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Sporočilo bralcem
Zaradi prvomajskih praznikov 

bo naslednja številka Dolenjskega 
lista izšla že dan prej, to je v sre
do, 30. aprila. Oglase in druge 
plačane objave sprejemamo naj
kasneje do ponedeljka do 12. ure.

KRKA - ZASLUŽNI 
ČLAN DRUŠTVA 

SLOVENSKIH 
ARHEOLOGOV

DOBRNA - Tu je bila v 
ponedeljek, 21. aprila, skup
ščina slovenskega arheolo
škega društva, na kateri so 
podelili nagrado za življenj
sko delo, priznanja za dosež
ke v stroki ter častno in za
služno članstvo. Slednjega je 
prejela novomeška Krka za 
veliko podporo, ki jo nudi ar
heologom Zavoda za varstvo 
naravne in kulturne dedišči
ne Novo mesto in Dolenjske
mu muzeju. Na skupščini so 
arheologi predstavili tudi 
lanska izkopavanja, med nji
mi izkopavanja na Kapitelj
ski njivi v Novem mestu, v 
Črnomlju, Gorenjem Mok
ronogu in Velikih Malencah.

Tovarna Krka 
bo gradila 

na Hrvaškem
OTOČEC - V sredo, 16. 

aprila, sta direktor hrvaške 
Krkine firme Farma Zagreb 
Željko Pavičič in direktor 
Nive inženiringa Dubravko 
Rebrina v otoškem gradu 
podpisala pogodbo o grad
nji Krkinega proizvodno- 
skladiščnega obrata v Jastre- 
barskem. Podpisu pogodbe 
sta prisostvovala tudi gene
ralni direktor Krke Miloš 
Kovačič in lastnik zagrebške 
firme Niva Nikica Valentič, 
nekdanji predsednik hrvaške 
vlade.

Obrat v Jastrebarskem bo 
veljal okoli 10 milijonov do
larjev, zgradili pa ga bodo v 
treh letih. Hrvaška sodi med 
največja Krkina tržišča. Gre 
za strateški trg, na katerem 
namerava Krka tudi v pri
hodnje prodajati svoje izdel
ke. Zemljišče, na katerem 
bodo zgradili Krkin obrat, 
meri 14.000 m2 in leži sredi 
industrijskega kompleksa v 
Jastrebarskem. V tem obratu 
bodo lahko proizvedli naj
manj 7 milijonov embalažnih 
enot na leto.

Lani je Krka namenila za 
naložbe in posodobitev opre
me več kot 52 milijonov do
larjev, približno toliko pa 
načrtujejo tudi letos.

Turizma se lahko učimo od mladih
Črnomaljcem in Kostanjevičanom zlato priznanje festivala turističnih podmladkov ■ Prireditev 

obiskal tudi predsednik DZ dr. Janez Podobnik - Ena najlepših prireditev doslej

KOSTANJEVICA NA KRKI - Če bo bodoči turistični razvoj Slove- narde Starešinič ter kostanjeviški
nije gradila mladostna zagnanost in inovativnost, ki sojo mladi prika- otroci pod mentorstvom Katarine 
zali na 11. festivalu turističnih podmladkov Slovenije v Kostanjevici, Zahrastnik in Melite Skušek. Ti 
ki ga sicer organizira TUristična zveza Slovenije, se za prihodnost tu- dve šoli sta namreč poleg še štirih 
rizma ni bati. prejeli zlato prizanje, na razstavi

Tudi pri nas ne, kar so dokazali Jarca iz Črnomlja pod mentor- Pa so se predstavili tudi osnovno-
tudi osnovnošolci iz OŠ Mirana stvom Nevenke Jankovič in Ber- ^°Icl *z Žužemberka, Šmarjete in

OŠ Šmihel iz Novega mesta.
Festival turističnih podmladkov 

očitno dobiva vse pomembnejše 
mesto v naši družbi in v šolskem 
sistemu izobraževanja, nekateri 
kraji pa so znali dognanja in ideje 
turističnih podmladkov že korist-

(Nadaljevanje na 2. strani)

PO PODPISU - Novomeška Krka bo v Jastrebarskem na Hrvaškem zgradi
la proizvodni in skladiščni obrat, vreden 10 milijonov dolarjev. Po podpisu 
pogodbe na Otočcu so bili zadovoljni (z desne): generalni direktor Krke 
Miloš Kovačič, lastnik zagrebške firme Niva Nikica Valentič, direktor te 
firme Dubravko Rebrina in direktor hrvaške Krkine firme Farma Zagreb 
Željko Pavičič. (Foto: A. B.)

rS KOMPAS HOLIDAYS---------------
HITRA ODLOČITEV CENEJŠI DOPUST! 
TUNIZIJA, ŠPANIJA IN GRČIJA 

10% POPUSTA ZA GOTOVINSKA VPLAČILA D017. MAJA

Odločitev o vstopu še vedno naša
Predsednik državnega zbora dr. Janez Podobnik je na javnem razgovoru ribniške SLS 
govoril o aktualnih političnih vprašanjih, med njimi o vstopu v Evropsko unijo (EU)

RIBNICA - Ribniška podružnica SLS je prejšnji teden v Miklovi hiši 
v Ribnici pripravila prvega iz niza za letošnje leto predvidenih rednih 
mesečnih pogovorov s predstavniki javnega družbenega in političnega 
življenja. Gost razgovora je bil predsednik državnega zbora dr. Janez 
Podobnik, razgovor pa je vodil državni sekretar za kmetijstvo Franc 
But.

un BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA, d.o.o. 
PE NOVO MESTO

Odkupujemo delnice KRKE serije B, Petrola, pivovarn 
Union in Laško ter ostale

Posredujemo pri trgovanju z vrednostnimi papirji na 
Ljubljanski borzi

* BPH, Trdinova 1 (bivši hotel Kandija)
« 068/342-410

Knjiga je darilo
Včeraj je bil mednarodni dan knjige in avtorskih pravic, ki 

ga po sklepu generalne skupščine Unesca svet praznuje od leta 
1996. Praznik kot nalašč za Slovence, bi lahko dejali. In res ga 
pri nas praznujemo od začetka, lani prvič z dnevom knjige, letos 
pa kar s tremi dnevi, posvečenimi slovenski knjigi, kar se vseka
kor spodobi za narod, ki je svojo identiteto tako dolgo gradil in 
ohranjal predvsem s knjigo. Na pobudo Društva slovenskih pi
sateljev bo tridnevni praznik knjige potekal pod geslom Knjiga 
je darilo, spodbudilo pa naj bi medsebojno obdarovanje prijate
ljev, znancev, bližnjih in ljubljenih s knjigo. Posebej za to 
priložnost naj bi knjigotržci znižali sicer visoke cene slovenskih 
knjig, da bi bile dostopnejše žal vse preveč plitvemu povpreč
nemu slovenskemu žepu.

Podarimo torej knjigo! Podarimo jo ljudem, ki jih imamo 
radi, a podarimo si jo tudi samim sebi. Morda jo vsak sam zase 
še najbolj potrebuje v tem razduhovljenem svetu razvrednotenih

Knjiga je zares darilo, ki bogati, je posoda duha za duha. Ven
dar pa polno zaživi šele takrat, ko jo beremo, ko oživljamo mrtve 
črke v podobe, čustva in misli, ko smo stsariteljski v najbitnejšem 
pomenu te besede, ko iz mrtve snovi obujamo duhovni svet m 
se v njem prepoznamo in najdemo. C e se, če še imamo voljo za 
branje knjig in če premoremo potrebno bralno kulturo. Geje 
nimamo več, potem so knjige mrtva, nil'ri^}'[‘̂ rj£4RKElj»

O pričakovanjih o delu držav
nega zbora je dr. Podobnik pove
dal, da bo državni zbor na april
ski seji (pričela se je ta torek) 
obravnaval paket devetih zakonov 
s področja gospodarstva. Državni 
proračun za letošje leto bodo 
obravnavali šele na prvi jesenski 
seji, na kateri pa bodo letos prvič 
hkrati obravnavali tudi že prora
čun za prihodnje leto. Do takrat 
bo proračunsko porabo urejal za
kon o začasnem financiranju v 
letošnjem letu, ki bo rešil ne le 
vprašanje dvanajstin, zaradi kate
rih so že zašle v težave znanost in 
tehnologija, šolstvo in kultura, 
ampak tudi nekatere pomembne 
investicije.

Bojazen, da Slovenija ne bo v 
prvi skupini držav za vstop v 
Evropsko unijo, saj je v zadnjih

DR. JANEZ PODOBNIK O "NO
VI GOVORICI” — Na posnet
ku: Franc But in dr. Janez Podob
nik. (Foto: M. L.-S.)
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dveh letih začela močno zaostajati 
v usklajevanju zakonov z njenimi 
predpisi in standardi, je poudaril, 
da je odločitev, “če bomo ujeli 
vlak ali ne”, še vedno naša. Tako 
bi morali v prihodnjem letu in pol 
samo na področju kmetijstva in 
politike cen spremeniti preko 800 
zakonov, predpisov in standardov, 
kar bo zelo težko, ne pa tudi neiz
vedljivo. Drugače pa je, kar zade
va vključitve v Nato, saj bo tu 
odločitev odvisna od zveze Nato 
in ZDA, čeprav Slovenija za to 
izpolnjuje vsa merila.

Kot predsednik državnega zbo
ra je povedal, da bo tudi opozici
ja, ki je v sedanji sestavi parlamen
ta zelo močna, vedno “dobro 
založena s potrebnimi gradivi”, 
kot član stranke SLS pa, da ne 
podpirajo španskega kompromis
nega predloga, da pa spoštujejo 
odločitev prejšnjega parlamenta 
in še vedno zagovarjajo zakon o 
denacionalizaciji, zato bodo v par
lamentu podprli, naj ustavno so
dišče preveri, če so vse točke pred
laganega referenduma “Zavaruj
mo naše bogastvo” - 30-dnevni 
rok za razpis refrerenduma je 
začel teči prejšnji petek - v skladu 
z ustavo. Na kritično pripombo, 
da “kmetje sedaj še stavkati ne 
morejo, ker je SLS v vladi”, pa je 
Podobnik odgovoril, da so to sto
rili iz odgovornosti do države ter 
da se čutijo dovolj močne, da 
bodo LDS enakovreden partner.

M. LESKOVSEK-SVETE

P E. AGROSERVIS tel.: 068/321-479

Prodajna razstava

VSE ZA VRT
od 21. do 30. aprila

od 7. do 18. ure, sobota in nedelja do 12. ure 
sadike • lončki • korita • orodja • kosilnice • kamini

C—---------
Mercator * KZ Krka, 2.0.0., novo mesto

VINU BREŽICE NAJVIŠJE PRIZNANJE - Sekcija kmetijskih novi
narjev Društva novinarjev Slovenije je letos že osmič podelila priznanja 
slovenski vinski prvak. Priznani slovenski enologi so namreč ocenili 
najboljše vinske polnitve ljubljanskega in gornjeradgonskega sejma ter 
ocenjevanj prerezov letnikov v Mariboru in Novi Gorici. Slovesna raz
glasitev najboljših vin je bila v petek na gradu v Brežicah. Med suhi
mi vini je naslov vinskega pivaka osvojil šardone iz briškega okoliša, 
ki ga je pridelal Dejan Peršolja, med polsuhimi vini je zmagal kerner 
Stanka Leskovarja iz ljutomersko-ormoškega okoliša. Med polslad
kimi vini je najvišjo oceno dobil sivi pinot - izbor Antona Pluta iz 
metliškega okoliša, drugo mesto je pripadalo šardoneju - izbor Vina 
Brežice. Med sladkimi vini je slavil laški rizling - ledeno vino Vinaga 
iz Maribora, drugo mesto pa je pripadlo šardoneju - suhi jagodni iz
bor Vina Brežice. Med rdečimi vini je zmagala modra frankinja - le
deno vino, pridelano v Vinu Brežice, med peninami pa je najvišje 
priznanje dobila zlata radgonska penina iz Radgonskih goric. Najvišje 
priznanje prereza vrhunskih slovenskih polnitev - naziv slovenskega 
vinskega prvaka leta - je pripadlo gostitelju Vinu Brežice. (Foto: T. 
Gazvoda)

p
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OTVORITEV PRENOVLJENE PRODAJALNE »MARKET ŠENTJERNEJ«
V PETEK, 25. APRILA 1997, OB 11. URI

OB OTVORITVI DEGUSTACIJA HRANE IN PIJAČE.



Odpadke kar v en koš?
Še pred dobrim desetletjem ali dvema so se otroci v osnovnih 

šolah učili, da morajo imeti tovarne visoke dimnike. Strupeni 
strupi naj gredo namreč v zrak, ne pa da onesnažujejo Zemljo 
in ljudi na njej. Danes je takšno mišljenje nezaslišano. Meha
nizmi človeške družbe, ki so bili prvotno namenjeni izboljšanju 
življenjskega standarda in razvoju za vsako ceno so vzrok, da 
smo svet pripeljali na rob propada. Reševanje Zemlje se je 
začelo. Thdi če bi z akcijo pomoči Zemlji začeli včeraj, bi bili 
prepozni. Kljub temu lahko iz dneva v dan opažamo, da se stop
nje zastrupitve našega okolja ne zavedamo dovolj. Kolikokrat 
ste se vprašali, ali delate prav, ko vržete v smeti baterijo ali kak 
drug naravi škodljiv izdelek? Se morda pri nakupu čisto 
nedolžnega soka raje odločite za tistega v povratni embalaži 
ali vam je ljubša pijača iz pločevinke? Ali kupite vrečko iz 
naravi prijaznega materiala ali so vam še vedno bolj pri srcu 
vrečke iz “neprebavljivega” polivinila? Če že ni celotivega pro
grama reševanja okolja na državnem nivoju, lahko že z majh
nimi dejanji vsak izmed nas nekaj prispeva k ohranjanju žive
ga na Žemlji. In kakšen je vaš prispevek k temu?

FRANC ŠTAJDOI , referent

____

)HAR,
za gradbeništvo na UE Črnomelj: 
“Embalažo od škropiv skurim. Ne 
vem, če je to dobro, a boljše, kot da 
bi jo odpeljali na odlagališče komu
nalnih odpadkov. Olje v avtu za
menjam na bencinski črpalki, kjer 
obdržijo staro. Akumulatorje odpe
ljem na Dinos, četudi nič ne plača
jo. Baterije vržem v smeti, čeprav bi 
bilo bolje, da bi jih kdo sprejemal 
nazaj.”

MIRA BRODARIČ, medicinska 
sestra iz Rosalnic pri Metliki: “Kar 
se tiče smeti, se ne morem obnašati 
ekološko, četudi bi še tako želela. 
Vsi odpadki gredo namreč v kante 
za smeti, saj nimamo možnosti 
reciklaže. Če pa bi že sortirali od
padke pri izvoru, bi morali poskrbe-

je teh v Sloveniji menda
malo.”

ZDENKA KRANJC, ekonom
ska tehnica iz Brusnic: “Čeprav se 
je zadnja leta odnos do okolja le 
začel spreminjati, pa še zdaleč nis
mo dovolj ozasvešceni in prepogo
sto malomarno ravnamo z odpadki, 
odplakami in škodljivimi posegi v 
okolje. Država bi morala sptodbujati 
ekološki odnos do okolja, k upora
bi okolju prijazne embalaže pa bi 
morala spodbujati tudi industrijo.”

BORNA ŠTAHER, podjetnik s 
Čateža ob Savi: “Pri ločevanju od
padkov sem dosleden, saj to zahte
va tudi lastnik Intermarketa v 
Brežicah, kjer imam trgovino. Tako 
ločujemo papir in plastiko od osta
lih smeti, posebne odpadke, kot so 
olja in baterije, pa oddam na servi
se, saj se zavedam, kakšno škodo 
lahko povzročijo strupene snovi, ko 
pronicajo v zemljo.”

STANE SEBANC, uslužbenec s 
Trščine pri Malkovcu: “Po vseh 
vaseh bi morali odvažati smeti, od
kar to počno pri nas, je namreč 
okolje bolj čisto. Menim, da bi mo
rali zahtevati, naj bi vsak počistil za 
sabo svoje smeti, potem ne bi bilo 
divjih odlagališč raznih okolju in 
torej tudi našemu zdravju zelo ne
varnih odpadkov, od raznih olj pa 
do gnojil m Škropiv...”

MARKO BENEDIČIČ, vodja
Centri........... ....
nosti
“Odnos do okolja se zlasti oblikuje 
v mladosti, zato bi bili prav, če bi 
več pozornosti posvečali okoljski 
vzgoji že v družini in v šoli. Pri otro
cih se da doseči marsikaj na nevsil
jiv način, država pa bi morala po
skrbeti za prevzem nevarnih odpad
kov, tudi baterijskih vložkov.” 

JANJA ŠPAN, tajnica Agencije

tj ni ločenega 
llagojena de-

padkov ne ločujem, 
zbiranja niti ni temu prilagojena de
ponija, sicer pa pazim, da ne vržem 
v smeti odpadkov, ki zastrupljajo 
okolje. Zglede za ločeno zbiranje 
odpadkov lahko vidimo v razvitej
ših državah, in prav bi bilo, da bi 
tudi pri nas začeli s tem.”

ALEŠ ŠTRUMBEU, komercia
list iz Kočevja: “Moj prispevek k 
čistejšemu okolju je, da za svojim 
psom vedno pospravim njegove iz
trebke. Tildi tako majhne reci so pri 
spreminjanju odnosa do ekologije 
pomembne. Več bi morali storiti za 
ločeno zbiranje odpadkov in njiho
vo nadaljnjo predelavo. Pobude za 
to bi morale biti že na lokalnem 
nivoju, ne da čakamo na državo.” 

DARJA BUT, dipl. ekonomistka 
iz Ribnice: “Problem ekologije bo 
eden od poglavitvnih problemov 
sodobne družbe, zato je potrebno 
temu posvetiti več pozornosti ne 
samo potem, ko problem že na
stane, ampak tudi že prej. Ravnati 
bi bilo treba preventivno, predvsem 
osveščati ljudi, zlasti posvečati 
večjo skrb izobraževanju in začeti s 
tem že v šolskem obdobju.”

Ttirizma se...
(Nadaljevanje s 1. strani)

no vključiti v ponudbo svojega 
kraja. Pred 11 leti je na festivalu 
sodelovalo le 8 šol, letos jih je 
sodelovalo kar 81, ki so se pred 
finalom pomerile na območnih 
tekmovanjih, v Kostanjevici pa se 
je na dvodnevnem srečanju pred
stavilo 12 najboljših šol. Zlato 
priznanje so prejele: OŠ Mirana 
Jarca iz Črnomlja, ki se je pred
stavila z jurjevanjem, OŠ Dobrna, 
OŠ Lovrenc na Pohorju, OŠ Blaža 
Arniča iz Luč^ OŠ Ig pri Ljubljani 
in domača OŠ Jožeta Gorjupa, ki 
je prikazala vlogo kruha danes in 
v preteklosti.

“Festival je priložnost za sezna
njanje s preteklostjo in iskanje 
poti v prihodnosti, pomeni vnaša
nje novosti, mladostnega žara v 
turizem svojega kraja in turizem 
Slovenije. V mnoge šole vstopa 
turizem na glavna vrata in turistič
na vzgoja naj bi tudi pod geslom 
“Turizmu pomaga lastna glava” 
postala sestavni del pedagoškega 
procesa. Mladi z mentorji se no
silci pomladi, svežine za naš turi
zem,” je ob otvoritvi festivala v 
petek v Kostanjevici dejal pred
sednik državnega zbora dr. Janez 
Podobnik. Dr. Marjan Rožič, 
predsednik Turistične zveze Slo
venije, ki je poudaril, da je tu
rizem najbolj obetajoča dejavnost 
v svetu, razvojna priložnost Slo
venije in spodbudna prihodnost 
mladih, pa je prepričan, da bi 
morala postati spoznanja najmlaj
ših del skrbi tistih, ki v turizmu 
poklicno delajo, saj osnovnošolci, 
ki sodelujejo v tem projektu, turi
zem spoznavajo in soustvarjajo po 
evropskih merilih.

T. G.

ZADOVOLJNA - Predsednik Slo
venskih krščanskih demokratov 
Lojze Peterle in predsednik dolenj
skega regijskega odbora Lojze Zu
pančič na ponedeljkovem sestanku. 
(Foto: A. B.)

O prenovi SKD
Lojze Peterle na sestanku 
predsednikov regijskih od
borov SKD v Novem mestu

NOVO MESTO - V ponede
ljek zvečer je bil v Novem mestu 
redni mesečni sestanek predsed
nikov regionalnih odborov SKD 
Slovenije. Poleg predsednika 
stranke Lojzeta Peterleta se je 
sestanka udeležila tudi glavna 
tajnica SKD Hilda Tovšak. Pred 
sestankom, ki je bil zaprt za jav
nost, je Peterle dejal, da bo skušal 
dobiti mnenja predsednikov regij
skih odborov o programu stran
karske prenove, ki ga je pred 
dnevi sprejel izvršilni odbor. 
Napovedal je tudi kritičen nastop 
kršcanskodemokratskih poslan
cev na torkovi seji državnega zbo
ra.

Po sestankuje Peterle povedal: 
“Obravnavali smo predlog pro
grama obnove stranke, na katere
ga ni bilo večjih kritičnih pripomb. 
Predsedniki regijskih odborov so 
priporočili, naj bi v torek svet

* V zvezi z novomeškim sestan
kom predsednikov regijskih od
borov seje zgodila nečedna stvar. 
Neznanec je v imenu OO SKD 
Novo mesto kot organizatorja 
tokratnega sestanka tik pred 
sestankom iz Novega mesta poši
ljal telegrame, da je sestanek 
odpovedan.

stranke še ne dokončno odločal o 
predlogu programa, ampak naj bi 
ga potrdil kot podlago za široko 
razpravo v občinskih odborih. To 
priporočilo bom zastopal na tor
kovi seji sveta stranke.

A. B.

Drevesa treh županov v parku
Ob dnevu Zemlje so ali še bodo na Sinjem Vrhu zasadili okrog 180 dreves - Prvi so 
jih posadili vsi trije belokranjski župani - Park, božja pot in naravoslovna učna pot

SINJI VRH - S sobotnim sajenjem dreves, na katero so bili povab
ljeni vsi trije belokranjski župani, gospodarstveniki in svetniki, so na 
Kalu pri Sinjem Vrhu pričeli praznovanje letošnjega dneva Zemlje. V 
teh dneh pa bodo drevesa - skupaj naj bi jih bilo okrog 180 - zasadili še 
učenci osnovnih šol Stari trg, Vinica, Dragatuš, Adlešiči, Podzemelj, 
črnomaljskih šol Loka, Mirana Jarca in Milke Šobar-Nataše ter ljub
ljanski šoli Martina Krpana in Dravlje.

Pobudo za zasaditev dreves je 
dal predsednik turističnega društ
va Sinji Vrh Ivan Černjak. Mladi 
nasad bo rasel v parku, ki ga 
turistično društvo ureja že tri leta. 
V tem času so uredili vodno za
jetje iz leta 1884, od koder dobiva
jo Sinjevrščani pitno vodo, ter 
kapelico pod zajetjem z Marijo 
Lurdsko, zgrajeno pred šestimi 
desetletji. Očistili so tudi kal, kije 
nekdaj vaščanom veliko pomenil. 
Ob čiščenju so iz njega odpeljali 
kar 20 tovornjakov smeti. Ko ga 
bodo popolnoma očistili, bodo z 
Biotehniške fakultete vanj zasa
dili rastlinje, člani turističnega 
društva pa bodo rekonstruirali 
nekdanje perišče. Očistili bodo

tudi zaraščeni breg ter prihodnje 
leto ob dnevu zemlje zopet zasa
dili avtohtona drevesa. Načrtuje
jo, da bo v parku, velikem skoraj 
hektar, na novo raslo kar okrog 
tisoč dreves.

Sinjevrščani nameravajo uredi
ti božjo pot od križa v vasi do 
Marije v kapelici pod zajetjem. 
Sicer pa bosta ta pot in park le del 
naravoslovne učne poti, ki bo 
vodila iz Kota, kjer bodo postavili 
kamen, ki bo označeval najjužnej
šo točko Slovenije, skozi Riblje do 
francoskega kamna na Široki 
Loki, kjer so Belokranjci leta 1813 
pometali v Kolpo francoske vo
jake. Naslednja točka bo Breg,

BODOČI PARK - Vsi trije belokranjski župani, gospodarstveniki in črno
maljska svetnica so v bodočem parku pri kalu, nedaleč od Sinjega Vrha, v 
nedeljo zasadili prve od okrog tisoč sadik, kolikor naj bi jih zasadili letos 
in prihodnje leto. Gre za avtohtona drevesa kot so jerebika, divja češnja, 
javor, jesen, lesnika, divja jablana in tisa. (Foto: M. B.-J.)

Cas podiranja še ni mimo
V Semiču srečanje veterank NOB Dolenjske in Bele krajine 

• Pomen žena pri prenašanju tradicij NOB na mlade

SEMIČ - Občinska organizaci
ja Zveze borcev Semič je minulo 
soboto pripravila srečanje aktiv
nih veterank NOB Dolenjske in 
Bele krajine. Beseda je tekla pred
vsem o delu žensk med drugo 
vojno ter o današnjih aktualnih 
nalogah Zveze borcev.

Tokratna tema srečanja je bilo 
šolstvo med NOB, zlasti v Beli 
krajini in na Primorskem, ki gaje 
prebrala Slavica Pavlič. Upokoje
na učiteljica Ivanka Mestnik je 
predstavila nekaj odlomkov iz 
svoje knjige “Izlet v čas”, kije izšla 
v zbirki Partizanski pisci. Silva 
Jančan, ravnateljica semiške os
novne šole, kjer je bilo srečanje, je 
predstavila šolo, pevke iz Žužem
berka pa so zapele nekaj pesmi. 
Dragica Rome je spregovorila o 
negovanju tradicij NOB. Dejala 
je, da želijo, da bi v parlamentu 
deloval odbor, ki bi obravnaval 
probleme nasilja med vojno ter jih 
reševal po evropskih standardih, 
in ne strankarsko. Omenila je še, 
da so mislili, da je čas podiranja 
spomenikov že mimo, a žal ni.

Ker je povprečna starost članov 
Zveze borcev že več kot 76 let, 
sami ne zmorejo več učinkovito 
pomagati potrebnim, zato je Ro- 
metova svetovala, naj sodelujejo z 
za to usposobljenimi organizaci
jami in službami. Še vedno pa lah
ko obiskujejo starejše in bolne in 
jim namenijo toplo besedo. Opo
zorila je, da organizacija Zveze 
borcev prav zaradi starosti članov 
odmira, živela pa bo naprej le, če

MONOGRAFIJE ZA DARILO -
Dragica Rome (desno) je podarila 
monografije Branka Suhyja Slavi
ci Pavlič (na levi), Ivanki Mestnik 
in Silvi Jančan. (Foto: M. B.-J.)

bodo po spremenjenem statutu 
ZB hitreje sprejemali vanjo tudi 
simpatizerje. Angelca Žiberna, 
predstavnica veterank pri repub
liškem odboru ZB, pa je dodala, 
da so otroci pod velikim strankar
skim pritiskom, zato je prva nalo
ga žena, da na otroke prenašajo 
tradicije NOB.

M. B.-J.

Ljubljansb pismo

“Svetel zgled” 
poslancev in 

funkcionarjev
Pesek v oči državljanov

LJUBLJANA - Kot vemo, je 
državni zbor 26. marca po hi
trem postopku sprejel zakon, s 
katerim bodo plače državnih 
funkcionarjev za leto dni za
mrznjene. Ti bodo aprila prejeli 
še enako plačo kot marca, kas
neje pa jo bodo izračunavali na 
podlagi povprečne plače v zad
njem lanskem tromesečju, ki 
znaša 127.746 tolarjev.

Enoletna zamrznitev funk
cionarskih plač je (bila), jasno, 
v prvi vrsti politična gesta 
strank vladne koalicije, s kate
ro naj bi v Sloveniji končno 
zamrznili plače nad inflacijo in 
s tem povečali konkurenčnost 
slovenskega gospodarstva na 
tujih trgih. Toda za tem ukre
pom se skriva precej več, kot je 
videti na prvi pogled: začetek 
uresničevanja večletnega pro
grama uravnoteženega gospo
darskega razvoja, ki bo še kako 
vplival na naše življenje. Obeta 
se nam zategovanje pasu. Vla
daje delodajalske organizacije 
že pozvala, naj poskrbijo za 
ustavitev rasti menedžerskih 
plač. Delodajalci so ministru za 
delo, družino in socialne zadeve

kjer še vedno melje mlin, pa skozi 
Špeharje in Dalnje njive na Sinji 
Vrh. Tu bo poleg parka na ogled 
še etnološki muzej, katerega 
zametke že imajo. To učno pot, 
dolgo približno 6 kilometrov, 
pripravlja turistično društvo v 
sodelovanju s krajevno skupnost
jo Sinji Vrh, po njej pa se bo moč 
sprehoditi že letošnjo jesen.

M. BEZEK-JAKŠE

JEDRSKA ELEKTRARNA 
POVSEM IZKORIŠČENA

KRŠKO - Nuklearna elek
trarna Krško je v marcu do
segla 100-odstotno razpolož
ljivost in izkoriščenost, proiz
vedla pa je 468.164 MWh 
električne energije. Pri tem 
se je Sava segrela v mejah 
dovoljenega, koncentracija 
radioaktivnosti pa je bila v 
mejah normale. Marca so 
uskladiščili 6 sodov srednje 
radioaktivnih odpadkov, s 
čimer se je skupno število 
sodov povečalo na 3.634.

OSILNICA ZA 
PRAZNIK OTVORITVE

OSILNICA - Za praznik občine 
Osilnica 1. maj bo glavna prosla
va ob 10. uri, ko bodo po govoru 
župana Antona Kovača in kul
turnem programu odprli prenov
ljene in nanovo urejene šolske 
prostore; novi TV pretvornik, kjer 
bodo tudi naprave za telekomove 
in mobitelove zveze; krstili pa 
bodo tudi novo gasilsko črpalko.

16. DELAVSKO 
SREČANJE NA 

DEBENCU
DEBENEC PRI MIRNI - 

Območna organizacija Zveze 
svobodnih sindikatov Slove
nije za Dolenjko vabi na 16. 
tradicionalno delavsko sre
čanje 1. miga na Debencu pri 
Mirni. Srečanje bo pričel ob 
11. uri s koncertom Občinski 
pihalni orkester Trebnje, 
spregovoril bo varuh člove
kovih pravic Ivo Bisjak, po
delili pa bodo priznanja ob
močne organizacije ZSSS. 
Nastopile bodo tudi trebanj
ske mažoretke in Krjavelj iz ' 
Modre kronike.

že izjavili, da sprejemajo pobu
do.

Odločitev vlade, da državne
mu zboru predlaga zamrznitev 
funkcionarskih plač, je v javno
sti naletela na pohvalo. To 
odločitev pozdravljajo tudi v 
sindikatih, vendar hkrati opo
zarjajo, da so zdaj na vrsti še 
menedžerske plače, ki so se v 
zadnjem času razbohotile čez 
normalne meje. Sindikati že 
leta ponavljajo zahtevo, da 
mora biti osnovni plačni sistem 
za vse enak. Vendar so od dolo
čitve osnovnih plač leta 1993 do 
današnjih razlike med njimi vse 
bolj očitne. Tako so npr. po
slancem in funkcionarjem vsa
ko leto zrasle za 12 odstotkov, 
vsem drugim pa samo za jx>1 to
liko.

Ob vsem tem medijskem hru
pu zaradi znenadne spomla
danske zamrznitve plač pa je le 
treba povedati, da “prizadetih” 
ta “svetli vzgled” z vrha države 
ne bo prehudo prizadel. Bistvo 
zgodbe o zamrznitvi plač po
slancev in funkcionarjev je to, 
da si ne bodo več mogli določati 
takšnega sistema plač, po kater
em so jim plače rastle hitreje od 
inflacije in družbene produk
tivnosti, kar je pomenilo, da so 
eno govorili, drugo po počeli. 
Če bodo te plače, ki povprečno 
mesečno znašajo od 380.000 do 
425.000 tolarjev neto, zamrz
njene deset mesecev, se bodo 
zmanjšale za 5-6 odstotkov, 
kolikor naj bi v tem obdobju 
znašala inflacija. V plačilnih ku
vertah se jim bo nabiralo še 
vedno veliko denarja. Da bi se 
komu preveč smilili...

VINKO BLATNIK
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Novomeška kronika
SECURITY - Na vhodnih vra

tih v novomeško gimnazijo je 
oguljena nalepka, na kateri piše, 
da “objekt varuje Bradač securi- 
ty”. Očitno je varovanje uspešno. 
Že od začetka šolskega leta ni v 
gimnazijo vstopil niti en dijak.

PLOŠČE - Bolj kot v prosluli 
gimnaziji bi bilo varstvo kakšne 
security potrebno na Novem trgu. 
Na zgornjem in spodnjem delu 
novega marmornega kolosa so se 
huliganski razbijači v svoji delov
ni vnemi znesli nad marmornimi 
ploščami, s katerimi so obloženi 
podporni stebri in pročelje. Raz
bitih je več plošč in človek se 
sprašuje, če hodi ta objestna ban
da ob koncih tedna okoli opita in 
s krampi v rokah ali za take pod
vige zadostujejo njihove trde bu- 
tice.

STUDENEC - Družba novo
meških upokojencev, ki rada hodi 
na izlete v novomeško okolico, je 
zašla tudi v idilični kr»j njihove 
mladosti - k izviru potoka v pri
jetni vasici Škijanče. Pa so nalete
li na ograjen prostor, v katerem 
so se pasle krave, tik nad stu
dencem je nasad sadnega drevja, 
ki ga seveda izdatno škropijo in 
gnojijo, nedaleč stran pa ležijo 
izrabljene avtomobilske gume. 
Konec idile. Evropa pred vrati!

SLIKA - Vodstvo novomeške
ga odbora SKD je zelo strpno. Na 
steni v novih prostorih stranke, v 
katerih je včasih delovala propad
la novomeška Novotehna, visita 
dve uokvirjeni fotografiji. Z ene 
se smehlja predsednik SKD Loj
ze Peterle, ki ga v sedanjih znot- 
rajstrankarskih pretresih vodstvo 
OO SKD Novo mesto brezpogoj
no podpira, na drugi, res bolj 
zakriti, pa so smejoči se člani 
SKD-jevske liste za zadnje občin
ske volitve. Med njimi visita tudi 
podpisnika sedanje Peterletu 
nasprotne struje - dr. Vida Čado
nič Špelič in novomeški župan 
Koncilija.

Ena gospa je rekla, da bo 
cvičkarija največja prireditev 
ob 1. maju. Nekateri pa bi radi 
še cvičku spremenili barvo.

HUDOKLINOV 
CVIČEK NAJBOLJŠI
ŠENTJERNEJ - Na ocenjeva

nju vin, ki ga je organiziralo 
društvo vinogradnikov Šentjer
nej, je med cvički zmagal vzorec 
Antona Hudoklina z Loke, drugo 
mesto je pripadlo Anici Kos iz 
Loke, tretje Francu Martinčiču iz 
Smalčje vasi, četrto in peto me
sto pa sta zasedla Anton Luzar in 
Davorin Rangus. Najboljši laški 
rizling je imel Franc Šinkovec, 
kerner Anton Vovko, beli pinot 
Andrej Lindič, šardone Franc 
Martinčič in dolenjsko belo Stane 
Grubar.

Suhokranjski drobiž
ni

Tudi KAMERMAN - Stane 
Maver, odlični fotograf, doma iz 
Češnjic pri Zagradcu, je poznan 
tudi po fotostudiu, ki ga ima na 
Dvoru. Rad fotografira, rad pa 
tudi prime videokamero in pos
name slovesen dogodek. Dogod
kov je v tej dolini kar precej, dosti 
Pa snema tudi ob porokah, rojst
nih dnevih, obhajilu in birmi.

SPOMLADANSKO ČIŠČE
NJE - V soboto, 26. aprila, bo 
Potekala celodnevna delovna 
akcija - urejanje in čiščenje oko
lja. TD Žužemberk-Dvor se bo 
letos pridružilo akciji spomladan
skega čiščenja, ki ga organizira 
ministrstvo za okolje in prostor 
skupaj s Turistično zvezo Slove
nije. S tem projektom naj bi dvig
nili ekološko zavest, uredili okoli
co hiš, blokov, vasi, balkone in 
okenske police, zasadili rože oko
li trgovin, gostinskih objektov in 
avtobusnih postaj, uredili parke 
in označili ter preprečevali divja 
odlagališča smeti. Skratka, po
metli pred svojim pragom.

S. M.

Mii I 2 N A Ž I H 6 B Č I N MM*

ZA PRIZIDEK - Takole so s sokom, kot se v šoli spodobi, po podpisu 
pogodbe o izgradnji prizidka k osnovni šoli Šmihel nazdravili (z leve) 
ravnateljica Irena Hlača, župan Franci Koncilija in direktor Obrtne zadruge 
Hrast Martin Bajuk. (Foto: A. B.)

JUTRI PEVSKA REVIJA ZA 
DAN UPORA IN PRVI MAJ

NOVO MESTO-Območ
na zveza društev upokojen
cev Novo mesto bo jutri zve
čer počastila dan upora in 
prvi maj z revijo upokojen
skih pevskih zborov v kultur
nem centru Janeza Trdine. 
Prireditev se bo pod pokro

viteljstvom župana mestne 
občine Francija Koncilije 
začela ob 19. uri, na njej pa 
bodo sodelovalipevski zbori 

ijencev iz Žužemberka,upokoji
Škocjaiocjana, Straže in Novega 
mesta. Kot gostje bodo na
stopile tudi ljudske pevke iz 
Otovca v Beli krajini. Pevsko 
revijo so omogočili tovarna 
zdravil Krka, Dolenjska ban
ka in BTC Novo mesto.

Brusniška šola praznovala 120 let
Na sobotni prireditvi so učenci v kulturnem programu prikazali projektno nalogo, 

ki sojo izdali tudi v knjigi Brusnice skozi čas - Število učencev se povečuje

BRUSNICE • Brusničani so imeli v soboto praznik. Ob 120-letnici 
šole so njihovi otroci ob pomoči učiteljev in ravnatelja v šoli pripravili 
kulturno prireditev, na kateri so slikovito predstavili več kot leto tra
jajoč projekt, kjer so raziskovali podobo svojega kraja nekoč in danes. 
V sklopu prireditev ob 120-letnici šole so že lani jeseni organizirali 
slikarsko kolonijo Pod Gorjanci 96, na kateri je sodelovalo 12 slikar
jev iz cele Slovenije, spomladi pa so v počastitev te obletnice ob šoli 
posadili 24 češnjevih dreves; pred kratkim so svoje projektno delo izdali 
tudi v knjigi Brusnice skozi čas. Sobotne prireditve so se udeležili tudi 
gostje, med i^jimi novomeški župan Franci Koncilija, ki je v spomin na 
visoko obletnico izročil šoli priznanje.

PRAZNIČNO OD 120-LETNICI ŠOLE - Brusničani so v soboto prazno
vali visok jubilej svoje šole. Osnovnošolci so ob tej priložnosti pripravili 
bogat in prijeten kulturni program, zelo pa so se potrudili tudi njihovi starši, 
ki so poskrbeli za pogostitev. (Foto: J. Dorniž)

AVTOMOBILSKE INOVACIJE - Prejšnji četrtek in petek je na Otočcu 
in v Revozu potekala konferenca o inovativni avtomobilski tehnologiji, ki 
se je je udeležilo več kot 200 strojnih inženirjev in tehnikov iz Slovenije, 
profesorji iz ljubljanske in mariborske univerze, predstavniki ministrstev, 
Gospodarske zbornice in ugledni tuji strokovnjaki. Konferenco, ki je poteka
la pod pokroviteljstvom novomeškega Revoza, je odprl predsednik uprave 
te firme Bernard Coursat (nas sliki). (Foto: A. B.)

Brusniški otroci so dobili prve
ga učitelja - to je bil Franc De- 
želan - leta 1872. Ta jih je učil 
branja, pisanja in računanja kar 
na svojem domu. Prvo šolo (eno- 
razrednico) so Brusnice dobile 
leta 1877 v stavbi, kjer je danes 
KZ Krka. Leta 1911 je bila zgra
jena nova šola; danes so v tej stav
bi pošta, krajevni urad, trgovina in 
bistro. Pred dvajsetimi leti pa je 
bila zgrajena moderna šola, v ka
teri poteka pouk še danes. V enaj
stih oddelkih imajo na šoli 240 
učencev skupaj z oddelkom za 
predšolske otroke. “Število otrok 
se na naši šoli zadnje čase pove
čuje; na nižji stopnji imamo že po 
dva oddelka vsakega razreda,

PRAZNOVANJE DNEVA 
UPORA IN 1. MAJA

DOLENJSKE TOPLICE - KS 
bo v sodelovanju s KO ZZB NOV, 
DU in OŠ Dolenjske Toplice v 
nedeljo, 27. aprila, ob 16. uri v 
domači osnovni šoli priredila 
slavnostno akademijo v počastitev 
dneva upora in praznika dela. V 
kulturnem programu bodo sode
lovali: pevski zbor DU Straža pod 
vodstvom Mitje Bukovca, osnov
nošolci, recitatorji sekcije za kul
turo pri DU Dolenjske Toplice. V 
zabavnem delu bo nastopil an
sambel Mavrica. Pokrovitelji pri
reditve so Zdravilišče Dolenjske 
Toplice, Iris, d.o.o., Novo mesto in 
drugi. Ce bo lepo vreme, bodo po 
dolini spet zagoreli kresovi.

tako da nam že primanjkuje pro
stora, še več težav pa bomo imeli 
ob vstopu v devetletko,” pove 
ravnatelj brusniške osnovne šole 
Jože Jazbec. Predvsem bi potre-

Jože Jazbec

bovali dodaten prostor za vrtec, 
zato se z občino dogovarjajo, da 
bo potrebno dodaten prostor 
prizidati šoli ali pa ga poiskali kje 
drugje v vasi.

Brusniški osnovnošolci se lahko 
pohvalijo z uspehi na najrazličnej
ših tekmovanjih. Največji uspeh 
so dosegli njihovi mladi nogome
taši, ki so postali občinski in 
medobčinski prvaki v malem 
nogometu. Vsako leto se izkažejo 
tudi na tekmovanju iz nemščine in 
na drugih tekmovanjih, zelo raz
vito pa imajo tudi računalništvo.

Prizidek za novo šolsko leto
Pri OŠ Šmihel začeli graditi prizidek - Nujna nova šola 

na Drski ■ Letos še gradnja v Podgradu in na Grmu

NOVO MESTO - V ponede
ljek sta novomeški župan Franci 
Koncilija in direktor Obrtne za
druge Hrast v osnovni šoli Šmihel 
v prisotnosti ravnateljice Irene 
Hlača, predsednice sveta staršev, 
učiteljic in učencev podpisala po
godbo o gradnji prizidka k tej 
novomeški šoli. Vrednost del 
znaša dobrih 78 milijonov tolar
jev, prizidek pa bo končan najkas
neje do začetka septembra.

V prizidku bo 5 učilnic, 2 kabi
neta, garderobe, kuhinja in pro
storna avla, v kateri bodo lahko 
potekale tudi razne prireditve.

Proti vračanju fevdalne lastnine
Z letne skupščine ZB NOV: vojni veterani proti vračanju fevdalne lastnine in drugih 

naravnih bogastev posameznikom in Cerkvi - Pred junijskim srečanjem v Prečni

NOVO MESTO - Območna organizacija združenj ZB NOV iz občin 
Novo mesto, Šentjernej in Škocjan ima v 26 krajevnih organizacijah 
1543 članov. Na redni letni skupščini je 17. aprila pregledala enoletno 
delo in določila nadaljnje naloge.

Ob tem je najprej poročal pred
sednik območnega odbora Ludvik 
Golob. Ena izmed najpogostnej- 
ših dejavnosti veteranske orga
nizacije ostaja skrb za socialno- 
zdravstveno varstvo borcev in 
udeležencev NOB. Med člani jih 
je v starosti od 70 do nad 90 let kar 
837, izmed katerih jih je vsaj 264 
potrebnih tuje pomoči oz. poseb
ne skrbi.

Precej je bilo lani narejenega 
pri obnavljanju 137 spomenikov, 
spominskih obeležij in pri vzdr
ževanju grobov ter grobišč NOB 
v treh občinah. Udeležba na raz
nih proslavah ter počastitvah ob
letnic je bila zadovoljiva, marsikje 
celo znatno večja kot prejšnja leta. 
Pred borčevskimi vrstami Dolenj
ske je letos odgovorna naloga: 55- 
letnica ustanovitve prvih sloven
skih brigad, bataljonov, odredov

in rasti OF v naših krajih bo tre
ba dostojno predstaviti na vseslo
venskem partizanskem taboru, ki 
bo junija v Prečni.

Razprava je opozorila na kriti
čen čas naraščanja brezposelno
sti in socialnih stisk. Kot nepoli
tična in nestrankarska organizaci
ja se ZB načelno strinja z vsemi, 
ki hočejo v Sloveniji zavarovati 
gozdove, zemljo in druga naravna 
bogastva. Je proti vračanju last
nine, ki izvira iz davno preživetih 
fevdalnih odnosov, pa tudi proti 
odškodninam za tata premože
nja. Iz domoljubne zavesti, narod
noobrambnih in ekoloških raz
logov vztraja tudi Zveza borcev 
pri ohranitvi in zavarovanju na
ravnega bogastva republike.

Precej so na skupščini govorili 
o tesnejšem sodelovanju ZB, upo
kojencev, Rdečega križa in stro

kovnih služb pri pomoči številnim 
občanom, ki so na robu preživetja 
in socialnih stisk. Združene sile bi 
pri reševanju teh nalog dosegale 
večje uspehe, razdrobljenost de
narja in akcij pa dostikrat prav 
zato ne doseže vseh tistih, ki so 
pomoči najbolj potrebni.

Spomnili so se tudi majske pro
slave ob 55. obletnici ustanovitve 
Gorjanskega bataljona, ki bo na 
šentjernejskem hipodromu. - 
Večji posluh mora veljati tudi 
deležu, so poudarili številni dele
gati, ki ga v delo ZB prinašajo 
aktivi žensk in simpatizerk z ZB.

Krajevne organizacije bodo 
pomagale zbrati podatke o žrtvah 
nacifašizma iz naših krajev, po
trebne za mednarodni muzej Ho- 
lokavstva v Washingtonu. Tam so 
zdaj zbrani obsežni podatki pred
vsem trpljenju Židov v 2. svetov
ni vojni, manjkajo pa podatki o 
stotisočih takih žrtev iz številnih 
evropskih držav.

TONE GOŠN1K

Prizidek je samo del pri ureditvi te 
šole. Dokončna ureditev bo sku
paj veljala 434 milijonov tolarjev; 
do sedaj so naredili za 144 mili
jonov tolarjev, od tega je mini
strstvo za šolstvo dalo 44 mili
jonov tolarjev. “Naša šola je 
največja osnovna šola v novome
ški občini,” je povedala ravnate
ljica. Šolo obiskuje 1.014 učenk in 
učencev v 42-ih oddelkih. V Šmi
helu poteka pouk kar na treh 
lokacijah, kar povzroča velike 
težave. “Največja želja otrok, 
učiteljev in staršev je, da bi konč
no v Šmihelu imeli pouk v eni 
stavbi, da bi imeli telovadnico in 
vse drugo, kar imajo ostale šole,” 
pravi ravnateljica. Za to pa ne bo 
dovolj ne prizidek ne še načrto
vana gradnja telovadnice in zuna
nja ureditev, marveč bo treba 
zgraditi še novo šolo na Drski. Pri 
tej gradnji pa se zatika tako rekoč 
od začetka. Od predvidenih 900 
milijonov tolarjev je doslej šlo za 
gradnjo le dobrih 140 milijonov.

Drugi večji problem na tem 
področju v Novem mestu je grad
nja telovadnice pri srednješol
skem centru, kjer pa se zadnje
čase stvari premikajo. Sicer pa bi, 
kot je dejal župan Koncilija, po
trebovali za gradnjo in ureditev 
šol v občini okoli 3 milijarde tolar
jev, kar je celoleten občinski 
proračun. Za letos je poleg pri
zidka v Šmihelu v planu še dogra
ditev in prenova šole v Podgradu, 
kar bo stalo 70 milijonov tolarjev; 
od tega je v občinskem proračunu 
zagotovljenih 37 milijonov tolar
jev, ostalo bo prispevala država. 
Končno bodo začeli graditi pri
zidek k grmski šoli, ki bo veljal 143 
milijonov tolarjev; letos bo na vo
ljo 76 milijonov tolarjev, država 
pa naj bi za to gradnjo prispevala 
63 milijonov. Obnova šole na Pre
volah bo veljala 90 milijonov to
larjev, vendar ta dela niso pred
videna za letos, kot tudi ne grad
nja telovadnice pri šoli na Dvoru.

A. B.

“Imamo 20 računalnikov, so
dobne tiskalnike, povezani pa smo 
tudi preko Interneta in ob tej 
priložnosti so naši učenci na Inter
netu predstavili naš projekt Brus
nice skozi čas,” pove ravnatelj. Na 
šoli so pripravili tudi razstavo, 
kjer so pokazali, kaj vse so odkrili, 
ko so raziskali svojo preteklost, pa 
tudi svoje likovne in druge iz
delke.

V projektno nalogo so bili 
vključeni vsi na šoli. Ko so otroci 
zbrali ustno izročilo o kraju in nji
hovi šoli, so učitelji skupaj z 
ravnateljem v arhivih in muzeju 
poiskali stare dokumente, ki so 
izpovedi dopolnili. “Iskali smo 
korenine šolstva, pri tem pa smo 
ugotavljali, kako bogato kulturno 
in naravno dediščino imamo,” je 
dejal ravnatelj. In ker želijo to 
kulturno dediščino ohraniti tudi 
kasnejšim rodovom, so nalogo 
izdali tudi v knjižni obliki.

J. DORNIŽ

• Učitelj na šolah in univerzah 
ne more vzgojiti posameznikov, 
vzgoji le vrste. (Lichtenberg)

Prvega maja 
srečanje na 
Javorovici

Govornik podpredsednik 
vlade Marjan Podobnik

Priljubljeno prvomajsko 
srečanje na planini Javorovi
ca nad Pleterjami bo prihod
nji četrtek. Tradicionalna 
slovesnost je namenje'na po
častitvi pokojnih borcev 4. 
bataljona Cankarjeve bri
gade, krajevnemu prazniku 
Šentjerneja in mednarodne
mu dnevu dela. Obiskovalci 
od blizu in daleč se bodo 
začeli zbirati pri spominskem 
hramu že kmalu po 10. uri. 
Na planino bodo pripravili 
tudi dva pohoda: domači lov
ci bodo šli na pot iz Vrhpolja 
do koče na Pragu. Pohodna 
enota rezervnih starešin in 
mladine bo šla od Krvavega 
kamna prek Gospodične po 
gozdnem robu do Javorovi
ce, kjer bodo skupno poroča
li o prehojeni poti.

Slavnostni govornik na 
srečanju bo podpredsednik

• Obveščamo vse, ki želijo 
na proslavo 1. maja, ob 11. 
uri na Javorovici, da bo orga
niziran avtobusni prevoz, in 
sicer bo avtobus odpeljal ob 
9.30 izpred osnovne šole Grm 
v Novem mestu, ustavil na 
postajališču pri Mestni obči
ni, nato na postajališču v 
Ločni (plava laguna), v Žabji 
vasi pri blagovnici KZ Krka, 
na avtobusni postaji na Ma
lem Slatniku in preko Šent
jerneja do Javorovice. Udele
ženci naj se prijavijo pisno 
ali telefonično Območnemu 
odboru ZB NOB, Novo me
sto, tel. 325-111, do 28. apri
la 1997.

slovenske vlade Marjan Po
dobnik, ki bo že zjutraj go
voril s predstavniki občine v 
Šentjerneju, obiskal pa bo 
tudi samostan Pleterje. Ob 
11. uri bo komemoracija s 
polaganjem vencev v spomin- 
skem hramu, nakar bosta 
zbrane pozdravila predsed
nik KS in šentjernejski žu
pan. Navzoč bo častni vod 
slovenske vojske, lovci in 
gasilci pa bodo poskrbeli, da 
na Javorovici ne bo ničesar 
manjkalo.

Tudi letos vabijo odbori 
borcev Cankarjeve brigade, 
Gorjanskega bataljona in 15. 
divizije BOB svoje člane, 
svojce padlih borcev ter dru
ge udeležence NOB na pri
jetno snidenje na Javorovici.
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MŠŠ I 2 NAŠIH OBČIN MM
Drugo leto začetek dozidave šole?Revščina trka

Na 00 RK Črnomelj opažajo, 
da se vse več ljudi zateka k 

njim po pomoč
ČRNOMELJ, SEMIČ - 

Območna organizacija Rde
čega križa Črnomelj, ki obse
ga črnomaljsko in semiško 
občino, ima v 16 krajevnih 
organizacijah RK okrog 150 
aktivistov in 4.000 članov. 
Tako kot vsa leta doslej tudi 
letos v RK namenjajo poseb
no pozornost dejavnosti mla
dih članov in mladine, krvo
dajalstvu, zdravstveni, poiz
vedovalni in socialni dejav
nosti.

Prav slednji pa bo dan še 
poseben poudarek, saj je 
pomoč človeku, družini v sti
ski najpomembnejša naloga 
te humanitarne organizacije. 
Na RK v Črnomlju opažajo, 
da se je zaradi gospodarskih 
razmer življenjska raven pre
bivalcev zlasti črnomaljske 
občine precej poslabšala. 
Zato je vse več socialno ogro
ženih družin in posamezni
kov, tudi zaradi tega, ker so 
pri mnogih, ki so že na robu 
preživetja, še begunci iz BiH. 
Tako so lani oskrbeli s pre
hrambenimi paketi, moko, 
oblačili, posteljnino in dru
gim 300 družin. Ob novem

letu pa obiščejo vse starejše, 
bolne in invalidne v obeh 
občinah, stanovalce doma 
starejših občanov v Črnom
lju ter pripravijo srečanje za 
starejše od 70 let.

Letos nameravajo posveti
ti veliko pozornost tudi krvo
dajalstvu. Lani se je redne 
dvodnevne krvodajalske ak
cije, ki jo je pripravil Zavod 
za transfuzijo krvi iz Ljub
ljane, udeležilo 350 krvoda
jalcev, medtem ko je odšlo na 
odvzem krvi v Novo mesto 
311 krvodajalcev. Zadovoljni 
so, ker pri njih ni čutiti manj
šega zanimanja za krvodajal
stvo kot marsikje v Sloveniji, 
marveč celo nekoliko nara-

* P.rav te dni pobirajo akti
visti RK po krajevnih orga
nizacijah članarino, zato na 
območni organizaciji RK 
prosfjo, da jih ne zavrnejo že 
na vratih. Članarina namreč 
ostane krajevnim organizaci
jam RK, namenijo pa jo za 
srečanja starostnikov ter 
obiske pri starejših, bolnih 
in invalidnih.

šča. Letos pa bodo prvič pri
pravili tudi 14-dnevno leto
vanje zdravstveno in socialno 
ogroženih 61 otrok iz semi- 
ške in črnomaljske občine na 
Debelem Rtiču.

M. B.-J.

Na metliški osnovni šoli pripravili ob dnevu šole pester in obsežen program, v katerem 
so sodelovali vsi učenci - Upanje, da bo šola končno dobila prepotreben prizidek

METLIKA • V tukajšnji osnovni šoli so v soboto pripravili dan šole, 
ki so mu dali naslov “Pozdrav pomladi”. Delavnice, predstavitev pou
ka in zaključna prireditev so bile povezane s pomladjo, a čeprav bi bilo 
težko našteti vse, kar se je v sobotnem dopoldnevu prepletalo na šoli, 
so se kot rdeča nit vlekli belokranjski ljudski običaji, povezani pred
vsem s pomladjo.

Kot je na zaključni prireditvi, 
na kateri so nastopili skoraj vsi 
učenci šole, dejal ravnatelj Jože 
Mozetič, si ob dnevu šole pomla
di niso izbrali po naključju, saj 
šola simbolizira ta letni čas. Za 
vse, kar so prikazali na prireditvi, 
pa so potrebovali veliko časa, tru-^ 
da in vztrajnosti, saj so priprave 
potekale kar nekaj mesecev. Star
ši pa so s svojim obiskom dali 
priznanje otroškemu delu. Veliko 
staršev in starih staršev je ob dne
vu šole z otroki tudi ustvarjalo, 
kar je dokaz, da živijo s šolo.

Ta pomlad pa naj bi prinesla

nekaj več upanja za dograditev 
šole. Že lani, ob 30-letnici nove 
metliške šole, je bilo slišati veliko 
lepih besed o razširitvi šole, na 
katero šolniki opozarjajo že dlje 
časa. Pravkar je v pripravi projekt
na dokumentacija, ki naj bi bila 
končana v letošnjem letu. Sedaj 
čakajo na republiški razpis za 
sredstva za razširitev šole, seveda 
pa mora polovico denarja za 
naložbo zagotoviti občina, drugo 
polovico pa republika. Če bo de
nar, bodo začeli z gradnjo v pri
hodnjem letu.

Prizidek bodo postavili med

PRIJAVE ZA 
RAZSTAVO DROBNICE

SEMIČ - Društvo rejcev 
drobnice Bele krajine obve
šča vse člane, da lahko prija
vijo svoje živali na razstavo 
drobnice, ki bo 8. junija v 
Semiču. Vsi ostali, ki želijo 
sodelovati na kupoprodaj
nem sejmu, naj pridejo na 
sejem, ki bo hkrati z razsta
vo, z vso potrebno dokumen
tacijo. Društvo zbira tudi pri
jave vseh, ki bodo želeli pro- 
dajati-blago na stojnicah. 
Dodatne informacije je moč 
dobiti do 20. maja pri Stanku 
Pašiču, tel. 67-676, in sicer po 
20. uri.

DAN SOLE

V soboto, 19. aprila, smo imeli 
v šoli Suhor dan šole, ki smo ga 
poimenovali “Pozdrav pomladi”. 
Pripravili smo kulturni program, 
potem pa smo imeli štafetne igre. 
Na koncu smo se igrali še med 
dvema ognjema. Učenci smo tek
movali proti staršem in v obeh ig
rah smo zmagali. Bilo nam je zelo 
lepo.

TINA DAMJANOVIČ, 3. r. 
računalniški krožek 

OŠ Metlika- podružnica Suhor

BELOKRANJSKI POZDRA V POMLADI - Metliški osnovnošolci so ob 
dnevu šole prikazali pestro dejavnost pri pouku in pri interesnih dejavnostih. 
Izdelovali so piščali, rogove, pisanice, zmaje, vezli, razstavili domače jedi 
(na fotografiji), izdali šolsko glasilo Bele breze, pokazali vrsto poskusov, 
razstav, predstavili pouk angleškega jezika in še kaj. Vse prikazano v 
učilnicah in na zaključni prireditvi pa je imelo skupno dvoje: belokranjske 
ljudske običaje in pomlad. (Foto: M. B.-J.)

športno dvorano in šolo, v štirih 
etažah pa bodo na približno 2.000 
kv. metrih pridobili 12 novih 
učilnic in kabinetov, knjižnico, 
računalnico, preuredili pa bodo 
jedilnico, kuhinjo in gospodinjsko 
učilnico. Sicer pa bodo, ko bo pro
jekt izdelan, pripravili tudi širšo 
predstavitev. Z dozidavo bo ime
la metliška šola prostore za de
vetletno šolanje, s ki bo na nekate
rih osnovnih šolah poskusno 
pričelo jeseni leta 1999. Metliško 
šolo pa že sedaj, ob 8-letnem 
šolanju, pesti velika prostorska 
stiska, saj nekaj nižjih razredov 
obiskuje pouk tudi popoldne. Se 
pa učitelji na šoli z izobraževa
njem in doizobraževanjem že 
pripravljajo na 9-letko.

M. B.-J.

“CHARLEYJEVA TETA” 
V SEMIČU

SEMIČ - Kulturno društvo 
Orel iz Semiča vabi v soboto, 26. 
aprila, ob 20. uri v tukajšnji kul
turni dom Jože Mihelčič na ogled 
komedije “Charleyjeva teta” ama
terskega gledališča DPD Svoboda 
iz Starega trga pri Ložu. Pred
prodaja vstopnic po 500 tolaijev je 
v samopostrežbi Dolenjke market 
v Semiču ter pred predstavo.

ZBIRANJE OBLAČIL
ČRNOMELJ - Na območni 

organizaciji Rdečega križa Črno
melj zbirajo oblačila, obutev in 
posteljnino vsak dan od 8. do 12. 
ure. Vse prinešeno naj bo čisto.

PRIJAVE ZA 
VINSKO VIGRED
METLIKA - Prireditveni 

odbor Vinske vigredi 97 vabi 
izdelovalce izdelkov domače 
obrti, ki želijo razstavljati na 
prireditvi v Metliki, da se pri
javijo Jožetu Nemaniču (tel. 
58-135). Vsi, ki želijo igrati 
na srečanju harmonikarjev v 
okviru Vinske vigredi, pa naj 
se prijavijo Ediju Maceletu 
(tel. 58-2691. Srečanje har
monikarjev bo v nedeljo, 18. 
maja, ob 12. uri.

Izgube vode še vedno prevelike
Medtem ko je črnomaljska Komunala zaključila leto z dobičkom, pa ji povzroča velike 
izgube vodooskrba - Dolgi in stari cevovodi, številne okvare, oporečna voda na zajetjih

ČRNOMELJ, SEMIČ - Črnomaljsko javno podjetje Komunala je 
preteklo leto zaključilo s 3,5 milijona tolarjev dobička. Samo pri vo- 
dooskrbi pa je pridelalo za skoraj 10 milijonov tolarjev izgube. Glavni 
razlog za takšen primapjkfj^j so bile cene, ki so bile vedno v zaostanku 
v primerjavi s stroški. Ti pa so pri črnomaljskem vodovodu veliki. Zato 
tudi za letošnje leto načrtujejo pri vodooskrbi za 10,7 milijona tolarjev 
primanjkljaja.

• Prepir tistih, ki se ljubijo, ob
navlja ljubezen. (Terene)

Črnomaljski vodovod, ki oskr
buje 87 naselij oziroma 16.000 
prebivalcev v črnomaljski in semi- 
ški občini, ima namreč veliko 
vodohranov, dolge cevovode, 
vodo pa tudi večkrat prečrpavajo. 
Ker so cevovodi stari, je vsako leto 
vsaj 500 večjih okvar, vzdržujejo 
pa 59 km primarnega in 128 km 
sekundarnega omrežja ter 134 km 
hišnih priključkov. Poleg tega na 
leto opravijo več kot 350 prevozov

vode s cisterno. V lanskem letu so 
uporabnikom dobavili dobrih 916 
tisoč prost, metrov vode. Gospo
dinjstva so porabila za 23 odst. več 
vode, kot so načrtovali, ostali po
rabniki pa 29 odst. manj od načr
tovanega. Tudi v tem tiči vzrok za 
slabše poslovanje vodooskrbe, saj 
je cena vode za gospodarstvo bi
stveno višja kot za gospodinjstva.

Na Komunali opozarjajo, da, 
kljub temu da so se precej trudili

“Orel” še brez svojega gnezda

izboljšati pitno vodo, z uspehi niso 
povsem zadovoljni. Njena kako
vost se namreč zaradi oporečne 
vode na zajetjih, starega vodovod
nega omrežja, številnih okvar in 
premajhnih vodohranskih zmog
ljivosti bistveno ne izboljšuje.

Zato so lani na Komunali pričeli 
modernizirati klorne naprave v 
vodohranu v Dobličah. Tako bodo 
natrijev hipoklorid nadomestili s 
klordioksidom. Še vedno pa bo 
ostal nerešen problem onesnaže
nosti zajetij ter slabih vodovodov.

Na Komunali so poskušali tudi 
čim bolj zmanjšati vodne izgube. 
Porabo električne energije jim je 
uspelo zmanjšati za 23 odst., a 
vodne izgube so še vedno velike, 
saj znašajo vsaj 34 odst.

M. B.-J.

OD JURJEVEGA DO 
FLORJANOVEGA
ČRNOMELJ - V Črnom

lju bo od četrtka, 24. aprila, 
do nedelje, 4. maju, vrsta pri
reditev pod skupnim naslo
vom “Od jurjevega do flor- 
janovega”. 24. aprila bo ob 
20. uri v Špeličevi hiši otvori
tev razstave slik akadem
skega slikarja Galeba Baiee.
V soboto, 26. aprila, bo ob 20. 
uri v črnomaljskem kultur
nem domu jubilejni koncert 
lovskega PZ Zveze lovskih 
družin Bele krajine ob iye- 
govi 15. obletnici delovanja.
V nedeljo, 4. maja, pa bo ob 
7,30 promenadni koncert 
godbe na pihala, pol ure 
pozneje v farni cerkvi sloves
na maša v čast sv. Florjanu, 
ob 9. uri pa bo gasilcem na
zdravil črnomaljski župan in 
poslanec v DZ Andrej Fab
jan. Župan bo tudi boter no
vega vozila, ki ga bodo ob tej 
priložnosti slovesno prevze
li in krstili črnomaljski gasil
ci. Tokrat bo prvič bolšji se
jem, ob 15. uri pa bo pod 
lipami na gričku vrtna veseli-

V Semiču že tretje leto deluje kulturno društvo Orel, ki vsako leto pripravi vrsto odmevnih 
prireditev - Živi skromno z denarjem občine in sponzorjev - Se brez prostorov

SEMIČ - Semiško kulturno društvo Orel je bilo ustanovljeno febru
arja 1995, in sicer na pobudo mešanega cerkvenega pevskega zbora in 
moškega pevskega zbora sv. Štefan ter nekaterih posameznikov. Pred
sednica društva je Marija Stariha.

Danes vključuje društvo poleg 
prej omenjenih zborov še dekliško 
pevsko skupino, pritrkovalce, 
mlade Črmošnjičane pod vod
stvom Marije Zupančič ter dram
sko skupino. Šteje okrog 50 čla
nov, vendar mnogi sodelujejo v 
več skupinah, na pomoč pa več
krat z veseljem priskočijo tudi 
drugi, ki sploh niso člani Orla. V 
preteklem letu je kulturno dru
štvo Orel pripravilo številne pri
reditve. V letošnjem letu pa so bili 
precej odmevni Krakarjevi dnevi 
s slikarsko razstavo, recitalom 
Krakaijevih, Papeževih in Gerkši- 
čevih pesmi ter recitalom Slomšek 
med nami. S prireditvijo so se iz
kazali tudi ob materinskem dne
vu in pripravili recital Morje. 
“Odprti smo za pobude drugih in

ne gledamo ozko. Ce pripravimo 
prireditev, povabimo tudi druge, 
če pa organizirajo prireditev dru
gi, sodelujejo tudi člani Orla, 
predvsem moški pevski zbor sv.

Marija Stariha

Stefan,” pove Starihova.
Predsednica društva potarna, 

ker nimajo svojega prostora, am
pak se sestajajo kar v veroučnih 
učilnicah v župnišču. A vse kaže, 
da bodo le dobili svoj prostor v 
župnišču. “Za začetek bi bili veseli 
že, če bi si delili prostor skupaj s 
športnim društvom Orel, kije tudi 
brezdomec,” pravi Marija. TUdi 
kar zadeva porabo denarja, so sk
romni in delajo z velikim odreka
njem. Denar dobijo glede na delo 
in program iz občinskega prora
čuna, kar pa poleg članarine ne 
zadostuje, zato iščejo še sponzor
je in donatorje. Starihova je zado
voljna, da imajo na semiški občini 
razumevanje zanje, po njenem 
prepričanju prav zaradi pestre 
dejavnosti. “Dobro pa bi bilo, če 
bi bilo v semiški občini več kul
turnih društev, kajti konkurenca 
je zdrava,” razmišlja Starihova.

M. BEZEK-JAKŠE

POJ Z MENOJ! - V Metliki je bila v soboto pod naslovom "Poj z menoj!" 
19. revija odraslih pevskih zborov Bele krajine. Nastopili so moški PZ sv. 
Štefan iz Semiča in ženski pevski zbor Semič z zborovodkinjo Agato Jud- 
nič, oktet Vitis iz Metlike z umetniškim vodjo Matejo Jakša-Jurkovič, lov
ski PZ ZLD Bele krajine iz Črnomlja z zborovodjem Francem Milekom, 
cerkveni moški PZ Metlika pod vodstvom Albina Žnidariča, moški PZ Belt 
iz Črnomlja z zborovodkinjo Majdo Veselič (na fotografiji), dekliški PZ 
Ivan Navratil iz Metlike z zborovodkinjo Matejo Jakša-JUrkovič, mešani 
PZ Dobliče pod vodstvom Cvetke Banovec in mešani PZ Črnomelj z zboro
vodkinjo Ani Jankovič-Šober. (Foto: M. B.-J.)

Sprehod po Metliki
RAZUMLJIVO JE, da človek 

ne more biti član folklorne sku
pine, v kateri plešejo predvsem 
mladi, do upokojitve. Vsak sam 
najbolje občuti, kdaj naj dvigne 
sidro, malo pa je takšnih, ki ob 
odhodu vrnejo zaupani jim inven
tar: noše, glasbila in podobno. 
Nad “pozabljivostjo” se vodstvo 
folkloristov huduje, kajti zadeve 
niso poceni, denarja za nakup 
novih reči pa navratilovci tudi ni
majo. Prošnje in opozorila po vr
nitvi izposojenega zaležejo bolj 
malo, drugih, manj demokratič
nih metod, pa tudi ni na voljo.

28. APRILA BO OB 20. URI 
V METLIŠKEM kulturnem do
mu prvo praznovanje dne, ko je 
bila 29. aprila 1365 Metlika prvič 
omenjena kot mesto. Na prire
ditvi bodo nastopale domače sku
pine in posamezniki. Pridite, pri
jetneje bo, če nas bo več!

MOST ČEZ LAHINJO NA 
PRIMOSTKU je že dobil ime: 
Noetov most. Popravljali so ga 
namreč zelo dolgo in kljub pro
metni signalizaciji je večkrat 
prišlo do vroče krvi, kajti pred
nost so hoteli imeti tako tisti, ki 
so prihajali iz metliške smeri, kot 
tisti, ki so prihrumeli iz smeri 
Črnomlja. Ljudstvo se sprašuje, 
kdo bo odprl prenovljeni most, in 
hkrati odgovarja, da mora to biti 
metliški župan, pa čeprav v rodne 
Geršiče zavije že pred mostom.

TESTIRANJE
ŠKROPILNIC

METLIKA - Kmetijska sve
tovalna služba Metlika organi
zira testiranje pršilnikov in 
škropilnic. Prijavite se čimprej 
na tel. 58-585, kjer boste dobili 
tudi podrobnejše informacije.

Črnomaljski drobir
PROMETNI ZNAK - Črno

maljci se lahko f>ohvalijo, da ima
jo kar tri bencinske črpalke. 
Črpalkarji pa radi povedo, da so 
pri njih pogoste stranke iz Met
like. Pri vsem skupaj pa je nerod
no, da sta pri bencinskem servisu 
OMV Istrabenz kar dva promet
na znaka, ki prepovedujeta zavi
janje na črpalko z metliške stra
ni. Metliški vozniki še raziskuje
jo, kdo je postavil znaka, dom
nevajo pa, da metliški črpalkarji, 
ki so na ta način hoteli preprečiti 
Metličanom, da bi “tankali" v 
Črnomlju.

ROMI IN SMETI - V Komu
nali ne vedo, kako bi preprečili 
Romom brskanje po deponiji ko
munalnih odpadkov pri Vrano- 
vičih. Poskusili so jih menda preg
nati že s policijo, a so se Romi, 
takoj ko so se policisti umaknili, 
vrnili na odlagališče odpadkov. 
Eden od svetnikov je predlagal 
brskanje pod nadzorom, kar se 
tudi ne da uresničiti zaradi za
konov. Povsem po naključju pa je 
metodo, kako učinkovito odgnati 
Rome z deponije, odkrila novi
narka Dolenjskega lista: ko se je 
s fotoaparatom pojavila na de
poniji, so jo Romi - nekateri kar 
po vseh štirih - s svetlobno hit
rostjo pobrisali z odlagališča, ob 
tem pa vpili: “Bežimo, bežimo, če 
ne, bomo v Tedniku!” Morda bi 
bila Komunala pri odganjanju 
Romov učinkovita, če bi na eno 
od dreves ob odlagališču odpad
kov namestila kamero, pa četudi 
samo leseno...

DREVESA - Nedeljskega sa
jenja dreves ob dnevu Zemlje se 
je na Sinjem Vrhu udeležila le 
ena od črnomaljskih svetnic in 
svetnikov, čeprav so bili na seji na 
akcijo povabljeni vsi. Spomin 
očitno ni zapustil le svetnice Vike 
Lozar. Ali pa morda drugi raje na 
seji sadijo rožice kot pa v naravi 
prava drevesa.

Semiške tropine
URA - Svetnik v metliškem 

občinskem svetu Alojz Malenšek 
je predlagal, da bi v sejni sobi 
metliške oočine, kjer svet zaseda, 
namestili uro. V sejni sobi semi- 
škega gasilskega doma, kjer zase
da semiški občinski svet, ki ga 
vodi Alojzov brat Anton, na ste
ni visi velika ura, pa to še ni zago
tovilo, da bi bile seje sveta kaj 
krajše.

ZAMUDA - Sajenja dreves na 
Sinjem Vrhu sta se ob dnevu 
Zemlje iz semiške občine udele
žila le župan Janko Bukovec in 
Mira Ivanovič, sicer zaposlena na 
Zavodu za varstvo naravne in 
kulturne dediščine Novo mesto. 
Obema je bilo skupno, da sta 
prišla, ko so drugi že končali z 
delom. Mira je pogozdovalce si
cer dobila še v gozdu, župan pa že 
ob malici. Razlogi za Mirino za
mudo niso poznani, župan pa je 
prišel na Sinji Vrh v dobri veri, da 
je točen, a se je zmotil za nekaj ur. 
Pa saj ne čudi, ko pa ga vabijo na 
vse strani, tako da včasih komaj 
še ve, kje se ga drži glava.
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Drobne iz Kočevja
ZAOKROŽENA CELOTA - 

Na vprašanje občinskega svetni
ka Alojza Ivančiča, ali se bo po 
projektu, ki ga je za razširitev in 
ureditev kočevskega pokopališča 
naredil arhitekt Bruno Urh, po
kopališče razširilo, je direktorica 
Komunale Bernarda Poje na zad
nji seji občinskega sveta odgovo
rila, da bo pokopališče po novem 
zaokrožena celota, da pa ne ve, 
ali se bo s tem zagotovila tudi 
možnost za večje število grobov, 
ker še ni videla projekta. Kot že 
na toliko nezadovoljivih odgo
vorov pristojnih na povsem jasna 
in konkretna vprašanja občinskih 
svetnikov je imel svetnik Tone 
Rakovič tudi na to pojasnilo 
“pripravljeno” pripombo. Dejal 
je, da ima krog, ne glede na to, ali 
je večji ali manjši, vedno in v 
vsakem primeru 360 stopinj, da 
pa prav zato, kot kaže, za nekate
re ni pomembno, kako velik je 
krog.

AZBESTNE CEVI - Zeleni 
Kočevja (in še marsikdo drug!) 
očitno niso na tekočem s sodob
nimi spoznanji, sicer v.d. direk
torja kočevskega Hydrovoda 
Matije Klariča ne bi vprašali, kdaj 
bo Hydrovod na Kočevskem za
menjal azbestne cevi. Klarič 
namreč pravi, da “literatura pra
vi, da ni dokazov, da bi bile azbe
stne cevi škodljive zdravju”. Zato 
zaradi sanitarnih razlogov azbest
nih cevi na Ktjčevskem ne bodo 
zamenjevali. Če oziroma ko jih 
bodo, bodo to namreč storili le 
zato, ker so v kisli zemlji azbest
ne cevi že načete!

OBČAN SPRAŠUJE- 
MEDVED ODGOVARJA

- Kaj meniš o našem top
ništvu?

• Vse najlepše: če je te na 
naši strani toliko žrtev, koliko 
jih bo šele na sovražni!

Ribniški zobotrebci
TRADICIONALNO “REŠE

TO” - Ribničani ne morejo iz 
svoje kože in ostajajo zvesti svoje
mu izročilu. Svojo tradicionalnost 
so izpričali tudi ob izbiri imena za 
načrtovano novo uradno glasilo 
ribniške občine. Če je kdo gojil 
upanje, da to ne bo “Rešeto”, je 
bil v veliki manjšini. Predlog, da bi 
se imenovalo “Glas Ribnice” ni 
prišel niti na glasovanje!

SOCIALNA STANOVANJA - 
V ribniški občini imajo 18 mladih 
družin, ki čakajo na socialna 
stanovanja, možnosti, da bi jim 
stanovanja zagotovili, pa ni skoraj 
nobenih. Potreba po socialnih 
stanovanjih je zato celo presegla 
potrebo po zagotovitvi primernih 
prostorov za tako pomembno hu
manitarno organizacijo, kot je 
območna organizacija Rdečega 
križa Ribnica. Ta seje na ribniško 
občino obrnila s prošnjo, da ji 
omogoči brezplačen najem pro
storov na Knafljevem,trgu 4. Ne
kdanje prostore Varstveno de
lovnega centra Ribnica bodo 
namreč preuredili v socialno sta
novanje.

JAVNI VRTEC RIBNICA - Po 
težavah z imenom za ribniški 
vrtec, ki so ga občinski svetniki 
proti volji vrtca poimenovali pre
prosto samo Vrtec Ribnica, so s 
spremembo odloka o ustanovitvi 
vrtca na zadnji seji sveta svetniki 
zagotovili, da je “volk ostal sit, 
koza pa”... no, če že ne povsem 
cela, pa vsaj bolj zadovoljna. Svet
niki so namreč tokrat ugodili 
predlogu vrtca, da se ne imenuje
jo več “Vzgojno-varstveni zavod”, 
ampak “Javni vrtec”.

laški sel
ŽIVČNI SALAMARJI - Za

sebni izdelovalci salam, ki so 
svoje izdelke prinesli v oceno 
strokovni komisiji v gostilni Kro
peč na Mali Slevici, so bili pred 
razglasitvijo rezultatov tako živč
ni, da so pili celo brezalkoholne 
pijače.
. USTANOVILI ŠOLSKO 
ŠPORTNO DRUŠTVO - V La
ščah so ustanovili šolsko športno 
društvo in vanj vključili tudi 
starše mladih športnikov. Priča
kujejo, da bodo športniki skupaj 
z vaditelji, prosvetnimi delavci in 
starši lažje reševali mnoge zade
ve, od katerih so bili zdaj starši 
odrinjeni. Gre za zbiranje denar
ja, odločitve v zvezi s smučarskim 
in skakalnim športom, bolj odda
ljen cilj pa je izgradnja plavalne- 
g2 bazena

SPET USPEŠNO PREPEVA
LI - Na reviji pevskih zborov v 
Ljubljani sta sodelovala tudi mla
dinski in otroški pevski zbor iz 
Velikih Lašč, ki sta pod vodstvom 
Majde Kokošinek dosegla velik 
aplavz. Zapeli so tudi pesem, ki jo 
je le zanje uglasbil skladatelj But- 
lcovič.

SESTANEK EKOLOGOV - 
Minuli petek je bil v Laščah se
stanek predstavnikov eko šol iz 
vse Slovenije. Na njem so spreje
li tudi statut eko šol.

MŠŠ IZ N A Šl H OBČIM mš
Referendum za 
samoprispevek 

bo 11. maja
Občani kočevske občine se 

bodo izrekali o treh naložbah
KOČEVJE - V nedeljo, 11. 

maja, se bodo občani kočevske 
občine na referendumu odločali o 
uvedbi štiriletnega samoprispevka 
za tri prepotrebne investicije v 
šolstvo in šport: novo osnovno 
šolo v Mestnem logu, športno 
dvorano v Kočevju in telovadnico 
pri OŠ Stara Cerkev. Vse tri inve
sticije so za kočevsko občino 
nujne, prednost pa bo imela nova 
šola, ki jo bodo začeli graditi pri
hodnji mesec.

Če bodo volilci glasovali za 
uvedbo samoprispevka, bodo 
občani občine Kočevje plačevali 
samoprispevek od 1. julija letos do 
30. junija 2001. Plačeval se bo po 
stopnji 1,5 odst. od neto plač, 
pokojnin oz. drugih prejemkov, 
po kateri se bo v štirih letih zbra
lo 400 milijonov tolarjev, od kate
rih bi jih 265,5 milijona namenili 
za novo šolo, 86 milijonov za 
športno dvorano in 48,5 milijona 
za telovadnico v Stari Cerkvi. Z 
izglasovanim samoprispevkom bi 
v Kočevju rešili več problemov 
hkrati: 380 otrok iz OŠ v Stari 
Cervi bi dobilo dolgo željeno te
lovadnico, okoli 1200 kočevskih 
otrok bi rešili dvoizmenskega 
pouka, kočevskim športnikom pa 
bi omogočili normalnejše pogoje 
za delo in možnosti za organiza
cijo raznih športnih tekmovanj 
tudi doma.

Celotni stroški vseh treh inve
sticij bodo znašali okoli milijardo 
in 69 milijonov tolarjev, od kate
rih jih bo več kot polovico prispe
vala država, saj bo za novo šolo v 
Kočevju in telovadnico v Stari 
Cervi zagotovila polovico potreb
nega denarja, za športno dvorano 
na celo še več. Športno dvorano 
bodo namreč gradili v okviru re
konstrukcije in dograditve stare 
gimnazijske stavbe za potrebe 
gimnazije, ki jo bo financiralo 
ministrstvo za šport, kočevska 
občina pa bo morala zagotoviti le 
toliko denarja, kolikor bo športna 
dvorana večja in dražja od na
vadne šolske telovadnice.

M. L.-S.

• Za izhod iz težav ne potre
bujemo poti, potrebujemo avto
cesto. (Cjuha)

Mag. Tatjana Devjak

Brez maščevanja 
in metanja 

polen pod noge
Spomenka Hribar govorila 

na večeru v Ribnici
RIBNICA - Gostja večera 

Kluba prijateljev Miklove 
h iše v Ribnici je bila Spomen
ka Hribar, med drugim tudi 
zelo prizadevna članica De
mosove koalicijie, ki se je 
kasneje razšla z svojimi poli
tičnimi somišljeniki.

Poleg plebiscita in osamos
vojitve je bila po njegovem 
mnenju spravna maša v Ko
čevskem Rogu tretji mejnik v 
novejši slovenski zgdovini. 
Dajala je upanje, da se bo 
kmalu končalo obdobje so
vraštva, obračunov in more
bitnih pogromov. Pomemb
no je, da tiste politične sile, ki 
so gradile svojo strategijo na 
obujanju sovraštva, na ne
kdanjih zamerah, nekako ni
so dosegle svojega uspeha; 
niso bile dovolj nagrajene na 
volitvah, tako da se čas so
vraštva umirja.

“V prihodnje nas čaka 
trdo in kruto osveščanje, da 
smo zase sami odgovorni. 
Imam občutek je dejala Hri
barjeva, da se tega ne zaveda
jo navadni ljudje in tudi poli
tiki ne, saj še vedno trošimo 
energijo za škodljive prijeme, 
ideje in način odnosov med 
nami. Vsaj do leta 2000 se 
moramo zbrati in ugotoviti, 
da nihče ni več odgovoren za 
nas, saj nismo usodno ogro
ženi od zunaj. Če bomo spre
gledali to odgovornost, se bo 
med ljudimi čutilo nekakšno 
usihanje narodove ustvarjal
nosti in veselja do življenja. 
Ko to mine, pa ni pravega 
izvira za ustavrjalnost, za gra
ditev prihodnosti in, če hoče
te, tudi sanj. To je tisto umi
ranje na obroke. Za stanje po 
osamosvojitve je bila odgo
vorna takratna Demosova 
koalicija, ki ji ne moremo za
nikati osamosvojitvenih za
slug. Nihaj v desno pa je bil 
prevelik, preveč je bilo zah
tev po razčiščevanju in obra
čunavanju, premalo pa zave
stnega prizadevanja, da mo
ramo začeti drugače, na pod
lagi sprave in nacionalnega 
soglasja. Zato je vedno naj
bolj kriv tisti, ki je na obisti. 
Po 1992 ima največjo odgo
vornost vladajoča koalicija, 
ki je izpustila veliko prilož
nost, da bi umirila strasti in 
predvsem preprečila mani
puliranje z zgodovino.

Zadeve okoli Kočevskega 
Roga niso končane ne na de
janski ravni in ne na simbo
lični. Pred sedmimi leti je bila 
imenovana posebna vladna 
komisija - katere članice sem 
- za ureditev grobišč. V Rogu 
ni bilo narejeno skoraj nič. 
Tudi pri popravi krivic bi bilo 
treba nekatere stavri doreči, 
a brez revanšizma in meta
nja polen pod noge,” je deja
la Spomenka Hribar.

M. GLAVONJIČ

Do nove občine ne na škodo Ribnice
Svet KS Sodražica sklenil, da se krajevna skupnost izloči v novo občino - Svetniki 
vztrajali, da je predlog potrebno obravnavati še na odborih - Izredne seje ne bo

RIBNICA - Ribniški občinski svetniki so na zadnji seji sveta prejšnji 
četrtek sprejeli odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica 
in ribniškega zdravstvenega doma ter spremembe in dopolnitve odlo
kov o ustanovitvi obeh ribniških osnovnih šol in vrtca. Do tedaj dokaj 
enotno mnenje svetnikov, ki se je izpričalo tudi ob sprejemu osnutka' 
odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila (proti je glasoval 
le en svetnik), pa seje razdelilo ob glasovanju o predlogu, da bi o pobudi 
krajevne skupnosti Sodražica za izločitev dela občine Ribnica v novo 
občino Sodražica ribniški občinski svet odločal na izredni seji.

Svet KS Sodražica je na svoji 
seji 27. marca soglasno sprejel 
sklep, da se KS Sodražica kot del 
občine Ribnica izloči v novo 
občino Sodražica. Pobudo, da
občinski svet sprejme sklep o 
izločitvi dela ribniške občine v 
novo občino Sodražica, so naslo
vili na ribniški občinski svet, ki pa 
je po sprejetem dnevnem redu 
njihovo pobudo obravnaval zgolj 
kot informacijo.

Medtem ko je predsednik ob
činskega sveta Andrej Mate pou
daril, da ne govori z vidika intere-

V TRADITIONES TUDI 
ZAHODNA DOLENJSKA

LJUBLJANA - Pri Slovenski 
akademiji znanosti in umetnosti je 
bila 21. aprila tiskovna konferen
ca II. razreda, na kateri so novi
narjem, akademikom in drugim 
gostom predstavili Zbornik Inšti
tuta za slovensko narodopisje pri 
Znanstvenoraziskovalnem centru 
SAZU “Traditiones” št. 25 in 
Tarasa Kermaunerja “Tugomerja 
II.” Traditiones s podnaslovom 
“Besede in reči” je predstavila 
njihova urednica dr. Marija Sta
nonik, Tugomerja pa avtor. Tradi
tiones 25, ki so izšle z letnico 1996, 
obsegajo preko 500 strani prispev
kov predvsem znanih in priznanih 
strokovnjakov za razna področja, 
nekaj pa je tudi priložnostnih 
sodelavcev (med katerimi bo za 
območje zahodne Dolenjske zani
miv zapis Jožeta Primca “Nekdaj 
in danes v zgornji Kolpski doli
ni”).

sa ribniške občine, ampak izključ
no z vidika postopka, ko ugotav
lja, da pobuda ni v skladu z 10. čle
nom občinskega statuta, pa je 
svetnik Lado Orel odkrito sprego
voril, da je prav vsebina pobude 
tisti problem, o katerem bi mora
li spregovoriti. “Na ustanovitev 
nove občine Sodražica ne more
mo gledati samo z vidika uteme
ljenosti oziroma koristnosti za KS 
Sodražica, ampak tudi koristno
sti ali škodljivosti za celotno 
ribniško občino,” je dejal Orel in

AFRIŠKI VTISI JANEZA 
KONEČNIKA

RIBNICA - Proti koncu lan
skega leta je skupina slovenskih 
gozdarjev obiskala Zahodno Afri
ko. Temeljito so raziskali območje 
Malija in Slonokoščene obale. 
Gozdarji teh dve držav so pred
stavili prehod iz tropskega dežev
nega gozda preko savan do sušnih 
predelov Sahare. Med udeleženci 
je bil tudi Janez Konečnik iz 
Kočevja, ki je pridno nabiral vtise 
in posnetke.

VEČER KLASIČNE 
HARMONIKE

RIBNICA - Glasbena šola Rib
nica in Miklova hiša sta pripravili 
večer klasične harmonike. Pred
stavila sta se Mateja Prem Kolar 
in Erno Sebastian, oba profesor
ja harmonike na Srednji baletni 
šoli v Ljubljani.

predlagal, naj zato občinska stro
kovna služa pripravi strokovne 
podlage za določanje, ki jih naj 
najprej pregledajo odbori in šele 
nato svet. S 7 glasovi za, 11 proti 
in enim vzdržanim glasom pa so 
svetniki nato tudi zavrnili predlog, 
da bi se svet odločil o pobudi na 
izredni seji 8. maja.

M. L.-S.

KOČEVSKA LDS O VRAČANJU CERKVI - Na tiskovni konferenci, ki 
jo je prejšnjo sredo pripravil kočevski odbor LDS z namenom, da pred
stavi delo stranke, njeno novo vodstvo in načrte za delo v prihodnje, so med 
aktualnimi političnimi vprašanji največ pozornosti posvetili pobudi ZLSD 
za razpis referenduma "Zavarujmo naše bogastvo!" Poudarili so, da gre 
za vprašanje, ki v veliki meri zadeva prav Kočevsko, saj ima ta največ 
državnih gozdov, ter da je njihovo stališče, da ti gozdovi ostanejo v državni 
lasti za javne funkcije. “Realna bojazen je, da cerkev ne bo dobila samo 
1.000 hektarjev, kot sta predlagala LDS in Černač, ampak mnogo več, ker 
vprašanje ZLSD ne bo zdržalo ustavne presoje, "je opozoril vodja no
voustanovljene ekološke skupine znotraj izvršnega odbora kočevske LDS 
Ciril Strumbelj in dodal, da je odnos do lastnine gozdov oziroma vračanja 
cerkvi samo eno izmed vprašanj, ki jih je potrebno urediti v odnosu med 
državo in cerkvijo. Na posnetku (od leve proti desni): podpredsednik LDS 
Kočevje Anton Čolnar, predsednik Urban Dobovšek in vodja ekološke 
skupine Ciril Strumbelj (Foto: M. L.-S.)

Podžupanjinih sto dni je mimo
Mag. Tatjana Devjak, podžupanja občine Velike Lašče po dobrih treh mesecih opravljanja 

nove dolžnosti: Bolje je v stroki kot v politiki, kjer je treba imeti močne živce

VELIKE LAŠČE - Na vprašanje, kako ocenjuje svojih prvih sto dni 
podžupanovanja v luči tega, kar je ob prevzemu te dolžnosti 
pričakovala, da bo uredila ali izboljšala, je mag. Tatjana Devjak, ki ob 
redni zaposlitvi opravlja po novem letu še dolžnost podžupanje, odgo
vorila:

“Nekatera moja pričakovanja 
so se izpolnila, druga pa ne. Do 
sprememb na boljše prihaja v 
občini počasi in ni vse odvisno od 
mene, ampak tudi od vseh ostalih 
ljudi. Ugotavljam pa, da je dolž
nost podžupanje primerna bolj za 
tiste, ki imajo boljše živce. Bolje 
se je držati stroke kot politike. 
Občinski svet je sestavljen iz

Krpanova kobila:
“S pluženjem in kidanjem sne

ga ob zadnjem sneženju 21. in 22. 
aprila je bilo hudo, a še huje bi 
bilo kidati in plužiti sneg poleti, ko 
je vroče.”

moških, na najbolj odgovornih 
mestih v občini pa sta poleg mene 
le še tajnica občine mag. Jerica 
Lovšin-Tomšič in predsednica 
odbora za družbene dejavnosti 
Ivanka Peterlin.”

Podžupanjo Devjakovo so za
dolžili predvsem za področje kul
ture, šolstva in drugih družbenih 
dejavnosti ter turizma. O doga
janjih na teh področjih podžupa
nja Devjakova meni:

“V Velikih Laščah je velika kul
turna revščina, saj uspešno deluje
jo le pevski zbori in kino. Oživeti 
je potrebno še gledališko skupino 
in folkloro. V jesensko-zimski se
zoni načrtujemo v Laščah 3 do 4

gostovanja gledališč iz Ljubljane, 
in to z deli lahkotnejšega značaja. 
Kulturne dejavnosti pa so priza
devne na Robu (predvsem dram
ska skupina) in na Hirjaku. Tru- 
baijeva domačija, Turjak in pohod 
po kulturni poti sodijo na področ
je kulture in turizma. Za Trubar- 
jevino urejajo uradne zadeve na 
občini Ljubljana Vič-Rudnik, ven
dar bi morali pohiteti, saj je 
turistična sezona in sezona izletov 
tu. Obiskovalci že prihajajo.

Šola v Laščah nujno potrebuje 
še dodatne prostore, saj spet grozi 
dvoizmenski pouk, ki smo se ga z 
veliko napora komaj znebili. Po
trebno bo veliko napora, da bomo 
pri odgovornih republiških orga
nih kaj dosegli. V Laščah je veli
ko težav, odkar smo občina in 
moramo za vse skrbeti sami.””

J. PRIMC

PLAZ BODO SANIRALI
DRAGA - Direkcija za 

ceste je objavila razpis za iz
vajalca, ki naj bi saniral velik 
plaz, ki že dolgo ogroža re
gionalno cesto R 373 tik nad 
mejnim prehodom Podplani- 
na. Zaradi drsenja močno iz
podjeda asfaltno prevleko, ki 
poka, se pogreza in dviguje in 
je skoraj neprevozna. Sicer 
pa celotni odsek (4 km) pro
pada, na kar že dolgo opomi
njajo pristojni in občani, ki v 
tem predelu žive. Dodatno 
jim je življenje zagrenila še 
meja in je to eden redkih pre
delov Slovenije, kjer cesta je, 
a po njej ne morejo ne to
vornjaki ne avtobus.

A. K.

V SOBOTO PSE NA 
CEPLJENJE

VELIKE LAŠČE - Veterinar
ski zavod ljubljanske regije orga
nizira cepljenje psov proti stekli
ni za območje občine Velike La
šče, in sicer to soboto, 26. aprila.

ČIŠČENJE PRED 
PRAZNIKOM

OSILNICA - Občina Osilnica 
je pred 1. majem, občinskim praz
nikom, organizirala 20. aprila či
stilno akcijo, ki se je je udeležilo 
okoli 120 krajanov. Ribiči so či
stili bregove Kolpe in Čabranke, 
lovci svoje revirje, ostali občani pa 
po vaseh in okoli cerkev. Hkrati so 
organizirali podobno akcijo tudi 
hrvaški ribiči iz Čabra in Broda na 
Kolpi. Pri Čabrancih je bila ude
ležba dobra, na območju Turkov 
pa slabša.

JUTRI REVIJA 
PEVSKIH ZBOROV

VELIKE LAŠČE - Jutri, v 
petek, 25. aprila, ob 19,30 bo v 
Levstikovem domu v Velikih La
ščah 27. revija pevskih zborov, v 
katerih pojejo odrasli pevci. Orga
nizirata jo Zveza kulturnih orga
nizacij Ljubljana Vič-Rudnik in 
KUD Primož Trubar iz Velikih 
Lašč. To je že 27. revija zborov z 
območja nekdanje občine Ljublja
na Vič-Rudnik.

POUČEVANJE BOLNIH
VELIKE LAŠČE - Skupni pro

jekt o poučevanju bolnih otrok 
pripravljata vodstvo Kliničnega 
centra Ljubljana in osnovna šola 
Turjak, ki je podružnica šole 
Primoža Trubarja iz Velikih Lašč. 
V bolnišnicah je precej bolnih 
otrok, ki ne morejo obiskovati 
pouka. Projekt pa naj bi v okviru 
možnosti zagotovil, da bi bili bolni 
šolarji tudi v bolnišnici deležni 
izobraževanja in bi tako v kar 
največji meri nadoknadili tisto, 
kar bi sicer zaradi bolezni izgubili.

Jože Lampe 
bo štiri leta 

vodil KUD Gallus
Vabijo nove člane

RIBNICA - V Ribnici so 
pred 15 leti ustanovili kul- 
turno-umetniško društvo 
Gallus. Društvo šteje več kot 
100 dejavnih članov, ki so 
“razvrščeni” v mešanem pev
skem zboru in Vitri, ki jih 
vodi Bernarda Kogovšek, za 
mlajšo in starejšo gledališko 
skupino skrbita Vesna Pošt- 
rak in Drago Milinovič, ples
no skupino vodi Diana Drob
nič, medtem ko je pred krat
kim pod streho KUD-a vsto
pila tudi glasbena skupina 
Trenutek, ki jo vodi Marjana 
Klun. V njej prepeva šest 
mladih deklet.

V poročilu o delu teh sku
pin - prebrali so ga na sobot
nem občnem zboru - so zapi
sali, da so delo v preteklosti 
dobro opravili, ob večji de
narni podpori in pripravlje
nosti vseh pa bi lahko storili 
še veliko več. V nekaterih 
skupinah čutijo pomanjka
nje elanov, zato vabijo medse 
pevce, dobrodošli pa so tudi 
vsi drugi, predvsem igralci.

Delo dramske sekcije so 
ocenili kot zelo uspešno, zato 
bodo v prihodnje pošebno 
pozornost namenih tej ust
varjalni prvini, tudi zaradi

Š (gledr 
šolo). Lani so iz občinskega 
proračuna dobili le 1,1 mili
jona tolarjev, kar je manj, kot 
so pričakovali. Za novega 
predsednika s štiriletnim 
mandatom so izvolili Jožeta 
Lampeta, ki je tudi doslej 
uspešno vodil KUD.

M. GLAVONJIČ
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TREBANJSKI STRELCI DRŽAVNI PRVAKI - Letos praznuje Strelska 
družina Trebnje zlat jubilej, zatorej so bili v vodstvu družine na čelu z neu
trudnim predsednikom Francem Cugljem toliko bolj veseli, ker so njihovi 
mladinci Toni Pekolj, Jože Trlep in Mimopečan Grega Cesar zmagali v 
državni dopisni ligi s serijsko zračno puško (na posnetku Pekolj in Cesar, 
na sredi, v odsotnosti Trlepa, predsednik Cdgelj) in tako prispevali najlepše 
darilo SD Trebnje ob njeni 50-letnici. (Foto: P P.)

RAZVOJNE POBUDE - Sevniški župan, predstavniki bank, predstojnik 
upravne enote, vodja lokalne kmetijske svetovalne službe, Območne obrt
ne zbornice, Združenja podjetnikov, območne enote Republiškega zavoda 
za zaposlovanje, Srednje tekstilne šole in KIN, d,o.o., so že lani podpisali 
memorandum o ustanovitvi občinske razvojne koalicije. S tem so se pod
pisniki sporazumeli, da koalicija začasno prenese naloge lokalnega 
podjetniškega centra na podjetje KIN, ki naj bi hkrati opravljalo še naloge 
koordinatorja lokalne razvojne koalicije. Na sestanku razvojno-program- 
skega sveta razvojne koalicije občine Sevnica (na posnetku), ki ga je skli
cal prejšnji teden sevniški župan Jože Peternel na sevniškem gradu, so se ti 
podpisniki seznanili z dosedanjim delom, z izkušnjami lokalnih razvojnih 
spodbud v svetu in Sloveniji ter se dogovorili za projektni pristop in uspo
sabljanje lokalne razvojne koalicije.

BORUT PAHOR V SEVNICI - Državni zbor, namesto da bi povezoval 
občine, se sooča s predlogi za nadaljnje drobljenje občin, tudi zaradi načina 
financiranja. “Združena lista glede vstopa Slovenije v NATO vztraja na 
stališču, da bi se morali Slovenci na referendumu odločiti o tej poti, ” je 
dejal prejšnji teden na tribuni v Sevnici poslanec DZ in novi predsednik 
ZLSD Slovenije Borut Pahor (na posnetku med predsednikom sevniške 
ZLSD Nikom Pečnikom, na levi, in Jožetom Bogovičem). Pahorje menil, 
da je Slovenija dokaj dobro izkoristila čas prehoda, da pa je po 7 letih še 
premalo samozavesti. “Vpolitiki je treba iskati nova zavezništva, postani
mo kompetitivna, tekmovalna družba,” je poudaril Pahor in svetoval 
Sevničanom in Posavcem, naj se povežejo poslanci s tega konca, ne glede 
na strankarstvo, v svoj klub, saj, kot je dejal, je klub primorskih poslancev 
od leta 1993 dosegel zelo dobre rezultate v korist regije. (Foto: P. P.)

Neobičajno soglasje ob proračunu
Ivanški občinski svetniki, razen enega, vsi podprli letošnji občinski proračun - Sprejeta 

le amandmaja za agromelioracije in za obnovo zadružnega doma v Ambrusu

IVANČNA GORICA - Nenavadno gladko in naglo za manire 
ivanškega občinskega sveta so pretekli petek zvečer svetniki z 20 glaso
vi za in ob enem vzdržanem sprejeli program o proračunu občine 
Ivančna Gorica za leto 1997. Proračun predvideva za 917.579.000 to
larjev prihodkov in za 909.069.000 tolarjev odhodkov. Svetniki, ki niso 
prodrli s svojimi amandmaji, sojih praviloma spravljivo umikali.

tajnika Vinka Blatnika, in da soVišnjegorski svetniki so skušali 
zagotoviti dodaten denar za grad
njo vrtca, za katerega je vse pri
pravljeno razen denarcev. Edini, 
ki sta uspeli s svojima amandma
jema, sta bili svetnici, in sicer: 
Milena Vrhovec (SLS), da naj bi 
namenili več denarja (2.150.000 
tolarjev) za agromelioracije, ter 
Francka Vidmar (SKD), da bi 
Ambrus dobil še 2 milijona (na 
skupaj 5 milijonov tolarjev) za 
obnovo kulturnega oz. zadružne
ga doma. Svetniki so postavili le 
pogoj, da se morajo Ambrušani s 
stiško kmetijsko zadrugo ustrezno 
dogovoriti in ne čakati, kaj bodo 
zmleli sodni mlini na Vrhovnem 
sodišču, kjer se je že znašel ta spor 
med KS Ambrus in KZ Stična. 
Vidmarjeva je povedala, da so še 
dopoldne pred to sejo sveta pote
kali intenzivni pogovori, tudi s 
sodelovanjem ivanškega župana 
Jerneja Lampreta in občinskega

SEVNIČANIV KROSU
SEVNICA - Na šolskem držav

nem prvenstvu v krosu so mladi 
sevniški atleti dosegli nekaj izvrstnih 
uvrstitev. Tako sta Borut Veber med 
učenci osmih razredov in Petra 
Radišek osvojila naslov prvakov, 
osnovna šola Tržišče pa je med eki
pami zmgala v kategoriji učencev 6. 
razreda in med učenkami 8. razre
da. Sevniški tekači so dosegli tudi 
štiri tretja mesta: Klavdija Tomažin, 
Jasna Zagrajšek, Robert Grojzdek 
in Zvonka Bregar. Slednja dva sta 
nastopila v kategoriji članov.

povsem blizu dokončnega dogo
vora.

Zaradi nespoštovanja občin
skega poslovnika, ker so svetniki 
prihajali z amandmaji tudi kar na 
samo sejo sveta, je protestiral 
Jože Mihelčič (SDS), a navkljub 
prikimavanju predsednika statu- 
tarno-pravne komisije Franca 
Urbančiča, da ima Mihelčič prav, 
so svetniki dali prednost “življenj
skosti” pred papirnatimi načeli.

Zanimivo je tudi, da so povsem 
preslišali, morda za nekatere pre
več populistično, pobudo pred
sednika občinskega sveta Jurija 
Goriška (SKD), naj bi vsi svetni
ki prispevali po eno sejnino za 
izgradnjo otroškega vrtca v Višnji 
Gori. Pozneje pa so bili svetniki 
zelo enotni, da bodo odščipnili 
občinski upravi nekaj denarja, da 
bi si spet nekoliko povišali sej
nine... p. PERC

JUBILEJNI 30. 
TABOR LIKOVNIH 
SAMORASTNIKOV
TREBNJE - Od 20. do 28. 

junija bo v Trebnjem 30. Ta
bor likovnih samorastnikov z 
mednarodno udeležbo. V 
Centru za izobraževanje in 
kulturo Tkebnje je bil 21. ap
rila prvi sestanek organiza
cijskega odbora, ki bo pri
pravil vse potrebno za jubi
lejno srečanje, slavnostni 
zbor umetnikov in kulturno 
prireditev. Srečanje je vodil 
predsednik odbora Janez 
Gartnar, poleg domačih 
predstavnikov pa sta se ga za 
umetniški svet tabora udele
žila tudi dr. Zoran Kržišnik 
in dr. Mirko Juteršek. Pogo
vorili so se o scenariju osred
nje akademije, izdaji kata
loga in o drugih vprašanjih.

Tg.

ŠENTVIŠKI PLANINCI SI URE
JAJO SVOJ DOM - Na Gradišču, 
na nadmorski višini 519 metrov, so 
si marljivi šentviški planinci s svoji
mi rokami in znanjem zelo lepo 
obnovili Lavričevo kočo, priljub
ljeno izletniško točko v bližini 
Miklavževe cerkve iz 13. stoletja, 
izdelali so izvirna, okolju primerna 
igrala za otroke, slikar Slavko Cen
celj (na posnetku) pa je pretekli 
petek popoldne znova dokazoval, 
kako dober smisel ima za lepoto, 
tudi pri zidarskih opravilih. (Foto: 
P. Perc)

Jevnikar proti Metelku za župana
Drugi krog nadomestnih volitev za župana trebanjske občine bo v nedeljo, 27. aprila, dal 
novega župana - Kakšne so možnosti Franca Jevnikarja? Koga podpirata DeSUS in SDS? ^

TREBNJE - Trebanjska občina bo v nedeljo, 27. aprila, dobila nove
ga župana, ko bodo volilci še drugič v tem mesecu prišli na volišča zaradi 
nadomestnih volitev za župana. V 2. krogu se bosta pomerila Alojzij 
Metelko, skupni kandidat SLS in SKD, in Franc Jevnikar, kandidat 
LDS, ki ga podpira tudi ZLSD. Številni menijo, daje glede na premočno 
zmago Metelka v prvem krogu, ko mu je zmanjkalo le 70 glasov za 
dokončno odločitev o novem trebanjskem županu, drugi krog gola for
malnost.

Metelko je torčj proti kandi
datu, ki pač, resnici na ljubo, nima 
Pungartnikove karizme, je pa 
človek iz kmečke Jevnikarjeve 
družine iz Dola pri Trebnjem, kjer 
so se skoraj vsi, od očeta naprej, 
po malem ukvarjali s politiko in že 
dolgo uživajo zaupanje med ljud
mi.

Metelko, diplomirani inženir 
agronomije, se po drugi plati lah-

PRVI OPOZORILI, DA VOJVODSTVO NI ZA PARTIZANE - Ob 55-obletnici ustanovitve 1. dolenjskega par
tizanskega bataljona so se preteklo soboto pred spominskim obeležjem na Malkovcu številni preživeli borci in 
krajani, predvsem iz sevniške in trebanjske občine, spomnili prehojene poti. Predsednik sevniških borcev Slavko 
Štrukelj se je v daljšem močno čustvenem govoru odločno uprl poskusom prevrednotenja NOB in sprave na način, 
kakršno ponujajo tisti, ki so v najhujših časih za slovenski narod stopili na stran okupatorja, zdaj pa to svoje 
dejanje opravičujejo, češ da so se uprli komunizmu. Štrukelj je poudaril, da je klerikalizem povzročil mnogo-več 
zla kot komunizem. Urednik Dolenjske založbe Franci Šali je ob predstavitvi knjige o tej partizanski enoti dejal, 
da bataljon res ni imel kakšnih velikih bitk, da pa so borci gojili tovarištvo, poudarjali neideološkost in bili verjet
no prvi na Slovenskem, ki so opozorili, kaj je vojvodstvo, kaj ne spada v partizanske vrste, in da našopirjenih 
komandantov ljudska vojska ne potrebuje. Zbrane je pozdravil tudi predsednik sveta krajevne skupnosti Tržišče 
Marjan Jamšek, borcem in krajanom sta se zahvalila še generala Dušan Švara - Dule (med govorom) in Lado 
Kocijan (na levi). Kulturni program so pripravili moški pevski zbor KUD Emil Adamič iz Mokronoga pod vod
stvom Staneta Pečka, učenci tržiške osnovne šole in recitator Pavel Ocepek. (Foto: P. Perc)

ko pohvali, da je bil eden redkih 
poslancev, ki so mu volilci kar 
dvakrat zapovrstjo zaupali man
dat v parlamentu, ob tem pa je 
sodeloval že v bivši občinski skup
ščini in sedanjem občinskem sve
tu. Zelo dobro ga poznajo zlasti 
na podeželju, saj je bil dolga leta 
vodja kmetijske pospeševalne

KONCERT GLASBENE 
ŠOLE TREBNJE

TREBNJE - V predavalnici OŠ 
Trebnje je v sredo, 23. aprila, 
zvečer Glasbena šola Trebnje pri
pravila koncert violončelistke 
Emeše Bačkai in pianista Zoltana 
Petra.

POKAL POSAVJA
BOŠTANJ - PPS klub Posavje iz 

Krškega je s pomočjo ostalih posav
skih klubov za praktično streljanje 
na strelišču Radna pri Boštanju pri
pravil tekmo pokalnega prvenstva 
Slovenije. Tekme s petimi strelskimi 
nalogami se je udeležilo 47 strelcev 
iz 15 slovenskih klubov, zmagal pa 
je Ljubljančan Bruno Leban nad 
Andrejem Fegušem in Boštjanom 
Pavličem (vsi SC Ljubljana). Izmed 
Posavskih tekmovalcev se je najbo
lje uvrstil član DSŠ Dvojmoč Krško 
Ludwig Dvojmoč. Med ekipami je 
zmagal SK Ljubljana, PPS Posavje 
pa je bilo šesto.

ČRNOMELJ IN TREBNJE
ČRNOMELJ, NOVO MESTO - 

Najboljše dvojice območne keglja
ške skupnosti Novo mesto so med 
moškimi Muslimovič in Starešinič iz 
črnomaljskega Rudarja, med žen
skami pa Škedljeva in Dalmacijeva 
iz trebanjskega Mercatorja. Obe 
dvojici sta se uvrstili na državno 
prvenstvo, ki bo 10. in 1L maja.

službe pri trebanjski zadrugi. 
Jevnikar, ekonomski tehnik in 
absolvent kranjske visoke šole za 
organizacijske vede, kot dolgolet
ni direktor Mercatorjevega trgov
skega podjetja Gradišče lahko ra
čuna na večjo podporo gospodar
stvenikov, podjetnikov in lokalne
ga prebivalstva, saj je njegov slo
gan tudi, da naj bo župan Mirn- 
čan. To je sicer lahko dvorezen 
meč v drugih krajevnih skupno
stih, kjer se tud radi potrkajo na 
prsi kot lokalpatrioti.

Metelku nasprotniki štejejo kot 
slabost, da bi z njegovo izvolitvijo 
za župana prišlo do prevelike kon
centracije politične moči v družin
skem krogu (Metelko in predsed
nik trebanjskega občinskega sve
ta dr. Marjan Peter Pavlin sta sva
ka), Jevnikarju pa premajhen po
sluh za t.i. malega človeka, kar je 
bila ravno ena od odlik njegove
ga vzornika Cirila Pungartnika, 
čigar delo naj bi nadaljeval, če bi 
bil izvoljen.

1 P. PERC

KS DOLE NI V OBČINSKEM 
PRORAČUNU

DOLE - Na svetu KS Dole 
prejšnji teden je bila glavna točka 
proračun občine Litija za letošnje 
leta. Kot ugotavljajo ogorčeni 
člani sveta, KS Dole tam ni niti z 
besedico omenjena. Zato odločno 
zahtevajo, da se letos v proračun 
uvrsti asfaltiranje lokalnih cest 
Dole-Dobovica-Gradišče-Ravne 
nad Šentrupertom in Sadihne- 
Velika Goba do regionalne ceste 
R-330. Zahtevajo tudi realizacijo 
lanske obljube - asfaltiranje kra
jevnih cest Dole-Brdo in Kosta
njevica. Iz Občine Litija je KS 
Dole dobila za 4-mesečno delo 
730 tisoč tolarjev, kar je odločno 
premalo, zato svetniki zahtevajo 
večjo vsoto. V nasprotnem pri
meru se vsota prvih štirih mesecev 
vrne Občini Litija, upravljanje KS 
pa prepusti občinski upravi.

K. ŠUŠTERŠIČ

Krjavljeve iskrice
HIPERREPRODUKCIJA - 

Na petkovi seji ivanškega občin- j 
skega sveta so svetniki naposled | 
le dobili v roke cilje razvoja 
občine, dokument, za katerega je j 
“najbolj sitnaril”, kot je samo- | 
kritično priznal, prav Franc Go- | 
deša (LDS), ki je začuda ocenil, | 
da material sploh ni slab. Pavel 
Groznik (SKD) je pohvalil se- 
stavljalce gradiva in župana za 
sklepno misel uvodnika, da so 
pravi cilj i tisti, ki so uresničljivi. Je j 
pa Groznik opozoril tudi na : 
nekaj pomanjkljivosti. Tako je \ 
višnjanskega svetnika zmotilo, j 
ker gradivo navaja dve zelo raz- j 
lični številki za število prebivalcev 
občine, češ da 921 novih občanov 
pa le nismo naredili v enem letu 
(od 1994 do 1995!). Grozniku je 
“zmanjkalo” tudi 559 stanovanj, 
za 407 ha zemlje pa je domneval, 
da je najbrž neplodna...

STIŠKI SINDROM - Tak do
kument bi po mnenju Nika Erjav
ca moral biti izdelan že pred 2 j 
letoma in da niso uspeli, da bi se 
znašel v občinskem glasilu Klasje. 
“Za razen melioracije pa je ved
no na voljo 2. stran Klasja,” je 
Erjavec zbodel podpredsednico 
občinskega sveta Mileno Vrho
vec (SLS), ki je takoj protestira
la. Erjavec je Vrhovčevi zabrusil, 
da stvari Milena preveč slabo 
jemlje, predsednik sveta mag. 
Jurij Gorišek pa je komentiral, da 
je to stiski sindrom. “Vsi trije smo 
namreč iz Stične!”

'---------------—

Trebanjske iveri
BIRMA - Poznavalci volilnega 

telesa v trebanjski občini dom
nevajo, da je birma v Mokronogu 
na dan prvega kroga nadomest
nih volitev za trebanjskega župa
na odtegnila precej glasov prav 
kandidatu SLS in SKD Lojzetu 
Metelku. Tistih manjkajočih 70 
glasov pa bi Metelko lahko pri
dobil, tudi če ne bi zaradi belje
nja trebanjske cerkve odpadla 
tradicionalna nedeljska maša, ali 
pa če bi ne bila volilna udeležba 
tako slaba v Velikem Gabru. Tbga 
verjetno niso krivi žubinski de
mokrati...

MISIJON - Med tiho in cvet
no nedeljo so se ljudje z raznih 
koncev z dobro mislijo v srcu 
srečali na misijonu v Šentruper
tu. Na vasi, kjer se vsi ljudje 
poznajo, je toliko bolj pomemb
no, da živijo v slogi, da si vsaj sim
bolno podajo roke ob raznih ver
skih dogodkih. “Vsi bodo imeli 
nekoč dosti zemlje! Veseli Gori 
pravijo kar skregana gora! Za 
vsak košček zemlje se potegujejo; 
če enega pozdraviš, druga dva 
obrneta glavo. Bodimo ljudje z 
veliko začetnico!” pravi šentru- 
perški župnik Janez Vidic, ki mu 
dobronamerni farani, znanci in 
prijatelji želijo bolj trdnega 
zdravja.

Sevniški paberki
STANARINE - V Naselju he

roja Maroka se vse bolj razrašča 
neplačevanje stanarin. Th “mod
na muha”, žal spet obletava pred
vsem stanovalce, ki bi zmogli 
plačevati stanarine, saj to, po iz
javah prizadetih stanovalcev, ki 
tekoče poravnavajo svoje ob
veznosti upravniku stanovanj, 
Terci Šentrupert, počno celo 
takšni golobčki, ki si privoščijo 
nakup novega avta, za streho nad 
glavo pa dolgujejo od 150.000 do 
400.000 tolarjev! S Terco priprav
ljamo objavo seznama teh iznajd
ljivih “tičev”...

KAMERA ODKRIVA - Odločil
no tekmo za obstanek v 1. A 
državni ligi s trboveljskim Rudar
jem so rokometaši Lisce odigrali 
borbeno, sanjsko, tako, da po 
sanjskem koncu niso jokali le 
sevniški rokometaši, temveč celo 
najbolj vneti privrženci liščanov 
(na posnetku AlešJuršič - Jurko, 
običajni uradni napovedovalec 
ob rokometnih tekmah tolaži 
Davida Dernovška - Čerina). 
Bodo solze radostnice tekle po 
licih Sevničanov tudi v soboto, 
ko si, po zmagi z Inlesom pretek
lo soboto doma, lahko že na po
vratni tekmi v Ribnici z Inlesom 
zagotovijo obstanek v elitni dru
ščini?

DOLENJSKI LIST St. 16 (2488), 24. aprila 1997



Krške novice
BOLJE “FUL KUE’ KOT O 

RAZPADU OBČINE - Čeprav je 
župan na zadnji izredni seji pojas
nil, zakaj mora zapustiti tako 
pomembno razpravo o odceptivi 
druge največje krajevne skupno
sti v občini, je bil njegov odhod 
deležen precejšnjih kritik. Po be
sedah Ivana Urbanča se županu 
očitno “sladko žvižga” in mu je 
promocija občine, ki razpada, 
očitno pomebnejša kot sestanko
vanje o temi, za katero po mne
nju nekaterih nosi prav župan 
največ odgovornosti. Peter Ži- 
gante pa je pojasnil, da seje tako 
ali tako že navadil, da se župan 
dnevno pojavlja na manj pomem
bnih zadevah. Župana pri spreje
mu mentorjev res ni mogel nado
mestiti podžupan, saj te funkcije 
občina Krško ne pozna, a kljub 
temu da ima občina zaposlenega 
človeka za protokol, je šel župan 
na sprejem mentorjev v Kosta
njevico, za to mesto pa je na 
otvoritvi zatrjeval, da je ta “ple
menita princesa Dolenjske res 
,ful kul’”. Njegovega navdušenja 
nad Kostanjevico tamkajšnji ve
ljaki, predvsem ko bo šlo za ko
sanje občinske pogače, ne bodo 
pozabili!

“RAZTELEŠEVALEČ” 
IMEL PRAV - Svetnik s Senove
ga Miha Senica (kije pojasnil, da 
je njegova stranka SKD sicer pro
ti odcepitvi, a bo on glasoval za
njo) je nekatere strasti pomiril z 
dejstvom, da za razpad občine 
nista kriva županov urad ali mor
da občinski svet, saj da segajo ko
renine odcepa celo 20 let nazaj. 
Taisti svetnik je pred štirimi 
meseci ob občinskem odpisu dol
ga senovški Metalni za stavbno 
zemljišče, ko je občina Krško 
postala lastnik parkirišča ob Me
talni na Senovem, opozoril na 
možnost razpada občine in de
litveno bilanco, za kar je bil 
deležen očitka, daje razteleševa- 
lec. Danes pa je očitno, da bo 
delitvena bilanca res potrebna. A 
glede na opozarjanja Senovča- 
nov, da so bili v preteklosti zelo 
velikokrat prikrajšani za denar, ki 
bi jim sicer pripadal, bo zapu
ščinska očitno bolj klavrna.

Novo v Brežicah
TRMASTI - Predšolska vzgo

ja v občini že nekaj časa buri du
hove. Ker so cene zaradi novega 
zakona v premajhnih vrtcih pre
cej poskočile, se je marsikateri 
malček znašel v cenejšem vrtcu, 
tako da sta resno ogrožena vrtca 
v Pišecah in na Veliki Dolini. 
Občina se sicer zavzema za usta
novitev enotnega zavoda za celo 
občino, s čimer bi ceno izenačili, 
imel pa bi hkrati pravico kakšno 
enoto vrtca - ti večinoma deluje
jo v stavbah osnovnih šol - ukini
ti, aktiv ravnateljev pa v tem vidi 
nepotrebno centralizacijo in 
neracionalnost. Da bi oddelek za 
družbene dejavnosti ravnatelje le 
prepričal o svojem prav, je v 
Brežice povabil tudi svetovalki z 
ministrstva za šolstvo. Ker sta bila 
dva bregova očitno preveč vsak
sebi, dogovor, ki se je sprevrgel v 
prepir, pa očitnega mostu ni vz
postavil, sta gostji iz Ljubljane (z 
občinskimi uslužbenci vred) de
monstrativno zapustili bojno po
lje. Kdo je torej trmast?

URŠKA OMREŽI VSAKE
GA - V Brežicah lahko najdemo 
kar nekaj ne ravno idealnih reši
tev prometa. Polega tistega spor
nega križišča pri Intermarketu, 
kjer se na minuto zgodi vsaj en 
prekršek, pa toplejše vreme opo
zarja na še eno arhitektonsko 
“rešitev”. Kolesarska steza, ki 
pelje mimo Radanoviča, s^. nam
reč prav tam konča s precej viso
ko stopnico. Tisti, ki zanjo ne 
vedo, se lahko hitro znajdejo na 
vrtu slaščičarne Urška. Če jo 
odnesejo brez poškodb, si lahko 
privoščijo kak krof.

PLOČNIK ALI HORTIKUL
TURA - Pločnik od konca Čateža 
do Term ali denar za vzdrževanje 
zelenic v krajevnih središčih je 
vprašanje, ki ga je v amandmaju 
na predlog proračuna sprožil 
svetnik Marijan Hladnik in z njim 
povzročil kar nekaj hude krvi. Ne 
le zato, kaj je pomembnejše za 
turiste (tisti, ki gredo po “sporni” 
cesti peš, se morajo namreč pred 
avtomobili umikati celo v jarek) 
ali zaradi dejstva, da Terme v 
sklad stavbnih zemljišč prispeva
jo kar četrtino skupnega zneska, 
ampak tudi zato, kjer je bil ploč
nik s Čateža iz lanskega načrta 
prenesen v letošnji proračun. Kaj 
je to v primerjavi s pločnikom v 
Cerkljah, ki se tako prenaša že 
nekaj let, ali pa s cesto od ribni
ka do Mokric, ki je ozka, luknja
sta in nevarna! Da le vodi do vi
sokega turizma.

ttMtt J. z N A Š 1 H O B C I N MMi

Senovo naprej brez podpore svetnikovOdprto pismo
Županu občine Krško 

in javnosti

S tem pismom želimo opo
zoriti župana Občine Krško 
g. Danila Siterja in javnost, 
daje bilo na izredni seji Ob
činskega sveta dne 5.3.1997 
sprejetih več sklepov, med 
drngim tudi ta o razrešitvi 
tajnika občine Krško g. Vin
ka Baha. Glede na to, da je 
30-dnevni razrešitveni rok 
potekel v soboto, 5.4.1997, so 
s tem dnem prenehala tudi 
vsa pooblastila, ki izhajajo iz 
funkcije tajnika Občine Kr
ško. Zato so vsi postopki, ki 
jih od tega dne naprej izvaja 
Vinko Bah v vlogi tajnika 
občine Krško, pravno nični. 
Županu g. Danilu Siterju 
predlagamo, da v čim kraj
šem času predlaga Občinske
mu svetu ustrezno zamenja
vo, javnost in poslovne part
nerje občine Krško pa želimo 
opozoriti na ničnost dogo
vorov in upravnih postopkov, 
ki bi jih od omenjenega datu
ma da(je sklenila nepoobla
ščena oseba.

Liberalna demokracija 
Slovenije

Občinski odbor Krško

KAKO IN ZA KAJ 
SAMOPRISPEVEK

BREŽICE - V četrtek, 24. apri
la, ob 19.30 bo v jedilnici osnovne 
šole Brežice zbor občanov krajevne 
skupnosti Brežice. Beseda bo tekla 
predvsem o razlogih za uvedbo 
občinskega in krajevnega samo
prispevka ter o predlogu programa 
za samoprispevek.

V PRENOVLJENIH 
PROSTORIH

KRŠKO - Center za socialno 
delo Krško, enota Varstveno-de- 
lovni center Leskovec, bo danes, 
v četrtek, ob 10. uri pred stavbo 
VDC v Leskovcu s krajšo sloves
nostjo odprla prenovljene'pros
tore Varstveno - delovnega cent
ra.

S PESMIJO MEPZ SVIT 
KRŠKO

KRŠKO - Kulturni dom Krško 
vabi vse ljubitelje zborovske pes
mi v soboto, 26. aprila, ob 20. uri 
v veliko dvorano na letni celove
černi koncert MePZ Svit Krško. 
Gost večera bo atraktivna tolkal- 
ska skupina, sestavljena iz bogate 
palete instrumentalistov krških 
orkestrov.

Naj se krška 
dolina ne spremeni 

v dolino smrti!
Jasne zahteve KS Krško

KRŠKO - Na podlagi zah
tev krajanov in članov sveta 
krajevne skupnosti mesta 
Krško je predsednik sveta KS 
Krško sklical upravni kolegij, 
ki se gaje udeležil tudi župan 
občine Krško, z namenom 
obravnave ekoloških prob
lemov Krškega zaradi še ved
no neuresničene ekološke 
sanacije celulozne industrije 
v Krškem. Predstavniki kra
jevne skupnosti so opozorili 
na odgovornost, ki jo ima 
novi lastnik Vidma do oko
lja, saj zakon o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesre
čami določa, da morajo vsi, ki 
imajo v delovnem procesu 
opravka z nevarnimi snovmi, 
izdelati oceno ogroženosti 
ter načrt zaščite in reševanja, 
hkrati morajo na lastne stro
ške vzpostaviti in vzdrževati 
pripravljenost za ukrepanje, 
organizirati potrebne sile za 
reševanje, zagotoviti obve
ščanje in alarmiranje delav
cev in okoličanov o nevar
nosti ter sofinancirati soraz
meren del priprav lokalne 
skupnosti glede na obseg in 
stopnjo ogroženosti, ki jo 
povzroča njihova dejavnost.

Zato je vodstvo krajevne 
skupnosti županu posredo
valo več vprašanj in zahtev. 
Med drugim jih zanima na
čin, s katerim je zagotovljeno 
varno skladiščenje klora, in 
za kakšne količine gre, kaj je 
v paketu ekološke sanacije 
proizvodnje na podlagi kupo
prodajne pogodbe že realizi
ranega, ali je ICEC že izdelal 
oceno ogroženosti. Županov 
urad in občinski svet morata 
doseči dogovor z ICEC, da 
bo ta kot onesnaževalec oko
lja prevzel obveznost finan
ciranja naprav za meritve 
onesnaženosti zraka in Save 
ter se aktivno vključil v pro
jekt postavitve čistilne na
prave v Krškem; občina pa bi 
morala od novega lastnika 
zahtevati, da dnevno obvešča 
o stanju onesnaženosti zraka 
in odpadnih voda. Po mne
nju KS Krško se morata tako 
županov urad kot občinski 
svet aktivneje vključiti v spre
mljanje izvajanja pogodbe, 
sklenjene med vlado RS in 
ICEC, županov urad pa naj 
pripravi celovito informacijo 
o ekoloških problemih.

T. G.

Svetniki niso podprli pobude KS Senovo za izločitev iz občine Krško, zato bo svet 
krajevne skupnosti državnemu zboru sam dal predlog za izločitev

KRŠKO - Prejšnji četrtek so se svetniki občine Krško sestali na eni 
od najtežjih sej v svojem mandatu. Obravnavali so namreč pobudo za
izločitev območja krajevne skupnosti Senovo iz občine Krško in ustano
vitev občine Senovo. Prav zato so svetniki izrekli precej hudih besed o 
županu, ki je izredno sejo zapustil kmalu po začetku, saj je moral v 
okviru IX. festivala turističnih podmladkov Slovenije po programu 
sprejeti mentorje.

“V začetku moram, da se izog
nemo nerazumevanju, povedati, 
daje bil sklic izredne seje neuskla
jen z mano, zato jo bom moral 
zapustiti, a ne demonstrativno. Ne 
bom rekel, da dogodek v Kosta
njevici presega pomembnost te
me, vendar gre v Kostanjevici tudi 
za promocijo občine Krško,” je 
dejal župan Danilo Siter, vendar 
mu je Silvo Gorenc odgovoril, da 
je “promocija občine, ki očitno 
razpada, danes tu, v Krškem, zato 
bi bilo od župana prav, da bi bil 
zraven.” Župan, ki je Gorencu 
pojasnil, da ima pač vsak svoje 
mnenje, kaj je promocija, je v na
daljevanju odločitev KS Šenovo 
komentiral, da je primerneje biti 
v večji občini, nezadovoljstvo pa bi 
pravzaprav lahko videli v vsaki 
krajevni skupnosti.

Anton Petrovič, predsednik 
sveta KS Senovo, je bil tokrat med 
svetniki tretjič in ni mogel mimo 
odhoda župana s seje, ki mu je po 
Petrovičevih besedah očitno po
membnejše druženje z 12 mentor
ji, ki bi gotovo razumeli, če bi 
namesto župana prišel njegov 
namestnik: “Upam, da se bomo 
sami kmalu trudili za promocijo 
svoje občine. Sicer pa imam me
šane občutke. Že 15. oktobra smo 
namreč županu poslali pobudo za 
srečanje, v katero smo jasno 
zapisali, naj župan sporoči datum 
za srečanje, da se pogovorimo o 
problematiki KS. Na odgovor smo 
čakali 4 mesece in 10 dni, začel pa 
se je z besedami ,...”glede na go
vorice...”. Očitno župan tudi da
nes ne bo dobil prve informacije 
o stanju v KS in našem videnju

REVIJA PEVSKIH 
ZBOROV OBČINE KRŠKO

BRESTANICA - ZKO Krško 
je v petek, 18. aprila, zvečer na 
gradu Rajhenburg organizirala 
revijo pevskih zborov občine 
Krško. Nastopili so: ženski oktet 
Brestanica (vodi Stanka Macur), 
mešani zbor Seraphicum Kosta
njevica (vodi Janez Kuhar), moški 
zbor Svoboda Brestanica (zboro
vodja Janko Avsenak) in mešani 
zbor Svit Krško (zborovodkinja je 
Mojca Jevšnik).

SENOVČANI OSTALI OSAM
LJENI, A NE RAZOČARANI - 
Pobudo, ki jo je dala skupina 
Senovčanov, so podprli le štirje svet
niki, vendar predstavniki sveta KS 
Senovo (na sliki) zato niso razoča
rani. Prepričani so namreč, da 
bodo lahko sami boljši gospodarji, 
saj občina Krško s svojo neak
tivnostjo v zadnjem času zavira raz
voj v KS Senovo. (Foto: T. G.)

odnosa občine do KS Senovo”, v 
nadaljevanju pa je Petrovič pojas
nil nekaj poglavitnih vzrokov za 
odcepitev, med drugim tudi dejst
vo, da vodstvo občine ne izvaja 
sklepov občinskega sveta, ki so 
vezani na njihovo KS, županov 
irrad se na njihove pobude ne

DANES OKROGLA MIZA

KRŠKO - Društvo zaveznikov 
mehkega pristanka in Zveza pri
jateljev mladine Krško organizira
ta v četrtek, 24. aprila, ob 18. uri 
okroglo mizo o mladinski prob
lematiki in problemu prostorov za 
mlade. Okrogla miza, na katero so 
med drugimi vabljeni tudi pred
stavniki občinske oblasti, bo v 
kletnih prostorih Doma Milke 
Kerin.

FOTOGRAFSKA 
RAZSTAVA BLAŽA MIRTA

Izgnanstvo še zmeraj v ospredju
Delo upravne enote Brežice - Obmejno območje prinaša veliko dela tudi upravni enoti - Brez 
ustrezne računalniške opreme - Rent vsaj za pol milijona mark - Denacionalizacija letališča

BRESTANICA - V Galeriji 
samorastnikov na gradu Rajhen
burg bo v soboto, 26. aprila, ob 18. 
uri odprta razstava fotografij 
Blaža Mirta s Senovega in bo na 
ogled do sobote, 3. maja, v popol
danskem času od 15. do 19. ure. 
Za kulturni utrinek bodo poskr
beli Bernarda Žarn, kitarist Du
šan Pavlenič in pevka Nataša 
Drenovec.

BREŽICE • V upravni enoti Brežice so v letu 1996 obravnavali skup
no prek 23.900 zadev. Od tega so rešili nekaj več kot 19.100 zadev, kar 
pomeni skoraj 80 odst. vseh. Upravna enota je beležila ob koncu 1996. 
leta 4.806 nerešenih zadev, kar je vsaj osemkrat več kot ob koncu 1995. 
leta. Število nerešenih primerov je toliko poraslo zaradi uveljavitve nove 
vojne zakonodaje.

Brežiška občina kot obmejno 
območje z več mejnimi prehodi 
zaposluje brežiško upravo bolj, 
kot glavnina drugih slovenskih 
pokrajin zaposluje tamkajšnje 
uprave. V Brežicah je veliko tudi 
izgnancev, ki uveljavljajo v zad
njem obdobju pravice žrtev vojne
ga nasilja. Po navedbah Darka 
Bukovinskega, načelnika upravne 
enote Brežice, ki je pred časom 
predstavil s sodelavci delo enote 
v lanskem letu, je prav to delovno 
področje eno najtežjih. Ob množi
ci postopkov, ki jih nalagajo t.i. 
vojni zakoni, je bil največji prob
lem, da so pristojna ministrstva 
prevalila izvajanje omenjene za
konodaje na upravne enote. Pod
zakonske predpise k tej zakono
daji so v Sloveniji sprejeli z več kot 
trimesečno zamudo, k sprejetim 
vojnim zakonom ni bilo razlage in 
upravnim enotam niso dali ob
veznih navodil za delo. Ustrezni 
referati imajo premalo računalni
kov in so brez primernega raču
nalniškega programa, da bi lahko 
opravili delo, ki so jim ga čez noč 
naložili vojni zakoni. Ob vsem tem

jč upravna enota z obsežnim 
spiskom zelo na tesnem s prostor
om v najetih pisarnah občinske 
stavbe.

Vojna zakonodaja pomeni za 
območje brežiške upravne enote 
velik zalogaj tudi v luči nekaterih 
številk. Tako je upravna enota 
prejela do 8. aprila letos 5.764 
zahtevkov za priznanje statusa 

. žrtve vojnega nasilja. Izdala je 
2.681 odločb o takem statusu in 
poslala v žal vse bolj razvlečen 
revizijski postopek v Ljubljano 
2.274 vlog. V aprilu je izplačala 
1.131 rent upravičencem.

Po navedbah načelnika Buko
vinskega bo t.i. izgnanska prob
lematika rešena v brežiški uprav
ni enoti najpozneje v Sloveniji, 
ker je na brežiškem območju naj
več izgnancev. Ko bodo rešili vse 
vloge glede žrtev vojnega nasilja 
in bodo na tej podlagi upravičen
cem izplačevali rento, bo območje 
Brežic bogatejše za 500.000 do 
600.000 mark mesečno.

V zelo obsežen spisek opravil 
brežiške upravne enote spadajo 
tudi postopki v zvezi z javnim re

dom in mirom. Tako je enota 
seštela nekatere številke v zvezi z 
orožjem. Lani so državljani naj
pogosteje zaprosili za dovoljenja 
za nabavo lovskega orožja; uprav
na enota jim je izdala 53 dovoljenj

* Tako kot še ni vse jasno pri, re
cimo, izgnanstvu in puškah, se še 
marsikaj ne ve o usodi v pretek
losti odvzetega premoženja. Iz
med skupno 425 vloženih dena
cionalizacijskih vlog jih je v up
ravni enoti za zd^j ostalo nereše
nih 267. Od teh se jih 122 - gre za 
območje 400 ha - nanaša na zem
ljišča vojaškega letalskega sredi
šča v Cerkljah ob Krki.

za tovrstno orožje. Tudi za uprav
no enoto je še vedno skrivnost, 
koliko je kje orožja.

L. M.

sejmisca
BREŽICE - Na sobotni sejem 

so prodajalci tokrat pripeljali 130 
do tri mesece starih pujskov, 40, 
starih od 3 do 5 mesecev in 60 
starejših. Prvih so prodali 110 po 
400 do 430, drugih 25 po 350 do 
370 in tretjih 20 po 190 do 240 
tolarjev kilogram žive teže.

HIŠNI SEJEM INO
KRŠKA VAS - INO indu

strijska oprema bo od petka 
do nedelje od 9. do 18. ure na 
široko odprl svoja vrata. Se
jem, ta se bo začel s slovesno 
otvoritvijo v petek, 25. apri
la, ob 11. uri, bodo ob 12. uri 
obogatili z degustacijo proiz
vodov Vina Brežice, ob 15. 
uri pa bo demonstracija stro
jev INO, ki jo bodo ponovili 
tudi v soboto ob 11. uri. V 
nedeljo ob 15. uri bo žreba
nje nagrad.

PRAZNIK 
BIZELJSKIH VIN
BIZELJSKO • Turistično 

društvo Bizeljsko priredi v 
soboto, 26. aprila, tradicio
nalno prireditev Praznik bi
zeljskih vin 97, v okviru kate
rega bo potekalo ocenjeva
nje vin iz cele brežiške občine 
in tudi iz širšega okoliša. 
Tako se lahko v soboto oh 12. 
uri udeležite degustacije 
ocenjenih vin, ob 20. uri pa 
podelitve diplom in priznanj 
z zabavnim večerom.

• V razpravi o pobudi KS Seno
vo, kije trajala kar 2 uri, so svet
niki opozorili na edini razlog za 
odhod Senovčanov, ki so se za ta 
korak odločili predvsem zaradi 
neustrezne politike vodstva obči
ne, in na neodobravanje župano
vega odhoda pri obravnavi tako 
pomembne teme. Svetniki so se z 
večino glasov izrazili proti pod
pori Senovemu (za so bili le štir
je), saj bi moral občinski svet v 
primeru podpore voditi nadalje
vanje postopka za odcepitev. Tako 
bo svet krajevne skupnosti posto
pek odcepitve nadaljeval sam. 
Dejstvo, da občinski svet njihove 
pobude ni podprl, namreč še ne 
pomeni, da se postopek ustavi, 
ampak mora vse aktivnosti v zvezi 
z izločitvijo nadaljevati krajevna 
skupnost sama.

odziva, večina zadev v zvezi z za
piranjem rudnika pa stoji.

T. GAZVODA

OBČNI ZBOR 
UPOKOJENCEV

KRŠKO - Društvo upokojencev 
Krško priredi v petek, 25. aprila, ob 
9. uri redni občni zbor v kulturnem 
domu v Krškem. Poleg rednih točk 
bodo pripravili kulturni program in 
pogostitev.

KONCERT“ZNAMO 
TUDI DRUGAČE”

BREŽICE - Glasbena šola 
Brežice je v torek, 22. aprila, 
zvečer v domačem prosvetnem 
domu pripravila koncert “Znamo 
tudi drugače”. Program koncerta, 
katerega sponzorji so Vino Bre
žice, Krašcommerce in Petrol- 
motel Čatež, je povezovala prof. 
Simona Rožman.

Prijetna
tamburaška
predstava

17. srečanje v Gorišnici
ARTIČE - Thmburaški or

kester KUD Oton Župančič 
je nastopil 12. aprila na tradi
cionalnem 17. srečanju tam- 
buraških skupin v Gorišnici 
pri Ptuju. Predstavilo seje 19 
sestavov. Tolikšno število 
udeležencev najbrž kaže, da 
se povečuje zanimanje za 
tamburice, kot meni prof. 
Dragutin Križanič, član 
predsedstva Tamburaške zve
ze Slovenije.

V Gorišnici, kjer je nasto
pil tudi šolski tamburaški 
orkester iz Črnomlja, je bil 
artiški tamburaški sestav gle
de na število članov drugi po 
velikosti. V artiškem orkest
ru je nastopilo tudi 6 debitan
tov in nekaj glasbenikov, ki 
zaradi študijskih obveznosti 
delujejo v ansamblu občasno.

Revijo tamburaških orke
strov sta spremljala prof. 
Tomaž Habe iz Srednje glas
bene šole Ljubljana in Željko 
Bradič iz Samobora. Ta dva

* Tamburaški orkester Arti 
če je bil letos trinajstič na 
državnih revijah pod vod 
stvom Dragutina Križaniča 
Vsa ta leta nastopa z ansam 
blom kot solistka Križaniče 
va žena Elizabeta. Tambura 
ši so se poslušalcem nekaj 
krat predstavili v sodelovan 
ju z mešanim pevskim zbo' 
rom iz Brežic in dekliškim 
nonetom iz Artič. Tamburaši 
so tudi stalni gostje na za
ključnih koncertih zborov 
KUD Brežice. Tak koncert bo 
21. junija v brežiškem gradu.

bosta poslala vsem tambura- 
škim skupinam pisno mne
nje, ki ne bo imelo ocenjeval
nega značaja, ampak bo tam
burašem le v orientacijo, kaj 
bi lahko delali naprej.
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Nova posojila 
sklada za 

regionalni razvoj
Na razpis se je že možno 

prijaviti
RIBNICA - Sklad za re

gionalni razvoj in ohranjanje 
poseljenosti slovenskega po
deželja, ki ima sedež v Ribni
ci, je v torek pripravil tiskov
no konferenco, na kateri so 
predstavili delo sklada v pre
teklem letu in priprave mini
strstva za ekonomske odnose 
in razvoj na zakonske rešitve 
ter nacionalno strategijo re
gionalnega razvoja. Istočas
no so spregovorili tudi o re
zultatih lanskoletnega prve
ga razpisa sklada in pogojih 
za letošnjega, na katerega se 
je od včeraj naprej že možno 
prijaviti.

Kapital sklada, ki se je 
povečal iz naslova kupnin še 
za 445 milijonov tolarjev, 
znaša sedaj dve milijardi in 
pol tolarjev, za posojila pa bo 
sklad letos namenil milijardo 
in 250 milijonov tolarjev. 700 
milijonov bodo namenili za 
projekte iz kmetijstva in gos
podarskih dejavnosti, 200 
milijonov za premostitveno 
financiranje infrastrukture, 
50 milijonov za dopolnilno 
financifanje programov ak
tivne politike zaposlovanja 
ter 300 milijonov za dodelje
vanje jamstev za projekte na 
ombočjih s posebnimi raz
vojnimi problemi. Slednje je 
v primerjavi z lani, ko so za 
posojila razdelili 820 milijo
nov tolarjev, tudi novost, do 
katere pa niso upravičeni le 
prosilci z demografsko ogro
ženih območij, temveč tudi s 
področij prizadetih zaradi in
dustrijskega razvoja in tisti, 
ki bi jim jamstvo pripomog
lo k restrukturiranju bančnih 
kreditov.

Rok za prijavo na razpis za 
projekte kmetijstva, dopol
nilnih dejavnosti na kmetijah 
in gospodarske projekte je 
do 15. junija, za ostala posoji
la in jamstva pa do 31. okto
bra. Prvi prosilci bodo kred
ite lahko koristili predvido
ma že avgusta. _M. L.*5).

Vlada izvoznikov ne more kar tako
Slovenska izvozna družba le pesek v oči izvoznikov - Domače proizvajalce zaščititi s 

tehničnimi standardi - Načrti območne gospodarske zbornice tudi z malimi podjetniki

NOVO MESTO - Kljub sorazmerno dobrim izidom gospodarstva v 
regiji, ki sta jih na zadnji seji upravnega odbora območne gospodar
ske zbornice predstavila Lojze Padovan in Jelka Lugarič z novomeške 
podružnice agencije za plačilni promet, so bili člani upravnega odbora 
enotni v oceni, da pogoji gospodarjenja še zdaleč niso ugodni in ima 
večina razen dveh največjih družb v regiji velike težave.

Večina očitkov je letela na vla
do oziroma ustrezne državne 
inštitucije, ki namenjajo premalo 
pozornosti ustvarjanju ugodnejših 
pogojev za gospodarjenje. Gre 
predvsem za spodbujanje izvoza, 
saj so izvozniki v izrazito slabšem 
položaju od uvoznikov. Pri tem je 
predsednik območne zbornice, 
sicer pa genaralni direktor Krke, 
Miloš Kovačič pripomnil, da lah
ko brez ovir uvaža, kdor hoče, kar 
hoče, direktorica trebanjskega 
Trima Tatjana Fink pa je opozo
rila, da Slovenija svojih proizvajal
cev ne zaščiti z zaščitnimi standar
di, kot to počno druge države. Če 
bi imeli ustrezne tehnične stan
darde, bi vil uvoz nekaterih izdel
kov močno otežen, čeprav so, na 
primer z Evropsko zvezo ali drža
vami Cefte, že delno ali povsem 
odpravljene carine in uvozne 
kvote za določene izdelke.

Obsodili so tudi ravnanje vlade,

• V programu dela za letos so 
opredelili najpomembnejša pod
ročja delovanja, poleg vsestran
ske podpore malim podjetjem in 
podjetnikom nameravajo poseb
no skrb posvetiti specifičnim 
problemom poslovanja srednjih 
in velikih gospodarskih družb, ki 
še vedno nosijo največje breme 
izvoza, zaposlovanja in industrij
ske proizvodnje nasploh.

ki se, ko je govor o podpori izvo
zu, izgovarjajo na Slovensko iz
vozno družbo kot rešitev za iz
voznike, o kateri pa sta bila pred
vsem Finkova in pa direktor No- 
volesa Zvone Novina mnenja, da 
od nje razen redkih podjetij veči
na ne more imeti nobene koristi. 
Predvsem to velja za tiste, ki ima
jo roke plačil krajše in si priza
devajo, da bi denar obračali čim 
hitreje. Izgovarjanje vlade je ne
kaj dni kasneje obsodil tudi direk
tor Slovenske izvozne družbe.

Območna obrtna zbornica No
vo mesto je lani posebno pozor
nost namenila izboljšanju komu
nikacij. med članicami in prilaga
janju spremenjeni strukturi in 
povečanemu članstvu. Za obve
ščanje in svetovanje so poskrbeli 
z redno oddajo na Studiu D “Sku
paj smo uspešni”. Na sejah odbo
ra so največ govorili o izidih po
slovanja in o ekonomski politiki, 
člani pa so dali tudi več konkret
nih predlogov, kako vzpodbuditi 
izvoz, znižati davke in prispevke,

Vizija sporoča delničaijem
Sporočilo delničarjem Vizije o nizkih odkupnih cenah 

delnic, ki jih ponujajo akviziterji in borzne družbe

V zadnjem času nas je pokli
calo nekaj delničarjev zaradi 
nizkih odkupnih cen, ki jih 
ponujajo za terminski odkup 
delnic pooblaščenih investicij
skih družb, tudi DPB VIZIJE, 
d.d., in DPB VIZIJE 1, d.d., 
nekatere borzne družbe in 
akviziterji.

Glede na to, da ste nam zau
pali Vaš certifikat, Vam želimo 
svetovati, da s prodajo delnic 
pooblaščenih investicijskih 
družb DPB VIZIJA, d.d., in 
DPB VIZIJA 1, d.d., počakate 
vsaj do njihove uvrstitve v kota- 
cijo na Ljubljansko borzo. Po
stopek kotacije bomo izvedli do 
konca letošnjega leta.

Do sedaj je zamenjanih za 
delnice oz. lastniške deleže 
podjetij, ki se lastninsko preob
likujejo, polovico vseh zbranih 
lastniških certifikatov obeh 
pooblaščenih investicijskih 
družbah VIZIJE. Po zamenjavi 
lastniških certifikatov smo med 
uspešnejšimi investicijskimi 
skladi. Prav tako smo bili do 
sedaj uspešni pri izboru pod
jetij, katerih delnice oz. poslov
ne deleže smo kupili. Z nakupi 
smo delničarje sproti seznanja
li.

Menimo, da sedanji termin
ski odkupi delnic VIZIJE ne

odražajo vrednosti dosedanjih 
naložb. Za primerjavo naj nave
demo, da je zadnja knjigovod
ska cena teh brez upoštevanja 
neizkoriščenih lastniških certi
fikatov 887 SIT, z upoštevanjem 
neizkoriščenih lastniških certi
fikatov pa 1.474 SIT.

Zamenjava lastniških certi
fikatov poteka počasi predvsem 
zaradi prepočasne ir. preskrom
ne ponudbe premoženja pod
jetij, ki se lastninijo. Pred uvr
stitvijo delnic investicijskih 
skladov je potrebno z državo 
doreči tudi pokrivanje privati
zacijske luknje. Obveza, da bo 
ta pokrita in da bodo lahko 
ivnesticijski skladi zamenjali 
zbrane certifikate do konca 
letošnjega leta, je sprejeta.

VIZIJA, družba za uprav
ljanje investicijskih skladov, je 
letos januarja končala z vpiso
vanjem lastniških certifikatov. 
Do polletja bo izvedla spojitev 
DPB VIZIJE 1, d.d., z DPB 
VIZIJO, d.d., nato pa bo priče
la s postopki za prenos delnic v 
Klirinško depotno družbo, kar 
je prvi korak za uvrstitev delnic 
v kotacijo.

VIZIJA, družba za 
upravljanje 

investicijskih skladov, d.o.o.
Uprava družbe

še posebej tiste, ki obremenjujejo 
plače, ter kako znižati realne 
obrestne mere. Predloge so posre
dovali Gospodarski zbornici Slo
venije, v zvezi z njimi pa so opra
vili tudi precej pogovorov s posa
meznimi ministrstvi in poslanci 
državnega zbora.

Tudi približevanju dela območ

ne zbornice članstvu na terenu, 
predvsem malim in srednjim pod
jetjem, so posvečali precej pozo
rnosti, posodobili so informacij
ski sistem in preko interneta 
uvedli elektronske oglasne deske, 
poleg tega pa pripravili še vrsto 
poslovnih konferenc, srečanj gos
podarstvenikov, predstavitev 
in sodelovali pri projektu uvaja
nja sistema kakovosti ISO 9001 v 
malih podjetjih ter pri projektu Po 
poteh dediščine Dolenjske in Bele

krajine' I. .VIDMAR

ZASKRBLJEN! NAD POGOJI GOSPODARJENJA - Člani upravnega 
odbora območne gospodarske zbornice na čelu s predsednikom Milošem 
Kovačičem in direktorjem Jankom Golešem so zaskrbljeni nad stanjem 
regijskega gospodarstva, saj je njegova podoba, če izvzamemo Krko in Revoz 
ter še nekaj redkih uspešnih podjetij, kaj klavrna. Za razliko od večine 
drugih slovenskih regij pa je na Dolenjskem in v Beli krajini nenavadno 
malo mladih podjetnikov, ki v gospodarstvo prinašajo nove sveže ideje in 
podjetniško dinamiko. O tem so se pogovarjali tudi na svoji zadnji seji v 
Lamutovi sejni sobi upravne stavbe Krke. (Foto: 1. Vidmar)

BORZNI KOMENTAR

Borzni mešetaiji še spijo
Po več kot dveh mesecih borz

nega mrtvila borzni posredniki in 
investitorji še vedno ne vedo, ali 
naj bi delnice kupovali ali pa raje 
prodajali. Njihova neodločenost 
se najbolje odslikava v velikosti 
dnevnega prometa. Ta na celot
nem organiziranem borznem trgu 
komajda presega 100 milijonov 
tolarjev. Kje so časi, ko so borzni 
posredniki v enem dnevu skleni
li na primer za 500 milijonov to
larjev in več prometa samo z 
delnicami Krke ali pa Leka! Raz
logi, zaradi katerih je trgovanje 
skorajda zamrlo, so seveda zna
ni. Poslovne banke očitno še ved
no nimajo podpisanih pogodb o 
skrbniških računih s potencialni
mi tujimi vlagatelji. Domače po
vpraševanje pa je preskromno, da 
bi bilo sposobno pokupiti vse 
razpoložljive delnice, kaj šele 
tiste, ki bodo na trg še prišle.

K sreči šibko trgovanje še ne 
povzroča večjega padanja cen. Te 
sicer varirajo nekaj odstotkov 
navzgor in navzdol, vendar v 
povprečju ostajajo enake. Izjema 
so večje spremembe tečajev, pri 
katerih so v ozadju razlogi, ki ni
majo nič skupnega z normalnimi 
razmerji med ponudbo in pov
praševanjem. Tako so enega 
večjih pretresov v preteklem ted
nu doživeli lastniki delnic Salusa. 
Iz objave v dnevnem tisku so 
namreč izvedeli, da je višje sodi
šče razveljavilo razsodbo nižjega

sodišča in zadevo v zvezi z dom
nevnim nepravilnim lastninje
njem družbe Salus vrnilo v po
novno obravnavo na prvi stop
nji. Cena delnic je po objavi no
vice takoj pričela strmo padati, za 
10 odstotkov na dan. Večino časa 
so delnice ostajale brez sleherne
ga povpraševanja, ponudba pa ni 
bila realizirana niti po dnevno 
dovoljenih cenovnih minimu
mih. Naj omenim, da je družba 
Salus sicer za poslovno leto 1996 
izkazala odlične poslovne rezul
tate ter najavila izplačilo solidnih 
dividend. Vse kaže, da se zgodba 
s Salusom kljub že večletnemu 
sodnemu postopku še ne bo 
kmalu zaključila.

Za špekulante so bili tudi ta 
teden zelo zanimivi nakupni boni 
Banke Slovenije. Njihova tržna 
cena ponavadi raste, kadar je 
pričakovati povečanje mesečne 
stopnje inflacije oziroma nadalj
nje padanje tečaja marke. V 
takšnih primerih se namreč po
veča popust, ki ga boni omogoča
jo pri nakupu deviznih blagajni
ških zapisov. Tisti, ki kupone 
kupiujejo pri ceni okrog 3.000 to
larjev, špekulirajo na to, da bo 
aprilska inflacija močno preseg
la 1 odstotek.

IZTOK PLUT 
Dolenjska borznoposredniška družba, 

d.o.o.
Glavni trg 10, 8000 Novo mesto 

Tel. 0681322-553, 323-554, Fax 323-552

NALOŽBA V DOMAČO 
ENERGETIKO

KRŠKO - Pred dvema le
toma je slovenski parlament 
sprejel zakon o razgradnji 
nuklearne elektrarne Krško 
in odlaganjem jedrskih od
padkov. Kljub temu je sklad 
ta čas skoraj brez denarja. 
Zato je vložil tožbo proti 
nuklearki pred krškim okro
žnim sodiščem. Na kraju je 
prišlo do izvensodne porav
nave in nadejajo se, da bo 
nuklearka poslej svoje ob
veznosti redno poravnavala. 
Konec lanskega leta je sklad 
prejel vsega 200 milijonov to
larjev oziroma 4 odst. denar
ja namesto 5,3 milijarde to
larjev. Samo zamudnih obre
sti seje nabralo za poldrugo 
milijardo tolarjev. Med naj
pomembnejšimi sklepi seje 
upravnega odbora sklada v 
ponedeljek v Krškem je ta, 
naj bi sklad svoja sredstva 
usmeril v podjetje Savske 
elektrarne namensko za 
gradnjo savske verige hidro
elektrarn. Denar bi tako os
tal v energetiki in je tako ko
risten namig vladi, da odda 
koncesijo domačim podjet
jem in ne tujcem. ^

V Posavju še slabše od pričakovanj
Na 100 tolarjev prihodkov so gospodarske družbe v Posavju ustvarjale 10-krat več 

izgube kot v letu prej - Rezultati pod že tako slabim slovenskim povprečjem

KRŠKO - Po podatkih, ki jih je zbrala krška podružnica Agencije za 
plačilni promet, je bilo za gospodarstvo v Posavju leto 1996 črno, 
medtem ko so napovedi glede na večino kazalcev še slabše. Če je Slove
nija na primer lani zabeležila 1-odstotno rast fizičnega obsega indu
strijske proizvodnje, je bila ta med slovenskimi regijami najnižja prav 
v Posavju, sqj je zabeležila 6-odstotni padec.

milijonov tolarjev ali 42 odstot-894 gospodarskih družb, ki so 
Agenciji za plačilni promet - 
podružnici Krško predložile bi
lance stanja in uspeha, so v celoti 
v letu 1996 izkazale negativen 
poslovni izid, saj so bili odhodki 
kar za 1 odstotek večji od prihod
kov. To osnovno razmerje je slab-

DANFOSS ZAPOSLUJE
ČRNOMELJ - Prihodnji mesec 

bo v Črnomlju stekla proizvodnja 
hermetičnih kompresorjev za 
hladilno-zamrzovalno tehniko v 
novem programu podjetja Dan- 
fuss Compressors. Ker bo tako 
omenjena firma svojo proizvod
njo povečala za 100 odst., bodo 
letos zaposlili 250 delavcev, 140 
jih je delo že dobilo, 110 pa jih 
želijo zaposliti do konca septem
bra. Danfoss je v novo proizvod
njo vložil za 60 milijonov nemških 
mark, od tega 22 miljonov v novo 
proizvodno halo, ki se razteza na 
površini 14.400 kvadratnih met
rov. Del denarja so namenili tudi 
ekološki zaščiti, halo pa je v zelo 
kratkem času zgradilo domače 
podjetje Begrad. Črnomaljski 
Danfoss je lansko poslovno leto 
končal s tremi milijoni mark 
dobička ob prometu 74 milijonov 
mark, med izvozniki pa je na 30. 
mestu v Sloveniji.

INFORMATIVNI DAN
Ljubljanska borza vrednostnih 

papirjev bo v petek, 25. aprila, 
med 9. in 14. uro pripravila dan 
odprtih vrat. Obiskovalci bodo 
lahko ob 10. in 12. uri poslušali 
enourno predavanje o vrednost
nih papirjih in borzi, dobili pa 
bodo lahko tudi različne tiskane 
informacije o poslovanju borze 
ter podatke o trgovanju z vred
nostnimi papirji.

kov vsega čistega dobička Posav
ja so ustvarili v 4 družbah (2 v 
brežiški občini in po 1 v krški ter 
sevniški), čisto izgubo pa 346 
pravnih oseb. Večjo izgubo od 100 
milijonov tolarjev ali slabi dve 
tretjini čiste izgube Posavja so ust
varili v 7 pravnih osebah (3 v 
občini Krško ter po 2 v brežiški in 
sevniški občini). Za gospodarske 
rezultate v Posavju še vedno ve
lja, da jih v veliki meri ustvarja 
nekaj velikih pravnih oseb.

Finančna trdnost in tekoča 
likvidnost sta se po podatkih iz 
bilance stanja izboljšali, medtem

ko kažejo blokacije žiro računov 
še vedno zaskrbljujoč položaj gos
podarskih pravnih oseb Posavja. 
Tako je bilo v decembru lani bloki
ranih 201 gospodarskih pravnih 
oseb, ki so v povprečju zaposlov
ale 2.457 delavcev, kar je dobra 
petina vseh zaposlenih v gospo
darskih pravnih osebah Posavja. 
Povprečni mesečni znesek bloki
ranih žiro računov je bil 2,463.750 
tisoč tolarjev, znesek pa se je iz 
meseca v mesec večal. Najvišji je 
bil v zadnjem mesecu leta, ko je 
bil skoraj 3,5-krat višji kot v janu
arju istega leta. Po zadnjih podat
kih so bili marca letos v Posavju 
blokirani 204 žiro računi gospo
darskih družb, med njimi je 146 
družb takšnih, ki imajo žiro račun 
neprekinjeno blokiran več kot

enolet°' T. GAZVODA

PSC Paič
PSC Paič, Krška vas 28 e, Krška vas - Brežice 

Tel.: 0608/59 059, 59 269 
PSC Paič, Šmarješka cesta 50, Novo mesto 

Tel.: 068/21 123

Andrej Zupančič

še kot v letu 1995, ko so bili pri
hodki manjši od odhodkov za 0,1 
odstotek. Gospodarnost poslo
vanja se je poslabšala, saj je bilo 
na 100 tolarjev prihodkov ust
varjene desetkrat več izgube kot v 
letu prej. Čisti dobiček se je 
zmanjšal za dobro četrtino, čista 
izguba pa povečala za dobrih 13 
odstotkov in je bila za skoraj 70 
odstotkov večja od čistega dobič
ka. Čisti dobiček je imelo 461 
pravnih oseb, večji dobiček od 100'

* Po besedah direktorja Agencije 
za plačilni promet, podružnice 
Krško, Andreja Zupančiča je bil 
neto rezultat, torej razlika med 
čistim dobičkom in čisto izgubo, 
v letu 1995 sicer negativen, ven
dar pa je bila ta razlika v lanskem 
letu skoraj 5-krat večja. Likvid
nostne razmere so še vedno skrb- 
vzbujajoče, kar kaže na zelo teža
ven položaj posavskega gospo
darstva. Bilanca stai\ja sicer kaže 
nekoliko boljšo sliko, vendar 
prejšnjega podatka ne more odte
htati, zato obeti za prihodnost 
niso optimistični.

PAKET SALON
KLIMA =1.902 DEM 

KOVINSKA BARVA = 899 DEM 
RADIO EORD 5000 = 645 DEM 

SKUPAJ SAMO =1.000 DEM

** B
im

FORD MONDEO ŽE ZA 32.495 DEM
TREBNJE: SERVIS GROZNIK 068/44 701
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Domače drevesničarstvo ogroženo
Dolgoletni sadjar Jože Prelog z Grma je včasih komaj zadostil povpraševanju po sadikah 

_______ sadja, danes pa mu ostajajo - Uvožene sadike neprilagojene našemu okolju

PREDAVANJE O 
CVIČKU IN ŽAMETNI 

ČRNINI
NOVO EMSTO - Kmetijski 

zavod Ljubljana, Oddelek Novo 
mesto, vabi v torek, 29. aprila, ob 
9. uri na Srednjo kmetijsko šolo 
Grm v Sevno pod Trško goro, kjer 
bo v tednu cvička predavanje in 
strokovna razprava na temo “Teh
nologija pridelave grozdja za vino 
cviček s poudarkom na kakovosti 
žametne črnine”. Sodelovali bodo 
dr. Lojze Hrček, dr. Dušan Ter
čelj, mag. Boris Koruza s Kmetij
skega instituta ter Jože Maljevič iz 
Kmetijskega zavoda.

NOVO MESTO - Tako, kot je nasploh kmetijstvo v težavah in se mora 
vse pogosteje boriti s tujo, pogosto nelojalno konkurenco, je v težavah 
tudi sadjarstvo. Jože Prelog, sadjar in drevesničar z Grma v Novem 
mestu, pravi, da mu zadnja leta ostaja vse več neprodanih sadik sadja, 
medtem ko je včasih komaj zadostil povpraševanju. Za to je kriv uvoz 
sadik iz Italije in od drugod, kijih trgovci zadnje čase na veliko proda
jajo. Sadike so morda res nekoliko cenejše, niso pa prilagojene našemu 
podnebju in zem|ji.

STROJNI KROŽEK TUDI 
V NOVEM MESTU

NOVO MESTO - Tudi v 
Novem mestu je letos zaživel 
strojni krožek, ki bo kmetom 
v pomoč pri vzdrževanju in 
smotrnejši uporabi kmetijske 
mehanizacije. Krožek deluje 
na območju Novega mesta in 
okolice vse tja do Mirne Peči, 
Žužemberka, Dolenjskih 
Toplic in Podgorja. Sedež 
krožka je na Kmetijski sveto
valni službi na Grabnu, nje
gov vodja, ki bo skrbel za 
koordinacijo med naročniki 
in izvajalci del, pa je Boštjan 
Hrovatič. Zainteresirani ga 
lahko pokličejo na telefon
sko številko 79-562.

Prelog je po rodu Prlek iz Kri
ževcev pri Ljutomeru, vendar živi 
v Novem mestu že od leta 1946, 
ko ga je po končani sadjarsko- 
vinogradniški šoli na Kapeli - to je 
bila včasih banovinska šola - 
takratno kmetijsko ministrstvo z 
dekretom poslalo na prakso na 
grmsko kmetijsko šolo v Novo 
mesto, kjer je ostal. Sadjar je že 
več kot 50 let. Po enoletnem prak- 
tikantstvu je na šoli pridobil naziv 
kvalificirani kmetijski delavec v 
sadjarstvu, vinogradništvu in kle
tarstvu, deset let kasneje pa je 
opravil še strokovni izpit in po
stal kvalificirani sadjar. Ob delu je 
leta 1963 naredil še srednjo eko
nomsko šolo. Na kmetijski šoli je 
bil zaposlen več kot dvajset let, v 
tem času je postavil tudi rekord v 
cepljenju trt: v enem dnevu je na 
suho cepil kar 2365 trt. Vendar so 
leta 1965 grmsko drevesnico uki
nili. Nekaj časa je še delal v po

ljedelstvu, potem pa se je leta 
1972 zaposlil v Imv-ju, kjer je bil 
vse do upokojitve. “Ker so me

ljudje poznali, so me nagovarjali, 
naj se lotim drevesničarstva in 
tako se je začelo,” pripoveduje 
Jože.

Sedaj ima sadike posajene v 
Šmihelu, v bližini osnovne šole; 
zemljo je Jožetu dal v najem šmi- 
helski župnik. Na njivi, ki jo je 
zaradi tatov in drugih, ki so mu 
delali škodo, moral ograditi, ima 
sadike jablan, hrušk, breskev, 
marelic, češenj in višenj. “Najbolj 
občutljivo in zahtevno je koščiča- 
sto sadje, vendar je povpraševanje 
po njem večje kot po jablanah in 
hruškah,” pove Jože in še doda, 
da raje vzgoji tri jablane kot eno 
češnjo. Pri jablanah vzgaja poleg 
novih tudi stare sorte.

S sadikami je veliko dela. Spo
mladi posadi vegetativne podlage, 
jih avgusta cepi na oko, šele tretje 
leto pa so za prodajo. V tem času 
jih je potrebno večkrat okopati in 
škropiti.

Pri Jožetu kupujejo sadike Do
lenjci in Belokranjci, predvsem pa 
se k njemu radi vračajo tisti, ki so 
nekoč že kaj kupili. Četudi se je 
prodaja zmajšala, Jože drevesni
čarstva ne bo opustil, saj brez 
dela, ki ga je opravljal vse življe
nje, ne bi znal živeti.

J. DORNIŽ

S krompirjem ni nič narobe
Ob govoricah, da so uvožene sorte gensko manipulirane

Z NOVOMEŠKE TRŽNICE
Prej zimsko kot pomladno vre

me branjevk ni zadržalo doma. Ta 
ponedeljek so ponujale: kolerabo, 
redkev in korenje po 150 do 200 
tolarjev kilogram, rdečo peso po 
200, radič po 400, merico motovil
ca po 200,1,51 jabolčnega kisa po 
200, merica fižola je bila po 100 do 
150, liter čebulčka po 300 do 400, 
kilogram česna 600, vrečka suhe
ga sadja 300, med po 600 do 700, 
ocvirki 600, slanina po 1100 do 
1200, jabolka po 50 do 100, hruške 
130, žganje po 700 do 800, lonček 
smetane 400 do 600, sirček 400, 
orehi 800 in jajčka po 25 do 30 
tolarjev.

Po izroditvi odlične krompirjeve 
domače sorte igor in ob iskanju 
primernih nadomestnih sort je bilo 
v Slovenijo uvoženih na desetine 
tujih sort, nekaterih tudi izjemno 
rodovitnih. Med ljudmi se je pojavil 
glas, da so gensko (dednostno) 
spremenjene, in tudi strah, da bi to 
imelo škodljive posledice za zdravje 
ljudi. Mag. Peter Dolničar s Kmetij
skega inštituta Slovenije, strokov
njak za pridelovanje krompirja, na 
vse to takole odgovarja:

V zadnjem času se pri nas veliko 
piše o gensko spremenjenih orga
nizmih in tudi o tako spremenje
nem krompirju. To se je sprevrglo že 
v pravo gonjo proti delu z gensko 
spremenjenimi organizmi. Nekateri 
so šli celo tako daleč, da so lansko 
dobro letino krompirja, ki je bila 
posledica ugodnih poletnih rastnih 
razmer, in gnitje pridelka zaradi 
okužbe s krompirjevo plesnijo pri
pisali vplivu gensko spremenjenega 
krompirja, ki naj bi bil posajen v 
Sloveniji. Kot je meni znano, v Slo
veniji doslej ni bil posajen niti en 
gomolj gensko spremenjenega 
krompirja. V prodaji so le poznane

kmetijski nasveti
Izkoristimo koruzne gene!

Malo je kulturnih rastlin, če je sploh katera, ki bi kazala večji 
napredek agronomske stroke kot koruza. Odkritje Mendlovih 
dednostnih zakonov, hibridizacija in vse boljša agrotehnika so pri
pomogli, da se je hektarski donos v zadnjem polstoletju skoraj
da popeteril. Temu primerno se je povečal pomen te poljščine 
kot človeške hrane, živalske krme in surovine za nad 500 indust
rijskih izdelkov. V Sloveniji je z njo zasejanih že 40 odstotkov vseh 
njiv.

Ko zdaj prihaja čas setve (zemlja naj ima 8 do 10° C, zrak pa 
okro 18° C), je neuporaben gnojilni nasvet iz pol stoletja stare 
knjige prof. Sadarja, ki govori o pridelku 23 stotov koruznega zr
nja na nektar. Zdaj je poljedelčev cilj 100 in več stotov, kar je do
segljiv koruzni genetski potencial, tak pridelek pa zahteva tudi 
temu primerno gnojenje. Poglejmo na primer, kaj svetuje stro
kovna služba tovarne gnojil v Kutini na Hrvaškem, ki so jo poma
gali graditi tudi slovenski kmetje v nekdanji skupni državi, zdaj 
pa so le še njeni odjemalci.

Za velik pridelek potrebuje koruza 150 do 200 kg dušika, 100 
do 120 kg fosforja in 120 do 180 kg kalija (njihovih oksidov) na 
hektar. Hranila lahko dobijo rastline v obliki organskih ali mine
ralnih gnojil, najbolje pa je v kombinaciji obeh. Koruza kot oko- 
pavina prenese najvecje količine hlevskega gnoja na hektar, tja' 
do 600 stotov. Seveda je predragocen in ga je bolje dopolniti z 
mineralnim gnojilom, uporabljenim v več obdobjih, v času rasti 
tudi v obliki dognojevanja.

Ker zaradi nazadovanja živinoreje hlevskega gnoja ni več toli
ko kot nekdaj, velja strokovno priporočilo, da hlevski gnoj upo
rabljamo le vsako tretje leto, saj deluje več let. V prvem je izko
ristek 50-, v drugem 30- in v tretjem 20-odstoten. Temu je treba 
prilagoditi količine mineralnih gnojil, pri tem pa upoštevati hra
nila v organskem gnojilu in zaloge v tleh. Na večjih poljih se zato 
kemična analiza tal še kako poplača. Pri preračunavanju 
natančnejših potreb po hranilih je treba upoštevati tudi, da ko
ruza vsrka do 80 odst. razpoložljivega dušika, 40 odst. fosforja in 
60 odst. kalija. Pri osnovnem gnojenju uporabljamo kombinira
na gnojila (na primer NPK 10:30:20), pri dognojevanju pa KAN 
ali ureo. Natančnejših receptov brez upoštevanja navedenih 
okoliščin ni mogoic dati. M. LEGAN

sorte, ki so bile vzgojene s klasično 
metodo križanj in klonske selekcije 
ter so na slovenski sortni listi.

Dodati pa je treba, da je v svetu 
v komercialni uporabi v resnici že 
nekaj gensko spremenjenih krom
pirjevih sort, ki so odporne proti 
virusnim boleznim, koloradskemu 
hrošču, nematodam in drugim 
škodljivcem ali boleznim in ki ne 
vplivajo na zdravje ljudi. (Kmečki 
glas)

Varoza redči čebele
Zdravila pomagajo le nekaj 
let, potem so potrebna nova

DOBREPOLJE - Čebe
larsko društvo Dobrepolje 
ima 35 članov, od tega 27 iz 
Dobrepolja in 8 iz Strug. 
Dobrepoljci imajo 340 čebe
ljih družin, Stružanci pa 150. 
Varoza še vedno povzroča 
čebelarjem veliko skrbi. Na 
zdravila namreč čebele po
stajajo hitro imune in je tako 
vsakih nekaj let potrebno 
novo zdravilo. Na srečo za 
zatiranje bolezni prispeva 
nekaj tudi občina.

Vsi čebelarji so kmetje in 
ne vozijo čebel na pašo dru
gam. Izjema je Anton Fabjan, 
ki s pomočjo čebel izdeluje 
pomožna zdravila endovital, 
je povedal predsednik društ
va Stane Godec s Ceste. Do
dal je, da ima več članov 
društva Janševa priznanja 
različnih stopenj, Toneta 
Fabjana, ki je glavni in naj
uspešnejši član društva, pa so 
zdaj predlagali, naj bi dobil 
kar vsa tri Janševa priznanja.

Čebelarji se dogovarjajo, 
da bi na šoli spet obnovili 
čebelarski krožek, katerega 
delo je zamrlo pred leti. 
“Občina nam veliko pomaga 
in prav zdaj se dogovarjamo, 
da bi uredili na podstrešju 
občinske stavbe klubsko so
bo, kjer bi imeli sestanke, ar
hiv, prapor, razstavljena pri
znanja itd.” pravi predsednik

God"' j. p

Stane Godec, predsednik če
belarskega društva Dobrepo
lje.

OCENILI BIZELJSKA VI
NA - S ponedeljkovim ocenje
vanjem lanskega pridelka se je 
pričel letošnji praznik bizelj
skih vin. Desetletje so ga imeli 
februarja, letos pa prvič apri
la, saj je ta čas vino primer
nejše za ocenjevanje. Ocenje
valna komisija (na sliki: dr. 
Julij Nemanič) je dobila v 
ocenitev 247vzorcev; 90 je bilo 
vzorcev belih sortnih vin, 20 
rdečih sortnih vin, 66 vzorcev 
je bilo belega Bizeljčana, 43pa 
rdečega bizeljskega mešanega 
vina. Ocenili so še 20 vin 
posebnih trgatev in 8 šampanj
cev. Podelitev odličij za najbo
lje ocenjena vina bo v soboto, 
26. aprila, ko bo na Bizeljskem 
še predavanje o zaščiti vinske 
trte, vinarstvu in vinski emba
laži. Organizatorja, Turistično 
društvo in Društvo vinogradni
kov, bosta ta dan v zadružnem 
domu pripravila tudi pokušnjo 
in vinogradniško zabavo. (Fo
to: M. Vesel)

PRAVNA
svetovaInžca
Svetuje odvetnica
Marta Jelačin

VPRAŠANJE: Rad bi vedel, kaj 
pomeni v pravnem smislu pošteno 
sojepje. Sam sem doživel že toli
ko krivic na sodišču, da me ta 
pojem poštenja resno zanima.

ODGOVOR: Pošteno sojenje 
naj bi pomenilo to, da ima vsak
do pravico, da o njegovih civilnih 
pravicah in obveznostih ali o 
kakršnihkoli kazenski obtožbi 
proti njemu v primernem roku 
odloča neodvisno, pravično in 
nepristransko, z zakonom usta* 
novljeno sodišče. Vprašali boste: 
kaj pa pomeni pojem pravičen? V 
odgovor naj navedem, da naj bi bil 
pravičen tisti, ki upošteva resnico, 
dejstva in ravna v skladu z dolo
čenimi normami. Pošteno je tisto, 
kar je v skladu z določenimi nor
mami, priznanimi načeli itd. Go
vorimo o pravični sodbi in o 
poštenem sojenju.

• Zdaj pa potrebujemo nekaj 
norcev. Poglejte, kam so nas 
spravili ljudje zdravega razuma!

EN
HRIBČEK
BOM
KUPIL...

Ureja: dr, Julij Nemanič
Okus po zamašku
(Nadaljevanje)

Srečanje proizvajalcev zama
škov iz plute, vinarjev, ki te 
zamaške uporabljajo, vinarskih 
strokovnjakov, ki proučujejo 
predelavo grozdja in nego vina, 
je minilo v velikem pričakova
nju, kaj bo znanost povedala o 
vzrokih za neljubi vinski okus 
po zamašku.

Rezultati raziskave so osup
nili javnost, saj so pokazali, da 
je 80% primerov izzvanih s či
stilom trikloranirol (TKA). Ta 
snov se zazna, če jo vino vsebuje 
v litru eno milijardinko grama. 
Ni vedno vzrok pluta, temveč 
tuji vonji, ki so v vinskih kleteh 
in se jih pluta navzame in pre
nese v vino. Kleti čistijo s čistili, 
ki vsebujejo klor. Raziskava je 
pokazala, da zadostujejo že hla
pi TKA v zraku, ki jih plutasti 
zamašek vsrka, da se neljubi 
okus in vonj preneseta v vino. 
Da bi prišli zadevi do dna, so 
preučevali tudi skorjo plutovca, 
iz katere delajo zamaške. V 
70% pregledanih dreves je bil 
TKA prisoten že v skorji. Bliži
na mesta ali ceste tudi povečuje 
količino TKA v drevesni skorji 
plutovca.

Pregledovali so vina, ki so 
bila zavrnjena zaradi okusa po 
zamašku. V 65 odstotkih teh vin 
ni bila odkrita snov TKA. Torej 
je velikokrat za slab okus vina, 
ki izvira iz drugih vzrokov, kriv 
zamašek. Kot vzrok navajajo 
tudi osnovne kletarske napake 
pri stekleničenju vina, recimo 
popolno napolnitev steklenice z 
vinom ob nizkih temperaturah. 
Kasneje, ko se zrak ogreje, se 
vino v steklenici napne in pro
nica skozi slab zamašek, na 
mokre zamaške pa se naselijo 
plesni. Analizirali so 320 pluta-

stih zamaškov, ki so bili proiz
vedeni v različnih izvedbah.

V okviru te študije teče tudi 
primerjalna raziskava o vplivu 
plutastega in aluminijastega 
zamaška na kakovost vina. 
Raziskava se bo nadaljevala in 
v nekaj letih bo več podatkov, 
ki bodo v pomoč vinatjem, da 
se bodo lažje odločali za ustre
zen zamašek. Na trgu se dobijo 
navidez in v resnici zelo različne 
kakovosti. Danes ni težko in
dustrijsko obdelati zamašek s 
komaj vidnimi mašili, da je na 
videz zelo kakovosten. V skla
dišču, vinoteki, doma v stano
vanju se priporoča vinske stek
lenice, zamašene s pluto, pole
či. Steklenica, ki stoji pokonci, 
ne omogoča, da bi bil zamašek 
v stiku z vinom, zato se počasi 
osuši. Tak zamašek ne tesni več 
dobro, v steklenico prihaja 
zrak, vino se kvari.

Ko odpiramo steklenico, kije 
čakala na svojo usodo leže, 
torej pravilno skladiščena, opa
zimo že z očesom, da je pri 
zamašku, ki nima čistega vin
skega vonja, razlika med delom, 
ki je bil v stiku z vinom v stek
lenici, in preostalim večjim de
lom. Velikokrat je tako pri 
zamaških, ki so obdelani od- 
zunaj tako, da ni vidna slaba ka
kovost, ker je zamaskirana, vino 
pa je premaz raztopilo. Tudi pri 
nas bo vse več vina v stekleni
cah. Plutasti zamašek bo goto
vo še dolgo kraljeval. Ob stek
lenici, kije bila pravilno zaprta 
s kvalitetnim in dolgim pluta- 
stim zamaškom, bomo uživali, 
mnogokrat pa bomo razočara
ni, ne da bi vedeli za vzrok. 
Poznavalec vina pa ne bo cenil 
vina le zato, ker je bilo zaprto s 
pluto, ampak predvsem zaradi 
kakovosti, četudi je steklenica 
zaprta z navojnim zamaškom, 

dr. JULIJ NEMANIČ

S SABLJO STEKLENICA 
PENINE OB VRAT-Že ko
nec 18. stoletja, v času Ludvi
ka 16., je elitna francoska voj
ska svoje zmage proslavljala s 
šampanjcem, ki so ga odprli z 
zamahom sablje, vse več pri
vržencev tega pa je tudi pri nas. 
Prvi je pri nas odpiranje stek
lenice penečega vina s sabljo 
vnesel v protokol Miha Istenič 
iz Stare vasi na Bizeljskem, 
kjer sicer že skoraj tri desetlet
ja delajo peneča vina. Miha, 
član francoskega reda Bratov
ščine zlate sablje, pravi, da je 
v Sloveniji in na Hrvaškem več 
kot tisoč potencialnih članov 
bodoče podružnice tega reda, 
ki že nastaja v Sloveniji, njiho
vo druženje pa ne bo poveza

no le z odpiranjem steklenic s 
sabljo, pač pa tudi z dviganjem 
kulture pitja penin. (Foto: T. 
G.)

helena mRZLiKAR gospodinjski kotiček
v

Špinača kot prva zelenjava
Špinača je prva sveža zelenja

va, ki nam spomladi obogati vita
minsko revne jedilnike. Je rast
lina dolgega dne, zato je skrajni 
čas, dajo posejemo. Dobro uspe
va v globokih, srednje težkih in 
toplih tleh. Neugodno za dobro 
rast je vetrovno in sušno vreme. 
Sorte špinače ločimo po času 
pridelovanja na jesenske, zimske 
in spomladanske. Od sorte je 
odvisna tudi količina hranilnih 
snovi. V 100 g špinače se nahaja 
največ vitamina C (do 155 mg), 
vitamina BI, B2, železa (4,1 mg), 
kalcija (126 mg), fosforja (55 mg) 
in v manjši meri še drugih rudnin.

Špinača je najboljša, če jo po
rabimo kmalu po trganju, sicer 
izgubi velik del hranilnih snovi. 
Najpogosteje se pripravlja špina
ča v omaki in kremni juhi. Zelo 
dobro pa se tudi zamrzne v obli
ki špinačnega pireja. Pred upo
rabo špinačo vedno blanširamo, 
s tem se izloči do 70 odst. nitra
tov. Začimbe, ki jih dodajamo 
špinačnim jedem, so: česen, po- 

j per in muškatni orešček. Špinača

je bila že nekoč zelo cenjena 
zgodnja zelenjava in tudi prva 
kremna juha na jedilniku naših 
malčkov.

Če si hočemo spomladi okre
piti telo z vitamini in minerali, si 
pripravimo ŠPINAČNO SOLA
TO. Za 4 osebe potrebujemo 200

mlade špinače, 150 g berivke,
v trdo kuhani jajci, sol, kis, 

česen in 1 dl kisle smetane. Ze
lenjavne liste dobro operemo, 
večje narežemo ali natrgamo, in 
dodamo ostale sestavine. Blanši
rane špinačne liste lahko upora
bimo kot dodatek testu za pala
činke, mesno-zelenjavne narast
ke, polnilo za lazanje, zavitke in 
podobno.

Za ŠPINAČNE PALAČINKE 
pripravimo vlivano testo in špi
načni nadev iz 400 g špinače, 50 
g margarine, sol, poper, jajce, 
100 g kisle smetane in maščobo 
za pečenje. Blanširano špinačo 
sesekljamo, jo podušimo in vme
šamo ostale sestavine. Palačinke 
napolnimo z nadevom in jih po 
okusu še gratiniramo.
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Črta in barva pesnita v očeh
V Dolenjskem muzeju so odprli pregledno razstavo ilustracij Lucijana Reščiča • Izšel 

bogat katalog - Razstave ilustracij bolj redek gost galerij in razstavišč

Velike pridobitve 
v Šolskem centru
Posodobitev pouka za 27,5 

milijona tolarjev

NOVO MESTO - Na Šolskem 
centru Novo mesto, ki je eden 
izmed večjih v Sloveniji, upravi
čeno lahko trdijo, da jim ni vse
eno, v kakšnih razmerah delajo 
njihovi profesorji in dijaki. Prvo 
računalniško učilnico so dobili 
leta 1986, leta 1993 pa so sprejeli 
odločitev o informatizaciji šole. 
Od torka, 15. aprila, so bogatejši 
za naslednje pridobitve: dve novi 
sodobno opremljeni računalniški 
učilnici, specialno učilnico za ele
ktroniko in priklop šolskega infor
macijskega sistema na omrežje 
Internet.

Direktor ŠC Novo mesto Šte
fan David je na otvoritvi dejal, da 
je skupna vrednost te investicije 
27,5 milijona tolarjev, največji 
delež stroškov pa je krilo Mini
strstvo za šolstvo in šport RS v 
okviru svojih programov, za kar se 
mu lepo zahvaljujejo. Njihovo 
vodilo bo še naprej posodablja
nje pouka, računalniško opisme
njevanje itd., kar upajo, da jim bo 
v sodelovanju z omenjenim mini
strstvom in ostalimi izobraževal
nimi organizacijami uspevalo. 
Pohvalne besede ob novih šolskih 
pridobitvah, katerih ogled je 
sledil, so imeli tudi gostje: novo
meški župan Franci Koncilija, 
Branka Abramovič z Ministrstva 
za šolstvo in šport RS, Mišo Pa- 
landačič s Centra RS za poklicno 
izobraževanje, Borut Čampelj z 
Zavoda RS za šolstvo in drugi.

Za prijetno vzdušje na otvoritvi 
so poskrbela dekleta pevskega 
zbora Srednje zdravstvene in ke
mijske šole pod vodstvom Mateje

Kure' L. M.

NOVO MESTO - V razstavnih prostorih Dolenjske galerije so v 
petek, 18. aprila, zvečer odprli pregledno razstavo knjižnih ilustracij 
slikarja, grafika in oblikovalca Lucijana Reščiča, likovnega ustvarjal
ca, kije po rodu sicer Primorec, vendar že več kot dve desetletji živi in 
ustvarja v TVebnjem, zato je bila celotna otvoritev bolj trebanjsko obar
vana. V kulturnem programu je nastopil mladinski pevski zbor Treb
nje pod vodstvom Tatjane Mihelčič - Gregorčič, Zvonka Falkner, prav 
tako iz IVebnjega, pa je recitirala nekaj pesmi iz najnovejše zbirke 
otroških pesmi “Skozi vrt in čez plan skozi leto in dan” Jožeta Snoja, 
ki je, opremljena z ilustracijami Lucijana Reščiča, te dni izšla pri 
Založbi Mladika. O avtorju in njegovem delu novosti so govorili direk
tor muzeja Zdenko Picelj, kustos Jožef Matijevič in direktor Mladika 
Janez Mušič, ki je predstavil tudi knjižno novost.

Razstava ponuja vpogled v zelo 
obsežen opus, preko dvesto iz
virnih ilustracij, ki so nastale po 
literarnih predlogah slovenskih 
pešnikov in pisateljev od leta 1980 
do danes. Razstave ilustracij so, 
kot je poudaril Matijevič, v naših

“PODARIMO 
PRIJATELJU KNJIGO 

IN ROŽO”
ŠENTJERNEJ -^Knjižnica 

Franceta Prešerna v Šentjerneju 
je ob slovenskem dnevu knjige 
včeraj popoldne pripravila pose
ben program, ki ga je naslovila 
“Podarimo prijatelju knjigo in 
rožo”, na prireditev pa vabi tudi 
danes, v četrtek, 24. aprila, ob 
9.30.

galerijah in razstaviščih prej 
izjeme kot normalen pojav, zato 
velja še toliko bolj pozorno pris
luhniti sporočilom te razstave, 
predvsem pa si priklicati v zavest 
dejstvo, da današnjemu človeku 
ilustracija zaradi njene poveza
nosti s knjigo utrjuje in krepi es
tetske občutke in vpliva na njego
vo likovno vzgojo, kar je še zlasti 
pomembno v rani mladosti, ko so 
ilustrirane knjige prvi otrokov stik 
z upodabljajočimi umetnostmi. 
Lucijan Reščič se tega zaveda. 
“Kot vnet in dosleden zagovornik 
figuralnega slikarstva je v svojem 
dolgoletnem likovnem prizade
vanju svoje risbe in slike gradil na 
načelih pripovednosti, kar je še 
posebej poudaril pri ilustracijah. 
Ko gre za ponazoritev besedne 
umetnosti z likovnimi sredstvi, je

OB OGLEDU NOVE OPREME - Ravnatelj Šolskega centra Štefan Da
vid (drugi z desne) je goste popeljal po razredih, kjer so si lahko ogledali 
nove pridobitve, ki so jih učenci že uporabljali pri pouku. (Foto: L. M.)

Prireditve ob dnevu knjige
“Knjiga je darilo” je geslo slovenskih dnevov knjige od 

22. do 24. aprila - Srečanja še danes in jutri

NOVO MESTO - 23. aprila 
1995 je bil prvi Mednarodni dan 
knjige in avtorskih pravic, Slove
nija pa je lani ta dan prvič razglasi
la tudi za slovenski dan knjige. Na 
pobudo Društva slovenskih pi
sateljev so letošnji slovenski dnevi 
knjige kar trije, od 22. do 24. ap
rila, prireditve pa potekajo pod 
geslom “Knjiga je darilo”.

Od torka do četrtka, od 22. do 
24. aprila, poteka na ploščadi 
pred vhodom v Knjižnico Mirana 
Jarca sejem knjig iz lastne bukvar- 
ne, Knjigarna Mladinska knjiga 
pa je skupaj s Tiskarno - Dolenj
sko založbo pred knjigarno iste 
dni pripravila prodajo knjig po 
ugodni ceni. Tudi revija Rastje po 
nižji ceni ponudila svoje doseda
nje številke, nove naročnike pa 
obdari s številkami Rasti. Sicer pa 
so novomeška knjižnica, občine in 
ostale ustanove pripravile ob 
drugih slovenskih dnevih knjige 
vrsto literarnih srečanj. V torek in

REVIJA
UPOKOJENSKIH 

PEVSKIH ZBOROV
NOVO MESTO - Območ

na zveza društev upokojen
cev Novo mesto priredi v 
počastitev dneva upora (27. 
aprila) in praznika dela (1. 
maja) v petek, 25. aprila, ob 
19. uri v KC Janeza Trdine 
revijo upokojenskih pevskih 
zborov. Na reviji bodo nasto
pili: MePZ DU Straža, ŽePZ 
DU Žužemberk, MePZ DU 
Škocjan, MePZ DU Novo 
mesto, gostje revije pa bodo 
ljudske pevke z Otovca. Vs
top je prost, pokrovitelj re
vije pa je župan Mestne ob
čine Novo mesto Franci Kon
cilija.

sredo so se zvrstili naslednji: 
učenci OŠ Prevole so si ogledali 
mladinski in študijski oddelek 
Knjižnice Mirana Jarca, otroci in 
odrasli so se v KC srečali s pisate
ljico pravljic in pesmi za otroke 
Šonjo Rostan, župan Franci Kon
cilija je sprejel novomeške lite
rarne ustvarjalce in umetnike iz 
Karlovca, v knjižnici je bil glas- 
beno-literami večer z gostjo Ireno 
l.ukšič in učenci Glasbene šole iz 
Karlovca, Literarni klub Dragotin 
Kette pa je pripravil pesniški 
večer ob 100-letnici prihoda Dra
gotina Ketteja v Novo mesto. V 
Gostišču Breg so se ustvarjalci in 
ljubitelji literature zbrali na tret
jem literarnem maratonu, Knjiž
nica Frančiškanskega samstana pa 
je ob dnevu odprtih vrat pripravi
la priložnostno razstavo z naslo
vom “Knjižni ustvarjalci iz franči
škanskih vrst”.

Danes, v četrtek, 24. aprila, bo 
v Knjižnici Mirana Jarca ob 18. uri 
mali teater z zeleno poezijo, 
posvečeno dnevu Zemlje, ki jo 
bodo pripravili ustvarjalci Lite
rarnega kluba Dragotin Kette. 
Zvečer bodo odprli razstavo fo
tografij z ekološko vsebino Mihai- 
la Gričarja. Ob 20. uri bo v mali 
dvorani KC Janeza Trdine pred
stavitev knjig založbe Erro: Slav
ko Dokl - Dober večer, smeh, 
Anica Šparavec-Erič - Prebuja
nje, Janez Kolenc - Mikunda in 
Mikundiči. Prof. Janez Kolenc bo 
v predavanju razmišljal o sloven
ski literaturi danes. V petek, 25. 
aprila, bo ob 20. uri v atriju Klu
ba Vida predstava Planet prihod
nosti z videoprojekcijo kratkega 
filma 3.OKO ob glasbeni sprem
ljavi Jelene Ždrale in Marjan 
Doviča; igrala bosta glasbo bal
kanskih plesov sodobnega mad
žarskega skladatelja Bele Barto
ka. Poezijo in prozo pripravlja 
Literarni klub Dragotin Kette.

L. M.

UGODNOSTI OB 
DNEVU KNJIGE

KRŠKO - Valvasorjeva knjiž
nica Krško je ob 23. aprilu, slo
venskem dnevu knjige, letos prvič 
pripravila dan odprtih vrat. Na ta 
dan je vpisnina za vse leto brez 
plačila članarine, za zamujene 
knjige ni treba poravnati zamud
nine.

“Pomlad” srebrna
15. Naša pesem

NOVO MESTO - Od 19. 
do 20. aprila je v Mariboru 
potekala Naša pesem 1997, 
15. tekmovanje slovenskih 
pevskih zborov, ki jo priprav
ljajo ZKO Slovenije in Slo
venska pevska zveza ter ZKO 
Maribor. Na letošnjem tek
movanju je nastopilo 28 zbo
rov: 6 ženskih, 7 moških in 15 
mešanih; od tega trije iz 
zamejstva. Vsak zbor je iz
vedel obvezno pesem in pro
sti program, ocenjevalno žiri
jo pa je vodil dirigent Marko 
Munih.

Med sodelujočimi zbori je 
bil tudi mešani pevski zbor 
Pomlad iz Novega mesta, ki 
ga vodi Jožica Prus. Tako kot 
pred dvema letoma, ko je na 
tovrstnem tekmovanju nasto
pi! prvič, se je tudi letos 
odlično odrezal. Ponovil je 
predlanski uspeh in prejel 
srebrno plaketo. To je glede 
na veliko konkurenco sode
lujočih in glede na to, daje v 
zboru letos veliko novih pev
cev, res lep uspeh in obenem 
potrditev slovesa dobrega 
slovenskega pevskega zbora. 
Na “Naši pesmi 1997” so na
stopili tudi: vokalna skupina 
Solzice pri Glasbeni šoli 
Brežice (bronasta plaketa), 
ki jo vodi Marjetka Podgor
šek Horžen, in mešani pev
ski zbor Viva iz Brežic (sre
brna plaketa) z zborovod
kinjo Simono Rožman.

pripovednost osnovni pogoj za 
prepričljivo interpretacijo,” je 
dejal Matijevič. Od leta 1980, ko 
je nastal Reščičev ilustratorski 
prvenec, z risbami opremljena 
mapa pesniških listov Drobci son
ca Franceta Režuna, pa do danes, 
ko Založba Mladika ponuja naj
novejšo Snojevo pesniško zbirko 
z Reščičevimi ilustracijami, je tre
banjski likovnik prehodil dolgo in 
uspešno pot, ki ga je pripeljala 
med ugledne in iskane slovenske 
likovne ustvarjalce na področju 
knjižne ilustracije.

Razstavo je pospremil bogat 
katalog, ki sta ga skupaj izdala 
Dolenjski muzej in Muzej radov
ljiške občine. Katalog je obliko
val Reščič sam, besedila zanj pa 
sta prispevala Jožef Matijevič in 
Maruša Avguštin. Razstava bo iz 
Novega mesta potovala še v Treb
nje, v drugi polovici junija pa v 
Radovljico. M. MARKELJ

ILUSTRATOR IN UREDNIK - 
Lucijan Reščič z urednikom in 
direktorjem Založbe Mladika, ki je 
izdala najnovejša knjiga z Reščiče
vimi ilustracija.

NAJVEČJE BILO PESNIKOV- Udeleženci L brežiškega srečanja 
pesnikov in pisateljev (nekaj jih je na fotografiji) si še želijo podobnih 
druženj. Prireditev je vodila Natja Jenko-Sunčič. (Foto: L. M.)

Srečanje brežiških literatov
Na pobudo ZKO Brežice se je prvič javno predstavilo 
13 brežiških pesnikov in pisateljev - Gost: Franci Šali

BREŽICE-ZKO Brežice je 
svoja dolgoletna prizadevanja, 
da bi se literati te občine pove
zali in imeli skupna srečanja, 
začela tudi vidno uresničevati. 
Sredi letošnjega marca je z jav
nim razpisom pozvala vse, ki se 
na območju brežiške občine lju
biteljsko ukvarjajo s pisanjem, 
naj sodelujejo na 1. srečanju 
pesnikov in pisateljev Občine 
Brežice.

S pomočjo brežiške knjižni
ce, ki je nudila prostore, se je 
tako v petek, 18. aprila, zvečer 
s tremi do štirimi deli predstavi
lo 13 najpogumnejših ljubitelj
skih literatov: Ivanka Damjano- 
vič-Bogolin, Dragica Dani, 
Marija Glogovšek, Zdenka 
Novak, Bojana Perko, Drago 
Pirman, Jožef Pirš, Mimica 
Racman, Erna Rožman, Marja
na Toumi, Damir Šambarek-

Kukovič in Ivanka Zupančič. 
“Za prvič smo s takim odzivom 
zelo zadovoljni, veseli pa smo 
tudi, da sp prišli iz vseh koncev 
občine. Želimo, da bi takšna 
srečanja postala tradicionalna,” 
je povedala tajnica ZKO Breži
ce Božena Zorko. Sicer pa pri 
KUD Brežice od lani deluje li
terarni klub Žarek, ki ga vodi 
Drago Pirman. Člani - okrog 10 
jih je - se enkrat mesečno sesta
jajo v pevski sobi KUD-a.

Gost petkovega brežiškega 
srečanja je bil direktor Dolenj
ske založbe iz Novega mesta 
Franci Šali, kije po koncu pred
stavitve v pogovoru ustvarjal
cem povedal svoje mnenje. Bil 
je zadovoljen z ravnijo njihove
ga umetniškega izražanja ter 
jim dal spodbudo, da bodo še 
naprej radi segali po peresu.

L. M.

TUdi v jubilejnem letu delavni
KUD Krka, kije lani praznovalo 25-letnico, zadovoljno z delom vseh kulturnih sekcij 
- Načrti - Letos na razpolago 15 milijonov tolarjev ■ Predsednik ostaja Janez Bernik

NOVO MESTO - Redne letne občne zbore KUD Krka nada(juje s 
predstavitvijo kulturne dediščine. IVidi v četrtek, 17. aprila, je v sejni 
sobi galerije Krka v Ločni v uvodnem delu Ferdinand Serbelj, kustos 
Narodne galerije iz Ljubljane, s pomočjo diapozitivov in s zanimivimi 
govornimi dodatki lepo predstavil izbor ustvarjalnega dela slikarke 
Ivane Kobilce. Sledil pa je pregled in ocena preteklega dela ter načrti 
za leto 1997.

Predsednik KUD Krka Janez 
Bernik, ki to ostaja še naprej, je 
poudaril, da je bilo lansko leto 
posvečeno praznovanju srebrnega 
jubileja, ki se je začelo maja s 
tradicionalnim knjižnim sejmom, 
končalo pa decembra s slavnost
nim koncertom Krkinega zbora. 
Sicer pa je bilo to tudi leto obra
čuna 25 let, kar so zabeležili v 
publikaciji “Srebrni odsev”. Do
bro so delovale vse kulturne sek
cije društva, ki jih je Bernik na 
kratko označil, več pa so o njih 
povedali njihovi predsedniki. Ve
liko pohvalnih besedje bil deležen 
mešani pevski zbor Krka z zboro
vodkinjo Sonjo Čibej, ki je imel v •

• KUD Krka načrtov ne manjka, 
na občnem zboru pa so poudarili, 
da vse te dejavnosti ne bi mogle 
biti tako “žive” brez podpore vod
stva Krke, zato se jim za posluh 
zahvaljujejo. Lani v jubilejnem 
letu so imeli na razpolago 18 mili
jonov, letos pa 15 milijonov tolar
jev^___________________________

preteklem letu 10 koncertov, od 
tega kar 7 samostojnih, kot am
basador slovenske kulture pa je 
nastopil tudi v Moskvi. Predsed
nik zbora Andrej Pelko je pove
dal, da jim bo še naprej cilj kvali
tetno petje, želijo pa si predvsem 
pomladitev moških glasov, zato 
vabijo vse krkaše, ljubitelje zbo
rovskega petja.

Pomembna lanska pridobitev je 
nova galerija Krka v Ločni, ki je 
od letošnjega februarja imela v 
gosteh že dva slikarja. Lani so pri
pravili 8 razstav in tudi za letos jih 
je predvidenih podobno število, je 
v predstavitvi galerijske dejavnosti 
povedal Mitja Pelko, ki se je za 
pomoč in sodelovanje zahvalil 
Dolenjskemu muzeju. Uspešna je 
tudi Krkina galerijska dejavnost v 
Ljubljani, ki jo vodi Boris Česen, 
ter 5 let stari gledališki klub. 
Pripravljajo srečanja z znanimi 
gledališkimi umetniki in literati, 
odziv pa je zelo dober. O tem je

govorila Alenka Trdan. Odmevno 
je bilo 17. Krkino srečanje slikar
jev. V jubilejnem letu je KUD 
Krka začelo s “Srečanji z znanimi 
Slovenkami in Slovenci”: pripravi
lo jih je osem in dva koncerta, ki 
so bili dobro obiskani. Bojka 
Kmet je dejala, da bodo z njimi 
nadaljevali, ter upajo, da bodo 
uresničili tudi dve preloženi sre-

čanjai 29. maja bo ponovno kon
cert Damjane Zupan.

Marija Žveglič, kije predsedni
ca Sveta knjige, je že napovedala 
letošnji bližajoči Krkin knjižni se
jem, ki bo od 12. do 16. maja in za 
katerega je vse pripravljeno. 
Tokrat bo 20. po vrsti, pripravili 
pa ga bodo skupaj s knjigarno 
Mladinska knjiga in Knjižnico 
Mirana Jarca. Poleg predstavitve 
enoletne knjižne bere bodo pri
pravili tudi vrsto prireditev z zani
mivimi gosti: Borisom A. Nova
kom, Majo Novak, Milanom Mar
kljem in drugimi.

L. MURN

ZANIMIVO PREDA VANJE O IVANI KOBILCA je imel gost Ferdinand 
Šerbelj (prvi z leve), zraven njega pa sta Janez Bernik in Jerca Pezdič, kije 
vodila občni zbor. (Foto: L. M. )

Štirje slovenski: slikarji Jure Cihlar iz Portoroža, Rado Jerič iz Maribora,
Janez Kovačič z Brezovice pri Ljubljani in Jože Kotar iz Novega mesta so 
se od 14.dol 7. aprila srečevali in slikali v Žužemberku in dolini reke Krke. 
Dela, ki so nastala v teh dneh, so predstavili javnosti na skupni razstavi, ki 
sojo odprli v petek, 18. aprila, zvečer v avli zavarovalnice Tilia v Novem 
mestu. Večerje popestril Dušan Pavlenič z igranjem na kitaro, otvoritve, ki 
jo je vodila Klavdija Kotar, pa so se udeležili trije od umetnikov: Jože Ko
tar, Janez Kovačič in Jure Cihlar (na sliki z leve proti desni).
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Varnostni pas lahko reši življenje
Več kot polovica mrtvih v lanskih prometnih nesrečah bila neprivezana - V trčenju 

pri 50 km/h na telo deluje enaka sila, kot če bi padli 10 metrov globoko

Neprivezani vozniki lahko že dve leti ugotavljajo, da policija strožje 
nadzira uporabo varnostnega pasu, kije z zakonom iz leta 1988 obvez
na na vseh sedežih, opremljenih s pasom. Pripepjapje z varnostnim pa
som je namreč najenostavnejši ukrep, s katerim lahko vozniki in pot
niki vplivajo na težo posledic prometnih nesreč. Če bi ga dosledno upo
rabljali tako na mestnih kot relacijskih vožnjah in na vseh sedežih v 
vozilu, bi bilo v prometnih nesrečah precej manj mrtvih in hudo 
poškodovanih.

dežurni 
poročajo

ZAKAJ JE V BREŽICAH ZA
GORELO? - V sredo, 16. aprila, ob 
23. uri je V. P. iz Brežic opazil, da 
gori zapuščeno gospodarsko pos
lopje v Levstikovi ulici, požar pa se 
je razširil tudi na ostrešje zapuščene 
stanovanjske hiše Levstikova ulica 
4. Kljub hitremu posredovanju 
gasilcev je gospodarsko poslopje v 
celoti zgorelo, na ostrešju hiše pa je 
nastala manjša škoda. Požar so po
gasili v eni uri, gasilci pa so organizi
rali gasilsko stražo. Policisti so o 
požaru obvestili P. P., ki ni lastnik 
Poslopja, je pa eden izmed dedičev. 
Vzrok požara še ni bil ugotovoljen, 
Prvi znaki pa so kazali, da je za 
požar morda kriv človeški faktor.

TATVINA V HIŠI - Med 17. in 
19. aprilom je nekdo iz stanovanja, 
ki je last M. Š. iz Novega mesta, 
ukradel tolarje in devize. S tem je 
lastnika oškodoval za več kot 4,7 
milijona tolaijev.

Po policijskih podatkih za lan
sko leto dobra tretjina voznikov 
varnostnega pasu ne uporablja, 
med vozniki, ki so umrli v promet
nih nesrečah, pa jih ni bilo pripe
tih 55 odstotkov. Strokovnjaki so 
ugotovili, da bi bilo v prometnih 
nesrečah 40 odstotkov manj mrt
vih, če bi vsi uporabljali varnost
ne pasove. Vozniki in sopotniki, ki 
varnostnega pasa ne uporabljajo, 
so običajno prepričani, da se njim

NOVOMESCANI
NAJBOLJŠI

NOVO MESTO - Ekipa 
novomeške uprave za notra
nje zadeve je na državnem 
prvenstvu delavcev ministrst
va za notranje zadeve v stre
ljanju s službeno pištolo do
segla enega največjih uspe
hov, saj se je ekipno in posa
mično uvrstila na 1. mesto. 
Tekmovanje je bilo 17. apri
la v Murski Soboti, udeležilo 
pa se ga je 19 ekip. Za ekipo 
UNZ Novo mesto sta pod 
vodstvom Milana Pleška tek
movala Alen Turk, ki je zma
gal v posamični konkurenci, 
in Peter Župane, ki je zasedel 
13. mesto.

PRIJAVA JE LAHKO 
ANONIMNA!

Anonimna klicna številka 
080 1200 oziroma projekt 
Skupaj proti kriminalu je 
uspešno prestala šestmeseč
no poskusno obdobje delo
vanja na območju UNZ 
Ljubljana, zato je ministrstvo 
za notranje zadeve številko 
premestilo v operativno-ko- 
munikacijski center mini
strstva za notranje zadeve, 
tako da je dostopna po vsej 
Sloveniji tistim, ki bi želeli 
policiji s koristno informaci
jo pomagati pri raziskavi kaz
nivih dejanj, pri tem pa bi 
želeli ostati anonimni.

SREČA V NESREČI
LOŠKI POTOK - V soboto, 12. 

aprila, nekaj minut pred 12. uro je 
vozniku Audija Janezu Lavriču iz 
Travnika med vožnjo po cesti iz 
Sodražice proti Loškemu Potoku 
nenadoma odpovedal motor. Ker 
je vozilo še imelo zalet, je vozni
ku uspelo zapeljati na stari del 
ceste. Ko je odprl pokrov motor
ja, je opazil plamene in jih, sicer 
brezuspešno, poskušal zadušiti s 
krpami. Vozilo - kaj je bilo vzrok, 
se ne ve - je eksplodiralo in v ce
loti zgorelo. Kljub škodi, ki jo je 
utrpel voznik, pa je bila sreča, da 
ogenj ni ušel v gosto in suho pod
rast, kar bi lahko v strnjenem goz
du imelo nepredvidljive pos
ledice.

A. K.

pač ne more nič zgoditi, vendar 
lahko posledice takšnega zmotne
ga prepričanja občutijo na svoji 
koži. Preizkusi namreč kažejo, da 
se lahko odrasel človek ob trku s 
hitrostjo 7 km/h še obdrži na 
sedežu, pri trčenju pri 50 km/h pa 
na naše telo deluje enaka sila, kot 
če bi padli 10 metrov globoko. Pri 
večjih hitrostih ta sila skokovito 
narašča.

Če se uporaba varnostnega 
pasu na hitrih cestah povečuje, pa 
policisti opažajo manj privezanih 
na cestah, kjer hitrosti niso tako 
velike kot na magistralnih cestah 
in na avtocestah, čeprav je varno
stni pas učinkovitejši pri nižjih 
hitrostih, medtem ko je pri hitro-

HITRO SPLUZILI
VELIKE LAŠČE - “Radio la

že”, so mi zatrdili delavci zasebne
ga podjetja za vzdrževanje občin
skih in krajevnih cest v občini Ve
like Lašče. Snega je v noči od 20. 
na 21. april zapadlo 12 cm in več, 
a so bile vse ceste splužene do 
pete ure zjutraj, da so se delavci 
in uslužbenci lahko odpeljali na 
delo in šolarji v šole.

MOTORIST V AVTO
KOROŠKA VAS - V soboto, 19. 

aprila, ob 10 JO je 32-letni J. S. iz 
Žalca vozil motorno kolo od Nove
ga mesta proti Metliki. Pri Koro
ški vasi je vozil z neprimerno 
hitrostjo, zgubil oblast nad vozi
lom, padel na bok in drsel na levo 
stran vozišča. V tistem trenutku 
je nasproti pripeljal voznik oseb
nega avta 83-letni S. Š. iz Ljubl
jane. J. S. je trčil v osebni avto. Po 
trčenju je J. S. odbilo v desno, 
potem pa je za njim pripeljal 
voznik motornega kolesa kawasa- 
ki, 43-letni M. P. iz Ce|ja, ki je 
zaviral in se umikal, pri tem pa ga 
je na pesku, ki je bil posut po 
vozišču, zaneslo, da je padel na 
bok ter drsel izven vozišča. V 
nesreči se je J. S. hudo poškodo
val, M. P. pa lažje.

BREŽICE - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine 
Brežice je 22. in 23. aprila organiziral učno uro v prometu. V akciji sta 
bila največja sponzorja policijska postaja Brežice in Integral Brebus 
Brežice, kresničke je prispevala Zavarovalnica Triglav; sponzorja sta 
bila tudi Nova ljubljanska banka in Dolenjska banka.

V učno uro, kije bila namenje
na učencem tretjih razredov os
novne šole, so vključili skoraj 300 
otrok. Na avtobusu, kije prišel po 
otroke, je bil tudi policist, ki je 
med vožnjo predstavil šolarjem 
prometne predpise, jim povedal, 
kako naj se obnašajo v prometu, 
in jih v kratkem seznanil z bonto
nom na avtobusu. Na policijski 
postaji so se seznanili z nekateri
mi policijskimi vozili in opremo. 
Otroci so ob koncu akcije prejeli 
kresničko.

Brežiški svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu je učno 
uro organiziral kot svojo prvo jav
no akcijo, potem ko je po približ
no šestih letih premora začel z

letošnjim januarjem ponovno de
lovati. Drugače je svet že sodelo
val v akciji Določevanje nevarnih 
odsekov šolskih poti, s katero so 
v občini dosegli brezplačno vožnjo 
za učence, ki živijo bliže kot 4 ki
lometre od šole. Svet se bo, kot 
načrtujejo, vključil v akcijo za 
uporabo varnostnih pasov. V tej 
letošnji majski akciji bo policija 
preverjala med vozniki uporabo 
varnostnih pasov in pri tem delila 
za uporabo tovrstne opreme na
gradne kupončke, ki bodo pri žre
banju lahko prinesli srečnežu celo 
osebni avtomobil. Med prihod
njimi akcijami sveta napoveduje
jo tudi preventivni dan, ko naj bi 
med drugim inscenirali trčenje av-

ZBIL PEŠCA - V četrtek, 17. 
aprila, nekaj po eni uri zjutraj je 
39-letni M. K. iz Novega mesta 
skupaj s sodelavci praznil konte
jnerje. Ko je pospravil prazen 
kontejnerje nenadoma izven pre
hoda za pešce prečkal vozišče. V 
tistem trenutku pa je iz nasprot
ne smeri pripeljal voznik osebne
ga avta 21 -letni M.T. iz Šmarjete, 
ki se je umikal, vendar je pešca 
vseeno zbil. Ta je padel na vetro
bransko steklo, nato na na cesto. 
Zaradi hudih poškodb se zdravi v 
novomeški bolnišnici.

ZBILA MOTORISTA - V pe

tek, 18. aprila, ob 19.40 je 18-letna 
I. V. iz Novega mesta peljala oseb
ni avto s parkirnega prostora pic
erije Šempeter proti križišču s ce
sto R 386 na Otočcu. V križišču je 
zavila na levo proti Mačkovcu, 
pred tem pa se ni prepričala, če je 
vozišče prosto. V tistem trenutku 
je po prednostni cesti od Mačkovca 
pripeljala voznica kolesa z motor
jem 17-letna T. K. iz Novega me
sta, ki se je umikala, vendar trčenja 
ni mogla preprečiti. Po trku sta 
voznica in i\jena sopotnica 9-letna 
T. K. iz Novega mesta padli in se 
hudo poškodovali.

tomobila pri hitrosti 11 km/h in 
razstavili policijsko vozilo. Svet 
nemalokrat dela z roko v roki z

* Na ustanovitvenem sestanku 
Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu so za predsed
nika izvolili Marjana Vuč^jnka in 
za podpredsednika Branka Arn- 
ška. Tajnica je Teja Cvetkovič, pri 
delu sveta sodeluje komunalni 
nadzornik Mladen Arnšek.

Zvezo šoferjev in avtomehanikov 
Brežice. Tako je v začetku letoš
njega šolskega leta Zveza sodelo
vala s 30 ljudmi v akciji prvi šolski 
dan, v kateri so pomagali otrokom
na poti v šolo. . . ,L. M.

GROZIL S PIŠTOLO
TREBNJE - 17-letni A. T. iz 

Zagorice pri Velikem Gabru je 
utemeljeno osumljen kaznivega 
dejanja ogrožanja varnosti, ker je 
v nedeljo, 20. aprila, v diskoteki 
Afrika grozil 21-letnemu M. M. iz 
Črešpjic. Zaradi groženj seje M. 
M. s prijateljico odpeljal na 
Košenice pri Novem mestu. Med
tem ko sta se M. M. in prijatelji
ca v avtu pogovarjala, je osum
ljenec, ki jima je sledil, prišel do 
avta s pištolo v roki in mu ponov
no grozil. Oškodovanec se je 
odpeljal proti domu in med vož- 
njo opazil, da mu osumljenec sle
di, zato je odšel na policijsko po
stajo in ga prijavil. Policisti in 
kriminalisti so med hišno pre
iskavo pri osumljencu zasegli 
orožje in strelivo.

sti 100 in več km/h dostikrat 
neučinkovit. Prav zato v okviru 
ministrstva za notranje zadeve ob 
pomoči nekaterih drugih služb in 
medijev od aprila do oktobra 
poteka široko zastavljena akcija 
Varnostni pas - vez z življenjem, v

• Policisti bodo v času akcije, ki 
trgja od 15. aprila do 1. oktobra, 
neprivezane voznike in potnike 
dosledno kaznovali (kazen je 
1.500 tolarjev). Tistim, ki bodo 
uporabljali pasove v skladu s 
predpisi, bodo izročili zloženko, 
ki je istočasno nagradni kupon z 
vprašalnikom, s katerim lahko 
sodelujete v mesečnih nagradnih 
žrebapjih in v zaključnem z glav
no nagrado - osebnim avtom hon
do civic 1,4 bingo.

okviru katere bomo lahko po vseh 
Sloveniji preizkusili napravo - 
zaletavčka, ki ponazarja delova
nje sil in pasu v vozilu pri trku z 
določeno hitrostjo.

T. G.

LJUBEZEN 
ZANETILA AVTO
PIŠECE - V sredo, 16. ap

rila, popoldne je bil 22-letni 
S. R. iz Podgorja pri Pišecah 
pri svojem dekletu, vendar 
sta se sprla in razšla. Fant se 
je okoli 20. ure ponovno vr
nil nazaj in domačim za
grozil, da bodo že videli, kaj 
se bo zgodilo. Zapustil je 
hišo in se odpravil do svoje
ga avta znamke Z 750. Iz 
prtljažnika je vzel posodo z 
gorivom in oljem ter polil 
avto. Nato je sedel v avto ter 
z vžigalicami vžgal gorivo, ki 
je bilo polito po celem avtu, 
zato je to v celoti zagorelo. S. 
R. je sicer stopil iz vozila, 
vendar je kljub temu dobil 
opekline. Pri gašenju požara 
je sodelovalo 7 gasilcev iz 
Globokega.

• Ženo si moraš poiskati v so
boto, ne v nedeljo. (Angleškipre
govor)
• Življenje z lahko žensko ni lah

ko. (Sršen )

PREVRAČAL SE JE 
IN PRISTAL NA 

VZPOREDNI CESTI
RUHNA VAS - V petek, 

18. aprila, nekaj pred eno uro 
zjutraj, je 32-letni S. R. iz 
Brežic vozil osebni avto z 
Obrežja proti Novemu me
stu. Pri Ruhni vasi gaje zara
di prehitre vožnje začelo 
zanašati. Izgubil je oblast nad 
vozilom, zato ga je zaneslo v 
desno, nato pa je bočno drsel 
na levi pas, se po nasipu 
večkrat prevrnil ter obstal na 
lokalni cesti Draga - Dobru- 
ška vas. V nesreči se je voznik 
hudo poškodoval, sopotnik 
28-letni I. R. iz Brežic pa je 
dobil sled poškodb.

KONČNA SODBA 
ANŽURJU 12. MAJA

NOVO MESTO - Prejšnji 
teden seje nadaljevalo soje
nje Marjanu Anžurju, ne
kdanjemu prvemu možu hol
dinga IMV in sanatorju pro
izvodnje avtomobilov in pri
kolic v Novem mestu. Obtož
nica ga v zvezi z Adrio Cara- 
van obtožuje poskusa kazni
vega dejanja zlorabe položa
ja ali pravic odgovorne osebe 
in pridobitve večje premože
njske koristi zase in za dru
ge. Na tokratni, že peti ob
ravnavi sta bila zaslišana še 
priča Andrej Bleiweis in 
ekonomski izvedenec. Ker je 
od očitanih dejanj preteklo 
že več let, na večih obravna
vah pa seje nabral precejšen 
kup gradiva, bosta zaključna 
beseda in sodba po predlogu 
tožilca izrečeni 12. mnja.

Z nožem ga je 
zabodel v trebuh
Že kaznovan za umor

STRANSKA VAS PRI 
NOVEM MESTU - Dolenj
sko je prejšnji torek okoli 21. 
ure pretresel že drugi umor v 
treh tednih. Po tistem, ko je 
mož ustrelil bivšo ženo, je 
tokrat v Stranski vasi za pos
ledicami vboda z nožem umrl 
34-letni Novomeščan Drago 
K. Ta se je v torek zvečer sku
paj s 37-letnim Dragom K. iz 
Šmihela pripeljal v bife JU & 
NI v Stranski vasi. V gostilni 
sta naročila vsak svojo pijačo, 
potem pa se je vnel prepir in 
prerivanje. Med prerivanjem 
je mlajši Drago potegnil večji 
nož in z njim v trebuh zabo
del soimenjaka, da je zaradi 
hudih poškodb med prevo
zom v novomeško bolnišnico 
umrl.

Po dejanju je osumljenec 
vzel ključe od oškodovanče
vega avtomobila in se z nje
govim avtom odpeljal k svoji 
prijateljici, kjer je razbil 
vhodna vrata, nato pa se je 
odpeljal. Gostilničarje o ne
ljubem dogodku takoj obve
stil policijo, v akcijo pa se je 
vključilo več policijskih pa
trulj. Osumljenega Draga so 
prijeli okoli 23. ure krški poli
cisti in ga predali novome
škim kriminalistom, ki so 
osumljenca priprli, v sredo 
pa so ga zaradi utemeljenega 
suma storitve umora in kaz
nivega dejanja odvzema mo
tornega vozila privedli pre
iskovalnemu sodniku okrož
nega sodišča v Novem mestu, 
ki je zanj odredil pripor. 
Osumljeni Drago je bil že 
večkrat obravnavan in tudi 
obsojen za kazniva dejanja, 
pred leti pa je zaradi umora, 
ko je z nožem zabodel obča
na iz Šmihela pri Novem 
mestu, za kar je bil obsojen 
na sedem let zapora.

T. G.

Prometna učna ura za tretješolce
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Brežice šolarjem o obnašanju 

na cesti in v avtobusu - Znova po 6 letih - Maja nagradni kupončki - Sodelovanje

ŠTIRJE OTROCI 
RANJENI

KRŠKO - V ponedeljek, 
21. aprila, ob 14.25 je 47-let- 
ni T. B. vozil kombi od Bre
stanice proti Krškemu. Na 
Valvazorjevem nabrežju je z 
vozilom nenadoma zavil levo 
v trenutku, ko je nasproti 
pravilno pripeljal 44-letni 
voznik avtobusa K. D., ki je 
sicer zaviral, vendar trčenja 
ni mogel preprečiti. Voznik 
kombija seje težko poškodo
val, hude poškodbe je dobil 
tudi 12-letni O. A., lažje pa so 
se poškodovali 12-letni L. N., 
13-letni B. D. ter 11-letni S. 
N.

KAMERA ODKRIVA - Ob avtocesti med Belo Cerkvijo in Drago že dalj 
časa stoji polomljena in zapuščena prikolica. Kdo in zakaj je to navlako 
pustil ob cesti, se ne ve, je pa na njej znak malteškega viteškega reda, ki se 
ukvarja s humanitarno pomočjo. Prav bi bilo, ko bi pomagal še pri odstra
nitvi te "pomoči", ki je nihče ni ne želel ne prosil zanjo. (Foto: A. B.)

Višje sodišče Koci znižalo kazen
Janez Koca z Lokev je lani v juniju zvečer v Gabru pri Semiču s ceste spravil Jožeta 

Žuglja, potem pa nanj streljal - Višje sodišče znižalo kazen od 10 na 8 let zapora

NOVO MESTO - Pisali smo že, da se je oktobra na novomeškem 
okrožnem sodišču končalo sojenje 21-letnemu Romu Janezu Koci z 
Lokev pri Črnomlju, ker je 13. junija vinjen in brez vozniškega dovo
ljenja v Gabru pri Semiču prisilil nasproti vozečega Jožeta Žuglja, da 
je zapeljal s ceste, potem pa je naiy streljal s pištolo in ga hudo ranil.

Kazenski senat je Romu za 
poskus kaznivega dejanja umora, 
ki naj bi ga storil iz brezobzirne
ga maščevanja in iz nizkotnih 
nagibov, izrekel 10 let zaporne 
kazni. Na sodbo se je pritožilo 
novomeško okrožno državno 
tožilstvo in zahtevalo višjo kazen, 
obtoženec in njegova zagovornica 
pa sta predlagala razveljavitev 
sodbe in novo sojenje. Višje sodi
šče v Ljubljani je konec marca 
letos vse tri pritožbe zavrnilo kot 
neutemeljene, sodbo pa je spre
menilo tako, da je kaznivo deja
nje ponovno opredelilo kot kazni
vo dejanje poskusa umora ter 
nato izreklo namesto deset osem 
let zapora.

Omenjeni dogodek je poleti 
pretresel celo Belo krajino. 13. 
junija zvečer se je Jože Žugelj z 
ženo, ki jo je šel iskat pred semi-

ško Iskro, z avtom vračal proti 
domu. Pri Gabru je iznenada opa
zil avto; kasneje se je izkazalo, da 
gre za oranžni jugo, ki je peljal 
proti njemu z dolgimi lučmi. Opo
zoril ga je, vendar mu je pripeljal 
nasproti povsem po njegovem 
voznem pasu, zato je Žugelj sun
kovito zavil v desno in zapeljal s 
ceste ter ustavil. Ustavil seje tudi 
jugo in iz njega sta skočili dve ose
bi. Moški je imel v rokah pištolo. 
Z njo je pomeril proti Žuglju in ga 
tudi zadel, pri tem pa je razbil 
zadnje vetrobransko steklo. Ven
dar napadalcu očitno tudi to ni 
bilo dovolj: približal se je Žug- 
ljevemu avtomobilu, da bi še 
naprej streljal, takrat pa je pripe
ljal delavski avtobus in napadalec 
je zbežal. Hudo poškodovanega 
Žuglja so prepeljali v novomeško 
bolnišnico in potem na Univerzi

tetni klinični center v Ljubljano. 
Življenje mu je rešila le pravočas
na pomoč, medtem ko je poškod
ba pustila trajne posledice.

Tudi višje sodišče se strinja z 
oceno prvostopenjskega sodišča, 
ki je na podlagi dokaznega gradi
va ugotovilo, daje obtoženi Koca 
v celoti odgovoren za dejanje. Ne 
strinja pa se s kvalifikacijsko obli
ko poskusa kaznivega dejanja 
umora, ki naj bi ga, kot je oprede
lilo prvostopenjsko sodišče v 
Novem mestu, storil iz brezobzir
nega maščevanja in nizkotnih 
nagibov. Višje sodišče pravi, da se 
obtoženec in oškodovanec do 
kritičnega dne nista poznala niti 
nista imela prejšnjih konfliktov, 
da bi obtoženi imel vzrok za 
maščevanje. Drugostopenjsko 
sodišče je ocenilo, da gre za ute
meljeno dejanje poskusa umora, 
zato je v Novem mestu izrečeno 
kazen od 10 let zapora zmanjšalo 
na 8. V zaporno kazen pa se šteje 
tudi čas, prebit v priporu. Sodba 
je pravnomočna.

J. DORNIŽ
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Simona za začetek sezone rekord
Na začetku sezone je v Kopru v slabem vremenu Brežičanka Simona Kozmus za več kot za 4,5 

m popravila rekord v metu kladiva - Med zmagovalci tudi Novomeščani in Sentjernejčan

BREŽICE, NOVO MESTO - Slovenskim atletom v Kopru na prvem 
večjem tekmovanju ob začetku poletne sezone vreme ni bilo naklonjeno, 
kar se je poznalo tudi na izidih, kljub temu pa brez rekordov niti to tek
movanje ni bilo. V metu kladiva sta ga postavili Brežičanka Simona Koz
mus, ki se je s 49,56 m dolgim metom približala meji 50 m in stari rekord 
Ljubljančanke Katje Pleško popravila za več kot štiri metre in pol. Tudi 
sicer so bili brežiški in dolenjski atleti dobri in so dosegli kopico prvih mest.

Mirnčani drugič 
državni prvaki

Osnovnošolci prvaki, 
Tom pa tretji v ligi

MIRNA - Izjemna naklo
njenost ravnatelja mirnske os
novne šole Petra Podobnika 
badmintonu in prizadevno 
delo cele vrste vaditeljev na 
čelu s športnim pedagogom 
Veljkom Kolencem kaže boga
te sadove. Konec minulega 
tedna je badmintonska ekipa 
osnovne šole Mirna v Maribo
ru že drugič osvojila naslov 
osnovnošolskih ekipnih držav
nih prvakov, potem ko je v fi
nalu s 3:2 premagala Lendavo. 
V mirnski ekipi so nastopali 
Žiga Strmole, Bojan Kolenc, 
Nejc Vojnovič, Špela Sivester 
in Urška Silvester. Na prvenst
vu je nastopilo 10 osnovnih šol, 
ki so bila najboljša na petih 
predtekmovanjih.

Uspešno pa nastopa tudi 
članska vrsta badmintonskega 
kluba Tom, ki je, kot so Mirn
čani načrtovali že pred sezono, 
osvojila 3. mesto na prvenstvu 
prve slovenske badmintonske 
lige. V drugem krogu je z 8:1 
premagala Lendavo, z 9:0 Je
žico in s 3:6 izgubili z Olimpijo 
ter z 1:8 z Bitom. V finale sta 
se uvrstila Bit in Olimpija. Za 
Tom so nastopili Aleš Murn, 
Kristijan Hajnšek, Sebastijan 
Hajnšek, Dušan Skerbiš, Nina 
Šumi, Urša Plahutnik in Katja 
Kolenc.

I. V.

V skoku v daljino je s 663 cm 
zmagal Šentjernejčan Jožko Vrta- 
čič, s 3 cm krajšim skokom pa je bil 
Novomeščan Gregor Rovan drugi;

Jurij Rovan v 
Ameriki rekordno
Dvoranski rekord v skoku 

ob palici
BREŽICE - Brežiški skakalec ob 

palici in slovenski rekorder v tej dis- 
ciplini Jurij Rovan, ki študira v 
Združenih državah Amerike, je 
uspešno zaključil sezono tekmovanj 
v dvoranah, med katero je nastopil 
osemkrat. Najboljši izid je dosegel 
v Ilinoisu, kjer je s 538 cm popravil 
dvoranski državni rekord, uvrstil pa 
se je tudi v finale vseameriškega 
dvoranskega študentskega prvenst
va v Indianopolisu in bil s 530 sm 
deveti. Tudi na prostem je dobro 
začel sezono: v Tusconu je s 535 cm 
zmagal v skoku ob palici, v Tempeju 
pa je bil prvi v skoku ob palici in z 
62,08 m tudi v metu kopja, ki je bil 
nekdaj ob deseteroboju tudi njego
va špecialnost.

Sezono tekmovanj na odprtem so 
Brežičani začeli na atletskem mitin
gu Zrinjevac v Zagrebu, kjer je Su
zana Kos s 300 cm zmagala v skoku 
ob palici, v isti disciplini pa so do
segli dvojno zmago: prvije bil Ivan 
Kostevc, drugi pa Boris Curčič, oba 
pa sta preskočila 460 cm. V metu 
kladiva je bil Primož Kozmus z 
osebnim rekordom 56,20 m drugi, 
Vernes Mesič pa s 46,54 tretji. 
Gorazd Divjak je v teku na 1.500 
metrov z osebnim rekordom 4:18,4 
med precej starejšimi tekmeci zase
del šesto mesto.

P. ROVAN

Šport iz Kočevja in Ribnice
KOČEVJE - Tekma 4. kroga v 

ljubljanski medobčinski nogo
metni ligi med Kočevjem in Cerk
nico je bila v 65. minuti pri izidu 
1:1 prekinjena. Pred tem je sod
nik izključil Murna in Potočnika. 
Ko sodnik ni dosodil enajst
metrovke, mu je Rajšel prinesel 
žogo, sodnik pa je na presnečenje 
vseh tekmo prekinil. Domači ig
ralci so ga napadli, a do pretepa 
ni prišlo.

KOČEVJE - V prvi tekmi za 
obstanek v prvi B ligi so košar
karji Snežnika premagali Celje s 
84:79. Tfekma je bila izenačena in 
negotva. Kočevci so z ostro ob
rambo ustavili hiro igro gostov, ki 
so se ves čas srčno borili. Trener 
Henigam se je dobro zavedal 
pomembnosti srečanja, zato je 
posebno pozornost namenil ob
rambi. Poleg tega sta v napadu 
odlično igrala Polvoič in Lušin, in 
zmaga je ostala doma. Včaraj je 
bila v Celju povratna tekma, 
morebitno tretje srečanje pa bo v 
soboto v Kočevju.

KOBARID, LJUBLJANA - V 
soboto se je teka za severnopri
morski pokal v Kobaridu udeležil 
tudi 57-letni Franc Kocijančič iz 
Kočevja, v zelo močni konkuren
ci na 10. kilometrov je osvojil 
prvo mesto. Obetavni kočevski 
tekač Srečo Majetič je bil peti. 
Nedeljskega teka v Ljubljani (10 
km.) so se udeležili tudi kočevski 
tekači. Med tekmovalci do 40 let 
je bil Majetič skupno peti, v sku
pini nad 40 let je bil Kocijančič 
med vsemi nastopajočimi peti, v 
svoji skupini pa zopet prvi.

KOČEVJE - Kmalu se bo se
stala uprava odbojkarskega kluba 
Kan Kovinarja, novega člana prve 
B-lige. Po besedah trenerja Tone
ta Krkoviča naj bi se dogovorili o 
okrepitvah in nasploh o delu klu
ba. Imajo dober in obetaven pod
mladek, upajo v pomoč sponzor
jev, saj je odbojka edini šport v 
mestu ob Rinži; ki se je letos 
uvrstil v višjo ligo.

M. GLAVONJIČ

v metu kladiva je brežiški trener 
Vlado Kevo pokazal, da še ni poza
bil, kako se suče v metalskem krogu, 
saj je s 60,30 m dolgim metom zma
gal, medtem ko je član Krke Tomič 
s 1:56,98 na 800 m le malo zaostal 
za Velenjčanom Bahtirijem.

Uidi med članicami, kjer se je, kot 
rečeno, z državnim rekordom v peti 
seriji meta kladiva (49,54 m) in s še 
2 cm daljšim metom v zadnji seriji 
izkazala Simona Kozmus, so Dole
njke dosegle nekaj dobrih uvrstitev. 
Tako je bila Jasmina Salopek (Krka) 
s 27,58 druga v teku na 200 m, 
Klemenčičeva pa je z 58,44 zmaga
la na 400 m.

V mladinski konkurenci je novo
meški atlet Andrej Murn napove

TABORNIKI PRAZNOVALI - Rodgorjiinskih tabornikov je v soboto, 19. 
aprila, na jasi ob Krki na Otočcu slavnostno obeležil 45 let obstoja. Po 
nagovoru je starešina RGT Andrej Kotnik razglasil Marka Greina, ki je pred 
dobrimi 15 leti iz pepela obudil že povsem zamrlo organizacijo, za častne
ga starešino. Priznanja je prejelo več zaslužnih članov rodu, priznanje za 
vsestransko sodelovanje in razumevanje pa je od taborniške zveze Slovenije 
prejel Novurtieščan general Albin Gutman. Priznanje novomeške občine 
je rodu ob jubileju izročil župan Franci Koncilija. Taborniki so pripravili 
krajši program, v katerega so vključili tudi goste, zabava v taboru s pesmi
jo ob pagodi pa je trajala še dolgo v noč. (Foto: I. Vidmar)

Starotržanke 
v Sevnici 

daleč pred vsemi
Na šolskem državnem 

prvenstvu v šahu
SEVNICA - Šahovski klub 

Milan Majcen je v soboto, 19. 
aprila, v Sevnici pripravil šesto 
ekipno državno prvenstvo os
novnih šol, na katerem je sode
lovalo 26 deških in 19 dekliških 
vrst, ki so odigrale sedem kol 
po švicarskem sistemu. Med 
dekleti je naslov državnega pr
vaka z veliko prednostjo os
vojila vrsta osnovne šole Stari 
trg ob Kolpi v sestavi: Mateja 
Špehar, Mateja Madronič, 
Mojca in Katarina Kastelec. 
Starotrške šahistke so med ce
lim tekmovanjem oddale nas
protnicam oddale le točko in 
pol in so bile tudi najboljše po 
posameznih deskah. Od šol z 
našega konca je bila Koprivni
ca peta, Mirna Peč enajsta in 
Blanca trinajsta.

Med fanti je bila udeležba 
bolj množična, zmagali so šo
larji iz Murske Sobote, naši 
šahisti pa so bili za odtenek 
slabši kot zadnja leta: 7. Stari 
trg ob Kolpi, 8. Leskovec, 11. 
Leskovec, 13. Center Novo 
mesto, 14. Koprivnica, 16. Mir
na Peč, 19. Grm Novo mesto, 
20. Sevnica, 22. Kostanjevica, 
26. Blanca. Bolj uspešni so bili 
posamezniki, saj jih je bilo kar 
5 med najboljšimi na posamez
nih deskah: Milan Radomir iz 
OŠ Grm je bil tretji na prvi 
deski; na drugi deski je bil 
Mario Kapš iz Starega trga prvi 
in Samo Štajner iz Krškega 
tretji; na tretji deski pa je bil 
Damjan Bogovič iz Koprivnice 
prvi.

R. R.

VEČ KOT 200 ŠAHISTOV - 
S spremljevalci in organizatorji 
6. moštvenega državnega pr
venstva osnovnih šol v šahu za 
leto 1997 je bilo preteklo so
boto v Sevnici celo več kot 250 
sodelujočih. Šahovskemu klu
bu Milan Majcen Sevnica so se 
gostje iz vse Slovenije zahvalili 
za dobro organizacijo in go
stoljubje na prvenstvu, katere
ga pokrovitelj je bila občina 
Sevnica, nastopajoče pa je 
pozdravil sevniški župan Jože 
Peternel. Med 19 ekipami dek
lic in 26 ekipami dečkov do 
12. leta sta bili seveda najbolj 
zadovoljni zmagovalni ekipi 
OŠ Stari trg ob Kolpi pri dek
licah (na posnetku) in OŠ lil. 
Murska Sobota. (Foto: P Perc)

dal dobro sezono z zmago in solid
nim časom 15,10 v teku na 110 m z 
ovirami, na 400 m z ovirami pa je z 
58,00 zmagal njegov klubski kolega 
Kastelic. Med pionirji je zablestel 
Novomeščan Pust, ki je s 7,39 zma
gal v teku na 60 m, s 37,76 pa še na 
300 m.

Atleti so v Kopru spravili pod 
streho tudi že prvo letošnje državno 
prvenstvo: tekači so se pomerili v 
teku na 10 kilometrov. Med fanti je 
zmagal Roman Kejžar iz ljubljan
skega Železničarskega atletskega 
kluba, med članicami pa Helena Ja
vornik ter med mladinci Pori. Od 
atletov z našega konca se je najvišje 
uvrstil Novomeščan Menič, kije bil 
med člani osmi.

ROKOMET
Moški, 1. liga, končnica, za 5. 

mesto, 2. tekma - ANDOR : 
KRŠKO 29:26 (23:23, 14:12); 
KRŠKO: Čurak 6, Privšek 6, Ger
man 4, Martinčič 4 itd. Peto me
sto je tako pripadlo Andorju, 
Krško pa je šesto v državi.

za 7. mesto, 2. tekma - AKRI- 
POL : AFP DOBOVA 45:23 
(19:9); AKRIPOL: Bregant 10, 
Vešligaj 8, Šavrič 6, Počervina 6, 
Zarabec 4, Makarevič 4, Bilbija 3 
itd.; AFP DOBOVA: Ocvirk 9, 
Begovič 5, Mijačinovič 3 itd. 
Akripol je doončno sedmi v drža
vi, AFP Dobova pa osma.

Kvalifikacijska tekma za ob
stanek v 1. ligi - LISCA : INLES 
26:23 (12:11); LISCA: Blagojevič 
11, Sečki 5, Plazar 4, Rantah 3 itd.; 
INLES: Škaper 7, Pajnič 6 itd.

KOŠARKA
Končnica od 9. do 16. mesta, 5. 

kolo - KRŠKO : ROGAŠKA DO- 
NAT MG 94:86 (44:44); KRŠKO: 
Avsenak 6, Jeklin 20, Bošnjak 12, 
Nakič 44, Ademi 8, Krajcar 2, 
Vukič 2;

LOKA KAVA : KRKA 57:50 
(27:32); KRKA: Samar 11, Stipa- 
ničev 11, S. Petrov 11;

6. kolo - KRKA : ROGAŠKA 
DONAT MG 73:70 (39:33); KR
KA: Samar 14, Stipaničev 13, S. 
Petrov 8, Smodiš 15, Bajc 7, M. 
Petrov 6, Lučev 8, Novina 2;

KRAŠKI ZIDAR : KRŠKO 
76:66 (34:29); KRŠKO: Jeklin 16, 
Murovec 1, Bošnjak 18, Nakič 17, 
Ademi 6, Krajcar 8.

LESTVICA: 1. Litostroj Slo
van 12, 2. Loka kava 11, 3. Krka 
10, Kraški zidar 9,5. Krško 9 itd.

Med košarkaiji še nič odločenega
Krka na dobri poti proti prvi ligi - Doma proti Rogaški Donatu Mg zmagali tudi z 
malo sreče - Poškodba Stipaničeva - Krčani si sedaj delijo četrto mesto s Sežanci
NOVO MESTO, KRŠKO - Čeprav se v skupini, ki se bori za uvrstitev 

od 9. do 16. mesta v državni oziroma za štiri prosta mesta v bodoči 
dvanajstčlanski prvi ligi, ne dogaja takorekoč nič nepredvidenega, se bodo 
morali favoriti kar pošteno potruditi, da bodo uresničili svoje načrte. Če 
gre to Slovanu in Loki kavi kar dobro od rok, kar kljub porazu ob precej 
čudnem sojenju v Škofji Loki še lahko rečemo tudi za Novomeščane, so 
Krčani v težji situaciji, saj so v šestem kolu izgubili proti naposrednemu 
tekmecu za želeno četrto mesto sežanskemu Kraškemu zidarju.

Prejšnjega četrtka oziroma tekme 
v Škofji Loki se bodo košarkarji 
novomeške Krke še nekaj časa 
spominjali, saj sta jih sodnika, 
potem ko so v prvem polčasu doma
čine že nadigrali, z nerazumljivimi 
odločitvami tako rekoč uničila. Pos
ledice te tekme so se na novomeških 
košarkarjih poznale tudi še dva dni 
kasneje, ko je le malo manjkalo, da 
bi na domačem igrišču morali pre
pustiti zmago že skoraj odpisani 
Rogaški Donatu Mg. Tokrat žoga 
nikakor ni hotela ubogati sicer letos 
najboljšega strelca Krke Matjaža 
Smodiša.

Svoje sta spet zakuhala sodnika, 
ki sta bila povsem izgubljena in ju ni 
prepričala niti razbita glava Primoža 
Samarja in kri na parketu. Osebne 
napake vseeno nista hotela videti. 
Kljub temu je bil prvi polčas igra v 
njihovih rokah, gostje pa so v nada
ljevanju srečanja pokazali zobe in si 
sredi polčasa priigrali prednost 10 
točk, ki so jo Novomeščani s skraj
nimi močmi - pravočasno se je razi
gral tudi Smodiš - do konca izničili

GOLA ŽAGARJA IN 
RODIČA

NOVO MESTO - Članska vrsta 
nogometnega kluba Elan, ki to se
zono nosi ime Radio Krka, je v 
nedeljo doma premagala Naklo 
TViglav z 2:0 (0:0) in je še naprej na 
prvem mestu zahodne skupine 
tretje nogometne lige s 5 točkami 
prednosti pred drugouvrščenim 
Taborom iz Sežane. Zadetka sta 
dosegla Bojan Žagar in Dejan Ro
dič. V nedeljo bodo igrali v gosteh 
v Ilirski Bistrici. Kadetska ekipa je 
tokrat doma premagala Belo kraji
no s 3:2. Igrali so tudi starejši dečki, 
ki so ligaško srečanje z Ljubljano 
izgubili z 1:2.

ELAN DRUGI NA NIKE
NOVO MESTO - Moštvo sta

rejših dečkov nogometnega kluba 
Elan je doseglo lep uspeh na final
nem turnirju pokala Nike v Maribo
ru, kjer je nastopilo šest najboljših 
slovenskih moštev s predtekmova
nja. Novomeščani so v svoji skupini 
najprej premagali Maribor in ljub
ljansko Svobodo, v finalu pa so se 
pomerili z Jarenino in izgubili z 0:2. 
Drugo mesto je kljub temu lep us
peh in spodbuda za še bolj zavzeto 
delo z mladimi.

GRMČANI PRVAKI
NOVO MESTO - Mladi košar

karji osnovne šole Grm iz Novega 
mesta so zmagali na finalnem tur
nirju pionirskega festivala za starej
šo kategorijo učencev. Na finalni 
tekmi so premagali osnovno šolo 
bratov Polančičev iz Maribora s 
82:58 (38:25). Najboljši strelec 
turnirja je bil s 75 točkami z dveh 
tekem Novomeščan Sašo Stakič, 
poleg njega pa so za grmsko šolo 
nastopili Rok in Sašo Rebernik, 
Matija Golob, Nejc Smodiš, Dušan 
Šmiderer! Ervin Taraniš, Peter Hu
doklin in Stane Lazič.

in tudi z malo sreče le dosegli četr
to zmago v končnici. Žal si je ob 
koncu srečanja novomeški center 
Leon Stipaničev poškodoval dlan, in 
če ne bo mogel nadaljevati sezone, 
bo Krka zelo oslabljena.

Krčani so Rogaško prav tako ug
nali šele v zadnjih minutah, največ 
zaslug za zmago pa imata prva strel
ca Jeklin in Nakič, ki sta skupaj do
segla 64 točk. Slabše kot doma jim 
je šlo v Sežani, kjer je domačim 
košarkarjem uspelo zaustaviti Jek
lina in predvsem Nakiča, in pot do 
njihove zmage je bila prosta. Krčani 
imajo sedaj enako število točk kot 
Sežanci in vse kaže, da bo boj za 
četrto mesto trajal prav do konca 
prvenstva.

I. V.

REGATA KRKA 97
KRKA - Kajak kanu klub 

Žužemberk v nedeljo, 4. maja, 
priredi 12. tradicionalno med
narodno turistično rekreativno 
čolnarsko regato na Krki, dol
go 18 kilometrov. Prijave lah
ko oddate od 9. ure dalje, do 
štarta, ki bo ob 10. uri, pa bo 
javni kviz o sponzorjih. Prvi 
daljši postanek čolnarjev bo v 
Zagradcu, pod elektrarno, kjer 
bodo dobili udeleženci tradi
cionalni krof Dolenjskih pe
karn. Drug postanek bo v Šmi
helu ob mlinu, kjer bo čolnar
je čakala malica s pijačo, za kar 
bodo poskrbele Pekarna Gro
suplje, Ribarnica Emona, Da
na in Pivovarna Laško. Čolnar
ji bodo pot nadaljevali pot do 
Žužemberka, cilj in zaključek 
pa bo pri kmečkem turizmu 
Skoda - Koren, kjer bo vsak 
udeleženec dobil pizzo iz Pe
karne Grosuplje.

KRI NE VELJA - Niti kri na obra
zu Primoža Samarja ni prepričala 
sodnikov, da bi dosodila osebno 
napako, zato je poškodovanega so
igralca, da se ne bi zakadil v sodni
ka, moral umiriti najmočnejši mož 
novomešekega moštva Matjaž 
Smodiš. Ko so Samarju zašili rano 
na glavi, se je v drugem polčasu vr
nil na igrišče in pomagal moštvu do 
pomebne zmage. (Foto: Marko 
Klinc)

KADETI LISCE
SLOVENJ GRADEC - Kadeti 

RK Lisca so zadnjo tekmo polfinal
ne skupine B državnega prvenstva v 
gosteh sicer izgubili s 24:19 (11:7), 
a kljub temu porazu izjemno uspeš
no zaključili sezono. Odigrali so kar 
28 prvenstvenih tekem, izgubili so 
samo štiri, nobene v domači dvora
ni, edini pa so premagali evropske 
in večkratne državne prvake kadete 
RK Celje Pivovarne Laško. Doseg
li so 789 in prejeli 393 golov, ust
varili pozitivno razliko 396 golov in 
redno odigrali vse tekme kljub 
poškodbam in boleznim. Finalne 
tekme, ki so še pred sevniškimi ka
deti, bodo odločale o naslovu držav
nega prvaka.

SOLA RJI NA KOLESIH - V soboto, 19. aprila, je kolesarski klub Krka 
Telekom na stadionu ob osnovni šoli v Hršljinu pripravil občinsko prven
stvo v kolesarjenju, na katerem je nastopilo 40 učencev, med njimi tudi 
dekle. Najprej so se pomerili po skupinah, potem pa še v finalu, najboljše 
pa so povabili v klub, kjer mladim nadarjenim športnikom posvečajo poseb
no pozornost. V kategoriji petih in šestih razredov je zmagal Uroš Pavček 
iz Bršljina nad Boštjanom Smoličem in Sašom Kovačičem iz Mime Peči. 
V kategoriji sedmih in osmih razredov je zmagal Jaka Janc iz Vavte vasi 
nad Bojanom Zupančičem iz Šmihela in Miho Zadravcem iz Vavte vasi. 
Najboljši trije sopoleg medalj dobili tudi bogate praktične nagrade. (Foto: 
1. Vidmar)
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Lukčevi plesalci 
uspešno v 

kvalifikacijah
Sebastjan in Urška prva 

v standardu
KRŠKO - Plesalci posavske

ga plesnega kluba Lukec so na 
zadnjih tekmovanjih dosegli 
nekaj lepih uvrstitev. V nede
ljo, 20. aprila, je bil v Celju 
kvalifikacijski turnir v stan
dardnih in latinskoameriških 
plesih, na katerem je nastopi
lo devet Lukčevih parov, boljše 
uvrstitve pa so dosegli: med 
mlajšimi pionirji stalila Luka 
Vodlan in Maja Bromše druga 
v standardnih in peta v LA 
plesih, med mlajšimi mladinci 
sta bila Mitja Puntar in Jasmi
na Zakšek tretja v standardnih 
in peta v LA plesih, Peter 
Toporišič in Tina Strgar pa sed
ma v standardnih plesih.

Še bolje je Krčanom šlo pri 
mladincih, kjer sta Sebastjan 
Vodlan in Urška Klakočar 
zmagala v standardnih plesih 
in osvojila tretje mesto v LA, 
Jernej Ferme in Maja Lesjak 
sta bila v obeh plesih eno me
sto za njima, David Kozmus in 
Maša Piki sta bila v standard
nih četrta in v LA šesta, Kle
men Škoberne in Staša Puntar 
pa sta bila v standardnih osma, 
v latinskoameriških pa deseta.

Z OLIMPIJSKO 
KARTICO V TERME 

ČATEŽ
Drugo srečanje imetnikov olim

pijske kartice bo v soboto, 26. apri
la, v Termah Čatež. Kar deset zani
mivih aktivnosti se bo začelo ob 10. 
uri, imetniki olimpijske kartice pa se 
bodo lahko pomerili v plavanju na 
50 m, šli na kolesarski izlet, metali 
na koš v vodi, tekmovali s pedalini 
na jezeru letne termalne riviere, 
testirali avtomobile Seat, opravili 
trening varne vožnje z nekdanjim 
šampionom v rallyju Branetom 
Kuzmičem, rolkali z Alpino pa testi
rali teniške loparje Fischer in šli na 
Polarjevo vadbeno svetovanje.

PRVOMAJSKI 
SPUST PO KOLPI
KOSTEL - Hiristično šport

no društvo Kostel priredi v 
sodelovanju s Kajakaško zvezo 
Slovenije in Rafting klubom 
Gimpex iz Straže v četrtek, L 
maja, tradicionalni tekmovalni 
in rekreacijski spust po Kolpi 
za kajak, kanu in rafting. Pri
četek tekmovanja bo ob 1L uri 
v Srobotniku pri Kolpi, tek
movalna proga pa bo dolga 
približno 11 kilometrov. Po 
končanem spustu bo na cilju v 
Potoku pri Fari družabno sre
čanje s podelitvijo pokala, 
medalj in praktičnih daril.

Eržen hiter na Spodnjem Saškem
Dve tretji mesti Milana Eržena na Spodnjem Saškem - Okvare pokvarile dober vtis Krke Telekoma 

na Bargamaškem - Andrej Gimpelj s Savaprojektom uspešen na jadranski magistrali

NOVO MESTO - Članski moštvi Krke Telekoma sta minuli in ta teden 
nastopali na dirki po Bergamaškem, kjer je član Krke, Italijan Andrea 
Zatti, v skupnem vrstnem redu zasedel 10. mesto, in na dirki po Spodnjem 
Saškem, kjer je blestel šprinter Milan Eržen. Žal so prav na omenjenih 
dirkah novomeški kolesarji nastopili z novimi verižniki, vendar pa so ti, 
kot kaže, imeli tovarniško napako, ki je botrovala številnim okvaram in 
zaostankom.

SKEDLJEVA 402 KEGLJA
TREBNJE - Na kegljaškem tek

movanju za pokal Slovenj Gradca so 
nastopile štiri igralke trebanjskega 
Mercatorja. Najbolje je zadevala 
Dušanka Skedelj, ki pa ji niti 402 
keglja nista zadostovala za uvrstitev 
v finale. (N. G.)

APRILA KASTELIC
NOVO MESTO - Marjan Kaste

lic je zmagovalec aprilskega hitro
poteznega turnirja šahovskega klu
ba Novo mesto, drugi je bil lanski 
skupni zmagovalec Robert Rudman 
in tretji Emil Luzar. Nastopilo je 20 
šahistov.

KRKA IN REVOZ
NOVO MESTO - Na kegljišču 

Vodnjak je končan prvi del delav
skih športnih iger v kegljanju v dis
ciplini borbene igre. Nastopilo je 
Pet ženskih in štirinajst moških ekip. 
Med ženskimi ekipami je povedla 
Krka, tovarna zdravil, z 180 podrti
mi keglji pred Revozom (160) in M- 
KZ Krka (145), pri moških je bil prvi 
Revoz s 318 keglji, sledijo Krka No- 
voterm (310), M-KZ Krka (301) itd. 
(N. G.)

Kljub vsemu je bil z učinkom 
svojega moštva na Bergamaškem 
tednu trener Srečko Glivar zadovo
ljen, saj spada dirka med najzah
tevnejše v kategoriji 2/5. Speljana je 
po ozkih cestah, na katerih je asfalt 
pogosto slabši kot makadam. Zelo

OBČINSKA LIGA
LOŠKI POTOK - Prvo kolo ob

činske malonogometne lige Loške
ga Potoka bo 26. aprila. V ligi bo 
nastopalo šest moštev, pred drugo 
sezono pa so nekoliko spremenili in 
poostrili tekmovalna pravila. Nogo
metaši se ob tem bojijo, da bodo 
zaradi gradnje večnamenske dvora
ne ostali brez igrišča, in menijo, da 
bi v tem primeru morali zgraditi 
novo igrišče.

DRŽAVNO PRVENSTVO V 
RAFTINGU V ZAGRADCU

ZAGRADEC - V soboto, 26. 
aprila, bo rafting klub Gimpex 
Straža na reki Krki med Zagradcem 
in Draščo vasjo pripravil letošnjo 
drugo tekmo za državno prvenstvo 
v raftingu. Otvoritev tekmovanja bo 
ob 12.30, prva plovila se bodo na 
progo podala ob 13. uri. Razglasitev 
rezultatov pa ob 16. uri na kmečkem 
turizmu Pod gradom v Žužem
berku.

PLANINCI V 
STORŽIČEVO SKUPINO
NOVO MESTO - Planinsko 

društvo Novo mesto vabi 3. maja 
na izlet v čudoviti, a planinsko 
manj znani svet Storžičeve sku
pine, na Sv. Jakob (961 m), Javo
rov vrh (1.434 m) in na Srednji vrh 
(1.853 m). Odhod avtobusa z av
tobusne postaje bo ob 6. uri. Pot 
je lahka, vendar dolga 7 do 8 ur. 
Potrebna je dobra obutev in pri
merna obleka. Cena izleta je 1.600 
tolarjev. Za izlet se lahko prijavi
te do torka, 29. aprila, na telefon 
068 321-446 ali 49-040 (Skobe).

Golieva priznanja 
TVebanjcem za 
športne dosežke

Športniki leta 1996

TREBNJE - Ob spominskem 
dnevu Pavla Golie je predsednik 
Športne zveze občine Trebnje Niko 
Goleš podelil 8 Golievih priznanj za 
športne dosežke za leto 1996.

Odbor za šport pri trebanjski 
športni zvezi je za športnika leta 
izbral Romana Šavriča, dolgoletne
ga rokometaša Akripola, dobrega 
športnika in vzornega športnika. 
Tudi po-Šavričevih zaslugah se je 
rokometni klub Akripol učvrstil v 
elitni rokometni druščini. Športnica 
leta 1996 Milena Veber že vrsto let 
sodeluje v kegljaškem klubu Merca
tor Trebnje, vseskozi pa dosega 
izjemno dobre rezultate tudi v L 
državni ligi.

Mladi športnik leta 1996 Aleš 
Murn (Badmintonski klub Tom 
Mirna) je med najboljšimi in najbolj 
obetavnimi igralci v svoji kategoriji 
v naši državi. Je državni prvak in 
beleži številne odlične uvrstitve. 
Mlada športnica leta 1996, smučar
ka Lana Grandovec, izhaja podob
no kot Murn iz športne družine. V 
svoji kategoriji se Lana uvršča v sam 
vrh slovenskih smučark.

Najboljša moška ekipa leta je 
rokometni klub Akripol. Njegovi 
odmevni rezultativ L državni ligi so 
ponesli ime mesta po vsej Sloveniji. 
Kegljaški klub Mercator ima boga
to tradicijo, v lanski sezoni pa je 
dosegal zelo dobre rezultate v 3. 
državni kegljaški ligi. Nogometni 
klub Dana Mirna je prejel Golievo 
priznanje za 30- letno delovanje. 
Prav zavzeto delo z mladimi in nji
hova športna vzgoja obeta še boljše 
rezultate v prihodnosti.

P. P.

I^KRKNZDRAVIUŠČK

HOTELI OTOČEC m
TENIŠKI CENTER OTOCEC

dober je bil na dirki tudi Gorazd 
Štangelj, ki pa je imel najmanj sreče. 
Ves čas je bil med vodilnimi, vendar 
je spremljevalno vozilo nekajkrat ob 
okvari lahko prišlo do njega šele, ko 
je bila že cela karavana mimo in je 
večji del dirke trošil moči, da bi ujel 
glavnino. Na dirki je nastopalo 160 
kolesarjev iz 27 ekip. “Novomeški” 
Italijan Zatti je bil še po tretji etapi 
na odličnem 3. mestu, a je zapravil 
boljšo uvrstitev v izredno razgibani 
in težki šesti etapi, vseeno pa je nje
govo 10. mesto na koncu dirke do
ber izid. Tudi drugi Italijan v novo
meškem moštvu, Bedin, se je izka
zal, predvsem s 3. mestom v zadnji 
etapi. Na dirki je nastopilo tudi 
moštvo Radenske Roga, v katerem 
seje še posebej izkazal Sašo Sviben,

ZA FISCHER CEBE
TREBNJE - Trebanjsko podjetje 

Vita, ki pri nas zastopa znane proiz
vajalce športne opreme Fischer in 
Cebe, je na Rogli ob zaključku 
smučarske sezone pripravilo tako 
imenovani promo veleslalom, ki se 
gaje udeležilo 190 mladih smučar
jev iz 27 slovenskih klubov. Na tek
movanju so se dobro odrzali tudi 
dolenjski in posavski tekmovalci. 
Uvrstitve: dekleta, najmlajše cici- 
banke - 2. Lara Humek; mlajše cic. 
- 8. Vanja Brodnik; cicibanke - 4. 
Lana Grandovec; fantje, najmlajši 
cic. - 7. Klemen Brulec, 8. Tirno 
Grandovec; mlajši cic. - 8. Marko 
Knafelc... 12. Grandovec Tevž; ml. 
dečki -13. Staš Stankovič (vsi Krka 
Rog, Novo mesto), 14. Darko Stipič; 
trenerji - 9. Zdene Hlavaty (Krka 
Rog)... 12. Franc Oštrbenk (Krško), 
13. Nuša More (Krka Rog)... 17. 
Aleš Germovšek (Trebnje) itd.

Milan Eržen

ki je bil v skupnem vrstnem redu 
dalj časa tretji pa peti, končal pa je 
na odličnem 13. mestu.

Drugi del poklicnega moštva 
Krke Telekoma je nastopal na dirki 
po Spodnjem Saškem, kjer se je v 
uvodnih etapah z dvema tretjima 
mestoma izkazal šprinter Milan 
Eržen, ki pa je moral v 6. etapi zara
di okvare na kolesu odstopiti. Več o 
dirki, ki se bo končala ta teden, 
bomo poročali naslednjič.

Člani krškega Savaprojekta so 
nastopali na dirki po jadranski ma
gistrali, na kateri je bil Andrej 
Gimpelj v prvi etapi 5., v drugi 9. in 
v tretji 7. ter 9. v skupnem seštevku 
treh etap. Zli. mestom v tretji eta
pi seje izkazal tudi Aleš Poljanšek. 
Krški mladinci so nastopili v Italiji 
v San Vitu, kjer je Primož Četrtič 
osvojil 3. mesto.

I. V.

KANJA JE PRVAK
LESKOVEC - Strelska družina 

Kanja Leskovec se je izkazala na 
državnem prvenstvu v streljanju z 
zračnim orožjem, saj je mladinska 
vrsta osvojila naslov državnih prva
kov v disciplini puška. Za kanjo so 
nastopili Mlakar, Fridl in Zorič.

NOVOMEŠČANl TRETJI V STRELJANJU Z LOKOM - Prejšnjo soboto 
je bil v Ankaranu tradicionalni lokostrelski turnir, ki so sega udeležili tudi 
lokostrelci iz Novega mesta. V organizaciji Območnega združenja sloven
skih častnikov Novo mesto so na tekmovanju odpotovale tri ekipe s sprem
ljevalci. Tretje mesto in s tem najboljšo uvrstitev za predstavnike Dolenj
ske je dosegla prva ekipa Vojašnice Novo mesto, lokostrelci OZSC Novo 
mesto pa so zasedli solidno šesto mesto. Lokostrelski turnir - Šlo je za tek
movanje v tehniki Arronhead -je potekal v streljanju na 12 tarč, v katere 
so lokostrelci streljali z razdalj od 5 do 50 metrov. Lokostrelstvo se vse bol] 
uveljavlja kot športna disciplina. Pomembno pa je tudi za krepitev obramb
nih sposobnosti, zato je deležno ustrezne podpore združenj slovenskih čast
nikov, ki se pogosto srečujejo na lokostrelskih tekmovanjih. Na fotografiji: 
udeleženci lokostrelskega turnirja v Ankaranu. (Foto: B. Avbar)

zavarovalnica triglav, d.d.
naj večja slovenska zavarovalnica

VABI K SODELOVANJU
vse, ki jih zanima prodaja zavarovalnih storitev 

na območju:

Dolenjske, Bele krajine in Kočevja

Potrebujemo zastopnike za sklepanje življenjskih zavarovanj.

OD VAS PRIČAKUJEMO: PONUJAMO VAM:
• najmanj srednješolsko 

izobrazbo
• veselje do dela z ljudmi
• samoiniciativnost in 

iznajdljivost

ustvarjalno delovno okolje 
strokovno izobraževanje 
in izpopolnjevanje 
samostojno in dinamično delo 
stimulativne zaslužke 
varno zaposlitev

Vaše cenjene ponudbe s kratkim 
življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju 
pogojev pričakujemo i/ 8 dneh po objavi 

na naslov:

Zavarovalnica Triglav, d.d., O E Novo mesto 
Novi trg, 8000 Novo mesto

TPV - AVTO, Servisno prodajni center 
Kandijska 60, 8000 Novo mesto 
Tel.: 068/391-81-12, 391-81-19

RENAULT — KREDITI OD T + 3%

STARO ZA NOVO — LEASING — TESTNA VOZILA

SERVIS — KLEPARSKE STORITVE — 
LIČARSKE STORITVE — NADOMESTNI DELI 

— AVTOPRALNICA

■
■

RABLJENA VOZILA
TIP VOZILA LETNIK KM BARVA CENA V DEM■ 1. R-5 CAMPUS 3V 1990 80.000 RDEČA 4.500■ 2. R-5 CAMPUS 5V 1991 96.000 RDEČA 5.500

■ 3. R-5 CAMPUS PLUS 5V 1992 88.000 RDEČA 6.900
■ 4. R-5 CAMPUS 3V 1993 35.000 RDEČA 7.700
■ 5. R-19RT 1,4 4V 1993 65.000 MODRA 14.500

f m 6. FORD ESC0RD 1,8 1991 85.000» MODRA 12.500
■
■
■

CLX DIESEL
7. OPEL VECTRA 2.01 1990/91 110.000 MODRA 12.200

RENAULT
AVTO ŽIVLJENJA

PIAVA lAOUNA ■
1S8

SPOMLADANSKE POČITNICE V POREČU 
so nekaj posebnega, so doživetje!

Za Vas smo pripravili tudi posebno ponudbo 
in jo popestrili z obilico rekreacije in zabave.

cene po/pen. za osebo na dan
29 do 34 
32 do 38
30 do 36 
30 do 32

cene dnevne najemnine

MOTORJE NA OGLED POSTA VI - Motoklub Novo mesto je v soboto, 
19. aprila, na Novem trgu pripravil razstavo motorjev in motoristične 
opreme ter se tako prvič predstavil tudi javnosti. Število članov seje že v 
kratkem času skokovito povečalo in novoustanovljeno društvo sedaj 
združuje že krepko preko 60 motoristov, ki so se po koncu prireditve v koloni 
s paradno hitrostjo in v spremstvu policistov na motorjih odpravili na krajši 
izlet. Kot je povedal predsednik Žarko Henigman, je cilj kluba seznaniti 
člane in druge s tehniko dobre in varne vožnje in prizadevati si za 
spoštovanje predpisov: člani kluba naj ne bi mogli postati motoristi, ki se 
v prometu in tudi sicer ne znajo primerno obnašati; zato vsako prošnjo za 
novo članstvo vodstvo kluba temeljito pretehta in lahko tudi zavrne. (Foto: 
I. Vidmar)

hoteli
ZORNA
GALIJOT
MEDITERAN
MATERADA

apartmaji

CITADELA
ASTRE

Cene so v DEM in veljajo za vsaj 3-dnevno bivanje.
ZNATNI POPUSTI ZA OTROKE!

JNFORMA CIJE:
Agencija Vašega zaupanja ali pa:

PLAVA LAGUNA POREČ 
Tel.: 00385/52/410-101, 410-202 

Fax: 451-044

2 os 3 OS 4 os 5 os
27 31 39 47
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Odgovori in popravki po § 9... • Odgovori in popravki po § 9,
Sporočilo bralcem

V zakonu o javnih glasilih, ki 
velja od 224. aprila 1994, so v 
členih od 9 do 23 natančno do
ločena pravila za (ne)objavo 
odgovora in popravka že objav
ljene informacije, s katero sta 
prizadeta posameznikova pra
vica ali interes. Tovrstne pri
spevke objavljamo pod skup
nim naslovom “Odgovori in 
popravki po § 9...”, vsi pa so 
opremljeni z naslovom prispev
ka, na katerega se nanašajo. 
Ker po zakonu odgovor in po
pravek ne sme biti spremenjen 
ali dopolnjen, ne objavljamo 
prispevkov, ki so napisani žal
jivo ali z namenom zaničevanja, 
ali če so nesorazmerno daljši od 
informacije, na katero se na- 
našnjo (13. člen).

Novomeški 
Breg propada, 
oblast pa spi
Dol. list št. 14,10. aprila

Prispevek v Dolenjskem listu iz
pred štirinajstih dni je potrebno gle
dati iz dveh zornih kotov. Prvi je 
strokovni, kar pa je drugotnega 
pomena, drugi pa je politični. Da je 
smisel članka politični napad name 
osebno, se vidi že iz samega naslo
va, kjer je beseda ,oblast’ napisana 
z veliki mastnimi črkami, osebno pa 
sem v članku tudi večkrat .imeno
van’ z ne prav okusnimi pridevniki. 
Res je, bliža se čas občinskih volitev 
in potrebno je začeti sistematično 
črniti ljudi druge politične opcije, ne 
glede na strokovne podlage kritike, 
saj strokovni odgovor tako ali tako 
dobi prostor v časopisu v rubriki 
Odgovori in popravki po paragrafu 
9 in se s prostorom osnovnega član
ka ne more primerjati tako po veli
kosti kot po časovni oddaljenosti.

Pa pojdimo lepo po vrsti. Da gos
pod Levičar ne more napisati kon
struktivno kritiko, se lepo vidi že iz 
dejstva, kako začne in nadaljuje 
članek, predvsem z leporečnim, 
naturalističnim opisom posameznih 
prizorov (od rac, ki plujejo in leta
jo, ter nagibajočih se in žalostnih vrb 
do živahnih rib in peric, ki so nekoč 
ožemale oprano perilo), potrebno 
je pač napisati dovolj stavkov, saj 
drugače ne moreš napisati članek 
pod tako velik naslov. Glede na vašo 
nevednost v postopkih in fazah pri
dobivanja dovoljenj vam na kratko 
opišem faze in pristojnosti posa
meznih organov.

Najprej bi se dotaknil dokumen
tov, ki urejajo območje Brega. Ob
močje ureja dokument, ki se ime
nuje Prostorskoureditveni pogoji za 
mestno jedro Novega mesta (Skup
ščinski Dolenjski list št. 12/91) in ga 
je sprejela takratna Skupščina obči
ne Novo mesto, izdelal pa Urbani
stični inštitut R Slovenije z nosilcem 
mag. Vladimirjem Mušičem. Na 
podlagi teh dejstev lahko smatramo, 
da je dokument pripravljen stro
kovno in v skladu z vso prostorsko 
zakonodajo, ki je bila v tistem času 
v veljavi. Mestna občina Novo me
sto in njena strokovna služba v okvi
ru sekretariata za varstvo okolja in 
urejanje prostora, katere pred
stojnik sem, se pri pripravi loka
cijske dokumentacije drži vseh 
določil, kakor tudi tiste, da za vse 
posege pridobiva soglasje oz. mne
nja Zavoda za varstvo naravne in 
kulturne dediščine. “Na Zavodu za 
varstvo naravne in kulturne dedi
ščine pravijo, da so zvezanih rok, da 
je njihov vpliv nikakršen...”, gospod 
Levičar, to je vaše sprenevedanje ali 
pa neznanje (sodeč po vaši izobraz
bi, slednje), za vsak poseg pridobi
vamo soglasje ZVNKD-ja; poudari
ti moram, da so ta usklajevanja po
segov velikokrat naporna, a korekt
na. Naslednja faza je pridobivanje 
lokacijskega in gradbenega dovolje
nja, katera pa izda upravna enota, 
oddelek za okolje in prostor. Uidi tu 
strokovne službe izdajo dovoljenje 
v skladu z obstoječo zakonodajo. 
Problemi ponavadi nastanejo v na
slednji fazi, t.j. med samo gradnjo.

TU pa oblast resnično spi, žal pa 
je ta oblast v vaših rokah (Ministrst
vo za okolje in prostor). Resor, ki je 
pristojen za to problematiko, je, 
gospod Levičar, že kar nekaj časa v 
rokah Liberalne demokracije, kar 
bi, glede na vaš podpis pod člankom 
(da ste se politično opredelili in 
imate celo politično funkcijo), lah
ko vedeli in naslovili članek na pravi 
naslov. V času mojega službovanja 
je služba izdala eno LD na ulici 
Breg, za kar smo pridobili tudi so

glasje ZVNKD-ja, istočasno pa je 
bilo dano več vlog z različnih strani 
na inšpekcijske službe, ki pa pred
vsem zaradi neustrezne zakonoda
je ne morejo dovolj učinkovito 
ukrepati. Kot sem že napisal, glede 
na dejstvo, da ne boste dopustili, da 
bo Breg lep samo še na slikah, ape
liram na vas, da preko politične 
funkcije poskušate uveljaviti strikt- 
nejšo izvedbo zakona o graditvi ob
jektov in da za objekte, ki so zašči
teni z zakonom ali odloki o zaščiti 
kulturnozgodovinskih objektov in 
spomenikov, v državnem proračunu 
zagotovite čimveč finančnih sred
stev.

Kar pa se tiče namembnosti ob
jektov na Bregu, je v odloku dolo
čilo, naj bi se ohranjala stanovanj
ska namembnost celotnega niza hiš. 
Kolikor je po vašem mnenju potreb
no uvesti drugačno namembnost, 
vam je omogočeno, da preko vaše 
poslanske skupine v Mestnem svetu 
pričnete postopek za spremembo 
odloka. Tudi zakon o lokalni samou
pravi določa Mestni svet kot edine
ga pristojnega za področje urejanja 
prostora, t.j. za sprejem vseh pro
storskih dokumentov, tako urbani
stičnih planov kot tudi prostorskoiz- 
vedbenih aktov. Toliko o strokovni 
plati problema, ki pa na žalost ni 
prisoten samo na območju Brega, 
ampak na vsem območju mestne 
občine Novo mesto.

Dobil sem občutek, da je pri vas 
prisotna tipična slovenska značil
nost, t.j. nevoščljivost, saj sem dobil 
iz posameznih stavkov občutek, da 
je nepravično, da sploh kdo stanuje 
na Bregu, in če že, bi bil moral 
stanovati v starih, neprenovljenih 
podirajočih se objektih, ki so pri
merni zgolj za .specifično socialno 
strukturo prebivalstva’.

Glede na dejstvo, da me pri vaših 
petindvajsetih letih imenujete za 
jeznega mladeniča, se mi poraja 
dvom, ali je članek sploh prišel iz
pod vašega peresa. Kar se tiče 
trditve, da sem nekoč polnih ust kri
tiziral urbanistično politiko mesta, 
vam lahko zagotovim, da do sedaj 
nisem še nikoli v nobenem članku 
(vsaj jaz do sedaj še nisem zasledil 
nobenega) kritiziral urbanistične 
politike kot take (čeprav je bilo po 
mojem mnenju v preteklosti nare
jenih nekaj napak), ampak pred
vsem hitrost in izvedbo posameznih 
aktov oz. posegov, pa še to le takrat, 
kadar je bilo potrebno odgovarjati 
na razne članke in pripombe.

Za razne pridevnike k mojemu 
imenu pa bi bilo bolje poiskati 
zadoščenje kje drugje, na primer na 
sodišču, vendar ne nameravam 
spuščati se na vaš nivo in ne izgub
ljati časa.

MILOŠ DULAR, dipl. inž.
sekretar sekretariata za varstvo 

okolja
in urejanje prostora

Bomo spet hlapci 
na svoji zemlji?
Dol. list št. 14,10. aprila

naroda kaže v njegovem snovanju in 
oplemenitenju duha za napredek in 
sožitje na našem planetu. Katere 
cerkve, gradovi in drugi objekti so 
kulturni spomeniki, je določeno z 
zakoni.

Obnova vseh gradov, teh pomni
kov fevdalizma in okupatorskih po
stojank (kar je očitek g. Brečka 
prejšnjemu režimu), res ni imela 
prednosti, prednost so imele življe
njsko pomembne zadeve: obnova 
gospodarstva, da so ljudje imeli 
zaposlitev, zdravstvo, šolstvo, in
frastruktura in splošno izboljšanje, 
v vojni porušene in še izpred vojne 
obubožane domovine. Ali pa g. 
Brečko misli, naj bi jih obnovili zato, 
da bi jih sedaj v vsem sijaju podar
jali nekdanjim fevdalcem? Tak, v 
“nebo vpijoč”, je neupravičeni 
zahtevek tujca za Otočec v seda
njem stanju, ki pa je bil med vojno 
popolnoma porušen, ker se je v 
njem naselila italijanska postojanka. 
Po nekaterih verzijah je bil predtem 
celo prodan italijanskemu nakupne
mu podjetju Emona.

G. Brečka gotovo ne moti, da je 
bilo že doslej neupravičeno vrnjeno 
premoženje 54 tujcem, ki so imeli 
možnost ali pa so tudi dobili od
škodnino po mednarodni pogodbi 
bivše Jugoslavije. Ne zanima ga, da 
bo mala država z denacionalizacijo 
osiromašena za najmanj 8 milijard 
nemških mark. Sedaj tudi snovalci 
zakona o denacionalizaciji in tisti, ki 
so ga sprejeli, priznavajo, da je bil 
sprejet v evforiji družbenih spre
memb, ki ji je bil glavni cilj zrušiti 
obstoječi sistem. Zato ni bilo dovolj 
proučeno, kake posledice bo imel ta 
zakon za državo in njene prebivalce 
ne koliko novih krivic bo povzročil. 
Niso upoštevali opozoril stranke 
takratne SDP, sedanje Združene 
liste, ki je nastopila odločno proti, 
a jo je g. Brečko v svojem prispevku 
nesramno napadel. Nobena država 
v tranziciji: ne Madžarska, Poljska, 
Češka ne Hrvaška, niso sprejele 
tako pogubnega zakona. Šele sedaj 
se ugotavlja, da je bilo 80% takrat
ne nacionalizirane posesti pod hipo
teko, vrača pa se prosta hipoteka, 
zato se nikoli ne bo izvedelo, koli
ko tolarjev iz naših žepov in žepov 
naših potomcev bo šlo za poprav
ljanje krivic, ki jih nikoli ni bilo.

Pa še o farovških kuharicah. Iz 
prakse vem, da se je v letih po drugi 
svetovni vojni priznavala delovna 
doba državljanom, ki so s pričami 
dokazali obstoj delovnega razmer

tiko. Verjetno tudi Vi percipirate ur
banizem kot instrument, ki skuša na 
svoj način ustreči človekovim potre
bam, interesom in posledično nači
nu življenja, ki skuša po svoji poti 
ustvarjati demokratično družbo, 
hkrati pa tudi zadovoljiti človekove 
estetske kriterije. Če bi parafrazirali 
Aristotla, bi rekli, da je potrebno 
najprej ugotoviti, kakšno življenje je 
človeku najprimernejše, da lahko 
nato delamo primeren urbanizem.

Tudi odnos do dediščine je pogo
jen z vrednostnim sistemom, ki ga 
določa vsakokratna družba, politič
ni sistem itd. Zato, gospod Hlavaty, 
v članku izrečene besede niso nika
kršno zavajanje, temveč zgolj ugo
tovitve. V nobenem trenutku nismo 
nameravali ocenjevati gospoda 
Miloša Dularja kot človeka, temveč 
zgolj in samo kot funkcionarja, kot 
sekretarja za okolje in prostor. Uidi 
mi menimo, da gospod Dular nika
kor ni kriv za probleme, na katere 
je naletel ob začetku svoje funkcije 
sekretarja, zelo dobro vemo, kdo in 
kdaj sojih zakrivili. Verjamemo pa, 
da ni moč vekomaj le govoriti, to je 
od prej, za to je kriv ta, za tisto oni. 
Nikakor, probleme je potrebno 
rešiti! Ko bodo rešeni, bo gospod 
Miloš Dular nedvomno lahko tudi 
sam kot za šalo opravil s kritikami 
ter bil spoštovan, ker jih je bil 
sposoben rešiti.

Verjetno tudi sami poznate res
nične prigode v zvezi z Bregom. Če 
jih, potem veste tudi to, da ZVNKD 
sicer res izdaja soglasja ob predvi
denih posegih, verjamemo pa, in to 
ste zamolčali, veste tudi, da se 
načrti, h katerim so dana soglasja, in 
izvedeni objekti precej razlikujejo. 
Ne boste nas prepričali, da varovati 
Breg ni naloga mestne oblasti, sek
retarja ter inšpekcijskih služb. Pa saj 
konec koncev je na Bregu formalno 
kar nekaj črnih gradenj!

Gospod Hlavaty, še pred nekaj 
meseci ste bili tudi Vi član stranke 
LDS, bili ste dolga leta tudi arhitekt 
v Krki. Potemtakem ste zagotovo 
imeli veliko možnosti ustvarjati lepo 
Novo mesto, saj ste bili vedno blizu 
tistih, ki jim rečemo oblast. Ne ra
zumemo, zakaj potem tako udrihate 
po preteklosti.

Bili ste v Krki dolga leta in veijet- 
no ste med tistimi, ki najbolj vedo, 
zakaj se ni nič zgodilo ne z Muši-
čevino, ne s Seidlovim mlinom, ne s
“poštnimi hlevi”, tudi ne z objektom 
ob Rotovžu...

3. aprila sem v Dolenjskem listu 
izrazil svoj protest proti vračanju 
veleposesti tujcem, kar vključuje 
tudi več 1000 ha gozdov, ki jih 
zahteva ljubljanska škofija, kateri so 
ji, po mnenju posameznih zgodovi
narjev in priznanih pravnih stro
kovnjakov, neupravičeno pripadali 
že ob nacionalizaciji. Nikjer nisem 
omenjal manjših posesti posamez
nih župnij. To pa je g. Brečko, ki se 
je oglasil v DL 10. aprila, nameno
ma prezrl, zato da si je privoščil aro
ganten napad na vse tiste, ki smo 
proti denacionalizaciji veleposesti. 
Imenoval nas je “zakrinkane uniče
valce slovenskega naroda in nas
protnike narodne kulture”. S tem je 
prizadel nad 50 tisoč državljanov, ki 
so se potrudili v rekordnem času na 
upravnih enotah podpisati zahtevo 
za referendum, in tiste, ki bodo gla
sovali proti fevdalizaciji Slovenije in 
siromašenju njene ekonomske moči 
- gotovo jih ne bo malo.

V njegovo diskvalifikacijo pokon
čnih posameznikov in stranke, ki je 
svarila pred posledicami za državo 
škodljivega zakona že ob njegovem 
nastanku, se ne bi spuščal. Saj to je 
le ogledalo njegove etike in strpno
sti. Lahko pa bi ga spomnil, kje 
iskati uničevalce slovenskega naro
da in kulture. Samo izlet v zgodovi
no je potrebno napraviti in prikazali 
se nam bodo: iz davnine požigalci 
slovenskih knjig, iz bližnje pretek
losti pa tisti, ki so številno populaci
jo Slovencev zavedli v sodelovanje 
z okupatorji, katerih namen je bil 
izbrisati Slovenijo in si jo medse
bojno razdeliti, kar pa se je tragično 
končalo. Če bi bila slovenska kultu
ra (po Brečku) le ena religija in vsa 
njena obeležja, potem bi bila revna 
in enostranska. Po moje se kultura
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ja, ne glede na to, da niso bili plačani 
prispevki, med temi so bile tudi 
farovške kuharice. Ih socialni ko
rektiv je veljal kar nekaj časa ob 
upoštevanju dejstva, da je mnogo 
delavcev v stari Jugoslaviji bilo gro
bo izkoriščanih, o zavarovanju so 
lahko samo sanjali. Thko je novi 
“komunistični” režim reševal social
ne stiske državljanov iz starega 
“klerikalnega”, ki jim ni bil sposo
ben zagotoviti socialne varnosti. Na 
tem svetu je pač tako, da stvari niso 
nikoli le črno-bele.

In končno o drugorazrednih 
državljanih. Predstavnik Ljubljan
ske škofije je v televizijskem sooče
nju pred kratkim dejal, daje cerkev 
bila celo v prejšnjem sistemu delež
na večjega razumevanja in podpore. 
Ib dovolj pove, kdo laže in podtika.

JANKO MAVER 
Novo mesto

Novomeški 
Breg propada, 
oblast pa spi
Dol. list št. 15,17. aprila

Mladi liberalni demokrati in 
demokratke, gospod Zdenko Hla- 
vaty, pišemo o problemih urbaniz
ma, ker je ta še kako povezan s poli

Res je potrebno poznati PUP-e in 
PIN-e in družbene plane itd., ven
dar jih je potrebno upoštevati, dok
ler jih imamo. Naj bodo naša avto
riteta. Še posebno arhitekti in dru
gi strokovnjaki blizu tega področja 
ne bi smeli izsiljevati z uveljavljan
jem parcialno zastavljenih projek
tov v prostoru. Vsako rešitev je po
trebno videti delujočo v okviru ce
lote. V demokratičnem planiranju 
ne sme biti mesta za prostorski eks- 
kluzivizem. Ali morda?

TUdi Vi veste, da je v Novem me
stu res veliko problemov in daje po
trebno na občini zelo modro razmis
liti, kam dati stotisoče nemških 
mark, da bi reševali probleme res v 
duhu načela - od pomembnejših do 
manj pomembnih. Zasebna iniciati
va naj rešuje svoje projekte s svojim 
kapitalom, še posebno, če niso 
predvideni ne z družbenim planom, 
niso ne v sedanjih prostorskih doku
mentih, niti niso bili predvideni v 
novih.

Časi megalomanije so mimo. Po
trebno je dobro premisliti, kdaj dati 
davkoplačevalski tolar iz rok, še 
takrat naj bo izključno v skupno 
dobro.

Dovolite, da smo mladi nekoliko 
bolj sproščeni v svojih besedah, 
nekoliko bolj pikri, vihravi, celo 
zaletavi. Pustite mladosti dihati! 
Seveda se zavedamo, da so očesa 
budna, kritična, zato se yedno zno

va trudimo, da ne bi po krivem go
vorili. Menimo, da niti tedaj niti 
tokrat nismo. Hočemo le opozaijati, 
nikakor si ne jemljemo pravice ure
jati probleme. V nas je le želja po 
dobrem in lepem.

Gospod Hlavaty, upamo, da se še 
kdaj okoli česa konstruktivno pogo
vorimo, do takrat Vas s spoštova
njem pozdravljamo.

TOMAŽ LEVIČAR 
Mladi liberalni demokrati in 

demokratke 
Novo mesto

V čigavi 
denarnici so 
Judeževi groši
Dol. list št. 14,10. aprila

poskrbite, da v bodoče tudi iz takih 
spisov, kot je vaš, ne bo vel revanši- ; 
zem. Čas gre hitro naprej, ljudje j 
umirajo, ostajajo pa dobra in slaba j 
dela. Po teh bomo sloveli.

MALČI KOSTEVC j 
Šentrupert j

Novomeški
Breg propada, 
oblast pa spi
Dol. list št. 14,10. aprila

Ko sem v Dolenjskem listu preb
rala dopis Martina Rukšeta, sta me 
v njem zbodli dve stvari; prva, da je 
bil veren kristjan, ko je bil mlad, pri 
poslušanju njihovega duhovnega 
vodja pa se mu je zdelo, da to ni 
čisto po veri, zato je sklenil, da se za 
vero in cerkev ne bo boril, in druga 
kot vaščan župana Brulca.

To, kar smo takrat doživljali mla
di in stari, je bilo hudo. Vendar smo 
takrat slišali najprej samo partizane, 
da se borijo proti okupatorju. Pada
li so pa v letu 1942, pri nas že maj- 
nika cele družine od vaše roke. 
Takrat nam vere ne bi mogel nobe
den vzeti in ne zatreti v vseh ljudeh, 
ki so bili v veri vzgojeni. Vera in 
duhovščina sta narodu ostali, čeprav 
je bilo veliko duhovnikov pokonča
nih od partizanov.

Drugo pa je vaščan. Če sosedje in 
vaščani skupaj držijo, je več vredno 
kot vsa žlahta, pravi pregovor. V 
vaši vasi tega ni bilo. Nobeden ver
jetno ni poskušal rešiti vsaj Brulče- 
vega sina. Pa gbtovo ni naredil 
takega zločina, da bi moral pri šest
najstih umreti. Če lahko sodimo po 
sinu Francetu, ki je pri nas bil za 
mlajšega kaplana, je morala biti to 
zelo mirna družina. Vendar je mo
ral tudi on prisostvovati mučenju 
svojega predpostavljenega župnika 
in kaplana in kmeta Jakoša 18. 6. 
1942. Kako ga je moralo boleti, ko 
je zvedel za isto usodo svojega očeta 
in brata! Pa še ni bilo zadosti, men
da sta še dva brata ostala v roških 
breznih. Četrti sin kot piše v reviji 
Rast pa je po petdesetih letih vzel v 
roke pero in napisal svoje spomine. 
Se pa to tolikim spet ne zdi prav.

V reviji Rast je objavljen odlo
mek iz te knjige, (knjige sicer ne 
poznam) v katerem je opisano 
čudovito srečanje z materjo, potem 
ko je verjetno ušel iz jame smrti ra
njen in ves sestradan. Ali ste to pre
brali? Kaj mislite o taki materi, kot 
je bila Brulčeva?

Sprašujem pa tudi vas, zakaj je 
moralo toliko Slovencev pasti. 
Zakaj že leta 1942? Zakaj ne oku
patorjev?

Gospodu zgodovinarju Antonu 
Štampoharju pa tole. V šestih nada
ljevanjih podlistka ste obsodili in 
postavili na laž Brulčevo knjigo. 
Vendar do sedaj nimamo napisane 
zgodovine Slovencev od leta 1941 
do danes. Imamo sicer napisano 
partizansko zgodovino, slovenske 
pa ne. Thko menimo nekateri in nas 
je menda kar pol Slovencev. Dokler 
ne bo v eni knjigi celotno dogajanje 
tistega časa, to ni zgodovina, so 
samo spomini. Za zgodovino pa je 
treba slišati vedno več strani, da 
pride do resnice.

Naj omenim še prehranjevanje 
vojskujočih se sil med vojno. Gos
pod Rukše, ali bi po vašem Dolenj
ska prenesla še eno vojsko, to je 
domobransko? Ali ne bi bilo vseh 
nas konec od lakote? Vidite, to je 
tisto: če ne bi bilo potrebno jesti, bi 
bili lahko vsi v hosti. Mi civilisti pa 
se nismo mogli iti begunce, saj nis
mo imeli kam bežati!

Pa še to: v naši župniji Šentrupert 
so po vojni pobili čez 150 župlja- 
nov, nekaj še zelo mladih. Ali mis
lite, da so bili vsi ti izdajalci? Kako 
so matere jokale. V vaši vojski ni 
bilo usmiljenja. Pobitih pa smo ime
li 26.10.1944 dvainštirideset talcev, 
vaši dokumenti jih imajo zapisanih 
samo pet. Kaj so bili pa drugi? Ali 
je to zgodovina? Kateri zgodovinar 
bi se upal pod tako izjavo podpisati 
se?

Poglejmo še, kako je s pravično
stjo v naši državi! Pri nas ni bil 
noben človek obsojen za zločine 
proti človeštvu v minulih petdesetih 
letih. Zakaj obsojate ljudi, kot je bil 
Tone Brulc, sedaj že pokojni? Ali 
morajo ljudje onkraj morja res reči, 
kot sem brala v kanadskem časo
pisu: “O domovina, v srcu sem te 
nosil oseminosemdeset let, vendar ti 
nisi domovina - ti si vlačuga!” Vidi
te, te besede so težke za Slovence,

Pred tedni smo bili priča objavi i 
članka v dolenjskem listu, v katerem 
se novomeški podmladek LDS-a 
ukvarja s problemi novomeškega | 
urbanizma ter s prstom kaže na Sek
retariat za varstvo okolja in ureja- j 
nje prostora mestne občine Novo | 
mesto (v nadaljevanju SVOUP), ki j 
ga v sedanjem mandatu vodi Miloš I 
Dular, sicer član SDS. Da gre tu za j 
poskus diskreditacije, je jasno že 
vrabcem na strehi, saj se bliža čas 
lokalnih volitev, na katerih si bo 
LDS poskušala popraviti grenki pri
okus prejšnjih. In ker je potrebno 
vse pozicije, ki so jih izgubili ob 
prejšnjih lokalnih volitvah, pridobiti 
nazaj, vsaj kakor kaže sedaj, ne | 
bodo izbirali sredstev in načinov.

Torej lahko pričakujemo do lo
kalnih volitev opisane pritlehne 
udarce in izmišljene zgodbe. Da jim 
je le za oblast in nič drugega, pa 
uspešno dokazujejo z vodenjem 
države, ki brezglavo drsi v brezno 
izgub, korupcije, razslojevanja 
družbe, nelikvidnosti in kaosa. In če 
je novomeškemu podmladku LDS 
res do takega raja ob okljukah reke 
Krke, jih moramo pač razočarati, saj 
bi morali to kritiko nasloviti kar na 
svoje starejše kolege v stranki, ki so 
do leta 1994 upravljali novomeški 
urbanizem.

No, pa začnimo po vrsti. Ko se na 
SVOUP-u MONM pripravlja loka
cijska dokumentacija, ki mora biti 
usklajena z veljavno prostorsko do
kumentacijo. Ko se nek poseg v 
prostor tiče mestnega jedra Novega 
mesta (s tem pa tudi Brega, Glavne
ga trga itn..) se po zakonu zaprosi za 
soglasje tudi pristojno institucijo za 
spomeniško varstvo (Zavod za 
varstvo naravne in kulturne dedišči
ne - v nadaljevanju ZVNKD), kate
re pogoji so v lokacijski dokumen
taciji pripeti ter tako upoštevani. Do 
te točke ima lokalna samouprava 
možnost vpliva in kontrole, naprej 
pa postopek vodi država preko Up
ravne enote, ki da lokacijsko in 
gradbeno dovoljenje, ter kasneje 
preko inšpekcijskih služb. Če pa se 
zgodi, da investitor prekorači pred
pise, določene v lokacijski in grad
beni dokumentaciji, se temu reče 
nedovoljen poseg v prostor. In če je 
kdo na Bregu samo na njemu lasten 
način “razširil” in “nadvišal” gaba
rite objekta, je to v pristojnosti Mi
nistrstva za okolje in prostor ter g. 
Gantarja in njemu podrejenih in
špekcijskih služb. Torej, podmladek 
LDS-a, spet smo pri državi, katero 
vodi LDS. Za spoštovanje predpi
sov je tu država, zato naslovite svoje 
kritike na vaš naslov. Gremo naprej. 
Verjetno je znano, da lokacijske 
dokumentacije ni mogoče izdati v 
enem dnevu, prav tako tudi ne 
lokacijskega in gradbenega dovolje
nja. Prav tako je znano, da se je za 
objekte, ki se gradijo sedaj, pridobi
la lokacijska dokumentacija v pre
teklosti, v veliki večini so njeni pod
pisniki prav nosilci politične konti
nuitete. Tildi za tovrstne posege naj 
novomeški podmladek LDS-a pov
praša domač naslov (če so le-ti izgu
bili spomin, lahko dodatne infor
macije pridobite v arhivih SVOUP- 
a). In sedaj najvažnejše:

Če novomeškemu podmladku 
LDS ni jasno, kako poteka urbani
zacija nekega območja, mu naj izda
mo skrivnost, da je urbanizem kom
pleksna ter daljnosežna veda, katere 
sadove žanjemo v prihodnosti, pač 
glede na to, kako smo sejali v pre
teklosti. Konfuznost ter kaotičnost 
novomeškega urbanizma se je priče
la z političnimi direktivami lokacij 
današnjega Revoza, nadaljevala pa 
preko konfuznega in nepovezanega 
prehoda čez reko Krko v času, ko je 
obstajala samo ena prometna pove
zava (Kandijski most), in se razbo
hotila v obliki samovšečnih indivi
dualnih hišic sredi parcele v vse 
smeri razvoja Novega mesta. Šlo je 
za uveljavitev razpršene pozidave 
navkljub dejstvu, da ima Novo me
sto mestni status. Ta konfuznost 
nujno povzroči neurejenost, pos
ledica tega pa je nedefinirana podo
ba Novega mesta ter izguba identi
tete. katero podmladek LDS-a tako 
pogreša. Opisano romantiko nove
ga mesta v obliki mestnega jedra pa 
je ustvaril sistem, ki ni v nobeni po-
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[Odgovori in popravki po §9.
vezavi z samoupravnim socializ
mom, kateri si je tako trudil popa
cati podobo Novega mesta. Sedaj, 
ko je LDS na oblasti, bi lahko svoje
mu podmladku omogočila študijsko 
potovanje na območje bivše bratske 
Sovjetske zveze, kjer bi si lahko še 
bolj originalno ogledali divjanje 
partijskega urbanizma ter njihove
ga načina discipliniranja okolja, kije 
v nemalo podrobnostih podoben 
našemu.

Današnji SVOUP pod vodstvom 
Miloša Dularja se trudi popraviti 
podobo Novega mesta, vendar je na 
svoji poti večkrat oviran kot pa pod
piran (lahko si le mislimo zakaj), 
tudi s strani “strokovnih” institucij, 
kot je npr. ZVNKD, Društvo Novo 
mesto itn.. Zakaj “strokovnih” v 
navednicah. Zato, ker se za krinko 
strokovnosti skrivajo iz rok spolzele 
zadeve ter strokovno zafurani pro
jekti. Dokler ZVNKD že vnaprej 
samoiniciativno izda soglasje k iz
vedbi fičar na Dolenjski banki v 
Kandiji zaradi sorodstvenih vezi 
enega izmed “strokovnjakov” na 
ZVNKD s pomembnejšim delav
cem na Dolenjski banki, na sosed
njem objektu, ki pa ni premogel so
rodstvenih vezi, taisti ZVNKD izda 
negativno mnenje k izvedbi fičar. 
Potem lahko rečemo, da si ZVNKD 
kar sam zavezuje roke svoji kredibil
nosti. Poglejte si Seidlov mlin danes, 
malo pobrskajte po arhivih, in na 
veliko presenečenje tam ne boste 
našli omenjenega človeka, ki sliši na 
■me Miloš Dular.

V petdesetletnem divjanju partije 
na območju novomeškega urbaniz
ma pač ni mogoče zadeve urediti čez 
noč, mogoče pa jih bo urediti takrat, 
ko bo vzpostavljena pravna država 
ier vrednostni sistem družbe, ki ga 
postkomunistična elita tako goreče 
(na vseh področjih upravljanja 
države) zatira v svoji liberalni (beri- 
megleni) maniri. Če pa že hoče 
novomeški podmladek LDS-a kri
tično opozarjati na probleme v 
novomeški občini, naj se raje uk
varja s stečaji novomeških gigantov 
(Pionir, Novoteks, Gorjanci, Isk
ra...), ki so nastali po znani tran
zicijski šabloni v režiji ravno te 
ideološke opredeljenosti, katero 
predstavlja sam podmladek. Naj se 
raje ukvarjajo s tem, zakaj naši 
Paradni konji gradijo tovarne na 
tujem ob podpori države, medtem 
ko se doma borimo z nezaposleno
stjo, katero so, glej zlomka, spet 
Povzročili isti tovariši. Spet smo pri 
tisti tipični tranzicijski zgodbi - 
lumpom se ne zgodi nič.

Samo tako in z resničnim priza
devanjem za uresničitev vašega slo
gana o zgodbi o uspehu si boste pri
dobili kredibilnost, katera vam vzt
rajno pada. In ker se približujejo 
volitve na lokalni ravni, potrebujete 
dežurnega krivca. In ker vrana vra
ni ne izkljuje oči, ga iščete drugje. 
Na žalost pa se glavni igralci nahaja
jo v vaših vrstah. Zato vam že tretjič 
Podajamo na srce: pometite pred 
svojim pragom! Bojim pa se, da je 
smeti preveč, da bi jih lahko pre
delal Miloš Dular, saj ni bog, moral 
Pa bi biti, če bi hotel v dobrih dveh 
letih ustvariti takšno zakladnico 
družbene škodljivosti, iz katere se 
napaja samo vam znana zgodba o 
Uspehu.

MARKO EMERŠIČ, d.i.a.

V čigavi 
denarnici so 
Judeževi groši
bol, list št. 15,17. aprila

Odgovarjati na drugi zapis Fran
ca Mervarja (FM) ali ne, to je zdaj 
vprašanje. Nevarnost je, da bo na
daljnja polemika popolnoma zaob
šla bistvo mojega kritičnega zapisa, 
••j. zgodovinsko (ne)verodostojnost 
knjige Toneta Brulca “Judeževi 
groši”. Uidi opravičila kljub omem
bi sodišča ne bo. Po tonu in tudi vse
bini njegovega pisanja namreč 
sklepam, da je bil premlad za noše
nje dolge francoske puške, torej s 
kolaboracionisti nikakor nisem mis
lil na FM osebno.

Razen v enem primeru bom na 
nekatera Mervarjeva razglabljanja 
odgovoril na kratko. V knjigah, ki so 
jih izdajali slovenski emigranti v 
°beh Amerikah in v njih opisovali 
yojno dogajanje, je toliko nesmislov 
Po vzoru domobranskih “Črnih 
bukev”, da se z njimi na tem mestu 
nima smisla ubadati.

Zgodovinopisne knjige brez na- 
Pake ali napak verjetno ni. Nepošte
no je, če gre za namerno potvarja
nje zgodovinskih dejstev, za kar je 
tipičen primer ravno Bruičeva knji
ga. “Belogardizem” Frančka Sajeta 
Pa je in ostaja eno temeljnih in ko
rektnih del slovenskega zgodovino
pisja.

Bistvo pogajanj med Italijani in 
partizani je, da so na njih partizani 
od nasprotnika zahtevali ravnanje v 
skladu z mednarodnim vojnim pra
vom. Na pogajanja v Stražo junija 
1943, do katerih je prišlo na italijan
sko pobudo, je šel Pero Popivoda s 
sodelavcema na svojo roko in zato 
je bil tudi kaznovan. Dejansko so 
razpravljali ne o osmih, ampak o 14- 
ih (zapis v dnevniku Slavke Kersni
kove iz Dolenjskih Toplic 13. junija 
1943) ali o 15-ih točkah. O vsebini 
teh pogajanj bolj zaupam sicer sk
romnim partizanskim virom kot pa 
poročilu belogardističnega obvešče
valca, ki so ga objavile belogardistič
ne obveščevalne “Vesti”.

Izkrcanje Anglo-Američanov na 
Jadranu in Stane Semič-Daki! Pre
več nora povezava, da bi jo veljalo 
komentirati, čeprav o njej piše Nora 
Beloff. Daki je bil sicer neustrašen 
junak, ki pa - ne v vsakdanji in še 
manj v visoki politiki - pri tem ni 
imel nobene besede. In pri vpraša
nju izkrcanja na Jadranu je šlo pred
vsem za politično odločitev.

Franca Mervarja moram odločno 
popraviti: neumnosti, češ da so ko
munisti po vojni streljali talce in da 
to zagovarjam, nisem zapisal. Pojem 
talca je točno definiran. Po vojni 
usmrčeni domobranci namreč niso 
bili talci, ampak v prvi vrsti žrtve 
svojih idejnih in vojaških očetov s 
škofom dr. Rožmanom in genera
lom Rupnikom na čelu.

Izvor in pomen besede bela gar- 
da-belogardist je jasen. Gre za stro
kovni pojem, ki je bil v splošni rabi 
že med narodnoosvobodilnim bo
jem, sprva tudi na belogardistični 
strani, pa vse do današnjih dni. 
Letos umrli soteški župnik Leopold 
Povše je še nedolgo tega z grenko
bo pripovedoval, da so mu brata 
Srečka ubili belogardisti. Tudi z 
opustitvijo rabe te besede njihova 
zločinska dejanja ne bodo ne izbri
sana ne pozabljena.

Kaplan p. Lojze Jože Žabkar je 
ob prihodu bele garde v Črnomelj 
13. novembra 1942 v svoj dnevnik 
zapisal: “Danes dopoldne so prišle 
v Črnomelj,Vaške straže’ ali Regi
ja smrti’ ali, kot jih ljudstvo imenuje, 
bela garda. Že naslednji dan “so 
belogardisti ulovili tri partizane”, jih 
predali Italijanom, ki sojih ustrelili.

Italijani so besedo bela garda ali 
belogardisti uporabili v mnogih do
kumentih. Seznam “di circa 140 be- 
lagardisti” iz začetka avgusta 1942, 
ki so ga belogardisti izročili diviziji 
“Isonzo” v Novem mestu, nosi 
naslov “Bande di Belagardisti nel 
territorio divisionale”. Decembra 
1942 je izraz bela garda uporabil 
celo poveljnik 11. armadnega zbo
ra general Mario Robotti v pismu 
visokemu komisarju Grazioliju in 
zapisal, da “je že prelila za nas veli
ko krvi”.

Ko so se belogardisti zavedeli 
negativnega pomena oznake “bela 
garda”, so se je skušali znebiti. V 
svojem letaku “Samoobramba”, ki 
ga je po Dolenjski trosilo italijan
sko letalo, so zato zapisali: “Mi nis
mo nikaki belogardisti...smo se ... 
združili v osvobodilno, samoo
brambno .Legijo smrti’...”

Legija smrti! Grozljivo ime, toda 
vsebinsko v skladu z zločini, ki sojih 
delali nad borci za svobodo sloven
skega naroda. In srh spreleti člove
ka, ki v knjigi “Žrtve II. svetovne 
vojne iz župnije Šentjernej” za pad
lega ali po vojni ubitega belogardi
sta ali domobranca prebere: “...Bil 
je legionar...”. Legionar v tujski 
legiji, npr. francoski Lčgion čtran- 
gere? Legionar v svoji domovini? 
Kaže, da bo treba leksikone dopol
niti s pojmom “slovenski legionar”: 
od sovražnika najeti in plačani pri
padnik podjarmljenega naroda za 
boj proti sonarodnjakom, borcem 
za svobodo.

Nesrečni župnik Andrej Zupanc 
iz Sv. Križa pri Kostanjevici ni bil na 
strani narodnoosvobodilnega giba
nja, sicer ga ne bi partizani aretirali 
leta 1942 in leta 1944, a ga ie rešil 
njegov brat župnik Alojz iz Šmihe
la pri Žužemberku. V svojem nena
vadnem vojnem dnevniku je nekaj
krat zapisal besedo bela garda ali 
belogardist, npr. 7. januarja 1943: 
“Pri belogardistih se ne moli, vese
ljačijo in kvantajo. Kradejo”.

Prior kartuzije Pleterje dr. Josip 
Edgar Leopold-Lavov, neposredna 
priča “najbolj črnih dnevov v zgodo
vini Pleterij”, je dal v svoji knjigi 
spominov že leta 1948 odgovor na 
vprašanje “V čigavi denarnici so 
Judeževi groši?” Ibčno in uničujoče 
je ocenil belogardiste: “Dali so se 
plačati od okupatorja za službo pro
ti svojim lastnim sonarodnjakom! 
Uidi mi smo jim to zelo zamerili in 
jim očitali, da so italijanski plačanci. 
Če imajo svoje prepričanje, naj se 
bore za ideale, ne pa za Judeževe 
groše!”

ANTON ŠTAMPOHAR 
Novo mesto

APLAVZ NI POTREBEN

Opeka m pravega!
V Metliki ne padajo samo 

dež, sneg, morala in še kaj, 
ampak tudi opeke. Andreja 
Brancelj-Berdnaršek, ravna
teljica Belokranjskega muzeja, 
vam bo povedala, da padajo 
opeke z dotrajane grajske stre
he. Doslej res še ne na glave 
obiskovalcev, a to gre pripisati 
le sreči. Razmišljala je že, 
pravi, da bi dvorišče zaprli ali 
pa da bi postavili pred vhod 
nanj tablo z napisom: “Na 
dvorišče vstopaš na lastno 
odgovornost!” Tega se je nau
čila verjetno pri cestarjih, ki se 
s postavitvijo podobnih opozo
ril izognejo vsaki odgovorno
sti.

Poletje ni več daleč, odbor 
za poletne kulturne prireditve 
Pridi zvečer na grad je že 
izdelal program, a zdaj obsta
ja nevarnost, da iz vsega sku
paj ne bo nič. Strah pred pada
jočo opeko je namreč kar ve
lik. Pred odgovornostjo še 
večji. Belokranjski muzej, ki 
domuje v gradu, napaja svojo 
blagajno iz občinskega in 
republiškega proračuna. De
narja za popravilo grajske stre
he ni pričakovati niti iz prvega 
niti iz drugega. Metliški župan 
je Brancljevi že povedal, da 
cvenka ni, republiški mož pa 
bo to priložnost še imel.

Maja bo namreč Ljudska 
knjižnica slavnostno odprla 
prenovljene prostore na Pun- 
gartu in takrat bodo v Metliko 
povabljeni tudi najvišji državni 
kulturniški predstavniki. Boj
da jih bodo metliški velmožje 
popeljali tudi na grajsko dvori
šče pokazat padajočo opeko. 
Ali pa morda tudi ne, saj so 
Metličani znani po tem, da se 
radi predvsem hvalijo in da 
republiški obiski navadno 
zapuščajo deželo brez prepri
čani, kako je na sončni strani 
Gorjancev vse v redu. Pred
vsem pa, da “bregešarji" ne 
potrebujejo nikakršne pomoči. 
Opeke na grajski strehi pa ko
maj čakajo, da prifrčijo komu 
na betico. Da bi le pravemu!

TONIGAŠPERIČ
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MARIJA ZVESTA “DOLEN
CU” - Marija Dolinšek je 70- 
letna kmetica iz vasi Kosta
njevica na obronkih trebanjske 
občine. Živi v stari Srpanovi 
kmečki hiši ob izredno slabi 
makedamski cesti, ki povezuje
6 km oddaljeni Šentrupert in
15 km oddaljeno krajevno 
središče Dole. Na Dolenjski 
listje naročena že sedmo leto. 
“Dolenca”pravi, da vsak te
den komaj pričakuje in ji je 
edina zabava in razvedrilo. 
Tudi mi smo jo našli s časopi
som v roki. Pravi, da prebere 
vse, najprej pa mora v vsaki 
številki pogledati novice iz 
litijske občine in KS Dole. '

-

SREČANJE 
BRIGADIRJEV V 

LEVCU PRI CELJU
NOVO MESTO - Območ

ni klub brigadirjev Novo 
mesto vabi bivše brigadirje 
na srečanje na celjskem leta
lišču v Levcu, ki bo v soboto,
24. maja, ob 11. uri. Priredi
telji vabijo na slavje briga
dirje, ki so leta 1947 gradili 
cesto Celje-Šempeter - teh je 
bilo 1.298 - in seveda vse 
druge, ki so prej ali kasneje 
sodelovali v mladinskih de
lovnih brigadah. Prijavite se 
lahko na telefon: 068/325- 
111 (ZB NOV Novo mesto). 
Prijave sprejemajo do 10. 
maja.

PRED DNEVOM UPORA PROTI OKUPATORJU

Spomini partizana Cankarjeve brigade
Ponosen sem na v partizanih prehojeno pot, čeprav se danes nekateri na vse načine in celo 

z lažjo trudijo, da bi se oprali pred zgodovino, čeprav so prisegali na okupatorjev meč

Cankarjeva brigada je že od 15. 
aprila 1944 bojevala težke boje ob 
cesti Ljubljana - Kočevje. Zagri
zene bitke so se odvijale od Ve
likih Lašč, Turjaka in vasic ter za
selkov ob teji cesti. Sovražne tan
kovske kolone so ob podpori do
mobrancev prodirale iz Ljubljane 
proti Kočevju, da domobranskim 
posadkam pripeljejo hrano, mu- 
nicijo in mesečno plačo. Nemcem 
seje to več kot izplačalo, saj so jim 
v ljubljanski pokrajini varovali vse 
pomembne točke. Naša brigada je 
bila oborožena samo z enim pro
titankovskim topom, minometal- 
ci, težkimi mitraljezi, kar pa je bilo 
zelo pomemebno - imeli smo tudi

preizkušen minerski vod.
Sovražna premoč je bila več kot 

očitna. Proti tankom smo se borili 
tako, da smo podirali drevje ob 
cesti, ceste pa tudi prekopavali. 
Minerci so neutrudno zakopavali 
na cesti mine. Tako tanki več dni 
niso mogli čez te ovire, še manj pa 
domobranska pešadija. Nemci so 
imeli 12 tankov in več avtoblind.

Naši cankarjevci so jurišali na 
sovražne kolone. Mnogo tankov 
so poškodovali. Popolnoma so bili 
uničeni trije nemški tanki in ena 
avtoblinda, kjer so naši dobili med 

lenom seznam in plačilne liste, 
oliko plače pripada domobran

skim bojevnikom od nemških 
oboroženih sil. Ubitih je bilo okoli 
60 sovražnikov, nekaj pa je bilo 
tudi ujetih. Tudi mi smo imeli 
mrtve. Brigada se je morala zara
di premoči umakniti.

Drugi dan smo se pojavili že na 
čisto drugem kraju. Ravno na 
predvečer praznika OF sloven
skega naroda so bili bataljoni can- 
karjevcev razporejeni po vaseh 
nad Vodicami. Partizani so bili to 
popoldne podobni drvatjem, kaj
ti vsak bataljon je zase znosil na 
najvišje vrhove velike kupe suhe
ga vejevja. Ko pa seje popolnoma 
stemnilo, so objasni noči zagore
li mogočni kresovi, še večji od ti
stih iz turških časov. Naš bataljon 
je imel največji kres nad razvali
nami Starega grada nad Vodi
cami, da seje videl proti Ljubljani, 
kamor so bile uprte tudi naše oči. 
Partizani smo tisto noč s ponosom 
gledali plamene kresa. Še tesneje 
smo stisnili orožje, ki ga tudi 
ponoči nismo odložili. Le glejte, 
okupatorji in vaši zvesti pomagači, 
naše ognje!

Ko nam je bilo prebrano pove
lje Glavnega štaba partizanske 
vojske Slovenije in 7. korpusa, da 
je naša brigada za izredno juna
štvo pohvaljena ravno za 27. april, 
so naši obrazi v siju ognja še bolj 
zažareli. Tovariši, tovarišice, par
tizani, partizanke, drugo leto pa 
praznujemo v beli Ljubljani. Tedaj 
se je iz naših grl oglasila pesem.

Za delavski praznik L maj smo 
sovražnika “pozdravili” že v Žu
žemberku, in to s topovskimi gra
natami. Okupatorjevi sodelavci so 
se vgnezdili v cerkvi, kakor so to 
ponavadi delali. Mi Cankarjevci 
pa smo šli naprej, naprej do konč
ne zmage, včasih preganjani kot 
divje zveri. Naše postelje so bile 
pod krošnjami dreves. Junija leta 
1944 smo v silnem zaletu naših 
brigad razrušili Štampetov most, 
ki so ga za nemške okupatorje 
branili domobranci. Tako je bilo 
27. aprila 1944 pa do konca vojne, 
ko je bil od zavezniške koalicije 
zatrt krvavi nacizem in fašizem.

TONE VIRANT

Ali partizanske pesmi niso 
več del narodove kulture?

S konferenco KO ZB Kandija-Grm-Regrča vas

Člani Zveze borcev krajevne 
organizacije ZB Kandija-Grm- 
Regrča vas smo opravili letno in 
volilno konferenco. Novi pred
sednik je postal Karel Košir, dose
danji aktivni predsednik krajevne 
skupnosti. Med letom je umrlo 11 
članov. Končno stanje se ni bistve
no spremenilo, saj pristopajo 
novi, tudi mlajši občani, ki prizna
vajo NOB in dejavnost organiza
cije. Pomembno je, da se ohranja 
tradicija NOB in njeno izročilo.

Pomembna naloga organizacije 
je vzdrževanje pomnikov padlim 
borcem NOB, ker so ti narejeni iz 
preprostega materiala in potreb
ni občasne obnove. Država k temu 
ne prispeva ničesar. Zato smo 
odvisni le od prispevkov članov in 
svojcev padlih. Ob zbiralni akciji 
so nekateri svojci z grenkobo izra
zili negodovanje nad državo, ki ni 
pripravljena prispevati niti tolar
ja za ohranjanje spomina na bor
ce, padle za svobodo domovine. 
Kakšna država je to? Po drugi 
strani pa je vse^eč razkošnih spo
menikov iz najboljšega marmorja 
tistim, ki so se borili skupaj z oku
patorjem proti borcem NOB. '

Člani so kritično ocenili neka
tere izjave novega nadškofa, ki po 
njihovem mnenju le razpihujejo 
nestrpnost. Naš član je kritično 
ocenil vsebino novoletne proslave 
na osnovni šoli Grm, ki naj bi bila 
tudi v počastitev državnosti, ven
dar otroci o tem niso slišali niti

besede, vsebina je bila izrazito 
religiozna. Večina članov podpira 
prizadevanje, da se z nacionaliza
cijo ne ustvarja novih veleposest
nikov, zato podpira referendum o 
omejitvi vračanja veleposesti 
tujcem in premoženja fevdalnega 
izvora, ki ga zahteva Ljubljanska 
škofija.

Člani so prizadeti, ker so izgi
nile partizanske pesmi. Nikjer več 
jih ne slišimo in niso v prodaji 
kasete s temi pesmimi. Ali ta do
moljubna lirika, nastala in tako 
občuteno doživeta v usodnih 
težkih časih borbe za narodov 
obstoj, ne sodi v kulturno izročilo 
naroda? Kaj je potem kultura?

Končno je bilo opozorjeno, da 
so se v več primerih pri borcih v 
stanovanjih pojavile osebe (po 
dva moška skupaj) in zahtevale 
plačilo članarine. Zato opozorilo 
vsem, naj bodo previdni in plaču
jejo članarino le tistim, ki so za to 
zadolženi in jih sami poznajo.'

Za odbor KO ZB: 
JOŽE MURN

Čestitamo 
za dan upora 
proti okupatorju!

Uredništvo Dol. lista
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Odred z belokranjskimi junaki
Belokranjski odred, ki je deloval od 26. junija do septembra 1942, je imel 8 narodnih herojev

Iz podatkov, ki jih je za Odbor skupnosti borcev Belokranjskega odreda 
pripravil Ivan Pezdirc-Slavo, med vojno komandant 2. belokranjskega 
bataljona, so razvidna številna junaštva belokranjskih borcev, ki so zgodaj 
v letu 1942 pogumno udarjali po italijanskih fašistih.

Belokranjski odred so ustanovili 
26. junija 1942 na Mirni gori nad 
Semičem. Imel je dva bataljona, v 
njem pa so bili borci in borke, Be
lokranjci, ter ena četa goijanskega 
bataljona. Njegovo rojstvo je pove
zano z naslednjimi dejstvi.

Po prihodu borcev iz Gorjan
skega bataljona na Mišino brdo v 
bližini vasi Popoviči so najprej 20. 
maja 1942 izoblikovali prvi be
lokranjski bataljon z 2 četama, ki je 
nato odšel proti vasi Brezova reber. 
Štab bataljona s L četo se je utabo
ril v gozdu, 2. četa, ki jo je vodil Jože 
Baškovič-Feliks, pa se je utaborila 
nad vasjo Rodine (Mavrlen). Z njo 
sta bila tudi politična delavca Dušan 
Pirjevec-Ahac in Kosta Kociper. 
Število novih borcev in bork se je na 
novih položajih hitro večalo, čeprav 
so bili brez orožja. Kmalu so obliko
vali 2 bataljona s po 3 četami. V vsa
ki je bilo po 70 do 80 borcev, bata
ljon pa je imel kakih 240 borcev in 
bork.

Prvi bataljon je imel 107 pušk, 2 
puškomitraljeza, 7 lovskih pušk in 
nekaj pištol. V drugem so imeli 70 
do 80 pušk, 5 lovskih pušk in 5 
pištol. Čeprav skromno oborožena, 
sta bataljona uspešno delovala v 
domačih krajih. Prvemu so naložili, 
da se je bojeval vzdolž železniške 
proge Novo mesto-Metlika in proti 
Žumberku, moral pa je vzpostavljati 
tudi zveze s hrvaškimi partizani. 
Štab 2. bataljona je obvladoval

Maverlen, nadziral je okolico Ko
privnika, Stari trg ob Kolpi in ves del 
Bele krajine od Kolpe do Metlike.

Komandant 1. bataljona je bil 
Alojz Grčar-Mitja, za njim pa Ivan 
Majnik-Džems s komisarjem Iva
nom Galičem-Jovom. Drugi bata
ljon je vodil Ivan Pezdirc-Slavo s ko
misarjem Antonom Ivcem-Žigo. 
Bojnega delovanja sta bataljona 
opravila kar precej. Thko je L bata
ljon z delom 3. čete 2. bataljona pri
pravil napad na sovražno postojan
ko pri Zajcu na Gorjancih. Napad 
na utrjene fašiste na Hrastu je 
povzročil, da si sovražniki niso več 
upali patrolirati po okoliških vaseh. 
Drugi bataljon je uspešno rušil 
železniško progo Rožni Dol-Črno- 
melj. Tfetja četa je s pomočjo L ■ 
bataljona 19. junija 1942 napadla 
posadko pri vodni črpalki in bunker 
ob progi pri vhodu v predor Rožni 
Dol-Semič. Obe postojanki so nag
lo zavzeli, zaplenili 18 pušk, 2 mi
traljeza ter večjo količino streliva in 
ročnih bomb. Ujeli so 5 Italijanov, 
enota pa ni imela izgub. Bataljon je 
sodeloval tudi v večjem napadu na 
Stari trg ob Kolpi, ki ga je pripravil 
Kočevski bataljon.

Na Mirni gori nad Semičem so 
26. junija 1942 ustanovili belokranj
ski odred. Za prvega komandanta je 
bil imenovan Janko Stariha (narod
ni heroj). Ker ni mogel pravočasno 
domov v Belo krajino, ga je nado
mestil Dušan Majcen-Nedeljko,-

namesto že imenovanega komisar
ja Ahaca, ki je moral na Primorsko, 
pa je to delo prevzel Jože Borštnar. 
Zdaj sta oba belokranjska bataljo
na imela enotno vodstvo za boje v 
domači deželici. Že 31. julija je 
pribl. 1000 Italijanov krenilo proti 
Rodinam in Vrčicam, da bi očistili 
teren do Mirne gore. Ena kolona je 
na pohodu požgala vasi Kleč in 
Planino, po spopadu s kleško četo 
pa se je zbegana začela umikati pro
ti Črnomlju. Ihkrat ji je udarila v 
hrbet še 3. četa, Italijani pa v ne
ustavljiv beg v dolino.

Hude izgube je utipel 2. bataljon 
odreda v roški ofenzivi, ko je padel 
v sovražni obroč. Uetja, zelo uspeš
na akcija, je bil napad 12 borcev 
odreda z dvema strojnicama na ita
lijansko oskrbovalno kolono pri 
Kanižarici. Drugi bataljon odreda 
se je pod vodstvom komisarja Jože
ta Borštnarja uspešno bojeval v 
očiščevalnih akcijah v Suhi krajini 
po roški ofenzivi.

Od marca do septembra 1942 je 
padlo 11 borcev in ena borka, odred 
pa je imel tudi 7 ranjencev. V odre
du se je borilo za svobodo od 530 do 
550 borcev. Dal je 8 narodnih hero
jev, od tega je bilo 6 domačinov: 5 
borcev in ena borka.

V septembru 1942 so odred na 
Mirni gori razpustili. Celoten 2. 
bataljon in del 1. bataljona s politič
nim komisaijem Jožetom Borštnar- 
jem je odšel v novoustanovljeno 
Cankarjevo brigado.

Odred ima domicil v občinah 
Črnomelj in Metlika, prav zdaj pa 
tečejo pogovori o tem še v novi 
semiški občini.
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NOVO VODSTVO ZDRUŽENJA ČAS'NIKOV - Na letni konferenci 
Območnega združenja slovenskih častnike v Novo mesto, kije bila prejšnjo 
nedeljo v vojašnici Novo mesto, so člani združenja izvolili novo vodstvo. 
Za predsednika strokovne organizacije, v katero so vključeni državljani s 
pridobljenim vojaškim činom iz škocjanske, šentjemejske in novomeške 
občine, so izvolili znanega zdravnika dr. Borisa Pogačarja, za podpredsed
nika brigadirja Janeza Butaro, sekretar pa ostaja še naprej Branko Dukič. 
Združenju slovenskih častnikov je po besedah predsednika slovenske krovne 
organizacije Mihe Butare, ki je na konferenci delovanje OZSČ Novo me
sto ocenil z odlično oceno, Ministrstvo za obrambo RS podelilo status 
društva s posebnim pomenom za razvoj obrambnih sposobnosti. Letne kon
ference častniške organizacije so se udeležili tudi načelnik generalštaba 
Slovenske vojske Albin Gutman ter župana občine Škocjan Janez Povšič 
in občine Šentjernej Franc Hudoklin. Po konferenci je članom združenja 
predaval brigadir Janez Kavar iz generalštaba Slovenske vojske o 
vključevanju Slovenije v NATO. Na fotografiji: dr. Boris Pogačar (levo), 
novi predsednik, v pogovoru z Borutom Usenikom, ki je doslej vodil 
združenje. (Besedilo in slike: B. Avbar)

LETNI KONCERT MPZ VLASTE TAVČAR IZ ŠENTJERNEJA - 
Mešani pevski zbor Vlaste Tavčar, ki združuje pevke ter pevce iz občine 
Šentjernej že 17. leto in ga prvo leto vodi zborovodkinja Sonja Krme, je v 
soboto, 19. aprila, v šentjemejski osnovniToli pripravil prijeten letni kon
cert, na katerem so se predstavili tudi Vinogradniški oktet iz Šentjerneja, 
učenca tamkajšnje glasbene šole, Rok Mencin. Gost večera je bil dramski 
igralec Jurij Souček, koncert pa je povezoval Janez Bratkovič. Na koncer
tu sta Avguštin Hodnik in Mira Pleskovič prejela bronasto Gallusovo 
priznanje, predsednici zbora Marini Jordan pa je predsednik ZKO Novo 
mesto podelil priznanje za prizadevno delo na kulturnem področju. (Foto: 
T.G.)

»»s*
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KRKA ZA SVETOVNA PRVAKA - “Krka je najuspešnejša in najugled
nejša slovenska firma in je prav, da podpira najuspešnejše in najuglednejše 
tekmovalce, ki zastopajo našo državo po vsem svetu, “je med drugim dejal 
tehnični direktor Krke inž. Peter Mikluvčič (levi), kije v’ imenu odsotnega 
generalnegqa direktorja Miloša Kovačiča prejšnji četrtek na Otočcu pod
pisal sponzorsko pogodbo z evropskima in svetovnima plesnima pr\’ako- 
ma Katarino Venturini in Andrejem Škufco. Sponzorja našega vrhunskega 
plesnega para, ki je pred dnevi ponovno osvojil naslov evropskih prvakov 
v kombinaciji standardnih in latinskoameriških plesov, sta še Radenska 
inAvtohiša Čubej iz Grosuplja, katere lastnik Boris Čubej (desni) se je tudi 
udeležil slovesnosti na Otočcu. (Foto: A. B.)

Predsednik 
SI^D Peterle, 
ne dajte se!
Odločno vas podpirani

Že kar nekaj časa zelo budno 
spremljam dogajanja v stranki 
SKD. Posebno zadnje početje al
ternative SKD meje pripravilo do 
odločitve, da tudi jaz povem svoje 
mnenje. Sem starejši človek in 
sem v življenju doživel veliko kru
tosti, zato ker sem bil in sem 
človek, ki se ne da prodati za privi- 
ligirane dobrine. Ne morem razu 
meti, kako je mogoče, da nam 
vsem Slovencem začnejo solit' 
pamet in vsiljevati svoje ideje ljud 
je, ki so podpisani pod deklaraci 
jo alternative SKD in o krščansk 
demokraciji nimajo nobenega 
pojma. Žal so prav ti ljudje krivi 
za manjši uspeh na volitvah in se 
predstavljajo kot pravi krščansk 
demokrati, v resnici pa so morda 
celo povezani s strankami, ki so 
imele in imajo za cilj krščanske 
demokrate odriniti od odločanja. 
Moje mnenje je, da bi se moralo 
za vsakega posebej ugotoviti nje
govo škodljivo delovanje in mu v 
takšnem primeru tudi onemogo
čiti delovanje v stranki SKD. Kaj
ti ti ljudje bodo vedno bolj naga
jali in škodovali stranki in Slo
vencem, doma in po svetu. Pred
lagam, da se stranka SKD ne po
vezuje z nobeno drugo stranko, 
kajti nobenemu ni verjeti ničesar 
in lepa beseda ni vse. Primer 
Podobnik.

Z vso odločnostjo podpiram 
predsednika stranke g. Lojzeta 
Peterleta. Ne dajte se! Zastavite 
vse sile, da se onemogoči delova
nje te skupine, kajti krščanstvo ni 
samo skupinica ljudi, pač pa 
večinski del slovenskega naroda. 
V SKD pa pripravite učinkovit in 
pregleden program stranke, v ka
terem bodo ljudje videli svojo 
zanesljivo prihodnost.

Z vsem spoštovanjem želim 
redsedniku in vodstvu SKD, da 
i bili trdni in neomajni pri svojem

delU' FRANČIŠEK ZAMAN 
Dolenjske Toplice
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Pevci pred zaprtimi vrati
Razmišljanje ob zaključku revije pevskih zborov

Pred nekaj dnevi so se zaprla 
vrata tradicionalne revije odraslih 
pevskih zborov, ki jo vsako leto 
organizira Zveza kulturnih orga
nizacij Novo mesto. Rad bi, spo
štovani, podal razmišljanje ob 
dogodku, ki ga podarimo ljudem 
na pomlad.

Ste si že zastavili vprašanje 
(nagovarjam predvsem pevke in 
pevce sodelujočih pevskih zbo
rov), ali izvedba revije v obstoječi 
obliki ustreza vašim pričakova
njem? Sprejemate stanje, ko ne 
odločate o ničemer, smete pa 
sodelovati? Kaj je za vaš pevski 
zbor resnično dobrega storila 
Zveza kulturnih organizacij Novo 
mesto?

Pevci različnih zborov smo pri
jatelji med seboj. Znamo razume
ti, da ne živimo razkošja vrednot 
duha in kulture. Že dolgo na naši 
mizi ustvarjanja ni potice. Zmore
mo in moramo pa dvigniti pogled 
in glavo, ko nam prineso drobiž z 
nečistimi rokami.

Na letošnji reviji pevskih zbo
rov so pevcem za prepevanje na
menili avlo Kulturnega centra 
Janeza Trdine. Vrata dvorane, 
pravkar obnovljene, željne sloven
ske in vsakršne pesmi, so ostala 
pevcem in poslušalcem zaklenje
na. Se pa oder hrama kulture v 
Novem mestu redno ponuja v po
sest raznim profitniškim, kulturi 
odtujenim shodom.

Predstavniki ZKO Novo mesto 
nam vsako leto zatrjujejo, da re
vija pevskih zborov ni tekmoval
nega značaja. In vendar vsako leto 
znova iz časopisov Izvemo, kateri 
zbori smo (so) izbrani za sodelo
vanje na regijski pevski reviji.
Spoštovani pevci, je mar preveč 
zahtevati od organizatorja, da da 
jasna pravila ter pisno izraženo 
kritiko s podpisom in pečatom 
vsakemu nastopajočemu zboru?

Revijo vsako leto spremlja in 
zborovodjem daje kvalitetne nas
vete glasbeni strokovnjak, tokrat 
iz Ljubljane. Zato moram omeni
ti vest v časopisu (Dolenjski list,
17. aprila 1997, stran 10), ki je za

poznavalce razmer na področju 
kulture tragična in komična hkra
ti: člana komisije (na reviji, ki “ni” 
tekmovalnega značaja!...) sta bila 
tudi “strokovno-organizacijska 
tajnica” ZKO Novo mesto Staša 
Vovk ter predsednik odbora za 
glasbeno dejavnost pri ZKO Novo 
mesto Slavko Rauch. Sprašujem 
vas, pevke, pevci ter kritično 
poslušalstvo, kakšne reference 
imata omenjena člana komisije, 
da moreta in smeta strokovno 
utemeljeno soditi o kvaliteti naše
ga dela? Je to diploma ustrezne 
fakultete? In če ni, je to mar 
kakšen vrhunski ali izjemen dose
žek na področju glasbenega ust
varjanja? Bi imeli pogum, spošto
vani, sesti v letalo, ki ga upravlja 
učitelj?

V bližnji preteklosti sem mogel 
poslušati kar nekaj pevskih zborov 
z novomeškega konca na pomem
bnih in resnih tekmovanjih. Neka
teri novi pa se že pripravljajo na 
ta korak. Za nami prihajajo mla
di in prav njim najtopleje namen
jam te besede. Gradimo na pom
lad, da si jeseni natočimo čistega 
vina*

SLAVKO DOLENC

Pripombe na nadškofove izjave
O Cerkvi v šoli in o vračanju lastnine fevdalnega izvora

Na intervju, ki ga je pred ne
davnim dal za slovensko televizijo 
nadškof dr. France Rode, kjer je 
govoril o bistvenih nalogah Cerk
ve, imam nekaj pripomb.

Slovenska šola, je vzgojno- 
izobraževalna ustanova, v kateri 
nima nobena ideologija kaj iskati, 
torej naj šola ostane na znan
stvenih temeljih!

Z vračanjem premoženja Cerk
vi pa je po mojem mnenju tako: 
Gospod Rode je omenil nekatere 
bivše socialitične države pa tudi 
Italijo in Avstrijo ter vlogo Rim
skokatoliške cerkve v njih. Pozabil 
pa je povedati, da v nobeni od

naštetih dežel Cerkev med 2. 
svetovno vojno ni imela take sra
motne in krvave vloge kot takrat
na slovenska Cerkev. Bivši domo
branci in belogardisti se danes 
hvalijo, da so se borili proti brez
božnemu komunizmu, kar seveda

ZMAGA PRVE ŠENTJERNEJSKE SALAMIADE V OREHOVICO - V 
soboto, 19. aprila, je bila v gostilni Hipodrom v Šentjerneju 1. salamiada, ki 
so jo združili tudi s pokušinjo najboljših vin na ocenjevanju Društva vino
gradnikov Šentjernej. Izdelovalci salam so prineseli v oceno prinesli kar 27 
vzorcev, najboljša pa je bila salama Sandija Dvojmoča iz Orehovice. Drugo 
in tretje mesto je pripadalo Milanu Vrtačiču iz Pristavice. (Foto: T. G.)

Vandalska pošast 
na šentruperškem 

pokopališču
Strahopetec, kdo si?

ŠENTRUPERT - Na po
kopališču v Šentrupertu na 
Dolenjskem se prihuljeno 
plazi okrutna vandalska po
šast, strahopetnež posebne 
vrste, brez vesti, saj počenja 
grdobije, kot jih lahko le 
izrodek človeške vrste.

Kdo si, ki premoreš toliko 
zla? Gomilo, ki s cvetjem 
prekriva ljubljeno bitje, svoj
ci skrbno negujemo. Kdo si, 
strahopetec, ki je te je moti
la slika pokojnika na spome
niku, da si jo moral odtujiti? 
Kdo si ti, ki že nekaj let 
prevračaš vaze s svežim cvet
jem, jih prestavljaš na sosed
nje grobove, ravno tako tudi 
sveče, na gomile pa prinašaš 
živalske odpadke? Ali se 
zavedaš, da je tvoje početje 
zločin posebne vrste/ Goto
vo veš, da te oblast ne bo za
lotila pri dejanju! Storili 
bomo vse, da bo tvoje ime 
kmalu objavljeno v tem časo
pisu. Torej začnimo: posled
nji dom pokojnih je odprt, 
najlepše rože in sveče so na 
voljo, prekrasna mrliška veži
ca tudi!

NIKOLAJ VRANEŠIČ 
Bistrica 11 pri Šentrupertu

pomeni, da so okupatorjem po
magali uničevati del lastnega na
roda. Ta njihov boj je samo pro
zoren izgovor za bratomorno 
vojno. Saj se ve, zakaj je v resnici 
šlo. Cerkev je za vsako ceno ho
tela obdržati oblast nad narodom 
in seveda ogromno bogastvo, ki je 
vprašljivega izvora.

Gospod Rode je omenil tudi 
privatno lastnino. Kolikor vem, 
krščanski bog uči vernike skrom
nosti, Cerkev in njeni predstavni
ki naj bi torej bili vernikom za 
zgled. Nasploh se mi zdi vprašanje 
privatne lastnine zelo sporno, pa 
tudi kar zadeva zemljo, gozdove 
in druge naravne danosti. Le-te 
namreč pomenijo trajno in nepre
cenljivo bogastvo, na račun kate
rega ne bi smel nihče bogateti. 
Upam, da bo vlada z dobrinami, 
ki nam jih je dala mati narava, še 
posebej skrbno in premišljeno 
ravnala.

DARINKA TRATAR 
Šmarjeta

SREČANJE PLESNIH 
SKUPIN DOLENJSKE 

IN POSAVJA
NOVO MESTO - ZKO Novo* 

mesto je organizatorica srečanja 
plesnih skupin Dolenjske in Po
savja, ki bo danes, v četrtek, 24. 
aprila, ob 18.30 v KC Janeza Tr
dine. Nastopili bodo: “Mački iz 
Brestanice”, otroška, mladinska 
in članska skupina plesnega dru
štva Harlekin iz Kostanjevice, 
otroška plesna skupina, skupina 
Hip hop in skupina za sodobni 
ples, skupina jazz baleta, članska 
skupina plesnega društva Terpsi- 
hora Novo mesto, dve otroški sku
pini Roza pirueta, plesna skupina 
Gral iz glasbene šole Marjana 
Kozine ter plesna skupina Venera 
kot plesni oddelek iste šole v Šent
jerneju, plesna skupina Ghetto 
dancers iz Metlike, plesna skupi
na Odiseja, Aleja in Tabu iz Bre
stanice.

Poslej območna 
zveza društev 
upokojencev

Vse bolj pomembna skrb za 
osamele in socialno ogrožene

NOVO MESTO - Dosedanja 
Zveza društev upokojencev obči
ne Novo mesto je združevala 12 
društev, vštevši tudi upokojence iz 
občin Šentjernej in Škocjan. V 
njih je 7.124 članov, katerih dele
gati so 16. aprila v Novem mestu 
svojo organizacijo preimenovali v 
območno zvezo društev upoko
jencev. Srečanje je bilo hkrati red
na letna konferenca zveze, na ka
teri so bili tudi predstavniki Rde
čega križa, ZB m DESUS.

O delu Zveze za preteklo leto 
je poročal njen predsednik Mijo 
Kurpes. Po zaslugi večine zelo 
prizadevnih odbornikov v posa
meznih društvih so ta uresničila 
večino nalog, ki so jih sprejemala 
na letnih konferencah. Na pro- 
hojeni poti seveda ni manjkalo 
težav, saj leži zlasti v manjših kra
jih vsa teža dela na posameznikih, 
ki so po navadi aktivni tudi v 
Rdečem križu, Zvezi borcev, v 
turističnih društvih in še kje. Vse 
bolj se kaže, da bo skrb za osamele 
in socialno ogrožene upokojence 
poslej ena izmed tistih dejavno
sti, ki ji bodo morala društva de
javno prisluhniti.

Pri tem je Zvone Šušteršič v 
imenu območne organizacije 
Rdečega križa predlagal, da bi 
združili napore m oblike dajanja 
pomoči prizadetim občanom in 
otrokom iz družin, kjer so starši 
brez dela ali primernih dohodkov. 
Ljudje iz takih okolij se vedno bolj 
obračajo na RK in socialne usta
nove. Rdeči križ, ki ima v območju 
nad 60.000 članov in kar 520 nje
govih aktivistov, pozna večino 
vseh primerov prizadetih in bi z 
združenimi močmi še iz upokojen
skih društev lahko še učinkoviteje 
vodil razne humane akcije. Zdaj 
dostikrat razdrobljena sredstva za 
socialne potrebe bi združena lah
ko obogatila dobrodelno delova
nje teh društev in organizacij.

Na konferenci so delegati po
ročali o številnih oblikah društve
nega dela. Potožili so, da v vrstah 
upokojencev dostikrat ni inteli
gence, ki bi lahko s svojo strokov
nostjo izboljšala in olajšala delo v 
odborih. Govorili so še o letošnjih 
srečanjih, športnih igrah upoko
jencev, izletih in drugem. Pod
predsednik Zveze upokojencev 
Slovenije Stanko Hvala je v duho
vitem prispevku ocenil vsestran
ske uspehe dolenjskih upokojen
cev. Spomnil je na minulo 50-let- 
nico delovanja upokojenske orga
nizacije in na temelje uzakonjene 
socialne varnosti. Pomoč osame
lim in sicer prizadetim članom 
društev ter reševanje socialnih 
problemov mora potekati povsod 
s sodelovanjem strokovnih služb.

Delegati so sprejeli nov pravil
nik ZDU in sklenili, da se seda
nja zveza preimenuje v območno 
zvezo društev upokojencev občin 
Novo mesto, Šentjernej in Škoc
jan- ry.

Tg
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Tudi letos
študentska
cvičkarija
7. maja v Ljubljani
Že četrto leto po vrsti bo v 

študentskem naselju v Rožni 
dolini v Ljubljani potekala 
Cvičkarija, najodmevnejša 
manifestacija Dolenjske in 
kulture pitja cvička med slo
vensko študentsko populaci
jo, ki jo, tako kot že vsa leta 
doslej, organizira Društvo 
novomeških študentov. 
Osrednja prireditev bo v sre
do, 7. maja, ob 21. uri, sprem
ljajoče dejavnosti pa bodo 
potekale preko celega dne. _

Študentska Cvičkarija ni
kakor ni samo zabava, pač pa 
izvrstna promocija avtohto
nega dolenjskega cvička v 
slovenski prestolnici in v ce
lotnem slovenskem prostoru 
preko množice več kot 2500 
obiskovalcev, večinoma štu
dentov, kot se jih vsako leto 
zbere na osrednji prireditvi. 
Cvičkarija je tako prerasla v 
enega izmed najbolj pričako
vanih kulturno-zabavnih do
godkov leta med študirajočo 
mladino, najvažnejše pa je 
dejstvo, da je postala ponos 
in povezovalni element vseh 
dolenjskih študentov, ki če
dalje bolj čutijo s prireditvi
jo. Podobno lahko doživljajo 
verjetno le še prekmurski 
študentje svojo bujto repo, že 
Primorci pa nekako ne naj
dejo svoje identitete in ima
jo eno leto krodeginijado, 
drugo leto mortadelijado 
ipd. Dokaz za to, da je Cvič
karija že obrodila svoje sa
dove, pa je gotovo dejstvo, da 
so študentje iz drugih sloven
skih pokrajin spremenili še 
pred tremi, štirimi leti skraj
no negativen odnos do cvič
ka, ki postaja vsebolj cenjeno 
in spoštovano vino.

Društvo novomeških štu
dentov kot organizator letoš
nje študentske Cvičkarije 
pripravlja več dejavnosti, ki 
naj bi spremljale osrednji 
večerni dogodek, na katerem 
bodo nastopili Vlado Kreslin 
z Malimi bogovi, Adi Smolar 
in predstavnik Dolenjske 
Društvo mrtvih pesnikov pa 
morda še kdo. Tako bo že v 
popoldanskih urah organizi
rana degustacija dolenjskih 
cvičkov pod strokovnim eno- 
lo-škim vodstvom, pripravlja 
se srečanje študentov z župa
ni dolenjskih občin, ki mu bo 
sledila prijateljska nogomet
na tekma med občinskimi 
funkcionarji in predstavniki 
dolenjskih študentov, za pri
jetno popoldansko vzdušje v 
študentskem naselju pa bo 
poskrbela Pompardon pali- 
godba iz Novega mesta. Za 
vse tiste, ki želite obiskati 
Cvičkarijo v Ljubljani, pa 
morda niste študentje, bo 
organiziran poseben avto
bus, za vse informacije pa 
pokličite Študentski servis 
Društva novomeških študen
tov, tel. (068) 322-275.

TOMAŽ KONCILIJA

Sadjarska
strokovna
ekskurzija

Na Bodensko jezero

Od 17. do 19. aprila je poteka- j 
la zanimiva strokovna sadjarska 
ekskurzija v okviru Sadjarskega 
društva Slovenije na Bodensko 
jezero. Dolenjsko in Belo krajino 
sva žal zastopala le Janez Gačnik 
iz Metlike in jaz. Ugotovili smo 
lahko, da imajo nemški sadjarji 
tam slabše pogoje za sadjarstvo 
kot pri nas. Prisiljeni so uporab
ljati številne kemične proizvode 
od zgodnje pomladi tja do obira
nja. Morda še ta podatek, da je 
tako kot vso Evropo tudi ta del 
Nemčije prizadela spomladanska 
pozeba. Če nam je to ob naši po
zebi sploh kakšna uteha.

Mimogrede: tudi škropljenje 
takoj po pozebi z določenimi 
kemičnimi pripravki lahko neko
liko omili škodo, vendar kai veli
ko proti naravi na tem področju 
tudi oni niso mogli narediti. Pod
robnejšo predstavitev ekskurzije 
si boste lahko zainteresirani po
iskali v sadjarskih strokovnih pub
likacijah. JOŽE barbq

Mirna Peč
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Novomeščatii, 
kako je možna 

taka ravnodušnost?
Ob akciji Portoval 97

Društvo novomeških študentov je 
že drugo leto zapored priredilo 
spomladansko čistilno akcijo, ki je 
potekala prejšnjo soboto, 12. apri
la, v gozdu Portovalu in njegovi 
bližnji okolici. Po predhodnem ob
hodu gozda in natančnem locira
nju kritičnih točk smo ugotovili, da 
bi bila za temeljito sanacijo divjih 
odlagališč odpadkov potrebna naj
manj stoglava množica prostovolj
cev, ki bi (najbrž več kot le en dan) 
trdo delala. Temu je sledila široko 
zastavljena propagandna akcija 

■ Društva novomeških študentov, ki 
je s plakati in obvestili v občinskih 
in državnih medijih pozivalo k čim 
večji udeležbi. A zaman: ves ta trud 
ni zadostoval, da bi povprečnega 
Dolenjca izvabil iz tople postelje, 
tako da se je kljub lepemu vremenu 
akcije udeležil le ožji krog pobudni
kovih prijateljev - kakšnih petnajst 
prostovoljcev. Sprva delu ni bilo 
videti konca, saj so pločevinke, stek
lenice, gradbeni material, deli avta, 
celo star štedilnik, romali kot po 
tekočem traku v zabojnik ob robu 
gozda. A na srečo se je stvar sčaso
ma le nekoliko unesla, tako da nam 
je uspelo odstraniti večino vidnih 
odpadkov v gozdu in v okolici vr
tov. Akcijo smo v popoldanskih 
urah zaključili.

Mladi, zbrani v soboto, smo 
naredili, kar je bilo v naši moči, in 
Portoval bo od sedaj čistejši za en 
zabojnik odpadkov. Vendar se ob 
vloženem trudu organizatorjem 
Postavlja vprašanje, kako je možno, 
da so meščani Novega mesta tako 
tavnodušni in zadovoljni s tem, kar 
imajo? Kje je tako pogosto opevani 
dolenjski patriotizem, če ga ne 
moremo izkazati niti s skrbjo do 
tvoje lastne dediščine? Ali se naj
bolj črnoglede napovedi osveščenih 
intelektualcev in najbolj “perspek
tivne" vizije podjetniških mogotcev 
le uresničujejo in smo v času infor- 
macijsko-računalniške revolucije 
izgubili slednji stik z naravo in pre
stopili iz našega prvobitnega, narav
nega življenjskega prostora v neki 
namišljen kibernetski prostor? Mor
da. Morda tu leži prihodnost novih 
generacij, saj glede na velike kupe 
brizgalk, ampul in odsluženih me
dicinskih igel, ki smo jih našli v 
gozdu, ta res ne more biti primeren 
kraj, kjer bi se igrali naši otroci. A 
nikar ne pozabimo: smo le eden 

i izmed “nepomembnih" členov r 
naravni verigi! Čim izgubimo ene
ga, izgubimo tudi mi.

IVO DOV1Č, 
študent pedagoške fakultete

BLAGOSLOV 1997
NOVO MESTO - Sloven

sko družinsko društvo za mir in 
združitev v svetu skupaj s Slo
venskim ženskim društvom za 
mir v svetu priredi v nedeljo, 
27, aprila, ob 15, uri v Domu 
starejših občanov v Šmihelu 
družinski praznik, imenovan 
Blagoslov 1997. Podobno pri
reditev, katere namen je utrditi 
družino in dober zakonski 
odnos, so že organizirali v 
Ljubljani, zaradi dobrega odzi
va pa z njo nadaljujejo še po 
drugih slovenskih krajih.

• S pesniki človeštvo sanja. 
(Hebbel)

• Čar družinskega življenja je 
najboljši protistrup zoper propad

, nravi. (Rousseau)

PLANINCI VABIJO
LOŠKI POTOK - Izredno 

aktivno Planinsko društvo 
Loški Potok poziva vse občane, 
da se udeleže čistilne akcije, ki 
bo 26. aprila z začetkom ob 15. 
uri na Hribu. Akcija čiščenja 
bo potekala po vsej KS Loški 
Potok. Že naslednji dan, 27. 
aprila, bodo organizirali pla
ninski pohod pod naslovom 
“Dan zvončkov v Jazbini”. 
Odhod s Hriba je ob 13. uri, cilj 
pa je pri brunarici pri Malnih, 
kjer se bodo pohodniki lahko 
tudi okrepčali. 30. aprila, torej 
na večer pred prvim majem, bo 
kresovanje pri njihovi brunari
ci z začetkom ob 20. uri, kjer 
bo poskrbljeno za želodec in 
veselo razpoloženje.

A. K.

ČRNA ODLAGALIŠČA ODPADKOV - Res, da je bil pred dnevi svetov
ni dan Zemlje, ko se je povsod govorilo o ekološki ozaveščenosti ljudi, toda 
ko gre za konkretne stvari, je drugače. O tem zgovornopriča tudi tole črno 
odlagališče najrazličnejših odpadkov in smeti ob cesti Češnjice - Mirna Peč, 
kamor okoličani nanesejo vse mogoče. Tako res ne gre, saj je sedaj vendar 
dovolj kontejnerjev za smeti. Ne smemo pozabiti, da narava vrača to, kar 
damo mi njej.

Bo treba k Sv. Ani čez Grič?
Razlogi za in proti gradnji romskega naselja v Lepovčah 

- Župan lokacijo zagovarja kot najugodnejšo rešitev

RIBNICA - Ob seznanitvi s 
peticijo proti naselitvi Romov v 
Lepovčah, ki jo je podpisalo 78 
vaščanov Lepovč, je ribniški žu
pan Jože Tanko na seji občinskega 
sveta prejšnji četrtek navedel raz-

Slikarska razstava 
Metoda Bohinca

Do 18. maja

BREŽICE - Od 17. aprila do 
18. maja bodo v galeriji Posavske
ga muzeja Brežice na ogled slikar
ska dela Metoda Bohinca. Četrt
kovo otvoritev, na kateri je umet
nika predstavila kustosinja umet
nostne zgodovine v brežiškem 
muzeju Jožica Vrtačnik Lorber, 
sta z recitalom popestrila igralka 
Polona Juh in glasbenik Miha 
Bohinc.

Metod Bohinc je diplomiral 
leta 1992 na Pedagoški akademiji 
v Ljubljani, kiparstvo je študiral 
pri prof. Dragici Čadež, slikarst
vo pri prof. Ivu Mršniku in Zden
ku Huzjanu. V brežiški galeriji se 
predstavlja z opusom slik in risb, 
ki so nastale zadnja tri leta. Lor- 
berjeva je dejala, da Bohinčeve 
koloristično izpovedne slike za
vračajo predmetnost. “Vendar so 
iskanja poti znotraj abstrakcije 
kot razgradnja slikovne ploskve 
na ritmično-dinamične, harmo
nične učinke barvne kompozicije 
raznolika. Umetnost je kljub navi
deznemu kaosu neverjetno ureje
na.” Še posebej je izpostavila 
ustvarjalčevo odprtost za impulze 
ob intenzivem stiku z vsakdanjost
mi, ko kot slikar občuti barve, ki 
govorijo same zase, ne oziraje se 
na predlogo.

TRUBARJEVA
DOMAČIJA
OBRATUJE

RAŠICA - Začela se je se
zona šolskih izletov in Tru
barjeva domačija spet obra
tuje s polno paro. Med dru
gim so pred kratkim odprli 
gostinski del Trubarjeve do
mačije, ki je bil zaradi neka
terih zapletljajev nekaj mese
cev zaprt. Delovati je spet 
začela galerijska dejavnost 
Trubarjevine. Tako so v gale
riji Skedenj pred kratkim 
odprli razstavo del slikarja 
Aleksandra Arharja na temo 
“Narodni junaki”, ki bo na 
ogled mesec dni.

loge, ki govorijo v prid izbrani 
lokaciji za izgradnjo romskega 
naselja, svetnik Lado Orel pa vse 
tisto, zaradi česar naj bi lokacija 
med Gornjimi in Dolnjimi Lepov- 
čami ne bila primerna.

Župan je povedal, da so posto
pek za ureditev lokacije za izgrad
njo romskega naselja v Lepovčah 
pričeli že leta 1995, a ga kasneje 
prekinili, ker sta se pobudnika za 
ureditev stanovanjskih razmer 
Romov, med seboj sprta Roma 
Hudorovac in Bajt, premislila. Na 
pobudo Romov so postopek po
novno pričeli avgusta lani in ga do 
danes pripeljali do faze, ko se je 
zaradi protesta vaščanov Lepovč 
postopek ponovno ustavil tik pred 
samo izdajo gradbenega dovolje
nja. Ob navedbi, da občina nika
kor ne more upoštevati želje Ro-

* Zaradi nejasnosti, na koga je 
bila peticija vaščanov Lepovč 
naslovljena, bo na predlog občin
skega sveta odgovor dala občin
ska uprava. Še pred iztekom tega 
meseca bo župan sklical razgovor 
z vaščani, na katerem bodo skuša
li zadeve pojasniti in uskladiti.

mov, da bi živeli na dveh lokaci
jah, je poudaril, da je lokacija v 
Lepovčah v tem trenutku edino 
možna. Dodal je, naj bi se iz 
Goriče vasi v Lepovče preselilo 
vsega le 9 Romov, zato je protest 
vaščanov razumeti bolj kot strah 
pred doseljevanjem tudi drugih, 
neprijavljenih Romov, kar pa ni 
vec stvar občine, ampak policije, 

V zagovoru trditve, da izbrana 
lokacija rii primerna za naselitev 
vseh Romov, je Lado Orel opozo
ril, da je romska skupnost v Rib
nici razdeljena vsaj na dva, če ne 
več taborov. “Če si pridejo na 100 
metrov, se hočejo pobiti, mi pa jih 
hočemo na 100 metrov naseliti,” 
je dejal in dodal, da bi s tem mor
da res bilo manj stalno prijav
ljenih Romov v Ribnici, zato pa bi 
jih bilo več v zaporih. Poudaril je, 
da se je že z naselitvijo Romov v 
stavbo bivše veterinarske postaje 
začel zapirati del poti, ki vodi tod 
mimo do urejene učne in turistič
ne poti, saj se ljudje Romov izo
gibajo, in se zato vprašal, ali bo iz 
Ribnice k Sv. Ani res potrebno 
hoditi čez Grič.

M. L.-S.

• Izobražen je tisti, ki ve, kje naj
de, česar ne ve. (Simmel)

• Vsi smo si v sorodu, če ne po 
krvi, pa po dejanjih ali v mislih. 
(Rodezijski pregovor)

DOLENJSKI 
ZBORNIK 1996

NOVO MESTO - V dvo
rani proštije so v sredo, 23. 
aprila, zvečer predstavili 
Dolenjski zbornik 1996, ki je 
posvečen 500-letnici Kole- 
giatnega kapitlja v Novem 
mestu. Knjigo, ki je izšla pri 
Dolenjski založbi, sta pred
stavila docent dr. Bogdan 
Kolar, predstojnik nadškofij
skega arhiva v Ljubljani, in 
docent dr. Stanko Granda. V 
kulturnem programu so na
stopili Koledniki izpod Kam
niških planin.

Drugi krog 
volitev župana 

v občini Trebnje
Podpora Francu Jevnikarju

Združena lista socialnih demo
kratov Trebnje tudi v drugem 
krogu podpira izvolitev kandida
ta g. Franca Jevnikarja za župana 
v občini Trebnje. Zakaj?

Ne podcenjujemo sposobnosti 
drugega kandidata g. Alojza Me
telka, ki si je v preteklih osmih 
letih nabral izkušenj v dvakrat
nem mandatu poslanca v Držav
nem zboru, kar pa so le izkušnje 
predvsem na področju političnega 
dela.

Kandidat g. Franc Jevnikar ima 
po našem mnenju prednost, ker je 
bil v tem istem obdobju vseskozi 
neposredno vpet v gospodarska in 
družbena dogajanja kot direktor 
podjetja ter svetnik sveta občine 
Trebnje. Zaradi tega bi lahko ve
liko več prispeval za napredek na 
vseh področjih dela in življenja 
občine.

In še en razlog, da ne bi bilo 
najbolje, da v občini vodita zako
nodajno in izvršno oblast sorodni
ka! V takem primeru je težko za
gotoviti pri odločanju dobre in ob
jektivne rešitve.

Zato vsem volilkam in volilcem 
priporočamo, da se udeležijo vo
litev in oddajo svoj glas kandidatu 
Francu Jevnikarju ter s tem zago
tovijo ustrezen napredek občine.

Ker se bližajo prvomajske po
čitnice in bo marsikdo že 27. ap
rila odsoten, priporočamo, da 
predčasno glasujejo na volišču v 
občinski stavbi.

ZLSD Trebnje 
(zanj: JOŽE TOMAŽIN)

NAJBOLJŠI MORIS
KOČEVJE - Na vojaškem stre

lišču Svetli potok pri Kočevju je bilo 
v soboto drugo odprto strelsko 
prvenstvo Kočevje 97. Tekmova
nje je pripravil Moris, nastopilo pa 
je 42 ekip slovenske vojske, polcije 
, UNZ, varnostnih agencij, zveze 
slovenskih častnikov in lovskih or
ganizacij ter 10 posameznikov. Med 
ekipami so bili najboljši tekmovalci 
Morisa, med posameznikimi pa 
Lojze Trstenjak s Ptuja. (M. G.)

NA FESTIVALU KAR 5 ŠOL IZ NAŠEGA OBMOČJA - Na finalni pri
redili 11. festivala turističnih podmladkov osnovnih šol Slovenije sta se 
med 12 najboljšimi podmladki več kot uspešno predstavila podmladka iz 
Črnomlja in Kostanjevice, saj sta oba dobila zlato prizanje. Na razstavi v 
grajski cerkvi, ki je bila ena od treh delov tekmovanja, pa smo si lahko 
ogledali tudi razstave osnovnošolcev iz Žužemberka, Šmarjete in osnovne 
šole Šmihel iz Novega mesta (na sliki). Razstava z naslovom “Ohranimo 
preteklost - stopimo v prihodnost” bo na ogled tudi čez prvomajske praznike. 
(Foto: T. G.)

SLIKARSKA KOLONIJA V SUHI KRAJINI - Priznani slovenski slikarji 
krajine Jure Cihlar iz Portoroža, Rado Jerič iz Maribora, Jože Kotar iz 
Novega mesta in Janez Kovačič iz Brezovice pri Ljubljani so štiri dni ust
varjali v slikovitem okolju Suhe krajine, v dolini reke Krke. Bivanje na 
turistični kmetiji Koren-Škoda v Žužemberku je omogočil Jože Maver iz 
Zagradca, ki živi in delai v Portorožu. Omenjeno slikarsko kolonijo so 
poimenovali Externo Žužemberk ’97. Enkratno naravno okolje s 
prečudovitimi motivi je bil pravi izziv za znane slikarje. Nastala so unikat
na umetniška dela, s katerimi se priznani slikarji predstavljajo v avli Za
varovalnice Tilia v Novem mestu. (Zapisal in fotografiral: EK.)

Z VARNIMI 
KORAKI 
DO SVOJEGA 
ZAKLADA

„ZLATA NALOŽBA JE Ml

^1

VEC KOT EN RAZLOG ZAKAJ
SKLENITI ZLATO NALOŽBO PRI
ZAVAROVALNICI MARIBOR

1 .Zavarovalnica Maribor je zanesljiva 
zavarovalna družba, ki ji upravičeno 
zaupa večina slovenskih dvljenjskih 
zavarovancev!

2. Z ŽLAI'0 NALOŽBO varčuiete in ste 
hkrati tudi žh/tjenjako zavarovani!

3. Z ZLATO NALOŽBO ste udeleženi pri 
dobičku zavarovanja, ki vam ga 
Zavarovalnica Maribor izplača po 
preteku zavarovalne dobe skupaj z 
zavarovalno vsoto!

d. Pri Zt Afl NALOŽBI lahko po preteku 
zavarovalne dobe sami izberete 
obliko izplačila: ali rentno, kot 
dodatek k pokojnini ali v enkratnem 
znosku!

5.ZlATO NALOŽBO lahko sklenete za 
dobo po svoji želji (od 5 do 25 let), 
za vsoto, ki vam najbolj ustreza, v 
tolarjih ali z devizno klavzulo!

fi. V ZLATO NALOŽBO lahko vključite 
dodatno nezgodno zavarovanje!

7. Pri ZLATI NALOŽBI sami izberete 
način plačila: mesečno, kvartalno, 
polletno ali letno!

B. Zavarovanki ZLATE NALOŽBE ob 
rojstvu otroka Zavarovalnica 
Maribor podari '.•šoto za ooremo 
novorojenčka!

IN ŠE NOVOST V SLOVENSKI PONUDBI
ŽM. JENJSKIH ZAVAROVANJ:

fl.Oh hujši bolezni si lahko z ZLATO 
NALOŽBO zagotovite predčasno 
izplačilo dela zavarovalna vsota!

ZLATA NALOŽBA jo vaša pot do
zaklada, saj življenje ni prnvljioa!

MA CISTA DESETICA"
hmznlncnn rnlr.ronsun stgvilka

?n nnrnčnnjo lavnrovnlniSkncja zn^.topnikn

D30 - 19-20

Št. 16 (2468). 24. »pril« 1997
(

DOLENJSKI LIST 17



4

TELEVIZIJSKI SPORED
TOtvizjja si pridržuje pravico do 
morebitnih sprememb sporedov!

ČETRTEK, 24. IV.
SLOVENIJA 1
7.15 • 1.40 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
10.15 VIDEOR1NG
10.45 TEDENSKI IZBOR 

MOESHA, amer. naniz., 3/14
11.05 VELIKI NCGINTY, amer. film
12.30 SVET DIVJIH ŽIVALI, angl. 
poljudnoznan. serija, 8/13

13.00 POROČILA
13.05 KOLO SREČE, ponov. iv igrice
14.20 MADE IN SLOVENIA
15.10 NOVICE IZ SVETA RAZVEDRILA
15.35 V VRTINCU
16.05 DOŽIVETJE V UUBEZNI, franc, 

drama, 1/2
17.00 OBZORNIK
17.10 SPREHODI V NARAVO
17.25 OUASIMODOVE ČAROBNE DOGODIV

ŠČINE, fran. serija, 1/26
18.00 PO SLOVENIJI
18.40 KOLO SREČE, tv igrica
19.15 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 TEDNIK
21.05 FORUM
21.25 FRASIER, amer. naniz., 9/24
22.00 ODMEVI, VREME, ŠPORT
22.40 ODSTIRANJA

SLOVENIJA I
9.00 Euronews -12.45 Tedenski izbor: Domače 
obrti na Slovenskem; 13.10 Koncert simfonič
nega orkestra; 13.45 Posadka, amer. naniz., 10/ 
20 -14.05 Nogomet -15.50 Evrogol -16.35 Dva 
tri kroge nad peklom, dok. oddaja -17.15 Echo 
Point, avstral. naniz., 63/65 - 17.45 Svojeglavi 
politik, angl. nadalj., 2/7 -18.35 Zgodbe iz 
Škotske -18.50 Oddaja o računalništvu -19.25 
Echo Point, avstral. naniz., 64/65 - 20.00 Šport
- 21.50 Gibljive slike - 22.20 Popotnik, ko- 
produk. film

KANALA
10.15 Risana serija -10.35 Rajska obala 
(ponov.) -11.05 Oprah show (ponov.) -11.50 
’alo, ’alo (ponov.) -12.20 Očka major (ponov.) 
-12.45 Nora hiša (ponov.) -13.10 Cooperjeva 
druščina (ponov.) -13.35 Princ z Bel Aira 
(ponov.) -14.00 Vojak naj bo (ponov.) -15.00 
Dannyjeve zvezde -16.00 Oprah show (po
nov.) -16.50 Drzni in lepi (ponov.) -17.15 
Drzni in lepi (115. del) -17.45 Rajska obala 
(114. del) -18.10 Očka major (20. del) -18.40 
Nora hiša (114. del) -19.05 Družinske zadeve 
(115. del) -19.35 Coopcijeva druščina (32. del)
- 20.00 Princ z Bel Aira (115. del) - 20.30 Nuj
ni primeri (11. del) - 21.20 Nenavadna doživet
ja (22. del dok. oddaje) - 22.10 Odklop (9. del)
- 22.40 ’alo, 'alo (10. del) - 23.15 Vitez za vola
nom (45. del) - 0.05 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 -12.25 Marisol (serija, 73/145) 
-13.10 Santa Barbara (serija) -14.10 Izobraže
valni program -16.45 Hugo, tv igrica -17.15 
Hrvaška danes -18.05 Kolo sreče -18.40 Ob
nova Hrvaške -19.10 Hrvaška spominska knji
ga -19.30 Dnevnik, vreme, šport - 20.15 Ekran 
brez okvirja - 21.15 In to sem jaz (show pro
gram) - 22.15 Opazovanja - 22.45 Klub d.d. -
23.05 Casablanca (film) - 0.45 Poročila

HTV S
14.45 Tv koledar -14.55 Dok. serija -15.45 
Angelski obraz (amer. film) -17.15 Telo in 
duša (serija) -17.40 Obalna straža (serija) -
18.30 Glasebna oddaja -19.00 Županijska 
panorama -19.30 Dnevnik, vreme, šport -
20.15 Dosje X (serija, 27/49) - 21.10 Poljub 
žene pajka (amer. film) - 23.05 Filmska gibanja
- 23.45 Seinfeld (hum. serija)

PETER, 25. IV.
SLOVENIJA 1
7.15-2.10 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
11.00 VIDEOR1NG
11.30 AEROBIKA
11.45 OTROŠKI PROGRAM 

DENVER, POSLEDNJI DINOZA
VER, amer. naniz., 12/20

12.10 SVOJEGLAVI POLITIK, angl. nadalj., 2/7
13.00 POROČILA
13.05 KOLO SREČE, ponov.
15.15 MLADI VIRTUOZI
15.50 DRAGI MOJSTER
17.00 OBZORNIK
17.10 OTROŠKI PROGRAM
18.00 PO SLOVENIJI
18.40 HUGO, tv igrica
19.15 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 PLANET IN
21.35 CLIVE JAMES, angl. dok. serija, 3/6
22.30 ODMEVI, VREME, ŠPORT
23.10 MURPHY BROWN, amer. naniz.
23.35 KRI, amer. film

SLOVENIJA X
9.00 Euronevvs -10.25 Tedenski izbor: Mo
stovi; 10.55 Slovenski utrinki; 11.25 Oddaja o 
račulnalništvu; 11.55 Popotnik, koprod. film;
14.45 Gibljive slike; 14.15 Forum - 14.25

Zgodbe iz školjke -14.55 Les Gaspards, franc, 
film -16.25 Frasier, amer. naniz., 9/24 -16.50 
Echo Point, avstral. naniz., 64/65 - 17.20 Saga 
o Mcgregorjevih, avstral. nadalj., 8/26 -18.10 
Sonce ne sije vsak dan, češka nadalj., 4/6 -
19.00 Okolje in mi -19.30 Echo Point, avstral. 
naniz., 65/65 - 20.00 Nebo in zemlja, amer. film
- 22.20 Oddaja o modi - 23.05 Presaditev, dok. 
oddaja - 23.40 Big band

KANALA
10.15 Risana serija -10.35 Rajska obala (po
nov.) -11.05 Oprah show (ponov.) -11.50 ’alo, 
’alo (ponov.) -12.20 Očka major (ponov.) -
12.45 Nora hiša (ponov.) -13.10 Cooperjeva 
druščina (ponov.) -13.35 Princ z Bel Aira 
(ponov.) -14.00 Vitez za volanom (ponov.) -
14.50 Karma -16.00 Oprah show (99. del) -
16.50 Drzni in lepi (ponov.) -17.15 Drzni in 
lepi (116. del) -17.40 Kuharska oddaja -17.50 
Rajska obala (115. del) -18.15 Očka major (21. 
del) - 18.40 Nora hiša (115. del) - 19.05 
Družinske zadeve (116. del) -19.35 Cooper
jeva druščina (33. del) - 20.00 Princ z Bel Aira 
(116. del) - 20.30 Ned in Stacey (23. del) - 21.00 
Charley Varrick (film) - 22.50 Karma - 0.05 
Ulica ljubezni (23. del)

HTV 1
7.40 Tv spored - 755 Poročila - 8.00 Dobro jutro 
-10.00 Poročila -10.05 Izobraževalni program -
12.00 Poročila -12.25 Marisol (serija, 74/145) -
13.10 Santa Barbara (serija) -14.10 Izobraže
valni program -16.45 Hugo, tv igrica -17.15 
Hrvaška danes -18.05 Kolo sreče -18.40 Govori
mo o zdravju -19.10 Hrvaška spominska knjiga 
-19.30 Dnevnik, vreme, šport - 20.15 Lepa naša 
(show program) - 21.40 Pol ure kulture - 22.15 
Opazovanja - 22.45 Potovanja (dok. serija, 6/6)
- 23.40 Glasbena oddaja - 0.30 Poročila

HTV I
13.20 Tv koledar -13.30 Seinfeld (hum. seri
ja) -13.55 Charliejev balon (amer. film) -15.35 
Nove priložnosti -16.20 Triler -17.20 Telo in 
duša (serija, 10/120) - 17.45 Zvezdne steze 
(serija) -18.30 Svet zabave -19.00 Županijska 
panorama -19.30 Dnevnik, vreme, šport -
20.15 Zakon v LA (serija, 27/44) - 21.10 Kdo 
je moj šef? (serija, 16/22) - 21.40 Umor pos
net na kameri (amer. film) - 23.15 Prihaja dr. 
Beeching (hum. serija, 6/9) - 23.45 Tatovi teles 
(amer. film) -1.15 Košarka

SOBOTA, 26. IV.
SLOVENIJA 1
7.15 - 23.40 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
8.00 OTROŠKI PROGRAM 

RADOVEDNI TAČEK
8.15 POD KLOBUKOM
9.00 ZGODBE IZ ŠKOLJKE

9.30 NAŠA PESEM’97
10.00 TEDENSKI IZBOR

SAGA O MCGREGORJEVIH, avst
ral. naniz., 8/26
10.50 HUGO, tv igrica
12.20 TEDNIK
12.15 ODDAJA O MODI

13.00 POROČILA
13.05 KARAOKE
14.05 POLICISTI S SRCEM, avstral. naniz., 

24/26
14.50 TABORNIKI IN SKAVTI
15.10 SPREHODI V NARAVO
15.25 MODRE BELEŽKE, franc, film
17.00 OBZORNIK
17.10 KRONIKA DIVJE NARAVE, franc, 

poljudnoznan. serija, 9/12
18.00 4x4
18.25 OZARE
18.35 HUGO - TV IGRICA
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.00 UTRIP
20.10 PREBLISK V TEMI, amer. film
21.50 ZA TV KAMERO
22.10 ODMEVI, VREME ŠPORT
22.40 TRD OREH, angl. nadalj., 7/7

SLOVENIJA X
8.00 Euronews - 9.20 Tedenski izbor: Sonce ne 
sije vsak dan, češka nadalj., 4/6; 10.10 Nebo in 
zemlja, amer. film; 12.25 Roka rocka -13.25 
Echo Point, astral. naniz., 65/65 - 13.25 Tenis -
17.55 Košarka -19.30 Izzivalci, franc, naniz., 1/ 
52 - 20.00 Kelly Family na križišču - 21.10 Živ
ljenje na zemlji, jap. dok. serija, 6/9 - 22.00 
Evrovizija - 22.50 V vrtincu - 23.20 Sobotna noč

KANALA
8.40 Risana serija - 9.00 Kaličopko -10.00 Risa
na serija -10.30 Nora hiša (ponov.) -10.55 Očka 
major (ponov.) -11.20 Cooperjeva druščina 
(ponov.) -11.45 Ned in Stacey (ponov.) -12.10 
Princeska (film) -13.50 Kako je bil osvojen div
ji zahod (16. del) -15.35 Ta čudna znanost (22. 
del) -16.00 Alf (45. del) -16.30 Mupet show -
17.00 Aladin; Račje zgodbe -17.50 Miza za pet 
(23. del) -18.40 Atlantis -19.25 Fawlty Tovvers 
(4. del naniz.) - 20.00 Ne najin sin (film) - 21.30 
Čudodelka (film) - 23.10 Vroči pogovori (5. del) 
- 23.40 Vanessa (erotični film)

HTV 1
7.45 Tv koledar - 7.55 Poročila - 8.00 Risana seri
ja - 8.25 Risanka - 9.00 Dobro jutro, Hrvaška -
11.00 Dok. oddaja -12.00 Poročila -12.25 Amer. 
film -14.35 Briljanten -15.20 Filipovi otroci •
15.50 Dok. oddaja -16.20 Televizija o televiziji -
16.50 Poročila -16.55 Potovanje -17.55 Tkije nez
nani gospodje (madž. film) -18.00 Sinovi Nevihte 
-19.03 V začetku je bila Beseda -19.10 Hrvaška 
spominska knjiga -19.30 Dnevnik, šport, vreme •

20.10 Coca - cola nagradno žrebanje - 20.55 Dra
gulj iz Nila (film) - 22.45 Opazovanja - 23.20 Svet 
zabave - 23.50 Film

HTVX
9.05 Tv koledar - 9.15 Obalna straža -12.20 S 
knjigo v glavo,-13.05 Telo in duša -14.55 Za
kon v L. A. (serija, 27/44) - 15.45 Skrita kame
ra -16.10 Theatron -18.10 Zemlja in ameriške 
sanje -19.15 Risanka -19.30 Dnevnik, vreme, 
šport - 20.15 Triler- 21.15 Na koncu sveta (seri
ja, 2/10) - 21.45 Glasbena oddaja - 22.45 Hišice 
v cvetju (serija)

NEDELJA, 27. IV.
SLOVENIJA 1
7.15 - 0.55 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
8.20 OZARE
8.25 OTROŠKI PROGRAM 

ŽELJKO, avstral. naniz., 7/13
8.50 ŽIVŽAV
9.40 DODOJEVE DOGODIVŠČINE
9.45 4X4

10.10 KONCERTI ZA MLADE
11.00 SVET DIVJIH ŽIVALI, amer. dok. 

serija, 9/13
11.30 OBZORJE DUHA
12.00 DLAN V DLANI
12.30 NEDELJSKA REPORTAŽA
13.00 POROČILA
13.05 LJUDJE IN ZEMLJA
14.05 PLANET IN
15.25 TISTEGA LEPEGA DNE, slovenski 

film (čb)
17.00 OBZORNIK
17.10 POPOLNA TUJCA, amer. naniz., 16/22
17.35 PO DOMAČE
18.35 KORENINE SLOVENSKE LIPE, 2/6
19.05 RISANKA
19.15 LOTO
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
19.50 ZRCALO TEDNA
20.10 POMLADNI 3 X3
21.45 RONDO KVIZ
22.05 OČETJE IN SINOVI
23.00 ODMEVI, VREME, ŠPORT
23.10 SMRT JE NA SLABEM GLASU, angl. 

film

SLOVENIJA I
8.00 Euronevvs -11.25 Mali oglasi -12.20 Teden
ski izbor: Zgodbe iz školjke; 12.45 Izzivalci, 
franc, naniz., 1/52; 13.10 Nibelunški prstan -
14.20 Košarka -14.50 Tenis -17.55 Košarka -
19.30 Izzivalci, franc, nadalj., 2/52 - 20.00 Bram- 
well, angl. nadalj., 2/7 - 20.55 Alpe Jadran -
21.25 Svet čudes, avstral. dok. nadalj., 1/13 -
21.50 Šport - 22.35 Popularna glasba

KANALA
8.40 Risana serija - 9.00 Kaličopko -10.00 
Risana serija -10.25 Atlantis (ponov.) -11.10 
Dediščina sončnih bogov (5. del dok. oddaje) 
-11.45 Mohawk (nedeljska matineja) -13.10 
Kuharska oddaja -13.20 Daktari (34. del) -
14.10 Miza za pet (ponov.) -15.00 Ta čudna 
znanost (ponov.) -15.25 Najstniki proti vesolj
cem (22. del) -15.50 Super samuraj (23. del) -
16.15 Alf (46. del) -16.45 Mupet show -17.15 
Otroci (mlad. film, 1. del) -18.00 Korak za 
korakom (19. del) -18.25 Onkraj zvezd (film) 
- 20.00 Mantis (5. del naniz.) - 20.50 Kung Fu 
(serija) - 21.45 Avtovizija (ponov.) - 22,10 
Vitez za volanom (46. del) - 23.00 Vročica noči 
(23. del) - 23.50 Odkop (ponov.)

PONEDELJEK, 28. IV.
SLOVENIJA 1
7.15 -1.25 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
8.10 POČITNIŠKI PROGRAM 

LUTKOVNA PRIPOVEDKA
8.40 MEDNARODNA IZMENJAVA 
OTROK, nizoz. dok. naniz., 1/3
9.00 SPRIČEVALO ZA NEBESA, 
Šved. nadalj., 1/4
10.00 POPOLNA TUJCA, amer. naiz., 
16/22
10.25 SMRT JE N A SLABEM GLASU, 
angl. film
12.00 ZA TV KAMERO
12.10 UTRIP
12.25 ZRCALO TEDNA
12.40 RONDO KVIZ

13.00 POROČILA
13.05 HUGO, ponov.
13.35 TEDENSKI IZBOR

POMLADNI 3X3
15.05 UUDJE IN ZEMLJA
15.35 OČETJE IN SINOVI

16.20 DOBER DAN, KOROŠKA
17.00 OBZORNIK
17.10 OTROŠKI PROGRAM
18.00 PO SLOVENIJI
18.30 O NARAVI IN OKOUU
18.40 LINGO, tv igrica
19.10 RISANKA
19.15 ŽREBANJE 3 X 3
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 SVET NA ZASLONU
21.00 ODDAJA O TURIZMU
21.20 OSMI DAN
22.00 ODMEVI, VREME, ŠPORT
22.40 HUDSONOVA ULICA, amer. naniz., 

4/22
23.00 HA1FA, palest. film

SLOVENIJA X
9.00 Euronews ■ 11.50 Na potep po spominu •
13.00 Tedenski izbor: Okolje in mi; 13.30 Šport;

14.15 Naša pesem; 14.45 Clive James. ang. dok. 
serija, 3/6; 15.35 Obzorje duha; 16.05 Popularna 
glasba -16.55 Izzivalci, fran. naniz., 2/52 -17.25 
Jake in debeluh, amer. naniz., 4/23 ■ 18.15 Sed
ma steza -19.00 Oddaja o zdravju ■ 19.30 Simp
sonovi, 77/92 - 20.00 Komisar Rex, nem. naniz., 
9/15 - 20.50 Divja Sibirija, Šved. dok. serija, 4/4 -
21.45 Roka rocka - 22.45 Brane Rončel izza odra

KANALA
10.15 Risana serija - 10.35 Rajska obala 
(ponov.) -11.05 Oprah show (ponov.) -11.50 
Vitez za volanom (ponov.) -12.40 Super samu
raj (ponov.) -13.05 Kung Fu (ponov.) -14.00 
Mantis (ponov.) -15.00 Dannyjeve zvezde 
(ponov.) -16.00 Oprah show -16.50 Drzni in 
lepi (ponov.) -17.15 Drzni in lepi (117. del) -
17.45 Rajska obala (116. del) - 18.10 Očka 
major (22. del) -18.40 Nora hiša (116. del) -
19.05 Družinske zadeve (117. del) - 19.35 
Cooperjeva druščina (34. del) - 20.00 Princ z 
Bel Aira (117. del) - 20.30 Sam svoj mojster 
(24. del) - 21.00 Filmska uspešnica: Guverner 
in striptizeta - 23.00 ’alo, ’alo (11. del) - 23.30 
Tihotapci (4. del) - 0.25 Dannyjeve zvezde

TOREK, 29. IV.
SLOVENIJA 1
7.15 -1.35 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
9.00 V1DEORING
8.30 POČITNIŠKI PROGRAM 

LUTKOVNA IGRICA
8.50 MEDNARODNA IZMENJAVA 
OTROK, nizoz. dok. naniz., 2/3
9.10 SPRIČEVALO ZA NEBESA 
Šved. nadalj., 2/4
10.05 JAKE IN DEBELUH, amer. 
naniz., 4/23
10.55 GOSPA KMETICA, nem. film
12.35 KORENINE SLOVENSKE LI
PE, 2. del

13.00 POROČILA
13.05 LINGO, TV IGRICA
14.15 TEDENSKI IZBOR 

PO DOMAČE
15.15 SVET NA ZASLONU
16.05 ODDAJA O TURIZMU

16.20 MOSTOVI
17.00 OBZORNIK
17.10 OTROŠKI PROGRAM 

TABORNIKI IN SKAVTI
17.25 ŽELJKO, avstral. naniz., 8/13
17.50 DODOJEVE DOGODIVŠČINE

18.00 PO SLOVENIJI
18.40 KOLO SREČE, tv igrica
19.15 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 PALETE, franc. dok. oddaja
21.10 STUDIO CITY
22.00 ODMEVI, VREME, ŠPORT
22.40 BERLIN ALEXANDERPLATZ, nem. 

nadalj., 5/14
23.40 SVET POROČA

SLOVENIJA X
9.00 Euronevvs -11.00 Tedenski izbor: Sobot
na noč; 13.00 Dlan v dlani; 13.30 Oddaja o 
zdravju; 14.00 Nedeljska reportaža; 14.30 
Murphy Brovvn, amer. naniz.; 14.55 Osmi dan;
15.25 Divja Sibirija, Šved. dok. serija; 16.15 
Alpe Jadran -16.45 Komisar Rex, nem. naniz., 
9/15 -17.35 Simpsonovi, amer. naniz., 77/92 -
18.05 Vesoljska policija, amer. naniz., 17/24 -
18.50 Ne bom... ne more - anoreksija -19.30 
Izzivalci, franc, nadalj., 3/52 - 20.00 Diskretni 
čar buržoazije, fran. film - 21.45 Portret

SREDA, 30. IV.
SLOVENIJA 1
7.15-1.20 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
8.05 V1DEORING
8.35 POČITNIŠKI PROGRAM 

LUTKOVNA IGRICA
8.55 MEDNARODNA IZMENJAVA 
OTROK, nizoz. naniz., 3/3
9.15 SPRIČEVALO ZA NEBESA, 
Šved. nadalj., 3/4
10.15 VESOLJSKA POLICIJA, amer. 
naniz., 17/24
11.00 DISKRETNI ČAR BURŽOAZI
JE, fran. film

12.40 SVET ČUDES, avstral. dok. seri
ja, 1/13

13.00 POROČILA
13.05 KOLO SREČE, ponov.
14.50 TEDENSKI IZBOR

KELLY FAMILY NA KRIŽIŠČU
16.00 KRONIKA AFRIŠKIH ŽIVALI, 
franc, oddaja, 9/12

17.00 OBZORNIK
17.10 OTROŠKI PROGRAM
18.00 PO SLOVENIJI
18.40 KOLO SREČE, tv igrica
19.15 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 DOŽIVETJE UUBEZNI, franc, dra

ma 2/2

22.00 ODMEVI, VREME, ŠPORT
22.45 POSADKA, amer. naniz., 11/25
23.10 FANT IN POL, amer. film (čb)

SLOVENIJA X
9.00 Euronetvs -11.50 Tedenski izbor: Svet 
poroča; 12.20 Ne bom... ne morem - anoreksi
ja; 13.00 Portret; H.lOHudsonova ulica, amer. 
naniz., 4/22; 14.35 Življenje na zemlji, jap. dok. 
serija, 6/9; 15.25 Studio City -16.10 Berlin Ale- 
xanderplatz, nem. nadalj., 5/14 - 17.10.IzzivaI- 
ci, franc, naniz., 3/52 - 17.40 Moesha, amer. 
naniz., 4/14 -18.00 Karaoke -19.00 Domače 
obrti -19.30 Izzivalci, franc, naniz., 4/52 - 20.00 
Košarka - 21.35 Koncert simfonikov

LE V KLUB UBOGA GMAJNA

Sila je masa krat pospešek
Neutrudni borci v Društvu 

zaveznikov mehkega pristanka 
Krško še vedno vztrajno polnijo 
dneve z kulturnimi dogodki in 
različnimi delavnicami. Vsoboto 
je tako poleg video seminarja, ki 
se počasi preveša v zaključno 
fazo, prisotne v klubu podučeval 
Boris Bačič, urednik Stripburger- 
ja, edinega stripovskega glasila 
Slovenije, ki je podpiralo neod
visne in neuveljavljene avtorje. 
Zvečer se je zgodila otvoritev 
razstave “Vsepo malem o teksti
lu ” avtorice Petre Petan, sicer štu
dentke tekstilnega oblikovanja v 
Ljubljani. Nedeljsko popoldne je 
zapolnil Harry Den Hartog iz Ni
zozemske, katerega ludistično ig
ranje na klaviature smo že slišali 
pred nekaj več kot mesecem dni, 
ko je nastopil v okviru karavane 
“Holandrija Juhu 

Tudi ta konec tedna v Krškem 
ne mirujejo; danes, 24. aprila, bo 
v večernih urah okrogla miza z 
naslovom Mladinska problema
tika in problem prostorov za 
mlade, v petek bo multimedialni 
projekt Bela tehnika, sobota se 
posveča živi muziki, in sicer sku
pinama Erotični in Spyritual Py- 
rotechnics, nedeljo in 27. april pa 
bo posebej obeležil najbolj kon

troverzni dolenjski pesnik in filo
zof Brane Koncilja.

Prejšnji petek je v novomeški 
Pizzeriji bilo moč videti najbolj 
izrazitega predstavnika novih 
zvokov devetdesetih let, skupino 
2.2.2.7. Ljubljančani so nastopili 
z violino in klarinetom, navdušili 
nekaj več kot 100 obiskovalcev in 
odšli. Za alternativnega sprem
ljevalca tovrstnih dogodkov, va
škega posebneža iz Straže, ki ga 
krasi umetniška brada, je bil to 
koncertni dogodek leta, čista 
desetka, kot se je sam izrazil, ba
sist skupine Jani Mujič pa ob 
srečanju ni bil čisto zadovoljen s 
potekom dogodkov.

Pomladanski vetrovi v naše 
kraje prinašajo redke ptice seliv
ke. V soboto, 26. aprila, bo tako 
zaneslo žarnsko neulovljivega 
Ramba Amadeusa v Gradac v 
Beli krajini. Predstavil bo svojo 
novo tlačenko Titanic, ki je izšla 
tudi pri nas in bila takoj raz
prodana. Vendar bo za osvežitev 
spomina zadostoval že ogled 
videokasete koncertne turneje 
Ramba Amadeusa, ki sva jo 
slovenskemu trgu lani servirala z 
“doktorjem ” televizijskih znano
sti Juretom Moškonom.

BORIS PETKOVIČ

DESET 
DOMAČIH

Žreb je za sodelovanje pri oblikovanju lestvice Studia D in Dolenj
skega lista dodelil nagrado Nataši Blažič iz Novega mesta. Nagrajen
ki čestitamo!

Lestvica, kije na sporedu vsak ponedeljek od 16.15 do 17. ure, je ta 
teden takšna:
1. (1) Poljub - ANS. POLJUB
2. (3) Lovska - ANS. LOJZETA SLAKA
3. (2) Spet živimo - JOŽE BOHORČ S PRIJATELJI
4. (8) V mali vasici - ANS. GRM
5. (5) Utrip srca - ANS. VRISK
6. (4) Pomlad se prebuja - ŠTIRJE KOVAČI
7. (6) Bila sem premlada - ANS. FRANCA FLERETA
8. (10) Ljubezen je darilo - ANS. BOBRI
9. (7) Gospodična - ANS. TONIJA VERDERBERJA
10. (-) Kaj mi nuca planinca - FRAJ KINCLARI

Predlog za prihodnji teden: Ko ajda spet zacveti - ANS. PETRA FINKA.

§3------------------
KUPON ŠT. 16 
Glasujem za: 
Moj naslov:

^4

Kupone pošljite na naslov: Studio D, p.p. 103, 8000 Novo mesto j

NA SREČANJU V GORIŠNICI PRI PTUJU -17. srečanja tamburaških skupin in orkestrov je bilo 12. aprila v 
Gorišnici pri Ptuju. V tamkajšnjem kulturnem domu se je zvrstilo 19 tamburaških skupin in orkestrov iz skoraj 
vse Slovenije, med njimi pa tudi tamburaški orkester Glasbene šole Črnomelj pod vodstvom Silvestra Mihelčiča 
najmlajšega (na sliki). 36-članski orkester je bil prvič na srečanju lani v Ajdovščini. Strokovna komisija, ki jo je 
vodil prof. Tomaž Habe iz Ljubljane, je ugotovila, da ta orkester ni le največji v Sloveniji, temveč je v letu dni 
vidno napredoval v strokovnem pogledu pa tudi v sproščenosti igranja. Glasbena šola Črnomelj se bo predstavila 
na Dnevih slovenskega izobraževanja 1997, ki bodo od 6. do 9. maja letos prvič v Cankarjevem domu v Ljub
ljani. V Kosovelovi dvorani bo nastopil tamburaški orkester s solisti. Mladi glasbeniki se vneto pripravljajo, saj bo 
dober nastop izhodišče za nove glasbene turneje. (Besedilo Silvester Mihelčič, foto: Cecilija Herga)
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LIKOVNA DELAVNICA 
NA BUČKI

V petek, 4. aprila, smo se zbrali v 
OŠ Bučka, da bi risali na svilene 
rute. Obisk je bil precej obetaven. 
Skozi likovno pot nas je vodila Vida 
Cizel. Na rute smo risali po svojih 
zamislih, izdelek pa smo odnesli 
domov. Po vaseh smo nekaj prebi
valcev povprašali o likovni delavni
ci. Večina se ob prostem času uk
varja z likovno umetnostjo, nekate
rim pa to ne gre od rok. Vaščani 
menijo, da so likovne delavnice do
bre in koristne predvsem za mladi
no, saj gre tudi za spoznavanje pri
jateljev in uživanje v slikarstvu, 
nekateri so omenili previsoko ceno 
delavnice. Tovrstno delavnico ob
iskujemo enkrat na mesec, vanjo pa 
vabimo vse, ki jih veseli to ustvarjal
no področje. O teh občutkih se 
prepričajte sami!

DARJA HOČEVAR, 
BERNARDA ZORKO 

Močvirje

Sončece
Sonce je pokukalo 
izza velikega oblaka.
Tudi rožice so pokukale 
in zadrhtele.
Ptičice so žrvrgolele 
in prepevale.
Metuljček je prišel 
z veseljem k rožicam.
Fantek je pritekel k rožici 
in jo utrgal.
Materi jo je podaril 
za njen rojstni dan.

JOŽICA G. IN VANJA N, 3.b 
OŠ Metlika

PRVI APRIL
Prvi april je namenjen vsem laž

nivcem sveta. Šale in potegavščine 
so tisti dan dovoljene. Meni je všeč, 
če mi potegavščina uspe,in takrat se 
zakrohotam in zavpijem na vse grlo: 
“Prvi april” Seveda žrtev ni preveč 
vesela in takoj začne razmišljati, 
kako mi bo to vrnila. Tako se je 
zgodilo tudi na lanski prvi april. 
Zjutraj sem preplašeno zbudil ma
mico in ji zakričal, da gori hiša. Ko 
sem prišel iz šole, mi je mamica rek
la, da na bližnjem parkirišču zastonj 
delijo sladoled. Z bratom sva brž 
odhitela tja, da ne bi slučajno zma
njkalo za naju. Spotoma sva še 
drugim prijateljem povedala to lepo 
novico. Ko smo pridrveli tja, smo 
videli, da ni prav nikogar s sladole
dom. Takrat smo doumeli, da je bila 
vse skupaj prvoaprilska šala. Od 
srca smo se ji nasmejali.

DAVID GAMBETA, 5.r.
OŠ Krmelj

POMLAD JE ŽE TU
Pomladi, ko sije sonce in nas gre

jejo sončni žarki, je res lepo. Otroci 
skačemo po travnikih, se lovimo, 
igramo in nabiramo rožice. Prve 
cvetlice so še posebej imenitne, saj 
naznanjajo prihajajočo pomlad. 
Cvetovi so izredno lepi, zato se ne 
moremo upreti, da jih ne bi natrga
li. Jaz sem zvončke izpulila s kore
ninami in jih posadila na vrtu. Vsak 
dan skrbim zanje tako, da jih zali
vam in opazujem. Rožice so rast
line, ki nas vedno očarajo. Pomlad 
je res lepa! .

MAJA JAMŠEK, 2.r.
OŠ Krmelj

PODELILI 
SREBRNA VEGOVA 

PRIZNANJA
BRŠLJIN - V petek, 19. ap

rila, je bilo na OS Bršljin regij
sko tekmovanje za srebrno Ve
govo priznanje, ki se ga je 
udeležilo 134 učencev iz 15 
osnovnih šol dolenjske regije. 
Srebrna Vegova priznanja je 
prejelo 16 učencev 6.r., 16 
učencev 7.r. in 15 učencev 8.r., 
največ znanja pa so pokazali 
sedmošolci. Na-državnem tek
movanju, ki bo 17. maja, bodo 
dolenjsko regijo zastopali iz 7. 
razredov: iz OŠ Šmihel Slo
bodan Malič, iz OŠ Center 
Sanja Bukovec, Zoran Rodič, 
Urška Granda, Jernej Mlakar, 
iz OŠ Mirna Peč Karmen Ajdič 
in iz OŠ Žužemberk David Isk
ra. Iz 8. razredov gredo naprej 
Andrej Muhič iz OŠ Mirna 
Peč, iz OŠ Grm Domen Plut, 
Matej Kocjan, Jure Golobič, 
Katarina Sadoljev, iz OŠ Vav- 
ta vas Gregor Mede in Jana 
Oblak ter iz OŠ Center Brina 
Redling.

“ŽIVLJENJE IN 
DEJAVNOSTI V 
STARIH ČASIH”

DOLENJSKE TOPLICE - 
Mali šolarji in vzgojiteljici iz vrt
ca “Gumbek” v Dolenjskih Topli
cah vabijo v sredo, 30. aprila, ob 
16.30 v jedilnico Zdravilišča Do- 

i lenjske Joplice na otvoritev raz
stave “Življenje in dejavnosti v 
starih časih”. Nastopili bodo mali 
šolarji in folklorna skupina Dra- 
gatuš.

TRADICIONALNO
SREČANJE

RAČUNALNIČARJEV OŠ
NOVO MESTO - OŠ Šmihel je 

bila letošnja gostiteljica tradicio
nalnega srečanja računalničarjev 
osnovnih šol, kije bilo v petek, 18. 
aprila. Pokrovitelj tekmovanja, ki 
so ga organizirali Zveza organiza
cij za tehnično kulturo Slovenije, 
Svet za politehnično in delovno 
vzgojo ter izobraževanje, Območ
ni občinski svet Novo mesto, ko
misija za računalništvo, Društvo 
računalničarjev in kolektiv OŠ 
Šmihel, je bila Mestna občina 
Novo mesto, oz. Sekretariat za 
kulturo, šport in mladino. Naj
boljšim so podelili priznanja.

ZRNO, d.o.o.
Gmajna 6A, 8274 RAKA
Trgovsko podjetje Zrno v svoji
trgovini na Ranču nudi 
posebno spomladansko akcijo 
najugodnejšega nakupa vsega
kmetijskega in gradbenega 
materiala.
Še vedno ima na zalogi po 
najugodnejši ceni umetna gnojila 
INA KUTINA. Poleg tega ima izredno 
akcijsko ceno semenske koruze 
PIONIR: od 3.900 do 4.400 SIT za 25 
enot.
Velika izbira tudi sorte BC 318 in 
ETA 272, cena že od 3.000 SIT dalje.
ŠKROPIVA - AKCIJSKE CENE:
PRIMEXTRA L 1.260
DUAL 1.499
DICURAN FORTE 3.999
DITAN 895
ANTRAKOL kg 1.275
STOMP 1.384
UMETNA GNOJILA:
NPK 15-15-15 vreča 1.499
NPK 7-20-30 vreča 1.695
KAN vreča 1.149
UREA vreča 1.450
Na zalogi tudi merkantil koruza po 
23,80 SIT kilogram.
Posebno ugodna ponudba 
semenske koruze stira.
Ugodne cene krmil iz Emoninega 
programa!
Cene so za kmete In so brez 
prometnega davka.
V Zrnu poteka tudi velika prodajna 
akcija gradbenega materiala. Pri
njih boste kupili najugodnejšo 
varianto za vašo fasado v Sloveniji. 
Thermoputz vreča 749 SIT
Thermoextra vreča 899 SIT
Stiropor fasada, 5 cm, komplet z 
zaključnim slojem, kvadratni meter 

za samo 1.619 SIT
V Zrnu vam bodo svetovali glede 
izbire materiala ter ponudili pomoč 
tudi pri sami izvedbi fasade in 
notranjih ometov z izbiro kvalitetnih 
izvajalcev.
Naj omenimo, da imajo v Zrnu na 
področju fasad in notranjih strojnih 
ometov dolgoletne izkušnje, saj so 
na tem področju specialisti in 
pokrivajo dobršen del Slovenije. 
Poleg tega nudijo tudi ves ostali 
gradbeni material, poseben 
ugoden nakup stavbnega pohištva, 
sobnih vrat, kopalniške opreme ter 
ves instalacijski material za 
vodovod in centralno ogrevanje. 
Opeka modelarec 79,50 SIT 

z dostavo večjih količin 
cement 639 SIT
apno 406 SIT
lamel parket 1. klasa/m! 1.849 SIT 
smrekov opaž 799 SIT mJ
vhodna vrata od 22.990 SIT dalje 
kopalniška garnitura za 24.000 SIT 
enoročne pipe, krom in belo zlate iz 
uvoza.
Za vse kupljeno blago vam v Zrnu 
omogočijo dostavo na dom oziroma 
gradbišče.

INFORMACIJE: 
Telefon: 0608/75-410,

0608/75-086

PO DOMOVIH PISATELJEV - V okviru turistične izmenjave osnovne šole 
Primoža Trubarja iz Velikih Lašč in šole Zlati rovt iz Tržiča na Gorenjskem 
je minuli teden 84 tržiških učencev 6. razreda pod vodstvom šolarjev iz Lašč 
krenilo po domovih Levstika, Jurčiča in Trubarja. Obiskali so Muljavo, 
Dobrepolje, Rašico, Velike Lašče, Retje, Dvorsko vas, Malo Slevico. Ve
like Lašče in Turjak. Že po tradiciji učenci 8. razreda šole iz Lašč oktobra 
vrnejo Tržičanom obisk in takrat jim gostitelji pokažejo Tržič, nekdanji 
rudnik in topilnico živosrebme rude, stari Ljubelj, nekdanje taborišče v 
Podljubelju in Dovžanovo sotesko. Na fotografiji: sprejem Tržičanov pred 
šolo v Velikih Laščah. (Foto: J. Primc)

AVTOSERVIS MURN, s p.
Resslova 4, 8000 Novo mesto 

tel./fax: 068/24-791

CENTER ^ SUZUKI
• prodaja vozil
• rezer. deli in dodatna 

oprema
• servis

• ugodni krediti 
T + 8,5%

• ugodni leasing 
polog od 20% do 50%

PONUDBA MESECA:
• ALTO 1.0 GL/3 V že za V.69/ 12.990 DEM
• BALENO 1.3 GL/4 V že za 2120.990 DEM
• BALENO 1.6 GLX ABS/4 V že za 24.990 DEM

pri nakupu vozila vam podarimo ABS zavore
• BALENO 1.6 GLX ABS KLIMA/4 V 30.990 27.990 DEM

pri nakupu vozila vam podarimo KLIMA napravo
• BALENO 1.6 GS,ABS, 3 V 2££9t) 23.990 DEM

(za sejemsko ceno podarimo KLIMO)

• BREZPLAČEN SERVIS DO 30.000 km
• Brezplačna menjava olja

MOBIL, VALVOLINE, CASTROL, PROTON____________

HONDA MITSUBISHI FIAT ŠKODA RENAULT
HYUNDAI MAZDA VW LADA TOYOTA

NOVO: KARTICA ZAUPANJA

ODPRT 20. AVTOMOBILSKI SALON - V soboto so na ljubljanskem 
Gospodarskem raztavišču uradno odprli 20. slovenski avtomobilski salon. 
Sejma - na sporedu je vsaki dve leti - se letos udeležuje 290 razstavljalcev, 
ki so na ogled postavili kar nekaj avtomobilskih novosti. Kljub slabemu 
vremenu si je sejem v nedeljo ogledalo rekordno število obiskovalcev, odprt 
pa bo še do nedelje, 27. aprila. (Foto: Majda Luzar, EPS)

(&) HYUnom
UGODEN NAKUP NOVEGA VOZILA 

• DO 10. 5.1997

— 3% POPUST NA VOZILA LANTRA IN LANTRA WAGON
— 5% POPUST NA VOZILA LETNIK 1996
— UGODNOSTI PRI SERVISIRANJU NOVEGA VOZILA
— DARILO____ ___________ ___ _______
— MOŽNOST MENJAVE STARO ZA NOVO, LEASING S 

POLOGOM OD 10% NAPREJ, UGODEN KREDIT
Z OBRESTNO MERO 5%

ACCENT — LANTRA — WAGON — COUPE — SONATA 
- GALLOPER — GRACE

VELIKA IZBIRA NOVIH IN RABLJENIH VOZIL 
IZ ZALOGE

ZASTOPSTVO • PRODAJA • SERVIS
NOVO MESTO, DOL. KAMENCE 61, tel. 068/323-902, 
NOVO MESTO, KANDIJSKA 14, tel. 068/28-950, 

SLrRNk-N I KRŠKO, CKŽ 51, tel. 0608/22-950,0609/622-758, 
ČRNOMELJ, BELOKRANJSKA 14, tel. 068/51 -379,

ALP ŠPORT
ŠPORTNA TRGOVINA 
Prešernov trg 8 
Novo mesto

— Zaposlimo prodajalca — trgovca
— Cenjene ponudbe s podrobnim življenjepisom pošljite 

na gornji naslov do 1. maja ’97

Mn
uma

PRODAJA GUM 
VULKANIZERSTVO

BRUNSKOLE MATIJA s.p.
HRAST la 8331 SUHOR 

tel. 068 50475 mobitel 0609 619 339

Po ugodnih cenah vam nudimo letne avtoplašče
MICHELIN • DUNLOP • FULDA • NOKIA 

• SAVA • BARUM in KORMORAN

ter aluplatišča priznanih znamk
OZ WHEELS • ALUSTAR in ALESSIO 

že od 14.600 tolarjev naprej.

Ob nakupu avtoplaščev vam brezplačno opravimo
montažo in centriranje.

K srečni in vami vožnji pripomorejo tudi avtoplašči.

Se priporočamo!
VULKANIZERSTVO BRUMA 

V v

NOVOLES, lesna industrija, d.d., Straža objavlja

- PRODAJO
z zbiranjem ponudb

nepremičnin v k.o. Straža, in sicer:
1. pare. št. 895/3, dvorišče v izmeri 1588 m2

stanovanjska stavba v izmeri 202 m2
Skupaj 1790 m2
po izklicni ceni 6.009.250,00 SIT

2. pare. št. 895/4, zelenica v izmeri 1039 m2
pare. št. 895/5, dvorišče v izmeri 4910 m2
pare. št. 895/6, poslovna stavba v izmeri 270 m2
pare. št. 895/7, poslovna stavba v izmeri 1041 m2
pare. št. 895/8, poslovna stavba v izmeri 293 m2
Skupaj 7553 m2
po izklicni ceni 51.171.774,40 SIT

3. pare. št. 895/9, zelenica v izmeri 539 m2
po izklicni ceni 904.745,00 SIT

Pri nakupu nepremičnin lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo 
sedež na območju Republike Slovenije, in fizične osebe, ki se 
izkažejo s potrdilom, da so državljani Republike Slovenije.
Ob ponudbi mora vsak ponudnik vplačati varščino v višini 10% 
izklicne cene na žiro račun št. 52100-601-19163 pri Agenciji 
Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica Novo mesto. 
Varščina bo uspešnemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim 
ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo vrnjena v 3 dneh po 
končanem izboru brez obresti.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil višjo ceno, 
boljše plačilne pogoje in jamstvo za plačilo kupnine. Ob nudenju 
istih pogojev bo imel prednost pri nakupu tisti ponudnik, ki bo 
odkupil skupaj nepremičnine pod točko 1., 2 in 3.
Rok za zbiranje ponudb je 20 dni od dneva objave.
Najugodnejši ponudnik bo izbran v 8 dneh po končanem zbiranju 
ponudb.
Uspešni ponudnik oziroma kupec mora skleniti pogodbo o nakupu 
v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri in v celoti plačati kupnino v 
pogodbenem roku. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil pogodbe in 
plačal kupnine v določenem roku, se bo prodaja razveljavila, 
varščina pa obdržala.
Prometni davek in vse morebitne druge dajatve plača kupec. 
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri je napisano: 
»Za javno zbiranje ponudb« na naslov: NOVOLES, lesna industrija, 
d.d.. Straža, Na žago 6, 8351 Straža.
Podrobnejše informacije glede nepremičnin, izklicne cene in 
načina prodaje je mogoče dobiti pri ge. Gole-Grandovec Adi na 
telefon 068/323-504. Možen je tudi ogled nepremičnin po 
predhodnem dogovoru.

NOVOLES, lesna industrija, d.d., Straža

M KZ KRKA, z.o.o., PE AGROSERVIS, Knafelčeva 2, NOVO 
MESTO, v okviru tradicionalnega sejma, ki bo v nedeljo, 27. 
aprila, objavlja javno licitacijo naslednjih rabljenih in poško
dovanih vozil:

1. R TWING0 1.1994 Izkl.c.
2. R5FIVE3V 1.1996 Izkl.c.
3. RSAFRANE RT2.0i 1.1994 Izkl.c.
4. RTRAFIC POV. 1.1992 Izkl.c.
5. HYUNDAI ACCENT 1,3 LS 1.1996 Izkl.c.
6. HYUNDAI LANTRA WAG0N 1,8 1.1996 Izkl. c.

450.000. 00 SIT'
360.000. 00 SIT'
900.000. 00 SIT'
630.000. 00 SIT'
524.000. 00 SIT' 

1.200.000.00 SIT'

Licitacija bo v nedeljo, 27. aprila.ob 9. uri v prostorih PE 
AGROSERVIS, Knafelčeva 2, Novo mesto. Ogled vozil bo v
petek, 25. aprila, od 8. ure do 15. ure ter eno uro pred 
začetkom licitacije. 10%-na vplačila sprejemamo eno uro 
pred začetkom licitacije. Na izlicitirano vrednost se plača 5- 
odst. prometni davek.

Mercator- KZ Krka, ta«, novo mesto
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RADIO MAX
88,90 Mhz 

89,70 MHZ

SLOVENSKA KNJIGA
zaposli

KOMERCIALNE ZASTOPNICE/KE
za individualno prodajo knjig za 
otroke na območju Dolenjske.

I Pogoji:
- aktivno znanje slovenskega 

jezika,
- izobrazba: 5. stopnja ali višja,
- poštenost, vestnost in ureje

nost.
Prijave pošljite do 30.4. na naslov:
Slovenska knjiga, Založništvo, 
Litijska 38, 1000 Ljubljana

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:

1. REGIJSKEGA OPERATIVNEGA VODJO 
za območje DOLENJSKE in BELE KRAJINE

Pogoji:
— visoka ali višja izobrazba ekonomske ali druge ustrezne

smeri
— izkušnje s področja organizirane prehrane 
— vodstvene in organizacijske sposobnosti

— znanje angleškega, francoskega ali italijanskega jezika
— izpit B-kategorije

2. NATAKARJA, KUHARSKEGA POMOČNIKA 
za lokacijo v Črnomlju

— zaželene izkušnje, izpit B-kategorije

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.

€1® dolenjka d.d. Novo mesto, Glavni trg 23
objavlja prosto delovno mesto

natakarice

Vse prijave, vključno z dokazilom o izobrazbi, pošljite na 
sedež družbe v Novem mestu, Glavni trg 23, do 29. 4.1997. 
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas — 
nadomeščanje delavke v času porodniške.

REPUBLIŠKI ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE 
OBMOČNA ENOTA NOVO MESTO 
Trdinova 10

objavlja prosto delovno mesto

SVETOVALCA na področju aktivne politike zaposlo
vanja za določen čas — nadomeščanje delavke na porod
niškem dopustu

Pogoji za zasedbo
— visoka strokovna izobrazba VII. stopnje družboslovne 
smeri
— zaželjene delovne izkušnje na kadrovskem področju

Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 
roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Republiški zavod za 
zaposlovanje, Območna enota Novo mesto, Trdinova 10. 
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po 
končanem zbiranju prijav.

jP| KREKOVA BANKA

Vam do izpolnitve cilja 
manjka samo še korak?

V KREKOVI BANKI, D,D., MARIBOR, ponujamo stroko paleto

NAMENSKIH in GOTOVINSKIH KREDITOV
za komitente in nekomitente z odplačevanjem tudi do 5 let.

Nova, nižja izhodiščna obrestna mera že
TOM+ 7,5%.

Dobrodošli, več informacij vam bomo z veseljem posredovali v

poslovni enoti Novo mesto. Prešernov trg I. tel. 068/322-190.

bo jUZ v jfažOi clovžfZp-

Izkoristite ugodna 
potrošniška posojila!

V SKB banki so vam trenutno na voljo ugodna kratkoročna posojila, ki jih lahko 
izkoristite za:
• potovanja,
• plačilo različnih storitev,
• nakup potrošnega blaga,
• ali pa vam gotovino položimo kar v roke.

Posojilo je namenjeno tistim, ki imate v SKB banki odprt tekoči račun ali zaklju
čeno namensko varčevanje ali Eurocard kartico SKB banke.

>
Obrestne mere znašajo:
• za občane, ki sodelujejo s SKB banko najmanj tri mesece:

T + 8,5% (odplačevanje do šest mesecev)
T + 9% (odplačevanje nad šest mesecev)

• za občane, ki sodelujejo s SKB banko manj kot tri mesece:
T + 11,5% (odplačevanje do šest mesecev)
T 4-12% (odplačevanje nad šest mesecev)

Dodatne informacije v poslovalnicah SKB banke.

PE KOČEVJE PE NOVO MESTO
Trg zboga odposlancev 18 Novi trg 3 
tel.: 061 /355-222 tel.: 068/323-613
faks: 061 /853-581 faks: 068/321 -834

SKIIAMKAM.

PE KRŠKO
Cesta krških žrtev 51 
tel.: 0608/21-741 
faks: 0608/22-028

Za danes in za jutri.

v‘eM°o04e(: )\e *°°oče

© BELT0N,4I......................  2.999sit

o BELTON, 0,91................. 819sit
o grt. čopičev (4 kom.).......... t .1 59sit
® lepilo NIVEDUR, 25 kg .... 999sit

O pleskarski set (valjček, PVC mreža, čopič) 699 SIT

USI

% ** m im m m m **
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Se bomo zadušili pod smetmi?

S tehnološkim razvojem narašča količina komunalnih odpadkov. V 
nerazvitih državah jih nastane na prebivalca v enem letu okrog 50 
kilogramov, v Sloveniji 300 kilogramov, v Združenih državah Amerike 
pa kar okoli 1.500 kilogram na prebivalca letno. V enem letu nastane 
na svetu več kot 2 milijardi ton komunalnih odpadkov. To je za
strašujoča številka, vendar pa bi bili lahko še srečni, če bi bili komu
nalni odpadki edini, s katerimi tako vztrajno in zanesljivo svinjamo 
naš planet ter si s tem žagamo že tako trhlo vejo, na kateri sedimo.

Koliko je nevarnih in posebej nevar
nih odpadkov, pa strupenih plinov, 
kakšne katastofe povzročajo ekološke 
nesreče in še bi lahko naštevali! Zal se 
nekateri spomnijo onesnaževanja le ob 
22. aprilu, dnevu Zemlje, mnogi pa še 
takrat ne. Pa vendar bi moralo biti člo
veštvo bolj ekološko ozaveščeno, če 
nočemo, da se bomo zadušili v lastnih 
odpadkih. Prenašanje tega problema na 
poznejše generacije ali pošiljanje odpad
kov iz razvitih v nerazvite države, težav ne 
bo rešilo. Lahko jih le začasno ublaži, 
toda ko bodo prišle na dan, bodo privrele 
še z večjo silovitostjo, kot se kažejo sedaj.

Na enem od stenčasov ekološkega 
krožka na črnomaljski osnovni šoli Loka 
je med drugim zapisano: “Kako dolgo bo 
narava še prenašala bremena naše po
hlepnosti? Prišel bo čas udarca z njene 
strani in postali bomo žrtve lastne ne
spametnosti.” Ta misel je nastala v glavi 
mladeniča ali mladenke, ki razmišlja še 
nepokvarjeno. Vendar bi se nad njegovim 
ali njenim svarilom morali zamisliti tisti, 
ki so odgovorni za čistejše okolje. Vem, 
da se bo marsikdo začel ozirati naokrog 
in razmišljati, kdo vse bi to lahko bil. A 
vedite: to smo mi vsi.

1.500 črnih smetišč
V Sloveniji nimamo natančnih podat

kov, koliko in kakšne odpadke proizve
demo. Po ocenah pa nastane na leto ok
rog 700 tisoč ton komunalnih odpadkov, 
ki jih organizirano zbirajo v okrog treh 
Četrtinah slovenskih gospodinjstev. Ve
čina teh odpadkov konča na odlagališčih, 
ponekod pa se uveljavlja ločeno zbira
nje. Za komunalne odpadke je v Sloveniji 
na voljo nekaj več kot 50 legalnih odla
gališč, kako pa so urejena, pove podatek, 
da jih je več kot deset na poplavnih ob
močjih, ena tretjina jih je na vodoprepust- 
ni podlagi, izcedne vode pa čistijo le na 
kakšnih petnajstih. Ker pa na te deponije 
odlagajo poleg komunalnih tudi druge, 
predvsem industrijske odpadke, se tako 
na legalnih slovenskih odlagališčih na leto 
znajde okrog 3 milijone ton odpadkov. 
Poleg tega nastane v Sloveniji na leto še 
60 tisoč ton nevarnih in nekaj tisoč ton 
posebej nevarnih odpadkov. Za večino

nevarnih odpadkov še nismo našli us
trezne rešitve, zato so v glavnem shra
njeni na tovarniških dvoriščih, kjer čaka
jo na ustrezno tehnološko rešitev. Nekaj 
sto ton nevarnih odpadkov vsako leto 
predelajo v tujini, nekaj pa jih reciklirajo 
v Sloveniji. Še veliko bolj zaskrbljujoče pa 
je, da veliko odpadkov konča na več kot 
1.500 črnih odlagališčih. In ob vsem tem 
ni nezanemarljiv podatek, da Slovenija 
vsako leto uvozi za potrebe predelovalne 
industrije okoli poldrugi milijon ton od
padkov.

Mladi črnomaljski ekologi
Nad vsem tem so se zamislili tudi v 

ekološkem krožku črnomaljske osnovne 
šole Loka, ki ga že sedmo leto uspešno 
vodi učiteljica biologije in gospodinjstva 
Alenka Mravinec. V vseh teh letih je 
krožek zagotovo upravičil svoj obstoj, saj 
so njegovi člani dobri in kritični opazo
valci. Pravzaprav so se mnogi od njih, ne 
da bi se tega sploh zavedali, že od male
ga ekološko ozaveščali. Kot je povedal 
Damjan, jih je že kot majhne otroke mo
tilo, da je bilo ob Dobličici, kjer so živeli, 
zelo onesnaženo. Zato ne čudi, da so po
zneje, ko so nekoliko zrasli in postali člani 
ekološkega krožka, dali pobudo, da sku
paj z ribiči počistijo onesnaženo Do- 
bličico in njeno okolico. Pred leti pa so se 
lotili celo projektnega dela o divjih od
lagališčih v črnomaljski občini. Natančno 
sojih popisali kar 47 ter jih tudi označili 
na zemljevidu.

S to nalogo, napisano na ekološkem 
papirju, so želeli opozoriti odrasle, v 
kakšnem okolju živijo in kakšen je njihov 
odnos do narave. Veliko pove podatek, da 
so med smetmi na črnih odlagališčih pre
vladovali gospodinjski odpadki, sledili pa 
so jim veliki kosovni in gradbeni odpad
ki. Nakazali so tudi rešitev problema div
jih odlagališ. Predlagali so, naj bi Komu
nala odvažala smeti iz vseh naselij. A 
četudi Komunala danes to počne, je ne
katerim še vedno enostavneje in brez 
slabe vesti odpeljati smeti v globel ali v 
gozd, kot pa jo prepustiti smetarjem.

“Brezbrižnost, sebičnost in bahavost 
so škodljive lastnosti tudi glede na varst
vo okolja. Zavestno moramo potrditi z

delom in odločitvami, da smo življenjsko 
povezani z naravo, soljudmi in družbo. 
Resnično bogastvo ni v nakopičenem 
denarju, ampak v sožitju in sporazume
vanju med ljudmi ter v bivanju v lepem, 
zdravem in varnem okolju,” so med dru
gim zapisali v nalogi o divjih odlagališčih 
v črnomaljski občini člani ekološkega 
krožka z mentorico Mravinčevo. Za na
logo so na državnem tekmovanju mladih 
tehnikov dobili priznanje Zveze organiza
cij za tehnično kulturo. Izvod naloge pa 
so dali tudi komunalcem, ki so obljubili, 
da jim bo dobrodošla pomoč pri čiščenju 
črnih smetišč.

Črnomelj še ni čist
Mladi črnomaljski ekologi so pripra

vili tudi seminarsko delo z naslovom 
“Črnomelj - ali sem čist?”. Obiskali so 
številna podjetja in zasebne podjetnike 
ter že ob zbiranju podatkov ugotovili, 
kakšen odnos imajo nekateri do eko
logije. Medtem ko so jih eni sprejeli z 
odprtimi rokami in jih zasuli s podatki, so 
se drugi izgovarjali, da zanje nimajo časa. 
Splošna ugotovitev pa je bila, da Črno
melj ni čist ter da je marsikje še čutiti 
pomanjkanje ekološke zavesti, čeprav je 
je že veliko več kot nekdaj. Predvsem je 
problem z recikliranjem odpadkov. Malo 
je namreč tistih podjetij v Sloveniji, ki so 
pripravljena sprejeti reciklirane surovine. 
In če bi jih že reciklirali v črnomaljskih 
gospodinjstvih, bi s tem le podražili zbi
ranje in odvoz odpadkov, kajti na Komu
nali zatrjujejo, da bi jih prav zaradi tega,

ker ne najdejo tistih, ki bi bili pripravlje
ni sprejeti odpadne surovine, odpeljali na 
skupno odlagališče komunalnih odpad
kov pri Vranovičih. Zatorej je prav vse
eno, ali se odpadki zmešajo že v kanti za 
smeti ali šele pozneje na deponiji. Vpra
šanje pa je, kako bi, če bi se že odločili za 
ločeno zbiranje odpadkov, to sprejeli kra
jani. Nekateri prav gotovo z velikim na
vdušenjem, drugi pa bi jo najbrž tudi za
godli. Tako, kot se je že zgodilo, da se je 
v kontejnerju za steklo znašla celo crk
njena mačka, da o kupih papirja med 
steklenicami niti ne govorimo.

Streznitev
To pa je le nekaj spoznanj, do katerih 

so prišli loški osnovnošolci. A ker jih 
zmoti vse, kar ni tako, kot bi po njihovih 
ekoloških merilih moralo biti, so v tem 
mesecu popisali tudi vsa črna smetišča v 
šolskem okolišu in jih nameravajo s po
močjo Komunale počistiti. Sedmošolci pa 
so prav ob dnevu Zemlje skupaj z ribiči 
čistili ob Lahinji. Seveda želijo ekološko 
ozaveščati tudi tiste, ki niso toliko oza
veščeni kot ribiči in komunalci. Tako že 
razmišljajo, kaj bi svetovali učencem in 
učiteljem na šoli, da bi bolj varčevali. Za 
začetek bodo ugotovili, koliko odpadkov 
ustvarijo v šoli v enem dnevu in koliko v 
enem tednu. Na šoli zagotovo ob svojih 
predlogih ne bodo naleteli na gluha 
ušesa. Mravinčeva namreč iz svojih iz
kušenj ve, da je mlade moč zelo hitro 
ekološko ozavestiti, ozaveščanje pa je 
hitrejše in uspešnejše, če tudi s prak
tičnimi primeri pokaže, kaj pomeni uni
čevanje našega planeta. In ker je takšnih 
primerov samo v njihovi okolici veliko, so 
Diana, Maja, Rozi, Mario, Valentin, Ma
tej, Simon, Klemen, Damjam, Vesna, 
Peter, Erika in Tatjana še toliko raje mla
di ekologi, ki gredo s svojimi akcijami 
kdaj komu tudi v nos, a jim to ni kaj pri
da mar. Upajo, da se bo morda nekdaj 
kdo kaj naučil tudi iz njihovih izkušenj. 
Pri tem pa imajo srečo, da ima tudi nji
hova mentorica Mravinčeva zvrhano 
mero izkušenj s področja ekologije, saj je 
že kot gimnazijka s še dvema sošolkama 
dobila Krkino nagrado za nalogo o se
kundarnih surovinah. Da pa znajo njeno 
delo na ekološkem področju ceniti tudi v 
črnomaljski občini, dokazuje ekološko 
priznanje, imenovano Breza, ki ga je za 
svoje delo prejela v letošnjem letu. A to 
priznanje ne nje ne njenih mladih eko
logov ni uspavalo. Zatrjujejo, da imajo še 
veliko idej in da, žal, dela na ekološkem 
področju zagotovo ne bo nikoli zmanjka
lo. Ali kakor je zapisano na enem od 
stenčasov, ki jih v krožku pripravljajo 
vsak mesec: “Človek bo doživel neprijet
no streznitev takrat, ko bo spoznal, da 
narava ni odvisna od njega, ampak on od

nje” MIRJAM BEZEK-JAKŠE

v

Človeštvo naj sname 
krono in preživi

S kronanimi glavami so težave, saj 
jim oblast, ki jim je kakor koli že da
na, rada premočno zleze v glavo in 
potem ga oblastniki vseh vrst hudo 
kronajo, kot se v ljudskem izražanju 
reče, če kdo počenja neumnosti in 
lahkomislenosti. Ob dnevu Zemlje, ki 
so ga ali pa tudi ne po svetu prazno
vali minuli torek, se pozornost obrača 
h kronanim glavam s posebno žalob- 
nim premislekom, saj ne gre za posa
mezne redke kronane glave, ampak 
kar za človeštvo v celoti, kolikor nas 
opredeljuje naziv “krona stvarstva 
Veliko samozaverovanega ponosa je 
v takem gledaju nase, toda tudi za to 
kronano glavo vseh kronanih glav ni 
nikjer zagotovila, da se v zavedanju 
lastne moči ne obnaša preveč oblast
no, arogantno in da ne počenja ne
umnosti. Zemlja nam ob svojem dne
vu povsem jasno in nedvoumno spo
roča: “Krona stvarstva, lomiš ga, da 
je groza, počenjaš hude neumnosti, 
tako velike, da presegajo vse, kar si 
doslej počela. Režeš si korenine last
nega obstoja!”

Res je človek, Homo sapiens, mi
sleče bitje, ki se je izvilo iz bogastva 
življenjskih oblik v zadnji sekundi 
evolucijskega Zemljinega dne, prese
gel vse, kar se je v milijardah let na
rodih na svetu, in bolj temeljito po

segel v zemeljsko obličje, kot so po 
denitve in drugi geomorfološki dejt

lole- 
lq av-

niki skupaj. Neprestana in izjema rast 
človekove moči meče temno senco na 
ves planet. Človeštvo se je namnožilo 
in uničujoče deluje na svoje okolje: 
zastruplja vode, zrak in plodno prst, 
ropa in iztreblja mrtvi, živalski in ra
stlinski svet, kopiči gore odpadkov, 
med njimi mnoge hudo strupene, 
nebo in zemlja sta mu smetišče stru
pov, porušil je ravnovesje plinov v 
ozračju, skratka tako močno je pre
obremenil ekosistem, da v njem na
stajajo vse hujše motnje. Lahko že go
vorimo o krizi, ne o krizi, ki se nam 
približuje, marveč o krizi, ki je že tu.

Človek je edino živo bitje, ki lah
ko razmišlja o svetu, načrtuje in gle
da v prihodnost, zato je ob vsem svo- 

:nem obnašanju tudi edini,jem sprijen 
ki se lahko tega zave in kaj ukrene, 
predno bo zares prepozno. Človeštvo 
mora premagati usodno krizo, pred 
katero stoji, in stopiti na pot resnič
nega napredka, ki je seveda nekaj 
drugega, kot je bil dosedanji napre
dek, tako usodno zaznamovan z uni
čevanjem okolja.

Človeštvo mora pravzaprav naj
prej sneti krono, ki jo tako ponosno 
nosi, in sebe ter svet pogledati in raz
umeti drugače. Zemlja ni nepremič
nina, ki nam je neomejeno na voljo, 
nič nam ne daje pravice, da jo za svoje 
kratkovidno razumljeno dobro brez
obzirno izkoriščamo. Zemlja je kot 
ogromen organizem in sleherno živo 
bitje na nji je povezano z drugimi - 
drevesa so nam bratje in trave sestre, 
pravijo “primitivna”ljudstva. Mikrob, 
rastlina in žival, prebivalci morja ali 
kopnega, vsi so povezani v zapleteno 
medsebojno odvisnost živega in ne
živega na Zemlji. Ko se ta povezanost 
začne rušiti, nihče ne ve, kje se bo ru
šenje končalo in kaj vse bo potegnilo 
za seboj. Če zamisel o Zemlji kot sa- 
moregulativnem organizmu drži, 
potem se prav lahko dogodi, da bo 
nazadnje iztrebljen najbolj moteči 
vsiljivec - krona stvarstva, Zemlja pa 
bo živela naprej brez ljudi.

Čas je torej za novo etiko civiliza
cije, ki temelji na odgovornosti in so
delovanju, na spoznanju, da na tem 
planetu ne moremo živeti sami zase, 
ampak moramo vzpostaviti živ odnos 
medsebojnega zaupanja in spošto
vanja z naravo. Ali lahko to doseže
mo? Smo dovolj zreli za to veliko lek
cijo? Če nismo, potem smo najbrž 
dozoreli za nekaj hudega.

MILAN MARKELJ
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Življenje v molitvi in delu imajo čudovito poslikan lesen čebelnjak. 
Sestre upajo, da bodo dobile hišnega žup
nika in bodo tako imele maše v samosta
nu ter se bodo lahko v samoti, molku in 
trdem življenju posvečale Bogu in Cerkvi.

Malo pred Mimo Pečjo, ob cesti proti Novemu mestu, stoji velika 
stavba, na kateri že od daleč zbuja pozornost križ na vrhu stolpiča. Pa 
ne gre za kakšno moderno cerkev, ampak za nov karmeličanski samo
stan, drugi v Sloveniji in prvi na Dolenjskem. Sestre, zaenkrat jih je 
pet, prostora pa je za 13 karmeličank, pravijo, da je bil brez večjih 
težav zgrajen v letu dni. Posvetitev novega samostana bo 1. maja in 
sestre se veselijo, da se bodo lahko kmalu v miru, samoti in daleč stran 
od “ponorelega sveta” spet bolj posvetile Bogu. Geslo enega najstrožjih 
katoliških redov namreč je: “Moli in delaj!”

Karmeličanke so na Slovenskem že 
108. leto, sicer pa ima ta red veliko daljšo 
zgodovino. Karmelski red se imenuje po 
gori Karmel v Palestini, njegov točni na
stanek pa je težko določiti. Odkar sta tam 
živela preroka Elija in Elizej ter se po
svečala bogomiselnosti in pokori, so se 
tam vrstili pobožni in sveti puščavniki 
tako stare kot nove zaveze. V času kri
žarskih vojn se jim je pridružilo kakšnih 
deset križarjev. Okrog leta 1209 jim je 
jeruzalemski patriarh dal kratko in je
drnato svetopisemsko Pravijo, ki je po
trdilo in pravno uredilo puščavniški način 
življenja, to je življenje v samoti in pre
mišljevanju. S tem se začenja karmeli- 
čanska zgodovina.

Puščavniki so se leta 1238 pred Sa
raceni umaknili v Evropo in si pri cer
kvenem vodstvu, ki jih sprva ni vzelo re
sno, sčasoma pridobili spoštovanje in 
priznanje. Tu so se morali prilagoditi no
vim razmeram in se približati uboštvenim 
gibanjem. Življenje so si morali urediti 
tako, da je bilo v njem prostora za kon- 
templacijo in apostolat. Svoje je zahte
vala tudi kuga, ki je skoraj izpraznila vse 
samostane, in preživeli redovniki potem 
niso več zmogli stroge puščavniške as
keze. Ženska redovna veja je nastala 1452 
v Holandiji s priključitvijo obstoječih 
začetnih ženskih skupnosti. Leta 1562 pa 
je sv. Terezija Jezusova ustanovila v špan
skem mestu Avili prvi samostan prenov
ljenega reda po prvotnem pravilu. S po
močjo sv. Janeza od Križa jim je pozneje 
pridružila še moško vejo. Danes živi po 
vsem svetu v 830 samostanih okrog 4 tisoč 
karmeličanov in 13 tisoč karmeličank. V 
Sloveniji še ni karmeličanov, so pa na pri
mer na Hrvaškem.

s
Selo ■ Mengeš ■ Sora ■ Mirna Peč ^

Ustanoviteljica prvega slovenskega -j 
karmeličanskega samostana je bila Kris- £ 
tina Bernardova, ki je leta 1884 zaradi 2 
prešibkega zdravja morala zapustiti tak 
samostan na Dunaju. Tako ji je uspelo na 
Selu pri Ljubljani 1889 postaviti temelje 
slovenskega karmeličanstva. Že prva sve
tovna vojna je zmotila tiho življenje v sa
mostanu, obstoj Karmela pa je postal še 
bolj vprašljiv po letu 1945. Razpuščen je 
bil tri leta pozneje in sestre so se zatekle 
v tujino: na Dunaj, v Linz, Rankweil itd., 
vseskozi pa so upale in molile, da bodo 
enkrat v samostanski skupnosti živele 
doma.

Želja se jim je uresničila leta 1967, ko 
se je za samostan našel prostor v Mengšu. 
Potrebna so bila obnovitvena dela, toda 
zmogle so in kmalu je celo začelo prima
njkovati prostora. Po redovnih pravilih 
mora namreč vsaka sestra imeti svojo 
celico, da lahko nemoteno dela in služi 
Bogu. Tukaj pa sta morali po dve ali celo

štiri spati v eni sobi. Prošnja za gradnjo 
novega samostana je bila odobrena in 
leta 1986 je nadškof dr. Alojzij Šuštar v 
novem samostanu v Sori daroval prvo 
sveto mašo.

Karmel v Mirni Peči
Zasluge, da je nov karmeličanski sa

mostan, kije drugi v Sloveniji, zrasel tudi 
na Dolenjskem, ima najprej Mirnope- 
čanka Angela Makše, ki je maja 1992 v 
oporoki zapustila karmeličankam svojo 
hišo in zemljišče, toda le, če bodo tu 
gradile svoj samostan. Tako sta se iz Sore 
pred petimi leti v Mirno Peč preselili dve 
sestri in priprave so se začele. Konec lan
skega maja je bilo urejeno gradbeno do
voljenje. Pripravljalna dela so se začela 1. 
junija, tri dni pozneje pa je domači žup
nik Andrej Šink blagoslovil “prvo lopa
to”. Gradbena dela je prevzelo GPG Te
hnika Novo mesto, d.o.o., ki ga vodi do
mačin inž. Drago Muhič. Ta je pri delu 
sodeloval z inženirjem gradbeništva Sta
netom Zaletelom iz Mirne Peči, šef grad
bišča pa je bil Karel Povše iz Globodola.

V letu dni - blagoslovitev novega Kar
mela bo, kot rečeno, 1. maja - bo tako 
stavba z darovi domačih in tujih dobrot
nikov narejena. Sestre pravijo, da gre za 
božje delo in da se bo tudi finančno iztek
lo brez večjih skrbi. Lepo se zahvaljujejo 
predvsem gradbenemu odboru, pa KS 
Mirna Peč in Mestni občini Novo mesto 
za vso podporo in pomoč, prav tako pa 
tudi vsem vernikom župnije Mirna Peč.

Gre za veliko stavbo v obliki črke U 
(31x 21x 26 metrov), v kateri bo prostora 
za 13 sester. Karmeličanska pravila na
mreč določajo samostane za 13 ali 20 
sester. V Mirni Peči jih je zaenkrat pet, 
kmalu pride še ena. Notranja oprema je 
zelo skromna, tako sestrske sobice, kjer 
ni drugega kot postelja in molitvena mi
zica, kot ostali prostori: kapela za ljudi in

Zavidanja vreden hrošč
Volkswagnov hrošč, ki se je rodil v bmtalnih razmerah Hitlerjeve dikta
ture in ga je konstruiral dr. Ferdinand Porsche, je tudi danes, kljub 
temu, da se njegova oblika dolga desetletja ni spreminjala, še vedno 
popularen. Se več, velja za avto stoletja in družba ljubiteljev hroščev je iz 
leta v leto večja. Med njimi je tudi Karli Rožman iz Brežic, ki ga mnogi 
sicer poznajo kot odličnega izdelovalca salam, dobrega poznavalca vin 
in vinarja ter ribiča, njegov sivomodri hrošč iz leta 1954, ki je najstarejši 
registriran in najbolj ohranjeni ter najlepši original v Sloveniji, pa vzbuja 
veliko zanimanja in občudovanja tudi izven naših meja.

Karlijeva strast do hroščev je sicer že 
stara. Kot 20-letnik je namreč v Avstriji, 
kjer je delal nekaj let, kupil prvega hrošča 
(sledilo jih je sicer še nekaj), tam pa seje 
tudi srečal z ljubitelji tega avtomobila in 
spoznal, kako pri njih cenijo in spoštujejo 
takšne stvari.

Naključje je hotelo, daje pred 14 leti 
kupil hrošča iz leta 1954 za 1.500 mark v 
Trebnjem pri prvem lastniku, ki je tudi 
sam upal, da bo tega hrošča nekoč ob
novil. Tako je avto, ki je, dvignjen pod 
kozolcem v Trebnjem stal 10 let, prišel v 
Brežice. Karli je - pri tem so mu bili v 
veliko pomoč tudi njegovi prijatelji - za 
temeljito obnovo potreboval dobri dve 
leti. Vanj je vložil gotovo 1.500 ur, pri tem 
pa niso štete ure, ki sojih v najstarejšega 
registriranega hrošča v Sloveniji vložili 
njegovi prijatelji.

“Avto smo čisto razstavili, pločevino 
je bilo potrebno speskati in jo znotraj do
datno zaščititi. Tudi zunanja zaščita je po
membna, toda če je avto zaščiten od znot
raj, je skoraj večen in restavriran za do
brih 40 let. Motorje razstavil mehanik iz 
Ljubljane, vendar je bil brez napak in 
generalna ni bila potrebna, tako da so vsi 
deli v njem še originalni,” pripoveduje 
Karli.

Sicer pa je hrošč danes tak, kot je bil 
nekoč. Še vedno ima dvigajoče smeroka
ze, saj je bil to zadnji model hrošča, kijih 
je še imel, vendar je moral Karli, če je ho
tel avto registrirati, vgraditi tudi “obi
čajne” smerokaze. Avto ima originalno 
značko, grb mesta Wolfsburg, rojstnega 
mesta hrošča, takšno značko pa imajo vsi 
hrošči, izdelani med letoma 1937 in 1958. g 
Avto ima tudi originalen radio, senčnik, > 
rezervo za bencin, ki je sicer bolj znana < 
pri motorjih, pa stare gume balonarke. h 
Posebnost avta, ki ima spoznavno regis- g 
trsko tablico KK VVV1954, sta tudi “fall- £

dach” (platnena streha) in manjše zad-nje 
steklo. Večje so začeli vgrajevati v hrošče 
po poletju istega leta, ko je bil se-stavl- 
jen ta hrošč.

Karli, ki sicer že razmišlja o restav
riranju še starejšega letnika hrošča, je 
poskušal vse dele, ki jih je zamenjal, na
domestiti z originalnimi, manjka le še ori
ginalna zadnja luč, ki je sedaj od sta
rejšega letnika. Ostale originalne dele je 
dobil po katalogu iz Nemčije, kjer so 
opisani vsi deli, ki jih potrebuje avto do
ločenega letnika. Seveda je njihova cena 
glede na naraščajoče povpraševanje tudi 
vse višja. Tako je na primer samo zadnja 
luč vredna kar 500 mark.

V tujini je krog ljubiteljev volksvvag- 
nov z zračno hlajenim motorjem sicer 
precej večji kot pri nas, saj na primer na 
srečanje na Nizozemskem pride od 2.000 
do 6.000 vozil, vendar je tudi pri nas lju

biteljev teh avtomobilov vse več, tudi po 
zaslugi klubov, ki s srečanji, rallyji in oce
njevanji spodbujajo ljubitelje avtomobi
lizma, da svoje jeklene konjičke še bolj 
dodelajo in uredijo.

Karli Rožman je s svojim hroščem 
sodeloval na več kot 100 srečanjih v Slo
veniji, Avstriji, Italiji, Nemčiji in na Mad
žarskem. Leta 1992 je samo na srečanjih 
prevozil kar 12.000 kilometrov!) Sicer pa 
lahko tega hrošča, ki se mu sploh ne po
zna, da je star že celih 43 let, bolj redko 
vidite na cestah, saj Karel za vsakdanjo 
vožnjo uporablja forda taunusa iz leta 
1965, medtem ko je hrošč občasno iz
postavljen občudovanju v kateri od izložb 
slovenskih prodajaln avtomobilov ali pa 
je spravljen doma v garaži in s folijo za
varovan pred vsem možnimi škodljivimi 
vplivi.

Danes je v Sloveniji registriranih več 
kot 6.000 hroščev in število vsako leto 
narašča, saj je očitno tistih, ki jim je avto 
stoletja všeč, vse več. Ni torej naključje, 
da se bo v kratkem kar 45 Slovencev, 
članov VW kluba, lahko ogledalo tovar
no hroščev v nemškem Wolfsburgu, kjer 
vrata sicer niso prav pogosto odprta 
obiskovalcem, iz nje pa bodo že prihod
nje leto začeli prihajati novi hrošči.

TANJA GAZVODA

samo za sestre, zakristija, pripravljalnica, 
soba za zdravila, za sveče in hostije, ku
hinja, sprejemnica, vratarnica, knjižnica, 
šivalnica, rezervna soba za goste itd.

“Moli in delaj!”
Takšno je geslo karmeličank, ki ga je 

s svojim zgledom dala sv. Terezija. Trdila 
je, da v združenju z Bogom delo ni muka, 
ampak slast. Njihova glavna naloga je 
nedvomno notranji apostolat molitve in 
žrtve s predajo vsega življenja. Posebno 
mesta zavzema molitev za svetost du

hovnikov in za misijone, prav tako pa 
molijo za dobrotnike in vse, ki se jim 
priporočajo v molitev. Da je molitveno 
življenje nemoteno, je drugim ljudem 
prepovedan vstop v klavzuro ne glede na 
spol ali starost. Izjeme iz upravičenega 
razloga mora posebej določiti škof. Tako 
so na primer tudi sestre v teh petih letih 
v Mirni Peči, ko so bile brez svojega du
hovnika in pravega samostana, bogo
služje lahko obiskovale v mirnopeški žup
nijski cerkvi, za kar so imele posebno 
dovoljenje.

V samostanu se menjavata delo in 
molitev, pa tudi razvedrilo in počitek. 
Karmeličanke vstajajo zgodaj, ob 4.30, 
dan pa začnejo s hvalnicami, enournim 
premišljevanjem in mašo. Sledi delo in 
spet molitev. Dve uri trajajoče skupno 
razvedrilo jih sestrsko povezuje. Hrana je 
preprosta, a zadostna, mesa pa ne uživa
jo, razen v času bolezni. Dan končajo z 
večernim premišljevanjem in nočno 
molitvijo.

Delo v klavzuri je različno. Sv. Tere
zija Jezusova je želela, naj opravljajo dela, 
ki ne zavzemajo tako duha, da bi jih ovi
rala misliti na Boga. Vsaka sestra se mora 
potruditi in po svojih močeh pomagati 
preživljati skupnost. Karmeličanke v Mir
ni Peči oskrbujejo svoj vrt, kjer pridelajo 
predvsem zelenjavo. Pečejo tudi hostije, 
in to za 9 okoliških župnij, odlikujejo pa 
se tudi s krašenjem sveč za različne pri
ložnosti, kot so na primer krst, poroka 
ipd., perejo cerkveno perilo, kuhajo žup
niku... Ukvarjajo se s čebelarjenjem in

Biti človek molitve
Ena izmed smernic za vstop v Karmel 

je:” Kdor želi vstopiti v red, mora biti 
človek molitve, težiti za najvišjo popol
nostjo, pustiti vse iz ljubezni do Kristusa, 
biti zdrav, trezne presoje, kar olajša prila
goditev življenju, v katerem je združe
vanje z Bogom v samoti povezano s 
sestrinsko pomočjo v skupnosti in z idea
lom evangelijskih svetov.” Dekle, ki jo 
privlači molitev in samota v Karmelu, naj 
ima smisel za življenje iz vere in veliko 
ljubezen do Kristusa. Čeprav starost ni 
omejena, je zaželjeno, da ima najmanj 18 
let. Dobro je, če ima poklicno izobrazbo 
in osebno življenjsko zrelost.

In kakšen je postopek včlanitve v red? 
Postulat traja pol leta, po preobleki je v 
noviciatu eno leto, časne zaobljube nare
di za tri leta, nato pa so še večne zaobl
jube do smrti. Po preobleki prejme pos- 
tulantka novo ime, ki ga določi priorica, 
ponavadi v soglasju z njo, in redovno 
obleko, ki je karmeličanka nikoli več ne 
odloži, ker je znamenje njenega posve
čenja. S slovesnimi večnimi zaobljubami 
se sestra odpove vsaki osebni lastnini ter 
se do smrti poveže s svojim samostanom 
in redom.

Mnogim je nerazumljivo, da se nek
do odloči za takšen način življenja, in 
odgovor se delno skriva tudi v naslednji 
kitici ene izmed njihovih pesmi. “Zakaj 
sem mogla zapustiti vse, kar ljubilo je 
srce? Zato, ker našla sem Življenje, zato, 
da Bog bo moje vse...”

LIDIJA MURN

AVTOMOBILSKI VETERANI
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Krka najuglednejše slovensko podjetje

I .
Novomeška Krka je nauglednejše slovensko podjetje, njen generalni direk
tor Miloš Kovačič pa najuspešnejši direktor. Taki so rezultati ankete med 
direktorji 500 največjih in najhitreje rastočih slovenskih podjetij, v kateri sta 
tako Krka kot Kovačič prepričljivo na prvem mestu. Ob tem laskavem 
naslovu, še enem več za uspešno Krko, je z njenim generalnim direktorjem 
Milošem Kovačičem stekel pogovor. Poleg tega prav te dni poteka 35 let, kar 
je Kovačič prišel v Krko, njen generalni direktor pa je od 1984.

“Za Krko in zame osebno sta to veliki 
priznanji, še posebej, ker so nam jih dode
lili direktorji največjih slovenskih podjetij, 
se pravi ljudje, ki poznajo razmere v našem 
gospodarstvu. Priznanji sta prišli v času, ko 
se je Krka privatizirala, ko delničarji pri
čakujejo dobre rezultate in jasno perspek
tivo. Da neka firma postane najuglednejša, 
je odvisno od več činiteljev. Zelo pomemb
no je, da ima dobro in primerno veliko to
varno in proizvodnjo, ki je znana in cenje
na ne samo doma, ampak tudi v svetu; da 
ta firma proizvaja kakovostne izdelke, da 
ima dober razvoj in da je tudi po prodaji 
in dobičku v samem vrhu. In to Krka je. Po 
dobičku smo prvi v Sloveniji, po izvozu smo 
na 3. mestu; na 1. mestu je Revoz, ki pa, 
realno gledano, ni slovenski izvoznik, je pa 
to Gorenje, ki je po tej listi na 2. mestu. 
Krka poleg tega 3-krat več izvaža, kot uva
ža, ogromno prispeva v državno blagajno 
in je med prvimi tremi v državi po pozitiv
ni devizni bilanci. To so najtrdnejše točke 
za oceno uspešnosti podjetja. Vendar je 
Krka dobila naslov najuglednejšega pod
jetja, za to pa je potrebna ne samo vrhun
ska uspešnost, ampak še nekaj več. Za to 
moraš biti uspešen tudi na drugih pod
ročjih. Krka je pomembno ime v sloven
skem športu, ki ga izdatno podpira, tako 
slovenskega kot vrhunskega, še posebej pa 
šport v Novem mestu, saj skoraj vse, kar v 
športu tu kaj velja, nosi Krkino ime. Druga 
stvar pa je Krkina izdatna in stalna podpo
ra kulturni dejavnosti, od slikarskih raz
stav, knjižnjega sejma, domače Krkine kul
turne dejavnosti do Krkinega gledališkega 
kluba, sponzoriranja grafičnega bienala, 
podpore novomeškim in drugim dolenj
skim kulturnim inštitucijam in tako naprej. 
Pomemben je tudi Krkin prispevek na po
dročju zdravstva, spet tako na ravni države 
kot doma v Novem mestu. Vse to in še 
marsikaj drugega, tudi nastopi naših ljudi 
in njihovi stiki s pomembnimi ljudmi po 
svetu, Krkina gostoljubnost, naša zdravi
lišča, Otočec, ne nazadnje prijetna Krkina 
zidanica na Trški gori, vse to doprinaša k 
ugledu Krke. In da ne pozabim naših pro
tokolarnih objektov, kot so vila Tartini v 
Strunjanu, vila Epos na Bledu, kamor za
hajajo najvišji domači in tuji državniki in 
drugi ugledni ljudje. Krka je seveda tudi 
medijsko zanimiva firma. Znani in ugled
ni pa nismo samo doma, ampak tudi v tuji
ni. Po svetu imamo kar 32 predstavništev 
•n firm, v katerih je zaposlenih okoli 300 
strokovnjakov. V tujini veliko vlagamo v 
promocijo naših proizvodov, prisotni smo 
tako v Moskvi, Varšavi, Zagrebu, na Du
naju, v Nevv Yorku, Tokiu in še marsikje.”

• Sedaj je Krka delniška družba. Kdo so
njeni delničarji?
“Od januarja letos poslujemo kot del

niška družba, lastniki so znani: skoraj 25 
odst. delnic imamo krkaši, 35 odst. imajo 
zunanji delničarji, Slovenci, ki so svoje cer
tifikate vložili v Krko: teh je okoli 80.000, 
med njimi je nekaj manj kot pol Dolenjcev 
in Belokranjcev, ki pa imajo največje števi
lo delnic, okoli 900.000 od skupaj 3,5 mili
jona vseh Krkinih delnic; na drugem me
stu so Ljubljančani, ki so po številu delni
čarjev pred Dolenjci in Belokranjci, po šte
vilu delnic pa ne. Potem sledijo drugi Slo

venci. Okoli 20 odst. delnic imajo inves
ticijske družbe, med katerimi je na prvem 
mestu Slovenska nacionalna družba, ki ima 
okoli 140.000 delnic, sledijo investicijske 
družbe Triglav, Nika in štajerski Infond. Ti 
lastniki Krke bodo imeli v bodoče pomem
bno vlogo, tu pa sta še pokojninski in od
škodninski sklad, ki imata vsak po okoli 10 
odst. Krkinih delnic, se pravi skupaj toli
ko kot investicijske družbe. Taka je da
našnja lastniška struktura Krke. Na prvi 
skupščini, ki bo 19. junija, bodo delničarji 
postavili nadzorni svet, ta pa bo imenoval 
upravo, se pravi generalnega direktoija in 
člane uprave. Uprava bo 4-članska, njen 
član mora biti tudi delavski direktor, ki pa 
ne bo profesionalec.”

• Koliko je sedaj vredna Krkina delni
ca in kakšna je prava vrednost Krke?
“Ko smo razpisali delnice, je bila nomi

nalna vrednost Krkine delnice 4.000 tolar
jev, danes pa na borzi dosega vrednost med 
17 in 18 tisočaki. Sedaj vidimo, kaj smo 
Dolenjci zamudili, ko jih takrat nismo več 
kupili. Krka ni vredna 300 milijonov mark, 
na kolikor je bila ocenjena, danes, po enem 
letu, je že vredna 700 milijonov mark, trž
no, tehnološko, kapacitativno, ekološko, 
kadrovsko pa še precej več. Ko so ocenje
vali podjetja v Sloveniji, niso ocenjevali 
znanja, tehnologije, imidža, marketinga. 
Thko je bila Krka podcenjena. Ljudje se pri 
nas še ne zavedajo, kaj je to delničarstvo. 
Celo vodilne ljudi v Krki sem moral sko
raj prisiliti, da so kupili po 1.000 delnic, in 
to po polovični ceni. Vsi so takrat nekaj 
gradili pa zidanice popravljali, vključno z 
mano, vsi smo nekaj kupovali. Če bi tisti 
denar, ki sem ga takrat vložil v zidanico, 
dal za Krkine delnice, bi danes lahko kupil 
pet takih zidanic...”

• Vendar so Krkine delnice na borzi
dosegle že precej večjo vrednost. Zakaj
je njihova vrednost na borzi padla?
“Zato, ker se je povpraševanje tujih

bank, ki so imele nalogo, da kupijo Krki
ne in Lekove delnice - apetit po uspešni 
slovenski farmacevtski industriji je v tujini 
velik - zaustavilo, ko je Banka Slovenije 
uvedla skrbniški račun za tujce pri sloven
ski banki. Zato je povpraševanje padlo in 
s tem tudi cena. To pa je bil tudi naš cilj. 
Vrednost Krkinih delnic je na borzi hitro 
naraščala, znašla je že 25 tisočakov in več. 
Obstajala je nevarnost, da bi majhni delni
čarji začeli na veliko prodajati svoje del
nice, pokupili pa bi jih tujci, za katere mi 
ne bi vedeli, ne kdo so ne s kakšnim na
menom so se polastili naših delnic. Tako bi 
tujec lahko prišel do 20 odst. delnic in bi 
imel kontrolni delež v Krki. In ta tujec bi 
kaj lahko bil nekdo, ki mu je Krka trn v peti 
v državah Cefte in nekdanje Sovjetske zve
ze. V svetovni špici v farmacevtski indus
triji so trije taki, ki jim mi 'nagajamo’ na 
teh tržiščih, in vsak od njih ima čez 40 mili
jard dolarjev letne prodaje, slovenski bru
to nacionalni dohodek pa je 15 milijard 
dolarjev. Takim je 100 milijonov dolarjev 
drobiž. Potem pa bi se začela drugačna pe
sem! Takoj 500 ljudi na cesto in program 
zožiti, delali bi samo njegove proizvode, on 
bi se polastil naše dobro vpeljane in uspeš
ne prodajne mreže, naših tržišč, obdržal

naše na trgih uveljavljeno in cenjeno ime, 
Krke, take, kot je sedaj, pa bi bilo konec. 
Tako je ukrep Banke Slovenije za Krko 
prišel v zadnjem času. Ko je cena zaradi 
tega začela padati, so ljudje nehali proda
jati Krkine delnice. Medtem bodo sprejeli 
zakon, ki bo preprečeval tako imenovane 
sovražne prevzeme in tudi sicer uvedel red 
na tem področju. Ko bo to urejeno, bo jas
no tudi novo lastništvo. Mislim, da bo maj
hnih zunanjih delničarjev zmeraj manj. Kaj 
so ti vložili? Certifikat, in še to ne celega, 
za katerega so dobili delnice, ki so danes 
vredne denimo 2.000 mark. Kaj bo sedaj s 
temi delnicami čakal na dividende? Števi
lo majhnih delničarjev se bo gotovo zelo 
zmanjšalo in to je za Krko dobro. Težko je 
namreč delati z več kot 90.000 lastniki, 
kolikor nas je sedaj.”

• Kakšen bo po vašem mnenju inte
res lastnikov Krke in kakšna so vaša
predvidevanja glede Krkinih delnic?
“Dividende ne smejo biti prvi interes 

lastnikov, tu dobiš nekaj odstotkov. Last
niki bi morali imeti interes, da je Krka vse 
bogatejša in več vredna, s tem pa tudi njene 
delnice na borzi. In ko se tak lastnik znaj
de v stiski, lahko dobro proda svoje del
nice. Če bi ves dobiček razdelili za divi
dende, ne bi bili nikoli nič vredni. Sedaj 
moramo po zakonu delničarjem deliti do
biček za štiri leta nazaj. Če bi jim dali toli
ko, kot bi radi, bi Krka propadla. V štirih 
letih, od 1993 do 1996, je imela Krka 10 
milijard tolaijev dobička, nikakor ne sme
mo razdeliti več kot tretjino tega, pa še to 
je veliko. Že tretjina, kolikor bomo pred
lagali, je 35 milijonov mark. Toliko bomo 
morali dati ljudem, ki za Krko niso nikoli 
nič naredili, ki so zastonj dobili certifikat 
in so ga vložili v Krko. To je tragedija pri
vatizacije. Naj v zvezi s tem povem anek
doto. Pred časom me je po telefonu pokli
cal upokojenec, ki je bil v Krki v službi

samo 2 leti. Zakon pa je dal pri privatiza
ciji vsem zaposlenim in nekdanjim zapo
slenim enako pravico ne glede na to, ali si 
bil v službi pol leta ali pa 40 let. No, ta 
upokojenec me je poklical in mi dejal, da 
je zelo hvaležen, da je bil dve leti v službi 
v Krki, ker če bi vložil certifikat v tista 
podjetja, kjer je bil potem v službi, ne bi 
nič dobil. Kot bivši krkaš je lahko cel cer
tifikat v vrednosti 4.000 mark vložil v Krko 
in dobil delnice po nominalni vrednosti, se 
pravi po 4.000 tolarjev. Ujel je ravno pravi 
trenutek in prodal delnice po več kot 20 
tisočakov za delnico in si tako brez enega 
tolarja iz svojega žepa kupil nov avto. Pa 
še druga zgodba. Neki borzni posrednik je 
v javni prodaji kupil za milijon mark Kr
kinih delnic po 8.000 tolarjev delnico. Ja
nuarja, ko naše delnice še niso kotirale na 
borzi, je bil v stiski in nam jih je ponudil 
po 12.000 tolarjev. Jaz sem imel takrat kup 
obveznosti, dolgo sem bil na poti, stvar se 
je zavlekla. Ko sem februarja prišel nazaj, 
so bile naše delnice že na borzi in njihova 
vrednost je hitro rasla. Seveda jih ni več 
ponujal nam po 12 tisočakov, ampak jih je 
na borzi prodal po 24.000 in v enem me
secu zaslužil milijon mark - in še davka ni 
plačal. Ampak, kar je bilo, je bilo. Zdaj 
smo tukaj, naše delnice so na borzi. Ver
jetno bo njihova cena še nekaj zrasla, po
tem se bo pa rast umirila. Vedeti je treba, 
da je 3,5 milijona Krkinih delnic. Ce dose
že delnica vrednost 20 tisočakov, je to 700 
milijard tolarjev, to je 500 milijonov dola
rjev, to je pa že špica. Morda bo vrednost 
še zrasla, a potem, ko bomo še vlagali.”

• Kakšen je Krkina strategija in
kakšen bo njen nadaljnji razvoj?
“Krkina strategija je začrtana za 10 let 

naprej. Naša tržna moč na naših tradicio
nalnih trgih od Strunjana do Vladivosto
ka je stabilna. V tem delu sveta smo pri
sotni že več kot 30 let, ustreza nam tudi,

da je v vzhodni Evropi in na območju nek
danje Sovjetske zveze nastalo več držav, 
ker tako nismo več odvisni od centralizi
rane birokracije in od državnih proraču
nov, marveč od bolnic, zdravnikov, privat
nikov, ki distribuirajo zdravila, tako kot v 
Sloveniji. To je za Krko dolgoročno strateš
ko dobro, zato bomo na naših največjih 
trgih v bližnji prihodnosti postavili lastne 
proizvodnje, tako v Moskvi, na Hrvaškem, 
v Varšavi. V Novem mestu gradimo najmo
dernejšo farmacevtsko tovarno, to je zad
nja investicija v Ločni; v Šentjerneju bomo 
gradili zato, ker moramo proizvodnjo an
tibiotikov iz Ločne zaradi strogih zahtev 
preseliti, da se ne meša proizvodnja anti
biotikov s proizvodnjo trdih farmacevtskih 
oblik. Še naprej bomo izdelovali tako ime
novana generična zdravila, to so kopije tis
tih najnovejših in najbolje prodajanih zdra
vil, ki so jih bogate multinacionalke iz
umile, pa jim je patentna zaščita potekla. 
Danes Krka izdeluje 12 od 20 najbolje pro
dajanih zdravil na svetu, naš cilj pa je, da 
bomo od 50 najbolje prodajanih izdelova
li 30 zdravil. To lahko naredimo z lastnim 
znanjem, nikakor pa ne moremo računati, 
da bomo mi naredili novo svetovno po
membno zdravilo. Razvoj takega novega 
preparata, ki ga da multinacionalka na trg, 
stane 300 in več milijonov dolarjev in naj
manj 4.000 ljudi mora delati na raziskavah. 
Lani je imela Krka 300 milijonov dolaijev 
prodaje v farmacevtiki, celotna Krka z 
Zdravilišči in drugimi dejavnostmi pa je 
imela 314 milijonov dolarjev prodaje. 
Letošnji plan farmacevtske proizvodnje je 
za 25 milijonov dolarjev večji, kot je bila 
lanska realizacija, celotni Krkin plan za 
letos pa znaša 350 milijonov dolaijev. Leta 
2000 pa mora Krka prodati za 500 mili
jonov dolarjev proizvodov in storitev, od 
tega 80 odst. v izvoz.”

ANDREJ BARTEU

NORVEŠKI SKLADATELJ SAEVERUD IN BOŽIDAR JAKAC

Trajne niti prijateljstva

Prijateljski avtoportret s Haraldom Saeverudom, ki ga je Jakac naslikal v olju leta 1975

Prejšnji teden so v norveškem mestu Bergen, ki ga ljubitelji resne glasbe 
poznajo kot rojstni kraj svetovno znanega skladatelja Edvarda Griega, praznov
ali stoletnico rojstva še enega svojih meščanov, ki se je uveljavil v svetu glasbe; 
17. aprila je namreč minilo sto let od rojstva skladatelja Haralda Saeveruda.

Pri praznovanjih stoletnice so organiza
torji precejšen poudarek dali tudi Sloveniji 
oziroma našemu slikarju Božidarju Jakcu. V 
bergenskem pokrajinskem muzeju Hord»je 
predsednik Milan Kučan odprl pregledno 
razstavo izbranih Jakčevih del. Imeni norveš
kega skladatelja in slovenskega slikarja sta 
tesno povezani, saj sta bila umetnika velika 
prijatelja, njuno druženje pa se je odrazilo 
tudi v delih, ki sta jih ustvarila.

Kdor vsaj malo pozna Jakčev slikarski 
opus, temu je gotovo zbudil pozornost barv
ni portret mladega svetlolasega moža z iz
razitim razumniškim videzom. Jakac je skla
datelja večkrat upodobil, vendar je še pose
bej znamenit prav ta portret, ki je bil dlje časa 
na Norveškem, potem pa je po Saeverudovi 
želji prišel v Slovenijo, kjer ga zdaj hrani 
Moderna galerija. Po mnenju dr. Milčka Ko- 
mclja spada oljni portret mladega Saeveruda 
med Jakčeve osrednje umetnine in je anto
logijsko delo slovenskega portretnega slikar
stva. V umetnostni zbirki Jakčevih podarjenih 
del, ki jih hrani Dolenjski muzej, velik del pa 
jih je razstavljenih v Jakčevem domu v Novem 
mestu, je tudi oljna slika, na kateri se je Jakac 
leta 1975 upodobil skupaj z norveškim pri
jateljem Saeverudom.

Kdo je bil Harald Saeverud? Rodil se je 
17. aprila leta 1897 v Bergnu na Norveškem, 
umrl pa je pred petimi leti. Študiral je v rod
nem mestu in v Berlinu. V domovini je delal 
kot skladatelj in dirigent. Napisal je precej 
orkestralnih del, med njimi so najbolj znane 
simfonije, precej skladb za komorne sestave, 
nekaj klavirskih sonat in veliko sonatin. Med 
drugimi je napisal tudi scensko glasbo za 
Peera Gynta.

Študij v Berlinu je bil tista življenjska toč
ka, ki je zbližala norveškega in slovenskega 
umetnika. Leta 1922 sta se umetnika v tem 
mestu spoznala. Jakac je tega leta prišel iz 
Prage v Berlin na obisk k prijatelju slikarju 
Josipu Gorupu pl. Slavinskemu, pri njem pa 
je spoznal Saeveruda, ki je prav v tistem času 
študiral na berlinski Visoki glasbeni šoli. Med 
vsemi tremi umetniki so se hitro spletle pri
jateljske vezi, srečanje pa je porodilo tudi na
stanek enega najbolj znanih Jakčevih portre
tov. Gorup je imel v svojem ateljeju priprav
ljeno prazno platno. Ponudil ga je Jakcu, da 
bi nanj naslikal mladega norveškega kompo
nista. Kot se spominja Jakčeva vdova Tatjana, 
je Jakac portret dokončal v dveh dneh.

Prijateljske vezi, sklenjene v Berlinu, so 
ostale čvrste, saj sta se norveški skladatelj in

naš slikar pozneje še večkrat srečala. Leta 
1925 sta se srečala v Parizu, skupaj pa sta 
odšla tudi na izlet po severnoafriških deželah. 
Tudi v zakonski stan sta stopila skoraj isto
časno, in sicer leta 1934, med Jakčevo in Sae- 
verudovo poroko pa je bilo le dva dni razlike. 
Vsi štirje mladoporočenci so se po poročnih 
potovanjih dobili v Benetkah in skupaj odpo
tovali na tridnevni obisk Slovenije. Jakac je 
norveškemu prijatelju razkazal Ljubljano, 
seveda pa ga je peljal še na izlet po njegovi 
ljubljeni in tako pogosto slikani Dolenjski.

Šledilo je Saeverudovo povabilo in leta 
1936 je Jakac s svojo stalno sopotnico, ženo 
Tatjano, odpotoval na Norveško. Ta zanimiva 
severna dežela je bila za slikarja zanimiv barv
ni fenomen. Kot je sam zapisal, je na Nor
veškem doživel temno skalo barv, ki jo je 
potem “skušal uveljaviti tudi na naših pozno
jesenskih mokrih pokrajinah”. Na Norveškem 
je Jakac portretiral Saeverudovo družino, na 
izletih na podeželje pa je nastalo veliko števi
lo risb, olj in drugih slik. Tatjana Jakac.se 
spominja, da sta z možem Norveško skupaj 
obiskala tudi za 30. obletnico svoje poroke. V 
vseh teh letih je nastalo veliko Saeverudovih 
portretov; nekatere hranijo na Norveškem, 
drugi so v slovenskih zbirkah.

Ker je pripravljalni odbor za praznova
nje stoletnice Šaeverudovega rojstva med zbi
ranjem gradiva za prireditev našel veliko do
kumentov o prijateljstvu med Saeverudom in 
Jakcem, so se organizatorji odločili, da v pri
reditve vključijo tudi Jakčevo razstavo. Pred
stavniki odbora so pred časom prišli na obisk 
v Slovenijo, pred kratkim pa je bila pri nas še 
posebna tričlanska delegacija, ki je opravila 
zaključne pogovore v zvezi z razstavo in drugi
mi prireditvami. Tako je v Bergen odpotoval 
obsežen izbor Jakčevih del, večina jih je iz 
stalne zbirke v Jakčevi galeriji v Kostanjevici 
in iz zbirke Dolenjskega muzeja. Poleg del, ki 
so nastala na Norveškem, so razstavljena tudi 
podobe Novega mesta, slike z dolenjsko kra
jino, portreti staršev, mladostnih prijateljev in 
sodobnikov, dela, nastala v Pragi, kjer je Jakac 
študiral, ter podoba z značilnim nočnim po
gledom s Šaeverudovega balkona v Berlinu.

Jakčevo razstavo v Bergnu je odprl pred
sednik Milan Kučan, ki seje ob tej priložnosti 
srečal tudi z norveškim kraljem Haraldom V. 
Norveški kralj je namreč istega dne v Bergenu 
odprl Saeverudov dom in ga razglasil za mu
zej. V muzeju, kjer je postavljena Jakčeva 
razstava, sta na otvoritvi nastopila tudi slo
venska glasbenika, violinist Tomaž Lorenz in 
harfistka Mojca Zobko. Razstava bo odprta 
do srede avgusta. MILAN MARKELJ
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Tam ob ognju našem si sežemo v roke...

Novomeški taborniki se vedno znova v spominih vračamo na travnik pod 
otoškim gradom, kjer smo v letih 1952 in 1953 imeli naše prve tabore in tam 
hkrati vodili tudi tabore učiteljišča, pionirjev in novomeških vajencev ter 
mladih delavcev. Na sliki: tabor v jutranji tišini.

Geslo francoskega pisatelja in filozofa, razsvetljenca in predhodnika 
romantike Jeana Jacquesa Rousseauja (1712-1778) iz njegovega 
pedagoškega romana Emile “Nazaj k naravi!’’ (1762) je v začetku 20. 
stoletja spodbudila po svetu več mladinskih gibanj. Bila so sicer povsem 
ločena, v življenje pa so jih priklicali starejši v skrbi za zdrav duševni in 
telesni razvoj mladine. Silen razmah industrije, velika, prostorsko utes
njena mesta in prve ekološke katastrofe z zastrupljanjem ozračja, vse to 
je začelo dušiti vzgojo mladine. Ponovno naj bi jo približali življenju v 
naravi. Rodili sta se gozdovniška in skavtska organizacija.

Kdo so gozdovniki? Kaj počnejajo 
skavti? So oboji začetniki taborništva?

Gozdovniško organizacijo je leta 1902 
v Ameriki ustanovil naravoslovec, pi
satelj, slikar in veliki romantik Ernest 
Thompson Seton (1860-1946). Že kot 
dečka ga je prevzela kanadska prostra
nost gozdov, divjine in živali. Na svojem 
posestvu v ZDA je 1902 ustanovil prvo 
gozdovnikško enoto, kjer si je pridobil 
mlade prijatelje, mladina pa svetovno 
gozdovniško taborniško gibanja. A goz- 
dovništvo je bilo res bolj gibanje kot,or- 
ganizacija estetov, ljubiteljev ter obču
dovalcev narave in indijanskih tradicij, pa 
vendarle je bilo hkrati tudi novo mladin
sko gibanje.

Sest let za Setonom v ZDA je v An
gliji zaživelo najmočnejše mladinsko ta
borniško gibanje - skavtstvo. Duh mu je 
vtisnil in razvoj usmeril general Baden 
Powell (1874-1941). Poleti 1907 je prire
dil poskusni tabor za 20 fantov in jih na 
prostem pod šotori uvajal v iz svojih iz
kušenj zamišljeno naravno življenje. V 
skavtih je vzbujal nekolikanj pozabljene 
vrline, saj naj bi bili vztrajni, hrabri, iznaj
dljivi, zanesljivi in delavni, rasli naj bi 
skraka z vsem tem, kar potijuje “moškost 
in spretnost”. Baden Powell je ustvaril 
nepolitično mladinsko organizacijo, kije 
poudarjala disciplino in red tudi s po
močjo enotnega kroja, predsem pa je raz
vil učinkovite vzgojne metode. Skavtizem 
se je naglo razširil po vsem svetu. Danes 
je v več kot 150 državah v skavtskih vr
stah 16 milijonov ljudi.

Ideja taborništva tudi v N. mestu
Skavtska organizacija se je pojavila na 

nekdanjih jugoslovanskih tleh leta 1911, 
v Ljubljani leta 1921. Knjižnica Mirana 
Jarca hrani v rokopisni zbirki redek oh
ranjen primer časopisa Trdinov skavt, 
glasilo, ki je izšlo v Novem mestu proti * 
koncu 1940. Iz njega zvemo, da so okto- Jj 
bra 1936 v Novem mestu ustanovili “pri- § 
pravljalno edinico” za Trdinov steg skav- H 
tov. Konec leta 1940 je bilo v njem 45 | 
članov. Starešina je bil Bojan Kraigher, “• 
načelnik Božo Oblak, tajnik Mirko Jug, 
blagajnik Lojze Šonc in gospodar Marko 
Bulc. Pokojni zdravnik dr. Božo Oblak je

bil v letih 1955/56 starosta Rodu gorjan
skih tabornikov.

No, pa smo pri sedanjih novomeških 
tabornikih. Aprila 1951 smo v Ljubljani 
na pobudo nekdanjih slovenskih gozdov
nikov ter skavtov ustanovili Združenje 
tabornikov Slovenije. Že v jeseni 1951 je 
v novomeški gimnaziji začel delovati 
pripravljalni odbor za ustanovitev ta
bornikov. Družina gorjanskih tabornikov 
(DGT) je zaživela na ustanovnem obč
nem zboru 27. aprila 1952. Tik pred njeno 
45-letnico povejmo, da so bili ustanovni 
člani družine Tone Furlan, Tomaž Ho
čevar, Zmago Kastelic, Marjan Kuhar, 
Tone MaTkelj, Marjan Moškon, Bine 
Novak, Peter Novak, Franc Pečelin, An
drej Pelko, Zdenka Penca, Tiček Vahter, 
prof. Jože Glonar in pisec tega pregleda, 
ki sem taborniško idejo iz Ljubljane pri
nesel v srce Dolenjske. Družina je imela 
ob rojstvu 46 članov in članic.

Kot kvas je raslo članstvo. V jeseni 
1952 naj je bilo že nekaj nad sto in dru
žino smo preimenovali v višjo enoto: v 
Rod gorjanskih tabornikov (RGT). Leta 
1959 je imel rod 220 članov in članic.

Odlikovalo nas je predvsem delo. Že 
junija 1952 smo pomagali pripraviti prvi 
tabor učiteljišča na Otočcu. Na otoški jasi 
je takoj sledil pionirski tabor novomeških 
otrok, od 1. do 21. avgusta pa smo prav

Eno izmed prvih srečanj s spretnost
mi tabornikov: priprava ogenjčka. 
Spominček s sprehoda v Ragov log.

Tam ob ognju našem
si sežemo v roke,
plamen ne ugašen nam je srce...

Kakor lepe sanje 
spomin bo na te dni,
•ko se spomniš nanje, 
srce vzdrhti.

Saj mladost je naša 
kot lepa majska noč; 
vsak dan bo lep spomin, krasan, 
vedno lep in vedno vroč.

Ob pomoči starejših članov
Tesno povezanost z naravo so že od 

prvih dni mlade organizacije potrjevala 
tudi imena naših enot. Kdo izmed nek
danjih ali sedanjih članov ne pomni 
Družine zelenih otokov, Jutranje zarje, 
Prijateljev Krke in prisrčne, od vseh ljub
ljene Družine medvedkov in čebelic? Pa 
imena njihovih vodov: Gad, Jelen, Jež, 
Newa, Orel, Strela, Češnjev cvet, Lastov
ka, Planika, Bele breze, Bela košuta, 
Ciklame, Črni gamsi, Mavrica, Plamen, 
Sinji galeb, Srnjaki, Vzhajajoče sonce! 
Najmlajši so uživali v vodih, ki so jih 
poimenovali Gams, Jastreb, Sulc, Čebe
la svetlokrila, Rosna kapljica in Zlati 
metulj.

Koliko strahu in dvomov na nočni 
straži: ko prilomasti iz gozda ježek, se 
mu je dobro umakniti - dokler ne 
spoznaš vseh skrivnosti narave...

Prvi klub starejših tabornikov Strela 
je zaživel v rodu zelo zgodaj in je še zdaj 
najstarejši tabornišku klub v Sloveniji. V 
njem je delala “elita dolenjskega tabor
ništva”, o kateri je Maja Klemenčič, zdaj 
poročena Mlinarič v Mariboru, pred 10 
leti v jubilejni Streli zapisala: “Za nas, 
mlade tabornice in tabornike, so bili člani 
voda Strela nekaj posebnega: samo gle
dale smo jih, kako so obvladovali tabor
niške veščine!”

Taborništvo v Novem mestu je imelo 
srečno roko pri izbiri vodilnih kadrov v 
vodih in družinah. Ogromno zaslug za 
njihovo dobro vzgojo ter hitro rast ima 
dolgoletni ugledni starešina odreda prof. 
Marjan Dobovšek. Z ženo Elzo, kije bila 
medvedkom in čebelicam druga mama, 
sta bistveno pripomogla k priljubljenosti 
taborništva v mestu in v pokrajini.

Ustanovne člane družine sem že na
vedel. Prišteti jim moram kar dolgo vr
sto predanih tabornikov, ki jim gre za
sluga, da je bil naš rod med najus
pešnejšimi taborniškimi enotami v Slo
veniji. Mnogi njegovi člani so bili ust
varjalni delavci tudi v vodstvu slovenskih 
in celo nekdanjih jugoslovanskih tabor
niških organizacij. Najvišje slovensko 
priznanje: trak partizanskega odreda, je 
dobil RGT kar trikrat. Tudi zanj so za
služni vsi vodniki in vodnice, načelniki in 
starešine oz. vodje naših enot.

Med njimi so bili ali so še vedno: prof. 
Vlada Jankovič, Tit Dobršek, Marjan 
Moškon, Andrej Pelko, Črtko Rugelj, 
Erna Robar, Vili Pavlič, Janez Korošec, 
Tomaž in Jože Dobovšek, Mirko Rupnik, 
Jože Gričar, Peter Simič, Franc Blažon, 
Branko Lukič, Janko Goleš, Maja, Mar
jeta in Marjan Potrč, Joža in Slave Pav
lin, Vinko Vidrih, Zdenka Penca, Marko 
in Mojca Grein, Maja in Janez Badovi-

tam preizkusili naše skromno znanje na 
prvem taboru družine. V septembru 1952 
smo bili na I. taboru slovenskih taborni
kov v Dol. Toplicah. Drugega maja 1953 
smo se pri Miklavžu srečali z borci Gor
janskega bataljona ob 11. obletnici usta
novitve njihove slavne enote.

Na tisoče ogenjčkov je zagorelo...
Taborništvo je prineslo v Novo mesto 

nekaj novega: polet s svežimi, privlačnimi 
delovnimi načrti organizacije, polne 
navdušenih mladih tabornikov in ta
bornic. Vodovi sestanki in izleti, učenje 
spretnosti in znanj, o kakršnih se prej 
nikomur ni niti sanjalo, prijetno druženje 
z vrstniki, ki si sami izberejo najspo
sobnejšega za vodnika ali vodnico. Vsak 
je lahko našel samega sebe, vod je razvi
jal kolektivnega duha tovarištva brez 
prisile, a s prijetno zabavo. Ugled sle
hernega je rastel in se gradil na znanju, 
nikoli ne na moči.

Taborništvo je velika igra, ki postane 
šola za življenje, spoznaš pa jo kasneje, ko 
odrasteš. Ta preprosta, a temeljito preiz
kušena resnica je cementirala naše vrste. 
Naučili smo se samostojnosti in odgovor
nosti, predvsem pa osebne skromnosti.

Močna navezanost na naravo nas je 
vabila, da smo jo načrtno spoznavali, 
vzljubili in - varovali. Za mnoge je bilo to 
enkratno doživljanje narave, njene lepote 
in njenih skrivnosti. Tovarištvo v vodu in 
kasneje v klubu nam je dajalo občutek, da 
si sredi pravih prijateljev, na katere se 
lahko vedno zaneseš.

Krava požrla svileno srajco...
“...Največ prostega časa sem po

rabil za delo pri tabornikih. Leta 
1952 sem bil prvič kot gost na tabo- 
ru, ki ga je organiziral Tone Gošnik 
na Otočcu. Tam je zdaj kamp. Leta 
1954 sem bil na Vinici že kot stare
šina. Pridobil sem veliko izkušenj in 
doživel tudi marsikaj smešnega. Tako 
je hotel kurir pri igri Vdor v tabor 
prenesti sporočilo do jambora. Bra
nilci smo imeli vse dobro zastraženo, 
prazna je bila le okoli 25 m velika 
jasa okoli jambora. Kurir se je za
podil po tej jasi. Ko je bil že blizu 
jambora, se je naenkrat prevrnil. Dva 
čuvaja, ki sta branila tisti del, sta na
mreč napela vrv, in bila je prava 
sreča, da se kurir ni poškodoval. No, 
dogodivščin še ni bilo konec. Pri pad
cu si je umazal lepo svileno srajco. 
Opral jo je, ko pa jo je sušil, je s sos
ednjega travnika prišla krava. Last
nik srajce je lahko videl le še rokav, 
ki je visel kravi iz gobca... ”

MARJAN DOBOVŠEK 
(Stezice 250 - 1997)

Ali ste že kdaj pomislili, kako je mest
nemu otroku, ki se v naravi prvič sreča z 
njeno globoko, pretresljivo lepoto, ko 
spozna zvezde in se lahko po njih orien
tira ali ko na nočni straži s sotovarišem 
pazi na speči tabor in prisluhne, verjetno 
spet prvič v življenju, nočni govorici go
zda, oblakov in vetra, pa živali, ki ponoči 
ne spijo in žive krog njega?

Zamislite se vsaj za hipec v otrokovo 
srečo, ko v snegu prepozna razlike med 
sledmi bežečega zajca in srne ali lisice! 
Ali znate z eno samo vžigalico prižgati 
ogenj, si skuhati na prostem čaj ali kosi
lo? Bi znali zavezati ranjeno ali potolčeno 
koleno, si prišiti gumb ali zaplato na raz
trgano obleko? Malih spretnosti, korist
nih higienskih navad, pohodov v naravo 
poleti in pozimi, navajanja na vzdržnost 
in premagovanje telesnih težav in privz- 
gajanja vztrajnosti pri slehernme delu, 
tega je bilo in je še vedno veliko v vseh 
delovnih navadah in načrtih tabornikov.

Zato ponavljam: taborništvo je bilo in 
je velika šola tovarištva in čvrstega pri
jateljstva mladih ljudi. Na neštetih krat
kih in daljših izletih, pohodih in zlasti na 
poletnih ter zimskih taborih pa smo ved
no radi zakurili vsaj skromen ogenjček, 
na taborih tudi velike pagodne ognje. 
Njihovi plameni so nas prežarili in še bolj 
utrjevali v tovarištvu ter zvestobi. Tu so 
donele v večer ali v noč prijetne besede:

NI JIH VEČ
Zdaj ni več toplih poletnih večerov, 
ni več šotorov, ne mehkih poti, 
ni več akacij, kjer prvič sem srečal 
tvoje zasunjene, modre oči.

Zdaj ni več tihih zasanjanih gajev 
in belih jader že davno več ni, 
vse je otožno, brez konca in kraja 
in mi smo se kakor galebi razšli.

Veter, le veter šepeče med veje 
in skrite sanje med pravljice tke, 
le tisti bori še vedno šumijo 
in včasih misel nam tjakaj še spe.

Da med spomini za hip povasuje, 
tam sredi nedoživetih stvari, 
tam, kjer nekdaj so cvetele ciklame, 
tam, kjer smo srečni, presrečni bili.

SLAVKO LESAR 
(objava v Streli 17.3.1957)

nec, Jernej Klemenc, prof. Dušan Mo
dic, Bosiljka Jovanovič, Slavko Kastelic, 
Adolf Šuštar, Cveto Moro, Miha Hrova
tič, Milan Gutman, Danica Zupančič, 
Mirko Vesel, Andrej Kotnik in z njim vsi 
člani sedanjega vodstva rodu. Poleg na
štetih seveda še marsikdo, ki sem ga mor
da zgoraj v naglici nehote prezrl.

Po 45 letih plodnega dela
Danes je v znova kipečem življenju v 

RGT 173 članov in članic, ki delajo v 26 
vodih in 6 klubih. Vodi jih starešina An
drej Kotnik, načelnik rodu je Gregor 
Gutman, tajnik Marko Rems, blagajni
čarka Maja Badovinec in gospodar Rudi 
Omahen. Skupino za murne usmerja Ja
nez Badovinec, gozdovnike in gozdovnice 
Matic Škof, popotnike in popotnice Jure 
Kocuvan, ki ureja tudi novo Strelo, čol
narjenje ima na skrbi Jacques Gros. A. 
Kotnik in G. Gutman skrbita še za izlet- 
ništvo in izobraževanje, Marko Gošnik pa 
za obveščanje.

Rod ima velik večnamenski šotor, 60 
šotorov, celotno kuhinjo za tabor, opre
mo za montažno kuhinjo, 6 kanujev, 1 
kajak ter jopiče za otroke proti utopitvi 
ter razno orodje. In najnovejša prido
bitev: novomeški taborniki imamo tudi že 
domačo stran na internetu...

Zato: iskrena hvala vsem, ki goje ta
borniško misel v mestu in na Dolenjskem 
naprej! Sebi in našim otrokom vcepljajo 
bistvo sožitja človeka z naravo. Človeštvo 
se mora vrniti k naravi, od katere se tako 
strašno naglo oddaljujemo! In vendarle 
moramo postati in ostati njen del v na
ravnem razvoju.

Zato je še vedno resničen in usodno 
potreben davni klic francoskega misle
ca: Nazaj k naravi! S taborništvom, brez 
ideološke navlake. T0NE GOŠNIK

Enkrat tabornik - zmerom 
tabornik

Glasilo dolenjskih tabornikov, časo
pis Strelo, je nekaj časa urejal tudi 
Novomeščan Tit Dobršek, zdaj direktor 
časopisne družbe Delo. Pred desetimi 
leti se je rad odzval in napisal za jubilej
no številko Strele, ki je izšla v maju 1987, 
zanimiv prispevek o letih svojega tabor
ništva in novinarstva.

“...Tako se mi je po svoje logično 
primerilo, da sem bil kot tabornik novi
nar in kot novinar tabornik. Kot tabor
nik sem namreč urejal glasih dolenjskih 
tabornikov Strelo pa brigadno glasilo 
Partizanski Rog in zletno glasilo na Je
lovici. Kot novinar sem po taborniško 
zasledoval dogodke in ljudi, iskal orien
tacijo po zvezdah in mahu, odvozlaval 
in zavozlaval vozle, signaliziral bralcem 
v vrsticah in med vrsticami.

Hočem reči: čeprav sem že davno 
zapustil taborniške vrste in se podal v 
svet, sem po duši ostal tabornik. Enkrat 
tabornik, zmerom tabornik...

... Vendar pa zame taborništvo m sa
mo nekakšna nostalgija po zelenem, po 
naravi, ampak je hkrati tudi velika šola 
življenja. To pa je tisto, kar te še toliko 
močneje oblikuje.

Mislim na tistega nemirnega iščo
čega, raziskovalnega duha, ki ti ga da 
taborništvo, na pokončnost, ki se utrdi 
med trdno stoječimi debli, na upornost, 
ki se porodi iz številnih preizkušenj v 
naravi, na skladnost z okoljem, česar te 
nauči globlje spoznavanje naravnih za
konov. To ti ostane, kot tudi določen ob
čutek za mero in dimenzije stvari, saj sa
mo tabornik pozna vso mehkobo smre
kovih iglic, ko iz jih napravi ležišče..."

pm°ga



NAGRADI V NOVO 
MESTO IN ZDOLE
Žreb je izmed reševalcev 7. na

gradne križanke izbral Albino Mark
ovič iz Novega mesta in Jano Čer- 
noga z Zdol. Markovičeva bo preje
la 6.000 tolarjev denarne nagrade, 
Černogova pa knjižno nagrado. Na
grajenkama čestitamo.

Rešite današnjo križanko in jo 
pošljite najkasneje do 8. maja na 
naslov: Dolenjski list, Glavni trg 24, 
p.p. 212, 8001 Novo mesto, s pripi
som KRIŽANKA 8. Ovojnico brez 
poštne znamke lahko oddate v naš 
poštni nabiralnik pri vhodu v stavbo 
uredništva v Novem mestu.

•
Namesto denaija bo prvi izžre

banec tokratne križanke deležen po
sebne nagrade - 10-dnevnega biva
nja za eno osebo v prijetnem turis
tičnem objektu v Moravskih Topli
cah. Za kateri objekt gre, bodo re
ševalci izvedeli po pravilno izpolnje
nem geslu za sliko, zapišemo pa lah
ko, da je tamkaj moč bivati v devetih 
lepo opremljenih sobah. Nudijo pol
penzion in možnost kuhanja; 5-dnev- 
ni polpenzion stane 149 mark, za 7- 
dnevni polpenzion je treba odšteti 
199 mark, 7 dni bivanja v apartma
ju pa stane 99 mark. Za 1. maj bodo 
obiskovalci deležni svečane večerje 
v kmečki čardi, vse dodatne infor
macije pa dobite po telefonu 069/26- 
434 ali 48-646.

REŠITEV 7. NAGRADNE 
KRIŽANKE

Pravilna rešitev 7. nagradne križanke 
se, brano v vodoravnih vrsticah, glasi: 
ORIKS, PEDAL, BOJETU, B, 
ANEMIČNOST, EPIREC, CARTER, 
RADIN, LAJAVKA, TRI, TLA, VAUD, 
AVON, AVARI, NE, ETE, DANA, ADN, 
ANKARA, APARAT, HIALIN, SATAN.
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TRČENJE

Sentjemejčani na sceni
Vsi, ki spremljamo glasbo na našem območju, se pravi na Dolenj
skem, vemo, da je poleg Novega mesta v tem pogledu precej močan 
Šentjernej. Iz tega kraja je izšlo kar lepo število glasbenih skupin, v njih 
pa se je preizkusilo več bolj ali manj obetavnih glasbenikov. Ena od 
šentjemejskih skupin je tudi Durhmarsh.

Člani te skupine so po letih sicer mla
di, po glasbenih izkušnjah pa že prekal
jeni borci. Z glasbo se namreč ukvarjajo 
že več let. Igrali so v različnih zasedbah, 
predvsem v svojem domačem kraju, in 
preigravali tuje uspešnice. Tega so se na
veličali in prišel je čas, ko so se odločili, 
da poskusijo z lastnim programom. Ok
tobra 1993 sta se takrat desetletni bobnar 
Marko Grubar in nekaj let starejši brat 
Boštjan, ki igra klaviature, odločila, da 
sestavita zasedbo, ki bo igrala sodobnejšo 
in njima bolj všečno glasbo. K sodelova
nju sta pritegnila še bratranca Roberta 
Grubaija, ki igra kitaro, in basista Deja
na Mencina. Tako je bila začetna posta
va zbrana in pričeli so z vajami.

Zadeva je lepo stekla, le pevca niso 
našli. Boštjan in njegov sošolec Janez 
Verbič sta se mnogokrat pogovarjala o 
glasbi, v pogovorih pa je J anez omenil, da 
tudi sam prepeva. Povabili so ga na vaje 
in kmalu ugotovili, da se kar dobro uja
mejo. Tako je bila skupina z imenom 
Durhmarsh sestavljena.

V tej zasedbi so imeli nekaj živih na
stopov, na katerih so v glavnem na zahte
vo poslušalcev preigravali tuje uspešnice 
iz sodobnega rockerskega žanra. S tem 
seveda niso bili najbolj zadovoljni, kar je 
sprožilo nesoglasja v skupini. Različni 
pogledi na glasbo, različni interesi in ci
lji so botrovali Dejanovemu odhodu iz 
skupine. Razšli so se prijateljsko in so 
ostali v zelo dobrih odnosih. Prav v tem 
času je razpadla še ena šentjernejska sku
pina, z imenom Drunkers. Basist Uroš 
Kušljan je tako ostal brez skupine, brez 
basista pa so bili durhmarshovci. Vse os
talo je že zgodovina, se zdaj radi pošalijo 
fantje.

Lansko leto je bilo zanje zelo plodno. 
Odšli so v Velenje, v studio Dynamic, in 
posneli enajst avtorskih skladb. Dve sta 
v slovenskem, ostale pa v angleškem je
ziku. Pri delu v studiu sta jim pomagala

producent Zvone Hranjec, ki ga pozna
mo kot kitarista skupine Chateau, in Aleš 
Uranjek, bobnar skupine Šank Rock. nji
hov nekdanji basist Čveto Polak pa je bil 
eden tistih, ki so odločilno pripomogli, da 
so projekt dokončali. O glasbi sami pravi
jo, da je mešanica funka, rapa in metala. 
Ta zvrst glasbe pri nas še ni uveljavljena, 
kar je za člane skupine dodaten izziv. 
Spodbudo pa vidijo tudi v sporočilih, ki 
jih posredujejo v besedilih svojih skladb. 
Gre za ekološko usmerjena besedila, na
perjena proti trdim drogam, rasizmu, 
nosijo pa še druga pozitivna moralna 
sporočila.

In zakaj prevladujejo besedila v 
angleščini? To je eno od vročih vprašanj, 
saj prekomerna uporaba angleščine v 
skladbah slovenskih skupin sproža po
lemike, v katerih se oglašajo tudi taki, ki

se na glasbo kot tako ne razumejo prav 
dosti. Odgovorili so mi, da so sprva po
skušali s slovenskimi teksti, vendar so 
prišli do spoznanja, da mnogo lažje iz
ražajo svoja čustva in mnenja o stvareh, 
o katerih govorijo, v angleščini. “To je 
pogojeno s tem glasbenim žanrom, in 
pika!” zatrjujejo.

Avtor glasbe je Boštjan, tekste piše 
Janez, aranžmaje naredijo skupaj. Janez 
je zadolžen tudi za podobo benda in za 
grafično oblikovanje naslovnice zgoš
čenke, plakatov ipd. Menedžerstvo je v 
Robertovih rokah. Stvari so se lotili z vso 
resnostjo in odgovornostjo. Poudarjajo, 
da različni glasbeni okusi v skupini pripo
morejo k skupnemu cilju in raznolikosti 
njihove glasbe. V bližnji prihodnosti želi
jo izdati prvenec (verjetno jeseni), posne
ti video spot in prodreti na širšo glasbeno 
sceno. Eden pomembnejših nastopov jih 
čaka te dni na celjskem sejmu, naslednji 
bo na študentski cvičkariji v Ljubljani, 
potem je tu Rock Otočec, naslednji pa 
kdove kje.

SEBASTIJAN SROVIN

Rok Golob 
& Stop the band

Nedolgo tega je pri Helidonu izšel 
novi album skupine Rok Golob & Stop 
the band na kompaktni plošči in kaseti. 
Skupina, ki je nastala pred dvema letoma, 
seje s svojo energično jazz-rock-pop glas
bo hitro uveljavila na slovenski glasbeni 
sceni. Nastopili so na jazz festivalu v Lju
bljani, nastopali po vsej Sloveniji in bili 
gostje televizijskih in radijskih oddaj. V 
skupini igra vrsta odličnih glasbenikov na 
čelu z Rokom Golobom, ki je avtor glasbe 
ter igra na klaviature in tolkala. Pred dve
ma letoma je pri Helidonu izdal zanimiv 
album Rokland, vse skladbe na njem pa 
je napisal in odigral sam na fazličnih inš
trumentih. Kot avtor glasbe je sodeloval 
s filharmoničnim orkestrom, Big bandom 
RTVS in drugimi zasedbami, Dolenjci pa 
ga poznamo kot glasbenega sodelavca pri 
umetniških projektih inscenatorja Ma
tjaža Bergerja (Duh=Kost, proslava ob 
250-letnici novomeške gimnazije).

V skupini igrajo še: Igor Bezget kita
ro, Primož Flajšman saksofon, Rok Ko
ritnik bobne, Goran Šabovic pa bas. Pri 
ustvaijanju najnovejšega albuma so sode
lovali še številni drugi glasbeniki. Pri 
skladbi Filmska uvertura je denimo sode
lovalo okoli 150 glasbenikov simfonič
nega orkestra, zbora in benda pod vod
stvom dirigenta Tomaža Habeta. Med 
sodelujočimi glasbeniki na novem albu
mu so še: Aleš Rendla in Roman Ratej 
(bobni in tolkala), Miha Meglič (kitara), 
Matej Rihter (trobenta) idr.

Na albumu je tako posnete obilo 
vrhunske zabavne glasbe, od hitrega fun
ka, zanimivih jazz-rockovskih tem, rit- 
miziranega latina in groovanja do čust
venih balad in filmsko pompoznega vzdu
šja. In čeprav je album glasbeno dokaj 
zahteven, bo najbrž naletel na ugoden 
odmev ne samo pri poznavalcih, ampak 
tudi pri glasbeno malo manj razgledanih 
poslušalcih.

^praktičniK 
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Shranjevanje
srebrnine

Marsikdaj ne vemo, kako bi 
shranili predmete iz srebra, da ne bi po
temneli. Najboljša zaščita pred potemnitvi- 
jo je pogosta uporaba in shranjevanje v 
predalih oziroma omarah. Preden srebrni
no shranite, jo premažite s tankim slojem 
glicerina, posamezne predmete pa zavijte 
v aluminijasto folijo. Okolju prijaznejši je 
svileni papir, ki ne vsebuje klora in kislin, 
kajti srebro ob stiku s klorom in kislinami 
potemni. Nakit hranite v s klobučevino 
podloženih šatuljah. V predal s priborom 
dajte nekaj bakrenih kovancev, pomagal 
pa bo tudi kos krede. Med naložene sre
brne krožnike položite svilen papir. Drago
ceni svečniki pa bodo najbolje zaščiteni v 
vrečki iz mehkega blaga. Dobro je vedeti, 
da s srebrnim jedilnim priborom ni pripo
ročljivo jesti jajc, solate, krompirja, rib ali 
pa ga morate takoj po uporabi temeljito 
umiti. Srebro namreč reagira na žveplo, ki 
je v teh živilih.

Fižolova solata 
s tunino

Potrebujemo: 30 dag belega fižola, 15 dag 
v lastnem soku vložene tu-nine iz 
konzerve, 6 vloženih sladkih fefe-ronov, 
nekaj sardelinih filetov, 1 žlico od-cejenih 
kaper, 5 žlic belega vinskega kisa, sol, zm
let bel poper, po želji žličko sladkorja, 8 
žlic olja (najbolje olivnega). Pre-bran in 
opran fižol čez noč namočimo in ga drugi 
dan v vodi, v katerem se je namakal, sku
hamo do mehkega (seveda pa lahko 
vzamemo tudi fižol iz konzerve). Kuhan 
fižol dobro odcedimo. Tunino raztrgamo 
z vilicami, feferone narežemo na majhne 
koščke in oboje primešamo fižolu. Sardel
ne filete drobno sesekljamo in jih skupaj s 
kaprami, s kisom, s prav malo soli, s po
prom in po želji z žličko sladkorja ume
šamo v preliv. Z vilicami vtepemo vanj še 
olje. Solato prelijemo s pripravljenim pre
livom in dobro premešamo. Fižolova sola
ta s tunino je nasitna jed, pripravljena po 
tem receptu zadošča za 6 obrokov. Ponu
dimo jo s kruhom. Če vzamemo tuno, kon- 
servirano v olju, količino olja v prelivu ob
čutno zmanjšamo.

Zloglasna plesen
■ Ob toplem in sušnem vremenu 

se na večini kulturnih rastlin, 
zlasti če so pregnojene z dušikom, pojavi
jo belkaste in moknate prevleke. To je zlo
glasna pepelasta plesen. O njeni vinograd
niški obliki (oidiju) morajo več vedeti vi
nogradniki, če hočejo obvarovati pridelek, 
v vrtičkarstvu pa je pepelasta plesen nevar
na predvsem jagodam, kosmuljam, kuma
ram, vrtnicam, begonijam itd. in seveda 
sadnemu drevju. Marsikdo je opustil sicer 
odlično  jablanovo sorto jonatan (ali njene 
križance)  prav zaradi občutljivosti za jab
lanovo pepelasto plesen. Škropljenje je 
neizbežno. Proti pepelasti plesni najbolj 
učinkujejo žveplo oz. njegovi pripravki 
(pepelin, thiovit), vendar le ob dovolj to
plem vremenu (nad 15°C), dobro pa se 
obnesejo tudi nekateri organski fungicidi, 
kot so karathane, sabithane, anvil, rubi- 
gan idr. Škropljenje je treba ponavadi 
ponavljati, zato je treba dosledno spošto
vati strokovna navodila na embalaži, po
sebno glede karence, to je časa, ki mora 
obvezno preteči od zadnjega škropljenja 
do uživanja plodov.

Odpadna toplota 
- toplotni vir (1)

Odpadna toplota pri različnih 
tehnoloških procesih je zelo zanimiv in 
največkrat cenen vir toplote pri uporabi to
plotnih črpalk, vendar ni bolj kot v gospo
dinjstvih uporabna v industriji. Toplota, ki 
nastaja pri različnih tehnoloških procesih 
kot stranski produkt, je največkrat na viš
jem temperaturnem nivoju. Največjo te
žavo lahko predstavlja kemična agresiv
nost nosilnega medija, zato ga je potreb
no včasih prečistiti, nevtralizirati ipd., kar 
delno podraži celotno investicijo. V mar
sikaterem primeru lahko združimo hladil
no napravo in toplotno črpalko v eno na
pravo ali sistem in si tako prihranimo 
stroške za hlajenje oziroma ogrevanje, kar 
že v nekaj letih upraviči vloženo investici
jo. Nasvete o racionalni rabi energije v 
vašem domu lahko dobite brezplačno v 
energetskih svetovalnih pisarnah.
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NAŠE KORENINE

Tone Supančič iz Dobove z ženo Ano

Vklenjen 
v kolesje smrti

Tisto noč je bilo dokaj mirno. Tone 
se je stiskal v svoji luknji in poskusil 
ujeti nekajjrenutkov spanca. A komaj 
je priprl oči, že je stopila predenj ba
bica Ana z Obreža. S palico ga je po
trepljala po desni nogi in dejala: “To
ne, v to nogo boš ranjen.” Tone jo je 
hotel še kaj vprašati, kajti zvijal se je v 
spanju in govoril tako glasno, da je 
pritegnil pozornost vojakov iz sosed
nje luknje. “Kaj je bilo?” so ga spra
ševali. Bili so Nemci in niso razumeli 
slovenskih besed, ki jih je momljal 
Tone. Njemu pa se tudi ni zdelo vred
no razlagati nočnega privida. “Ah nič, 
nekaj se mi je sanjalo,” jim je odvrnil 
in poskušal spet zaspati. A zdaj je bilo 
že teže. Z one strani fronte se je ogla
šal gost topniški ogenj in izstrelki so 
padali po nemških obrambnih polo
žajih. Vse je bilo precej nenavadno, saj 
so jih ponavadi zavezniki ponoči pustili 
pri miru.

In kako je Tone Supančič, fant, do
ma z Velikega Obreža pri Dobovi, 
pravzaprav zašel v ta pekel na nemških 
obrambnih linijah? Nič se mu ni bilo 
treba truditi. Za to so poskrbeli drugi. 
Taka je njegova zgodba.

Brezskrbno mladost je preživel v 
domačem kraju, v sosednjih Rigoncih 
pa se je pri kovaškem mojstru Furlanu 
izučil kovaštva. Ko so Posavje zasedli 
Nemci, je tudi Tone, tako kot njegov 
oče, delal pri železnici. V Zidanem 
Mostu je popravljal lokomotive. Nem
ci so ga z večjo skupino štajerskih že
lezničarjev kmalu preselili na Semme
ring. Tam so slovenski fantje zamenjali 
Avstrijce, ki jih je Hitlerjev vojaški 
stroj poslal umirat na rusko fronto.

Preko Semmeringa so se valile vo
jaške kompozicije, pogosto pa tudi 
transporti z živinskimi vagoni, nabiti
mi s prestrašenimi, lačnimi in žejnimi 
civilisti. To so bili Židje na poti v tabo
rišča smrti. Trpečim so pomagali tako, 
da so jim v vagone tihotapili vodo. Iz 
Rusije pa so pričeli prihajati vojni ujet
niki. Nemci so jih dodelili slovenskim 
železničarjem. Ker so bili Rusi do smr
ti sestradani, so jih Slovenci najprej 
nahranili, potem pa še naučili dela na 
železnici. S tem pa so izpolnili tajni 
nacistični načrt, kajti tudi s Slovenci so 
Nemci imeli podobne namene kot prej 
z Avstrijci: vpoklicati jih v vojsko. An
ton je bil nemški poldržavljan in izog
niti se mobilizaciji bi pomenilo kazen 
za njegove svojce, zato se je uklonil. 
Potihoma pa je računal, da se mu bo 
kmalu ponudila priložnost za prebeg 
na drugo stran. A Židje, Avstrijci, rus
ki ujetniki, Slovenci in milijoni drugih 
so bili le ujetniki v velikanskem nečlo
veškem uničevalnem stroju, ki ga je 
posameznik živ le težko zapustil, ko je 
že padel v njegovo kolesje.

Tone je bil mobiliziran 19. novem
bra 1943. Ko je odhajal, mu je mati 
dejala: “Tone, jaz grem s teboj. Moja 
molitev in moja misel te bo vseskozi 
spremljala.” In v roke mu je stisnila 
božjo podobico.

Nekaj mesecev kasneje je bil Tone 
že med nemškimi vojaki, ki so se 
vkrcavali na vlak na innsbruški želez
niški postaji. Ko je stala Tonetova četa 
pred kasarno, pripravljena za pot na 
vlak, se je Tone spomnil podobice, ki 
mu jo je dala mama. Ostala je v kasar
ni. Planil je po stopnicah nazaj. Po
dobica ga je res čakala. Stisnil jo je k 
sebi in stekel. Spodaj so ga že nestrp
no čakali. Četa je zaradi njega zamu
jala pri vkrcavanju. Komandir je že 
pričel kričati, a njegov glas je utonil v 
detonacijah letalskih bomb. Četa je 
letalski napad preživela v zaklonišču, 
z nemško natančnostjo pa so pozneje 
zračunali, da bi se Tone in njegovi, če 
bi izpred kasarne odšli pravočasno, 
nahajali ravno ob vagonih-cistemah na 
železniških tirih. Te so letalske bombe 
pognale v zrak in zažgale. V tistem 
peklu bi težko kdo preživel.

Materina podobica je Toneta po
tem spremljala po Italiji in Franciji in 
v enem od bunkerjev ob Kanalu verjet
no tudi ostala. Tone je še dostikrat gle
dal smrti v oči, a zaman je iskal pri
ložnosti, da bi prešel na ono stran. Ve
del je, da Nemci vsak tak poskus 
kaznujejo s kroglo.

Tiste oktobrske noči leta štiriin- 
štirideset pa se mu je ponudila pri
ložnost. Zavezniki so po junijski ofen
zivi čez Kanal prodrli že daleč v not
ranjost, le mostišče na Nizozemskem 
ob reki Maas se jim je krčevito upira
lo. Na enem od najbolj izpostavljenih 
položajev je bil zakopan tudi Tone. 
Topovska zavesa, ki je tolkla po prvih 
linijah, se je zdaj pomaknila nazaj in 
tisti, ki so preživeli ogenj, so vedeli, kaj 
sledi. In res, kmalu je bilo slišati glas 
motorjev in Tone je na oni strani za
gledal človeško postavo, ki se je dvig
nila v mraku. Lahko bi streljal in jo 
pregnal, a je sklenil: “Zdaj ali nikoli!” 
Vojak onkraj je zalučal ročno bombo. 
Zakotalila se je v Tonetovo luknjo. 
Kanadčan, ki jo je zalučal, je to na
pravil zelo neprevidno, saj jo je odvr
gel prezgodaj, in Tone bi jo lahko, ka
kor so ga učili, vrgel nazaj. A jo je le 
brcnil v kot in čakal. Nenadoma ga je 
zagrnila tema.

Vendar se tiste oktobrske noči 
Tonetu račun ni izšel tako kot je pred
videval. Kanadčani so res vdrli v nem
ške jarke in odpeljali nekaj ujetnikov, 
Toneta pa so pustili. Mislili so, da je 
mrtev ali pa ga sploh opazili niso, saj 
gaje prekrila tenka plast zemlje. Našli 
so ga Nemci in ga odpeljali v zaledje. 
Rana na desni nogi je bila tako huda, 
da mu ni bilo treba več na fronto.

Po koncu vojne se je Tone vrnil k 
svojim na Obrežu, sedaj pa živi z ženo 
Ano v Dobovi. Je upokojenec, dva
krat oče in trikrat dedek. Je tudi živ 
dokaz, da še tako precizno naravna
no in na videz neuničljivo kolesje smr
ti, kakršno je bilo Hitlerjevo, lahko 
premaga drobna smet, ki se ji pravi 
človek.

TONE JAKŠE

PODZEMNI SVET LOŠKEGA POTOKA

Los iz potoške jame
Loški Potok je značilno kraško in z gozdovi poraščeno območje, ki 
skriva nekaj deset jam. Nekaj je znanih, še več pa je takih, za katere ve 
le malokdo. Sploh se o potoškem krasu ve malo, čeprav je denimo v 
leksikonih kot značilna kraška uvala omenjena dolina, v kateri leži 
vas Retje. Tega najverjetneje ne vedo niti vsi Potočani. Nič manj 
skrivnosti ne skrivajo sosednje Travniško polje pa številna brezna in 
jame, ki so razsejane po vsej občini. Celo okostje velikega losa v 
Naravoslovnem muzeju v Ljubljani je iz teh krajev.

Pred drugo svetovno vojno je izšla 
knjiga Kraški svet in njegovi pojavi izpod 
peresa znanega spelologa Pavla Kunaver
ja. Danes bi najbrž težko našli še kakšen 
izvod. Dobršen del njene vsebine je na
menjen opisu kraških pojavov na območ
ju Loškega Potoka. Opisi, izmere jam in 
brezen kažejo na to, daje omenjeni stro
kovnjak s svojo tovarišijo kar temeljito 
raziskoval naše podzemlje.

Stari, a izredno redki zapisi pričajo, 
da so kraško krajino Loškega Potoka 
raziskovali že konec prejšnjega stoletja. 
Med starejšimi ljudmi je krožilo veliko 
zgodb in pravljic, katerih dogajanje je 
povezano s podzemljem. Vse te povesti 
so več ali manj povezane s tragedijami, 
miti in verovanji, saj je nekdaj in tudi še 
danes podzemlje zbujalo strahospošto
vanje. Starejši, zdaj že pokojni ljudje, so 
vedeli povedati, da so se neki ljudje 
(raziskovalci) s čolni pripeljali iz Križne 
jame pod samo vas Retje. Vas stoji na treh 
skalah, pod njo pa je veliko jezero. Odtod 
bojazen, da se vas lahko ob potresu 
pogrezne v vodo.

Pripovedke tudi govore o tem, kako 
je podzemlje požrlo vole z vozom, pa da 
je pes padel v brezno, ven pa pritaval čisto 
na drugem koncu doline. Teh pripovedk, 
ki so se nekdaj prenašale iz roda v rod, je 
vse manj znanih, gotovo pa je v njih zrno 
resnice. Da je res voda pod Retjami, ki 
sicer nimajo nobenega vodnega izvira, 
priča dejstvo, da se podzemna voda ob 
močnejšem deževju naglo dvigne in

poplavi sicer plodno polje, včasih pa zalije 
tudi del vasi. Številni kraški izviri nabru- 
hajo ogromno vode, ki se naglo umakne 
in pod zemljo odteče v sosednjo Loško 
dolino.

Kako razčlenjeno je to podzemlje, 
kaže primer s Travniškega polja, ki se ob 
deževju spremeni v ogromno jezero, vode 
pa odtekajo v ribniško območje.

Kunaverje v 8. številki Mladike 1932. 
leta - takrat je bil star nekaj nad 40 let - 
opisal, kako so raziskovali jame v Loškem 
Potoku. “Veseli smo dopoldne odšli iz 
Ribnice in se preko Nove Štifte napotili 
v Loški Potok. Vmes smo se spustili v 
neko jamo, a v njej nismo odkrili nič po
sebnega. Šli smo preko Kaliča, od koder 
se je pred nami odprla potoška dolina. 
Prespali smo v Travniku in jo drugi dan 
mahnili proti Jelenovemu žlebu. Prvo 
smo se ustavili pri jami Čudovka, kije tik 
nad Travnikom pri Beli vodi. Prišli smo do 
globine 24 m, do tal pa nismo mogli, ker 
je bila polna odpadkov in tramovja. 
Kmalu pod Belo vodo je čudovita dolina. 
Pod rušo smo našli polno požiralnikov in 
največji med njimi se imenuje Pavletova 
jama. Poleg vhoda ni bilo nobenega dre
vesa. pa so nam ljudje, ki so v bližini ko
sili, posodili težak lojtrni voz, da smo nanj 
navezali lestvice. Po 37 metrih smo doseg
li dno. Od tu smo še sedem metrov napre
dovali navzdol, kjer so stene močno zasi- 
gane. Z razbijanjem smo skušali naprej, 
a ni šlo. Skozi ozko odprtino smo vrgli 
kamen, ki je bučal še globoko navzdol.

Bog ve, kam drži, pravijo, da je 500 m 
globoka.

Šele zvečer smo prispeli v Jelenov 
žleb. Prespali smo na prostem in se drugo 
jutro napotili proti Glažuti. Komaj pet 
minut pred Glažuto, smo na desni strani 
opazili udor. Kmalu smo se spustili skozi 
ozek vhod v jamo. Vsem je zastal dih, saj 
smo pristali v čudoviti, 16 m dolgi in 4 
metre široki dvorani s čudovitimi kapni
ki. Med gruščem je tovariš našeLrog 
evropskega losa. Ko smo odstranili prvo 
kamenje, smo našli mnogo kosti. Zave
dali smo se, da smo našli nekaj pomemb
nega, zato smo iz jame odnesli samo rog 
in ga drugi dan oddali v muzej v Ljubljani. 
Takoj so tja poslali zoologa in preparator- 
ja. Tako smo iz jame spravili celega losa. 
Danes stoji velikan v muzeju, ki mu odra
sel človek sega komaj do gobca. Kako je 
zašel v jamo, je težko pojasniti. Ni pa bil 
edini. Našli smo še več kosti, ostali deli 
pa so neznano kam izginili.”

Pavel Kunaver opisuje mnoge jame. 
Skice in načrti bi bili še danes dragoceni. 
Mnogo jeze stresa na tujce, ki so ropali 
naše jame, še bolj pa na domače bogataše, 
ki ne žrtvujejo za znanost niti beliča.

Seveda se je s temi jamami med zad
njo vojno marsikaj dogajalo, samo pod
zemlje pa je verjetno nedotaknjeno. Ob
močje, ki ga opisujem, je le na pol razis
kano ali pa so raziskave izgubljene. Neka
tere jame so zasute, nekaj zaradi naravnih 
pojavov, nekaj zaradi človekovih pose
gov. Mnogo jam je nastalo na novo, koli
ko, pa je težko reči. Za to bi moral obsta
jati kataster, ki pa je verjetno le pobožna 
želja. Naši jamarji radi zahajajo na tuje, 
a bi dovolj jam za svoje ljubiteljske in 
raziskovalne namene našli doma. Prav 
gotovo današnja oprema dovoljuje drz
nejše raziskave kot tista, ki sta jo nek
daj uporabljala Kunaver in njegova to
varišija.

ALBIN KOŠMERL

NARAVNE ZNAMENITOSTI DOLENJSKE

Ribniški okameneli svatje
Na robu Velike gore nad Ribnico stojijo mogočne kamnite postave. 
Pravzaprav se iz gozda dviguje cela skalna stena, visoka do 50 in celo 
60 metrov, ki jo nekoliko bolj poetični ljudski spomin opisuje kot 
okamenele svate. Pravi, da je na njihovi poti čez Veliko goro sonce tako 
močno svetilo, da se je nevesta ustrašila za svojo lepo obleko in je sonce 
preklela. Takoj zatem so vsi svatje z nevesto in ženinom vred okamene
li. Samo muzikant se je zgrozil nad tem, kar je rekla nevesta, zato je 
ostal v človeški podobi in jo je odnesel le z okamenelim mezincem.

Kamnite skalne stene na robu Velike 
gore poleg te hranijo še drugo zanimivo 
pripovedko. Pod stenami je vhod v ma
njšo jamo, znano po imenu Lintvernova 
jama. Po ljudskem izročilu naj bi v njej 
prebival zmaj - lintvern. Rad je ugrabljal 
mlada dekleta in prebivalcem delal še 
druge nevšečnosti. Ko so zgradili kapeli
co sv. Maijete pri Dolenji vasi, zmaja ni 
bilo več na spregled. Pred jamo so stali 
trije leseni krizi, zato so kraju rekli Pri 
treh križih.

Obe pripovedki v svojem Vodniku po 
jugoslovanskih Alpah iz leta 1922 ome
nja Rudolf Badjura, naš veliki mojster 
izletništva. Njegovi izletniški vodniki po 
Sloveniji, ki jih je izdal v času med vojna
ma, so še zdaj klasika tovrstne literature 
pri nas, in kljub temu da je od njihovega 
izida minilo 70 ali več let, so številni izle
ti še vedno aktualni in več kot zanimivi. 
Badjura opisuje pot iz Ribnice do okame- 
nelih svatov in Lintvernove jame, ki je 
danes izziv za stezosledce in raziskovalce 
neznanega sveta. Svetuje pot iz Zadolja 
jugovzhodno po dolini ter nato skozi gozd 
do poseke Plaz in navzgor pod Stene 
oziroma Ribniške svate. Pot je v vodniku 
opisana zelo natančno, z minutami hoje 
med posameznimi orientacijskimi toč
kami, med katerimi so nekatere po toli
ko letih že izginile. Zato danes do okame- 
nelih svatov laže pridemo po gozdni ce
sti, ki drži iz Zadolja v južne predele Ve
like gore. Po njej se pripeljemo do razce
pa na nadmorski višini 900 metrov, od
koder drži proti Okamenelim svatom 
gozdna cesta. Malo pred njimi se konča 
in navzgor se odcepi označena pot proti 
razglednem pomolu na vrhu Ribniških

svatov. Morda je najlepše celotno pot 
prehoditi kar peš - po sledeh Badjurove
ga izleta ali po označeni stezi iz Zadolja, 
ki se kmalu priključi na gozdno cesto. 
Zaradi obilice gozdnih cest je zelo pri
vlačen vzpon na Veliko goro z gorskim 
kolesom. Pri orientaciji pomaga turis
tična karta Ribniška dolina v merilu 
1:50.000.

Od omenjenega razcepa pridemo na 
razgledni rob v približno pol ure, za ogled 
svatov iz neposredne bližine si vzamemo 
nekoliko več časa. Skozi gozd si moramo

sami poiskati prehod do njih. Srečanje z 
okamenelimi svati je prav posebna, že kar 
visokogorska izkušnja pod osupljivo mo
gočnim in razčlenjenim skalnim oste
njem. Naravoslovno je to zelo pester kraj, 
kjer raste visokogorsko rastlinstvo, 
gnezdijo krokarji in kjer poleg tega pri
tegne še razgled z roba nad prepadi. Pod 
nami se kot na dlani razprostira Ribnica 
z okolico in nezgrešljivo Sv. Ano nad njo, 
medtem ko se v daljavah dvigujejo vzpe
tine osrednje Slovenije z višjimi gorami v 
ozadju. To je res kraj, kjer se zdi, da čas 
teče drugače. Silne širjave in globine na
vajajo na misel, da bodo okamenela bitja 
zdaj zdaj premaknila svoje otrdele noge 
ter se podala na pot navzdol. Toda svet se, 
tako se vsaj zdi, ne premakne. Ribniška 
dolina uživa toploto pomladi in tudi na 
Veliki gori je sonce že dovolj močno, da 
vabi v prijetne postanke - pri svatih, nad 
njimi, kjerkoli. DARI0 CORTESE

Ribniški okameneli svatje so mogočne skalne postave visoko na Veliki gori



Poznal je prebrisanega 
tolovaja Haceta

Iva in France Dolšak (z vnukom Jurčkom) sta poznala razbojnika Antona 
Haceta, o katerem je bil posnet celo film.

Cefizelj je bil gromozanski razbojnik, ki je umoril sedem ljudi in tri 
ženske, je zapisal Fran Milčinski v svojih Butalcih. Pred drugo svetovno 
vojno pa je bil po vsej Sloveniji znan tolovaj oz. razbojnik Anton 
Hace, ki pa ni nikoli nobenega umoril in sploh ni bil nasilen razen 
enkrat, ko je nekje pri Bledu skočil pred kočijo, v kateri se je peljal 
general Srb. Tolovaj Hace je takrat zapovedal generalu le, naj se takoj 
sleče, in general je urno ubogal. Hace se je slekel in pustil generalu 
svojo obleko, sam pa se je preoblekel v generalsko uniformo. To je 
sam Hace pripovedoval po vojni Francu Dolšaku iz Karlovice, ta pa je 
spomine obudil za Dolenjski list.

“Hace mi je pripovedoval zgodbe iz 
svojega življenja, ko sem bil po opravkih 
v Ložu. Tam je bil Hace v Kovinoplastiki 
šef menze. Videvala pa sva se še ob raz
nih drugih priložnostih,” mi je zagotovil 
France Dolšak in nato povedal nekaj 
zgodb, kot mu jih je pripovedoval sam 
tolovaj Hace, ki je priznal, da so se ga 
ljudje bali, “a ne vem zakaj, saj nisem bil 
tako grozen”:

Vzel radio in denar
V gostilni je beseda dala besedo in 

tolovaj Hace je dejal sobesedniku zdrav
niku, ki se je hvalil, da ima radio (radij
ski aparat je bil pred drugo svetovno voj
no redkost) in je Hacetu očital, da je 
lump:

“Jaz sem tak lump, da ti bom radio 
vzel, čeprav boš pri njem spal, in to še to 
noč.”

Zdravnik je podvomil, da bi bil kaj 
takega Hace zmožen, kljub temu pa je 
tisto noč zdravnik v glavnem prečul in 
varoval radio, v sosednji sobi pa je zdrav
nikova žena varovala denar. Okoli štirih 
zjutraj pa je zdravnik ugotovil, da radia 
ni več. Zaklical je ženi:

“Daj denar sem, da ti ga ne bo uk
radel.”

Žena mu je odgovorila: “Prepozno. 
Denar je že ukradel, radio pa pustil pri 
meni.”

Kje je zakopan denar
Tolovaj Hace je nakradel nekoč veli

ko denarja, ki ga je potem zakopal pod 
nekim kozolcem. Sam Hace je pogosto 
pripovedoval, da je denar še vedno pod 
tistim kozolcem, saj je pozabil, pod ka
terega ga je zakopal.

Nekje na Dolenjskem je revna ženica 
hodila k bogatemu kmetu po mleko. Ker 
pa mleka nekoč ni plačala, ji ga kmet ni 
hotel več dajati. Tolovaj Hace je to zvedel 
in šel z žensko h kmetu ter ga vprašal:

“Ji boš dajal mleko?”
Kmet pa: “Ne, dokler ne bo plačala 

dolga.”
Hace se je razjezil, odvezal kmetovo 

kravo v hlevu in dejal ženski, naj jo odpe
lje domov, da bo imela dovolj mleka zase 
in za otroke. Ženska je odpeljala kravo 
domov, a komaj je Hace izginil, že je pri
šel kmet k ženski po svojo kravo, ki mu 
jo je bila odpeljala. Kmalu pa je Hace 
zvedel za to, šel spet k tistemu kmetu in 
mu zapovedal, da mora sam odpeljati 
kravo k ženici; tako ne bo mogel več trdi
ti, da mu jo je odpeljala ženska, ampak je 
kravo k njej pripeljal sam in jo tam pustil. 
Tako je ženska imela kravo in mleko.

Oblast je terjala plačilo davkov. Kme
tje denarja niso imeli. Nekateri so se izgo
varjali, da ne morejo plačati, ker jih je 
včeraj obiskal Hace in jim pobral denar.

Listek žandarjem
Nekoč je Hace poslal listek žandar

jem, da bo ta in ta dan točno opoldne 
prešel skozi Velike Lašče. Vsi žandarji so 
bili na nogah in so vahtali (stražili), kdaj 
bo prišel Hace, da bi ga prijeli. Ob tisti 
uri Haceta niso videli, zato so se nave
ličali in šli na žandarmerijo, kjer jih je že 
čakal listek, na katerem je pisalo, daje šel 
ob določeni uri skozi Lašče, kje vse so 
stali žandarji.

Podobno je ljubljanskim policajem 
sporočil, da bo določenega dne ob tej in 
tej uri prešel tromostovje. Spet so žandar

ji stražili, Haceta pa niso prijeli, ker so 
videli le neko nuno, ki se je peljala mimo 
njih s kolesom. Nuna je bil seveda pre
oblečeni Hace.

Odprl je vsako blagajno
Premožnejši so pred tatovi zapirali 

denar v kaše (blagajne), kar pa Hacetu ni 
preprečilo, da si ne bi postregel z nji
hovim denarjem. Hvalil se je, da lahko 
odpre vsako kašo. Nekoč so ga žandarji 
prijeli in ga hoteli preizkusiti, če tista nje
gova samohvala drži. Temeljito so ga pre
iskali in ga nato zaprli v sobo, kjer je bila 
najsodobnejša težka blagajna. Žandarji 
so stražili pri oknih in vratih, Hace pa je 
potreboval le nekaj minut in žeje žandar
jem zaklical, da je kasa odprta, in bila je 
res.”Tolovaj Anton Hace mi je pripove
doval grozne stvari, kako grdo so z njim 
delali,” se spominja France Dolšak. Po
hvalil je žandarje stare Jugoslavije, da so 
z njim ravnali veliko bolj milo kot mi
ličniki po drugi svetovni vojni, ki da so ga 
tepli, daje skoraj oslepel. In to kljub temu 
daje bil njegov brat Matevž Hace pisatelj 
in politkomisar 14. divizije.

V pogovor s Francetom se je vključila 
še njegova žena Iva, ki je k vsemu pove
danemu dodala, da so pri njih imeli go
stilno in njena mama, ki je gostilno vodi
la, se je zelo bala tolovaja Haceta. Nekoč 
je prišel tudi v njihovo gostilno in tam 
prebival, jedel in pil ves teden. Mama je 
vedela, kdo je, a se mu je bala zameriti, 
zato gaje pridno stregla. Po tednu dni pa 
je Hace brez pozdrava izginil, Ivina ma
ma pa je pod nekim krožnikom našla 
le listek z napisom: “Pozdrav od Haceta 
Antona.”

Pred drugo svetovno vojno so časopisi, 
veliko pisali o tolovaju Hacetu, posebno 
Domoljub. Jaz takrat še nisem znal bra
ti, spomnim pa se, kako so bile v nekem 
časopisu tri fotografije, portreti razbojni
ka Haceta. Fotografije so ga prikazovale, 
kako je videti spredaj in kako z obeh stra
ni. Spomnim se le še, da je bil tolovaj 
Hace na vseh treh fotografijah bujnih las, 
a skuštran. Danes takih fotografij več ne 
objavljajo in tudi takih tolovajev, ki so bili 
v očeh preprostih ljudi skoraj junaki, ni 
več, čeprav je tolovajstev vsake vrste kar 
veliko.

JOŽE PRIMC

ZA POSLOVIM FŽE

Preprosti poslovni bonton
Poslovneži morda res živijo v krutem 

svetu biznisa, vendar pa to ne pomeni, da 
se morajo tako tudi obnašati in se taki 
kazati; prav nasprotno, dober poslovnež 
je olikan in kot tak tudi uspešen. Pri nas 
imamo veliko novopečenih poslovnežev, 
prav prizadevni so pri zagotavljanju “pri
mernih” managerskih plač, manj pa je 
opaziti, da bi se trudili v ostalih poslovnih 
veščinah, med katere nedvomno sodi tudi 
olikanost kot veščina korektnih vsakda
njih medsebojnih odnosov v poslovnem 
življenju. Managervselej dela z ljudmi, je 
v stalnem stiku z njimi, odnosi do sode
lavcev, nadrejenih, podrejenih, do pos
lovnih partnerjev in drugih ga bistveno 
opredeljujejo. Če ne zna ali ne zmore 
vzpostaviti primernih odnosov, potem bo 
le stežka kos svojim osnovnim nalogam. 
Olikano vedenje je namreč ena od tistih 
pomembnih sestavin managerstva, s ka
terimi poslovnež doseže, da mu okolje 
zaupa in mu je naklonjeno. Pri tem pa ve
lja, da olikano vedenje ni tako zelo za
pletena veščina, saj “temelji na peščici 
osnovnih pravil, ki jih je manj kot za 
vozniški izpit”, zatrjuje dr. Mitja Tavčar, 
univerzitetni profesor in strokovnjak za 
management, v svoji najnovejši knjigi 
PREPROSTI POSLOVNI BONTON. 
Knjiga je pred kratkim izšla pri zložbi 
Forum.

Delo je nastalo iz izkušenj v vsakda
njem poslovnem življenju in ga je avtor 
napisal prav z namenom, da pomaga po

slovnežem dojeti logiko olikanega vede
nja. Zaveda se, da poslovneži niso na
klonjeni nadrobnemu poučevanju in da 
nimajo časa za prebiranje debelih knjig s 
podrobnimi navodili, zato svoje knjige ni 
napolnil z množino nasvetov in prepove
di, kaj in kako da, ter česa in kako ne, 
ampak je predvsem skušal voditi bralca k 
razumevanju vsega tistega, na čemer te
melji olikano vedenje. Všečnost, korist
nost in poštenost, to troje je za avtorja 
tisto, po čemer se presoja olikanost. Lju
dem se zdi olikano tisto vedenje, ki je 
koristno, pošteno in všečno.

V sedmih poglavjih dr. Tavčar obdela 
oliko in poslovno uspešnost, poslovna 
srečanja in razmerja, oliko v sporazume
vanju, oliko v podjetju, okolje in poslovno 
oliko, oliko in gostoljubnost in nazadnje 
še osebno urejenost. Knjiga je napisana 
razumljivo, pretehtano in presega raven 
priročnikov o lepem vedenju, saj olikane
ga vedenja ne vidi kot samo sebi name
njeno, ampak ga povezuje z razumeva
njem uspešnega managementa. “Čim 
višje nas zanesejo posli v velikih podjetjih 
in ustanovah, čim več moči je v rokah 
naših sogovornikov, tem bolj so vljudni, 
razumevajoči, prilagodljivi. Moč in vljud
nost in uspešnost so sestre; robatost je 
največkrat odraz nemoči,” je zapisal dr. 
Mitja Tavčar v svoji knjigi. Nad temi be
sedami se lahko zamisli še kdo drug po
leg poslovnežev.

MILAN MARKELJ

til KNJIŽNA POLICA
Mikunda 
in Mikundiči

Te dni je pri novomeški založbi Erro 
v knjižni zbirki Veronika izšla nova knji
ga Janeza Kolenca MIKUNDA IN 
MIKUNDIČI. Po prvem vtisu dokaj 
čuden naslov, ki ga nosi dobrih 190 stra
ni obsegajoče prozno delo dolgoletnega 
profesorja slovenščine na novomeški 
Gimnaziji ter pesnika in pisatelja. Pa ven
darle bralcu kmalu postane jasno, da 
Mikundija, Mikundovo, Mikundiči niso 
kakšni neznanci, saj jih srečujemo vse
povsod, le različna imena imajo.

Prav dobro pa jih pozna Janez Ko
lenc. Knjiga, v kateri se pisatelj pokaže 
tudi kot pesnik, saj se začenja in konča z 
verzi, je zapis o deželi Mikundiji, kjer so 
doma povzpetništvo, nepoštenost, pod
kupovanje, hinavščina, laž in ovaduštvo. 
Je zapis o Mikundih, svojevrstnem na
rodu, ki ga menda niti Bog ne razume več, 
saj podpira prej omenjene pojave. In če
prav pisatelj pravi, da Mikundija najbrž 
ni tostranski svet, ampak je morda le svet 
njegovih hudih sanj, bralec dobi vtis, da 
gre za Slovenijo. “Vsako cikanje, na koga 
sem meril, je zaman in celo hudodelsko. 
Če je že kaka podobnost s kakim dogod
kom in morda celo osebo, je čisto na
ključje,” nekje zapiše. In čeprav pisatelj 
tudi pravi, da ta zapis s politiko nima no
bene zveze, “ker je danes vse politično, 
politiko pa preziram in se ne bi ponižal 
tako, da bi iz nje in zanjo kaj napisal”, so 
glavne osebe vendarle pogosto politiki ali 
njim podobni povzpetneži. Ne glede na to 
pa sta v teh novih Kolenčevih zapisih, ki 
obsegajo 15 zgodb, jasno izražena njegov 
čut in občutljivost za pravičnost, pošte
nost, delavnost, torej za vrednote, ki po
gosto nimajo pravega mesta v družbi. 
Tudi pri nas ne.

Knjiga Mikunda in Mikundiči je avto
biografsko delo in med zgodbami o to
varišu Mikundi, Jaku Petelincu in drugi
mi najdemo Kolenčeva razmišljanja v prvi 
osebi, za katere se zaveda, da so “le” pot 
do Resnice in hoja do Sreče. Zelo odkri
tosrčno nam razkrije tudi razna osebna 
doživetja. “In čemu pišem? Kar tako - iz 
radosti nekega odpora. Počasi, po vseh 
ponižanjih se mi odpirajo svobodna pol
ja, kjer si prigaraš kruh časti in svobode. 
In kjer si toliko vreden, kolikor spoštuješ 
Življenje.”

LIDIJA MURN

Lovci
na visoko divjad

Slovenci so menda navdušeni lovci; če 
bi izračunali, na koliko Slovencev pride 
en član zelene bratovščine, bi se, kot trdi
jo poznavalci razmer, naša država v tem 
pogledu najbrž uvrstila v sam svetovni 
vrh. Pradavnega lovskega nagona sloven
ski zeleni bratci ne tešijo le po domačih 
gozdovih in gorah, včasih se odpravijo 
tudi v tuje kraje nad bolj eksotično div
jad, celo v daljno Afriko jih zanese pot. 
Naključje je naneslo, da se je lepega dne 
v letošnjem februarju skupina šestih na
ših lovcev za dva tedna odpravila na lov v 
Afriko, v savano pod goro Kenya. In ker 
je bil med njimi tudi novinar Ivo Kuljaj, 
torej mož, vešč ne le puške, ampak tudi 
peresa, lovske dogodivščine slovenske 
šesterice niso ostale le v ustnem izročilu, 
ampak so ugledale beli dan kot knjiga. 
Pod naslovom LOVCI NA VISOKO 
DIVJAD in s podnaslovom “Afriški dnev
nik - s puško in peresom pod goro Ke- 
nya” je pred kratkim izšla pri založbi 
Magnolija.

Knjiga je nastala res hitro, v manj kot 
dveh mesecih, to pa predvsem zaradi 
tega, ker si je Kuljaj med štirinajstdnev
nim bivanjem v Keniji vsak dan marljivo 
beležil, kaj seje zanimivega dogodilo, kaj 
je zanimivega in nenavadnega zvedel, iz
kusil in spoznal. Dnevnik je pisal “kadar 
koli in kjer koli je naneslo - v senci savan
skega drevja, med kopanjem v reki, med 
postanki na safari vozilu ali doma na 
ranču”, kot je povedal v uvodni besedi av
tor sam. Tako je nastal potopisni dnevnik, 
ki pa ni samo lovski, saj Kuljaj ob lovskih 
doživetjih niza razmišljanja o ljudeh in 
deželi, katere gostoljubje je užil, o raz
merah, gospodarskih, zgodovinskih, kul
turnih, socioloških in politoloških oko

liščinah pa polemična razmišljanja o 
lovstvu in (ne)razumevanju tega početja 
v nekaterih naših krogih, kar vse povečuje 
mikavnost branja. Knjiga je napisana 
živahno, pripoved Kuljaju gladko teče, ko 
pride do lovskih prizorov, postane kar 
sočna, se pač vidi, da besede niza pravi 
lovec, čigar srce vznemirjeno zadrhti, ko 
se sreča z divjadjo, grand gazelo, kafrskim 
bivolom, obvodno antilopo, elandom, da 
omenimo le nekaj od afriških živali, ki so 
jih uplenili naši lovci. V knjigi je natisn
jeno precej barvnih in črno-belih foto
grafij, ki pa po kvaliteti ne dosegajo be
sedila, črno-bele so tudi natisnjene dokaj 
slabo, kar je škoda, saj so slike v knjigi 
take vrste zelo pomembna sestavina.

MILAN MARKELJ

Puščava
Plodoviti slovenski pisatelj Bogdan 

Novak je nedolgo tega k že zavidljivo 
dolgi vrsti svojih knjig (napisal jih je več 
kot trideset) dodal še eno. V samozaložbi 
je izdal “sveto knjigo ljudstva” PUŠ
ČAVA. Očitno ima Taras Kermauner, 
pisec spremne besede h knjigi, kar prav, 
ko zatrjuje, da smo Slovenci z Novakom 
spet enkrat dobili pravega pripovednika, 
pisatelja, ki rad pripoveduje zgodbe in jih 
tudi zna pripovedovati, naj so namenjene 
mlademu ali odraslemu bralstvu. S svojo 
najnovejšo knjigo se pisatelj obrača pred
vsem k odraslim, posebej še k tistim bral
cem, ki se zanimajo za etična, verska in 
mistična vprašanja, teh pa, kot kažejo 
sedanji knjigotrški tokovi, nikakor ni 
malo, saj gredo knjige z “duhovnim” po
udarkom zelo dobro v prodajo.

Novak je Puščavo zasnoval kot pri
poved o izvoljenem ljudstvu Suovenih, ki 
jih voditelji v prvem stoletju našega štet
ja premamijo, da zapuste za bivanje kar 
prijetno močvirno domovino in se napoti
jo čez puščavo v obljubljeno deželo. Te pa 
seveda ni in ni, ljudstvo tava po puščavi, 
spreminja svojo podobo in navade, od 
tega tavanja pa imajo očitno pravo korist 
le njegovi voditelji, ki jih nedosegljiva 
obljubljena dežela drži na oblasti. Doga
janje se začasno zaplete, ko ljudstvo pri
spe do velike oaze, za katero se ljudem, 
ki znajo svobodno razmišljati, izkaže, da 
ni oaza, ampak rob plodne dežele, v ka
teri bi se Suoveni po dolgem tavanju lah
ko končno ustalili. Na to jih opozarja 
opankar, ki je nekakšen suovenski Jezus. 
Toda upornikom proti oblastnikom se 
dogajajo že davno znane stvari - propade
jo. Vladar in duhovni so vedeli, da ljud
stvo najbolje obvladujejo v puščavi, zato 
so ga iz domnevne oaze, kjer so se ljudje 
in živali odpočili in okrepili, odpeljali 
nazaj v pušavo na večno tavanje in iska
nje obljubljene dežele, opankarja, ki je 
ljudem mešal glavo, pa so do smrti ka
menjali.

Novakova Puščava torej govori o pra
starem sporu med družbo in posamezni
kom, o sporu med oblastjo in upornikom, 
v katerem je posameznik vnaprej obsojen 
na propad, vendar pa ta boj spreminja 
tudi družbo samo, saj ideje preživijo po
sameznika. Novakov kronist, ki piše sve
to knjigo ljudstva, je usodovec, zadnji 
stavek, ki ga napiše, govori o tem, da je 
ljudstvu na veke vekov usojena puščava, 
toda v njem vseeno vrta sum, ali je mor
da le bilo kaj resnice v opankarjevem 
govorjenju.
6 1 J MILAN MARKELJ

KNJIŽNI TELEGRAMI
• V zbirki Nova slovenska knjiga, ki jo 
izdaja Mladinska knjiga, sta izšli dve iz
virni slovenski literarni novosti: roman 
Rudija Šelige DEMONI SLAVJA in 
prozni zapis Milana Dekleve OKO V 
ZRAKU.
• Družina je izdala knjigo razmišljanj o 
slovenstvu ZA ČAST DEŽELE, ki jo 
jenapisal novi slovenski metropolit in 
nadškof dr. Franc Rode.
• Cankarjeva založba je v zbirki Eko- 
nomka knjižnica izdala dve novi knjigi: 
izbrane misli o razvoju slovenskega go
spodarstva v 20. stoletju OD KAPITA
LIZMA DO KAPITALIZMA in SLO
VENSKO GOSPODARSTVO V PRE
VRATNIH LETIH 1919 - 1924.
• Pri založbi Vale-Novak je izšel prevod 
uspešnice južnoameriškega pisatelja Lui- 
sa Sepulvede STAREC, KI JE BRAL 
LJUBEZENSKE ROMANE.
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ZGODNJE ŠUBIČEVO DELO - Stranski oltar sv. Jožefa v cerkvi na 
Velikem Cerovcu je izdelek Šubičeve podobarske delavnice iz Poljan
ske doline pri Škofji Loki, oltarno sliko pa je leta 1873 naslikal slikar 
Janez Šubic, takrat učenec Akademije v Benetkah. V njej že lahko slu
timo njegovo veliko izrazno nadarjenost, kije kasneje oblikovala enega 
naših največjih slikarjev. (Pripravila: umetnostna zgodovinarka 
Marinka Dražumerič iz ZVNKD Novo mesto)

Dolenjska brezbrižnost - Martinku rodi se dete. Gre iskat botrov pa 
ne ve povedati ali je fant ali curica!

Vojska za papeža - Kako se jeze ljudje radi naznanila, da se prosi 
cesar za pomoč, da dobi papež nazaj deželo. Ljudje pravijo: Bote videli, 
da bodo naredili farje spet vojsko, kakor so jo že večkrat ali ne bomo 
trpeli več za papeža in farje - če že imamo tepsti se, udarili bomo naj 
pred na farje etc.

Sposobni samouki - Umetalnost kaže se tod i v tem, da znajo mnogi 
ljudje izdelovati iz viter ali šib prelepe, prav lične košare, koške in koše. 
Mnogo je tudi takih, ki se niso učili nikdar posebno ne mizarije, ne 
struganje in ne tesarstva in umejo vendar kot samouki izdelovati kaj 
čedno reči, spadajoče na te tri rokodelstva.

Mlinski kamni - Mlinski kamni naj bolji prihajajo iz Ljubljane - 
tod se lomijo le beli (ceneji) v stružki hosti in pri Krškem.

A 3QOSbM
zC pflfP VOVK

SfrtflMI DfM PRfD vojno
Semanji dan v Kočevju je bil za otroke 

velik praznik. Stojnice so stale od cerkve 
do hotela Pugled. Na tleh pred cerkvijo je 
bila razstavljena lončena roba vseh vrst in 
oblik. Najbolj zanimive so bile piščalke - 
lončeni petelinčki. Če si jim pihal v zad
njico, so dajali lepe glasove. Suhe robe tudi 
ni manjkalo: žlic, vilic, latvic, rešet, grabelj, 
toporišč za sekire in lopate. Kitajec in Ki
tajka sta razstavljala lepo obarvane papir
nate pahljače različnih velikosti. Ljubljan
ski čevljarji so prodajali delovne in nedel
jske čevlje. Dobra roba se je sama hvalila.

V drevoredu poleg gradu, ki ga ni več, 
so bile razstavljene stojnice ljubljanskih tr
govcev. Oblek, hlač, suknjičev in telovni
kov ni manjkalo. Zanimive so bile stojnice 
z lectom: velika lepo oblikovana in obar
vanima srca z ogledalcem na sredi, piškoti 
vseh vrst in oblik, ni manjkalo tudi cukr- 
čkov in čokoladic. Izpod platnenih streh so 
viseli lampijončki in drugi okraski, veri
žice, ogledalca, glavniki in drugo.

Kmetje so prihajali na semanji dan peš 
in z vozovi do 40 km daleč. Zanimivo jih 
je bilo gledati, kako so kupovali robo v 
trgovinah in glihali.

Gostiln je bilo 33. Prišleki so jedli 
vampe ali golaž z belim kruhom. Moški so 
pili pivo in si brisali brke, bele od pivske 
pene. Kmetje so s seboj pripeljali konje, 
krave, teličke in prašičke za prodajo. Pri 
ocenjevanju konj so se odlikovali Romi. 
Lepo jih je bilo gledati, kako lahkotno so 
skočili na konje.

Ob 8. uri zjutraj je prisopihal hlapon - 
vlak, poln nakupovalcev in prodajalcev. 
Okoli glavnih gostiln v mestu so pod ko
stanji stali vozovi in konji. Lastniki so jim 
dajali seno in oves. Vsakovrstne robe v

mestu ni manjkalo. Trgovine so bile polne 
blaga, le denarja ni bilo na pretek.

Pred osnovno šolo, kjer je sedaj avto
busna postaja, je stal cirkus. Ni bil majhen. 
Imel je veliko kačo, medveda, leva, konje, 
pse in drobne živalce. Vrtiljak je stal tam, 
kjer je sedaj lekarna. Otroci smo ga poga
njali in za plačilo dobili vozovnico. Strelišč 
in drugih coprnij in vragolij ni manjkalo.

Vse je bilo preprosto in lepo. Kostanji 
v drevoredu so dajali gosto senco in bili 
polni pokončnih rožnatih cvetov. Na klo
peh pod kostanji so posedali starejši ljud
je. Prišli so od daleč in bili so utrujeni. Še 
slišim kmete, kako se pogajajo za konje in 
udarjajo ob dlani.

Tudi novih komatov s pozlačenimi kro
gi na usnju ni manjkalo in lepih alpskih 
konj z dolgo grivo. To je bila paša za lju
bitelje konj.

Ko je blago menjalo lastnika, so si pro
dajalci in kupci privoščili nekaj več. Peli so 
in pili. V železnini so kupovali kose, tipali 
in udarjali ob železo ter ugotavljali, če ima
jo pravilen glas. To niso bile majhne stvari. 
Nakupiti je bilo treba še kakšne drobnari
je: žeblje za les, žebljiče za podplate, pasti 
in predmete, ki so jih rabili na gospodar
skih poslopjih, kot so osle za kose, brusi, 
sekire in žage raznih vrst in oblik. Kupljene 
čevlje so novopečeni lastniki nosili preko 
rame, enega spredaj, drugega zadaj. Ena
ko so naredili z verigami. Nov kobuk na 
glavo, veliko lepo pisano kmečko ruto pa 
okoli vratu. Gospodarji so imeli s seboj pse 
raznih pasem, ki so tekali za vozovi in pod 
vozovi, lajali, in če je bilo treba, tudi ugriz
nili. Romi so se natepli v mesto z vseh stra
ni. Ko so zagledali policaja, jih kar naen
krat ni bilo več. Kot bi se udrli v tla.

Opoldan so zazvonili zvonovi nekoliko 
glasneje, daje šlo zvonjenje čez strehe hiš. 
Kmetice in otroci so sedeli na vozovih in 
pod kostanji, jedli in pili belo kavo, ki so 
jo v steklenicah prinesli s seboj.

V mesto je prišla tudi ljubezen. Fantje 
in dekleta so se ogledovali, se ogovarjali in 
pri tem mislili na nov rod. Srčki iz lecta so 
bili najprimernejša darila.

Po kosilu so kmetje še malo posedeli in 
pokramljli, se dogovorili o prihodnjih obis
kih in nakupih, potem pa so se počasi od
peljali z vozovi drug za drugim na vse stra
ni. Ob 17. uri popoldan je bilo mesto ob 
Rinži spet tako kot prejšnji dan.

60 let je že minilo od tistih časov. Go
stilne, kjer so se ustavljali kmetje, kmetice, 
fantje in dekleta, še stoje. Ko grem mimo 
njih, se me živo dotaknejo spomini na nek
danje semanje dni.

t\nmm Zupflnc
SLOVO

Molče sta sedela na klopci v parku. Rahla 
sapica je pihljala, bilje prelep majski dan. Ni
sta si imela več kaj povedati. Vse je pravza
prav povedalo njegovo zadnje pismo. Kon
čano je. Ni več ljubezni, pozabljene so ob
ljube, ki sta si jih izrekla v preteklih mesecih, 
letih. Vsega je konec.

A kljub temu ona želi začeti znova. Pri 
srcu jo stiska, v očeh komaj zadržuje solze 
bolečine in žalosti. Ne ve, kako naj mu reče, 
da ga ima še vedno rada, da ga ne more kar 
čez noč pozabiti.

Tudi on si želi, da bi bilo drugače. Molk 
in tišina sta zanj moreča, zato počasi vstane 
in molče odide. V njegovih očeh ni solz.

Kot v sanjah je odtavala iz parka. Ni se 
menila za ljudi, ki so jo radovedno gledali. 
Njeno srce je bilo do roba napolnjeno z 
bolečino. Vedela je, da ga nikoli ne bo po
zabila, četudi bo čez leta kdo drug njen mož.

Na klopco, kjer sta sedela, je iz bližnjega 
drevesa priletela ptička in veselo zažvrgolela 
svojo pesmico.

France Qežun

pota in razmišljanja

OCENA VPRAl

• Grebem še globlje, vendar ne morem do
Q dna, kajti znajdem se v še bolj začaranem 

C—krogu. Sprašujem se o svojem bistvu, o 
koreninah svojega vedenja, razmišljanja 
in hotenja, pri čemer pa sem popolnoma 

nebogljen. Za hip se celo zavem, da tudi vsa ta moja 
vpraševanja prihajajo prav od tam, kamor me žene 
radovednost, in daje tudi radovednost od TAM. Celo 
vprašanje kaj je zavest, kako nastane, kam se izgubi, 
ko lupina razpade, šepeta ZAVEST sama.

Ob teh vprašanjih se spomnim različnih modro
vanj, ki me še bolj zmedejo. Po materialističnem poj
movanju sveta je zavest samo učinek določene orga
niziranosti materije. Seveda ta domneva, predstava 
ali pa vera ničesar ne razrešuje: ne tega, kako ma
terija prehaja iz brezzavestnosti v zavest, kdaj se za
čne zavedati sama sebe, in tudi ne tega, kako se na 
stopnji zavesti obnaša. Ustvarili smo si predstavo o 
atomih kot osnovnih opekah zgradbe sveta in jim 
dodali določene lastnosti. Menimo, da so atomi brez 
zavesti, kajti zavest prisojamo samo najbolj razvite
mu življenju, predvsem človeku, da so brez volje, da 
ničesar ne vedo o sebi niti o resničnosti, kateri pri
padajo. Po tej zamisli je stanje materije na določeni 
stopnji njene organiziranosti v popolnem nezaveda- 
nju. Materija zase ne ve, se ne občuti, materija v tem 
stanju je in ni, je kot neodkritost same sebe in ni, ker 
je neodkritost po sebi.

Kdaj se začne zavedanje in kako razložiti zave
danje z materijo? Ali je zavedanje poseben sistem, 
svet, odmev, ki ga ustvarja in razvija materija iz sebe 
zato, da odkrije svojo samoto? Toda kako naj ima 
materija v stanju, ko se ničesar ne zaveda, v sebi že 
načrte, da se prebudi? In dalje: kako so v program - 
sistem, katerega končni učinek je zavedanje, vklju
čeni vsi drugi pojavi resničnosti, kot so vonji, okusi, 
glasovi, barve, tišine in hrupi, radosti in tesnobe, 
upanja in strah, volja in dvomi, besede in pesmi...? 
Kako se je materija obnašala v ljubezni med Ro
meom in Julijo? So ob tem možni kakšni odgovori, 
ali misel lahko razloži sama sebe?

Zapeljiva je misel, da bi lahko kaj več zvedeli o 
sebi, naši zavesti, misli, če bi bili dvojniki - v sebi in 
izven sebe. Bi izven sebe, na mnogo višji stopnji 
zbujenosti morda le zagledali tudi obnašanje mate
rije pri nastanku misli pa ob naših radovednostih, kaj 
smo, čemu smo in še ob neizmerno drugih vpraša
njih?

Ta misel seveda potuje še dalje, kajti pojavi se 
vprašanje o tem, kaj pomeni spoznati samega sebe. 
Odgovori biologije, medicine, psihologije in drugih

prizadevanj človeka v tej smeri so nebogljeni. Odkri
vamo, da se človek ne da razložiti z razstavljanjem. 
Da bi človek lahko kaj več vedel o sebi, bi moral 
odkriti celoten načrt, katerega del je. Ta načrt pa 
vključuje ves mikro- in makrokozmos. Thko pridemo 
do tega, da bi moral človek za odkritje svoje narave 
spoznati Absolutno. Tc^a prav zaradi svoje narave 
ne zmore, če bi to zmogel, ne bi bil več človek, am
pak Bog.

Drugačno predstavo o zavesti, misli in bistvu člo
veka imajo v svojih prividih, predstavah in intuiciji 
idealisti. Zanje je od vseh nazačetkov najprej Ideja, 
ki pa je brez otipljivega, vidnega in slišnega sveta zelo 
samotna. Da bi se rešila samote, začne iz sebe ust
varjati še drugačen svet. Tako iz porajajoče prvotne 
Narave-Ideje nastane porojena Narava, katere tem
pelj in posoda je prvotni Ideji manjkajoč otipljiv, 
viden in slišen svet, zgneten iz gmote-materije. Toda 
gmota je sama zase nebogljena, zato ji na določeni 
stopnji razvoja Ideja vdahne življenje in v samem 
vrhu razvoja še dušo.

Po tej predstavi sta v svetu dve povsem različni 
temeljni resničnosti: porojena Narava in porajajoča 
Narava. Porojena Narava je gmota, lupina, tema, 
molk, nezbujenost... vendar jo stvariteljski objem 
porajajoče Narave zbuja v življenje, zavest, v misel 
in svetlobo!

Naj sem ob vsej tej zapletenosti in neodgovorlji- 
vosti še tako zmeden, vseeno slišim od tam ZUNAJ 
tudi šepet: gmota in zavest si nista tujki, bolj sta si 
sestri in ne moreta druga brez druge, gmota je brez 
ideje-zavesti samotna in ne ve, kaj bi počela, zavest 
brez gmote pa je prazna, saj se z ničimer ne more 
uresničiti.

Viharna noč
Plovemo na odprto morje proti Kreti. Nebo po

staja vihar, morje je podivjalo. Valovi segajo do oken, 
včasih pa sežejo tudi na palubo. Nad vso to podiv
janostjo vodne gmote se spusti še jasna noč s krajcem 
meseca in neizmerno odprtim oknom v neskončnost 
in neznano.

V jedilnici je komaj polovica popotnikov, drugi 
zaradi premetavanja ladje leže, mnogi odhajajo od 
miz. Strah pred neznanko noči in zavedanje o naši 
majhnosti v objemu mogočnih naravnih sil nas 
zbližuje in menda tudi zato pri večerji veliko govo
rimo. Spregovori tudi zelo lepa in skoraj nedostop
na dama, ki doslej pri naših pogovorih ni sodelova
la. Ko vsi drugi sopotniki odidejo v kabine, ostane z 
menoj in pogovarjava se še dolgo v večer. Pove mi, 
da jo je zelo strah in da si ne upa biti sama.

Odkrivam, da strah ljudi zbližuje. Kako oddalje
ni so bili najini bregovi do tega večera in koliko zau
panja in bližine je nastalo, ko so se pregrade zaradi 
strahu podrle. Če bo ladja plula dolgo, bom morda 
stopil celo v njen svet.

Kljub vznemirjenosti zaradi bližine lepe ženske 
sem v kabini kmalu potonil v globok sen, menda 
najdaljši na tej ladji. V tem snu so se skrivnosti o 
porajajoči in porojeni Naravi v meni zbudile še bolj.

Bil sem popolnoma sam in tudi svet okrog mene 
je bil brez barv in oblik, brez vsake otipljivosti in 
popolnoma nem. Toda čeprav nisem ničesar videl, ne 
slišal, ne občutil, so stvari, ki sem se jih iz nekega 
življenja spominjal, tudi bile: bile so trave in veter v 
njih in bele vetrnice in majhna deklica in rdeče kri
lo, bili so vrhovi gora in oddaljeni zvonovi, prve 
češnje, boleči piki os, vabljivost pastirskih ognjev, 
joki zlomljenih stebel, vrbove piščali... Vendar je bilo 
vse to samo vedenje, ki je prihajalo iz moje notranjo
sti in je od časa do časa spet ugasnilo v popolno nebit 
in temo.

V tem neznanem valovanju stvari, ki so bile 
hkrati nestvari, sem hotel pogledati vase, da bi videl, 
kdo sem in zakaj je okrog mene vse tako skrivnost
no. Tedaj sem spoznal, da tudi mene ni in daje pov
sod, kjerkoli bi moral biti, praznina. Postalo me je 
strah, kajti zdaj sem vedel, da sem nekje izgubil svo
jo NARAVO, s katero sem nekoč lahko ustvarjal in 
doživljal svet in stvari, katerih se zdaj samo še spo
minjam, tako kot se komaj spominjam tudi sebe. Po 
svetu, ki ga ni bilo, sem iskal svojo izgubljeno nara
vo in se našel pod nekim kristalnim drevesom. Tam

sem ležal in bil samo še vedenje, da sem s seboj in 
svojo naravo izgubil tudi svet in da moram ta svet 
znova ustvariti. Toda kako naj ustvarim svet prej, še 
preden sem se vrnil?

Začel sem klicati in rotiti oči, naj ubogajo svet
lobo in mi vrnejo barve, prebujal sem ušesa, ki niso 
slišala najmanjšega glasu, na dlani sem polagal žer
javico, da bi spet zbudil bolečino. Naposled sem v 
daljavi le otipal čisto nežno svetlobo, neka božanska 
sila me je spet vpila vase in me za tem vrnila v LU
PINO mojega nekdanjega doma. Praznina je pola
goma utihnila in začel sem se prebujati nazaj v živ
ljenje. Spet sem našel svojo naravo in z njo svet, ki 
ga ustvaijam.

Labirint razvalin
Jutro, 27. januar. Nebo je temno, morje še ve

dno nemirno. Na ladji je mrtvo, edini zaznavni utrip 
življenja so oddaljene melanholične melodije.

Sredi dopoldneva se vreme izboljšuje, vedno več 
je svetlobe in na severu se vse bolj razločno vidijo 
razbiti deli kopnega. Ugotavljam, da plovemo južno 
od Sporadov, raztresene otoške skupine v Egejskem 
morju. Na slikovito razčlenjenih obalah otokov, 
otočkov in samotnih čeri s fantastičnimi stenami, 
oblikami in podobami se penijo do nekaj metrov vi
soki valovi. V dotiku s kopnim se temna gmota voda 
razprši v nežen bel pajčolan. Prividi morskih deklic, 
ki se dvigajo iz morja, so skoraj resničnost.

Ob teh podobah postajajo tudi zgodbe z Odise
jevega potovanja bolj razumljive, še posebej, če resni
co ustvarjamo skupaj z naravo, ki nas obdaja in 
oživlja. Celo moderni v razum verujoči popotniki 20. 
stoletja imamo privide, zakaj jih ne bi imeli ljudje, 
ki so pred tisočletji delali na morju prve korake!

Toda kako je s prividi? Je privid res samo privid 
ali ne postane z doživetjem tudi resničnost? Ali niso 
prividi celo več od same resničnosti? Zdi se, da s 
prividi in fantazijo preveč samotno resničnost pojav
ov narave poustvarjamo in jo prebujamo v še bo
gatejše življenje.

Odisej in njegovi sopotniki so morda res videli 
in doživljali svet drugače od nas, manj razumsko in 
analitično in z več fantazije, toda zaradi tega njihov 
svet ni bil nič manj resničen in hkrati nič manj ne- 
odgovorljiv, kot je naš.

Heraklion, večje pristanišče na Kreti. V mestu je 
živahen promet in neizmerno veliko trgovanja. V 
muzeju občudujemo do 1,5 metra visoke amfore, 
kipce žena z globokim dekoltejem, poslikane vaze, 
nakit, simbole v obliki sekir.
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n a

vašem
kanalu

sobota 
ob 18. uri 

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

LERAN, d.o.o.
promet z nepremičninami 
Novo mesto, Lebanova 24 
Prodamo:
• stanovanja: v Novem mes
tu, Straži, Žužemberku, 
Šmarjeških Toplicah (novi 
blok), Krškem, Brežicah, 
Senovem, Metliki, Črnomlju 
in Ljubljani;
• hiše: v Novem mestu, Otoč
cu, Trebnjem, Mokronogu, 
Krškem, Brežicah, Črnom
lju, Metliki, Kranju, Hrastov
ljah pri Kopru, Kostanjevici, 
Žužemberku, Meniški vasi, 
Senovem, Brestanici, Šent
janžu, Kranju, Straži, Stari 
trg ob Kolpi, Jablanici pri 
BoŠtanju, Gabrju, Dobruški 
vasi, Stehanji vasi, Vinji vrh, 
Črmošnjice pri Novem me
stu in drugod v vseh dolenj
skih občinah;
• kmetije: Trebnje, Bela kra
jina, Krško, okolica Dol. To
plic in Šmarjeških Toplic in 
drugod;
• vikendi in zidanice: Stra
ža, Lokvice, Hrušica, Vinji 
vrh, Dobin dol, Karteljevo, 
Ajdovec, Sromlje, Gor. Les
kovec nad Senovim, Dednja 
vas, Pišenbreg, Metlika z 
okolico, Cerklje, Vrbovška 
vas, Semič, Zagradska gora 
in drugod;
• poslovno-stanov. objek
ti: Črnomelj, Metlika, iMovo 
mesto, Trebnje;
• trgovine in gostinski ob
jekti: Novo mesto, Črnomelj, 
Metlika, Vrčice.

Tel./fax: 068/322-282, 
069/342-470 

Mobitel: 0609/633-553

Mednarodno podjetje 
B.W.C. vabi k sodelovanju 
na območju Dolenjske nove 
sodelavce z minimalno 
trgovsko izobrazbo. 
Informacije na tel. 062/836- 
451.
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V SPOMIN
Dragi sin in brat, 
če bi solza koga obudila, 
ne bi tebe črna zemlja krila.

23. aprila je minilo žalostno leto, 
odkar nas je zapustil

JOŽE 
ŠAŠEK

Jugorje 3

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, se z mislijo 
pomudite z njim in prižigate svečke.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 74. letu starosti je umrl

JOŽE ŠIŠKO
z Rake

Ob smrti dragega moža, očeta, brata, tasta, strica, svaka, 
dedka in pradedka se iskreno zahvaljujemo vsem sorodni
kom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno 
cvetje in sveče. Hvala za vso pomoč zdravniškemu osebju 
novomeških bolnišnic, posebna zahvala dr. Čakarju in ses
tri Maji, g. župniku za lepo opravljen obred, raškim pevcem 
in kolektivom TPV Treves Novo mesto, TPV, d.d., Novo 
mesto, Jutranjki Sevnica, Hipot Hyb Šentjernej in vsem 

ostalim.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ob smrti drage mame

ANE
LEGAN

iz Artmanje vasi pri Dobrniču

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom in znancem, sosedom 
in vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti. Hvala za daro
vano cvetje, sveče, za sv. maše in izraze sožalja. Posebna 
hvala patronažni sestri ge. Majdi, dr. Humarju, g. župniku 
za opravljen obred in za sv. mašo, cerkvenemu pevskemu 
zboru, vokalni skupini Gloria in Društvu upokojencev. Po
sebna zahvala pa vsem tistim vaščanom, ki so nam bili v 

pomoč v težkih dneh.

Vsi njeni, ki smo jo imeli radi

BIOENERGETIK 
JASNOVIDEC 
IRIDIOLOG

ERIK

—t** RUBIKON
VEDEŽEVANJE

*U d.o.o.
N I IM SIT09042 70

KRKKZDRAVILIŠČK
. HOTELI OTOČEC

TENIŠKI CENTER OTOČEC

ZAHVALA

Z ljubeznijo in bolečino v srcu smo se v njenem 54. letu starosti poslovili od 
drage žene, mame, stare mame, sestre in tete

IRENE TOMC
roj. Cener

s Strme poti 3 v Krškem
Beseda hvala je premalo, da bi lahko izrazili hvaležnost vsem sorodnikom, prijateljem, sose- 
dom in znancem, ki so njej in nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, stisnili roko, izrazili 
sožalje, darovali pokojnici cvetje, sveče, svete maše ter pokojno v tako velikem številu pospre
mili na njeni zadnji poti. Posebna zahvala zdravstvenemu osebju Internega oddelka Splošne 
bolnišnice Novo mesto in Zdravstvenemu domu Krško za večkratno pomoč. Prisrčna zahvala 
delavcem in upokojencem NLB Ljubljana, podružnica Posavje Krško, govornikoma, ge. Ireni 
Čargo in g. Toniju Sobi za poslovilne besede ter g. kaplanu za opravljen obred. Zahvala pevcem 

za lepo zapete žalostinke. Se enkrat vsem in za vse prisrčna hvala!

Vsi njeni

ZAHVALA

Kraljevska bila je tvoja smrt, 
nemo zremo v beli prt, 
ki nas zasužnjil je sedaj, 
ko si odšel za vekomaj.
Vinograd čaka in ječi, 
samuje igla, tebe ni...

V 76. letu starosti je nepričakovano nehalo biti plemenito srce našega dra
gega moža, očeta, starega očeta in pradedka

JANEZA KOCJANA
krojaškega mojstra v pokoju iz Dragatuša

V času, ko težko dojemamo, da ga ni več med nami, ko ste nam lajšali bolečino, darovali cvetje 
in sveče, nam s stiskom rok izrazili sožalje, smo spoznali, koliko prijateljev je imel in jih imamo 
mi. Zahvala vsem, ki ste ga v tolikšnem številu pospremili na zadnjo pot, sorodnikom in prijate
ljem, ki so nam priskočili na pomoč v tako težkem času. Zahvaljujemo se govornikoma za po
slovilne besede, trobentaču za odigrano Tišino, posebno pa Dolenjskemu oktetu iz Novega 
mesta, kije zadnje slovo naredili posebno veličastno. Hvala tudi vsem, ki z dobro mislijo posto

jite pred njegovim grobom.

Žena Marija, hčerka Majda, sinova Rafko in Zvone z družino

ZAHVALA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi ljubljenega moža, atija, dedka in svaka

IVA BEDNARŠKA
iz Smrečnikove 22, Novo mesto

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom in sosedom za nesebično pomoč v času njegove bo
lezni. vsem prijateljem in znancem za darovano cvetje in sveče ter izraze pisnega in ustnega 
sožalja, naši Darji za globok in občuten poslovilni govor ter prav vsem prisotnim za tiho slovo 
ob njegovem grobu. Posebna zahvala dr. Iztoku Gradeckemu, predstojniku oddelka za srčne 
bolezni internega oddelka bolnišnice Novo mesto in osebnemu zdravniku dr.Tatjani Gazvoda 
iz Zdravstvenega doma Novo mesto za nudeno zdravniško pomoč v času bolezni. Lepa hvala 
za pomoč in tolažbo tudi sestri Vandi in patronažni sestri Mariji iz Zdravstvenega doma Novo 
mesto. Vsem in vsakemu posebej, ki ste ga imeli radi in sočustvovali z nami, hvala! Njegov

spomin bo med nami!

Vsi njegovi

ZAHVALA

Zdaj sem miren kol drevo, 
ki v vetru tiho niha veje.
(S. Trobiš)

V 68. letu starosti nas je zapustil naš 
dragi mož, ata, stari ata in brat

VILJEM 
GRACAR

s Trbinca 11 pri Mirni

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodni
kom, sosedom, prijateljem in znancem, ki so pokojnega po
spremili na zadnji poti, nam stali ob strani in pokojnemu 
darovali cvetje, sveče in za svete maše. Posebna zahvala ko
lektivom Toma, Dane in Dolenjke, g. dekanu za lepo oprav
ljen obred, cerkvenim pevcem in govornici Društva upoko
jencev ge. Logar za poslovilne besede. Vsem še enkrat 

iskrena hvala!

Žalujoči: žena Fani, otroci Stane, Marinka in Vilko z 
družinami, sestra Ani z družino

ZAHVALA

V 85. letu starosti nas je zapustil naš 
dragi

ANTON 
GRAHEK

iz Nakla pri Črnomlju

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega dragega moža, 
očeta, starega očeta, pradeda, brata, strica in svaka se is
kreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znan
cem in vaščanom, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob 
strani, nam izrazili ustno in pisno sožalje, pokojnega zasuli 
s cvetjem, darovali sveče ter ga v tako velikem številu spre
mili na njegovi zadnji poti. Lepa hvala sosedom, ki so nam v 
težkih trenutkih priskočili na pomoč, hvala Jožetu Šusu, 
posebna hvala Žanu in Micki Rožič. Najlepše se zahvalju
jemo ZZB Talčji Vrh, lovcem, GD, DU, govornikom za 
poslovilne besede, pevskemu zboru in gospodu župniku. Še 

enkrat iskrena hvala vsem!

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 91. letu starosti nas je zapustila 
naša draga in skrbna mama, stara 
mama, prababica in praprababica

ANA
BUNJEVAC 

-MAJOROVA
iz Marindola 4

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, vaščanom, prijate
ljem in znancem za darovano cvetje, sveče, ustno ali pisno 
izraženo sožalje, vsem, ki ste jo obiskali v hiši žalosti in jo 
tako številno spremili na njeni zadnji poti. Posebno se za
hvaljujemo govornici in pevkam iz Adlešičev, igralcu Tiši

ne iz Črnomlja ter duhovniku iz Gomirja.

Žalujoči: sin Svetozar z družino, hčerke Zora, Ljubica, 
Marica, Nada in Darinka z družinami, 7 vnukov, 11 

pravnukov, 1 prapravnuk in ostalo sorodstvo

Marindol, Jesenice, Črnomelj, Koritno pri Bledu, 
15.4.1997
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tedenski koledar
Četrtek, 24. aprila - Jurij 
Petek, 25. aprila - Marko 
Sobota, 26. aprila - Marcelin 
Nedelja, 27. aprila - dan upora 
Ponedeljek, 28. aprila - Pavel 
Torek, 29. aprila - Robert 
Sreda, 30. aprila - Katarina
LUNINE MENE
30. aprila ob 4.37 - zadnji krajec

kino
BREŽICE: Od 24. do 27.4. (ob 18.30) 

film Imperij vrača udarec. Od 24. do 28.4. 
(ob 20.30) kriminalni film Seme zla.

ČRNOMELJ: 25.4. (ob 21. uri) ame
riški film Mularija. 27.4. (ob 19. in 21. uri) 
film Romeo in Julija.

DOBREPOLJE: 25.4. (ob 20.30) slo

venska drama Outsider. 27.4. (ob 15. uri in 
20.30) ameriška komedija Živeti v pozabi.

GROSUPLJE: 25.4. (ob 20. uri) ame
riška komedija Živeti v pozabi. 26.4. (ob 20. 
uri) slovenska drama Outsider.

KOSTANJEVICA: 26.4. (ob 20. uri)
komedija Nenevarna srčeca.

KRŠKO: 25.4. (ob 20. uri) in 27.4. (ob
18. uri) ameriška kriminalka Odkupnina. 

METLIKA: 25.4. (ob 19. in 21. uri) film
Romeo in Julija. 27.4. (ob 19. in 21. uri) 
ameriški film Mularija.

NOVO MESTO: Od 24. do 27.4. (ob 17. 
uri) 101 Dalmatinec. Od 24. do 30.4. (ob
19. uri in 21.15) Jedijeva vrnitev. 

RIBNICA: 26.4. (ob 21. uri) ameriška
komedija Živeti v pozabi. 27.4. (ob 17. uri) 
slovenska drama Outsider.

ŠENTJERNEJ: 25.4. (ob 20. uri) kome
dija Brez cvenka.

VELIKE LAŠČE: 26.4. (ob 20. uri) 
ameriška komedija Živeti v pozabi. 27.4. 
(ob 20. uri) slovenska drama Outsider.

• EKSPRES EKSPRES, “film
ček” (Slovenija, 1996, 85 minut, 
režija: Igor Šterk)

Sterkov prvenec je eden iz šti- 
rice novih slovenskih naslovov, ki 
so po mnenju tako laikov kot 
kritikov povrnili že popolnoma 
izgubljeno vero v domači film. 
Poleg povprečne Novljanove teve 
Čamčatke, še ne videnega, a po
hvaljenega Milavčevega Herzoga, 
predvsem pa Košakovega (tudi) 
prvenca Outsider, ki je v kino
dvorane po skoraj dveh desetlet
jih razumljivo hladnega odnosa 
domačinov do lastne kino pro
dukcije spet mobiliziral množice 
Slovencev. Vmes je dokaj uspela 
samo Anžlovarjeva Babica gre 
na jug, za čisto vsemi drugimi, ki 
pa jih (v zadnjih letih) hvala bo
gu zaradi omejevalnih ukrepov 
nekdanjega kultur ministra Ca
pudra ni bilo veliko, pa je ostalo 
le finančno in moralno pogoriš
če. Bili so zanič in dragi. Pa so 
leta agonije le minila. Zdaj se o 
slovenskem filmu spet govori in 
piše, in to vsesplošno naklonjeno.

Outsider je film, ki je dosegel 
zavidljiv finančni uspeh in ki 
svojih strogo komercialnih na
črtov nikoli ni skrival, Ekspres pa 
je v prvi vrsti avtorsko delo. Av
torstvo je sicer zaradi hude zlo
rabe faliranih slovenskih režiser
jev, ki so pod njim prodajali svoj 
lažni intelektualizem in zateženi 
umetniški navdih, ali bolje za
dah, nekoliko sporen izraz, ki pa 
vam bo po ogledu filma spet po
kazal, kako izgleda v svoji zdravi

(slovenski) različici. Ekspres eks
pres je topla, enostavna in sila 
prijazna ljubezenska zgodba, ki 
pa govori bolj v sliki kot z bese
do. To je dobro, saj so bili dialo
gi v domačih filmih le še parodi
ja še bolj debilnih scenarijev. Sli
ka torej. Dqlgi, počasni, lirični, 
rjavorumeni kadri Krasa so v ču
dovitem kontrastu z zeleno ko
čevsko progo, melanholični ob
raz Gregorja Bakoviča pa se po
polnoma ujema s senzibilnostjo 
ves čas tihe, a s toliko bolj sub
tilno zgovorno naklonjenostjo 
Barbare Cerar.

Zgodbe je le za nekaj vrstic. 
Fant po smrti očeta pobere kovč
ke in se poda na brezciljno poto
vanje z vlakom, od postaje do po
staje. Naključno stopi v isti kupe 
kot ona, potem pa pogledi in 
majhne prijaznosti zanetijo lju
bezen za vedno. Med zaljubljan- 
jem nastopijo številni humorni 
epizodisti, strogi kondukter Lojze 
Rozman, ki mu stalno fantovo 
kupovanje vozovnice že preseda, 
slepi potnik Andrej Rozman, ki 
se potem, ko ga večkrat vržejo z 
vlaka, priveže kar na tire, stalno 
“govoreča"gluhonema potnika, 
nerodni prodajalec balonov in 
evrovizijec Cole Moretti, ki kot 
potujoči pevec prepeva svoj Tih 
deževen dan. Vso to intimno le
poto spremlja nostalgična godal
na glasba Mitje Vrhovnika Sm
rekarja v izvedbi odličnega Enzo 
Fabianni Quarteta. Plus anto
logijski brcoples fanta med tiri na 
Vivaldijeve Štiri letne čase.

Tako, dobili smo pravo malo 
mojstrovino, svež in natančno 
pofotografiran, posnet in zmon
tiran filmček, blago komično ro
manco, polno mehke atmosfere 
z okusom po starih časih, starih 
filmih in zgodbah, po katerih ti je 
toplo pri srcu. TOMAŽ BRATOŽ

bela tehnika
MALO RABLJENO hladilno omaro 

Gorenje, 180-litrsko, prodam * (068) 
42-624. 4398

SKRINJO Gorenje, 300 1, staro 4 leta, 
prodam. * (0608)41-389. 4425

ZELO OHRANJEN hladilnik ugodno 
prodam. * (068)24-731. 4519

elektronika
NOV RADIO z dvojnim kasetofonom 

in CD playerjem ugodno prodam. * 
(068)79-850. 4318

RAČUNALNIK C 64, skupaj s printer- 
jem, disketno enoto in mnogo igricami in 
uporabnimi programi, s svetlobnim pisa
lom, prodam za samo 250 DEM. ® 
(068)73-293, Tomo. 4528

kmetijski stroji
PREDSETVENIK Ron, 2 m, prodam. 

®(068)76-178. 4239
MALO RABLJENO dvoredno sejal

nico koruze prodam. S (0608)59-171.
4251

ZELO MALO rabljeno kosilnico in 
škropilnico, oboje z dvotaktnim motor
jem, prodam. * (068)81-281. 4254
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4.940 tolarjev, za upokojence 4.446 tolarjev; za družbene skupnosti, stranke, delovne 
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^Prelom in filmi: Grafika Novo mesto, p.o. Tisk: DELO-TČR, d.d., Ljubljana.^

TRAKTORSKO ŠKROPILNICO, 200 
1, tip Agromehanika Kranj, prodam. ® 
(068)49-320, zvečer. 4272

TRAKTORSKI PLUG prodam za
40.000 SIT. ® (068)47-781. 4278

BRANE oz. predsetvenik in mizarsko 
mozničarko, 26 vreten, prodam. ® 
(068)78-527. 4285

ROTACIJKO KOSILNICO, 2 vrete
ni, pajka na 2 vreteni, zgrabljalnik in lon
čena korita ugodno prodam. ® (068)44- 
274. 4286

TRAKTORSKI PRŠILNIK (atomi- 
zer), 400 1, brezhiben, zelo ugodno pro
dam. ® (0601)84-118. 4310

ROTACIJKO KOSILNICO Sip 165 
prodam. ® (068)30-302. 4315

DVOBRAZDNI PLUG in 2 prašiča, 
težka cca 100 kg, prodam. ® (068)73- 
427. 4320

MOTOKULTIVATOR Gorenje s pri
ključki prodamo za polovično ceno. ® 
(061)16-86-180. 4329

TRAKTORSKO KOSILNICO Gas- 
pardo, dvojni rez, prodam. ® (068)78- 
029. 4333

RADIALNI VENTILATOR za dosu- 
ševanje sena in bukova drva prodam. ® 
(068)44-339. 4336

TRAKTOR Štore 404 prodam. ® 
(068)76-440. 4341

ŠKROPILNICO, 5001, motorno žago 
Stihi, samonakladalko, pajka in trosilec 
prodam. ® (0608)75-470 ali (0609)645- 
304. 4352

TRAKTORSKO PRIKOLICO ugod
no prodam. ® (068)78-022, zvečer.

SADILEC KORUZE OLT, dvoredni, 
dobro ohranjen, prodam. ® (068)87- 
859. 4364

TRAČNI OBRAČALNIK Sip, dobro 
ohranjen, kupim. ® (068)78-493. 4365 

2 PLUGA IMT, 10 col, novega in rab
ljenega, sejalnico za pšenico in prikolico 
za prevoz živine prodam. ® (068)73-483.

KOSILNICO BCS 127 D prodam. S 
(068)49-594. 4392

MOTOKULTIVATOR Muta, 8 KM, 
prodam ali zamnejam za manjši traktor. 
® (068)323-665. 4396

KOSILNICO BCS 127 prodam. ® 
(0608)43-247. 4403

DOBRO OHRANJENO mlatilnico s 
popolnim čiščenjem ugodno prodam. ® 
(068)89-050. 4408

TRAKTOR IMT 560, letnik 1984, s 
* kabino, v dobrem stanju, prodam za 

4000 DEM. ® (068)89-078 . 4410
KARLO PEŠI F 6, 2 kravi in 2 gumi 

12/4/32 prodam. S (068)75-368 . 4411 
ZETOR 7745 PVH, star tri leta in pol, 

prodam. ® (0609)634-531 ali (068)45- 
192. 4435

SAMONAKLADALKO Sip Šempeter 
prodam. ® (068)57-428. 4436

TRAKTORJA IMT 539 in MF 35 ter 
Mercedes MB kombi 207 D prodam. ® 
(0609)622-762. 4437

KOSILNICO BCS, petrolej - bencin, 
širina grebena 127 cm, dobro ohranjeno, 
prodam. ® (068)49-426. 4439

PAJKA na 4 vretena, obračalni plug, 
trosilec hlevskega gnoja, samonakladal- 
no prikolico ter gumi voz, 16 col, ugodno 
prodam. ® (0608)51-094. 4451

STROJ za siliranje trave, krožne bra
ne, samonakladalko Senator 22 ter rdeče 
in belo vino prodam. ® (068)42-311.

4452
BALIRKO VELGER za oglate bale 

prodam ali menjam za osebni avto ali 
kmetijski stroj. ® (0601)86-205. 4471

TRAKTOR Univerzal, 34 KM, letnik 
1988, prodam. ® (0608)75-304. 4476

ZETORJI, 52 KM, novi, samo 15.990 
DEM. Šentvid 22, 1225 Lukovica, ® 
(0609)611-123 ali (061)749-573. 4493

MLATILNICO s popolnim čiščenjem 
- in pšenični škop ugodno prodam. ® 

(0608)70-179. 4494
SAMONAKLADALKO, 15 m3, pu- 

halnik in traktor Deutz prodam, kupim 
pa žganje. ® (068)42-527. 4498

ŽITNI KOMBAJN Class na silos, širi- 
ne 180 cm, prodam. * (0608)59-368.

TRAKTORSKO PRIKOLICO za pre
voz živine za dvoje govedi in domače 
žganje prodani. ® (068)25-847. 4535

KMETOVALCI, POZOR! Traktorji 
Univerzal, Zetor, Torpedo, Landini, Sa
me, Lamborghini, IMT, Ferguson, Fiat, 
TV 826 s popustom od 1 % do 7 %. Pri
ključki vseh vrst. Staro za novo. Rablje
ni: IMT 549, 539, Univerzal 45 U, TV 
826, kosilnice BCS. Oglasite se pri Agro- 
avtu, Kranj, Ljubljanska 30 ali nas pokli
čite na * (064)332-111, 113, od 8. do 16. 
ure. 4539

kupim
UGODNO ODKUPUJEMO delnice 

Krke, Petrola, Uniona, Laškega, Save, 
Intertrade in druge. ® (061)16-86-055 ali 
(0609)639-664. 4241

VINOGRAD z zidanico na Dolenj
skem in diatonično harmoniko kupim. 
® (068)49-163. 4249

ODKUPUJEMO DELNICE skladov. 
Pridemo, plačamo takoj. ® (064)742- 
151. 4258

FRAJTONARICO Prostor, 4-vrstno, 
lahko rabljeno, kupim. ® (068)77-322.

HIŠO v
lici na večji parceli kupim. ® (068)26- 
242. 4306

ODKUPUJEMO vse vrste delnic 
skladov in plačamo takoj! ® (0609)651- 
379. 4370

TELIČKA SIVČKA ali šarole, starega 
3 dni, kupim. ® (068)76-150. 4377

PO NAJUGODNEJŠIH CENAH od- 
kupujemo delnice Krke, Petrola, Save, 
Uniona, Colorja itd. Nudimo gotovino in 
pridemo na dom! ® (068)324-297. 4391 

DELNICE Krke, Petrola, Laškega, 
Colorja, Save in ostale, serij G, B in C, ter 
delnice Mercate, Maksime, Triglava, 
Atene in ostale odkupim za gotovino po 
najvišjih cenah. ® (061)168-35-76 ali 
(0609)648-648. 4454

RABLJEN betoski mešalec kupim in 
prodam 126 P, letnik 1988. ® (068)85- 
880. 4534

motorna vozila * 7

, 4264
Novem mestu ali bližnji oko-

MARUTI, letnik 11/93,29.000 km, pr
va lastnica, prodam. ® (068)23-041.

4237
BMW 320 i, letnik 1987,118.000 km, 6' 

cilindrov, električna stekla in ogledala, 
CZ, prodam za 10.000 DEM. * (068)65- 
457. 4242

JUGO 45, letnik 1989, prodam. ® 
(068)26-669.

R 4 GTL, letnik 1990, rdeč, lepo ohra
njen, ugodno prodam. ® (068)26-022.

4243
\VARTBURG G 353, dobro ohranjen, 

registriran do 2/98, prodam. ® (068)48- 
375. 4253

R 4 GTL, letnik 1984, motor star 4 le
ta, prodam. ® (068)85-713. 4255

R 4, letnik 1984, registriran do 1/98, 
prodam. ® (068)83-571. 4261

CADY, letnik 10/89, prevoženih
130.000 km, prodam. ® (068)87-592.

4263
MOPED AVTOMATIC, malo rab

ljen, dobro ohranjen, in agregat Bosch, 2 
KW, prodam. * (068)58-647. 4266

CLIO 1.2 RN, letnik 1993,67.000 km, 
aloa zelen, 5V, prodam. ® (0608)33-575.

4270
APN 6, dobro ohranjen, kupim. ® 

(0608)82-783. 4271
Z 750 S, dobro ohranjeno, obnovlje

no, registrirano, prodam. ® (0608)56- 
475. 4273

APN 6, letnik 1987, kovinsko zelen, 
prvi lastnik, zelo ohranjen, prodam za 
400 DEM. * (068)42-600. 4277

ALFA ROMEO 33, letnik 1986, zelo 
poceni prodam. Alojz Pižem, Mačkovec
7, Dvor. 4283

JUGO 45, letnik 1989, registriran do 
1/98, prodam. ® (068)73-639. 4288

Z 101, letnik 1988, registrirano do 
11.11.1998, v odličnem stanju, in plug 
Posavec, 12 col, prodam. ® (068)44-687.

4289
TOVORNI AVTO Mercedes Benz 813 

kasonar prodam. ® (068)51-941. 4290 
UGODNO PRODAM dobro ohra

njen avto Samara, letnik 1988. Informa
cije dobite po službi na ® (068)75-529.

4291
GOLF 1.9 DCL, letnik 1994, 5V, 5 

prestav, rdeč,'registriran do 4.3.1998, pr
vi lastnik, prodam. ® (068)43-030.

4296
VW HROŠČ, letnik 1970, neregistri- 

ran, prodam. ® (068)25-109, zvečer.
4300

R 4, karamboliran, letnik 1991, jugo 
55, karamboliran, letnik 1989/90, telico 
sivko, 300 kg, za nadaljnjo rejo, in gume 
za na stojišča govedi prodam. ® (068)78- 
114, zvečer. 4302

Z 101 Skala, letnik 11/90, belo, zelo 
dobro ohranjeno, prodam. ® (068)26- 
955. 4304

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

vsebina oglasa (do IS besed)

Ime in priimek: .............................................................. ”,...................

Ulica in kraj:  ................................................................................ i

Pošta: ...................................................................................................... !
i

Naročniška številka: ............................................. Podpis:

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

GORILNIKI

GOLF diesel, letnik 1985, nemški, 5 
prestav, reg. do 3/98, prevoženih 160.000 
km, prodam. ®(068)75-334.

ALFO 75 1.6 i.e., letnik 1993/94, pre
voženih 63.000 km, kovinsko sivo, elek
trična stekla, CZ, garažiran, prodam. ® 
(068)25-955. 4307

R 5 FIVE, letnik 1995, 5V, kovinske 
barve, prevoženih 14.600 km, registriran 
do 4/98, prodam. ® (068)65-267. 4311 

R 4 GTL, letnik 1989, prodam za 2900 
DEM ali menjam za večje vozilo s četvero 
vrati ® (0608)22-540. 4314

ŠKODO FAVORIT, rdečo, prevože
nih 24.000 km, letnik 1993, prodam. ® 
(068)323-320. 4319

Z 101, letnik 1986, prvi lastnik, regis
triran do 3/98, radio z zvočniki, dobro 
ohranjeno, prodam. ® (068)83-129.

4324
OPEL KADETT GSI 2.0 16 V, 150 

KM, letnik 1989, registriran do 4/98, 
KAT., dodatna oprema, zelo dobro 
ohranjen, prodam. ® (068)76-720.

4327
126 P, letnik 1989, samohodno rota- 

cijko kosilnico in traktor Deutz, 22 KM, 
prodam. ® (068)65-164. 4331

Z 101, letnik 1987, R 4, letnik 1983, 
prodam. Danica Bilič, Pod Trško goro 
89, Novo mesto. 4335

R 21, letnik 1992, prodam. ® 
(068)324-406. 4337

GOLF III D, 4V, rdeč, kupim. ® 
(068)85-698. 4342

ŠKODO FAVORIT, letnik 11/92, 
bordo rdečo, prodam. ® (068)41-153.

4343
JUGO KORAL 45, letnik 1989, prevo

ženih 62.000 km, registriran do 2/98, 
ugodno prodam. ® (06851-001. 4344

R 5 D, letnik 1988, dobro ohranjen, 
registriran do 12/97, prodam. ® (068) 
68-030. 4345

TOMOS AVTOMATIC 3MS in nov
super čistilec na suho paro, z likalnikom, 
prodam. « (068)321-307. 4347

Z 101, letnik 1987, registrirano do 
21.7.1997, prevoženih 70.000 km, pro
dam za 1200 DEM. ® (068)79-711.

4350
JUGO KORAL 45, letnik 1988, regis

triran do 4.7.1997, prodam za 1500 
DEM. ® (068)47-452. 4351

R 19, letnik 1992, prodam. * (068)81- 
331. 4356

JUGO 45 A, letnik 1987, prevoženih
60.000 km, prodam. Anita Jevšek, Dol. 
Globodol 15 a, Mirna Peč. 4358

ŠKODO PICK UP, letnik 1994,75.000 
km, rdečo, prodam. ® (068)67-566.

4359
HONDO CIVIC HB 1.4 GL, letnik 

1991, 86.000 km, prodam. ® (068)51- 
492. 4360

R 5, letnik 1992, registriran do 2/98, 
prodam. ® (068)83-271. 4362

126 P, letnik 8/88, prodam ® 
(068)75-064, zvečer. 4367

GOLF D, letnik 1989, registriran do 
7/97, pro#dam. ® (068)89-286. 4369

JUGO GVX, letnik 1989, registriran 
za celo leto, prodam ® (068)78-130, po
poldan. 4371

GOLF, letnik 1978, registriran do 
oktobra, zelo dobro ohranjen, prodam. 
® (0608)84-785. 4376

OPEL CORSO swing 1.5 D, prvi last
nik, rdečo, registrirano do 3/98, letnik 
1991, prodam. ® (068)60-086. 4380

GOLF JGL D S paket, letnik 1984, re
gistriran do 9/97, lepo ohranjen, pro
dam ® (041)669-837. 4381

ALFO 33 1.3 S, letnik 1985, rahlo ka- 
rambolirano, registrirano do 7/97, pro
dam ali menjam ® (068)20-286. 4382

R 4 TL, letnik 1986, potreben manjše
ga popravila, poceni prodam. Dušan Ži- 
rojevič, Gradac 91. 4383

Z 640 AN, letnik 1979, ohranjeno, 4 t, 
prvi lastnik, ugodno prodam. ® (068)57- 
713. 4384

JUGO KORAL 45, letnik 1989, regis
triran do 4/98, prodam za 2200 DEM ® 
(068)78-170. 4387

MERCEDES 200 I). letnik 1979, re
gistriran do 22.2.1998, prodam ali me
njam za manjši avto in samonakladalko 
Sip, 17 m3, prodam. ® (068)28-144.

4388
OPEL KADETT 1.3, letnik 1988, zelo 

lepo ohranjen, garažiran, nikoli karam
boliran, prodam. ® (068)52-585. 4390 

KOMBI C 25 D, kombiniran, in golf 
GTL 1.6 D, letnik 1986/87, prodam. ® 
(068)87-030 ali 322-488. 4394

R 19 1.4 RN,4V, letnik 3/93, kovinsko 
moder, 35.200 km, redno vzdrževan, nc- 
karamboliran, prvi lastnik, prodam. ® 
(068)341-200. 4399

ŠKODO FAVORIT LX, modro, let
nik 1993, prodam, ® (068)25-419 . 4406 

LADO NIVO 1600, letnik 9/93, lepo 
ohranjeno, prodam. ® (068)76-435

4409
GOLF JX D, model 1988, bel, 5V, do

bro ohranjen, ugodno prodam. * (0608) 
78-206. 4414

R 4 GTL, letnik 1987, registriran do 
novembra, prodam. ® (068)27-689, po
poldan. 4415

JUGO SKALA 55, letnik 1988,76.000 
km, ohranjen, prodam. Ogled na naslo
vu: Pod cvingerjem 5, Dolenjske Toplice.

4416
R 4 GTL, letnik 1989, rdeč, zelo lepo 

ohranjen, prodam za 2800 DEM ali po 
dogovoru. ® (0609)651-541. 4417

GOLF JX D, letnik 1987, registriran 
do 8/97, prva barva, 5 prestav, prodam 
za 7200 DEM. ® (068)73-357. 4419

R 4 GTL, letnik 1991, registriran do 
3/98, prodam. ® (068)76-189. 4421

VVV GOLF, letnik 1979, motor 1985, 
neregistriran, dobro ohranjen, prodam. 
* (068)76- 387. 4424

JUGO 45, letnik 1989/90,45.000 km, 
registriran do 1/98, prodam. ® (068)89- 
142. 4426

JUGO 55, letnik 1990, registriran do 
oktobra, rdeč, dobro ohranjen, prodam. 
® (068)73-069. 4428

GOLF JX D, letnik 11/87, registriran 
do 1/98, prodam. ® (068)47-491. 4431 

CITROEN AX 1.4 TRD, letnik 7/94, 
sive kovinske barve, 23.000 km, dodatna 
oprema, prodam. ® (068)323-138. 4432 

JUGO KORAL 45, letnik 1990, ugod
no prodam. ® (068)65-704. 4433

SUBARU J 10 justy 1.0 GL, letnik
1991, prodam. ® (068)323-371. 4434

NISSAN SUNNY 1.6 SLX, letnik
1990, prvi lastnik, registriran do 1/98, 
prodam. ® (068)75-180. 4438

TVVINGO, letnik 1995, lepo ohranjen, 
ugodno prodam. ® (0609)622-268.

4440
LADO SAMARO, letnik 1988, regis

trirano do 2/98, prodam. ® (068)28-208.
4446

TWINGO, letnik 1995, dodatna opre
ma,prodam za 13.300DEM. (068)22-
485. 4449

MOTORNO KOLO ATX, letnik 
1989, zelo dobro vzdrževano, prodam. 
® (068)84-564, popoldan ali zvečer.

4455
R 21 MENAGER, 2000 ccm, letnik

1992, prvi lastnik, malo vožen, odlično
ohranjen in vzdrževan, ugodno prodam. 
®(068)25-130. 4456

DOBRO OHRANJEN mitsubishi pa- 
jero, 2.5 TDI, z dodatno opremo, letnik 
1989/90, registriran za celo leto, prodam. 
®(068)76-300. 4459

JUGO KORAL 45, letnik 1989, bel. 
dobro ohranjen, 41.000 km, prodam za 
2300 DEM. ® (068)324-443, popoldan.

4460
R 5 CAMPUS, letnik 1992, bel, regis

triran do 10/97, prodam za 6500 DEM. 
® (068)85-695. 4462

OPEL KADETT karavan, letnik 1987, 
prodam. ® (068)341-384, zvečer. 4464 

OPEL KADETT 1.4 S, letnik 1990, in 
R 5 campus, letnik 1992, prodam. ® 
(068)75-246. 4467

GOLF JX D, letnik 10/87, lepo ohra
njen, ugodno prodam. ® (068)325-455, 
po 15. uri. * 4469

MOPED, vozen brez izpita, nevozen, 
prodam, ^knton Bovkan, Gor. Stara vas 
7, Tržišče. 4472

R 9, letnik 1990, registriran do 5/98, 
dobro ohranjen, prodam za 6700 DEM. 
® (0608)41-355 ali (0608)82-054, zvečer.

4474
R 5 CAMPUS, letnik 1993,45.000 km, 

prodam ® (068)78-349. 4475
GOLF CL 1.4, letnik 1996, prodam. 

® (068)53-311. 4480
JUGO 45, obnovljen, letnik 1988, re

gistriran do 4/98, prodam ® (068)73- 
826. 4481

JUGO 45 AX, letnik 12/87, registriran 
do 1/98, prodam za 1500 DEM. W 
(068)27-839, po 16. uri. 4485

R 5 CAMPUS, letnik 1990, rdeč, regis
triran do 2/98, lepo ohranjen, nikoli ka
ramboliran, prodam. ® (068)73-766.

4486
JUGO 45, letnik 1986, ter kravo frizij- 

ko, staro 4 leta, prodam. ® (068)87-609.
4487

GOLF, letnik 1985, S paket, registri
ran za celo leto, prodam. ® (068)76-545.

4488
JUGO 45, letnik 1989, modro-sivc 

barve, zelo lepo ohranjen, vreden ogleda, 
ugodno prodam. ® (068)81-032. 4489

OPEL CALIBRO, letnik 1991, rdečo, 
registrirano do 6/97, prodam. ® (068) 
73-122. 4490

GOLF JX D, letnik 1988, odlično 
ohranjen in R 5 five, letnik 1994, prodam. 
»(068)52-178. 4491

R 4, letnik 1989, registriran do 1/98, 
svetlo moder, lepo ohranjen, prodam. * 
(068)81-539. 4496

ŠKODO FORMAN, letnik 12/92,
40.000 km, ugodno prodam. * (0608)87- 
615. 4499

R EXPRESS 1.4 bencin, letnik 1994, 
prodam ali menjam za osebni avto z va
šim doplačilom * (0608)43-005. 4500 

ALFA ROMEO 33 1.7 i.e., letnik 1993, 
bel, lepo ohranjen, prodam ali menjam. 
® (0608)77-021, popoldan, Darko.

4502
R 18,160.000 km, letnik 1982, registri

ran do avgusta, kovinsko srebrn, dodat
na oprema, prodam za 1750 DEM. ® 
(068)53-477. 4503
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CITROEN AX Caban, letnik 1992, 
kovinsko siv, 70.000 km, garažiran, re
gistriran do 12/97, prodam. ® (0608)75- 
156. 4504

126 P, letnik 1987, registriran do 
20.5.1997, strojene kozje kože in kopal
niško omarico prodam. ® (068)60-423.

4505
HONDO CIVIC 1400 GL, limuzina, 

5V, CZ, nastavljiv volan, KAT., senzor 
luči in plina, kot nov, prodam. ® 
(068)87-016, po 18. uri. 4507

APN 6 S, letnik 1989 prodam za 400 
DEM. ® (068)45-905. 4509

R 4 GTL, letnik 1987, krem barve, 
ugodno prodam. Mirko Pezdirc, Semič 
44 D. 4511

TOVORNJAK TAM, vozen z B- kate
gorijo, prodam. ® ('061)778-141. 4512

MAZDO 323 F, letnik 1990, KAT., 
rdečo, lepo ohranjeno, veliko opreme, 
prodam. ® (0608)74-18. 4513

JUGO SKALA 55, svetlo rdeč, prevo
ženih 97.000 km, registriran do 4/98, 
prodam. ® (068)49-228, po 18. uri.

4515
GOLF JX D, letnik 1990, moder, re

gistriran do 1/98, 100.000 km, prodam. 
® (068)60-126, popoldan. 4516

OPEL KADETT 1.3 LS limuzina, let
nik 1989, kovinsko siv, in R 5, letnik 
1988, rdeč, prodam. ® (068)69-510.

4520
LADO SAMARO 1500, 3V, letnik 

1993, in jugo 45, bel, letnik 1989, pro
dam. ® (068)87-312; 4521

R 5 CAMPUS, letnik 1993, registriran 
do 10/97, 50.000 km, tovorno vozilo C 
15, letnik 1987, registrirano do 4/98,
130.000 km, prodam ali menjam. ®
(0608)32-446. 4522

APN 6 S, letnik 12/94, prodam. ® 
(0608)84-300, popoldan. 4525

VVARTBURG limuzina, letnik 1987, 
registriran do 8/97, ugodno prodam. ® 
(068)51-038. 4527

JUGO KORAL 45, letnik 1990, prevo
ženih 60.000 km, registriran do 8/97, 
prodam. ® (068)21-596. 4529

GOLF D, letnik 1990, prevoženih
60.000 km, registriran do 3/98, prodam.
® (0608)33-091, po 20. uri. 4530 #

FORD ESCORT, letnik 1988, prevo
ženih 120.000 km, prodam. ® (068)24- 
725. 4533

LADO SAMARO 1.3, letnik 1994, 
ugodno prodam, možen kredit. ® (068) 
24-791, od 8. do 16. ure. 4537

ŠKODO FAVORIT, letnik 1993, pro- 
dam, možen kredit. ® (068)24-791, od 8. 
do 16. ure. 4538

CITROEN AX 1.4, letnik 12/89, 
88.300 km, lepo ohranjen, kovinske sive 
barve, prodam. ® (068)59-689. 4540

obvestila
ŽALUZIJE, rolete, lamelne zavese in 

markize izdelujemo in montiramo po 
ugodnih cenah. Možnost plačila na čeke! 
® (068)44-662 ali (0609)646-937. 3271

; Vurena ;
; ŠOLA TUJIH JEZIKOV \
; Poletje ’97 J

1 Tečaji v Veliki Britaniji, 1 
Avstriji, Nemčiji in doma.

, Tel.: 068/372-100, 341-434, ,
■ Glavni trg 11, i
■ 8000 Novo mesto i
k__.______._-.j

preklici
OPOZORJAM VSE, ki govorijo, da 

sem sekal hrastov les nad železniško po
stajo v Črnomlju, da me ne obrekujejo, 
sicer jih bom sodno preganjal. Janko Po
tokar, Lokve 41, Črnomelj. 4234

TONE DULC, s.p., manjša mizarska 
dela, Nad mlini 48, preneham s svojo de
javnostjo 30.6.1997. 4293

PONOVNO OPOZARJAM soseda 
Trunklja, Podlisec 2, naj preneha s pašo 
kokoši po mojem zemljišču. Kramar, 
Podlisec 3, Dobrnič. 4321

ANTON POVŠIČ, Sela pri Zburafc 10, 
opozarjam Ano Štimpfelj, Sela pri Zbu- 
rah 15, naj preneha z lažnimi in žaljivimi 
izjavami o moji mami, sicer jo bom sod
no preganjal. 4427

pohištvo
PRODAJAMO in kupujemo rabljeno 

stanovanjsko opremo. OT (068)325-523 
ali (061)133-94-54. 3535

STARO POHIŠTVO in zapravljivčka 
prodam. * (068)30-156. 4326

TRIDELNO OMAKO za dnevno so
bo, skupne doliinc 4 m, in kavč s preda
lom za posteljnino prodam. « (068)73- 
665. 4340

TRIDELNO OMARO, komodo, psi
ho in nočne omarice ugodno prodam ® 
(068)28-690. 4463

KOTNO sedežno garnituro (3 z ležiš
čem in dva) ter fotelj prodam ® (068)89- 
296. 4466 *

RABLJENO SPALNICO za 300 
DEM prodam, kupim pa harmonij vrata. 
® (0608)87-659. 4 * * * 8501

SEDEŽNO GARNITURO, kavč m 
omaro poceni prodam. ® (068)26-802^

posest
DVOSTANOVANJSKO HIŠO v Čr

nomlju prodam. * (068)52-173. 9071
V OKOLICI Krškega prodam parce

lo, 1.5 ha, lepa razgledna točka, s stavb
nim zemljiščem. ® (0608)67-394 . 4246 

ŠKOFIJE PRI KOPRU, prodam zem
ljišče, 9,000 m2,delno zazidljivo, zanimi
va lega in dostop z glavne ceste, nedaleč 
od mednarodnega mejnega prohoda, za
160.000 DEM. ® (066)400-700 ali (066) 
272-444. 9257

OBJEKT z veliko zemlje, ob glavni ce
sti Metlika - Novo mesto, prodam. ® 
(068)59-634. .4276

ZEMLJIŠČE za vikend v Ribnici pri 
Mokricah ugodno prodam. ® (068)341- 
635. 4297

NJIVO, 16 a, v Cegelnici, prodam. ® 
(068)325-690. 4303

VINOGRAD v Drašičih pri Metliki, 
motokultivator s frezo in železne razteg
ljive punte prodam. ® (068)59-129.

4338
15 HA ZEMLJE v bližini Kočevja, na 

Smuki, primerno za ovčjerejo, konjerejo 
ali divjad, prodam. Na zemlji je starejša 
hiša z gospodarskim poslopjem. ® 
(061)852-447. 4385

V BREŽICAH, Sromlje, prodam lesen 
vikend, plantažni vinograd na betonskih 
stebrih, parcela 1250 m2. ® (00 385) 1 
270-628. 4393

NJIVO, pašnik in zazidljivo parcelo v 
Podgradu prodam. ® (068)324-235.

4443
NJIVO, 30 a, primerno za vinograd in 

vikend na Prekopi pri Kostanjevici ter Z 
101, lepo ohranjeno, prodam. ® (0608) 
87-293, zvečer. 4445

OB GLAVNI CESTI Novo mesto - 
Dolenjske Toplice prodam hišo v III. 
gradbeni fazi, z vrtom in njivo, 550 m2. 
® (068)23-954. 4453

GRADBENO PARCELO z vso doku
mentacijo v naselju Dore v Brestanici 
prodam. ® (062)771-578. 4478

PRI KOSTANJEVICI prodam novo 
hišo, vseljivo, CK, telefon, asfalt, 2 ha 
domačije, za 140.000 DEM. Šifra: »DO
LENJSKA«. 4508

GOZD, 16.62 m2, na Vranovičih in 
njivo v Gradcu, 33.24 m2, prodam. ® 
(064)330-079. 4526

PARCELO, 12 a, na Vrhu pri Pahi 
prodam. ® (068)26-802. 4532

prodam
NOV HIDROFOR, 180-litrski, 5- sto

penjska črpalka s trifaznim motorjem, 
prodam. ® (068)89-534 4232

ADRIA 410 2 in 2, kopalnica, prva 
lastnica, registrirano, zelo ohranjeno, 
prodam za 2100 DEM. ® (068)28-549.

4235
SUHO seno prodam. ® (068)49-280.

4244
STROJ za izdelavo nogavic, primeren 

za začetnike, prodam. H (061)373-051.
4250

ŽGANJE, sadjevec (jabolka, hruška, 
sliva) in neškropljena domača jabolka, 
mešana, prodam. ® (068)22-025. 4256 

GARAŽNA VRATA, 240 x 210, in 
okno, 170x 140, zastekljeno, oboje novo, 
ugodno prodam. ® (068)65-422. 4260

KORUZO, večjo količino, v refuzi ali 
v vrečah, ugodno prodam. ® (068)76- 
567, po 20. uri. 4262

2 KAVČA, novejši štedilnik Corona in 
zamrzovalno skrinjo, 150 1, prodani. ® 
(068)81-769. 4268

300 KOM. kalanih akacijevih količev 
(1.60 m) in 25 kom. salonitnih plošč, 1 x 1 
m, prodam. Franc Videnič, Čerklje, ® 
(0608)69-180. 4274

DESKE, smrekove, 1 m3, in hrastove,
1 m3, debeline 3 cm, prodam. ® (068)73- 
219. 4282

ZELO DOBRO OHRANJENO rav- 
nalno mizo Globaljig prodam. ® (063) 
715-366. 4284

PEČ ZA CENTRALNO kurjavo Fero- 
term, brez bojlerja, 40 KW, prodam ® 
(068)324-348. 4292

OBLAČILA, fantovska in dekliška, 
ugodno oddam. ® (068)372-021. 4301 

NOVO pomivalno korito ugodno 
prodam. ® (068)83-734. 4308

OTROŠKO previjalno mizo ugodno 
prodam. ® (068)42-623, Mateja. 4316 

15 M mešanih drv, 70 m fasadnega 
tervola, 4 cm, star klavir ter molzni stroj 
Virovitica prodam. ® (068)83-227.

4322
1000 KG koruze v zrnju prodam. ® 

(068)42-754. 4353
OPAŽ, 690 SIT z dostavo, smrekov, 

suh, prve klase, prodam. ® (063)451- 
082, Andrej. 4375

GOSTINSKO PRIKOLICO, uvože
no, z vsem inventarjem, dobro ohranje
no, prodam. ® (063)741-112. 4378

VINO, namizno rdeče, prodam. ® 
(068)25-254. 4386

DIATONIČNI HARMONIKI Mclodi- 
ja, 3-vrstno, s šestim basom, in 4- vrstno, 
ugodno prodam. ® (0608)70-170. 4397 

KAMEN za tlak ali škarpo ter 4 teleta, 
stara 7 dni, prodam. ® (068)78-120.

4400
KORUZO v zrnju in belo vino pro

dam. ® (068)73-623. 4401
KORUZO v zrnju prodam. ® (068) 

73-458. 4404
BUKOVA metrska drva in nažagana 

ugodno prodam. ® (0608)43-018. 4405
8 M bukovih drv prodam ® (068)78- 

106. 4418
NOVA garažna industrijska vrata z 

daljinskim odpiranjem in rdeče vino 
prodam. ® (068)42-982. 4420

MOŠKO birmansko obleko prodam 
po polovični ceni. ® (068)79-617. 4441 

RDEČE in belo vino prodam. ® 
(0608)78-25 K 4450

MEŠANA nažagana drva in samona- 
kladalko Sip 17 prodam. ® (068)21-143.

VINO ŠMARNICO zelo ugodno pro
dam. ® (068)341-555. 4470

KORUZO v zrnju in storžih ter ječmen 
in Z 101, letnik 1988, prodam. ® 
(068)60-716, zvečer. 4477

NOVA garažna vrata, kovinska, ugod
no prodam. ® (068)89-196. 4483

SADIKE JAGOD, tudi mesečne, kva
litetne, prodam. ® (0608)59-108. 4484 

NOVA OKNA in več vrst rabljenih 
oken, tudi z balkonskimi vrati, zasteklje
no ter starejšo kombinirano omaro pro
dam. ® (068)23-302. 4492

VLEČNO KLJUKO za R 5 prodam, 
kupim pa jo za R Clio W (068)28-075.

KVALITETNO SENO in mešana bu
kova in gabrova drva prodam. ® (068) 
78-086. 4497

INDUSTRIJSKI SINGER owerlock 
prodam za 600 DEM. ® (068)44-554, po 
17. uri. 4506

KORUZO v zrnju, rdeče vino, gajbice 
za krompir in jabolčni kis prodam W 
(068)49-567. 4510

ŠOTOR Vis za 5 oseb z dvema loče
nima spalnima prostoroma, nov. nerab
ljen, nujno prodam 10% ceneje. ® 
(068)49-441. 4514

SENO, 5 nakladalk, prodam za 25.000 
SIT. Jožica Kop, Občice 1, Dolenjske 
Toplice, ® (068)65-000. 45lg

razno
MONTAŽA klasičnih in satelitskih an

ten, domontaža POP TV, odkup pokvar
jenih tv aparatov. ® (0608)87-145 ali 
(0609)618-526. 1615

CERTIFIKATI! Najboljša ponudba za 
vložitev vašega certifikata ali ostanka! ® 
(062)836-904, vsak dan od 8. do 20. ure.

3540
MATEMATIKO in fiziko za osnovno 

in srednjo šolo inštruiram. ® (0608)33- 
714. 4279

V CENTRU Novega mesta oddam lo
kal s telefonom, 20 m2, primeren za mir
no obrt ali trgovino. ® (068)75-393.

4294
AVTO ŠOLA ALFA - r. Izvajamo te

čaje CPP ter poučujemo na območju No
vega mesta in Krškega. ® (068)78-227 ali 
(0608)75322. 4312

TONSKI STUDIO Hrošč iz Novega 
mesta nudi usluge (snemanje pemi, pro
dukcija). Cene ugodne! ® (068)341-888.

4479

službo dobi
ZA PRIDNE predstavnice zenskega 

spola dober zaslužek! Če imate avto in 
poste popoldneve, pokličite na ® (066) 
272-111, od 8. do 13. ure. 4021

SAMOSTOJNEGA POSLOVODJO 
z delovnimi izkušnjami in z aktivnim 
znanjem angleščine in nemščine za vode
nje trgovine s tekstilom v Novem mestu 
zaposlim. ® (068)321-577, od 12. do 14. 
ure, do 28. aprila 1997. 4236

VOZNIKA C- in E- kategorije z vsaj 
enoletno prakso zaposlim. ® (068) 
44-246.

4275
KUHARJA (ICO) in natakarico s 

prakso zaposlim. ® (068)322-642,od 19. 
do 21. ure. 4357

MLAJŠO UPOKOJENKO za občas- 
no delo iščemo. ® (068)371-590. 4379

ZA AKVIZITERSKO PRODAJO na
grobnih sveč redno zaposlimo komuni
kativne moške ali ženske z lastnim pre
vozom. ® (0609)622-668. 4402

DEKLE za delo v bifeju v okolici No
vega mesta zaposlim. ® (068)89-207.

4442
SLUŽBO DOBIJO mesar prodajalec, 

poslovodja, prodajalka s prakso ter dekle 
za delo za šankom. ® (068)321-520, od 
12. do 13. ure. 4447

NATAKARICO za delo v bifeju zapo
slimo. ® (068)81-137. 4458

VEDEZEVALKE in astrologinje za
poslimo za delo po telefonu. ® (0609) 
639-131. 4461

V GOSTINSKEM LOKALU v Do
lenjskih Toplicah zaposlimo natakarico. 
® (068)65-285. 4473

MEDICINSKEGA ali farmacevtskega 
tehnika za delo v trgovini v Novem mestu 
takoj zaposlimo. Šifra: »MAJ«. 4536 

2 MIZARJA z izkušnjami zaposlimo. 
® (068)321-210 ali 324-380. 4541

1 VI • v vslužbo išče
ŠIVILJSTVO KARIN, s.p., išče delo za 

serijsko šivanje lahke ženske konfekcije. 
® (068)65-767. 4372

stanovanja
S 1.5. oddam v najem enosobno opre

mljeno stanovanje s pritiklinami v No
vem mestu. ® (061)448-329. 4248

ENOSOBNO STANOVANJE v No
vem mestu, opremljeno ali neopremlje
no, za mlado tričlansko družino naja
memo. Plačilo vnaprej. ® (068)325-226, 
zvečer. 4252

V NOVEM MESTU oddam sobo 
enemu ali dvema dekletoma ® (068)22- 
689. 4287

KOMFORTNO STANOVANJE izven 
mesta oddam. ® (068)89-022. 4298

DVOSOBNO podnajemniško stano
vanje v okolici Novega mesta iščem. ® 
(068)325-117. 4305

STANOVANJE na Jakčevi, 75 m2, 
ugodno prodam. ® (0609)647-412.

4325
VELIKO ENOSOBNO STANOVA

NJE v Novem mestu oddam dekletu. ® 
(068)25-938. 4395

TRISOBNO STANOVANJE, 77 m2, 
na Mestnih njivah v Novem mestu, Četrto 
nadstropje, ČK, KATV, prodam ali me
njam za enosobno ali garsonjero ® 
(068)323-499. 4457

v • i •živali
MLADE NESNICF., jarkice, hisex, 

rjave, tik pred nesnostjo, opravljena vsa 
cepljenja, prodajamo po ugodni ceni. 
Naročila sprejemajo in dajejo vse infor
macije: Jože Zupančič, Otovec, Črno
melj, ® (068)52-806, Gostišče Krulc, 
Mostec, Dobova, ® (0608)67-587, Vera 
Což, Slepšek 22, Mokronog. ® (068)49-- 
711. 1659

SPREJEMAMO NAROČILA za vse 
vrste piščancev, enodnevnih in večjih. 
Valilnica Senovo, Mio Gunjilac, ® 
(0608)71-375. 3705

PURANE, stare 9 tednov, bomo pro
dajali 26.4. na sejmišču v Šentjerneju. 
Cena 1400 SIT/kom. Naročila spreje
mamo na ® (067)88-058 ali (067)88-114.

4094
. PURANI, 6-tedenski, rjave jarkice 

pred nesnostjo ter beli piščanci, kilo
gramski, bodo v prodaji od 24. aprila da
lje. Kuhelj, Šmarje 9, Šentjernej, ® 
(068)42-524. 4157

10 DNI staro črno-belo teličko pro
dam. ® (068)79-562. 4233

OB 25-LETNICI TUDI CERTIFIKAT ISO 9002 - Prejšnji četrtek je pod
jetje Termotehnika proslavilo 25-letnico delovanja in jo združilo s pode
litvijo certifikata kakovosti ISO 9002. Podelitev certifikata pravzaprav ni 
presenečenje, saj si v Termotehniki že vseskozi prizadevajo za kvaliteten 
način dela, direktor Jože Papež pa je leta 1994 prejel nagrado Gospodar
ske zbornice Slovenije za gospodarske in podjetniške dosežke. Podjetje, v 
katerem je 27 zaposlenih, je lani ustvarilo za okoli 10 milijonov mark 
prometa. Termotehnika, ki se ukvarja predvsem z vsemi vrstami cevnih 
instalacij, montažo, trgovino, proizvodnjo, obnovo kopalnic na ključ in 
svetovanjem, je pred časom prevzela tudi vlogo grosista za jugovzhodni del 
Slovenije. Omeniti velja, da v podjetju veliko skrb namenjajo izobraževanju 
kadrov in vsaj enkrat letno o vseh novostih seznanijo tudi svoje odjemalce. 
Po preselit\’i na novo lokacijo nekdanje Avtohiše bodo razširili predvsem 
svojo veleprodajno ponudbo. (Foto: Majda Luzar, EPS)

DEŽURNE TRGOVINE

KRAVO s prvim teletom ali brez pro
dam. ® (068)76-395.‘ 4238

KRAVO, brejo 8.5 mesecev, prodam. 
Cvetka Ilič, Vrhpeč 24, Mirna Peč.

x x 4240PRAŠIČA, 130 kg, prodam. ® 
(068)81-867. 4245

TELICO SIVKO, brejo 7 mesecev, 
prodam. ® (068)325-308. 4247

KRAVO s četrtim teletom in 30 čebe
ljih družin v AŽ panjih prodam. Franc 
Grabljevic, Češence 18, Mirna Peč.

2 PRAŠIČA, 130 kg, domača hrana, 
prodam. ® (068)76-028. 4265

MLADA JAGNJETA prodam. ® 
(068)79-725. 4267

PRAŠIČA, težkega 110 kg, krmljenega 
z domačo hrano, prodam. ® (068)49- 
593. 4269

TELIČKO, staro 14 dni, prodam. ® 
(068)75-474. 4280

2 TELIČKA, črno-bela, stara 10 dni, 
jugo 45, letnik 1986 in fička, oba avta v 
nevoznem stanju, prodam. ® (068)75- 
002. 4281

ZLATEGA KOKER ŠPANJELA, sta
rega leto in pol, z rodovnikom, prodam. 
® (068)24-405. 4295

TRI TELIČKE simentalke, stare 10 
tednov, prodam. ® (068)78-484. 4309

DOBERMANA, starega 9 mesecev, z 
rodovnikom, prodam.® (069)81-703.

4313
PTICE grlice prodam. ® (068)41-054.

4317
2 TELICI, sivko, težko 250 kg, in si

mentalko, težko 400 kg, prodam. ® 
(068)45-877. 4323

TELIČKO FRIZIJKO, staro 15 mese- 
cev, prodam. ® (068)75-076, Zagorc, 
Ždinja vas 33, Otočec. 4328

TELICO SIMENTALKO, težko 600 
kg, brejo 8 mesecev, in teličko črno sive 
pasme, brejo 4 mesece, pyodam ® 
(0608)89-014. 4330

KRAVO za zakol prodam. ® (068)73- 
377. 4332

SOLČAVSKEGA OVNA, starega 2 le- 
ti, primernega za večjo čredo, prodam ali 
menjam. ® (068)85-858. 4334

VZREJENE rjave in grahaste jarkice 
pred nesnostjo in enomesečne bele piš
čance bomo prodajali od 24. aprila dalje. 
Ramovš, Šentrupert, ® (068)40-189.

4339
TELIČKE prodamo. ® (068)78-282.

4348
KRAVO SIVKO, brejo 9 mesecev, z 

drugim teletom, prodam. Cesar, Šentjur
je 8,® 78-321. 4349

BIKA, težkega cca 600 kg, prodam. ® 
(068)42-991. 4355

KOBILO, staro 7 let, 10 mesecev bre
jo, ter žrebico, staro 18 mesecev, prodam. 
® (068)89-146. 4361

DOBERMANE, rodovniške, brez pa
pirjev, zelo ubogljive, stare 7 tednov, 
prodam. ® (0608)75-307. 4363

TELIČKO SIVKO, staro 7 tednov, 
prodam. ® (068)83-512. 4368

TELICO SIVKO, brejo 7 mesecev, 
prodam. ® (068)65-012. 4373

KRAVO SIVKO, za zakol ali nada
ljnjo rejo, prodam. ® (068)83-709.

4374
SPREJEMAMO NAROČILA za vse 

vrste piščancev, enodnevnih in večjih. 
Metelko, Hudo Brezje 16, Studenec, ® 
(0608)89-038. 4389

TELE, staro 1 teden, prodam. ® 
(068)45-546. 4407

PSA ŠARPLANINCA, dobrega čuva- 
ja, prodam. ® (068)83-704. 4412

RJAVE JARKICE in bele piščance 
bomo prodajali od 25. aprila dalje. Pre- 
volšek, Čatež, ® (068)48-366. 4413

DVA TELIČKA sivčka, stara 10 dni, 
prodam. ® (068)78-256. 4422

2 TELIČKI frizijki, stari 1 teden, a- 
kontrola, prodam. ® (068)78-273. 4423 

TELICO SIVKO, brejo 9 mesecev, in 
čelni nakladač Riko prodm. ® (061 )860- 
193. 4429

TELIČKO, težko 200 kg, in psičko 
ovčarko prodam. ® (068)45-495. 4430 

KOZE, ovce in jagenjčke ter motokul
tivator Gorenje Muta s koso, širine 1 m, 
prodam. ® (068)52-227. 4444

PRAŠIČA, težkega 100 do 120 kg, 
prodam. ® (068)42-215, Jože Škedelj, 
Volčkova vas 6, Šentjernej. 4448

TELIČKO, staro 10 dni, in telico za 
pripust, obe frizijki, prodam. ® (068)73- 
327. 4465

2 TELIČKA sivčka, stara 9 tednov, 
primerna za nadaljnjo rejo, prodam. 
Kandijska 68 (Žabja vas). 4482

KOZE, dobre mlekarice, prodam. ® 
(068)60-652. 4517

KOZO z dvema mladičema smastc 
pasme in tri ovce z mladiči prodam. ® 
(0608)78-138. 4523

V soboto, 26, aprila, bodo odprte naslednje 
prodajalne živil:
• Novo mesto: od 7. do 19. ure: PC Kandija
od 7,30 do 21. ure: trgovina Anita pri gostišču Kos 
od 7,s do 20. ure: Vita, trgovina Darja, Ljubljanska 
od 7. do 20, ure: market Saša, K Roku 
od 7. do 20. ure: trgovina Sabina, Slavka Gruma 
od 7. do 20. ure: trgovina Sabina, Mirana Jarca 
od 7.30 do 20. ure: trgovina Brin, Trdinova ulica 
od 7. do 19.30: mlečni diskont Vita, Šmihel 
od 8. do 20, ure: trgovina Žepek, Ragovska 
od 7. do 14.30: market Maja, Bučna vas 
od 7. do 19. ure: trgovina Cekar v BTC, Bučna vas 
od 7. do 20. ure: samopostrežba Azalea, Brusnice 
od 7.30 do 14. ure: market Pri kostanju, Prečna 
od 8. do 17. ure: trgovina Brcar, Smotenja vas 
od 7.30 do 13. ure: trgovina Pod lipo, Smolenja vas 
od 8. do 13. ure: trgovina Dule, Smolenja vas 
od 8. do 16. ure: market Pero, Stopiče 
od 8. do 16. ure: trgovina Sabina, Stopiče 
od 8. do 20. ure: market Perko, Šentpeter 
od 7. do 20. ure: trgovina Marks, Vavta vas 
od 6.30 do 17. ure: market Malka, Mestne njive 
od 6.30 so 17. ure: pekarna Malka Žužemberk, 
prodajalna Kandija
• Drsna sela: od 8, do 16. ure: Urška
• Šentjernej: od 7. do 17, ure: Market
od 7. do 18. ure: trgovina Klas, Šmarje pri Šen
tjerneju
• Metlika: od 7. do 21. ure: trgovina Prima

V nedeljo, 27. aprila, bodo odprte naslednje 
prodajalne živil:
• Novo mesto: od 8. do 11. ure: Prodajalna Samo
postrežba, Samopostrežba Mačkovec, Market Ljub
ljanska, Market Ragovska, Market Drska, Market 
Kristanova, Market Drska, Samopostrežba Šmihel, 
Market Seidlova

od 7.30 do 21. ure. trgovina Anita pri gostišču Kos 
od 7. do 13. ure: Vita,trgovina Darja, Ljubljanska 
od 8. do 13. ure: market Saša, K Roku 
od 7. do 20. ure: trgovina Sabina, Slavka Gruma 
od 8. do 13 ure: trgovina Sabina. Mirana Jarca 
od 8.30 do aO. ure: trgovina Brin, Trdinova ulica 
od 7. do 19.30: mlečni diskont Vita, Šmihel 
od 8. do 20. ure: trgovina Žepek, Ragovska 
od 8. do 11. ure: market Maja, Bučna vas 
od 8. do 12, ure: trgovina Cekar v BTC, Bučna vas 
od 8. do 12. ure: samopostrežba Azalea, Brusnice 
od 7,30 do 11. ure: market Pri kostanju, Prečna 
od 8. do 12. ure: trgovina Brcar, Smolenja vas 
od 8. do 12. ure: trgovina Pod lipo, Smolenja vas 
od 8. do 11. ure: trgovina Dule, Smolenja vas 
od 8, do 12. ure: market Pero, Stopiče 
od 8, do 14. ure: trgovina Sabina Stopiče 
od 8. do 12, ure: market Perko, Šentpeter 
od 8. do 17. ure: trgovina Marks, Vavta vas 
od 7. do 12. ure: market Malka, Mestne njive 
od 7. do 12. ure: pekama Malka Žužemberk, proda
jalna Kandija
■ Drsna sela: od 8, do 12. ure: Urška
• Straža: od 8. do 11, ure: Market Straža
• Šentjernej: od 8. do 11. ure: Market
od 8. do 12. ure: trgovina Klas, Šmarje pri Šen
tjerneju
1 Žužemberk: od 8. do 11.30: Market
• Škocjan: od 7.30 do 10. ure: Pri mostu
• Trebnje: od 8. do 11. ure: Samopostrežba 
Blagovnica
■ Mirna: od 7,30 do 11. ure: Grič
• Mokronog: od 8. do 11. ure: Samopostrežba
; Črnomelj: od 8. do 11. ure: Pod lipo, Market 
Čardak
• Semič: od 7.30 do 10. ure: Market
• Metlika: od 7. do 21. ure: Prima
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OBČINA SEVNICA 
razpisuje

natečaj za dodelitev sredstev za subvencioniranje realne obrestne 
mere iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v občini Sevnica za leto 1997 
Za sredstva lahko zaprosijo samostojni podjetniki in mala 
podjetja, katerih sedež in poslovni prostori so na območju občine 
Sevnica.
Vloge sprejemamo od 28.4. do 16.5.1997 do 12. ure.
Razpisno dokumentacijo in ostale informacije dobite na Občini 
Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica, na Oddelku za gospodarske 
dejavnosti, soba 208, oz. po telefonu (0608) 41-221 int. 206.

VI NAM - MI VAM
oglas na kratko s pošto odmevno objavo v
po tr 068/323-610 ali 0609/623-116 DOLENJSKEM LISTU

SUZUKI ALTO
ŽE ZA 12.990 DEM

Če iščete avto za vsakodnevne potrebe, je novi ALTO prava rešitev, 
Opremljen je z 1.01 motorjem, ki premore 52 KM in pri 90 km/h porabi le 
4,2 I goriva, servo zavorami, bočnimi ojačitvami, usnjenim volanom... 
Prodaja, servis in rezervni deli:
AVTOSERVIS MURN, Resslova 4, Novo mesto, 3 068/24-791.

GOTOVINSKA POSOJILA 
Muzejska 3 
s 068/321-751

ZASTAVLJALNICA MONETA vam nudi kratkoročna posojila!
Garancija po dogovoru s takojšnjo realizacija.

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

Struženje in lakiranje parketa 
® 068/ 27-997

-

Cenjene stranke obveščam, da nudim kvalitetno struženje in lakiranje 
parketov. Inf. od 6. do 10. ure in od 16. do 20. ure.
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PORTRET TECjA TEdNA
Stane Ravnikar

Ob jubilejnem srebrnem ju
bileju cvičkarije, ki se po 7 letih 
gostovanja v dolenjskih Benet
kah spet seli v Novo mesto, bo v 
začetku maja čateški birt in vino
gradnik Stanislav Ravnikar tudi 
uradno ustoličen kot kralj cvička. 
Za 47-letnega Staneta bo to veli
ka čast in priznanje, da je pridelal 
v hudi konkurenci najboljši 
cviček (z oceno 16,32) na Ceru- 
ščku, na okrog 300 m nadmorske 
višine, v rajonu na meji z litijsko 
občino, ki so ga nekateri že 
izločali iz območja, kjer bi bilo 
možno in, če bo sprejet še kakšen 
poseben zakon o mikrolegah 
cvička, še dovoljeno pridelovati 
to našo enkratno kapljico.

Ravnikar ima v vinogradu ok
rog 800 trt, vino, ki ga iztisne iz 
grozdja, pridelanega na Ceru- 
ščku, pa spijejo gostje, ki prihaja
jo v skupinah v priljubljeno zida
nico. Prihodnje leto bo obnovil in 
povečal vinograd za okrog 1000 
trt, vse za cviček. Vino za števil
ne goste gostilne, ki prihajajo z 
avtobusi predvsem k romarski 
cerkvi na Zaplazu, kupuje pri 
domačih in drugih dolenjskih 
vinogradnikih. V okrog 150 let 
stari gostilni, ki jo je Stane pove
čat, da zdaj lahko sprejme že 
okrog 180 gostov, postrežejo z 
domačo toplo hrano in narezki.

Kdor bo tod iskal ribe ali pice, bo 
to počel zaman.

Stane nadaljuje dolgoletno 
tradicijo gostilne po svojih starših 
in tako gre to iz roda v rod. Na
posled sta z ženo Jožefo, tudi 
šefinjo kuhinje, starejši hčeri Bo
jani dala zapisati gostilno kmalu 
po končani srednji gostinski šoli 
v Novem mestu, le da bi ostala 
doma. To se je zgodilo pred 
kakšnimi 7 leti. In ker se je Bo
jana omožila z enim največjih 
čateških vinogradnikov Zagorja
nom, jo tudi na novem domu 
čaka veliko dela. Ona sama pa, 
seveda v dogovoru s staršema, 
razmišlja, da bi “štafetnopalico” 
predala 4 leta mlajši sestri Mar
jeti, Marjeta, ki se bo letos omo
žila, je morda “kriva ”, da je njen 
oče postal letos kralj cvička. 
Ravnikar nam je zaupal, da se je 
pri kletarjenju - po njegovem 
pomeni kletarjenje 70 do 80 od
stotkov uspeha vinogradnika - 
letos še posebej potrudil, kajti na 
hčerini ohceti mora biti najboljši 
cviček. Ravnikarjevi so tako zad
nji trgali v tem okolišu, grozde pa 
so očistili nagnitih ali morebitnih 
zelenih jagod. In rezultat je - kra
ljevski cviček. Stane nam tudi ni 
prikrival, kakšno razmerje posa
meznih sort je uporabil za pride
lavo kraljevske kapljice. “Vdru
gem pretoku sem rezal okrog 60 
odstotkov žametne črnine in 30 
odstotkov kraljevine, španjola, 
plavca ter približno desetino 
oziroma po potrebi - škrine. ” 

Tudi pri obnovi vinograda se 
bo zgledoval po izkušnjah, ki so 
mu jih zaupali v Pleterjah, kjer 
bodo šli s teras nazaj na vrste. 
Ravnikar je na cvičkariji v Ko
stanjevici že osvojil veliko zlato in 
3 zlate, vse s cvičkom, bronasto 
pa na radgonskem sejmu. Pravi, 
da je v njihovem vinogradniškem 
društv u strokovno usposabljanje 
redna oblika dela, zato so čateški 
vinogradniki že nekaj let pri vrhu 
po kolajnah, osvojenih na cvič- 
karijah, čeprav obstoji društvo 
šele od leta 1990, ko so se ločili 
od Trebanjcev. ki letos praznuje
jo že 25-letnico. PA VEL PERC

Hkrati poročili 
pet otrok iz 
iste družine

Na obedu 250 svatov

KOZJE - Na zadnjem sil
vestrovanju je pek Franc 
Resman s Kozjega družini 
Frecetovih iz Vrenskih goric 
v fari Buče, Kjer imajo troje 
sester in dva brata, v šali 
predlagal, naj se vseh pet 
otrok skupaj poroči. Oblju
bil je, da bo plačal godbo, 
neki drugi veseljak pa, da bo 
plačal vino. Tako je bilo v 
soboto - prav tistega dne je 
mama otrok Lojzka prazno
vala 50. rojstni dan - na 
Kozjanskem res veselo, naj
prej v farni cerkvici sv. Petra 
na Bučah, kjer župnik pona
vadi toliko parov ne poroči v 
vsem letu. Nato so se svato- 
valci odpeljali z “vlakom” 
Atomček iz Podčetrtka na 
grad Podsredo, kjer jih je 
pričakal župan Kozjega Božo 
Skok, sprevod pa je vodil 
direktor podjetja Mont iz 
Kozjega Jože Planinc. Z is
tim vlakom so se nato odpe
ljali na svatovski obed v 
gasilski dom v Kozjem, kjer 
je vseh pet parov za mizo go
stilo kar 250 svatov. Kuha
rice so grele vodo za pomi
vale posode kar v alfa kot
lu v gasilski garaži. Številna 
družina je zrasla na skrom
ni kmetiji, kjer so lahko vzre
jali le po eno kravo in pra
šička. Oče se je moral zato 
zaposliti, za dom pa je skrbe
la mati. Vseh pet parov bo po 
poroki ostalo v istem kraju 
Buče.

A. ŽELEZNIK

Mačehovski do najboljših na svetu
Astronavtično-raketni klub Vega Sevnica se vrača s 5 kolajnami z državnega mladinskega 

prvenstva - Odlični tudi Novomeščani - Zlati plaketi LZS Štriclju in Percu

LJUBLJANA - Na 6. državnem 
prvenstvu mladinskih raketnih 
modelarjev, ki je bilo preteklo 
soboto na Ljubljanskem barju, so 
člani Astronavtično raketnega 
kluba Vega Sevnica osvojili kar 
pet kolajn, to pa je tudi največji 
uspeh sevniških raketarjev na 
dosedanjih državnih mladinskih 
prvenstvih. Ekipa ARK Vega: 
Igor Stricelj, Kristijan Crnoja in 
obetavni Miha Pfeifer, so si pribo
rili srebrno odličje v kategoriji 
S6A (strimer - rakete s trakom) in 
S4B (raketoplani), v kategoriji 
S3A (rakete s padali) pa brona
sto medaljo.

RAMBO AMADEUS 
V GRADCU

GRADAC - V disku Rocky 
v Gradcu bo v soboto, 26. ap
rila, ob 22. uri nastopila slovi
ta srbska rock skupina Rambo 
Amadeus (Titanic turneja).

Halo, tukaj je bralec Dolenjca
Generalu Konradu Koljšku ne bi smela pripadati pokojnina? - Pot na Armes na Senovem 

le polovično asfaltirana - Bo stvari spremenila nova občina? - Preobsežni odmevi!?

Tudi minuli četrtek je dežurni 
telefon presenetljivo sameval, 
očitno se bralci še niso navadili, da 
imamo že nekaj časa naše dežur
stvo dve uri kasneje kot pozimi.

Nas je pa zato kar dvakrat 
poklical bralec s Senovega, ki je 
najprej razmišljal o generalu 
Koljšku. “On in njemu podobni 
generali, ki so dajali ukaze, so 
torej nedolžni, vojska, ki je mora
la ukaze izpolnjevati, pa je potem
takem vsega kriva?” Senovčan 
meni, da Koljšku ne bi smela pri
padati slovenska pokojnina. “Če 
pa že dobiva pokojnino, ta ne bi 
smela biti višja od pokojnin, kijih 
dobivajo ljudje, ki so celo življe
nje trdo delali,” je dodal.

Kasneje je Senovčan še enkrat 
poklical, tokrat je povedal s kaki
mi težavami se ubadajo v njihovi 
okolici. Na občinskega tajnik Vin
ka Baha pa preko časopisa naslav
lja vprašanje, kaj namerava krška 
občina narediti z ulico Pot na 
Armes, ki mimo grede povezuje 
krajevno skupnost Senovo in 
Armeško. Bralec namreč meni, da 
bi ta pot morala biti ne le prepla-

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

stena z asfaltom ampak z z zlatom, 
saj so od tod doma rudarji, ki so 
dolga leta delali v senovskem rud
niku - nekoč je bilo na Senovem 
okrog 2000 rudarjev - sedaj pa je 
v zapiranju. Tako pa je Pot na 
Armes asfaltirana le na pol, prav 
tako nima cela ulica telefona ne 
kabelske, pa tudi javne razsvet
ljave ne. In kaj bo, če bo šla krška 
občina na dvoje? Senovčani si 
namreč prizadevajo, da bi po do
brih tridesetih letih spet imeli svo
jo občino, zanjo pa je tudi bralec, 
ki ve, da sicer tudi po lem ne bodo 
bogati, bodo pa vsaj sami svoji.

Novomeščanka iz blokovskega 
naselja v Ločni pa je potarnala 
nad lajanjem Liščevega volčjaka, 
ki gaje pogosto slišati iz Ragove- 
ga. Bralka pravi, da volčjak ure in 
ure močno laja, še posebej popol
dan in zvečer, tako da ljudi moti 
pri počitku, še posebej tiste, ki so 
bolj rahlega spanca ali pa so bolni.

Za konec nas je poklical še bra
lec, ki se ni želel predstaviti, raz
jezila pa ga je stran v Dolenjskem 
listu, ki je namenjena Odmevom, 
ker je bila spet polna pisanja o 
Judeževih groših. “Zaračunajte 
jim, pa se eni in isti ljudje gotovo 
ne bodo več vsak teden na dolgo 
razpisovali!” je pribil.

J. D.

Kvalifikacije za svetovno rokometno prvenstvo
- ženske -

SLOVENIJA : GRČIJA
Novo mesto, športna dvorana Marof,

sobota, 26. aprila, ob 17.30 
nedelja, 27. aprilat ob 16.30

VSTOP PROST!__
Generalna pokrovitelja: Intel servis

Mestna občina Novo mesto'

NOVOTEKSOVA 
TKANINA VABI

NOVO MESTO - V petek, 
25. aprila, od 8. do 18. ure in v 
soboto, 26. aprila, od 8. do 12. 
ure bo v Tkanini spomladan
ska akcijska prodaja tkanin in 
pletenin, moških srajc ter ve
trovk po tovarniških cenah.

DAIMCALL ^
Novi danski GSM

Telefon ki zna tudi slovensko

PODOBA LETOŠNJE POMLADI - Cvetje in sneg pomlad in zima, 
oboje se je pomešalo te dni na Dolenjskem in drugod po Sloveniji, kjer 
je razcve-telo drevje in vzbrstelo rastje presenetilo za ta čas presenet
ljivo mrzlo vreme. Sadjarji že računajo, kolikšno škodo jim je zmešano 
vreme povzročilo v sadovnjakih, kmetje se prav tako zaskrbljeno ozira
jo po posevkih, okoljevarstveniki pa so se zamislili nad hladnim 
pozdravom, ki je prav zgovorno prišel v dnevih, ko praznujemo dan 
Zemlje. (Foto: M. Markelj)

dali. Igor je za zlato kolajno 
zaostal le za 7 sekund, predvsem 
zaradi zelo dobro izdelanih mode
lov, saj Stricelj po prvih dveh letih 
ni dobil nazaj nobenega modela, 
čeprav je za njima pretekel več 
kilometrov; tako je osvojil srebro 
samo z dvema od treh možnih 
letov. Crnoja je bil v S3A 5., v S4B 
6. in v S6A 7., Pfeifer v S6A 5. in 
v S3A 9. Odlični so bili tudi mla
dinci ARK Apolo iz Novega me
sta, ki so osvojili zlati koljani v 
,S3A ekipno in posamično, v ra
ketah s padali majo Novomeščani 
za nameček še bron med posa
mezniki.

ARK Vega ima trenutno naj
boljše tekmovalce na svetu, a se 
kljub temu da so njegovi tekmo
valci ponesli po svetu ime Slove
nije in sevniške občine, ubada z 
velikimi finančnimi težavami.

NAJBOLJŠI NA SVETU - Držav
no mladinsko prvenstvo je bilo za 
Igorja Štriclja priložnost za testira
nje novih modelov pred pričetkom 
serije Svetovnega pokala za leto 
1997, kjer brani naslov lanskega 
zmagovalca in trenutno najboljšega 
tekmovalca na svetu v kategoriji 
S6A - rakete s trakom. Svetovni 
pokal se prične 9. maja v Bratislavi 
na Slovaškem. (Foto: P. Perc)

Med posamezniki seje od Sev- 
ničanov spet najbolj izkazal Igor 
Stricelj s srebrno kolajno v stri- 
merju in bronasto v raketah s pa-

• Za uspehe v letu 1996 je Letal
ska zveza Slovenije podelila Sev- 
ničanoma Igorju Štriclju in Dra
gu Percu zlati plaketi LZS. Štri- 
celj je pred kratkim vodil mode
larski krožek na boštanjski os
novni šoli, ki ga je končalao kar 
30 učencev. ARK Vega bo 16. maja 
pripravil v Krškem državno pr
venstvo v kategoriji nacionaljgre 
za raketvv dolge najmanj pol met
ra in premer 5 cm!), v začetku 
julija pa naj bi sevniški raketarji 
v Cerkljah organizirali tudi tek
mo svetovnega pokala.

POLOM - Pred dobrim letom 
dni smo poročali o medvedku 
Marku, ki ga je mama medvedka 
izgubila nekje v Suhi krajini. 
Takrat je bil sneg, medvedek pa je 
omagal in ni mogel dohajati ma
me in svojih bratcev. Našli so ga 
in ga predali v varstvo lovcu Cvetu 
Blatniku iz Poloma. Medvedek 
Marko se je takrat igral s psom 
Arisom in domačimi.

Čeprav je star že dobro leto dni 
in je precej težak, bi se še vedno 
rad igral. Vendar se s prijateljem 
psom Arisom in gospodinjo Zla
to Blatnikovo lahko igra le skozi 
železne rešetke. Zgradili so mu 
namreč kar prostorno kletko in v 
njej uredili tudi kopalnico zanj. V 
kletki, ki je nekakšen dnevni pro
stor medveda Marka in hkrati še 
kopalnica, ima avtomobilsko 
gumo, na kateri rad podnevi za
dremlje. Sicer pa spi v “spalnici”, 
ki je prizidana k dnevni sobi.

Gospodinja Zlata je povedala, 
da Marko pozimi ni spal več kot 
običajno, torej ni imel zimskega 
spanja. Res pa je pozimi manj 
jedel. Včasih so mu skozi rešetke 
nametali sneg in Marko se je ve
selo valjal po njem.

Med pogovorom z gospodinjo 
Zlato sta se medved in pes igrala

kratkočasnice izbral Jože Dular
■ r ” "i .

Zadosti je slana
Neki mož pride v krčmo in poprosi za klobaso. Se mu tudi 

postreže
Mož vpraša natakarico: “Koliko stane klobasa?”
Ona odgovori: “Dvajset krajcarjev. ”
Mož molči, nakar ga vpraša natakarica: “Oče, hočete še soli 

in popra zraven?”
“E, hudiman; nočem, saj je zadosti slana."

Neprijetno
Gospod: No, kaj pa zopet iščete tukaj? Saj sem vam šele včeraj 

podani suknjo!"
Berač: Oprostite, prinesel sem vam nazaj le nekaj neplačanih 

računov, ki sem jih našel v žepu vaše suknje. ”

Vedno knjigotržec
Knjigarpredstavlja došlemu gostu svoje tri hčerke: “Tu je moja 

najmlajša hčerka Lliza - preprosta, a prijetna... Tu moja druga 
hčerka Mici- nekoliko bolj obsežna in tudi boljše opremljena... 
In tukaj moja starejša hčerka Kali - krasno vezana izdaja!"

Dotacije ne zadoščajo niti za 
nujno potreben material za vr
hunsko izdelavo modelov. Tek
movalci in vodstvo kluba si želijo, 
da bi pridobili sponzorje in vsaj še 
kakšen tolar iz občinskega prora
čuna, da bi lahko najboljšim zago
tovili nastope v svetovnem pokalu 
in na olimpiadi septembra letos v 
Turčiji. Ker je odnos domačega 
okolja do tega športa in tekmo
valcev vse preveč mačehovski, se 
bojijo, da se načrtovanih tekmo
vanj ne bodo mogli udeležiti.

P. P.

SKYT0WER IN 
NEVERMIND V PICERIJI

NOVO MESTO - V petek, 25. 
aprila, DNŠ vabi v novomeško pice
rijo na koncert skupin Skytower in 
Nevermind (heavy metal).

Medved Marko bi se igral
S psom Arisom in gospodinjo Zlato pa se zdaj, ko je 

odrastel, lahko igra le še skozi rešetko

tako, da je bil medved za rešet
kami, pes pa pred njimi. Vendar je 
bilo videti, da sta Marko in Aris še 
vedno prijatelja, saj se ga Aris ni 
bal, medved pa je psa le nežno 
božal s svojo šapo. Tudi gospodi
nja Zlata in medved Marko se 
lepo razumeta, saj ga Zlata čoha 
po glavi in kožuhu. Toda pri med
vedih je potrebna previdnost in to 
velja tudi za nekdanjega medved
ka, zdaj že medveda Marka.

J. PRIMC

MEDVED MARKO ZA REŠET
KAMI - V letu dni je medved Mar
ko krepko zrasel. (Foto: J. Primc)

NAMESTO V ZADRU PRISTALA V DOBREPOUU - 15. aprila je pri 
vasi Podpeč v Dobrepolju zasilno pristalo štirisedežno letalo Česna. V njem 
sta bila dva avstrijska pilota, ki sta se iz Linza odpravita na zasebni izlet v 
Zadar, kjer naj bi ju že čakali prijatelji, ki so tja odpotovali z avti. Vsi sku
paj so nameravali jadrati. Zaradi velike vlage pu se je na letalu na višini 
1300 m začel nabirati led, motorje prenehal delovati in prisiljena sta bila 
zasilno pristati. Vse se je srečno končalo. Tudi letalski inšpektor ni našel 
na letalu večjih okvar, zato sta pilota naslednji dan nadaljevala polet. (Foto: 
M. Steklasa)


