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Odkupujemo
delnice KRKE po ceni
11.000 tolarjev

® 068/322-490

Plačilo v gotovini!

Panasonic
• NOVOLETNI POPUST
;
OD 15 DO 20%
'
;
,
.

FENIX TRADE, d.o.o.
Kandijska 20
Novo mesto
Tel.: 068/322-126
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JOŽE DULAR ČASTNI
OBČAN NOVEGA MESTA
NOVO MESTO - N« jut
rišnji slavnostni seji novo
meškega občinskega sveta
bodo podelili letošnja občin
ska priznanja in nagrade.
Listino častnega občana bo
dobil pisatelj, pesnik in mu
zealec Jože Dular, plaketo
Novega mesu pa bosta pre
jela arhitekt Danilo Lapajne
in Dolenjski muzej. Nagrade
občine in Trdinove nagrade
letos ne bodo podelili.

KRŠKO - V torek zjutraj so delavci v podjetju Labod konfekcija Libna, d.o.o., Krško spet pognali stroje, potem ko so dan poprej in že tudi
v petek stavkali. V tovarni • v njej je nekaj več kot 300 zaposlenih, med
njimi večinoma žensk - je zavrelo zaradi načina izplačila zadnjega os
ebnega dohodka. Podjetje je delavcem izročilo 95 odst. plače kot regres,
preostalih 5 odst. pa v obliki plače.
Zoper omenjeni računovodski
način je stavkajoča Libna nastopi
la s prvo od treh stavkovnih zah
tev. V drugi zahtevi so se delavci
potegovali za 20 tisočakov regre
sa, ki so jim ga predpostavljeni
doslej že obljubili. S tretjo stav
kovna zahtevo so se krški konfekcionarji borili za povišanje os
novne plače.
Stavko, kot rečeno, so prekini
li. Če bi jo nadaljevali, bi to najbrž
močneje zamajalo podjetje, ki se
preživlja največ z občutljivimi

BO VAS KANAL OSTAL
BREZ FREKVENCE?
NOVO MESTO - Ljudje v Suhi
krajini in KS Dolenjske Toplice se
že dalj časa pritožujejo nad slabim
in pičlim sprejemom televizijskih
programov. Med drugim želijo, da
bi preko oddajnika na Plešivici
sprejmali program Pop TV in TV
3. O tem je tekla beseda tudi na
zadnji seji novomeškega občin
skega sveta, na kateri so razprav
ljali še o grožnji sveta za radiofuzijo z odvzemom frekvence novo
meškemu Vašemu kanalu na od
dajniku na Trdinovem vrhu. O
nadaljnji usodi novomeške TV naj
bi v kratkem govorili na skupščini
lastnikov. Lastniki bodo morali
povedati, ali so za dokapitalizaci
jo Vašega kanala, kar je nujno, če
hočejo bistveno povečati lastni
program.

Danes koledar
za 1997. leto
Današnji številki Dolenj
skega lista je priložen eno
listni koledar za leto 1997,
njegovo izdajo za vse naroč
nike Dolenjskega lista pa je
omogočila Dolenjska banka.
Če koledarja v vašem časo
pisu morda ni bilo, ga lahko
dobite v naročniški službi.
Uredništvo Dolenjskega lista

dodelavnimi posli. Da bi Libna
padla, so se zbali tudi delavci. Ti
so sicer šli ponovno na delo pri
bližno s tistim, s čimer so šli
stavkat, saj so dosegli le to, da
bodo do novega leta dobili 15.000
tolarjev. Način izplačila plač osta
ja do nadaljnjega tak, kot je bil
tokratni. Za povišanje osnovne
plače pa se bodo pogajali poob
laščeni delavski zastopniki, ki so
jih izbrali ob koncu stavke prav za
to nalogo.
Tokratna stavka ni enkratna
akcija, ampak je le nadaljevanje
dalj časa trajajočih bolj ali manj

Uredništvo (Dolenjsktga Cista

• Vse strele iz Libne letijo v l,abod v Novo mesto, s katerim je
krška tekstilna tovarna kot nek
danji Labodov tozd še vedno
poslovno povezana. Toda kaj so
resnični razlogi za to, da krški
konfekcijski tovarni in njenim
delavcem ne gre in ne gre na
boljše? Ali res le vodenje podjet
ja ali tudi vodenje državne poli
tike do tekstilcev?
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BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA, d.o.o.
PE NOVO MESTO

NAJVISJE ODKUPNE CENE DELNIC
* Odkupujemo delnice KRKE po
11.000 SIT/delnico
* Upravljamo s finančnim premoženjem
BPH, Trdinova 1 (bivši hotel Kandija)

Tel.: 068/342-410
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Naj vam prijazni novi čas prinese vse,
kar je staro leto zamudilo:
ljubezen, srečo, zdravje in veselje.
(S. Makarovič)

Občanom in oSčanom občini Sevnica voščimo
veseli božične praznit& in srečno novo Cetol
ScvniŠki župan Jože Peternel
s sodelavci
Cenjeni kupci in obiskovalci, zahvaljujemo se vam za zaupanje.
Želimo vam vesel božič in srečno, uspešno leto 1997!
SAMO ZNANJE NEKAJ VELJA - Prejšnji konec tedna je novomeška
občina že devetnajstič zapored podelila nagrade na področju inovativne
in raziskovalne dejavnosti. Na slovesni podelitvi je o njenem pomenu spre
govoril novomeški župan Franci Koncilija. Zatem je skupaj s predsedni
kom komisije Milanom Banovcem najprej podelil nagrade na področju ino
vativnega in raziskovalnega dela: Marjanu Stariču iz Revoza, mag. Rozini
Ritlop - Božič. Dušanu Krašovcu, dr. Francu Vrečerju in Marjeti Globokar,
vsem iz novomeške Krke, Ivanu Jarcu iz novomeškega Laboda ter Ivici Ktiž
iz Dolenjskega muzeja. Za mentorsko delo z mladimi so prejeli nagrade:
profesorica kemije Marinka Kovač iz novomeške gimnazije. Vera Tončič
iz stopiške osnovne šole ter Mojca Rabič, Janja Bukovec in Lidija Skube
iz šmiltelske osnovne šole. Dve nagradi pa so podelili mladim raziskoval
cem: Gregorju Koscu, bivšemu dijaku novomeške gimnazije, sedaj študentu
kemije, in Matiji Fortuna, Marku Graberskcmu in Sabini Jakše, vsi trije
so dijaki 4. letnika novomeške gimnazije. Sponzor svečane podelitve, na
kateri jeza prijetno vzdušje poskrbela pevska skupina Copacabana, je bil
novomeški Revoz. (Foto: J. Dorniž)

Poročanje o radioaktivnosti
na Kočevskem je nezažeijeno
Župan Janko Veber na novinarski konferenci o našem
članku - Česa kočevska občina še ni storila in kaj bo
KOČEVJE - Na tiskovni kon
ferenci, ki jo je sklical kočevski
župan Janko Veber minuli pone
deljek, je poleg predstavitve po
mena svojega nedavnega obiska v
Franciji (o tem več prihodnjič)
odgovoril tudi na novinarsko
vprašanje, koliko časa bo občina
še tiščala glavo v pesek in hranila
v predalih rezultate raziskav o
povišanih ravneh radioaktivnega
sevanja na območju bivšega ko
čevskega rudnika in njegove oko
lice.
Po objavi prispevka o radioak
tivnem sevanju na Kočevskem na
radiu in v Dolenjskem listu so
župana nekateri spraševali, kaj bo

Sporočilo bralcem

ASTRONAVT DR. RONALD ŠEGA V SLOVENIJI - Ronald je
prišel v Slovenijo iz Bolgarije, kjerje bil gost bolgarske vlade. V Ljub
ljani se je mudil od 1. do 4. decembra in imel predavanja na Institutu
Jožef Štefan. “Z njim sem se srečal v Ljubljani, v Loški Potok pa ni
utegnil, "je povedal njegov stric Rudi Rus iz Loškega Potoka. Ron, kot
ga kličejo domači, je končal s poleti v vesolje in bo sedaj predaval na
koloradski univerzi, saj ima več akademskih naslovov. V Slovenijo in
tudi v Loški Potok, rojstni kraj svojih prednikov, bo menda spet prišel
prihodnje leto. Na sliki je družabno srečanje v Slovenskem domu v
Clevelandu, ko so slovenski sorodniki obiskali dr. Ronalda Šega. (A.
Košmerl)

Božične praznike/

tihih protestov krških konfekcionarjev. Nezadovoljstvu ne vidijo
konca, čeprav stroji v tem tekstil
nem obratu danes spet delajo.
Take nespodbudne napovedi so
razumljive, saj glavnino Libninih

šivilj plačujejo z manj kot 30
tisočaki na mesec.
M. LUZAR

T

vese Ce

V torek spet delali - TVi zahteve, z eno delno uspeli - Še pogajanja

Zaradi prazničnega božiča in
dneva samostojnosti bo nasled
nja številka Dolenjskega lista
izšla v petek, 27. decembra.

E5 VREME
Jutri bo še rahlo deževa
lo, potem pa bo do konca
tedna suho, razmeroma
toplo in pretežno oblačno
vreme.

naredil z novinarji, ki so o tem
pisali! Čeprav je šlo le za povzet
ke v Poročevalcu državnega zbo
ra objavljene raziskovalne naloge,
ki so jo opravili kočevski dijaki
pod mentorstvom Milene Čahuk
in v sodelovanju z dvema stro
kovnjakoma z Inštituta Jožef
Štefan, je Veber poudaril, da tudi
sam meni, da “širjenje panike
nima nobenih učinkov”. Občina
naj bi sedaj menda vendarle sto
rila tisto, kar bi lahko storila že
pred štirimi leti, ko so kočevski
dijaki prvič objavili rezultate me
ritev, ki so pokazale povečane rav
ni sevanja v zraku, tleh in v vodi
na območju nekdanjega kočev
skega rudnika. Če bi občina ukre
pala že tedaj, potem bi danes že
imeli izdelan načrt sanacije nek
danjega rudnika in bi sedaj lahko
“konkretno posegali v prostor”.
Ker do sedaj ni bilo storjenega
še nič, leta 1972 zaprti rudnik pa
je potrebno sanirati, kot je dejal
župan, bo občina menda še ta
mesec zaprosila za pomoč mini
strstvo za okolje in prostor ter
ministrstvo za obrambo za pri
dobitev denarja iz naslova ele
mentarnih nesreč. Potrebne bodo
dodatne raziskave, program sana
cije rudnika in denar za sanacijo za vse to pa si bo župan osebno
prizadeval tudi kot poslance v
državnem zboru.
M. L.-S.

VAŠA ZLATARNA
IN DRAGULJARNA

KAlfAT

NOVO MESTO
GLAVNI TRG 1.

Članom in simpatizerjem Slovenske ljudske stranke
ter vsem občankam in občanom Mestne občine Novo
mesto želimo vesel božič in miru polno, srečno novo
leto 1997.
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
NOVO MESTO
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Nič, z izjemo Krškega

I

Ob vsej srditosti boja za oblast, za boljša mesta pri kori
tu, ki smo mu in mu še bomo priča v teh dneh, nekaj za
posameznika tako pomembnega, kot je streha nad glavo,
očitno skrbi samo še tistega, ki strehe nima. Brez pretira
vanja to lahko zapišemo po objavi podatkov o bednih sa
dovih slovenske stanovanjske politike, ki ne zasluži več tega
imena. Slovenija je pristala na repu evropskih držav, kot
da ji ni prav nič mar za lastno prihajajočo generacijo in
njeno mračno stanovanjsko prihodnost. Medtem ko na
primer Švedska ali Nizozemska odvajata več kot dvood
stotni delež javnih izdatkov za stanovanjsko graditev, je
slovenski delež skoraj dvajsetkrat manjši. Še čudno, da je
sploh zgrajenih tistih 390 novih stanovanj v prvih devetih
mesecih letošnjega leta, potem ko je država v zadnji stano
vanjski reformi prevalila skrb za stnaovanja predvsem na
občine, ki se povečini sploh še ne zavedajo svojih novih
nalog.
Ce ne bi bilo tako, potem ne bi vsa širša Dolenjska
izjemo Krškega - ostala brez enega samega novega slano
vanja v tem letu. V Krškem je junija letos po enoletni za>R
mudi zaradi razpada novomeškega Pionirja podjetje IR
inženiring s pomočjo posojil državnega stanovanjskega
sklada in občine le dogradilo 24 neprofitnih stanovanj. To
je bilo pa tudi vse. Kakih večjih gradenj Dolenjska nima
več v načrtu,
se. lahko,
kaj| bo . v prihodnje
« in• sprašujemo
i •
■
na lem področju sploh še ostalo od socialne države, zago
tovljene celo z ustavo.
MARJAN LEGAN

Kakšna naj bo nova vlada?
Slovenija bo veijetno silvestrovala brez nove vlade in celo
imena novega mandatarja. Kdo bo sestavil vlado, bo najbrž
znano v začetku prihodnjega leta, torej v času, ko mora pred
sednik države povedati, kdo je po njegovem primeren za man
datarja. V torek, ko nastaja ta zapis, je najbti v predsednikovi
pisarni precej vroče, saj so prav za ta čas napovedali nove pos
vete v zvezi z bodočo slovensko vlado. Kar se je zgodilo pred
tem, delujele kot ogrevanje pred maratonskimi pogajanji med
predsednikom države in parlamentarnimi strankami ter med
prvaki posameznih strank. Danes stranke po malem že mara
jo druga drugo, medtem ko so na začetku posvetovanj in poga
janj o novi vladi domala z gnusom gledale na ideološkega
nasprotnika. Opisana politična otoplitev je bila tako močna,
da je prvak SLS Matjan Podobnik lahko ponudil roko celo
zapriseženemu levičarju, razmeroma mlademu politiku evrop
skih pogledov Borutu Pahorju. Niti to niti drugo zdaj ne
preseneča. Obdobje medstranltarskega ovohavanja je ob kon
cu decembra že bolj ko ne preteklost in prihaja čas, ko stranke
pozabljajo na medsebojne razlike in iščejo zase korist celo v
dotlej nemogočih povezavah. Tkk povolilni pragmatizem bo
edini lahko dal novo vlado. Niti predsednik države niti njegovi
zapriseženi nasprotniki z zakrinkane desnice ne morejo obli
kovati vlade. Kaj menite o sestavi bodoče vlade? O tem smo
vpraševali v anketi.

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

EMIL MIHELIČ, trgovski poslo
vodja iz Deskove vasi pri Starem
trgu: “Morali bi se dogovoriti o vlad
ni koaliciji, a kaj, ko je konkurenca
velika! Tbda čas bi bil, da se poenoti
jo in začno delati. Brezvladje, ki je
sedaj, ni dobro za Slovenijo, čeprav
morda nekaterim prija. Menim, da
ne bo dobro, če predsednik države v
mesecu po konstituiranju parlamenta ne bo imenoval mandatarja.”
FERI ZALOKAR, upokojenec iz
Metlike: “Najbolj vesel bi bil, če bi se
LDS in pomladne stranke ujele in
oblikovale močno koalicijo, a ker so
njihove ambicije povezane le s stolč
ki, do sporazuma o vladni koaliciji
najbrž ne bo prišlo. Kot zavednemu
Slovencu mi je žal, da smo Slovenci
enotni le takrat, ko nam teče voda v
grlo, kot smo bili npr. ob osamos
vojitvenem referendumu.”
JOŽE DERŽEK, direktor Maro
fa iz Kočevja:”Ne glede na to, kakšna
je bila dosedanja sestava vlade, bi
želel, da bi imeli takšno vlado še
naprej. Sprememb je bilo namreč že
dovolj. Podjetniki jim nismo naklo
njeni, saj nas preveč obremenjujejo.
Mislimo, da je prišel čas, da začnemo
delati dolgoročneje. Ker ne vemo,
kako bo, firme napeto pričakujemo,
kaj se bo sedaj zgodilo.”
MONIKA NOVŠAK, predmetna
učiteljica z Loga: “Koalicije so pač v
politiki nujno zlo, ki prinašajo s se
boj tudi številne kompromise, se
pravi tudi spreminjanje nekaterih
točk predvolilnega programa posa
meznih strank. Menim, da bi bilo
bolje, če bi lahko vladala le ena stran
ka ali pa če bi bile koalicije znane že
pred volitvami, da bi se volilci lažje
odločali.”
ALENKA MAKŠE, študentka
poslovodske šole, pripravnica iz
Trebnjega: “Mislim, da bi bilo najbo
lje, če bi bil mandatar Janez Janša,
ker se mi zdi še najbolj pravičen. Si
cer pa upam, da bomo dobili vlado,
ki bo sposobna uresničevati v parla
mentu dogovorjeno politiko v prid
večine prebivalcev Slovenije, ne pa
zgolj nekih ožjih interesov oziroma
skupin ali celo samo svojih strank.”
EMIL VEHOVAR, podjetnik z
Rake: “Zavzemam se za tehnično
vlado. Thko naj bi bil mandatar ug
ledna osebnost iz gospodarstva, ki ni
znala Slovenijo najprej rešiti iz gos
podarske krize. "Mo bi se moral naj
prej lotiti saniranja gospodarstva, ne
pa bank. Glede na pat položaj, ki je
nastal z volitvami, je po mojem
mnenju edina možnost, da kot pred
sednik vlade nastopi tehnični stro
kovnjak.”
FRANC GAJSKI, upokojenec,
doma s Cirnika pri Jesenicah na Do
lenjskem: “Kar je bilo rečeno pred
volitvami, tega naj se držijo. Naj po
vedo pred volitvami, kaj nameravajo,
ne pa po volitvah, ko vidijo, kako
močni so. Pri sestavi vladne koalicije
se ne držijo obljub. Ali bo vlada sta
bilna, če se samo kregajo? Ali naj bi
celo Slovenijo vodila dva brata Po
dobnika?”
DARJA GALIČ, delovna tera
pevtka v novomeškem zdravstvenem
domu: “Kot kažejo dosedanja doga
janja, bo do vladne koalicije prišlo na
silo ali pa do nje sploh ne bo prišlo.
Vse kaže, da se bodo strankarski ve
ljaki med sabo težko zmenili. Če pa
bo prišlo do ponovnih volitev, bo
udeležba na njih prav gotovo slaba,
saj je ljudem že dovolj, da se na
taksen način zapravlja njihov denar.”

STANKA ZBAŠNIK, administratorka iz Ribnice: “Pričakujem
takšno vlado, ki bo v prvi vrsti poskrbela za odpiranje novih de
lovnih mest, predvsem zaposlovanje mladih. Vlada nam mora
omogočiti boljše pogoje za delo in življenje. S tem, kar imamo
sedaj, ne moremo biti zadovoljni, zato sem za to, da damo pom
ladnim strankam možnost pokazati, kaj bi one naredile.”
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VoSsnovSeešT,0 Brestanica rešuje elektro-bilanco
toda kakšno
S ponedeljkove regijske
razprave v Novem mestu
NOVO MESTO - Zanimiva in
dobro obiskana je bila ena izmed
štirih regijskih razprav o izhodi
ščih za vsebinsko prenovo osnov
ne šole, ki jo je Področna kurikularna komisija za OŠ (PKK) v
okviru Nacionalnega kurikularnega sveta pripravila v ponedeljek,
16. decembra, v prostorih Šol
skega centra v Šmihelu. V pogo
voru so poleg mnogih učiteljev.
ravnateljev, predstavnikov sveta
staršev in pedagoških
eaai
svetovalcev
sodelovali dr. Ljubica Marjanovič
Umek, predsednica PKK za OŠ,
dva člana te komisije Janez Krek
s Pedagoške fakultete v Ljubljani
ter Ervin Hojker, vodja Združe
nja ravnateljev Slovenije, in Jože
Škufca, predstojnik Zavoda RS za
šolstvo in šport, enote Novo me
sto.
Dr. Umkova je pojasnila, da je
sedaj prenova šele na ravni pred
metnika (podan je odlok, da se
devetletka uvede leto dni pozne
je) in se seli v predmetne komisije
za posamezne predmete, ki mora
jo pripraviti osnutke učnih načr
tov. Seveda ni šlo brez mnogih
pripomb na račun zmanjšanja ur
predmetov likovne, glasbene in
tehnične vzgoje. Za likovni in
glasbeni pouk
uk je v zadnjem trilet
ju predvidena ena obvezna ura
umetnosti, predmetni komisiji pa
morata sedaj vsaka zase pripravi
ti učni načrt.
Resno je treba vzeti še mnoga
opozorila prisotnih glede preob
remenjenosti učencev, glede iz
birnosti predmetov, ki sicer po
meni napredek, povroča pa tudi
mnoge težave. Med drugim tudi
kadrovske, čeprav pomanjkanje
učiteljev ni nov problem, pa seve
da gmotne in prostorske. Preno
va se bo namreč lahko začela šele
tedaj, ko v Sloveniji ne bo več
dvoizmenskega pouka. Zanimivo
je, da nobeden od prisotnih ni bil
proti prenovi osnovne šole, toda
ta naj bo sprejemljiva.
L. M.

Občina bo kupila
Metelkovino
Seja škocjanskega občinskega
sveta - Odstop svetnika
ŠKOCJAN - Na zadnji seji ško
cjanskega občinskega sveta - bila
je v ponedeljek, 16. decembra - so
sprejeli odlok o spremembah in
dopolnitvah stvari v zvezi z ure
janjem prostora in družbenim
planiranjem v občini Škocjan. Po
leg tega so sprejeli rebalans občin
skega proračuna za letos. Svetni
ki so soglašali z nakupom tako
imenovane Metelkovine od žup
nijskega urada za 10,5 milijona
tolarjev. Gre za hišo in obsežno
zemljišče v središču Škocjana, kjer
nameravajo zgraditi novo občin
sko stavbo s sodobno dvorano.
Seznanili so se z odstopno izjavo
svetnika Metoda Blatnika z Buč
ke, ki odstopa, kot je navedel, tudi
zaradi stvari v zvezi z zahtevo
nekaterih krajanov, da se območje
nekdanje KS Bučka spet priključi
občini Ševniea.
Osrednja zadeva seje pa je bila
delitvena bilanca med novome
ško, šentjernejsko in škocjansko
občino.
A. B.

Celotna investicija v novo turbino v Termoelektrarni Brestanica bo stala 60 do 75
milijonov mark - Nova turbina bi bila bistveno bolj obremenjena od sedanjih
BRESTANICA - V Sloveniji v zadnjih petih letih, če odštejemo Vrho
vo, nismo postavili nobenega objekta za proizvodnjo električne energije.
In če je poraba elektrike v Sloveniji takoj po osamosvojitvi padla, se
le-ta zadnja leta skokovito povečuje. Če se bo sedanje naraščanje v višini
3 odstotkov nadaljevalo, bi Slovenija vsako leto potrebovala novo turbi
no z zmogljivostjo 60 megavatov, zato bo zlasti zaradi primanjkljajev
rezervne in variabilne energije investicija v javnem podjetju Termoelek
trarna Brestanica, ki naj bi bila do leta 1999 bogatejša za novo plinsko
turbino, gotovo velikega pomena za trdnejši slovenski elektroenergetski
sistem.
Termoelektrarna Brestanica
ima sicer intervencijsko vlogo, pri
čemer izstopa njena možnost za
gona brez zunanjega vira, kar je
pomembno za bližnjo Nuklearno
elektrarno Krško. Thko imajo tur
bine v Brestanici 80 do 170 zago
nov letno, pri čemer povprečni
zagon traja 3 do 4 ure. Nova tur
bina, ki naj bi imela moč 70 do 125
megavatov, pa bi imela več obra
tovalnih ur. Kot pravi direktor
Termoelektrarne Brestanica mag.
Drago Fabijan, naj bi nova turbi
na obratovala 12 do 16 ur na dan,
s čimer se bo tako povečala tudi
rentabilnost obratovanja.
Plinske turbine, ki jih odlikuje
velika elastičnost, kratki zagon
ski čas in ekološka neoporečnost,
so trenutno v svetu najbolj iskana
vrsta turbin v energetiki. Zaradi
sorazmerno nizke cene investicije
se le-ta povrne že v petih do sed

mih letih.
Tlirbina v Brestanici naj bi
omogočila iztočasno kurjenje olja
in plina, investicija pa se bo giba
la med 60 in 75 milijoni nemških

Drago Fabijan, direktor javnega
podjetja Termoelektrarna Bresta
nica

mark. Čeprav so potrebe v Slove
niji po rezervni in variabilni ener
giji precej večje in naj bi po konč
nem načrtu v Brestanici postavili
dve novi turbini, pa bi bil to naen
krat prevelik finančni zalogaj,
čeprav se popusti za dve turbini
bližajo celo desetim milijonom
mark. Natančna moč nove turbine
še ni znana, ponudbe pa se giblje
jo med 70 in 125 MW. Letos je bil
namreč izveden mednarodni raz* Možna proizvodnja nove tur
bine bi bila 500 do 850 milijonov
kilovatnih ur letno, cena pa ob
polnem delu turbine ne bi preseg
la 9 pfenigov za kilovatno uro, kar
bi energijo iz plinske turbine
uvrščalo med najkonkurenčnejše
energije v Sloveniji. Sicer pa so v
brestaniški termoelektrarni letos
za posodobitev in rekonstrukcijo
obstoječih objektov namenili 5
milijonov nemških mark, lani pa
4 milijone, tako da so naprave v
dobrem stanju.
pis, na katerega se je javilo kar
sedem vodilnih svetovnih proizva
jalcev plinskih turbin. Končni iz
bor izvajalca bo opravljen marca,
v začetku julija naj bi podpisali
pogodbo, rok za postavitev tur
bine pa je 18 do 24 mesecev.
T GAZVODA

Praznik varstveno-delovnega centra
Novomeški varstveno-delovni center je praznoval 15. rojstni dan - V novi zgradbi že
dve leti - Radi bi razširili mizarsko delavnico - Skrb za celosten razvoj varovancev
NOVO MESTO - Novomeški varstvenodelovni center, edini med 40imi centri v Sloveniji, kije pridružen domu starejših občanov, je pred
kratkim praznoval 15-letnico delovanja. Ob tej priložnosti so pripravili
praznovanje, ki so se ga udeležili številni starši duševno in telesno
motenih otrok in tudi gostje, ki so delavcem centra in varovancem
zaželeli še veliko uspešnih in prijaznih dni in jim poklonili tudi darila.
Novomeško društvo za pomoč duševno prizadetim Sožitje je VDC-ju,
predvsem pa trem njihovim udeležencem specialne olimpiade febru
arja v Kanadi, podarilo sobno kolo.
Vodja novomeškega VDC-ja
Ema Luzarje v nagovoru gostom
na kratko orisala zgodovino cent
ra in povedala, kaj načrtujejo za v
prihodnje. Pred 15-imi leti, ko so
sc v Novem mestu odprla vrata
delavnic, so dobile zaposlitev,
vodenje in varstvo prve osebe
motene v telesnem in duševnem
razvoju. Prvo kooperacijsko delo
je tedaj ponudila Krka, tovarna
zdravil, vzporedno pa je začel na
stajati lasten program. V delo se
je vključevalo vedno več prizade
tih in prostori so postali premajh
ni. Leta 1983 so sc preselili v nove,
večje prostore. Razširili so pro
gram dela, začeli so sodelovati
tudi z novomeško tiskarno in
nekaterimi zasebnimi podjetji.
Napredovalo pa je tudi strokovno
delo z varovanci. Pred dvomi leti
pa so sc vselili v novo stavbo v
neposredni bližini doma starejših,
v kateri je prostora za 68 postelj
in 45 delovnih mest v delavnici.
V dnevnem ali celodnevnem
varstvu je 66 oseb, od tega jih 50
biva v VDC-ju, med njimi je 16
težje prizadetih. Z njimi dela 24
zaposlenih, od specialnega peda
goga, socialne delavke, delavnega
terapevta do vzgojiteljev in medi
cinskih sester. Lastni program so
v mizarski delavnici razširili na
področje obdelave lesa in letos

PRAZNIK VARSTVENO-DELOVNEGA CENTRA - Letos mineva pet
najst let od prvih začetkov delavnic pod posebnimi pogoji. V teli letih so se
pogoji za varovancev izboljšali, saj so se pred dvema letoma preselili v novo
stavbo, za katero se je zelo zavzemala tudi direktorica doma starejših
občanov Lojzka Potrč. Na sliki ob torti so varovanci, ki so za večletno delo
v delavnicah prejeli priznanja. (Foto: J. Dorniž)

naredili preko 5000 namiznih
koledarjev in več kosov pohištva.
Poleg dela v delavnicah se v
VDC-ju varovanci ukvarjajo tudi
z drugimi dejavnostmi, ki so po
membne za njihov celostni razvoj,
pišejo, rišejo, telovadijo, hodijo na
izlete. Kaj delajo in kakšno je
vzdušje v centru, pa so varovanci
nazorno prikazali v kulturnem

Ljubljansko pismo

Strah pred reformo
Zakaj beg med upokojence
- Kako bo z upokojevan
jem od Novega leta naprej
LJUBLJANA - V letu 1997,
ki nam prihaja naproti, nas čaka
že nekajkrat odložena, vendar
neodložljiva naloga: reforma
pokojninskega sistema. Redno
izplačevanje pokojnin pomeni
za pokojninsko blagajno (in
državo) vse hujše breme, in to
zato, ker število upokojencev
nezadržno narašča. Od leta
1990 se je povečalo za več kot
100.000 oseb, medtem ko se je
število aktivnih zavarovancev
znižalo celo za 117.000 oseb. Tb
pomeni, da mora v pokojnin
sko blagajno za 443.000 pokoj
nin denar prispevati (le)
767.000 zaposlenih.
Razmerje med upokojenci in
zaposlenimi se je v tem obdob
ju povečalo na 1:1,68. Tisoč
zaposlenih vzdržuje že 595 upo
kojencev. Kljub “striženju”
pokojnin, ki si ga je privoščila
prejšnja vlada, pa je upokoje
vanje za mnoge vabljivo - celo
edina možnost, da si zagotovi
jo redne prejemke za kolikor
toliko znosno življenje.
Po zakonu o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju bo
dobil zavarovanec (od L janu
arja 1997 naprej) pravico do
starostne pokojnine, ko bo do
polnil starost 63 let (M) oziro
ma 58 let (Ž) in 20 let pokoj
ninske dobe. Zavarovanec, ki
nima 20 let dopolnjene pokoj

programu, ki so ga pripravili za to
priložnost.
J. DORNIZ

IZLET OD VIŠNJE
GORE DO MULJAVE
NOVO MESTO - Planinska
skupina Krka vabi v nedeljo, 22.
decembra, na pot od Višnje Gore
do Muljave, na ogled Stične ter na
vzpon na Pristavo (674 m). Odhod
avtobusa izpred Krke ob 7. uri.
Cena prevoza znaša za odrasle
800, za otroke 500 tolarjev, ogled
samostana pa stane za odrasle
400, za otroke pa 200 tolarjev.
Prijave zbirajo do četrtka (tel.
312-537).
ninske dobe, pa pridobi pravi
co do starostne pokojnine, ko
dopolni 65 let (M) oziroma 60
let (Ž) starosti in najmanj 15 let
zavarovalne dobe.
Pravico do predčasne pokoj
nine pa zakon iz leta 1992 ome
juje na stečajne in presežne
delavce, delovne invalide in
dolgotrajno brezposelne. Pogoj
za njihov predčasni odhod v
pokoj je, da dopolnijo 35 let
pokojninske dobe in 58 let sta
rosti (moški) oziroma 30 let
pokojninske dobe in 53 let sta
rosti (ženske). Ker pa za zava
rovance s polno pokojninsko
dobo obstaja možnost upoko
jitve pri nižji starosti - v letu
1997 58 let (M) oziroma 53 let
(Ž) - številni zavarovanci, ki bi
lahko uveljavili predčasno po
kojnino, raje dokupijo manjka
joča leta pokojninske dobe zlasti čas šolanja in služenja
vojaškega roka. Nakup leta
pokojninske dobe znaša trenut
no 223.418,88 tolarjev.
Da bo reforma pokojninske
ga sistema prizadela tiste, kijih
upokojitev šele čaka, se vč.
Vendar se je boje tudi sedanji
upokojenci, zlasti tisti, ki jim
očitajo “privilegirane pokoj
nine”. Upravičeno?
“Reformatorji” pokojnin
skega sistema zatrjujejo, da je
strah teh in drugih upokojencev
odveč. Država, pa naj bo na
oblasti ta ali ona strankarska
koalicija, za nazaj ne bo prekli
cala zakonov, pa naj se ji zdijo
še tako krivični. V imenu novih
spoznanj o tem, kaj je in kaj ni
pravično, kaj je privilegij in kaj
ni, nobena oblast ljudem ne
more preprosto odvzeti ali na
novo odmerjati pokojnin, če so
jim bile ob upokojitvi zakonito
odmerjene.
VINKO BLATNIK
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[Novomeška kronika]
AFRICA - Po mestu so viseli
plakati s tako vsebino: AFRICA
- Izbor za najlepšo Slovenko.
Predtekmovanje v petek, 13. 12.
Navedeni so bili tudi sponzorji.
Pa se neuki človek sprašuje, kaj je
zdaj to? Če so najlepšo Slovenko
že izbirali v petek, trinajstega, kje
in ob kateri uri se je to odvijalo?
Mar opolnoči v kakšni deželi v
črni Afriki, ko so vse Slovenke
črne? Kaže, da je bilo to tekmo
vanje bolj na črno, le plakati niso
viseli na črno, ampak na za to
določenih oglasnih mestih.
ŽIV MRLIČ - Na naslov mo
žaka, stanujočega Nad mlini v
Novem mestu, so 20. novembra iz
našega oglasnega oddelka posla
li položnico za plačilo oglasa. Po
treh tednih je pošta prišla nazaj s
poštnim zaznamkom, daje človek
umrl. Ker ga (je) uslužbenka
pozna(la), je na njegov naslov
telefonirala, da bi ženi izrazila
sožalje. Oglasil pa se je “mrlič”
sam. Povedal je, daje hvala bogu
živ in zdrav, da ni dobil nobene
položnice in da zadnje čase sploh
ne dobiva pošte. Torej je - poštno
mrtev.
CLOSED - Spakovanje in bu
tasto afnanje s tuje zvenečimi
imeni raznih “blazno uspešnih"
trgovinic, firmic in deoojev se kot
kuga širi tudi v naših dolenjskih
krajih, zlasti v podgorski pre
stolnici. Shopov, kolikor hočeš,
samo da bi jih čim več ošopali. Na
eno takih veletrgovin, ki ni večja
kot sekret na štrbunk, prodaja pa
najbolj “kul” italijansko robo, ka
dar je zaprta, obesijo zanikrn
kartonček z na roko nakracanim
- CLOSED. Zakaj ne kar klozet?
KRAGULJI - V Škocjanu so
hudomušni ljudje in njihov župan
ni zadnji med njimi. Ko je na zad
njem občinskem svetu beseda
tekla o delitveni bilanci in o
napovedanem ustanavljanju no
vih občin na območju sedanje
“mestne” novomeške, je župan
Povšič navrgel: “Ko bodo nastale
še štiri nove občine, se novomeški
župan ne bo mogel več tako post
avljati. Kot sabenjek bo okoli s
kragulji fehtal...” Thko so namreč
včasih reveži, ki so izsledili kra
gulje gnezdo, pobrali mladiče in
z njimi hodili po vasi, ljudje pa so
jim dajali skromne darove, ker je
bilo tako manj tatov njihovih
piščancev.

Ena gospa je rekla, da bi morali
novomeškega župana poslati na
'ečaj v partnersko mesto I.angenhagen. Tam namreč županja po
imenu pozna varovance centra za
Prizadete osebe in se tudi slučajno
ne more zgoditi, da se ne bi udele
žila njihovega prednovoletnega
Ječanja.

iSuhokranjski drobiž
KONEC STAREGA LETA Upokojenci in upokojenke iz DU
Dvor in DU Žužemberk so imeli
srečanje in silvestrovanje. Dvor
ski upokojenci so se zbrali v
| Nedeljo v gostilni Stupar na Dvoj ru, medtem ko so bili Žužemberi Žani v gostilni Zupančič.
PONATIS RAZGLEDNIC Turistično društvo Žužemberk1 Dvor je dalo v ponatis novih
10.000 razglednic z raznimi moI '>vi. Spomladi bo na novo izšla
j složenka Po rimski cesti v angle
škem jeziku. Namenjena bo vsem
'uristom, ki zaidejo v te kraje, le h
Pa bo čedalje več, pravi predsed; tik društva Vlado Kostevc. Med
drugimi zanimivostmi teh krajev
So Žužemberk z okolico, rimska
i cesta. Zajčev mlin in Dvor s
Plavžem, ki jih zajame projekt
kulturne dediščine Dolenjske in
tlele krajine. Predstavljen ježe bil
ta berlinski turistični borzi.
GOST TONE PARTLJIČ - V
Ponedeljek dopoldne je bil gost
°snovne šole Žužemberk pisatelj
'U poslanec Tone Partljič. S sabo
Jc prinesel vrsto knjig, odgovarjal
Pa je tudi na vprašanja učencev.
Kot ponavadi so bili njegovi
°dgovori zanimivi in hudomušni.
Najboljša strelca Najboljša strelca la hip v Suhi
krajini v streljanju z lokom sta go
tovo Martin Fabjan iz Lipja in
grenki Jcnkole z Dvora. Martin
pabjan ima vrsto priznanj, osvo
jenih na državnem prvenstvu v
streljanju z lokom in tudi s pištoVse bolj se uveljavlja tudi mlal di Frenki Jenkole, ki je nedavno
, Na odprtem državnem prvenstvu
v streljanju z lokom dosegel iz' vrstno peto mesto.
S. M.
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Podražitev vrtcev po več kot letu
Novomeški vrtci so bili med najcenejšimi v državi - Opozicija v občinskem svetu
dvakrat preprečila podražitev - Bo 10 do 15 odst. otrok v vrtcih zastonj?
NOVO MESTO - Z decembrom so novomeški vrtci dražji za 24 do
42 odst., vendar se prispevki staršev za plačilo vrtca do prihodnjega
marca ne bodo povečali za več kot 10 odst. Podražitev so sprejeli na
zadrgi seji občinskega sveta, medtem ko prej ta predlog že dvakrat ni
dobil večine v mestnem svetu, proti njemu pa so bili opozicijski svetni
ki, češ da vrtci ne bi imeli finančnih težav, če bi jim občina nakazovala
ves denar, ki ga v okviru zagotovljene porabe prispeva država.
Kakor koli že, cene v novome
poprej.
ških vrtcih se niso povišale več kot
Zaradi napovedane nove za
leto dni, od lanskega septembra,
konodaje, ki je začela veljati pred
in so bile med najnižjimi, če ne kar
kratkim, niso letos spomladi opra
najnižje v Sloveniji, za 30 do 40
vili niti običajnega preračuna
odst. nižje kot v drugih občinah.
prispevkov staršev, kar je vedno
Sedaj se je največ, za 42 odst.,
prineslo tudi podražitev; tako so
povečala cena vrtca za otroke
starši prispevali za dejavnost
novomeških vrtcev le še četrtino
med 3. in 7. letom starosti, ki po
sredstev, tri četrtine pa je šlo iz
• Poleg tega imajo po novih pred
občinskega proračuna. To razmer
pisih pravico do brezplačnega vrt
je naj bi sicer bilo 60:40, kakšno pa
ca (plača seveda občinski prora
bo po podražitvi, se še ne ve, saj
čun) tisti otroci, ki so upravičeni
na občini še niso naredili izraču
do denarnih pomoči, takih pa je
na. Ker se vrtci toliko časa niso
v novomeških vrtcih od 10 do 15
podražili in ker ni bilo niti maj
odst., družinam, ki imajo v vrtcu
skega preračuna, je bil izpad pri
hodkov vrtcev od plačila staršev še
več otrok, pa pripada poseben
popust.
toliko večji, to pa je morala pokrinovem znaša povprečno (med
posameznimi vrtci so razlike)
31.742 tolarjev na mesec; za otro
ke od 1 do 3 let starosti se je vrtec
podražil za 34 odst. in sedaj znaša
povprečno 35.685 tolarjev na
mesec; družinsko varstvo je po
novem dražje za 24 odst. in stane
37.329 tolarjev na mesec, mala
šola, ki traja do 6 ur na dan, pa
19.281 tolarjev ali 33 odst. več kot

Mirna Peč
želi imeti
svojo občino
Pobudo podpira tudi
novomeški občinski svet
MIRNA PEČ - Ena od
pobud za ustanovitev nove
občine na območju sedanje
Mestne občine Novo mesto
je prišla iz krajevne skupno
sti Mirna Peč. Pobudo so na
zadnji seji občinskega sveta
obravnavali in jo podprli, se
pravi; da bo občinski svet
Državnemu zboru predlagal
ustanovitev nove mirnopeške
občine.
Ker v sedanji KS Mirna
Peč, ki naj bi postala samo
stojna občina, živi le 2.750
prebivalcev in ne vsaj 5.000,
kolikor naj bi jih bilo po
enem od meril, jc potrebno
navesti še dodatne razloge za
ustanovitev občine. Mirnopečani to utemeljujejo z geo
grafsko zaokroženostjo se
danje krajevne skupnosti in
želene občine, z bogato zgo
dovino teh krajev, saj je bila
mirnopeška prafara omenje
na že leta 1128 in je tudi del,
na katerem danes stoji Novo
mesto, spadal pod to faro; na
gospodarskem področju je
najmočnejše kmetijstvo, ima
jo tovarno Beti, ki zaposluje
pretežno ženske, v Mirni Peči
je več kot 60 obrtnikov in
podjetnikov.
Poleg tega imajo v kraju
popolno osemletko, kar pa se
tiče zdravstva, deluje le zobo
zdravstvena ambulanta, splo
šna zdravstvena ambulanta
pa že tri leta ne več. Imajo
več trgovin, komunalna
opremljenost krajevne skup
nosti jc dobra in v kratkem
naj bi še zadnji dve vasi,
Goriška vas in Vrhovo, dobili
vodovod; deluje čistilna na
prava, zgrajenega je 12 km
kanalizacijskega omrežja. Iz
vseh naseljih v krajevni skup
nosti odvažajo odpadke, črna
odlagališča so sanirali. Poko
pališči sta v Mirni Peči in v
Globodolu. V Mirni Peči je
poštni urad, telefon imajo v
vseh vaseh. Občinska uprava
bi lahko delovala v prostorih
sedanje krajevne skupnosti.
Tako bi morali v prvi vrsti ker števila prebivalcev pač ni
moč čez noč povečati za še
enkrat - poskrbeti, da bi v
Mirni Peci spet začela delo
vati splošna zdravstvena am
bulanta.
'
. _
A. B.
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ti občina kot ustanovitelj. Tilko je
novomeška občina pokrivala tudi
(ne)plačilo staršev za otroke iz
šentjernejske občine, od koder je
v novomeških vrtcih več kot 50
otrok.
Od začetka tega leta je občina
vrtcem pokrivala sredstva za plače
s prispevki in druge osebne pre
jemke, ne pa razlik pri materi
alnih stroških, kijih niso pokriva
li starši. Zato so se vrtci znašli v
hudi finančni zagati. Ta naj bi se z
zadnjo podražitvijo postopoma
unesla. Kot rečeno, se po novem
pravilniku do marca prispevek
staršev ne bo povečal več kot za
desetino. Thko so starši za otroke
do 2. leta starosti do sedaj plače
vali 17.935 tolarjev na mesec, pos
lej pa bodo največ 19.728 tolarjev;
za otroke od 2. do 3. leta starosti
bo sedaj najvišja oskrbnina
17.596, doslej pa je znašala 15.972
tolarjev; za otroke od 3. do 7. leta
starosti bodo starši po novem
plačevali največ 14.453 tolarjev na
mesec (do sedaj 13.410 tolarjev)
in za otroke v družinskem varst
vu 19.813 tolarjev na mesec (do
sedaj 18.012).

PRIZNANJA ZA PROSTO
VOLJNO DELO - Generalni
sekretar Rdečega križa Slove
nije pri podelitvi priznanja eni
izmed aktivistk.

Priznanja RK
NOVO MESTO - Ob 130letnici Rdečega križa na Slo
venskem je minuli četrtek
novomeška območna orga
nizacija Rdečega križa pova
bila v prostore hotela Krka
svoje številne aktiviste. Ge
neralni sekretar Rdečega
križa Slovenije Mirko Jelenič
je najzaslužnejšim podelil
priznanja. Skupaj so podelili
82 priznanj aktivistom za
delo v krajevnih organizaci
jah in območnem odboru ter
20 organizacijam in ustano
vam, od krajevnih skupnosti
do osnovnih šol in podjetij.
Še posebej so se zahvalili to
varni zdravil Krka, zavaro

Mii

valnici Tilia, novomeški bol
nišnici in kartuziji Pleterje.
“Rdeči križ Slovenije praz
nuje letos 130 let delovanja,
leta 1866 so v Ljubljani usta
novili Društvo žena za po
moč ranjenim in bolnim vo
jakom. Popolno samostoj
nost je Rdeči križ pri nas do
segel leta 1991, državni zbor
pa je januarja 1993 sprejel
Zakon o RK Slovenije in z
zakonom proglasil, da je RK
Slovenije neodvisna, human
itarna organizacija nacional
nega pomena,” je v svojem
govoru poudaril predsednik
novomeške območne orga
nizacije Zvone Šušteršič. Na
podlagi novega zakona je bila
speljana tudi nova organizi
ranost. V Novem mestu seje
nekdanja občinska organiza
cija preimenovala v območno
organizacijo za občino Novo
mesto, Šentjernej in Škocjan,
Skupaj združuje 35 krajevnih
organizacij, v katerih prosto
voljno dela preko 500 aktivi
stov.
Za dolgoletno delo, po
moč in podporo pri uresniče
vanju humanitarnega poslan
stva se je aktivistom zahvalil
tudi generalni sekretar RKS
Mirko Jelenič, kije novome
ško območno organizacijo
pohvalil kot zelo aktivno in jo
dal za zgled ostalim v Slo
veniji.
J. D.

VABILO ZA
KOLEDOVANJE
*
DRAŽJI VRTEC - V tretjem posku
su je občinski svet le sprejel podra
žitev vrtcev. Programi vrtcev so se
tako podražili za 24 do 42 odst.,
starši pa bodo sprva plačevali dese
tino dražjo oskrbnino.

ŠENTJERNEJ - Občinski od
bor SKD Šentjernej priredi v
nedeljo, 5. januarja 1997, ob 17.
uri pred občinsko stavbo koledo
vanje treh kraljev. Skupine, ki
želijo sodelovati, se lahko prijavi
jo Leopoldu Švalju na telefonsko
številko 42-319.
OO SKD Šentjernej

Romi gradijo brez naročilnic

DNEVI PASSATA- Avtohiša Berus, lastnika Boštjana Berusa, je pripravila
v petek, 13. decembra, predstavitev najnovejšega Volkswagnovega modela,
osebnega avtomobila znamke Passat, kijepr\’a tovrstna demonstracija v Slo
veniji. Razstavljene modele (na sliki) si je ogledalo veliko število ljubiteljev
osebnih vozil, zanimiv je tudi za tiste z malo plitvejšim žepom. (Foto: S. D.)

Romskim družinam največ 50 tisočakov socialne pomoči
na mesec, če otroci redno hodijo v šolo
NOVO MESTO - Jeseni smo
pisali o nezadovoljstvu krajanov,
ki živijo v bližini na črno zgrajene
ga romskega naselja v Dohruški
gmajni v škocjanski občini. Romi
naj bi povzročali vse večjo škodo
bližnjim kmetom, šc naprej širili
naselje in z neregistriranimi in
tehnično neustreznimi avtomobili
povzročali nevarnost na okoliških
cestah. Škoejanci očitajo tudi vi
soke denarne dodatke, ki naj bi jih
dobivali Romi, in številne naročil
nice, s pomočjo katerih širijo rom
sko naselje. Direktor novomeške
ga Centra za socialno delo Alojz
Simončič pravi, da so bile te
obtožbe izrečene dokaj počez in
da zavajajo javnost.
“Romi so naši državljani in jim
denarni dodatki pripadajo po za
konu, Center pa mora izvajati
sprejete zakone,” pravi Simončič.
Romi nimajo ne katastrskega
dohodka ne lastnine, pa tudi
zaposleni niso nikjer; ker imajo
številne družine, od 5 do 6 otrok,
jim pripadajo dokaj visoki denar
ni dodatki. Vendar Simončič pou
darja, da ti ne presegajo 50 tiso
čakov na družino na mesec, veči
no tega zneska pa dobijo v obliki
naročilnic za hrano in za plačilo
šolske malice, učbenikov in obla
čil za šoloobvezne otroke. Da so
upravičeni do denarnega dodatka,
morajo otroci redno hoditi v šolo.
Denarnega dodatka ne dobivajo
celo leto, ampak predvsem v zim
skih mesecih, poleti pa Romi sami
poskrbijo za zaslužek z nabira
njem zelišč. Denarni dodatek je
vezan na zajamčeno plačo, ki od

AKCIJSKA PRODAJA V
NOVOTEKSOVI
TKANINI
NOVO MESTO - V prostorih
Novoteksove menze bo v petek,
20. decembra, od 8. do 18. ure in
v soboto, 21. decembra, od 8. do
12. ure akcijska prodaja kvalitet
nega in modnega metražnega bla
ga. Za kupce so pripravili tudi 5odstotni božično-novoletni po
pust.

1. oktobra znaša 34.107 tolarjev;
na odraslega pride 52 odst. zajam
čene plače, na otroke do 6. leta
starosti 29 odst., na otroke od 7.
do 14. leta 34 odst. in za otroke od
15. leta do zaključene šole 42 odst.
zajamčene plače.
Simončič poudarja, oa so bili po
krivem obdolženi, da je Center
Romom izdajal številne naročilni
ce za gradbeni material. Odkar so
iz nekdanje novomeške občine
nastale tri, so na Centru izdali le
naročilnice za 3 vreče cementa in
2 kubika peska ter 20 m-’stiropora. V letošnjem letu niso izdali niti
ene naročilnice.
J. D.

PREDNOVOLETNO SREČANJE - Novomeško društvo za pomoč
duševno prizadetim je minulo soboto na srečanju poskrbelo tudi za obdaritev
duševno in teleseno motenih oseb iz vseh treh občin. (Foto: J. Dorniž)

Društvo, kjer delajo same ženske
Sožitje - novomeško društvo za pomoč duševno prizadetim pripravilo prednovoletno srečanje
- Letos še posebej aktivni - Okrog 250 ljudi - Darila tudi za šolo, VDC in vrtec
NOVO MESTO - “Narava je včasih muhasta, del narave pa je tudi
človek, s katerim se narava včasih prav tako kruto poigra. Starši se
sprašujemo: zakaj ravno moj otrok? Vendar je tudi vsaka slaba stran
za nekaj dobra, in če bi bili naši otroci zdravi, potem se verjetno ne bi
nikoli srečali,” je minulo soboto na že tradicionalnem prednovoletnem
srečanju, ki gaje organiziralo Sožitje - novomeško društvo za pomoč
duševno prizadetim, namesto uvoda povedala predsednica društva
Anica Stankovič.
s predstavniki strokovnih služb,
V prostorih srednje tehniške in
na katerem so ponovno izpostavili
zdravstvene šole v Novem mestu
vprašanje vzgoje in izobraževanja
se je zbralo več kot 100 družin oz.
otrok s kombiniranimi motnjami.
okrog 250 ljudi iz novomeške,
Gre za skupino otrok, ki so težje
šentjernejske in škocjanske obči
in težko prizadeti in so bili do
ne, med gosti pa: 'Buda Medved,
sedaj v vrtčevskem razvojnem
predstavnica Zveze društev Sožit
oddelku. Starši jih niso želeli dati
je, delovna terapevtka Darja
v zavode po Sloveniji, ampak so
Galič in dr. Diana Majstorovič iz
želeli, da se jim zagotovi ustrezna
razvojne ambulante novomeškega
vzgoja in izobraževanje v občini,
zdravstvenega doma in šentjernejkar se bo tudi zgodilo. Novembra
ski župan Franc Hudoklin.
je občina že pričela adaptacijo
Novomeško društvo Sožitje, v
prostorov na šoli, kjer bo nov od
katerem delajo same ženske, je
delek OŠ Dragotin Kette.
bilo letos še posebej aktivno.
Poleg letovanj in izleta v Šent
Predsednica društva Anica Stan
jur pri Celju so v začetku novem
kovič je povedala, da so med
bra organizirali nadaljevalni vi
drugim med počitnicami organizi
kend seminar za družine z mote
rali varstvo za otroke v prostorih
nimi otroki na Otočcu, ki se ga je
VDC-ja, skupaj z Dolenjskim
udeležilo 11 družin. Od začetku
društvom za cerebralno paralizo
leta pa so uvedli tudi uradne ure
pa so v juniju pripravili sestanek

za člane društva in sicer vsak prvi
ponedeljek v mesecu od 16. do 18.
ure v prostorih društva v Varstveno-delovnem centru v Novem
mestu.
Ob 40-ietnici osnovne šole
Dragotina Ketteja je društvo šoli
podelilo televizor z videoreko
rderjem, ob 15-letnici Varstveno• Poleg že omenjenega so v dru
štvu poskrbeli tudi za obdaritev
motenih oseb. Pripravili so 150
daril v vrednosti 2.500 tolarjev.
Daril in prijetne zabave so bili vsi
udeleženci srečanja zelo veseli, še
najbolj pa tisti, ki so sicer doma
in je bila to zanje ena redkih
priložnosti za zabavo in druženje.
Za kulturni program so poskrbe
li varovanci VDC-ja, za zabavo pa
ansambel Stil.
delovnega centra so njihovim
varovancem, predvsem pa trem
tekmovalcem, ki se bodo februar
ja udeležili specialne zimske olimpiade, podarili sobno kolo, vrtcu
pa kamero za spremljanje razvo
ja motenih otrok. j. DORNIŽ
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MM I Z M ASIH OBČI
Le kritike ne bodo rodile sadov

M

MM

Direktorica Centra za socialno delo Nada Krašovec je prepričana, daje pri socializaciji
metliških Romov že napredek, svetniki pa zatrjujejo, da so Romi vsak dan večji problem
METLIKA - Večje število Romov živi v 13 slovenskih občinah, med
njimi tudi v metliški. Po podatkih iz letošnjega avgusta jih v šestih
naseljih živi 191, kar je 2 odst. občanov. Čeprav je bila pri nekdanjem
izvršnem svetu komisija za reševanje problemov Romov, je sedanji
občinski svet odločil, da takšna komisija ni potrebna. Kljub temu je
na eni zadnjih sej predlagal, naj Center za socialno delo pripravi vizi
jo reševanja romske problematike.
Čeprav je bilo poročilo obširno,
je med svetniki naletelo na pre
cejšnje kritike. Zanimalo jih je,
kakšni so načrti metliške občine
za delo z Romi in kakšno je reše
vanje te problematike za nadalj
njih deset let. Direktorica Centra
za socialno delo Nada Krašovec je
spomnila, da zgolj s kritiziranjem
ne bodo dosegli napredka, poseb
no pa bi morale pri reševanju
romske problematike sodelovati
krajevne skupnosti, v katerih živi
jo Romi. Po njenih besedah sicer
imajo vizijo reševanja te proble
matike, vendar ni dovolj, da sta
vključena le šolstvo in sociala. “Za
podatke smo zaprosili šolo, zdrav
stveni dom, urad za zaposlovanje
in policijo. Dobili smo jih od vseh
razen od policije, ki je pojasnila,
da podatkov ne more posredovati
zaradi varstva podatkov, ker Ro
mov kot kršiteljev ne vodijo loče
no od ostalih in ker je evidenca pri
centralnem informacijskem cent
ru. Na našem centru pa vemo, da
je prav na področju javne varno

sti z Romi veliko težav, saj imajo
zaradi drugačnega pojmovanja
moralnih vrednot in neprilagoje
nosti pogoste spore z okoliškimi
prebivalci, a tudi med seboj, zla
sti v romskem naselju Boriha,” je
pojasnila Krašovčeva.
Svetnik Alojz Malenšek je me
nil, da glede na gradivo, ki so ga
dobili v roke svetniki, romska
problematika v metliški občini ni
nikakršen problem. “Na seji sve
ta smo predlagali, naj Center za
socialno delo pripravi vizijo reše-

OPOZORILO STARSEM!
METLIKA - Občinska zveza pri
jateljev mladine prosi vse starše iz
metliške občine, katerih otroci, stari
od enega leta do vključno male šole,
niso prejeli osebnega vabila za no
voletno prireditev z obdaritvijo ded
ka Mraza, naj pridejo po vabilo v
Ljudsko knjižnico Metlika, CBE 23.
Vsak predšolski otrok, star več kot
leto dni, bo prejel osebno vabilo
majmanj dva dni pred prireditvijo.

vanja romske problematike. Če
tega ne morejo narediti, naj raje
rečejo, da imajo zaradi republi
ških predpisov zvezane roke. Res
• Na vprašanje, ali je res, da se
bodo Romi iz Borihe preselili na
Svržake, je Nada Krašovec odgo
vorila, da so to natolcevanja, saj
poteka tudi v Borihi postopek
zemljiško-knjižne ureditve in par
celacije zemljišč. Parcelacija na
Svržakih pa bo urejena samo za
Rome s Svržakov.
pa je, da so Romi velik in vsak dan
večji problem,” je bil prepričan
Malenšek, svet pa je naložil občin
ski upravi, da celovito obdela
romsko problematiko.
M. B.-J.

SREČEVANJA V
ARTOTEKI
ČRNOMELJ - V soboto, 20.
decembra, bo ob 19. uri v Špeličevi hiši v Črnomlju otvoritev
razstave z naslovom Srečevanja,
na kateri bodo razstavljali Dirk
Heij, Robert Lozar, Jože Vrščaj in
Mladen Vukšinič. Razstavo je pri
pravilo likovno društvo Artoteka
Bela krajina in bo odprta do 10.
januarja.

Se šola sme imenovati po vojaku?
Po daljši razpravi se je večina svetnikov strinjala, da se osnovna šola v Dragatušu še naprej
imenuje po komandantu Stanetu - Bo OŠ Milke Šobar-Nataše spremenila ime?

JUBILEJ - Tamburaši iz Sodevcev veljajo že dlje časa za legendarne.
Poznani niso le po Sloveniji, ampak tudi izven njenih meja. A tako,
kot so v« čas ostali zvesti pesmim, ki so jih pred petdesetimi in več
leti igrali njihovi predniki, so bili ob jubileju zvesti tudi svojemu
domačemu kraju. Slovesnost so pripravili v telovadnici osnovne šole
Stari trg, ki je bila premajhna za številne goste, med katerimi niso
manjkali niti prof. Mirko Ramovš, ki se že dolgo ukvarja z ljudskim
izročilom, pa župan občine Zreče in poslanec Jože Košir ter direktor
ja zreškega Uniorja in metliškega Kometa, ki imata obrate v Starem
trgu. Na fotografiji: pevci starotrške folklorne skupine so skupaj s
sodevskimi tamburaši odprli slavnostni večer. (Foto: M. B.-J.)

Dober večer, stara majko
Tamburaši iz Sodevcev so svoj pomembni jubilej
proslavili tako, kot najbolje znajo: s pesmijo
STARI TRG OB KOLPI - S
pesmijo “Dober večer, stara
majko”, po kateri so dali tudi
večeru naslov, so sodevski tam
buraši v petek pričeli s celove
černim koncertom, s katerim so
počastili 50-letnico svojega de
lovanja. O njihovem pestrem in
zanimivem delu smo podrobne
je poročali v prejšnji številki
Dolenjskega lista. Sicer pa bo
prihodnje leto izšla tudi knjiži
ca o delu skupine, če pa bodo
dobili sponzorje, tudi zgoščen
ka.
V prepolni telovadnici staro
trške telovadnice je poleg jubi
lantov zvenela pesem gostov:
zagoriških fantov iz Zagorice
pri Dobrem polju, tamburašev
iz Črnomlja pod vodstvom To
neta Grahka, pevk iz Poljanske
doline in harmonikarja Tonija
Verderberja. V svetu krajevne

skupnosti so se odločili, da
nekdanjim še živečim in seda
njim tamburašem podelijo pri
znanja. Od sedanjih članov sku
pine si je za 60-letno igranje
prislužil priznanje Jože Kobe,
za 50-letno Jože Mihelič starej
ši in Peter Barič, za 20-letno
Jurij Kobe in Jože Mihelič
mlajši ter za nekajletno sodelo
vanje v skupini Viljem Štrbenc
in Tone Grahek. Za ustanovitev
tamburaštva v Sodevcih so pre
jeli priznanja Jože Rade, Jože
Barič in Jurij Panjan, za 50-let
no sodelovanje v skupini Ivan
Medved, za 40-letno Mihael
Šterk, prav tako pa so se spom
nili nekdanjega tamburaša Al
berta Samca. Predsednik zdru
ženja tamburaških skupin Slo
venije pa je tamburašem pode
lil Gallusove značke.
M. B.-J.

ČRNOMELJ - Ker so opozicijski svetniki odšli z novembrske seje
prebral sporočilo sveta KS Dragačrnomaljskega občinskega sveta, ko so bili na dnevnem redu predlogi
tuš, ki se ni strinjal s spremembo
odlokov o ustanovitvi osnovnih šol, seja pa je bila potem nesklepčna,
imena šolc\ kar je potrdil tudi
seje nadaljevala pretekli teden. Toda tudi tokrat ni šlo brez zapletov.
Alojz TUrk. Župan Andrej Fabjan
Medtem ko so za sporni 16. člen, zaradi katerega so svetniki zapustili
je, ko je bil izzvan, dejal, daje svet
prejšnjo sejo, našli rešitev, pa seje ustavilo pri imenu osnovne šole ko
KS sicer podprl poimenovanje
ob 16. uri s Čarobno skrinjico go
VESELI DECEMBER
šole po komandantu Stanetu, da
mandanta Staneta v Dragatušu.
stovalo lutkovno gledališče Pika
METLIKA - V zadnjem tednu
pa o tem odloča občinski svet. Ta
Nogavička iz Novega mesta. Na
Že na oktobrski seji je bilo
odločijo v KS, sicer pa ga koman
pred prazniki bo v metliški občini še
pa končno izglasoval, da doseda
slednji dan bodo imeli novoletne
slišati predlog, naj se omenjena
dant Stane ne spominja na revolu
vrsta zanimivih prireditev. Tako bo
prireditve na metliški in podzemelj
nje ime dragatuške šole ostane.
cijo, ampak na slovenstvo. Svetnik
šola imenuje le po kraju. Thkrat je
danes. 19. decembra, ob 16. uri v
ski šoli, v četrtek, 26, decembra, pa
ravnateljica Stanislava Badjuk
Srečko Matkovič je dodal, da se v
Tildi pri predlogu za izdajo od ljudski knjižnici praznična delavni
bo dedek Mraz obiskal še otroke iz
pojasnila, da se šola že 34 let ime
KS očitno strinjajo z imenom šole,
loka o ustanovitvi OŠ Milke Šo ca, v kateri bodo aranžirali darila. V
metliškega okoliša.
nuje po komandantu Stanetu in še
če niso dali drugega predloga.
bar-Nataše je Anton Škof pripontpetek. 20. decembra, bo ob 15. uri v
nihče ni dal pobude za spremem
Čeprav se je večina svetnikov
nil, da ni utemeljitve, zakaj nosi
saborskem kulturnem domu dedek
bo imena. Svetnik Silvo Grdešič je
strinjala, da ime šole ostane, je
takšno ime, in predlagal novo: OŠ
Mraz obiskal in obdaril predšolske
NOVOLETNI DIRENDAJ
menil, da Črnomaljci nimajo
Franc Ivanušič na novembrski seji
otroke, ob 18. uri pa bo v kulturnem
Sadež. Ravnateljica Ema Šujica je
pravice dajati ime osnovni šoli v
znova predlagal amandma za nje
domu v Metliki koncert učencev
ČRNOMELJ - V Črnomlju na
dejala, da jih na šoli ni nihče
Dragatušu, ampak naj se o tem
metliške enote Glasbene šole Črno
govo spremembo, a do obravnave
daljujejo s pestrim programom
vprašal, kakšno ime želijo. Šolo so
melj. Koncert okteta Vitis, ki je bil
prednovoletnih prireditev z naslo
ni prišlo, zato ga je ponovil še na
preimenovali leta 1974, ko so uki
v programu pomotoma napovedan
vom Novoletni direndaj. Ttko bo v
seji pretekli teden.
nili ime “posebna šola”. Po nje
za soboto, 21. decembra, bo v Gangsoboto, 21. decembra, ob 19. uri v
Tudi Janez Kure in Anton Škof
nem doslej ime ni nikogar motilo,
PRAZNIČNI ŽIVŽAV
lovent razstavišču v četrtek, 26. de
kulturnem domu praznični večer s
sta se strinjala s spremembo ime
sicer pa se je šola predstavljala v
cembra. ob 19. uri. V nedeljo, 22.
črnomaljsko godbo na pihala in go
IN ŠTEFANJE
na, saj je bil komandant Stane
Beli krajini in Sloveniji predvsem
decembra, bodo ob 16. uri v metli
stjo Ireno Vrčkovnik, podelili pa
z delom in požrtvovalnostjo učite
SEMIČ - V Semiču so v
škem kulturnem domu na prireditvi
bodo tudi nagrade za najlepše ure
* Anton Škofje pojasnil, da so se
ljev. Pritrdila je, da se časi spremi
okviru prazničnega živžava, ki
Novoletno pričakovanje nastopili
jene praznične izložbe. V ponede
svetniki odločili, da umaknejo
se pričenja danes, 19. decem
njajo, in če svetniki menijo, da ime
otroci iz otroškega vrtca in metliške
ljek, 23. decembra, bo ob 17. uri v
bra, ob 16.30 v prostorih dru
amandma k 16. členu predlogov
ni primerno, bi bilo prav, da
knjižnici pravljična urica Angelček
osnovne šole. V ponedeljek, 23. de
štva upokojencev Semič z boodlokov o ustanovitvi osnovnih
povprašajo tudi učitelje, in skupaj
brez perutničk, uro pozneje pa v
cembra, bo dedek Mraz obdaril
žično-novoletnim koncertom
šol, ki je bil sporen na prejšnji
bodo gotovo našli primernejše.
kulturnem domu praznični koncert
otroke iz podzemeljskega okoliša, v
učencev glasbene šole, pri
seji. Je pa skupaj z Janezom
M. BEZEK-JAKŠE
učencev Glasbene šole Črnomelj.
kulturnem domu na Suhorju pa bo
pravili številne prireditve. Pol
Kuretom in Milanom Krajncem
ure pozneje bo v šolski knjiž
predlagal amandma, da “člani
nici pravljična ura. V petek, 20.
sveta šole izmed sebe s tajnim gla
decembra, bo v osnovni šoli
sovanjem izvolijo na ustanovni
lutkovna predstava Snežaki
seji predsednika in namestnika
korenjaki in likovna delavnica,
predsednika. Kandidate za oba
naslednji dan pa v kulturnem
lahko predlagajo: delavci zavoda,
V semiški vinoteki Pecel želijo spodbuditi tako druge gostince kot goste, da bi bolje
domu otroški film, v vinoteki
svet staršev, ustanovitelj in člani
Pecel pa otvoritev razstave li
spoznali in cenili belokranjska vina - 'Ilidi borza podatkov za vina, ki so naprodaj
sveta zavoda. Za izvedbo volitev
kovnih del na tcmo.“konj”. V
imenuje svet tričlansko komisijo
ponedeljek, 23. decembra, bo
vina kot marsikateri Belokranjec.
SEMIČ - Pred tremi leti, kuje Peter Malenšek odprl v Semiču bife,
in sicer predsednika in dva čla
prišel pred hotel Smuk dedek
ki ga je pozneje razširil v gostilno, je že razmišljal o ponudbi vseh
Peter opozarja še na nekaj: “V
Mraz in obdaril predšolske
na”. Amandmaje bil sprejet.
Beli krajini je veliko malih vinoustekleničenih belokranjskih vin. (.etos spomladi je tudi zares uredil
otroke, v petek, 27. decembra,
vinoteko, prednost pa je dal vinom iz Bele krajine. S tem je želel spod
pa bodo prav tam semiške
vojak, po katerih naj šole ne bi
buditi tudi druge gostince, da bi ponudili gostom dobra belokranjska
• Peter Malenšek ima v vinoteki
karaoke. Prireditve za otroke,
nosile imen. Slednji je še predla
vina, kijih danes v marsikateri gostilni ni moč dobili.
ki se bodo pričenjale ob 17. uri,
Pecel v sodelovanju s semiško
gal, naj občinski svet pridobi urad
Vendar pa je Malenšku v semi
se bodo končale v soboto, 28.
degustacije in iz izkušenj pove, da
podružnico društva vinogradni
no mnenje iz leta 1962, ko je bila
ški vinoteki Pecel, kot je poimeno
decembra, v kullurcm domu z
drugi bolj cenijo belokranjska
kov Bele krajine tudi borzo podat
šola
preimenovana,
in
če
bo
spre
otroškim filmom. V Semiču
val gostilno, za zdaj uspelo zbrati
kov za vina, kijih želijo vinograd
jemljivo,
naj
ime
komandanta
pripravljajo v četrtek, 26. de
poleg ustekleničenih vin metliške
niki prodati, on pa jim poišče
Staneta
ostane.
Tildi
Silvo
Grdešič
cembra, tudi veliko šlefanje.
vinske kleti le še nekaj vin vino
kupce. Po njegovih besedah je bilo
je
želel
slišati
obrazložitev,
čeprav
Ob 9.45 bo povorka športnih in
gradnikov. “Tčžave so, ker v Beli
lani povpraševanje precejšnje,
naj bi imeli glavno besedo pri ime
delovnih konj krenila izpred
krajini ni veliko vinogradnikov, ki
vina pa je bilo zaradi slabše leti
nu krajani. Anton Kralj je prote
gostilne Pezdirc do farne cerk
bi stekleničili vina. A še od teh
ne malo. l.etos je ponudba vina
stiral proti razvrednotenju stvari,
ve sv. Stefana, kjer bo blago
mnogi, ki imajo sicer dobra vina,
večja, vendar se boji, da ga bo že
ki spominjajo na NOB, Vika Lo
slov konj. Sicer pa bo la dan
nimajo urejene dokumentacije za
spomladi zmanjkalo.
zar je menila, da je komandant
tudi zbor in srečanje starih fur
stekleničenje. Vina si zato zaradi
manov, mešelarjev, konjarjev,
Stanc svetla točka v zgodovini
inšpekcijskega nadzora ne upajo
gradnikov, kar je lahko prednost,
kovačev in podkovačev, usta
slovenskega naroda, Boris Mužar
dati v vinoteko. To pa je velika
saj je ponudba bolj pestra, a hkra
novili pa bodo tudi društvo lju
pa, da ime predstavlja tudi blagov
škoda za vinogradništvo,” pove
ti tudi dražja, pa tudi pravega
biteljev konj. Vsemiškem mu
no znamko, s katero je šola pre
Malenšek, ki si želi, da bi vino
učinka ni. Zato bi morali vino
zeju bo prikaz božično-novopoznavna. Srečko Matkovič je
gradniki prinesli v vinoteko čim
letne okrasitve domačije, ki ga
gradniki skupaj tesneje nastopati
več vin. Ker po vinih iz njegove
bodo pripravile članice društva
na trgu in s skupno blagovno
vinoteke povprašujejo predvsem
kmečkih ženks Semič, ob 17.
znamko. Prepričan sem, da bi bilo
i prihajajo od drugod, je
uri pa v farni cervi koncert
potem tudi kakovostnih ustekleni
• Življenje je mogoče razumeti
i dobra in nevsiljiva predmoškega pevskega zbora iz
čenih
vin več,” pravi Malenšek, ki
samo nazaj, toda živeti ga je tre
belokranjskega vinogradMetlike pod vodstvom Albina
v Beli krajini z vinoteko orje lediba naprej. (Kirkegard)
i vinarstva. Za organizi
Žnidariča.
Peter Malenšek ob svoji vinoteki
M. BEZEK JAKŠE
rane skupine pripravi še vodene

Skromna bera kakovostnih vin
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Sprehod po Metliki
NEKDO JE PREDLAGAL,
da bi bilo dobro postaviti po
zdravne table na Gorjancih s
črnomaljske in hrvaške strani. Na
njih naj bi pisalo: Dobrodošli v
deželi metliške črnine. Lahko
tudi kaj drugega, toda table bi
morale biti izdelane v obliki klet
nih vrat. Metliški odgovorni umi
zdaj zamisel premlevajo za šanki
številnih gostiln.
VSE KAŽE, da bo Metlika
praznovala svoj mestni praznik
29. aprila. Na ta dan so bile leta
1365 potrjene mestne pravice,
zato okrog datuma ni pričakovati
kakšnih strankarskih zdrah. Me
stna skupnost bo pripravila bogat
kulturni program. Podeljene pa
bodo tudi plakete mesta Metlika
zaslužnim kulturnim delavcem.
METLIŠKI ŽUPAN BRAN
KO MATKOVIČ zna biti zelo
uslužen mož. Pa se je zgodilo, da
je po družabnem večeru peljal
domov krajana Križevske vasi.
Ko sta prispela tik pred carinar
nico, je župan vprašal: “Zavijem
na desno, kajne, saj pelje ta cesta
v Križevsko vas?” Dobro razpo
loženi sopotnik mu je odvrnil:
“Seveda, še vedno, le če nisi med
svojim županovanjem zgradil
druge ceste do Križevske vasi!”

Črnomaljski drobir
ZASTAVA - V tej rubriki je bil
pred dvema tednoma zapisan
stavek, ki po trditvah Črnomalj
ca, ki se spozna na zakone, pome
ni žalitev črnomaljske zastave kot
simbola črnomaljske občine. Ker
dandanes še marsikje velja, da je
grešnik tisti, ki “greh” pove in ne
oni, ki ga naredi, naj velja na tem
mestu z naše strani črnomaljski
zastavi opravičilo za žalitev. Za
nimivo pa bi bilo vedeti, kakšna
je zasluga zastave za to, da je,
kakršna pač je.
PRIJATELJSTVO - In če je
morda kdo pomislil, da se Črno
maljci in Metličani ne marajo, je
svoje pregrešne misli demantiral
na sobotni dobrodelni prireditvi
v Metliki. Metliški in črnomaljs
ki godbeniki so se tako lepo gle
dali čez dvorano, da jih je bilo ve
selje videti. Kako tudi ne, ko pa
kapelnika obeh godb na pihala
igrata skupaj tudi v ansamblu Be
lokranjci!
MLADENIČI - Na starotr
ške m slavju ob 50-letnici starotrških tamburašev je požel enega
največjih aplavzov predsednik
združenja tamburaških skupin
Slovenije Damir Zajc. Tmiburaše
je pozdravil z “dragi mladeniči”,
to pa utemeljil s tem, da še ved
no igrajo s takšno zagnanostjo
kot pred desetletji. Še več, zanje
velja tako kot za vino: starejši ko
so, boljši so.
50 LET - In ko je bilo prej
omenjene slovesnosti konec, je
eden od domačinov ves vzhičen
dejal: "Kaj takšnega se ne zgodi
v Štarem trgu prav pogosto!”
“Vsakih petdeset let,” je bil
kratek sogovornik.

Semiške tropine
ŠTEVILKE - Zgovoren dokaz,
da pregovor “Navada je železna
srajca” še kako drži, so Semičani,
ki že ob 5. uri zjutraj čakajo na
številke pred vrati tukajšnje zdra
vstvene postaje, čeprav se odpre
šele uro in pol pozneje. Ta nava
da se jih drži še iz časov, ko so v
zdravstveni postaji delili lističe s
številkami za vrstni red pri zdrav
niku, ki je navadno delal le po
štiri ure. Sedaj dela zdravnik poln
delovni čas, tako da ni več bojaz
ni, da kdo - četudi brez številke ne bi prišel na vrsto. A Semičani
ne morejo zlesti iz železne srajce
in zgodi se celo, da zgodaj zjutraj
dobijo številke, ko pa bi morali k
zdravniku, jih ni od nikoder. Ttko
je očitno, da imajo številke tudi
zdravilen učinek.
ULICE - V Semiču so začeli
razmišljati, da bi uvedli nekaj ulic.
Tisti, ki še nekoliko omahujejo,
so predlagali, naj bi najprej pri
pravili okroglo mizo o ulicah.
Bolj odločni pa zatrjujejo, da so
ulice v občinskem središču več
kot nujne. Sedaj so namreč hišne
številke razmetane po naselju po
takšni čudni (ne)logiki, da je
prišlec, ki bi želel najti koga s
pomočjo hišne številke, že vna
prej obsojen na neuspeh.

VOŠČILO
Vesele božične praznike in
srečno, zdravo in zadovoljno
novo leto 1997 želi svojim čla
nom, članom ZB, upokojen
cem in vsem občanom občin
ski odbor stranke DeSUS
Semič.
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Drobne iz Kočevja
DOBROTNIKI - V vseslovenski akciji lokalnih radijskih po
staj “Radijski klic dobrote” so na
kočevskem lokalnem radiu Univox za slovensko Karitas pridobili
1.099.200 tolarjev (za kočevsko
643.500 in za ribniško 455.700).
To je kar dvakrat več denarja, kot
so ga na radiu Univox zbrali lani,
ko so med vsemi lokalnimi radij
skimi postajami v Sloveniji zbrali
največ denarja. Prebivalci kočev
ske in ribniške občine so se tako
tudi letos izkazali kot največji
med vsemi slovenskimi dobrotni
ki. Med skupno okoli 340 daro
valci so bili v veliki večini posa
mezniki z največ darovanimi
prispevki v višini 2-3 tisoč tolar
jev. Podjetja, predvsem velika, so
se slabo odrezala, veliko, a zelo
prijetno presenečenje pa je pre
cejšnje število prispevkov, ki so
jih v tej akciji, kije bila namenje
na otrokom, darovali otroci iz
svojih prihrankov in žepnine. Ob
vseh teh podatkih in poznavanju
gospodarskih in socialnih razmer
v obeh občinah lahko rečemo, da
je prav gotovo res, da je “tam,
kjer je doma revščina, doma tudi
dobrota”. Res pa je tudi, da ima
mo kljub večkrat omenjeni “pro
blematični” mladini na Kočev
skem tudi takšne otroke, ki so
lahko ne le staršem, ampak tudi
nam vsem v ponos.

Ribniški zobotrebci
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ODMEV - Pred nedavnim ob
javljena bodica v Zobotebcih pod
naslovom “Desna ne ve, kaj dela
leva”, ki se je nanašala na delo
ribniške občinske uprave in up
ravne enote in njuno medsebojno
sodelovanje, je naletela na velik
odmev. Sprožila je menda pravo
malo notranjo preiskavo o tem,
kaj bi lahko bilo narobe in kdo bi
lahko rekel, daje kaj narobe. Naš
namen to sicer ni bil, toda če smo
dosegli, da so se delavci upravne
enote začeli spraševati, kje naj bi
bili razlogi za očitke občinskih
delavcev, da jim “nagajajo”, po
tem to tudi ni nič narobe. Prizna
mo, da je bil Zobotrebec morda
malce preostro našpičen oziroma
Premalo pojasnjen v tistem stav
ku, ki bi lahko ob nepozornem
branju izzvenel kot očitek delav
cem upravne enote, da nameno
ma nasprotujejo prizadevanjem
občine. Tega ne trdimo in tudi
tedaj nismo, saj smo zapisali, da
gre za "posledico pretrganih,
včasih neformalnih vezi in sode
lovanja”. Trdimo namreč le to, da
so včasih zadeve potekale veliko
lažje ter da bi lahko tudi sedaj z
manj formalizma in birokratizma
nekatere zadeve reševali hitreje.
To pa velja tudi za Ribnico, čePrav sta občinska uprava in up
ravna enota v Ribnici lahko mno
gim drugim občinam po Sloveniji
Primer dobrega medsebojnega
sodelovanja.

Dobrepoljski krompirčki
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POLICIJSKO PISARNO na
Vidmu je pred kratkim odprla
Policijska postaja Grosuplje. V
njej uraduje ob torkih od 9. do 13.
nre in četrtkih od 15. do 19. ure
vodja policijskega okoliša Marjan
Vlašič. V njej se lahko oglasijo
•udi Stružanci, čeprav Struge
sodijo pod policijsko postajo v
Kočevju.
CESTA SPLUŽENA - Cesta
°d Kočevja preko Strug do Dob
repolja je zgledno splužena in
Popeskana, žal pa se ponekod
Spluženi sneg podira na cesto in
ogroža promet, pa tudi vse veje,
Ki jih je odlomil sneg, niso umak
njene s ceste.
MALO NEDISCIPLINIRANIH - Zadnja policijska prometna kontrola v Kompoljah je poka*ala, da je veni uri peljalo po cesti 100 vozil, od tega le 15 prenitro, za kar pa ni toliko vzrok
divjanje voznikov, kot da je tu
nitrost omejena na 40 km na uro,
čeprav bi bila taka omejitev po'rebna morda le na enem mestu,
KDAJ KOMUNALNI REUAR? - V občini Dobrepolje,
Predvsem v občinskem središču
na Vidmu, bi gotovo potrebovali
komunalnega redarja, ki bi skrbel
*a red v naselju ali naseljih.

USTANOVILI
mladinski klub

. DOBREPOLJE-VDobrepo'Ju so ustanovili mladinski klub, v
katerega so vabljeni mladi, ki
obiskujejo vsaj 8. razred osnovne
kole. Predsednik kluba David Ja
kopič pravi, da v klubu, ki se na
gaja v župnišču, igrajo razne
družabne, športne in druge igre,
, Se pogovarjajo, organizirali pa
5 b°do tudi ples, in dodaja: “Samo
večeri brez alkohola, cigaret in
drugih škodljivih poživil nas kul| inrno in duhovno bogatijo.”
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Grad naj bi obudil duha pripadnosti
dolge tovorne žičnice za dostavo
gradbenega materiala do grajskih
razvalin. Pomemben korak k
uresničitvi zamisli, da bi obnovo
gradu vključili v širša dogajanja v
kočevski občini, ki naj bi združe
vala vse kulturne, športne in
izobraževalne ustanove pa tudi
turistične in gostinske delavce,
trgovce, podjetnike in ostale, pa
so naredili pred dobrim mesecem
in pol, ko so ustanovili odbor za
obnovo gradu Fridrihštajn. Nalo
ga trenutno 9-članskega odbora,
ki mu predseduje eden izmed
pobudnikov akcije obnove gradu
Igor Hočevar z ZGS - OE Kočev
je, namreč ni samo skrb za obno
vo gradu.
Njegov namen je, da bi po vzo
ru tradicionalnih prireditev, kijih
imajo po nekaterih drugih sloven
skih mestih, takšno prireditev or
ganizirali tudi v Kočevju. Namen
prireditve, o kateri trenutno raz
mišljajo kot o tednu ali celo me
secu Veronike Deseniške, kot sk
lopu prireditev, ki bi potekale
nekje v času med 15. junijem in
15. julijem na kulturnem, šport
nem in izobraževalnem področju,
bi bil popularizacija gradu Frid
rihštajn. Obnova gradu bo nam
reč trajala kar nekaj let in bo
zahtevala veliko denarja - del tega
pa bi lahko dobili tudi z organiza
cijo takšne prireditve.
M. LESKOVŠEK-SVETE

Kočevje se kinu ne želi odreči
Potrebno mu bo poiskati novo organizacijsko obliko

UREJANJE DOBREPOLJA - Pred
kratkim so v občini Dobrepolje
sprejeli urbanistično zasnovo Trga.
V pr\'i fazi bodo zgradili mrliške
vežice, r dragi fazi pa še avtobusno
postajo, ki bo prav tako e bližini
pokopališča. Župan Anton Jakopič
je povedal, da mestno jedro dobilo
vso infrastrukturo, posebno pozor
nost bodo namenili obnovi nekate
rih že zgrajenih stavb. (Foto: M.
Glavonjič)

Dvaindvajset
let izkušenj
družinske medicine
Kaj ugotavlja zdravnica
VELIKE LAŠČE - “Na
območju občine Velike Lašče
živi mešano delavsko-kmečko prebivalstvo, ki dela do
poldne v službi oz. opravlja
poklic, potem pa še doma na
kmetiji,” je začela odgo
varjati na vprašanja dr. Da
rinka Grmek-Štrukelj, ki je
že 22 let zdravnica v Zdrav
stvenem domu Velike Lašče.
Pravi, da si je vedno želela
delati na področju družinske
medicine. O najpogostejših
boleznih pa je povedala:
“Večina ljudi opravlja dve
službi in so preutrujeni, zato
so pogoste bolezni gibal (rok,
nog, hrbtenice). Ljudje prid
no delajo, zato uživajo moč
no in mastno hrano; posledi
ca tega je zvišan krvni pritisk
z infarkti, možgansko kapjo,
okvaro žil in sladkorno bo
leznijo. Čeprav žive na sve
žem zraku, zbolevajo pogo
sto za astmo in kroničnim
bronhitisom. Izdelujejo tudi
suho robo, zato je veliko
poškodb rok oz. prstov s
krožnimi žagami (cirkularji).
Veliko je tudi razširjenih ven
na nogah in ran, ki so pos
ledica tega.”
Na vprašanje, kako bi se
dalo tem boleznim izogniti
oz. jih omiliti, je odgovorila:
“Ljudem pojasnjujem, da
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KOČEVJE - Kočevski kino se
že več let ubada s hudimi težava
mi. Kljub izgubi, ki jo ima, še ne v
celoti dorečenih zadevah okoli
zahtevka za denacionalizacijo
stavbe kina in težavam, ki jih
povzroča lokal v njegovem pred
dverju, ki sta ga najela dva podna
jemnika, pa občinski odbor za
kulturo in šport meni, da Se Ko
čevje kinu ne bi smelo odpove
dati.
Prvi problem, ki odraža po
razno stanje v kočevskem kinu,
zadeva že njegovo formalno orga
nizacijsko urejenost. Kino namreč
še vedno deluje v okviru leta 1984
ustanovljenega Kulturnega cen
tra, čeprav sta se muzej in knjiž
nica, ki sta bila poleg kina v nje

na svojo usodo in zdravje lah
ko vplivajo le sami. Zdravje
le lažje varovati, kot ga iskati,
ko je prepozno. Spodbujam
jih, naj bodo sami sebi prvi in
najboljši zdravnik in naj si 24
ur razdele tako, da bodo ime
li dovolj časa tudi za re
kreacijo in počitek. Zmotno
je mnenje, daje težko fizično
delo tudi telovadba, saj je tre
ba razločevati med tistim de
lom, ki obremenjuje orga
nizem, in telovadbo oz. re
kreacijo, ki krepi duha in
telo.
Vsa ta spoznanja pa pro
dirajo med ljudi počasi in
tudi Laščani niso izjema.
Kaže, da bodo šele nove ge
neracije znale bolje ceniti
zdravo življenje. Je že tako,
da se revolucije ne delajo s
starejšimi,”’ je poudarila
r
dr.
Darinka Grmek
rmek-Štrukelj.
J. PRIMC

govi sestavi, že pred leti odcepila
in sta danes samostojna. Možno
sti, da bi kinu našli primerno or
ganizacijsko obliko je sicer več: od
tega, da bi bil še naprej organizi
ran kot zavod ali kot d.o.o., da bi
deloval v okviru Zveze kulturnih
organizacij ali da bi nekomu za
kino podelili koncesijo, vendar pa
se ob vsem tem pojavlja kot prob
lem zastarela tehnologija.
Predno bodo kinu lahko po
iskali novo organizacijsko obliko,
pa bo morala občina rešiti tudi
problem gostinskega lokala v
preddverju stavbe kina.
M. L.-S.

MŠŠ

Prireditve
ob božičnih m
novoletnih praznikih
11

Za obnovo gradu Fridrihštajn bo poslej skrbel odbor - Začetki uresničevanja velik
načrtov - Kočevje naj bi dobilo tradicionalno prireditev, povezano z obstojem gradu
KOČEVJE - Grad Eridrihštajn je v letih svojega “sijaja in slave" dajal
poseben utrip življenju na Kočevskem. Kot so si zamislili kočevski
gozdarji naj bi bilo tako tudi v prihodnje. Razvaline gradu nad
Kočevjem ngj bi namreč med neavtohtonim kočevskim prebivalstvom
vzpodbudile “skupnega duha pripadnosti mestu”, ki bi našel svojo
potrditev v tradicionalni prireditvi, povezani z obstojem in zgodovino
gradu Eridrihštajn.
Po prvih poskusih obnove gra
lamin, VOC Gotenica in letalska
du Fridrihštajn v letih od 1957 do
enota slovenske policije ter neka
1967 na pobudo Franca Cankarja
tera manjša zasebna podjetja.
in ponovni oživitvi pobude v letu
Resnost svoje odločitve, da
1991, ko so gozdarji naredili gozd
grad obnovijo, so pod pokrovitelj
nogojitveni načrt za območje, v
stvom GG Kočevje in GG Tolmin
katerega spada tudi grad Fridrih
gozdarji potrdili septembra letos
štajn z okolico, so pod nadzorm
s postavitvijo okoli 200 metrov
Zavoda za varstvo naravne in kul
turne dediščine gozdarji pričeli s
PREDSEDNIK JANEŽ,
prostovoljnimi deli pri ureditvi
gradu pred dvema letoma. Od
PODPREDSEDNIK
stranili so drevesa in grmovje,
MATELIČ
naredili dostope do gradu, izko
pali arheološko sondo in južni
SODRAŽICA - Kandidate za
svet KS Sodražica so volili vzpo
stolp. Poleg delavcev Zavoda za
redno z državnozborskimi volit
gozdove in GG Kočevje so sode
vami 10. novembra. V teh dneh so
lovali tudi gasilci iz Dolge vasi in
Kočevja, kočevski planinci in
konstituirali nov Svet in potrdili
nekateri posamezniki. Skupno so
mandate sedmim članom. Pred
do sedaj opravili preko 500 pro
sednik je postal Zvone Janež,
stovoljnih ur. Finančno ali druga
pravnik, podpredsednik pa 'Ione
če pa sojih pri tem podprli poleg
Matelič, znani društveni delavec.
občine in države v preteklem letu
Tajnika tokrat še nimajo. Znano
ter ZGS in GG Kočevje že prej tu
je, da je KS Sodražica ekonom
di Snežnik iz Kočevske Reke. Me
sko izredno trdna, zato je po be
sedah predsednika Janeža še ved
no prisotna misel o lastni občini in
bo ta ideja prej ali slej spet prišla
na dnevni red. Snovalcem pred
dvema letoma to ni uspelo.

N

Miran Bartol

Spet akcija
“Krmljenje ptic”
ZGS - za ohranjanje stikov
z javnostjo in vzgojo mladih
KOČEVJE - Kočevski Za
vod za gozdove je sredi prejš
njega tedna razdelil nekate
rim šolam in vrtcem v kočev
ski in ribniški občini, Osilni
ci, Velikih Laščah, Loškem
potoku in Dobrepolju skup
no okoli 500 kilogramov kr
me za ptice. Gre za akcijo
“Krmljenje ptic”, ki jo bodo
gozdarji z analizo rezultatov
uspešnosti akcije zaključili
aprila prihodnje leto.
“Akcija je del našega red
nega dela za ohranjanje sti
kov z javnostjo, ki pa ima
zaradi skrbi za ptice za mla
dino tudi vzgojni pomen,”
pravi vodja odseka za usmer
janje razvoja populacij prostoživečih divjih živali pri
ZGS - OE Kočevje Miran
Bartol. Krmo za ptice so
šolam prvič razdelili že lani,
vendar je bilo to bolj poskus
no, saj niso preverjeli rezul
tatov akcije. Letos so se
odločili, da bodo to storili.
Poleg krme bodo letos
razdelili plakate s slikami
posameznih vrst ptic, za kate
re gozdarji vedo, da se v zim
skem času pojavljajo v krmil
nicah in okolici naselij. Tisti,
ki bodo ptice krmili, bodo
imeli nalogo, da na posebne
liste vpišejo podatke o pogo
stosti pojavljanja posamez
nih ptic, označenih na pred
loženih plakatih s številkami.
Ob tem pa se bodo otroci
naučili tudi prepoznavanja
posameznih ptic in njihovega
VCdenja-

M.L.-S.

RAZGOVOR S POLI CISTI - Na fotografiji so udeleženci nedavnega pogo
vora o policijskih zadevah na območju občine Dobrepolje, ki sodi v pri
stojnost policijskih postaj Kočevje in Grosuplje. Od leve proti desni (okoli
mize): vodja policijskega okoliša Struge Bojan Lešnjak, komandir PP
Kočevje Mirko Ješelnik, komandir PP Grosuplje Milan Stojakovič, vodja
policijskega okoliša Dobrepolje Marjan Vlašič, župan občine Dobrepolje
Anton Jakopič in tajnik občine Dobrepolje Anton Rus. (Foto: J. Primc)
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KOČEVJE - S koncertom mo
derne klasične glasbe v izvedbi Ali
Capone štrajh trio, ki gaje v pone
deljek zvečer organizirala v dvora
ni Seškovega doma samostojna kul
turna animatorka Erna Šular, seje
začel niz številnih prireditev za
odrasle, mladino in otroke.
Že v torek so na kegljišču Gaj
potekale športne igre v kegljanju za
moške, jutri ob 16. uri pa se bodo
pomerile tudi ženske. Še pred tem
bo ob 9.30 za otroke kočevskega
vrtca v Šeškovem domu lutkovna
igrica Mavrična ribica, odrasli pa si
lahko ogledajo monodramo z Ev
genom Carjem Poredušov Janoš v
Šeškovem domu že danes ob 20. uri.
V soboto ob 19. uri bo v Šeškovem
domu božično-novoletni koncijrt
delavske godbe Kočevje, v ponede
ljek ob isti uri in na istem mestu pa
koncert glasbene šole. Dan pred
božičem bo ob 14. uri v Šeškovem
domu lutkovna igrica za osnovno
šolske otroke - Povodnjak in ma
kov škrat. Ob 16. uri bo otroke na
mestni ploščadi obiskal Božiček. V
petek, 27. decembra, ob 16. uri bo
na mestni ploščadi Otroški brlogec
z dedkom Mrazom, ob. 18. uri pa
bodo v Likovnem salonu odprli
razstavo del kiparja Cirila Hoče
varja “Otroški portret in mala pla
stika”.
M. L.-S.

Še referenduma?
TU vasi bi (menda) rade
iz občine Dobrepolje k
občini Kočevje
DOBREPOLJE, POLOM
- Že pred ustanovitvijo se
danjih občin so krajani vasi
Polom in Seč v takratni obči
ni Kočevje z neudeležbo na
referendumu o oblikovanju
novih občin izrazili željo, da
ostanejo v občini Kočevje;
priključeni pašo bili k občini
Dobrepolje. Občina Dobre
polje je upoštevalo njihovo
željo in je na seji občinskega
sveta pred kratkim sklenila,
da ne nasprotuje želji prebi
valstva tega območja in da se
torej lahko vključijo v občino
Kočevje. Izrazila pa je željo,
da nekdanja vas Kukovo pri
Polomu, ki je danes brez stal
nih prebivalcev, ostane v ob
čini Dobrepolje, ker površi
ne na območju te vasi obde
lujejo oz. izkoriščajo Stru
žanci.
Vendar zadeva š tem ni
zaključena. Zdaj je potreben
referendum v teh vaseh o
tem, če se žele res odcepiti od
občine Dobrepolje in vključi
ti v občino Kočevje. In če bo
rezultat pokazal, da hočejo h
Kočevju, bo potreben še re
ferendum, na katerem se
bodo prebivalci vse občine
Kočevje izrazili o tem, če
sploh želijo, da se njihovi
občini priključi območje vasi
Polom, Seč in Vrbovec (sled
nja vasje brez stalnih prebi
valcev). To pa pomeni, da bo
vsa zadeva rešena verjetno
šele ob naslednjih volitvah,
saj bi bil le referendum o tem
v občini Kočevje (pre)draga
zadeva.
J. P

S policisti o Strugah in drugem
Območje Strug pokrivajo složno policisti iz Kočevja in Grosuplja • Na srečo malo kriminala

Dr. Darinka Grmek-Štrukelj

DOBREPOIJE - O policijski pristojnosti na območju Strug so 10.
decembra razpravljali v Dobrepolju. Prisotni so bili župan Dobrepo
lja Anton Jakopič, tajnik občine Anton Kus, komandir policijske po
staje Kočevje Mirko Ješelnik, komandir PP Grosuplje Milan Stoja
kovič, vodja policijskega okoliša za območje Strug iz PP Kočevje Bo
jan Lešnjak in vodja policijske oisarne Dobrepolje Marjan Vlašič.
Najprej so se vsi strinjali, naj bi
Vsi so se tudi strinjali, da je na
vse območje občine Dobrepolje
območju občine Dobrepolje, tudi
sodilo pod isto policijsko postajo,
v Strugah, malo prometnih nesreč
in sicer pod Grosuplje, o čemer so
in še te so brez hujših posledic, pa
že obvestili pristojne republiške
tudi na področju javnega reda in
organe, od koder so jim odgovori
miru ter kriminalitete je tu dela
li, da je treba počakati o določitvi
manj kot na ostalem območju
območij novih upravnih enot.
obeh policijskih postaj.
Zato so tokrat izrazili vsi le skup
Razpravljali so tudi o promet
no željo, naj bi do reorganizacije
nih znakih in zahtevah po "ležečih
upravnih enot prišlo čimprej.
policajih”. Menili so, naj bi bile

stroge omejitve hitrosti itd., le,
kjer je to res potrebno. Gotovo ni
povsod (tudi skozi Struge in Ko
mpolje) potrebna omejitev pro
meta na hitrost 40 km. Omejitev
naj bo torej manj, saj jih sicer
vozniki ne spoštujejo in se navadi
jo ne spoštovati tudi druge pro
metne znake in predpise. Ob tem
so se spomnili na cestna in komu
nalna podjetja, ki postavljajo med
popravilom cestnih odsekov ome
jitve hitrosti na 30 km, ko pa delo
opravijo, teh prometnih znakov
večkrat ne odstranijo.
J. PRIMC
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Druženja za upokojence pravi balzam
Društvo upokojencev ILebnje številčno vse močnejše - Že preko 800 članov iz petih krajevnih
skupnosti - Zahvala zaslužnim za pričetek gradnje doma starejših občanov

TRAKTOR V LAZE PRI GABROVKI - ČZD Kmečki glas je s sklepnim
dejanjem akcije “Sreča se vam nasmiha ", preteklo soboto v Račni pri
Grosupljem spet dokazal, da zna ceniti z\'estobo svojih 34.876 naročnikov.
Med temi in 9311 kupci traktrojev Same r Sloveniji so namreč na nadvse
prijetni kultumozabavni prireditvi izžrebali številne nagrajence, glavno na
grado - traktor Same, vreden okrog 22.000 mark, pa je podjetje Cosmos
podarilo srečnežu, Metodu Branšteterju iz Laz pri Gobniku, pri Gabrovki
na Dolenjsko. Na prireditvi se je z Marjanom Podobnikom, pn-akom SLS
in kandidatom za mandatarja nove vlade, pogovarjal direktor ČZD Kmečki
glas Boris Dolničar. (Foto: P Perc)

TRKBNJK - Članstvo trebanjskega društva upokojencev je v zadnjih
letih močno naraslo, saj je v krajevnih skupnostih TVebnje, Dolenja
Nemška vas, Kačje selo, Dobrnič in Štefan povezanih v to društvo že več
kot 800 članov. Za nesebično in požrtvovalno delo v društvu so letos pre
jeli republiška priznanja in plakete štirje člani in društvo kot celota.
“Naš programje skrbno načrto srečanje članstva in res prisrčno
van. Zelo delavne so sekcije Ve druženje. Škoda je le, da se otepa
mo s finančnimi težavami in je vse
sele pletilje, pevci, pohodniki,
manj podjetij, ki se zavedajo, daje
izletniki. Vsak lahko najde nekaj
danes mnogo njihovih nekdanjih
zase! Klubski večeri so bili slabo
delavcev socialno ogroženih, za
.obiskani, čeprav smo imeli dobre
društva pa hi denarja, da bi te
predavatelje. Letnega srečanja se
težave omilili. Zato so taka druže
je udeležila polovica članov, za
nja za naše upokojence pravi
republiško srečanje v Planici smo
balzam za ranjeno dušo!
zbrali komaj 50 članov, medtem
Čeprav naše društvo ni stran
ko je bilo za regijsko srečanje v
karsko naravnano, podpiramo vse
Dolenjskih Toplicah tolikšno zani
tiste politične osebnosti, ki so se
manje, da je poleg dveh avtobu
pripravljene boriti za naše pravice
sov peljalo maše člane še veliko
iz minulega dela. Naš upravni
osebnih avtomobilov.
odbor se bo zatorej vselej in pov
Spomimo se tudi bolnih in
sod zavzemal za bolj strpno in
onemoglih, kijih navadno obišče
mo ob okroglih obletnicah kar na
domu s šopkom. Ob novem letu
so tega obiska deležni vsi, ki so
NOVOLETNI ŽIVŽAV V
starejši in se našega vsakoletnega
srečanja ne morejo udeležiti. Dan
MOKRONOGU
upokojencev našega društva je
MOKRONOG - Tukajšnja os
vsako leto prvo nedeljo v juliju in
novna šola vabi v nedeljo, 22. de
verjemite mi, daje to že množično
cembra, ob 15. uri, v mokronoški

Litijska vrednost
točke za leto 1997
DOBSKI GASILSKI DOM MED NAJLEPŠIMI - Ne le okrog 70 gasilctt PGD Dob pri Šentvidu ampak tudi velika večina vaščanov je zelo
ponosnih na priznanje s pečatom gostitelja, ki ga je predsednik Turistične
zveze Slovenije dr. Marjan Rožič izročil nedavno v Slovenskih Konjicah ob
zaključku akcije Moja dežela lepa, urejena in čista, PGD Dob za vzorno
urejenost gasilskega doma in okolice. V 3. kategoriji 40 domov je PGD Dob
premočno zmagalo, priznanje pa sta prejela predsednik društva Anton Jerlah (na desni) in poveljnik PGD Marko Antončič (na levi), tako kot na
tem posnetku. (Foto: P Perc)

ZDRA VICA DOLENJSKIH PEKOV-Direktor Dolenjskih pekarn Alojz
Muhič je povabil v trebanjsko pekarno na že tradicionalni novoletni spre
jem poslovne partnerje, se jim zahvalil za plodno sodelovanje in jim zaželel
uspešno leto 1997. Trebanjski peki, ki vsak dan spečejo okrog 3500 kilo
gramov 40 vrst kruha in peciva, so goste tudi tokrat razvajali z izbrano
ponudbo svojih izdelkov. Seveda so zdravico naposled tudi temu primerno
zalili. (Foto: P P)

Nadomestilo za uporabo
stavbenega zemljišča
LITIJA - Litijski občinski svet je
konec prejšnjega tedna sprejel
kompromisno rešitev vrednosti
točke za določitev nadomestila za
uporabo stavbenega zemljišča za
leto 1997, in sicer 1.20 tolarjev.
Predlog župana je zelo eno
staven: vrednost točke za letošnje
leto 1.14 tolarjev je pomnožena z
indeksom cen na drobno po 50.
členu Zakona o financiranju ob
čin in znaša 1.29. Svetniki so na
seji menili, da je vrednost točke
previsoka in da bi bila lahko celo
nižja kot letos. Od vseh je bil
najglasnejši Martin Brilej (LDS)
iz Mestne skupnosti Litija, ki je
ugotovil, da ima Občina Litija že
tako najvišjo vrednost točke v Slo
veniji in jo želijo še povišati. Spra
šuje se, kako bo to zdržala že tako
slabo stoječa litijska industrija.
Zaradi deljenih mnenj je svet
nike opozoril predsednik Občin
skega sveta, da se morajo zave
dati, da so s sklepi v zadnjih ted
nih sprejeli marsikatero obvez
nost, ki se bo izvajala v nasled
njih letih. Predlagal je svoj kom
promisni predlog - 1,25 toalrjev.
Na koncu vrednosti točke niso
sprejeli.
m ŠUŠTERŠIČ

Invalidi še vedno niso enakopravni
Evropski dan invalidov (3. december): Enake možnosti - enaka udeležba - Sprejem
pri sevniškem županu - Za invalide na vozičkih še zelo moteče arhitektonske ovire
SKVN1CA - Društvo invalidov v sevniški občini deluje od leta 1974,
z okrog 1000 člani pa se po številčnosti in tudi aktivnosti uvršča med
večja invalidska društva, vključena v Zvezo društev invalidov Slovenije.
Posredno je sevniško društvo preko te zveze ter preko Sveta invalid
skih organizacij Slovenije in preko Slovenskega invalidskega foruma
vključeno v Evropski invalidski forum. Kot ob letošnjem Evropskem
dnevu invalidov, katerega moto je: enake možnosti - enaka udeležba,
poudarja predsednik Eranci Žveglič, so tudi cilji sevniškega društva
invalidov enaki evropskim.
drugimi stiskami je predsednik
Gre torej za zagotavljanje ena
društva Franci Žveglič seznanil
kih možnosti invalidom in enakih
temeljnih pravic ter za vsestran
sko vključevanje invalidov v poli
tično, socialno in kulturno življe
nje.
V vodstvu sevniškega društva
invalidov, ki ima sedež v manjši
pisarni, v zgradbi na Glavnem
trgu 21/a pri sevniški občini (urad
ne ure so ob torkih od 15. do 16.
ure in ob četrtkih med 16. in 17.
uro), kjer uraduje največkrat
tajnik društva Roman Novšak, ob
tem ugotavljajo, da še nimajo v
življenjskem vsakdanu enakih
pravic in da širša javnost očitno še
ne pozna dovolj razmer in težav,
s katerimi se srečujejo. Ob tem
opozarjajo zlasti na arhitektonske
ovire za invalide na vozičkih, gre
denimo tudi za nedostopnost kul
turne dvorane in občine. S temi in

DOLENJSKI LIST

Iranci Žveglič: predsednik Društva
invalidov občine Sevnica

tudi sevniškega župana Jožeta
Peternela, ki ga je vodstvo sevni
škega društva invalidov zaprosilo
za sprejem ob evropskem dnevu
invalidov. Župan je pozorno pri• Sevniško društvo invalidov ta
rejo tudi precejšnje gmotne teža
ve. Lani so načrtovali, da bodo
pridobili ustrezne društvene
prostore, a akcije zbiranja sred
stev sploh niso začeli, ker Sevničanom Zveza društev invalidov
Slovenije ni mogla zagotoviti
nikakršne investicijske osnove.
Realizacija finančnega plana
društva je bila lani le 6,17 odstot
ka! Značilnost te realizacije pa je,
da so vendarle pokrili blizu 60
odstotkov stroškov za posebni so
cialni program. Gre predvsem za
socialno pomoč članom, izvaja
nje pograma ohranjevanja zdrav
ja itd.
sluhnil prikazu perečih vprašanj
invalidov in obljubil, da bodo ja
nuarja prihodnje leto podrobne
je spregovorili o programu tega
društva in proučili možnosti, da bi
sevniška občina izdatneje podpr
la nekatere načrte.
P. P.

kulturni dom na Novoletni živžav.
Za obiskovalce bodo pripravili
uganke in zanke, lepotilnico, ust
varjalne delavnice, srečelov in
modno revijo. Poskrbeli bodo tudi
za sladkosnede in žejne, da pa bo
gotovo zelo veselo in zabavno,
zagotavlja ansambel 12. nasprotje.
Vstopnina za otroke je 200, za
odrasle pa 300 tolarjev.

SREČANJE Z DR.
MARINOM
TREBNJE - Knjižnica Pavla
Golic v Trebnjem vabi danes, v
četrtek, 19. decembra, ob 19. uri
v veliko avlo C1K na večerno pre
davanje in družabno srečanje.
Tema bo dramaturška dejavnost
Pavla Golic in uprizoritve Golievih dramskih del, gost večera pa
bo prof.dr. Marko Marin. Na og
led bodo tudi panoji z dokumen
tarnim gradivom z uprizoritev.

OBČNI ZBOR
PODEŽELSKE MLADINE
IN NOVOLETNO
SREČANJE
ČATEŽ - Društvo pode
želske mladine TVebnje vabi
vse mlade s podeželja na red
ni letni občni zbor društva in
tradicionalno novoletno sre
čanje. Zbor se bo pričel v so
boto, 21. decembra, ob 18.
uri v gostilni Ravnikar na
Čatežu, za prijetno razpolo
ženje bo poskrbel ansambel
Litijski odmev.

zdravo pamet, da bi našli skupno
pot za bolj umirjeno dogovarja
nje o naših pravicah.
Ob koncu se v imenu vseh upo
kojencev iskreno zahvaljujem
našemu županu Cirilu Pungartni
ku in vsem tistim, ki so s svojimi
besedami in dejanji pripomogli,
da se je v TVebnjem končno pričela
gradnja prepotrebnega doma
starejših občanov. Mladi bodo
našli delo, starejši pa miren dom
počitka v domačem okolju. Tako
se gradijo mostovi med mlado in
starejšo generacijo v naši občini.
Vsem upokojencem voščim
prijetne božične praznike, v no
vem letu 1997 pa veliko zdravih
dni in mnogo dobre volje, pa bo
šlo vse na bolje,” zaključuje pred
sednica Društva upokojencev
Trebnje Ivanka Lazar.
P. P.

BILO JE PRED STO LETI

Nova maša na Bučki
Izbral Miloš Likar
Dragi bralci Dolenjskih
Novic ne slišijo mnogo, kako
je pri nas na Bučki. Redkokdaj
se zgodi kaj tacega, kar bi
moglo zanimati druge ljudi.
Toda zadnja nedelja prejšnjega
meseca nam je napravila toli
ko veselja, da moramo to po
vedati tudi širjemu svetu.
Minulo je že celih 24 let, od
kar smo imeli v naši župniji
zadnjič novo mašo; zato si
lahko mislite, s kakim vese
ljem smo pričakovali dneva,
ko jo je pel po tako dolgem
času naš rojak čast. g.p. Laetnus Kovač, duhovnik iz reda
sr. Frančiška. Storili smo, kar
je bilo r naših skromnih mo
čeh, da bi povečali slavnost
tega dneva. Mogočni mlaji in
zastave pozdravljale so radost
no r ovenčano cerkev dohaja
joče ljudi, ki so prihiteli od bli
zu in daleč v tako obilnem
številu, kakor še nikdar doslej.
Tudi gg. duhovnikov, ki so
stregli novomašniku, še ni bilo
kmalu toliko r naši cerkvi. O
mašniškem stanu in njegovih
dolžnostih pridigoval je pre
krasno čast. gospod Gavdijaz
Zerga, ki si je pridobil srca
vseh poslušalcev tako, da ga ne
bodo mogli nikdar pozabiti.
Prekrasno petje pa so oskrbeli
gg. bogoslovci in gg. učitelji.
Toda kaj bi pravil na dolgo in
široko. Zadostuje, da rečem,
da je bil ta dan, kakoršnega mi
še nismo doživeli tako veliča
sten, da nam bo ostal v vednem spominu.
Dolenjske Novice 1896

Krjavljeve iskrice
SKLAD KONČNO REGI
STRIRAN - Nekaterim se bo še
dolgo kolcalo po dobrih starih
časih. Pravijo, da to velja tudi za
tiste, ki bi ivanški sklad stavbnih
zemljišč najraje krmarili, ne da bi
bil sodno registriran. Po enem
letu spotikanja in metanja polen
po noge se je te dni ivanški sklad
stavbnih le postavil na svoje noge.
Naj ne zamerijo tem vrsticam, niti
skladovi “ponoletnosti” tisti, ki se
bodo le stežka sprijaznili z novo
nastalimi razmerami.
SVETNIKI O REBALANSU
- Ivanški občinski svetniki bodo v
petek zvečer gotovo največjo po
zornost posvetili rebalansu občin
skega proračuna. In ker so svet
niki dobili v vabilu k gradivu tudi
povabilo na prednovoletno sreča
nje v restavraciji Mini, poznaval
ci sklepajo, da tokratna seja go
tovo ne bo še ena nočna seansa
več, ampak ekspeditivno in krat
ko zasedanje, da se “košta” ne bo
preveč ohladila. Pa še to: pred
stavniki sedme sile po mučnih intervencah spet dobivajo gradivo
za ivanške seje občinskega sveta,
kar bi naj pomenilo, da zmaguje
razumnejša, prožnejša struja, ki
se zaveda pomena javnosti dela
politikov...

Trebanjske iveri
RADIU MAX NI ZA UPO
KOJENCE - Trebanjski upoko
jenci se pritožujejo, da se o njih
premalo piše in premalo sliši. Mi
skušamo po zaslugi predsednice
Društva upokojencev Trebnje
Ivanke Lazar naglo popraviti
morebitni slab umetniški vtis. Ni
pa znano, kako bo reagiral radio
Max, za katerega Lazarjeva pravi,
da “on o upokojencih v Trebnjem
malo ve, saj vrtijo le glasbo za
mlade, o starejših pa nič”.
DL VSAKIH 7 LET PRI PE
TERLETU? - Predsednik SKD
Lojze Peterle je med torkovim
pogovorom za Dolenjski list v
sproščenem zaključnem delu
enournega srečanja na sedežu
stranke v Beethovnovi 4 povedal,
da ne ve, zakaj se tako poredko
pri njem oglašajo novinarji Do
lenjskega lista. Torkov obisk pis
ca tehle vrstic naj bi bil po Peterletovh besedah šele drugi v sed
mih letih. Zakaj tako in če je to
čisto tako, kot je pokritiziral pr
vak krščanskih demokratov, nis
mo raziskovali. Si pa bo novinar
DL ta intervju še kako zapomnij,
saj so ga Dimsija-Ruplja redarji
prelisičili za parkiranje na Kon
gresnem trgu, rezerviranem le za
‘‘močvirnike” najprej za 7000 to
larjev; ko seje rešil nadležnih li
sic, pa je na vetrobranskem stek
lu opazil še listek zaradi napač
nega parkiranja s “pozdravi'’ za
3000 tolarjev...”

BOŽIČNO ■ NOVOLETNI
KONCERT
TREBNJE - V soboto, 28. de:
cembra, bo v trebanjski športni
dvorani ob 19. uri božično - novo
letni koncert. Nastopili bodo:
Igor in Zlati zvoki, ansambel
Franca Miheliča, Korado, Bren
di, Simona VVeiss, humorista
Strašna Jožeta, Slovenski kvintet
in Vesele Štajerke. Prireditev bo
vodil Boris Kopitar, organizirata
pa jo Agencija Studio trg in Ra
dio Max, ki je tudi generalni
sponzor.

o

Svoje življenje
podredil za pomoč
nepokretni sestri
Sevniški invalidi zbirajo
SEVNICA - Pri Društvu
invalidov občine Sevnica sa
mostojnih akcij zbiranja sred
stev za posameznike v stiski
praviloma niso podpirali,
letos pa so to pravilo prekršili
in si prizadevajo za nabavo
dvigala za mlado članico, ki
želi biti neimenovana. Taje v
vrošnji društvu zapisala: “Bia sem srečen otrok in srečni
so bili moji starši in brat.
Tilda ne dolgo. Moja bolezen
se je prikradla v naš dom
iznenada. Ko se zavedaš, da
si drugačen, da se ne moreš
gibati, da kljub 20 letom živiš,
zato, ker te imata mama in
brat neizmerno rada in sta ob
tebi dan in vsako noč že nekaj
let, takrat si dovolj star, da
veš, da jima moraš za goro
ljubezni nekaj dati tudi ti. Tit
moja prošnja je klic v sili na
pomoč meni in mojemu bra

tu. ki se je odpovedal službi,
ki ne pozna več svojega živ
ljenja, ker ga je dal meni. Ker
sem popolnoma nepokretna,
je težko voziti mene in vozi
ček iz stanovanja po, stop
nicah večkrat ma dan. Želi mi
pokazati čimveč sonca in živ
ljenja, vendar je to iz dneva v
dan težje. Čeprav je še mlad,
ga že boli hrbetnica. V veliko
olajšanje bi mu bilo, če bi me
lahko spustil z vozičkom z
balkona po dvigalu. Tit pa je,
žal, za nas prevelik strošek,
kajti vsi trije živimo le od
pokojnine, ker smo pred leti
izgubili tudi očeta. Prvič v živ
ljenju prosim nekaj sama zase
in v olajšanje bratu za po
moč...”
Prispevke dobrih ljudi pri
Društvu invalidov občine
Sevnica sprejemajo na svo
jem žiro računu pri NLB Sev
nica, 51600-621-2005-051379119-301353/01, s pripi
som “za humanitarno akcijo
- dvigalo.” Nabavna vrednost
dvigala je okrog 15.000 mark,
doslej pa so z dovoljenjem
Upravne enote Sevnica sa
mostojno že zbrali 5.000
mark.
P P.

Sevniški paberki
. .

........

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

ZA KOGA MOTEČA LA
STOVIČJA GNEZDA? - Ob ob
novi fasade stare občinske stavbe
na Glavnem trgu so se zidarji iz
kazali s hitrostjo in temeljitostjo.
Do zadnjega so namreč “oklepa
li” na asfalt tudi ducat lastovičjih
gnezd, navkljub temu da so delav
ci nekam pisano gledali, ko so
opazili, da je pisec tehle vrstic
napravil nekaj posnetkov fasade,
ko so lastovke še imele svoj do
mek tudi na občinski zgradbi.
Morda so se delavci le zavedali,
da sc z lastovkami ne dela tako
necivilizirano, ali je prišlo pove
lje “od zgoraj”!?
MASTNAKOV ŠAMPANJEC
- Sevniški enolog Zdravko Mast
nak je pridelal na Zajčji gori še
zelo dober šampanjec, ki je dobil
po njegovi hčeri ime Valentina.
Na etiketi pri vratu steklenice je
tudi sevniški grb, na osrednji pa
je le v nemščini napis Hasenberg.
Mastnak tega šampanjca sicer še
ne bo prodajal v tujini, saj ga
bodo kmalu spili že gostje sevni
škega hotela Ajdovec, če bodo
nadaljevali, kot zadnjič, ko je z
eno steklenico častil družbo za
šankom celo sevniški župan Jože
Peternel, ki si je menda takrat
privoščil dan oddiha. Ni se pa
zmolil z “rundo” še vedno eden
poglavitnih posavskih cestarjev
Franc Povše, ki je le “svetil”
zraven in pridno sodeloval pri
praznjenju kozarcev, navkljub
temu da ga je včasih zmotil mo
bitel...
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Krške novice
TUDI TO SE DOGAJA - Kr
ški svetniki so znani po maraton
skih sejah, tudi takšnih, ki se
vlečejo štiri četrtke zapored po 6
ur, zato je bilo nadaljevanje zad
nje presenetljivo. Od pol četrte
pa do šeste ure zvečer so predela
li kar 7 točk dnevnega reda. Pred
seboj so imeli namreč jasen cilj:
ob 19. uri novoletna zabava (za
prta za javnost), kamor pa so
prišli celo uro prej.
TUDI KOLEGI NISO PRED
VIDEVALI - Presenečeni so bili
celo tisti, ki so prišli samo na za
bavo in ne na sejo sveta, saj so za
vsak primer raje prišli pol ure po
dogovorjenem času.
ZAKAJ JIH JE ZEBLO - Sta
novalce štirih blokov in nekaj
stanovanjskih hiš v Krškem je
nekega večera pretekli teden
nenadoma začelo hladiti in kaj
kmalu so ugotovili, da nekaj ni v
redu z ogrevanjem. Novi upravljalec Terra z Otočca je vložil ve
liko truda, potrebni so bili celo
dodatni strokovnjaki in inten
zivno iskanje vzroka se je zavlek
lo do jutranih ur. Po 14 urah is
kanja so le našli napako - zaprtje
bil glavni ventil za dovod vode iz
kotlovnice do štirih blokov in hiš.
Predstavnik IR Inženiringa - to
krško podjetje je namreč uprav
ljalo bloke pred Terro - je iskal
cem napake pokazal vse ventile z
izjemo tistega, ki novim upravljalcem ni bil znan, in kot nalašč je
bil ta zaprt. Stanovalci blokov se
sedaj sprašujejo, ali gre za ma
ščevanje starega upravljalca, saj
mu je mogoče prišlo na uho, da so
z novim veliko bolj zadovoljni.
SE BODO SIVELI LASJE Iskanje lokacije za novo regijsko
deponijo bo gotovo povzročilo
veliko hude krvi pri krajanih, ki
naj bi imeli takšno deponijo v
svoji bližini. Na to je na seji opo
zoril tudi svetnik Branimir Vodopivc iz Dolenje vasi pri Krškem:
'Komisija bo glede prevar težko
kaj dosegla. Naj omenim le pre
varane izgnance pa tudi sedanjo
deponijo (od kakšne rente ni ne
duha ne sluha), ki jo bo krajevna
skupnost Dolenja vas primorana
z bojkotom zapreti - pa naj ima
vsak svoje smeti doma! Računaj
te tudi na to pomoč, da se bo
stvar z novo deponijo hitreje
rešila!”

Novo v Brežicah
STREHA PUŠČA - Streha na
dvorani v Dobovi pušča, vendar
obiskovalci to občutijo k sreči le
takrat, kadar dežuje ali je kako
drugače mokro. Če bi za vsakega
tisočaka neplačane najemnine za
dvorano vzeli s strehe po eno
opeko, bi menda kmalu razkrili
Pol stavbe.
OSEM STO TOLARJEV - V
krajevnem samoprispevku na Ve
liki Dolini in Jesenicah na Dole
njskem bi posameznik plačal
Povprečno manj kot 800 tolarjev
na mesec. Eni pravijo, da je to
malo, drugi pravijo, daje veliko.
Odvisno je od tega, na katerem
koncu meseca jih vprašate. Vse
kakor bi 800 tolarjev na enega
državljana pomenilo veliko dari
lo številnim državljanom priha
jajočih generacij na tem območju.
MOST - Most v Borštu se vzjrajno, čeprav počasi poseda. Ali
bo denar za popravilo, se ne ve.
Mogoče bo most povsem propa
del, v tem primeru bodo na Krko
; ahko spet postavili brod, čeprav
lokalna in svetovna zgodovina
uči, da so na vodah mostovi za
menjali brodove in ne obratno.
TELEVIZIJA OB MEJI - Ne
katera višje ležeča območja v
. osavju ob meji s Hrvaško gleda
jo na televiziji “črtane” filme, kot
Pravijo domačini. Hrvatje sc za
man veselijo, da sosedje SlovenC| uporabljajo malce spremcJ]£no hrvaško besedo za risanko.
Črtani” filmi na Veliki Dolini so
bamreč čisto navadni igrani filmi,
m jih tukajšnji gledalci vidijo
črtane zaradi slebega TV-signala.

BREŽIŠKE

PORODNIŠNICE

V času od 3. do 13. decembra
?v brežiški porodnišnici romle: Milena Požun z Blance **njo, Nataša Brajdič iz Dobru-ke vasi - dečka, Karmen Lipej'temšek iz Brežic - Ano, Jasm'nka Štaba s Čateža - An
teja, "Bujana Janc iz Sevnice mrntota, Ksenja Oštir z Gore?JC Pirošice - Tilna, Bojana
fjotko iz Globokega - Anžeta,
ianja Štokar iz Kostanjevice ^4na, Branka Žičkar z Drnove£'* - Boruta, Albina Kozole iz
tesladola - Andrejo, Gordana
Cramc iz Nove vasi - Brigito,
Tbtrija Murko iz Brezovice ^■no, Stanislava Jurečič iz
‘krškega - "Ko, Erika Mak Vra
bič iz Župelevca - "Btjo.
Čestitamo!

ttHi
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V igri 8 (še skrivnostnih) lokacij

Kje je dno krize?

Niti upravljalci deponij, ki so glede reševanja problematike ravnanja z odpadki največ
naredili, nimajo pregleda nad količino odpadkov na območju Posavja

Razvojne možnosti Posavja
potrebno čim bolj izkoristiti

KRŠKO - V Posavju potekajo prizadevanja za skupno odlagališče
odpadkov že tri leta, vendar pravega rezultata še ni. Delno so za to krive
lokalne volitve in s tem menjava oblasti, ki so prizadevanja krške,
brežiške in sevniške občine nekoliko zavrla. Morda pa je korak k
odločnejši akciji nedavno od vseh treh županov podpisano pismo o
skupnem pristopu k projektu ravnanja z odpadki na območju Posav
ja, ki med drugim poudarjajo, da je skupni regijski pristop pri
reševanju odpadkov nujen, krajevni skupnosti ali naselju, kjer bo
lokacija deponije, pa obljubljajo odškodnino.
Letos je bila imenovana tudi
nova posebna komisija, ki je sicer
delovala že pretekli dve leti,
Posavje pa ima ob sodelovanju
A.S.A. Slovenice iz Ljubljane,
Savaprojekta iz Krškega in CRP iz
Brežic izdelano strokovno študi
jo ravnavnja z odpadki, ki je osno
va za vse aktivnosti za projekt
ločenega zbiranja odpadkov in za
regijsko deponijo komunalnih
odpadkov, ki naj bi zadoščala naj
manj za 20 let, stala pa bo več kot
milijardo tolarjev.
Daje pri nas ekološka zavest na
nezavidljivi ravni, ne pričajo le
številna črna odlagališča, pač pa
tudi podatek, na katerega so
naleteli izdelavalci naloge: niti
upravljalci deponij oziroma pod
jetja, pooblaščena za zbiranje,

odvoz in odlaganje odpadkov, ki
so glede reševanja problematike
ravnanja največ naredile, nimajo
pregleda nad količino odpadkov
na tem območju.Izdelovalci na
loge so ob izdelavi katastra odla
gališč v Posavju iz popisanih
količin odloženih odpadkov in
vpliva odlagališč na okolico ugo
tovili, da bo potrebno zagotoviti
725 tisoč kubičnih metrov prosto
ra na primerno urejenemin var
nem odlagališču. Splošne ugoto
vitve kažejo, da je pretežni delež
odpadkov odvržena kartonska
embalaža, časopisi in ostali izdel-

Razvpiti primer
“Slovenska vas”
bliže razpletu
Urejanje območja nekdanjega
Tehnično-remontnega zavoda
Slovenska vas
BREŽICE - Potem ko je občin
ski svet Brežice sklenil, da mora
jo pristojne ustanove zagotoviti
prostorsko ureditvene pogoje za
območje nekdanjega Tehnično
remontnega zavoda Slovenska vas
- ta nekdanji servis zvezne armade
je bil brez urbanističnega doku
menta - v Brežicah zdaj priprav
ljajo urbanistično dokumentacijo
za ta del občine.
V zadnjem obdobju so se tudi
dvakrat sestali predstavniki mini
strstva za obrambo in podjetniki
iz Slovenske vasi. Omenjena usk
lajevalna sestanka sta po mnenju
brežiškega župana Jožeta Avšiča
korak naprej v pogajanjih o tem,
Po županovem mnenju je na
stal v preteklosti v dejavnostih za
razvoj Slovenske vasi zastoj. K
temu je po županovem mnenju
pripomogel sklep občinskega sve
ta, da mora ministrstvo za obram
bo nepremičnine v nekdanjem
Tehnično remontnem zavodu
brezplačno prenesti na občino.
“Na seji sveta sem takrat opozo
ril, da gre za neskladje z zako
nom in da je interes nekaterih
podjetnikov v Slovenski vasi v
nasprotju s sklepom sveta, saj
želijo postati čim hitreje lastniki
nepremičnin,” je še pojasnil žu
pan Avšič.
kako bi podjetniki pridobili ome
njeno območje v Slovenski vasi.
Brežiška občina nima denarja
za odkup te cone, kot je povedal
župan, zato računa s tem, da bodo
nekdanji "Klinično remontni za
vod kupili podjetniki. Ti naj bi se
povezali v gospodarsko interesno
združenje za Slovensko vas. Že
kmalu naj bi podpisali pismo o
nameri. Kot meni župan, so pod
jetniki, ki že poslujejo v Sloven
ski vasi, izrazili veliko priprav
ljenost, da bi združeni poskrbeli
za skladen razvoj Slovenske vasi in
za skupne naložbe v celotni coni
ter se dogovarjali tudi v zvezi z
gospodarskim terminalom tik ob
mejnem prehodu na bližnjem
Obrežju.
“Mislim, da se bo Slovenska vas
organizacijsko tako usposobila, da
bo sprejet prostorski načrt za
Slovensko vas in da bo zaživelo
gospodarsko interesno združenje.
Na to interesno združenje gospo
darstvenikov bo prenesena oziro
ma je že prenesena pravica, da se
pogaja z ministrstvom za obram
bo za odkup zemljišč in objektov
v Slovenski vasi,” je povedal
župan.
1
M. L.
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Vladka Keiman

ki iz papirja, občutna je količina
plastike, pojavljajo pa se tudi
posebni in nevarni odpadki. Iz
podatkov je mogoče razbrati, da
letno vsak prebivalec “pridela”
230 kilogramov odpadkov, ki jih
tri komunalna podjetja odlagajo
na ekološko že zdavnaj nepri
mernih odlagališčih v občinah
Brežice in Krško.
Gotovo je najzanimivejši del
naloge iskanje primerne lokacije.
V drugi stopnji izbora je bilo iz
branih 33 možnih lokacij: v občini
Brežice je 9 primernih območij, v
občini Krško jih je 13, v sevniški
občini pa 11. Vendar je bilo iz teh
možnosti že izbranih osem lokacij,
ki so še vedno aktualne, a po be• Sodobna deponija, ki bo ekolo
ško varna, v Sloveniji ne bo prva.
Kakšne so podobne na primer v
Rogaški Slatini ali na Ptuju, si
bodo lahko ogledali tudi krajani,
v bližini katerih bo mogoče bodo
ča deponija, za kar pa bodo le-ti
dobili tudi nadomestilo. In na
ekološko zavest prebivalcev bi
moralo vplivati tudi to, da osno
va za nadomestilo ne bo negati
ven vpliv odlagališča na okolje,
pač pa dejstvo, da se bo del nji
hovega območja uporabljal za
splošne namene.
sedah predsednice komisije za
pripravo in izgradnjo regijske de
ponije Vladke Kežman zaupne,
saj bo potrebno s tem najprej sez
naniti predstavnike krajevnih
skupnosti in tam živeče občane,
kar naj bi v prihodnjih mesecih
storili župani s sodelavci. To pa bo
gotovo najtežje premagljiva ovira
do deponije.
T. GAZVODA

Za invalide malo prostora

KOSTANJEVICA NA
KRKI - Položaj gospodarst
va v občinah Krško, Brežice
in Sevnica je vse prej kot za
vidljiv, na kar so opozorili
tudi udeleženci seje upravnih
odborov GZS Območne zbo
rnice Posavje in Združenja
podjetnikov Posavja, zato bo
potrebno združiti vse sile, da
se čim bolj izkoristijo raz
vojne možnosti tega dela Slo
venije. Po besedah direktor
ja Območne gospodarske
zbornice Valentina Dvojmo
ča namreč ne gre prezreti
dejstvo, da bo Posavje kmalu
postalo največji slovenski
elektroenergetski bazen, saj
naj bi do leta 2006 v elektro
energetski sistem v Posavju
vložili kar 110 milijard tolar
jev.
Glede na podatke Urada
RS za makroekonomske ana
lize in razvoj, ki Posavje uvr
šča med srednje razvite regije
s problematično gospodar
sko strukturo, vendar s pozi
tivno ocenjenimi potenciali,
so se udeleženci sestanka
spraševali, kje je sploh dno
razvojne krize Posavja. Gle
de na to, da v Posavju težko
pridejo do podatkov o polo
žaju v regiji, je Silvana Mozer predlagala, da bi morali v
Posavju izdelati lastno študi
jo, iz katere bo razvidno, kje
je Posavje in kakšne so na
daljnje možnosti razvoja.
Tako je tudi Območna gos
podarska zbornica Posavje
izdelala širok načrt nalog;
med drugim bodo spremljali
tudi potek dodelitve kon
cesije za izkoriščanje spod
njega toka reke Save v ener
getske namene in po potrebi
povezovali interese ter skup
ni nastop firm v Posavju za
pridobitev izvajalskih del ob
izgradnji HE na Savi.
T. G.

Urad župana v Brežicah sprejel delegacijo Društva invalidov
Brežice - Brežiška pošta dostopna
BREŽICE - Ob evropskem in
slovenskem dnevu invalidov je
urad župana v Brežicah pripravil
3. decembra sprejem za delegaci
jo Društva invalidov Brežice. V
odsotnosti župana sta 5-člansko
delegacijo, ki jo je vodil predsed
nik društva Miroslav Kambič,
sprejela brežiški podžupan Tone
Zorko in tajnik občine Ferdo Pin
terič.
Gostje so povedali, da bodo
pred novim letom obiskali nekate
re svoje bolne, socialno ogrožene
in težje invalidne člane. Društvo,
ki je razmeroma dobro organizi
rano na terenu, sicer šteje skupno
nekaj več kot 860 članov.
V državi se zmanjšujejo social
ne pravice invalidov, kot so pou
darili na omenjenem sprejemu.
Delovna zakonodaja premalo
varuje invalide, saj prav ti zelo
pogosto ostanejo prvi brez dela,
ko podjetja zmanjšujejo število
zaposlenih.
Med vsakdanjimi težavami in
validov v Brežicah je tudi ponianj* Društvo invalidov Brežice je
letos z osrednjo prireditvijo v
Globokom počastilo 20-letnico
delovanja. Pokrovitelj prireditve,
za katero je veliko organiza
cijskega dela opravil globoški
pododbor društva, je bil župan
občine Brežice Jože Avšič. Ta je
takrat dejal, daje občina priprav
ljena pomagati invalidom, vendar
tudi tej skupini ljudi določa pra
vice država.
kanje parkirišč. Mesto je posebej
za te ljudi rezerviralo vsega dva
parkirna boksa, kar je malo, poleg
lega ju večinoma zasedajo drugi
vozniki. Delegacija invalidskega
društva je na sprejemu menila, naj
bi pristojne službe bolje skrbele,
da bi bili invalidski parkirni mesti
res samo za tiste, ki sta jim na
menjeni.
Koristno bi bilo, kot rqpnijo in
validi, če bi društvu dovolili pobi
rati parkirnino v mestu. Ta društ
veni predlog, o katerem so govori
li tudi na sprejemu, bo občina

strokovno pretehtala, in če ne bo
ovir, bodo društvu invalidov ust
regli.
Invalidi so izrekli pohvalo pošti,
ker je v Brežicah naredila primer
no pot v poštno stavbo in ustrezno
uredila telefonsko govorilnico.
Županov urad v Brežicah naj bi
poslej sprejel invalide vsako leto.
Judi sicer se bosta društvo in
občina pogosteje pogovarjala o
položaju invalidov, kot so se do
menili na tokratnem sprejemu.
L. M.

KONCERT V
KOSTANJEVICI
KOSTANJEVICA NA KRIČI V četrtek, 26. decembra, bo v kul
turnem domu v Kostanjevici božično-novoletni koncert domače
ga pihalnega orkestra, ki ga vodi
Joni Homan. Koncert je že tretji
po vrsti, posvečen pa je dnevu sa
mostojnosti.

KRŠKI PIANISTI V
ZAGREBU
KRŠKO - Na mednarodnem
tekmovanju Etuda in lestvice v
Zagrebu je sodelovala tudi Glas
bena šola Krško. Njihovi učenci so
dosegli naslednje rezultate: Nina
Zorko je bila v tretji kategoriji 5.
(82,71 točk), Jakob Gašpir je bil
v drugi kategoriji 13. (83,43 točk)
Željka Smičibrada pa je bila v prvi
kategoriji 17. (81,67 točk). Vse uči
profesor klavirja Branimir Biliško.

SKORAJ TRIDESET
PREDŠOLSKIH OTROK
VELIKA DOLINA - Za obmej
no območje, ki se ne more pohvali
ti s posebej velikim številom prebi
valcev, je pomembna tudi taka
ustanova, kot je otroški vrtec. Ta
deluje tudi v osnovni šoli Velika
Dolina. V vrtcu je 7 otrok, starih 2
do 6 let, in 22 starejših, ki so že v
mali šoli.

PREDBOŽIČNI KONCERT
V BREŽICAH
BREŽICE - Glasbena šola Bre
žice je v sredo, 18. decembra, v
malem avditoriju Posavskega
muzeja pripravila predbožični
koncert nekaterih bivših in se
danjih učencev šole.

NOVOLETNI VZPON
NA TRDINOV VRH
NOVO MESTO - Planinsko dru
štvo Novo mesto vabi vse planince
na 5. novoletni zimski vzpon na Tr
dinov vrh v četrtek, 2. januarja.
Odhod brezplačnega avtobusa bo
ob 7.30, začetek pohoda pa bo v
Gabrju ob 8. uri. Pohodniki naj se
toplo oblečejo in obujejo. Hoje bo
za približno 5 ur. V domu pri Gos
podični bodo vsi udeleženci poho
da dobili brezplačen čaj. Pohod bo
sta vodila Rudolf Skobe in Anton
Progar. Dodatne informacije na
telefon: 321-446 ali 49-040.

• Na volitvah so zmagale stran
ke, ki so si namesto klerikalizma
izbrale marelo populističnega
idiotizma. (Močnik)
Valentin Dvojmoč

• Iz poraza v poraz do končne
zmage! (Mao Zedong)

Premajhna šola na Veliki Dolini
Brez prostora za telovadbo, stiska v kuhinji in gneča na spornem stranišču ■ Rešitev bi bila
večja šolska stavba - Prostor bo tudi za zobozdravnika - Samoprispevek kot možnost
VELIKA DOLINA - Če bi kje v središču države tamkajšnji
osnovnošolski učenci in učitelji brali poročilo o prostorski stiski os
novne šole Velika Dolina, bi ga brali najbrž kot grozljivko. Dolinska
šola namreč nima drugega prostora za telovadbo kot šolsko avlo, ki pa
ni primerna za to, styi je ta veža v bistvu stalno stičišče vseh šolskih
poti. Drugi problem je kuhinja, kjer na sedmih kvadratnih metrih
pripravljajo malice za celo šolo; v slednji je letos v 8 razredih 141 otrok.
"IVetje veliko pomanjkanje so sanitarije. Šola ima en tovrstni prostor
za vse učence.
Našteti problemi so sicer le naj
bolj pereči, te in druge bi OŠ Ve
lika Dolina lahko odpravila, kot
meni njen ravnatelj Florijan Ber
gant. Rešitev bi bila večja šolska
stavba. Za tak poseg ima šola zdaj
že vse papirje, ki kažejo, kako
bodo objekt prenavljali in razširili.
Ravnatelj je povedal, da bodo z
naložbo pridobili telovadnico, v
kateri bodo lahko izvajali športno
vzgojo učencev. Prav tako bodo
lahko imeli v tej telovadnici re
kreacijo krajani in treninge lokal
na športna društva, zadosti velik
prostor pa bo na voljo tudi orga
nizatorjem različnih drugih dejav
nosti, ki nekako še lahko sodijo v
šolo.
“Z dozidavo šolske stavbe bo
mo pridobili za veliko novih gene
racij učencev potrebne učilnice, ki
bodo zadostovale za pouk v skla
du z novo šolsko zakonodajo. Pri
dobili pa bomo tudi sodobno ku

hinjo, jedilnico in vsem higien
skim zahtevam ustrezne sanitari
je. Prav na neustrezno kuhinjo in
slabe sanitarije nas v zadnjem času
vse pogosteje opozarjajo ob sani
tarnih pregledih. Za nas je tudi

Florijan Bergant

pomembno, da bomo v veznem
hodniku med šolsko stavbo in te
lovadnico dobili prostor, ki ga
predvidevamo za zobno ambulan
to, ki je zdaj v kraju ni,” je pove
dal ravnatelj. Navedeno je le del
tistega, kar bo imela načrtovana
nova dolinska šola in kar sedanji
zelo manjka.
Projektantska cena omenjene
dolinske naložbe znaša približno
• Lokalni delež denarja za sofi
nanciranje gradnje osnovne šole
na Veliki Dolini bi radi zbrali s
predvidenim krajevnim samo
prispevkom v krajevnih skupno
stih Jesenice na Dolenjskem in
Velika Dolina. Referendum o
uvedbi samoprispevka bo v nede
ljo, 22. decembra. JVideset mili
jonov, tj. glavnino denarja, zbra
nega z načrtovanim samoprispev
kom, bi namenili za posodobitev
dolinske šole, drugo bi dobile
vaške skupnosti v obeh krajevnih
skupnostih.
200 milijonov tolarjev. Od tega
naj bi 15 odst. zagotovili krajevni
skupnosti Velika Dolina in Je
senice na Dolenjskem, ostalo pa
občina in država.
M. LUZAR
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Pisarna za male
podjetnike
Mali podjetniki zapostavljeni
■ Koncesija svetovalnemu
podjetju
KOČEVJE - Mali podjetniki
gospodarskih družb od Turjaka do
Kolpe so pogosto opozarjali, da
niso v enakovrednem položaju z
obrtniki, ki imajo zbornici v Ko
čevju in Ribnici, občini Velike
Lašče in Dobrepolje pa imata
svoji zbornici v Ljubljani ali Grosuplju. V kočevski in ribniški obrt
ni zbornici je toliko zaposlenih
kot v Območni gospodarski zbor
nici Ljubljana, ki deluje na ob
močju 25 občin.
Zadnji ponedeljek so se v Ko
čevju sestali člani Mreže za po
moč malemu gospodarstvu in
direktor območne gospodarske
zbornice Ljubljana jih je razvese
lil s tem, da seje zbornica odločila
za svojo izpostavo v tej regiji.
Dodelili bodo koncesijo najugod
nejšemu svetovalnemu podjetju,
ki se bo prijavilo na javni razpis.
To bo tudi prva oblika decentrali
zacije kake območne gospodarske
zbornice v Sloveniji.
Direktor OGZ je opozoril, da
ima zbornica bogato organiziran
informacijski sistem, vendar je
premalo izkoriščen. Še najmanj se
ga poslužujejo podjetniki izven
Ljubljane.
M. CETINSKI

Tom z zlatom v boljšo prihodnost

Klub, ki krepi samozavest

Mirnsko podjetje Tom želi zlato plaketo za Vesno z ljubljanskega pohištvenega sejma
izkoristiti tudi na trgu - Proizvodne zmogljivosti v Tapetništvu spet polno zasedene

Klub za iskanje zaposlitve v Posavju pomaga članom,
da bi v najkrajšem času dobili ustrezno zaposlitev

MIKNA - Najvišje priznanje, zlata plaketa, ki jo je mirnski Toni dobil
na letošnjem 7. ljubljanskem pohištvenem sejmu, je bila za Mirnčane
prijetno presenečenje, saj je na področju oblazinjenega pohištva pri nas
izredno hudo konkurenca, poleg tega je Tom v primerjavi s konkurenti
zaradi dediščine preteklosti še vedno v precej slabem položaju, vendar
postopoma le leze iz krize, pri čemer bo omenjena nagrada lahko pre
cej pomagala.

KRŠKO - Klub za iskanje za
poslitve v Posavju in Posavski
center za permanentno izobraže
vanje (CPI) v Krškem skušala
posamezniku pomagati, da bolje
spozna samega sebe in svet okoli
sebe in kako se odpirati v ta
zaposlitveni svet, je poudaril na
srečanju članov kluba v Krškem
direktor sevniške območne enote
Republiškega zavoda za zaposlo
vanje Tone Koren. Klub posa
mezniku pomaga, da se postavi
na noge v realnem okolju, in mu
nakazuje osnovne poti do zapo
slitve. Ta klub je eden izmed 15 v
Sloveniji, skozi vse pa je šlo v
enem letu nekaj več kot 900 oseb.
V Posavju je to natanko 100 brez
poselnih.

Tom je eno od treh zlatih pla
ket, ki jih je Združenje lesarstva
pri Gospodarski zbornici Slove
nije podelilo na letošnjem pohišt
venem sejmu v Ljubljani, dobil za
sedežno garnituro Vesna. Združe
nje je zlato plaketo podelilo za
posebne dosežke na področju ob
likovanja v pohištveni industriji in
obrti, ki so pomemben prispevek
k spodbujanju kreativnosti in večji
tržni prodornosti.
Sedežno garnituro Vesna je v
Tomu oblikoval razvojni oddelek.
Posamezni Vesnini elementi so
poljubno sestavljivi, novost pa je
kompaktna izvlečna postelja v
trosedu, ki kljub ležišču z dvojnim
vzmetenjem omogoča udobno

JAVNA RAZGRNITEV
DOBREPOLJE - Javna razgr
nitev osnutkov sprememb in do
polnitev prostorskih planov bo
trajala še do 9. januarja. Za ob
močje Dobrepolja je razgrnitev v
prostorih občine, kjer si jih lahko
ogledate vsak delovni dan in ob
sobotah. Podobno velja za Struge,
kjer bodo planski dokumenti
razgrnjeni v prostorih bivše KS
(ogled ob delovnih sredah in ob
sobotah) in za območje Poloma,
Vrbovca in Seča v Polomu, pri
Bojanu Hočevarju. Javne raz
prave o teh dokumentih bodo 23.
decembra.

sedenje. V Tomu v svoj proizvod
ni program uvajajo vse zahtevnej* V Tomu si po besedah direktor
ja Bojana Štiha prizadevajo, da bi
stare dolgove do Dolenjske banke
ustrezno rešili. V prizadevanju,
da bi kljub vsemu normalno po
slovali, so vse bolj uspešni, kot
velik problem pa Štih navaja tudi
predrag denar oziroma neugodne
kreditne obrestne mere.
šc proizvode, ki sodijo v višji ce
novni razred.
V Tomu se zavedajo, da je rav
no čas po sejmu odločilen, kako
bodo izkoristili nagrado. V pre
teklih petih letih, kolikor časa

Okrogla miza posavskega društva kadrovskih delavcev
KRŠKO - Denarnega nadome
stila za brezposelnost, kot je pri
nas, drugje ne poznajo, zelo red
ko pa v Evropi tako nadomestilo
prejemajo 2 leti. Samo v Sloveniji
je obvezno javljanje potreb po
delavcih. Nikjer ne poznajo več
iskanja delavca po formalnih last
nostih, po papirjih, ampak delo
dajalci iščejo delavce, ki bodo
sposobni opravljajo različna dela.
Tildi v procesu proizvodnje ne
iščejo posameznika, ki bi obvlado-

Cesarju le, kar je cesarjevega - Dovolj natančen znesek 3-odstotne davčne olajšave
lahko izračunate sami - Pomembni so računi - Spisek možnosti je dovolj širok

Kaj je novega na borzi?
Okovanje na Ljubljanski borzi
vrednostnih papirjev se že nekaj
tednov ne premakne z mrtve
točke. Borzne posrednike v glav
nem moti skoraj povsem zamrlo
trgovanje, saj ustvarjen promet,
potem ko odmislimo posle z dve
ma ali tremi delnicami, ni vreden
omembe. Kljub nizkim prometom
so delniški tečaji še vedno pre
senetljivo trdni, brez jasne smeri
gibanja tečajev.
Daleč največ prometa je bilo
ustvarjenega z delnicami Leka,
večinoma pa gredo nakupi preko
enega borznega člana. Posli so se
sklepali v mejah 19.000 in 20.000
tolarjev in so pretekli teden bili
izredno stabilni. Iskane so tudi
delnice Term Čatež, s katerimi se
trguje pri 11.000 tolarjih, ter Ko
linske, katerih cena pa se je spu
stila tja do 1.900 tolarjev za delni
co. Tečaj delnic SKB banke vztra
ja nekaj nad 41.000 tolarji,
medtem ko tečaj delnic iMke Ko
per vztrajno drsi navzdol in se
približuje ceni 2.000 tolarjev za
delnico. Še najbolj živahno je
spreminjanje tečajev delnic Da
dasa in Primofina, saj se zdi, da
se vlagatelji nikakor ne morejo
odločiti, koliko naj bi bile delnice
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vredne, tako da se tečaji spremi
njajo po nekaj odstotkov, enkrat
gor, enkrat dol.
Na OTC trgu so ponovno naj
več pozornosti zbudile Mercator
jeve delnice. Vlagatelji veliko pri
čakujejo od bližnje skupščine
delničarjev, na kateri naj bi bili
med drugim predstavljeni Merca
torjevi razvojni načrti, veliko pa
je govoru tudi o sodelovanju tega
podjetja z banko EBRD, vendar
podrobnosti še niso znane. Vpri
čakovanju dobrih novic je delni
cam cena spet uspela preseči
4.100 tolarjev, konec tedna pa
zaradi nekaj večjih prodaj po
novno zdrsnila do 4.000 tolarjev.
Počasi usiha tudi trgovanje na
neorganiziranem trgu. Glede na
to, da se je v prostem času vedno
več ljudi ukvarjalo z odkupom
delnic, katere sedaj ponujajo
borznim hišam, je trenutno po
nudba delnic oz. pravic iz delnic
tik pred koncem teta precejšnja,
posledica tega pa je rahlo upa
danje cen delnic.
MARJETKA ČIČ
Dolenjska borznoposredniška
družba
Novi trg 5, Novo mesto
lil.: 0681323-553, 323-554

BOJAN ZUPAN, elektrikar elektronik iz Pečic: “V klub sem
prišel 4. novembra, napisal sem

Bolje ob delo kot ob prihodnost

Seje čas, da izkoristite olajšave
Tbije odstotki od davčne osnove, kolikor znaša višina olajšave pri
dohodnini, sicer ni veliko, vendar predvsem pri nekoliko večjih dohod
kih dovolj, da bi jih veljalo izkoristiti v celoti, za tiste z nekoliko nižjimi
dohodki pa je vsak tolar, ki namesto v malhi požrešne države ostane v
njihovem žepu, dragocen. Seje čas, da si približno izračunate vašo
letošnjo davčno osnovo in svoj denar še pravočasno vložite v stvari, ki
se upoštevajo kot davčna olajšava. Konec marca, ko boste pisali davčne
napovedi, bo prepozno.
Do davčne osnove pridemo
Dobljeno razliko delimo s 100
tako, da seštejemo deset letošnjih
in množimo s 3 ter tako dobimo
bruto plač, ki smo jih že dobili, če
sicer približen a dovolj natančen
smo seveda imeli to srečo, jim
znesek davčnih olajšav, ki jih lah
dodamo še predvideni zadnji dve,
ko izkoristimo. Po podatkih Re
ter jim prištejemo še vse druge
publiške uprave za javne prihod
obdavčene dohodke, kot so avtor
ke (RUJP) lani le ena desetina
ski honorarji, katastrski dohodek
davčnih zavezancev ni izkoristila
in podobno. Od dobljenega zne
te možnosti.
ska odštejemo vse prispevke z ob
vezno zdravstveno in pokojninsko
Pri uveljavljanju davčnih olaj
zavarovanje, v primeru avtorskih
šav moramo biti pozorni na raču
honorarjev pa še normirane stro
ne, s katerimi jih uveljavljamo. Če
ške.
se bodo v Rujpu odločili, da bodo

proizvajajo oblazinjeno pohištvo,
so utrdili svoj položaj na doma
čem trgu, pridobili pa so tudi stal
ne kupce v tujini.
Lanska stavka jim je povzročila
izredno veliko škodo. Tako rekoč
čez noč so izgubili vse tuje part
nerje, rezultat tega pa so bile ve
like zaloge in nezasedene proiz
vodne zmogljivosti. Delavci so bili
več mesecev na čakanju.
V Tomovem Tapetništvu se še
naprej otepajo z izgubo, čeprav
imajo sedaj spet dovolj dela, saj so
v tujini pridobili nove kupce. Zal
prodajajo tam po precej nizkih
cenah in ni pravega dobička. Kar
se cen tiče, je na domačem trgu
nekoliko bolje, a tu je izjemna
konkurenca tako domačih pod
jetij, med katerimi je prava popla
va zasebnih proizvajalcev, kot tudi
tujcev, saj je uvoz precej svobo
den, kar je značilno za vse veje
pohištvene pa tudi tekstilne indu
strije.
I. VIDMAR

preverili vašo poštenost, boste
inšpektorju morali predložiti vse
račune, na osnovi katerih ste uve
ljavljali olajšave, in to po novem
za pet let nazaj. Za račun ne
zadošča kakršenkoli listek. Iz
računa mora biti jasno razvidno
na primer, katere knjige ste kupili
(ne zadošča, če je zapisano le lite
ratura), obvezno pa morata biti na
računu zapisana tudi vaše ime in
priimek.
Časa ni več veliko, vendar so
prednovoletni nakupi kot nalašč,
da jih izkoristite tudi, da dobite
željene račune za davčno olajšavo.
Lahko se odločite za nakup umet
niškega dela, slike, knjige, plošče,
ali pa denar namenite izobraževa
nju, tako da kupite učbenike,
strokovno literaturo ali računalni
ško programsko opremo.
Da bi se v zadnjih dneh leta lo
tili sklepanja prostovoljnega do
datnega zdravstvenega ali pokoj
ninskega zavarovanja, ki se tudi
upoštevata pri davčnih olajšavah,
je najbrž prepozno. Ni pa pre
pozno za nakup delnic in ob
veznic, ki jih je izdala država. Tudi
te štejejo med olajšave, tako kot
tudi denar, vložen v nakup, grad
njo ali vzdrževanje hiše ali stano
vanja oziroma reševanje stano
vanjskega problema; a za kaj
takega ni več časa, lahko pa se
prav v teh dneh odločite za na
kup izdelkov, ki zmanjšujejo po
rabo pitne vode, električne ener
gije in so nasploh prijazni do oko
lja. Ti izdelki morajo imeti potrdi
lo pooblaščene inštitucije, kar so
si v naši državi pridobili le nekate
ri tipi hladilnikov, pralnih strojev,
zamrzovalnikov in sušilnikov
Gorenja.
Med ostalimi olajšavami naj
omenimo denar za nakup zdravil
in ortopedskih pripomočkov; da
rila in denar, če so podarjeni v
človekoljubne, kulturne, zdravst
vene, izobraževalne, športne,
ekološke in religiozne namene;
članarine, plačane sindikatom in
političnim organizacijam.
Pri vsem tem velja še enkrat
omeniti, da morate paziti na
račune, kijih nekateri trgovci prav
neradi izdajo. Bodite vztrajni in
od njih zahtevajte, da vam napi
šejo račun, ki ga bo morebitna
kontrola RUJP priznala.
I. V.

val le ozko operacijo, temveč
iščejo “gcneraiista”, ki je sposo
ben obvladati čimveč del, je med
drugim povedal prejšnji teden na
okrogli mizi v Krškem, direktor
republiškega zavoda za zaposlo
vanje Jože Glazer. Okroglo mizo,
na kateri je Glazer predstavil
svetovne trende in aktualne raz
mere na trgu dela v Sloveniji, je
pripravilo Društvo za kadrovsko
dejavnost Posavja. Glazerje pou
daril. da v svetu vse bolj prevla
duje spoznanje, da mora tudi za
kadrovsko funkcijo skrbeti mene
džment. Omenil je še, daje Slove
nija svetovni fenomen, češ, da je
edina država, kjer zakonito ne
plačuješ delavcev. Tilka firma bi
morala po Glazerjevem mnenju
propasti, saj bi bilo za delavce
bolje, če bi izgubili delovno me
sto, kot pa da izgubljajo tudi pri
hodnost!
Direktor sevniške območne
enote RZZ Tone Koren je ko
mentiral gibanje zaposlenosti in
brezposelnosti v Posavju v obdoh-

NATAŠA KRŽAN, diplomira
na sociologinja, zaposlena na CPI
v Krškem, izvajalec dela kluba:
“Osnovna misel kluba je, da ob
staja delo za vsakega člana kluba,
ki se želi zaposliti. Izhajamo iz
predpostavke, da nekateri zapos
leni, ker niso našli ustrezne zapo
slitve ali pa niso znali na pravi
način predstaviti svojih najboljših
lastnosti. Pri nas je bil osip 12odstoten, družno pa smo našli 34
uspešnih rešitev. 7 iskalcev se je
zaposlilo za nedoločen, 23 pa za
določen čas, medtem ko so se 4
odločili za nadaljnje šolanje. Klub
skuša vzpostaviti čimveč stikov z
delodajalci. Opravili smo 1114
telefonskih pogovorov, 303 raz
govore. poslali 1279 prošenj oz.
ponudb za sodelovanje s podjetji
v Posavju. Pri članih se je pove
čala samozavest, druženje z osta
limi breposelnimi je pomenilo ve
liko motivacijo za nadaljnje delo
članov.”
MIRSADA FAZL1Č, grafični
tehnik iz Krškega: “Doslej mi še
ni uspelo dobiti dela, pri tem pa
me najbolj moti, da so se nekate
ri delodajalci navkljub povabilu
na osebni razgovor z mano temu
stiku preprosto izognili. Ker so
pri nas doma zaradi skromnih
družinskih dohodkov (jaz dobim
le okrog 14 tisočakov nadomesti
la) in bolezni razmere zelo slabe
resne, se bom verjetno prekvali1'irala v bolničarko, da bi lažje
našiti delo.”
/r

Jože Glazer
ju od 1980 do 1996, kjer zadnji
kazalci kažejo na krepitev zapo
slovanja v zasebnem sektorju,
stopnja nezaposlenosti pa je v
Posavju 15-odstotna (4811 delav
cev), v Sloveniji pa 13,3-odstotna.
V Posavju po brezposelnosti pred
njači brežiška občina (17,3 odst.),
sledita krška (14 odst.) insevniška
občina (12 odst.). Priliv in odliv
brezposelnih je zelo močan, kar
močno obremenjuje zavod. Do
konca leta pričakujejo, da se bo
število nezaposlenih povečalo na
5150. Med kritične točke je Koren
uvrstil neprimerno strokovno us
posabljanje, težje zaposljive osebe
(tudi zaradi let oz. starosti), struk
turna neskladja in konkurenco
delavcev iz tujine. Korenje pona
zoril “padec osebnega funkcioni
ranja pri brezposelnih” s pričako
vanji, da bo zaposlitev “prišla na
krožniku”. Še vedno prevladujejo
potrebe po nižji kvalifikacijski
strukturi delavcev.
P PERC

• Težava je v tem, da smo se
začeli najprej ukvarjati z zaprav
ljanjem, še preden smo se začeli
ukvarjati s proizvodnjo. (Men
cinger)

več kot 30 prošenj in dobil 5 pozi
tivnih odgovorov. Odločil sem se
za delo pri samostojnem podjet
niku Branku Udoviču v Cerkljah
ob Krki in moram reči, da sem
zadovoljen. Tudi moj delodajalec
pravi, daje zainteresiran, da bi se
zaposlil za nedoločen čas.”

MAJA ZEMLJAK, gimnazij
ska maturantka z Blance: “Tri leta
sem že prijavljena na zavodu za
zaposlovanje. Tretji, torej zadnji
mesec članstva v klubu mi teče,
poslala sem že 104 prošnje in pre
jela 33 odgovorov, žal negativnih.
Delodajalci v Ljubljani, kjer sem
iskala delo kot tajnica, me od
klanjajo, češ da sem predaleč.
Delo v klubu je postalo zanimivo
in nam v resnici krepi samoza
vest.”
PP
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V Šentjerneju antibiotiki?
Krka načrtuje v Šentjerneju zgraditi obrat za proizvodnjo
antibiotikov - Če bo zemljišče
ŠENTJERNEJ - Na ponede
ljkovi seji šentjernejskega ob
činskega sveta je bila med naj
potrebnejšimi točkami dnevne
ga reda prav gotovo predstavi
tev krkinega investicijskega
projekta Beta, ki so ga svetni
kom predstavili predstavniki
Krke. Če bo Šentjernejčanom
uspelo pridobiti v doglednem
času parcelo za omenjeno in
vesticijo, namerava Krka vložiti
v izgradnjo svojega obrata v
Šentjerneju okrog 10 milijonov
dolarjev.
Direktor sektorja za nove
projekte in investicijski razvoj v
Krki dr. Peter Jerman je pou
daril, da v Krki nove naložbe
skrbno pretehtajo, nikakor pa
ne nameravajo s postavitvijo
obrata v Šentjerneju zavirati
razvoja nobenega drugega pod
jetja v tem kraju. Za Šentjernej
imajo predvideno proizvodnjo
betalaktamskih antibiotikov,
penicilina in cefalosporina, in
to v obliki kapsul, tablet, siru

pov itd. To so preiskušena in
varna zdravila, ki gredo zelo do
bro v promet. Sedaj poteka
proizvodnja tovrstnih antibi
otikov v Ločni na 300 m2 povr
šine, vendar je premajhna za
dovolj veliko proizvodnjo glede
na povpraševanje. V Šentjer
neju pa bi potekala na 3-krat
večji površini. V načrtovanem
obratu nameravajo zaposliti
okrog 70 ljudi, nekaj bi jih
prezaposlili, saj Krka že sedaj
zaposluje 168 ljudi iz njihovee
občine, ostale pa bi zaposlili na
novo, največ kvalificiranih de
lavcev in s srednješolsko izo
brazbo.
Predstavniki Krke so zago
tovili, da gre za okolju prijazen
projekt, kjer gre le za 0,5 odst.
kalo, kar pomeni, da je pri 2
tonah proizvodov na dan le 10
kg odpadkov, pa še večino teh
prestrežejo s filtri ali jih pome
tejo in potem kot nevarne od
padke odpeljejo na sežig v Lek
ali Francijo.
J. D.
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Pri nas k sreči
fluvalinat še
dobro učinkuje

EN
HRIBČEK
BOM
KUPIL...

Čebele in varoza

BLEIWEISSOVO
PRIZNANJE TUDI
MAG. CVETKU BUNCU
MARIBOR - Na letni
skupščini Slovenske veteri
narske zveze in problemski
konferenci je letošnje Bleivveissovo priznanje za znan
stvenoraziskovalno delo pre
jel prof. dr. Leon Šenk, Bleiweissovo priznanje za stro
kovno operativno delo pa
mag. Cvetko Bunc, ki je sedaj
direktor Veterinarskega za
voda Slovenije, svoj čas pa je
bil terenski veterinar v tre
banjski občini. Čestitamo!

TEČAJ ZA DELO S
TRAKTORJI
METLIKA - Kmetijska sveto
valna služba organizira 15-urni
tečaj za varno delo s traktorjem,
ki bo od 8. do 10. januarja, vsak
dan ob 16. uri, v sejni sobi občine
Metlika. Prijavite se takoj na
kmetijski svetovalni službi, tel. 58585.

Z NOVOMEŠKE TRŽNICE
Na ponedeljkovi tržnici je bila
ponudba pridelkov zelo pestra:
koren, koleraba, repa in redkev so
bili po 150 do 200 tolarjev kilo
gram, radič po 250, motovilec po
2.000, fižol po 400 do 500, rdeča
pesa po 200, česen po 400 do 450,
kislo zelje in repa po 200, sadjevec
po 700, med po 600 do 700, jabol
čni krhlji po 300 vrečka, 1,5 1
jabolčnega kisa pa po 200. Lonček
smetane je stal 700 tolarjev, sirček
200, kozarec ocvirkov 500 do 650,
krvavice pa 700 tolarjev. Zanimi
va je bila cena orehov, saj je bila
tokrat velika ponudba, in to po
750 do 1.000 tolarjev kilogram.

BREŽICE - Na sobotnem sej
mu so imeli naprodaj 160 do 3
mesece starih prašičev, 60, starih
3 do 5 mesecev, in 40 starejših.
Prvih so prodali 140 po 290 do
330 tolarjev kilogram žive teže,
drugih 45 po 270 do 290, tretjih
pa 20 po 200 do 240 tolarjev kilo
gram žive teže.

SPREJEM UDELEŽENCEV TEKMOVANJA ORAČEV- Prejšnjo sre
do je novomeški župan Franci Koncilija sprejel udeležence svetovnega tek
movanja oračev na Irskem. Slovenijo sta zastopala Janez Miklič z Gore
njih Kamene in Tone Filak iz Bele krajine. Čepravje bila konkurenca huda,
sta zasedla Filak 19. in Miklič 32. mesto. Predstavniki organizatorjev Zveze
organizacij za tehnično kulturo Slovenije, tekmovalec Janez Miklič in
sponzor, firma Cosmos, so županu povedali, kako je tekmovanje potekalo
in s kakšnimi težavami so se srečevali. Predvsem pa so poudarili, da bi
morala več zanimanja za to tekmovanje pokazati država pa tudi mediji.
(Foto: J. Dorniž)

Pšenico rešile beljakovine
Izdatno pripomogle k ugodnemu koeficientu ekonomičnosti
- kar spodbudne napovedi za prihodnje leto
Pšenico so letos rešile njene be
ljakovine. Nepričakovano visok
odstotek, kar 12,9 v povprečju, je
toliko dvignil odkupno ceno, da so
bili utišani ne le pesimisti, temveč
tudi vsi tisti nergači, ki so napove
dovali, da bodo pridelek raje pokrmili živini kot pa prodali državnim
rezervam oz. mlevskim podjetjem.
Torej: konec dober - vse dobro,
vprašanje pa je, kako bo s pridelo
vanjem pšenice v prihodnjem letu,
ko ni mogoče spet pričakovati re
kordne kakovosti, merjene z odstot
kom beljakovin, primerjave pa se
bodo nanašale na letošnje spod
budne odkupne cene, ki so pri
81.000-tonskem odkupu dosegle
kar lepih 35,62 tolarja za kilogram.
Natančneje je letošnji pridelek
ocenila po ekonomski plati tudi
• Tudi napoved za prihodnje leto ni
slaba. Pridelovalni stroški so se v
letošnjijesenski setvi resda povečali
za 14 odst. (ob 9-odstotni inflaciji),
se pa hkrati zadržuje tudi visoka
cena pšenice na svetovnem trgu. To
pa pomeni, da se bo pšenico pri nas
še izplačalo pridelovati, kar velja
zlasti za večje in strokovno bolj pod
kovane kmetovalce. Če bo presenetil
še visok odstotek beljakovin...
strokovna služba Kmetijskega inšti
tuta Slovenije. Ugotavlja, da je bila
letos pšenica požeta na 40.807hek
tarjih, kar je približno toliko kot v
nekaj zadnjih letih, skupni pridelek
pa je znašal 168. 747 ton, kar je
najmanj v zadnjih 10 letih. Po
vprečni hektarski pridelek je znašal
3,94 tone, to pa je precej pod
povprečjem, kije na primer dve leti
prej znašalo še 4,3 tone (za primer
javo v istem letu: na Danskem 6,5,
v Franciji 6,4, na Češkem 4,9 tone,
Statistični letopis Slovenije 1996).
Ko so na inštitutu primerjali vred
nost pridelave in stroške, tako ime
novani koeficient ekonomičnosti.

kmetijski nasveti
Plug zatre koruzno veščo
Svetovna in z njo tudi slovenska živinoreja ima pravzaprav
srečo, da njena najvažnejša in najcenejša surovina, to je koruza,
samo sebe prenaša in jo je mogoče gojiti celo v monokulturi. Vsaj
nekaj let zapored lahko raste na isti njivi brez večjih posledic za
pridelek, ne pa za varstvo narave. Zadeva bi bila še ugodnejša,
če ne bi bilo koruzne f ali tudi prosene) vešče, to je najnevar
nejšega koruznega škodljivca, ki se najbolj zaredi prav v monokul
turi, torej ob pomanjkljivem kolobarjenju. Zaradi prezasičenosti
slovenskih polj s koruzo je škoda iz leta v leto večja, predvsem
Pa vešča ogroža pridelovanje koruze na lahkih, peščenih tleh.
Koruzna vešča, ta bledorumeni metuljček (samica) s temnimi
prečnimi progami na sprednjih krilih, ki merijo v razponu do tri
centimetre, škoduje mnogim rastlinam, vendar najbolj prav ko
ruzi. Pa ne žuželka sama, temveč njena gosenica oz. ličinka, ki
se naseli v koruznem steblu in ga razjeda navznoter, loti pa se
tudi storža in zrnja. Visoko koruzno steblo postane lomljivo in
he zdrži do kombajniranja, to je vsaj do mlečne zrelosti. Ugotovili
so, da ena sama gosenica v steblu zmanjša pridelek do 6 odst., in
če je napadenih stebel veliko, je letina lahko močno prizadeta.
Kemično zatiranje v praksi ni izvedljivo, bolje rečeno, je pre
drago, saj je učinkovito zatiranje z insekticidi možno le z letali,
kar v naših razmerah ne pride v poštev, je pa uresničljivo na
nepreglednih ameriških koruznih poljih. Več se da pri nas doseči
s setvijo bolj odpornih hibridov, predvsem pa s pravočasnim
žaoravanjem ostankov koruznice, v katerih se zadržujejo veščine
Nepožeta koruzna stebla v poznojesenskem, zimskem ali celo
Spomladanskem času niso le v sramoto slabim poljedelcem,
temveč so tudi pravo gojišče golazni. Za širjenje škodljivcev so
nevarni tudi štrclji, ki ostajajo na polju po kombajniranju silažne
koruze, zato je treba vsa koruzišča vestno preorati že pred zimo,
da so koruzni ostanki čim globlje zadelani v tla in da veščina za
lega zanesljivo propade. Če ni pravega kolobarjenja, je to še bolj
nujno storiti.
Inž. M. L.
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so ugotovili, da je znašal letos celo
1,20, kar je največ v zadnjih letih.
Pšenico se je torej letos izplačalo
pridelovati in pri tem gre spet za
hvala beljakovinam, ki so namesto
zahtevanih 11,5 odst. dosegle karže
omenjenih 12,9 odstotka.
M. LEGAN

NI GA ČEZ DOBER NASVET

Svarilo rejcem
Odmevne ugotovitve dr. Emila
Erjavca na posvetovanju v
Grobljah pri Domžalah
GROBLJE PRI DOMŽALAH
- “Spremembe v slovenski gove
doreji so neizbežne. Pri tem ne
pričakujmo preveč pomoči od
države, pomagajmo si predvsem
sami,” je na posvetovanju sloven
skih govedorejcev v Grobljah pri
Domžalah dejal eden najboljših
poznavalcev razmer dr. Emil Er
javec z Biotehniške fakultete v
Ljubljani. “S tremi repi v hlevu se
nikakor ne bo dalo preživeti. Naše
kmetije so trikrat manjše od
evropskih, imajo petkrat manj
krav na kmetijo, po povprečni
mlečnosti pa zaostajajo za 60 od
stotkov. Nočem jemati govedo
rejcem veselja do dela, želim pa
povedati, kaj jih čaka po vstopu v
Evropsko zvezo, kar se bo zgodi
lo šele med leti 2.005 in 2.008.
Časa za prilagajanje evropskim
standarodm in konkurenci je si
cer še dovolj, zavedati pa seje tre
ba, da bodo preživele samo tiste
kmetije, ki bodo povečale število
krav na 40 in več, hkrati pa znižale
pridelovalne stroške in izboljšale
mlečnost. Vse druge kmetije, ki
• Za primerjavo: svetovna cena
litra mleka je 0,35 DEM, v drža
vah Evropske zveze znaša 0,55 in
postopno pada. Približno tolikš
na je odkupna cena mleka tudi v
Sloveniji.
ne bodo usposobljene za te poost
rene zahteve, naj se raje preus
merijo, saj se da kmetijo ohraniti
tudi drugače, s pomočjo biološke
prireje mleka, lastno pridelavo in
prodajo prek turizma ter s po
močjo drugih dopolnilnih dejav
nosti.
-n

V Dolenjskem listu (št.48) smo
prebrali, da je varoza spet udari
la. Članek inž. M. L. prikazuje ta
problem, s katerimi se ubadajo
čebelarji že vrsto let in je čebelar
jem naredil ogromno škode pa
tudi veliko čebelarstev je povsem
propadlo. Omenim naj le, daje v
času 1985-1986 propadlo nad
polovico čebeljih družin v Slove
niji (nad 60.000). Čebelarji so
potem z marljivim delom in veli
ko truda ter stroški svoje čebel
njake spet napolnili.
Fluvalinat, ki ga čebelarji upo
rabljamo za zatiranje tega škod
ljivca, je francoskega izvora in od
tam smo ga čebelarji s precej
težavami dobivali, ker ga v Slove
niji ni. Do sedaj je bil za čebelar
je fluvalinat sprejemljiv tako
ekonomsko kot glede učinka.
Sedaj pa smo prišli do spoznanja,
da se je varoza počasi začela pri
lagajati temu zdravilu, kar pome
ni resno opozorilo čebelarjem; pri
prvih spomladanskih izletih bomo
morali biti zelo pozorni in kmalu
testirati dobrih 10% čebeljih
družin ter v lovilcih za varozo
število naravno odmrlih varoz čez
zimo prešteti. Vsako nenormalno
obnašanje čebel oz. vse, kar je
sumljivega, sporočite na Veteri
narski zavod Novo mesto, kjer
imamo čebelarji svojega veteri
narja, ki je pristojen za to prob
lematiko.
Za težave glede varoze in fluvalinata naj povem, da so v Italiji
zaradi odpornosti varoze do zdra
vila že občutili posledice; pa tudi
pri nas na Primorskem je že prišlo
do pojava odpornosti. Pri nas na
Dolenjskem in v Beli krajini jese
ni pojave odpornosti nismo opa
zili; vseeno pa moramo ostati sk
rajno previdni.
MIRKO PAVLIN

O SOMATSKIH
CELICAH V MLEKU
TREBNJE • Kmetijska
svetovalna služba Trebnje
vabi na predavanja prizna
nega strokovnjaka ljubljan
ske veterinarske fakultete
mag. Andreja Pengova o so
matskih celicah v mleku in
na predstavitev (mineralnih
dodatkov, mlečnih nado
mestkov in drugih), ki bodo:
v petek, 20. decembra, ob 15.
uri v šentruperški osnovni
šoli; ob 18. uri pa v gasilskem
domu na Trebelnem; v pone
deljek, 23. decembra, ob 9.
uri v stavbi CIK Trebnje (sta
ra osnovna šola) in ob 12. uri
v sejni sobi nad zadružno tr
govino na Veliki Loki.
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7m NOVO MESTO
MES
Želi vsem svojim
strankam, kmetovalcem
in poslovnim prijateljem
vesele božične praznike in
vse dobro v letu 1997!

Ureja: dr. Julij NemaniC
Kako pospešiti
počasen napredek
v kletarstvu?
Gotovo bodo nekateri bral
ci začudeni nad takšnim naslo
vom članka. Nedvomno je bil
v zadnjih 20 letih storjen opa
zen in prepričljiv napredek v
kakovosti vin. Posamezni vinogradniki so veliko dosegli,
kvaliteta njihovih vinje visoka
in iz leta v leto stalna. Ni pa
dovolj, če to uspeva denimo 20
odstotkom vinogradnikov.
Razmerje bi moralo biti obrat
no: v 80 odst. zidanic bi mora
la biti tehnika kletarjenja ptaka, da ne bi bilo nič prepušče
no neznanju ali naključju.
Manjka znanje. Če bi bilo
možno pridobiti novo znanje
čez noč, ne bi bito treba čakati
na napredek 10 ali 20 let,
dosežen bi bil že v 2 do 3 letih.
Zakaj se ne omogoči ljudem,
da bi se hitreje izobraževali?
Več vzrokov je, gotovo je eden
razdrobljenost zemljišč, kmeti
ja ni odvisna samo od dohod
ka iz vinograda. Vse večje
družinske vinogradniške kme
tije skorajda že obvladajo kle
tarjenje, ker so se bolj pos
vetile tej panogi.
Zimsko obdobje omogoča
na kmetijah več prostega časa
in v tem času potekajo tudi
tečaji za stekleničenje vina.
Ugotoviti moramo, da so dru
štva vinogradnikov in kmetij
ska svetovalna služba vsa leta
organizirali v več krajih te
tečaje, in vesel sem, ko kot pre
davatelj na teh tečajih vidim,
kako hvaležno poslušalci spre
jemajo novo znanje. Med te
čajniki so veliki in mali vino
gradniki pa tudi nekaj go
stincev. Malo vinogradnikov je
primoranih opraviti ta tečaj,
da bi se z diplomo lahko pote
govali za dovoljenje za stekle-

Spet štefanje
V Šentjerneju bo tudi letos
blagoslov konj
ŠENTJERNEJ - Na Šentjernejskem polju, kjer ima konjere
ja dolgoletno tradicijo, praznuje
jo vsako leto na dan sv. Štefana,
to je 26. december, star ljudski
običaj - blagoslov konj pri cerkvi
sv. Frančiška v Gorenj) Stari vasi.
Tbristično društvo Šentjernej
sporoča, da bo tako tudi letos. V
četrtek, 26. decembra, bo ob 9. uri
zbor konjenikov na Hipodromu v
Šentjerneju^ ob 9.30 odhod po
vorke skozi Šentjernej v Dolenjo
Staro vas in ob 10. uri blagoslov

helena «m»|

ni-čenje vin, mogoče 1 do 2 odstot-ka. Ostali pa pridejo pred
vsem zaradi znanja. Vsi gostin
ci, ki pridejo na tečaj, potre
bujejo diplomo za točenje vina
v go-stilni, sicer smejo prodajati
samo vino v steklenicah. Doslej
sem sodeloval na vseh tečajih o
stekleničenju, a na nobenem ni
bil prisoten niti eden gostinec,
ki že ima dovoljenje za točenje
vina, pa bi se želel naučiti kle
tarjenja. To ni kritika gostin
cem, temveč samo ugotovitev,
kako se vinogradniki trudijo, da
bi se nekaj naučili, kar recimo
ni obvezno pa zakonu.
“Znanje je kakor veter v
jadra,” je rekel pameten mož.
Vinogradniki se tega zavedajo.
Vendar dvomim, da bo država
veliko bolj kot doslej omogoča
la izobraževanje kmetom. Me
nim pa, da se pri tej obliki
izobraževanja vinogradniki
naučijo tega, kar potrebujejo
pri pridelavi vina.
Kako? Program tečaja za
stekleničenje vina traja 42 ur.
Podrobno se obravnavajo posa
mezne teme, ponavadi traja
eno predavanje o določeni fazi
pridelave 3 do 6 ur. V tem času
je možno udeležence veliko
naučiti. Predavatelji, ki sode
lujejo na predavanjih, so uspo
sobljeni za mnogo bolj zahteven
program, kot je ta, ki je pred
pisan za stekleničenje vin. Sve
tujem tistim, ki so že absolvirali ta program in že imajo diplo
mo, da se vključijo v posamez
na predavanja, kjer jim bo po
jasnjeno vse tisto, kar jim zdaj
ni jasno. Nobena sramota ni
ponovno poslušati predavanje
po lastni izbiri in tako ponoviti
prostovoljni del tečaja. Velja
ugotovitev: “Inženir, ki se štiri
leta ni izobraževal, ve samo to
liko kot tehnik.” Razvoj teče
tudi v kletarstvu in če mu hoče
mo slediti, potrebujemo vedno
novega vetra v jadra napredka.
dr. JULIJ NEMANIČ

konj v Dolenji Stari vasi.
Štefanje, kot ta običaj imenuje
jo domačini, ima korenine še v
časih, ko je bil konj zelo pomem
ben za delo na kmetiji. Vendar
tudi tehnološki napredek na Šentjernejskem polju ni pregnal kon
ja s kmetij, ljubezen do konj je
ostala in tako je ostal tudi praznik.
Po starih zapisih se v Šentjerneju
že od leta 1711 vsako leto zbere
veliko jezdecev, ki nato odjezdijo
do cerkve v Dolenjo Staro vas. Th
podružnična cerkev je bila včasih
posvečena sv. Štefanu, od leta
1746 pa ima za glavnega patrona
sv. Frančiška Ksaverija, vendar se
zaradi preimenovanja cerkve Šen
tjerneja niso odrekli stoletja
staremu običaju.

gospodinjski kotiček

Praznično razkošje na mizi

SPOZNAJMO VINO - “Lepo vino ugaja očem. Prijeten vonj in dober okus
ostalim čutilom, zato tudi srcu. Odlično vino lahko v zrelih letih ljubimo
in jemljemo kot žensko naše mladosti, ki je bila lepa in imela plemenito
dušo, "je med drugim v knjigi Spoznajmo vino zapisal njen avtor dr. Julij
Nemanič. Domačinom jo je v metliškem hotelu Bela krajina v pogovoru z
novinarjem Andrejem Bartljem predstavil pretekli petek. Dejal je, da je imel
pri presoji, kako naj kot strokovnjak napiše poljudno knjigo, ki jo bo ra
zumelo čim več ljudi, srečno roko, kar dokazujejo tudi odzivi bralcev. “Ko
sem pisal knjigo, sem imel v mislih tako ljubitelje kot sovražnike vina, sled
nje predvsem, da ne bi po krivici sodili vina tam, ker si tega ne zasluži. Lju
biteljem vina pa priporočam, naj se izogibajo slabemu in povprečnemu vinu,
saj si zaslužijo boljšega, "je dejal dr. Nemanič, ki so se ga spomnili tudi
člani soseske zidanice iz njegovih rojstnih Drašičev in mu podarili ovna z
lesene stiskalnice za grozdje (na fotografiji). (Foto: M. B. -J.)

Prazniki so priložnost, ko se
družina zbere za skrbno urejeno
mizo, kar ustvarja še posebno
prijetno vzdušje. Pri praznič
nem pogrinjku uporabimo prt,
primeren določenemu prazni
ku, izberemo primerno servirno
posodo, jedilni pribor in deko
racijo mize. Pred pripravo raz
mislimo o skladnosti barv tako
prtov in prtičev kot tudi cvetja,
sveč in ostalega okrasja.
Prt na jedilni mizi naj sega 20
do 30 centimetrov čez rob mize.
K priboru priložimo prtiče iz
blaga, še primernejši pa so pa
pirnati za enkratno uporabo. Za
vsak pogrinjek naj bo predvi
denih 70 centimetrov, da imajo
osebe pred njim dovolj prosto
ra. Na sredino pogrinjka polo
žimo velik plitev krožnik, nanj
postavimo globok krožnik za
juho ali desertnega za predjed.
Jedilni pribor priložimo v tistem
zaporedju, kot ga bomo uporabljali, in to od zunanje proti
notranji strani krožnika. Vilice,

ki jih pri jedi držimo v levi roki,
položimo na levo stran, žlico in
nož pa na desno. Rezilo noša
mora biti obrnjeno proti krožni
ku. Pri jedeh, kjer noža ne potre
bujemo, damo vilice na desno
stran. Nad krožnik položimo
vilice ali žličko tako, da je z ro
čajem obrnjena na desno stran.
Pogrinjek dopolnimo še z de
sertnim krožnikom za zelenjavo,
ki ga postavimo na levo stran. Uidi
kozarce postavimo v zaporedju, če
bomo servirali več vrst pijač. Prvi
kozarec naj stoji za konico noža,
druge razporedimo za njim v diag
onalni smeri. Različne pijače
zahtevajo različno oblikovane
kozarce. Za sok in vodo uporab
ljamo visoke, ravne kozarce; za
rdeče vino visoke, pecljate, z
zoženim robom, da bolje zadržijo
cvetico ali bouquet; za belo vino
tudi pecljate kozarce, za peneče
vrste vina pa pecljate in ozke
kozarce. Praznična prehrana naj
poudarja okusnost, predvsem pa
zmernost pri sestavi in količini.
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Izjemna novomeška knjižna bera
Sedem pomembnih knjig na predstavitvenem večeru v Kulturnem centru Janeza ledine
- Predstavili sojih ugledni strokovnjaki - Od zbornikov do monografije

Izšel inventar
Marjana Kozine
Zbrala Zorka Škrabi
NOVO MESTO-Te dni je
Zgodovinski arhiv Ljubljana
izdal za Dolenjce še posebej
pomembno publikacijo Ar
hivska zapuščina Marjana
Kozine (1907-1966), sklada
telja, publicista in prevajalca,
ki je delo Zorke Škrabi, di
rektorice Enote za Dolenj
sko in Belo krajino Zgodo
vinskega arhiva Ljubljana v
Novem mestu. Na 96 straneh
je tako mogoče najti Rozino
vo zapuščino, ki jo sestavlja
jo izvirna dela v obliki roko
pisov in tipkopisov, spriče
vala, diplome, priznanja in
odlikovanja, pisma in foto
grafije, časopisni izrezki ter
nekaj njegovih prvih tiskanih
del. “S to publikacijo želim
seznaniti javnost in bodoče
uporabnike oziroma razisko
valce z zapuščino tega vse
stranskega kulturnega delav
ca in jim na ta način olajšati
delo,” pravi Skrablova, ki je
povedala tudi, da je v tem
inventarju objavljeno le gra
divo, ki ga hranijo v novome
ški enoti Zgodovinskega ar
hiva.
Zasluge za izid publikacije
o Marjanu Kozini pa imata
tudi njegova otroka Jurij
Kozina in Metka Dovečar, ki
sta to zapuščino enoti v No
vem mestu podarila že leta
1986 (del je bil objavljen tudi
v takratni Prilogi Dolenjske
ga lista). Gradivo je že pred
tem skušala urediti skladate
ljeva žena Neda, ki pa svoje
ga dela zaradi smrti ni do
končala.
L. M.

NOVO MESTO - Obdobje od lanskega leta do konca letošnjega se bo v
novomeške anale zapisalo kot izjemno plodno in bogato v založniškem
pogledu: Novo mesto je dobilo kar sedem pomembnih strokovnih in do
moznanskih knjig, s katerimi seje trajneje zapisala zgodovina, sedanjost
in začrtala tudi prihodnost dolenjske metropole ter s tem utrdila tako njena
identiteta kot identiteta okolja. Novo mesto seje s temi knjigami uvrstilo
med tista slovenska mesta, ki izpričujejo ne samo posluh svojih prebival
cev za usodo mesta, ampak tudi bogate ustvarjalne moči.
V uvodnem govoru predstavit
venega večera, ki so ga pripravili v
četrtek, 12. decembra, v obnovljeni
veliki dvorani Kulturnega centra
Janeza Trdine, je novomeški župan
Franci Koncilija poudaril, da so
izdane knjige dokaz, da se v regiji
zavedamo svojih vrednosti in razbi
jamo klišeje o kulturno manj raz
vitem jugu slovenske države. Fran
ci Šali, urednik Dolenjske založbe,
kjer so izšle kar štiri od predstav
ljenih sedmih knjig, pa je opozoril,
da založba težko živi in da izpričani
zavesti o pomenu takšnih knjig ne
sledi praksa, se pravi primerna
prodaja, kar ogroža obstanek založ
be. Letos Dolenjska založba praz
nuje desetletnico obnovljenega de
lovanja, v tem času je izdala prek sto
knjig, a žal jih je več v skladiščih kol
pri kupcih in bralcih.
Sledil je osrednji del večera, v
katerem so strokovnjaki predstavili
bogato knjižno bero. Prof. dr. Fran
ce Dolinar je spregovoril o knjigi
Franceta Barage Kapiteljski arhiv
Novo mesto in jo označil za temelj
no delo s področja zgodovine novo
meškega kapitlja in s tem zgodovine
Novega mesta. S podobnim se stež
ka pohvali še kakšen slovenski arhiv.
Mag. dr. Zvonka Zupančič-Slavec
ni hranila navdušenih besed pri
predstavitvi knjige Toneta Gošnika
Prvih sto let novomeške bolnišnice.
Poudarila je, da gre za resnično dra
goceno knjigo, ki je iztrgala pozabi
bogato preteklost novomeškega in
s tem dolenjskega zdravstva. Mag.
Alenka Ložar - Podlogar je orisala
pomen knjige Marinke Dražumerič
in Franceta Barage 700 let župnije
Novo mesto - Šmihel in zaželela, da
bi to izvrstno delo o zgodovini ene
najstarejših dolenjskih župnij spod
budilo nadaljnja raziskovanja njene
ga življenjskega utripa. Doc. dr.
Aleš Gabrič je spregovoril o zborni
ku Mesto, vloga, pomen in razvoj
Novega mesta v prihodnjem tisoč
letju. v katerem so zbrani referati z
istoimenskega simpozija, ki ga je
pripravilo Društvo Novo mesto.
Knjiga je nekaj posebnega v tem. da

Novomeška pianista uspešna
Na 3. mednarodnem klavirskem tekmovanju v Zagrebu lep
dosežek 10-letne Mance Dular in 7-letnega Tadeja Kristana
NOVO MESTO - Glasbena
šola Pavla Markovca iz Zagreba je
letos med 28. novembrom in 1.
decembrom organizirala 3. držav
no in 1. mednarodno tekmovanje
Etude in lestvice za učence klavir
ja. Poleg hrvaških je tako sodelo
valo tudi nekaj slovenskih glasbe
nih šol, na primer iz Krškega,
Ljubljane, Kamnika, Idrije, Or
moža itd., pa tudi iz Novega me
sta.
K

L

VESELJE OB USPEHU - Uspeha
na tekmovanju so veseli tako učen
ca kot njuni profesorici: na levi
Manca s Tanjo Hadl, na desni pa
Tadej z Vido Zorko. (Foto: L. M.)
Iz Glasbene šole Marjana Ko
zine sta nastopila dva mlada pia
nista: 10-letna Manca Dular iz
Vavte vasi in 7-letni Tadej Kristan
iz Novega mesta, in veselo prese
netila. Manca je bila v B-kategoriji tretja (92.86 točk), Ttdej pa je
bil v kategoriji A šesti (88.83
točk). Njuni profesorici - Manca
se klavir uči tretje leto pri Tanji
Hadl, Tadej pa drugo leto pri Vidi
Zorko - sta bili uspeha svojih
varovancev veseli in sta ju nasploh
pohvalili kot zelo prizadevna
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učenca, ki očitno še veliko obeta
ta. Manca je dobila še posebno
nagrado za najboljšo izvedbo Ba
chove skladbe, ki jo je zaigrala
tudi na zaključnem koncertu.
Od 93 prijavljenih je nastopilo
kar 35 mladih slovenskih piani
stov, ki so bili razdeljeni v štiri sta
rostne kategorije, temu pa je bila
prilagojena tudi zahtevnost tek
movalnega programa. Komisija,
ki je bila sestavljena iz uveljav
ljenih umetnikov in pedagogov, je
vsem podelila diplomo, najboljšim
petim - šlo je predvsem za tekmo
vanje v klavirski tehniki in muzikaličnosti - pa nagrade. Čeprav sta
z novomeške glasbene šole tek
movala le omenjena Manca in
Thdej, sta s svojim odličnim nasto
pom prekosila vse ostale sloven
ske tekmovalce, in tako je bila
Glasbena šola Marjana Kozine od
vseh slovenskih najbolje uvrščena.
Prof. Hadlova in Zorkova sta
povedali, da so zmagali tisti, ki so
z učenjem klavirja začeli že pri 4.
ali 5. letu in imajo že izkušnje tudi
na tekmovanjih. Manca in Ttdej
sta se tokrat prvič preizkusila na
tak način, pa verjetno ne zadnjič.
Prihodnje leto bo zagrebška Glas
bena šola Pavla Markovca, ki je po
besedah obeh novomeških profe
soric vredna vseh pohval za dobro
organizacijo letošnjega tekmo
vanja, pripravila podobno medn
arodno tekmovanje mladih violiniS,0V-

veje optimizem v perspektivi mesta
in gradi predvsem na opiranju na
lastne moči, kot taka pa bi morala
postati obvezno branje mestnih
odbornikov in naših poslancev v
državnem zboru. Prof. Zdenko
Picelj, ravnatelj Dolenjskega muze
ja, je predstavil spominski zbornik
250 let gimnazije Novo mesto, ki
kljub opravljenemu pomembnemu

delu kliče po dopolnjevanju. Doc.
dr. Igor Grdina je zelo pohvalno go
voril o knjigi dr. Staneta Grande
Dolenjska v letu 1848. Označil jo je
kot eno najbolj zanimivih zgodovin
skih knjig, kar jih je izšlo v zadnjem
času, njena izjemnost pa je v tem, da
je kljub vsej znanstvenosti napisana
bralcu prijazno. Dr. Milček Kumelj
je spregovoril o najnovejši izmed
sedmih knjig, o monografiji Novo
mesto, kije plod dela štirih avtorjev:
pisca besedila Staneta Grande, fo
tografa Bojana Radoviča, oblikoval
ca Petra Simiča in organizatorja
projekta Jova Grobovška. Po Komeljevent mnenju se s tako mono
grafijo lahko pohvali le malokatero
slovensko mesto, saj je knjiga vse
binsko in oblikovno ubrana v zani
mivo in estetsko celoto.
Predstavitveni večer je povezo
vala Staša Vovk, izbrane odlomke iz
kjig je bral Tomaž Koncilija, za pre
dahe pa je priskrbela skupina D’Kovači, kije zaigrala rokerske priredbe
ljudskih in izvirnih pesmi. Žal ob
iskovalci, ki jih je bilo kar precej za
prireditev te vrste, niso videli ob
ljubljene projekcije diapozitivov,
čemur je vetjeno botrovalo to, da se
je prireditev nekoliko preveč zavlekM. MARKELJ

MONOGRAFIJA ZA DR. BI
STRA - Novomeški župan Franci
Koncilija je v uvodnem delu pred
stavitvenega večera izročil najno
vejšo monografijo Novega mesta dr.
Feliksu Bistrit, koroškemu Sloven
cu. ki sodeluje z Novim mestom in
je med drugim poskrbel, da smo
dobili odlitek nagrobnika novome
škega prošta in dunajskega škofa
Julije Sladkanje. (Foto: Mi M)

IZŠLI “DOLENJSKI
OBRAZI”
NOVO MESTO - V okvi
ru založniške dejavnosti je
Dolenjski list te dni izdal
knjigo Dolenjski obrazi, v
kateri je Tone Jakše, novinar
Dolenjskega lista, zbral 182
reportažnih zapisov o starej
ših ljudeh iz ožje in širše
Dolenjske. Zapisi so bili v
osemdesetih letih objavljeni
v rubriki “Obrazr v Prilogi
Dolenjskega lista. Več o knji
gi, ki sojo to sredo tudi jav
no predstavili, v naslednji
številki.

GODBENIKI NA
SEMINARJU
DOBREPOLJE - Nedavnega
seminarja za godbenike se je
udeležilo okoli 70 godbenikov iz
občin Grosuplje in Ivančna Gori
ca. Organizirala ga je Zveza kul
turnih organizacij občin Dobre
polje, Grosuplje in Ivančna gori
ca ter godba Dobrepolje. Na njem
so predavali vrhunski glasbeni
strokovnjaki za posamezna glasbi
la, skupne vaje pa je vodil Simon
Robinson, dirigent mariborske
Opere, ki je dirigiral tudi na
zaključnem koncertu, na katerem
sta po eno skladbo dirigirala tudi
domača dirigenta Maks Kozole iz
Stične in Josip Mihelčič iz Dobre
polja.

SLIKARSKA RAZSTAVA
DANJE BAJC
DOLENJSKE TOPLICE - V
razstaviščnem prostoru Zdravilišča
Dolenjske Tbplice je od torka, 17.
decembra, na ogled slikarska razsta
va Danje Bajc. Razstava je prodaj
na in bo odprta do konca januarja
1997.

IZŠLA KNJIŽICA O
MEDNARODNEM
JEZIKU
LJUBLJANA - Zveza društev
za mednarodni jezik esperanto
Slovenije je ob mednarodnem
dnevu človekovih pravic izdala
drobno knjižico z naslovom Med
narodni jezik esperanto in jezi
kovna demokracija, ki govori o
človekovi pravici do sporazume
vanja, ki postaja vse bolj pomemb
na in zastavlja tudi nekatera
ključna vprašanja naše prihodno
sti.

MIRNA PEČ - V četrtek, 26.
decembra, ob 15. uri bo v kul
turnem domu Mirna Peč božični
koncert, ko bo nastopil oktet
“Lipa” iz TJeb njega.

“Naj pove srce”
V projektu Urada RS za
mladino izbrana OŠ Mirna
M, edina na Dolenjskem
MIRNA PEČ - Ministrst
vo za šolstvo in šport, Urad
RS za mladino je s sodelo
vanjem Zavoda RS za šolst
vo in šport letos vsem osnov
nim in podružničnim osnov
nim šolam v Sloveniji ponudil
sodelovanje v projektu z
naslovom “Naj pove srce”,
projektu za preprečevanje
odvisnosti od drog in agresije
med slovensko osnovnošol
sko mladino, ki žal postajata
vse večji problem. Odziv prijavilo se je kar 220 šol - je
zgovoren dokaz, daje takšen
način reševanja težav mla
dostnikov pri prehodu iz
otroškega v svet odraslih
primeren in zaželjen. V letoš
njem šolskem letu bodo tako
projekt izvedli na 10 sloven
skih osnovnih šolah, štiri

poskusne prireditve pa so v
mesecu decembru že bile na
izbranih osnovnih šolah. Ena
izmed njih, edina na Dolenj
skem, je OŠ Mirna Peč.
Mirnopeški osnovnošolci
od 5. do 8. razreda - program
je namreč namenjen prav
njim - so tako v sredo, 11.
decembra, ob 11. uri z vese
ljem in z domiselno sceno
pričakali znanega sloven
skega glasbenika Jana Ple
stenjaka, ki izvaja omenjeni
projekt z naslovom “Naj po
ve srce”, ki je sicer rdeča nit
ene izmed njegovih pesmi.
Janu je tako v dobri uri z glas
bo in sproščenim pogovarja
njem z mladimi, ki so mu radi
zaupali tako svoje strahove
kot želje in življenjske cilje,
uspelo vzpostaviti lep, pri
jateljski odnos, opozoril pa je
tudi na nevarnost mamil in
aidsa. Osnovnošolci so radi
sodelovali tako s petjem kot
z dvema igrama, tako da je
bilo zadovoljstvo obojestranSk0'

L. M.

Festival ponuja samo najboljše
Klemen Ramovš predstavil program L festivala Brežice 1997, ki bo od 2. do 16. avgusta
- Zanimiv otvoritveni spektakel • 9 koncertov - V predprodaji bistveno cenejše vstopnice
BREŽICE - ARS Ramovš iz Ljubljane (v nastajanju) pripravlja za
prihodnje poletje od 2. do 16. avgusta v viteški dvorani Posavskega
muzeja Brežice L festival Brežice 1997, festival stare glasbe, kije 14
let že potekal v Radovljici. Zakaj nadaljevanje festivala v posavskem
koncu Slovenije in več o programu, je na novinarski konferenci v
četrtek, 12. decembra, govoril pobudnik prireditve in glavni organiza
tor Klemen Ramovš, sodelovanje z Občino Brežice pa je označil njen
podpredsednik Zvonimir Škofljanc.
“Ker nisem vidci možnosti, da
ti. Podrobnejšo predstavitev pro
se tak festival, katerega namen je
grama je mogoče spoznati tudi na
že od vsega začetka predstaviti ti
zloženkah, ki so jih izdali ob tej
sto, kar je v svetu trenutno naj
priložnosti. Zanimiv bo otvoritve
boljše na področju stare glasbe, še
ni spektakel prvi dan festivala.
naprej dogaja v Radovljici, sem se
Zvečer bo slavnostna otvoritev s
odločil za Brežice,” je razložil
prvim koncertom (Academia
Ramovš in ponovno poudaril, da
Danbiel Israel). Organizatorji se
je pri tem bistveno odločala sijaj
na viteška dvorana Posavskega
• Na novinarski konferenci je
muzeja, ki je tipično baročna in po
predstavnica Društva ljubiteljev
kvadraturi fresk največji nesakstare glasbe iz Radovljice Marja
ralni prostor v Sloveniji. Pozitiv
na Podobnik povedala, da se že
na je tudi bližina Zagreba. Festi
pripravljajo na 15. Festival Ra
val ni samo projekt koncertne
dovljica, ki bo obdržal vsebinsko
agencije, pač pa tudi brežiške
zasnovo starih festivalov: le števi
občine in tamkajšnjega muzeja. In
lo koncertov bo manjše. Še naprej
tako Ramovš in Škofljanc pravita,
si želijo sodelovanja s Klemnom
da je sodelovanje že od vsega
Ramovšem.
začetka plodno. Škofljanc je pou
daril, da je festival še posebej pri
trudijo tudi za povezavo z lokal
meren, ker je prihodnje leto ozna
nim prebivalstvom, ki bo lahko v
čeno kot leto kulture v turizmu.
srednjeveških kostumih sodelova
Program 1. festivala Brežice
lo v otvoritvenem spektaklu.
1997 je jasen. V dveh tednih se bo
“Edina šibka točka festivala je
zvrstilo 9 koncertov, na katerih
trenutno zagotoviti obisk," je po
bodo nastopili vrhunski glasbeni
vedal Ramovš. V dvorani je pro
izvajalci, staro glasbo, ki bo sega
stora za 300 obiskovalcev, vstop
la od 13. do 18. stoletja, pa bodo
nice za vseh devet koncertov, ka
izvajali z avtentičnimi inštrumenterih cene so odvisne od kvalitete
mesta, so naprodaj že od decem
bra naprej na 20 prodajnih me
stih, tudi v Novem mestu. Da jih

RETROSPEKTIVNA
RAZSTAVA LOJZETA
DOLINARJA

L. MURN

BOŽIČNI KONCERT
“LIPE” V MIRNI PEČI

MLADI SO S PLESTENJAKOM TUDI ZAPELI - Trije najpogumnejši
mimopeški osnvnošolci Maja, Erika in Dejan so si upali na odru preiz
kusiti v petju ob igranju Jana Plestenjaka (na desni). Aplavz je dokazal,
da jim je šlo dobro. (Foto: L. M.)

KNJIŽNICA BOGATEJŠA ZA NOV FAKSIMILE - Knjižnica Mirana
Jarca v Novem mestu je tudi po zaslugi Dolenjske banke, ki je omogočila
nakup te knjige, bogatejša za najnovejši faksimile Trubarjevega katekizma
iz leta 15 75 z naslovom Katehismus z dvejma izlagama, ki je eno njegovih
najpomembnejših del. Knjigo je v četrtek, 12. decembra, zvečer v veliki
čitalnici študijskega oddelka predstavil Mihael Glavan (prvi z leve), vodja
rokopisnega oddelka v ljubljanskem NUK-u, ki je tudi napisal spremno
besedo. Predstavitev je vodila Jadranka Matič-Zupančič, z branjem od
lomkov iz dela pa jo je popestril Ciril Plešec (na desni). (Foto: L. Murn)

LJUBLJANA - V petek, 20.
decembra, bo ob 20. uri v Mo
derni galeriji v Ljubljani otvoritev
retrospektivne razstave sloven
skega kiparja Lojzeta Dolinarja
(1893-1970). Razstavo, ki sodi v
niz velikih preglednih predstavi
tev najpomembnejših imen slo
venske likovne ustvarjalnosti 20.
stoletja in bo na ogled do 12. feb
ruarja 1997, bo odprl minister za
kulturo RS dr. Janez Dular.

velja kupiti že prej, pove infor
macija, da je razlika, ali si jih na
baviš sedaj ali na dan prireditve,
tudi 4 tisoč tolarjev. Študentje
imajo 50-odstotni, člani Kluba
naročnikov Dela pa 10-odstotni
popust. 10 odstotkov vrednosti
karte lahko veljajo tudi nekatere
že rabljene vstopnice. Na dan
koncerta bo iz Ljubljane do Brežic
vozil t.i. festivalski avtobus, vozni
red bo določen naknadno.
L. MURN

PREDPRAZNIČNI
KONCERT “POMLADI”
NOVO MESTO - Mešani pev
ski zbor “Pomlad” iz Novega me
sta vabi v petek, 20. decembra, ob
19. uri v frančiškansko cerkev na
predpraznični koncert. Gostje
večera bodo najmlajši učenci
Glasbene šole Marjana Kozine iz
razreda prof. Jožice Prus. Pro
gram bo povezovala Jerica Pezdič.

• TV Slovenija dobiva nove in
nove direktorje. To pa je tudi vse,
kar da od sebe. (Cjuha)

POČASTITEV 50LETNICE NOVOMEŠKE
KNJIŽNICE
NOVO MESTO- Knjižni
ca Mirana Jarca Novo me
sto vabi v petek, 20. decem
bra, bo 18. uri v veliko čital
nico študijskega oddelka na
slavnostno počastitev jubile
ja • 50-letnice knjižnice. Od
16. do 18. ure bo organiziran
voden ogled Knjižnice Mira
na Jarca, ob 18. uri pa se bo
začel slavnostni del z nago
vorom župana Mestne obči
ne Novo mesto Franclja Kon
cilije in ostalimi slavnostni
mi govorniki, v kulturnem
programu pa bosta nastopi
la Vlado Batista • violina in
Bojan Cvetrežnik • violon
čelo.
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dežurni
poročajo
RAZGRAJAL V LOKALU - V
nedeljo, 15. decembra, ob 15.20 so
se policisti odpravili v gostišče Pri
Luki na Smedniku, kjer je razgrajal
54-letni Š. H. in se nedostojno vedel
do strežnega osebja. Policisti so pre
gledali tudi njegovo vozilo, v kate
rem so našli dve pištoli, zračno
puško in nekaj nabojev. Ob postop
ku policistov je bil Š. H. agresiven in
je hotel možem v modrem pobegni
ti, zato so ti uporabili prisilna sred
stva. Kršitelj se bo srečal tudi s sod
nikom za prekrške.
OTROCI PA KAR OD DOMA
-10. decembra so odšli od doma 14letni J. P. in njegova 11-letna sestra
A. P. ter 12-letni prijatelj D. R. iz
Semiča. Ker se do 19. ure niso vrni
li domov, starši pa so zvedeli, da
otrok ni bilo niti v šolo. so to prijavili
na policijsko postajo Črnomelj. Ob
pol dveh ponoči so iz Ministrstva za
notranje zadeve na OKC v Novo
mesto sporočili, da so bili otroci
najdeni v Karlovcu.
PALČEK BO KRASIL DOM - 9.
decembra je neznanec v prodajalni
Agro na Rozmanovi ulici v Novem
mestu izkoristil zasedenost proda
jalca in s police ukradel vrtnega
palčka ter s tem trgovino oškodoval
za 7 tisočakov.
NAŠLI OROŽJE - V petek, 13.
decembra, so kriminalisti in policisti
brežiške policijske postaje na pod
lagi odredbe okrožnega sodišča iz
Krškega opravili hišno preiskavo pri
63-letnem H. D. z Jesenic na Dole
njskem. Našli so pištolo v obliki
svinčnika in 17 nabojev kalibra 5,6
mm.
S 1. januarjem 1997 bodo
telefonske številke
93 - gasilci
94 - reševalci
985 - center za obveščanje

ZDRUŽENE
V ENOTNO ŠTEVILKO

POKLIČITE 112

113
■3“

S 1. januarjem 1997
bo spremenjena
telefonska številka
92.

POKLIČITE 11 3

PREDSTAVA V DOMU
PONIKVE - V DVZ na Ponik
vah je policistom znani varovanec
pripravil skoraj dve uri trajajočo
“predstavo” za ostale varovance.
Skupaj z njim je nastopal še alko
hol. Najprej je kričal na varo
vance, kot da nastopa v kakšnem
domačem filmu, nato je razbil
steklo vhodnih vrat, nakar ga je za
krajši čas umirila dežurna v domu.
Drugo dejanje je začel “igralec” v
delovnem prostoru. Napovedal je,
da bo “pospravil” televizor skozi
okno na prosto. Nekdo mu je ho
tel namero preprečiti, pa je dobil
nekaj brc v trebuh. TUdi tokrat je
vskočila v prizor dežurna, ki je
razgrajača obvladala in o vsem
obvestila policiste.

Vojaško orožje za slovenske kupce

Skoraj povozil policiste

Policisti pri prodaji vojaškega orožja prijeli Jožeta M. in Igorja J. iz Bele krajine Orožje, ki lahko povzroči veliko škode, očitno prišlo iz Hrvaške

V prepiru pred diskoteko s solzilcem, vroče pri bivši
punci, na cesti in tudi za štirimi zidovi

NOVO MESTO - Novomeški kriminalisti so ob pomoči ljubljanskih
kolegov 6. decembra zvečer zasegli razmeroma veliko količino orožja,
plen pa velja za enega večjih zasegov orožja novomeške Uprave za
notranje zadeve. Široko zasnovana akcija seje začela že oktobra, ver
jetno pa to ni vsa pošiljka orožja, saj policisti predvidevajo, daje na
trgu še nekaj takšnih zadev. Od kod prihaja orožje, kriminalisti še
zbirajo obvestila, predvidevajo pa, daje prišlo iz Hrvaške.
23-letni Jože M. in 18-letni Igor
mark. Orožje je bilo po ruski liJ. sta za 6 ročnih metalcev raket
cenci izdelano v Jugoslaviji. Poli
znamke Zolja, kilogram plastične
cisti so se pri odkritju tega voja
ga eksploziva pentrit, 5 ročnih
škega arzenala poslužili tudi z za
konom dovoljenih posebnih me
bomb, avtomatsko puško kalašnitod - navideznega odkupa, na kra
kov, pištolo znamke Tokarev in
ju zasega pa je bila izdana tudi
okoli 1.500 nabojev kalibra 7,62
mm na dvorišču stanovanjske hiše
ponujala za borih 6 tisoč nemških

VLOMILCA
ZNANA
NOVO MESTO - Poročali smo
že o tatvinah v začetku decembra
v trgovino Brin in trgovino KZ
Krka, od koder je bilo odnesenih
več prehrambenih izdelkov, ciga
ret, čevljev, trenirk, denarja in še
česa. Novomeški policisti so na
podlagi zbranih obvestil odkrili
storilca, 22-letnega M. K. iz Nove
ga mesta in 27-letnega B. P. iz
Portoroža.

po

NOVE ŠTEVILKE
ZA POMOČ!
S prvim januarjem bo tele
fonsko število 92 (policija)
nadomestila nova številka
113, številke 985 (center za
obveščanje), 93 (gasilci) in
94 (reševalci) pa bodo zdru
žene v novo številko 112. Gre
za spremembo klicnih šte
vilk, ki so izrednega pomena
za varnost ljudi in premože
nja, zato sijih velja zapom
niti!

pisna odredba za hišno preiskavo,
ki pa ni obrodila sadov.
Skrb vzbujajoči so predvsem
ročni metalci raket znamke Zo
lja, saj ima tovrstno orožje veliko
ognjeno moč in se uporablja v
najhujših bojih za prebijanje bun
kerjev in streljanje na oklepnike v
razdalji do 300 metrov. Kot je v
četrtek na novinarski konferenci
povedal načelnik uprave UNZ
Novo mesto Franci Povše, lahko
to eksplozivno sredstvo prebije
celo 30 centimetrov debelo jekle* Zoper oba osumljenca je bila
napisana kazenska ovadba zara
di kaznivega dejanja nedovoljene
proizvodnje in prometa orožja ali
razstrelilnih snovi, za kar je
zagrožena zaporna kazen do petih
let, osumljena pa sta bila s kazen
sko ovadbo privedena k preisko
valnemu sodniku v Novem mestu.
no ploščo, rokovanje z njim pa je
zelo zahtevno, zato je možnost
samopoškodbe strelca velika. To
je prvi primer, da je bilo mogoče
v Sloveniji, seveda na črnem trgu,
kupiti takšno specifično orožje.
TG.

dolenjski
deželi

• V deželi je že čutiti, da se
bližajo prazniki. Na to že
opozarjajo metalci petard.
Teh je na srečo manj kot pre
tekla leta, a očitno nekaterim
pokanje petard ne zadostuje.
To sta dokazala tudi Be
lokranjca, ki ju bolj kot pasje
bombice zanima pravo voja
ško orožje, ki lahko poleg
poka prinese še več gorja kot
petarde.
• V tednu, ki je za nami, je
bilo živahno tudi na cestah.
Tako so se krški policisti uk
varjali z 22-letnim Č. K. s
Senovega, kije bil v petek, 13.
udeležen v prometni nesreči.
Ko je napihal kar 2,2 promi
la, seje ob rezultatu uprl, zato
so ga odpeljali v zdravstveni
dom Krško na odvzem kivi in
urina. Mladenič se je potem
odpravil na policijsko posta
jo, kjerje od policistov zahte
val, naj ga peljejo domov. Ker
je dežurni to odklonil, seje Č.
K. čez nekaj časa vrnil do
vhodnih vrat in začel po njih
razbijati. Opozorila, naj se
umiri, niso nič zalegla, zato je
mlademu možu namesto
prevoza pripadat zaslužen
počitek pri policistih.
• V predprazničnih dneh
niti tatiči ne mirujejo, morda
prav zaradi bližajočih se
praznikov. To bi lahko rekli
vsaj za tistega, ki se je na
petek, 13. decembra odpravil
v klet stanovanjskega bloka v
Ulici Slavka Gruma v No
vem mestu in ukradel 30
steklenic raznovrstnega pene
čega vina. Za novoletno za
bavo je torej poskrbljeno,
manj jasno pa je, kaj bo
počel neznanec s štirimi pro
metnimi znaki in tablo z na
pisom Vranoviči, ki jih je
staknil z drogov na regionalni
cesti Črnomelj - Vranoviči.
Škoda, da ne obstaja promet
ni znak “Ne kradi"!

V AVTO, SKLADOVNICO
DRV IN ŠE V DREVO

V VINICI ZASEGLI OROŽJE - Orožje, ki sla ga Belokranjca ponujala
za borih 6 tisoč nemških mark, bi lahko imelo hude posledice. A li so poli
cisti z zaplembo presekali kakšno mrežo preprodajalcev orožja, pa še ni
znano. (Foto: T. G.)

odbilo nazaj na vozišče in po 40
metrih zaneslo še v betonski ste
ber ograje pri eni od hiš ter konč
no v drog električne napeljave in
ga podrlo. Pri tem pa se je voznik
nudo poškodoval.
IZSILIL PREDNOST - V ne
deljo, 15. decembra, nekaj pred
pol dvanajsto je 29-letni Franc T.
iz Novega mesta peljal po lokalni
cesti iz Kronovega proti Dobravi.
Pri Dobravi je v križišču s pred
nostno cesti zavijal levo proti Dobruški vasi. Tiikrat je od Dobruške
vasi z osebnim avtom pripeljal 59letni Venčeslav S. iz Litije. Vozili
sta trčili, v nesreči pa se je hudo
poškodovala sopotnica slednjega,
64-letna Ana S. iz Litije.
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ŽD1NJA VAS - V petek, 6.
decembra, ob 14.10 je 22-let
ni Miroslav K. iz Ždinje vasi
vozil osebni avto po lokalni
cesti iz Ždinje vasi proti
Bučni vasi. Pri Ždinji vasi ga
je zaradi neprimerne hitro
sti zaneslo v desno bankino,
nato pa je zapeljal na levo
polovico v trenutku, ko je iz

letnem P. V. iz Veniš, ki je doma
kričal in grozil ženi in hčerki, da
ju bo ubil, zato je kršitelj osta
nek noči preživel pri policistih.
Naslednjega dne so policisti pri
držali 40-!etnega J. G. iz Nove
ga mesta, ki je prišel k bivši pun
ci, ji grozil, dajo bo pretepel, in
ji je poškodoval avto. Umiril se
ni niti potem, ko so vmes pri
skočili možje postave.
Avanturo posebne vrste si je
v noči na 15. december privoščil
22-letni B. 1. iz Malega Podloga.
Ko so ga hoteli na Drnovem z
rdečo lučjo ustaviti policisti, je
B. I. ugasnil luči na vozilu in
zapeljal proti policistu, ki je
moral odskočiti, da je odnesel
celo kožo, voznik pa je s pove
čano hitrostjo odpeljal naprej.
Policisti so mladeniča ponovno
ustavili pol kilometra stran pri
gostilni Pacek, kjer je svoj “pod
vig” ponovil. Da se ne bi zgod
ba ponovila še tretjič, se je
policijska patrulja zapeljala za
njim vse do Krške vasi, kjer je
voznik B. I. zapeljal na poljsko
pot in nato v ostrem ovinku zdr
sel s ceste na blatno in zasneže
no njivo, kjer je z avtom obstal.
Alkotest je pokazal 1,23 promi
la alkohola, kršitelj pa se bo
srečal tudi s sodnikom. TG.

nasprotne smeri pripeljala
39-letna Marija P. iz Ždinje
vasi, ki se je sicer umikala,
vendar sta vozili vseeno trčili.
Po trku je voznika odbilo na
desno in bočno je drsel pre
ko bankine in pristal v zlože
nih žaganih deblih, od koder
je avto dvignilo v zrak in je s
streho trčil še v drevo. V
nesreči se je voznik hudo
poškodoval in se zdravi v
Kliničnem centru v Ljubljani.

Tisoče smrečic za lepše praznike
Na Dolenjskem območna enota Zavoda za gozdove že več let odda 10 do 15 tisoč oznak za posek smreke, pred osamosvojitvijo
pa jih je občutno več - Kazni za kršitelje niso zanemarljive
Božični in novoletni prazniki so pred vrati in skorajda ni
družine, ki si ne bi za praznike omislila božičnega drevesca ali na
kak drug način v hišo prenesla koščka narave. Zavest Slovencev
se spreminja. “Če smo še pred osamosvojitvijo na Dolenjskem,
torej na območju, ki spada pod Zavod za gozdove Slovenije Območna enota Novo mesto, posekali tudi do 60 tisoč smrečic, jih
zadnja leta kontrolirano posekamo 10 do 15 tisoč,” je dejal inž.
Stane Žunič, vodja odseka za gojenje in varstvo gozdov pri
novomeški območni enoti Zavoda za gozdove. Strokovni poseg v
gozdu ne povzroča škode, drugače pa je pri tistih sečnjah, ko si po
lastnem okusu izberemo najlepše drevesce v gozdu.
Tisti, ki bi v svojem gozdu ra
di posekali smrečice, se mora
jo obrniti na revirnega gozdar
ja, ki lastniku strokovno razloži,
kaj in kje sekati. Za tak poseg
izda odločbo, za odobreno
število rastlin pa dobi lastnik
ustrezne plombe, ki so letos
rumene barve. Plombe, na ka
terih je označena območna
enota Zavoda za gozdove Slo
venije in leto izdaje - za eno
mora lastnik gozda odšteti vse

ga 10 tolarjev - revirni gozdarji
pritrjujejo pred nameravanim
prevozom oziroma prodajo. “V
času razvoja veliko dreves pro
pade, z nadzorovanim posekom
pa mi odstranimo le tista, ki bi
sicer propadla.
To pa gozdu ne
škodi,” pravi Žunič. Odnos do
narave se občutno spreminja,
kar se kaže tudi v zmanjševanju
količin posekanih drevesc; to
pa gotovo ni le posledica zože-

©I1!An»|SIEC

V OGRAJO - Voznik osebne
ga avtomobila, 26-letni Jurij S. iz
Gabrja, se je peljal od Boštanja
proti TVžišču. Pri Jelovcu hitrosti
vožnje ni prilagodil mokremu
vozišču, zato je zapeljal v levo in
trčil v betonsko varovalno ograjo.
Voznik se je pri tem hudo poško
doval.
KONČAL V DROGU - V so
boto, 16. decembra, ob 7.10 seje
22-letni Jože Ž. iz Kostanjevice na
Krki z osebnim avtom peljal po
• regionalni cesti od Krškega proti
Brežicam. V Gornjem Lenartu je
' zapeljal na neutrjeno travno ban
kino, po njej vozil 100 metrov,
oplazil kamen ob cesti in trčil v
betonski most. Po trčenju je avto

OTOČEC, NOVO MESTO,
KRŠKO, VENIŠE - Policisti so
morali v tednu, ki je za nami,
kar nekajkrat miriti razgreteže.
V petek, 13. decembra, nekaj
po 2. uri se je najprej zgodila
manjša nezgoda 33-letni vozni
ci S. C. iz Novega mesta, ko je
na parkirišču pred restavracijo
Tango na Otočcu zadela v oseb
ni avto in mu poškodovala blat
nik. Policisti so v diskoteki
poiskali lastnika avtomobila 22letnega B. E. iz Rateža, ki je
prišel na kraj nesreče s prijatelji
Novomeščani, 21-letnim M. R,
22-letnim R. Č. in 34-letnim A.
T. Ko so policisti obravnavali
nesrečo, je M. R izzival lastni
co, kar je razburilo vozničinega
znanca 29-letnega B. R iz Nove
ga mesta. Med njima je prišlo
do prepira in med kregom je B.
P. udaril M. P. V pretep in
prepir so se vključili še ostali
prijatelji. Policisti so kršitelje
umirili, a takrat je M. R ponov
no napadel B. R, pomagala pa
sta mu tudi R. Č. in B. E. Na
kraj kršitve je prišlo še nekaj
policistov, ki so razgreteže ob
vladali, uporabili pa so tudi
solzi lec.
V petek, 13. decembra, so
policisti posredovali še pri 61-

SMREČICE MORAJO IMETI NALEPKE - Če se greste novoletno
drevesce na tržico, ne boste naredili škode v gozdu, saj morajo biti sm reke, ki so označene z nalepko Območne enote Zavoda za gozdove
Slovenije, posekane pod strokovnim nadzorom. S takšnim posegom
in pravilnim redčenjem je opravljeno koristno delo. (Foto: T. G.)

nja trga zaradi razpada Jugo
slavije, v kateri je pred leti
hrvaške domove krasilo tudi
precej slovenskih smrečic.
Kot pravi inž. Jože Kruljac,
gozdarski inšpektor inšpektora
ta RS za kmetijstvo, gozdarst
vo, lovstvo in ribištvo pri enoti
v Novem mestu, je kazen za
prevoz oziroma prodajo s plo
mbami neoznačenih drevesc za
pravno osebo najmanj 100 tisoč
tolarjev, za odgovorno osebo
pravne osebe pa najmanj 10
tisočakov. Za posameznika je
predvidena kazen najmanj 4
tisoč tolarjev.
Na območju, ki ga pokriva
enota, letos še niso odkrili ne
pravilnosti, čeprav je v decem
bru gozdarska inšpekcija v
sodelovanju s tržno poostrila
nadzor nad prometom z okras
nimi drevesci, pregledana pa
bodo tudi vsa prodajna mesta.
Sicer pa je bilo v preteklosti več
kršitev. Inšpekcijske službe so
odkrile predvsem posamezne
lastnike gozdov, ki so posekali
več drevesc, kot jim je bilo z
odločbo odobreno, med prevo
zom pa so poskušali s plom
bami neoznačena drevesca za
kriti z označenimi.
Kot pravi inž. Kruljac, je
opazno rahlo manjšanje števila
kršitev, saj se ljudje odločajo za
nakup umetnih drevesc. “Je pa
tudi res, da je okrasnih drevesc
na bolj oddaljenih in težje
dostopnih krajih v gozdovih
dovolj za vse. Tam se s pravil
nim redčenjem opravi celo ko
ristno delo, zato je prav, da je
posek strokovno nadzorovan.
Največ škode naredijo nedisci
plinirani posamezniki, ki seka
jo vsako leto v glavnem nacistih
in lahko dostopnih mestih, in to
takšna drevesca, ki jih ne bi
smeli posekati. Vsak si misli, da

Stane Žunič
• Mnogi se za okrasitev domov
in pričaranje lepšega praznič
nega vzdušja poslužujejo pla
stičnih nadomestkov, ki ne le
ohranjanjo naravo, ampak tudi
ne smetijo stanovanja. Neškod
ljivo je tudi okraševanje s posa
meznimi vejami ali drevesci v
lončkih. In morda ne bo odveč
nasvet: najlepša so božična in
novoletna drevesca v naravi,
ker jih lahko opazujemo ob
vsakem sprehodu v gozdu in
nam odkrivajo nešteto narav
nih okraskov, ki se iz trenutka
v trenutek odenejo v drugačen
sij. In če kljub vsemu ostajate
pri naravni smrečici v svojem
domu, pokažite spoštljiv odnos
do nje tudi po novem letu in jo
pospravite v smeti ali peč;
namesto da bi še kak mesec
ležala pod oknom, kjer ponava
di pristane po najbližji poti
skozi okno.
bo pač posekal samo eno, ven
dar je tako mislečih na stotine,”
pravi Jože Kruljac.
T GAZVODA
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Akripol seje za konec le poigral
Rokometaši odigrali zadnje tekme jesenskega dela lige - Akripol z zmago nad Gorenjem
sijajno zaključil leto - Lisca presenetila v Hrpeljah - Poraz Dobovčanov in Krčanov

Jadralnim
padalcem je
nagajalo vreme

V zadnjem krogu jesenskega dela prvenstva v prvi državni rokometni
ligi je od moštev z našega konca doma nastopil le Akripol, kije preko televi
zijskih ekranov ljubiteljem te igre z žogo po vsej Sloveniji pokazal, da se
na Dolenjskem igra dober rokomet. Za konec seje tudi Sevničanom sreča
nasmehnila, ki jim je do sedaj obračala hrbet. APP Dobova si v Laškem ni
nadejala prav veliko, medtem ko so Krčani v Slovenj Gradcu zmago že
držali v rokah.
Rokometaši trebanjskega Akritu namenjeni termin na drugem
pola so izkoristili prosti, sicer špor
programu televizije Slovenije in se

slovenskim ljubiteljem športa pred
stavili na tekmi zv prejšnji sezoni ob
Pivovarni Laško in AFP Dobovi
najboljšim moštvom pri nas - Go
renjem. Imeli so srečno roko, saj so
tako tisti, ki so si v soboto zvečer
tekmo ogledali v živo, kot tudi tisti,
ki so ostali pred televizijskim ekra
nom, imeli kaj videti.
Trebanjcem, kot da so jim kamere
dale krila, so že takoj na začetku
korajžno povedli in po 10 minutah
vodili s šestimi zadetki prednosti.
Čeprav se Velenjčani niso predali,
jim Trebanjci niso pustili blizu in po
uvodnih minutah drugega polčasa
vodili že s 16:8 ter v nadaljevanju
doseženo prednost ohranili do kon
ca srečanja. Spet je bil izjemno
razpoložen domači vratar Mustala
Torlo, ob Damirju Makaroviču in
Željku Vešligaju, ki sta največkrat
zatresla mrežo gostov, pa velja po
hvaliti tudi Andreja Počervino, ki je
imel tokrat predvsem obrambne
naloge.

ČOPIČ V ZRAKU - Aleksandar Čopič (na sliki med strelom, potem ko je
prelisičil velenjsko obrambo) je letos v dresu Akripola povsem upravičil
zaupanje trebanjskih delodajalcev. Na tekmi z Gorenjem je dal “le" štiri
gole, kar je zanj že malo. (Foto: 1. V.)
v

Lisca je v Hrpeljah pripravila pra
vo senzacijo. Po izredno izenače
nem prvem polčasu tekme med
domačim Andorjem in Sevničani,
ko nobeno moštvo ni vodilo z več
kol dvema zadetkoma prednosti, so
Hrpeljčani na začetku drugega
polčasa dosegli svoje največje vod
stvo (15:12), a so Sevničani kmalu
nadomestili izgubljeno, povedli z
20:18 in domačinom v zaključku
tekme preprečili, da bi še dosegli
preobrat.
Zmagovalec tekme med AFP
Dobovo in Pivovarno Laško v laški
dvorani Tri lilije ni bil sporen, saj so
Celjani sredi drugega polčasa vodili
že s 26:11, nato pa Dobovčanom
pustili, da so nekoliko ublažili po
raz.

Seiniški Cumulus ekipno šesti
NOVO MESTO - Slovenski jad
ralni padalci letos res niso imeli
sreče z vremenom, saj so od predvi
denih 16 tekmovanj za državno
prvenstvo lahko izvedli le štiri, tako
da so bili tudi nekateri najboljši
zaradi enega samega spodrsljaja v
končni uvrstitvi zelo prikrajšani.
Kljub temu je jadralnopadalski klub
Cumulus iz Semiča med 21 ekipami
zasedel odlično 6. mesto.
Nekoliko slabše je bilo med posa
mezniki, saj najboljšima dolenjski
ma jadralnima padalcema, Novomeščanoma Matjanu Grahu in Mitji
Šuštarju, ni uspelo doseči zastav
ljenih ciljev. Po treh tekmovanjih je
Marjanu Grahu kazalo zelo dobro,
saj je bil v skupnem vrstnem redu na
odličnem četrtem mestu, potem pa
je na četrtem, zadnjem tekmovanju
ostal brez točk in tako v skupni raz
vrstitvi zdrsnil na 10. mesto. Mitja
Šuštar je bil na koncu šestnajsti,
medtem ko je tretji član Cumulusa
Aleš Šaver pristal na 37. mestu med
97 uvrščenimi. Med pokrovitelji so
jadralcem največ pomagali Krka
Matkom, Gozdno gospodarstvo,
Hrast in VGP Novo mesto.

n
%

Marjan Grah

Ze pokopani lahko preživijo
Odbojkarji Krke vzeli niz Salonitu - O obstanku se bo
odločalo v Ljubljani in še bolj na Bledu
NOVO MESTO - Le malokdo je
pričakoval, da bo slovenski odboj
karski “dream team”, kanalski Sa
lonit, v soboto na parketu novo
meške športne dvorane pod Maro
fom tretjič v tej sezoni v domačem
prvenstvu izgubil niz. Novomeščanom je uspelo, in tako lahko upajo
na obstanek v družbi najboljših.
Salonit je čeprav brez nekaterih
igralcev prve postave začel tekmo s
Krko že kar smešno slabo, a Novomeščani kljub temu in vodstvu s
13:11 niza niso dobili, to pa jim je
uspelo v drugem nizu, ko Kanalci
niso niti enkrat vodili. Maloštevilne
gledalce, ki so prišli predvsem zara
di najboljše slovenske odbojkarske
ekipe, sta moštvi s precej boljšo igro

»:it lian smilit
ODBOJKA
Moški, l.A liga, 13. kolo KRKA : SALONIT 1:3 (,13, 10,
-5, -10); KRKA: Šemetovs, Bab
nik, Goleš, Prah, Mohorčič, Balodis, Žunič, Krevs, Šmalc.
LESTVICA: L Salonit Anho
vo 24, 2. A banka Olimpija 20, 3.
Pomgrad 16... 5. Fužinar 10, 6.
Krka Novo mesto 8, 7. Minolta
Bled 8, 8. Hoteli Simonov zaliv
Izola 2.
V14. kolu se bo Krka v soboto,
21. decembra, v Ljubljani srečala
z Olimpijo.
1. B, lisa, 13. kolo - ŽUŽEM
BERK . ŽIROVNICA 3:1 (10,7,
-7, 7); ŽUŽEMBERK: Pečar,
Novak, Brulec, Gotenc, Lazič,
Repar, Kosmina, Pucelj, Perko,
Oberstar, Černač.
LESTVICA: L Šoštanj Topol
šica 26, 2. Kamnik 24, 3. Žužem
berk 16,4. Granit Preskrba 14 itd.
V 14. kolu bodo Žužemberčani v
soboto v Škofji Loki igrali s Ter
mo Lubnikom.
2. liga, 10. kolo - MARIBOR
INTES - KAN KOVINAR 1:3;
LESTVICA: 1. Kan Kovinar 16,
Sip Šempeter 14 itd.; V 11. kolu
bodo Kočevci 21. decembra igra
li doma z Vuzenico.
3. liga, zahod, 10. kolo - MOK
RONOG : PLAMEN 3:0; LO
GATEC : KAN KOVINAR II
2:3; LESTVICA: 1. Bovec 16... 5.
Krka II 8... 7. Kan Kovinar II 6,
8. Mokronog 6 itd. V naslednjem
kolu, ki bo v soboto, 21. decem
bra, bo Mokronog v gosteh igral
s Kamnikom, Krka II ob 14. uri
doma z Narodnim domom, Kan
Kovinar II pa tudi doma z Bov
cem.
Ženske, l.A liga, 13. kolo ZGORNJA SAVINJSKA : TPV
NOVO MESTO 1:3 (-7, 16, -14,
-7);
LESTVICA: 1. Infond Branik
18,2. Kemiplas Koper 16,3. TPV
Novo mesto 16,4. Žavarovalnica
Maribor Ljutomer 10 itd. V 14.
kolu bodo odbojkarice TPV-ja v
soboto, 21. decembra ob 20. uri
doma igrale z Zavarovalnico
Maribor Ljutomer.

1.B liga, 13. kolo - TABOR :
LIK TILIA 3:0 (5, 1,1); LEST
VICA: L Sobota 18... 7. LIKTilia 4. V 14. kolu bo LIK Tilia ig
rala v doma z vodilno Soboto.
3. liga, zahod, 10. kolo - TPV
NOVO MESTO II (proste); LE
STVICA: 1. Kemiplas Koper II
12... 7. TPV Novo mesto II 2 itd.
V 11. kolu bodo Novomeščanke v soboto, 21. decembra, ob 16.
uri igrale doma z Bohinjem.

ROKOMET
Moški, L liga, 11. kolo - AK
RIPOL : GORENJE 24:17 (13:8);
AKRIPOL: Torlo, Makarevič 6,
Višček 3, Bregant, Počervina 1,
Čopič 4, Šavrič 1, Vešligaj 6,
Zarabec, Bilbija, Dvornik 1,
OistpHipk ■

PREVENT : KRŠKO 26:21
(11:13); KRŠKO: Škof, I. Deržič,
Iskra 3, German 1, Urbanč, Ku
kavica, Dragar 3, S. Deržič 1,
Čurak 5, Privšek 2, Vertovšek 6,
Bašič;
PIVOVARNA LAŠKO : AFP
DOBOVA 31:20 (16:7); AFP
DOBOVA: Kostevc, Dapo, Begovič 7, Mijačinovič 1, Ogorelc 4,
Voglar 1, Češnovar 1, Žibert,
Ocvirk, Glaser 3, Kranjc, Levec 3,
Denič;
ANDOR: LISCA 22:23 (11:11);
LISCA: Marcola, Blagojevič 1,
Ramah l,Plazar2,Čater3,Teraš
2, Mitrovič, T. Simončič 2, Šunta,
Sirk, Sečki 5, Lupše 4, Rupret 3.
LESTVICA. 1. Pivovarna Laško
22, 2. Prevent 15, 3. Krško 15, 4.
Akripol 12... 6. AFP Dobova 12...
10. Lisca 7 itd.
Prvenstvo se bo nadaljevalo 11.
januarja. V 1. kolu drugega dela
bo Akripol igral v gosteh s Pre
ventom, Krško v gosteh z Andorjem, Lisca bo gostovala pri Prulah 67 in AFP Dobova pri Gore
nju.

KOŠARKA
V soboto, 21. decembra, bo v
A-l ligi Interier igral doma s He
liosom, v A-2 ligi pa Krka v go
steh z Zagorjem, Brežice prav
tako v gosteh s Slivnico, Iskra Litus pa doma z Loko kavo.

razveselili šele v zadnjem nizu, ko je
pri vodstvu Salonita z 9:0 na mestu
podajalca Mohorčič zamenjal Goleša. Prednost razigranih gostov se
je začela topiti, a da bi jih Novomeščani še ujeli, je bilo že prepozno.
Čeprav so bili novomeški odboj
karji dve koli pred koncem z enakim
številom točk, kot so jih imeli sedmouvrščeni Blejci, še vedno na še
stem mestu prvenstvene lestvice, so
bili zaradi bistveno težjega razpore
da tekem v slabšem položaju. Os
vojeni niz na tekmi z nepremagl
jivim Salonitom stvari v mnogočem
obrača na glavo. Če bi Novomeščane Kanalci premagali s 3:0, bi Blej
cem, da bi prehiteli Novomeščane,
zadostoval poraz z dvema osvojeni
ma nizoma.
Sedaj morajo na domačem igri
šču premagati ravenskega Fužinarja, ki si je obstanek v l.A ligi že zagotovil in je po do sedaj pokazanem
precej močnejši od blejske Minolle.
Lahko pa se zgodba konča tudi
drugače, saj imajo Blejci, ko igrajo
doma, še sedmega igralca, ki ga
predstavlja za prvoligaško odbojko
neprimerna premajhna dvorana s
prenizkim stropom, v kateri so na
primer pred leti vedno premagova
li Novomeščane, čeprav so bili sled
nji vsaj za razred ali dva boljši.
Za Novomeščane bi bilo seveda
najbolje, če bi v soboto v Ljubljani
premagali Olimpijo, kar bi bilo še
lani povsem mogoče, letos, po
odhodu Petkoviča, pa je za kaj
takega zelo majhna možnost, čeprav
Ljubljančani, drugouvrščeni, s pora
zom prav ničesar ne izgubijo in za
tekmo niso tako motivirani kot
Novomeščani. Žal vse kaže, da se bo
o njihovi usodi brez njih odločalo na
Bledu.
I. V

DANES ŠPORTNIK
LETA 1996
NOVO MESTO - Nocoj ob
19. url bo v novomeški šport
ni dvorani tradicionalna pri
reditev Športnik leta, na ka
teri bosta razglašena naj
boljši športnik in najboljša
športnica novomeške občine
v letošnjem letu. Ob tem bo
do na prireditvi predstavlje
ni tudi vsi novomeški šport
niki, ki so letos osvojili na
slove državnih prvakov ali pa
so nastopali v državni repre
zentanci; zaslužni športni
delavci bodo dobili Bloudko
va priznanja, proglašeni pa
bodo tudi najboljši rekre
ativni športniki, ki vsako leto
tekmujejo v okviru delavskih
športnih iger. Prireditev bo
povezoval Sašo Hribar, v za
bavnem programu pa bodo
nastopali še Nace Junkar,
Helena Blagne, skupina Na
poleon, plesna skupina Terpsihora, manekenska skupi
na Helena, gostu novomeški
športnikov pa bosta veslača
Andraž Vehovar in Simon
Hočevar.

Tekma v Slovenj Gradcu med
domačim Preventom in Krškim je
bila derbi zadnjega kola v pravem
pomenu besede, saj je odločala tudi
o tem, katero moštvo bo preživelo
novoletne praznike na drugem me
stu. Krčani, ki so očitno preboleli kri
zo, so v prvem polčasu odlično zaigra
li, predvsem pa se je spet izkazal vra
tar Mirko Bašič. V drugem polčasu je
bilo le 8 slabih minut dovolj, da so
domačini z delnim izidom 8:1 rezul
tat obrnili v svojo korist in si zago
tovili pomembno zmago.
I. V.

Rokomet doma
v Ribnici
Zmaga nad Pivovarno Laško
RIBNICA - Letos je bilo v Rib
nici več prireditev v počastitev 40letice rokometa v deželi suhe robe
in lončarstva. Osrednja in hkrati
zadnja je bila prejšnjo sredo, ko so
pripravili priložnosten program in
odigrali dve tekmi. V prvi sta se
pomerili veteranski ekipi Inlesa, ig
ralci, ki so leta 1975 prvič osvojili
naslov republiških prvakov, in vet
erani Jadrana iz Kozine, s katerimi
Ribničani dobro sodelujejo. Izid je
bil 26:18 za Inles.
Na glavni tekmi so sedanji igralci
Inlesa premagali večkratne državne
prvake igralce Pivovarne Laško z
28:27, zmagoviti zadetek je v zadnji
sekundi dosegel Tomaž Lesar. Pred
tem so prikazali dejavnost ribniške
rokometne šole, kjer vadijo tudi pionirke, ki so zametek ženskega
rokometa v Ribnici. Podelili so tudi
priznanja, lesene krožnike, za več
letno uspešno sodelovanje s klu
bom. Predsednik kluba Pavle Ho
čevar je orisal prehojeno pot. Če
prav so drugi klubi svojo kakovost
dvignili z nakupom tujih igralcev, v
Ribnici ne bodo opustili vzgoje last
nega kadra. Daje to res, kažejo na
slovi državnih prvakov v vseh kate
gorijah razen članske. “Ribniška do
lina je prepoznavna doma in po sve
tu po zobotrebcih in rokometu”, je
še povedal Pavle Hočevar (na sliki).
M. GLAVONJIČ
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Prvi de! prvoligaške rokomet
ne sezone v slovenskem držav
nem prvenstvu je za nami, med
enajstimi ekipami, ki se poteguje
jo za drugo mesto v državi naslov prvaka je že vnaprej od
dan celjski Pivovarni Laško - pa
so letos prvič tudi štiri ekipe z
našega konca, ki so z doseženim
z izjemo Dobovčanov lahko kar
zadovoljne.
V Krškem se obrestuje rokomet
na tradicija, v moštvu, ki v prvi ligi
nastopa drugo sezono, igra karpre
cej domačih igralcev, kar v večini
prvoligaških moštev ni pravilo.
Krčanom, ki so letošnje ligaško
tekmovanje začeli prav imenitno,
bo prišel odmor pred nadaljeva
njem zelo prav, saj so pred tednom
z veliko sreče na domačem igrišču
izpulili točko Trebanjcem, v zad
njem kolu pa jim je za zmago nad
Preventom v gosteh zmanjkalo
moči, tako da so mu morali pre
pustiti drugo mesto.
Trebanjski Akripol je vsekakor
prijetno presenečenje letošnjega
prvenstva. Izjava trenerja Radija
po lepi zmagi nad drugouvrščeno
ekipo lanskega prvenstva Gore
njem, da je škoda, ker je konec
jesenskega dela prvenstva, pove
vse. Trebanjci so letos moštvo še
okrepili in ligaško tekmovanje

BREZ FINALA
NOVO MESTO - Na polfinal
nem turnirju državnega prvenstva v
rokometu za srednje šole v Novem
mestu se domača vrsta ni uvrstila v
nadaljnje tekmovanje. Dijakinje
Šolskega centra Novo mesto so
namreč izgubile z gimnazijo Ledina
s 7:13 in z gimnazijo Piran 4:15 ter
v svoji skupini osvojile zadnje, v
skupnem vrstnem pa peto mesto,
medlem ko so zmagale rokometa
šice gimnazije Škofja Loka.

MEDALJA ZA PLESALCA
PTUJ - Na državnem prvenstvu v
standardnih plesih so se na Ptuju
izkazali tudi posavski plesalci.
Medtem ko sta v absolutni konku

začeli po načrtih, v nadaljeva
nju pa jim je kljub nekaterim
manjšim spodrsljajem, predvsem
proti Slovanu, šlo še bolje, iz kola
v kolo je bila njihova igra trša in
uspešnejša, trenutno pa bi jih
lahko od slovenskih ekip prema
gala le Pivovarna Laško. Ce
bodo tako nadaljevali, jim uvr
stitev med prve štiri ne more uiti,
utopija pa ni niti finale s Celjani.
Dobovčani so pred začetkom
zagotovo merili višje, a zaradi
poškodb - najbolj jim manjka
Nenad Stojakovič - njihova igra
ni prava, kar se pozna tudi na
lestvici, saj je šesto mesto zanje
neuspeh. Kljub vsemu se da še
marsikaj popraviti, saj je zaloga
12 točk dovolj, da v drugem delu
dohitijo za Celjani najuspešnejši
ekipi Prevent in Krško.
Sevniška Lisca je res novinec
v ligi, a vseeno sodi višje, kot je
uvrščena po prvem delu. Niz po
razov s tesnim izidom, spodrslja
jev na domačem parketu in
poškodbe so poglavitni vzroki za
deseto mesto. Zmaga v gosteh
nad do tedaj petouvrščenim An
dorjem je dokaz, da so Se\mičani
sposobni več, kot so dosegli, in da
se z obstankom v družbi najbolj
ših ne bi smeli obremenjevati.
I. VIDMAR
renci že četrtič zapored zmagala
Katarina Venturini in Andrej Škuf
ca, sta krškemu plesnemu klubu
Lukec priplesala medaljo Maja
Bromše in Luka Vodlan med mlaj
šimi pionirji. Večino medalj na
prvenstvu so osvojili plesalci plesnih
klubov Fredi, Urška in Pingi.

ŠTIRI TEHNIČNE
DOLENJSKE TOPLICE - V 10.
kolu tekmovanja v D košarkarski
ligi so Dolenjske Toplice v Logatcu
izgubile srečanje s tamkajšnjim Svi
tom s 91:99 (41:52). Srečanje je bilo
zaradi slabega sojenja precej živčno,
Topličani pa so si zaradi razburja
nja prislužili 4 tehnične napake: tri
je dobil Miloš Dular, eno pa klop.

Zamuda in pogovor “gluhih”
To sta bili najopaznejši značilnosti skupščine občinske
športne zveze Črnomelj - Lani najuspešnejši šahisti
ČRNOMELJ - Pretekli teden
so se na prvi letošnji skupščini
sestali predstavniki občinske
športne zveze Črnomelj, ki so
imeli na zamudo pri sklicu skup
ščine precej pripomb. Zadnja
skupščina je bila namreč novem
bra lani. Predsednik športne
zveze Boris Fabjan je pojasnil, da
niso imeli prej izdelanih meril za
delo članic, nejasnosti so bile gle
de gradnje telovadnice pri osnov
ni šoli Mirana Jarca, ter dodal, da
prihaja denar na športno zvezo z
zamudo, ki je sedaj "težka" dva
milijona tolarjev.
Marjan Novak iz rokometnega
kluba s takšno razlago ni bil
zadovoljen, češ da opravičilo gle
de meril ni sprejemljivo, da igri
šče nima s skupščino športne
zveze nikakršne povezeve in daje
bil občinski proračun sprejet že
spomladi. Predsednik Fabjan je
ugovarjal, da sklep o sklicu skup
ščine sprejme predsedstvo šport
ne zveze, ki ima poleg predsedni
ka še šest članov, a nihče ni prej
predlagal sklica. "Prihodnje leto
se predsedniku in predsedstvu
športne zveze izteka mandat in
boste imeli možnost izbrati novo
vodstvo, s katerim boste gotovo
bolj zadovoljni kot s sedanjim,” je
še dodal Fabjan.
Precej časa so predstavniki
članic športne zveze namenili
gradnji telovadnice pri osnovni

šoli Mirana Jarca v Župančičevi
ulici. Medtem ko je ena stran
zagovarjala tezo, daje pomemb
nejša telovadnica kot igrišče, je
druga zatrjevala, da sicer ni proti
telovadnici, prav tako pa se ne
strinja, da bi v Črnomlju zaradi
telovadnice izgubili zunanje igri
šče. Boris Fabjan je opozoril, da
gre za pogovor gluhih, saj je bilo
že v začetku leta na razširjeni seji
športne zveze, na kateri so bili še
predstavniki občine, osnovne šole
Mirana Jarca in arhitekt, rečeno,
da bodo med gradnjo le za nekaj
časa prestavili igrišče drugam.
Zato so sklenili, da bodo župana
zaprosili za poročilo o pripravah
na gradnjo telovadnice ter o tem
razpravljali na naslednji seji.
Sicer pa so se na skupščini
največkrat pojavljala vprašanja,
kako ažurno je sredi letošnjega
decembra prebirati poročilo o
delu članic športne zveze v lan
skem letu, ko bi morali pregledati
že delo v letošnjem. Pa tudi,
kakšen smisel ima decembra
sprejemati finančni načrt za leto
1996, četudi je Fabjan zatrdil, da
je to najbolj zanimiva točka dnev
nega reda. In ne nazadnje: z
zaključnim računom se je skup
ščina le seznanila, čeprav bi ga
morala sprejeti, a je to njeno na
logo opravilo kar predsedstvo
športne zveze.
M. BEZEK-JAKŠE

Rafting klub GIMPEX Straža
se zahvaljuje vsem sponzorjem za pomoč v letu 1996 in jim želi v
prihajajočem letu obilo poslovnih uspehov. Zahvala gre podjetjem:

GIMPEX
•RENAULT
• ADRIATIC
•C&G
• NOVOLES
• Mizarstvo VIDMAR
• KRKA NOVOTERM
• Tur. društvo STRAŽA
• SKI servis Bajc
• ZLOT
• KOLPA
•

Pavle Hočevar
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Štirje na polovici poti

VIAS
• SKB Novo mesto
• ČRTALIČ
• KAVKA in BLACK JACK
• Rač. inženiring SAJE
• Rač. inženiring AVBAR
• Gozdno gospod. Novo mesto
• Pizzerija RAVBAR
• Mestna občina Novo mesto
• Kmet. tur. POD GRADOM
• BRAMAC
•
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TPV in Žužemberk se res ne šalita
Odbojkarice novomeškega TPV-ja so se po porazu v Mariboru hitro pobrale

VLATKO VŽUŽEMBERKU - Po
tekmi med Žužemberkom in Žirov
nico, ki si ji jo je ogledal tudi
nekdanji reprezentant in do ne
davnega član prve šesterke novome
škega odbojkarskega prvoligaša
Krke Vlatko Petkovič, je prof. Bo
jan Bralec svojega nekdanjega so
igralca povabil v kabinet, kjer je
Vlatko s podpisom postal član
žužemberškega odbojkarskega klu
ba. Žužemberškega dresa Vlatko za
zdaj še ne bo oblekel, saj je še ved
no na registracijskem seznamu
novomeške Krke. Pravi, da je sit
vrhunske odbojke in treningov. Če
bo še nastopal, bo kvečjemu za
svoje veselje in rekreacijo, ne pa za
denar. Čeprav se je včlanil v žitžem berški klub, ga članstvo ne zavezuje.
(Foto: /. V. )

NOČNI TURNIR
ČRNOMELJ - V črnomaljski
športni dvorani se bo v soboto, 21.
decembra, ob 21.30 začel nočni
turnir v malem nogometu, ki ga or
ganizira nogometni klub Bela kraji
na in se bo nadaljeval še naslednji
dan. Nagradni sklad znaša 160 tisoč
tolarjev, prijavnina pa 10 tisočakov.
Poleg najboljše ekipe bodo nagradili
najboljšega igralca, strelca in vratar
ja. Prijavnino lahko plačate na dan
žrebanja, v četrtek, 19. decembra, v
prostorih NK Bela krajina. Prijave
sprejemajo tudi na telefon: 51-383.

ZIDAKOV TURNIR
ŠENTJERNEJ - Nogometni klub
Tabor - Zidaki bo 28. in 29. decem
bra v telovadnici šentjernejske os
novne šole pripravil božično-novoletni turnir v malem nogometu. Pri
jave zbirajo v gostilni Hipodrom
(tel. 81 036), kjer bo 26. decembra
ob 20. uri tudi žrebanje. Tam dobite
tudi vse dodatne informacije.

Skoraj vse
so pobrali
Mirnopečani
NOVO MESTO - V preteklih
tednih je novomeški šahovski klub
v sodelovanju z agencijo za šport
pripravil ekipna in posamezna
občinska prvenstva v šahu za osnov
nošolce. Tekmovanja so bila na os
novnih šolah Center, Šmarjeta in
Mirna Peč, udeležilo pa se jih je več
kot 200 mladih šahistov iz osmih
osnovnih šol, kar skupaj s kakovost
jo njihove igre kaže na ponovni vz
pon šaha v novomeški občini. V ka
tegoriji mlajših dečkov je zmagala
Mirna Peč na Centrom in Grmom,
med mlajšimi deklicami Mirna Peč
I nad Šmarjeto in Mirno Pečjo II,
med starejšimi dečki Mirna Peč nad
Šmihelom in Grmom, med starej
šimi deklicami pa prva nad drugo in
tretjo mirnopeško ekipo.
Izidi posamičnega prvenstva - do
9. leta, dečki: 1. Jan Petrov (Grm),
2. Bojan Gole (Mirna Peč), 3. Miha
Hočevar (Center); delklice: 1. Maja
Jakše (Mirna Peč), 2. Velerija Si
mončič (Šmarjeta), 3. Marina Ašič
(Mirna Peč); do 11. leta, dečki: 1.
Jan Petrov (Grm), 2. Miha Hočevar
(Center), 3. Marjan Žitnik (Cen
ter); deklice; 1. Katarina Makše, 2.
Jana Kolenc (obe Mirna Peč), 3.
Aleša Dular (Mali Slatnik); do 13.
leta, dečki: 1. Ernest Golob (Mirna
Peč), 2. Jaka Hrovat (Grm), 3.
Matej Kolenc (Mirna Peč); deklice
1. Suzana Smerke, 2. Simona Bob
nar, 3. Katarina Makše (vse Mirna
Peč); do 15. leta, dečki: 1. Milan
Radomir (Center), 2. Damjan Go
lob (Mirna Peč) 3. Marko Vučinič
(Šmihel); deklice: 1. Karmen Ajdič
(Mirna Peč), 2. Jasmina Bajec (Cen
ter), 3. Simona Bobnar (Mirna Peč).
Najboljši v posameznih konku
rencah so se uvrstili na področna
prvenstva, ki bodo januarja in feb
ruarja v Novem mestu, Mirni Peči in
Starem trgu ob Kolpi.
R R.

NOVO MESTO, ŽUŽEMBERK - Po ponedeljkovem porazu proti InfonBrulec in Smrke, Lazič, Oberstar in
du Braniku je le malokdo verjel, da bodo odbojkarice TP_V-ja sposobne na
ostali pa so svojo nalogo opravili kot
Rogli ugnati igralke Zgornje Savinjske. Drugače je bilo v Žužemberku, kjer
izkušeni igralci. Lani še zelo neza
je bil zmagovalec že vnaprej znan, na igrišču pa so bili ves čas tudi mladi
nesljivi Novak, letos predstavlja
igralci, zaradi katerih seje pred dvema letoma odbojka skozi velika vrata
udarno moč žužemberške odbojke,
vrnila v Žužemberk.
odlično servira iz skoka, njegovi
še kako koristijo pri razvoju. Izid pri
topovski udarci pa so pogosto ne
Zgornja Savinjska je precej boljša
tem sploh ni pomemben, velja pa
rešljiv problem za nasprotnikovo
ekipa, kot kaže njej položaj na le
poudariti, da sta od “starih” v
obrambo.
stvici. Odbojkarice, ki so si domače
tretjem nizu ostala na igrišču le
I. V
igrišče našle na Rogli, so se resno
odločile, da bodo obstale v 1 .A-ligi,
in so se v drugem delu prvega kro
ga letošnjega prvenstva močno
okrepile, zato so izredno motivi
rane. Na njihovo žalost so motiv za
zmago našle tudi Novomeščanke, ki
so že v prven nizu povsem nadigrale
domačinke. V drugem nizu Novo
meščanke niso izkoristile zaključne
žoge, to pa je po nekaj poskusih
uspelo domačinkam. Ko so se No
vomeščanke v 3. nizu izvlekle po
vodstvu domačink s 14:11 in poved
le z 2:1, je bilo tekme tako rekoč
konec, saj so Dolenjke zadnji niz
podobno kot prvega zlahka dobile.
Odbojkarice Zgornje Savinjske
so tako izpustile priložnost, da si
kolo pred koncem prvega kroga
zagotovijo obstanek, Novomeščan
SEJEM JE USPEL - Vsoboto in nedeljo je novomeški smučarski klub Krka
ke pa so s Koprčankami še naprej
Bog v športni dvorani Marof pripravil smučarski sejem, ki je, tudi zaradi
izenačene v boju za prvo mesto, kar
obilice snega, kije že novembra obdaril Dolenjsko, privabil množico proda
pa že po novem letu, ko se bo začel
jalcev stare in nove smučarske opreme, pa tudi kupcev že skoraj deset let
drugi krog, ne bo pomenilo prav ve
ni bilo toliko kol tokrat. Največja gneča je bila za pultom komisijske proda
liko, saj bodo ekipe spet začele z
je, kjer so prodajali in svetovali tudi strokovno dobro podkovani učitelji
ničje.
Žužemberčani so si v l .B ligi tako
smučanja. Med njimi sta bila Jože in Uroš Ravbar, kiju je za svet pri naku
rekoč že zagotovili tretje mesto po
pu smuči povpraša! županov sin Tomaž Koncilija. (Foto: I. V.)
prvem krogu, igrajo sproščeno, na
parketu pa vse več časa prebijejo
tudi mladi igralci, izšolani v Bralčevi
suhokranjski šoli odbojke. Tako je
bilo tudi na tekmi z Žirovnico, ko si
je prva postava najprej zagotovila
prednost z 2:0, tretji niz so nameni
li šolanju mladih, ki jim take tekme

Šport iz Kočevja in Ribnice
RIBNICA - Ribničani so ime
li enkratno priložnost, da osvoji
jo točki, saj so v 46. minuti vodili
z 20:15. Kaj je vplivalo na neu
činkovito igro proti sicer zelo
izkušeni ekipi Drave, nikomur ni
jasno. V končnici so lesarji pov
sem odpovedali, saj so bili ne
zbrani v napadu; ker ni bilo kole
ktivne igre, so v obrambi le opa
zovali iznajdljive rokometaše
Drave. Gostje so v 60. minuti
namreč povedli s 26:27. 15 se
kund pred koncem tekme je Ta
dej Žbašnik s črte izenačil, in
točka je ostala doma.
RIBNICA - Malce presenetlji
vo, a povsem zasluženo, so roko
metaši Prizme iz Ponikev prema
gali Krim z 29:22. Izid ne ustreza
'dogodkom na igrišču, saj so go
stitelji ves čas tekme vodili s 6 do
7 zadetki razlike. Šele v končnici
so se gostje rešili visokega pora
za.
KOČEVJE - Poraz proti Por
torožu je bil tesen in boleč, zato
je vplival na slabo igro Snežnika
proti Medvodam. Gostitelji so ig

rali pod pričakovanji, tudi pod
cenjevalno, kar so borbeni in
šibkejši gostje izkoristili in ob
koncu kaznovali “sproščenost”
Snežnika. Ž porazom 86:92 so vse
možnosti, da bi Kočevci v nada
ljevanju igrali za uvrstitev v A-2
ligo, splavale po vodi.
LJUBLJANA - Za nslop slov
enske kadetske rokometne re
prezentance na božično-novoletnem turnirju v Ukrajini sta tre
nerja Igor Razgor in Gorazd
Potočnik v moštvo poklicala tudi
tri Ribničane - Roka Henigmana,
Natana Hojča in Francija Pajniča.
RIBNICA - Jutri, v petek, ob
20. uri bodo v dvorani središča
Ideal razglasili najboljšega šport
nika Ribnice. Lokalna televizija
R-kanal je izbirala športnika
meseca, za najboljšega pa se bodo
potegovali: Nande Sile, Tone Faj
diga, Damjan Kromar, Zdenko
Mikulin, Tone Matelič, Stojan
Gelze in Srečko Rajšel. Na prireditevi bodo nastopili Dani Rija
vec, Vili Resnik, Prifarski muzi
kanti in Botri.
■
_
M. GLAVONJIC

(E* KRKKZDRAVI LIŠČk
HOTELI OTOČEC
TENIŠKI CENTER OTOČEC

Gre za
prihodnost
KRŠKO - Z zmago v zadnjem
kolu državnega prvenstva kadetske
lige - jug v Krškem z 28:8, (polčas
15:1), so kadeti rokometnega kluba
Lisac Sevnica uresničili napovedani
cilj in osvojili prvo mesto pred eki
po trvoveljskega Rudarja Špota. To
je prva zmaga za sevniške kadete v
tej konkurenci in hkrati potrditev
velikega potenciala igralcev letni
kov 1980 in 1981, ki so se pod vod
stvom skromnega, a nadvse uspeš
nega trenerja Boža Senice izkazali
že v mlajših konkurencah, saj so
skupaj od prvih začetkov že celih
šest let.
V nadaljnjem ciklusu polfinalnih
tekem, ki letos prvič potekajo po
ligaškem sistemu, je cilj Sevničanov
uvrstitev v finale. Za uresničitev
tega cilja pa bo potrebno kadetom
Lisce zagotoviti pogoje, ki bodo vsaj
približno takšni, kakršne že imata
njihova največja tekmeca: rokome
taši Celja Pivovarne Laško in velenj
skega Gorenja. Vodstvo obetavne
sevniške ekipe meni, da je z nekaj
dobre volje in naklonjenosti vodst
va kluba to povsem stvarno in mo
goče.
Pa še nekaj zgovorne statistike:
kadeti Lisce so na 14 tekmah držav
nega prvenstva dosegli kar 459 za
detkov, prejeli pa so jih le 161 in se
ponašajo z daleč najboljšim napa
dom in obrambo. Razlika v zadetkih
+ 298 pa bo verjetno ostala rekord,
ki ga bo le stežka popravilo katero
koli moštvo.
pp

Spoštovani delničarji Krke!

Veselje, ki ga delimo z Vami ob vsaki zmagi, je

A tega ne zmoremo sami. Del odgovornosti za

za nas predvsem priložnost, da poiščemo in

uspešnost in donosnost Krke leži tudi na Vas,

osvojimo nove. Cilj, ki smo si ga zastavili, je

njenih lastnikih. Vi ste tisti, ki odločate o dolgo

dosežen: Krka je kot zdravo podjetje postala

ročni uspešnosti Krke, ko lahko namesto majhnih

delniška družba in Vi lastniki Krkinih delnic.

kratkoročnih dobičkov postavite na prvo mesto

Zdaj je čas, da gremo skupaj naprej.

Krkino rast in razvoj ter mnogo večje koristi v pri-

Majolke zmagovalcem

hodnosti.
Dokazali smo, da vemo, kaj hočemo in da

Šahovski praznik v Krmelju
KRMELJ - Na 15. šahovskem
turnirju za memorial Borisa De
belaka v Krmelju je nastopilo 8 ekip,
zmagali pa so gostje BMP iz Ljub
ljane s 14 točkami, na naslednja
mesta pa so se uvrstili: 2. Sevnica I,
3. Sevnica II, 4. Triglav Krško, 5.
Krmelj I in Trebnje, 7. Krmelj II in
8. Društvo invalidov Sevnica. Na
turnirju posameznikov je nastopilo
29 šahistov. Zmagal je Miha Furlan
nad Tomažem Marinškom (oba
BMP) in Hilmijo Antolovočem iz
krškega Triglava. Glavni pokrovitelj
turnirja je bil krmeljski podjetnik
Mihael Vidmar, nekdanji balkanski
prvak v judu. Ob tej priložnosti so
se prireditelji spomnili tudi najbolj
zaslužnih za izvedbo vseh 15 turnir
jev: Krmeljčanov Dušana Močnika,
Antona Žvana, Rudija Prosenika in
Sevničana Ludvika Cvirna, ki so jim
v zahvalo podelili majolke mojstra
domače obrti Boža Gligiča. Za tek
movalne dosežke so.nagradili Krnteljčana Jožeta Markoviča, člana
slovenske reprezentance gluhone
mih. (J. B.)
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znamo svoje cilje tudi uresničevati. Krka je

Vrhunski športniki trdo delajo leta in leta. In

danes najuspešnejše slovensko podjetje, na trgih

vsaka dosežena zmaga pomeni novo vzpodbudo

Srednje in Vzhodne Evrope pa smo med prvimi

za tekmovanja, ki prihajajo. Tudi v Krki smo

tremi farmacevtskimi podjetji - v nekaterih

zadovoljni s tem, kar smo dosegli doslej, a v pri

državah celo vodimo. Vse to smo dosegli z dolgo

hodnosti lahko pričakujete od nas še veliko več.

ročnim načrtovanjem, pretehtanimi poslovnimi

Dosežen cilj pomeni le nov začetek.

odločitvami, premišljenimi investicijami, pred
vsem pa s trdim delom.

Na svetovnih trgih vlada oster boj. Kdor v tekmi
le za trenutek popusti, lahko hitro izgubi svoje
prednosti. V Krki načrtujemo nove zmage tudi za
naslednje tisočletje; če jih hočemo doseči,
moramo nadaljevati z enakim ali še hitrejšim
tempom v svetovni konkurenčni tekmi.

I ? KRKk
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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)ohjavo
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 spremenjen
ali dopolnjen, ne objavljamo
prispevkom ki so napisani žal
jivo ali z namenom zaničevanja,
ali če so nesorazmerno daljši od
informacije, na katero se nanašnjo (13. člen).

Nedostojno
obnašanje
do pacientov
Dol, list št. 50,12, decembra
Res je, da je v demokraciji vse
dovoljeno, tudi laži. Kot je zapi
sal g. Marentič, sem bij pacient
Zdravstvenega doma Črnomelj
nazadnje pred sedmimi leti, kar
pa ni res. V dokazu prilagam fo
tokopijo potrdila o mojem vplači
lu, ki nosi datum 2. julij 1995. S
tem tudi opozarjam, da vodijo v
domu pomanjkljivo dokumentaci
jo, kar zavodu gotovo ni v čast, ra
zumem pa njenega predstojnika,
da se v odgovoru lovi za vsako
slamico. Kar zadeva alkohol, naj
vnovič poudarim, da se to ne na
naša na druge uslužbence zdrav
stvenega doma, kar sem v prvem
pismu morda premalo jasno pou
daril.
JAKOB ASANI
Črnomelj

Nedostojno
obnašanje
do pacientov
Dol, list št, 50,12. decembra
V 50. št. Dolenjskega lista z dne
12. decembra je bil na 22. strani
med “Odgovori in popravki” ob
javljen članek o nedostojnem
obnašanju medicinske sestre Juli
jane Bektaševič v Zdravstvenem
domu Črnomelj. Članek je bil
podpisan z imenom Marija Mihe
lič, Adlešiči. Na matičnem uradu
v Črnomlju so nam povedali, da
osebe s tem imenom in priimkom
v Adlešičih ni.
ANTON MARENTIČ, dipl. inž.
Zdravstveni dom Črnomelj

Nadomestne
volitve skupaj
z referendumom
Dol. list št. 49. 5. decembra
Vse kaže, da članek, ki je bil
objavljen 5. decembra v Dolenj
skem listu pod gornjim naslovom,
nekaterim članom volilne občin
ske komisije ni bil pogodu. Pred
vsem se jim je zdelo sporno vpra
šanje, kdaj, kako in kdo je izpe
ljal kandidaturo.
Osnovne podatke imena kandi
datov in strank, ki so jih predla
gale, mi je posredoval g. Zvone
Janež, pravnik iz Ribnice, sicer pa
predsednik volilne komisije obči
ne Loški Potok. Danes, ko to
pišem, vem, da je bila in je še na
oglasni deski v naselju Hrib pri
peta fotokopija Uradnega lista na
formatu A4, samo besedilo, ki
razglaša dodatne volitve pa obse
ga približno petino prostora na
tem listu. V vaseh Mali Log in
Retje, kjer so te volitve potekale,
pa obvestil sploh ni bilo. Te vasi pa
so od središča Hriba oddaljene
kar nekaj kilometrov, še posebej
Mali Log. Prav tako ni bil nikjer
določen Kraj, kjer bi lahko občani
predlagali in s podpisi dali pod
poro nestrankarskim kandidatom,
teh pa je bilo kar nekaj. Da je
tokrat, in to ne prvič, obveščenost
popolnoma zatajila, dokazuje tudi
dejstvo, da me je (kot dopisnika
Dolenjskega lista) eden izmed
občinskih svetnikov dva dni pred
volitvami vprašal, če volitve sploh
bodo in kdo so kandidati.
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Sklicevanje na obveščenost v
Uradnem listu pa se mi zdi farsa,
saj celotni Loški Potok premore le
pet uradnih listov in nikakor ne
morejo predstavljati sredstvo ma
sovnega obveščanja, pravici pa je
bilo tokrat, recimo tako, zadošče__
»*—da
j se kandidati
>
J J -! izbi
!-L'
no. Menim,
rajo ali predlagajo na javnih
zborih vaščanov ali pa se ljudi
obvešča z obkrožnicami, ki so v
Loškem Potoku že vsaj stoletje
edino obveščevalno sredstvo, ki
vsaj delno deluje. Dolgoletno
rabo tovrstnega obveščanja pa
ljudje sprejemajo kot edino urad
no in javno obvestilo. Okrožnic pa
tudi za volitve, ki gotovo spadajo
med pomembne dogodke, tokrat
ni bilo. Pred volitvami je izšlo tudi
občinsko glasilo Odmevi, kjer pa
o volitvah ni bilo niti besedice.
Nekdo iz občinske volilne ko
misije je bil celo mnenja, da je
potrebno vsebino članka deman
tirati. Seveda je predlog brezpred
meten, če pa komu ni všeč, da je
včasih le potrebno odkriti tudi
take spodrsljaje, ki grobo kršijo
krajevne navade in demokratična
načela (razlogi so sicer znani, a o
tem kdaj drugič), potem naj napi
še svoje mnenje in se, če ima
pogum, podpiše. Reči moram, da
nisem ravno navdušen za dopiso
vanje preko časopisa še posebej,
ker gre za stare znance in upam,
tudi prijatelje, a če ima kdo tako
željo, to lahko storim, saj mi je s
tem dana možnost, da javnosti
javno povem svoje in še kakšno
drugo mišljenje.
ALBIN KOŠMERL
Retje 26

Zakaj Radio
Sevnica poroča
samo o čem
Dol. list št. 50,12. decembra
V imenu resnice se še posled
njič oglašam glede poročanja ra
dia Sevnica. Edina resnica namreč
je, daje radio Sevnica o slovesno
sti Rdečega križa na dolgo in širo
ko poročal v Informativni kroni
ki v ponedeljek, 18. novembra, ob
17.30, povzetek pa je bil objavljen
še v nedeljo, 24. novembra. K ob
javi na radiu ni v nobenem prime
ru prispeval zapis našega cenjene
ga poslušalca Tineta, saj je bila
njegova prva tožba na naš račun
objavljena v Dolenjskem listu šele
28. novembra.
Glede poročanja o dogajanjih
na Martinovo nedeljo pa le to: o
resnih stvareh radio Sevnica poro
ča v resnih oddajah, o manj resnih
stvareh pa v “neresnih” oddajah.
S tem zaključujem svoje dopi
sovanje na to temo. Raje se bom,
gospod Tine, ob priložnosti oseb
no oglasila pri vas, pa bova kakšno
rekla.
NADA ČERN1Č-CVETANOVSKI
za Radio Sevnica

Sporno Hipotovo
zemljišče
Dol. list št. 50, 12. decembra
Zgroženi smo ob dejstvu, kako
vodstvo podjetja Hipot sprevrača
resnico in poskuša z nedorečeno
stjo prevesiti tehtnico v svojo ko
rist. Še bolj pa so nas prizadele
navedbe v OBVESTILU, ki ga je
vodstvo Hipota razposlalo med
svoje zaposlene z navedbo, “da se
iz naslova političnih interesov po
javljajo v zvezi s podjetjem Hipot
določene dezinformacije...”
Čeprav je vodstvo občine sprva
pomišljalo, ali naj sploh odgovori
na taka podtikanja, smo se odlo
čili (tudi zaradi telefonskih klicev
in pismenih podpor bivših in še
zaposlenih v ten družbah), da
prikažemo tudi našo plat resnice.
Ker iz članka Hipota in iz OB
VESTILA ni jasno razviden na
men razlastitve omenjene parcele,
bomo najprej obrazložili to zade
vo.
Občinski svet Občine Šent
jernej je na svoji 20. redni seji dne
28.11.1996 na podlagi vseh veljav
nih zakonov sprejel sklep, da se
parcela št. 397/1, k.o. Šentjernej,
izroči v uporabo in last Občini
Šentjernej. Vendar je v obrazložit
vi sklepa navedeno, da s tem skle
pom postane Občina Šentjernej
tudi zavezanec Rimskokatoliške
mu župnijstvu Šentjernej, da mu
za navedeno parcelo povrne dolo
čeno odškodnino. Še pravi, da
občina nima namena z omenjeno
parcelo “zaslužili”. Za tak korak
se je odločila predvsem zato, ker
parcelo nujno potrebuje za pri
dobitev novih delovnih mest.

Ker Občina nima sredstev za
nakup zemljišča (1,2 mio DEM) kar pomeni več kot štiri prora
čune občine - se je odločila za tak
korak. Seveda se je predhodno
pozanimala pri Javnem pravobranilstvu v Ljubljani in Skladu stavbnih zemljišč, kjer so bili odgovori
v prid Občini.
Navedena parcela je bila leta
1947 podržavljena Rimskokatoli
škemu župnijstvu v Šentjerneju in
je v postopku denacionalizacije. V
postopku denacionalizacije je
Rimskokatoliško župnijstvo naj
prej zahtevalo vrnitev parcele v
naravi. Po zatrjevanju predstavni
ka Iskre Hipot, da je parcela
predvidena za širitev Iskre, pa je
Rimskokatoliško župnijstvo sep
tembra 1992 odstopilo od zahteve
za vrnitev v naravi in dalo izjavo,
da bo zahtevalo odškodnino od
sklada.
Po ugotovitvi, da Iskra Hipot
sedaj ne potrebuje več parcele za
širitev Iskre, pa je Župnijski urad
Šentjernej dne 10.9.1996 poslal
Upravni enoti Novo mesto dopol
nitev zahteve za denacionalizaci
jo, po kateri odstopa od svoje iz
jave in zahteva vrnitev v naravi.
V petek, 6.12.1996, je na občini
potekal sestanek med predstavni
ki Občine Šentjernej in vodstvom
pa je bili
no poudarjeno, da ni namen obči
ne oškodovati Hipot, temveč je
pripravljena poravnati vse stroške
za minula vlaganja, ki jih je z
navedenim zemljiščem imelo
omenjeno podjetje. Pare. št. 397/
1, k.o. Šentjernej, je v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča Novo
mesto vpisana pri vi. št. 1953, k.o.
Šentjernej, kot njiva v izmeri
26.612 m2 v družbeni lasti. Imet
nik pravice uporabe je Iskra Hi
pot, Tovarna elektronskih ele
mentov in opreme, Šentjernej,
d.o.o., Trubarjeva c. 7.
Vodstvo podjetja v članku nava
ja, da bi izkupiček od prodaje na
menili za poplačilo dolgov in nove
naložbe. Po nam znanih podatkih
naj bi imelo podjetje več dolgov,
kot je tržna vrednost zemljišča.
Poleg tega članek omenja, da
občini ni mar za obstoječa delov
na mesta. Ob podatku, da je bilo
leta 1990 v obeh Iskrah (Hipot,
Upori) zaposlenih 1374 delavcev,
leta 1995 pa vključno z Iskro PIO
308 delavcev (vir podatkov: APP,
podružnica Novo mesto), je vpra
šanje, komu je mar za delovna
mesta. Navkljub povečanemu
samozaposlovanju v obrtnih obra
tih je bilo marca 1996 na Zavodu
za zaposlovanje, Območna enota
Novo mesto, prijavljenih 532
brezposelnih oseb.
Občina od začetka svojega de
lovanja vlaga maksimalne napore
za oživitev gospodarstva (Obrtna
cona - sejmišče Šentjernej, sub
vencioniranje podjetniških kredi
tov, razna svetovanja občanom
itd.). Občina je tista, ki poskuša za
svoje občane narediti maksimalno
največ, saj uslužbenci občine naj
bolj občutijo stisko ljudi in vidijo
njihov obup. In samo cilj, pripe
ljati v občino čimveč delovnih
mest, da bomo v tej zadevi vztra
jali do konca, da naš ne bodo
onemogočile niti anonimne in
direktne grožnje prizadetih oseb.
Prepričani pa smo, da imamo v
rokah dovolj pravnih argumentov,
da nam bo to tudi uspelo.
Občina Šentjernej
župan
KRANC HUDOKLIN
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APLAVZ NI OBVEZEN

Teče kri in sperma
Vem, iz sebe bom naredil
fosil. Pa kaj! Ko je moja gene
racija gulila osnovnošolske
klopi, je bil v učiteljskem zbo
ru določen učitelj, kije odločal
o tem, kateri film si lahko
ogledamo in katerega ne. Stro
go so bili prepovedani filmi z
erotičnimi in nasilnimi prizori.
Kdor se je slučajno zmuznil na
prepovedano predstavo, je ne
sel domov podpisat ukor, pa
četudi so predvajali film ob
štirih popoldan. Kar veliko fil
mov je bilo takrat označenih z
“Mladini prepovedano", če
prav so bili takratni erotičnonasilni prizori sveto pismo v
primerjavi z današnjimi.
Prebral sem, da bodo v ne
katerih zahodnih državah
posebej označevali filme, ki si
jih mlajši od osemnajst let ne
bodo smeli ogledati. Filme,
polne krvi, spolnosti, nasilja, z
vratov letečih glav pa bodo po
televiziji predvajali v poznih
večernih urah, takrat pač, ko
naj bi mularija že bila pod rju
hami. Pa še takrat z opozo
rilom staršem, naj spravijo iz
pred ekranov mlečnozobo
mladež, če je še slučajno po
konci.
Pa pri nas? Več razparanih
črev - več mladih v kino dvo
ranah, več posilstev - več pro
danih vstopnic! Seksanje po
televiziji ob petih popoldne - ni
problem, ploskanje mladih
gledalcev ob najbolj krutih pri
zorih vsakdanji pojav. Skratka:
razsulo na vsej črti: v šolah
nikakršne filmske vzgoje, ni
kjer nikogar, ki bi komu kaj
svetoval, odsvetoval, morda
celo prepovedal. Na drugi stra
ni pa veliko čudenje nad po
rastom mladoletniškega krimi
nala v demokratični Sloveniji.
Vem: niso vsega krivi filmi in
TV Kakršno koli prepoved bi
imeli za kršenje človekovih
pravic. Toda nekaj bo treba
storiti: preveč kr\'i in sperme
steče s filmskih platen in tele
vizijskih ekranov pred očmi
doraščajoče mladine!
TONI GAŠPERIČ

DARILO BOLNIM OTROKOM V Tilii že vrsto let vlagajo denar e
dobrodelne namene, tako so na
primer že pomagali pri nakupu
ambulantnega vozila in pri nakupu
mnogih medicinskih aparatov.
Letos pa so se odločili, da denar, ki
bi ga sicer namenili za novoletno
obdaritev poslovnih panterjev, na
menijo bolnim otrokom novomeške
bolnišnice. Na fotografiji: Franci
Škulj, član uprave zavarovalnice
Tiha, ki predaja denar za otroke
direktorju novomeške bolnišnice dr.
Antonu Starcu. (F. Kek, Joto: M.
Kline)

Se malo drugače o plesu
Ob moderni plesni predstavi Terpsihore dance company
NOVO MESTO - V petek, 13.
decembra, je v dvorani KC Jane
za Trdine nastopila plesna skupi
na Terpsihora z gostom Fredom
Lasserrom. Videli smo tri različne
plese treh koreografov: Ljubljan
čanke Andreje Obreza, njenega
someščana Igorja Sviderskega ter
Francoza Freda Lasserra. V naši
čudoviti dvorani je sedelo malo
ljudi, vendar so po vsakem na
stopu navdušeno ploskali. V prvi
stvaritvi so nas mlade plesalke v
belih oblačilih zapeljale v brez
časne sipine morskega obrežja.

NUJNA OCENA POŽARNE
OGROŽENOSTI
KOČEVJE - Prejšnjo soboto je
bil izredni občni zbor gasilske
zveze. Namestnik predsednika
zveze Matej Erjavec je ocenil delo
gasilske dejavnosti v občini kot
uspešno. Ugotovil je, da je gasil
ski organizaciji ob izdatni pomoči
republiškega in občinskega prora
čuna uspelo nabaviti več vozil in
ostale opreme. Obširna razprava
je pokazala, da bo potrebno v
bodoče izdelati pregledno oceno
požarne ogroženosti, ki jo mora
jo do konca prihodnjega leta
izdelati lastniki in uporabniki
poslovnih in industrijskih objek
tov, lokalna skupnost in načrto
valci ukrepov varstva pred poža
rom pri graditvi in rekonstrukciji
objektov. Pri izdelavi ocene ogro
ženosti naj bi po mnenju razpravIjalcev sodelovali tudi gasilci.
Sklenili so, naj vodstva društev
poskrbijo, da bodo operativni
člani seznanjeni s podatki ocene
požarne ogroženosti. Na občnem
zboru so med drugim izvolili up
ravni odbor zveze in imenovali
poveljstvo, ki naj bi delo gasilcev
vodilo do prihodnjega kongresa
slovenskih gasilcev leta 1998.
V. D.

Dekleta so se čutno borile z ne
vidnim utripanjem glasbe v pro
storu, kot vile na robu med neoom
in zemljo. Ples se ustavi, ko se
mednje vtrne rdeča barva, barva
poželenja. Ena vila se predrami
v zemeljsko čutno poželenje in
ugrabi jo beženi favn. To je bila
sanjarija Andreje Obreza, ki zna
vedno pokazati svojo prozijsko
domišljijo.
Skupina Freda Lasserra se je
trudila ilustrirati jazz glasbo, ki jo
je izžarevala predvsem z izvrstno
telesno pripravljenostjo plesalcev.
Odlično so izvedli dolgo poveza
vo gibov. Morda bi moral g. Lasserre bolje spoznati našo kulturo,
da bi nas lahko zadovoljil. V zad
nji plesni sliki seje predstavil Igor
Sviderski. Dekleta v zelenih oble
kah na stolih izpovedujejo ob glas
bi Mozarta svoj odnos do stola kot
neke neizbežne realnosti. Na njih
se dolgočasijo, jih odrivajo in
obenem na njih najdejo neko
zatočišče. Druga plat resničnosti
v plesu je napolnjena z obilo
agresije, podane z glasbo in ple
som. Igrive vile iz prvega nastopa
tukaj trpijo pod težo kaosa. Ples
se začne in konča s prosečim
krikom roke proti nebu ali nez
nanemu rešitelju in z obupnim
padcem k tlom, ki prav tako izraža
prošnjo, tokrat materi zemlji.
Ogled moderne plesne pred
stave omogoča potovanje v svet
intuicije in govorice telesa. Pri
hodnjič poizkusite tudi vi. Tole
pisanje pa seveda kaže, kako sem
skozi ta večer potovala jaz.
SONJA ROSTAN

Podhod se ne gradi po načrtih
Ena največjih investicij v litijski občini, vredna 150
milijonov tolarjev, ne poteka zadovoljivo
LITIJA - Občani občine Litija,
litijski mestni svet in svetniki
občinskega sveta nenehno opo
zarjajo župana Mirka Kapljo, da
Slovenske železnice ne gradijo
podhod na litijski železniški po
staji v skladu s projektom št. 6469/
P, ki gaje izdelal njihov Projektni
biro v Ljubljani marca letos. Na
postajni strani bi se moral podhod
zaključiti s pahljačastim izhodom
na Cankarjevo cesto ob postajni
stavbi. Namesto njega bosta clva
izhoda pravokotno na njegovo os.
Spremembo je v odsotnosti župa
na in brez pooblastila Občinskega
sveta 23. avgusta podpisal občin
ski tajnik. Na drugi strani proge
pa predstavlja veliko oviro “vod
ni stolp”, ki ga mora železnica
porušiti v času gradnje podhoda
in stanovalce v njem izseliti. Tli
mora biti zgrajen varen dohod
prebivalcem Gradca in dela Gra
ške Dobrave na perone in želez
niško postajo.
15. novembra je bil sklican se
stanek med Slovenskimi železni
cami (Marjan Rekar) in občino
Litija (Mirko Kaplja), na katerem
so se dogovorili, da se vodni stolp

DOBRODELNI KONCERT - Mestna godba na pihala iz Metlike pod vodstvom Rajka Oguliti (na fotografiji) je
minulo soboto pripravila dobrodelno prireditev "Z godbo v novo leto ", Poleg metliških so nastopili še črnomaljski
godbeniki pod taktirko Toneta Kralja, Alenka Mežnaršič, ansambli Štajerski fantje, Belokranjci in Vesele Štajerke,
trio Celca, dvojčici Vesna in Vlasta Kidrič, Lidija Polšak, duet Free Style, harmonikar Franjo Dolgan in plesna
skupina Ghetto dancers. Na prireditvi, ki jo je vodil Toni Gašperič, so se vsi nastopajoči odpovedali honorarjem,
izkupiček pa bodo godbeniki namenili za nakup glasbenih instrumentov. (Foto: M. B. -J.)

v času gradnje podhoda poruši.
Občina Litija bo po svojih možno
stih stanovalcem dodelila v najem
nadomestna stanovanja. Toda ti
jih ne želijo zamenjati. V letih
1997 in 1998 bo podhod podaljšan
do Cankarjeve ceste. Svetniki so
v razpravi imeli veliko pripomb,
saj gre za investiejo, vredno 150
miljonov tolarjev. Če se projekt
dela po fazah, naj se te opredeli
jo z roki zaključitve dela. Problem
je, ker prebivalci z leve strani
proge nimajo dostopa do postaje.
V Litji je 120 prošenj za reševanje
socialnih pronlemov. Komisija za
gradnjo ene največjih litijskih in
vesticij pri občinskem svetu Litija
ni opravila svojega dela. Na na
slednjo sejo bodo povabili pred
stavnike železničarjev.
MARJAN ŠUŠTERŠIČ

Izziv mladosti
Seminar za medicinske sestre
Sekcija medicinskih sester v
vzgoji in izobraževanju pri Zbor
nici zdravstvene nege Slovenije je
v soboto, 14. decembra, priredila
seminar z naslovom Izziv mlado
sti. Srečanja so se udeležile medi
cinske sestre - učiteljice praktič
nega pouka in teoretičnih pred
metov s področja zdravstvene
nege iz skoraj vseh slovenskih
zdravstvenih šol.
V dopoldanskem delu smo
poslušali predavanje Mateje Vod
nik z naslovom Ni lahko odrasti,
Jožica Kapš je spregovorila o delu
svetovalne delavke na srednji šoli,
po ogledu Doma starejših obča
nov in Varstveno delovnega cen
tra pa nasje Jana Kalin popeljala
v svet mladostniškega vrednostne
ga razvoja. Monika Ažman je
predstavila nekaj možnosti za ob
likovanje vzgojne razredne ure.
Srečanje je potekalo v Domu
starejših občanov. Prisrčna zahva
la direktorici Lojzki Potrč in vsem
v domu, ki so sodelovali pri orga
nizaciji našega srečanja. Zahva
ljujemo se tudi Mateji Kure, ki je
za to srečanje pripravila skupino
dijakov srednje zdravstvene in
kemijske šole. Hvala dijakom, da
smo lahko izobraževanje učiteljev
o mladih začeli z njihovo mladost
no pesmijo.
JOŽICA NOVAK
predsednica sekcije
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Selakova Nežka

Podeželje se lahko zanese le nase

Najstarejša aktivistka RK
NOVO MESTO - Čeprav
je bilo na slovesni podelitvi
priznani zaslužnim aktivi
stom Rdečega križa v novo
meški območni organizaciji
prejšnji četrtek veliko ljudi,
je bila med njimi prav goto
vo deležna zelo velikega ap
lavza prav Selakova Nežka z
Bučke. Nežka je bila najsta
rejša med nagrajenci, v začet
ku januarja bo namreč praz

Novoizvoljeni svet krajevne skupnosti Dvor seje lotil reševanja več problemov - O
odpuščanju Novolesovih delavcev, o gradnji kulturnega doma in pošte
Novoizvoljeni svet krajevne
skupnosti Dvor se je resno lotil
dela. Problemov ne manjka. V
tem mandatu bodo največ pozor
nosti posvetili posodobitvi cest.
Tudi na komunalno ureditev in
javno razsvetljavo ne bi smeli
pozabiti.
Na drugi seji, ki je bila pretira
no dolga, so razpravljali o izgubi
delovnih mest v Novolesu. Tim
dela le še 42 delavcev, ki bodo lah
ko že jutri odpuščeni. Po izjavah
nekaterih je ustavitev proizvod
nje le še vprašanje časa. Ker ima
jo delavci tega obrata napačne po
datke, da se bo proizvodnja usta
vila zaradi ureditve muzeja pri
plavžu, so člani sveta menili, daje
treba ljudem pojasniti, za kaj gre.
Pristojni se izogibajo postavljenim

PRISPEVKI ZA VESELI
DECEMBER
novala svoj 98. rojstni dan, v
Rdečem križu pa dela od leta
1950.
Nežka je vse svoje življe
nje živela skromno, imela pa
je izostren čut do sočloveka,
zato je že posebej rada dela
la v njihovi krajevni organiza
ciji. V najeti niški na Bučki
živi sama, sama si tudi kuha
in pere, saj so se njeni otroci
že zdavnaj odšli v svet. Če
prav že slabo sliši, gre še ved
no rada na sestanke krajevne
organizacije. Nežka je še zelo
čila in zdrava ženica, čeprav
je pred kratkim sokrajanom
potožila, da ne more več tako
hitro hoditi kot nekdaj. Še
vedno pa bere časopise, in to
brez očal.
Na slovesnost sojo skupaj
z njeno mlajšo sestro Marijo
pripeljali aktivisti z Bučke.
Nežka je ves čas pri sebi hra
nila tudi povabilo, ker se je
bala, da brez tega ne bo mog
la dobiti priznanja, tako kot
na volitvah brez vabila ne bi
mogla voliti. Na letošnje
volitve je šla skupaj z bratom,
po volitvah pa na pijačo v
bližnjo gostilno, tako kot se
za prave volilce spodobi.
J. D.

V času od 9. do 13. decembra so
za Veseli december prispevali: Mir
ko Gazvoda, s.p., 5.000 tolarjev;
Primož Gazvoda, s.p., 5.000; KS
Mali Slatnik, 20.000; Jože Miklič,
s.p., 10.000; Šiško, s.p., 10.000; Mar
jan Turk, s.p., 2.000; Jelka Šent
jernej, d.o.o., 10.000; Jamnik - Bist
ro Sonček, 5.000; Jordan, d.o.o.,
5.000; Papež, d.o.o., 5.000; Slavko
Strasbergar, s.p., 20.000; sodnik za
prekrške 15.000; Milan Mlakar, s.p.,
1.000; Albin Škedelj, s.p.. 3.000:
Marija Fon, srn., 3.000; Ključavni
čarstvo Cveto Šmajdek, s.p., 40.000;
Sandi Škedelj, s.p., 15.000; Območ
na obrtna zbornica Novo mesto
200.000; Les, d.o.o., 10.000 tolarjev.
V delu in materialu so nam po
magali: M.G., d.o.o., J & M Kalimero, d.o.o; Agencija Birni, d.o.o.;
Gasilsko-reševalni center Novo
mesto; Elcktro Novo mesto; Boris
Petkovič-Oli; Plesna skupina Glas
bene šole Marjana Kozine.
Na žiro računu Občinske zveze
nrijateljev mladine Novo mesto št.
52100-678-80209 se je nabralo že
4.537.500 tolarjev.
Hvala vsem!
• Dve vrsti ljudi sta mi zmerom
sprožili zehanje: ideologi in lite
rati. (Hieng)
• Človek je ustvarjen, da bi iskal
resnico, ne da bi bila njegova.
(Pascal)

vprašanjem in zato iščejo krivca,
ki pa ni kulturno društvo Dvor in
ne novomeška občina. V primeru
ureditve zbirke Marjana Marinca
kulturno društvo ne bi zavzelo
toliko prostora, da bi ogrozilo
proizvodnjo. Po vsej verjetnosti pa
bo ta zbirka postavljena drugje.
Druga zanimiva točka dnevne
ga reda je bila gradnja kulturne
ga doma in pošte na Dvoru. Neka
teri posamezniki namreč hočejo
to gradnjo onemogočiti. Tem lju
dem prav gotovo ni za razvoj kra
ja. Postavlja se vprašanje, ali bodo
prevzeli odgovornost, če denar, ki
ga družba nameni za razvoj tega
kraja le vsakih 30 ali več let, odefide drugam, kjer ga bodo z vese
ljem sprejeli?
Pomembna tema pogovora je
bila tudi delitvena bijanca med
krajevno skupnostjo Žužemberk
in Dvor, kije pred vrati. Nekdo je
dejal, da bo potrebno prevzeti
tudi nekaj dolgov, medtem ko so
ostali menili, da se bo o tem po
trebno pogajati, saj v preteklem
letu na našem območju ni bilo in
vesticijskih vlaganj. V preteklih
letih so krajani vlagali v izgrad
njo cest poleg samoprispevka še
do 1500 nemških mark in več last
nega denarja. Pri tem pa ni vštet
denar, ki gaje krajevna skupnost
dobila iz natečajev za spodbuja
nje demografsko ogroženih ob
močij in tudi prispevkov občanov,
ki so znašali okrog 80 odst. Tudi

Mamice iz sobe št. 11 v
novomeški porodnišnici spo
ročajo, da jim je sv. Miklavž
prinesel najslajše darilo:
Ivanki Ajdišek iz Ornuške
vasi sina Francija, Aleksandri
Klasnič iz Semiča hčerko
Loreno, Bredi Dušič Gornik
iz Novega mesta hčerko Ni
ko, Janji Mržljak iz Črnom
lja sina Benjamina, Mariji
Novak iz Družinske vasi sina
Aljaža, Jožici Papež iz Zbur
hčerko Valerijo in Jožici Barbo-Hrastar iz Novega mesta
sina Luka.

Zakaj prepreka na enem najbolj varnih železniških prehodov na Drski?
ozirati na motorna vozila, ampak
samo na prihod vlaka.
Od lani velja prehod kot zaprt,
saj je ograjen z dodatnimi želez
nimi drogovi in žično mrežo. Ker
pa so porabniki tega prehoda
spoznali, daje popoln nesmisel, so
sami naredili zasilne prehode. In
tako je vseskozi prehod “zaprt”,
ljudje pa hodijo skozenj iz smeri
Drska proti bolnišnici, Šmihelu,
železniški postaji Kandija, v me
sto, na glavno avtobusno postajo
in obratno.
Ko sem neki dan postal samo za
dvajset minut ob prehodu, sem
našel kar 62 ljudi, ki so šli tam
skozi, kar da v 12 urah 2.232
pešcev. Štetje sem opravil nekaj
po 8. uri dopoldne, ko ni največja
frekvenca, se pravi da je število v

ZASTONJ STA VADILA
RIBNICA - Koprska televi
zija je pomladi v Ribnici sne
mala 99. in 100. odajo pri
ljubljenih Karaok. Zmagoval
ca Leon Jakšič in Gregor Kra
njc sla se tako uvrstila na final
no prireditev, ki je bila minulo
soboto v Ljubljani. Vprepriča
nju, da bosta kaj lahko več
dosegla med zmagovalci vseh
oddaj, sta pridno vadila. A sta
bila razočarana, ko ju priredi
telji sploh niso povabili na
zaključno prireditev. Sporočili
so jim, da so izbrali po lastni
presoji le 12 najboljših, med
katerimi pa ni bilo dveh Rib
ničanov.

Dolenjka, hvala!

Novomeški “berlinski zid” še stoji
V Novem mestu nismo kar
tako. Premoremo, če ne pravega,
pa vsaj miniaturni berlinski zid.
Kdor si ga želi ogledati, naj krene
na prehod čez železniško progo
med bolnišnico, zdravstvenim do
mom in naseljem Drska. Kot tisti
pravi, je tudi ta “zid” prizadejal,
ko seje pojavil v začetku septemb
ra lani, marsikomu svojevrstne
težave, ker se je na dokaj nenor
malen način moral plaziti skozenj.
Ih ovira se je pojavila na enem
od najbolj varnih prehodov čez
progo na območju mesta. Prehod
je bil nekoč ne samo za pešce,
ampak tudi za vsa vozila iz smeri
mesta proti Dolenjskim Tbplicam
in naprej. Ko za vozila tu ni bilo
več potrebe, je prehod ostal samo
za pešce. Tfcm se ni bilo treba več

za razvoj telefonije so ljudje
prispevali 2 do 3 tisoč nemških
mark. Še vedno pa plačujejo kra
jevni skupnosti Žužemberk po
46.000 tolarjev za telefonski pri
ključek.
Vsi skupaj so menili, da je
nepravično, da moramo v primer
javi s prebivalci mest na podeželju
sami toliko prispevati za napredek
svojih krajev. Vendar nekaj velja:
preteklost nas je izučila, da je naj
bolje, če se najprej zanesemo
nase. Rek: Pomagaj si sam in bog
ti bo pomagal za podeželje še ved
no velja.
NEŽKA PRIMC
Dvor

resnici dosti večje.
Po mnenju tistih, ki so prehod
zaprli, naj bi to pešce z dotlej var
nega prehoda preusmerilo na
druge prehode, ki jih pa uporab
ljajo tudi motorna vozila! Torej
pravi nesmisel! Že skoraj 30 let ni
bilo slišati, da bi se na tem pre
hodu zgodila kateremu pešcu
nesreča. Zato predlagam, naj se
čimprej vzpostavi nekdanje stan^’!

JOŽE LUŽAR
Nad mlini 33
Novo mesto

KAMERA ODKRIVA - Martin
Štangelj iz Novega mesta seje konec
prejšnjega tedna pošteno razjezil na
komunalce, ki marljivo pobirajo
parkirnino, pri tem pa jim ni mar,
ali so parkirni prostori očiščeni sne
ga ali pa taki, kot je ta na sliki. Jez
ni Martin je moral kar malo poplezati, da se je spravil v svojo katrco.
(Foto: MiM)

ZNAKI POČIVAJO - Včasih sc
sprašujemo, zakaj sploh obstajajo
znaki, če niso na svojem mestu. Ni
edini znak v Novem mestu, ki se je
naveličal opozarjali voznike na uli
ci, da se v to smer ne sme voziti, in
se je že pred dobrim mesecem skril
za zabojnik za smeti, kjer ga vozni
ki ne morejo videti, posebno tisti, ki
so prvič v Novem mestu. (J. Hart
man)
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Krkino darilo za zdravje
Krka je zdravstvenemu domu kupila programsko
opremo za ultrazvočni aparat za kardiologijo
NOVO MESTO - Krka je
letos novomeškemu zdravstvemu domu kupila novo pro
gramsko opremo za ultrazvočni
aparat za kardiologijo, ki je sta
la okoli 50.000 nemških mark.
Na prijetni slovesnosti v torek
dopoldne seje direktorica zdra
vstvenega doma prim. dr. Tatja
na Gazvoda zahvalila Krki in
njenemu direktorju Milošu
Kovačiču za razumevanje in
podporo tej zdravstveni ustano
vi, prim. dr. Peter Kapš pa je
zbranim na nazoren način pred
stavil delovanje in zmogljivosti
tega Krkinega darila.
Do sedaj so lahko na tem
ultrazvočnem aparatu, ki stane
okoli 300.000 mark, barvno
spremljali pretok krvi po žilah
in srcu, nova programska opre
ma pa omogoča tudi barvno
spremljanje gibanja srčnih sten.

kar je zelo pomembno za ugo
tavljanje infarkta, predinfarktnega stanja in sploh prekrvljenosti srčnih sten. “S tem apara
tom in novo programsko opre
mo ugotovimo, na katerem seg
mentu srca so motnje v prekr
vavljenosti srčne stene. Skratka,
ta aparat nam omogoča hitrejšo
in boljšo diagnozo obolenja
srčne mišice, zlasti ko gre za
prekrvavitev srčnih sten in mot
nje srčnega ritma,” je povedal
prim. dr. Kapš. “S tako ambu
lantno obravnavo skrajšamo
čas diagnosticiranja in tako
bolnik v kratkem času dobi ust
rezno terapijo, s tem pa se
zmanjša število komplikacij pri
zdravljenju bolezni srca, kot so
angina pektoris, srčni infarkt in
druge/
A. B.

Prijetno silvestrovanje
V ponedeljek, 2. decembra,
smo se upokojenci delničarji
delniške družbe Dolenjka zbrali
na svojem tradicionalnem silvest
rovanju, ki ga je v prostorih Ho
tela Krka organizirala in plačala
Dolenjka. Upokojenci delničarji,
bivši delavci d.d. Dolenjke, se z
veseljem udeležujemo vseh sre
čanj m izletov, katere odbor klu
ba s finančno pomočjo d.d. Do
lenjke organizira, še posebej pa
prav radi pridemo na skupni se
stanek in silvestrovanje konec
vsakega leta. Vse upokojence
delničarje zelo zanimajo uspehi in
težave d.d., zato smo s tako pozornostjo poslušali direktorja g.
Jakopina, ko je v svojem nagovo
ru 98 članom kluba obrazložil or
ganizacijo d.d., potek lastninje
nja in nas seznanil z doseženimi
uspehi pa tudi s težavami, ki jih
d.d. ima pri svojem poslovanju.
Vsi upokojenci smo bili dobro
postreženi in obdarjeni. Ob prijet
ni glasbi ansambla Rubin sta kar
prehitro minila popoldne in večer
v medsebojnem klepetu nekda
njih sodelavcev. Prisotni predsiavniki d.d.. so vsem zaželeli
zdravja in sreče v novem letu, v
imenu upokojencev pa se je njim
in vsem sedanjim zaposlenim v
Dolenjki za naklonjenost, katere
smo deležni, zahvalil predstavnik
kluba, se priporočil za enake
odnose v prihodnjem letu ter
zaželel veliko poslovnih uspehov
in vse dobro v letu 1997.
Že od nekdaj se upokojenci
udeležujemo vsakoletnih srečanj
aktivnih delavcev družbe, kakršno
je bilo tudi letos na jasi v Dolenj
skih Toplicah. Uidi v bodoče želi
mo, da bi družba Dolenjka imela
posluh za te naše majhne želje. Za
vso dosedanjo naklonjenost up
rave in preostalih delavcev družbe
se jim v imenu vseh upokojencev
zahvaljujem z upanjem, da bo
tako vzorno sodelovanje in pomoč
družbe omogočena tudi v nasled
njem letu.
Za odbor kluba upokojencev:
IVAN GRIČAR

ODKRILI REZALCA
ŽICE

DOBRODELEN PLES PODJET
NIKOV - Združenje podjetnikov
Kočevske je v potek zvečer pripravi
lo v gostišču Tušek r Ložinuh do
brodelno prireditev s kulturnim pro
gramom in plesom. Del izkupička
z dobro obiskane prireditve, ki seje
zaključila s plesom ob zvokih an
sambla Selekcija, bodo namenili
Razvojnemu skladu gimnazije
Kočevje za nabavo računalniške
opreme, del pa za delo svojega
društva. (Foto. M. L.-S.)

PRIDOBITEV ZA ZDRA VJE - Prim. dr. Peter Kapšje predstavil de
lovanje in zmogljivosti nove programske opreme, ki jo je zdravstvene
mu domu kupila Krka. (Foto: A. B.)

DOBREPOLJE - Grosu
peljski policisti so pred dnevi
s pomočjo policijskih zased in
psa le odkrili storilca, ki je že
nekaj let rezal žico do želez
niškega signala, da je ta ob
stal vedno v položaju “Stoj”.
Pri storilcu, ki je 34-krat pre
rezal žico (prva leta bolj
poredko, zadnja pa pogoste
je), so zasegli tudi njegovo
“delovno” orodje in ga posla
li v analizo. Storilec je deja
nje priznal. Zdaj so ga ovadili
tožilstvu.

OBRTNA ZADRUGA HRAST OBDARILA RDEČI KRIŽ - Pred novim
letom je novomeška obrtna zadruga Hrast obdarila območno organizaci
jo Rdečega križa Novo mesto, in sicer z oblačili za otroke. Kot je povedala
sekretarka RK Barbara Ozimek, bodo s tem za novo leto razveselili mar
sikatero socialno šibko družino, teh pa je v treh dolenjskih občinah blizu
petsto. Na sliki: direktor obrtne zadrttge Hrast Martin Bajuk izroča Bar
bari Ozimek lepo darilo. (Foto: S. Dokl)

Štirje simboli Rumanje vasi
RUMANJA VAS - Prijazna
vasica Rumanja vas na desnem
bregu Krke nam je še kot otro
kom burila domišljijo, ko smo s
samotežnimi vozički vozili žito
v “rumanjski mlin” ali pa ker je
bila pot skozi Strmole obraščena s temnim gozodom, pod
njim pa so nas čakali čolni. V to
vas se rad po spomine vračam
tudi sam. Prijazni vaščani in
najstarejši, Gričarjev oče Alojz,
so mi povedali o preteklosti vasi
veliko zanimivega, razložili pa
so tudi svoje štiri simbole.
Prvi je jama Remitovka, po
kateri je več stoletij stara vas
dobila tudi svoje ime. V sred
njem veku se je namreč v tej
votlini nastanil puščavnik (ere
mit), kasneje pa seje v njej na
stanilo več potujočih romarjev
(rumarjev). Vaščani sojih ime
li za svete može. Po njhovem
odhodu so vas krstili za Ruma
njo vas. Toda leta 1876 jo je do
letela nesreča in je pogorela;
vnel seje dimnik, ko je neka de
kla kuhala za prašiče). V vasi je
od 32 domačij ostala le ena
hiša.
Drugi simbol vasi je rumanj
ski mlin s štirimi stolpi, štirimi
kamni in žago. Vaščani so bili z
mlinom zelo povezani in so last
nike imenovali “Malenški”.
Kolesa mlina se že dolgo let ne
vrtijo več.
Naslednji simbol je kapelica
in Gričarjev oče ve povedati, da
je bila sezidana tam, kjer je bila
nekoč vaška mlaka. Ko se je
neki otrok tam utopil, sojo za
suli, postavili kapelico in jo pos
vetih sv. Ani. Pri njej so molili
v hudih urah. Ker se je nevar
no nagnila, jo bodo prestavila
malo stran.
Največ spominov pa se je
ohranilo na staro vaško lipo z
več vrhovi, ki je spomin na

pokolenja, ko so se pod njeno
senco sestajali vaški starešine.
Po njenih vejah je plezala veči
na rumanjske mladine. Nadvse
spoštljivo o lipi pripovedujejo
Rumanjčani: Tine, Anica, Fran
ce, Marija, Janez in Drago. Ni
še dolgo tega, ko so pod njo ob
večerih prepevali fantje, prišla
so še dekleta in sploh vse, staro
in mlado. “Kaj vse bi dal, da bi
še enkrat slišal tisto petje,”
pravi starosta oče Gričar. Mor
da pa se iim bodo želje uresni
čile, da bi pod lipo zapeli za
oddajo Slovenske stare pesmi
in napevi.
Th štiri znamenja bodo še
dolgo v spomin bodočim ro
dovom v Rumanji vasi.
TONE VIRANT

DVA SIMBOLA - Na sliki sta
dva simbola Rumanje vasi: sto
letna lipa in vaška kapelica.
(Foto: t Virant)
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Kolo za sedem plač in pol
Bogati spomini Jožeta Bohteta, kije več kot 35 let
delal v zavarovalništvu
NOVO MESTO - Otvoritve
razstave najstarejših zavaroval
nih polic z območja Dolenjske,
Bele krajine in Kočevskega, ki
ga pokriva novomeška območ
na enota Zavarovalnice THglav,
s katero so sklenili vrsto prire
ditev ob 50-letnici zavarovalst
va na Dolenjskem, seje udeležil
tudi upokojenec Jože Bohte, po
stažu eden najstarejših zavaro
valniških delavcev.
Bohte se je v takratnem Dr
žavnem zavarovalnem zavodu,
predhodniku sedanjih zavaro
valnic, zaposlil leta 1949, in to
kot zastopnik v Stopičah, kjer
že 350 let stoji njihov mlin, in
ostal zavarovalstvu žvest do
upokojitve leta 1985. Celih 30
let je bil cenilec premoženjskih
škod in je v tem poslu veljal za
izvrstnega izvedenca, ki je za ta
pomembni del zavarovalniške
dejavnosti vzgajal strokovne
delavce po celi Sloveniji. “Kot
cenilec premoženjskih škod - tu
gre za požarne, gradbene vlomne in druge škode - sem v glav
nem deloval na območju občin
Novo mesto, Trebnje, Metlika,
Črnomelj in Kočevje, po potre
bi pa tudi drugod po Sloveniji
pa tudi po celotni takratni
Jugoslaviji,” je povedal Bohte,
ki je živa zakladnica spominov
na več kot 35 let dolgo obdobje
zavarovalstva v naših krajih.
Med drugim je Bohte “preži
vel” kar 8 direktorjev, od prvot
nega DOZ-a do Zavarovalne
skupnosti Triglav, od koder je
odšel v pokoj. Od prvih delav
cev DOZ-a v Novem mestu sta
poleg Bohteta še Dragica Pejanovič in Stane Medved. Pre
den pa je odšel v pokoj, je bil
Bohte s še dvema kolegoma iz
Krškega oz. iz Kranja po stažu
najstarejši cenilec v Jugoslaviji.
Bohte si je po petih letih
službe leta 1954, da bi lažje
opravljal svoje delo, kupil kolo.
“To je bila takrat velika stvar,”
se spominja. Za kolo nemške
firme Bayer je odštel sedem
plač in pol! “Uidi po 160 km
sem prevozil z njim v enem dne
vu. Če sem se podal čez Gor
jance v Belo krajino, do Vahte
nisem stopil s kolesa, vedeti pa
je treba, daje bilo kolo težko in
brez prestav,” se pohvali. “Po
100 km na dan pa sem naredil

Jože Bohte
ničkolikokrat. Če sem šel.kakšen dan na primer samo v Šent
jernej in po okolici, je bil to pri
jeten izlet.” Večkrat je na tere
nu tudi prespal, velikokrat kar
pri kakšni stranki. “Spominjam
se, kaj se mi je pripetilo v Ko
čevju. Do tam sem prikolesa
ril, ko sem prej obdelal Belo
krajino, tam pa sem zvečer
utrujen najel sobo v hotelu Pug
led. Za sostanovalca sem imel
nekega južnjaka, ki me pijan
zbudil sredi noči in me strašil s
pištolo. Hotel je, da pojem z
njim njegove pesmi. Pa sem pel,
kaj pa sem hotel drugega..." Ko
se je nekoč ponoči vračal iz
Kočevja, se mu je že blizu do
ma, v Vavti vasi, predrla zračni
ca. Od jeze je kolo prijel in ga
treščil ob tla. Pri tem je zlomil
vilice in je moral potem kolo
celo pot do Stopič - nesti na
rami. Tega je bil Bohte vajen že
od prej. Ko se je leta 1956
nekega zimskega večera vračal
iz Semiča, kjer so takrat kot
drugi v Jugoslaviji sklenili ko
lektivno zavarovanje za živino,
je zapadel sneg, in tako je večji
del poti kolo nesel in v Stopiče
še prišel na zaključek - svoje
fantovščine. Ko si je kasneje
kupil fička, pa je z njim kot ce
nilec delal tudi po Bosni. “V
odročni samoti mi je avto zaku
hal, in ko sem le prišel do neke
hiše, mi je ženska vodo proda
la za dvojno ceno mleka.”
Jože Bohte ima na svoje
zavarovalniško delo veliko
spominov. Kako tudi ne, saj mu
je bila to prva in edina služba!
A. BARTELJ
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BILI SMO NA POŠTI
V šoli smo se pogovarjali o pošti.
Odločili smo se, da gremo pogledat
našo pošto, ki je v Šentjerneju. Ko
smo prišli tja, nas je že čakala pri
jazna uslužbenka gospa Janja. Poka
zala nam je pisma, ki jih je več vrst,
in tudi, kako se pošilja telegram.
Videli smo, kje očka in mamica
plačata položnice, in omaro, v kate
ri so shranjena vsa pisma, dokler jih
ne pridemo iskat. V sosednji sobi
smo si ogledali vse stvari, ki jih po
trebuje pismonoša pri svojem delu.
Gospa Janja nam je pokazala paket.
Povedala je, da mora biti na paketu
več znamk, po sredini paketa mora
biti prevezana vrvica, obvezno mo
rata biti napisana naslov prejemni
ka in tistega, ki paket pošilja. Paket
lahko okrasimo z nalepkicami, lah
ko pa nanj tudi kaj narišemo. Ker
smo bili na pošti zelo pridni, nam je
gospa Janja za nagrado razdelila
bonbone.
MIHA KOMES, 2. b
OŠ Šentjernej

ski tečaj. Vreme je bilo ves čas ugod
no. Najbolj smo bili veseli prvi dan.
Ko smo zagledali smučišče, smo se
nekateri kar ustrašili, saj se nam je
zdelo zelo strmo. Takoj smo se
razdelili v štiri skupine po tem, kako
zna kdo smučati. Meni je uspelo
p/iti v najboljšo. Tečaj je trajal do
torka, 10. decembra. Posebno do
živetje je bilo smučati, ko nisi videl
hribčkov, ki so te rahlo premetava
li. Tudi padcev seveda ni manjkalo.
Zadnji dan smučanja smo imeli tek
mo, na kateri smo pokazali, kaj smo
se na tečaju naučili. Najboljši so
prejeli zaslužene nagrade. Ker sem
na startu malo zamudil, mi je dobra
uvrstitev ušla. Sploh pa mi je bilo na
tečaju zelo lepo in prav je, da jih
organizirajo.
,
LUKA ZUPANČIČ, 5.a
novinarski krožek OŠ Dolenjske
Tbplice

MIKLAVŽEVO DARILO
V četrtek, 5. decembra, smo si
ogledali igro Oko za dedka. Za
učence OŠ Žužemberk sojo odigra
li člani dramske skupine s Krke, ki
so delo dobro pripravili in ga izvrst
no odigrali. Igraje govorila o ded
ku in njegovem vnuku, ki sta sama
živela v hribih. Deček se mi je zdel
zelo pogumen, ker se je odločil, da
bo daroval oko za dedka, ki je osle
pel. Igra mi je bila zelo všeč, saj je
konec zelo pretresljiv, deček ohra
ni oko in sam postane dedkov vid in
stik s svetom. Miklavževo darilo
nam je prineslo sprostitev, dalo pa
nam je tudi snov za razmišljanje,
kako in kdaj mi lahko pomagamo
našim bližnjim.
TINA FRIC, 7.a
OŠ Žužemberk

SMUČARSKI TEČAJ
V sredo, 4. decembra, se je za 5.
r. naše šole na Gačah začel smučar

DOLENJSKI LIST

PRISPEVKI ZA VESELI
DECEMBER
METLIKA - Od 25. novembra
do 16. decembra so na žiro račun
občinske Zveze prijateljev mla
dine Metlika št. 52130-678-84260
za “Veseli december 1996” naka
zali svoje prispevke: Željko Siročič, Marjan Cerjanec, Liljana
Polajžer, Partner, d.o.o., Pletiljstvo Metlika, Vulkanizerstvo Stra
hinič, Matija Štrucelj, Jovo Malič,
Dom počitka Metlika, Jože Slane
iz Čuril, Branka Humljan, društvo
upokojencev Metlika, Milan Vra
ničar, Slikopleskarstvo Černič,
diskoteka Gnetto. Vsem daroval
cem tudi v imenu otrok najlepša
hvala.

20 let OŠ Gradec
Položen temeljni kamen
GRADEC - OŠ Gradec, prva
šola v litijski občini, zgrajena z
občinskim samoprispevkom, pra
znuje ta mesec 20-letnico. V
začetku je imela dva razreda
razredne stopnje in vso predmet
no stopnjo od 5. do 8. razreda,
njen ravnatelj je bil Jože Grošelj.
Velik napredek je šola doživela,
ko so šoli na Rozmanovem trgu
naredili prizidek. Od leta 1993 je
samostojna šola s tremi podruž
ničnimi šolami, vodi pa jo ravna
telj Vinko Logaj.
Ob obletnici so pripravili dan
odprtih vrat, ko so učenci pokaza
li svoje delo, na ogled pa je bil tudi
prikaz nove opreme, računalnikov
itd. 6. decembra se je uresničila
dolga želja, kajti ministrstvo za
šolstvo in šport RS ter občina Liti
ja sta podpisala pismo o dobrih
namenih. Podpisnika se zavezuje
ta, da bo Gimnazija pričela z de
lom v šolskem letu 1997/1998.
Občina Litija je prevzela popolno
organizacijo dela na gimnaziji z
imeni vseh profesorjev, ki bodo tu
poučevati. Pridobiti je treba vsaj
60 učencev za vpis, sicer bo celot
ni projekt propadel. Vprašanje je,
če bo sicer Litija še kdaj dobila
splošno srednjo šolo.
Preteklo soboto je litijski župan
Mirko Kaplja v spremstvu rav
natelja OŠ Gradec in predsedni
ka odbora za ustanovitev gimna
zije v Litiji Vika Logarja ob zvo
kih pihalnega orkestra Litija
položil temeljni kamen za grad
njo nove gimnazije kot prizidek
OŠ Gradec. Ta prizidek bo z uved
bo devetletke dobila v uporabo
osnovna šola.
MARJAN ŠUŠTERŠIČ

TABORNIKI PRED
45. OBLETNICO RGT
NOVO MESTO - V so
boto, 14. decembra, je 36
predstavnikov čet Rodu gor
janskih tabornikov v prosto
rih KS Ločna-Mačkovec pre
gledalo letos opravljeno aelo.
Imeli so 12 večjih akcij, letni
in zimski tabor, bili so na
svetovnem skavtskem zletu
na Švedskem in na večih
izletih po Sloveniji. Izdali so
dve številki glasila STRELA,
pripravljajo pa še eno. Spre
jeli so načrt dela za prihod
nje leto. Glavno skrb bodo
poleg uresničevanja tekočega
programa namenili počastitvi
rodovega jubileja, saj bo ap
rila minilo že 45 let, odkar so
v Novem mestu ustanovili
prvo taborniško enoto na
Dolenjskem. Spomladi bodo
izvedli več propagandnih
akcij. Povedale bodo, da ta
borništvo ne izumira in da
nudi mladim kot tudi starej
šim poleg obilice raznih ak
tivnosti in športov predvsem
pristen stik z naravo ter zdra
vo življenje, ki se ga vse pre
malo zavedamo.
Osrednja skrb tabornikov
bo tudi vnaprej delo z mladi
mi in njihovo spoznavanje
narave ter soljudi. Lc tako
lahko dodajajo svoj delež pri
ohranjanju okolja, to pa je
tudi eden izmed smislov ta
borništva.
M. GOŠNIK

POJASNILO ERIKE
SLAK-RIOSSA
MOKRONOG - V uredništvu
smo prejeli pismo Erike Slak-Riossa iz Mokronoga, ki zelo po
drobno opisuje težave pri iz
polnitvi obljube staršem otrok
male šole iz Dolenje Nemške vasi
pri Trebnjem. Pred dvema mese
cema je kot vzgojiteljica obljubi
la, da bo 8 staršem priskrbela
videokaseto, na kateri so posneti
njihovi otroci in dejavnosti v vrt
cu. Da ji to ni uspelo, se opravi
čuje in razlaga, da je razlog za to
predvsem mokronoška izposo
jevalnica videokaset Video Petra
oz. lastnica Jelka Rantah, ki je
ničkolikokrat izkoristila njeno
zaupanje. Želi, da o njej ohranite
staro dobro ime, ki ste ji ga dode
lili.

ZELJE Z12 VRHOVI - Rezki Grm
iz Dečje vtisi pri Trebnjem je let< >.» na
njivi med lepimi zeljnimi glavami
zraslo tudi zelje, ki je namesto ene
glave oblikovalo kar 12 vrhov. Ze
lje je sicer z njive t' shrambo pos
pravila h’pred snegom, sedaj pa ga
bodo dobili zajci.

“SMEH NI GREH”
V petek, 6. decembra, nas je s
svojo pesniško zbirko “Smeh ni
gren” navdušila pesnica Jožica Vo
grinc. Z zanimanjem smo prisluhnili
predstavitvi. Naša učiteljica glasbe
Stanka Macur je nekaj njenih pesmi
uglasbila in jih predstavila. Petošolci
smo imeli po predstavitvi del kul
turnega dne. Ilustrirali smo njene
pesmi in se tudi sami preizkusili v
pesniški ustvarjalnosti. Bilo je nepo
zabno. Takih prireditev si še želimo!
Učenci 5.r.
OŠ Adama Bohoriča, Brestanica

PREDNOVOLETNE
PRIREDITVE
ŠENTJERNEJ - V Šentjerneju
se bo do konca meseca zvrstilo Še
precej prireditev, in sicer: v četrtek,
19. decembra, ob 16. uri bo v vrtcu
Čebelica lutkovna igrica Mojca
Pokrajculja, v petek, 20. decembra,
dopoldan bo dedek Mraz obiskal
otroke v vrtcu, družinskem varstvu
in šoli, ta dan pa bo tudi sprejem
prvošolcev v Šolsko skupnost učen
cev; v nedeljo, 22. decembra, ob 10.
uri bo v šentjernejski cerkvi sprejem
Betlehemskih luči; v ponedeljek, 23.
decembra, popoldan bo v šoli pre
davanje Marije Gabrijelčič o med
sebojnih odnosih, v ponedeljek in
torek, 23. in 24. decembra, dopol
dan bo za učence filmska predstava;
v torek, 24. decembra, na sveti
večer, bo v Šentjerneju ob 18. uri
mala polnočnica, ob 20. uri v Ore
hovici, ob 22. v Pleterjah in ob 24.
uri še slovesna polnočnica v Šent
jerneju; v sredo, 25. decembra, bodo
božične praznične maše; v četrtek,
26. decembra, dopoldan bo v Do
lenji Stari vasi blagoslovitev konj, ob
19. uri pa bo v šentjernejski osnov
ni šoli Božično-novoletni koncert
Šentjcrnejskega okteta; v petek, 27.
decembra, popoldan bo blagoslov
vina v Šmarju. Nogometni klub
Zidaki pa organizira v soboto in
nedeljo, 28. in 29. decembra, v šent
jernejski športni dvorani božičnonovoletni turnir.

DOLENJSKA BANKA V BTC - V ponedeljek, 16. decembra, je Dolenj
ska banka v trgovskem centru BTC v Bršljinu odprta nove prostore svoje
bršljinske agencije. Na 80 m2 metrih lepo urejenih poslovnih prostorov sta
dve delovni mesti za bančno poslovanje, prostor za svetovanje in pisarna.
Kasneje bo moč urediti tudi prostor za nočni trezor. V tem delu mesta je
velika stanovanjska soseska, v sklopu BTC posluje 50 podjetij in obrtni
kov in z večino ima Dolenjska banka sklenjene pogodbe za sprejem
plačilnih kartic Activa in Activa Eurocard. Na uspešno delo sta takoj po
uradni otvoritvi nazdravila vodja bršljinske agencije Amalija Papež in direk
tor Dolenjske banke Franci Borsan. (Foto: A. B.)

ROTAR1JANSKIMIKLA VŽ - Rotary klub Novo mesto je prejšnji četrtek
že tretje leto zapored na Otočcu pripravil obdaritev trojčkov in četverčkov
iz novomeške občine. Rotarijanski Miklavž je otrokom prinesel praktična
in uporabna darila, staršem pa je za vsakega otroka dal še po 20 tisočakov.

Nove zabave
Slovenski pop rock 1997
za pokušnjo
Pri Helidonu je pred krat
kim izšla nova kompilacijska
glasbena zgoščenka Nove za
bave, na kateri so posnetki
čisto svežih in še nepredvajanih skladb šestih znanih
slovenskih izvajalcev, zvečine
rednih in uveljavljenih sode
lavcev te mariborske glas
bene založbe. Na plošči se
predstavljajo tisti naši pop
rockerji, ki ob glasbi dajejo
precejšen poudarek tudi be
sedilom, nekateri pa so sploh
postali popularni prav po
zaslugi (duhovitih ali “odštekanih” besedil. Vsak od njih
pripravlja za prihodnje leto
nov album, kakšni bodo, pa je
mogoče zaslutiti iz posnet
kov, ki so jih prispevali za
cede Nove zabave.
Adi Smolar se predstavlja
s skladbo Jaz sem nor, ki je
povsem v slogu njegovih šte
vilnih priljubljenih in znanih
skladb. Ansambel Buldžer je
prispeval skladbo Bog okrog
lih nog, ki govori o sodobnih
bogovih, tako ljubih Sloven
cem, to so seveda avtomobili.
Ansambel Leteči potepuhi so
za Nove zabave odstopili
simpatično folk rockovsko
skladbico v slogu šestdesetih
let Ko ti vse narobe gre, Don
Mentony Band udarno rokenrolarsko Hopla, konopla,
Peter Lovšin pa Jest bi se
igrou.
Za nas je še posebej zani
miva šesta skladba na zgo
ščenki, saj gre za skupino
Dan-D iz Novega mesta, ki
pri Helidonu pripravlja svoj
albumski prvenec. Kakšen
bo, nakazuje skladba Mali
človek, kije po mnenju izda
jatelja najudarnejša skladba
na cedeju z drvečo ritem
sekcijo in herojskim rokenrolarskim kitarskim preigrava
njem.
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PEKLI SMO PARKEIJNE - Miklavževanje je prijeten star običaj. Miklavž
pot uje od hiše do hiše, dokler ne obdari vseh pridnih otrok, tudi s parkeljni
iz kvašenega testa. Otroci CPŠ r Žužemberku pa so si parklje naredili kar
sami s pomočjo Sabitune mamice Janje Rojc. Delo je šlo otrokom dobro
od rok. Iz testa so oblikovali prikupne parklje, ki so iz pečice prijetno dišali
po vseh prostorih stare šole. Za otroke so se parklji pekli predolgo, kajti
komaj so čakali, da jih ugledajo. Ponosno so jih odnesli domov ter jih z
veliko slastjo pojedli skupaj s starši. Dan je prehitro minil. Otroci so bili
obiska ge. Janje veseli in so z njo preživeli prijetno dopoldne. Tildi mi se ji
zahvaljujemo za prijazno sodelovanje. Takih obiskov bomo z otroki vedno
veseli. (Otroci CPŠ z vzgojiteljico Minko Fric, WE Žužemberk)

Prva kaseta Jasmine Movrin
KOČEVJE - Minuli teden je v
samozaložbi Sonje in Petra Movrina v 500 izvodih izšla prva kase
ta nadarjene hčerke Jasmine pod
nazivom “Jasmina”. Med mladi
mi poslušalci že uveljavljena pev
ka, sicer učenka 5. razreda OŠ v
Stari Cerkvi, se je prvič preizkusi
la januarja lani na Ptuju, maja pa
na kaseto posnela dve pesmici
(“Ob morju. Ko zvrtim v ritmu
se”). Besedilo je napisala Barbara
Potrč, glasbo in aranžma Bojan
Šeruga. Tudi letos je nastopila na
številnih festivalih in priložnost
nih prireditvah, največ časa pa je
namenila pripravam na snema
nje prve kasete, na kateri je 10
poskočnih, lahkih in za uho pri
jetnih pesmi."Poldrugo leto smo
delali načrtno, posebno pozor
nost pa namenili kakovosti tek
sta, glasbe in seveda aražmaja. Ko
so kaseto prvič predvajali, sem
čutila olajšavo. Stisnila sem ma
mo in očeta, ki sta največ zasluž
na za moj uspeh”, je dejala roje
vajoča se kočevska zvezda. Zani
mivo je, da so pri snemanju sode
lovali skoraj vsi domači: sestra,
mama, oče, stric. Na kaseti je tudi
pesmica, ki so jo prijavili za
letošnji festival Sonca in morja, a
ni bila sprejeta. Sodeč po poslu

šanosti, se lahko zgodi, da bo
kmalu “Ljubezen na morju” hit
za vsakršnja ušesa, čeprav jo naj
stniki čedalje bolj poslušajo, pa
ni dvignila “nosu”, saj sta ji še
vedno vzornici Hajdi in Moni, ka
terih pesmi rada prepeva, zna jih
pa tudi na pamet. Mama Sonja je
ponosna na hčerko tudi kot priza
devno učenko, kateri je najbolj
pomembna šola in šele potem
prva ljubezen-petje. Ker prva
kaseta ne bo muha enodnevnica,
so se Movrinovi odločili, da bo
Jasmina Še bolj izšolala glas,
širokega razpona tudi za opero,
pri priznanem slovenskemu oper
nem pevcu. Sicer bi lahko prva
kaseta ugledala luč že prej, ase je
zataknilo pri denarju. Zaradi ve
likega razumevanja številnih
kočevskih sponzorjev je Morvirnovim uspelo. Še posbej se
zahvalajujejo Mercatorju, kme
tijskem gospodarstvu Kočevje,
Itas-PTI, občini Kočevje, ALP
špediciji, Studiu B, Butiku Mar
jeti, Frizerskem salonu Lady,
Foto S, agenciji Birni in vsem
drugim, ki so pomogli. Kontakt
na oseba je Peter Mavrin, Breg
pri Kočevju, Stara Cerkev, tel.
(061)854-219.
M. GLAVONJIČ
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TELEVIZIJSKI SPORED
Tfcle.izija si pridržite pravico do
morebitnih sprememb sporedov!

ČETRTEK, 19. XIL
SLOVENIJA 1
9.15 - 0.25 TELETEKST
9.30 VIDEOSTRANI
10.00 OTROŠKI PROGRAM
SNEGULJČICA, gledališka igra
10.45 IJUBEZEN IN SLABA RIBA,
drama
11.10 TEDENSKI IZBOR
PUSTOLOVŠČINE IN ODKRITJA,
italij. dok. serija, 20/26
11.40 PO DOMAČE
13.00 POROČILA
13.05 KOLO SREČE, tv igrica
15.10 TEDENSKI IZBOR
SVET NA ZASLONU
16.00 MEDNARODNA OBZORJA
17.00 TV DNEVNIK 1
17.10 OTROŠKI PROGRAM
DELFINI IN PRIJATELJI, Špan. naniz.,
26/26
17.35 HUGO, tv igrica
18.00 PO SLOVENIJI
18.30 DODOJEVE DOGODIVŠČINE
18.40 OTROKOM ZA PRAZNIKE, 4. oddaja
18.50 KOLO SREČE, TV IGRICA
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
20.00 V ŽARIŠČU
20.25 TEDNIK
21.25 ZLATA ŠESTDESETA SLOVENSKE
POPEVKE
22.25 DNEVNIK 3, VREME. ŠPORT
22.50 POSLOVNA BORZA
23.05 SOVA
UMOR, JE NAPISALA amer. naniz., 16/22
23.50 ELLEN CLEGHORNE, ponov.
amer. naniz, 5/15

SLOVENIJA 2
11.15 Tčdenski izbor: Šolska tv; 13.20 V žarišču
-13.40 Košarka: Slovenija - Makedonija -15.05
Zadnja želja, amer. film -16.35 Sodnikova
žena, Špan. nadalj., 2/6-17.25 Sova: Umor, je
napisala, amer. naniz., 15/22 -18.15 V slogi je
moč, avstral. naniz., 7/50 - 18.40 Korenine slov
enske lipe, 11/24 -19.00 Ellen Cleghorne, amer.
naniz., 5/15 - 19.30 Grace na udaru, amer.
naniz., 5/26 - 20.00 Angel, varuh moj, amer.
naniz., 4/13 - 20.45 Zaningrad, dok. film - 21.40
Pisave - 22.30 Slovenski jaz iz jaz kluba Gajo

KANALA
10.10 Risanke -10.40 Rajska obala (ponov. 23.
dela) -11.05 Oprah show (ponov. 23. dela) -11.50
'Alo ’alo (ponov. 20. dela) -12.20 Očka major
(ponov. 23. dela) -12.45 Nora hiša (ponov. 23.
dela) - 13.10Cooperjeva drušina (ponov. 23. dela)
-13.35 Princ z Bel Aira (ponov. 23. dela) -14.00
Vojak naj bo (ponov. 5. dela) -15.00 Dannyeve
zvezde, ponovitev -16.00 Oprah show (25. del) 16.50 Drzni in lepi (24. del nadalj.) -17.15 Drzni
in lepi (25. del nadalj.) -17.45 Rajska obala (24.
del nadalj.) -18.10 Očka major (24, del naniz.) 18.40 Nora hiša (24. del naniz.) -19.05 Družinske
zadeve (24. del naniz.) - 19.35 Cooperjeva
druščina (24. del naniz.) - 20.00 Princ z Bel Aira
(24. del naniz.) - 20.30 Roka pravice (4. del naniz.)
- 21.15 Nenavadna doživetja (dok. oddaja) - 22.15
Smith in Jones (10. del naniz.) - 22.50 'Alo 'alo
21. del naniz.) - 23.20 Vitez za volanom (9. del
naniz.) - 0.10 Dannyjeve zvezde

HTV 1
7.40 Tv spored - 7.55 Poročila - 8.00 Dobro jutro
-10.00 Poročila -10.05 Izobraževalni program 12.00 Poročila -12.20 Ljubezenske vezi (serija,
85/100) - 13.05 Santa Barbara (serija) -13.55
Izobraževalni program -15.50 Poročila ■ 16.00
Dober dan, Hrvaška -17.05 Besede, beseda, be
sede -17.35 Lepa naša (dok. oddaja) -18.10 Kolo
sreče -18.40 Danes v saboru -19=10 Hrvaška
spominska knjiga -19.30 Dnevnik, šport, vreme 20.10 Ekran brez okvirja - 21.15 Glasbena odda
ja - 22.15 Opazovanja - 22.50 Filmska noč

HTV 2
14.50 Tv koledar ■ 15.00 Tujci v Evropi (dok. odda
ja) -15.55 Glasbena oddaja -16.25 Bankovec za
milijon funtov (brit. film) -17.55 Smogovci (otroška
serija) -18.25 Risanka -18.35 Hugo, Iv igrica -19.00
Divje srce (serija, 82/160) - 19.30 Dnevnik, vreme,
šport - 20.15 Dobiček (serija, 8/8) • 21.05 Mr. Arkadin, (Špan. - fran. - amer. Film) - 22.45 Filmska giba
nja - 23.25 Seinfeld (hum. serija)

PETEK, 20. m
SLOVENIJA 1
8.15 - 2.05 TELETEKST
8.30 VIDEOSTRANI
8.50 OTROŠKI PROGRAM
UČIMO SE ROČNIH USTVARJAL
NOSTI, 40/52
9.05 PASJE MESTO, kan. naniz., 29/31
9.30 TEDENSKI IZBOR
ZLATA ŠESTDESETA SLOVENSKE
POPEVKE
10.30 VELIKA DIRKA, amer. film
13.00 POROČILA
13.05 KOLO SREČE, ponov.
16.05 P1NCHAS ZUKERMAN V LJUBLJA
NI, 3. del
17.00 DNEVNIK 1
17.10 OTROŠKI PROGRAM
18.00 PO SLOVENIJI
18.30 BOŽIČ - REPORTAŽA
18.35 DODOJEVE DOGODIVŠČINE
18.40 OTROKOM ZA PRAZNIKE, 5. oddaja
18.50 RISANKE

21.50 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
22.20 SOVA
UMOR, JE NAPISALA amer. naniz., 19/22
23.05 NORO ZALJUBLJENA, amer.
naniz., 20/25

SLOVENIJA 2

19.00 PODARIM - DOBIM
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
20.00 RONDO KVIZ
20.25 PLANET IN
22.00 FORUM
22.30 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
23.00 SOVA
UMOR, JE NAPISALA amer. naniz., 17/22
23.45 SO LETA MINILA, ponov. angl.
naniz., 19/20
0.15 LJUBIMCA, Špan. film

25. dela) -12.00 Kavboj (film) -13.35 Pot flamin
gov (36. del nadalj.) -15.00 Cooperjeva druščina
(ponov. 25. dela) -15.25 Princ iz Bel Ara (ponov.
25. dela) -16.00 Alf (9. del) -16.30 Mupet show 17.00 Mala morska deklica (25. del risane serije);
Račje zgodbe (35. del risane serije) -17.55 Disnews -18.15 Ta čudna znanost (4. del naniz) -18.40
Kung Fu (6. del naniz.) -19.35 Življenje v mestu
(5. del naniz) - 20.30 Spalnično okno (film) - 22.25
Vročica noči (5. del) - 23.15 Vroči pogovori (5. del
naniz.) - 23.45 Cyberclla (erotični film)

9.00 Euronevvs -11.15 Tedenski izbor: Reka upa
nja, franc, nadalj., 12/18; 12.05 Res jel; 13.35
Sobotna noč; 15.35 Šport -16.05 V slogi je moč,
avstralska naniz., 8/50; 16.30 Na robu, amer.
naniz. 2/7; 17.15 Sova: Umor, je napisala, amer.
naniz., 18/22 - 18.05 Simpsonovi, amer. naniz.,
59/92 - 18.30 Sedma steza -19.00 Noro zaljub
ljena, amer. naniz., 20/25 - 19.30 V slogi je moč,
avstralska naniz., 9/50 - 20.00 Pesem ptic trnovk,
avstralska nadalj. 2/10 - 20.50 Konec velikih
počitnic, koprodukcijska serija, 5/6 - 21.50 Osmi
dan - 22.20 Oddaja o turizmu - 22.50 Svet poroča
- 23.20 Brane Rončel izza odra

SLOVENIJA 2

HTV 1

9.00 Euronevvs -10.00 Zaningrad, ponov. dok.
filma -10.55 Crans montana: smuk (Ž) -12.30
Tedenski izbor: Poslovna borza; 12.40 Korenine
slovenske lipe, 11/24; 13.00 Pisave -13.50 Slo
venski jaz iz jaz kluba Gajo -14.35 Colpo di luna,
italij. film -16.00 Sova: Umor, je napisala, amer.
naniz., 16/22 - 16.50 Svetovni pokal v alpskem
smučanju: smuk (Ž), posnetek -17.30 So leta
minila, angl. naniz., 19/20 - 18.00 Slovenski
magazin -18.30 Koncerti za mlade -19.30 Grace
na udaru, amer. naniz., 6/22 - 19.55.00 Umor L
stopnje, amer. nadalj., 9/23 - 20.45 Božični kon
cert, prenos iz Rima - 22.40 Videošpon

KANALA

8.40 Tv koledar - 8.50 Poročila - 8.55 Srečni Luke
(risana serija, 10/26) - 9.20 Princ žabec (brit. film)
-11.00 Prizma -12.00 Poročila -12.20 Gorske oči
Herceg - Bosne, dok.serija -12.50 Morje -13.20
Evropa 2000 - 13.50 Filipovi otroci -14.25 Bri
ljanten -15.10 Skupaj v vojni - skupaj v miru 15.40 Televizija o televiziji -16.10 Poročila -16.15
Potujemo po Hrvaški -17.00 Dok. oddaja -17.55
Sinovi neviht -19.00 V začetku je bila Beseda 19.10 Hrvaška spominska knjiga -19.30 Dnevnik,
šport, vreme - 20.25 Dave (amer. film) - 22.05
Opazovanja - 22.50 JFK, nočna premiera

10.15 Risanke - 10.40 Rajska obala (ponov. 25.
dela) -11.10 Oprah show (ponov. 25. dela) 11.55 Korak za korakom (ponov. 5. dela) -12.20
Super samuraj (ponov. 5. dela) -12.45 Najstni
ki proti vesoljcem (ponov. 5. dela) -13.10 Miza
za pet (ponov. 5. dela) -14.00 Lovec na kroko
dile (ponov. 5. dela) -15.00 Dannyjeve zvezde
(ponov.) -16.00 Oprah shovv (26. del) -16.50
Drzni in lepi (ponov. 26. dela) -17.15 Drzni in
lepi (27. del nadalj.) -17.45 Rajska obala (26.
del nadalj.) -18.10 Očka major (26. del naniz.)
-18.40 Nora hiša (26. del) -19.05 Družinske
zadeve (26. del naniz.) -19.35 Cooperjeva
druščina (26. del. naniz.) - 20.00 Princ z Bel Aira
(26. del naniz.) - 20.3(1 Šam svoj mojster (6. del
naniz.) - 21.00 Filmska uspešnica: Zelena karta
- 22.45 'Alo 'alo (22. del naniz.) - 23.15 Tihotap
ci (6. del naniz.) - 0.10 Dannyjeve zvezde

KANALA

NEDELJA, 22. XD.

10.10 Risanke -10.40 Rajska obala (ponov. 24. dela)
-11.05 Oprah show (ponov. 24. dela) -11.50 'Alo
SLOVENIJA 1
'alo (ponov. 21. dela) -12.20 Očka major (ponov.
8.15 - 23.05 TELETEKST
24. dela) -12.45 Nora hiša (ponov. 24. dela) -13.10
8.30 VIDEOSTRANI
Cooperjeva druščina (ponov. 24. dela) -13.35 Princ
8.40 OTROŠKI PROGRAM
z Bel Aira (ponov. 24. dela) -14.00 Vitez za vola
ŽIVŽAV
nom (ponov. 9. dela) -15.00 Karma -16.00 Oprah
9.35 SKRIVNOST SEDME POTI. nishow (25. del) -16.50 Drzni in lepi (25. del nadalj.)
zoz. nadalj., 3/13
-17.15 Drzni in lepi (26. del nadalj.) • 17.45 Rajska
10.05 KONCERTI ZA MLADE
obala (25. del nadalj.) -18.10 Očka major (25. del
11.05 PODOBE NARAVE, kan. serija, 4/13
naniz.) -18.40 Nora hiša (25. del. naniz.) -19.05
11.30 OBZORJE DUHA ■
Družinske zadeve (25. del naniz.) -19.35 Cooper
12.00 LJUDJE IN ZEMLJA
jeva druščina (25. del naniz.) - 20.00 Princ z Bel Aira
12.30 NAŠA PESEM 95, mešani pevski zbor
(25. del naniz.) - 20.30 Ned in Stacev (5. del naniz.)
Svoboda Šoštanj
-21.00 Oko za oko (film) - 22.45 Karma - 23.45 Ulica
13.00 POROČILA
ljubezni (5. del naniz.)
13.05 HUGO, ponov.
HTV 1
13.35 KARAOKE, razvedrilna oddaja
7.40 Tv spored - 7.55 Poročila - 8.00 Dobro jutro 14.35 NEDELJSKA REPORTAŽA
15.05 DLAN V DLANI
-10.00 Poročila -10.05 Izobraževalni program 12.00 Poročila -12.20 Ljubezenske vezi (serija,
15.20 THE VERNON JOHN STORY, amer. film
17.00 DNEVNIK 1
86/100) - 13.05 Santa Barbara (serija) -13.55
Izobraževalni program -15.50 Poročila -16.00
17.10 BOŠ VIDEL KAJ DELA DOLENJC
Dober dan, Hrvaška -17.00 Danes v saboru 19.10 OTROKOM ZA PRAZNIKE, 7. oddaja
19.15 LOTO
17.30 Govorimo o zdravju -18.05 Kolo sreče 18.35 V obnovi Hrvaške - 19.10 Hrvaška spo
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
minska knjiga -19.30 Dnevnik, vreme, šport 19.50 ZRCALO TEDNA
20.15 Lepa naša (show program) - 21.30 Očetje
20.10 ZOOM
samohranilci (dok. oddaja) - 22.00 Pol ure za
21.15 OČETJE IN SINOVI
kulturo - 22.30 Opazovanja - 23.00 Klub d.d. 22.15 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
23.20 "Križari” (dok. serija, 3/4) - 0.15 Poročila

HTV 2
13.45 Tv koledar -13.55 Seinfeld (hum. serija)
-14.20 Dobiček (serija 8/8) -15.05 Triler -16.05
Flash Gordon (amer. film) - 17.55 Smogovci
(otr. serija) -18.25 Risanka - 18.35 Hugo, tv
igrica -19.00 Divje srce (serija, 83/160) - 19.30
Dnevnik, vreme, šport - 20.25 Zakon v L. A.
(serija, 10/22) - 21.20 Kdo je ubil Joy, amer. film
- 23.05 Srce zahoda (hum. serija. 9/15) - 23.50
Gospodar kluba (amer. film) -1.30 Košarka

SOBOTA, 21. M
SLOVENIJA 1
8.15 - 1.550 TELETEKST
8.30 VIDEOSTRANI
9.00 OTROŠKI PROGRAM
RADOVEDNI TAČEK
9.10 JAKEC IN ČAROBNA LUČKA
9.20 O. J.
9.30 POD KLOBUKOM
10.15 ZGODBE IZ ŠKOLJKE
10.45 IZOBRAŽEVALNA ODDAJA
11.00 ARCADIA TRIO
11.40 ANALITIČNA MEHANIKA, 49/52
12.10 TEDNIK
13.00 POROČILA
13.05 HUGO, tv igrica
14.30 POLICISTI S SRCEM, avstral. naniz., 6/26
15.15 KINOTEKA: TO BE OR NOT TO BE,
amer. film
17.00 DNEVNIK 1
17.10 BOJ ZA OBSTANEK, angl. poljudnoznan. serija, 9/10
18.00 4 X 4, oddaja o ljudeh in živalih
18.30 OZARE
18.35 HUGO - TV IGRICA
19.10 OTROKOM ZA PRAZNIKE, 6. oddaja
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
19.50 UTRIP
20.10 RES JE!
21.45 ZA TV KAMERO
21.55 COUSTENAU PONOVNO ODKRIVA
SVET dok. serija, 3/12
22.50 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
23.20 SOVA
UMOR, JE NAPISALA amer. naniz., 18/22
0.05 CRIMINAL JUSTICE, amer. film

SLOVENIJA 2
9.00 Euronevvs - 9.25 Crans Montana: slalom (Ž),
prenos 1. teka -10.15 Planet In, ponovitev -11.55
Crans Montana: slalom (Ž), prenos 2. teka -12.40
Val Gardena: smuk (M), prenos -15.50 Tedenski
izbor: Mostovi; 16.20 Slovenski utrinki -16.50
Življenje v računalniški dobi, amer. dok. serija,
3/13 -17.15 Tčdenski izbor: Rondo kviz, ponov. 17.35 Podarim - dobim -17.30 Rokomet: Celje
Pivovarna Laško - Čaja -19.30 Grace na udaru,
amer. naniz., 7/26 - 20.00 Sommersby, amer. franc, film - 21.50 Trend, oddaja o modi in vizualni
pop kulturi - 22.30 Sobotna noč

KANALA
8.30 Risanke - 9.00 Kaličopko -10.00 Risanka 10.30 Glasbena oddaja -11.30 Očka major (ponov.
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SLOVENIJA 2

8.00 “Ali dogs go to hcven”, amer. film - 9.25
Morzine: Veleslalom (Ž), L tek -10.10 Alta Badia: Veleslalom (M), 1. tek -11.15 Tčdenski izbor:
Videošpon; 11.45 Trend, oddaja o modi in vizualni
pop kulturi -12.25 Morzine: Veleslalom (Ž), 2.
tek -13.10 Alta Badia: veleslalom (M), 2. tek 14.00 Košarka: NBA - Aclion -15.25 Tedenski
izbor: Tok, tok, tok; 16.104x4, oddaja o ljudeh in
živalih; 16.40 Sova: Umor, je napisala, amer.
naniz., 17/22 - 17.30Grace na udaru, amer. naniz.,
8/26 - 18.00 Predbožični koncert, prenos iz Can
karjevega doma - 20.00 Pesem ptic trnovk, avst
ral. nadalj., 1/10 - 20.50 Božič - reportaža - 20.55
Sodnikova žena, špans. nadalj., 3/6 - 21.45 Nebo
nad Berlinom, koprodukcijski film - 23.50 Novi
ce iz sveta razvedrila

KANALA

TOREK, 24. Xn.
SLOVENIJA 1
8.45 - 1.55 TELETEKST
9.00 VIDEOSTRANI
9.30 OTROŠKI PROGRAM
ZLATI PRAH
9.35 JAKEC IN ČAROBNA LUČKA,
risana serija
9.45 TAM STOJI PA HLEVČEK
10.00 LETEČA COIATA. kanadski filma
11.35 VSI PSI GREDO V RAJ. ponov.
amer. filma
13.00 POROČILA
13.05 LINGO, TV IGRICA
13.35 TEDENSKI IZBOR
MEDNARODNA OBZORJA
14.25. PODOBE NARAVE, kan. serija, 4/13
14.50 KONEC VELIKIH POČITNIC,
koprod. serija, 5/6
15.50 OBZORJA DUHA 16.20 MOSTOVI
17.00 DNEVNIK 1
17.10 OTROŠKI PROGRAM
SKRIVNOST SEDME POTI, mzoz.
nadalj., 4/13
17.35 BOŽIČNIK (JASLICE IZ TESTA)
17.50 RISANKA
18.00 PO SLOVENIJI
18.30 RISANKA
18.40 OTROKOM ZA PRAZNIKE, 9. oddaja
18.50 KOLO SREČE, tv igrica
19.30 DNEVNIK 2. VREME, ŠPORT
20.00 GORE IN LJUDJE
20.55 SLOVENSKI BOŽIČ V RIMU
21.55 VČERAJ, DANES, JUTRI
22.05 DAVOV SVET ponov. amer. naniz., 22/25
22.30 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
22.55 HANNA1N ROCKY, švicarska drama
23.50 POLNOČNICA, prenos iz Vranskega
01.15 J.S.BACH. MAGN1FICANT

SLOVENIJA 2
9.00 Euroncws -10.05 Leteča učilnica, nemški film
-11.35 Tedenski izbor: Prisluhnimo tišini; 12.05
VOdnarček, pojoči pes, nemški film; 13.40 Oddaja
o turizmu; 14.10 Svet poroča; 14.40 V slogi je moč,
avstral. naniz., 10/50; 15.05 Umor prve stopnje,
amer. nadalj., 9/23; 15.55 Sova: V frostovem slogu,
zadnji del angl. naniz. -17.35 Karina in Ari, 9. del
franc, naniz. - 18.00 Slovenski božič v Rimu,
ponov. -19.00 Čarobne v velemestu, amer. naniz,
9/24 - 19.30 V slogi je moč, avstr, naniz., 11/50 20.00 Pesem ptic trnovk, avstralska nadalj., 4/10 20.50 Božični koncert - 21.55 Potepuhov božič,
amer. film - 23.30 Aliča, evropski kulturni maga
zin - 0.00 PI. Čajkovski: Hrestač, balet

KANALA
10.10 Risanke -10.35 Rajska obala (ponov. 27. dela)
-11.05 Oprah shovv (ponov. 27. dela) -1150 'Alo
'alo (ponov. 23. dela) -12.20 Očka major (ponov.
27. dela) -12.45 Nora hiša (ponov. 27. dela) -13.10
Cooperjeva druščina (ponov. 27. dela) -13.35 Princ
z Bel Aira (ponov. 27. dela) -14.00 Bergerac (ponov.
6. dela) -15.00 Rdeče morje, dok oddaja -15.35
Maldivi, dok. oddaja -16.00 Oprah shovv (28. del) 16.50 Drzni in lepi (ponov. 28. dela) -17.15 Drzni
in lepi (29. del nadalj.) -17.45 Rajska obala (28. del
nadalj.) -18.10 Očka major (28. del naniz.) -18.40
Nora hiša (28. del naniz.) -19.05 Družinske zadeve
(28. del naniz.) -19.35 Cooperjeva druščina (28. del
naniz.) - 20.00 Princ z Bel Aira (28. del naniz.) 20.30 Osumljeni (6. del naniz.)-21.15 Klic dolžnosti
(5. del naniz.) - 22.10 Smith in Jones (11. del. naniz.)
- 22.45 'Alo 'alo (24. del. naniz.) - 23.15 \bjak naj
bo (6. del naniz.) -0.10 Samotne sledi, dok. oddaja

ČETRTEK, 26. XB,
SLOVENIJA 1
8.15-0.20 TELETEKST

8.30 VIDEOSTRANI
8.55 OTROŠKI PROGRAM
STRAHEC PLUF, gledališka predstava, 2/3
9.15 RISANKA
9.35 SKAZINO DO NOVIH PLESNIH
KORAKOV 2. oddaja
9.55 JAKE IN BEN, kanad. nadalj., 2/13
10.40 TEDENSKI IZBOR:
PUSTOLOVŠČINE IN ODKRITJA,
itali. dok. serija, 21/26
11.10 BOŠ VIDEL KAJ DELA DOLE
NJEC - NA BOŽIČNI VEČER
13.00 POROČILA
13.05 KOLO SREČE, ponov. tv igrice
13.35 KORENINE SLOVENSKE LIPE; PE
RICE, (12/24)
14.00 SREČA NA VRVICI, slovenski film
15.30 TEDENSKI IZBOR
ALIČA, EVROPSKI KULTURNI MAGAZIN
16.00 GORE IN LJUDJE
17.00 DNEVNIK 1
17.10 OTROŠKI PROGRAM
DELFI IN PRIJATELJI, zadnji del
španske naniz.
17.35 HUGO, tv igrica
18.00 PO SLOVENIJI
18.30 DODOJEVE DOGODIVŠČINE
18.40 OTROKOM ZA PRAZNIKE, 11. oddaja
18.50 KOLO SREČE, tv igrica
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
20.00 PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJ
NOSTI
21.35 TEDNIK
22.35 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
23.00 SOVA:
UMOR, JE NAPISALA amer. naniz., 21/22
23.45 ELLEN CLEGHURNE, amer.
naniz., 6/15

SLOVENIJA 2
9.00 Euronevvs -10.50 To so gadi, slovenski film 12.25 Tedenski izbor: Božični koncert; 13.30 Živ
ljenje je en sam blues, amer. film; 15.35 V slogi je
moč, avstral. naniz., 11/50; 16.00 Sodnikova žena,
španska nadalj., 3/6; 16.50 Sova: Umor, je napi
sala, amer. naniz., 20/22 - 17.40 Karina in Ari, 10.
del franc, naniz. -18.05 Ellen Cleghume, amer.
naniz., 6/15 -18.30 Ljubljana: Športnik leta,
prenos -19.30 V slogi je moč, avstral. naniz., 12/
50 - 20.00 Pesem ptic trnovk, avstral. nadalj., 5/
10 • 20.50 Božič, reportaža - 20.55 Povečava:
Na(s)videnje - 21.55 Slavko Hren: Zgodovina
Slovencev v 20. sl. - 22.45 Božič s Pavarotijem

KANALA
10.10 Risanke -10.35 Rajska obala (ponov. 28.
dela) -11.05 Oprah shovv (ponov. 28. dela) -11.50
'Alo 'alo (ponov. 24. dela) -12.20 Očka major
(ponov. 28. dela) -12.45 Nora hiša (ponov. 28.
dela) -13.10 Cooperjeva druščina (ponov. 28.
dela) -13.35 Princ z Bel Aira (ponov. 28. dela) 14.00 Vojak naj bo (ponov. 6. dela) -15.00
Dannyeve zvezde, ponov. -16.00 Oprah shovv (29.
del) -16.50 Drzni in lepi (ponov. 29. dela) -17.15
Drzni in lepi (30. del nadalj.) -17.45 Rajska oba
la (29. del) -18.10 Očka major (29. del) -18.40
Nora hiša (29. del) -19.05 Družinske zadeve (29.
del) -19.35 Cooperjeva druščina (29. del) - 20.00
Princ z Bel Aira (29. del) • 20.30 Roka pravice (5.
del) - 21.15 Nenavadna doživetja (5. del dok. od
daje) - 22.20 Smith in Jones (12. del) - 22.50 'Alo
'alo (25. del) - 23.20 Vitez za volanom (11. del) 0.10 Dannyeve zvezde, vedeževanje v živo

SLOVENIJA 2

PONEDELJEK, 23. XD.

9.00 Euronevvs -11.10 Tedenski izbor: Osmi dan;
11.40 Boj za obstanek, angl. poljudnoznan. seri
ja, 9/10; 12.30 Slovenski magazin -13.00 Praznik
violin, amer. glasbeni dokument, film - -14.20
Zoom, ponovitev -15.30 Pustolovščine in odkrit
ja, italij. dok. serija, 21/26 -16.00 Tedenski iz
bor: V slogi je moč, avstral. naniz., 9/50 -16.25
Angel varuh moj, amer. naniz., 4/13-17.15 Sova:
Umor, je napisala, amer. naniz.,19/22 -18.05
Karina in Ari, avstral. naniz. -18.30 Prisluhni
mo tičini -19.00 Davov svet, amer. naniz., 22/25
-19.30 V slogi je moč, avtsral. naniz., 10/50 20.00 Pesem ptic trnovk, avtral. nadalj., 3/10 20.50 Na robu. amer. naniz., 3/7 - 21.35 Studio
city - 22.35 Opus - 23.25 Placido Domingo, port
ret - 0.55 V frostovem slogu, 3., zadnji, del angl.
naniz. - 2.40 Studio City, ponov.

SLOVENIJA 1

KANALA

8.30 Risanke - 9.00 Kaličopko -10.00 Risanka 10.30 Glasbena oddaja-11.30 Nora hiša (ponov.
25. dela) -12.00 Kačji ugriz (film) -13.35 Daktari (16. del naniz.) -15.10 Najstniki proti vesolj
cem (5. del serije) -15.30 Super samuraj (5. del
serije) -16.00 Alf (10. del) -16.30 Mupet show 17.00 Mama za božič (1. del mlad. filma) -17.50
Mala morska deklica (3. del. rasanke) -18.15
Korak za korakom (5. del naniz.) -18.40 Miza za
pet (5. del naniz.) -19.35 Lovec na krokodile (5.
del dok. serije) - 20.30 Zaljubljena Princesa (film)
- 22.05 Vitez za volanom (10. del naniz.) - 22.55
Nenavadna doživetja (ponov. 4. dela)

8.55 PO SVETU NAJ GRE PESEM
9.55 PRENOS BOGOSLUŽJA IZ KRIŽEVCEV
10.55 OTROŠKI PROGRAM:
JAKE IN BEN, kanad. nadalj., 1/13
11.55 URBI ET ORBI, božična poslanica in
pozdrav papeža Janeza Pavla II., prenos
s trga sv. Petra v Rimu
12.30 NASA PESEM, ponovitev
13.00 POROČILA
13.05 KOLO SREČE, ponov.
1.3.35 ZGODBE IZ ŠKOLJKE
14.15 DLAN V DLANI
14.30 V1LL1, amer. film
16.20 LJUDJE IN ZEMLJA
17.00 DNEVNIK 1
17.10 OTROŠKI PROGRAM
SKRIVNOST KAPITANOVEGA DNEV
NIKA, glasbeno-plesna pravljica
18.00 PO SLOVENIJI
18.30 RISANKA
18.40 OTROKOM ZA PRAZNIKE, 10. oddaja
18.50 KOLO SREČE - TV IGRICA
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
20.00 JAKOB, nemški film
21.30 LE SPOMIN ..., dok. oddaja
22.30 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
23.00 SOVA
UMOR, JE NAPISALA amer. naniz., 20/22
23.45 CAROL1NE V VELEMESTU,
amer. naniz., 9/24

10.10 Risanke -10.35 Rajska obala (ponov. 26.
9.15 - 23.40 TELETEKST
dela) -11.05 Oprah shovv (ponov. 26. dela) 9.30 VIDEO STRANI
11.50 'Alo 'alo (ponov. 22. dela) -12.20 Očka
9.55 OTROŠKI PROGRAM
major (ponov. 26. dela) - 12.45 Nora hiša
TRDOGLAVČEK, lutkovna igrica
(ponov. 26. dela) -13.10 Cooperjeva druščina
10.35 UNICEF - 50 LET posnetek iz
(ponov. 26. dela) -13.35 Princ z Bel Aira (ponov.
Cankarjevega doma
26. dela) • 14.00 Tihotapci (ponov. 6. dela) 11.25 IGRA S ČASOM, avstralski filma
15.00 Živeli danes -16.00 Oprah shovv (27. del)
13.00 POROČILA
13.05 NOVICE IZ SVETA RAZVEDRILA -16.50 Drzni in lepi (ponov. 27. dela) -17.15
Drzni in lepi (28. del. nadalj.) -17.45 Rajska
14.00 TEDENSKI IZBOR
obala (27. del nadalj.) -18.10 Očka major (27.
UTRIP
del naniz.) -18.40 Nora hiša (27. del naniz.) 14.15 ZRCALO TEDNA
19.05 Družinske zadeve (27. del naniz.) -19.35
14.30 ZA TV KAMERO
Cooperjeva druščina (27. del. naniz.) - 20.00
14.40 FORUM
Princ z Bel Aira (27. del. naniz.) - 20.30 Ellen
15.00 NEDELJSKA REPORTAŽA
(6. del. naniz.) - 21.00 Božična zgodba, film 15.30 MOŠKI, ŽENSKE
22.30 'Alo 'alo (23. del naniz.) - 23.00 Bergerac
16.20 DOBER DAN, KOROŠKA
(6. del. naniz.) - 23.55 Živeti danes
17.00 DNEVNIK 1
17.10 OTROŠKI PROGRAM
RADOVEDNI TAČEK
17.25 OČIVIDEC, angl. dok. nadalj., 12/13
18.00 PO SLOVENIJI
SLOVENIJA 1
18.30 BOŽIČ, reportaža
18.35 RISANKA
7.35 - 0.15 TELETEKST
18.40 OTROKOM ZA PRAZNIKE, 8. oddaja
7.50 VIDEOSTRANI
18.50 LINGO, TV IGRICA
8.00 OTROŠKI PROGRAM
19.20 ŽREBANJE 3 X 3
STRAHEC PLUF, gledališka predstava, 1/3
8.15.RISANKA
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
8.20.S KAZINO DO NOVIH PLESNIH
20.00 MEDNARODNA OBZORJA
KORAKOV 1. oddaja
20.50 ROKA ROCKA
8.40.BOŽIČNIK - JASLICE IZ TESTA
21.40 VČERAJ, DANES, JUTRI

SREDA, 25. XII.

OBL TA LTV/ MLADI JAZZISTI - Minuli četrtek, 12. decembra, se je zvečer
Pri slonu predstavil mladi slovenski jazzovski ansambel Trans-Fusion Jazz
Quartet, v katerem igrajo Marijan Dovič (violina), Erik Marenče (klavia
ture), Matjaž Zorko (kontrabas) in Robert Volarič (bobni). Zaigrali so širok
spekterjazzovskih standardov od starih swingov do sodobnejših jazzovskih
usmeritev, občinstvo pa se je ogrelo šele v drugi polovici nastopa, ko se je le
zbralo nekaj več ljubiteljev žive glasbe. Prav preseneča, da ni boljšega odziva
na jazzovske večere Pri slonu, saj drugih priložnosti poslušati jazzovske iz
vajalce v živo, kar pri tej z\rsti glasbe nedvomno veliko šteje, v Novem mestu
pravzaprav ni. (MiM)

“O®

DESET
DOMAČIH

Žreb je za sodelovanje pri oblikovanju lestvice Studia D in Dolenj
skega lista dodelil nagrado Mariji Selan iz Potoka. Nagrajenki česti
tamo!
Lestvica, kije na sporedu vsak ponedeljek od 16.15 do 17. ure, je ta
teden takšna:
1.
(1) Le Krka ve - ANS. POLJUB
2. (5) Tetka povejte - ANS. LOJZETA SLAKA
3. (2) Jesenska žlahta - ANS. TONIJA VERDERBERJA
4. (9) Štefanu za praznik - ANS. SLAVČEK
5. (3) Krojač za dame - ANS. ZUPAN
6. (4) Jesen ihti - ANS. BRANETA KLAVŽARJA
7. (6) Dobrodošli - ANS. RUBIN
8. (-) To je bil trenutek naš - ANS. MIRO KLINC
9. (7) Nisem svetnik - ANS. FRANCA POTOČARJA
10. (8) Dobrota je sirota - ANS. CVET
Predlog za prihodnji teden: Božični čas - ANS. BOBRI
-Š*i
KUPON ŠT. 51
Glasujem za:
Moj naslov:

V

Kupone pošljite na naslov: Studio D, p.p. 103, 8000 Novo mesto
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Kandijska 9
Novo mesto
068/342-136,321-115

.

J

turistična agencija

LISCA
Ogledal odsevi,

‘Usem strankjim in posCovnim sodeCavcem voščimo
Čepe Božične praz,nikp
uspešno novo Cetol

čipkasti spevi, svileni odmevi.
Novoletni čas se skrivnostno plazi v nas in vas.

Iščemo dinamične, samozavestne
ljudi za direktno prodajo novih
produktov za avto. Posebej
zaželjeni trgovski potniki v tej
branži. Možnost dobrega zaslužka
(tel. in fax 064/715-564). Sporočilo
lahko pustite tudi na tajnici,
poklicali Vas bomo nazaj!

momnPOLOM
C~Pf 'n/co i^ec ^Čf^veZ/ca
Dol Mokro Polje 5/a, 8310 Šentjernej
tel & rax 068/81 1 22

Vesel božič in srečno novo leto 1997.

DOLENJSKI LIST

Vsem strankam in
poslovnim sodelavcem
voščimo lepe božične
praznike ter uspešno
novo leto!

uoS

četrtkou prijatelj

OMV ISTRABENZ

IZBOR TEHNOLOGIJE ZA ČISTILNO NAPRAVO-Občina Šentjernej
in novomeška Komunala načrt ujela za naslednje leto obsežno investicijo gradnjo centralne čistilne naprave, katere vrednost je ocenjena na okrog
450 milijonov tolarjev. Zato smo imeli na občini v petek, 13. decembra,
delovni sestanek s ponudniki, ki so predstavili tehnološki pristop k čiščenju
odpadnih voda za bodočo centralno čistilno napravo r Šentjerneju. (Sve
tovalec župana Milan Jakše, foto: EVS Hočevar)

t > ! 11 111/ 4 A.. »

m

BARlOG
ACCENT
LANTRA
SONATA
COUPE

/H

S2 10 T

/<■/.

700

Fax.-060/45 70 1

(g) Hvunnni
16.500
24.900
29.790
34.900

DEM
DEM
DEM
DEM

UGODNI KREDITI STARO ZA NOVO
DEŽURNE TRGOVINE
V soboto, 21. decembra, bodo odprte nasled od 7,30 do 21. ure: trgovina Anita pri gostišču Kos
od 7. do 13. ure: Vita,trgovina Darja, Ljubljanska
nje prodajalne živil:
od 8. do 13. ure: market Saša, K Roku
• Novo mesto: od 7. do 19. ure: Supermarket
od 7 30 do 21. ure: trgovina Anita pri gostišču Kos od 7. do 20. ure: trgovina Sabina, Slavka Gruma
od 7.s do 20. ure: Vita, trgovina Darja, Ljubljanska od 8. do 13, ure: trgovina Sabina, Mirana Jarca
od 8.30 do 20. ure: trgovina Brin, Trdinova ulica
od 7. do 20. ure: market Saša, K Roku
od 7. do 19.30: mlečni diskont Vita, Šmihel
od 7. do 20. ure: trgovina Sabina, Slavka Gruma
od 8. do 11. ure: market Maja, Bučna vas
od 7. do 20. ure: trgovina Sabina, Mirana Jarca
od 8. do 12. ure: trgovina Cekar v BTC, Bučna vas
od 7 30 do 20. ure: trgovina Brin, Trdinova ulica
od 8 do 12. ure: samopostrežba Azalea, Brusnice
od 7. do 19.30: mlečni diskont Vita, Šmihel
od 7.30 do 11. ure: market Pri kostanju, Prečna
odi do 14 30: market Maja, Bučna vas
od 7 do 19. ure: trgovina Cekar v BTC, Bučna vas od 8. do 12. ure: trgovina Brcat Smolenja vas
od 8. do 12. ure: trgovina Pod lipo, Smolenja vas
od 7. do 20. ure: samopostrežba Azalea, Brusnice
od 8. do 11. ure: trgovina Dule, Smolenia vas
od 7.30 do 14. ure: market Pri kostanju, Prečna
od 8 do 12. ure: market Pero, Stopiče
od 8. do 17. ure: trgovina Brcat Smolenja vas
od 7 30 do 13. ure: trgovina Pod lipo, Smolenja vas od 8. do 14. ure: trgovina Sabina Štopiče
od 8. do 12. ure: market Perko, Šentpeler
od 8. do 13. ure: trgovina Dule, Smolenja vas
od 8. do 12. ure: Urška, Uršna sela
od 8. do 16. ure: market Pero, Stopiče
od 8. do 17. ure: trgovina Marks, tovta vas
od 8. do 16. ure: trgovina Sabina, Stopiče
od 7. do 12. ure: market Malka, Mestne njive
od 8. do 20. ure: market Perko, Šentpeler
od 7. do 12. ure: pekarna Malka Žužemberk, proda
od 8. do 18. ure: Urška, Uršna sela
jalna Kandija
od 7. do 20. ure: trgovina Marks, torta vas
• Straža: od 8 do 11 ure: Market Straža
od 6.30 do 17. ure: market Malka, Mestne njive
od 6.30 so 17. ure: pekarna Malka Žužemberk, ,• Šentjernej: od 8. do 11. ure: Market
od 8 do 12. ure: trgovina Klas, Šmarje pri Šen
prodajalna Kandija
tjerneju
• Šentjernej: od 7. do 17. ure: Market
od 7. do 18 ure: trgovina Klas, Šmarje pri Šen • Žužemberk: od 8. do 11.30: Market
• Škocjan: od 7.30 do 10. ure: Pri mostu
tjerneju
• Trebnje: od 8. do 11. ure: Samopostrežba
• Metlika: od 7. do 21. ure: trgovina Prima
V nedeljo, 22. decembra, bodo odprte nasled Blagovnica
• Mirna: od 7.30 do 11. ure: Grič
ke prodajalne živil:
• Novo mesto: od 8. do 11. ure: Prodajalna Samo • Mokronog: od 8. do 11. ure: Samopostrežba
postrežba, Samopostrežba Mačkovec, Market Ljub • Črnomelj: od 8 do 11 ure: Pod lipo, Market
ljanska. Market Ragovska. Market Drska, Market Čardak
• Semič: od 7.30 do 10. ure: Market
Kristanova, Market Diska, Samopostrežba Šmihel,
• Metlika: od 7 do 21. ure: Prima
PC Ločna, Nakupovalni center

\__________ ________________

18

DOLENJSKI LIST

____________ y

Št. Sl (2471), 19. decembra 1996

leta

$ SUZUKI

Cenjene stranke obveščamo, da smo knjigoveško dejavnost
z Mestnih njiv preselili

Pod Trško goro 18
(blizu salona pohištva Kotnik)

io n e jctK se

u u l l in j d iu k j d k a a i

PRODAJA • SERVIS • REZERVNI DELI

KNJIGOVEŠTVO

AVTOSERVIS MURN

PAVEL KELBIČ, s.p.

Resslova 4, Novo mesto ® 068/24-791

■s 068/25-545
it-

RADIO

«04.5 A A A

Želi vsem svojim strankam in
poslovnim prijateljem prijazne
božične praznike in srečno leto 1997!

107.3

iCVflM£SW

\HSVA^

V || || V/ 107.5
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[MSI KOSTRIIJCUI GOZDOVI
PROPADAJO!
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Tone Jakše

DOLENJSKI

.vas Bl
kanal
s Trdinovega vrha

na kanalu

tal. 152-11-26 fax. 152-13-62

■% J.

ADRIA MOBIL, d.o.o.
NOVO MESTO, Skalickega 1

OSEMDESETA LETA

Naročilnica za DOLENJSKE OBRAZE

Posekan /cs boste prodali TASIS-u iz
Sevnice — korist bo tako dvojna — gozd bo
očiščen in 'se zaslužili boste s tem.
Ce nimate možnosti poseka, vam to
napravijo trni.

Naročam
izvod(ov) knjige DOLENJSKI OBRAZI
avtorja Toneta Jakšeta, in sicer po prednaročniški ceni 4.000
tolarjev + stroški za poštno povzetje.

I s e informacije dobite v tovarni v
Sevnici po telef onu
(mtS) -11-044. 4l-::4 in 4I-.W.

Ime in priimek:

UPORABNIKOM
SLUŠNIH PRIPOMOČKOV

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

H
Naročilnico pošljite na naslov:
Dolenjski list, Glavni trg 24, 8000 Novo mesto

OGNJIŠČE

TELEVIZIJA NOVO MESTO

Vsako zadnjo sredo v mesecu po 13. uri smo pričeli v Avdiološki
ambulanti ORL oddelka Bolnišnice Novo mesto s kontrolnimi
pregledi slušnih aparatov, aparatov za govor, FM sistemov ter
individualnih priborov, tudi z možnostjo takojšnjih manjših ureditev
in ugotavljanjem ustreznosti delovanja vašega pripomočka.
Avdiološka ambulanta

DOLENJSKI LIST'
uaš

četrtkou prijatelj

VABI
K SODELOVANJU
večje število

lesarjev širokega profila in delavcev za priučitev
za delo v proizvodnji prikolic ADRIA
Pričakujemo prijave kandidatov, ki so se kot sodelavci pripravlje
ni odgovorno vključiti v podjetje s priznano evropsko blagovno
znamko, ki s prodajo proizvodov na zahtevnih zahodnoevropskih
trgih dokazuje, da zmore slediti visokim zahtevam evropskega
tržišča.
Z izbranimi kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoj IV. stopnje stro
kovne izobrazbe - kvalificirani delavec lesarske stroke, bo skle
njeno delovno razmerje za nedoločen čas, s trimesečnim pos
kusnim delom, ostali novi sodelavci pa bodo sklenili delovno
razmerje za določen čas.
V pogodbi o zaposlitvi bodo določeni tudi pogoji dela ter možnost
stimulativnega nagrajevanja v soodvisnosti od uspešnosti pri
opravljanju nalog.
Pisne ponudbe kandidatov z dokazili o izobrazbi in opisom de
lovnih izkušenj pričakujemo v roku 8 dni po objavi na naslovu:
ADRIA MOBIL, d.o.o., kadrovsko-splošna služba, Skalickega
1, 8000 Novo mesto - z oznako: objava.

1997
l

L
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So v prijaznost odeti praznični dnevi. So mnogi nasmehi
kot sonca odsevi. So želje, obljube in lepi nameni. Bodo
luči ugasnile in vreme bo sivo. Nasmehov bo manj in mra
za bo več. A ne pri nas. Pri nas bomo v vsak dan sonce
ujeli. Da nam bo v novem letu skupaj lepše in prijaznejše. Hvala, ker nam zaupate in nas podpirate. Srečno!

l
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Radost praznovanja Novega leta.
Skupaj z vami.

Dolžni smo zahvalo skoraj vsej trgovski mreži Slovenije in
prav vsem free shopom za dosedanje pristno sodelovanje,
saj vam nudijo dovzeten izbor naših izdelkov.
Če česa želenega le ne najdete. Vas vabimo na obisk pri nas
v Trebnjem, Slakova ulica 22 (tel. 068/44-118).
Steklenice dodatno opremimo po Vaši želji.

Sodexho je mednarodna skupina s sedežem v Parizu in je
vodilni izvajalec specializiranih prehranskih
storitev
(prehrana v podjetjih, bolnišnicah, šolah, domovih za
ostarele ipd.). Tudi v Sloveniji imamo največji tržni delež, ki
se hitro povečuje. Objavljamo prosta delovna mesta za:

Želimo vam prijetno praznovanje
božičnih praznikov
ter zdravje, srečo in uspehe
v novem letu 1997!

i

Vedno z Vami in za Vas!

l/n L/K

' ^ l\KI\r\

1. REGIJSKEGA OPERATIVNEGA VODJO
za območje DOLENJSKE in BELE KRAJINE

tovarna zdravit, p.o.
NOVO MESTO

VABI K SODELOVANJU
DILOMANTE VIŠJIH IN VISOKIH ŠOL
DRUŽBOSL O VNE SMERI

— visoka ali višja izobrazba ekonomske ali druge ustrezne
smeri
— izkušnje s področja gostinstva
— vodstvene in organizacijske sposobnosti
— znanje angleškega, francoskega ali italijanskega jezika
— izpit B-kategorije

2. GOSTINSKE TEHNIKE, KUHARJE, NATAKARJE
— zaželene izkušnje, izpit B-kategorije

za delo na področju kadrovanja, razvoja kadrov,
izobraževanja za družbo KRKA ZDRA VILIŠČA

ALBOMMA, d.o.o.
Grajski trg 14, Žužemberk, tel.: 068/87-059
Pekarna Malka, poslovalnica Kandija
Market Malka, Mestne njive, tel.: 068/321-260

— zaželene izkušnje, izpit B-kategorije

Delovni čas med prazniki od 7. do 12. ure!
Vsem poslovnim partnerjem in našim kupcem želimo vesele
božične praznike in srečno ter veselo novo leto 1997.
Za praznične dni iz domače pekarne lepo diši!
Vljudno vabljeni!

rV

3. KUHARSKE, NATAKARSKE POMOČNIKE

Od kandidatov pričakujemo izkušnje z navedenih področij
dela ter znanje računalništva in pasivno znanje enega sve
tovnega jezika.
Prednost pri izboru bodo imeli kandidati s VII. stopnjo stro
kovne izobrazbe in ustreznimi delovnimi izkušnjami.
Kandidate vabimo, da pisne prijave z življenjepisom in do
kazili pošljejo v 8 dneh v kadrovsko službo KRKE, tovarne
zdravil, p.o. Novo mesto, Šmarješka c. 6.

Prosta mesta pod tč. 2 in 3 objavjjamo za potrebe izvajanja
storitev v podjetju DANFOSS, v Črnomlju, pod tč. 1 pa tudi
za širše območje Dolenjske.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, življenjepisom in
opisom dosedanjega dela pošljite v 8 dneh na naslov:
SODEXHO, d.o.o., Kadrovska služba, Tržaška 40, Ljubljana.
Informacije lahko dobite na telefonu 061/123-30-32.

V

CII3TAIL
razpisuje
prosto delovno mesto

Pod Trško goro 95
8000 Novo mesto

SAMOSTOJNEGA KONSTRUKTORJA N/\.
PODROČJU STROJNIŠTVA
Kandidat mora imeti srednje ali višješolsko izobrazbo stroj
ne smeri, 5 do 10 let delovnih izkušenj na področju konstruk
torska. Obvladati mora delo z osebnim računalnikom, pred
vsem konstruiranje s programom Avtocad.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev,
kratkim življenjepisom in navedbo dosedanjih delovnih
mest pošljite na naslov:
Črtalič, s.p., Sela 47, 8350 Dolenjske Toplice

9ft\JETNO

3

praznični test
Kaj vas najprej zmoti, ko zazvoni telefon?
A)
B)
C)
D)

hreščanje zvonca
razpadajoč telefon
dolga pot do aparata
dejstvo, da se je spet nekdo zmotil

fl*KUPOl//iNjE

oESELO

Vam želi

KOVINOTEHNA

REŠITEV:
Če ste obkrožili A, je to dober znak, da preverite B.
Če ste obkrožili C, pomislite na 0.

OPOZORILO!

Jedilni
/>
f//j pribor
7 7/ ^America

Brivnik PHILIPS

Če ste se odločili za najmanj dva odgovora nujno potre
bujete nov telefonski aparat

15.990sit
NASVET:
Če niste obkrožili ničesar, je to dober znak, da pomislite

5,990

na koga, ki mu privoščite svoje ugodje.

Obiščite eno izmed teletrgonn.
Xtij talile besede zvenijo bolj čisto.

prijeten način komuniciranja

Teletrgovina Ilovo mesto, Novi trg 7a, tel. 068 37 22 73
Da bo NEMOGOČE res MOGOČE bo v petek,

27.decembra'96
, x*

poskrbel čarodej
Danijel Gorjup s spremstvom!
Dobimo se v PC Kovinotehna
i v Intermarket centru v Brežicah,
v petek od 17. ure dalje.

^^LTelekom^O Slovenije

Prodajni center Kovinotehne
v Intermarket centru v Brežicah
in v BTC Novo mesto

Ml] DOLENJSKI LIST
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5% BOŽIČNO NOVOLETNI POPUST ZA VSE NOVE KUPCE OB NAKUPU NAD 10.000,00 SIT •IMETNIKI COMING KARTICE IMATE V DECEMBRU 7% POPUST

H PEUGEOT
avtohiša DANA

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

pooblaščeni prodajalec vozil Peugeot,
Adamičeva 12, Novo mesto
in
pooblaščeni servis in prodaja rezervnih delov

avtoservis
VELKAVRH
Prečna pri Novem mestu
želita vsem strankam in poslovnim partnerjem
vesele božične praznike in srečno novo leto 1997!

V Šmarjeških
Toplicah
več novih nadstandardnih
stanovanj, ki bodo vseljiva
do 31. 7. 1997.
— garsonjere po 2000
DEM/m2
— 1-sobna po 1900
DEM/m2
— 2-sobna po 1800
DEM/m2
Pokličite na tel.:
068/322-282, 342-470
mobitel: 0609/633-553

TV VIDEO
HI-FI CENTRI

Gospod Co Ming priporoča

MVIDEOREKORDER, 4 video
glave, turbo drive. izpis funkcij, incredible
picture chip, daljinsko upravljanje.

SfT 47.406 ali 7x 7.696*

LJUBLJANA

čZV0KINSUKA\
KK0TSE SIKA! J
BUIIEHI

TV, teletekst,
ekran 55 cm. Black Matrix
ekran, 70 programskih mest,
visoki S kanali, izpis funkcij na
ekranu, programiran izklop,
daljinsko upravljanje, evro A/V.

SIT 71.010 ali 7x 11.528*
GLASBENI STOLP. M2,
2 X 25W izhodne moči. ultra bass sistem,
radijski sprejemnik s spominom za 30
postaj, dvoji kasetofon. CD player s
spominom za 20 naslovov.

Kongresni trg 12
tel. 061 214 321
Slovenijales
Dunajska 20
tel. 061 324 467
BTC-hala A
Šmartinska 152
tel. 061185-27-70
BTC-hala A
Šmartinska 152
tel. 18S26-04
VRHNIKA

Tržaška cesta 28
tel. 061 752 392
NOVO MESTO

BTC
Ljubljanska 27
tel. 068 316 157

* V cenah je 5% popust
že upoštevan

StT 47.406 ali 7x 7.696*

/

COMING
VRHNIKA
GARANCIJA 2 LETI •MOŽNOST NAKUPA NA OBROKE • POPUST ZA GOTOVINO • BLAGO NA PREIZKUS • BREZPLAČNA DOSTAVA IN NASTAVITEV DO 20 km

V SPOMIN

trgovsko podjetje
Priporoča se trgovina ELVOD z Ljubljanske 27
v BTC-ju in veleprodajnem skladišču v
Črmošnjicah 12 b.

l/sem strankjnn in posCovnim
sodeCavcem voščimo
Čepe božične pTaznitšster uspešno novo Cetol

Iščete resnega sopotnika?

V naših srcih Ti živiš
čeprav v grobu mirno spiš,
lam lučka ljubezni vedno gori
Tvoj nasmeh med nami živi.

Zakaj se nam ne pridružite
še vi? Sreča bo odslej na
vaši strani!
Vse člane vabimo na
brezplačno
novoletno
srečanje.
Ženitna
posredovalnica
Metulj, tel. (061) 126-35-84

13. decembra mineva 10 let, kar nas
je zapustila naša draga

ANICA
MUC

VEDEŽEVANJE,

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

Gornja Lokvica
Hvala vsem, ki se je še spominjate.
Vsi njeni

ZAHVALA
/akaj si moral nam umreti'.’
S teboj lepo nam je bila živeli.

ZAHVALA
V 65. letu starosti nas je zapustil skrbni mož, oec, stari oče, brat
in stric

FRANCA
HUDOKLINA

IVAN HRIBAR
iz Pavle vasi pri Tržišču

iz Dolenjskih Toplic
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom
in znancem, ki ste pokojnemu poklonili cvetje, sveče in da
rovali za sv. maše. Hvala tudi pevcem, g. župniku za oprav
ljen obred ter govorniku g. Jamšku.
Vsi njegovi

ZAHVALA

Ob smrti dragega moža, očeta, sta
rega očeta in brata

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedonuprijateljem in
znancem za izraženo sožalje in za darovane vence, cvetje,
sveče ter sv. maše. Posebno se zahvaljujemo osebju Interne
ga in Kirurškega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto,
g. župniku za opravljen obred in govorniku za poslovilne
besede. Hvala vsem, ki ste pokojnega v tako velikem številu
pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi

V 62.letu je po hudi bolezni dotrpela naša draga sestra, teta in
svakinja

AMALIJA
UDOVČ
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in vaščanom,
ki ste nam kakorkoli pomagali. Posebno se zahvaljujemo za
darovano cvetje, sveče in sv. maše, zdravnikom in sestram
Urološkega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto, ge.dr.
Suštaričevi za lajšanje bolečin, osebju Onkološkega inštitu
ta iz oddelka C, g. župniku za obred in molitve na domu,
pogrebnikom in vsem, ki ste pokojno pospremili na njeni
zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni

V SPOMIN
ZAHVALA

Rada si delala, rada živela,
družino svojo rada imela.
Zdaj. ko le več med nami ni.
vemo. koliko nam pomenila si.

ZAHVALA

ob boleči izgubi naše drage mame.
tašče, stare mame, sestre in tete

14. decembra je minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustila naša draga
mama in stara mama

ANA
JERMAN
z Vrhovega pri Mirni Peči
Hvala vsem, ki seje spominjate, obiskujete njen grob ter ji
prinašate cvetje in prižigate svečke.

V 86. letu starosti nas je zapustil naš
ata, dedek, pradedek, brat, stric in
svak

MARIJE
ŠAŠEK

JAKOB
KRŠTINC

iz Gabrja
Težko se je zahvaliti vsakomur posebej, zato izrekamo za
hvalo vsem, ki ste nam stali ob strani, ko smo izgubili našo
mamo. Hvala za podarjeno cvetje, sveče, izrečeno sožalje in
spremstvo na njeni zadnji poti.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam kakorkoli poma
gali in pokojnega spremili na zadnji poti.

Vsi njeni

Vsi njegovi

iz Straže, Hruševec 21

Vsi njeni

ZAHVALA

ZAHVALA
Že ko se rodiš, se zavedaj,
da tudi enkrat umreš.
Mama naša pa je garala,
da nas je s kruhom preživljala.
Zalo pa je toliko bolj boleče.

Niti zbogom nisi rekla
niti roke mi podala.
Smrt le vzela je prerano
a v srcu mojem boš ostala.

če izgubiš svojega najbližjega.
Vendar tolažba pa je to.
da pravica na svetu je edina la.
da srečamo se vsi na oni strani sveta.

10. decembra 1996 je tiho v 73. letu starosti odšla moja

V 79. letu nas je zapustila draga mama, sestra, teta, stara mama in babica

BARBARA ŠUTEJ

JOŽEFA ZAMIDA

iz Sečjega sela 19
Vsem, ki ste pokojno pospremili na zadnji poti, ji darovali cvetje in sveče, iskrena hvala! Po
sebna zahvala dr. Specovi, Marici Hudelja in g. župniku za lepo opravljen obred. Hvala govor
nici, pevkam in sosedom za nesebično pomoč.
Žalujoči: mož Franc

Št. Sl (2471), 19. decembra 1996

z Uršnih sel
V tako težkih trenutkih ti priskoči na pomoč samo dober človek. In zato se zahvaljujemo vsem
tistim, ki so nam stali ob strani, darovali cvetje in sveče ter denarno pomoč. Še posebna zahvala
Krki Kozmetiki, ge. Ježevi, g. kaplanu za lepo opravljen obred, ge. Mojci Zupančič za poslovil
ne besede, ge. Anici in ge. Elki Klobučar za nesebično pomoč ter vsem, ki so našo mamo po
spremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni
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TA TEDEN W^S ZAND
tedenski koledar
Četrtek, 19. decembra - Urban
Petek, 20. decembra - Julij
Sobota, 21. decembra - Tomaž
Nedelja, 22. decembra - Mitja
Ponedeljek, 23. decembra - Viktorija
Torek, 24. decembra - Eva
Sreda, 25. decembra - božič
Četrtek, 26. decembra - Štefan,
dan samostojnosti
LUNINE MENE
24. decembra ob 21.41 - ščip

kino
BREŽICE: 19.12. (ob 18. uri)
mladinski film Moj prijatelj Flipper.
19. in 23.12. (ob 20. uri) ter 20., 21.
in 22.12. (ob 18. in 20. uri) komedija
Nenevarna srčeca. Od 20. do 22.12.
(ob 16.30) risanka Pepp in pepček.
25. in 26.12. (ob 18. in 20. uri) pus
tolovski film Zmajevo srce.
ČRNOMELJ: 20.12. (ob 20. uri)
ameriški pustolovski film Skrivnost
jezera Loch Ness. 22.12. (ob 18. uri
in 20.15) humoristična ljubezenska
drama Fenomen. 25.12. (ob 16. uri)
risanka Notredamski zvonar. 25.12.
(ob 20. uri) romantični gangsterski
film Ne zaljubi se, ko si že mrtev.

bela tehnika
PRALNI STROJ Gorenje, novejši, le
po ohranjen, prodam za 20.000 SIT. »
(068)323-249.
12862

elektronika
TISKALNIK HP DESK JET 540. star
1 leto. v garanciji, prodam. * (068)25011 ali (061)444-670.
12866
AVORADIO Audioline, 4 x 25 W. star
2 leti, prodam. * (068)58-252. po 20. uri.
12998
PS 386 DX. 40 Mhz. 4 Mb RAM. 170
HDD. barvni monitor, veliko progra
mov, prodam za 50.000 SIT. « (068)27673.
13002

kmetijski stroji
TOMO VINKOVIČ. starejši letnik, in
kompletni motor za APN 6 prodam. «
(0608)89-236.
12817
ENOFAZNI MLIN za koruzo(šrotar)
Kras metal Sežana prodam. ® (068)67174.
12818
PUHALNIK TAJFUN in potopni hla
dilnik za mleko ugodno prodam. «
(068)45-443.
12821
PLANIRNO DESKO za traktor, vrt
ljivo za 360 stopinj, priklop zadaj, pro
dam. Franc Slak, Vel. Cikava 11, Novo
mesto.
12827
SILOKOMBAJN. puhalnik za seno,
nakladalko in sadilec krompirja prodam
ali menjam za živino. « (0608)43-264,
zvečer.
12828
PLUG IMT. trosilec Tajfun in beton
ske rešetke za govedo prodam. «
(068)76-178.
12900
TRAKTOR Ursus 335, dobro ohra
njen. prodam. « (0608)43-049.
12933
MOLZNI STROJ Virovitica. nerab
ljen, ugodno prodam. « (068)57-724.
12938
OBRAČALNE PLUGE KvcrnelancL
Langsbcrg. peresaste. odruhljač. balirko
za oglate in okrogle bale, samohodni
kombajn za silažo in žitni kombajn,
ugodno prodam. ® (0609)642-194.
12941
TRAKTOR URSUS C .«5, 700 delov
nih ur, letnik 1989, prodam, ® (068)78239.
12960
TRAKTOR IMT 533. letnik 1980. s
kabino in kompresorjem, odlično ohra
njen, kot nov, prodam. Cena pri ogledu.
* (0609)637-277.
12966
CISTERNO ZA GNOJEVKO Creina.
2200 ali 17001, kupim. »(0608)81-832.
12967

M

Z=\

KOSTANJEVICA: 22.12. (ob 19.
uri) kriminalka Fargo. 24.12. (ob 17.
uri) pustolovski film Willy 2. 24.12.
(ob 19. uri) mladinski film Moj pri
jatelj Flipper.
KRŠKO: 20. (ob 20. uri) in 22.12.
(ob 18. uri) romantična melodrama
Mesečina in Valentino. 23. in 24.12.
(ob 16. uri) risanka Lisjak in pes. 26.
in 27.12. (ob 16. uri) risanka Piko in
Kolumb.
METLIKA: 20.12. (ob 18. in 20.
uri) in 21.12. (ob 18. uri in 20.15)
humoristična ljubezenska drama
Fenomen. 22.12. (ob 18. in 20. uri)
pustolovski film Skrivnost jezera
Loch Ness. 26.12. (ob 16. uri) risan
ka Notredamski zvonar in (ob 20.
uri) zgodovinska drama Škrlatno
znamenje.
NOVO MESTO: Od 19. do 25.12.
(ob 16.30) ameriška risanka Notre
damski zvonar. Od 19. do 25.12. (ob
18. in 20. uri) akcijski film Pobeg iz
L. A.
SEMIČ: 21.12. (ob 20. uri) in
22.12. (ob 18. uri) ameriška komedi
ja Ukradena srca.
ŠENTJERNEJ: 20.12. (ob 20.
uri) kriminalka Fargo. 23.12. (ob 19.
uri) mladinski film Moj prijatelj
Flipper. 26.12. (ob 19. uri) komedi
ja Božiček.

TRAKTOR 1MT 539. star 9 let. balirko
Wclgcr 41 (kocka bale), ohranjeno, pro
dam. « (0608)34-792.
12971
KMETOVALCI, POZOR! Samo Sc do
31. 12. po zelo znižanih cenah traktorji
Univerzal, Zetor. Same. Torpedo. 1MT.
Tomo Vinkovič 826 ter priključki vseh
vrst. Staro za novo. Rabljeni traktorji
IMT 539. TV 523. Univerzal 45 U. 45 4 x
4. Štore 402, Torpedo 60. Karkoli boste
kupovali, sc oglasite pri Agroavtu. Kranj.
Ljubljanska 30. ali na « (064)332-111.
od 8. do 16. ure. Pohitite, saj imate časa
samo še 10 dni za tako ugodne cene!
13017

kupim
SVEŽO SLANINO, domača krma.
kupim «(068)87-541.
12928
SVINJSKE OCVIRKE, narezane, ku
pim. «(068)323-320.
13009

motorna vozila
R II GTL, letnik 1988. registriran do
4/97, zelo lepo ohranjen, ugodno pro
dam «(0608)80-476.'
12819
GOLF JX D. letnik 1989. rdeč. 5V. re
gistriran do 8/97, zelo ohranjen, prodam
ali menjam za jugo koral ali skalo. «
(068)65-004.
12820
PRODAM letnik 92, kombi SUBARU 4
VVD, za prevoz potnikov ali blaga. «
(068)321-695.
SAMARO 1.3. letnik 1992. registrira
no do 10/97, in lit 126 P. letnik 1990. re
gistriran do 5/97. prodani « (068)87713.
12826
GOLF JGL D, sila/ni kombajn Mengele in mulčar za Muto prodam ali me
njam za terensko vozilo ali karavan. «
(0601)86-205.
12829
Z 126, letnik 1987, obnovljen. 4 nove
zimske gume, registriran do 1/97 (mož
nost podaljšanja), prodam za 750 DF.M.
® (068)75-263.
12836
TOVORNO VOZILO ali kombi / de
lom kupim, prodam pa srce diferenciala
za TAM 130. « (068)83-373.
12844
Z 101 GTL 55, letnik 1987, prevoženih
88.500 km. ugodno prodani « (068)48317.
12845
WARTBURG, letnik 1987, registriran
do 8/97. prodam « (068)51-038.
JUGO 45, letnik 1986, motor obnov
ljen, registriran do 3/97. prodam. «
(068)78-216.
12855
126 PGL, letnik 1988. dobro ohranjen,
prodam. Zagore, Župnca 8, (Dol. Ka
menček
12858
LADO SAMARO 1300 S, bordo rde
čo, prevoženih 40.000 km, kot novo, prvi
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IZDAJ ATELJ: Dolenjski lisi Novo mesto, d.o.o. Direktor: Drago Rusija
UREDNIŠTVO: Marjan Legan (odgovorni urednik), Andrej Barlelj,
Mirjam Bezek-Jakše, Jožica Domii, Breda Dušic Gornik, Tanja Gazvoda,
Anton Jakše, Mojca Leskovšek-Svele, Mariin Luzar, Milan Markelj (urednik
Priloge), Lidija Murn, Pavel Perc in Igor Vidmar.
IZHAJA ob četrtkih. Cena posamezne številke 180 tolarjev; naročnina za 2. polletje
4.680 tolarjev, za upokojence 4.212 tolarjev; za družbene skupnosti, stranke, delovne
organizacije, društva ipd. letno 18.720 tolarjev; za tujino letno 100 DEM oz. druga
valuta v lej vrednosti. Naročila in odpovedi upoštevamo samo s prvo številko v mesecu.
OGLASI: 1 cm v enem stolpcu za ekonomske oglase2.500 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:llwwvv.dol-list.si

Nenaročenih rokopisov, fotografij in disket ne vračamo. Na podlagi mnenja (št. 23-02)
pristojnega državnega urada spada Dolenjski list med informativne proizvode iz 13.
točke tarifne številke 3, za katere se plačuje 5-odst. prometni davek.
Računalniška priprava časopisnega stavka: Dolenjski list Novo mestu, d.o.o.
Prelom in filmi: Grafiku Novo mesto, p.o. Tisk: ljudska pravica, l.juhljanu.
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FORD MONDE01,8 karavan,
letnik 1994, ABS, AIR BAG,
klima, pomična streha.

Informacije na telefon: 068/
322-770 od 8. do 15. ure.
lastnik, prodam za 6500 DEM. «
(068)87-661.
12863
Z 101. letnik 1987, registrirano do
4/97. prodam. « (068)21-077.
12868
MITSCHUBISHI ,COLT 1.3 GL1.
rdeč, servo volan, letnik 1995. ugodno
prodam ali menjam za cenejše vozilo. «
(0608)74-098.
12878
KADET GT 1.6 i katalizator, l. 87, lepo
ohranjen prodam ali zamenjam. «
(068)75-334.
GOLF, letnik 1985, prodam. Lužar,
Mačkovec. Stražna 7.
12882
JUGO 45, letnik 1988, registriran do
5/97, prevoženih 67.000 km, nujno pro
dam za 1600 DEM ® (068)69-166.
12889
ŠKODO FORMAN, letnik 1991/92.
registrirano do 7/97, in 126 P. letnik
1990. prodam. ® (068)85-734.
12897
AX 1.1. letnik 1989, prevoženih 88.000
km. bel. 5V, registriran do 4/97, prodam.
«(068)51-767.
12899
Z 750, letnik 1985 ugodno prodam. «
(068)26-525.
12901
R 4, letnik 1986. registriran do 11/97.
obnovljen, prodam. « (068)30-443. po
16. uri.
12906
JUGO 55. letnik 1988. rdeč. registri
ran do 28.10.1997, prodam za 2600
DEM. «(0608)75-237.
12909
R 4 GTL, letnik 1988. bež. registriran
do 5.11.1997. lepo ohranjen, prodam. «
(0609)619-541.
12913
JUGO 45. letnik 1990. registriran do
3/97. prodam. « (068)30-306.
12918
LADO NIVO. staro 2 leti. dobro
ohranjeno, na novo registrirano, pro
dam. «(068)76-420.
12920
JUGO KORAL 45. rdeč. letnik 1990.
prodam. « (068)25-960.
12922

Z gotovino odkupimo vašo rabljeno
počitniško kamp prikolico.
B 061/713-494 JAN-S0N, d.o.o.
R 5 D, letnik 199!. kovinsko rdeč.
sončna streha, radio, temna stekla, lepo
ohranjen, prodam za 6500 DEM. ®
(068)89-248.
12923
R 9 TD DIESEL, letnik 1990. registri
ran do 5/97. ugodno prodam. « (0608)
82-054 ali (0608)41-355.
12929
ŠKODO FAVORIT, letnik 1990. pro
dam ® (068)22-907.
12944
JUGO 55, letnik 1988. registriran do
8/97, prodam. Tone Blatnik. Dol. Gri
čevje 6 b. Otočec.
12948
R 4 GTL, letnik 1990. rdeč. prva bar
va. odlično ohranjen, kot nov. registriran
do 3/97. prodam. ® (068)42-395.
12950
JUGO 45. letnik 1989. registriran do
5/97. ugodno prodam. Ogled možen zve
čer na naslov: Janez Jereb, Gruča 5 a.
Šentjernej.
12954
Z JUGO POLV letnik 1987. prodam.
® (068)23-512.
12962
GOLF D. letnik 8/90. rdeč. 5V. dobro
ohranjen, prodam. ® (068)64-455.
12965
ATX 50 C. letnik 1988. rdečc-črn, pro
dam ® (0608)33-212.
12970
R 4 GTL. letnik 1989.90.000 km. oker
barve, registriran do 4/97. prodam /a
2900 DEM. ® (068)44-659.
12975
AUDI 80 G LE 1600. cel ali po delih,
letnik 1980. prodam. Jože Bregar. Dobruška vas 34, Škocjan.
12981
HVUNDAI ACCET 1.5. letnik 1996.
prodam za 15.000 DEM ® (068)85-894.
21-034 ali (0609)620-386.
12982
/. 640 AN, ohranjeno. 41. ugodno pro
dam ® (068)57-739.
12983
R 11 GTL. letnik 1987. registriran do
11/97. kovinsko srebrn, zelo ohranjen,
ugodno prodam ® (0608)87-204.
12984
ŠKODO PICK UP 135 1 . letnik 1992.
registrirano do 29.10.1997. prodam. ®
(068)52-355.
12987
CUO 1.2 Jetnik 7/95.25.000 km. 126
PGL. letnik 1987. in polovico krave za
zakol prodam. ® (068)85-608.
12990
GOLF JX D, letnik 1989. prodam.
I ranko. Gradiška 41, Straža.
12991
R 4 GTL, letnik 1989, siv. registriran
do 12/97. prodam. ® (068)73-766.
12993

JUGO 55 AX, letnik 1988, registriran
do 5/97, prodam. ® (068)52-174.
12995
HONDO CIV1C 1.4 GL, letnik 1990,
registrirano do 8/97, prevoženih 120.000
km, prvi lastnik, prodam. ® (068)321568.
12999
HYUNDAI SONATO 1.8 i, letnik
6/92, registrirano do 10/97, 110.000 km,
kovinsko srebrno, ugodno prodam. ®
(068)25-041.
13007
GASILSKI KOMBI, star 20 let, pro
dam. ® (068)79-562.
13010
R 4 GTL, letnik 1988, registriran za
eno leto, prva barva, odličen, prodam. ®
(068)73-069.
13013
JUGO 45. letnik 1989, bordo rdeč, pr
vi lastnik, 49.000 km, odlično ohranjen,
nikoli karamboliran, prodam. ® (0608)
33-659.
13014

obvestila
ŽALUZIJE, rolete ter lamelne zavese
izdelujemo in montiramo po zelo ugod
nih cenah. Možnost plačila na čeke. ®
(068)44-662 ali (0609)646-937.
12515

preklici
OPOZARJAM KARTELJEVČANE.
naj prenehajo pisati in širiti neresnico o
nas, sicer jih bom sodno preganjal. (Sta
novalci v OŠ Karteljcvo).
12902

pohištvo
RAZNO POHIŠTVO kupim. * (061)
152-11-90 ali (068)325-523.
12823
FRANCOSKO POSTELJO. 180 xc
200, prodam. ® (068)27-388, po 16. uri.
12884

posest
V OKOLICI Senovega prodam novo.
še nedokončano hišo, 13 x 10 m, tri etaže,
na parceli 45 a. ® (0608)21-302 ali 77717.
w
12846
V BLIŽINI Metlike prodam parcelo, 1
ha 28 a. primerno za sadovnjak ali vinograd. «(068)60-124.
12872
POSLOVNI OBJEKT, žago za razrez
hlodovine z deponijo in malo hidroelek
trarno. v obratovanju, mizarsko delavni
co z linijo za izdelavo lesene embalaže,
lokacija Dol. Boštanj. prodamo. ®
(0608)41-616, Kin. d.o.o., Sevnica, od 8.
do 14. ure.
12919
VIKEND-ZIDANICO z vinogradom,
kravo simentalko, brejo 8 mesecev, pro
dam. ® (068)25-846.
12927
TRAVNIK v Jerneji vasi prodam. Leposlava Lilck. Kočevje 17 c. Črnomelj.
12939
GOZD. 1.8 ha. hrast, bukev, v Stari
Gori pri Mirni prodam. ® (068)40-147.
12968
STANOVANJSKO HIŠO v Arnovem
selu pri Artičah prodam. ® (0608)62034.
12974
V SEVNICI naprodaj podkletena hi
ša. 240 m2, 700 m2 zemlje, voda. elektri
ka. plin, zaključna gradbena faza. ®
(061)441-552.
12988

prodam
ODSESOVA1.NE NAPRAVE na vre
če. ra/ličnih velikosti in moči. ugodno
prodam. ® (0611787-608.
11199
UGODNO PRODAM, smučarsko vleč
nic« TOMOS. ® (068)83-692.
BO ŽIČNO-NOVOLETNE LUČKE.
100 kom., v barvah, / melodijami, utripa
joče. 1600 SIT. brez melodije 1000 SIT.
prodajamo. Pošljem tudi po pošti. ®
(063)772-095.
12651
OREHOVA JEDRCA prodam. ®
(0608)70-465.
12822
VINO CVIČEK in žganje slivovko
prodam. «(0608)64-365.
12824
MOTORNO ŽAGO Tomos Husquarna 650, dobro ohranjeno, in hlevski
gnoj ugodno prodam. Mrgole. Tolče 21.
«(0608)80-437.
12825
DOMAČE ŽGANJE prodam. Judež.
Velika Cikava. Novo mesto. « (068)23484.
12833
JABOLKA, na drobno in debelo,
ugodno prodam. « (068)81-338. 12834

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

oglasa

,

Vsem oglaševalcem
poslovnim sodelavcem
i
in zvestim udeležencem naročniških izletov
voščimo

$
C
C

veseCe Božične praznik?
in srečno 1997. Cetol

&

%

Propagandna služba 'Dolenjskega lista
iam

HIDRAVLIČNI DVIŽNI ODER. dvig
9 m, premik z osebnim avtom, prodam
ali menjam za osebni avto. Slak, Vel. Ci
kava 11, Novo mesto.
12841
KVALITETNO BELO in rdeče vino
cviček ter žganje slivovko prodam. ®
(068)73-613.
12843
SUHE smrekove deske, debeline 25
mm. prodam. ® (068)48-522.
12851
VINO, belo in rdeče, bizeljčan, prodam. ® (0608)63-031. popoldan. 12852
~~ x
ZA ~
TRAČNO
ŽAGO.
eletromotorjc, ob
točno črpalko za večje kotlovnice in lita
platišča za jugo ugodno prodam. S
(0608)42-631.
12857
SVINJSKI ŠPEH in mast ugodno
prodam. «(068)81-784.
12859
ŠIVALNI STROJ Bagat Višnja elektronic prodam. ® (068)41-158.
12860
ZA AUDI 80 prodam originalni prt
ljažnik (košaro) in prtljažnik za 6 parov
smuči. ® (068)324-398.
12861
MALO RABLJENE stroje za kemično
čiščenje ugodno prodam. * (0601)61231.
12864
NOVO rjavo moško jakno, usnjesemiš, podloženo z ovčko, poceni pro
dam. «(068)23-930.
12867
CERADO za Z 101 prodam. «
(0608)31-223.
12875
ZIDANICO iz kostanjevega lesa, 4x6
m, in voz. 15 col. prodam. « (068)57378.
12876
PRVOVRSTNO metliško črnino in be
lo vino, mešanico renskega rizlinga, laš
kega. šardoneja, prodam. « (068)58168.
12880
ZA MB 814 prodam potisno ploščo in
lamelo sklopke, rabljeno samo 2 meseca.
«(0608)69-177.
12890
KROMPIR cosmos in dczirc. različne
debeline, prodam. «(061)785-194.
12891
NOVO OKNO, termopan stekla, 90 x
80, 50 I žganja tropinovca in nahrbtne
koše prodam. ® (068)89-112, zvečer.
12893
BUKOVA DRVA in smuči s panccrji in
palicami prodam. «(068)65-434.
12894
VINO ŠMARNICO in domače žganje
ugodno prodam. « (068)25-254. zvečer.
12903
VINO. belo in rdeče, prodam «
(068)89-218.
12904
1000 KG pese prodam. «(068)27-091.
12912
DVE SEDLI za konja prodani. «
(068)76-440.
12917
KLETKO za 40 kokoši ncsnic prodam.
«(068)81-484.
12921
UETNO-ZIMSKI VOZIČEK, hojico,
zimski pajac št. 80 ter bojler za vodo, na
drva. prodam. « (068)27-394.
12926
SMUČARSKO VLEČNICO Tomos.
150 m, prodam. « (068)65-164. zvečer.
12930
NOVO žensko krzneno jakno, bizam.
temno rjavo. št. 42-44, prodam. «
(068)27-466.
12931
OTROŠKI VOZIČEK, kombiniran.
modro-rdcČ, in otroški kenguru nahrbt
nik ugodno prodam. « (0608)82-628.
12937
DIATONIČNO HARMONIKO, eis.
Us. ha, ohranjeno, znamke Kač, ugodno
prodam za 2200 DEM. Pavel Malnarič,
Krupa 30. Semič.
12940
CVIČEK, kvaliteten, domač, prodam.
«(0608)21-193.
12942
80 E DOMAČEGA KISA. krompir za
krmo in jedilni krompir prodam. «
(068)69-134.
12943
BELO in rdeče vino ugodno prodam.
Škovec l. Tržišče, « (0608)80-214.
12945
ELEKTRIČNI KAMIN. 3000 W. pre
mični, na kolesih, bojler Gorenje TKI,
električni. 10 litrov, prodam « (068)
341-896.
12947
KLAVIRSKO HARMONIKO, novo.
120-basno. in 9gum 205 x 16 prodam. «
(068)87-214.
12949
MALO RABLJEN akumulator Vitalis
za polovično ceno in računalniške zvoč
nike Powermax 160/2, nove, ugodno
prodam. « (061)778-081.
12969

OWERLOCK znamke Toyota, zelo I
malo rabljen, ugodno prodam. « (068) pr
42-840, od 14. do 16. ure.
12976
VINO, rdeče-cviček, po 240 SIT, in ja-F*'
bolčni kis po 100 SIT prodam. ® >
(068)49-567.
12979' r
KAKOVOSTNO ŽGANJE, slivovko. 5
sadjevec, tropinovec, prodam. ® (068) i l
59-211.
12985! 1
BUKOVO OGLJE in domačo slivov-1
ko ter kravo za zakol ugodno prodam. «
(0608)79-638.
12986 ;
STREŠNO OPEKO, bobrovec. 2400 tcn
kom., prodam. Praznik, Grmovlje 5, *#ic
76-130.
12989
BELO sortno vino beli pinot prodam.
* (068)76-414.
12992 Ven
REZAN LES za grušte, po izbiri, pro
damo. Na zalogi špirovci 12x14, dolžine k.
8 m. »(068)81-382.
13000
NOVO kombinirano pipo prodam 15
% ceneje. * (0608)32-097.
13008 L
GOZDARSKE VERIGE za traktor
IMT 560 prodam. * (068)89-556.
1
13011®
KVALITETNO črno vino prodam po
270 SIT/1. * (068)25-029.
13012!?'

razno
~a

VLOŽITE CERTIFIKAT! Zanj dobite
delnice in nagrado: mlinček, likalnik ali prc
multipraktik. Pridemo na dom. ® (062) mr
836-904.
12273
PROFESIONALNA SKUPINA Ob-Ha,
jem z rednim angažmajem išče pevca.
Pogoj: avdicija. » (068)42-062. 12831
TRI DEKLETA tridesetih let nudijo
družbo za praznike. Pošlji 1000 SIT za
sliko na naslov: P.P. 108. Novo mesto.
12838
MATEMATIKO in fiziko za osnovno
in srednjo šolo inštruiram. * (0608)33714.
12847
VEDEŽEVANJE po pošti in napoved
prihodnosti. Malej Hajne. Breznica 1.
4220 Škofja Loka.
12856
MATEMATIKO za vse stopnje inš
truiram. »(068)28-965.
12963 15]
VARSTVO OTROK na svojem domu
(Štefan pri Trebnjem), nudim. ® (068)w
45-667.
12973
VARSTVO OTROK nudim. » (068)l>r<
48-526.
12978!
ZA BOŽIČNE PRAZNIKE oddamopr,
na Bledu apartma, 4 in I. »(064)78-197.
12980 pic
PROSTOR za vpeljano ročno avto-i
naiem. S
(068)323-^1
pralnico oddam v najem.
® (068)323035.
13016

službo dobi

V PIZZER1JI Simfonv v Novem mestuig
zaposlimo dekle za strežbo. « (0609)
12839
622-268.
KV KUHARJA(-ICO) zaposlim za ne-(0
določen čas. « (068)22-614.
12840f
DEKLE za delo v kuhinji ali strcžbiL
zaposlimo. « (068)75-408.
12869
STANOVANJE, zaposlitev in osebni
dohodek dobi pri invalidu, starem 59
let, samostojna ženska. Šifra: »TRDl-i
NOVA«.
12895
NATAKARICO za delo v kafiČu za p o-j
slimo «(068)60-411.
12908|rQ
AKVIZITERJE za prodajo ortoped
skih pripomočkov iščemo « (068)24216.
12914
PODJETJE GREGOR, d.o.o., izdela
va kovinskih konstrukcij, zaposli za nc-*e
določen čas strojne ključavničarje z zna-;
njem varjenja T1K-M1K. P (068)40-294.

12952^,

službo išče

IŠČEM DELO na mojem ali vašem
domu (pospravljanje, likanje, pomoč sta- ^
rejšim osebam). ® (0608)32-116. 12977

(do 15 besed)

GOSTILNA

nKhkibu
Ime in priimek:
Ulica in kraj:

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

Fošta: .....................................................................................
Naročniška številka:

........................................... 1‘odpis:

Datum:.......................................................

NOVO MESTO

Pri nas lahko silvestrujete
J
in se poveselite na novoletni dan! k
Pokličite 068/324-450

jj

‘l/sem.gostom, in posCovnim sodelavcem
voščimo vesel Božič
in srečno 1997. Cetol
■
Št. 51 (2471), 19. decembra 1996

\

stanovanja
V CENTRU Brežic prodam dvosobno
fanovanjc. 58 m2, CK, KATV, telefon.
8(0608)61-612 ali (00385)1-3.18-897. po
20. uri
12865

Trebnje, opremljeno eno
sobno stanovanje od
dam. Cena 300 DEM. Tel.
0609/644-144.

V KRŠKEM prodam dvoinpolsobno
[lanovanje. 70 m2, CK, telefon, balkon,
poj vseljivo, za 65.000 DEM. ®
^608)32-660.
12874
' SOBO v Novem mestu ali okolici na
letu. Šifra: »NEKADILEC-. I2887
DVOSOBNO STANOVANJE v Čr3) °ralju prodam. ® (068)53-3II. 12934

'6

a-

* Mirna, Slovenska vas, enosobno stanovanje 39 m2
3) ugodno prodam.
!5 Tel. 0609/644-144.

3, j

r^
^ SOBO ali starejše stanovanjc v No10 km mestu ali največ do 3 km iz centra
^atesta, najamem. ©■ (068)341-341.
19
12996
n
ENOSOBNO STANOVANJE v N tv
12)em mestu oddam. ® (068)25-881.
o1300I

X)

V •

15

)8L_

1 •

živali

10 DNI STARO TELIČKO, prodam.
11 * (068)84-484.
)0 SPREJEMAMO NAROČILA za vse
12 ffste piščancev, enodnevnih in večjih,
kalilnica Senovo. Mio Gunjilac. ®
_ />608)79-375.
1 1514
PRAŠIČE, nemastne, težke 100 kg.
Prodam. ® (068)73-272.
12832
PRAŠIČE, 150 kg in 120 kg. prodam,
p(068)73-563.
12835
lo KOBILO, staro 8 let. pripuščalo,
tl> Prodam ter zamenjam hlevski gnoj za
2) prvo. ® (068)24-365.
12837
l-1 PRAŠIČA, težkega 60 do 80 kg. pro
dni, ® (068)52-131. dopoldan ali zvecr.
12842
KRAVO za rejo ali za zakol, po izbiri.
n suhe deske, smrekove. 2.5 cm in horor. 2 cm. prodam. ® (068)52-820.
12849
DVA KOZLIČKA za zakol ali nadaJ0jo rejo in Z 101. letnik 1984, registrira3- 'o. vozno, prodam '& (068)76-664.
12850
PRAŠIČA, težkega 180 kg. prodam.
1-1» (068)76-343.
12854
PSE MLADIČE, nemške ovčarje, sta
rt 2 meseca, prodam. ® (068)45-296, po
15. uri.
_
12871
PRAŠIČE za zakol prodam. ®
>8) 1068)42-381.
12873
PRAŠIČA, 160 kg, in domače žganje
'rodam. S (068)81-229.
12877
SEDEM DNI staro tele. črno-belo,
'rodam. ® (068)83-07 L
12879
TELICO SIVKO, brejo 8 mesecev,
odam. ©(068)21-643.
12881
2 BREJI telici prodam. ® (068)89»0.
12883
161 POL BIKA in dva tribraz.dna pluga
Prodam. Jaki. Brinje 6. Šentrupert.
__
12885
PRAŠIČA. 120 kg. možen zakol, pro
dni. ® (068)81-679.
12886
PRAŠIČA. 170 kg, in 7 m3 suhih bu
kovih drv prodam. Vika Medved. Draga
Šentrupert.
12888
,9 10 DNI starega bikca simentalca kunim, ugodno pa prodam rdeče vino. ®
12892
1el06O8)84-4O3.
PSA nemškega ovčarja, starega 8 mer.bi :ev, prodam. «(0608)79-270. 12896
69
DVA PRAŠIČA, težka 130 do 160 kg,
mi
«(068)81-843.
12898
59 odam.
5 MESECEV staro brejo telico pro>1>m. «(068)81-862.
12905
195
MLADO KRAVO sivko, dobro mlcKV
rico, vsaj 251 mleka na dan, in tele, sta108
'o 10 dni, kupim. « (068)42-956. 12907
:d24- VEČ ODOJKOV prodam ali menjam
114 težkega prašiča. « (068)84-113. 12910
laNEMŠKE OVČARKE brez rodovnika
nei.i- 'lo ugodno prodam. « (068)50-140.
12911
94.
TELE-BIKCA, staro 10 dni, sivca ali
(il
'■"^nientalca,
kupim. «(068)65-654.
"H
12915
10 TEDNOV staro teličko sivko, apontrola, prodam. «(068)44-578.
12916
em SAMICO nemško ovčarko, staro 3
ta- tnesece, prodam. « (068)78-391. 12924
)77 g TEDNOV staro telico za zakol ali
^daljnjo rejo prodam. ® (068)21-649.
12925
PRAŠIČA za zakol, 160 kg, prodam.
* (0608)87-748.
12932
, OVCE z mladiči prodam. « (068)76•71.
12935
KRAVO, sivo ali črno-belo, za mleko,
,er stabilni hladilni bazen za mleko, 3201,
Prodam. Božo Judež, Praprečc 2, Šent
jernej.
12936
DVA SIVA bikca, stara en teden, in
J^sus 360, dobro ohranjen, prodam. «
»68)44-784.
12946
teličko simentalko, staro 12
in bikca frizijca, starega 8 dni, pro"»m. ® (068)78-105.
129^
14 PUJSKOV, starih 11 tednov, pro
štu. ® (068)73-317.
12955
BIKCA ŠAROLE, starega 9 tednov, za
*4kol ali nadaljnjo rejo, prodam. ®
»68)89-23 L
12956
Tri PRAŠIČE za zakol, težke eca 130
*8. vino, belo in rdeče, ter šmarnico pro
dni, ® (068)73-119.
12958
PIŠČANCE za zakol prodamo. KuJclj, Šmarje 9, Šentjernej, ® (068)42524.
12959
PLEMENSKEGA OVNA, pasme tekM, nrodam. ® (068)68-520,
12961
SNAVCERJF., velike, mlade, brez ro
dovnika, prodam. ® (0608)75-114.
12964

»

]

VEČ PRAŠIČEV, primernih za odoj
ke ali nadaljnjo rejo. ter Z 101 prodam.
Franc Urbančič, Gor. Polje 8. Straža.
12972
DVA PRAŠIČA, težka 120 do 130 kg,
prodam. ® (068)76-156.
12994
PRAŠIČE. 100, 120 in 150 kg. pro
dam. S (068)73-662.
12997
PRAŠIČA, težkega 180 kg, za zakol,
ugodno prodam. ® (0608)87-606, po
poldan.. .
13003
PRAŠČA za zakol in hlevski gnoj pro
dam. ® (068)73-286.
13004
BIKCA, starega 10 dni, in cisterno za
gnojevko, 2201. lepo ohranjeno, prodam.
® (068)78-273.
13005
10 DNI staro tele-sivčka prodam. ®
(068)89-027.
1-3006
DOBERMANE, redovniške, zelo ugod
no prodam. ® (068)81-198 ali 81-307.
13015

NOVO V
NOVEM MESTU
CVETLIČARNA
VODNJAK
RETAH JOŽE s p.

‘Vesel Božič
in srečo
v letu 199 7
$
želimo
$
vsem gostom
in poslovnim
sodelavcem!

ženitne ponudbe
MOŠKI, 50/170/70, nekadilec in ne
alkoholik, zaposlen, z. govorno napako,
stanovanjem in avtom, brez obveznosti,
želim spoznati delavko z otrokom za
skupna srečanja. .Šifra: »NE IŠČEM
BOGASTVA. AMPAK POŠTENO SR
CE«.
12853
DOLENJKE, DOLENJCI! Samo
agencija Amos vam nudi na tisoče moš
kih. žensk izcclc Slovenije zn ženitev, pri
jateljevanje! Uspeh. 4- letne izkušnje,
anonimnost zagotovljena! ® (065)28853. Pokličite kadarkoli!

\_______________________________/
^ - -----v

tel: 090 - 44 -62

$

\ Jasnovidec Kinaldo
^
::

PENT

vošči

$

&

vsem. gostom
in posCozmim
sodelavcem
prijetne
Božične praznifčf.
in uspešno
$ 1997. Cetol *
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z Novega trga
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VEDEŽEVANJE
090 44 09
HARRAN

Vedeževanje in napoved lota
090 42 62
PAR s.p. min./156 SIT

156 sit min

,

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

-----------------------N
FITNES CENTER

HELENA
TTkjrviiCljA,

uuLneknnstvn

Elektrostimulator za lokalno terapijo. Zdravi mesta poškodb sklepov,
mišic, hrbtenice. Refleksna terapija preko dlani in stopal za zdravljenje
celotnega telesa. Ima dva priključka za 4 elektrode z desetimi programi
frekvenc.
Igom: MEDIŠ, N,m.; SANOLABOR, 4; SANITA, 4; JAGER MEDICO Celje; PUR Žalec; SOČA Medico, Manbot

INSERT, d.o.o.
Računalniški inženiring
in svetovanje
Šegova 19
3 068/324-310, 324-101

•

AKCIJA!

MALNAR SLAVKO, s.p.
Marjana Kozine 34, Novo mesto
g 068/27-459

$ $ $

SUZUKI ALTO
ŽE ZA 12.990 DEM

Strankam

in poslovnim
sodelavcem
voščimo
lepe Božične praznike
in uspešno 1997. leto,
kp Bo po oBnovi
gimnazije
spet na voljo
i$i našjitncsl
*£

KOPALNICE “Delfin”
BTC NOVO MESTO
3 068/322-879,316-144

AKCIJSKA PRODAJA osebnih računalnikov
/5% novoletno ZNIŽANJE CEN)

•

INTERNET READY osebni računalniki
brezplačen priklop na omrežje INTERNET
in' 10 ur brezplačne uporabe

•

ob nakupu MODEMA dobite brezplačen priklop na omrežje INTERNET
in 5 ur brezplačne uporabe

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, 3 068/24-791.

POSEBNE CENE ... AKCIJA ... POSEBNE CENE
TUŠ KABINA - kvadratna. Dolistiren, 80 cm
TUŠ KABINA - kvadratna, kalieno steklo. 80
- polkrožna, kalieno steklo. 80 cm
TUŠ POSTAVEK - iz keramike, kvadraten, 80 cm
polkrožen, 80cm

cm

13.900
21.400
38.500
14.450
19.400

Cene so za plačilo v gotovini do razprodaje zalog - NOVOLETNA AKCIJA!
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, 3 061/210-174 in 061/126 20 70.

FORD STEPAN
Prodajno-servisni center
3 068/52-407, 53-120

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

RAČUNALNIŠKO
IZOBRAŽEVANJE
APROS, d.o.o., Novo mesto

Tridnevni osnovni in nadaljevalni tečaji WIND0WS, W0RD, EXCEL in
INTERNET popoldne na Srednji ekonomski šoli Novo mesto.

WEBAST0
EBERSPAECHER
GRELNIKI KAMIONSKIH KABIN

Prodaja, montaža, servis. 0MNIA TRADE SR d.o.o., C. Ljubljanske
brigade 23, 3 061/159-76-08

VULKANIZERSTVO STRAHINIČ
Breg revolucije 5, Metlika
3 068/59-064

Montaža in prodaja avtoplaščev proizvajalcev SAVA, BARUM,
MICHELIN, NOKIA in KUMHO za osebna in tovorna vozila ter traktorje.
Prodaja in dostava kurilnega olja. Možen nakup na obroke brez obresti!

KERAMETAL
Ob Težki vodi 22
Novo mesto
3 068/322-947

... AKCIJA ... NOVOLETNI POPUST ...
• velika izbira keramičnih ploščic - znižanje 15 • 30%
• velika izbira sanitarne keramike - znižanje 15%
• kopalniška oprema Gorenje - znižanje 10%

Bruma
Matija Brunskole, s.p.
Hrast 1a

odmevno objavo v

DOLENJSKEM LISTU

PENT
SODOBNI HIŠNI ZDRAVNIK
Izdeluje APEL Novo mesto
3 068/28-083, 323-204

zdravnik

Vulkanizerstvo
in prodaja gum

min/ I5B sit
Metulj, it. o. o.

090-41-25

OGLEJTE Sl
NASE JASLICE!
Tel.: 068/324-604

V____________ ________________ /

VEDE/.E\ A\JE

Raziščite svojo usodo.
Linija lepše prihodnosti.
Danijela in David
spet z vami.

\ Vedežemlka Pika

1

*isTa0

T -C--j

-V

Nudimo vam:
* novoletni program
* aranžiranje daril
* izdelavo vencev in
ostalih aranžmajev
dostavo

g 068/50-475

DRENOVEC
izdelava, montaža
ter servisiranje

ogrevalnih
in hladilnih naprav
Novo mesto, Marjana Kozine 1

■g

068/22-955

‘Vesele.
Božične praznikfi
in srečno
novo leto
*

v o /čim o

&
čeli
^
vsem strankjim
vesel božič,
v letu 1997
pa veCUžp sreče
in varno vožnjo!
SNEGOLOVI
ZA VAŠO STREHO
! Izdelujemo in montiramo
vse
vrste snegolovov.
Cena
ugodna.
Tel.
068/79-509.
Mobitel: 0609/616-119

*

Na željo kupca brezplačno izdelamo načrt ureditve kopalnice in
organiziramo izvedbo.

vsem strankjim
in poslovnim
sodelavceml

Gostilna in prenočišča
BRUNSKOLE
na Hrastu

vas vabi

3jL

%

na novoletni ples

z začetkom ob 19. uri
1. januarja 1997.
Rezervacije na telefon
068/50-125
•j*

Vsem gostom
in poslovnim sodelavcem
pa voščimo vesel Božič
in srečno 1997. leto!

Št. 51 (2471), 19. decembra 1996

Prijave in informacije na 3 068/321-926, g. Zdenko Potočar.

vasem
kanalu
sobota
ob 18. uri

in po ciničnih željah
klinična ponovitev:
nedelja ob 20. uri
sreda ob 21.30!

WHISKY
CANADIAN C0MPANY
3 /fax: 068/78-098

WHISKY CANADIAN C0MPANY po promocijski ceni 2.468 SIT
za 0,751 s PD.
C.C. je pravo darilo ob bližajočih se praznikih.

MICRA
Dol. Prekopa 51, Kostanjevica
3/fax: 0608/87-306,068/81-505

Vodimo in urejamo poslovne knjige za PODJETJA in SAMOSTOJNE
PODJETNIKE, opravljamo različna administrativna dela ter vam izdelamo
poslovni načrt. Vabljeni!

PODJETJE
nudi v svojih prodajalnah: Modna hiša Julija, prodajalna v BršljiTRGOVINA NOVOTEKS nu in Krojaču v Novem mestu, Šentjerneju, Metliki in Črnomlju
Klovn MFRTO
ugoden prednovoletni popust
15% za plačilo v gotovini nad 5.000 SIT.
CVETLIČARNA BAJER
LOČNA, NOVO MESTO
Tel. 324-888

Novoletne jelke, cvetje in božično novoletni aranžmaji v okolju
starega pohištva vam pričarajo nostalgično
pričakovanje
praznikov. Pustite se presenetiti in nas obiščite v našem
prodajnem salonu v Ločni.

‘Vesel božič in srečno novo leto voščijo stranfom oglaševalci pričujoče rubrifol
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PORTRET TEQA TEcIlNA
Dr. Marjan Smrke

Bližajoči se prazniki imajo več
kot le verski pomen, saj se jih ve
selijo in jih praznujejo tudi v re
ligioznem smislu neverni ljudje.
Dr. Marjan Smrke pravi, da
gledajo sociologi na take prazni
ke drugače kot običajni ljudje,
ker vidijo tudi ozadje. “Božič je
kot praznik okrog leta 530 n. š. v
Rimu postavil nek menih, ko je
določil datum Kristusovega rojst
va, saj natančno nihče ne ve,
kdaj se je rodil. Prilagodil ga je
takrat zelo močnemu poganske
mu verovanju, praznovanju ne
premagljivega sonca. 25. decem
bra se namreč v naravi dogodi
sončni obrat, ki ljudem povrne
upanje, ” razlaga Smrke.
Marjan Smrke, 34-letni Novonteščan, ki je v začetku letošnjega
leta postal doktor socioloških
znanosti, je znan kot kritičen in
pozoren opazovalec in analitik
religijskih sprememb v bivših
socialističnih državah. Na Fakul
teti za družbene vede v Ljubljani
predava sociologijo religije, je
asistent pri primerjalni religiji,
raziskovalec za proučevanje re
ligije in Cerkve pa tudi član več
mednarodnih združenj za znan
stveno proučevanje religije.
Smrke je v začetku osemde
setih let končal novomeško gim
nazijo in vpisal študij sociologije
na FSPN, hkrati pa je študiral še
primerjalno književnost na Filo
zofski fakulteti. Za diplomsko
nalogo izposvetne religijeje dobil
idejo pri kultu osebnosti Tita po
njegovi smrti. “Leto po diplomi
sem vpisal magisterij iz vprašanja
religijskih elementov v komu
nizmu kot eni največjih ideologiji
19. in 20. stoletja in zajel tudi širši
prostor, skupaj s Sovjetsko zvezo,
ki je temu obdobju dala močan
pečat, ”pravi Smrke. Ugotovil je,
da v tem velikem gibanju naj
demo nekatere elemente, ki so
tudi v klasičnih religijah, npr.:

cilje opredeljuje kot s\’ete, na dru
gi strani pa so preklete stvari, ima
svojo etiko, dogmo in tudi vizijo
pravičnosti.
V tem času se je na fakulteti
zaposlil tudi kot raziskovalec.
Konec 80-ih let je bil pobudnik in
mentor mednarodnih ekoloških
taborov ob Krki. “Moja skrb za
Krko je_ izšla iz tega, da sem de
loma Žužemberčan, saj sta od
tam doma moja starša, deloma
pa je tudi zanimanje za religijo
povezano s pripadnostjo tem kra
jem, saj vemo, da je bila med 2.
svetovno vojno Cerkev vpletena v
spopade, ki so bili v okolici
Žužemberka še posebej hudi, ”
pravi Smrke.
Njegova doktorska naloga je
nadaljevanje njegovega doteda
njega dela. Smrketa je zanimalo,
do kakšnih sprememb je pripe
ljal padec komunističnih režimov
konec 80-ih let. Naredilje pregled
religijskega dogajanje na območ
ju, ki so ga zajele vladavine
komunističnih partij pred njimi,
v njihovem času in kaj se dogaja
sedaj. “Ugotovil sem, da je že
pred vladavino komunističnih
partij vladal verski oz. ideološki
monopol, ki je primerljiv z mo
nopolom, ki mu je sledil, "pove.
To velja tudi za Slovenijo. “Kato
liška vera oz. ideologija je imela
privilegirano vlogo in tega ne
smemo izgubili iz spomina v ime
nu nobene jeze na nek bivši re
žim, "pravi.
Smrke ugotavlja, da se še pose
bej na lokalni ravni pogosto po
javljajo težnje, da bi bili država
in rimskokatoliška Cerkev, ki je
le ena od 30 verskih skupnosti v
Sloveniji, čeprav največja, spoje
ni. To se vidi v številnih blagoslo
vitvah javnih objektov, ki poteka
jo v okviru občinskega oz. držav
nega otvoritvenega ceremoniala
ali pa celo kot njen dramatični
vrhunec. “Preseneča vztrajnost
pri tem početju, saj je bila na rav
ni države sprejeta odločitev, naj
bi teh blagoslovitev ne bilo več,
ker so v nasprotju s 7. členom
ustave, ” še doda. Kot izraz nag
njenja k spajanju države in Cerk
ve Smrke navaja tudi letošnji
obisk papeža pri nas. kjer se je
porabilo ogromno denarja vseh
davkoplačevalcev. “Podoben vtis
daje tudi pootročenje ob papeževi
smreki, ki jo je darovala Sloveni
ja. V času socializma smo sicer
počeli podobne stvari, vendar
smo bili v to vpleteni kot otroci,
sedaj pa v to obliko infantilizma
potiskajo odrasle ljudi."
Njegovo doktorsko delo je
pred kratkim izšlo v knjižni obli
ki z naslovom Religija in politiJ. DORNIŽ

Burinovem Ivanu nazdravili za 103. rojstni dane
Na obisku pri najstarejšem Slovencu pri Gračnarjevih v Tajhah pri Planini pri Sevnici
TAJHE PRI PLANINI PRI
SEVNICI - Poštna uslužbenka na
Planini pri Sevnici nas je, ko smo
spraševali, kako priti do najsta
rejšega krajana in Slovenca, 103letnega Ivana Burina, prijazno
opozorila, da vodi do Gračnarje
vih v Tijhah, kjer že od leta 1985
prijazni sosedje skrbijo za Ivana
Burina, slaba, jamasta cesta, da ne
bi bilo nič odveč, če bi imeli na
voljo celo terensko vozilo.
Pa nič zato, v topli izbi domačije
Gračnarjevih nas je Ivan Burin, ki
je 14. decembra praznoval častit
ljiv jubilej, pričakal sede na kavču,
po nogah ogrnjen z deko, oblečen
v suknjič in pokrit s svetlorjavo
čepico. Ker Ivan zelo slabo sliši,
nam pri sporazumevanju skušajo
pomagati domačini, zlasti gospa
Fani. Se najbolje je bilo, ko smo ga
pustili, da seje razgovoril, kako je
že s 6. leti moral z doma (rodil se
je, ob starejšem bratu in sestri v
Malem Podgorju ob Sevnični v
sevniški občini) - in bil za varuško
pri Božičevih v Dolu pri Zabukovju takrat, ko bi še sam skoraj po
treboval pestunjo. Burin je služil
za hlapca pri številnih gospodar
jih na Kozjanskem in v Posavju:
pri Žičkarju v Sevnici, pri Lozar
ju v Lončarjevem Dolu, pri Boži
čevih v Novi Gori nad Kladjem pri
Blanci. “Tim sem hodil včasih tudi
v šolo, kadar pač nisem pasel
krave ali imel kakšnega dela. Še
najbolje mi je bilo pri Senicatovih
v Golobinjeku. Tam je v soseščini
služila moja pokojna žena Marija.
Klical sem jo najraje kar Micka.
Ko mi je gospodar Senica nekoč
obljubil telico, ker sem bil tako
priden in je na to obljubo ob letu
pozabil, sem po maši to povedal

županu. Ih je šel h gospodarju in
zahteval, da izpolni obljubo.”
Tiko je Ivan prišel do svoje
živine in z Micko sta se leta 1934
vzela ter si kupilo manjšo kajžo
nad Gračnerjevimi. Koča je ime
la po tleh še zemljo, a bila sta svo
bodna kot ptička na veji. Vajeni-

ma skromnega življenja in revšči
ne jima je bilo lepše kot kadarko
li. Švojih otrok nista imela. Mic
ka je bila precej bolehna. Ker so
se z Gračnarjevimi zelo dobro ra
zumeli, ni bio treba dvakrat reči,
da sta Burinova sprejela povabilo,
da se na jesen življenja preselita k
sosedom. Burin je hodil veliko po
sejmih, pravijo, da je bil zelo do
ber mešetar, pomagal je tudi
okoliškim kmetom pri takšnih
opravilih. In tako so minila leta,
kaj leta, stoletje.
PAVEL PERC

V ČRNOMLJU “HUDO
NAROBE” IN RIZOL
ČRNOMELJ - V Mladinskem
kulturnem klubu bodo v soboto, 21.
decembra, ob 22. uri nastopili za
grebški rokerji Rizol skupaj z vrhni
ško skupino Hudo narobe.

PTIČKI NE BODO
LAČNI
SINJI VRH - Turistično
društvo Sinji Vrh v tej zimi
nadaljuje z lani začeto akci
jo “Ptički ne bodo lačni”.
Lansko zimo so naredili na
stotine ptičjih pogač in jih
ponudili šolam ter v posebni
akciji prebivalcem sloven
skega glavnega mesta. TVidi
letos so se s svojo ponudbo
obrnili na šole po Beli kraji
ni In ostali Sloveniji ter na
lovce, na Pogačarjevem trgu
v Ljubljani pa bodo zopet
pripravili akcijo, s pomočjo
katere bodo Ljubljančane
pozvali, nni pozimi pomaga
jo pticam. Spomnili se bodo
tudi poslancev državnega
zbora in vsakemu od njih
poklonili po eno pogačo.

Otna jir Hiti m ditvm ŽD/ijčnja'
Ž1VAHEN STOLETNIK -Gračnarjevi povedo, da je Ivan Burin
poštenjak, da zelo rad moli in po
pameti spije kakšen kozarec vina.
Pri hrani niti v teh letih sploh ni
zbirčen, tako kot nikoli ni bil. Rad
ima juhe in zelo sladkan čaj. Pri
zdravniku ne bi bil, če si ne bi nekoč
zlomil roke in ga je Anton Gračnar
peljal v bolnišnico. Le z zobmi ima
včasih manjše težave. Ivan rad tudi
zapoje stare slovenske pesmi, ki ne
bi smele v pozabo. (Foto: P. Perc)
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V Tilii smo se odločili, da sredstva za novoletna
obdarovanja tokrat namenimo bolnim otrokom
novomeške bolnišnice.
Naj torej v tem prazničnem času naš lipov list v vašem in našem imenu - prinese še hitrejše okrevanje
in več srčnih radosti bolnim otrokom.
Srečno in predvsem zdravo 97 vam želi

NAROČNIKI DOLENJSKEGA LISTA V LOGARSKI DOLINI - Nekaj
manj kot slo naročnikov Dolenjskega lista je v soboto v okviru tradicio
nalnih naročniških izletov Dolenjskega lista in turistične agencije Mana
obiskalo več krajev v zgornji Savinjski dolini in izlet zaključilo v hotelu
Plesnik v Logarski dolini. Ob zvokih glasbe, dobri hrani in pijači smo pri
pravili simbolično silvestrovanje z družabnimi igrami in nagradami. Vsem
letošnjim izletnikom želimo veselo božično in novoletno praznovanje z željo,
da bi nas bilo vsak mesec več. (Foto: Majda Luzar)

Zavarovalnica Tilia, simbol prijazne prihodnosti

C
hitra doslm od mit 24hto mt

Halo, tukaj je bralec Dolenjca!

domačega in carinskega blaga po Sloveniji
sprejemamo tovore neomejene teže

Težave s parkiranjem v Novem mestu in Šentjerneju - Kdaj več oddaj Televizije Novo
mesto - Ali pošta pravočasno? - Članarina šolskega športnega društva - Podatki
Mnogi imajo težave s parkira
njem, kar potrjujeta tudi četrtko
va klica. Novomeščanka je sporo
čila, da pred splošno bolnišnico v
Novem mestu ni kje parkirati.
Voznik v drugi vrsti mora včasih
počakati - tako se je zgodilo njej da se prva vrsta razmakne, včasih
pa celo na to, da se umaknejo
vozila, ki jih puščajo nekateri kar
ačin iz bloka v Kona cesti. Domačin
naj poskrbijo, .
bodo z vozili povsem zasedli
dvorišča pred bloki. Kritika leti na

Halo, tukaj

DOLENJSKI LIST/
Novinarji Dolenjskega lista
si želimo še več sodelovanja z
bralci. Vemo, da je težko pi
sali, zato pa je lažje telefoni
rati. Če vas kaj žuli, če bi radi
kaj spi zmenili, morda koga
pohvalili, ali pa le opozorili na
zanimiv dogodek iz domačih
krajev - pokličite nas! Prisluh
nili vam bomo, zapisali, mor
da dali kakšen nasvet in po
možnosti poiskali odgovorna
vaše vprašanje. Na telefonski
številki (068)323-606 vas
čakamo vsak četrtek med 18.
in 19. uro. Dežurni novinar
vam ho pozorno prisluhnil.

šolske prireditve, na sejme ipd.
Ljudi zanima televizija. Dokaz
v Dolenjskih Toplicah lahko videli
še kaj več kot le Televizijo Sloveni
ja. Iz dosedanjih poizvedovanj
lahko navedemo ljubljanske od
govore, in sicer, da je Televizija
Tel
Slovenija zase že poskrbela, da
njen signal doseže ljudi. Druge
TV postaje naj skrbijo zase. V
Dolenjskih Toplicah vidijo rešitev
za svojo težavo v navezavi na ka
belski sistem, kot je povedal
domačin, ki je klical v uredništvo.
Poudarek drugega klica s Težke
Vode je bil, da ima Televizija Novo
mesto premalo informativnih
oddaj s terena. Marjan Moškon,
direktor Televizije Novo mesto, je
povedal, da ustanovi manjka de
narja. Dokler TV Novo mesto ne
pobira naročnine in ne bo imela
večjega dohodka od ekonomske
propagande in več sodelavcev s
terena, toliko časa ne more širiti
programa. Obravnavani problem
dosti manjši, če bodo občine
no do
pokazale (večje) zanimanje za
delovanje novomeške televizijske
hiše.
Ali poštar na Seidlovi cesti v
Novem mestu res raznaša pošto
pozno, smo vprašali na novome
ško pošto, potem ko smo od tam
dobili sporočilo, da je tako. Na
pošti, kjer so pokazali veliko stop
njo odgovornosti, so z vso resnost
jo sprejeli sporočilo. Preverili
bodo, ali je z dostavo kaj narobe.

Povedali so, da je ob “izjemnih"
..........................
ako'
dnevih,
kot je dan za pokojnino,
čas pred velikimi prazniki, dosta
kar
va mogoče nekolikoi pozneje,
i
je spričo obilice materiala razum
ljivo.
Bralka A. N. prosi za javni
odgovor ravnatelja OŠ Grm Mar
jana Špilarja, zakaj morajo po
novem šolarji višje stopnje plač
placevati po 300 tolarjev za uporabo
žog in porabo elektrike v telovad
nici. Kaj ni šola brezplačna? V OŠ
Grm so nam povedali, da je ome
njenih 300 tolarjev celoletna čla
narina šolskega športnega dru
štva.
Dijaki iz Novega mesta predla
gajo Jožetu Majesu, naj jim naj
prej plača, kar jim je dolžen,
potem naj govori o svojih načrtih.
Franci iz Krškega je pohvalil
cestarje, da so ob sneženju dobro
očistili cesto čez Gorjance proti
Metliki.
Crnomaljka je prepričana, kot
je sporočila, da podatkov o stop
nji alkohola v krvi, ki jih da alko
test, ne gre javno sporočati. Njen
klic se nanaša na polemiko o
odnosu do pacientov v črnomalj
skem zdravstvenem domu. Motijo jo objavljeni podatki o alkote
stu in trdi, da bi tudi zdravniki lahko objavili podatke iz svojih kar
totek, če se take poklicne skrivno
sti lahko razkrivajo po mili volji.
Ignac Hrovatič z Ruperčvrna
prosi krajane, naj ne grozijo.
Obrača se na službo za romska
vprašanja, naj kaj naredi. L. M.

vedno točni • zanesljivi • konkurenčni
JAKA JANC IN NJEGOVA HAR
MONIKA - Trinajstletnega Jako
smo prvič slišali na proslavi ob 25Ictnici Samopostrežbe na Kandijski cesti r Novem mestu. Sprejel je
naše povabilo v Logarsko dolino,
kamor smo peljali naročnike na
zadnji letošnji izlet. Odveč je zapi
sati, da je mladi Jaka pravi harmonikaški mojster, ki nas je zabaval
dolgo v noč. Vsak leden se vozi na
učne ure v Krško, igra pa tudi v
orkestru Toneta Sološka. (Foto: M.
L.)

LETO IN DAN
SLOVENSKEGA
SLOW-FOODA
NOVO MESTO - V sre
do, 18. decembra, so zvečer v
Hotelu grad Otočec tudi do
lenjski člani Slovv-fooda pra
znovali leto in dan sloven
skega Slow-fooda. Posebnost
jubilejnega večera je bila za
nimivost t.i. igra okusov, ko
so v okviru vseh slovenskih
Slow omizij potekala podob
na srečanja in so ocenjevali
pet kabernet sovinjonov ter
izbrali najboljšega.

Novo mesto, tel.: 068/316-215

Naši gradovi za naročnike
Dolenjskega lista
Tako torej - stenski koledar s podobami naših gradov (naslikal
jih je Samo Kralj, zanimivosti o njih pa je prispeval Andrej Bartelj) je že pripravljen za vse naročnike Dolenjskega lista, ki bodo
imeli na starega leta dan plačano naročnino za letos, koledar pa
bodo prejeli tudi vsi, ki so se na Dolenjski list naročili decembra
ali bodo to storili januarja prihodnje leto.
V predprazničnih dneh poštarjev nočemo obremenjevati še z
vašim koledarjem, spoštovani naročniki, zato boste koledar prejeli
s prvim “Dolenjcem" v 1997. letu.-Stroški za res krasen koledar
kajpak niso bili všteti v letošnjo naročnino, zato gre zahvala za
pomdč podjetjem
Avtohiša Berus, Intel servis, Radio Krka,
Zavarovalna družba Adriatic, Rextom in
pošti.
In zdaj še presenečenje! Slikar Samo Kralj je naročnikom Do
lenjskega lista podaril štiri slike gradov s koledarja. Vrednost ene
slike je za najmanj deset celoletnih naročnin na Dolenjski list, ve
liko platno s podobo Mokric, Soteske, Struge ali TUrjaka pa bo
krasilo dom štirih naročnikov; katerih, bo določil žreb. Kolo sreče
se bo zvartelo sredi februarja prihodnje leto, za eno od Kraljevih
slik pa se bodo potegovali vsi, ki bodo imeli tedaj že plačano pollet
no naročnino.

