mengša boljši že v prvem delu igre,
ki so ga dobili s 3:1, medtem ko je
bil končni izid srečanja 4:2, čeprav
so po izključitvi Denisa Spudiča že
od 20. minute prvega polčasa igrali
le z 10 igralci. Zadetke za Kolpo so

* Predavanja za bodoče nogomet
ne sodnike se bodo v Trebnjem
začela v ponedeljek, 4. novembra,
ob 15. uri v prostorih stare osnovne
šole, zbor vseh udeležencev sodni
škega tečaja pa bo četrt ure pred
tem pred stavbo javnega podjetja
Komunala v Trebnjem. Predavanj
se lahko udeležijo tudi vsi tisti, ki
se za tečaj niso prijavili, a si želijo
postati nogometni sodniki.
dosegli Ivan Sopčič - Božo, Miran
Jaklič, Robert Filak in Janez Žugelj.
Mladinci Kolpe so v Kranju z 1:6
izgubili z Zarjico, mlajši pionirji pa
so doma premagali Logatec s 5:1.
I.V
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Gorski prvak na Lisci Rovšček
Poklicni kolesar kranjske Save profi Borut Rovšček sije z rekordnim časom 27,59
na skoku na Lisco priboril prvo letošnjo zmago - Zmagal tudi Plankar
LISCA - Kar 197 kategoriziranih tekmovalcev in rekreativcev seje pre
teklo soboto prijavilo za kolesarsko dirko Skok na Lisco, ki je štela za
državno prvenstvo v gorski vožnji in sojo v lepem vremenu dobro izpeljali
elani KK Sevnica na čelu s predsednikom Zvonetom Košmerlom, vodjem
dirke Stanetom Kranjcem, ob pomoči družine Traven ter številnih ama
terskih in poklicnih ljubiteljev kolesarstva.
Ko je poklicni kolesar Borut
Rovšček, Sava profi, ob koncu se
zone, ko je večina tekmecev vozila
fe s precej “praznimi baterijami”,
na 9,8 km dolgem vzponu od Brega

na Lisco še za poldrugo minuto
izboljšal rekordni čas Sandija Pa
peža in dosegel svojo prvo letošnjo
zmago, je bilo razlogov za zadovolj
stvo kar na pretek. Novomeščani,

zlasti pa Papež in njegovi kolegi iz
KD Krka, bodo prihodnje leto go
tovo dali vse od sebe, da si spet pri
borijo primat in rekord. Tokrat so
bili Savini kolesarji razred zase, saj
sta v času zmagovalca (27,59) pri
vozila na vrh Lisce (937 m) tudi
Križnar in Valjavec, ki sta v konku
renci članov do 23 let pustila za sabo
krkaša Uroša Murna in Branka Fili
pa.
Med 63 mlajšimi mladinci je zma
gal Kranjčan Jure Kavčič, najboljši
Novomeščan je bil Gaber Gomišček
na 4. mestu, pri ženskah je zmagala
Marija Trobec (Proloco Scott),
Marjeta Sajevec (Krka) je bila 3., v
kategoriji elite je bil Rogovec, doma
z Rožnega pri Brestanici, Igor Kra
njec 2., pri rekreativcih do 30 let je
zmagal Sebastijan Gregoršanec
(Krško-Mrtvice), v kategoriji do 40
let Borut Tomše (RKD Krško) in
nad 41 let Ljubo Car (Styrjan Le
nart).
PP

ustanovljena 1. strelska družina,
dosegali zelo dobre rezultate tako
na republiškem kot državnem nivo
ju, trenutno pa nastopajo v 111.
republiški ligi in tekmujejo v regij
ski in občinski ligi. “Najpomemb
nejše je, da zadnja leta trenirajo tudi
pionirji in da tudi dosegajo dobre
rezultate,” je poudaril Deržek in
dodal, daje zato še toliko pomemb
neje, da je novo strelišče v nepo
sredni bližini šole. Dejal je, da je
zanimanje za streljanje med učenci
zelo veliko, da se zanj odločajo
predvsem tisti, ki nimajo mate
rialnih pogojev za dražje športe ter
da jih strelci s svojim delom vzgaja
jo, trgajo cesti in lokalom.
Od nekoč 16 strelskih družin jih
je danes aktivnih še 8, ki so združene
v OSZ. Skupaj s pionirji in upo
kojenci v njih deluje okoli 70 članov,
aktivnih strelcev pa je 40.
M. L.-S.

Kočevski strelci
dobili novo
strelišče
Ob podpori občine in športne
zveze največ postorili sami
KOČEVJE - V prostorih Doma
telesne kulture v Kočevju so minuli
petek svečano odprli novo strelišče
OSZ Kočevje. Po dvajsetih letih
dela v prostorih nekdanje konjuš
nice na Rudniku so s sodobno ure
jenim streliščem kočevski strelci
končno dobili primeren prostor za
svoje delo.
Predsednik OSZ Ernest Deržek
je ob otvoritvi povedal, da so uspeli
zgraditi strelišče, ki ustreza vsem
mednarodnim predpisom za tekmo
vanja z zračnim orožjem, v dobrih
treh mesecih ob velikem razume
vanju občine in organov ZTKO, s
prostovoljnim delom članov ter
prispevki podjetij in posameznikov.
Zbrati jim je uspelo 1.120.000 tolar
jev, strelci pa so z udarniškim delom
opravili 530 ur. Poudaril je, da so s
tem dokazali, da se lahko marsikaj
naredi, če se hoče, kljub pičlo od
merjenim sredstvom, ki jih dobiva-

ŽUPAN STREUAL PRVI - Prvi
strel na novem strelišču za zračno
puško v Kočevju je pripadel kočev
skemu županu Janku Vebru. {Foto:
M. L.-S.)
jo iz občinskega proračuna.
V letih 1981 - 1986 so kočevski
strelci, ki organizirano delujejo že
od leta 1952, ko je bila v Kočevju

ŠAHOVSKI TURNIR
ČRNOMELJ - Na šahovskem
turnirju v počastitev 50-letnice de
lovanja upokojenskega društva so
bili najboljši posamezniki Martin
Škof, Janez Dragoš in Danilo Košele.

Mercator

ZMAGA TUDI PLANKARJU - Med kolesarji Krke se je tokrat najbolj
izkazal Uroš Plankar s prepričljivo zmago med starejšimi mladinci pred
Rogovcem Mrvarjem in Kranjčanom Šilarjem. Na posnetku: Plankarju
izroča pokal in mu čestita v imenu glavnega pokrovitelja dirke Inpleta
Sevnica njegova direktorica Marija Jazbec. {Foto: P. P.)

Dober nakup
od 24.10. do 9.11.'96
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Jeseni nas narava bogato obdari.

uaš četrtkov prijatelj

Martin iz mosta vino naredi
in ozimnica je zlati dar
za zimske dni.

Šport iz Kočevja in Ribnice
KOČEVJE - Odbojkaricam
Lik Tilie dolgo po tekmi s ptuj
skim Marselom ni bilo jasno,
kako so lahko oddale točki novin
kam v ligi. Potem ko so prvi niz po
izenačeni igri dobile in v drugem
vodile z 8:0 in 13:7, so v končnici
popustile, v tretjem in četrtem
nizu pa delovale kot začetnice ter
tako izgubile z 1:3.
MIRNA - V derbiju 9. kroga
ljubljanske medobčinske nogo
metne lige sta se na Mirni pome
rili enajsterici Dane in Kočevja.
Gostje so bili boljši in zasluženo
zmagali s 3:1. Strelci za Kočevje,
ki je zdaj na drugem mestu, so
bili: Begič, Ravtar in Fugina.
KOČEVJE - Košarkarji Snež
nika so v soboto izgubili tekmo
proti postojnskim mladincem z
79:99. Do 10. minute je bil izid
izenačen, v nadaljevanju so se
Kočevci ustavili, predvsem pa so
slabo igrali v obrambi.
RIBNICA - V prvih tekmah
šestnajstine finala rokometnega
pokala Slovenije so igralci Kočev
ja izgubili proti Delmarju iz Izole
z 18:30, Inles pa je na gostovanju
v Trbovljah izgubil proti trbovelj
skemu Rudarju z 22:33. Povratne
tekme bodo 7. novembra. V vna
prej odigrani tekmi 3. kroga 2.A
lige, so igralci Prizme iz Ponikev
v Ribnici izgubili proti Mokercu
s 25:28, rokometaši Kočevja, si
cer prvi na lestvici, pa so na go
stovanju v Kranju tesno izgubili
proti Savi z 22:23. Rokometaši
Inlesa so na gostovanju premaga
li ekipo Dola z 32:21.
KOČEVJE - Na teniških igri
ščih v Gaju je bilo tradicionalno
odprto prvenstvo Kočevja. Poleg
domačih tekmovalcev so se pr

venstva udeležili nekateri naj
boljši igralci iz Slovenije. V finalu
je reprezentant Blaž Trupej pre
magal dvakratnega zmagovalca
tega turnirja Marka Pora z 2:0
(6:4, 6:3), tekmo za tretje mesto
pa je Žiga Janškovec zaradi po
škodbe v prvem nizu 4:1 predal
Boštjanu Doberšeku.
RIBNICA - S podelitvijo pri
znanj najboljši ekipi in strelcu se je
končala občinska liga Ribnice v
malem nogometu. Drugič zapo
red je prvo mesto osvojil Avtocenter Prestige, najboljši strelec pa
je bil Srečko Rajšel z 42 zadetki.
KOČEVJE - Z zaključnim
turnirjem v Štalcerjih se je tudi v
Kočevju končala občinska malonogometna liga. V tekmi za 3.
mesto je Krempa premagala Ki
no bar z 8:1, v finalu pa AG Kovi
nar z zadetkoma Igorja Murna
Črni Potok z 2:0. Najboljši strelec
lige je bil Fahro Saftič, najboljši
sodnik pa Marjan Česnik.
SISAK - V drugi tekmi Adria
lige v rugbyju za mladince so ig
ralci Ribnice v Sisku z boljšo igro
v drugem polčasu premagali
hrvašega predstavnika z 29:17
(12:10). Točke so dosegli: Blaha
10, Veselinovič 5, Koželj 5, P Tan
ko 5 in Tancik 5. V soboto pride
v Ribnico Mladost iz Zagreba.
VRHNIKA - Na Teku na Ulovko so v Vrhniki nastopili tudi
tekači iz Sodražice in Kočevja. V
skupini do 40 let je Lojze Strle na
14-kilometrski progi s časom
53,11 dosegel 5. mesto, do 50. leta
pa je bil Edo Rovanšek četrti s
časom 55,15. Pri veteranih je
Franc Kocijančič s časom 58,11
osvojil drugo mesto.
M. GLAVONJ1Č

Mercator vam tudi v tem času,
po posebno nizkih cenah,
nudi 45 izdelkov
za brezskrben in prijeten dan.

Nakup v Mercatorju
je dober nakup!

Kraški pršut

2.999,00

v kosih vakuum, pak. MIP N. Gorica 1 kg
Zagotovo bi pogrešali odlično primorsko specialiteto,
ustvarjeno z vrhunskim znanjem in ljubeznijo ...

Kraška panceta

1.899,00

v kosih vakuum, pak. MIP N. Gorica 1 kg

•!

K?**
fr

tako zelo dobri

(KRKkZDRAVI LIŠČK

Prekajen vrat

HOTELI OTOČEC

1.099,00

brez kosti Mesnine dežele Kranjske 1 kg

TENISKI CENTER OTOCEC
V času med jesenskimi šolski
mi počitnicami od 31. oktobra do
S. novembru bodo v Teniškem
centru Otočec za otroke pri
pravili posebno ponudbo, pro
grama Kalimero za otroke od 5.
do 10. leta in Popinj za otroke od
10. do 16. leta. Program, ki bo
prekinjen I. novembra, bo obse-

gal učenje forhund, backhand in
servis udarcev. Praktično delo na
igrišču bo vsak dan trajalo dve
šolski uri, sledilo pa mu bo 30
minut analize video posnetkov. V
skupini bo od 6 do 8 otrok. Pri
jave zbirajo po telefonu (068) 322
607 do srede, 30. oktobra, do 13.
ure.

J^t. 43 (2463), 24. oktobra 1996

Cajna klobasa 1.299,00
Mesnine dežele Kranjske 1 kg
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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. Ibvrstne 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 spremetgen
ali dopolnjen, ne objavljamo
prispevkov, ki so napisani žal
jivo ali z namenom zaničevanja,
ali če so nesorazmerno daljši od
informacije, na katero se na
našajo (13. člen).

Halo, tukaj je
bralec Dolenjca!
Dol. list št. 42,17. oktobra
V Dolenjskem listu št. 42, v rubirki Halo, tukaj je bralec Dolenj
ca, je bila objavljena notica bral
ca ali pa morda bralke o nedelu
dveh trgovcev v viniški železnini.
Prispevek me je zelo presenetil,
saj je neresničen in na najbolj
podel način ponižujoč za delavca
v viniški železnini in je šokantno
odmeval v celotni Vinici.
Viniška železnina vsak dan od
ponedeljka do petka obratuje od
7. do 15. ure, ob sobotah pa od 7.
do 13. ure. Tfgovca, ki sta tam
zaposlena, ostaneta velikokrat
tudi po uradnem delovnem času,
saj ju okoliščine, v katerih delata,
prisilijo, da počakata na blago, ki
prispe šele potem, ko trgovino
zapreta. Razlog za zaprtje trgo
vine med delovnim časmn za
nekaj minut pa je v tem, da sta
trgovca v skladiščih, ki sta odreza
ni od trgovine. Skladišče, ki je pri
mlekarni, je sicer malce bližje od
skladišča, kijev kleti stavbe, kjer
je tudi urad krajevne skupnosti.
Kar pa se tiče njunih delovnih ur,
pa samo toliko: že od ponedeljka
do petka ustvarita vsak po 40 ur,
vendar imata trgovino odprto tudi
vse sobote, ki se jima ne štejejo
kot nadure, ampak redni delovni
čas, za koliko j ima je s tem prešegana norma, pa smo lahko samo
tiho.
Ne morem mimo dejstva, da
imamo domačini Vinico za mini
BTC (blagovno trgovski center),
saj je ponudba zelo velika, naj je
to v železnini, delikatesi, mesnici,
kiosku, cvetličarni ali kjerkoli. Da
o prijaznosti trgovcev sploh ne
govorim.
Naj omenim še tole, daje Vini
ca ne samo prijazna, ampak tudi
zelo čista, saj ravno za čistočo
skrbijo sami uslužbenci, torej
delavci v trgovinah, na banki,
pošti in v ostalih javnih ustanovah.
Zagotovo lahko trdim, daje Vini
ca urejena s cvetjem in čistočo
ravno po njihovi zaslugi, saj nima
mo nikogar, ki bi skrbel za čistočo
in urejenost Vinice.
Upam, da bralec ali bralka, ki se
je pritožil(a) čez trgovca v želez
nini, ni imel(a) namena, da bi na
tako podel način dobil(a) mož
nost zaposlitve v KZ Črnomelj Železnina Vinica. Tb bi bilo malce
težko, saj ga (jo) ni bilo niti toli
ko v hlačah (krilu), da bi se pred
stavila) s polnim imenom.
In končno - saj se Viničani in
okoličani med seboj zelo dobro
poznamo, mar ne?

DARJA SNEDEC
Vinica

Semiške tropine
Dol. list št. 41, 10. oktobra
Problem nadomestnih gradenj
ni le semiški, ampak se nanaša na
celotno Belo krajino, prav verjet
no pa to velja tudi za druge kraje
po Dolenjski. Rada bi pohvalila
vse tiste graditelje novih stavb, ki
starih niso porušili. S tem so nare
dili največ, kar so mogli za ohra
njanje naše kulturne dediščine in
smo jim lahko zelo hvaležni. Mor
da se tega doslej sami niso niti
prav zavedali. Počasnost služb, ki
so kakorkoli povezane z ureja
njem prostora, pomaga v tem
primeru popravljati njihove prejš
nje napake.
Pospešena gradnja hiš in drugih
objektov v zadnjih dvajsetih ali
tridesetih letih je temeljito in v
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taki meri spremenila podobo
naših mest in vasi, da je o kakšnih
posebnih značilnostih naših po
krajin že težko govoriti. Vse sta
ro smo v glavnem porušili, zdaj pa
hitimo rušiti še to, kar je po
nekem spletu srečnih okoliščin
ostalo. Namesto svojih lastnih ar
hitekturnih značilnosti smo dobili
povsod enake škatlaste hiše, zi
dane z betonskimi zidaki, z dvemi
ali tremi balkoni in s kakšno trikotasto frčado na strehi (ta je še
posebno v modi). In tista hiša na
vasi je morala biti seveda natanč
no taka kot v mestu, pa čeprav je
pogosto za delo in življenje na
kmetiji popolnoma nefunkcional
na. Za to ni kriva samo želja lju
di, ampak ravnanje vseh tistih ur
banistov in arhitektov, ki so prid
no ponujali vsem enake vzorce.
Tildi hiše so se lahko gradile, kjer
je kdo hotel, zato pa imamo danes
povsem nerazpoznavne vasi.
Ostalo nam je zelo malo stare
ga stavbnega fonda in res se velja
zamisliti, ali vendarle ne bi bilo
dobro kaj ohraniti. V Beli krajini
je na srečo ostalo še nekaj starih,
zanimivih poslopij in o tem se
splača temeljito pogovoriti, predno se karkoli poruši. Sama opa
žam, da ljudem ni več vseeno, kaj
se s starimi objekti dogaja. Mar
sikdo je preprosto čustveno nave
zan na svojo staro domačijo in jo
želi nekako ohraniti, pa sam ne ve
kako. Nove možnosti ponuja tudi
razvijajoči se turizem. Zakaj bi
zidali nove penzione po vaseh, če
se da tudi kakšno staro hišo vklo
piti v turistično ponudbo? Mož
nosti uporabe je še nekaj (turistič
ni uraa, primerna domača obrt oz.
dejavnost in še kaj). Marsikje
zaznavamo večjo skrb vaščanov
do zgodovine svojega kraja, do
ohranjanja dediščine nasploh.
Radi bi uredili svoj muzejček. Ali
ni kakšna stara hiša kot nalašč za
to?
Ohranimo to, kar imamo. Seve
da ne vse, kar tako počez. Vsako
stavbo je potrebno temeljito pre
gledati in oceniti njeno vrednost
s stališča stavbne dediščine. Sele
na tej osnovi se lahko odloči o nje
ni nadaljnji usodi. Poslušati je tre
ba tudi lastnike, jim svetovati in
pomagati, če je stavba vredna, da
se ohrani. Če gre za tak objekt,
potem je res najmanj, kar lahko
stori občina ali država, da tisti
prispevek za spremembo namem
bnosti odpiše, že izdane odločbe
pa odpravi.
Kolikor sama nekaj malega
poznam belokranjske razmere na
tem področju, bi rekla, da ne gre
samo za dve ali tri hiše, ampak je
problematika nekoliko obsežnej
ša. Na srečo. Pričakujem, da bodo
odgovorni v upravnih organih
vseh vrst in stopenj k reševanju
tega problema ustrezno pristopili,
če jim je kaj do kulturne dedi
ščine.

KSENIJA KHALIL
Črnomelj

Halo, tukaj
je bralec
Dolenjca!
Dol. list št. 42,17. oktobra
Upokojenec Jože Blažič iz No
vega mesta nisem avtor izjave,
objavljene v rubriki “Halo, tukaj
je bralec Dolenjca!”. Ne strinjam
se tudi z načinom objavljanja v tej
rubriki, ker gre za dvojna merila
pri imenovanju oseb, njihovih
poklicev in naslovov, torej tistih,
ki se oglašajo in želijo sporočati
svoja mnenja v tej rubriki. Ured
ništvu tudi priporočam, da v pri
hodnje preverja istovetnost oseb,
ličeio.
ki kličejo.

JOŽE BLAŽIČ
Novo mesto
Šentjernejska 12

Že pogoreli
poslanci so
spet poskusili
Dol. list št. 42, 17. oktobra
Gospod Rafael Kužnik v svoji
reakciji na moj komentar pod tem
naslovom izraža upanje, da stav
ka “Lenardič, Stanič, Vrzovlak...
izhajajo iz stranke Jelinčičevih
nacionalistov” nisem navedel
namerno in pričakuje od mene
nekakšno opravičilo, ker sem to
zapisal. Le zakaj, ko pa je o tej
“akciji” 16 poslancev na široko
pisal celoten slovenski tisk, naj
bolj zgoščeno Dnevnik 25. sep
tembra pod naslovom “Po petin

dvajsetih letih službe v'poslanski
pokoj”, od koder sem zato povzel
menda politično in moralno spo
takljivo formulacijo “iz stranke
Jelinčičevih nacionalistov”. V ka
terih strankah vse so omenjeni
gospodje bili pred volitvami leta
1992, v katere se “razpršili” po
“izgonu” iz SNS - to ni bila tema
mojega komentarja.
“Izšli” pa so - kot poslanci - iz
SNS, to je dejstvo! Zato res ne
vem, od kod g. Rafaelu Kužniku
upanje, da se bom opravičil. Ko
mu?

VINKO BLATNIK
Ljubljana

Prebuja Spečo
lepotico
Dol. list št. 42, 17. oktobra
Z velikim zanimanjem smo
(sem) v zadnji Prilogi Dolenj
skega lista prebral članek novi
narke Lidije Murn o obnovitvenih
delih dr. Marka Marina na gradu
Mirna, saj so to poleg revije Speča
lepotica edini podatki, ki so nam
(mi) na Zavodu za varstvo narav
ne in kulturne dediščine Novo
mesto dosegljivi o tej tematiki.
Sicer novinarsko prav gotovo pov
sem korekten članek pa vendarle
potrebuje nekaj dopolnil in po
pravkov, vsaj v tistem delu, ki slo
ni na izjavah dr. Marina.
Občudujem vztrajnost dr. Ma
rina. Resnično spoštavanja vred
na je. In da ne bo pomote, prav nič
nimam proti obnovi gradu Mirna
(kot seveda tudi ne proti obnovi
katerega koli drugega kulturnega
spomenika ali objekta kulturne
dediščine). Nasprotno, tudi sam si
s sodelavci na Zavodu prizadevam
narediti na tem področju čim več.
Pri tem poskušamo zagotavljati
ustrezno strokovno delo (izris
objektov, konservatorske pro
grame, navodila), finančna sred
stva, izbiro izvajalcev, nadzor nad
deli in še in še.
Če posežem s svojim spominom
nekaj let nazaj, mislim, da v leto
1992, se spomnim obiska dr. Ma
rina na našem Zavodu. Sam mi je
dejal, da je po nekaj letih to nje
gov prvi obisk na novomeškem
Zavodu. Kmalu, morda nekaj
mesecev kasneje, se je oglasil še
enkrat, nato pa ne več. Ne vem, ali
mu ni bil pogovor, ki sva ga takoj
načela, všeč, ali mu je bila misel o
izmeri in izrisu arhitekturnega
posnetka stanja grajskih ruševin
in na tej osnovi izdelava konser
vatorskega programa in smernic
tuja? Najbrž. Tedaj mi je zagotav
ljal, podobno, kot je izjavil novi
narki, da mu pri obnovi še vedno
služijo (ustna) navodila konserva
torja dr. Ivana Komelja. Po tem
dr. Marina na Zavod ni bilo več,
sam pa sem si dela nekajkrat
ogledal, ko me je pot zanesla v
Mirnsko dolino. Ne spominjam
se, da bi mu kdajkoli izrekel kake
očitke, res pa je, da sem o obnovi
izmenjal misli z nekaterimi ljudmi
in o načinu in izvedenih delih imel
določene pomisleke. In še vedno
jih imam, a tega ne pišem zaradi
njih. Med izjavami dr. Marina je
najbolj kruta tista, da “v vseh letih
ni bil deležen nobene državne
podpore, čeprav je znano, da je
treba skrbeti za ohranjanje dedi
ščine in svojo nacionalno identite
to”. Vse v redu od “čeprav” na
prej. Za stavek pred tem pa so ne
le Zavodu temveč tudi javnosti na
voljo drugačni podatki. Knjižica
ministrstva za kulturo z naslovom
Pregled (so)financiranja kul
turnih programov in projektov v
letu 1996 na strani 62 navaja med
akcijami Zavoda za varstvo na
ravne in kulturne dediščine Novo
mesto tudi grad Mirna z zneskom
2.000. 000 tolarjev. Pogodba za ta
sredstva je bila sklenjena nepo
sredno med ministrstvom za kul
turo in g. Marinom, torej brez
posredovanja Zavoda. Podobna
publikacija za leto 1995 pove na
strani 67, daje bilo gradu na Mir
ni na podlagi prijave posamezni
ka dodeljenih 1.500.000 tolarjev,
za leto 1994 na strani 49 1.000.000
tolarjev, leta 1993 v programu
ministrstva za kulturo ni podatka
o odobrenih sredstvih za obnovo
gradu Mirna, zanesljivo pa je pre
jel 04 ministrstva za kulturo
1.000. 000 tolarjev, enako je bilo v
letu 1992, le da je šlo takrat za
200.000 tolarjev, občina TVebnje
pa je skupaj z Zavodom za za
poslovanje sofinancirala tudi
delavce na javnih delih.
Pri dodeljevanju sredstev dr
žavnega proračuna preko mini
strstva za kulturo posameznikom
za obnovo kulturnih spomenikov
so že več let v veljavi določila o

obveznem javnem razpisu za iz
biro izvajalca del (za razpis pa
seveda potrebna projektna in
konservatorska dokumentacija),
ministrstvo pa zahteva sodelova
nje posameznika (lastnika objek
ta ali prijavitelja posegov) s pri
stojno spomeniško službo. Ko
likor mi je znano, v danem prime
ru ni bilo nič od tega upoštevano.
Ob tem ne bom razlagal postop
kov, ki jih Zavod mora opraviti,
da za izvedbo posegov pridobi s
programom odobrena sredstva.
Več kot očitno pa je, da država
svoji službi ne zaupa, zaupanje v
posameznika pa je skoraj neome
jeno. S tem pa seveda ne trdim, da
g. Marin denarja ni porabil za
obnovo gradu. Nasprotno, prepri
čan sem, da je vanj vložil tudi
svoje prihranke ali redne dohod
ke, saj le z državnim denarjem
toliko vendarle ne bi bilo nare
jenega. Pa vendarle ne gre, da bi
se kar tako pozabilo na v marke
preračunano 70.773 DEM (po
srednjem tečaju DEM meseca
septembra odgovarjajočega leta).
Gospodu Marinu zagotavljam,
da nas obnova gradu še kako zani
ma, da pa ima danes konserva
torsko določene zahteve, od ka
terih ne odstopa. Naj navedem za
primer obnovitvena dela na gradu
Grm v Novem mestu, kjer ima
zadnji dve leti sedež Zavod in kjer
adaptiramo pritličje za potrebe
restavratorske dejavnosti.
V letu 1983 je bil izdelan prvi
konservatorski program in zanj
nekatere raziskave. V letu 1995
smo na podlagi idejne zasnove za
ureditev restavratorske dejavnosti
zavoda z javnim razpisom oddali
v izdelavo izvedbeni projekt za
delavnice, izdelali dodatne smer
nice, na podlagi razpisov leta 1995
in 1996 izbrali doslej že tri izva
jalce (SGI Ljubljana za sanacijo
stolpa, ZRMK iz Ljubljane za
statično sanacijo in sanacijo vlage
in Vingrad Novo mesto za gradbe
na in obrtniška dela). Ob tem ima
mo projektantski, gradbeni in
konservatorski nadzor in tudi mi
se lahko pohvalimo: prvi rezultati
so že kar lepo vidni.
Gospodu dr. Marinu želim ob
nadaljevanju težkega in zahtevne
ga dela veliko uspehov. Kar pa se
njegove želje o čistih računih z
Zavodom tiče (predpredzadnji
odstavek), mislim, da imamo
račune povsem čiste. Tildi to sem
skušal s tem zapisom dokazati.

DANILO BREŠČAK

Ali sta to
tržni odnos
in morala?
Dol. list št. 42, 17. oktobra
V zvezi s člankom Ali sta to
tržni odnos in morala, avtorja
Jožeta Lužarja Nad mlini 33,
Novo mesto smo dolžni zaradi
objektivnega informiranja pojas
niti, da g. Lužar samoiniciativno
razčiščuje zadevo, katero je dol
žan obravnavati kurilni odbor
stanovanjskih blokov Nad mlini
29-35, ki z nami redno sodeluje in
ima vse ažurne podatke o inve
sticiji, vključno s finančno situaci
jo. Tako bi g. Lužar lahko izvedel,
da je naše podjetje že 9.9.1996
vplačalo po izvajalski pogodbi
Termotehniki iz Novega mesta
2.386.152 tolarjev, 17.9.1996
170.100 tolarjev podjetju INPRO,
d.o.o za načrt rekonstrukcije in
3.10.1996 296.112 tolarjev Komu
nali Novo mesto za prispevek za
plinski priključek, torej skupaj
2.852.364 tolarjev od celotne
predvidene investicije, ki znaša
3.302.056 tolarjev. Do 21.10.1996
so lastniki stanovanj vplačali
3.196.979,50 tolarjev, torej je od
milijonov, ki jih našteva g. Lužar,
na računu Terce 344.615,50 tolar
jev, seveda pred dokončnim obra
čunom, saj bo le-ta opravljen
takoj po prevzemu rekonstruirane
kotlovnice. G. Lužar bi lahko iz
vedel tudi to, da so vplačana sred
stva lastnikov, ki so plačila pravo
časno izvršili, obrestovane po
obrestni meri za vloge na vpogled,
jasno pa je, da bodo zamudniki
morali plačati zamudne obresti,
konec koncev tudi v korist lastni
kov, ki so svoje obveznosti pravo
časno poravnali. Nekaj dni pred
zaključkom investicije sprožati
nepotrebno polemiko ob tem, da
so g. Lužarju in vsem lastnikom na
vpogled vse uradne evidence o
investiciji, je milo rečeno nera
zumljivo.

LOJZE PODBOJ
direktor Terce
V zvezi s pismom Jožeta Lužar
ja v Dolenjskem listu moram v
imenu kurilnega odbora pojasni
ti, da za zamudo pri rekonstrukciji
kotlovnice ni kriva Tbrca Šentru
pert, d.o.o., ampak dolgo dogo

Čemu obmetavanje župana in
njegove stranke SLS s komuniz
mom, saj je vendar desno usmerjena. Župan pa mora biti župan
vseh občanov. Nekateri priseljen
ci bi radi v Semiču obrnili svet. TU
smodoma in želimo, da bi imeli v
Semiču vsi prijeten dom. Usojeno
nam je, da skupaj živimo drug ob
drugem. Slovenija pa je tako majhna, da ni prostora za razprtije
med strankami, ki jih ježe kar 31.
Ko se je g. Banovec po študiju
zaposlil v Iskri, smo ga Semičani
vzeli za svojega. Gotovo pa je
naredil v življenju več usodnih
napak.
Prvo to, da bi se moral šolati v
državi, kjer ni bilo komunizma in
brez štipendije, ki bi mu jo dode
ljevali komunistična oblast. Dobil
je zaposlitev in tudi stanovanje,
seveda, v elitni komunistični
državi. Svojo življenjsko družico si
je izbral v partizanski družini. Ne
loči pa okupacije od revolucije.
Nehote se poraja vprašanje,
zakaj in kdo je pred leti odstranil
spominsko ploščo na Lovski koči
na Smuku nad Semičem. Plošča je
bila postavljena v spomin na I.
belokranjsko četo, ki je bila formirana 28.10.1941 na Smuku z
nalogo, da gre na pomoč ljudem
spodnje Štajerske, ki jih je nemški
okupator nasilno izseljeval v Srbi
jo. Tri dni kasneje je po izdajstvu
italijanska okupatorska vojska
skoraj vso četo zverinsko pobila
na Gornjih Lazih. Semičani so se
odločili, da praznujejo 28. okto
bra svoj občinski praznik že leta
1953. Ko je bila leta 1959 občina
ukinjena, pa so na ta dan imeli
krajevni praznik.
Morda ni potrebna posebna
razlaga, zakaj se je občina zopet
odločila za ta datum praznovanja
občinskega praznika.
Če bodo z zakonom določili na
republiškem vrhu, pa lahko praz
nujemo državne, občinske in kra
jevne praznike vse v enem dnevu,
lahko je to tudi Štefanovo. Stroški
za praznovanje pa bodo tako
samo enkrat na leto.

Krajevno združenje ZB
Semič
MARTINA JAKŠA

Predvolilna kampanja
Obljube, obljube, politične stranke
vse vprek nam delijo, za nas da skrbijo.
Najboljši med njimi vse vprek se smejijo,
za demokracijo pribiti na planke.
Za stranke volitve so hude uganke,
tam eni dobijo in drugi zgubijo.
Zdaj tisti iz planke tam gor se režijo,
mandat jim obeta spet nove prihranke.
Podobe na plankah scefrane bledijo.
Obrazu kaj manjka, je nekaj dodano.
Kaj dela tam zgoraj, vse bolj je neznano,
obljube politika - šle so adijo!
J. 1

APLAVZ
NI OBVEZEN
v

Čudeži po naše

Trebanjske iveri
Dol. list št. 42, 17. oktobra
Dovolite, da vam posredujemo
naš odgovor na vašo “trebanjsko
iver”, da smo dražji od že uveljav
ljenih novomeških radijev:
“Tbdi pot, ki je dolga tisoč milj,
se začne z enim samim korakom”,
pravi stari pregovor. Res je, da
smo najmlajši, a ne najslabši!!!
Kjer se nas sliši, smo zelo dobro
sprejeti in poslušani. Ker imamo
kar nekaj klicev iz Novega mesta,
kdaj nas bo možno poslušati tudi
v dolenjski prestolnici, naj vsem
povemo, da se trudimo, da bomo
to lahko realizirali v najkrajšem
možnem času.
Za v bodoče želimo vašim novi
narjem dobronamerno svetovati,
da novico “ona je rekla, da...” naj
prej preverijo, zato vam v prilogi
pošiljamo tudi naš veljavni cenik,
kije bil izdelan na začetku našega
oddajanja - v začetku septembra
1996.
Želeli bi, da primerjate uradne
cenike ostalih omenjenih radijev
in objavite odgovor!
Našim strankam pa prepušča
mo odločitev o tem, kje bodo
oglaševali - tam, kjer je ceneje ali
tam, kjer ima reklama svoj učinek!
PRESODITE!

Santi, d.o.o.
Radio Max

direktor:
NEVA PEVEC

varjanje samih lastnikov stanovanj
okrog izbire načina ogrevanja in
izbire ustreznega projekta. Tb ak
tivnosti so potekale po blokih in
takoj ko je bila sprejeta dokončna
odločitev, je Tbrca podpisala z izb
ranim izvajalcem ustrezno pogod
bo. Pri izbiri načina je višina inve
sticije po ponudbah nihala med
2.500.000 tolarjev in 10.000.000
tolarjev, zato je logično prišlo tudi
do četrte akontacije. Investicija se
zaključuje in prepričani smo, da
bo opravljen tudi korekten do
končni obračun.
Vse kar moti g. Lužarja, bi mu
lahko pojasnili tudi člani kurilne
ga odbora oz. delavci Terce na
enoti v Novem mestu brez nepo
trebne časopisne polemike,
za kurilni odbor

JOŽE SIMONIČ

Semičani
imajo svoj
občinski praznik
Dol. list št. 42, 17. oktobra
Letos spomladi, ali že prej, je
bil razpis v lokalnem časopisu
Semičan za predloge datuma in
utemeljitve za občinski praznik
Semiča.
Gotovo se ni župan Ivan Buko
vec sam določil za datum prazno
vanja, ampak skupno z občinskim
svetom občine Semič.

Ljudje pripovedujejo zgod
bo o človeku, ki si je pri hoji
pomagal s palico vse dotlej,
dokler ga niso upokojili.
Spet drugi vedo povedati, da
je nekoga tako mučil križ, da
se ni mogel zravnati niti takrat,
ko je poskušal pokukati k so
sedu čez živo mejo. Ko so ga
predčasno upokojili, je menda
že naslednji teden nalagal hlo
de na traktor.
Pred kratkim me je krepak
moški vprašal, če je res kazni
vo pomagati zidarjem podajati
opeko. Ob mojih izbuljenih
očeh je dodal: “Sem namreč
invalidsko upokojen. ”
V zahodnih državah imajo
službe, ki nadzirajo, če kdo
dela takrat, ko je na bolniški.
In če dela, baje ni usmiljenja.
Pri nas je za šanki veliko
krat slišati, da prideš v penzijo, če dobro podmažeš. Z
markami, pa sploh ni nujno,
da so v modri kuverti. Nekaj
krat je bilo že navrženo, da bo
prišlo do revizije invalidskih
upokojitev. Pa iz tega ni nič.
Zdravnik, s katerim sem se
pred kratkim pogovarjal o tem,
je rekel: “Nekateri čudežno
ozdravijo, brž ko v svojem
zdravstvenem kartonu za
gledajo zapis: - upokojitev. ”
Ne bi rad posploševal, toda
pri materinem jeziku so me
učili, da izjeme potrjujejo
pravila. Zakaj ne bi bilo tako
tudi v življenju?
TONI GAŠPERIČ
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Poslušam in gledam
Vprašanja trem gospodom
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Gospod Pučnik!
Želim Vam povedati še za eno
grobišče, ki ga še niste odkrili. To
je grobišče v Migolski gori pri
Mirni na Dolenjskem. Domačini
vam bodo vse povedali.
Štiri leta vas poslušam in gle
dam. Od začetka še, še nekako.
Potem pa se je vse začelo stop
njevati. Vse bolj in bolj iz vas žari
sovraštvo in želja po maščevanju
in želji po obsodbi tako rekoč vse
ga, kar je preteklega. G. Pučnik, s
to vašo skrajno nestrpnostjo in
živčnostjo niste dosegli cilja.
Nasprotno! 45 let smo bili parti
zani in belogardisti, komunisti in
kristjani in njihove družine pri
jatelji. Mladi so se medsebojno
možili (poročili), tako da so (po
vaše) naši vnuki “mulati”. Zdaj se
po vaši zaslugi vračamo za več kot
50 let nazaj. Ponovno se obmeta
vamo in gojimo nesožitje.
Ker se tako vztrajno, krčevito
borite za pravičnost in poštenost,
vas prosim, povejte našim-vašim
otrokom, ki so nič krivi, lačni,
koliko ste v štirih letih kot pred
sednik komisije poleg redne plače
prejeli honorarja, nadur, dnevnic?
Izračunajte tako po nemški na
tančnosti in povejte, koliko lačnih
otrok bi zato dobilo košček kru
ha. Moj komentar k temu bi bil
predolg, pa tudi potreben ni.
G. Peterle!
Ne čudim se več, zakaj je pri nas
toliko nezakonitosti, nepravilno
sti, goljufij, prevar, kraj itd. Če lider SKD, druge najmočnejše
stranke, javno pred TV kamerami
izjavi, da se zakon izvaja “če je
pošten”!? Izjava stoletja, ni kaj!
Jaz, navaden državljan, sem razumel takole: Torej, dragi kristjani-Slovenci (vodilni-funkcionarji), če je zakon pisan na vašo
kožo, v vašo korist, ga spoštujte,
sicer pa ne. In mnogo zakonov (ki
niso dobri) je v parlamentu izsili
la prav stranka g. Peterleta. In ta
stranka računa, da bo na volitvah
zmagala. Moj bog, koliko zakonov
bo (ne bo) izvajala in katere?! Ali
se nam obeta še večja anarhija,
samovolja in razsulo še to malo
pravne države, kolikor je imamo
danes? Upam, da niso vsi krščan
ski demokrati vašega mnenja. Si
cer gorje nam.
G. Drnovšek!
Prav v teh dneh, ko poslušamo,
da bo moralo toliko in toliko delavcev na cesto, ko poslušamo, da
Veliko otrok trpi lakoto, ker neza
posleni starši nimajo sredstev, da
bi otroku za šolsko malico plačali
tisti košček kruha. Vi, g. Drnov
šek, pa prirejate dvodnevni galaelitni bal in s šampanjcem in dru
gimi dobrotami nazdravljate!
Vprašujem vas, komu nazdrav
ljate? Za čigav denar? Izračunaj
te, koliko otrok bi lahko imelo za
ta (naš) denar za šolsko malico
košček kruha! VILI DOLžAN
Maribor
Majarjeva 12

Kandidatne liste
Prebiram dolge kandidatne liste,
pri vrhu najdem vedno kadre iste.
Dokaz, da s kadri v krizi smo veliki:
probleme strank rešujejo - zdravniki.

J. J.

Pazite, volilci!
ko smo v službi še bili,
to obljubljali nam lepše dni.
Pa živeli bomo kol golobčki
brez vseh skrbi.
| Kes se vse je spremenilo,
nove stranke na oblast so prihrumele,
ki obljubljale so boljše dni,
da cedila bosta mleko se in med,
zdaj pa jemo le krompir s korenjem
‘n fižol z repo, ki nam špiči rit.
Se procente so pri penziji odbili,
češ preveč vasje, pa še denarja ni
Da je zdravstvo na propadu,
vsem nam znano je,
saj plačujemo zdravila še od penzije.
Psa podjetja so bajpas dobila,
da v druge roke so odšla.
Celo gospodarstvo škriplje,
ziblje v oblakih se naš parlament.
Stranka ena drugo ščiplje
‘n polena pred nami meče si
Nova predvolilna pripravlja se kami>anja,
le na vidiku novi so ljudje,
da zasedli izpraznjena v parlamentu
Sodo mesta in delili mastne plače si.
Certifikate so pobrali in v ptidjeljih še stojijo,
dividende nič nam ne delijo.
kitzite, volilci dragi, koga boste zdaj izbrali,
da naprej boste še jedli
kislo zelje in fižol,
plačevali davke in prispevke,
za nov predvolilni boj.

Izgnanci smo upravičeno ogorčeni
Ali se je Slovenija odpovedala vojni odškodnini - Vprašanja za Lojzeta Peterleta
Državni zbor Republike Slove
nije je na seji 9. februarja 1994
med drugimi sklepi, vezanimi na
odprta vprašanja vojne škode,
sprejel tudi sklep in naložil vladi
nalogo, da pospešeno nadaljuje
pogajanja z Nemčijo o poplačilu
vojne škode, ki je bila povzročena
med drugo svetovno vojno.
Zato smo tudi slovenski izgnan
ci 1941-1945 upravičeno pričako
vali, da bo Slovenija to vprašanje
postavila predsedniku Nemčije g.
Romanu Herzogu, ki je bil ne
davno tega v Ljubljani. Prav tako
bi bilo umestno, da bi to vprašanje
postavila delegacija slovenskega
parlamenta, ki se je mudila v Bon
nu prejšnji teden. Nikjer ni pisa
lo, da so se pogovarjali tudi o voj
ni odškodnini.
Da je mera polna, pa smo na

NOVE CENE V
LITIJSKIH VVZ
LITIJA - Svetniki litijskega ob
činskega sveta so na svoji zadnji
seji sprejeli predlog Odbora za
družbene dejavnosti, kije bil prej
usklajen z Vzgojnovarstvenimi
ustanovami v litijski občini, nove
(višje) cene programov predšol
ske vzgoje v vrtcih. Povečanje cen
programov bodo v povprečju le
delno povečala plačila staršev.
Starši, ki prejemajo denarni do
datek po predpisih o socialnem
varstvu, so plačila oproščeni.
Najvišje plačilo znaša 85 odstot
kov cene programa, če starši pre
jemajo dohodke na družinskega
člana v višini nad 150 odstotkov
povprečne plače. Najnižje plačilo
je 15 odstotkov cene programa, če
znašajo dohodki na družinskega
člana pod 20 odstotkov povprečne
plače. Povprečno se bodo plačila
staršev za dnevno varstvo otrok
starih od 1 do 2 leta povečala za 5
odstotkov, otrok starih od 2 do 7
let pa za 2 odstotka. Nove cene
veljajo od letošnjega 1. septembra
naprCj-

M. Š.

NOVA MRLIŠKA
VEŽICA V ŠENTJANŽU
ŠENTJANŽ - V nedeljo,
27. oktobra, dopoldne bodo
v Šentjanžu spet praznovali
krajevni praznik v spomin na
28. oktober 1941, ko sta na
Murncah nad Šentjanžem po
junaškem boju proti mnogo
številčnejšemu nemškemu
okupatorju padla Janči Mevželj in Milan Majcen. Milan
in Janči sta s svojim življe
njem plačala upor proti načr
tom Nemcev, da naredi to
deželo nemško, ko je te začel
uresničevati z izseljevanjem
prebivalstva. Zatorej bo to
kratni krajevni praznik minil
tudi v spomin na 55-letnico
začetka trnove poti izgnan
cev. Tfem in beguncem bodo
ob 9. uri posvetili mašo, za
tem bodo odprli novo mrli
ško vežico, odkrili obmejni
kamen med nacistično Nem
čijo in fašistično Italijo, na
kulturnem domu pa reliefno
spominsko znamenje izg
nancem in beguncem.

[ DOLENJSKI LIST )
90 LET AMALIJE
JERAJ
Predstavniki Krajevne or
ganizacije Rdečega križa
Majde Šilc, katerim se je
pridružil tudi predsednik
Krajevne skupnosti Majde
Šilc g. Slavko More, smo na
predvečer jubilejnega dne
obiskali go. Amalijo Jeraj. 11.
oktobra 1996 je namreč praz
novala svoj visoki jubilej, 90.
rojstni dan. Ga. Amalija nas
je prisrčno sprejela in ob pri
jetnem klepetu z njo in njeni
ma hčerama in sinom smo
spoznali utrinke iz njenega
dolgega in lepega življenja.
Še posebej se je razveselila,
dajo je ob tej priložnosti pos
nela tudi TV Vaš kanal in se
je pri teh letih imela možnost
prvič videti na TV. Našim če
stitkam so se pridružili tudi
oni in skupaj smo ji zaželeli še
veliko zdravja in prijetnih let.
KO RK Majde Šilc
AVGUŠTINA LAH

ALENKA MEŽNARŠIČ
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naslovnicah časopisov videli še
sprejem Lojzeta Peterleta pri
nemškem kanclerju Kholu. Ob
tem srečanju smo prebrali v časo
pisu, mu je izročil memorandum
Zveze društev mobiliziranih Slo
vencev v nemško vojsko 19411945.
Gospoda Peterleta sprašujemo,
zakaj ni postavil tudi zahtev za
poplačilo vojne odškodnine za
premično in nepremično premo
ženje, za umrle in fizično ter
psihično trpljenje 45.000 Sloven
cev, ki sojin leta 1941 nacisti izg
nali z domov v kar 428 izgnanskih
taborišč širom tretjega rajha? Ali
je postavil vprašanje vojne od
škodnine za Slovence izgnane v
Srbijo, na Hrvaško, v Bosno in
drugam? Ali je terjal vojno od
škodnino za prizadeto gorje ukra
denim otrokom? Ali se je s kanc-

JAVNO VPRAŠANJE
ZA ŽUPANA
PUNGARTNIKA
Znano je, da so kot osno
va za gradnjo doma iz repub
liških sredstev za izvrševanje
kazenskih sankcij bila občini
Tfebnje za reševanje primera
Režek nakazana sredstva v
višini 40 milijonov tolarjev.
Ve se tudi, na čigavo pobudo
in čigava je zasluga za pri
dobitev ten sredstev.
Poslanec g. Metelko je us
pel, daje 1.1995 državni zbor
sprejel naslednji sklep: Mini
strstvu za delo se nalaga, da
pri pripravi predloga prora
čuna za leto 1996 uvrsti v svoj
program gradnjo doma sta
rejših občanov občine Treb
nje. Na osnovi tega sklepa je
bilo v državnem proračunu
za leto 1996 gradnji doma na
menjenih 35 milijonov tolar
jev.
Glede na navedeno javno
sprašujem in bi rad odgovor
na vprašanje: Kaj je v zvezi z
zagotovitvijo finančnih pogo
jev za gradnjo doma starejših
občanov g. županu uspelo?
TONE ZALETEL
svetnik občine Tfebnje

ZAHVALA KOČEVJU
Iskreno sc zahvaljujemo svojim
članom iz Kočevja, ki so nam 2.
oktobra organizacijsko pripravili
izlet v pragozd Kočevskega Roga.
Večinoma Ljubljančani in Gorenj
ci smo v jesenskih barvah doživeli
najlepši gozd v Evropi, ki nam ga
je z vso strokovnostjo in ljubezni
jo sodobnega naravovarstvenika
in temeljitega poznavalca Kočev
ske predstavil inž. Tbne Prelesnik,
ki se mu še posebej lepo zahva
ljujemo.
Sekcija upokojenih pedagoških
delavcev pri Zvezi društev
pedagoških delavcev Slovenije

lerjem Kholom dogovoril za oskr
bo grobov naših staršev, umrlih in
umorjenih v izgnanstvu?
Dovolj je podatkov, ki zgovor
no kažejo na pravno dejstvo, daje
Nemčija dolžna plačati vojno
odškodnino in dajo imajo upravi
čenci pravico terjati. Vojni zločini
ne zastarajo, zato ne more zasta
rati tudi pravica do vojne odškod
nine. Če pa se je Slovenija vojni
odškodnini, ki bi jo Nemčija mo
rala plačati, odpovedala, naj to
upravičencem odkrito pove. Seve
da bo ob tem potrebno povedati
še, kako bo naše upravičene za
hteve sama rešila.
Izgnanci smo ogorčeni, da dr
žavni zbor v tem mandatu ni spre
jel predloga zakona o poplačilu
vojne škode, čeprav je minilo več
kot leto in pol od prve obravnave.
Nobene logike ni v tem, da se je
čakalo na sprejem zakona o po
pravi krivic storjenih po drugi
svetovni vojni, saj je vprašanje
vojne odškodnine vsebinsko in
pravno povsem drugačno od do
godkov, ki so bili storjeni po voj
ni. Zato terjamo, da državni zbor
v novi sestavi še v tem letu sprej
me zakon o poplačilu vojne od
škodnine upravičencem.
Slovenski izgnanci 1941-1945
bomo zato dobro razmislili, komu
bomo na volitvah dali svoj glas.
ZDENKA KAPLAN
predsednica KO
Društva izgnancev Slovenije
Novo mesto

Martin Andrejčič
Martin Andrejčič, doma z Mok
rega Polja, seje rodil 18. novem
bra leta 1926. Vseskozi je bil
zaveden. Leta 1943 je bil borec
Cankarjeve brigade, sodeloval je
v bitki pri Ozlju. Po bitki je bil
zajet v Štrekljevcu v Beli krajini in
odpeljan v taborišče v Milbergu v
Nemčiji. V taborišču je bil dve leti,
vrnil se je po osvoboditvi. Leta
1950 se je poročil, si ustvaril
družino, kmetoval do leta 1969,
takrat pa se je zaposlil v novo
meškem IMV, kjer je bil vse do
upokojitve. Od vsega začetka je
bil član Zveze borcev. Čeprav je
bil zelo bolan, se je vedno zanimal
za našo organizacijo.
Od njega smo se poslovili 17.
oktobra na pokopališču v Oreho
vici. Ohranili ga bomo v lepem
spominu.
KO ZB Orehovica

ZAHVALA
BOLNIŠNIČNEMU
OSEBJU
19.
oktobra sem v popoldanskem
času pripeljal v kirurški blok novo
meške bolnišnice svojo staro mamo,
ki si je poškodovala nogo. Naletel
sem na izredno topel sprejem, zato
se v svojem imenu ter v imenu stare
mame toplo zahvaljujem dežurni
ekipi z dr. Dolškom na čelu, poseb
na zahvala pa velja rentgenologinji
Barbari Potočar. To so pravi ljudje,
saj z odgovornostjo opravljajo ta
težak poklic vsak dan.
MARKO BIDOVEC
Sorška 5.
Kranj

ŽUPAN ČESTITAL AMALIJI
JERAJ - Novomeški župan Franci
Koncilija je II. oktobra čestital 90letni Amaliji Jeraj z Ragovske 13 k
visokemu jubileju. Izrekel je željo
po ponovnem srečanju čez 10 let, ko
bomo v novem tisočletju zrli nazaj
na prehojeno pot.

ČASTNIKI OBISKALI VOJAŠNICO V BOHINJSKI BELI - Člani
območnega združenja slovenskih častnikov Novo mesto so minulo nede
ljo, zbralo se jih je kar za dva avtobusa, obiskali vojašnico v Bohinjski Beli,
kjer so nastanjene elitne enote slovenske vojske. Vojaške starešine in nji
hovi družinski člani, ki sta se jim pridružila tudi župana občin Škocjan in
Šentjernej, Janez Povšič in Franc Hudoklin, so si z zanimanjem ogledali
sodobno urejeno vojašnico in urjenje vojakov, ki so jim prikazali plezanje
v steni. Kot zanimivost velja omeniti, da so ravno v času obiska dolenjskih
častnikov v stenah nad Bohinjsko Belo vadili ameriški marinci, ki so k nam
prispeli z ladje v italijanskem Bariju. Na strelišču alpskega bataljona so se
nato člani OZSČ Novo mesto pomerili v streljanju z vojaško puško. Zma
galje Srečko Novak, drugo mesto je dosegel Igor Kralj, tretji pa je bil Daniel
Dukič. Po prikazu vadbe s plezanjem v steni sta se župana Šentjerneja in
Škocjana, Franc Hudoklin in Janez Povšič, fotografirala skupaj s podpred
sednikom OZSČ Novo mesto Janezom Butaro, njenim sekretarjem
Brankom Dukičem, polkovnikom Bogdanom Malijem in ameriškima
marincema, ki sta s svojo enoto prišla na urjenje v Slovenijo. (Foto: Bojan
Avbar)

TEKMOVANJE GASILCEV V ŽUŽEMBERKU-V nedeljo, 20. oktobra,
se je na dvorišču osnovne šole Žužemberk odvijalo vsakoletno tekmova
nje pionirjev, mladincev, članov v obeh konkurencah. Pohvalno oceno or
ganizatorju, sodnikom, mentorjem in vsem tekmovalcem je dal tudi po
veljnik Gasilske zveze Novo mesto Tine Filip. Opazen je napredek, ki so
ga društva v Suhi krajini dosegla v zadnjih petih letih. Z opremo in zna
njem se lahko primerjajo ne samo z ostalimi društvi v občini, ampak tudi
z društvi v Sloveniji. Žal na tekmovanju ni bilo ekip PGD Hinje in PGD
Križi. Ob zaključku so najboljšim podelili pokale. Prehodni pokal je os
vojila ekipa PGD Reber. (S. Mirtič)

Dn France Adamič - 85-letnik
4. oktobra letošnjega leta je
praznoval številnim Slovencem
znani profesor, raziskovalec in
vsestranska osebnost, ugleden
in moder mož, dr. France Ada
mič svoj visoki življenjski ju
bilej: 85-letnico. Rojen je bil
leta 1911 v številni družini pod
jetnika in posestnika na Spod
njem Blatu pri Grosupljem.
Njegov najstarejši brat Lojze je
bil znani ameriški Slovenec,
politik, publicist in pisatelj Lo
uis Adamič.
Po opravljeni poljanski gim
naziji je študiral v Zemunu na
kmetijski fakulteti, kjer je leta
1937 diplomiral in 1961. leta
doktoriral. Posvetil se je sad
jarstvu. Na specilizacijah je bil
v ZDA, Italiji in Franciji. Poseb
nost so bile njegove zaposlitve.
Tč so se vrstile med Mariborom
in Ljubljano, sprva kot stažist,
suplent in referent, kasneje na
različnih vodilnih mestih kot
pomočnik direktorja, direktor,
predstojnik, dekan Biotehniške
fakultete in prorektor ljubljan
ske univerze. Med drugim je bil
tudi uspešen direktor Slovenija
vina in v obdobju 1958-1964
priljubljeni direktor Kmetijske
ga inštituta Slovenije. (Pod
pisanemu je posebna čast, da
ima prvo odločbo o nastavitvi
podpisano prav od njega). Na
univerzi je predaval drevesništvo, splošno sadjarstvo, pomologijo, kasneje tudi uvod v
kmetijstvo in živilstvo. Leta
1982 je dosegel naziv zaslužne
ga profesorja ljubljanske uni
verze.
Raziskoval je domače in tuje
populacije ter tipe sadnih rast
lin, fiziologijo prehrane, tehni
ko, organizacijo in ekonomiko
sadnih plantaž ter pridelovalne
postopfce v sadjarstvu.
Posebej je raziskoval in pisal
o razvoju slovenskega kmetijst

va, zadružništva in biotehniških
znanostih, proučeval delo in
življenje zaslužnih mož v slo
venski agrarni zgodovini (od
Bleivveisa do Tbrka, Žmavca in
drugih) pisal njihove življenje
pise in jih uvrščal na mesta, ki
jim grejo, čeprav jih je povojna
ideologija pogosto odklanjala
in zamolčevala. Še sedaj je de
javen v tehniški sekciji termino
loške komisije pri znanstveno
raziskovalnem centru SAZU.
Urejal in pisal je za številne re
vije. Število njegovih objav, raz
prav, člankov, ocen, esejev in
črtic, biografij in publikacij gre
v tisoče. Prirojen smisel za zna
nstva in zgodovino je s prouče
vanjem in delom razvil do te
mere, da sodi danes med žive
čimi Šlovenci za enega največ
jih poznavalcev slovenskih izo
bražencev pretekle in polpre
tekle dobe. Poznajo ga števi’
ljudje, po vsej Sloveniji ima
svoje učence in povsod je do
brodošel gost.
Človek se vpraša, odkod ta
veliki ugled in priljubljenost
profesorja Adamiča? Katere so
tiste njegove vrline, da ga vsi
sprejemamo z veseljem in spo
štovanjem? Najbolj sprejemljiv
odgovor sem našel v Cankar
jevih besedah - “Bolj kot genije
potrebuje naš narod značaje!”
in v Tfstenjakovih mislih o slo
venskem človeku. Čvrst značaj,
delaven in pošten, z globoko
vlie
je prizadeven, točen in vesten.
Kot da se vedno ravna po tisti
Gregorčičevi misli: “Ne kar
mora, kar more, to možje stori
ti dolžan”. Ne samo na mnoga
leta, želimo mu tudi mnogo
posnemovalcev. Država in do
movina jih zelo potrebujeta.
Profesor Franc Vardjan, naš

znani vrtnar, je ob 60-letnici
našega slavljenca v reviji Moj
mali svet napisal leta 1971 prigodni članek. V njem pravi, da
mu je jubilant nekoč dejal, kako
so zanj letnice, ki se končujejo
z enico, bolj ali manj ugodno
usodne. V pismu, ki mu ga je
Adamič pisal, pravi: “Namera
vam s temi srečnimi obletni
cami nadaljevati do leta 1991
(80-letnice o.p.)”. Vardjan mu
odgovarja: “Iz srca Ti želim, da
bi se Tvoja namera uresničila,
dodam Ti pa še 10 let, da bi čil
in zdrav doživel 2001 leto, torej
drugo tisočletje.” Mi se tej želji
pridružujemo. Za povrh pa
Slovencu od glave do pete ter
našemu Dolenjcu dodajamo še
pet dodatnih let.
SLAVKO GLIHA
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50 let društva upokojencev Novo mesto

Pooblatčon ttiilopnik ut
svetovanje, montažo tn

««rvt» mobitel.
ŠMARJE 13, 6)310 ŠENTJERNEJ
Ul : 068/81*116, Iti: 066/61-116

Izjemno bogata društvena dejavnost društva, ki ima že nad 3.500 članov - Kratek zgodovinski pregled njegove rasti

MODNI KOTIČEK

Društvo upokojencev Novo me
sto praznuje letos 50-letnico ustano
vitve. Začetki druženja upokojencev
v Sloveniji in Novem mestu segajo
petdeset let nazaj. 15.12.1946 je bilo
v Ljubljani ustanovljeno Društvo
upokojencev Slovenije. Še istega
leta je bila ustanovljena Podružnica
društva upokojencev Novo mesto.
Prvi predsednik je bil Andrej Uderman, ves upravni odbor je štel devet
članov.
Podružnica je dobila svoje pro
store v Čitalniški ulici ljeta 1953je
postala lastnik stavbe. Naslednja
leta so preurejali klubske prostore,
temeljitejša obnova celotnega doma
je potekala od leta 1973 do 1978.
Zadnja večja investicija je bila
opravljena leta 1994.
Leta 1970 je podružnica dobila
svoj prapor.
Leto 1975 je prineslo pomembno
spremembo v organiziranosti upo
kojencev Slovenije. Po novem za
konu o društvih so se podružnice

Obleka za miss
Alenka Vindiš, letošnja slo
venska miss, bo na svetovnem
lepotnem tekmovanju v Indiji
zastopala našo državo in hkra
ti z nošenjem oblek mladih
slovenskih oblikovalcev, po
zaslugi novega projekta Ona in
slovenski oblikovalci za miss
Slovenije, predstavila njihovo
kreativnost. Strokovna žirija je
pretekli teden v ljubljanskem
lutkovnem gledališču izbirala
med kreacijami devetih obli
kovalcev in izbrala kolekcijo
treh zmagovalnih oblek. Avto
rica projekta modna obliko
valka Cvetka Dragan je v sode
lovanju s priznanimi modnimi
delavci profesionalno zastavi
la in uspešno izpeljala spek
takel lepote in ustvarjalnosti,
kjer so imeli avtorji priložnost
predstaviti svoje delo strokov
njakom in gledalcem. Izbrali
so tri obleke.
V spektakularni, odrsko in
kostumografsko oblikovani,
obleki, v kateri miss nastopa v
reklamnih spotih za svojo
državo gostiteljico, se tudi
predstavi mednarodni žiriji, ki
izbira in nagradi najuspešnejšo
kreacijo. Ta obleka zamenja
do tedaj uporabljano narodno
nošo.
V dveh večernih gala oble
kah se bo miss ob različnih
priložnostih predstavila med
narodni žiriji v času polfi
nalnih in finalnih ocenjevanj
in 3,5-milijardnemu tele\’izijskemu občinstvu iz 115 držav.
Nagradi - zlati šivanki za
najboljšo večerno in spektaku
larno obleko - je dobil pletilni
studio Draž, ki je s svojimi
pleteninami ponovno osvojil
žirijo. Prvo nagrado - zlati re
nome pa je prejela Urša Dro
fenik, ki je, kot pravi sama,
vsakdanjik preprostega naroda
ob žlahtni kapljici, ki jo je
navdihnila, preoblikovala v
graciozno obleko.
Po mnenju večine so na
grade zaslužene, nam pa os
tane le še držanje pesti za mo
rebitni uspeh med svetovnimi
ustvarjalci.
JERCA LEGAN

ZA DRAGE MEDICINSKE
INSTRUMENTE IN
IZGRADNJO PORODNIŠNICE
Namesto cvetja na grob pok.
Jožeta Adlešiča iz Sečjega sela pri
Vinici so v sklad za drage medicin
ske instrumente v Splošni bolniš
nici Novo mesto prispevali: dru
žina Majerle, Secie selo 10.000
tolarjev, družina Golobič, Semič
10.000, družina Veselič, Adlešiči
7.000, družina Črnič, Adlešiči
5.000, družina Adlešič, Perudina
10.000, družina Kralj,-Zastava
10.000, družina Starešinič, Črno
melj 4.000, sodelavci Vinteksa,
d.o.o., Vinica 14.000, Tončka
Jurajevčič, Krasinec 5.000, Franc
ka in Boris Kralj, Zastava 10.000,
Slavko Flajnik, Vinica 5.000, Tat
jana in Stanko Vraničar, Novo
mesto 10.000, prijatelji Mejne
policije Vinica 7.000, RK Vinica
10.000, družina Kozan, Tribuče, p.
Črnomelj 15.000.
Za dograditev Bolnišnice Novo
mesto pa je ZŠAM Novo mesto
prispevala 10.000 SIT namesto
venca za pok. Antona Zevnika.
Splošna bolnišnica Novo mesto
se za prispevke najlepše zahva
ljuje!
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DOBRODELNI
KONCERT
ČRNOMELJ - Tbkajšnja
območna organizacija Rde
čega križa Slovenije bo v so
boto ob 18. uri v kulturnem
domu v Črnomlju organizira
la humanitarno prireditev.
Izkupiček bo namenjen otro
kom za zdravljenje in leto
vanje na Debelem rtiču. Na
koncertu bodo nastopili Jan
Plestenjak, Alenka Pinterič
in Lado Leskovar.

preoblikovale v društva, ta pa so
nato leta 1976 ustanovila Zvezo
društev upokojencev Slovenije
(ZDUS). Društvo upokojencev
(DU) Novo mesto je bilo ustanov
ljeno 23.11.1975 in je začelo svoje
delo s 1.658 člani. Vključevanje
novih članov je postala stalna nalo
ga društva, zato je število počasi, a
vztrajno naraščalo. 31.12.1995 je
bilo včlanjenih 3.523 upokojencev.
DU je imelo v bolj oddaljenih
krajih svoja poverjeništva, prva so
bila: Bela Cerkev. Birčna vas. Brus
nice, Mirna Peč, Škocjan, Šmarjeta
in Uršna sela. S porastom števila

ŠTUDENTSKI AVTOBUS
NOVO MESTO - Nekaj staršev
novomeških študentov je organi
ziralo avtobusni prevoz od Nove
ga mesta do Ljubljane in nazaj. Tt
prevoz je namenjen predvsem štu
dentom, ki nimajo stanovanja v
Ljubljani ali jim je bivanje tam
predrago. Avtobus vozi vsak dan
od ponedeljka do peteka. Ob 6.30
odpelje izpred nekdanjega hotela
Kandija, ustavi pri Plavi laguni,
občini, v Bršljinu in v Tebnjcm, v
Ljubljani pa na Viču, pri filozof
ski, pravni in ekonomski fakulte
ti. Nazaj gre po isti poti ob 15.30.
Vožnja v obe smeri stane 650 to
larjev, a je treba kupiti mesečno
vozovnico, ki stane okoli 14 tiso
čakov.

POPRAVEK
V podpisu k sliki o gojiteljici kak
tusov je prišlo do napačno nave
denega priimka. Gojiteljica lepo
cvetočih kaktusov se pravilno piše
RozivOzimek, doma pa je iz Repelj
>ri Žužemberku. Do napake, za
atero se opravičujemo, je prišlo
zaradi slabo berljivega rokopisa.
UREDNIŠTVO DL

E

MRLIŠKA VEŽICA NA
OGLED
METLIKA - Obnovitvena dela
pri metliški mrliški vežici se bliža
jo h koncu. Vežica je dobila po
vsem novo streho, medtem ko sta
obe mrliški vežici prenovljeni in
bosta odslej tudi ogrevani, na
novo pa so urejene še sanitarije in
kuhinja. Na novo je urejena tudi
zunanjost, del predprostora pa je
zastekljenega. Na dan spomina na
mrtve bodo vrata prenovljene
mrliške vežice na stežaj odprta in
bo na ogled vsem obiskovalcem.

NA OGLED DELA
ČRNOMELJ - KUD Artoteka
Bela krajina Črnomelj je minulo
soboto pripravilo v tukajšnji Špeličevi hiši otvoritev razstave del, ki
so nastala na prvi likovni delavni
ci za mlade. Delavnico, ki je bila
prav tako v Špeličevi hiši, je avgu
sta pripravila Artoteka, vodil pa jo
je akademski slikar Robert Lozar,
ki je razstavo tudi postavil. Ude
ležilo se je je 12 mladih likovni
kov in sicer gimnazijka Petra Ro
gina, Brigita in Helena Vrtin z OŠ
Dragatuš, Anita Črnič, Jernej
Gosenar, "Ihtjana Štefančič in Iris
Štefanič z OS Loka, Jožica Zajc in
Jan Šavli z OŠ Mirana Jarca ter
Erika Škrinjar, Meta Šketa in Ves
na Šprogar z OŠ Semič. V delav
nici so mladi spoznavali osnove
kompozicije in zakonitosti, ki so
nujne pri gradnji slike, ter se učili,
kako upodobiti tihožitje, mestne
motive in portret.

PREDSTAVITEV
KANDIDATA DESUS
ČRNOMELJ, METLIKA,
SEMIČ - Predstavitve belo
kranjskega kandidata DeS
US za poslanca v državni
zbor Vinka Babiča bodo po
tem, ko je bil osrednji pred
volilni zbor minulo soboto v
Črnomlju, še po večjih krajih
v Beli krajini. Na Thlčjem
Vrhu bo predstavitev 24. ok
tobra, na Sinjem Vrhu in v
Vinici 25. oktobra, v Starem
trgu 3. novembra in v Petro
vi vasi 4. novembra. V semiški občini bo zbor upokojen
cev 27. oktobra, medtem ko
bosta v metliški občini zbora
v Metliki in na Suhorju.

ČLOVEK SENDVIČ se je le dni
pojavil na novomeškem Glavnem
trgu in naznanja nadaljevanje med
mladimi priljubljene oddaje novo
meške televizije Mala klinika ciniz
ma. Po mesili sprehajajoči se rek
lamni pano je umotvor očeta Male
klinike cinizma Francija Keka. po
slastica pr\’ih jesenskih oddaj pa
bodo nova nadaljevanja humori
stične nanizanke Saša Dakiča Ma
ma Manka. (Foto: I. V)

članov DU so nastala nova poverje
ništva, nekatera pa so se celo osa
mosvojila: Mirna Peč, Škocjan in
Mali Slatnik. Danes ima DU Novo
mesto osem poverjeništev: Birčna
vas, Brusnice, Bučna vas, Šmarjeta,
Bela Cerkev, Podgrad, Otočec in
Uršna sela.
Podružnica oz. društvo se je po
vezovalo tudi z drugimi podružni
cami oz. društvi v občini. Leta 1975
je bil izvoljen koordinacijski odbor
DU občine Novo mesto, leta 1984
pa je bila ustanovljena Zveza DU
občine Novo mesto, ki deluje še
danes.
Skrb za socialno in zdravstveno
varnost upokojencev je bila zelo
pomembna naloga podružnice oz.
društva. Socialno-zdravstvena ko
misija je pomoči potrebnim članom
pomagala z denarnimi prispevki,
darili, cenejšim letovanjem in zdrav
ljenjem v domovih. Za najstarejše
člane je DU pripravljalo družabna
srečanja v klubskih prostorih, za
najbolj prizadete in osamljene je
urejalo sprejem v domove počitka
oz. Dom starejših občanov v Novem
mestu in še dalje skrbelo zanje.
Stanovanjske težave so se za upo
kojence začele sistematično urejati
po letu 1972, ko so se iz sklada za
stanovanjsko gradnjo pri SPIZ
začela graditi družbena stanovanja
za upokojence. V Novem mestu so
bili tako v letih 1973 in 1974 zgraje
ni bloki Nad mlini in v Šegovi ulici s
74 stanovanji. Novih gradenj nato za
upokojence iz sklada SPIZ ni bilo
več, ker se je denar združeval za
gradnjo Doma starejših občanov.
Vsako leto je nekaj stanovanj upokojencem podelil solidarnostni
sklad pri občinski stanovanjski
skupnosti. V letu 1991 je prišlo do
stanovanjske reforme, po kateri so
lahko najemniki družbenih stano
vanj le-te odkupili pod izjemno
ugodnimi pogoji. DU seje zavzema
lo in uspelo, da so se stanovanja,
zgrajena s sredstvi SPIZ, izločila iz
razprodaje in v celoti prenesla v
poseben stanovanjski sklad pri
SPIZ.
Upokojenci so v svojem društvu
poskrbeli tudi za prijetnejše strani
življenja. Klub je v svojih večkrat
posodobljenih prostorih prirejal
družabna srečanja (ob novem letu,
pustovanju, martinovanju), prire
ditve (ob državnih praznikih) ter
vsakdanja srečanja ob kartah in
šahu. Prijetna so bila srečanja ob
dnevu upokojencev in pestre dejav
nosti ob tednih upokojencev. Naj
več upokojencev pa so združevali
izleti.
Leta 1994 je izvršni odbor DU
sprejel smernice o razširjeni dejav
nosti in oblikovale so se nove inte
resne skupine: za ogled gledaliških
predstav in kulturnih znamenitosti,
tečaj nemškega jezika, ciklus zdrav
stvenih predavanj, tečaj pletenja s
šibjem, plesni tečaj, korektivna te
lovadba, planinarjenje za vsakogar,
rekreacijski pohodi v okolico itd.

Po letu 1973 se je v DU začelo
razvijati tudi športno življenje. Ob
likovale so se naslednje sekcije: keg
ljanje, balinanje, šah, strelstvo,
ribištvo, od leta 1980 deluje v keg
ljanju tudi ženska ekipa. Od leta
1986 do 1990 so uspešno tekmovali
smučarji. Leta 1993 seje pridružila
še sekcija za pikado moški, letos pa
je tekmovala tudi ženska ekipa.
Svoj jubilej letos slavi tudi Meša
ni pevski zbor DU Novo mesto.
Ustanovljen je bil leta 1956 in je v
preteklih letih bogatil kulturno živ
ljenje društva in Novega mesta.
Pobudo zanj je dal Boris Savnik, ki
je postal tudi njegov prvi zborovod
ja. Za njim so zbor vodili: Tone
Markelj, Franc Milek in Sonja Pirc,
ki ga vodi še danes. Trenutno prepe
va 21 žensk in 10 moških. Zbor si je
prislužil veliko republiških in občin
skih priznanj, posamezniki, vrsto let
zvesti zborovskemu petju, pa bro
nasta, srebrna in zlata Gallusova
priznanja. Slavnostni koncert ob 40letnici zbora bo 12.11.1996 pod po
kroviteljstvom Mestne občine Novo
mesto.
Pripravili:
ANICA BUKOVEC
ANA SMOLIČ

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

Prodamo linijo strojev za
izdelavo
športnih
in
klasičnih nogavic
3
3
1
1
1
1

stroji znamke CONTI
stroji znamke IRMACK
stroj znamke RUMI
stroj za šivanje ROSSO
stroj za previjanje preje
komplet likalne forme

Cena za celotno linijo
znaša SAMO 34.800 DEM.
Informacije
na tel./fax:
068/-44-721

BERUSOVI PREDSTAVILI AUDI A 3 - Prejšnji petek je na ploščadi
Novega trga Avtohiša Berus - pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila
Volkswagen in Audi predstavila novi Audi A 3-vtreh izvedbah -Atracttion,
Ambition in Ambient. Novi A3 je tako po opremi kot pri varnostnih ele
mentih pravi prestižnih v kompaktnem A razredu vozil. Med motorji lah
ko kupci izbirajo med bencinskimi 1,6 in 1,8 ter turbo dieselskimi motorji
z direktnim vbrizgavanjem goriva. Posebna zanimivost je A 31,9 TDI z 66
KW oziroma z 90 KS, ki porabi le 5,2 goriva na 100 kilometrov. V dneh do
4. novembra so vAvtohiši Berus tudi testne vožnje. Vsi ki bodo avtomobil
sko novost preskusili, bodo sodelovali tudi v nagradnem žrebanju. (Foto:
Majda Luzar, EPS)

Bo novo ime res Agresor?
Časopis Združenja veteranov vojne za Slovenijo
BREŽICE - Združenje vetera
nov vojne za Slovenijo bo v soboto
ob 18. uri v Gallusovi dvorani Can
karjevega doma v Ljubljani organiz
iralo prireditev Pet Tet zmagovalci in
samostojni. Dogodek bo vsekakor
zabeležil tudi Veteran, glasilo Zdru
ženja veteranov vojne za Slovenijo.
Odgovorni in glavni urednik Ve
terana je Renato Zorko iz Brežic,
novinar brežiškega radia. O prob
lematiki veteranstva je pred časom
pripravil za radio pogovor z Dra
gom Bitencem, generalnim sekre
tarjem Združenja. Kot udeleženca
boja na Medvedjeku ga tudi sicer
zanimajo dogodki iz te vojne, pri
tegnila ga je tudi zakonodaja o vete
ranih. Tako se je s temi rečmi uk
varjal precej, in verjetno je zato
prišlo povabilo za sodelovanje pri
Veteranu in za urejanje tega glasila.

Renato Zorko

Po Zorkovih besedah delajo ča
sopis, ki želi povedati, da je resnično
bila vojna, vojna za samostojno Slo
venijo. Veteran naj bi kot glasilo pri
pomogel k utrjevanju resnice in na
stajanju prave slike o tej vojni. “Ko
bomo sebi v sebi priznali, da ni mini
lo, temveč, da je bilo, da živi v nas
samih in vre z vso silo na površje,
peče in boli, da zmanjkuje moči in
volje, bomo dosegli priznanje tistih,
za katere ne obstajamo ne kot ljud
je, ne kot vojaki, ne kot veterani.”
V teh Zorkovih besedah se najbrž
najbolje odraža izhodišče za nasta
janje časopisa, ki je doslej prispel
pred bralce v dveh številkah.
V drugi številki - ta je v tisku in
jo bodo dobili v roke v soboto - se v
intervjuju sprašuje Janez Janša, ali
naj se združenje veteranov raje pre
imenuje v združenje agresorjev, če
Jugoslovanska armada ni bila agre
sorska armada, kot bi radi nekateri
predstavili dogodke leta 1991. Med
prispevki je med drugim tudi zapis
dr. Staneta Grande o družbenem
položaju veteranov. Naslovnica pa
prinaša kopijo telegrama, ki ga je
poveljnik 5. vojaškega območja
nekaj ur po začetku agresije na Slo
venijo naslovil na takratnega pred
sednika slovenskega izvršnega sve
ta Lojzeta Peterleta in v katerem
napoveduje tudi oboroženo dejav
nost zvezne armade v Sloveniji.
V uredniškem odboru Veterana
so poleg Zorka tudi Srečko Lisjak,
Drago Bitenc, Stane Granda in
Mjuša Sever.
M. LUZAR

KRUH IZ PARNE PEČI - Cerklje ob Krki je bogatejše še za eno pridobitev.
V Pegamovi hiši znova posluje pekarna. Je povsem obnovljena in sodobno
opremljena. Pekarija Tomič nudi izbiro kruha in peciva pa tudi druge pe
karske izdelke. V prodajalni, ki je odprta tudi ob nedeljah, segajo po do
brem domačem kruhu predvsem domačini in okolišani, kasneje pa name
rava pekarija Tomič ponuditi svoje izdelke tudi v drugih, predvsem večjih
krajih. (Foto: M. Vesel)

BORIS GABERŠČIK V M1KLOV1 HIŠI - Vpočastitev občinskega prazni
ka, 23. oktobra, so v Ribnici pripravili več kulturnih prireditev. V Galeriji
Miklove hiše je župan Jože Tanko odprl razstavo fotografij Borisi
Gaberščika, kije v slovenskem kulturnem prostoru prisoten več kot deset
let. V umetniških krogih ni le znan po tihožitjih, pač pa tudi po izredno
natančnih fotografskih prezentacijah likovnih del, oljnih slik, grafik it’
skulptur. (Foto: M. Glavonjič)
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TELEVIZIJSKI SPORED
Televizija si pridržuje pravico do
morebitnih sprememb sporedov!

SLOVENIJA 2
9.00 Euronews -11.05 Tedenski izbor: Poslovna
borza; 11.15 Korenine slovenske lipe, 3/24; 11.35
Povečava; 12.25 Igrani film; 13.35 Počakaj me v
nebesih, Špan. film -15.40 Svet dinozavrov,
amer. poljudnoznan. serija, 6/13-16.10 Gradovi,
13/13 -16.40 Sova: Kvantni skok, amer. naniz.,
6/30 - 17.30 So leta minila, angl. naniz., 11/20 18.00 Alpe Jadran -18.30 Koncerti za mlade, 4.
oddaja -19.30 V območju somraka, amer. naniz.,
53/61 - 20.00 Umor 1. stopnje, amer. nadalj., 1/
23 - 20.50 Forum - 21.10 Kronika Boršnikovega
srečanja - 21.25 Cahill, amer. film

Dnevnik, šport, vreme - 20.15 Festival zabavne
glasbe - 21.55 “Bird on a Wire” (amer. film) 23.25 Opazovanja - 23.55 Nočni program

HTV 2

15.55 Video strani -16.55 Spot tedna -17.00
Karma -18.00 Lučan (ponov. 14. dela) -19.00
Glasbeni spoti -19.30 Novosti iz zabaviščnega
sveta - 20.00 Zlata dekleta (amer. hum. naniz.)
- 20.30 Odločitve ’96 - 21.30 Filmska uspešni
ca: Rajsko poletje (amer. film) - 23.10 Hawkins (9. del naniz.)

TOREK, 29. X.

15.00 TV spored -15.15 Vrtnar na balkonu - SLOVENIJA 1
16.30 Zakon v L.A. (serija, 2/22) -17.15 Mla 10.15 -1.15 TELETEKST
di Indiane Jones, II. (serija 2/15) -18.00 Alpe10.30 VIDEO STRANI
Donava-Jadran -18.30 Beli žar (dok. serija 7/
10.50 OTROŠKI PROGRAM
SLOVENIJA 1
8) - 19.20 Risanka -19.30 Dnevnik, vreme,
HIŠA V ULICI ROSE ŠT 12, angl. dok.
9.15 - 0.30 TELETEKST
šport - 20.15 “The XFiles” (serija, 2/49) - 22.05
oddaja
9.30 VIDEO STRANI
Neskončno potovanje (serija, 2/20) - 23.05
11.40 COPRNICA ZOFKA, ponov. slovcn.
9.55 OTROŠKI PROGRAM
Glasbena oddaja
filma
ZLATI DEŽ, zadnji del dan. nadalj.
13.00 POROČILA
10.40 KORAJŽA VELJA, 3. del
13.05 LINGO, TV IGRICA
KANALA
11.20 TEDENSKI IZBOR
14.25 TEDENSKI IZBOR
15.10 Tv prodaja -15.55 Video strani -17.00
PUSTOLOVŠČINE IN ODKRITJA,
VSI SMO ENA DRUŽINA, jap.-kan.
Svet športa (ponov.) -18.00 Elizije (ponov.) italij. dot serija, 12/26
serija, 6/10
18.30 Prosim, ne jejte marjetic (ponov. 10.
11.50 PO DOMAČE
SLOVENIJA 1
14.50 OBZORJE DUHA
dela) -19.00 Glasbeni spoti -19.30 Popotni
13.00 POROČILA
14.20 MATI, angl. drama
8.15 - 23.45 TELETEKST
vodič - 20.00 Ljudje na položajih (18. del) 13.05 KOLO SREČE, ponov.
16.20 MOSTOVI
8.30 VIDEOSTRANI
21.00 Jumbo (amer. film) - 23.00 Caught in the
15.30 TEDENSKI IZBOR
8.45 OTROŠKI PROGRAM
17.00 DNEVNIK 1
Act - najnovejši album
ALIČA, evropski kulturni magazin
ŽIV ŽAV
17.10 OTROŠKI PROGRAM
16.00 MEDNARODNA OBZORJA
SREDI GALAKSIJE ZAVIJ LEVO,
HTV 1
9.35 SREDI GALAKSIJE ZAVIJ LE
17.00 TV DNEVNIK 1
avstral. naniz., 24/28
VO, avstral. naniz., 23/28
7.40 TV spored - 7.55 Poročila - 8.00 Dobro
17.10 OTROŠKI PROGRAM
17.35 JAKEC IN ČAROBNA LUČKA,
10.00 KONCERTI ZA MLADE, ponov. 1.
jutro -10.00 Poročila -10.05 Izobraževalni pro
DELFINI IN PRIJATELJI, Špan. naniz.,
risana serija
oddaje
gram -12.00 Poročila -12.20 Ljubezenske vezi
18/26
18.00 PO SLOVENIJI
11.00 VSI SMO ENA DRUŽINA, jap.-kan.
17.35 OPERACIJA STROGO ZAUP (serija, 46/100) - 13.05 Santa Barbara (serija) 18.30 UMETNIKI ZA SVET
serija, 6/10
13.55 Program za otroke in mladino - 15.50
NO, 20/24
18.40 RISANKA
11.30 OBZORJE DUHA
Poročila -16.00 Dober dan, Hrvaška - 17.05
18.00 PO SLOVENIJI
18.50 KOLO SREČE, tv igrica
12.00 LJUDJE IN ZEMLJA
Govorimo o zdravju -17.35 Obnova Hrvaške 18.40 RISANKA
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
12.30 MARIBOR ’96
18.10 Kolo sreče -18.40 Danes v saboru -19.10
18.50 KOLO SREČE, TV IGRICA
20.00 VOLITVE ’96
13.00 POROČILA
Hrvaška spominska knjiga -19.30 Dnevnik,
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
20.35 GORE IN UUDJE
13.05 HUGO, ponov.
vreme, šport - 20.15 Javna zadeva - 20.45 Glas
20.00 VOLITVE ’96
21.25 BELI VITEZ, Šved., 1/4
13.35 KARAOKE, razvedrilna oddaja
bena oddaja - 21.45 Ameriške sanje (dok. od
20.35 TEDNIK
22.30 DNEVNIK 3, VREME. ŠPORT
14.35 NEDELJSKA REPORTAŽA, tv Koper
21.25 ZLATA ŠESTDESETA SLOVENSKE daja) - 22.15 Opazovanja - 22.45 Klub d.d. 22.55 POSLOVNA BORZA
15.05 DLAN V DLANI
23.00 Živi planet (dok. serija, 8/13)
POPEVKE, 20. oddaja
23.10 SOVA
15.20 TATIČ, nizoz. film
22.30 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
HTV 2
SPLOŠNE POIZVEDBE, franc, naniz., 9/14
17.00 DNEVNIK 1
22.55 POSLOVNA BORZA
0.40 DAVOV SVET ponov. amer. naniz,
14.15 TV koledar -14.25 Seinfeld (hum. seri 17.10 ZAVRTIMO STARE KOLUTE
23.10 SOVA
14/25
17.40 PO DOMAČE
ja, 17/22) - 14.50 Dobiček (serija, 1/8) -15.50
KVANTNI SKOK, amer. naniz., 6/30
19.10 RISANKA
Kulturna krajina - 16.40 Kratki stik (amer.
0.00 NAJSTRAŠNEJŠI UMOR, angl.
SLOVENIJA 2
19.15 LOTO
film) -18.35 Hugo, tv igrica -19.23 Risanka naniz., 3/6
9.00 Euroneivs - 11.30 Tedenski izbor: Osmi
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
19.30 Dnevnik, vreme, šport - 20.15 Zakon v
dan; 12.00 Boj za obstanek, angl. poljudnoznan.
SLOVENIJA 2
19.50 ZRCALO TEDNA
L. A. (serija, 2/22) - 21.05 “Police Rescue"
serija, 1/10; 12.50 Alpe Jadran; 12.30 Koncera;
20.10 ZOOM
(avstral. film) - 22.45 “Harts of the Wesf'
9.00 Euronews -14.20 T&denski izbor: Japon
14.55 Zoom -15.55 Pustolovščine in odkritja,
21.10 OČETJE IN SINOVI
(hum. serija, 2/15) - 23.40 Ekspres (amer. film)
ska, 8. del; 14.50 Košarka; 16.20 Don Kihot,
italij. dok. serija, 13/26 - 16.25 Sporočilo iz
22.10 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
Špan. nadalj., 5/5 -17.20 Sova: Kvantni skok,
Vietnama, amer. nadalj., 1/4 - 17.10 Sova:
amer. naniz., 5/30 -18.10 Castlovi, angl. na
SLOVENIJA 2
Kvantni skok, amer. naniz., 9/30 - 18.00 Cast
dalj., 9/26 - 18.40 Korenine slovenske lipe, 3/
lovi, angl. nadalj., 10/26-18.30 Svet dinozavrov,
8.00 Euronevvs - 8.25 Coprnica Zofka, slov.
24 - 19.00 Najstarejši umor, angl. naniz., 3/6 amer. poljudnoznan. serija 7/13 -19.00 Davov
film - 9.50 Soeldcn: SP veleslalom, 1. tek (m)
19.30 V območju somraka, amer. naniz., 52/
svet, amer. naniz., 14/25 - 19.30 V območju
-11.00 Tedenski izbor: 4x4, oddaja o ljudeh
SLOVENIJA 1
61 - 20.00 Sporočilo iz Vietnama, amer. na
somraka, amer. naniz., 57/61 - 20.00 Wildbach,
in živalih; 11.30 Tv avtomagazin -12.00 Sova:
dalj., 1/4 - 20.50 Umetniški večer - 21.55
7.45 - 1.50 TELETEKST
Kvantni skok, amer. naniz., 7/30 - 12.50 Vele
nem. naniz. 10/13 - 20.50 Studio City - 21.50
Povečava - 22.45 Igrani film - 0.25 Zgodovin
8.00 VIDEO STRANI
Somrak stoletja - 23.30 Studio City, ponov.
slalom, 2. tek - 13.50 Tenis -17.00 Hokej na
ska kitajska mesta, amer. dok. serija, 12/13
8.20 OTROŠKI PROGRAM
ledu -19.30 V območju somraka, amer. naniz.,
RADOVEDNI TAČEK
KANALA
KANALA
8.40 JAKEC IN ČAROBNA LUČKA 55/61 - 20.00 Prevzetnost in pristranost, angl.
15.55 Video strani -16.00 Odločitve ’96 -17.00
nadalj., 1/6 - 20.50 Vlak skrivnosti, amer. film
15.10 Tv prodaja -15.55 Video strani -16.55
8.50 POD KLOBUKOM
Novosti iz zabaviščnega sveta (ponov.) -17.30
- 22.35 Novice iz sveta razvedrila
Spot tedna -17.00 Transtelova obzorja (ponov.)
9.35 ZGODBE IZ ŠKOLJKE
Daktari (ponov. 8. dela) -18.30 Kapitan planet
-17.30 Elizije (ponov.) -18.00 Pot flamingov
10.05 UČIMO SE TUJIH JEZIKOV: ANGLE
KANALA
(ponov.) -19.00 Glasbeni spoti -19.30 S kame
(ponov. 28. dela) -19.00 Svet športa - 20.00
ŠČINA
ro po potepu - 20.00 Hermanova glava (amer.
9.00 Muppet show (53. oddaja) - 9.30 Kaličop
Prosim, ne jejte marjetic (10. del naniz.) - 20.30
10.20 SLOVENSKA FILHARMONIJA SVO
naniz, 39. del) - 20.30 Sirene (24. del amer.
ko -10.30 Risanka -11.00 Svet športa (ponov.)
Odločitve '96 - 21.30 Jessie (4. del naniz.) JIM ABONENTOM
naniz.) - 21.30 Hondo (12. del naniz.) - 22.30
- 14.50 Srečen konec (ponov. amer. filma) 22.30 Kratko srečanje (ponov. amer. filma)
11.10 SVET DINOZAVROV ponov., 6/13
16.30 Muppet show (ponov.) - 17.00 Mala
Glasbena oddaja - 23.00 Dannyjeve zvezde
11.40 ANALITIČNA MEHANIKA, 41/52
HTV 1
morska
deklica
(17.
del);
Račje
zgodbe
(risa
12.10 TEDNIK, ponov.
na serija, 28. del) -18.00 Avto ljubezni (5. del
7.40 TV spored - 7.55 Poročila - 8.00 Dobro
13.00 POROČILA
mlad. film) - 19.00 S kamero na potepu
jutro -10.00 Poročila -10.05 Izobraževalni
13.05 HUGO, ponov. tv igrice
(ponov.) -19.30 Popotni vodič (ponov.) - 20.00
program -12.00 Poročila -12.20 Ljubezenske
14.15 REKA UPANJA, franc, nadalj., 16/18
Lučan (14. del nadalj.) - 21.00 Jesie (5. del
vezi (serija, 45/100) -13.05 Santa Barbara (se
15.10 KINOTEKA: THIS LAND IS MINE,
SLOVENIJA 1
naniz.) - 22.00 Karma
rija) -13.55 Program za otroke in mladino amer. film
9.45 - 1.20 TELETEKST
15.50 Poročila - 16.00 Dober dan, Hrvaška 17.00 DNENVIK 1
10.00 VIDEO STRANI
17.05 Književna dediščina -17.35 Dokumen
17.10 BOJ ZA OBSTANEK, angl. poljudno
10.15 TEDENSKI PROGRAM
tarna oddaja -18.10 Kolo sreče -18.40 Danes
zan. serija, 1/10
KARAOKE
v sabo-ru -19.10 Hrvaška spominska knjiga 18.00 4 x 4, ODDAJA O LJUDEH IN ŽIVA
11.15 JEKLENI JEZDECI avstral. na
19.30 Dnevnik, šport, vreme - 20.15 Kulturna
LIH
SLOVENIJA 1
dalj., 4/8
krajina - 21.20 Glasbena oddaja - 22.10
18.30 OZARE
11.40 ROKA ROCKA
Mojstrovine svetovnih muzejev - 22.15 Opa
9.15 - 0.25 TELETEKST
18.35 HUGO - TV IGRICA
12.30 MARIBOR '96
zovanja - 22.45 Pobesneli Maks II. (avstral.
9.30 VIDEOSTRANI
19.10 RISANKA
13.00 POROČILA
film)
9.40 OTROŠKI PROGRAM
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
13.05 KOLO SREČE, ponov.
SNEŽNA KRALJICA, gled. predstava
20.00 PODELITEV JEŽKOVIH NAGRAD
HTV 2
13.35 ZGODBE IZ ŠKOUKE
11.40 ZAGORJE’96
21.35 PORTRET
16.05 TEDENSKI IZBOR
14.55 TV koledar -15.05 Hitler (dok. serija,
11.15 VLAK SKRIVNOSTI, amer. film
22.30 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
DLAN V DLANI
2/6) - 16.05 Oprah show - 16.50 Golf klub
13.00 POROČILA
23.00 SOVA
16.20 UUDJE IN ZEMUA
(amer. film) - 18.35 Hugo, tv igrica -19.00
13.05 NOVICE IZ SVETA RAZVEDRILA
KVANTNI SKOK, amer. naniz., 8/30
17.00 DNEVNIK 1
Divje srce (serija, 43/160) - 19.23 Risanka 14.05 TEDENSKI IZBOR
23.50 VEČNI SANJAČ, amer. naniz.,
17.10 OTROŠKI PROGRAM
19.30 Dnevnik, vreme, šport - 20.15 Pariz, Tek
ZRCALO TEDNA
18/25
18.00 PO SLOVENIJI
sas (nem. film) - 22.35 Filmska gibanja - 23.05
14.20 ZA TV KAMERO
0.15 MRTVECI NE NOSIJO OGRIN
18.30 UMETNIKI ZA SVET
Seinfeld (hum. serija, 17/22)
14.30 FORUM
JALA, amer. film (čb)
18.40 RISANKA
14.45 NEDELJSKA REPORTAŽA
SLOVENIJA 2
18.50 KOLO SREČE - TV IGRICA
15.15 OČETJE IN SINOVI
16.05 KRONIKA BORŠTNIKOVEGA 19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
8.00 Euronews - 8.50 tdenski izbor: Mostovi;
20.00 VOLITVE ’96
crf^aNIA
9.20 Slovenski utrinki, oddaja madžarske tv 20.35 FILM TEDNA:
16.20 DOBER DAN KOROŠKA
9.50 Soeldcn: SR veleslalom, L tek (ž) -11.00
SLOVENIJA 1
KRAUICA MARGOT franc, film
17.00 DNEVNIK 1
Planet In -12.30 Euronews -12.50 Veleslalom,
23.15 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
2. tek -13.50 Tenis -18.10 Zgodovinska kitaj
17.10 OTROŠKI PROGRAM
9.15 - 2.10 TELETEKST
23.50 SOVA
RADOVEDNITAČEK
9.00 VIDEOSTRANI
ska mesta, amer. dok. serija, 6/13 - 19.05
KVANTNI SKOK, angl. naniz., 10/30
17.30 OČIVIDEC, angl. dok. nadalj., 4/13
Skrivnostni svet A. Clarka, ponov. 8. epizode
9.35 OTROŠKI PROGRAM
0.40 CAROLINE V VELEMESTU,
18.00 PO SLOVENIJI
UČIMO SE ROČNIH USTVARJAL
-19.30 V območju somraka, amer. naniz., 54/
amer. naniz., 1/24
61 - 20.00 Schtonk, nem. film - 21.50 Tv av18.30 UMETNIKI ZA SVET
NOSTI, 32/52
18.40 RISANKA
9.50 PAJE MESTO, kan. naniz., 22/31 tomagazin - 22.20 Sobotna noč
SLOVENIJA 2
18.50 LINGO, TV IGRICA
10.10 TEDENSKI IZBOR
KANALA
9.00 Euronevvs -10.50 Tedenski izbor: Poslov
19.20 ŽREBANJE 3X3
ZLATA ŠESTDESETA SLOVENSKE
na borza; 12.00 Somrak stoletja; 13.40 Thtič,
9.00 Kaličopko (ponov. otroške oddaje) -10.00
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
POPEVKE, 20. oddaja
nizoz. film; 15.15 Oddaja o turizmu; 15.45
20.00 VOLITVE ’96
11.05 ČAROVNICE IZ EASTWICKA, Risanka -10.30 Daktari, 8. del -11.30 Oddaja
Umor 1. stopnje, amer. nadalj., 1/23 - 16.30
o stilu -12.00 Glasbena oddaja -15.05 Ljudje
21.25 ROKA ROCKA
amer. film
Sova: Splošne poizvedbe, fran. naniz., 9/14 na položajih (ponov. 18. dela) -16.15 Jumbo
22.30 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
13.00 POROČILA
18.00 Castlovi, angl. nadalj., 11/26 - 18.30
(ponov. filma) -18.00 Mala morska deklica (21.
23.00 SOVA
13.05 KOLO SREČE, ponov.
Japonska, 9. del -19.00 Caroline v velemestu,
KVANTNI SKOK amer. naniz., 9/30
15.40 ANTOLOGIJA SLOVENSKE GLASBE del risane serije); Račje zgodbe (21. del
risanke) -19.00 Caught in the Act - najnovejši
23.50 NORO ZALJUBLJENA, amer. amer. naniz., 1/14 -19.30 V območju somarZA KLAVIRSKI TRIO, 4/4
ka, amer. naniz., 59/61 - 20.00 Košarka - 21.35
album - 20.00 Hawkins (8. del naniz.) - 21.15
naniz., 12/25
17.00 DNEVNIK I
Nogomet - 23.20 Koncert simfonikov RTV
Srečen konec (amer. film) - 22.55 Dežurna le
17.10 TOK, TOK, kontaktna oddaja za mla
SLOVENIJA 2
karna (29. del hum. naniz.) - 23.25 S kamero
dostnike
KANALA
na potepu - 0.00 Dannyjevc zvezde (ponov.)
9.00 Euroncws -12.35 Tedenski izbor: Učimo se
18.00 PO SLOVENIJI
15.55 Video strani - 17.00 Danyjeve zvezde
tujih jezikov: angleščina; 12.50 Reka upanja,
18.30 RISANKA
(ponov.) -18.00 Sirene (ponov. 24. dela) -19.00
HTV 1
franc, nadalj., 4/18,13.05 Zlati boben; 13.40 So
18.50 LINGO, TV IGRICA
Glasbeni spoti -19.30 Oddaja o stilu - 20.00 Pot
8.20 TV spored - 8.35 Poročila - 8.40 Risanka
botna noč; 15.40 Športni pregled -16.25 Wild19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
flamingov (29. del naniz.) - 21.00 Mož, ki je
- 9.05 Kapetan Blood (amer. film) -11.00 Priz
bach, nem. naniz., 9/13 -17.15 Sova: Kvantni skok,
20.00 VOLITVE ’96
ustvaril Bonda (amer. film) - 22.40 Živeti danes
ma- 12.00 Poročila -12.15 Evropa 2000- 12.45
amer. naniz., 8/30 - 18.00 Simpsonovi, amer.
20.35 PLANET IN
- 23.10 Hanstclova obzorja (16. del)
Samo prijatelji (avstral. mlad. film) - 13.35
naniz., 51/92 - 18.30 Sedma sleza -19.00 Noro
22.15 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
Reporterji sveta - 14.20 “The Other Side of
zaljubljena, amer. naniz., 12/25 -19.30 V območju
22.45 SOVA
Law” (kan. film) -15.50 Filipovi otroci -16.20
somraka, amer. naniz., 56/61 - 20.00 Mati, angl.
KVANTNI SKOK, amer. naniz., 7/30
drama - 21.00 Podelitev Borštnikovega prstana 23.35 SO LETA MINILA, ponov. angl. Televizija o televiziji - 16.50 Poročila - 17.20
Dok. oddaja -19.03 V začetku je bila Beseda
22.30 Osmi dan - 23.00 Oddaja o turizmu - 23.30
naniz., 11/20
uaS četrtkov prijatelj
- 19.10 Hrvaška spominska knjiga - 19.30
Svet poroča - 0.00 Brane Rončel izza odra
0.05 RDEČICA, kit. film

ČETRTEK, 24. X.

NEDELJA, 27. X.

SOBOTA, 26. X.

RADIO MAXNA DELU - Na fotografiji so: prva z leve Neva Pevec,
za njo Bojan Koršič, pa delovna dvojica ob našem obisku, spredaj glas
beni urednik in tonski tehnik Nejc Tisu, za njim pa spiker Robert
Erjavec. (Foto: L. Murn)

Novo: trebanjski Radio Max
15. septembra seje pridružil dolenjskim lokalnim
radijskim postajam - Direktorica Neva Pevec
TREBNJE - “Po dobrem
mesecu dni oddajanja progra
ma so prvi odzivi poslušalcev
dobri, to pa nas najbolj veseli,”
je povedala Neva Pevec, direk
torica novega lokalnega radia,
Radia Max iz Trebnjega, ki od
daja na frekvenci 88,9 Mhz. Ra
dio je ustanovila skupaj z Boja
nom Koršičem, ki vodi podjetje
Santi, d.o.o..
Radijski program, ki poteka
vse dni v tednu od 5. do 22. ure,
ob sobotah in nedeljah pa od 7.
do 24. ure, ustvarja pet tonskih
tehnikov in osem spikeriev, ki
so v glavnem zunanji sodelavci
in študentje novinarstva, pri
hajajo pa tako z Dolenjske kot
iz Ljubljane. Direktorica radia
je povedala, daje poudarek na
dobri glasbi, tako slovenski kot
tuji, saj pripravljajo slovensko,
hrvaško in tujo lestvico, poseb
na oddaja je namenjena sprem
ljanju glasbenih novosti, vsak
dan pa zavrtijo “maximalne tri”
skladbe - slovensko, hrvaško in
tujo. “Da res lahko vsak poslu
šalec najde nekaj zase, smo
poskrbeli tudi za kontaktne
odddaje, pa za ponedeljkovo
računalniško popoldne, za kul
turo in izobraževanje. Sode
lujemo že s trebanjsko občino
in krajevnimi skupnostmi ter
društvi, to pa si želimo tudi
vnaprej. Seveda ne gre brez
poročil, ki jih pripravljamo šti

rikrat na dan (priključeni tudi
na Internet), poročamo tudi o
lokalnih novicah, brez ekonomsko-propagandnih sporočil pa
tudi ne gre, saj je Radio Max
komercialno orientiran. Rek
lame snemamo v svojem studiu,
zahtevnejše pa v Novem me
stu,” je povedala Pevčeva, ki je
poudarila, da so strankarsko
povsem neodvisni.
K sodelovanju želijo povabi
ti tudi šole, najprej trebanjsko,
ko bi učenci lahko dobivali prve
radijske izkušnje v svoji oddaji,
potem pa tudi ostale. In kam
vse seže glas “maximalno do
brega radia”? Poleg trebanjske
občine tudi v del Ljubljane,
Medvode, Kranj, Tuhinjsko
dolino, Celje, kmalu pa bodo
bolje slišni tudi v Novem me
stu.
Radio Max, ki sedaj “do
muje” na 65 kvadratnih metrih
prostora na Gubčevi cesti 27 v
TTebenjem, bo prihodnje leto še
razširil svoj prostor pod son
cem, saj bodo na odkupljenih
60 kvadratnih metrih na pod
strešju uredili še poslovne pro
store. “Za dober začetek pa se
za pomoč lepo zahvaljujemo
Radiu Univox iz Kočevja, MTD
Ljubljana in Republiški upravi
za telekomunikacije,” je pove
dala Neva Pevec.
L. MURN

SREDA, 30. X.

I
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PONEDELJEK, 28. IX.

VEČER DOBREGA JAZZA - V znanem in priljubljenem novomeškem
lokalu Pri slonu je bil minuli četrtek, 17. oktobra, zvečer zanimiv jazzovski
večer, ki so ga napolnili z dobro glasbo trije znani slovenski jazzisti: krst
ni kitarist in zdaj že kar star znanec novomeških ljubiteljev jazza Primož
Grašič, klaviaturist Blaž Jurjevčič in bobnar Sadik Sadikovič, ki jev Jazz
triu zamenjal znanega Ratka Divjaka. (Foto: M. Markelj)

PETER, 25. X.
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Žreb je za sodelovanje pri oblikovanju lestvice Studia D in Dolenj
skega lista dodelil nagrado Ani Vovk iz Zbur. Nagrajenki čestitamo!
Lestvica, kije na sporedu vsak ponedeljek od 16.15 do 17. ure, je ta
teden takšna:
1. (4) Pazi se punca ti - ANS. HENČEK
2. (1) Zdravja si vsak želi - ANS. MIRA KLINCA
3. (2) Srce ti svoje dam - ANS. SLAPOVI
4. (8) Dobrodošli - ANS. RUBIN
5. (3) Ko zaslišim znano melodijo - ANS. LOJZETA SLAKA
6. (5) Pravi kinolog - GORENJSKI MUZIKANTJE
7. (-) Doborota je sirota - ANS. CVET
8. (6) Polka je ključ do srca - ANS. GAŠPERJI
9. (7) Če ljubiš življenje - ANS. TONIJA HERVOLA
10. (10) Pesmi za dekleta - ANS. SLAVČEK
Predlog za prihodnji teden: Nisem svetnik - ANS. FRANCA
POTOČARJA
83-----------------------------------------------------------------------------------------H
KUPON ŠT. 43
Glasujem za:_____________________________________
Moj naslov:__________________________________________________
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Kupone pošljite na naslov: Studio D, p.p. 103, 8000 Novo mesto
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Kdor varčuje, si
premoženje kuje

vodilna linija prihodnosti

V SKB banki smo vam v mesecu varčevanja pripravili pestro ponudbo varčevanja.

COUPE 2,0 FX

Izbira je velika, odločitev pa je seveda vaša!
—
ali
—
ali
—
ali

Kratkoročno varčevanje
je namenjeno tistim, ki želite varčevati na kratek rok, saj vam omogoča varčevanje
že od 15 dni dalje.
Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:
(D varčevalno knjižico z vezavo nad 15 dni, kjer vložen denar ohranja
realno vrednost s temeljno obrestno mero (T);
© vezanimi tolarskimi depoziti za različna obdobja, ki se obrestujejo z
realno letno obrestno mero od 5,0 % do 5,5 % (+T) v odvisnosti od

accent od 16.500 DEM
313 DEM na mesec
lantra sedan od 24.900 DEM
480 DEM na mesec
lantra vvagon od 25.900 DEM
499 DEM na mesec

— nova SONATA od 29.790 DEM
ali 575 DEM na mesec
— novi COUPE od 34.900 DEM
ali 673 DEM na mesec
— novi kombi GRACE od 21.500 DEM
ali 414 DEM na mesec

UGODEN KREDIT DO 5 LET — LEASING — MENJAVA STARO ZA NOVO
V MESECU OKTOBRU PREJME VSAK KUPEC NOVEGA VOZILA 300 LITROV GORIVA
zastopstvo in prodaja:

dobe vezave;
(3) vezanimi depoziti z devizno klavzulo, kjer je realna letna obrestna
mera pri vezavah od 91 do 180 dni 4,5 %, pri tistih od 180 dni do
leta dni pa 5,0 %. Pri vezavi večjih zneskov so obrestne mere še

Novo mesto, Dol. Kamence 61, tel. 068/323-902
Novo mesto, Kandijska 14, tel. 068/28-950
Krško, CKŽ 51, tel. 0608/22-950
Črnomelj, Belokranjska 14, tel. 068/51-379, 51-378

višje.

Dolgoročno varčevanje
je namenjeno tistim, ki vidite dlje v prihodnost:
O dolgoročna namenska varčevanja z možnostjo pridobitve posojila ali
izplačila v obliki rente z letno realno obrestno mero 5,5 % (+T) in
dodatno premijo glede na dobo in namen varčevanja;
© vezani depoziti za 1 leto in 1 dan z devizno klavzulo, kjer je
obres\tna mera 7,5 % letno in dodatno možnostjo izplačila obresti

BORZNOPOSREDNIŠKA
HIŠA, d.d.
— odkupimo delnice KRKE
iz javne prodaje
Tel.: 061/137 73 73,
137 74 74,
137 75 75
173 44 44

vsak mesec;
© obveznice SKB banke 3. izdaje, nominirane v nemških markah po
fiksni letni obrestni meri 7,5 % Rok dospelosti je 7 let.
Če v času varčevanja oz. vezave nepričakovano potrebujete denar, lahko dobite

RADIO

lombardni kredit do izteka varčevanja oz. vezave.

105.9

104.5
Podrobnejše informacije dobite v enotah SKB banke po vsej Sloveniji in na
Zelenem telefonu: 080 15 15.

107.3

107.5

91.2

m
SKB BANKA D.D.

OGNJIŠČE

PRODAJA • SERVIS • REZERVNI DELI

AVTOSERVIS MURN
Resslova 4, Novo mesto ® 068/24-791
SUPER UGODNA PONUDBA
VITARA DAKOTA ’97
VITARA ’97 LX 13V = 3S.70<J = 29.990 DEM
VITARA ’97 VX 13V = 34>TO0 = 32.990 DEM
VITARA ’97
5 V = 3^700 = 34.990 DEM
Omejena količina vozil!
od
11.990DEM
od
13.690DEM
od
15.990DEM
od 17.990 DEM
od
19.990DEM
od
23.990DEM

DUŠAN FALESKINI, s.p.

HYUnDHI

Tel.: (068) 83-104

FALESKINI — pooblaščeni serviser in prodajalec vozil

POSEBNA PONUDBA: ACCENT 1.5 GT/3 V/TOP-K 16 V
(ABS, SERVO V., AIRBAG, AL. PLATIŠČA, motor DOHC, 16 V, 99 KM,
prednje meglenke, usnjen volan + prestavna ročica, športno
poudarjeni pragovij.CENA: 25.700 DEM.
DARILO: — BONI za 300 litrov goriva in BREZPLAČNO servisiranje
do 50.000 prevoženih km!!
HYUNDAI FALESKINI, STRAŽA PRI NOVEM MESTU
Tel. (068) 83-104!

AVTO KLINIKA,
•a*

d.o.o.

068/ 323-035

DIREKTORJA DRUŽBE
Poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom o gospo
darskih družbah, od kandidatov pričakujemo, da bodo iz
polnjevali še naslednje posebne pogoje:
— visoka izobrazba ustrezne smeri,
— pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
— aktivno znanje nemškega ali angleškega jezika,
— da predloži program o vodenju in nadaljnjem razvoju
družbe.
Kandidat bo imenovan za dobo petih let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, z opisom
dosedanjega dela in programom naj kandidati pošljejo v 15
dneh po objavi na gornji naslov s pripisom »ZA NADZORNI
SVET«.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v roku 30 dni po objavi.

DOLENJSKI LIST

Zagrebška c.

©E>B>

Z31V3

Dne 25. oktobra bo odprt promet za motorna vozila na mostu
čez Savo in Krko v Brežicah.
Po sklepu 24. seje Občinskega sveta občine Brežice z dne
17.10.1996 bo uveden dvosmerni prometni režim s prepo
vedjo vožnje za vozila,težja od 3,5 ton in višja od 4,2 m, pre
povedano je tudi zavijanje z mostu čez Krko v smeri Čateža.
Udeležence v prometu prosimo, da upoštevajo prometno
signalizacijo ter jim hkrati svetujemo, da so previdni.

AVTO CENTER KRASNA

Servis in prodaja vozil

ŠKOCJAN 22
SERVIS IN PRODAJA VOZIL
RENAULT
tel.: 068/76-227, 76-270
del. čas: pon.-pet. 7.30 — 17.00

Uradni zastopnik za

ŠPORTNA
OPREMA

Topi iška c. 1, 8000 Novo mesto
Nadzorni svet podjetja:
razpisuje prosto delovno mesto

VA VMSa*

Prometni režim na mostu čez Savo in Krko
v Brežicah

PONUDBA:
ACCENT že od 16.500 DEM dalje
LANTRA SEDAN od 24.900 DEM dalje
LANTRA VVAGON od 25.900 DEM dalje
COUPE od 34.900 DEM dalje
SONATA od 29.790 DEM dalje

Novo mesto, Foersterjeva 10

GORJANCI AVTOBUSNI PROMET
prevoz potnikov v domačem in
mednarodnem cestnem prometu
z avtobusi, d.d.

l*t 1

Ulica talcev 14, 8351 STRAŽA

BALENO VVAGON od 26.490 DEM

UGODNI KREDITI

f.^T|

.©©

NOVO! NOVO!

18

KRKA —►
|r

tal. 152-11-26 fix. 152-13-62 j

$ SUZUKI

CARRY VAN
ALTO
SWIFT
SWIFT Family SEDAN
BALENO 1.6 GL/3V
SAMURAI novi tip

V/ II l| l/

TMOHROHr,!
amortizerji “

VEČJA

VARNOST

NA

CEST

NOVO

SENSATRAC
AMORTIZER
"DVA V ENEM"

ZA VSE TIPE
VOZIL DVE LETI
GARANCIJE

* RENAULT MEGANE V SEPTEMBRU IN
OKTOBRU CENEJŠI DO 130.000,00 SIT
* ZA KUPCE VOZIL IZ ZALOGE ČAKA ŠE
POSEBNO DARILO
- 2 ZIMSKA AVTOPLAŠČA
V prodaji omejena količina
LAGUNE AIDA z bogato
opremo!

RENAULT
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/
PAD
DAKLUv

O Tre-bnje

AVTOMIJlAAUiA

NISSAN

VIDRIH

re/;°68/45
Fax.-06S/45 70 /

viku*

<S> HYunom
ACCENT ............................................
LANTRA ............................................
SONATA ............................................
COUPE
..............................................

16.500
24.900
29.790
34.900

UGODNI KREDITI
STARO ZA NOVO

£>

DEM
DEM
DEM
DEM

^

i v i'K»nui

§222 Otočec, Šentpeter 51
Tel./Fax: 068/75-180
AKCIJA

Vsakemu vplačniku NISSAN ALMERE v mesecu OKTOBRU
podarimo komplet zimskih gum GOOD YEAR originalne di
menzije v vrednosti od 51.000 do 71.000 SIT ter avtoradio
BLAUPUNKT BOSTON z montažo

^

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
NOVO MESTO
objavlja
prosto delovno mesto

GLAVNE TAJNICE ZAVODA
za nedoločen čas
Od kandidatk zahtevamo končan študij na višji upravni šoli z
nazivom »višji upravni delavec«, opravljen strokovni izpit,
starost do 30 let, delovno dobo najmanj 3 leta, državljanstvo
Republike Slovenije, aktivno znanje slovenskega jezika in
enega od svetovnih jezikov, osnovno znanje računalništva,
zlasti Word in Excel, znanje strojepisja.
Kandidatke naj prijavi priložijo kratek življenjepis in dokazila
o izpolnjevanju pogojev. Prijave sprememamo 10 dni po ob
javi na naslov: Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto,
Mej vrti 5. O izbiri bomo kandidatke obvestili.

IZDELKOV BLAGOVNE ZNAMKE

CT~emona merkur^
od 3. do 26. 10. 1996
•
#
#
•

101.500 sit
103.900 sit
106.500 sit

r*

OPTI VIPER/256 PBC, 8MB RAM, 1 44 FDD,
PCI 1MB DRAM, 850 MB HDD, CHICONY 102,
HYUNDAI 14" MONITOR, MIŠKA-F podloga

CM

v©

121.800 sit

P-PRO 200 INTEL

280.900 sit

127.500 sit
136.600 sit

TRITON VX 430/256 PBC, 8MB RAM, 1.44 FDD,
PCI 1MB DRAM, 1.08 GB HDD, G - 83 WIN 95,
HYUNDAI 14" MONITOR, MIŠKA + podloga

. O

o—

P - PRO NATOMA AT format, 16MB RAUe^ai
1 44 FDD, 1.7 GB IBM HDD,
PCI STEALTH 64 2MB DRAM VIDEO
G-83 WIN'95,HYUNDAI 14",MIŠKA

cene so brez PD.

1200 W

C

*

kava e.merkur lOOg
119,00 SIT
kava e. merkur 500g
599,00 SIT
riž e. merkur I kg
169,00 SIT
sončnično olje e.merkur 165,00 SIT
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iSff||lektrična vrtljiva ^m“b^yi
I halogenska pec,
/V**

• pašteta jetrna e. merkur 50g 69,00 SIT
• prašek belemon 4,5kg
999,00 SIT
• velika Izbira zamrznjene hrane

00

6x86 120+ IBM
6x86 150+ IBM
6x86-166+ IBM

Podaljški 3de^

»‘sža8#

v vseh prodajalnah emone merkur

PENTIUM RAČUNALNIKI
5K86 K-75 AMD
5K86 K-90 AMD
5K86 K-100 AMD

ymm
X

NAKUPOVALNA
AKCIJA:

trgovina na drobno, d.djjubljana

KOVINOTEHNA

Delnice podjetij KRKA,
PIVOVARNA LAŠKO,
PIVOVARNA UNION in
ostalih odkupujemo po
najvišjih cenah. Nudimo
gotovino takoj. Tel.: 061/
131-92-15

Jaz sem
pripravljen
na zimo.
UPOKOJENCI BOMO ŽIVELI VEČNO

Kaj pa Vi in
Vaš avto?
BREZPLAČEN

PREGLED

VOZILA

Vljudno vabljeni vsi vozniki vozil Škoda na brezplačni preventivni pregled vozila pred zimo.
Pričakujemo vas od 23. oktobra naprej! DOBRODOŠLI!

SMELOST IN ZNANJE MLADIH,
Z MODROSTJO STAREJŠIH.
To je zmagovita kombinacija.
Upokojenci smo že dokazali, da znatno delati in gospodariti.
V preteklosti je naša generacija uspela povečati bruto družbeni
prizvod za več kot osemkrat.

AVTOMERKUR SERVIS

AVTOSERVIS LOPIČ EMIL

AVTOCENTER IDRIJA d.o.o.

AVTOSERVIS RIKI

LJUBLJANA

RUŠE

IDRIJA

LENDAVA

CAR CENTER

AVTOSERVIS SL. GRADEC

AVTOPLUS d.d.

SERVIS VOZIL IN

ŠMARTNO POD ŠMARNO

SLOVENJ GRADEC

KOPER

KMETIJSKE MEHAN.

GORO

AVTOTEHNIKA d.o.o.

AVTOMEHANIKA KRETIČ

URBAN, Servis in prodaja

CELJE

PRESTRANEK

RIBNICA

PSC PRAPROTNIK

SERVIS NOVOTEHNA

AVTOKAM d.o.o.

VELENJE

NOVO MESTO

HRASTNIK

SERVIS ŠTERN. KRANJ

PAN-JAN d.o.o.

TIPOM-SERVIS

KRANJ

TREBNJE

MARIBOR

INTEGRAL JESENICE

AVTO CENTER KRŠKO

AVTOSERVIS ŽUNKOVIČ

JESENICE

AVTOLINE LJUBLJANA

MIKLAVC
PETOVIA AVTO
PTUJ
AVTO STEGNE d.o.o.

AVTO INN d.o.o.
NOVA GORICA
AVTOCVET d.o.o.
TOLMIN

SLOVENSKA BISTRICA

Št. 43 (2463), 24. oktobra 1996

Mlajšim želimo pomagati pri razvoju države.
Ni nam zmanjkalo modrosti.
Zato je tudi nam mesto v parlamentu.

LJUTOMER

V konkurenci idej
so tudi naše.

KRŠKO
AVTO SERVIS MOLEK

Volite Demokratično stranko upokojencev Slovenije

GRADAC
AMD ASTA
MURSKA SOBOTA

Volksvvagen Group

Volite strpnost, stvarnost, modrost.

DOLENJSKI LIST

Izkušena zidarska in fasaderska
skupina sprejema naročila za
prihodnjo sezono. Tudi za letos
je še nekaj prostih terminov.
Informacije na tel.: 068/41-326.

NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA, d.o.o.
Trdinova 4, Ljubljana
OBVESTILO DELNIČARJEM
DOLENJSKEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA,
pooblaščene investicijske družbe, d.d., Novo mesto
Direktor družbe Dolenjski investicijski sklad - pooblaščena
investicija družba, d.d., Novo mesto, Novi trg 2

preklicujem
sklic 3. seje skupščine navedene družbe, ki je bila sklicana
na dan 5. november 1996 ob 12. uri v sejni dvorani Dolenjske
banke, Seidlova cesta 3.
Direktor družbe Dolenjski investicijski sklad - pooblaščena
investicijska družba, d.d., Novo mesto, Novi trg 2

sklicujem
3. sejo skupščine navedene družbe na dan 26.11.1996
ob 13. uri, ki bo v Novem mestu, Seidlova cesta 3, v sejni sobi
Dolenjske banke.
Predlagani dnevni re'd s predlogi sklepov ter pogoji za
udeležbo na skupščini, vključno s sklepčnostjo, ostanejo isti
in nespremenjeni, kot je bilo to določeno v objavi sklica
v časopisih Delo in Dolenjski list dne 3.10.1996.
Drago Rabzelj
direktor Dolenjskega investicijskega sklada

M KZ KRKA, z.o.o.
PE AGROSERVIS
Knafelčeva 2
NOVO MESTO

VEDEŽEVANJE I
l

(068) 324-377 ■«

090 44 09

v okviru tradicionalnega sejma, ki bo v nedeljo, 27.
10. 96, ob 9. uri, objavlja javno licitacijo naslednjih
poškodovanih vozil:
1. BMW 525 I vsa oprema I. 94/95
2. R-5 CAMPUS 3 v
I. 1993
3. R-Laguna 1,8 RT
1.1995
4. R-Megane 1,4 e RL
I. 1996
5. R-Megane 1,6 e RN
1.1996
6. VW - POLO Clasic 1,4 i I. 1996
7. Seat-Cordoba 1,9 D GLX 1.1995
8. R-CLIO 1,2 BEBOP
I. 1995
9.
R-4GTL- vozen 1.1986
10. Golf JXD 3v — vozen
1.1990
11. Viličar INDOSVD 2002 2t 1.1972

V SPOMIN
S cvetjem ti grob krasimo
v trajno ljubezen in spomin,
cvetje s solzami svežimo,
a v srcu je polno bolečin.

izkl. c. 1.900.000,00 SIT
izkl. c. 160.000,00 SIT
izkl. c. 1.580.000,00 SIT
izkl. c. 1.000.000,00 SIT
izkl. c. 1.050.000,00 SIT
izkl.c. 550.000,00 SIT
izkl.c. 1.250.000,00 SIT
izkl.c. 900.000,00 SIT
izkl.c.
45.000,00 SIT
izkl.c. 810.000,00 SIT
izkl.c. 180.000,00 SIT

23. oktobra mineva žalostno leto,
odkar nas je v cvetu mladosti tragič
no zapustila naša

MAJDA
KOS

Licitacija bo v nedeljo, 27. 10. 1996, ob 9. uri v prostorih PE
AGROSERVIS, Knafelčeva 2, Novo mesto. Ogled vozil v petek, 25.
10, 96, od 8. do 12. ure ter eno uro pred začetkom licitacije. 10%
vplačila sprejemamo eno uro pred začetkom licitacije. Na izlicitirano vrednost se plača 5% prometni davek.

GORJANCI - Tovorni promet, d.o.o. - v stečaju,
Vavta vas 36, 8351 Straža

Mercator - KZ Krka, z.o.o.,

novo

j

Hvala vsem, ki seje spominjate, obiskujete njen grob, ji no
site cvetje in ji prižigate svečke.
Vsi njeni

mesto

objavlja

JAVNO

DRAŽBO,

ki bo 30.10.1996 ob 15. uri v prostorih podjetja GORJANCI,Vavta
vas, 8351 Straža.
Predmet dražbe so tovorna vozila, razna oprema za vzdrževanje
vozil, drobni inventar in pisarniška oprema od podjetja GORJAN
CI - Tovorni promet, v stečaju, Vavta vas 36, 8351 Straža.
Vsa sredstva se prodajajo po cenah iz cenika, ki je obešen na
oglasni deski na vhodu v družbo, po sistemu videno - kupljeno.
Poznejših reklamacij ni.
Javne dražbe se lahko udeležijo vse pravne in fizične osebe, ki
najmanj eno uro pred začetkom javne dražbe položijo kavcijo varščino v višini 10% izklicne cene vrednosti pos. dela opreme ali
le-to vplačajo na žiro račun št. 52100-690-68380 in to dokažejo s
potrjeno kopijo nakazila.
Kavcija se uspešnemu ponudniku vračuna v kupnino, drugim pa
bo vrnjena v 3 dneh brezobrestno oz. v tolarski gotovini deponira
na sredstva takoj po javni dražbi.
Rok plačila preostalega dela kupnine je za opremo do vrednosti
en milijon tolarjev 3 dni, za ostalo večjo opremo pa 15 dni po jav
ni dražbi, sicer se bo prodaja razveljavila, varščina pa zadržala.
Prevzem opreme je možen po plačilu celotne kupnine.
Prometni davek in vse morebitne druge dajatve in stroške v zvezi
s prenosom lastništva plača kupec.
Informacije o dražbi in ogled je možen eno uro pred začetkom
dražbe oz. po dogovoru na tel. št. 068/84-535, 0609/613-266 ali
0609/630-803. *

ZAHVALA
DELNICE
PO NAJUGODNEJŠIH CENAH

V 8l. letu starosti nas je zapustila
naša mama, stara mama, teta in taš
ča ter dolgoletna pevka cerkvenega
pevskega zbora v Smarjeti in na Tre
belnem

PLAČILO V GOTOVINI
POKLIČITE IN SE PREPRIČAJTE
Posredujemo tudi pri prodaji na borzi po dnevnih
cenah!
RAZVOJNA DRUŽBA
Tomšičeva 3
Ljubljana
Tel.: 061/125-10-14. 125-70-56

KAROLINA
BEVC
iz Štatenberka 9 pri Trebelnem

ODKUPNA MESTA:
KRŠKO: ADO, d.o.o., Krško, CKŽ, tel.: 0608/21-522
MIRNA: Promles, tel.: 068/49-235
ČRNOMELJ: Štrucl, tel.: 068/51-523
NOVO MESTO: d.i. MARKETING, tel.: 068/28-694, 41-061

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v žalostnih trenutkih stali
ob strani s svojo pomočjo. Posebna zahvala Pogrebnemu
zavodu Novak, g. župniku za opravljen obred in pevcem za
zapete žalostinke in izrečene poslovilne besede ob odprtem
grobu. Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste imeli mamo
radi in jo v tako velikem številu pospremili na zadnji poti.
Žalujoči: sinova Lojze in Tone ter hčerka Ani z družinami -

Pokličite in se prepričajte!

DAN ODPRTIH VRAT

ZAHVALA
#

24., 25., 26.

Vse odhaja kakor tiha reka.
te spomini spremljajo človeka.

oktober

S

Volkswagen -

ugoden nakup tudi na
PORSCHE LEASINO ali kredit
Pooblaščeni prodajalec
vozil in serviser
za Belo krajino

Weiss-avto, d o o

n
D
□
El
CZ
E3
E=

SIMPtV RED

Cikhmt Uin

DJ. BOBO

Woatd in Horio*

Na bregu 31
8340 ČRNOMELJ
tel./fax: 068/51-770

CRACSH TEST DUMMliS Awo«slih
MADON NA

ANTON ŠUŠTARIČ
mKkt.

jz Jerneje

j:

vasi 6, Črnomelj

Ob izgubi našega tate se iskreno zahvaljujemo za vsestransko pomoč sosedom, prijateljem, so
rodnikom in znancem ter vsem, ki so nam izrazili sožalje, pokojnemu darovali cvetje in sveče.
Zahvaljujemo se zdravnikom Zdravstvenega doma Črnomelj, Domu starejših občanov Črno
melj, Zvezi šoferjev in avtomehanikov, Klubu upokojencev rudnika Kanižarica, GD Dobliče,
Begrad Črnomelj, Kurivotrans Kanižarica, KZ Črnomelj, Dolenjki Čardak ter g. Maleriču za
organizacijo pogreba. Iskrena hvala gospodu dekanu, PZ Dobliče, godbeniku za zaigrano Tiši
no in govornikom za besede slovesa. Posebna hvala vsem, ki ste našega tato tako množično
pospremili na njegovi zadnji poti in mu s tem izrazili spoštovanje.
V imenu vseh, ki smo ga imeli radi: vsi njegovi
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NAJBOLJŠA IZBIRA CD PLOŠČ

SREČANJE
OSTARELIH IN
BOLNIH V ŠKOCJANU
V krajevni organizaciji RK v
Škocjanu smo tudi letos pripravili
srečanje ostarelih in bolnih. V
nedeljo, 20. oktobra, je na srečanje
v škocjanski osnovni šoli prišlo več
kot 80 občanov. Srečanja so se
udeležili tudi tisti, ki živijo v novo
meškem domu starejših občanov.

DOLENJSKI LIST

ZA GNOJENJE IN APNJENJE TAL

1

**

Predsednica OO RK Škocjan Tanja
Hočevarje vse pozdravila, med nji
mi tudi goste. Najstarejša občana
sta bila deležna posebnega pozdra
va s šopkom cvetja. Za okusno
pripravljeno hrano je poskrbel ku
har Janez, vaške odbornice pa so
pripravile domače pecivo. Slavka
Janežič je povedala nekaj svojih
pesmi, popoldan pa so popestrili
tudi mladi harmonikaši: Janez,
Franci in Nataša.
KO RK Škocjan

_
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Oj vera. vera. sveta vera!
Da se obup nas ne loti.
ko polna je trpljenja mera,
tolažba nam edina ti!
(Josip Stritar)

Enota Krtko

1,1: <0»>0H) 21 110
(0oi)8)21210
(0608) 22 862
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IntermarIcet,

090 42 62
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1 EROS RAMAZZOTI
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V 77. letu starosti nas je zapustil dobri mož, oče, stari oče, praded in stric

mk*

ko veš, kaj imaš.

BauChem
Trfmtka 2

d.o.o.

H1000 L|ut%*na

UAu (OBt) 125 22 33

išče zastopnika za SLO,
za zbiranje in trženje po
datkov o načrtovanih na
ložbah v Sloveniji.
Pogoji:
— V ali VI stopnja grad
bene ali ekonomske smeri
z izkušnjami na področju
graditve objektov.
Pisne ponudbe z dokazili
sprejemamo do 25. 10.
1996 na gornji naslov.
Tel./fax: 061/125-22-33

V 86. letu starosti nas je zapustil dragi oče, brat, stric, tast, ded, praded in
bratranec

FRANC NOSE
iz Rumanje vasi 53
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem, ki ste se poslovili od
našega dragega očeta, nam izrazili sožalje, pokojnemu poklonili vence, cvetje in sveče, darovali
za svete maše in za denarno pomoč. Posebna zahvala dr. Vodniku, zdravniškemu osebju Nevro
loškega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto, vsem,ki ste ga obiskovali v bolnišnici, g. pro
štu Jožefu Lapu za lepo opravljen obred in lep nagovor, g. Gregorju Dolšaku in g. Dušanu
Kožuhu za somaševanje in zahvalne besede ter g. Ediju Eberlu za poslovilni govor. Zahvala tudi
sindikatu Vezan les, sodelavcem Revoza, gasilskim društvom za častni ešelon ter predsedniku
Ediju Drobniču za poslovilne besede, pevskemu zboru iz Šmihela za lepo odpete pesmi, pritrkovalkam in pritrkovalcem za ubrane melodije zvonov, pritrkovalcu Milanu Pribaniču za lepo
opisano pokojnikovo pritrkovalsko pot in vaščanu Štefanu Jakliču za besede slovesa. Vsem še
enkrat iskrena hvala!
Žalujoči: vsi njegovi

Št. 43 (2463), 24. oktobra 1996

V SPOMIN
Mrtvi niso vsi mrtvi,
mrtvi živijo v nas
in bodo drugič umrli
2 nami in v nas.
(T. Pavček)
27. oktobra 1996 bo minilo eno leto,
odkar me je zapustila moja trpeča
mamika

FRANCKA
ŠETINC
iz Črnomlja
Hvala vsem, ki se ie spominjate. Posebna zahvala
Papeževim - Tonetu, Anici in Dragici za nesebično pomoč
mami m meni ter g. Marijanu Mraku, ki mi je vsa leta ma
mine bolezni stal ob strani.

ZAHVALA
Ob smrti dragega očeta in starega očeta

MARTINA
BUKOVCA
se iskreno zahvaljujeva vsem sorodnikom, prijateljem, so
delavcem, sosedom in znancem za izrečena pisna in ustna
sožalja, za darovano cvetje, sveče in pomoč ter številno
spremstvo na njegovi zadnji poti. Lepa hvala gospodu Ja
kliču za poslovilne besede, solistu na trobenti za zaigrano
Tišino, pevcem ter podjetju za pogrebne in pokopališke sto
ritve Leopold Oklešen za celotno organizacijo pogreba.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat hvala!

Žalujoča: hčerka Jožica in vnuk Zoran

ALOJZIJA
KOLENC
iz Gor. Globodola
Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo imeli radi in jo v tako veli
kem številu pospremili na zadnji poti, nam izrazili sožalje,
pokojni podarili cvetje in sveče, darovali za svete maše in
posebne namene. Posebna zahvala sosedom, sorodnikom
in vsem vaščanom, zdravstvenemu osebju Pljučnega oddel
ka Splošne bolnišnice in Zdravstvenega doma Novo mesto,
sodelavcem orodjarne in vzdrževanja Revoza, Belinke
Ljubljana, KZ Krka, gospodom župnikom za darovano sv.
mašo, vzpodbudne besede in pogrebni obred, pevcem za
zapete žalostinke in pogrebcem. Vsem iskrena zahvala!

Ob smrti drage mame, stare mame in
prababice

ANE
LUKAN

ZAHVALA
Nepričakovano in mnogo prezgodaj
nas je v 70. letu starosti za vedno za
pustil naš dragi mož, oče, stari oče,
tast, brat in stric

STANKO
WEISS

Zaupajte najboljšim!

fjkm
PREROK

ZAHVALA
V 76. letu starosti nas je po težki bo
lezni zapustil dragi mož, oče, dedek,
pradedek, brat, tast in stric

PETER
MATKOVIČ
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znan
cem, dobrim sosedom in vaščanom, ki so nam pomagali,
stali ob strani, nam izrazili sožalje ter pokojniku darovali
cvetje in sveče. Iskrena hvala podjetjem Rodnik Kanižarica,
Slovenija turistu, Gorjanci Novo mesto, Iskri SemičČrnomelj, GD Dobliče, osebju ZD Črnomelj, pevskemu
zboru za zapete žalostinke. Hvala govornikoma in gospodu
kaplanu za lepo opravljen obred. Vsem še enkrat iskrena
hvala!

Žalujoči: vsi njegovi

iz Rumanje vasi 1
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo spremili na zadnji
poti, ji darovali cvetje in sveče ter molili zanjo. Hvala vsem,
ki ste ji v življenju naredili kaj dobrega in ji poklonili lepo
misel v spomin. Posebna zahvala govornici, g. župniku in
pevcem za lepo spremstvo pokojnice k večnemu počitku.

ZAHVALA
Odšel je

SLAVKO RODIČ
iz Dobrave 5 pri Škocjanu

Vsi njeni

ZAHVALA
V 70. letu starosti nas je po težki bo
lezni zapustil naš dragi mož, oče,
tast, stati oče, brat, stric in boter

Vsi njeni

kar želite
m izvedeti o sebi in
lK§ILf svoji prihodnosti.

iz Doblič

ZAHVALA

V 76. letu je odšla v večnost naša
draga žena, mama, stara mama, ses
tra in teta

g

Gradiška 39, Straža

Hčerka Staša

ZAHVALA

VEDEŽEVANJE,
odstranjevanje črne magije
urokov, pomoč pri ljubezenskih
in zakonskih težavah.
t! 061/753-461

čf

MARTIN
IVANŠEK

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem, ki so nam v težkih trenutkih stali ob strani in
nam kakorkoli pomagali. Zahvaljujemo se tudi kolektivo
ma Antibiotika in Razvoj in raziskave Tovarne zdravil Kr
ka ter VVO Novo mesto. Posebna zahvala osebju Diabetič
ne ambulante Novo mesto za dolgoletne tople sprejeme,
enaka zahvala zdravnikom in sestram oddelka intenzivne
nege za lajšanje njegovih bolečin. Hvala tudi pevskemu
zboru Dobrava in g. kaplanu za lepo opravljen obred. Is
krena zahvala Damjani Strašek za ganljive in prelepe bese
de slovesa. Zahvala tudi g. Okleščenu. Nazadnje se zahva
ljujemo vsem, ki so darovali sveče in prelepo cvetje in vsem,
ki so Slavka pospremili na njegovi zadnji poti. Vsem iskrena
hvala!

Žalujoči: vsi, ki smo te imeli radi

iz Malin 18 pri Semiču
Najlepše se zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom in prijate
ljem, ki ste nam izrazili sožalje, pokojniku darovali cvetje in
sveče. Posebej se zahvaljujemo g. kaplanu za lepo opravljen
obred, pevcem za zapete žalostinke ter vsem, ki ste ga tako
številno spremili na zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
V 70. letu je po dolgotrajni bolezni
umrl mož, oče, brat, ded, praded

iz Črnomlja
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prija
teljem in znancem, ki so nam v teh težkih trenutkih stali ob
strani in nam pomagali, izrekli sožalje, pokojniku darovali
vence, cvetje in sveče ter ga v tako velikem številu pospremi
li na njegovi zadnji poti. Posebno zahvalo smo dolžni dru
žini Štrucl, podjetjem Breza-Plus, d.o.o., Danfoss Compressors, d.o.o.j Modul, d.o.o., ter Dolenjski banki,
poslovni enoti Črnomelj, Gasilskemu društvu Črnomelj,
govornikoma za poslovilne besede, pevcem, trobentaču za
zaigrano Tišino in gospodu kaplanu za opravljen obred.
Vsem še enkrat iskrena hvala!

V SPOMIN
V naših srcih ti živiš,
zato pot nas vodi tja.
kjer v tišini spiš.
Tam lučka ljubezni vedno gori,
tvoj nasmeh med nami živi.
25. oktobra mineva žalostno leto,
odkar nas je zapustila draga žena,
mama, stara mama, sestra in teta

Vsi njegovi

REZKA TURK

MARTIN
ANDREJČIČ
iz Dol. Mokrega Polja
Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom za
podarjeno cvetje, sveče in izrečeno sožalje. Posebno se za
hvaljujemo DO Mercator Dolenjska, LT Šentjernej, GD
Mokro Polje, govornikoma za poslovilne besede, pevskemu
zboru Ajda iz Orehovice, g. župniku za lepo opravljen
obred ter sosedom Piletičevim in Tončki Ručigoj za nese
bično pomoč.

Žalujoči: vsi njegovi

roj. Kobe
z Iglenika 2

ZAHVALA
Po težki bolezni nas je v 56. letu sta
rosti prezgodaj zapustila draga ma
ma, žena, stara mama, sestra in teta

TEREZIJA
ŠTUKELJ
kuharica v pokoju
s Pugleda pri Semiču
Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem
za darovano cvetje, sveče, izraženo sožalje in spremstvo po
kojne na zadnji poti. Posebna zahvala družini Stublar in
Darinki Štublar za lep govor, pevcem za zapete pesmi in g.
kaplanu za lepo opravljen obred.

Žalujoči: mož Tone, sin Peter, hči Mojca z družinama,
sin Toni ter bratje in sestre

Hvala vsem, ki se je spominjate in ji prižigate sveče.

Vsi njeni

Št. 43 (2463), 24. oktobra 1996

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

V SPOMIN
24. oktobra minevajo štiri leta, od
kar ni med nami naše drage

SLAVKE
ŠIŠKO
roj. Gašperič
Hvala vsem, ki se je spominjate.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 59. letu starosti nas je zapustil dra
gi mož, ata, stari ata, brat in stric

ANTON
DRAGAN
Brezje 10, Trebelno
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, so
sedom in znancem za podarjeno cvetje in sveče ter sprem
stvo na zadnji poti. Posebna zahvala PGD Štatemberk,
pevcem za zapete žalostinke, g. župniku za opravljen obred
in govornikoma za poslovilne besede.

Vsi njegovi

DOLENJSKI LIST

TA TEDEi

tedenski koledar
Četrtek, 24. oktobra - Rafael
Petek, 25. oktobra - Darja
Sobota, 26. oktobra - Lucijan
Nedelja, 27. oktobra - Sabina
Ponedeljek, 28. oktobra - Simon
Torek, 29. oktobra - Ida
Sreda, 30. oktobra - Marcel
LUNINE MENE
26. oktobra ob 15.11 - ščip

kino
BREŽICE: Od 24. do 27.10. (ob
17.30 in 20. uri) ter 28.10. (ob 20.
uri) akcijski film Alkatraz. 30.10.
(ob 18. uri) kriminalni film Zoe do
groba. 30.10. (ob 20. uri) drama
Golo mesto.
ČRNOMELJ: 25.10. (ob 20. uri)
Othello, prikaz Shakespearejevega
dela. 26.10. (ob 19. uri) dobrodelni

bela tehnika
ZAMRZOVALNO SKRINJO Gore
nje, 3101. v obratovanju, prodam za 5000
SIT. ® (061)852-357.
11114
NOVO mikrovalovno pečico prodam
za 300 DEM. Vera Circr, Mestne njive 6,
Novo mesto.
11172

kmetijski stroji
KMETOVALCI, SERVISERJI! Trgo
vina Klasje. Kranj, vam po ugodnih ce
nah nudi rezervne dele za traktorje IMT,
Tomo Vinkovič, Zetor. Ursus, Fiat. Uni
verzah Torpedo. Na zalogi vsi tipi aku
mulatorjev, kardanov, rezervnih delov za
kardane in gume. Rezervne dele pošlje
mo tudi po pošti. Klasje, d.o.o.. C. na
Klanec 9, Kranj, S (064)331-375.
HITRO IN KVALITETNO popravilo
vseh tipov traktorjev (generalna popravi
la motorjev, menjalnikov, hidravlike, za
vor) tudi na vašem domu. Klasje, d.o.o..
C. na Klanec 9, Kranj. ® (064)331-375.
11072
IZDELUJEMO prednje pogone na
traktorje Ursus in Zetor ® (061)641065.
H094
TRAKTOR IMT 549. zelo dobro
ohranjen, prodam. » (0608)80-471, po
poldan.
11099
TRAKTOR Zetor 5011, letnik 1984.
prodam za 6500 DEM. a (068)44-490.
TROSILEC hlevskega gnoja Tehnostroj, 4 t, prodam. ® (068)27-842 11139
IMT 539, ohranjen, kupim, prodam
pa kabino za IMT 533 ali 539 ®
(0609)637-277.
11151
OBRAČALNIK - ZGRABLJALN1K
Pan Agra, 2.20 m, nov, kravo za zakol ali
polovico mesa in več telet, starih 14 dni,
frizijcev, prodam. ® (068)25-860.
11173
ZETOR 5211, letnik 1991, samo 20 de
lovnih ur, prodam. Ivan Pirc, » (0601)
42-055 ali (068)85-975.
11196
TRAKTOR IMT 560 prodam ®
(068)49-327.
11223
TRAKTOR IMT 533 prodam ®
(068)83-556.
11232
PLUG POS AVEC, 12 col, pujske, tež
ke 20 do 25 kg, ter svinje za zakol, težke
60 kg, prodam. ® (068)75-507.
11256
ROTACIJSKO KOSILNICO, britev
disk 165, rabljeno eno sezono, prodam.
»(068)45-135.
11269
KMEČKO V1TLO Tajfun, 41 in konjsko prikolico ugodno prodam. ® (068)
67-616.
11275

kupim
KOSTANJEV LES, tudi na rastilu,
odkupujemo. * (068)53- 492.
10906
UGODNO ODKUPUJEMO delnice,
tudi delnice interne razdelitve brez provi
zije. Urejamo tudi zavarovanje in vlaga
nje na borzi. ® (068)51-654.
11124
MLADO KRAVO ali bika, teža do 600
kg, za zakol, v bližini Črnomlja, kupim.
* (068)52-508.
11130

mB

ZANIMA

koncert. 27.10. (ob 18. in 20. uri)
ameriška komedija Periskope dol.
KOSTANJEVICA: 26.10. (ob 20.
uri) film Brezcvenka. 27.10. (ob 20.
uri) komedija Domov na počitnice.
KRŠKO: 24.10. (ob 20. uri) in
26.10. (ob 19. uri) ameriški akcijski
film Ukradena srca. 25.10. (ob 20.
uri) in 27.10. (ob 18. uri) ameriška
drama Twister.
METLIKA: 25.10. (ob 20. uri)
ameriška komedija Periskope dol.
26.10. (ob 19. uri) gledališka pred
stava Da dol padeš. 27.10. (ob 18. in
20. uri) Othello, prikaz Shakes
pearejevega dela.
NOVO MESTO: Od 24. do 30.10.
(ob 18. in 20.45) film Dan neodvi
snosti.
ŠENTJERNEJ: 25.10. (ob 18.
uri) film Brezcvenka. 25.10. (ob20.
uri) komedija Domov na počitnice.
TREBNJE: 25.10. (ob 20. uri) in
27.10. (ob 16. uri) film Hudičevki.

SREDNJE VELIK črno-bcl ali barvni
televizor do 10.000 SIT kupim. Franci
Mencin, Gor. Dole 3, Škocjan.
11182
ALI IMA MOGOČE kdo odveč rab
ljen kavč ali ležišče za podariti? Kupim ga
tudi za simbolično ceno. ® (068)27-748,
popoldan.
11221
HLEVSKI GNOJ v okolici Novega
mesta kupim. ® (068)20-549.
11255
DOBRO OHRANJENO prikolico
Adria 400,2 in 2 ali 2 in 3, od letnika 1988
dalje, kupim. ® (068)73-474.
11257
DELNICE Krke kupimo po najugod
nejših cenah. Plačilo v gotovini ®
(068)41-160.
11271

motorna vozila
126 P, letnik 1987, registriran do 4/97,
prevoženih 55.000 km. prodam. ® (068)
24-574.
11091
CITROEN AX, letnik 12/93, ugodno
prodam. ® (068)22-046.
11 UK)
VOLVO 340 KL D. letnik 1987. regis
triran do 8/97, temno siv, tonirana ste
kla, servo zavore, radio, garažiran. redno
vzdrževan, 137.000 km. prodam za 6500
DEM. ® (0608)81-565.
11101
R 5, letnik 1994. 29.000 km. kovinsko
moder, prodam za 9400 DEM. ®
(068)81-480.
11104
SAMARO 130, letnik 1989, prevože
nih 83.000 km. dobro ohranjeno, pro
dam. Dolž, Vinareber 12.
11105
LADO 1500 KARAVAN.
letnik
1994/95, registrirano do 2/97, prodam
za 6000 DEM. ® (068) 323-014. 11106
R 4 GTL, letnik 1990, prodam. ® Jože
Špelko, Pod Cvingerjem 23, Dolenjske
Toplice.
11107
ŠKODO FAVORIT 136 L. letnik
2/91, prevoženih 58.(KK) km, ohranjeno,
prodam ® (068)30-215.
11109
GOLF JX D, letnik 1987. bel, registri
ran do 10/97, prodam ® (0608)43-154.

Hill
AUDI 80. letnik 1991, registriran do
3/97, odlično ohranjen, kovinsko temno
rdeč, temna stekla, prevoženih 105.000
km, prodam za 16.500 DEM ® (068)64066.
II127
ZARADI BOLEZNI prodam tricikel
Piaggio, dobro ohranjen, pred registraci
jo. ® (068)40-037, od 8. do 12. ure.
JUGO KORAL 45. letnik 1989, regis
triran do 2/97, prodam. ® (068)26-136.
11143
FIAT TIPO, letnik 1993, odlično
ohranjen, z mnogo razne opreme, 23.000
km, prodam ali menjam za cenejše vozi
lo. Cena 14.000 DEM. ® (068)64-066.
11156
CLIO 1.2 be bob, letnik 1996, serija 3,
prodam ali menjam za cenejše vozilo. ®
(068)342-539.
1H58
OPELVECTRO 1.6 i, letnik 1991, re
gistrirano do 18.2.1997, kovinsko sivo,
zelo lepo ohranjeno, prodam ali menjam
za cenejši avto. ® (068)52-585.
11161
GOLF JX D, letnik 1989, registriran
do 4/97, 5V, prvi lastnik, prodam ali me
njam. * (061)778-171.
11162
126 P, letnik 1987, registriran do
10/97, prodam ® (068)26-889. 11164
GOLF JGL D, letnik 12/83, moder,
brezhiben, prodam. ® (061)863-063.

DOLENJSKI UST

IZDAJATELJ Dolenjski lisi Novo mesto, d.o.o. Direktor: Drago Rusija
UREDNIŠTVO: Marjan Legan (odgovorniurednik), Andrej Bartelj,
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R 5 CAMPUS, letnik 9/93.19.500 km,
3V, grafitne barve, servisiran, garažiran,
prvi lastnik, kot nov, prodam ® (0608)
87-604.
11175
JUGO 45, letnik 1987/88, registriran
do 25.11.1996, odličen motor, prodam.
Bogdan Zidar, Kostanjevica 8, Dole pri
Litiji.
II181
HYUNDA1 PONY HB 1.5 LS, letnik
9/94, registriran do 9/97, prodamo. Ser
vis Falcskini, ® (068)83-104.
11184
TAM TS 75, letnik 1985, ugodno pro
dam. ® (068)73-042.
11185
R 5 CAMPUS, letnik 1993, 5V, lepo
ohranjen, prodam. Janez Može, Trdino
va pot 27, Gabrje, Brusnice.
11193
PASSAT GL 1.8, letnik 1994, registri
ran do 10/97, kovinske barve, dodatna
oprema, garažiran, prodam. ® (068)324377.
11194
CLIO 1.2 RN, letnik 11/93, 36.000
km, registriran do 1/97, rdeč, dodatna
oprema, prvi lastnik, prodam. ® (068)
28-533.
II198
R 5 CAMPUS, 5V, siv, letnik 1992,
prevoženih 33.000 km, prodam. ® (068)
341-381.
11200
R 25 V 6, letnik 1989, prodam. ®
11201
(068)324-125, dopoldan.
BMW 316 i, letnik 12/89, lepo ohra
njen, registriran do 3/97, prodam. ®
(068)75-350.
11202
SUZUKI Swift 1.3 GL, letnik 1995.
40.000 km. registriran do 5/97, kovinsko
siv, prodam za 13.500 DEM ® (068)
312-361, dopoldan, 28-898, popoldan.
11207
CITROEN AX, letnik 1990, lepo
ohranjen, 85.000 km, rdeč, 5V, prodam
za 7300 DEM. ® (0608)70-416. 11216
R 5 CAMPUS, letnik 8/92, 5V. prvi
lastnik, garažiran, prodam ali menjam za
11217
cenejše vozilo. ® (068)76-204.
R 4 GTL, letnik 1989, prva barva, viš
nja, odlično ohranjen, kot nov, prodam
za 4000 DEM. ® (068)42-395.
11222
GOLF, letnik 1988, v zelo dobrem
stanju, prodam ® (068)78-103. 11225
SCIROCCO GTX 16 V 1.8, 140 KM.
letnik 1989, 129.000 km. /veliko dodatne
opreme, prodam za II.(KK) DEM. ®
(068)322-827.
11226
OPEL OMEGO Gl.S 2.0 i, 122 KM.
letnik 12/89. 100.000 km, z veliko dodat
ne opreme, prodam za 11.500 DEM. ®
(068)322-827.
11227
GOLF CL 1.9 TD. črn. prodam. ®
(0609)619-013.
11228
LADO SAMARO, letnik 1995. pro
dam. «(068)52-529.
11229
FIAT CINQUECENTO. bel. letnik
1994, 7.000 km. prodam za 8(KK) DEM.
® (068)26-640.
11230
ALEKO MOSKVIČ. letnik 1989. re
gistriran do 8/97. prevoženih 43.(MK) km.
poeeni prodam. ® (068)22-648. 11234
R 21 TL, letnik 1991. prevoženih
48.000 km, prodam ali menjam /a R 4. ®
(0608)79-645.
11236
R 4 GTL. letnik 1992, prevoženih
39.000 km, prodam. ® (068)85-704.
11238
CLIO 1.4 RT. letnik 1993.5V. kovin
sko zelen. GRT spojlerji, alarm, avtora
dio. športno podvozje, prodam. ® (068)
89-000.
'
11239
Z 128. letnik 1989. prodam. ®
11241
(068)79-836.
JUGO KORAL 45. letnik 1988. dobro
ohranjen, prodam. S (068)322-422. Ža
gar, Muhaber 40.
11248
MOTORNO KOLO MZ ETZ 250
LUX, odlično, nove gume. spredaj disk
zavore, steklo, ogledala, registriran do
8/97, prodam. ® (068)58-104, v službi,
Turk.
11249
R 4. letnik 1990, dobro ohranjen, pro
dam ® (068)65-125.
11250
JUGO 45, letnik 1988, prodam. ®
(068)23-917, dopoldan. 73-733, popol
dan.
11253
R EXPRES, letnik 10/93. prodam. ®
(0608)21-781.
11260
CLIO RT 1.2. letnik 7/95. kovinske
temno rdeče barve, 17.000 km. prodam.
»(068)65-643.
11261
R 5 PR1MA. letnik 1995. 3V. prodam.
® (068)27-983.
11262
UNO 60, letnik 1986, temno moder,
nepoškodovan, brezhiben, prodam za
5200 DEM ® (068)57-800.
11265
R 4 GTL, letnik 1990. prva barva, lepo
ohranjen, 65.000 km, prodam. ® (068)
42-115.
11268
AUDI 80, 1.9 TD1. letnik 1993. rdeč,
prvi lastnik, dodatna oprema, prodam.
»(0609)622-151.
11270

R II 1.4, letnik 1987, rdeč, dobro
ohranjen, registriran do 10/97, 70.000
km, prodam. ® (068)75-178.
11272
JUGO 45, letnik 1987, siv, registriran
do 6/97, prodam. ® (068)78-310, popol
dan,
t|274
GOI,FJX D, letnik 1987, model 1988,
prodam. ® (068)47-491.
11276
GOLF D, letnik 1986, registriran do
5/97, v odličnem stanju, ugodno pro
dam. ® (0609)632-973.
11278
OPEL KADETT 1.3 S, letnik 10/89,
kovinsko srebrn, registriran do 10/97,
prodam za 9600 DEM. ® (068)51-765.
SUZUKI SWIFT 1.3 sedan, letnik
1992. prodam. ® (068)25-344.
11284
1IYUNDAI PONY LS, letnik 1990,
prevoženih 65.000 km, prodam. ® (068)
22-532.
11285
FORD MONDEO 16 V, letnik 1993, z
vso dodatno opremo, ugodno prodam ati
menjam za cenejše vozilo. ® (068)22654.
11286
126 P650GL prodam. ® (068)75-075,
zvečer.
11288
126 P, letnik 1990/91, siv, nikoli karamboliran. kot nov, prodam. ® (068)
73-766.
11290
OPEL KADETT GSI. letnik 1987,
prodam. ® (068)75-173.
11293
R 5 D. letnik 12/86, ugodno prodam.
»(068)27-118, po 20. uri.
11295
ŠKODO FAVORIT 135 L, letnik
1991.50.000 km, prva lastnica, bele bar
ve, garažiran, registriran do 5/97, pro
dam. ® (068)25-028.
11296
DAIHATSU CHARADE TS, letnik
1991, prvi lastnik, prodam za 7200 DEM.
® (068)324-398, popoldan.
11297
126 I*. letnik 1990/91, siv, nikoli karamboliran, kot nov, prodam. ® (068)
73-766.
11298
SAMARO 1500, letnik 3/93, bclo.garažirano, 3V, radio, vlečna kljuka, pro
dam. ® (068)322-354, po 16. uri. 11301
JUGO 45 A, letnik 1987, bel, registri
ran do 18.10.1997, ugodno prodam. ®
(068)51-862.
11304
AUDI 80 1.8 E. letnik 1990, sive ko
vinske barve, z vso dodatno opremo,
prodam ali menjam za cenejši avto. ®
(0608)43-313.
11305
KADETT 1.4 i solza, letnik 1990, regis
triran do 8/97, bel, 3V, katalizator, pro
dam ® (0608)89-316.
11307
Z 101. letnik 1986, registrirano do
5/97, prodam. ® (0608)62-754. 11308
Z 101, letnik 1987, registrirano do
9/97, in R 18 TLJ, letnik 1987/88, pro
dam ® (068)44-659.
11310
R 4 GTL. letnik 12/89. dobro ohra
njen, servisna knjižica, prodam. ® (068)
27-495
11313
KARAMBOLIRAN jugo45 Koral, po
škodovana streha in vetrobransko ste
klo, prodam za 1000 DEM ® (068)4311314
904, od 10. do 15. ure.
MAZDO 323 1.6 i sedan. letnik 1990.
registrirano za celo leto, GLX, kataliza
tor, ugodno prodam. ® (068)41-191.
11316
Z. 128, letnik 1987. dobro ohranjeno,
garažirano. 80.(KK) km, prodam ®
11319
(068)87-313, zvečer.
JUGO 45. letnik 4/91, prevoženih
50.000 km, dobro ohranjen, prodani. ®
11322
(068)50-327.
POSREDNIŠKA PRODAJA VOZIL
line cars, Bajčeva 6, (poleg cerkve v Šmi
helu). Novo mesto, ® in fax: (068)26157. od 8. do 18. ure.
11323
GOLF JXB, 1. 86, rumen, prevoženih
105.(KK) km, odlično ohranjen, prodam.
® 068/64-267.

obvestila
ŽALUZIJE, rolete in lamelne zavese
izdelujemo in montiramo po zelo ugod
nih cenah. Možnost plačila na čeke. ®
(068)44-662 ali (0609)646-937.
10658
V NAJEM ODDAM trgovski in go
stinski lokal ® 322-654 (kličite po 19.
uri).

preklici
DRUŽINA STARIČ, Rihpovec 23, zahteva od sosede Ane Šircelj, Rihpovec 38,
da javno prekliče vse žaljive besede, kijih
je izrekla pred njihovo domačijo in ji
prepoveduje kakršenkoli prehod preko
njihovega posestva. Če tega ne bo upoš
tevala. jo bodo sodno preganjali. 11089

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

oglasa

(do 15 besed)

Mirjam Bezek-Jakše, Jožica Domii, Breda Dušič 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 ISO 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 l)HM oz. druga

valuta r 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 (po telefonu 2.000 tolarjev), vsaka nadaljnja
beseda 160 tolarjev; za pravne osebe I cm malega oglasa 2.500 tolarjev.
ŽIRO RAČUN pri Agenciji za plačilni promet: 52100-603-30624. Devizni račun:
52100-620-107-970-27620-440519 (Dolenjska banka, d.d., Novo mesto).
NASLOV: Dolenjski list, 8000 Novo mesto, Glavni trg 24, p.p. 212.
Telefoni: uredništvo in računovodstvo (068)323-606, 324-200; ekonomska
propaganda in naročniška služba 323-610; mali oglasi in osmrtnice 324-006.
Telefaks: (068)322-898
Elektronska pošta: dl@dol-list.si Internet http:llwww.dol-list.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-odsl. prometni davek.
Računalniška priprava časopisnega stavka: Dolenjski list Novo mesto, d.o.o.
Prelom in filmi: Grafika Novo mesto, p.o. Tisk: Ljudska pravica, Ljubljana.
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Ime in priimek:

. .

Ulica in kraj:
Pošta:

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

Naročniška številka:
Datum:......................

Podpis:

OBVEŠČAMO vse v Gradiščku pri
Šutni, Podbočje, da sla zakonita lastnika
Milerjevih parcel - gozda Dezirc in Vera
Gcrgar. Vsak nadaljnji poseg v omenjeni
gozd je kaznivo dejanje. Milerjevi.
11282

pohištvo
RAZTEGLJIV TROSED, mizo in dva
fotelja ugodno prodam. ® (0608)81-096.
11113
KOTNO sedežno garnituro, staro dve
leti iz programa Silvija, s taburejem, obo
je malo rabljeno, kot novo, ugodno pro
dam ® (068)24-094.
11119
POHIŠTVO ZA OTROŠKO oz. mla
dinsko sobo in trajnožarečo peč prodam.
»(0608)75-189.
11166
ZAKONSKO POSTELJO ugodno
prodam. ® (068)26-525, po 20. uri, Ire
na.
11303
DNEVNO SOBO, skoraj novo, pro
dam. ® (0601)85-014.
11320

posest
GOZD, II.O(K) m2, in travnik, 1.100
m2, v bližini Vel. Mraševega na Dolenj
skem, poceni prodam. ® (061)576-541
ali (061)650-513, popoldan in zvečer.
11122
VINOGRAD, 30 a, v bližini Starega
gradu, prodam ® £068)75-063. 11135
STAREJŠO HIŠO zidanico, v Scmiški gori, 26 a, asfalt do parcele, elek
trika, prodam. ® (068)79-823.
11147
NJIVO na Krasincu in trto v Gradcu
prodam ® (068)57-274, zvečer. 11152
V KARTELJEVEM prodam I ha trav
nika, v okolici Novega mesta pa kupim
zazdiljivo parcelo. ® (068)324-221.
11153
V K.O. SMEDNIK ugodno prodam
gozd, 1.5 ha. ® (068)49-007, do 13. ure.
11176
VINOGRAD z. zidanico in sadovnja
kom, primerno za vikend, elektrika in
voda kapnica, prodam. ® (068)65-187.
II180
V METLIKI ugodno prodam gradbe
no parcelo, cca 500 m2, z. gradbenim do
voljenjem in vrtom, sončna lega, mož
nost takojšnje gradnje ® (061)579-636,
med 13. in 15. uro.
11247
GOZD, 0.25 ha, v Draškovcu, zrel za
posek, prodam. Franc Kastelic, Pristava
18. Novo mesto. ® (068)76-685. 11252
KMEČKO HIŠO v Mačjem Dolu, ta
koj vseljivo, z manjšim gospodarskim
poslopjem, 20 a njive in 5 a vrta, prodam.
® (068)48-413.
11259
VIKEND z vinogradom, v okolici Kr
škega. prodam ® (0608)70-150. 11292
VINOGRAD, voda. elektrika, telefon,
zazidljiva parcela, ugodno prodam. ®
(068)64-537.
11302
VIKEND - sadovnjak, vinograd z. vo
do in elektriko na parceli nad Krškim,
prodam. ® (0608)21-238.
11321

prodam
OPAŽ, 680 SIT z dostavo, smrekov,
suh, l. klase, prodam. ® (063)451-082.
10947
ROLAND E 86. zvočniki 100 W. 8
OMOV Yamaha PSR 6300, Casio CZ
5000 s seqencerjcm, vse s kovčki in stoja
lo, prodam. ® (068)321-276.
11090
INDUSTRIJSKI šivalni stroj Necchi,
z. rezanjem, enofazni, malo rabljen, pro
dam. Tatjana Umek, Vel. Cerovec 19,
popoldan.
11092
GARAŽNA VRATA, vzmetna, 220 x
190, zelo poceni prodam. ® (061)12-72519.
H096
OTROŠKI VOZIČEK, kombiniran,
in ležalnik za dojenčka prodam. ®
(068)83-374.
11097
DEBELI KROMPIR prodam po 7
SIT/kg. Karel Verbič, Radohova vas 15,
Šentvid pri Stični.
11102
AGREGAT. 2000 W. prodam. ®
(068)49-320.
11108
BELO otroško posteljico z jogijem
prodam ® (068)89-205.
11110
KVALITETEN sortni mošt vam nato
čimo v steklenice v zidanici na Malkovcu.
Šinkovčcvi, » (0608)80-507.
11115
MANJŠO količino žganja prodam. ®
(068)27-458.
11117
SMREKOVE LETVE, 5 x 3 cm. in rab
ljeno peč za centralno kurjavo prodam.
»(068)24-456.
11118
KUPERSBUSCH EMO 4 in hrastovo
kadico s pokrovom ugodno prodam. ®
(068)53-077. po 15. uri.
11121
UNIVERZALNO STRUŽNICO, 1.5
m stružne dolžine, in pribor (noži, svedri)
prodam za 3900 DEM ® (068)324-249.
11123
2 M3 smrekovih plohov, debeline 5
cm, ugodno prodam. ® (068)26-689.
11125
ZAPRAVLJIVČKA in Športno, brejo
kobilo prodam. ® (061)857-396. 11131
N ESKROPLJENA jabolka za ozimni
co in za mošt prodam. ® (068)75-071.
11154
BELI KROMPIR kenebek prodam po
20 SIT/kg. ® (068)83-584.
11157
SADNE SADIKE - jablane, hruške,
marelice, češnje in višnje prodam. Za vse
sadike garantiram! Jože Prelog, Adami
čeva 13, Grm, Novo mesto, ® (068)341038.
11159
TROJE uvoženih strešnih oken z.
ozonsko zaščito, izgrajene elemente
omar, kotov, vrat, žepni barvni televizor,
dva zvočnika Pioneer in samomontažno
alarmno napravo zelo ugodno prodam.
® (068)21-896.
III60
JABOLKA BOBOVEC, na drevesu,
neškropljcna, zelo ugodno prodam. Vi
drih, Otočec, * (068)75-125.
11170
DOMAČA JABOLKA, krompir in te
lico frizijko, težko 300 kg, prodam. ®
(068)65-004.
11183
IIIDROFOR Osip, tip Eurostar 1000,
v uporabi en mesec, prodam po polovčni
ceni ® (068)45-624.
11186

ŠTEDILNIK na trda goriva, malo rabIjen, prodam. ® (068)81-542.
11187
2000 KG pšenice prodam. ® (0608)57573.
11188
NOVO nerabljeno hrastovo kad, 200
I, šivalni stroj Bagat, ohranjen in trgovin
ski mlin za kavo prodam ® (068)64-333.
11190
DVA enaka avtosedeža (za dvojčka)
prodam. ® (068)323-784.
11191
KOMPLETNI motor za Z 101, v od
ličnem stanju, in škropilnico, 100 I, Mio
standard, na kolesih, prodam. ® (068)
52-085.
11192
ZIMSKE GUME Sava 145/70 R 13 in
okrasne kolesne pokrove za citroen AX
prodam. ® (068)322-716, po 16. uri.
PEČ tip Plamen, 23 KW, prodam. ®
(068)50-412.
11197
ODSESOVALNE NAPRAVE na vre
če, različnih velikosti in moči, ugodno
prodam. ® (061 )787-608.
11199
SINTHESYZER Casio 110, star I leto, 4 oktave, prodam za 18.000 SIT. ®
(068)85-858.
11203
REZERVAR za nafto, nov, 10000 I,
prodam za 20.000 SIT. ® (068)65-755.
KORUZO v zrnju ter v storžih in
gradbeno parcelo v Metliki prodam. ®
(068)60-716, zvečer.
11210
GRADITELJI, POZOR! Po konku
renčnih cenah izdelujemo peči in bojlerje
za centralno in solarno ogrevanje. Mož
nost kurjenja na drva, premog, olje. Ga
rancija za peči je 5 let. ® (063)39-878.
11212
DVE rabljeni omari, domače žganje in
mošt cepljenke prodam. ® (068)45-448.
11213
STREŠNO OPEKO Bramac Klasic,
250 kom., prodam. ® (068)25-541.
11215
DOMAČE ŽGANJE, cca 150 I, pro
dam po 700 SIT/1. ® (068)22-025.
11219
1.5 M3 hrastovih in 2 m3 borovih plohov ter brejo telico, 7 mesecev, simentalko, prodam. ® (068)28-144.
11224
KVALITETEN hlevski gnoj prodam.
® (068)73-368.
11237
DIATONIČNO HARMONIKO Mclodija, 3-vrstno, malo rabljeno, kot novo,
poceni prodam. ® (0608)70-170. 11243
ŠTEDILNIK NA DRVA in etažno peč
za centralno kurjavo prodam ® (068)
20-243.
11251
8 M3 plohov, 5 cm, prodam. ®
(068)87-656.
11254
1500 KOM. rabljene betonske strešne
opeke (8 let na strehi), prodam. ®
(068)51-288.
11264
ŠTIRISTEBRNO DVIGALKO za
dvigovanje osebnih vozil, z optično na
pravo, prodam. ® (068)78-310, popol
dan.
11273
OREHE v lupini, lepo suhe, prodam,
® (068)89-533.
11287
ATESTIRANO vlečno kljuko za R 19,
nerabljeno, s priključkom, prodam. ®
11300
(068)341-746.
KROMIRANA nova vratca za kamin,
rabljen pralni stroj in kotno brusilko
ugodno prodam. ® (068)51-378. 11309
INDUSTRIJSKI SINGER, trinitni
Ovverlock, ugodno prodam. ® (068)44553.
v
11311
PLOŠČICE dveh kaminov oddam.
Jože Smrekar, Vavpotičeva 2, Novo me
sto.
11312
NAPRODAJ je še nekaj belega fižola v
zrnju za prehrano. ® (068)73-479.
11315
2 NOVI TRAČNI ŽAGI, premer koles
300 in 500 mm, ter ohranjen KIPERSBUSCH, prodam ® 323-789 in 322-654
SVEŽE holandsko zelje za solato ali za
kisanje prodam. Ciril Germ, Breg 6, Za
gradec.
11318

razno
VLOŽITE CERTIFIKAT! Zanj dobite
delnice in nagrado (mlinček, likalnik,
multipraktik..). * (062)836-904. 10436
OBNOVA DIMNIKOV z vstavitvijo
cevi iz nerjaveče pločevine. ® (061)320759.
10676
INŠTRUKCIJE angleškega in nemškega jezika nudim ter prevajam. ®
(068)85-682.
11098
NA GLAVNEM TRGU oddam po
slovni prostor, CK. telefon. ® (068)44200.

11112

MATEMATIKO in angleščino za
osnovno in srednjo šolo inštruiram. ®
(068)25-683.
11134
ANGLEŠKI JEZIK inštruiram in prevajam v slovenščino ® (068)341-888.
11142
V VARSTVO redno ali občasno vza
mem otroke. ® (068)21-934.
11145
INŠTRUKCIJE za angleški jezik, za
srednjo šolo, nudim. ® (068)22-106, po
poldan.
11209
IZDELUJEMO NAČRTE za stanovanjske hiše in poslovne objekte. ® in
fax: (068)81-125 in (068)322-119. 11240

službo dobi
ELEKTROINŽENIRJA ali clcktrotchnika z aktivnim znanjem angleškega jezi
ka in smislom za marketing zaposlimo.
® (068)73-266, od 7. do 15. ure. 11126
MLADO prijetno dekle, ki bi bilo pri
pravljeno delati v gostinstvu, lahko tudi
za priučitev, iščemo. Nudimo stanova
njc. ® (061)16-13-256.
11128
REDNO ZAPOSLIMO tesarja z red
no šolo in najmanj tremi leti delovnih iz
kušenj. ® (068)87-713.
11129
NATAKARICA ali kuharica, lahko tu
di pripravnica, dobi delo. * (068)89-216.
11138
PREDSTAVNIKA(CO) za prodajo
gumi izdelkov zaposlimo. Pisne ponudbe
pošljite na naslov: Gumiplast, Bratov
Martinec 24, Ljubljana.
11149
ŠOFERJA za mednarodno Špedicijo
iščem. ® (068)83-170.
11214
IMATE PRILOŽNOST, ko lahko
zgradite svoj lastni posel brez tveganja in
vlaganja kapitala! ® (068)22-360, po 16.
uri.
11280
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ZAPOSLIM mlajšo natakarico s prak
so. Informacije vsako popoldne v lokalu
DABA, Kandijska 13, Novo mesto.

Iščemo kvalificirano trgovko
z večletno prakso v tekstilu.
Pisne prijave pošljite na
naslov:
ADA HIŠA MODE
NOVI TRG
NOVO MESTO
p.p. 230

službo išče
ZELO IZKUŠEN natakar nudi svoje
storitve solidnemu lokalu honorarno ob
Petkih in sobotah. ® (0608)61-578, od
16. do 20. ure.
11095
SPREJMEM delo na domu (lepljenje,
pakiranje). Naslov v oglasnem oddelku.
11148
DELO ČISTILKE ali kakršnokoli de
lo na domu iščem. ® (068)81-530, od 19.
ure dalje.
11189
DELO VOZNIKA iščem. Imam B, C
«n E kategorijo. ® (068)83-045. 11280

stanovanja
STANOVANJE v okolici Novega me
sta ali Trebnjega iščem. ® (068)65-413.

11120

V HIŠI zdomca na Brezovici pri Mirni
nudim samskemu moškemu enosobno
stanovanje za uslugo oskrbovanja hiše.
® (068)47-744, po 20. uri.
11136
TRISOBNO STANOVANJE v Kr
škem prodam. ® (0608)32-430. 11141
GARSONJERO ali enosobno stano
vanje v Novem mestu kupim ® (068)28690.
11150
V KRŠKEM prodam dvosobno stano
vanje. ® (0608)77-579.
11168
ENOSOBNO STANOVANJE v No
vem mestu oddam. ® (068)27-134.
11220
NEPROFITNO dvosobno stanovanje
v Šmarjeti zamenjam za manjše v Novem
mestu. ® (068)73-662, popoldan. 11246
V METLIKI ugodno prodam garso
njero. ® (068)58-460, 59-385, 60-261.
11283
V •

KOKOŠI, rjave, za nadaljnjo rejo ali
zakol, prodajamo vsak dan med 8. in 12.
uro na farmi Karlovici pri Vel. Laščah,
hlev št. L 8. novembra bomo prodajali
zaklane kokoši, pakirane po 15 kg po iz
redno ugodni ceni. ® (061)787-094.
11178
BIKCA sivca, starega en teden, in me
so od krave, stare 3 leta, prodam. ®
(068)78-256.
11179
KRAVO, brejo 9 mesecev, teličko, sta
ro 10 mesecev, lepo, za nadaljnjo rejo,
prodam. ® (068)45-570.
11205
ODOJKE prodam. ® (068)78-273.
VOZNO KOBILO, staro 7 let, pripuščeno, prodam. Kumljanc, Jerman Vrh
16, Bučka.
11208
TELICO FRIZIJKO, brejo 5 mesecev,
prodam. ® (068)42-769.
11211
TELICO, staro 10 mesecev, in škodo
105 prodam. ® (068)45-495.
11218
PUJSKE, težke 20 do 28 kg, primerne
za odojke ali za nadaljnjo rejo, prodam.
® (068)85-644.
11231
VEČ dobrih krav prodam. ® (068)45192.
11233
PUJSKE - odojke, težke do 30 kg,
domača hrana, ugodno prodam. ®
(068)41-133.
11235
DVE KOBILI, vozni, prodam. ®
(068)26-893, zvečer.
11242
PRAŠIČE, težke cca 40 kg, prodam.
®(0608)75-121.
11244
MLADO KRAVO za zakol, staro 4 le
ta, prodam. ® (068)321-631.
11245
KRAVO SIVKO in 500 1 mošta pro
dam. ® (068)81-503.
11258
PSIČKA, starega 6 tednov, križanca,
mama sivosrebrna pudljica z rodovni
kom, oddamo. ® (068)321-408. 11263
BIKCA, sivega, starega 6 tednov, in I
m3 suhih borovih plohov prodam. ®
(0608)81-895.
11266
BREJO TELICO simentalko prodam.
® (068)21-726.
11267
KRAVO SIMENTALKO, staro 4 leta,
2 telici, stari 14 ter 2 meseca, prodam ali
menjam za junca ali bika. Zupančič, Vel.
Podljuben 2 a, Uršna sela.
11277
TELIČKO, staro 4 tedne, menjam za
bikca in prodam mošt šmarnice ter pše
nico ® (068)322-834.
11279
PRAŠIČA, težkega 170 kg. prodam.
Šinkovec, Gor. Brezovica 7, Šentjernej.
11291
PRAŠIČA, težkega cca 100 kg. pro
dam ® (068)325-308, zvečer.
11294
PRAŠIČA, 170 kg, prodam. Šinko,
Gor. Brezovica 7. Šentjernej.
11299
PRAŠIČE, težke cca 250 in 140 kg.
prodam. ® (0608)62-754.
11306

živali

ŽIVILA MARKET BREŽICE

vašem
kanalu
sobota
ob 18. uri
in po ciničnih željah
klinična ponovitev:
nedelja ob 20. uri
sreda ob 21.30!

•
Cinični štart:

kliničnega 26. oktobra!

TELEVIZIJA NOVO MESTO

Icanall
s Trdinovega vrha
na kanalu

LERAN, d.o.o.
promet z nepremičninami
Novo mesto, Lebanova 24

UPOKOJENEC, 58 let, brez obvezno
sti, želi spoznati sebi primerno partnerico
za skupno življenje. Šifra: »PRIDI«.
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Zima je pred vrati,
zato ne odlašajte z nabavo
kurilnega olja.

EP-Commerce, d.o.o.
vam pripelje olje na dom
takrat, ko je za vas najbolj
primerno.
Ponujamo vam možnost
nakupa na več čekov in
hitro dostavo.

ŽIVILA KRANJ
trgovina in gostinstvo, d.d.
Naklo, Cesta na Okroglo 3

ŽIVILA

ženitne ponudbe

1 •

SPREJEMAMO NAROČILA za vse
vrste piščancev, enodnevnih in večjih.
Valilnica Senovo, Mio Gunjilac. ®
(0608)79-375.
9163
GOSI, žive, za zakol ali nadaljnjo re
jo, težke od 5 do 6 kg, bomo prodajali na
sejmišču: 22.10.1996 v Metliki, 26.
10.1996 v Brežicah. Cena 2500 SIT/kom.
Naročila sprejemamo na ® (067)88-114
ali (067)88-058.
10769
KRAVO ZA ZAKOL, teličko frizijko,
staro 14 dni, in tribrazdni plug Posavec
Prodam. ® (068)40-005.
11093
BIKCA simentalca, starega 10 tednov.
Prodam. ® (068)89-358.
11103
PRAŠIČE, težke 25 do 100 kg. in piš
čance, težke 2.5 do 3 kg, krmljene z do
mačo hrano, prodam. ® (068)81-519,
Alojz Vrtačič, Pristavica 1, Šentjernej.
11132
KRAVO za zakol ali nadaljnjo rejo in
leseno prešo, primerno za okras, pro
dam. ® (068)89-508.
11133
9 MESECEV brejo kravo frizijko, do
bro mlekarico, in 1500 1 sod prodam. ®
(068)44-383.
11140
PUJSKE, težke 25 do 30 kg, prodam.
® (068)73-443.
11144
ČRNO-BELEGA BIKCA, starega 3
tedne, prodam. ® (068)30-014.
11146
BIKCA, starega 1 teden, črno-belega.
Prodam. ® (068)45-421.
11155
DVE TELICI frizijki, ena stara 15 me
secev, v A kontroli, druga breja 3 mesece.
Prodam. ® (068)324-097.
11163
BIKCA SIMENTALCA, starega 8
tednov in krmilno peso po 15 SIT/kg
rodam. Anton Pavlič, Vrhpolje 11,
entjernej,® (068)41-071.
11165
TELIČO, sivo-rjave pasme, v 9. mese
cu brejosti, A kontrola, prodam ®
(068)25-708.
11167
PRAŠIČKE, stare 8 tednov, pomivalno mizo z vgrajenim koritom in jabolka
ozimnico prodam. ® (068)83-245.
11169
DVE TELICI, za rejo ali zakol, stari
20 mesecev, ena siva, druga črna, pro
dam. ® (068)21-066.
11171
PSA ŠARPLANINCA prodam ®
(068)84-341.
11177

PREKLIC!
Krajevna skupnost Bela
Cerkev strogo prepoveduje
navoz odpadnega materiala
v kamnolom Jelence. Vsak
mora pridobiti soglasje od
KS Bela cerkev!

:
;

Prodamo:
• hiše: Vel. Poljane pri Šmar
jeti, Osojnik pri Semiču, Bučka. Novo mesto z okolico. Stari
trg ob Kolpi, Dole pri Hrastov
ljah (Koper), Grič pri Šmarješ
kih Toplicah, Drnovem. Treb
nje, Bizeljsko. Bučka. Otočcu,
Krškem, Senovem, Brežicah.
Črnomlju, Ratež. Dolž. Čerini
pri Čateških Toplicah, Metliki,
Šentjanžu, Cikavi, Smolenji va
si, Žužemberku, Brestanici, Ko
stanjevici, Srednji vasi pri Semiču. Zastava pri Črnomlju.
Mali Strmci;
• stanovanja: v Novem mestu.
Šentjerneju, Žužemberku, Čr
nomlju, Krškem,Trebnjem, Met
liki, Straži, Brežicah, Ljubljani;
• lokale in pisarne: v Novem
mestu, Črnomlju. Krškem, Cer
kljah, Senovo, Metlika, Straža,
Jesenice na Dolenjskem;
• vikende in zidanice: v Straži.
Škocjanu, Metliki — okolica,
Mavrlenu, Raduha pri Bučki,
Vinji vrh, Škocjan z okolico,
Mali Lipovec, Semič, Hruševec. Prečna;
• parcele za gradnjo: v Mirni
Peči, Bučki, Šentrupertu, Trški
gori, Zagradski gori, Semiču,
Mihovo pri Šentjerneju, KarteIjevo, Gradišču, okolica Šent
jerneja, Štefanu pri Trebnjem,
Vel. Gabru, Novem mestu;

Ker želimo brezhibno postreči naše kupce, bomo zaposlili še nekaj
prijaznih in komunikativnih trgovcev. Ce ste po poklicu in po srcu
trgovec - kandidirajte. Zelo zaželena je tudi praksa iz prehrambne
trgovske stroke ter volja in veselje do dela.
Za vas imamo prosta delovna mesta, in sicer

PRODAJALEC BLAGAJNIK
Posebej pozivamo k prijavi tudi “močnejši spol”.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati in kandidatke, ki so si poklic
prodajalec oz. komercialni tehnik pridobili s tri- ali štiriletnim
izobraževanjem.
Ponudili smo vam priložnost. Če želite in hočete skupaj z nami
prodajati in pozorno skrbeti za naše kupce, pošljite prijavo na naš
naslov:
ŽIVILA KRANJ, kadrovska služba
Cesta na Okroglo 3,4202 Naklo

VI NAM

-

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

TABAKUM, d.o.o.
NOVO MESTO
Podbevškova 5
VSE NA
ENEM MESTU V NOVEM MESTU
l trgovina s
kmetijsko
mehanizacijo
B 341-826, 341-288

SNEGOLOVI
ZA VAŠO STREHO
Izdelujemo in montiramo
vse
vrste snegolovov.
Cena
ugodna.
Tel.
068/79-509.
Mobitel: 0609/616-119

Delnice Krke, Petrola,
Pivovarne Union in ostale,
odkupujemo od ponedeljka
do petka med 10. in 16. uro.
Posredujemo gotovinska
posojila na podlagi čekov.
Tel.: 061/314-952.

MI VAM
odmevno objavo v
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NA ZALOGI: AKUMULATORJI VESNA, dveletna garancija, 70-letna
tradicija - MONTAŽA BREZPLAČNA - zimski in letni avtoplašči SAVA,
MICHELIN, PIRELLI - Z MONTAŽO ANTIFRIZI, GUME ZA TOVORNI IN
KMETIJSKI PROGRAM, SNEŽNE VERIGE, AGREGATI ZA PRANJE POD
TLAKOM
AKCIJSKE CENE kmetijske mehanizacije: traktorji UNIVERSAL, ZET0R,
GOLDONI, FIAT, na zalogi GOLDONI - motokultivatorji, snežni plugi in
deske, snežni levatorji - KADI ZA ZELJE, VRTNA SEMENA IN MINI
GNOJILA, TOPLE GREDE - POSEZONSKE CENE vrtnih kosilnic - zelo
ugodno - motorne žage STIH L, JONSERED, OLEO MAC, HUSOVARNA

SUBARU, KIA
MULLER, d.o.o.
S 068/51-059

Posebna ugodnost SUBARU LEGACY1000 DEM ceneje, KIA SP0RTAGE
2500 DEM ceneje! Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil SUBARU in
KIA.

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, ‘ZT 061/210-174 in 061/126 20 70.

KOPALNICE “Delfin"
BTC NOVO MESTO
TT 068/322-879

Ponudba: KOPALNE KADI + MASAŽNI SISTEMI, TUŠ KABINE,TURŠKE

SAVNE, KERAMIČNE PLOŠČICE, KOPALNIŠKO POHIŠTVO,
SANITARNA KERAMIKA, OSTALA KOPALNIŠKA OPREMA.
VSE ZA KOPALNICE + KREDIT T+3%!

SUZUKI ALTO
ŽE ZA 13.690 DEM

Če iščete avto za vsakodnevne potrebe, je novi ALTO prava rešitev.
Opremljen je z 1.01 motorjem, ki premore 52 KM in pri 90 km/h porabi le
4,2 I goriva, servo zavorami, bočnimi ojačitvami, usnjenim volanom...
Prodaja, servis in rezervni deli:
AVTOSERVIS MURN, Resslova 4, Novo mesto, a 068/24-791.

SLIKOPLESKARSTVO
TOMAZIN BORUT
Mobitel: 0609/643-234

Ugodne cene vseh slikopleskarskih del, še posebej dekorativnih nanosov
(marmorin, spatolato, jaeger) - 10-odst. popust.

TEXAS - LEI F
CB 20, Metlika

Direktna maloprodaja tekstila iz prve roke. Mobilna grosistična prodaja
tekstila. Obiščite nas ali nas pokličite na a 068/59-260, 0609/639-117.

POHIŠTVO IN BELA TEHNIKA
TRGOVINA HUTAR
V 068/51-473

Po najugodnejših cenah vam nudimo otroške sobe, dnevne sobe,
predsobe, kuhinje, kopalnice, spalnice, sedežne garniture in belo tehniko.

WEBASTO
EBERSPAECHER
GRELNIKI KAMIONSKIH KABIN

Prodaja, montaža, servis. 0MNIA TRADE SP d.o.o., C. Ljubljanske
brigade 23, a 061/159-76-08

VULKANIZERSTVO ANŽIČEK
Jože Anžiček, s.p.
Straža 24, Šentrupert
s 068/40-063

V oktobru ugodna prodaja zimskih avtoplaščev SAVA, BARUM,
HANKOK, MICHELIN, MARANG0NI ter obnovljenih avtoplaščev
BANDAG in ROTAL. Nudimo 5% gotovinskega popusta ali prodajo na
več čekov. Ob nakupu avtoplaščev brezplačna montaža in centriranje.

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.

DELNIČARJI KOLINSKE!
TT 061/312-563, 13-776-13

DELNICE KOLINSKE serije B odkupujemo.
Pokličite nas! Factor banka, d.d., Ljubljana

Naročilnica za DOLENJSKI LIST

DELNIČARJI KRKE!
S 061/312-563, 13-776-13

DELNICE KRKE serije G odkupujemo po 12.000 tolarjev.
Odkupujemo tudi delnice serije B in C.
Pokličite nas! Factor banka, d.d., Ljubljana

FORD STEPAN
Prodajno-servisni center
■B 068/52-407, 53-120

Vsi modeli Fordovih vozil z dodatnimi ugodnostmi dobavljivi takoj. Vsa
vozila imajo serijsko vgrajeno veliko varnostne opreme za osnovno ceno.

TLAČNO LITJE
IN STEKLOPIHAŠTVO
•EP 068/44-763, fax: 068/44-679

Brizgamo izdelke iz zamaka do teže 120 g. Uporabno v avtomobilski,
lesni in elektro industriji. Izdelujemo in popravljamo tudi vse vrste
laboratorijskega stekla.

CVETLIČARNA BAYER
(ob ločenskem pokopališču)
S 068/324-888

V novoodprti cvetličarni boste našli bogat izbor lončnic, rezanega cvetja,
šopkov, ikeban in vencev, predvsem pa vse za ureditev grobov.
Sprejemamo tudi naročila ikeban za 1. november.

Vaša cenjena naročila sprejemamo
na telefonskih številkah

068/342-531 in 342-532

vsak dan od 7.30 do 15.30.
Se priporočamo!
N________________________________

j
!
;

Ženitna posvetovalnica
Metulj pomaga vsem,
ki iščete srečo v dvoje.
Delujemo na področju
cele Slovenije in tujine.
® (061)126-35-84

j
i

Tel./fax: 068/322-282,
069/342-470
Mobitel: 0609/633-553

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

POPUSTI NA GOTOVINO!

Dolenjski list, 8000 Novo mesto, Glavni trg 24, p.p.212.

*

S to naročilnico naročam DOLENJSKI LIST za:
Ime in priimek:___________________________________________________ Upokojenec:

da

ne

Naslov (kraj, ulica, hišna številka):_________________________________ _______

___________________________________________ _

Pošta:_________ _____________________

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

Datum:

Št. 43 (2463), 24. oktobra 1996

Podpis:
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PORTRET TECjA TEdNA
Vera Vardjan

Vera Vardjan se rada spomi
nja otroških dni, ki jih je preži
vela na rojstnem Belčjem Vrhu
nad izvirom reke Lahinje. Otro
ci so uživali v igri ob izviru reke
toliko bolj, kerje bil prepovedan
sad, saj so se starši bali, da bodo
padli v mrzlo vodo. Že takrat je
Veri ta belokranjska reka priras
la k srcu, zato jo je tudi pozneje,
ko si je ustvarila družino v Čr
nomlju, vedno vleklo nazaj k
Lahinji. A ne k tisti Lahinji, ki se
kot smrdeči kanal odtočnih voda
vije skozi Črnomelj, temveč k
njenemu čistemu izvine
Ni torej slučajno, da so si
Vardjanovi postavili hišo v Ve
likem Nerajcu prav na mestu, od
koder je lep razgled po krajin
skem parku Lahinja ter vse tja do
pesniku Zupančiču tako dragega
Dragatuša. Vardjanovi so posta
li novi prebivalci Velikega Nerajca pred petimi leti in kaj kmalu
se je pokazalo, kakšna sreča je
bila to za vas. Vera je že pred tem
zaradi bolehanja sina Marka
pustila službo, kot gospodinja pa
je v neokrnjenem vaškem okolju
pustila, da so domišljiji, domisel
nosti in iznajdljivosti zrasla kri
la. Kupila sije koze, psa, konje,
povsem po naključju začela izde
lovati ljudsko glasbilo gudalo, po
katerem je danes poznana po
Sloveniji in izven njenih meja,
predvsem pa je spoznala, da se
ljudje v tej bolj po miselnosti kot
po legi zakotni vasi želijo izkopati
iz tega, a sami ne vedo kako.
Ze spoznanje, da je v ljudeh
volja, je bilo zanjo dovolj, da je,

polna energije in idej, začela
razmišljati, kako bi v vasi v svoj
prid zasukali to, da ležijo ob kra
jinskem parku ter da prav skozi
Veliki Nerajec vodijo vanj ena od
vrat. Vzačetku so jo mnogi, zlasti
tisti, kijih je predramila iz zaspa
nega vaškega življenja, gledali
postrani. Nikogar ni sicer v nič si
lila, dajala pa jim je dober zgled.
Na srečo je imela oporo v Kam
bičevih, zlasti v prijateljici Janji.
A če se danes ozre nazaj, ne more
verjeti, s kakšno naglico se je v
zadnjih dveh letih odvijalo živ
ljenje v njihovi vasi in kako do
bro so znali izkoristiti vrata v kra
jinski park. Spodbudila jih je, da
so očistili vas ter prepričala, da
jih v njihovi belokranjski skrom
nosti ne sme biti sram obiskoval
cem ponuditi svojih pridelkov in
izdelkov. Lani so ustanovili tudi
društvo Krnica, katerega pred
sednica je postala. Danes lahko
v urejeni vasi marsikaj pokažejo.
Nedavno so odprli informacijski
center v stari, etnološko oprem
ljeni hiši, kjer si je moč ogledati
nekdanje življenje v vasi, značil
nosti krajinskega parka, o kate
rem tudi sicer ne skoparijo z in
formacijami, kupiti pristne iz
delke in pridelke vaščanov.
Vera, ki v svoji iskrenosti ne
more skriti skromnosti, pravi, da
je šlo pravzaprav za splet srečnih
okoliščin, saj so lani pričeli tudi
s projektom celostnega razvoja
podeželja in obnove vasi. “Naj
pomembnejše pa je, da smo v
vasi, ki šteje okrog 80 prebivalcev,
poprijeli vsi, ” si ne lasti zaslug
Vardjanova, čeprav je res, da je
prav s pomočjo svojega življenj
skega mota, da mora človek
delati z dušo ter z občutkom in
ljubeznijo do ljudi in narave,
pomagala potegniti naprej nerajski voz. Predvsem pa ve, da dela
še zdavnaj niso končali. Idej ima
še veliko, vedno znova pa jih
dajejo tudi številni obiskovalci
parka, med katerimi jih je na
srečo vedno več naklonjenih
naravi. “Izšolati bomo morali
domače vodiče in začeti bogast
vo narave, duha in tisto, ki so ga
ustvarile zgarane kmečke roke,
brez sramu tržiti. Seveda bomo
morali še pošteno pljuniti r roke,
a v to smo zabredli in poti nazaj
ni, ” pravi v imenu sovaščanov
Vera Vardjan.
MIRJAM BEZEK-JAKŠE

Medved ogroža,
vendar je tudi
sam ogrožen
Na območju LD Ribnica
ne bo izrednega odštela?
RIBNICA - Lovska družina
Ribnica gospodari s 5000 hektar
ji lovnih površin. Velika gora, kjer
je tretjina lovišč, je bila od nekdaj
rejnica medvedov, ki so zlasti v
jesenskem času povzročali škodo
na posevkih, vendar so jih psi
čuvaji tudi zlahka odgnali. V Mali
gori je bila njihova navzočnost
komaj opazna. Thko je bilo nek
daj, danes so se razmere spreme
nile, saj se je število kosmatincev
močno povečalo. V svojih pobu
dah in zahtevah lovci ne bijejo
plat zvona po iztrebitvi medvedov,
želja lovcev je le, da opozorijo
pristojne organe in odgovorne
osebe, ki načrtujejo stalež in
odstrel medveda, da se je navzoč
nost medvedov na tem območju
močno zelo povečala. Prepogosta
srečanja z medvedi, ki so vse bolj
napadalni, povzročajo med obča
ni peavi preplah. Krajani od lov
skih organizacij zahtevajo odstrel.
Po besedah Andreja Klemenca,
starešine LD Ribnica, so se med
vedi namnožili zaradi bolj udob
nih naravnih okoliščin. Odgo
vornim predlagajo, da pri načrto
vanju letnega odstrela to upošte
vajo. Neuradno smo izvedeli, da
na območju LD Ribnica ne bo
izrednega odstrela medveda. Ta
bo le v sosednji LD Dolenja vas,
LD Sodražica in Velike Lašče,
kjer jih bodo do konca leta odstre
lili skupaj pet.
M. G.

WANGOVA PRI
FRANČIŠKANIH
NOVO MESTO - Na predve
čer misijonske nedelje so v fran
čiškanskem samostanu v soboto,
19. oktobra, zvečer v spomin na
umrle frančiškanske misijonarje
na Kitajskem odprli slikarsko
razstavo del akademske slikarke
Huiqin Wang, ki je po rodu iz Ki
tajske, vendar že dlje časa živi in
dela kot samostojna umetnica v
Ljubljani. P Felicijan Pevec je go
voril o frančiškanskih misijonarjih
na Kitajskem, publicistka Alenka
Auersperger pa je predstavila av
torico in njena dela, ki prav tako
kot naši misijonarji predstavlja
eno od vezi med daljno Kitajsko
in Slovenijo.

Halo, tukaj je bralec Dolenjca!
Zahvala bolnišnici - Lojze Peterle seje zavzel samo za nekatere, zakaj ne za vse - Kradejo
zelje - Kdo popravlja cesto na Strugo? • Katere TV oddaje bodo gledali na Dvoru?
Joži iz Češenc pri Mirni Peči se
zahvaljuje medicinskim sestram
na žilnem oddelku in v pralnici v
Splošni bolnišnici v Novem me
stu, ker so ji vrnili zlat prstan.
“Poštene so, da je malo takih.
Najlepše se jim zahvaljujem,” je
rekla.
Izgnanka iz Novega mesta je rek
la, da jo je prizadelo, ker se je Lojze
Peterle ob obisku v Nemčiji zavzel
samo za eno skupino Slovencev.
“Kaj pa odškodnina izgnancem,
ukradenim otrokom, beguncem
itd,” je spraševala. Podobno nam je
v telefonskih klicih sporočilo tudi
več drugih. Njihove besede so letele
na Peterletov obisk v Nemčiji 17. ok
tobra, ko je izročil kanclerju Kohlu
memorandum Zveze društev mobi
liziranih Slovencev med leti 1941 in
1945 o zahtevah do Zvezne repub
like Nemčije.

Halo, tukaj
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Novinarji Dolenjskega lista
si želimo še več sodelovanja z
bralci. Vemo, da je težko pi
sati, zato pa je lažje telefoni
rati. Če vas kaj žuli, če bi radi
kaj spremenili, morda koga
Imhvalili, 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 odgovorna
vaše vprašanje. Na telefonski
številki (068)323-606 vas
čakamo vsak četrtek med 18.
in 19. uro. Dežurni novinar
vam bo pozorno prisluhnil.

Jože K. iz Vrbovca je sporočil,
naj se oglasi pri njem tisti, ki šari
po njegovem zelniku in drugod po
njivi. Če bo prišel, mu bo dal še,
če je toliko potreben. Ravno v
četrtek mu je neznanec pobral z
njive rdečo peso, tako kot prej
zelje. “Niso Romi,ampak ’kšeftarji’. V Ljubljano na trg gre to,”
je pribil.
Stanovalka gradu Struga je v
imenu stanovalcev vprašala, kakš
ne so možnosti za izboljšanje ceste
na Strugo. Rekla je, da se nihče ne
čuti odgovornega za to cesto.
Poklicali smo v krajevno skupno
st Brusnice in izvedeli, da je ta že
sofinancirala asfaltiranje ceste na
tem območju. V Gozdnem gospo
darstvu Novo mesto so povedali,
da gozdarji vzdržujejo ceste, ki jih
uporabljajo pri spravilu lesa, ven
dar na tem območju to podjetje v
zadnjem času ni sekalo. Glede te
ceste je potrebno preveriti, ali je
gozdna, javna ali je na zasebnem
zemljišču. Podobno so menili tudi
na občini Novo mesto. Ob vsem
tem se zdi, da je problem obsež
nejši, kot se zdi. Mogoče bi kaza
lo za silo zakrpati cestne jame in
se pozneje pogovoriti, čigava je
zdaj Struga z okolico. Tisti, čigar
je zemljišče, je najbrž pristojen za
zasipavanje jam na tamkajšnji ce
sti, če ne bo našel druge rešitve.Občanka z Dvora pri Žužem
berku je sporočila, da v vasi od TV
programov lahko gledajo le L in
2. TV Slovenija in Koper. Prito
žila seje, daje bila uslužbenka na
RTV, ki so ji sporočili to težavo,
zelo nevljudna. Glede težave
Dvora smo se pogovarjali na RTV
Slovenija v Oddajnikih in zvezah.
Thm so povedali, da R1'V Sloveni

ja zagotavlja območju svoje pro
grame. Če bi Dvor rad kaj več, naj
se odloči, kaj želi. Vendar se
morajo o tem pogovarjati s TV
postajami, katerih oddaje si želi
jo. Pri tem je vprašanje, ali so te
postaje zainteresirane za oddaja
nje na območju Dvora.

Ignac Hrovatič iz Stranske vasi
je sporočil, da ima vse uradne pa
pirje o tem, da ima zemljo v naje
mu in da ni nič spornega.
L. M.

Južno sadje na našem jugu
Flajnikovim v Vukovcih na jugu Slovenije je uspelo vzgojiti
tri nekajmetrska limonina drevesa
VUKOVCI PRI VINICI - Vukovci so ena od vasic ob Kolpi na
skrajnem jugu Slovenije. Čeprav
je bila skupna značilnost krajev
tod okrog, da so se ljudje v glav
nem izseljevali iz njih, pa seje kdaj
pa kdaj le primerilo, da seje kate
ri od prebivalcev čez leta vrnil v
domače gnezdo. Eden takšnih je
bil tudi Franc Flajnik.
Ko sta se z ženo Ireno upokoji
la, sta se z Mirne preselila v
Francevo rojstno vas, kjer sta si
poleg stare postavila veliko novo
hišo. S seboj sta seveda prinesla
vse, kar je bilo za njiju najdrago
cenejšega. Med drugim tudi sadi
ki limon, ki ju je pred dvema
desetletjema Ireni podaril brat s
Kobjeglave na Krasu. Tlidi če ne
bi rodili, bi bili sadiki Ireni drag
spomin na rojstno vas. Seveda pa
je bilo veselje toliko večje, ko sta
začeli cveteti, iz cvetov pa so se
začeli razvijati sadeži. Franca je to

TELEVIZIJSKI
PORTRET VINKA
GLOBOKARJA
LJUBLJANA - Glasbenik
in skladatelj Vinko Globokar,
čigar rodovne korenine sega
jo na Doleitjsko, je evropsko
uveljavljen glasbeni avant
gardist, avtor več kot 70
skladb in pisec knjig, ki na
nov način govorijo o glasbi.
Vsekakor je zanimiv ust
varjalec, zato bo ntjbrž zani
miv tudi njegov televizijski
portret, ki so ga dokončali
pred kratkim, prav danes pa
je na ogled za novinarje. Scenarij zanj je napisal novo
meški filmski ustvarjalec Fi
lip Robar Dorin, ki je tudi
opravil režijo, sodelavci pa so
bili: Branimir l\irka(j (sli
ka), Branko Atanaskovič
(zvok), Andrej Knaflič (zvo
kovna obdelava) in Zvone
Judež (montaža).

POGOVOR Z DESO MUCK
NOVO MESTO - V petek, 25.
oktobra, bo ob 13. uri v veliki či
talnici študijskega oddelka Knjiž
nice Mirana Jarca potekal pogo
vor s pisateljico Deso Muck, ki je
zbudila precej pozornosti s svoji
ma novejšima knjigama o drogah
in spolnosti, Blazno resno zadeti
in Blazno resno o seksu. Knjigi na
duhovit in nagajiv način govorita
o resnih stvareh.

tako navdušilo, da je začel saditi
pečke limon, sadike pa cepil s
cepiči, ki jih je jemal z limon s
Kobjeglave. Danes pred staro
Flajnikovo domačijo stojijo tri
skoraj tri metre visoka limonina
drevesa, na katerih je na desetine
zrelih ali zelenih plodov in cvetov
ter nekaj manjših sadik.
Ko se začne živo srebro pomi
kati proti ničli, Franc in Irena li
monina drevesa pospravita v klet.
Sadeže pa obirata vse leto, tudi
pozimi. Irena pravi, da so jima
prav domače limone lansko zimo
po hudi bolezni zopet vrnile moči.
Po debele sadeže, kakršne je v
naših trgovinah moč videti le red
kokdaj, se k njima zatečejo tudi
sosedje iz Vukovcev, ki štejejo
enajst stalno naseljenih hiš in štiri
počitniške hišice. Flajnikova sta
vesela, če jim lahko kakor koli
pomagata, ne nazadnje tudi s
kmetijskimi pridelki. Na kmetiji,
ki je za tukajšnje razmere srednje
velika, namreč kmetujeta s takš
nim veseljem, da je marsikdaj
pridelkov za njiju kar preveč.
“Letos seje v najine sode nateklo
toliko vina, da ga bo dovolj za vso
vas,” se nasmehneta.
M. BEZEK-JAKŠE

GOSTJE IZ SEATTLA
NAVDUŠILI
LJUBITELJE JAZZA
NOVO MESTO - Minuli
petek je bil v pizzeriji Tfatnik
odličen jazz večer. Te dni
poteka tradicionalni festival
Druga godba in od tam je
organizator Društvo novo
meških študentov pripeljal
dve zasedbi. Prva je nastopi
la slovenska skupina Lolita,
ki je pokazala zavidljivo zna
nje in obvladovanje inštru
mentov. Kot glavni nastopa
joči pa so prišli na oder gost
je iz Seattla z imenom Living
Daylights. Zanimiva je njiho
va zasedba, saj poleg izvrst
nega bobnarja in basista igra
v skupini še saksofonistka.
Odlikuje jih predvsem never
jetno uigrana, čvrsta in dina
mična ritem sekcija. Očitno
je, da jazz v ZDA spet pri
dobiva popularnost, saj se
pojavlja čedalje več mladih in
virtuoznih glasbenikov, ki to
dokazujejo. Enemu izmed
takih neizpodbitnih dokazov
smo bili priča v petek. Ib je
bil verjetno najboljši nastop,
kar jih je doživela novomeška
publika v zadnjih letih. Žal je
bil obisk skromen, a zato
sodelovanje glasbenikov s
publiko toliko pristnejše. Vsa
pohvala organizatorju za res
prijeten večer.

S. SROVIN

FLAJNIKOVE LIMONE - Irena in Franc Flajnik ob enem od treh limo
ninih dreves, na katerem je okrog 70 zrelih sadežev. Čez zimo bo torej dovolj |
vitaminov ne le za njiju, ampak še za koga v vasi. (Foto: M. B.-J.)

AEROBIKA V
ŠMARJEŠKIH TOPLICAH
ŠMARJEŠKE TOPLICE
- Prejšnji teden so v telovad
nici zdravilišča pričeli s tečaji
aerobike. Namenjeni so tako
zdraviliškim kot tudi zuna
njim gostom, za prvi raz
pisani termin pa je precejšnje
zanimanje. Tfečaji potekajo v
več skupinah dvakrat teden
sko in bodo trajali do junija
meseca, informacije o vpisu
pa lahko dobite na recepciji
zdravilišča.

RAZSTAVA NEMŠKIH
OVČARJEV
KOČEVJE - Minulo so
boto je bila ob vznožju smuči
šča v Dolgi vasi vzrej na slo
venska razstava nemških ov
čarjev. Nastopili so tekmo
valci iz Slovenije, Avstrije in
Hrvaške, skupaj 48 psov. Tek
movanje je potekalo v štirih
starostnih skupinah (samci,
samice), ocenjevalec pa je bil
uveljavljeni mednarodni sod
nik Rudiger May iz Nemčije.
Prvouvrščeni psi se bodo pri
hodnje leto pomerili na dr
žavnem prvenstvu. Barve
gostitelja so zastopale 3 sami
ce (delovna linija) iz L spe
cialne brigade Moris iz Ko
čevske Reke. Škoda, da si
prireditve ni ogledalo večje
število ljubiteljev štirinožnih
prijateljev.

DRNOVŠEK IN ŠTUKELJ PRI VIDI - Predsednik vlade dr. Janel
Drnovšek je bil minuli petek na delovnih obiskih v Beli krajini in v Noverfl
mestu. Zvečer, po pogovoru na Radiu Krka, si je na poli v športno dvora
no zaželel dobre kave in s spremstvom zavil v Klub Vida na Glavnem trgih
seveda na veliko presenečenje prisotnih gostov. Nekaj minut zatem je v isti
lokal vstopil tudi Leon Štukelj. Predsednik in olimpioniksta družno popi
la Vidino kavo in nato odšla na svečano akademijo ob 250-letnid
novomeške gimnazije. (Foto: Marko Klinc)

Dolenjske Kovice.
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1885-1919
kratkočasnice izbral Jože Dular
Neolikano

Gospa prišedša s počitnic:
“To ti povem, dragi soprog da sem se popolnoma privadila
življenju na kmetih. Se celo za prašiče sem kuhala!”
Soprog: “Pa so prašiči tudi to požrli, kar si skuhala?"

Na sodišču
Sodnik: "S čim se pečate?”
Obtoženec: “Pravijo, da sem tat. ”
Sodnik: “To je pač slab posel."
Obtoženec: “Ni tako slab, gospod sodnik, ko bi mi ga le pustili
izvrševati. ”

Pri skušnji
SREČANJE HARMONIKAIUEV V ŠKOCJANU - V nedeljo, 20. okto
bra, je turistično društvo iz Škocjana organiziralo družabno srečanje z
geslom Srečanje harmonikarjev ob moštu in kostanju pri gasilskem domu
v Škocjanu. Prireditve se je udeležilo petnajst godcev na diatonično har
moniko iz raznih krajev Slovenije. Poleg dobre domače glasbe so člani
društva poskrbeli za nastopajoče m obiskovalce še z dobrim moštom in obilo
kostanja. Na sliki je Erik Kupec iz Dobruške vasi. (Foto: J. Hartman)

Profesor: ‘Ali veste kaj o dolgovih in posojilih?”
Dijak: “Žalibog, veliko preveč!"

Le ena beseda
Mož: “Če se napijem in domov pridem, rečem le: 'Dober večer,
Micka!’ Vse drugo pove ona. ”

c

