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Se bo obnova gimnazije ustavil
Za dela pri obnovi novomeške gimnazije izvajalec OZ Hrast najema drage kredite, 

država pa letos ni dala še niti tolarja - Sedaj dela še potekajo po načrtu

NOVO MESTO - “Dela pri obnovi novomeške gimnazije tečejo po 
načrtu in s potekom smo zelo zadovoljni,” pravi Janez Bele, eden 
vodilnih pri Obrtni zadrugi Hrast, kije izvajalec tega v vseh pogledih 
zahtevnega in odgovornega dela.

Zapletov in nategovanj v zvezi 
s prepotrebno obnovo gimnazij
ske stavbe, ki so se vlekli vse pre
dolgo, in to zgolj na škodo gimna
zijskih dijakov, učiteljev in sred
njega šolstva na Dolenjskem 
sploh, je res konec. Nikakor pa to 
ne pomeni, da so stvari urejene. 
Sploh ne! Od 430 milijonov tolar
jev, kolikor naj bi veljala vsa dela 
pri prenovi, so do sedaj opravili za 
150 milijonov tolarjev del, država, 
se pravi Ministrstvo za šolstvo, ki 
je investitor, pa je odštela vsega 
piškavih 8 milijonov tolarjev, in še 
to lani. Letos še niti fičnika.

Izvajalec del, Obrtna zadruga 
Hrast, tako premošča že okoli 200 
milijonov tolarjev in vse to še 
dokaj mirno prenaša, čeprav zelo 
težko. “Mi svoje podizvajalce red
no plačujemo in za to premošča- 
nje najemamo drage kredite,” se 
pritožujejo v zadrugi. “Vprašanje 
je, koliko časa bomo to še zmog
li.” Tako so samo za statično sana
cijo stavbe, ki jo je opravil ljub
ljanski ZAG, plačali 88 milijonov 
tolarjev; prav tako dobivajo red
na plačila Pionir Standard in dru
gi podizvajalci. “Če se bo tako 
stanje nadaljevalo, bomo prisilje

ni nekaj ukreniti!” Financiranje 
obnove novomeške gimnazije 
namreč še vedno ni urejeno in 
pogodba leži na ministrstvu za šol
stvo.

“Upamo, da se bodo stvari ure
dile in da zaradi neurejenega fi
nanciranja ne bo trpela dinamika 
poteka del in da bomo lahko dela 
končali v dogovorjenem roku.” Ta 
rok pa je konec februarja 1998, ko 
naj bi bila končana vsa gradbena 
in obrtniška dela. Vendar na za
drugi zagotavljajo, da bo, če se bo 
uredilo financiranje, pouk v gim
naziji lahko stekel že konec tega 
leta. “Pri nas delamo vse, da bi ta 
rok še skrajšali,” zagotavljajo.

USPEH
OSTOVOLJNEGA 

GASILSTVA
1 GLOBOKO - Na nedav- 
J nem evropskem prvenstvu 
, prostovoljnih gasilcev na 
, Danskem je med 2.591 gasil-
■ ci iz 25 držav sodelovalo tudi 
i 13 enot iz Slovenije. Izmed 
1 slovenskih enot je ženska 
J desetina PGD Hajdoše - de- 
! luje v občinski gasilski zvezi 
, Ptuj - v skupini A dosegla 1. 
i mesto in zlato medaljo. De-
■ vet enot iz Slovenije, med 
i njimi gasilci PGD Kamence 
1 pri Novem mestu, je na ome- 
1 njenem tekmovanju prejelo 
J zlato značko. Informacijo o 
i uspehu naših gasilcev na 
, mednarodnem srečanju je 
i sporočil na gasilski sloves- 
i nosti v Globokem takoj po 
• vrnitvi iz Danske Toni Koren, 
1 podpredsednik Gasilske zve- 
J ze Slovenije.
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Več izobraževanja pri delodajalcih
9. seja Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje - Dualni sistem poskusno 

septembra - Nadaljnja prenova programov - Dobre izkušnje višjih strokovnih šol

NOVO MESTO - V Šolskem centru Novo mesto in v Izobraževalnem 
centru tovarne Revoz je v četrtek, 10. julija, Ministrstvo za šolstvo in 
šport RS pripravilo 9. sejo Strokovnega sveta RS za poklicno in stro
kovno izobraževanje, ki jo je vodil njen predsednik dr. Zdenko Medveš. 
Ključna točka seje je bila uvedba dualnega sistema poklicnega 
izobraževanja, ki bo poskusno zaživel že septembra.

Izhodišče za pripravo izobraže- bo šola posredovala predvsem te- 
valnih programov dualnega pok- meljna praktična znanja, urjenje 
ličnega izobraževanja so bili pravi- delovnih spretnosti in sposobnosti 
loma dosedanji, prilagojeni za pa je v večjem obsegu preneseno 
obrt, novo v njih pa je spreme- v neposredni delovni proces. V 
njeno razmerje med praktičnim šolskem letu 1998/99 bo spre- 
delom izobraževanja, ki poteka v memba obvezna za vse takšne 
šoli in pri delodajalcih; pri sled- izobraževalne programe. Strokov- 
njih je obseg večji. To pomeni, da ni svet se zaveda, da izobraževanje

v šoli in pri delodajalcih odpira 
vrsto vprašanj, saj ni zagotovljenih 
optimalnih materialnih, finančnih 
in kadrovskih pogojev za to, se pa 
trudi pri slovenskj vladi.

V petek so udeleženci seje spre
jeli sklep o postopni vsebinski 
prenovi programov srednjih pok
licnih in strokovnih šol do leta 
2000, določene programe pa bo 
treba sprejti za novo že za prihod
nje šolsko leto: za nižje poklicne 
šole, za dualno izobraževanje, itd. 
Domnevajo, da bo za šolsko leto 
1998/99 prenovljenih okrog 50, v 
naslednjih dveh letih pa okrog 80 
izobraževalnih programov letno.

Pozitivne so izkušnje z višjimi 
strokovnimi šolami, ki pri nas 
poskusno delujejo leto dni. V 
strokovnem svetu so tako poleg 
sedanjih višješolskih programov 
(gostinstvo in turizem, elektro
energetika, elektronika, strojni
štvo) še dva - gradbeništvo in živil
stvo, pripravljajo pa se dva pro
grama: tesarstvo in PTT.

L. MURN

STO LET FRANCKE AVSEC- V ponedeljek, 14. julija, je Francka Avsec 
obhajala 100 let življenja. Ob tej lepi priložnosti so v novomeškem Domu 
starejših občanov, kjer biva slavljenka, sicer doma iz bližnje Gotne vasi, 
pripravili lepo in prisrčno slovesnost, ki so se je poleg njenih najbližjih 
udeležili tudi številni stanovalci doma, njeni znanci in spoštovale! Slav
ljenki so čestitali in ji zaželeli vse najboljše, domski pevski zbor je zapel več 
pesmi, 90-letni prof. Marjan Dobovšek pa je doživeto recitiral pesem Lili 
Novy. Na sliki: direktorica doma Lojzka Potrč nazdravlja s slavljenko za 
zdravje in dobro srečo. (Foto: A. Bartelj)

Nato kaprica, EU nuja
'Užaljenost Slovenije ob košarici, ki jo je dobila pri svojih priza

devanjih, da bi se med prvimi nekdanjimi socialističnimi 
državami pridružila Severnoatlantski vojaški zvezi, je po svoje 
razumljiva, a le z vidika Slovencev, s katerega svoje globalne 
nepomembnosti ne moremo videti. Vodilnih svetovnih sil, 
združenih v NA TO, mala Slovenija, ki premore le nekaj malega 
več orožja od bolje opremljene lovske družine, pač ne zanima in 
se zaradi njene želijo prerekati z ruskim medvedom. Drugače je 
s trojico držav, ki jim je še iz časov njihovega članstva v 
Varšavskem paktu ostala kopica bojnih letal, tankov in ladjevja 
in množica vojaštva. Ob vsem tem prizadevanje Slovenije, da bi 
se pridružila najmočnejši obrambni organizaciji na svetu, zgle
da le kot kaprica.

Povsem drugače je z Evropsko zvezo, kamor, če hočemo priti 
in ostati med gospodarsko razvitejšimi državami, moramo priti. 
Evropska zveza je nuja in da bi prišli vanjo, moramo požreti tudi 
kakšno grenko tableto, kot je naprimer španski kompromis, in 
zaradi tega spreminjati ustavo. Tega se zavedajo tudi poslanci v 
državnem zboru, ki so v ponedeljek imeli sicer precej povedati o 
napakah naše zunanje politike in nesposobnosti vlade, a so na 
koncu le družno dvignili roke za pot v Evropo. Ta sicer ni edina 
možna pot, je pa za naše gospodarstvo najmanj slaba, torej 
najboljša. Je pot, po kateri se naše gospodarstvo lahko po 
konkurenčnosti postavi ob bok najbolj razvitim, je pot, po kat
eri bo k nam s tujimi naložbami prišel svež kapital, se bodo odpi
rala nova delovna mesta in od narejenega plačevali davki v našo 
državno blagajno. Pri tem bi bilo nerazumljivo, da tisti, ki bi rad 
pri nas postavil tovarno, ne bi mogel kupiti zemlje, na kateri bo 
gradil Evropa živi z vizijo Združenih držav Evrope in tu se'nam 
splača biti zraven. Kdor bo zamudil vlak, bo moral precej teči, 
da ga bo ujel.

I. VIDMARS

MINISTER GANTAR 
V SEVNICI

SEVNICA - V petek, 18. julija, 
bo prišel na povabilo sevniškega 
občinskega odbora LDS in sevni- 
ške občine kot gostiteljice na de
lovni obisk v sevniško občino dr. 
Pavel Gantar, minister za okolje 
in prostor, s svojimi sodelavci. S 
Sevničani in posavskimi poslanci 
se bo dr. Gantar pogovarjal o 
posavski deponiji komunalnih 
odpadkov, med drugim pa tudi o 
podelitvi koncesije za izgradnjo 
verige spodnjesavskih hidroelek
trarn. Ogledali si bodo tudi loka
cijo, kjer je predvidena gradnja 
HE Boštanj.

9. JEZIKOVNE 
POČITNICE

NOVO MESTO - Na OŠ Grm 
Novo mesto od 29. julija do 19. 
julija potekajo 9. jezikovne počit
nice. Tudi tokrat so gostje otroci 
iz avstrijske Koroške. V soboto, 
19. julija, bodo pripravili ob 12. 
uri na jasi Zdravilišča Dolenjske 
Toplice zaključno prireditev. Več 
o jezikovnih počitnicah v nasled
nji številki.

LUTKOVNE PREDSTAVE 
IN SLIKARSKA RAZSTAVA

DRUŽINSKA VAS - Danes, v 
četrtek, 17. julija, bodo dvakrat, 
ob 17. in 19. uri, na terasi penzio
na Domen v Družinski vasi tri lut
kovne predstave: Štirje fantje 
muzikantje, Tekmovanje v Hudi 
luknji, Pri žabji mlaki režiserja 
Talala Hadija in akademske sli
karke Zvonke Simčič iz Ljubljane. 
Slikarka Simčičeva pripravlja tudi 
prodajno razstavo svojih slik.

A. BARTELJ b

OBNOVA GIMNAZIJE - Obnova novomeške gimnazije poteka po načrtu, 
čeprav letos država ni dala še niti tolarja. (Foto: A. B.)

DRUŠTVO ZA VZDRŽEVANJE 
PARTIZANSKIH GROBIŠČ 

V ROGU
GAČE - Društvo za vzdrževa

nje partizanskih grobišč v Rogu 
pripravlja v soboto, 19. julija, ob 
11. uri srečanje članov pri spodnji 
postaji vlečnice na Gačah. Člani 
vsaj dvakrat na leto, spomladi in 
jeseni, očistijo in uredijo partizan
ska grobišča. Na srečanju na Ga
čah bodo ob kulturnem programu 
predstavili svoje delo in načrte za 
letos in za naprej. Na srečanje so 
povabili tudi ugledne ljudi iz bor
čevske organizacije, člane sorod
nega društva iz Notranjske, župa
ne občin z območja, na katerem 
deluje društvo, prijatelje in simpa
tizerje.

Bo dovolj denaija za vse ceste?
Minister za promet in zveze Anton Bergauer s sodelavci na prvem obisku v Beli krajini 

- Bojazen, da ministrstvo ne bo dobilo načrtovanega denarja - Črnomaljski problemi

ČRNOMELJ - Pretekli teden se je na prvem obisku v Beli krajini 
mudil minister za promet in zveze Anton Bergauer s sodelavci. V 
Črnomlju gaje sprejel črnomaljski župan Andrej Fabjan s predstavni
ki občinske uprave. Beseda je tekla predvsem o gradnji nekaterih cest 
v občini ter RTV pretvornika na Sinjem Vrhu.

Minister je poudaril, da so na 
ministrstvu načrtovali, da bodo v 
letošnjem letu dobili 51 milijard 
tolarjev, od katerih jih bodo 21 
milijard namenili za ceste, in sicer 
brez avtocest. Vendar jim želi 
ministrstvo za finance nameniti le 
34 milijard tolarjev, kar pomeni, 
da bo tudi za ceste znatno manj 
denarja. Če bo res tako, ne bodo 
mogli zadovoljiti vseh želja in po
treb občin. Poleg tega bodo 700

do 1.000 lokalnih cest prekvali
ficirali v državne. A če ministrst
vo za promet in zveze za te ceste 
ne bo dobilo več denarja, ne bo 
narejenega prav nič. Po ministro
vih besedah razmišljajo tudi, da bi 
povečali bencinski tolar in s tem 
zagotovili denar z glavne in re
gionalne ceste. Prav tako pa bi 
lahko dali nekoliko več denarja 
občinam za lokalne ceste.

Župan Fabjan je naštel najbolj

pereče probleme v občini. Gre za 
7 do 8 kilometrov neasfaltirane 
ceste med Starim trgom in Vini
co. Rekonstrukcije bi bilo potreb
nih 480 metrov Kolodvorske ceste 
in 830 metrov Belokranjske ceste 
v Črnomlju. Črnomelj bi nujno 
potreboval tudi obvoznico, prav 
tako pa bi morali preplastiti neka
tere odseke na cesti od Črnomlja 
proti Vinici. Župan je državo pro
sil tudi za pomoč pri gradnji ene
ga od dveh RTV pretvornikov v 
KS Sinji Vrh.

Za cesto od Starega trga do Vi
nice naj bi, če bodo takšen prora
čun sprejeli poslanci v državnem 
zboru, letos prišlo 10 milijonov 
tolarjev. Za rekonstrukcijo Kolo
dvorske ceste naj bi letos dobili 5 
milijonov tolarjev za dokumenta
cijo, ki naj bi bila letos končana, 
prihodnje leto pa bodo začeli z 
obnovo. Kar se tiče mestne ob
voznice, je minister dejal, da jo 
bodo morali delati postopoma. 
Prednost bo imel odsek do Dan
fossa, ki naj bi bil končan v dveh 
letih, proti Kočevju pa bi nada
ljevali po letu 1999. Za cesto od 
Kanižarice do rudnika bodo letos 
pripravili projekte, obljubili pa so, 
da bo nekaj odsekov ceste proti 
Vinici zagotovo preplastene. Kar 
pa se tiče pretvornika, je minister 
Bergauer dejal, da so s Teleko
mom in RTV Slovenija podpisali 
pismo o nameri za najetje kanala 
na satelitu, s pomočjo katerega bi 
pokrili sive lise ne le v Beli kraji
ni, ampak tudi drugod. Zahtevo 
za kanal na satelitu so že vložili.

M. BEZEK-JAKŠE

OBVOZNICA BO - Črnomaljski župan Andrej Fabjan si je skupaj s 
sodelavci z občinske uprave močno prizadeval, da bi minister za promet 
in zveze Anton Bergauer dojel, s kakšnimi problemi se v Črnomlju srečujejo 
zaradi tovornjakov, zlasti tistih, ki vozijo v Danfoss ali iz njega. Križišče 
pri Rogu, ki so siga gostje z ministrstva posebej ogledali (na fotografiji), je 
namreč tako ozko grlo, da vozijo tovornjaki obračat celo na poldrugi kilo
meter oddaljen bencinski servis. Čeprav so bili minister in njegovi sodelavci 
trdi pogajalci, so vendarle privolili, da bo v naslednjih dveh letih zgrajena 
obvoznica do Danfossa. (Foto: M. B.-J.)

VREME
Za konec tedna bo pre

vladovalo pretežno oblačno 
vreme, s krajevnimi ploha
mi in celo nevihtami.

V 3? BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA, d.o.o. 
M PE NOVO MESTO
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Darovanje organov
Medtem ko je prostovoljno krvodajalstvo v Sloveniji močno 

znano, pa se manj govori iir najbrž manj ve o darovanju 
človeških organov. Dajanje krvi in dajanje organov imata si
cer enak cilj, pomoč sočloveku. Če daruje kri veliko ljudi, se 
jih za darovanje organov odloča precej malo. Kaj je temu 
vzrok? Pomen krvodajalstva razlaga širom države veliko aktivi
stov, dajanje krvi velja v večini primerov za hvalevredno de
janje in za nekaj, s čimer se ljudje lahko pohvalijo. Dajanje krvi,

■
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lja razvejena mreža Rdečega križa. Zlasti v socializmu, v kate
rem je nekako deloval duh kolektivizma in prostovoljnosti, se 
je za brezplačno dajanje krvi odločalo veliko ljudi. Z razliko 
od navedenega je darovanje organov verjetno manj vsakdanje 
dejanje, kar gre pripisati tudi dejstvu, da ni akcij, podobnih 
organiziranemu krvodajalstvu. Po krvodajalca pridejo domov, 
če se izrazimo tako. Ali enako povabijo tudi k dajanju orga
nov? Ob vseh navedenih vprašanjih velja tudi dejstvo, da je med 
ljudmi še veliko predsodkov. Kaj menite o darovanju organov 
(po smrti)? Nekaj ljudi z območja, s katerega poroča Dolenj
ski list, je o tem spregovorilo v tokratni anketi.

JOŽE TORI, animator v Hotelih 
Otočec: “Nobenih zadržkov nimam za 
darovanje organov. Da bi le lahko 
komu s tem pomagal živeti ali celo 
preživeti. Mislim, da bi se veliko več 
ljudi odločilo za to, da po smrti 
darujejo svoje organe v humanitarne 
namene, če bi bilo več aktivistov v tej 
smeri in če bi jim znali razložiti, 
kakšen je smisel tega. Ljudje so še 
polni predsodkov, poleg tega se jim ne 
da hoditi po izkaznico darovalca po 
uradih.”

BRANKO MUREN, gradbeni in
ženir iz Črnomlja: “Ljudje v glavnem 
niso dovolj seznartjeni z darovanjem 
človeških organov po smrti. Gre tudi 
za tradicionalno miselnost, da želijo 
biti celi pokopani. Čeprav nisem 
darovalec, podpiram, da si z darova
njem organov ljudje pomagajo. Mediji 
bi morali več poročati o ljudeh, ki po
trebujejo organe, so jih dobili ali 
darovali.”

MIRKO KUNIČ, natakar v pod
zemlju: “Strinjam se, da ljudje po 
smrti darujejo organe tistim, ki jih 
potrebujejo. Sam pa se še nisem 
odločil za to, tudi zaradi tega ne, ker 
nisem vedel, da je v Sloveniji sploh 
povpraševanje po človeških organih. 
Najbrž bi morali pomembno vlogo pri 
seznanjanju ljudi s tem odigrati zdrav
niki, prav tako pa tudi sredstva javne
ga obveščanja.”

JERNEJ ZORKO, svetnik v občin
skem svetu Brežice, doma iz Župeče 
vasi: “Sem za to, da se darujejo organi. 
Sem pa proti temu, da bi z organi 
prekupčevali. Sem pa v nemškem 
časopisju prebral o taki prepovedani 
trgovini in o kaznovanju za taka de
janja. Mislim, da pri nas prekupčeva
nja še ni. Vse v zvezi z darovanjem or
ganov mora biti strogo nadzorovano.” 

LADO LEVIČAR, upokojeni tr
govski pomočnik z Gore pri Krškem: 
“Nisem proti darovanju človekovih 
organov. Živemu človeku ne bodo 
vzeli, mrtvemu pa lahko, na primer 
ponesrečenemu. Ne bi rekel, da je pri 
darovanju kaj narobe. Človek ima 
zaupanje v tiste, ki to vodijo. Slišal 
sem, da v Ameriki poskušajo presaditi 
živalske organe v človeka.”

STANE KOKOVE, selektor Živi- 
norejsko-veterinarskega zavoda Ce
lje, iz RoviŠč pri Studencu: “Nisem še 
sicer dokončno sklenil, ali se bom 
zapisal med posmrtne darovalce orga
nov, čeprav moram poudariti, da ni
mam nobenih resnih pomislekov, da 
tega ne bi storil tudi jaz, kajti menim, 
da gre za tako pomembno humano 
odločitev in dejanje, ki jima je težko 
najti par.”

BOJANA NOVAK, prodajalka iz 
TVebnjega: “Človek nikoli ne ve, kdaj 
bo sam potreboval pomoč, zato mis
lim, da če že ne zaradi visoko donečih 
besed o pomenu humanitarnih dejav
nosti in Človeka vrednem poslanstvu 
ne bi smeli biti jrreveč ozkosrčni, 
sebični, vsaj zaradi zgoraj povedane
ga, češ, kaj pa, če bom morebiti jaz 
tisti, ki bi brez takšne pomoči težko 
normalno (pre)živel.”

BRANE ŽAGAR, gradbeni tehnik 
iz Ribnice: “Po smrti mi moji notranji 
organi ne bodo čisto nič več koristili, 
komu drugemu pa morda lahko rešijo 
življenje. Zato sem brez vsakršnih 
pomislekov za to, da jih lahko upora
bijo. Vem, da je podaritev organov 
sedaj možna tudi pri nas in resno 
razmišljam, da bom to tudi storil. Gre 
za odločitev, ki je samo moja in tudi 
nobenih zlorab se ne bojim.”

OLGA JANEŠ, trgovka iz Stare 
Cerkve pri Kočevju: “Nimam nobenih 
zadržkov, da po smrti mojih organov 
ne bi dali tistim, ki jih potrebujejo. 
Sem mati in meni ali otrokom se tudi 
še lahko zgodi, da bi potrebovali 
takšno pomoč. Bi pa bil nad tem po
treben nadzor, ki bi preprečeval 
zlorabe, tako da bi organe dobili tisti, 
kijih najbolj potrebujejo, in ne najprej 
tisti, ki imajo denar.”

SREBRNA MASA
SOTESKA - V znameniti ro

marski cerkvici sv. Erazma v 
Soteski je soteški rojak kanonik 
Andrej Glavan daroval srebrno 
mašo. Zbralo se je izredno veliko 
romarjev, saj so taki slovesni tre
nutki pri sv. Erazmu dokaj redki. 
Andrej Glavan je bil eden izmed 
številnih otrok v družini. Njegovi 
že pokojni starši so bili v soteški 
fari organisti, kljub veliki revščini 
pa je ta družina dala slovenskemu 
narodu kar precej intelektualcev.

FESTIVAL ZA 
MLADINSKI CENTER 

KRŠKO
KRŠKO - Klub posavskih štu

dentov bo organiziral v soboto, 
19, julija, ob 17. uri na Trgu Mat
ije Gubca v Krškem Festival za 
mladinski center Krško. Na prire
ditvi, na katero bo prost vstop, 
bodo nastopili glasbeniki in gleda
liščniki iz Slovenije, Hrvaške, Ita
lije ter Bosne in Hercegovine.

SREČANJE BORCEV
VELIKI LIPOVEC - Ob 54- 

letnici ustanovitve 15. udarne di
vizije organizira skupnost borcev 
le-te slovesno srečanje svojih 
članov, ki bo 23. julija, ob 10.30 v 
Velikem Lipovcu, v vasi, kjer se je 
divizija tudi oblikovala. Istega 
dne, in sicer ob 11.30 bo v vasi 
Podšumberk tudi žalna slovesnost 
za padle narodne heroje Dragana 
Jevtiča, Milovana Šaranoviča in 
Nandeta Kavčiča.

ZUMBERCAN
NOVO MESTO - Pred kratkim 

je izšla 13. številka Žumberčana, 
glasila kulturno umetniškega 
društva Žumberak iz Novega 
mesta. Na osmih straneh in v 
barvnem tisku prinaša glasilo več 
prispevkov, poročil in fotografij. 
Tako izvemo, da so na zadnji 
skupščini društva za novejja pred
sednika izvolili Danijela Zučka, ki 
je napisal tudi poročilo o 10-let- 
nem delovanju KUD Žumberak. 
O Žumberčanih v Metliki piše 
Gabre Bogdanovič, o rodnem 
kraju Ivica Milič, o 100-letnici 
Badovinčeve gostilne na Jugorju 
Milan Dragišič, o 50-letnici lovske 
družine iz Radatovičev pa Milan 
Car.

DOLENJSKA BANKA 
NA INTERNETU

NOVO MESTO - Dolenjska 
banka se že nekaj časa pojavlja na 
Internetu. Predstavlja se v dveh 
jeziikih, tokrat pa ponuja svojim 
komitentom tudi nekaj zanimivih 
storitev. Tako lahko uporabniki 
Interneta preko svojega računal
nika naročajo čeke, pošljejo zah
tevek za prekoračitev sredstev na 
tekočem računu in pregledajo 
stanje na svojem tekočem računu. 
Prav tako so uporabnikom na vo
ljo tečajne liste in informativni 
izračuni, s pomočjo katerih stran
ke same ugotavljajo donosnost 
finančnih transakcij. Naslov, na 
katerem je moč najti še več infor
macij, je: http:/www.db-nm.si.

Delavci upali, da bodo lastniki
Hčerinska firfha SKB banke Leasing nepremičnine, d.o.o., ki razpolaga s hipoteko nad 

vsemi nepremičninami Tesnil Trebnje v Veliki Loki, ni soglašala z izklicno ceno

VELIKA LOKA - Nepremičnine v Veliki Loki so še edino premoženje 
družbenega podjteja Tesnila, p.o., v stečaju in delavci edinih dveh preo
stalih firm iz sistema Tesnil, TMT (tovarna motornih tesnil) in TIT (to
varna industrijskih tesnil), so pričakovali, da bodo, kot smo že poročali, 
na javni dražbi 7. julija po dolgih letih vendarle postali lastniki svoje 
tovarne. Toda ker se je banki očitno zdela izklicna cena 233 milijonov 
tolarjev za 7 poslovnih stavb, dvorišče in zelenice v Veliki Loki preniz
ka, seje pritožila in stečajni upravitelj Tesnil, p. o., Peter Kavčič je javno 
dražbo odpovedal in odložil za nedoločen čas.

Delavci Tesnil TMT in TIT si 
razlagajo, da želi zdaj banka na 
njihovih hrbtih reševati slabo 
sklenjen posel, ko je pred leti odo
brila mnogo večji znesek (skleni
la je leasing pogodbo!) zasebne
mu podjetju Silex z Blance (zdaj 
tudi v stečaju), za garancijo pa 
prejela hipoteko na družbeno 
premoženje.

Stečajni upravitelj je omenjeno 
izklicno ceno določil po tretji ce
nitvi premoženja, ki je bila oprav
ljena, ker se je kot upnik v stečaj
nem postopku pojavil še republi
ški sklad kmetijskih zemljišč in 
gozdov. Približno enako je bilo 
ocenjeno premoženje Tesnil, p. o., 
tudi ob drugi cenitvi, SKB banki 
Leasing nepremičnine pa je bolj 
dišala prva cenitev v višini 440 
milijonov tolarjev, ob prištetih 
terjatvah proslule Komercialne

banke Triglav, ki jih je odkupila, 
njene terjatve znašajo priližno kar 
460 milijonov tolarjev. Petra 
Kavčiča je kljub temu pritožba 
SKB banke presenetila, saj je ust
regel vsem njenim zahtevam. Se 
več: iz banke so ga priganjali, naj 
bi premoženje čimprej prodali, 
zato je zelo pohitel s postopki.

PRAZNIK KS ŠMARJETA
ŠMARJETA - Slavnostna pri

reditev ob prazniku KS Šmarjeta, 
šmaijetni nedelji, bo v nedeljo, 20. 
julija ob štirih popoldne pred 
družbenim domom v Šmarjeti. Na 
prireditvi bodo tudi razvili prapor 
šmarješkega društva upokojencev 
ter najboljšim ekipam z nogomet
nega turnirja podelili pokale. Po 
prireditvi bo družabno srečanje.

Blokirani predvsem majhni
Dobra polovica podjetij je v težavah že dalj časa

KOČEVJE - Po podatkih ko
čevske podružnice agencije za 
plačilni promet so bilLv prvi 
polovici letošnjega leta povprečni 
zneski blokacij približno še enkrat 
večji kot v enakem obdobju lani. 
Z blokiranimi računi je bilo v 
povprečju 117 podjetij, povprečni 
mesečni znesek blokacije pa je 
znašal 1,5 milijarde tolarjev. Med 
blokiranimi podjetji so bila v 
večini manjša podjetja, med kate
rimi jih ima več kot polovica že 
dalj časa težave.

Največ podjetij z blokiranimi 
žiro računi je bilo v kočevski 
občini, in sicer 77, v ribniški 37 in 
v Loškem potoku 3. V primerjavi 
z enakim obdobjem lani se je 
povprečni mesečni znesek bloka
cije, ki je v Kočevju letos znašal 
1,1 milijardo in v Ribnici 249 mili
jonov tolarjev, najbolj povečal v 
Loškem Potoku, saj seje povzpel 
z vsega 0,6 milijona kar na 117 
milijonov tolarjev. Skupni znesek 
blokacije je naraščal od januarja, 
ko je znašal 1,3 milijarde, do maja, 
ko je dosegel 1,7 milijarde, nato 
pa je v juniju zaradi uvedbe ste
čajnega postopka v kočevskem 
podjetju Grimi-x, d.o.o., in s tem 
njegovega izbrisa iz evidence pod- 
jetij z blokiranimi žiro računi 
padel.

V vseh podjetjih z blokiranimi 
žiro računi je bilo v povprečju 
zaposlenih 1727 delavcev, od tega 
1069 v Ribnici, 576 v Kočevju ter 
82 v Loškem potoku. 86 odstotkov 
vseh blokiranih podjetij je bilo 
manjših podjetij v zasebni lasti, ki 
zaposlujejo vsega le 19 odstotkov 
vseh zaposlenih v podjetjih z

blokiranimi žiro računi, dosegajo 
pa kar 92 odstotkov celotnega 
povprečnega zneska blokacij. Po 
dejavnosti so na prvem mestu 
podjetja, ki se ukvarjajo s trgovi
no, popravili motornih vozil in 
izdelki široke porabe, sledijo pa

• Dobrih 55 odstotkov vseh 
družb z blokiranimi žiro računi 
ima neprestano blokirane račune 
že več kot eno leto. Med njimi je v 
povprečju 23 podjetij, ki imajo 
blokirane račune že več kot 3 leta, 
4 podjetja pa že več kot 5 let.

jim podjetja s področja predelo
valne dejavnosti ter prometa, 
skladiščenja in zvez.

M. L.-S.

Kavčič pred jesenjo ne pričakuje 
odločitve sodišča o pritožbi banke 
in se boji, da bi kdo od zdajšnjih 
najemnikov medtem našel kakšno 
drugo rešitev. p p

VAVTOVSKI GASILCI 
PRAZNUJEJO 

' 90-LETNICO
VAVTA VAS - Prostovoljno 

gasilsko društvo Vavta vas vabi ta 
vikend na prireditve ob 90-letnici 
delovanja. V petek, 18. julija, ob 
18. uri bo Gasilsko-reševalni cen
ter Novo mesto pred lekarno v 
Straži prikazal gasilsko vajo. V 
soboto ob 19. uri bo v prostorih 
gasilskega doma v Straži prikazal 
gasilsko vajo. V soboto ob 19. uri 
bo v prostorih gasilskega doma v 
Straži otvoritev razstave stare 
gasilske tehnike in arhiva društva, 
pol ure kasneje pa slavnostna seja 
upravnega odbora. Osrednja pri
reditev bo v nedeljo, 20. julija, ko 
bo ob 10. uri maša v Vavti vasi v 
čast sv. Florijana, ob 14. uri tek
movanje gasilcev sektorja Dolenj
ske Toplice pred lekarno v Straži 
in ob 16. uri slavnostna povorka 
gasilcev in tehnike izpred avto
busne postaje do gasilskega doma, 
kjer bo proslava. Oblikovali jo 
bodo: pihalni orkester Krka Zdra
vilišča, upokojenski PZ Novoles 
ter učenci OŠ Vavta vas. Sledila 
bo velika vrtna veselica z bogatim 
srečelovom in ansamblom Rubin.

ŠTIRJE NA OLIMPIJSKIH 
DNEVIH MLADIH

V okviru državnih reprezentanc, 
ki bodo od 19. do 23. julija nasto
pale na olimpijskih dnevih mladih v j 
Lizbonu, bodo nastopili tudi trije 
dolenjski atleti in en kolesar. Novo
meški atlet Andrej Murn bo nasto
pil na 110 m z ovirami, njegov klub
ski tovariš Jernej Kastelic na 400 m 
z ovirami in Šentjernejčan Jože 
Vrtačič v skoku v daljino, vsi trije pa 
so določeni tudi za štafetne teke. 
Kot trener bo fante na igrah sprem
ljal Andrej Jeriček. Od kolesarjev z 
našega konca bo v Lizboni nastopil 
član Krke Telekoma Krčan Gregor 
Zagorc.

ZLATI GASILCI S KAMENC - Na svetovnem gasilskem prvenstvu, kije 
bilo od 6. do 12. julija v Herningu na Danskem, so se izkazali gasilci PGD 
Kamence iz Novega mesta. Na tekmovanju prostovoljnih in poklicnih gasil
cev z mednarodno oznako CT1F, ki ga vsaka štiri leta prireja Svetovna gasil
ska zveza, so med 66 ekipami osvojili odlično deseto mesto. Herning 97 se 
je zapisal v srca mladih gasilcev s Kamene, ki jih je vodil poveljnik Milan 
Barbo. Znanje, sloga in prizadevnost so gailsko desetino PGD Kamence 
nagradile z zlatimi značkami. Gasilce in njihove zveste navijače so v nedeljo 
zvečer pri gailskem domu na Kamencah navdušeno pozdravili prebivalci 
severozahodnega dela Novega mesta, med njimi predsednik PGD Kamence 
Anton Kumelj, Jože Florijančič, predsednik sveta KS Bučna vas, in An
drej Poljšak, predsednik Gasilske zveze Novo mesto. Na fotografiji: mladi 
gasilci z navijači po vrnitvi iz Danske. (Foto: B. Avbar)

ljubljansko pismo
Tak je sklep 
ljubljanskih 

“pomladnikov”
Kidriča in Kardelja iz 

središča mesta

Kdor redno prebira dnevni 
tisk, ve, da ljubljanski mestni 
svet že leta uprizarja ideološko 
gonjo proti NOB in spominu na 
ljudi, ki so v njej sodelovali. 
Švetniki strank “slovenske po
mladi” v svoji gorečnosti pozab
ljajo, da bi brez upora proti 
okupatorjem med drugo sve
tovno vojno ne bilo današnje 
samostojne Slovenije. Več kot 
očitno postaja, da ne želijo 
ločevati medvojnega dogajanja 
od povojnega in tako kultivira
no prispevati k urejanju razmer 
v našem glavnem mestu. In tako 
že nekaj let pridno odstranjuje
jo “spomenike boljše.viškega 
enoumja” - imena mestnih ulic, 
cest in šol.

Večina predlogov za spre
membo imen ulic izhaja iz leta 
1990 in 1991, ko je bilo zani
manje za tovrstne spremembe 
največje. Trenutno so na vrsti za 
novo “krstitev” tri ljubljanske 
ulice: Skojevska, Majke Jugovi
čev in Šaranovičeva. “Bistri” 
predlogi za nova imena kar 
dežujejo. V začetku maja se je 
razvnela tudi razprava o pre
imenovanju KUD Španski 
borci v KUD Moje gledališče. 
“Prekrščevalci” ne želijo upo
števati, da velika večina tistih, ki 
so v NOB sodelovali ali padli v 
boju proti okupatorjem, s ko
munizmom res niso imeli nobe

ne zveze. Kljub temu je “levi
čarjem” v mestnem svetu uspe
lo ohraniti večino imen šol. Ob 
tajnem glasovanju so “desničar
ji” preimenovali le šoli Borisa 
Kidriča in Borisa Ziherla.

Na začetku julija je mestna 
“desnica” spet udarila. Večina 
mestnih svetnikov je potrdila 
spremembo odloka, kije doslej 
varoval spomenike NOV in 
delavskega gibanja v središču 
Ljubljane, in naj bi tako omo
gočila odstranitev spomenikov 
Borisa Kidriča in Edvarda Kar
delja.

Ljubljanski župan dr. Dimit
rij Rupel je v zvezi s to dolo
čitvijo poslal pismo ministru za 
kulturo Jožefu Školjču, v ved
nost pa tudi vladi in drugim, v 
katerem opozarja ministra, da 
gre pri tem za zadevo, kije ni 
mogoče urediti v okviru lokal
ne samouprave, temveč so za
njo pristojni državni organi. 
Zupan v sporočilu za javnost še 
ugotavlja, da je negativen od
nos do zgodovine, predvsem do 
NOB, zanj in za mesto neust
rezen, kajti spomenike je treba 
postavljati in ne rušiti. Presene
ča ga prostodušnost mestnega 
sveta ob odločanju o občutlji
vem vprašanju odstranjevanja 
nekaterih spomenikov, še pose
bej, ker so popolnoma prezrli 
javno mnenje, ki večinsko nas
protuje takšnim posegom.

Oglasil se je tudi pobudnik 
predhodnega referenduma o 
usodi obeh spomenikov Niko 
Lukež, ki je zaradi oviranja raz
pisa referenduma aprila lani 
vložil tožbo na vrhovno sodišče. 
Javnost je opozoril, da je pred
sednik mestnega sveta Dimitrij 
Kovačič večino od 26.209 zbra
nih podpisov v podporo refe
rendumu kar sam zavrnil kot 
neveljavne, ne da bi dovolil o 
tem presojo mestnim svetni
kom.

VINKO BLATNIK
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Novomeška kronika
DOJENČEK I - Po mestu so 

se nezadržno širile govorice, 
bolje rečeno babje čenče, da s 
preselitvijo v novo porodnišnico 
zavlačujejo zato, da bo v njej 
prva rodila točno določena hči 
točno določenega zdravnika in 
direktorja, ki bo tako dobila za 
nagrado clia. Take govorice, ki 
sodijo v območje neandertal
skega porodničarstva, je spod- 
sekala Romka Silva Šajnovič iz 
Šmihela, ki je v četrtek zvečer 
prva rodila v novi porodnišnici. 
Ker so babje čenče - tako kot ve
solje - brezkončne in neunič
ljive, lahko pričakujemo nove 
podvige na tej duhovni ravni.

DOJENČEK II - Medtem ko 
novorojenka iz zgornje vestičke 
še nima imena, pa je dojenčku, 
ki je komaj 9 dni star postal 
predstavnik ustanovitelja v svetu 
novomeškega Kulturnega cen
tra Janeza Trdine, ime Robert 
Judež. V predlogu sklepov za 
zadnjo sejo občinskega sveta - 
bila je 10. julija - namreč piše, da 
je Judež rojen 1. 7. 1997. Torej 
Judežu, sicer občinskemu sekre
tarju, ne bo treba plačati dohod
nine, če bo šel s starši na morje, 
bo zastonj letoval. Drugi pred
stavnik v tem svetu, Boris Dular, 
letnik 1954, pa mu bo šel lahko 
za botra...

ELEKTRIKA - Kakega bot
ra bi potreboval tudi Drago 
Vovk, lastnik novomeškjega ra
dia Sraka. Ob vsaki prekinitvi 
elektrike Drago doživi pravi šok. 
Le pravi boter bi morda lahko 
dosegel, da bi elektrikarji pove
dali, kdaj in za koliko časa bodo 
odklopili elektriko. Sedaj pa je 
nenapovedano zmanjka na pri
mer sredi pesmi, reklame, poro
čil. “Delajo kar po kavbojsko, 
kot da smo na Divjam zahodu!” 
se razburja Vovk. Če že njemu 
nočejo prej povedati, kdaj bo 
električni mrk, naj dajo pa ob
vestilo na radio. Na Sraki bodo 
imeli popiist.

NEZAŽELENA - Kaže, daje 
novomeška občina zasebna last
nina novomeškega župana. Ka
ko si naj drugače razlagamo de
jstvo, da za javne prireditve, 
obiske iz tujine in druge dogod
ke pošilja obvestila in vabila 
samo nekaterim novinarjem. 
Urednik novomeške strani Do
lenjskega lista in novomeška 
dopisnica Dela pač nista med 
njimi. Tako je bilo tudi za otvo
ritev topliške obvoznice zadnji 
petek. A v tem primeru na sez
namu nezaželenih nista bila 
samo novinarka in novinar, am
pak tudi ugledni krkaši, čeprav 
je prav Krka za to obvoznico 
prispevala kar 50 od 70 mili
jonov tolaijev.

Ena gospa je rekla, da je pri
hod Nove Ljubljanske banke v 
Novo mesto vnesel tudi tekmoval
ni duh. Društva, klubi in drugi 
tekmujejo, kdo bo prej zaprosil za 
sponzorstvo in pokroviteljstvo.

Suhohfanjski drobiž
NOČNI TURNIR - Nogome

taši Fužine so iz tekme v tekmo 
boljši. Letošnjo leto so se uvrstili 
v A-ligo, sodelujejo pa tudi na 
raznih turnirjih. Predsednik no
gometnega kluba Fužina Iztok 
Može (na sliki) vabi ljubitelje

nogometa na nočni turnir, ki bo 
v soboto, 26. julija, s pričetkom 
ob 20. uri. Prijavite se lahko tudi 
na tel. 87-303. Organizator ob
ljublja veliko športnih užitkov in 
nagrade za najboljše ekipe.

ŽIVO V ŽUŽEMBERKU - 
Ib soboto, 19. julija, bo živahno 
tudi v Žužemberku. Popoldne se 
bo odvijalo sektorsko tekmovanje 
gasilcev, ob 16. uri bo na Loki pri
reditev za otroke živžav, kjer bo
sta vodila program Mojca in 
Kaličopko s svojim gostom, sku
pino Hop-Cefizelj. Otroci bodo 
lahko sodelovali v nagradnih ig
rah, se popeljali s čolni, poleteli 
z balonom in se vozili s konjsko 
vprego. Stari in mladi pa se bodo 
poveselili zvečer, ko bo na Loki 
gasilska veselica z ansamblom 
Slapovi.

HMML L 2__N A S I OBČIM MM
Topliška obvoznica rešila zagate
Z izgradnjo topliške obvoznice in mostu čez Sušico so lahko Zdraviliški trg zaprli za 

promet - Največji delež Krke ■ Bo turizem gradil tudi ceste?

DOLENJSKE TOPLICE - S slovesno otvoritvijo obvoznice v Dolenj
skih Toplicah v petek, 11. julija, so se uresničile dolgoletne želje 
tamkajšnjega zdravilišča, njegovih gostov in ne nazadnje tudi številnih 
krajanov o urejenem in nemotečem prometu skozi kraj in proti Sušicam.

Doslej je namreč cesta proti

OTVORITEV V DEŽJU - Dež, ki je padal med otvoritvijo topliške ob
voznice, je končno spral tudi nesporazume v zvezi z zaporo zdraviliškega 
kompleksa za promet. (Foto: A. B.)

KMEČKE IGRE - Turistično društvo iz Škocjana je v nedeljo, 13. julija, 
organiziralo Tretje kmečke igre, katerih se je udeležilo 10 ekip iz novomeške, 
sevniške in škocjanske občine. Pomerili so se v šestih igrah, ki zadevajo 
stara kmečka opravila. Fantje in dekleta iz ekipe so morali pobirati koru
zo, tako daje imel fant na hrbtu namesto koša dekle, nato so morali privleči 
hlod skozi količke in ga razžagati. V tretji igri so morala dekleta zajemati z 
vedrom vodo iz vodnjaka in napolniti brento, katero je fant odnesel do 
zidanice. Kmečki fantje so morali sestaviti še lojtrni voz in nazadnje teči v 
vrečah. V vseh igrah je bila najhitrejša ekipa iz Zagrada pri Škocjanu, ki je 
prejela prehodni pokal in odojka. Igre si je ogledalo okoli 1000 gledalcev, 
med njimi tudi en avtobus kmetov iz Nizozemske. (Foto: Jože Hartman)

Sušicam potekala skozi Zdravili
ški trg in tako zdraviliški kom
pleks grobo presekala na pol. 
Izgradnja obvoznice je bila pogoj, 
da so sedaj ta trg lahko zaprli za 
promet. “S tem so se končno 
znebili motečega in hrupnega 
prometa skozi Zdraviliški trg, 
tako rekoč pod hotelskimi okni, 
povečala se je varnost in lepi trg, 
ki je za zdravilišče to, kar je za 
lepo hišo urejen vrt, bo lahko pol
no zaživel in postal še mikavnejši. 
Prav promet skozi trg je bil pred
met najpogostejših kritičnih pri
pomb naših gostov,” pravi direk
tor Krkinih Zdravilišč Vlado 
Petrovič.

Topliška obvoznica meri skupaj 
440 m, od tega je 410 m obvozne 
ceste, 30 m pa je dolg most čez 
Sušico. Obvoznica z mostom je 
stala okoli 70 milijonov tolarjev, 
od tega je “Krka” dala 50 mili
jonov, ostalo, kolikor je ovrednot- 
na priprava dokumentacije, pa je 
prispevek občine. Poleg tega je 
“Krka” plačala še asfaltiranje dela 
ceste v Toplicah, uredila krajevno 
zdravstveno ambulanto in lekar
no, sofinancirala izgradnjo vodo
voda na Cviblje, povrhu vsega pa 
se bo kulturni dom, pri čigar ob
novi je tudi pripravljena sodelo
vati, lahko priključil na zdraviliško 
toplovodno omrežje.

Silva je dobila hčer in avto
Silva Šajnovič iz romskega naselja v Šmihelu je prva rodila v novi porodnišnici - Revoz 
podaril clia - Od ponedeljka tudi operacije in ambulanta - Otroci cel dan pri materah

NOVO MESTO - Včeraj opoldne je predstavnik Revoza pred 
novomeško porodnišnico predal avto Renault clio Silvi Šajnovič, kije 
prva rodila v novi porodnišnici. V četrtek, 10. julija, so prenehali spre
jemati porodnice v stari porodnišnici. “V stari stavbi smo opravili še 
vizito in uredili odpuste, že dopoldne pa celoten porodniško ginekološki 
oddelek preselili v novo stavbo,” je povedal predstojnik oddelka dr.
Marjan Pavlin.

Tri dni so trajale zadnje pri
prave na selitev. V novo porodniš
nico so preselili 30 žensk in 10 
novorojenčkov in v četrtek zjutraj 
je v novih, najsodobneje urejenih 
prostorih začela delati prva zdrav
stvena ekipa. Vse je ves čas nad
zoroval in urejal dr. Pavlin, ki je 
prav zato prestavil svoj dopust in 
za konec tedna tudi sprejel dežur
stvo, tako da je bil ves čas v novi 
porodnišnici, saj je bilo treba kar 
naprej reševati sprotne zaplete in 
težave.

Kakor koli že, v četrtek zjutraj 
se je začelo delo v novi porodniš
nici. A na prvi porod so čakali cel 
dan in še lep kos večera. Medtem 
ko so se zadnji dan v stari porod
nišnici rodili kar štirje otroci, se je 
prvi v novi porodnišnici rodil šele 
nekaj minut pred deseto zvečer. 
Res so že čez dan pripeljali v nove 
prostore porodnico iz Krmelja, a 
kaj, ko se je tej tako “mudilo”, da 
je rodila že v rešilcu na poti v 
Novo mesto. Tako ta porod ne 
šteje kot prvi, čeprav so mati in 
otroka seveda sprejeli in oskrbeli 
v novi porodnišnici.

V četrtek, 10. julija, zvečer so v 
porodno sobo najprej odpeljali 
Mojco Colarič iz Podbočja. Za njo 
pa še 29-letno Silvo Šajnovič iz 
Šmihela v Novem mestu, ki je

Mojco “prehitela” in 10 minut 
pred deseto zvečer rodila prvega 
otroka v novi novomeški porod
nišnici. Šajnovičeva je rodila dek
lico, do nedelje pa se z možem 
Vojkom še nista odločila, kako ji 
bosta dala ime. To je njun tretji 
otrok. Hčerka Diana je stara 12 
let in hodi v šmihelsko osnovno 
šolo, 6-letni sin Leon pa bo šel 
jeseni v malo šolo. Zaposlena je 
samo Silva, že 9 let je snažilka v 
tovarni zdravil Krka.

“V porodnišnico sem prišla v 
četrtek zjutraj, od doma me je 
pripeljal mož,’’je povedala Silva. 
Pravi, da porod ni bil težak. Silva 
je, kot rečeno, že prej rodila dva 
otroka, oba seveda v stari porod
nišnici. “Se ne da primerjati, 
kakšna je razlika med staro in 
novo porodnišnico. Tukaj vse 
novo, lepo, nobel, neprimerno 
boljše.” Sicer pa Šilva in njena 
družina niso navajeni konforta. V 
romskem naselju v Šmihelu živijo 
v baraki, v kateri imajo en sam 
prostor. Sedaj, ko se je družina 
povečala še za enega člana, bo še 
tesneje.

Vse, Silvo, njenega moža, se
stro in ostale obiskovalce je v 
nedeljo zanimalo, če je res kaj na 
tem, da bo prva, ki je rodila v novi 
porodnišnici, dobila nagrado.

PRVA JE RODILA SILVA - V novi 
novomeški porodnišniciJe p, 
rodila Silva Šajnovič iz Šmiht 
(Foto: A. B.)

rva 
'mihela.

DRUŽINA - Sedaj Šajnovičeva družina šteje 5 članov. Silva je z novorojeno 
hčerko šla domov v romsko naselje v Šmihelu, kjer družina živi v baraki. 
Kaj bodo s cliom, ki ga je Revoz podarit prvi materi, ki je rodila v novi 
porodnišnici, še ne vejo. (Foto: A. B.)

Takrat so to bile le govorice, ki so 
se že dalj časa širile. V ponedeljek 
pa je direktor novomeške bolniš
nice dr. Tone Starc potrdil, da bo 
Revoz Silvi Šajnovič, ki je prva 
rodila v novi porodnišnici, podaril 
avto Renault clio. Šajnovičevi 
imajo sedaj staro zastavo 128. “Ne 
vemo še, kaj bomo storili z novim 
avtom, če ga bomo res dobili,” so 
govorili v nedeljo. Morda pa bo 
avto oziroma denar, ki bi ga zanj 
dobili, osnova za zidano hišo, ki si 
jo želijo in ki bi jo sedaj 5-članska 
družina tudi potrebovala.

Uro po Šajnovičevi je rodila še 
Mojca Colarič, prav tako deklico; 
to je njen drugi otrok. In tako se 
je za prvi dan v novi porodnišnici 
končalo. V noči na petek pa so se 
rodili še 4 otroci, do nedelje ob 
dveh popoldne pa 12.

“Delo poteka normalno, oseb
je se je pač moralo hitro privaditi 
na nove prostore in nove razme
re,” pravi dr. Pavlin. V ponedeljek 
so v novi stavbi začeli tudi operi
rati, prav tako normalno deluje 
ambulanta. V novi porodnišnici je 
novo tudi to, da so otroci čez dan 
pri materah, prej pa so jih imele 
le, ko so dojile; otroci so tako le 
čez noč v otroški sobi oziroma v 
otroški štaciji, kot rečejo v porod
nišnici. To je, pravijo strokovnja
ki, dobro za utrjevanje vezi med 
otrokom in materjo, so pa s tem 
matere seveda bolj obremenjene 
kot prej.

A. BARTELJ

Zdraviliški trg so tako lahko 
zaprli za promet, nova prometna 
ureditev pa je po sklepu občinske
ga sveta tri mesece na “poskusni 
dobi”.

“Z obvoznico in zaporo Zdra
viliškega trga za promet bo pri
dobilo tako zdravilišče, ki je mo
tor razvoja tega kraja, kot Dolenj- 

_ske Toplice,” pravi direktor.

“Kljub velikemu veselju, ki je vsaj 
tako, kot če bi prenovili hotel, pa 
se nam ne zdi prav, da mora gos
podarstvo skrbeti za prometno 
infrastrukturo. Če bi država res 
hotela podpirati razvoj turizma, bi 
take stvari morala najprej uredi
ti, tako kot to počno v razvitih 
državah. Če bo v Sloveniji moral 
turizem skrbeti še za gradnjo cest 
in druge infrastrukture, se mu 
gotovo dolgoročno ne obeta zdrav 
razvoj,” je kritičen Petrovič.

A. BARTELJ

Jedi s pivom v gostilni Rog
Od četrtka do nedelje v Dolenjskih Tolicah dnevi piva 

______ in jedi, pripravljenih s pivom

DOLENJSKE TOPLICE - Od 
danes do nedelje potekajo v go
stilni Rog v Dolenjskih Toplicah 
dnevi piva in jedi, pripravljenih s 
pivom. Take dneve prirejajo že 
tretje leto zapored in so med go
sti zelo priljubljeni. Nasploh so 
dnevi posebnih jedi in nacionalnih 
kuhinj, ki jih redno pripravljajo v 
tej topliški gostilni, zelo dobro 
obiskani in imajo veliko stalnih 
gostov. Največ jih je iz novome
škega konca, prihajajo pa tudi iz 
posavskih in belokranjskih krajev, 
iz Ljubljane in od drugod. Tako je 
bil pred časom ob dnevih jedi iz 
mlade zelenjave tak obisk, da so 
morali gostje čakati na prosto 
mizo.

Kot ponavadi sta tudi za jedi, 
pripravljene s pivom, poskrbela 
vodja zdraviliškega gostinstva Pe
ter Kotar in glavna kuharica Ber
ta Grmek. “Pri pripravi jedi z do
datkom piva so najbolj domiselni 
Bavarci,” pravi Kotar. “S pivom 
zalijejo hladne in tople omake, 
juhe, enolončnice, pečenko, pivo 
izvrstno rahlja testo, skratka - pivo 
je zelo uporabno pri kuhi in prija 
potem ob jedi. Jedi, pripravljene 
s pivom, so prijetno pikantne in 
pivo jim da nežen okus žlahtne 
grenkobe. Teh dnevov ne prireja
mo zato, da bi prodali čimveč 
piva, ampak želimo našim gostom 
ponuditi nekaj novega.”

Za hladne predjedi ponujajo 
pretlačene kvargeljne, solato iz 
morskih sadežev, pikantna jajčka 
s pivom, za tople pa: ribji file v 
pivovem testu, flamsko pivovo 
meso, prekajeno vratovino v testu 
z gobovo omako. Največ je na 
voljo glavnih jedi: junečje pečenke 
s pivom, govejega golaža “črni

baron”, telečje krače “union”, 
svinjske ribice po arlonsko, hrust
ljavo pečenega in s pivom zaliva
nega odojka ter pivskih klobasic. 
Tudi sladice pripravijo z dodat
kom piva.

Seveda bodo v teh dneh v Rogu 
točili vse vrste Unionovega piva, 
na voljo pa bodo tudi druga, med 
njimi bavarsko pšenično pivo. 
Vsak večer bo v Rogu živa glasba, 
v petek in soboto pa bo vsak, ki bo 
naročil veliko pivo, udeležen v 
žrebanju za lepe nagrade. Seveda 
bodo tudi sobotna in nedeljska 
kosila v znamenju jedi s pivom.

A. B.

SLASTNE JEDI - Z dodatkom 
piva znajo mojstri, kakršna sta glav
na kuharica v topliški gostilni Rog 
in vodja zdraviliškega gostinstva 
Peter Kotar, pripraviti slastne jedi. 
(Foto: A. B.)

Namesto vode je tekel Mor
Zaradi napake v dozirni napravi je vsebnost klora v 
Zalovičah 42-krat presegla najvišjo dopustno mejo

ŽALOVIČE - V začetku me
seca je novomeški sanitarni 
inšpektor obvestil Zavod za 
zdravstveno varstvo, da se vašča
ni Žalovič, vasi nad Šmarješkimi 
Toplicami, pritožujejo, da je z 
vodo iz njihovega vodovoda 
nekaj narobe, da smrdi. Delavec 
zavoda je takoj odšel v Žaloviče 
in ugotovil, da ima voda izrazit 
vonj po kloru. Vzel je vzorec vode 
v hiši št. 23 in analiza je pokaza
la, da vsebnost prostega klora v 
žaloviškem vodovodnem omrež
ju 42-krat presega še dovoljeno - 
namesto zgornje meje 0,5 mili
grama na liter je bilo v žaloviški 
vodi kar 21 miligramov prostega 
klora na liter.

“Taka vsebnost ogroža zdravje 
prebivalstva. To ni več voda, am
pak razkužilo,”pravi direktor 
Zavoda za zdravstveno varstvo 
dr. Harlander. Takoj so obvestili 
novomeški zdravstveni inšpekto
rat, kjer so takoj prepovedali 
uporabo vode iz tega vodovnega 
sistema. Takoj je ukrepala tudi 
novomeška Komunala. Izpustili 
so vso preklorirano vodo iz vodo
hrana. Zadnje čiščenje tega 
vodohrana so opravili komaj 10 
dni pred tem dogodkom. Komu
nala je prebivalce obvestila, da

voda iz vodovoda do preklica ni 
primerna za uživanje, sredi vasi 
pa so postavili cisterno z neopo
rečno vodo iz zajetja Jezero. Že 
naslednji dan, 4. julija, sodelav
ci zavoda ugotovili, da je stanje 
v žaloviškem vodovodu spet nor
malno.

In zakaj je prišlo do preklori- 
ranja žaloviške vode? Prišlo je do 
večje napake na avtomatski 
dozirni napravi. Menda je to tra
jalo cel teden. “Če je to res, bi 
morali prebivalci takoj javiti 
inšpektoratu, nam, Komunali ali 
komu drugemu, ne pa čakati cel 
teden, ” ne razume njihovega 
početja dr. Harlander, ki pravi, 
da so bili ukrepi vseh, od inšpek
torata do zavoda in Komunale, 
hitri in pravilni.

O bojazni o kancerogenosti 
klora pa dr. Harlander pravi: 
“Klor je lahko kancerogen, če se 
veže na organske spojine (na 
primer beljakovine), ki bi lahko 
bile v vodi. V tem primeru teh 
spojin ni bilo. Poleg tega bi bilo 
nevarno, če bi bili ljudje takemu 
delovanju izpostavljeni več let. 
Za pitje tako močno preklorira- 
na voda ni bila, saj je smrdela, bi 
pa pri umivanju lahko prišlo do 
draženja sluznice. ” A. B.

Št. 28 (2500), 17. julija 1997 DOLENJSKI LIST 3



mšš i z__maš th q b č i m__mm;
V Metliki še en bencinski servis
Nasproti sedanje bo Petrol postavil še eno bencinsko črpalko - Otvoritev še letos - 
Ob Cesti 15. brigade tudi poslovni center za proizvodne in storitvene dejavnosti

METLIKA - Ob Cesti 15. brigade, ki jo mnogi bolje poznajo kot 
metliško obvoznico, bo že kmalu gradbišče, ki naj bi mu nekoliko pozne
je sledilo še eno. Nasproti sedanje Petrolove bencinske črpalke bo Petrol 
zgradil še en bencinski servis. Z gradnjo naj bi začeli v drugi polovici 
avgusta, če pa ne bo nagajalo vreme, naj bi bila otvoritev še pred novim 
letom.

Te dni pričakujejo lokacijsko 
odločbo za gradnjo bencinskega 
servisa, ki bo stal na 4.600 kv. 
metrov veliki parceli. V predpo
godbi je zapisano, da ga bo gradi
lo črnomaljsko gradbeno podjetje 
Begrad, in sicer pod konkurenčni
mi pogoji. Begrad namreč tudi 
sedaj skupaj z metliško občino 
vodi projekt za nov bencinski 
servis, ki bo pomenil veliko raz
bremenitev za sedanjo preobre
menjeno bencinsko črpalko.

To pa, kot že rečeno, ni edina 
načrtovana gradnja ob Cesti 15. 
brigade. Ob sedanji bencinski 
črpalki in za njo bo namreč na 
22.500 kv. metrih zrasel poslovni 
center za proizvodne in storitvene

dejavnosti. Takoj ob obvoznici bo 
Emona Merkur iz Ljubljane na 
7.000 kv. metrih zgradila naku
povalni center. Za njim bo na 
5.500 kv. metrih vulkanizerstvo, 
avtopralnica in mehanična delav
nica. Za to parcelo je že priprav
ljena predpogodba za nakup zem
ljišča. Na drugi parceli naj bi bil

avtosalon. Naprodaj pa je še 
približno 6.500 kv. metrov velika 
parcela, na kateri bi se lahko raz
vijala bodisi ena večja ali dve 
manjši dejavnosti.

V črnomaljskem Begradu načr
tujejo, da bodo graditelji tudi v tej 
coni. Tako naj bi še letos pripravili 
lokacijsko dokumentacijo in par
cele komunalno opremili. Od in
vestitorjev pa je odvisno, kdaj bi 
začeli z gradnjo. Po dosedanjih 
pogovorih naj bi stekla spomladi 
prihodnje leto.

M. B.-J.

POPEVKARSKE LEGENDE - Stane Mancini, Arsen Dedič in Lado 
Leskovar (od leve proti desni) so ob spremljavi tria Mojmira Sepeta v so
boto nastopili na dvorišču metliškega gradu v okviru mednarodnih polet
nih prireditev “Pridi zvečer na grad”. Polno dvorišče obiskovalcev je s tremi 
popevkarskimi legendami obujalo spomine na zlato dobo slovenske popev
ke, mlajši poslušalci pa so tako spoznali starejše skladbe. Ob tej priložnosti 
so se spomnili 64. rojstnega dne Mojmira Sepeta in z njim na odru tudi 
nazdravili. (Foto: M. B.-J.)

Kakšen bo krajinski park Kolpa
Krajinski park Kolpa se bo na 6.500 hektarjih razprostiral od Starega trga do Fučkovcev - 

17 naravnih znamenitosti in 38 kulturnih spomenikov - Tri varstvene cone

OGLED
VINOGRADOV

ČRNOMELJ - Kmetijska 
svetovalna služba Črnomelj 
vabi vinogradnike na redni 
letni ogled in svetovanje v vi
nogradih s specialistom za 
vinogradništvo inž. Jožetom 
Maljevičem. V torek, 22. juli
ja, bo ogled ob 9. uri na 
Plešivici pri zidanici Adolfa 
Vranešiča iz Tribuč, ob 12. 
uri na Perudini pri Drakuli- 
čevem vinogradu, ob 14.30 
na Doblički Gori pri Vrtinovi 
zidanici in ob 17. uri v Naklu 
- Štalcerjih pri JCramaričevi 
zidanici. V sredo, 23. julija, 
pa bo ob 10. uri ogled na 
Ručetni Gori pri Jakšetovi 
zidanici, ob 12.30 na Osojni
ku pri zbiralnici mleka ter ob 
15. uri na Cerovcu pri trgovi
no M KZ.

ČRNOMELJ - Že pet let pripravljajo na Zavodu za varstvo naravne 
in kulturne dediščine Novo mesto strokovne podlage za razglasitev 
področja ob Kolpi od Starega trga do Fuškovcev za krajinski park 
Kolpa. Namen razglasitve je predvsem v tem, da bi ohranili in vzdrževali 
naravno in kulturno dediščino, raziskovali geomorfološke, geološke in 
hidrološke znamenitosti, redke in ogrožene rastlinske in živalske vrste, 
arheološka najdišča, etnološke in arhitekturne značilnosti in kulturno 
krajino. Hkrati pa bi zagotovili tudi ustrezen razvoj.

TURISTIČNA TAKSA
SEMIČ - Tukajšnji občinski svet 

je sprejel odlok o krajevni turi
stični taksi v občini Semič. Ta tak
sa bo v semiški občini znašala 8 
točk. Pravne in fizične osebe, ki 
sprejemajo goste na prenočeva
nje, so dolžne poleg rednega 
odvajanja denarja predložiti ob
činski upravi tudi mesečno poro
čilo o plačani turistični taksi, in 
sicer do 20. v mesecu za pretekli 
mesec.

Gre za okrog 6.500 hektarjev 
veliko območje ob meji s Hrvaško. 
Glavna znamenitost parka je reka 
Kolpa, posebnost pa značilna kul
turna krajina, ki jo oblikujejo ste- 
Ijniki in skrbno obdelani vrtačasti 
in v terase oblikovani kraški svet. 
Kulturnozgodovinska vrednost 
parka se odraža predvsem v števil
nih domačijah z značilno ljudsko 
arhitekturo. V kulturnozgodovin
skem pogledu je zanimivo območ
je v bližini Pretoke, kjer še danes 
živijo potomci Uskokov s svojim 
ljudskim izročilom. Vse kulturne 
in naravne znamenitosti parka bi 
bilo na tem območju kar težko 
našteti. Da pa jih je veliko, priča 
že to, da je posebno varstvo na
menjeno 17 naravnim znamenito
stim in 38 kulturnim spomeni
kom.

Da bi v parku omogočili čim 
bolj usklajeno in smotrno gospo
darjenje, so ga razdelili na tri 
varstvene cone. Prva varstvena 
cona obsega poplavni pas in strmi 
obrežni pas Kolpe ter vrednejše 
predele naravne in kulturne dedi
ščine v okolici Preloke, Pobrežja, 
Adlešičev, Starega trga in Dečine. 
Za to cono velja najstrožji varstve
ni režim, ki omejuje gradnjo in 
posege, ki bi lahko razvrednotili 
naravno in kulturno dediščino 
parka. Sicer pa so zahtevnejši

gradbeni posegi na tem območju 
onemogočeni tudi zaradi konfigu
racije terena. Druga varstvena 
cona obsega predvsem kmetijsko- 
obdelovalne površine, kjer je 
dovoljena dosedanja tradicional
na raba prostora. Tretja varstvena

SUBVENCIONIRANE 
OBRESTNE MERE

SEMIČ - Semiška občina je lani 
razpisala za subvencioniranje re
alnih obrestnih mer za pospeševa
nje malega gospodarstva 1,5 mili
jona tolarjev ter za kmetijstvo 500 
tisočakov. Na razpis se je prijavi
lo 14 prosilcev, od tega 10 za sub
vencije v malem gospodarstvu ter 
4 v kmetijstvu. Subvencije so odo
brili 13 prosilcem, ena vloga pa je 
bila zavrnjena, ker je bil najet go
tovinski kredit. Tako so za subven
cije porabili dobrih 1,8 milijona 
tolarjev. Občini je v skladu z 
dogovorom z Dolenjsko banko in 
SKB banko uspelo znižati vsem 
prosilcem realno obrestno mero 
na 11 odst., od tega je bilo subven
cioniranih 6 odst.

cona predstavlja območja naselij, 
krso opredeljena-v že sprejetih 
prostorsko-ureditvenih pogojih, v 
skladu z njimi pa so možni tudi 
posegi.

Ko so o parku razpravljali na 
zadnji seji črnomaljskega občin
skega sveta, so nekateri svetniki 
menili, da ljudje premalo vedo, 
kaj jim bo park pomenil. Mira 
Ivanovič z Zavoda za varstvo 
naravne in kulturne dediščine 
Novo mesto pa je poudarila, da se 
bo, če bodo ljudje krajinski park 
Kolpa sprejeli, smiselno pogo
varjati o nadaljnji zaščiti. Sicer pa 
je omenjeni zavod izdal tudi pub
likacijo, v kateri je poleg zemljev
ida s parkom in številnih fotografij 
tudi natančen opis parka z vsemi 
najpomembnejšimi značilnostmi.

M. B.-J.

POKAL PETROVI VASI
. STRANSKA VAS PRI SEMI

ČU - Gasilsko društvo Stranska 
vas pri Semiču je v soboto drugič 
pripravilo gasilsko tekmovanje za 
pokal Semiča. Tekmovalo je 11 
ekip iz metliške, črnomaljske, 
novomeške in semiške občine. 
Zmagalo je gasilsko društvo Pet
rova vas, ki je prejelo prehodni 
pokal v obliki skulpture mojstra 
Pluta iz Otovca, ki gaje darovala 
občina Semič. Druga je bila ekipa 
iz Vavte vasi, tretja pa iz Mirne 
Peči.

GLASBA BREZ MEJA
METLIKA - V okviru medna

rodnih poletnih kulturnih priredi
tev “Pridi zvečer na grad” bo v 
soboto, 19. julija, ob 21. uri na 
dvorišču metliškega' gradu prire
ditev, ki so jo organizatorji poime
novali “Glasba brez meja”. Nasto
pil bo ansambel Posodi mi jurja iz 
Ljutomera s skladbami, ki so si jih 
sposodili od Nancy Sinatra, Edith 
Piaf, Astor Piazzola, Rolling Ston- 
sov, Beatlov in drugih. Ansambel 
Surazo iz Bolivije pa bo predstavil 
tropske ritme južne Bolivije, 
latinskoameriško glasbo in zvoke 
iz Andov.

GRADNJA PODHODA 
ŽE LETOS

ČRNOMELJ - Potem ko so si 
predstavniki ministrstva za šolst
vo in šport v Črnomlju ogledali 
prostor, kjer naj bi gradili telovad
nico pri osnovni šoli Mirana Jar
ca v Zupančičevi ulici, so predla
gali, naj bi sanirali streho na pri
zidku pri OŠ Mirana Jarca z nad- 
stavkom za podhod. Gradnja pod
hoda naj bi se začela letos, v 
skladu z normativi pa bo ministr
stvo svoj delež krilo prihodnje 
leto, ko bodo začeli graditi tudi 
telovadnico. Hkrati bodo pri
pravili programsko nalogo o upra
vičenosti dograditve učilnic pri 
OŠ Mirana Jarca in OŠ Loka, 
upoštevajoč normative, sedanje 
razmere in nataliteto. Pripravljen 
je tudi že projektantski predračun 
za telovadnico z zunanjo ureditvi
jo, ki naj bi veljala 213 milijonov 
tolarjev, medtem ko bo za podhod 
potrebno odšteti še nadaljnjih 
23,4 milijona tolarjev.

Bo dovolj le vprašanje?
Se bo kljub sprejetim prostorskim aktom in določenemu režimu 

zaradi posebnih želja nekaterih ob Kolpi pričela anarhija?
ČRNOMELJ - V črnomaljski 

občini so pred časom v prostor
sko-ureditvenih pogojih določili, 
kje ob reki Kolpi je dovoljeno 
taborjenje. Lani pa so sprejeli še 
odlok o režimu ob Kolpi, torej o 
tem, kaj in kako se sme obnašati 
in kako ne pri taborjenju, kam
piranju, parkiranju, kopanju in 
še čem. Glede na to, da so pred 
kratkim pripravili akcijo, s po
močjo katere so želeli ugotoviti, 
ali je v resnici vse tako, kot bi 
moralo biti, in ker so tudi ribiški 
čuvaji zagotovili, da bodo nadzo
rovali dogajanje ob Kolpi, bi 
človek pomislil, da je oziroma bo 
v reki in ob njej kmalu vse v 
naj lepšem redu. Pa je res tako?

Komaj so se v črnomaljski 
občini dogovorili, kakšno naj bo 
v bodoče življenje ob Kolpi, že so 
občinski svetniki dobili na klopi 
predlog, naj začasno dovolijo 
taborjenje ob Kolpi tudi tam, kjer 
v prostorskih aktih sicer ni bilo 
določeno. Da bi bil “hec ” še 
večji, lokacij niso predlagali 
strokovnjaki, ki so sicer priprav
ljali prostorske akte, temveč orga
nizatorji taborjenja v soglasju z 
lastniki zemljišč. Čeprav je veči
na svetnikov dvignila roke za 
postavitev tabornih prostorov v

Gornjih in Spodnjih Radencih, 
Bregu, Špeharjih in Dolenjcih, pa 
je povsem upravičen pomislek, če 
ni to začetek vnovične anarhije 
ob Kolpi. In to prav sedaj, ko je 
kazalo, da je vse tako dobro 
zamišljeno.

Nehote bi se človek vprašal, 
zakaj za te ljudi, ki prihajajo z 
drugega konca Slovenije, ne za
dostujejo prostori, ki so jih sicer 
v prostorskih aktih določili za 
taborjenje. Bi bili svetniki tako 
velikodušni in popustljivi tudi do 
katerega od domačinov, če bi si 
zamislil taborni prostor tam, kjer 
ga strokovnjaki niso predvideli? 
Ali pa so s takšnim zanosom 
dvignili roke od sreče, ker jih je 
bil sedaj sploh pripravljen kdo 
vprašati, če sme postaviti ob Kol
pi šotore, medtem ko so pretekla 
leta to Ijtulje počeli brez kakršnih 
koli vprašanj in dovoljenj? In ne 
nazadnje: ali to hkrati pomeni, 
da bodo zato, ker jih doslej ni 
nihče nič vprašal, odslej vsake
mu, ki se bo toliko “ponižal”, da 
jih bo prosil, dovolili prav vse, 
kar si bo zaželel? In v imenu česa 
bodo to počeli? V imenu ohra
njanja ekološko neoporečne 
lepotice Kolpe že ne.

M. BEZEK-JAKŠE

Semičanom v pomoč tudi posojila
Za gradnjo vodovoda na Kal in Osojnik ter za cesto Goliš ■ Gradnik računajo v Semiču 

poleg lastnih sredstev in posojil tudi na nepovratni denar različnih ministrstev

SEMIČ - Od večjih naložb, ki naj bi se jih v letošnjem letu lotili v 
semiški občini, sta gradnja oz. rekonstrukcija ceste Goliš - Gradnik ter 
gradnja vodovoda za naselji Kal in Osojnik. Prva naj bi po predračunu 
veljala 33 milijonov tolarjev, brez del, ki niso nujno potrebna, pa 27 
milijonov tolarjev. Druga naložba pa je vredna 41 milijonov tolarjev.

Vendar pa majhna občina, ka
kršna je semiška, tega zalogaja 
sama ne bi zmogla. Zato se je 
občinski svet strinjal, da občina 
zaprosi za posojilo sklad za re
gionalni razvoj in ohranjanje po
seljenosti slovenskega podeželja 
iz Ribnice. Taje objavil drugf jav
ni razpis za dodeljevanje posojil in 
jamstev projektom, ki so name
njeni skladnejšemu regionalnemu 
razvoju in ohranjanju poseljenosti 
slovenskega podeželja za območ
ja, ki so demografsko ogrožena. S 
pomočjo tega posojila bi namreč 
zgradili oz. rekonstruirali cesto 
Goliš-Gradnik. V semiški občini 
načrtujejo, da bo poleg 8 mili
jonov tolarjev posojila prav toliko 
nepovratnega denarja dalo za ce
sto ministrstvo za kmetijstvo, goz
darstvo in prehrano, 11 milijonov 
tolarjev pa bodo zagotovili iz 
občinskega proračuna.

Ekološkorazvojni sklad pa je 
objavil javni razpis za kreditiranje 
lokalne infrastrukture za področ
ju komunale, kot so vodovodi, 
kanalizacije, čistilne naprave, de
ponije odpadkov, plinska omrež
ja. Zato je občinska uprava prav 
tako predlagala občinskemu sve
tu, ta pa se je s predlogom strinjal, 
da občina pri omenjenem skladu

zaprosi za 12 milijonov tolarjev 
posojila za gradnjo vodovoda Kal 
- Osojnik. V občini predvidevajo, 
da bosta za to naložbo prispevali

nepovratna sredstva še ministrst
vo za ekonomske odnose in razvoj 
ter ministrstvo za okolje in pro
stor, in sicer prvo 4, drugo pa 9 
milijonov tolarjev. Iz občinskega 
proračuna pa bodo za omenjeni 
vodovod letos prispevali 5, pri
hodnje leto pa 11 milijonov tolar
jev.

M. B.-J.

FOLKLORNI VEČER - Prosvetno društvo Božo Račič iz Adlešičev je 
minuli konec tedna skupaj z gostujočo štajersko folklorno skupino in 
tamburaši KUD Bubla iz Radencev pripravilo družabni večer ob folklori 
in petju. Medtem ko so gostitelji predstavili belokranjske pesmi, plese in 
običaje, so gostje zapeli, zaigrali in zaplesali po štajersko. Adlešiške predice 
pa so pokazale tudi, kako je bilo nekdaj na prelu. Tako kot nekdaj zares 
tudi na nastopu ni šlo brez težav, čeprav najbrž niso bile načrtovane. Predici 
Katici AdleŠič se je namreč pokvari! kolovrat, in ker ji popravilo na odru 
nikakor ni šlo od rok, se je končno odločila, da bo morala “stroj odpeljati 
k mehaniku". (Foto: M. B.-J.)

Sprehod po Metliki
TUDI KAJ DOBREGA - Na 

sobotni prireditvi “Pridi zvečer na 
grad” so nastopile popevkarske 
legende: Stane Mancini, Lado 
Leskovar in Arsen Dedič. Lju
bitelji starih melodij so bili seve
da navdušeni, Matjaž Rus pa je to 
njihovo vzhičenost komentiral z 
besedami: “No ja, tudi iz Ljub
ljane ali Zagreba pride kdaj v 
Metliko kaj dobrega.”

PREOBRAZBA - Metliški 
Mercator je v zadnjih mesecih 
prenovil in preselil kar nekaj 
svojih trgovin. Stara samopo
strežna trgovina se je preselila v 
nekdanjo Galo. V samopostrežni 
sedaj prodajejo belo tehniko in 
vse, kar pač sodi zraven. V trgovi
ni, kjer je bila nekdaj naprodaj 
bela tehnika, pa je sedaj papirni
ca in knjigarna. Očitno je “pre
obrazba” trgovin hitrejša, kot so 
to sposobni dojeti kupci, zato ne 
čudi, če se kdaj zgodi, da kupec v 
prodajalni z belo tehniko želi 
sendvič s pariško salamo, med
tem ko se stranke v knjigarni za
man ozirajo, kje bodo ugledale 
željeni gospodinjski aparat.

Črnomaljski drobir

Semiške tropine

LJUBIMCI IN LJUBLJENCI 
- Po Črnomlju so se pojavili 
plakati, ki z vpadljivim “Novo v 
Črnomlju” oznanjajo, da je nek
do iz Repč pri Trebnjem na Ma
jerju odprl “zoo center malih 
živali”. Tisti, ki jim firbec ne da 
miru in gredo brat, kaj jim ponu
ja črnomaljska novost, lahko izve
do, da “vam bomo pri nas ponu
dili vso hrano, opremo, vitamine 
ter vse ostale pripomočke za vaše 
hišne ljubimce, pse^muce, glodal- 
ce, ptice, ribe, želve*...” Črnomalj
ci se sedaj čudijo, kako to, da je 
Trebanjec njihove ljubimce pri
štet kar k hišnim ljubljencem. Pa 
ne, da jih ima na sumu (Črnoma
ljce namreč), da z ljubljenci poč
no iste stvari kot z ljubimci.

KIOSKI - Črnomaljski Trg svo
bode, torej trg, na katerem je 
občinska stavba, postaja nekak
šen muzejski trg. Pa ne zato, ker 
so v občinskem poslopju odprli 
mestno muzejsko zbirko, temveč 
zategadelj, ker na trgu ob avto
busni postaja nastaja zbirka kio
skov. In to ne navadnih kioskov, 
v katerih bi bilo moč kupiti časo
pis, sladoled ali hot-dog, temveč 
kioskov, ki samevajo zaprti in 
prazni. Od treh služi svojemu 
namenu le eden, tisti, ki je bil zad
nji zgrajen. Ostala dva pa so zapr
li, a očitno ni nikogar, ki bi imel 
dovolj volje, moči ali pa denarja, 
da bi ju tudi odstranil, saj je gle
de na to, da stojita opustela že kar 
nekaj časa, očitno, da ju nihče kaj 
prida ne pogreša. Ali pa morda 
stojita tam zato, ker čakata, da 
bosta dovolj stara, da ju bodo 
Črnomaljci spravili v muzej?

BLODNJE - Eden od popotni
kov, ki je hotel spoznati nekoliko 
manj znano Belo krajino, si je 
zaželel popotovanja po maka
damski cesti od Starega trga pro
ti Vinici. Kod je blodil, ve gotovo 
le bog, kajti ko je le prišel do tab
le, ki je označevala naselje, je 
spoznal, da je v Nemški Loki v 
kočevski občini. Popotovanje 
morda ne bi bilo nič nenavadne
ga - živemu človeku se pač vse 
pripeti - če se neljubi dogodek ne 
bi primeril samemu slovenskemu 
državnemu sekretarju za ceste 
Žaretu Preglju...

IZGUBLJENI - Pravzaprav bi 
lahko zgodbe o tem, kako Sloven
ci slabo poznajo svojo domovino, 
nizali kar v nadaljevanjih. Nista 
bila nesrečnika, ki sta iskala Belo 
krajino povsod drugod, samo v 
Beli krajini ne, le v prejšnji števil
ki omenjeni fotograf Dela in v 
današnjem Črnomaljskem dro
birju zabeleženi državni sekretar 
za ceste Žare Pregelj. Tudi člani 
ansambla Vagabundi iz Celja, ki 
so prvo julijsko nedeljo igrali na 
Cerovcu pri Semiču, so precej 
časa iskali vas nekje med Krškim 
in Brežicami...

PROSLAVLJANJE - Nekateri 
Semičani so, ko so zvedeli, da bo 
v nedeljo župan Janko Bukovec 
slovesno prevzel semiški grb in 
zastavo, nergali, zakaj morajo 
imeti že tretjič “otvoritev obči
ne”. Če sojo že dobili po dolgem 
čakanju, je razumljivo, da mora
jo to sedaj dostojno, temeljito in 
- če je potrebno - tudi trikrat pro
slaviti.

PAJČEVINA - V sejni sobi 
semiškega gasilskega doma je ve
liko priznanj. Prav je, da v društvu 
spoštujejo dosežke svojih članov, 
kar pa ne pomeni, da s priznanj, 
ki so stara že častitljivih 20 let, ne 
bi smeli omesti pajčevine.
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Drobne iz Kočevja
STARE ZAMERE - Kočev

ska občina in domači muzej sta 
si kar nekaj let izmenjevala 
medsebojne očitke o nepriprav
ljenosti na dogovor o uporabi 
prostorov v Šeškovem domu. K 
temu so svoje prispevale tudi 
nekatere v obdobju dogovar
janja ali že pred tem nastale 
osebne zamere, ki pa jih je mar
sikdaj težje odpraviti kot kakrš
nokoli drugo oviro. Čeprav se 
je še ne tako dolgo nazaj s spre
jeto razmejitvijo prostorov in 
pristojnosti v stavbi Šeškovega 
doma “vse skupaj” srečno kon
čalo, pa je bil zato to, kot kaže, 
le navidezno srečen konec. 
Stare zamere ostajajo, če jih 
priznavajo ali ne, nanje pa v 
tem trenutku kaže tudi dolg, ki 
ga ima kočevska občina do 
muzeja oziroma, bolje rečeno, 
terjatev muzeja do občine. Pri
jatelji si namreč ne grozijo s 
tožbo!

ZNANO VSEM IN SAMO 
ENEMU - Vsem je dobro zna
no, da v Kočevju otroci že celo 
desetletje obiskujejo osnovno
šolski pouk v dveh izmenah. 
Večini je tudi znano, da sta v 
Kočevju že nekaj let dve for
malno ločeni osnovni šoli, ki 
domujeta v skupnih prostorih. 
Le redki pa vedo, da se je na de
lovnem razgovoru šolnikov s 
predstavniki ministrstva za šol
stvo o pripravah na uvedbo de
vetletne osnovne šole osnovna 
šola Ob Rinži prijavila kot kan
didat za poskusno uvedbo de
vetletke. Kako bi lahko ob 
vsem, kar v Kočevju vsi vedo o 
pogojih šolanja osnovnošolskih 
otrok, pričeli z devetletko pred 
letom 2002/03, pa ob dejstvu, 
da je šola “vložila svojo kandi
daturo” že po neuspelem refe
rendumu, v Kočevju ve samo 
ravnatelj osnovne šole Ob Rin
ži!
’ " ■ ..ii.. ......... ~

Ribniški zobotrebciv _______ J
DOKONČNA ODLOČI

TEV - V Ribnici so se dokonč
no odločili, da bodo imeli svoj 
časopis. Za ustanovitev Rešeta, 
kot se bo imenoval - tudi to je 
namreč dokončno - so že spre
jeli potreben ustanovitveni akt, 
na zadnji seji občinskega sveta 
pa tudi že imenovali glavnega in 
odgovornega urednika. To bo 
Stane Hafnar, ki sije po prene
hanju svojega časopisa “Novice 
iz kočevsko-ribniškega konca” 
in nato - ne po njegovi krivdi 
neuspelem poskusu dela pri v 
letošnjem letu obujenih “Novi
cah” ponovno pridobil mož
nost, da bo “deklica za vse”. 
Ker pa svetniki s Hafnarjevim 
imenovanjem niso pristali tudi 
na njegovo vizijo bodočega 
časopisa, predvsem pa ne na 
nepreverjeno finančno kon
strukcijo, bodo morali Ribniča
ni na resnično dokončno odlo
čitev o tem počakati vsaj do 
prve izdaje Rešeta.

ŠE DODATNIH 850 m 
ASFALTA

LOŠKI POTOK - Poročali 
smo že, da je rekonstrukcija 
ceste od Loškega Potoka v 
smeri Starega trga v polnem 
zamahu."Stara gozdna cesta je 
bila zgrajena v sredini šest
desetih let, poteka pa preko 
neštetih gozdnih in travniških 
parcel. Cesta pa nikoli ni bila 
vrisana v kataster, tako da je 
morala sedanja občina vse to 
urediti in lastnikom plačati. 
Prav te dni prejemajo kupnino, 
in sicer 1,5 marke za kvadratni 
meter. Lastniki posekanega 
lesa pa nekoliko negodujejo, 
ker ga kupec ne odpelje in se 
seveda nehote uničuje in hkra
ti ovira dela na cesti. Med temi 
parcelami pa je tudi precejšen 
kos vaških zemljišč, zato je vaški 
odbor kateremu predseduje 
Ivan Košmerl, člana pa sta Ivan 
Anzeljc in Alojz Debeljak, skle
nil, da bodo s kupnino in proda
jo lesa posodobili gozdno pot, 
ki edina neposredno povezuje 
vas Retje s to cesto. Tako bo vas 
dobila asfaltni priključek v 
dolžini kakšnih 850 m, kar bo 
vaščanom olajšalo spravila lesa 
in sena, hkrati pa se bo vsaj ti
stim, ki se dnevno vozijo na 
delo, občutno skrajšala pot.

A. K.

MM 1 z M A Š I H O 3 Č I N tttibk

Revizije vsaj za zdaj še ne bo
Poslovanje občinske uprave in župana naj bi še enkrat pregledal nadzorni odbor - 

Občinska uprava se računskega sodišča ne boji

KOČEVJE - Potem ko so svetniki na prvem delu zadnje prekinjene 
seje sveta 3. julija sprejeli za nekatere sporni predlog skupine svetni
kov LDS o dopolnitvi dnevnega reda z obravnavo predloga o reviziji 
poslovanja občinske uprave in župana, so v nadaljevanju seje prejšnjo 
sredo zavzeli stališče, da naj bi pred sprejemom dokončne odiočitve o 
tem nadzorni odbor še enkrat pregledal poslovanje občinske uprave, 
le da naj bi tokrat dejansko opravil tisto, kar je njegovo delo.

Jože Lindič iz ZLSD je ponov
no opozoril, da uvrstitev predloga 
skupine svetnikov iz LDS na dnev
ni red ni bila v skladu s poslovni
kom, ki v svojem 33. členu govori 
o potrebi po predhodni pridobitvi 
mnenj matičnih odborov, če gre 
za odločanje o tako pomembnih 
zadevah, kot bi lahko bil tudi spre
jem predloga, da računsko sodišče 
opravi revizijo poslovanja občin
ske uprave. Dejal je, da ga tudi 
dodatna obrazložitev Vinka Pina- 
tarja, zakaj naj bi tffla revizija po
trebna, ni prepričala. Novost zanj 
naj bi bila le zahteva, daje potreb
no preveriti poslovanje občine z 
arhitektom mag. Brunom Urhom 
in njegovim podjetjem GMBC, 
d.o.o., kar pa lahko, kot je dejal, 
opravi nadzorni odbor. “Ce ga je 
župan kaj lomil, mu bomo pred

lagali, naj odstopi,” je za svojega 
strankarskega kolego dejal Lindič 
in dodal, da pa zato še ni potreb
no, da “računsko sodišče kličemo 
sami”.

Enakega mnenja je bila tudi 
vodja oddelka za finance na ko
čevski občini Ana Štaudohar, kije 
poudarila, da se računskega sodi
šča ne bojijo, da “bo tako ali tako 
prišlo samo”, ter da je tudi prav, 
da bo prišlo. Opozorila je, da je 
najvišji revizijski organ v občini 
nadzorni odbor, ki bo, če bo ugo
tovil nepravilnosti, na katere naj 
ga svetniki opozorijo, če menijo 
da so, o tem sam obvestil račun
sko sodišče. Vinko Pintar se s tem 
ni strinjal. Dejal je, da dvomi o 
delu nadzornega odbora, češ da 
so ga imenovale politične stranke 
in da “zato ni tako neodvisen, kot 
pravimo”. Ko je Franc Gornik, ki 
je bil eden izmed podpisnikov 
ponude za revizijo, podvomil o 
tehtnosti utemeljitev lastne stran
ke in predlagal, da sprejmejo 
odločitev o tem šele po mnenju 
matičnega odbora, je Pintar celo 
zagrozil, da bo kot član finančne
ga odbora namerno povzročal 
njegovo nesklepčnost. Vendar se 
je kasneje pomiril in tudi sam

Na pošti vedo o vsem
Poslej pošta tudi prodajalna - Pojasnila o vsem - 

________________ K frizerju v Hrvatsko

nele Babe nad Ribjekom.
Frizerja v vsej občini Osilnici, ki 

je izrazito turistična, ne premore
jo, a se je možno sfrizirati že pre
ko Kolpe v sosednjem Hrvatskem, 
vasici na hrvaški obali Kolpe 
nasproti Osilnice. Člani turistič
nega društva Osilnica in članice 
Društva osilniških žena pa so zelo 
prizadevno sodelovali tudi pri 
pripravah in izvedbi nedavne ve
selice ob petruvem.

Fanika Žagarje še povedala, da 
se zdaj ta turistična pošta spremi
nja že v pošto - prodajalno, saj je 
tu možno kupiti že šolske potreb
ščine, čokolado, bombone, žvečil
ne gumije itd.

J. PRIMC

OTROCI NA LETOVANJU
OSILNICA - Minuli četrtek, 

10. julija, je odpotovalo na leto
vanje v Savudrijp petnajst otrok iz 
osilniške občine, ki ju vodita dve 
spremljevalki. Na morju bodo os
tali 10 dni. Stroške njihovega leto
vanja bo plačala občina Osilnica.

podprl predlog Bojana Kocjana, 
da odločanje o predlogu revizije 
prestavijo na eno prihodnjih sej, 
na kateri bodo skupaj z mnenjem 
odbora za finance obravnavali 
novo poročilo nadzornega odbo
ra, ki naj bi ga ta tokrat pripravil 
v skladu z njegovo v statutu opre
deljeno nalogo.

M. LESKOVŠEK-SVETE

KDAJ NAČRTNO O 
RUDNIKU?

ŠALKA VAS - Po prenehanju 
obratovanja Rudnika rjavega pre
moga Kočevje je bila vrsta razprav 
o tem, kako urediti opuščeno 
rudniško jezero, kije nastalo zara
di površinskega odkopa premoga. 
Vrsta predlogov in izdelanih 
načrtov v okviru občine, krajevne 
skupnosti Rudnik - Šalka vas, 
podjetja Oprema v stečaju in osta
lih je ostala neuresničena, ker je 
obrežje jezera še vedno neure
jeno. V teh vročih poletnih dneh 
je kopalcev znatno manj. Po vsej 
verjetnosti vplivajo na to izredno 
zanemarjena okolica jezera in 
obrežja kakor tudi informacija o 
radioaktivnosti na področju nek
danjega premogovnika Kočevje. 
Ne glede na vse te okoliščine je 
mnenje ribičev, obiskovalcev, ko
palcev in ostalih, naj bi v okviru že 
izdelanih načrtov o izkoriščanju 
jezera začeli ukrepati tudi glede 
na njegovo načrtno izkoriščanje, 
nikakor pa ne bi smeli dopustiti 
gradnje in postavljanja lesenih ko
lib in manjših barak, kar sedaj 
počno posamezniki brez dovolje
nja pristojnih upravnih organov.

- vd

OSILNICA - “Doslej smo bili 
turistična pošta, poslej pa se 
spreminjamo v pošto - prodajal
no,” je povedala Fanika Žagar, ki 
vodi pošto v Osilnici in je predsed
nica društva osilniških žena, dela 
v turističnem društvu itd.

Na pošti dobe turisti informa
cije tako rekoč o vsem v zvezi s 
turizmom v občini: o turističnih 
zmogljivostih, cenah, možnostih 
za prenočevanje itd. Zvedeli smo 
tudi, da so smetnjaki, kamor lah
ko odlagajo turisti in izletniki od
padke, v vsaki vasi. Do zaključka 
šolskega leta je prihajalo sem ve
liko eno- do dvodnevnih izletni
kov, predvsem šolarjev in matu
rantov. TUdi turistična sezona se 
je v občini dobro začela in tudi 
letos pričakujejo lepe turistične 
rezultate.

Med zabavno-športno-rekre- 
acijskimi dejavnostmi je možnosti 
veliko: od voženj z rafti, kajaki in 
kanuji po Kolpi, kolesarjenja, 
tenisa in jahanja do voženj s 
kočijo in sprehodi ter izleti v zani
mive kraje v okolici, od izvira 
Kolpe, baročne cerkvice sv. Egidi- 
ja v Ribjeku in cerkvice v Čačiču, 
ki je ena najstarejših daleč okoli, 
do vzpenjanja do okamenelega 
Moža nad Ložcem ali do okame-

Mirtovški štatelj:
“V mnogih občinah po naši 

demokratični Sloveniji pridno 
“odstreljujejo "župane, v Osilnici pa 
so odstrelili županovega psa. ”

DELAVCI SI NE ZNAJO 
POMAGATI

RIBNICA - Nekateri delavci 
nekdanjega RIKA oziroma pod
ružnice ZPO (zračna prenosna 
tehnika), ki je šla prva v stečaj, so 
dobili odpoved kot tehnološki 
presežek in bili odvisno od de
lovnih let na Zavodu za zaposlo
vanje. Pravijo, da so sindikalisti 
zanje uredili vse potrebno, tudi 
odpravnino, ki pa je niso nikoli 
dobili. Na sodišču ne bodo iskali 
pravice, ker vanj ne zaupajo, zato 
pa so zaupali svoje težave časo
pisu in pričakujejo, da jim bo kdo 
ogoljufanim in užaljenim (kdo naj 
bi to bil, ne vedo) vsaj prek časo
pisa odgovoril.

A. K.
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ZUPAN KRMARI ČOLN 
IN OBČINO

OSILNICA - Spuščanje z rafti 
(gumijastimi čolni za več oseb) se 
vedno bolj uveljavlja na Kolpi, saj 
se vsak dan spusti po tej reki tudi do 
deset in več takih plovil, da o 
manjših (kajakih, kanujih itd.) niti 
ne govorimo. Če zmanjkuje izkuše
nih krmarjev, pa začasno zapusti 
krmilo osilniške občine župan An
ton Kovač in krmari mimo čeri in 
pasti na Kolpi raft s turisti. Pri tem 
se včasih zgodi, da čoln nasede na 
čereh, v večini primerov pa ga 
srečno prikrmari do cilja.

Spodbujanje mladih k pisanju
Vitrine delavnice ustvarjalnegajpisanja - Prva že ta 

vikend pri Novi Štifti

RIBNICA - Vitra, center za vami novinarskega pisanja. Mladi 
uravnotežen razvoj, iz Cerknice bodo spoznali tudi delo v radij- 
bo med letošnjimi mednarodnimi skem in TV studiu ter pripravili 
prostovoljnimi delovnimi tabori oddajo v živo, najboljše pisne na- 
organizirala tri delavnice ustvar- loge, ki jih bodo naredili udele- 
jalnega pisanja. Prva bo že ta vi- ženci delavnic, pa bodo objavili v 
kend pri Novi Štifti, kjer se je v tematski številki vitrinega biltena 
ponedeljek pričel tudi prvi letošnji Vitrina in lokalnih medijih. Zad- 
mednarodni prostovoljni delovni nji večer delavnic, na katerih bodo
tabor, druga v Rutah v občini Ve- udeleženci učinkovito in ustvarjal- 
like Lašče od F. do 8. avgusta in no izrabili svoj čas, bodo v občin- 
nato še od 15. do 17. avgusta na 
Pokojišču v borovniški občini.

Delavnice ustvarjalnega pisanja 
so namenjene mladim od 15. do 
20. leta in so brezplačne, saj pro
jekt sofinancira Open Society In
stitut. V vsako od delavnic, kate
rih namen je, da bi mlade vzpod
budili k večjemu sodelovanju z 
mediji, pisanju o svoji okolici in 
okolju, prednostih in pomanjklji
vostih podeželja in podobnem, 
bodo sprejeli deset mladih, ki se 
želijo intenzivno ukvarjati s pisa
njem. Prednost pri tem bodo imeli 
mladi z območja, kjer bo potekal 
mednarodni delovni tabor. Prav ti 
so namreč v delo Vitre, ki deluje 
na razvojno šibkem in demograf
sko ogroženem območju 11 občin 
Notranjske in Dolenjske, sedaj 
najmanj vključeni.S pomočjo ust
varjalnih metod pisanja namera
vajo udeležence delavnic naučiti 
pisanja kratkih besedil in sloga
nov, na novinarskem delu delavni
ce pa jih bodo seznanili z osno-

* Do ponedeljka so se za sodelo
vanje na delavnici ustvarjalnega 
pisanju pri Novi Štifti prijavili le 
trije interesenti. Ker jih lahko 
sprejmejo 10, Vitra obvešča vse 
mlade s celotnega območja nek- 
danje ribniške občine, ki imajo 
pri tej delavnici prednost pred 
ostalimi, da se še vedno lahko pri
javijo, in sicer na telefonsko 
številko 793 - 552 ali 793 - 391.

skih središčih lepili v delavnicah 
narejene plakate s tematskimi slo
gani revitalizacije podeželja in 
varovanja okolja. Prav revitaliza
cija po načelih trajnostnega razvo
ja je tudi cilj, ki ga želi Vitra doseči 
z izvajanjem svojega dolgoročne
ga razvojnega projekta “Dežela 
suhe robe”, v katerega vključuje 
15 tisoč prebivalcev, ki živijo v 390 
vaseh na 140 tisoč hektarjev ve
likem območju.

M. LESKOVŠEK-SVETE

OVCE IN POLOMLJEN ZVONIK - Značilna podoba nekdanje 
kočevarske vasi Polom so danes ovce in polomljeni zvonik. Prebivalci va
sice so izrazili zahtevo, da ostanejo v občini Kočevje; državni organi so 
vasico priključili (skupaj s Sečem in Vrbovcem) občini Dobrepolje. O tem, 
kam bo vasica sodila, pa bodo dokončno odločali nti referendumu tudi 
prebivalci občine Kočevje. (Foto: J. Primc)

Podvomili so o poštenosti
Kritično o delu sveta in nadzornega odbora

KOČEVJE - Svetniki na zadnji 
seji sveta minulo sredo niso bili 
naklonjeni poročilom. Ob priča
kovanih ugotovitvah, daje občin
ski svet storil premalo, pri čemer 
so velik del krivde za to pripisali 
slabemu vodenju sej, so poročilo 
o delu občinskega sveta za pretek
lo leto sicer sprejeli, obširno 
obravnavo o delu nadzornega 
odbora občine pa so zaključili v 
neizrečeni želji, da bi imeli mož
nost poročilo zavrniti.

Sporno pravzaprav ni bilo po
ročilo nadzornega odbora, mar
več priloženi, do nedavnega men
da tajni, 8 strani obsegajoči zapis
nik s seje nadzornega odbora, na 
kateri so obravnavali proračun in 
zaključni račun občine. Jože Lin
dič.je zapisnik označil za do
bronameren, sugestiven in v posa
meznih primerih uporaben, ven
dar pa tudi, da je nestrokoven, v 
nekaterih pogledih zgrešen, da 
pomeni vračanje nazaj in da odra
ža tudi nepoznavanje razmer 
članov nadzornega odbora. V

vsakem primeru pa naj bi nadzor
ni odbor na omenjeni seji 17. in 
18. marca, kot je za Lindičem to 
jasno povedal tudi Jože Hobič, 
prekoračil vse svoje pristojnosti.

Miran Novak je bil v kritični 
oceni dela nadzornega odbora še 
jasnejši. Dejal je, da je nadzorni 
odbor opravil delo občinskega 
sveta, medtem ko tistega, kar bi 
moral, ni naredil. Ob tem je pod
vomil, če morda nadzorni odbor 
tega ni storil namerno, da bi 
prikril nepravilnosti zaključnega 
računa, češ da je to povsem mož
no, saj je predsednika nadzorne
ga odbora predlagala stranka, ka
tere član je tudi župan. Dvom o 
poštenosti nadzornega odbora je 
podkrepil tudi z ugotovitvijo, daje 
sedanji predsednik nadzornega 
odbora že tretji zapovrstjo, in 
dodal, da kolikor ni tako, pa je 
potrebno nadzorni odbor dobro
namerno opozoriti na to, kakšne 
so njegove naloge in pristojnosti.

M. LESKOVŠEK-SVETE

DOBREPOLJCI NA SREČANJU - Občina Dobrepolje in turistično 
društvo Dobrepolje sta pred kratkim izdata prospekt dobrepoljske doline, 
ki ga je bilo prvič možno dobiti na prireditvi “Srečanje v moji deželi ” v Rib
nici, in sicer na stojnici turističnega društva Dobrepolje (na fotografiji). 
Lični prospekt je opremljen tudi z vsemi najpomembnejšimi infor
macijami, ki so zanimive za obiskovalce Dobrepolja. Ob odličnih fotografi
jah so kratki opisi najpomembnejših kulturnih, zgodovinskih in naravnih 
zanimivostih doline pa tudi strnjen opis Dobrepolja. (Foto: M. Steklasa)

Srečanje županova osebna zadeva?
Tako meni Andrej Mate, predsednik občinskega sveta

RIBNICA - Pohvale Ribniča
nom na več kot dobro izpeljano 
organizacijo Srečanja v moji deže
li so pod drobnogled na četrtkovi 
seji vzeli tudi nekateri člani občin
skega sveta. Pa ne zato, da bi po
hvalili že pohvaljeno prireditev 
(Slovenska izseljenska matica, 
številni rojaki in drugi gosti), 
temveč, da bi predsednika pri
pravljalnega odbora, sicer ribni
škega župana Jožeta Tanka, oka
rali zaradi nekaterih spodrsljajev.

Pavle Hočevar, sekretar Ob
močne obrtne zborbnice je župa
nu prenesel užaljenost ribniških 
oštirjev, ker oni niso dobili orga- 
niazcije gostinske ponudbe. Taje 
bila dodeljena podjetju Mercator, 
kmetijskemu gospodarstvu Ko
čevje. Župan Tanko je odgovoril, 
daje imel Mercator najugodnšejo 
ponudbo: za uporabo prostora so 
plačali 480 tisoč tolarjev pa še 
gostom so podelili 100 brezplač
nih obrokov hrane. Člani ribniške 
sekcije gostincev tega niso ponu
jali.

Z vprašanji županu je predsed
nik občinskega sveta Andrej Mate 
prireditev “porinili” na stranski 
tir. Bil je malce presnečen, ker je 
iz medijev zvedel, da bo Ribnica 
dobila organizacijo najmanj še 
dveh srečanj, svetniki o tem pa ne

vedo nič. Nasploh so bili izrinjeni 
pri pripravi tako pomembnega 
dogodka, zato je županu očital, da 
o vsem odloča avtonomno, tudi o 
protokolu in govorcih. Mateje bil 
neposreden, ko je župana vprašal: 
“Zakaj se je med govorniki znašel 
tudi predsednik ene politične 
stranke, Janez Janša, med gosti pa 
ni bilo predstavnikov izvršilne 
oblasti? Prireditev je bila župano
va osebna zadeva, ker je o vsem 
odločal sam.”

“Če ste trdno prepričani, da je 
bila prireditev moja osebna zade
va, potem ni razloga, da še kaj 
povem,” je bilo županovo pojasni
lo “konkretnemu” Matetu. V 
nadaljevanju pa je dejal, da so na 
prireditev vabili prav vse pomem
bne politične veljake, od predsed
nika države in vlade, brata Podob
nika, številne ministre in poslance 
ter druge. Za nagovor je bil poleg 
njega zadolžen še dr. Janez Boga
taj, predsednik Slovenske izse
ljenske matice. Vmes pa so dali 
zeleno luč še dr. Jožetu Berniku, 
predsedniku Slovenskega svetov
nega kongresa, ter poslancema 
Janši in Bevku. “Če bi se bil še kdo 
drug prijavil za besedo, bi ga 
zanesljivo spustili pred mikro
fon,” je še povedal župan Tanko.

M. GLAVONJIČ
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IZ NAŠIH OBČIM ttHtt
15 LET GASILSKE 

DESETINE ŠMARČNA
ŠMARČNA - Ob 15-letnici 

gasilske destine Šmarčna, ene 
najmarljivejših v okviru PGD 
Boštanj, priredijo krajani in gasil
ci Šmarčne v soboto, 19. julija, pri 
večnamenskem domu na Šmarčni 
priložnostno slovesnost. Pričela se 
bo ob 17. uri z gasilskim tekmo
vanjem, ob 19. uri bo krajši kultur
ni program, ob 20. uri pa vabijo 
Šmarčani na veliko vrtno veselico 
z bogatim srečelovom. Igral bo 
ansambel Fantje z vseh vetrov.

SKUPŠČINE 
ŠPORTNE ZVEZE 

NI BILO ŽE 2 LETI
SEVNICA - Nadzorni odbor 

sevniške občine je po sklepu 
občinskega sveta skupaj s pred
stavniki Športne zveze Sevnica in 
člani njenega izvršnega odbora 
pregledal akte te zveze, poročilo 
o poslovanju za leto 1996 in zapis
nike sej organov Športne zveze 
Sevnica za obdobje 1990 do 1997. 
Nadzorni odbor, ki mu pred
seduje Bojan Rugelj, je ugotovil 
več nepravilnosti, med drugim: 
najvišji organ sevniške športne 
zveze - to je skupščina - ni bil skli
can že dve leti, kar pomeni krše
nje statuta in onemogoča pravil
no poslovanje te zveze. Nadzorni 
odbor je sklenil, naj sevniški 
občinski svet zadolži izvršni odbor 
športne zveze, da v roku 14 dni 
imenuje komisijo za pripravo 
novega statuta Športne zveze 
Sevnica in ostalih aktov, potreb
nih za nemoteno in pravilno delo
vanje zveze, skladno z zakonom o 
društvih.

OBISK IZ AVSTRALIJE
K nam je prišel prijatelj Ro

man, z njim pa je bil neznan 
moški, na videz zelo prijazen. 
Nosil je velik kavbojski klobuk. 
Ko me je zagledal, se mi je nas
mehnil in rekel: “Jaz sem Toni. 
Kdo pa si ti?” Povedala sem mu 
svoje ime in on mi je razložil, da 
je iz Avstralije in da je to zelo 
daleč, na drugem koncu Zemlje. 
Rekel je, daje pri njih sedaj zima. 
Toda pri njih še nikoli niso imeli 
snega. Tgni me je ves čas držal na 
kolenih in je rekel, da ima zelo rad 
otroke. Vesela sem bila, ker je 
govoril slovensko in sva se skupaj 
tudi slikala. Pravi, da je pri nas 
zelo lepo in mu je žal, da bo mo
ral kmalu domov. Mislim, da ga 
bom pogrešala.

"i Krmelj

Do vikendaijev poslej s trdo roko?
V ivanški občini je grosupeljsko podjetje Geosvet doslej popisalo 1345 počitniških hišic 

- Polovica sploh ni odgovorila na poslane obrazce - Najmaj 204 novi davčni zavezanci

IVANČNA GORICA - Čeprav še ni dokončno obdelana, je akcija 
evidentiranja počitniških hišic v ivanški občini pokazala, da gre dejan
sko za precej večje število neevidentiranih objektov, katerih lastniki so 
se neupravičeno izmikali davčni obveznosti.

V tem mesecu bo grosupeljsko 
podjetje za geodetske meritve, 
svetovanje in izvedenstvo - Geo
svet, ki ga je ivanško Županstvo 
izbralo na razpisu za izvajalca 
popisa vikendov in objektov za 
rekreacijo na območju svoje obči
ne, prečesalo dvomljive primere, 
hkrati pa znova pozvalo zave
zance, ki poslanih obrazcev niso 
vrnili, naj to čimprej store.

Tako bodo, kot je zatrdil direk
tor Geosveta inž. Vinko Petrič, na 
petkovi seji ivanškega občinskega 
sveta najkasneje v septembru, ko 
davčna uprava navadno izdaja 
odločbe za poravnavo davčnih 
obvezosti, podatki za te namene 
prečiščeni in znani, občina pa bo 
lahko uveljavila svojo pravico do 
lastnih dohodkov. Z uporabo 
obstoječih evidenc in z dodatnimi 
ogledi na terenu je Geosvet sesta
vil spisek 1345 domnevnih lastni
kov počitniških hišic. Zaradi enot
nosti evidence so poslali obrazce 
tudi lastnikom, ki davek že plaču
jejo. Do 30. junija so dobili vr
njenih 649 obrazcev, od teh je bili 
375 takih, za katere je povsem jas
no, da gre za počitniške hišice. Pri 
tem gre za 204 nove zavezance, ki 
doslej davka niso plačevali.

Da ne gre za počitniško hišico, 
temveč za stanovanjsko hišo, je 
odgovorilo 94 zavezancev. Geo
svet meni, da se bo treba odločiti
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KLIC V SILI
• Ali ste v stiski, težavah? Želite zaup
ni in prijateljski pogovor, strokovno 
pomoč? Pot za to na Dolenjskem oz. v 
Posavju je klic na številke 068/322-124, 
int. 229 (v torek in petek med 13. in 16. 
uro), 21-284 ter 068/20-370 (med 19. in 
21. uro).
• SEVNICA - Otroci in odrasli, ki 
imate težave ali ste v stiski, lahko po
kličete na številko 0608/41-536 vsako 
sredo med 15. in 16. uro.
• TREBNJE - Na vprašanja otrok in 
odraslih odgovarjajo strokovnjaki vsak 
ponedeljek med 7. in 8. ter med 15. in 17. 
uro. Številka je 068/44-293.

Nova koča za zlati jubilej
Lovska družina Trebelno ob svoji 50-letnici z blizu 3000 

prostovoljnimi urami članov do nove koče

TREBELNO - Lovska družina __
Trebelno, ustanovljena 19. okto
bra 1946, upravlja s 4119 ha lovi
šča, ki meji na lovišča LD Otočec,
Mirna Peč, Trebnje, Mirna in 
Mokronog. V LD Trebelno je 31 
članov, od tega je pet lovskih 
čuvajev in dva lovska tehnika. Žal 
je v zadnjih letih v lovišču trebe- 
ljanske zelene bratovščine močno 
upadla ravno gospodarsko najpo
membnejša divjad - srnjad, v njem 
pa so stalni prebivalci divji praši
či, medtem ko je jelen le prehod
na divjad. V Radulji imajo trebe- 
Ijanski lovci postavljeno vedno 
dobro založeno in obiskano krmil
nico za krmljenje divjih prašičev.
V lovišču je močno upadla tudi 
številčnost zajca. V dolino Radu- 
lje priletijo ob parjenju tudi race 
mlakarice, ki tod tudi gnezdijo.
Na jesen pa mlakarice odletijo na 
reko Krko.

Člani LD Trebelno so leta 1978 
blizu Trebelnega kupili od Vrhni
čana Francija Peterleta 14440 m2 
zemljišča. Na njem so naslednjo 
leto postavili leseno lovsko kočo.
Pozneje sojo podkletili in pozida
li. Lani so leseni del koče porušili 
in kočo dozidali in nadzidali. Na 
svoji parceli ima LD Trebelno 
krmno njivo, kozolec in še nekate
re objekte, ki jih člani s pridom 
uporabljajo ob številnih družab
nih prireditvah.

Albin Verščaj, tajnik LD Tre
belno od leta 1978 - en mandat je

o stavbah, ki so bile zgrajene kot 
počitniške hišice in so bile pozne
je spremenjene v stanovanjske. 
Številni zavezanci so namreč na 
vrnjene obrazce napisali, da hoče
jo namembnost svoje počitniške 
hišice spremeniti. Pri Geosvetu 
menijo, da bi občina morala takš
nim spremembam nasprotovati, 
čeprav je bilo že izdanih kar nekaj 
tovrstnih dovoljenj, saj si občina s 
takšmimi spremembami nakoplje 
vrsto dodatnih obveznosti, pove
zanih s stalnimi prebivalci, ki jih 
z občasnimi nima. Pri Geosvetu

• Iz zbranih podatkov kaže, da se 
bodo 429 dosedanjim plačnikom 
davka za vikende pridružili v 
ivanški občini najmanj 204 novi. 
Svetnik Franc Godeša (LDS) seje 
zavzel, da bi lastnikom vikendov, 
ki nočejo nič slišati o kakšenem 
davku, zagrozili s kaznijo oz. 
davčno inšpekcijo in končno tudi 
z rušenjem njihovega objekta, če 
gre za črno gradnjo. “Vikendarjev 
se ne smemo lotiti z mehko roko. 
Za luksuz je treba plačati, če že 
moramo mi za bivanje,” je pribil 
Godeša.

menijo, da bi. morali plačevati 
davek tudi od starih hiš, ki so jih 
nekateri podedovali in za katere 
trdijo, da jih le vzdržujejo, dejan
sko jih pa uporabljajo kot počitni
ške hišice. Inž. Petrič meni, da bi

morali obdavčiti tudi stavbe, za 
katere lastniki trdijo, da so zidani
ce ali čebelnjaki, in imajo dovo
ljenje za takšne vrste stavb, a sojih 
med gradnjo v nasprotju z dovo
ljenjem, na katero se sklicujejo 
lastniki, razširili in gre dejansko za 
počitniške hišice. P- P-

EKSKURZIJA
Napočil je težko pričakovani 

dan ekskurzije. Pot nas je vodila 
v samostan belih menihov v Stični. 
Prijazen vodič nas je vodil po njem 
in nam pripovedoval zanimivosti. 
Videli smo baročno jedilnico in 
skrivnostni križni hodnik. Od tam 
smo šli v cerkev in občudovali 
Plečnikovo mojstrovino, orgle, 
slike in kipe starih mojstrov. 
Ustavili smo se tudi pred eno 
najstarejših slovenskih hiš - “Peri- 
čino hišo”. Sprehodili smo se po 
sobah z zbirkami starih predme
tov, knjig in listin, pa tudi drago
cenosti. Pomemben zbiralec je bil 
naš trebanjski rojak Kozlevčar. 
Pred slovesom smo si ogledali še 
videokaseto o življenju v samo
stanu. Ugajala nam je legenda o 
ptici. Naslednji cilj je bila Jurči
čeva Muljava. Mnogi so si že 
ogledali kakšno igro v letnem 
gledališču. Vseeno nam je bilo 
zanimivo spet' obiskati kmečki 
muzej na prostem s slovito Krjav- 
ljevo kočo. Koze pa ni bilo. Vodič 
nam je povedal marsikaj zani
mivega. Presenečeni smo bili nad 
velikim številom knjig, ki jih je 
napisal Jurčič.

OŠ Veliki Gaber

PRITOŽBE IVANCANOV
IVANČAN GORICA - Svetnik 

Igor Bončina (SDS) je na zadnjem 
ivanškem občinskem svetu posre
doval nenehno spraševanje kra
janov Jurčičeve, Ulice Viktorja 
Koleše, Ulice 6. junija in drugih 
ulic v bližini IMP Livarja, kaj je s 
taljenjem pocinkane pločevine, z 
izpusti dimnih plinovin prahu, ali 
bodo filtrirne naprave nameščene 
v mesecu ali dveh tudi na elektro 
pečeh in doklej bodo morali kra
jani še prenašati hrup v nočnih 
urah, ko v Livarju premetavajo 
pločevino?

DR. HALAPUA 
ŠE DIREKTOR

SEVNICA - Tukajšnji občinski 
svet je dal soglasje k imenovanju 
dr. med. Željka Halapije za direk
torja javnega zavoda Zdravstveni 
dom Sevnica za naslednje 4-letno 
obdobje. 51-letni Halapija je v 
sevniškem zdravstvenem domu 
zaposlen od j»nija 1974, leta 1988 
pa je končal specializacijo medi
cine dela, prometa in športa. V 
dosedanjih mandatih je kot direk
tor skušal posadabljati medicin
sko opremo, spremljal je razvoj 
medicinske tehnologije ter odo
braval specializacije in ostale ob
like strokovnega izpopolnjevanja. 
Dr. Halapija je v svoj program 
dela zapisal, da bodo do konca 
njegovega novega direktorskega 
mandata v sevniškem zdravstve
nem domu vsi zdravniki specialisti 
ustreznih strok. Halapija je pou
daril, da so bile uresničene vse 
naloge, ki si jih je zastavil ob ime
novanju za direktorja leta 1993. Z 
dokončano dograditvijo doma 
leta 1995 je sevniški hram zdravja 
postal sodobna zdravstvena usta
nova z dobro strokovno podkova
nimi ljudmi.

Kozjereja zoper zaraščanje hribov
Prva in še edina kozjerejska zadruga v Sloveniji - Capra Bohor ima dobre razvojne možnosti 

• Cilj zadruge končati sirarno Stranje na Bohorju in predelava milijona litrov mleka

SEVNICA - Dolgoročni cilj Kozjerejske zadruge Capra Bohor, za za 
zdaj še edine tovrstne registrirane zadruge na Slovenskem, je organizi
rati rejo do 2000 plemenskih koz na območju Bohorja in Dolenjskega 
gričevja. Zadruga bi tedaj predelala okrog milijon litrov kozjega mle
ka v približno 83.330 kg kakovostnih kozjih sirov, tako zavoljo sodobne 
tehnologije kot tudi zaradi uporabe kvalitetne planinske krme.

bil tudi starešina, lovec je pa že 26 
let - takole opisuje najpomemb
nejšo delovno zmago trebeljanske 
zelene bratovščine, izgradnjo 
nove lovske koče, ki jo bodo 
svečano odprli v soboto, 19. juli
ja: “Že na naši letni skupščini feb
ruarja 1996 smo sklenili, da bomo 
porušili leseno lovsko kočo in 
zgradili novo. Z delom smo pričeli 
18. februarja, končali pa z ’liko- 
fom’ 31. avgusta lani; nanj smo 
povabili vse, ki so pri gradnji ka
korkoli pomagali. 24 dela ob
veznih članov naše LD je pri grad
nji oprabilo 2790 prostovoljnih ur, 
6 dela neobveznih članov pa še 
115 ur. Pri gradnji so veliko poma
gali tudi družinski člani naših 
lovcev.”

P. P.

KZ Capra Bohor so po besedah 
njenega direktorja kmet. inž. Iva
na Doberška ustanovili julija 1992 
in jo še istega leta decembra regi
strirali pri novomeškem temelj
nem sodišču, da bi pričeli s kozje
rejo na hribovitih in višinskih 
območjih Posavja, kamor spadajo 
pogorji Bohor in Gorjanci ter 
Dolenjsko gričevje. Zgradili naj bi 
tri sirarne za predelavo kozjega 
mleka v kozje sire, rejcem na tem 
območju z zelo omejenimi mož
nostmi za kakšno drugo kmetijsko 
dejavnost pa naj bi zagotovili 
primeren dohodek s prodajo 
kozjih sirov z lastno blagovno 
znamko. Med cilji, kat rad pou
darja Doberšek, prve kozjerejske 
zadruge v naši državi pa je tudi 
preprečevanje zaraščanja eksten
zivnih kmetijskih zemljišč in odha
janje mladih s kmetij v mesta.

Doslej je KZ Capra zgradila 
dve sirarani na območju sevniške 
občine, in sicer v Jelovcu in na 
Studencu. Zanju je pridobila vse 
listine, potrebne za obratovanje. 
Tretjo sirarno pa gradijo na ob
močju Bohorja v krški občini, na 
Stranju, v zaselku Zalog, na nad
morski višini 728 metrov, pri 
Derstvenškovih. Na tej višini bo 
verjetno to edina sirarna v Slove
niji. Ministrstvo za kmetijstvo je 
primaknilo za blizu 150.000 mark 
nepovratnih sredsetv, sirarne pa 
gradijo tudi s pomočjo posojil, 
dotacij krške in sevniške občine, 
prispevkov članov zadruge v grad
benem lesu, gramozu, traktorskih 
prevozih in v delu.

Prve kilograme poltrdega mast
nega sira z imenom “Bohorec” so 
v sirarni Jelovec pri Goštetovih 
pridelali že v letu 1993, v sirarni 
Studenec pri Matkotovih pa pred
lani. V zadrugi načrtujejo, da bi že 
prihodnje leto kozje sire začeli 
izdelovati tudi v sirarni Stranje, 
seveda če bodo dobili od države 
finančno podporo za dokončanje

objekta in nabavo opreme. KZ 
Capra že drugo leto trži kozje sire 
po pogodbi s Poslovnim sistemom 
Mercator; prodaje kozličev pa 
zadruga ni organizirala, zato si 
morajo rejci pomagati sami. 15 
članov KZ Capra Bohor, s sede
žem v Podgorju pri Zabukovju 
nad Sevnico, ima za zdaj okrog 
plemenskih 380 koz.

Direktor zadruge Ivan Dober
šek pravi, da se zadruga že od na
stanka ubada z velikimi finančni
mi težavami, ki pa do so objek
tivne in subjektivne narave. Med 
objektivne Doberšek uvršča po
manjkanje obratnih sredstev, 
nedokončane naložbe, premajhno 
dnevno predelavo kozjega mleka, 
stroške v zvezi z uvajanjem teh
nologije in računovodske stroški 
ter pomankanje kmetijskih stro
kovnjakov. Subjektivna težava pa 
je po Doberškovuh besedah pred

vsem ta, da si rejci oziroma člani 
zadruge, ki so vezani na sirarno 
Jelovec, tolmačijo kozjerejsko za
drugo po svoje. Mimogrede: ti pa 
Doberšku očitajo med drugim 
tudi, da se (je) loteva(l) novih pro
jektov, se pravi izgradnje novih 
sirarn, ne da bi poprej poskrbel, 
da bi zaključili že začeto naložbo, 
avtokratsko vodenje in neracio
nalno trošenje sredstev, ki jih je 
dobil od države. Stvar so prignali 
celo tako daleč, da sta se obe stra
ni znašli v sodnih mlinih.

Doberšek odgovarja, da kot 
direktor od ustanovitve ni prejel 
za svoje delo nobenega denarne
ga nadomestila. Za gradnjo treh 
sirarn pa da so se odločili, ker je 
bi radi zmanjšali prevozne stro
ške, da bi imeli člani zadruge večji 
pregled nad obratovanjem sirar
ne, zaradi večjih možnosti za 
proizvodnjo različnih tipov sirov, 
v zimskih razmerah pa bi lahko v 
teh sirarnah, predvsem v najtežje 
dostopni na Stranju, Derstven- 
škovi predelovali tudi kravje mle
ko.

PAVEL PERC

CAPRA BOHOR KOT REŠITEV HRIBOVSKIH KMETIJ? - Med ne
davnim obiskom v sevniški in krški občine se je državni sekretar za kmetijst
vo mag. Franc But skupaj s predstvaniki obeh občin (na posnetku) tudi na 
Stranju pri Derstvenškovih seznanil s hotenji, da bi se bolj razmahnila 
kozjereja v teh vse bolj z gozdovi poraščenih hribih. But je menil, da je reja 
drobnice lahko na takih območjih najboljša rešitev proti naglemu 
zaraščanju kmetijskih zemljišč in da bo država podprla program sirarne, 
ki bo zagotavljala urejene medsebojne odnose, trženje sirov in združila čim 
večje število kmetov. (Foto: P. P.)

Krjavljeve iskrice
ŽELEZNA LADY - Petkovo 

sejo ivanškega občinskega sveta 
bodo svetniki pomnili po tem, dajo 
je, v odsotnosti predsednika sveta, 
mag. Jurija Goriška (SKD), vodila 
njegova namestnica oz. podpred
sednica Milena Vrhovec (SLS). 
Inž. agr. Vrhovčevo, sicer zaposle
no kot direktorico M-KZ Stična, 
bodo nekateri njeni kolegi poslej 
imenovali le še “železna lady , kaj ti 
bila je gluha na njihove predloge in 
prošnje, naj vendarle naredi obi
čajni odmor. Vrhovčeva je po 
približno 6 urah nekaj po polnoči 
pripeljala sejo do konca brez minu
te odmora! Zavoljo vročine in 
sparine v prenatrpani sejni sobi so 
nekateri svetniki pogosto odhajali 
iz sejne sobe, bodisi da bi naglo 
oddali ali pa sprejeli tekočino v 
svoje izmučeno telo...

...USPELA - Dobro obveščeni 
so prepričani, da je bila “telovad
ba’1 in nenehno spreminjanje dnev
nega reda petkove seje ivanškega 
občinskega sveta del scenarija, da 
bi utrudili ivanške svetnike, da bi v 
poznih nočnih Urah čimprej dali 
zeleno luč za novo medobčinsko 
deponijo komunalnih odpadkov v 
Špaji dolini, na meji z grosupeljsko 
občino. Poleg ivanškega župana 
Lampreta sta ivanške svetnike 
prišla prepričevat, kako pomemb
no je to smetišče, tudi njegova kole
ga, dobrepoljski župan Jakopič in 
grosupeljski župan Rome. Svetnik 
Milan Jevnikar (SLS), ki bo eden 
najbližjih sosedov deponije, je pou
daril, da kaže zapomniti si besede

lovnika, da “ 
priti do svoje deponije!” Jevnikar 
pa je še rotil kolege svetnike, naj se 
nikar utrujeni ne prenaglijo in da je 
treba najti najboljšo rešitev, da se 
nihče ne bo počutil opeharjenega.

Trebanjske iveri
PRAZNIK - Letošnji Baragovi 

dnevi bodo zabeleženi v analih z 
velikimi črkami, saj so se številnih 
prireditev ob 200-letnici rojstva 
misijonarja in jezikoslovca Frideri
ka Barage udeležili mnogi ljudje. 
Če bo to kaj prispevalo, da bi Slo
venci in Trebanjci kaj prej dobili 
svojega prvega svetnika, je seveda 
malo verjetno, saj naj bi bil Anton 
Martin Slomšek še vedno naša prva 
violina v dolgotrajnem postopku 
beatifikacije. Morda imajo ta priza
devanja zagnanih Trebanjcev tudi 
kaj skupnega z vprašanjem, sicer 
samo trebanjskega občinskega svet
nika Jožeta Venclja (SDS), kdo je 
kriv ali “zaslužen”, da se je Baragov 
spominski dan - 29. junij znašel v 
koledarju prireditev Dolenjske 
turistične zveze kot občinski praz
nik, ki ga Trebanjci po novem 
občinskem statutu ne premorejo 
več, temveč le spominski Baragov 
in Goliev dan.

DIPLOMACIJA - Očividci trdi
jo, da so v ponedeljek popoldan na 
Glavnem trgu v Novem mestu opa
zili audija s celovško, avstrijsko re-

rova, so pomislih, da morda tuj 
potrebuje pomoč. Toda še predi 
so utegnili pomagati morebitnemu 
diplomatu, je ta zaloputnil pokrov 
motorja, na katerega drobovje se 
očitno zelo dobro spozna, skočil v 
audija z registrsko tablico Klagen- 
furta in odbrzel. Šele takrat se je 
pokazalo, da so videli znanega 
zdravnika in politika, predsednika 
trebanjskega občinskega sveta dr. 
Marjana Petra Pavlina.

Sevniški paberki
PRIDNOST - Odkar so kolegi

ce s sevniškega radia obelodanile 
ljubezen sevniškega župana Jožeta 
Peternela do ameriške limuzine 
Pontiac v luči njegovega lapsusa na 
nacionalnem radiu, ko je med 
sevniške znamenitosti uvrstil tudi 
boštanjsko azaleo pontiac, se pravi 
pontico, je stolček direktorja radia 
zelo vroč, očitno pa povsem ne
primeren za dosedanjo v. d. direk
torico, dolgoletno novinarko Bran
ko Dernovšek. Medtem ko sije na 
zadnji seji občinskega sveta za 4 
mesece potrjeni kandidat Kami! 
Krošeli takoj premislil, imajo zdaj 
občinski kadroviki v ognju že dru
gega kandidata. Njegovi vrlini sta, 
da je priden in pošten...

ALBERT - Tajnik sevniške ZKO, 
A lbert Felicijan je eden tistih, ki ni 
rad  pri miru, naposled ga k nene
hnemu tekanju silijo številne kul
turne prireditve. Felicijan je pravi 
človek za akcijo: med prvimi je na 
prireditvenih prostorih in običajno 
jih med zadnjimi zapušča, saj je 
treba vse lepo pospraviti, včasih pa 
celo kam splezati, kot na primer ra 
oder v sevniškem grajskem parku 
(na posnetku). Albert za to ni dobil 
višinskega dodatka...
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Krške novice
POVEZOVANJE - Še eden 

izmed posavskih časopisov je 
nehal izhajati. Tokrat so prene
hali pisati in tiskati krški Naš 
glas, časopis za Posavje in okoli
co, kot so ga nadnaslovih. Tisti, 
ki so ga delali, so vključno z 
urednikom Ivanom Kastelicem 
hočeš nočeš šli delat v druga 
podjetja. Časopis, tudi Naš glas, 
ni združil Posavja. Edino, kar 
bo združilo Posavje v skupen 
gospodarski in kulturni prostor, 
bo skupno posavsko smetišče. 
Če se s tem dela krivica, naj bo 
oproščeno, ampak tako mislijo 
zunaj pokrajinskih meja in tudi 
znotraj.

Br -1 j

NAPIS - Poznavalci vedo, kate
ro vas označuje tale napis na fo
tografiji. Ljudje z domišljijo bodo 
verjetno pravilno vstavili manj
kajoče črke. Vendar je tale kra
jevni napis vseeno za marsikoga 
uganka. V pomoč: tabla s tem 
skrivnostnim napisom je ob cesti 
med Kostanjevico in Krškim.

Novo v Brežicah
.................... ■ ........... j

KRKA - Krka priteče v Bre
žice že prepričljivo ijava. Tukaj
šnji domačini zato zaidejo vanjo 
le poredko. Če je reka umaza
na, sicer niso krivi oni, ker jo 
mažejo tisti pred njimi, tudi 
onstran občinske meje. Bodo v 
brežiški občini videli, kako je 
to, če zgornji pošilja odplake 
spodnjemu. Tudi iz brežiške 
občine namreč teče, ali je vsaj 
teklo še pred časom. In sicer 
odplake iz Slovenske vasi pre
ko državne meje na Hrvaško. 
Podobno je torej, kot s Krko, le 
v manjših odmerkih.

SE ZMERAJ STRUP? - V 
Slovenski vasi, v nekdanjem 
tehnično- remontnem zavodu 
nekdanje zvezne armade, je v 
neki zapušečni stavbi še zmeraj 
izdaten odmerek ostankov gal
vanskega obrata. Take zadeve iz 
takih obratov so praviloma 
strupene ali vsaj neužitne. Sicer 
je vse v zvezi z vojsko tako, da 
nekaj velja, če se ne odloči 
drugače. In mogoče bodo gal- 
vamzacijske ostanke z dekre
tom proglasili za neškodljive. 
To je tudi najverjetnejši razplet 
zgodbe, potem ko so v ob
rambnem ministrstvu Repub
like Slovenije že večkrat oblju
bili, da bodo ostanke pospravili, 
vendar do zdaj še niso izpolnili 
obljube.

POTRPEŽLJIVI - Brežičani 
so med vzdržljivejšimi ljudmi. 
Po besedah očividcev je zadnjič 
nastal velik prometni zamašek 
na glavni mestni ulici. Izmed 
številnih čakajočih ni niti eden 
zapiskal v navalu jeze ali česa 
podobnega. Menda zaradi take 
miroljubnosti danes tudi ni več 
nevarnosti kmečkega upora v 
teh krajih, čeprav ga po tihem 
napovedujejo.

Zmagovalci 
so doma 

v Globokem
Osnovnošolski glasbeniki

GLOBOKO - Ansambel Prvi 
poljub iz osnovne šole Globoko 
je na letošnjem Pilovem žuru v 
ajdovščini osvojil med osnovno
šolskimi ansambli 1. mesto, an
sambel Fru-fru iz osnovne šole 
Bizeljsko pa se je tokrat uvrstil 
na 3. mesto. Mentor obeh an
samblov je glasbenik in pisec 
strokovne literature Vilko 
Urek. Na omenjenem ajdov
skem srečanju osnovnošolskih 
ansamblov jih je od 20 prijav
ljenih nastopilo v finalu 8.

Osnovnošolci iz brežiške 
občine so bili že večkrat na 
podobnih tekmovanjih. Doslej 
so bili že dvakrat zmagovalci po 
mnenju občinstva, letos pa so 
bili Globočani najboljši po 
mnenju strokovne komisije.

Uspeh globoškega osnovno
šolskega, ansambla in s tem 
mentorja Ureka je pohvalil tudi 
brežiški župan Jože Avšič v go
voru na nedeljskem gasilskem 
slavju v Globokem.

L. M.

UMU I Z M Al I H O B Č I N MM
Brestaniški bazen vseeno vztraja
Letos več zanimanja za kopanje v športno rekreacijskem središču v Brestanici • Sonce 

določa, kako topla je voda - Pestrejša ponudba - Zanimanje za nočno kopanje

BRESTANICA - Medtem ko velika kopališka središča privabljajo 
veliko obiskovalcev in jih to postavlja v središče zanimanja in doga
janja, je brestaniški bazen eden tistih, ki bi ga veljalo bolje izkoristiti. 
Vendar je najbrž dobro, da deluje, saj bi ga težko spravili v tek, če bi ga 
ob trenutnih zadregah zaprli.

Bazen, ki je del brestaniškega 
športno rekreacijskega središča in 
kije odprt od 25. junija do 15. sep
tembra, privabi dnevno precej 
obiskovalcev. Tako so letos v 14 
dneh prodali toliko vstopnic, kot 
so jih lani v celi sezoni.

Koliko ljudi se pride kopat, je 
na brestaniškem bazenu zelo 
odvisno od vremena, kot je pove
dal Dani Kovač, koordinator de
javnosti v zvezi s športno re
kreacijskim centrom v Brestanici. 
Vreme lahko tako odloča, ker je

POČITNIŠKE 
DELAVNICE ZPM KRŠKO

KRŠKO - Zveza prijateljev 
mladine Krško v okviru svojega 
počitniškega programa organizira 
v Nerezinah na Lošinju v svojem 
naselju počitniške delavnice za 
osnovnošolce. Nekaj prostora je 
še za čas od 28. julija do 7. avgu
sta. Starši lahko še prijavijo otro
ke, in sicer Urošu Brezovšku na 
Senovem, Titova 14, tel. številka 
(0608) 79-383.

voda v bazenu neogrevana. Prav 
ogrevanje mogoče pomeni po 
Kovačevih besedah eno od po
membnejših nalog, ki čakajo 
bodočega upravljalca bazena.

Letos upravlja bazen občina 
Krško, potem ko je doslej imela 
tako skrb zanj elektrarna Bresta
nica. “Letos smo organizirali tako 
zaradi tega, da je bazen lahko 
odprt. Tako smo stvari rešili samo 
deloma, zato bi radi v bodoče 
našli celovito rešitev glede uprav
ljanja,” je povedala Ivica Puntar 
načelnica oddelka za gospodarsko 
dejavnost v občini Krško. Dejala 
je, da so letos glede na prejšnja 
leta popestrili ponudbo v bresta
niškem rekreacijskem središču in 
daje obiskovalcem na voljo poleg 
kopanja tudi igranje odbojke in 
namiznega tenisa. Marsikdo je 
doslej mogoče pogrešal ob vodi 
ležalnike; v letošnji sezoni so ob 
bazen te postavili. Samoumevno 
je, kot je dejala Puntarjeva, da 
skrbijo tudi za neoporečno vodo 
v bazenu in da so organizirali stal- 
ncJreševalno službo na kopališču.

Kar zadeva bodočo popestritev

BREŽICE - Občinska orga
nizacija Zdruzbnja slovenskih 
častnikov Brežice skrbi za to, da 
bi bili njeni člani kar najbolj 
razgledani po strokovnem voja
škem področju, vendar ob tem 
daje poudarek tudi splošnemu 
izobraževanju. V prid slednjemu 
skuša naravnati čim širše svoja 
aktualna predavanja in organizi
rati izlete, ki presegajo pomen 
vojaškega.

“V ospredje strokovnega uspo
sabljanja smo postavili nekaj 
vojaško-političnih tem, ki so pove
zane predvsem z doktrino obram
be Slovenije, s sestavo in vlogo 
Slovenske vojske, s približeva
njem naše države v zveze, kot sta 
Partnerstvo za mir in Nato. Na 
predavanja, ki smo jih nekaj že 
izvedli, nekaj pa jih bomo imeli 
jeseni, vabimo predavatelje iz
ključno iz Centra za strateške 
študije Ministrstva za obrambo,” 
je povedal Ernest Ferk, sekretar 
brežiške občinske organizacije.

Po sekretarjevih besedah so v 
zadnjem času obiskali enote Slo
venske vojske in se seznanili z 
bojnim delovanjem in sistemi, ki 
jih uporablja ta vojska. Kot prak-

Emest Ferk

tično učno uro iz poznavanja do
godkov iz slovenske osamosvo
jitvene vojne pa gre razumeti 
obisk članov organizacije v Dra
vogradu. Tam bodo s pomočjo 
častnikov, ki so poveljevali eno
tam Teritorialne obrambe, na kra
ju samem spoznali, kaj se je doga
jalo leta 1991. Brežičani bodo šli 
tudi na prav tako znani Holmec. 
Ob tem bodo obiskali pri Hol- 
mecu tudi kraj, kjer je bil končan 
zadnji boj v 2. svetovni vojni v 
Evropi.

Za brežiške častnike, ki jih 
združuje omenjena organizacija, 
je zanimiv tudi pogled v tuje stro
kovne loge, zlasti v ameriško in 
francosko mornarico. Tako so si 
ogledali raketno fregato Omar G. 
Bradly in poveljniško ladjo ame
riškega 6. ladjevja, ki operira v 
Sredozemlju. Pred nedavnim so 
obiskali tudi ameriško letalonosil
ko John F. Kennedy v koprskem 
zalivu.

* Občinska organizacija Združe
nja slovenskih častnikov v Bre
žicah bo izdala videokaseto o svoji 
dejavnosti.

Načrti brežiške častniške orga
nizacije, ki jih omenja sekretar 
Ferk, niso nič manj mikavni od že 
uresničenega. Tako bodo častniki 
obiskali prizorišče izkrcanja v 
Normandiji, pri čemer bodo izle
tu dodali tudi ogled nekaterih 
različnih drugih zanimivosti. Na 
poti bodo, če se bodo dotlej dovolj 
zbližali z evropsko častniško orga
nizacijo in si tako utrli potrebne 
poti v mednarodnem merilu, 
mogoče obiskali tudi tovarno 
vojaških letal v Franciji.

L. M.

ponudbe, omenja Kovač še neka
tere stvari. Tako upa, da bodo ob 
bazenu pripravili nekaj koncertov 
in če bo vse posreči, bodo tovrst
ne predstave začeli z nastopom 
Majk iz Vinkovcev. Z anketo med 
obiskovalci bodo skušali ugotovi
ti, ali so ljudje navdušeni nad 
nočnim kopanjem med 21. in 23. 
uro. Po trditvah Kovača in blagaj
ničarke na bazenu Anite Sotošek, 
dosedanji nedokončni rezultati 
ankete kažejo večinsko podporo 
nočnemu kopanju.

L. M.

MINISTER V KOSTANJEVICI - Minister za promet in zveze mag. An
ton Bergauer se je v Kostanjevici srečal s predstavniki občinske in lokalne 
oblasti, ob tej priložnosti pa si je ogledal tudi nekatere znamenitosti kraja. 
(Foto: T. G.)

Vse bolj odrinjena gradnja obvoznic
V programu za letošnje in prihodnje leto ni nobene obvoznice, gradili bodo le, če bo 
potrjen bencinski tolar - Na državi zaradi prekategorizacije sloni 700 km več cest

KOSTANJEVICA NA KRKI - Investicije v promet in zveze so zaradi 
omejenega državnega proračuna precej okrnjene, kar se še bolj odraža 
v krajih, južno od glavnega mesta. Zato je Slovenska ljudska stranka, 
podružnica Krško v Kostanjevico, povabila ministra za promet in zveze 
mag. Antona Bergauerja s sodelavci. S predstavniki občinske in kra
jevne oblasti so skušali najti odgovore tudi na nekatera odprta 
vprašanja v občini Krško.

BAZEN V BRESTANICI - Bazen v Brestanici, začne oživljati po 10. uri, 
ko ga odpro in dobi do 17. ure, ko je konec kopanja, v lepem vremenu 
precejšnje število obiskovalcev. Tudi mnogi domačini tega prijetnega in 
zgledno pospravljenega kotička še niso odkriti. Tisti, ki vedo zanj (kot otroci 
na fotografiji), skušajo na njem kar najbolj uživati. (Foto: L. M)

Kmalu “naskok” na Normandijo
Iz delovanja občinske organizacije Združenja slovenskih 

častnikov Brežice

Precej konkretnih vprašanj je 
ostalo brez jasnega odgovora tudi 
zato, ker je letošnje leto, kar se 
investicij v promet tiče, omejeno, 
saj je bilo lani porabljenih precej 
sredstev in podpisanih več po
godb, na podlagi katerih se sred
stva koristijo še letos, vlaganja pa 
so zavrta tudi zaradi nesprejetega 
državnega proračuna. Tako je 
minister Bergauer prepričan, da 
bo drugo leto za cestni progam 
bolje.

V Kostanjevici bodo obnavljali 
infrastrukturo na otoku. V pri
pravi je že razpis za oddajo del. 
Nosilec izvedbe projekta je sicer 
ministrstvo, vendar pa bo to nosi-

• V ministstvu za promet in zveze 
je do sedaj uspelo (le) evidentirati 
vse obvoznice, potrebno pa bo 
izdelati še študijo o upravičenosti 
realizacije posameznih faz ob
voznic in določiti prioriteni vrst
ni red. Med najnujnejšimi naj bi 
bilo 10 obvoznic, med njimi se 
bodo očitno znašle tudi obvoznice 
v Novem mestu, Črnomlju in Ko
stanjevici. Za sledpjo je potrebno 
le še izbrati obliko mostu čez 
Krko.

vozi po Krškem, se gotovo ni mo
gel izogniti prometnemu zamašku 
na križišču med magistralno cesti 
M 10-3 in regionalno cesto R 362 
pri mostu v Krško. Res, da je že 
bila izdelana študija prometnih 
tokov v Krškem, ki nakazuje 
izgradnjo novega mostu in dovoz
ne ceste, vendar pa je tudi ta 
težava Krškega odvisna od prora
čuna, čeprav je omenjeno križišče 
zajeto v predlogu plana direkcije, 
ki pa še ni sprejet.

In kot se je izkazalo na torko
vem sestanku z ministrom, so ob
voznice generalni problem Slove
nije, saj v programu za letos in 
prihodnje leto ni predvidena 
nobena nova obvoznica, je pa 
ministrstvo zaradi problematike 
že napovedalo nekatere ukrepe, 
tako da bi za najnujnejše odseke 
obvoznic sredstva v teh dveh letih 
zagotavljali preko bencinskega 
tolarja, seveda če bo ta sprejet, ali 
preko drugih sredstev. Hkrati bo 
država s prekategorizacijo lokal
nih cest v regionalne dobila še 
dodatnih 700 km cestnega omrež
ja, kar bo gotovo še dodatna 
zavora pri gradnji in vzdrževanju 
državnih cest.

T. GAZVODA

lo le četrtino stroškov. O dinami
ki gradnje Nataša Povše iz mini
strstva za promet in zveze ni mog
la govoriti, povedala pa je, da je 
izgradnja infrastrukture vključena 
v predlog plana direkcije RS za 
ceste.

Kdor se ob prometnih konicah

OB 70-LETNICI - Gasilski dom, ki so ga predali namenu v nedeljo, so 
globoški gasilci začeli obnavljati 2. maja lani. Ob sodelovanju članov 
društva, domačinov, krajanov na začasnem delu v’ tujini, obrtnikov, zavaro
valnice Triglav in drugih so delo končali 12. julija letos. Naložba je veljala 
16 milijonov tolarjev. Trak pred novim gasilskim domom sta prerezala Franc 

Pavlija,  najstarejši član PGD Globoko (na sliki levo), in Miran Bogataj. 
(Foto: L. M.)

Slovenski gasilci so pred Evropo
V Globokem proslavili dan gasilcev brežiške občine in 70 let gasilskega društva Globoko 

• Slovenski prostovoljni gasilci imajo mednarodne zmage - Skrb za razvoj - Priznanja

GLOBOKO - TU so v nedeljo počastili dan gasilcev brežiške občine 
in 70 let gasilskega društva Globoko. Slovesnosti so se udeležili med 
drugimi najvišji predstavniki občine Brežice ter državnih in lokalnih 
ustanov, ki se v Slovengi tako ali drugače povezujejo z gasilstvom.

Kot je dejal Miran Bogataj, tujem pa spodbujajo prostovoljne
poveljnik civilne zaščite Slovenije, 
so znali gasilci vse do danes ohra
niti visoko humanitarno načelo: 
pomagaj drugemu in boš sam 
deležen pomoči. Po Bogatajevem 
mnenju je odločilno za gasilstvo, 
daje znalo ves čas ostati nepolitič
na organizacija. Taki naj bi bili 
gasilci tudi v prihodnje. Ko je go
voril o današnjme mestu sloven
skega gasilstva, je Bogataj rekel, 
da je gasilstvo eden najbolje 
pripravljenih sistemov za zaščito 
pred naravnimi nesrečami. “Slo
venski gasilci so ne samo v korak 
z Evropo, ampak korak pred 
Evropo.”

Toni Koren, podpredsednik 
Gasilske zveze Slovenije, je v 
nagovoru na slovesnosti poudaril 
pomen prostovoljnega gasilstva v 
Sloveniji. Tovrstno gasilstvo v naši 
državi dobiva mednarodne po
trditve, zmage naših desetin na

gasilce za bodoče delo.

| 0AN OA5IICEV OBČINE

SV FLORJAN V GLOBOKEM - 
Na obnovljenem gasilskem domu v 
Globokem je tudi sv. Florjan. Pla
stiko zaščitnika gasilcev in ob njej 
luči je naredil Jernej Zorko, umet
nostni kovač iz Župeče vasi. (Foto: 
L. M.)

Po besedah Ivana Leskovca, ki 
je v različnih funkcijah stalno vid
no navzoč v brežiškem gasilstvu, 
na območju brežiške občine gasil
ci razvijajo in dobro vzdržujejo 
gasilsko opremo in orodje. Skrbi
jo med drugim tudi za zanesljiv 
sistem zvez in tako zagotavljajo 
dober sistem alarmiranja. Gasil
skih prizadevanj in uspehov seje, 
poudarjajoč GD Globoko, v svo
jem pozdravu navzočih na sloves
nosti dotaknil tudi brežiški župan 
Jože Avšič.

Na gasilskem shodu v Globo
kem so podelili vrsto gasilskih 
priznanj društvom in posamezni
kom za dolgoletno prizadevno in 
uspešno delo. Tako je prejel Vin
ko Slak, predsednik PGD Globo
ko, gasilsko plamenico I. stopnje.

Na slovesnosti so nastopili v 
kulturnem programu lovski pev
ski zbor Globoko in učenci OŠ 
Globoko. V nedeljo so ob 70-let- 
nici društva slovesno odprli pre
novljen gasilski dom, ki ga je ob 
tej priložnosti blagoslovil Franc 
Ornik, župnik iz Pisec.

L. M.
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Orkester evropskih godalcev
Od 4. do 17. julija Mednarodni poletni tabor GMS v Dolenjskih 

Toplicah ■ 28 mladih glasbenikov iz 9 evropskih držav

Kočevska občina in Hydrovod Kočevje-Ribnica naj bi mu dolgovala 800 tisoč tolarjev 
- Zaradi izpada dohodka v likvidnostnih težavah - Bo spor reševalo sodišče?

RAZSTAVA V POZDRAV NOVOMAŠNIKU - Na otvoritvi razstave 
so novomašniku g. Igorju Luzarju mnogi čestitali. (Foto: L. M.)

Razstava ob novi maši
V čast g. Igorju Luzarju so v Frančiškanskem samostanu 

pripravili razstavo umetnice Mire Ličen-Krmpotič

NOVO MESTO - “Razstava 
v pozdrav novomašniku Igorju 
Luzarju smo naslovili tokratno 
razstavo del akademske slikar
ke in restavratorke Mire Ličen- 
Krmpotič. Odprtje razstave bo 
s svojim nastopom obogatila 
skupina Machi iz Smartna pri 
Litiji,” je v soboto, 12. julija, 
uvodoma dejal p. Felicijan Pe
vec, ki ima zasluge, da je vesel 
dogodek v fari popestril s kul
turno prireditvijo - slikarsko 
razstavo, ki jo je odprl p. Jože 
Urbanija, gvardijan in župnik. 
P. Felicijan je na kratko pred
stavil umetnico in njena dela, ki 
bodo mesec dni na ogled v 
fančiškanski knjižnici.

“Talent, marljivost in vztraj
nost naredijo slikarja umetnika 
in takšna misel me je navdala 
tudi ob srečanju z deli Mire 
Ličen-Krmpotič, umetnice, 
doma iz Pulja, ki je leta 1973 
diplomirala na ljubljanski Aka
demiji za likovno umetnosti pri 
prof. Maksimu Sedeju in nato 
tam nadaljevala specializacijo iz 
restavratorstva in konzerva- 
torstva,” je povedal p. Felicijan. 
Slikarkin najpogostejši motiv je 
bolečina, trpljenje in tudi na 
platnih, ki jih razstavlja v No

vem mestu, je v središču Križa
ni. “Moji Križani ne nosijo v 
sebi samo trpljenja. Toplina 
barv, ki preseva iz njih - tako so 
mnogi zaznali - priča o Križa
nem, ki je že onstran trpljenja, 
ki je presegel trpljenje, ki je 
prinaša odgovor na bolečino,” 
pravi umetnica.

Vzporedno s slikarstvom se 
je zgodaj začela ukvarjati tudi z 
restavratorstvom, predvsem iz 
nuje po zagotovljenem viru 
preživljanja, pa tudi iz želje in 
dolžnosti, da po svoje prispeva 
k ohranjanju umetniških del 
mojstrov in bogati dediščini 
človeštva. Za njo je že okrog 
150 skupinskih in 30 samostoj
nih razstav doma in drugod. Z 
možem Igorjem se loteva tudi 
izdelovanja keramike, vitražev. 
Njene slike bodo v Frančiškan
skem samostanu na ogled do 
10. avgusta in morda bodo 
obiskovalcem pustile podobna 
občutja kot kritiku Dejanu 
Mahmedoviču, ki pravi, da 
“Mirine slike kričijo: v prosto
ru ostrih potez energija stanja 
vpije, življenje je v nas, polno, 
smiselno, vse je za nami in pot 
je odprta v prihodnost”.

L. M.

larjev, dogovorjeno obveznost do 
muzeja pa je v celoti poravnal le 
Elektro Kočevje, medtem ko je 
občina muzeju nakazala le 568. 
500 tolarjev, kolikor je znašal bru
to za avtorski honorar, ki so ga kot 
avans v višini 500 tisoč tolarjev 
izplačali svetovalcu za tehnično 
dediščino na republiški upravi za 
kulturno dediščino Tadeju Brate- 
tu, ki je napisal besedilo za kata
log. “Občini tega denarja ni bilo 
težko dati, čeprav po naši oceni 
Brate svojega dela ni dobro opra
vil, medtem ko muzeju skupaj s 
Hydrovodom še vedno dolgujeta 
več kot 800 tisoč tolarjev,” pravi 
Kordiš.

V kočevski občinski upravi 
menijo, daje muzej za razstavo in 
katalog porabil preveč denarja, 
vendar možnosti za dogovor nače
loma ne nasprotujejo, saj župan 
ne zanika ustno sklenjenega do
govora. Nekoliko več težav pa bo 
imel muzej s Hydrovodom, kjer 
sedaj brez Vebra na čelu zatrjuje
jo, da do muzeja nimajo nobenih 
pogodbenih obveznosti. “Zaradi 
izpada tako velikega prihodka v 
lanskem letu ima muzej v letoš
njem letu večje likvidnostne teža
ve,” pravi Kordiš in dodaja, da 
bodo zato vztrajali pri poravnavi 
dolga obeh dolžnikov, če bo po
trebno tudi preko sodišča.

M. LESKOVŠEK-SVETE

MEDLETOVA NA PTUJU
PTUJ - Slikarka Jožica Medle iz 

Šentjerneja se je kot edina pred
stavnica z območja širše Dolenj
ske udeležilaFestivala mlade ust
varjalnosti Ptuj 97, ki gaje letos že 
tretjič organizirala ZKO Ptuj. 
Sodelovala je v slikarski delavnici 
pri mentorju Dušanu Kirbišu, v 
kateri je dvanajst udeležencev ust
varjalo na temo vode. Nastala 
dela so javnosti predstavili na sku
pinski razstavi. Medletova je 
razstavila oljno sliko Razpadlo 
sporočilo.

DOLENJSKE TOPLICE - 
Po zelo uspešnem lanskolet
nem poskusu nove oblike polet
nega glasbenega druženja je 
Glasbena mladina Slovenije 
(GMS) letos od 4. do 17. julija 
organizirala 13. mednarodni 
poletni tabor v Taboru mladih 
v Dolenjskih Toplicah.Zbralo 
seje 28 mladih godalcev, starih 
od 13 do 25 let, prišli pa so iz 
devetih evropskih držav: poleg 
Slovencev še Hrvatje, Make
donci, Švicarji, Nemci, Madžari 
itd. Mednarodni mladinski 
godalni orkester GMS je pod 
vodstvom priznanega angleške
ga dirigenta Simona Robinsona 
naštudiral zahteven koncertni 
program (G. Tartini, M. Lipov
šek, E. Grieg, B. Bartok) ter z 
njim popestril poletne večere v 
Dolenjskih Toplicah, na Ljub
ljanskem gradu in v Novem 
mestu. Mednarodni komorni 
orkestri so redki in Kaja Šivic iz 
GMS pravi, daje zato še toliko 
bolj hvalevredno, da jim je us
pelo s pomočjo osmih evrop
skih Glasbenih mladin sestavi

ti ansambel z odličnimi mladi
mi glasbeniki, ki so sposobni v 
nekaj dneh obvladati celovečer
ni spored. Vsakodnevno sede
murno delo so si mladi glasbe
niki v taboru popestrili z muzi
ciranjem v komornih skupinah, 
s športnimi dejavnostmi in izle
ti. Dva večera v dveh tednih so 
jih razveseljevali glasbeni gost
je. Nepozaben je bil koncert Ali 
Capone Štrajh Tria ter obisk 
skupin slovenske ljudske glasbe 
Katice in Tolovaj Mataj. Dob
rodošla sta bili tudi dve glasbe
ni delavnici s predavanji o slo
venski glasbi 20. stoletja.

Tako organizatorji tabora kot 
mladi glasbeniki so bili nad 
takšnim delovno-počitniškim 
načinom preživljanja poletnih 
dni navdušeni, tako da letos v 
Dolenjskih Toplicah gotovo 
niso bili zadnjič. Zahvala gre 
Zavodu za odprto družbo Slo
venija - Cultural Link in Mo
bitelu, d.d., ki sta finančno pod
prla delovanje letošnjega tabo-

IGRALI TUDI V PROSTEM ČASU - Ob našem obisku je mnogo 
mladih glasbenikov odšlo na kopanje, najbolj zagnani pa so vadili kar 
pred kočicami v taboru. (Foto: L. M.)

Več prireditev in obiskovalcev
Direktor KD Krško A. Moškon:” V 20 letih smo opravili vrsto pomembnih nalog in dosežkov.” 

- Občuteno zmanjšanje dotacij iz občinskega proračuna • Načrt: dograditev 2. faze objekta

KOČEVJE - Pokrajinski muzej Kočevje je konec preteklega leta or
ganiziral razstavo “Vodarna in elektrarna mesta Kočevje 1896 -1996”, 
ki si jo je v času od 19. novembra do 30. januarja letos, ko so razstavo 
zaprli, ogledalo nekaj tisoč obiskovalcev. Vendar ima prav zaradi or
ganizacije te, sicer zelo odmevne razstave, organizirane v počastitev 100- 
letnice prve javne elektrarne v Sloveniji, muzej v letošnjem letu večje 
likvidnostne težave.

“Muzej je vse račune za izved
bo tega projekta poravnal že 
konec leta 1996 oziroma v začetku 
leta 1997, svojih obveznosti do 
muzeja pa vse do danes nista po
ravnala občina Kočevje in javno 
podjetje Hydrovod Kočevje-Rib
nica, čeprav smo se tako dogovo
rili s kočevskim županom Jankom 
Vebrom, ki je bil takrat tudi direk
tor Hydrovoda,” pravi direktor 
kočevskega muzeja Ivan Kordiš. 
Prav to soboto bo minilo natanko 
leto dni, odkar so se na sestanku 
vseh sodelujočih pri organizaciji 
prireditve v počastitev 100-letnice

vodarne in elektrarne v Kočevju 
dogovorili, da bodo muzeju za 
postavitev razstave in izdajo kata
loga namenili več kot prvotno 
predvidenih 500 tisoč tolarjev. 
Ker je direktor muzeja ocenil, da 
bodo za razstavo in katalog potre
bovali okoli milijon in 800 tisoč 
tolarjev, so se dogovorili, da bo 
Elektro prispeval dodatno še 500 
tisoč tolarjev, prav toliko tudi 
Hydrovod, občina pa bo poravna
la ostalo, če bo to potrebno.

Stroški za postavitev razstave in 
izdajo kataloga so dejansko znaša
li nekaj manj kot dva milijona to-

OBISK PRI LONČARJU - Ena od počitniških ustvarjalnih delavnic v 
Knjižnici Franceta Prešerna v Šentjerneju je bil tudi obisk pri lončarju. Jože 
Pungerčar nas je prijazno sprejel, nam pokazal svoje izdelke in pred nami 
oblikoval posodo za potico in majolko. Potem smo tudi sami lahko sedli 
za kolovrat, dobili kepo gline in pod našimi prsti je začela naslajati poso
da. Malo nam je seveda pomagal lončar. Naredili smo nekaj lepih izdel
kov. Kar težko smo se odlepili od kolovrata, ko se je bilo treba posloviti. 
Obljubil nam je, da bo vse naše izdelke najprej posušil, nato pa dal še žgati. 
Lahko jih pridete pogledat na razstavo v knjižnico. (Urška Bratkovič, Ta
dej Franko, foto: Mira Grahek)

POPRAVEK
V prejšnji številki časopisa 

je prišlo do napake, za kar se 
opravičujemo. Pihalni orke
ster Videm iz Krškega, ki 
letos praznuje 40-letnico ob
stoja, se bo v v petek, 18. juli
ja, udeležil svetovnega (in ne 
državnega!) prvenstva pi
halnih orkestrov na Nizo
zemskem. Gre za eno najbolj 
priznanih tovrstnih tekmo
vanj, krški glasbeniki pa se 
bodo pomerili z 240 orkestri 
iz vsega sveta. O dosežkih 
bomo poročali.

KRŠKO - Če kdo, potem je Adolf Moškon tisti, ki je pristojen, da oceni 
delo Kulturnega doma Krško (KD) v 20-ih letih delovanja, saj je direktor 
tega zavoda več kot 19 let. Kljub neštetim težavam s statusom in zadnje 
čase predvsem s financiranjem se delavci KD Krško lahko pohvalijo z za
vidljivimi rezultati: prireditev je vedno več, vse bolj kvalitetne so, in kar je 
najpomembnejše - tudi število obiskovalcev iz leta v leto narašča. KD Krško 
je nedvomno središče posavskega kulturnega dogajanja.

Dom, ki je bil v šestih mesecih 
zgrajen leta 1977, je vseskozi regist
riran kot samostojna inštitucija s 
področja kulture in izobraževanja, 
po letu 1991 pa kot Zavod s pravi
co javnosti in zaposluje šest ljudi. 
Od 1978 do 1991 je bil sofinanciran 
iz Občinske kulturne skupnosti, in 
sicer z 80 do 45 odst. v sorazmerju z 
lastnim prihodkom, po letu 1991 pa 
iz občinskega proračuna prejema le 
od 17 do 30 odstotkov sredstev. S 
tem mora zagotoviti tri gledališka 
gostovanja, dve glasbeni gostovanji, 
eno operno predstavo, šest ostalih 
kulturnih prireditev in nuditi brez
plačne prostore za izvajanje progra
mov ljubiteljskim skupinam.

ODLIČEN KONCERT TARTINI QUARTETA IN KLARINETISTA 
MATEJA BE KAVČA - Kljub deževnemu vremenu v ponedeljek, 14. juli
ja, so vsi obiskovalci drugega Novomeškega poletnega večera v organiza
ciji ZKO Novo mesto v frančiškanski cerkvi gotovo preživeli lep večer. Vsaj 
če sklepamo po aplavzih na koncertu Tartini Quarteta, enega najboljših 
slovenskih godalnih kvartetov z mednarodnim ugledom in veljavo, ter soli
sta klarinetista Mateja Bekavca, enega najuspešnejših in najbolj obetavnih 
mladih glasbenikov, ki si neverjetno hitro utira pot v sam vrh glasbene 
poustvarjalnosti. Tartini Quartet, ki ga sestavljajo: prva violina Črtomir 
Šiškovič, druga violina Romeo Drucker, viola Aleksandar Milošev, 
violončelo Miloš Mlejnik, je skupaj z mladim klarinetistom navdušil z ig
ranjem del W.A. Mozarta, J. Turina, B. Smetane in drugih. V sredo pa so 
Novomeščani lahko prisluhnili koncertu Mednarodnega mladinskega 
godalnega orkestra GMS z dirigentom Simonom Robinsonom. (Foto: L. 
Murn)

“Drastično zmanjšanje dotacije iz 
občinskega proračuna, ker ni usta
novitelj doma občina, ampak KS 
Krško, nam je povzročalo mnogo 
težav, v nekaterih obdobjih je grozi
la resna nevarnost, da zavod pro
pade. Zmanjšali smo število zapos
lenih, iskali sredstva in obenem do
bre programe, s katerimi bi pridobili 
občinstvo,” je pripovedoval Mo
škon. Uspelo jim je. Program se je 
iz sezone v sezono odvijal neokr
njeno, z vedno večjim številom pri
reditev in obiskovalcev, za kar gre 
zasluga tudi dobremu sodelovanju z 
društvi, šolami, vrtci itd.

Večernemu - modremu abonma
ju sta se v lanski sezoni pridružila še 
rumeni - sončkov abonma za otroke 
in zeleni - glasbeni abonma, število 
abonentov pa se je povečalo na 685. 
Poteka tudi program za izven. Za 
osvežitev filmske dejavnosti so letos 
marca začeli sodelovati s Kino servi
som Brežice in tako je vsak torek ob 
20.30 v mali dvorani KD Krško pro
jekcija najnovejših filmov. V pretek
lem letu je bil gostitelj pomembnih 
srečanj, seminarjev in kongresov na 
lokalni in državni ravni. Dom je 
dobil moralno in finančno podporo 
tudi na ministrstvu za kulturo.

Praznovanje 20-letnice delovanja 
bodo v KD Krško poleg prireditve 
18. oktobra obeležili predvsem de
lovno. Pripravili so programom 
vzdrževalnih in obnovitvenih del v 
sami stavbi in okolici. Poptrebno je

popravilo strehe in čiščenje odto
kov, obnova ozvočenja, popravilo 
fasade s strani hotela, dograditev 
filmske tehnike itd. Pomembno pri
dobitev pomeni nakup salonskega 
klavirja Yamaha (zahvala sponzor
ju Zavarovalnici Triglav Krško), saj 
bodo sedaj lahko koncerti tudi v 
mali dvorani in avli.

• Načrtov ne manjka, pač pa manj
ka Finančnih sredstev. Thdi za zgra
ditev 2. faze objekta, za katero sicer 
glavni načrt že dolgo obstaja. Gre 
za dograditev 110 kvadratnih met
rov velikega prizidka, namenjenega 
glasbeni in knjižnični dejavnosti 
oziroma premestitvi glasbene de
javnosti, ki potrebuje večje pro
store, izolacijsko primerno oprem
ljene in ločene od drugih prostorov.

Muzej zahteva poravnavo obveznosti

Kulturne vsebine želijo obdržati 
vsaj na dosedanji kvantitativni in 
kvalitativni ravni, načrtujejo večjo 
promocijo ponudbe (prospekt),

Adolf Moškon
povezovanje kulturnih društev in 
inštitucij v občini, usklajevanje pri
reditev (prireditveni koledar), prire
janje klubskih večerov v avli, posre
dovanje gostovanj kulturnih skupin 
drugim domovom v občini. Moškon 
je zatrdil, da se bo kot član ožjega 
odbora Mreže kulturnih centrov 
Slovenije prizadeval pri Ministrstvu 
za kulturo RS za pridobitev priredi
tev iz nacionalnega programa, ki jih 
bo financirala država.

L. MURN

Orglarska 
poletna šola
Udeleženci poglabljajo 

znanje v Domu 
glasbene dediščine

GLOBODOL - V Domu 
glasbene dediščine ta teden 
poteka prva poletna orglar
ska šola, ki jo vodi organist, 
založnik in publicist Milko 
Bizjak. Enotedensko orglar
sko šolo je zasnoval, da bi or
ganistom omogočil poglobiti 
in nadgraditi orglarsko zna
nje ter spodbudil sistemati
čen študij orgel za liturgično 
in koncertno uporabo. Šolo 
obiskuje osem glasbenikov iz 
vse Slovenije. Udeleženci or
glarske šole v Globodolu 
bodo pokazali svoje znanje 
na dveh koncertih: prvi, bo(j 
interne narave, je že bil to 
sredo, 16. julija, zvečer v žup
nijski cerkvi v Brusnicah, ki 
se ponaša z obnovljenimi 
baročnimi Eislovimi orgla
mi, zaključni in glavni kon
cert pa bo v soboto, 19. juli
ja, ob 19.30 v župnijski cerkvi 
v Mirni Peči.

“ZA MLADINSKI 
CENTER”

KRŠKO - To je naslov pri
reditve, ki jo Društvo zavez
nikov mehkega pristanka 
Krško in Klub posavskih 
študentov v okviru prizade
vanj za ustanovitev Mladin
skega kulturno-informacij- 
skega centra priredi v so
boto, 19. julija, ob 17. uri 
pred Kulturnim domom v 
Krškem. Postavljena bo 
vzorčna stojnica Mladin
skega informacijakega in 
svetovalnega središča Slo
venije, z gledališko predsta
vo Roka roko ubije pa se bo
sta predstavila Drago Mili- 
novič in Matjaž Javšnik, 
člana Nasa kabinet teatra iz 
Ljubljane. Nastopile bodo 
naslednje glasbene skupine 
in glasbeniki: Strelnikoff iz 
Celja, Marko Brecelj iz Kop
ra, Antiopad iz Pulja, Razlog 
za in Kurac od ovce iz Kuti
ne, Kislu grozdje iz Sežane, 
This side up iz Rima, No 
Limits iz Kopra ter Zabluje- 
na generacija iz Idrije. 
Vstopnine ni.
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Boljši časi za avtohtono ovco?
Belokranjska pramenka je edina avtohtona pasma ovc v Beli krajini - Skromnost, 
odpornost in zelo okusno meso - Večji trop le še pri Šimu Selakoviču v Marindolu

MARINDOL - V Beli krajini imajo rejci drobnice okrog 5.500 ovc. 
Prevladujeta jezersko-solčavska pasma in jezersko-solčavska, opleme- 
njena z romanovsko pasmo. Le ponekod je še moč najti edino avtohtono 
pasmo belokranjsko pramenko. Edini večji trop ovc te pasme ima Simo 
Selakovič iz Marindola pri Adlešičih, ki že vrsto let vztraja pri tej pas
mi.

TERENSKI OGLEDI 
VINOGRADOV

STRAŽA - Novomeška 
enota Kmetijskega zavoda 
Ljubljana, območje Straža, 
bo pripravila terenska ogleda 
vinogradov, ki ju bo vodil 
svetovalec za vinogradništvo 
dipl. inž. Jože Maljevič iz 
Kmetijskega zavoda. Vse, ki 
jih zanima varstvo vinske trte 
pred boleznimi in škodljivci 
ter sprotni ukrepi v vino
gradih, vabijo v petek, 18, 
julija, ob 15. uri na Straško 
goro v vinograd Lada Turka 
in v četrtek, 24. julija, ob 15. 
uri na Ljuben v vinograd Vin
ka Bapška (pri palčkih).

ŽETEV RZI 
IN KMEČKE IGRE

GRIBLJE - V nedeljo, 20. juli
ja, ob 13.30 bo v Gribljah tekmo
vanje v žetvi rži. Pomerilo se bo 7 
ekip društev kmečkih žena iz Bele 
krajine. Prireditev bo s slavnost
nim govorom začel črnomaljski 
župan Andrej Fabjan. Po tekmo
vanju bodo kmečke igre, ki jih bo 
organiziralo društvo podeželske 
mladine Črnomelj-Semič. Na pri
reditev vabita organizatorja pri
reditve društvo kmečkih žena 
Griblje in kmetijska svetovalna 
služba Črnomelj.

POUČNO ZA 
VINOGRADNIKE
KRŠKO - Kmetijska sveto

valna služba Krško bo orga
nizirala jutri ob 10. uri v 
novih vinogradih Kmečke 
zadruge Krško na Sremiču 
prikaz poletnih del v vino
gradu in razgovor o zaščiti vi
nogradov v letošnjem letu. 
Sodelovala bosta dipl. ing. 
Jože Maljevič, specialist za 
vinogradništvo, in dipl. ing 
Smiljana Tomše, specialistka 
za varstvo rastlin. Kmetijska 
svetovalna služba je v pone
deljek v vinogradih krške 
kmečke zadruge predstavila 
nekatere pripravke za zaščito 
vinogradov. Strokovno pred
stavitev je Kmetijska sveto
valna služba Krško organizi
rala skupaj s Cinkarno celje, 
ki sodeluje s firmo Basf.

Pri Selakovičevih je že več ge
neracij pred Šimom redilo ovce. 
Simo se jim je odpovedal le med 
letoma 1970 in 1980, ko se je 
odločil za rejo več krav. Ko pa je 
cena mleku padla, je obdržal pri 
hiši le še dve kraVi ter se inten
zivneje posvetil ovčereji. Medtem 
ko je imel prej po nekaj ovc, je po 
letu 1980 trop naglo povečeval. 
Danes ima 62 odraslih živali, sku
paj z jagenjčki pa jih je okrog 100. 
Vedno pa je bila pri hiši belokranj
ska pramenka. Tudi zato, ker je 
zemlja okrog Marindola skopa in 
precej posuta s kamenjem. Če 
poleti tri tedne ni dežja, se trava 
povsem posuši. A si belokranjska 
pramenka, ki je precej odporna in 
skromna, kljub temu najde dovolj 
hrane za preživetje. In kar je pri 
tem najpomembnejše: daje kvali
tetno in okusno meso. Po zago
tovilih Selakoviča je prav pečenka 
teh jagenjčkov najboljša, kar sla
dokusci dobro vedo. Poleg tega 
ima tudi zelo drobne kosti ter s 
tem več mesa. Odrasle ovce tehta
jo od 40 do 55 kilogramov, ovni pa 
celo od 70 do 80 kilogramov in 
praviloma nosijo zvite rogove. 
Trup živali je večinoma posejan s 
črnimi pikami ali lisami.

Simo pove, da se tudi drugi v 
njegovi okolici v večini odločajo 
za belokranjsko pramenko, ven
dar imajo precej manjše trope, 
navadno do 15 živali. Samo v 
Marindolu, ki ima 34 hiš, je okrog 
200 ovc. “Prav zaradi kvalitetne
ga mesa z lahkoto prodam jagnje
ta. Sicer pa v Beli krajini še ved
no pojedo veliko več jagnjetine 
kot lahko živali sami zredijo,” 
pravi Selakovič in ne pozabi ome
niti, daje reja drobnice pomemb
na tudi zato, da ne zaraščajo

AVTOHTONI OVEN - Simo Sela
kovič z ovnom edine belokranjske 
avtohtone pasme belokranjske pra- 
menke, ki ima značilne zavite 
rogove, ter vnukinjo Sanjo, ki mu, 
kljub temu da šteje komaj tri leta, 
že pomaga pri paši okrog stoglave- 
ga tropa ovc. (Foto: M. B.-J.)

kmetijski nasveti
Brez soli poleti ne gre

Zelena krma in paša sta dokazano najcenejši in najboljši način 
Prehrane goveda in drobnice, ki pa ima tudi svoje pomanjkljivosti. 
Ena izmed njih je mineralno neravnovesje, ki izvira predvsem iz 
fega, daje v svežih rastlinah dovolj kalija, primanjkuje pa natrija 
jri klora, to je obeh sestavin kuhinjske soli. Zato z zeleno krmo 
krmljena živina s tako slastjo liže vse, kar je slano, posebej pa to 
velja za molznice, ki natrij in klor dodatno izločajo še z mlekom.

Žal ne poznajo vsi rejci teh nekaj osnovnih zakonitosti, sicer 
Se ne bi dogajalo, da sol in mineralne mešanice polagajo pozimi, 
ko jih živina skorajda ne potrebuje, ne pa poleti, ko so nujne. Sol 
suhi krmi le povečuje okusnost, medtem ko je v sveži nujno po
sebna. Vse skrivnosti porabe mineralov v živalskem organizmu 
Se niso razjasnjene, zanesljivo pa velja, da brez mineralnih 
hiešanic v intenzivni živinoreji ne gre. Živali, ki veliko dajejo, brez 
tjih prej ali slej popustijo v produktivnosti ali pa se jim to pozna 
ka kondiciji in zdravju.

Dodatna nevšečnost je v tem, da preobilica nekega minerala, 
Predvsem to velja za kalij, izzove še večje pomanjkanje natrija, 
ker se obstoječi natrij ob preobilici kalija ne more uveljaviti. Go
vorimo o nujnem pravilnem ravnovesju med obema elemento
ma in o razmerju, ki ne sme biti od 10:1, sicer prej ali slej nastopijo 
Nravstvene težave. Zato strokovnjaki priporočajo, naj bi ob ze
leni krmi kravam molznicam na vsakih 100 kg žive teže dajali vsak 
dan 4 do 10 g živinske (ali kuhinjske) soli, ki izboljša ravnovesje 
mineralov v organizmu, hkrati pa z draženjem prebavnega trak- 
ja spodbuja k večjemu izločanju prebavnih sokov in s tem k večji 
ješčnosti.

Še bolje pa je dodajati kompleksne mineralne mešanice, ki po
leg natrija in klora vsebujejo tudi nujno potrebne sledovne ele
mente (baker, cink, mangan, selen, kobalt idr.). In še to: vedno 
je bolje dodatke zmleti in pomešati s krmo, izjema so le lizalni 
kamni, ki se jih živali poslužujejo po svoji potrebi.

Inž. M. L.

kmetijska zemljišča in da se tako 
ohranja kulturna krajina. Pri 
Selakovičevih pašnike postopoma 
ograjujejo. Sedaj imajo ograjenih 
približno dva hektarja površin, če 
pa bo z rejo drobnice nadaljeval 
tudi sin, naj bi jih ogradili še nada
ljnjih 10 do 12 hektarjev. Simo je 
pripravljen trop še povečati, če bo 
belokranjska pramenka priznana 
in bo zato dobil tudi večjo premi-

• Čeprav je belokranjska pra
menka dobre mlečnosti, pri Sela
kovičevih za zdaj še ne predeluje
jo ovčjega mleka. Simo pa potoži 
nad neurejenim odkupom neo
prane ovčje volne. Okrog tisoč 
kilogramov je še hrani doma, če bi 
jo bilo kdaj le mogoče prodati, si
cer pa jo zadnje čase kar skurijo 
ali mečejo v kontejner za smeti.

jo. Črnomaljska kmetijska sveto
valna služba pa si z nekaterimi 
ustanovami prizadeva, da bi ohra
nila belokranjsko pramenko.

M. BEZEK-JAKŠE

Koristno, da bolj biti ne more
Pridelka ajde ni težko prodati

Nekdaj je bilo pridelovanje ajde 
v naših krajih zelo razširjeno. Z 
intenziviranjem živinoreje so ajdo 
na strnišču zamenjali krmni do
sevki za živino. V zadnjih letih pa 
mnoga polja po žetvi ostajajo 
neobdelana. Strnišča se po žetvi 
zarastejo s pleveli. Sončna pripe
ka in poletne plohe uničujejo 
strukturo zemlje. Izpirajo se 
dušična hranila in uničuje mikro
biološka sestava tal.

posejemo ajdo. 1_____
območju Dolenjske je od sredine 
do konca meseca julija. Pozneje 
sejana ajda ne dozori v jeseni. Na 
1 hektar potrebujemo od 80 do 
100 kg semena ali 400 kalivih zrn 
na 1 m2. Za setev priporočamo 
sorto sivo. Ta je bila vzgojena iz 
domače ajde, ki se je pridelovala 
v naših krajih in je rodnejša od 
darje.

Ajda je skromna rastlina. Na 
normalno založenih tleh s hranili 
ni potrebno posebej gnojiti pose
vek ajde, če pa so tla slabo založe
na s hranili, zlasti s fosforjem, ki 
vpliva na razvoj semena, priporo
čamo gnojenje ob setvi s 300 kg 
NPK 15:15:15. Ne prenese velike 
količine dušičnih gnojil, ker se 
prekomerno razrašča in rada 
poleže. Njivo po žetvi čimprej plit
vo zaorjemo, pobranamo in plit
vo posejemo. Sejemo lahko ročno 
ali s sejalnico. Če sejemo ročno, jo 
plitvo zabranamo. Če imamo v 
tleh dovolj vlage, vzklije v treh 
dneh. Hitro se razraste in prekri
je tla ter tako onemogoči razvoj 
plevelom. V ajdi ne uporabljamo 
herbicidov kot tudi ne ostalih pe
sticidov.

Za posevkom ostaja njiva raz- 
pleveljena in ugodna za posevek 
v naslednjem letu. Cveti v avgustu.

Oprašujejo jo žuželke, zlasti 
čebele, zato je za dobro oprašitev 
pomembno, da je v času cvetenja 
zmerno toplo vreme. Predvsem 
od vremena v času cvetenja je 
odvisen pridelek, ki se giblje v 
poprečju okoli 800 kg na 1 ha. V 
dobrih letih na dobrih legah tudi 
do 2000 kg na 1 ha. Nekdaj so jo 
želi na roke, danes jo požanjejo 
kombajni. Seme moramo dosušiti, 
da nam ne splesni. Pridelek ajde 
se lahko proda, saj večino ajde 
uvažamo iz Kitajske, vendar je 
slabše kvalitete. Šlamo uporabi
mo za nastil, na izčrpanih po
ljedelskih tleh pa je dobrodošel 
podor in vir humusa.

Na gričevnatih pobočjih Dole
njske, v zavetju gozda, so najbolj 
rodne lege za ajdo, žal je tu tudi 
najbolj razširjena srnjad, ki obere 
pridelek. Ajdo obžira vse od cve
tenja pa do zorenja, zato je po
trebno posevek zavarovati pred 
njo. Ponekod posevke obgradijo z 
ogradami, drugje odganjajo sr
njad domači psi. V lanskem letu 
smo preskušali v ajdi odvračalo 
(ali repelent) proti srnjadi, ime
novano vadoc, ki je narejeno na 
osnovi organske snovi (krvi). 
Ponekod preskrbijo repelente lov
ci oziroma povrnejo nastalo ško
do. Vsekakor na območjih s sr
njadjo ne bomo uspešni s pridelo
vanjem ajde, če posevka ne bomo 
zavarovali.

S setvijo ajde na strnišče bomo 
pripravili ugodna tla za naslednji 
posevek. Cvetoča in dišeča ajdo
va polja pa bodo v poznem polet
ju okras dolenjske pokrajine in 
zadovoljstvo kmetov.

MARJETA UHAN, dipl. inž. kmet.
Kmetijski zavod Ljubljana, 

oddelek Novo mesto
v

Škropljenje po cvetenju
Zoper peronosporo, oidij in botritis

Da bi vinsko trto zavarovali 
pred peronosporo, oidijem in bot- 
ritisom, ji je po cvetenju potreb
no posvetiti posebno pozornost. 
Peronospora namreč po cvetenju 
vinske trte napada vse zelene dele 
trte. Zelo hitro se širi pri toplem, 
vlažnem in deževnem vremenu. 
Zelo ji ugaja večkratno kratko
trajno deževje v toplih dneh, ko 
sonce sije, trte pa ostanejo vlažne. 
Peronospora se širi preko listnih 
rež in ogroža predvsem mlade 
liste. Grozdne jagode so občutlji
ve za voščeni poprh, pecljevina pa 
je občutljiva nekaj dni dlje. V tem 
času lahko nastopi netipična pero
nospora, zaradi katere se grozdne 
jagode posušijo. To se nam zgodi, 
če prehitro prenehamo s škrop
ljenjem. Proti peronospori upo
rabimo polygram DF, ki ima dol
go obstojnost in dolgotrajen uči
nek. Vinska trta ga odlično prena
ša tudi v času cvetenja. V tem času 
lahko dodajamo euparen, ki de
luje proti botritisu.

Posebno nevaren za vinsko trto 
je oidij. Ta nas je v zadnjih letih že 
večkrat presenetil. Razlogi so v 
pretirani uporabi sistemičnih fun
gicidov, ki povzročijo pojav rezi- 
stenčnosti. Vzroki so lahko tudi 
pomanjkljive aplikacije, predolgi 
razmiki med škropljenji, premajh
ni odmerki in škropljenje s pre
majhno količino vode. Razmiki 
med škropljenji so prilagojeni 
predvsem peronospori. V sušnih 
letih, ko peronospore skoraj ni, 
nas preseneti oidij, kateremu 
zadošča le zračna vlaga. Za zati
ranje oidija je na tržišču že nekaj

let v prodaji dobro znani žveple
ni pripravek pepelin.

Takoj po cvetenju se lahko po
javi zgodnji napad botritisa, ki 
uničuje mlade grozdiče. Posušijo 
se celi grozdiči ali le deli. Zelo 
pomembno je tretiranje, predno 
se grozdi sklenejo. Ronilan, ki ga 
uporabljamo v te namene, upora
bimo 1-2 krat v kombinaciji z 
drugimi botriticidi. To je po
membno opraviti zaradi pojava 
rezistenčnosti.

Vsi omenjeni preparati so v DF 
formulaciji (vodotopne mikro- 
granule). V škropilnico se odmer
jene količine vsujejo direktno. Vi
nogradniki lahko uporabijo bio
loško zelo učinkovito kombinaci
jo polygrama in cuprablaua pred 
prehodom na čista bakrena sred
stva. Ta kombinacija polyrama DF 
1,8 kg/ha in cuprablaua Z 1,7 kg/ 
ha je cenovno zelo ugodna.

V drugem delu vegetacije (zad
nja tretjina julija, prva tretjina av
gusta) uporabimo pripravek cu- 
prablau Z. Cuprablau izpolnjuje 
vse ekološke parametre. Predno
sti njegove uporabe so naslednje: 
izpira se malo, povečuje se dozo
revanje lesa in utrjuje povrhnjica 
grozdnih jagod, posledica tega je 
milejši napad botritisa.

Zelo pomembna so zelena dela, 
na primer odstranjevanje listov v 
območju grozdja, vršičkanje in 
podobno, s katerimi posredno 
zmanjšujemo napad omenjenih 
bolezni.

NANDE OSOJNIK 
dipl. agronom

HRIBČEK
BOM
KUPIL...

Ureja: dr, Julij Nemanič
Trgatev 

je praznik 
in delovni dan

V zadnjih dvajsetih letih seje 
zelo uveljavilo belo vino “niz
ke” barve, sveže, brez trpkosti, 
ki je bila posledica nekajdnev
nega vrenja belega mošta v 
stiku s kožicami. Skratka, z 
dolgoletno propagando je us
pelo prepričati vinogradnike, 
daje najboljše za kakovost bele
ga vina takojšnje prešanje po 
pecljanju, hitro razsluzenje in 
vrenje pri čim nižjih tempera
turah. Torej smo v naši “vino
rodni deželi” pokazali smisel za 
novosti, ki jih prinaša razvoj v 
svetu, in hitro verjamemo, daje 
dobro posnemati, kar priporo
čajo Italijani, Avstrijci pa še 
kdo, ki pride še od dalj.

Osebno sem bil {presenečen, 
kako se trmasto držijo tradicio
nalnega postopka pri pridelavi 
belega vina malvazije vinograd
niki, ne vsi, iz slovenske Istre. 
Vzorci vina, ki so prihajali leta 
nazaj in letos v oceno na Kme
tijski inštitut Slovenije, so ime
li intenzivno zlatorumeno bar
vo, takšno, ki nastane z zore
njem vina nekaj let. Vonj se ni 
odlikoval z nežno cvetlično in 
sadno aromo; ta je bila zakrita 
z močnejšo aromo, ki jo ne daje 
sorta, ampak je rezultat postop
ka pri predelavi grozdja. De
gustatorji so običajno kritični 
do takega vina, če je pridelek 
zadnjega letnika.

Včasih pa se med temi vini 
najde vzorec, kije lepo ocenjen. 
V Istri je še vedno med vino
gradniki in ljubitelji malvazije 
mnogo simpatizerjev bolj izra
zitega okusa, s krepkejšim tele
som, ki je po okusu prej grobo 
kot nežno. Vina malvazije iz 
popolnoma zdravega grozdja, 
lepo dozorelega, kije nekaj dni 
vrelo “na tropu”, daje vinu ka
rakter, po katerem je ta sorta 
znana. Zato je malvazija goto
vo izgubila na trgu, ko se je 
začela pridelovati po šabloni, ki 
se je uveljavila v zadnjih dvaj

setih letih, za vse sorte enaka.
Zakaj navajam ta primer? 

Moda se ponavlja ne samo v 
oblačilih, ampak tudi na drugih 
področjih. V svetovni vinski 
stroki se slišijo predlogi, naj bi 
belim vinom vrnil karakter sor
te, naravnost, orginalnost. Hit
ra predelava jih je prikrajšala za 
barvitost in sestavljenost vonja 
in okusa. Med vini različnih 
sort je premalo razlik, kar lah
ko škodi zanimivosti pokušnje 
recimo treh ali petih vin na pri
reditvi, ob vinskem prazniku ali 
v zidanici itd.

Namen mojega razmišljanja 
ni nagovarjati vinogradnike k 
revolucionarnim spremembam 
postopkov ob trgatvi grozdja. 
Za mnoge vinogradnike je velik 
izziv vsako jesen poskusiti v 
majhnih količinah nekaj nove
ga. Nekaj pa le predlagam, kar 
je včasih bila praksa in ne more 
biti nevarno ali usodno za belo 
vino. Spominjam se, da nam je 
oče ob trgatvi naročil nabirati 
lepo orumenele jagode rume
nega muškata in žlahtnine, da 
jih je dodal v sod, kjer je vrelo 
vino. Takrat sicer še ni bilo v 
navadi razsluzenje mošta, toda 
naše belo vino se je kmalu po 
končanem alkoholnem vrenju 
samo od sebe lepo očistilo. 
Občutek imam, daje bilo doda
nih jagod okrog 1 kg na hekto
liter. Raztapljanje jagodnih 
kožic je obogatilo belo vino z 
aromatičnimi in delno s tanin- 
skimi snovmi. Taninske snovi so 
prispevale k boljšemu samoči- 
ščenju vina, gotovo pa je bilo 
zaznati tudi izrazitejši vonj vina.

V kmetijskem inštitutu bo 
letos drugo leto v preučevanju 
poleg ostalih postopkov (hlad
na maceracija bele drozge pred 
začetkom fermentacije, hiper- 
oksidacije belih moštov pred 
alkoholno fermentacijo) tudi 
dodajanje 2% lepih jagod v 
mošt po razsluzenju. Rezultati 
prvega leta so vzpodbudni in 
menim, da ni tveganja za kako
vost vina, niso potrebne nobene 
dodatne investicije, in to si lah
ko privoščijo vsi vinogradniki.

Se nadaljuje!
Dr. JULIJ NEMANIČ

/F

DOLENJSKI LIST
vaš četrtkou prijatelj

helena mrzukar' gospodinjski kotiček
Dan se začne z zajtrkom

Za ohranjanje zdravja je po
treben red v prehrani. Če želimo 
biti ves dan ustrezno aktivni, 
moramo použiti več manjših 
obrokov hrane, najbolje je tri 
večje in dva manjša obroka. Pri 
načrtovanju dnevnih obrokov 
hrane je koristno vedeti, koliko 
časa se posamezna hrana odnos
no živilo zadržuje v želodcu.

Kolikor dlje traja zadrževanje, 
dlje imamo občutek sitosti in na 
to pomislimo že pri načrtovanju 
hrane. Lahko prebavljive jedi, kot 
so vse vrste kruha, piškoti, sladi
ce, marmelade, jedi iz bele moke, 
riža in z malo maščob, nam daje
jo kratkotrajen občutek sitosti, to 
je dve do tri ure. Pri sestavljanju 
jedilnikov za zajtrk morajo biti 
upoštevana načela racionalne 
prehrane, kar pomeni, da jedilni
ki vsebujejo za telo ustrezno 
količino nujno potrebnih hranil in 
energije v razmerju 60% oglji
kovih hidratov, 10 do 15% belja
kovin, 25% maščob in potrebno 
količino vitaminov in rudnin. Pri 
sestavljanju upoštevamo tudi 
klasično sestavo, kar pomeni, da 
jedilnik vsebuje napitek, kruh ali 
pecivo ali goste samostojne jedi, 
kot so polenta, žganci, mlečni riž, 
močnik in podobno, oblogo, na
maz in nadev ter sadje ali sok.

Za vsak obrok, še posebno pa 
za zajtrk, mora biti organizem 
spodbujen in pripravljen spreje
ti hrano. Prebavni sokovi se 
morajo ustrezno izločati, da se 
použita hrana z njimi prepoji in 
prebavi. Tek po hrani se močno 
zmanjša, če se nam mudi, smo 
nervozni ali žejni. Priporočljivo 
je najprej napraviti nekaj požir
kov čaja, žitne kave ali neslad- 
kega soka. Redno uživanje zajtr
ka lahko dosežemo, če navadimo 
sebe in ostale družinske člane, da 
vstajajo dovolj zgodaj in se pri
merno uredijo. Nič manj kot 
skrb za zajtrk pa je pomembna 
tudi skrb za redno prebavo, ki jo 
privzgojimo otrokom že v zgod
nji starosti.

Primer polnovrednega zajtrka 
za eno osebo je 80 g skute s 50 g 
svežega sadja in 20 g medu, 120 
g ajdovega kruha in 2 dl jabolč
nega soka. Mlečni usukani moč
nik za štiri osebe pripravimo iz 
140 g bele moke, 1 jajca, 1,20 lit
ra mleka. Po okusu dodamo še 
sol, sladkor in zmlete lešnike. Iz 
moke in jajca naredimo drobne 
usukance, ki jih oblikujemo z 
rokami in med stalnim meša
njem zakuhamo v vrelo mleko. 
Kuhan močnik popestrimo še z 
navedenimi dodatki.
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IZROČIL NABOJE - 2. julija 
popoldne je 39-letni K. Z. iz Krške
ga prišel na brežiško policijsko po
stajo in policistom izročil 13 nabojev 
- dva protiletalska kal. 22 mm in 11 
svetlečih nabojev različnega kalibra. 
Povedal je, da jih je našel na sani
tarni deponiji v Dobovi, kjer je iskal 
uporabne stvari.

ZDRAVSTEVNI DOM 
BREZ SANITARIJ
DOLENJSKE TOPLICE 

- V Zdravstvenem domu je 
do nedavnega bilo skupno 
stranišče za ženske in moške, 
vendar je sedaj zaklenjeno. 
Tako bolniki, ki pridemo k 
zdravniku in včasih v vrsti 
čakamo tudi več ur, ne more
mo na stranišče. Rešitev naj
demo v bližnji gostilni, v ka
teri moramo pred uporabo 
WC-ja naročiti še pijačo. Te
žava je tudi v tem, da je po
trebno do gostilne prehoditi 
veliko stopnic. Med bolniki 
so tudi stari ljudje, ki težko 
hodijo in potrebujejo sprem
stvo. Menim, da Zdravstveni 
dom brez sanitarija ne bi 
smel delovati. Upam, da bo 
kdo od pristojnih za te zade
ve rešil problem, tako da pa
cientom ne bo treba več hod
iti na stranišče v gostilne ali 
za bližnje vogale stavb.

IVAN LAVRIČ 
Stare žage

Kolesaije ogroža drveča pločevina

IZ ZIDANICE ODNESEL DE
NAR - 7. julija ob 18.30 je iz zidani
ce v Ljubnem pri Drganjih selih 
neznanec izkoristil odsotnost lastni
ka D. H., ki je bil takrat v vinogradu, 
in iz zidanice odnesel denarnico s 30 
tisočaki in dokumenti.

OB ŽICO - V soboto, 12. julija, 
okoli pol desete zvečer sta Bernard 
B. in Bogdan B. preplezala ograjo 
skladiščnega prostora pri Elektru v 
Bršljinu in odnesla 60 kilogramov 
električne žice.

OB AVTORADIO - 8. julija 
zvečer je neznanec prišel do odkle
njenega osebnega avta, ki je bil 
parkiran v vinorodnem območju 
Ručetne gore. Odprl je odklenjena 
prednja vrata in iz avta demontiral 
in odtrgal plastični del armaturne 
plošče z avtoradiem, odnesel pa je 
tudi 6 kaset z narodnozabavno glas
bo.

POKALO V ROMSKEM NA
SELJU - V torek, 8. julija, zvečer je 
nekdo v romskem naselju Brezje pri 
Novem mestu izstrelil tri naboje v 
bližino območja, kjer je takrat 
potekalo urjenje enote slovenske 
vojske. Nihče ni bil poškodovan, 
policisti pa še ugotavljajo, kdo je 
streljal.

Brezobzirno prehitevanje najbolj ogroža - Za lastno varnost morajo kolesarji najprej 
poskrbeti sami ■ Čelada, predpisi in izogibanje najprometnejšim cestam

Čas poletnih počitnic je tudi čas, ko je n^. cestah največ kolesarjev, 
od tistih, ki jim je vrtenje pedalov kruh in na naših cestah nabirajo na 
tisoče kilometrov treninga, pa do izletnikov s popotnimi torbami na 
prtljažniku ni do otrok, ki še nekoliko nespretno lovijo ravnotežje ob 
robu cestišča. Res je, da veljajo prometni predpisi enako za kolesarje 
kot za avtomobiliste, vendar se na štirih kolesih najde precej takih, ki 
jim, varno zaščitenim v jeklenem oklopu avtomobila, ni prav nič mar 
za varnost precej manj zaščitenih kolesarjev.

Zadnje čase lahko v časopisnih 
kronikah vse pogosteje beremo o 
avtomobilistih, ki so sejali smrt 
med kolesarji. Primer izpred 
nekaj dni, ko je kamion zbil otro
ka na kolesu, čez katerega je 
potem zapeljal še z zadnjimi kole
si in ga zmečkal do smrti, mora 
biti dovolj, da nas še enkrat prisili 
'k razmišljanju.

Za lastno varnost je v prvi vrsti 
resda odgovoren predvsem kole
sar sam. Zaščitna čelada na glavi, 
upoštevanje predpisov in tudi 
izogibanje najbolj prometnim ce
stam lahko bistveno zmanjšajo 
možnost nesreče in preprečijo 
tragedijo. Vendar to pogosto ni 
dovolj. Poklicni kolesarji, ki so na 
cesti skozi celo leto po več ur na 
dan, pogosto opozarjajo na vozni
ke, ki ob pogledu na kolesarja 
postanejo nestrpni. Namesto da bi 
zmanjšali hitrost in nezaščitenega 
soudeleženca v prometu, varno 
prehitijo po nasprotnem voznem 
pasu, trobijo, celo pospešujejo in 
prehitevajo tik ob kolesarju. Tako 
početje je za kolesarja precej ne
varno, saj se ob zvoku hupe samo-

S TRAKTORJEM V 
DREVO IN DROG
ŠENTRUPERT - V pone

deljek, 7. julija, ob 11,20 je 
43-letni F. Š. s Homa vozil 
traktor s priklopnikom po 
lokalni cesti od Homa proti 
Šentrupertu. V ostrem des
nem nepreglednem ovinku je 
zaradi prehitre vožnje zape
ljal čez travnat nasip in s 
prednjim delom silovito trčil 
v drevo. Nato je traktor odbi
lo v drog telefonske nape
ljave, kjer je obstal na strehi 
varnostne kabine. Pri trče
nju je odtrgalo prednjo os 
skupaj s kolesi ter zadnje 
desno kolo. Voznik traktorja 
in 18-letni sopotnik R. C. sta 
se v nesreči hudo poškodo
vala.

VLAK TRČIL 
V BETONSKI BLOK

KOLESARKA ZAPELJALA 
NA PREDNOSTNO CESTO - V
petek, 11. julija, ob 10.45 je 25- 
letni U. Z. iz Ljubljane peljal po 
regionalni cesti z Mokronoga pro
ti Mirni. V križišču pri pokopali
šču je iz njegove leve strani pripe
ljala 68-letna kolesarka M. J. iz 
Hrastovice ter prečkala prednost
no cesto, ne da bi se prepričala, če 
lahko to varno stori. Kljub zavi
ranju in umikanju voznika oseb
nega avta je prišlo do trčenja, pri 
čemer je kolesarka padla. Hudo 
poškodovana se zdravi v novome-P'Š1ki bolnišnici.

NI OBVLADAL PREHITRE
GA VOZILA - V soboto, 12. juli
ja, ob 20. uri je 19-letni S. C. iz 
Novega mesta vozil osebni avto iz 
Slamne vasi proti Bušinji vasi. 
Približno 300 metrov pred Buši-

umevno obrne, da bi videl, kdo in 
zakaj mu trobi, med obračenjem 
glave pa predvsem manj izurjen 
kolesar nekoliko obrne tudi krmi
lo in zapelje proti sredini cestišča. 
Res je, da je takih brezobzirnih 
voznikov z naraščanjem števila 
kolesarjev na cestah čedalje manj, 
a jih je kljub vsemu še vedno 
preveč.

Zelo nevarno je tudi prehite
vanje tovornjakov s priklopniki, 
vlačilcev in avtobusov. Kolesarji 
lahko vozijo tudi s hitrostjo večjo 
od 40 ali 50 km/h, zato daljša in 
težja vozila potrebujejo kar nekaj 
prostora, da kolesarja varno pre
hitijo. Pogosto se zgodi, da pelje 
tovornjak med prehitevanjem s

kabino sicer dovolj daleč okoli 
kolesarja, potem pa prezgodaj 
zavije nazaj ob rob ter kolesarja 
zrine s ceste.

Ni čudno, če se kolesarji, nave- _ 
ličani stalne ogroženosti, postavi-" 
jo vštric in tako avtomobiliste 
prisilijo, da pred prehitevanjem 
zmanjšajo hitrost in jih prehitijo 
varno po levi strani vozišča. S tem 
sicer pogosto avtomobiliste raz
burijo, a za svojo varnost le poskr
bijo. Kljub vsemu bo nesreč kole
sarjev manj šele takrat, ko bo tudi 
kultura voznikov motornih vozil 
na evropski ravni; pa ne tisti z juga 
in jugovzhoda Evrope, ampak s 
severa in severozahoda, kjer je 
kolo zelo priljubljeno prevozno 
sredstvo in na kolesu v obleki s 
kravato in poslovnim kovčkom v 
roki lahko srečaš tudi ministra ali 
celo predsednika države, medtem 
ko je pri nas visokim državnim 
funkcionarjem prepovedano vozi
ti se v službo s kolesom.

I. VIDMAR

BLANCA - V četrtek, 10. juli
ja, okoli 14. ure je 38-letni K. M. 
po makadamski cesti od Čanja 
proti Blanci vozil kombajn za 
žetev žita. Cesta poteka nad želez
niško progo na 12 metrov visokem 
nasipu, obrasla pa je z grmovjem 
in nizko podrastjo. Ker je bil kom
bajn širši kot cesta, je le ta med 
vožnjo z grebenom drsel po gr
movju in podrasti in odrinil 100- 
kilogramov težak betonski blok, ki 
je bil zaraščen v podrasti, na 
železniški tir. V ta blok je nekaj 
čez 14. uro trčil potniški vlak, ki 
je vozil od Dobove proti Zidane
mu mostu. Zaradi trka je na vlaku 
nastala materialna škoda. Vlak se 
ob trčenju ni ustavil, na srečo pa 
niti ni bilo nevarnosti, da bi se iz
tiril.

Le skupaj proti drogam
Da bi bili kos zahtevnim nalogam pri preprečevanju zlorabe 

drog, bi lahko ustanovili lokalno akcijsko skupino

NOVO MESTO - V Novem 
mestu od pomladi deluje koor
dinacijski odbor za preprečeva
nje zasvojenosti z ilegalnimi 
drogami, ki želi povezati vse, ki 
se srečujejo in se ukvarjajo s 
problematiko zlorabe drog v 
novomeški občini. Tako bi se 
izognili posamičnemu reševa
nju probiematike, dobili bi pre
gled nad stanjem v občini in bi 
sproti prilagajali programe in 
projekte, ki nastajajo v te na
mene.

Izkušnje kažejo, da je multi- 
disciplinaren pristop edini učin
kovit, zato si odbor prizadeva 
povezati strokovnjake s pod
ročja šolstva in predšolske 
vzgoje, socialnega skrbstva, 
zdravstva in policije pa tudi iz 
verskih skupnosti, športnih, 
kulturnih in drugih organizacij, 
ki imajo možnost vplivati na 
omejevanje pojava zlorabe 
drog. Na več srečanjih so člani 
odbora sprejeli svoje temeljne 
naloge, kot so ugotavljanje in 
spremljanje tega stanja v občini, 
preventivni programi, izobraže
vanje članov, prenašanje infor
macij, znanj in veščin na sode
lavce, neposredno delo z mladi
mi ter ureditev materialnih in 
kadrovskih pogojev za delo 
odbora.

Da bi bili kos tem zahtevnim 
in kompleksnim nalogam, vidi
jo člani odbora edino rešitev v 
ustanavljanju lokalne akcijske 
skupine (LAS) za preprečeva

nje zlorabe drog, ki je v svetu in 
tudi že pri nas razširjena obli
ka organiziranja tovrstnih ak
tivnosti. Zato so minulo soboto 
medse povabili Milico Maslo, 
profesorico zdravstvene vzgoje, 
ki je tudi predsednica LAS Pi
ran, ter dr. Viljema Ščuko, psi
hoterapevta in predsednika 
LAS Nova Gorica, ki sta opisa
la svoje izkušnje, kjer so razme
re precej resnejše kot pri nas, 
kjer ilegalne droge še niso 
dobile tolikšnega razmaha. 
Zato je zdaj še pravi čas za raz
vijanje zaščitnih dejavnosti, ki 
je daleč najcenejši način, pred- 
vem v primerjavi z zdravlje
njem.

Upamo, da bomo v novome
ški občini deležni podpore in 
načrtne skrbi za mlade tudi na

• Odbor je odprt, zato poziva
mo vse, ki bi želeli delovati na 
področju zlorabe ilegalnih 
drog, naj se obrnejo na koordi
natorico odbora Mojco Senica 
v zdravstveni dom Novo mesto, 
telefon 3916848.

področju boja proti zasvojeno
sti z ilegalnimi drogami. Pri tem 
velja posebna zahvala zdravst
venemu domu Novo mesto, ki 
nam je pri dosedanjem delu 
nudil vso gmotno in moralno 
podporo.

TIHOMIR TROHA 
Šolski pedagog na OŠ Grm

V DREVO

KOLESAR MED PLOČEVINO - Slovenska civilizacija in splošna kul
turna raven prebivalstva še ni tako visoko, da bi bili vozniki “oklopnikov” 
na štirih kolesih sposobni spoštovati kolesarja kot enakovrednega, a ne
primerno bolj ranljivega udeleženca v prometu. Na Dolenjskem, v Beli kra
jini in v Posavju razen nakaj metrov okoli novega mosta v Novem mestu 
tako rekoč ni kolesarskih stez. Kolesarji morajo tako slalomirati med 
pločevino, kot vedo, znajo in so sposobni. Koliko časa ? Zal do takrat, dokler 
se ne naveličajo stalne ogroženosti, če že prej ne končajo pod avtomobil
skimi kolesi. (Foto: l. V.)

SEVNICA - V sredo, 9. julija, 
ob 18.35 je 35-letna B. M. vozila 
osebni avto po lokalni cesti od 
Velikega Cirnika proti Kalu. V 
Svinjskem, kjer vozišče poteka v 
desnem ovinku po strmem klancu 
navzdol, je voznica izgubila oblast 
nad vozilom, tako daje avto zdrs
nil s ceste in trčil v drevo. Vozni
ca jo je odnesla brez poškodb, 
hudo pa seje poškodoval 44-letni 
sopotnik B. F.

ZGOREL TOVORNJAK v
VAHTA - V petek okrog pol ' 

dveh popoldne je državljan Hrva- j 
ške vozil tovornjaka po magist
ralni cesti M 4. Na Vahti je med 
vožnjo po klancu navzdol opazil, 
da seje pričelo na predpjem delu “ 
pod kabino kaditi. Vozilo je usta- p 
vil na bližnjem parkirišču, nato ^ 
pa je požar z^jel celotno kabino in 
se razširil na priklopnik. Vozilo je 
bilo v celoti uničeno, škode pa je 
za okoli 2,5 milijona tolarjev.

njo vasjo je zaradi prehitre vožnje 
zapeljal na travnat usek, kjer je 
vozilo drselo okoli 40 metrov, 
zdrsnilo preko travnatega nasipa 
ter udarilo s prednjim delom v 
zemljo, od koder ga je odbilo v 
zrak; po 9 metrih je vozilo obsta
lo na desnem boku. Pri trčenju in 
prevračanju se je voznik hudo 
poškodoval. Zaradi preloma prs
nega vretenca se zdravi v ljubljan
skem Kliničnem centru.

NI UPOŠTEVALA DESNEGA
PRAVILA - V nedeljo, 13. julija, ob 
8.50 je 23-letna G. M. vozila avto po
egionalni cesti od Krškega proti 
(režicam. V Spodnji Pohanci v 
rižišču ni upoštevala desnega pravi-

reg
Brežicam. , 
križišču ni upoštevala desnega pravi
la in trčila v avto, ki ga je vozil 62- 
letni P. B. Voznica seje hudo poško

dbedovala, lažje poškodbe pa je dobila 
tudi njena sopotnica 21-letna V. K.

po dolenjski 
deželi

• Če še vedno živite v prepri
čanju, da bivate v oazi miru, 
kjer se vam ne more zgoditi 
kaj hudega, se motite. Neka
teri dogodki so namreč že 
takšni, da bi “brez sramu ” 
konkurirali Divjemu zahodu. 
Kanček tega je pred dnevi 
okusil občan iz Trnja v tre
banjski občini, ko se je, nič
hudega sluteč, napotil po 
gozdni poti. Dohitel ga je H.
D. in od njega zahteval denar. 
Sprva bi se zadovoljil le s 
tisočakom, vendar mu na
padeni občan tega ni hotel 
dati, pač pa mu je ponudil 
200 tolarjev. Osumljenec z 
nadomestkom ni bil zadovo
ljen, zato je sam z roko pose
gel v oškodovančev žep in iz 
njega potegnil 1.200 tolarjev, 
občanu pa zagrozil, da tega 
policiji ne sme povedati. 
Seveda se oškodovanec tega 
ni držal, zato pa se je napa
dalec že srečal z možmi v 
modrem.
• Če smo še pred nekaj leti 
Slovenci množično hodili po 
nakupih na Hrvaško, lahko 
sedaj predvsem ljudje ob 
hrvaški meji opažajo obraten 
pojav: sosedje so dobesedno 
preplavili naše trgovine. In 
prav tiste v Brežicah so naj
bolj oblegane, seveda v vese
lje našim trgovcem. Na 5 
takšnih kupcev iz Hrvaške so 
v soboto naleteli tudi polici
sti. V avtu so imeli dva para 
športnih copat, žogice za te
nis in dve športni majici. 
Priznali so, da so to robo brez 
plačila vzeli v trgovini Forma 
v trgovinskem centru Inter- 
market v Brežicah.

Volja pomaga, a ne brez denaija
Gasilsko-reševalni center Novo mesto v letu 1996 posredoval 1.174-krat - Temeljita prenova 

gasilske stavbe - Sodelovanje s prostovoljnimi gasilci - Več časa za izobraževanje

NOVO MESTO - Gasilsko reševalni center Novo mesto (GRC) je ena 
od osredpjih območnih poklicnih gasilskih enot v Sloveniji. V letu 1996 
je center posredoval na terenu ob požarih in drugih nevarnih dogod
kih 1.174-krat. Letos je dogodkov, kamor je napotil svoje reševalne 
ekipe, sorazmerno več kot v preteklem letu, kar kljub razvejeni mreži 
prostovoljnih gasilskih društev govori v prid obstoja in krepitve poklic
ne gasilske enote. O koncu enote sicer ne razmišlja nihče, vprašanje 
pa je, ali vsi pristojni mislijo na to, da brezhibna poklicna gasilska enota 
z izurjenimi ljudmi, ki so na voljo ves čas, tudi nekaj stane.

podjetjih in drugod. Brez tega 
usposabljanja in brez rednega fi
nanciranja za stalno obnavljanje 
drage opreme od nas ne morejo 
zahtevati tako uspešnega dela, kot 
bi ga lahko, če bi bile omenjene 
stvari urejene.” Na kako plodna
tla bodo padla taka opozorila p

Objekte, s katerimi upravlja 
GRC, so v preteklosti zaradi po
manjkanja denarja slabo vzdrže
vali. “Lani smo predelali kotlovni
co in s tem prešli s trdih goriv na 
plin. Naložba je veljala več kot 7,7 
milijona tolarjev. Ob tem največ
jem zalogaju je potrebno posebej 
omeniti vsaj še nekaj: nekdanje 
skladišče za premog smo obnovili 
in tako dobili prostor tudi za našo 
bodočo trgovino,” je povedal Ciril 
Klemenčič, direktor - poveljnik 
GRC. Pri tem je pohvalil delavce 
GRC, češ da so delali zelo priza
devno pri vseh obnovitvenih de
lih. Le-teh je bilo ob omenjeni 
prezidavi še veliko.

Narava njihovega dela narekuje 
gasilcem GRC povezovanje z 
okoljem. Klemenčič je povedal, 
da center dobro sodeluje z občin
skimi gasilskimi zvezami Novo 
mesto, Trebnje, Metlika in s pro
stovoljnimi gasilskimi društvi z 
območja navedenih zvez. “Vsem 
prostovoljnim gasilskim društvom 
nudimo strokovno pomoč v servi
siranju protipožarne opreme, s 
tem da jim naših storitev ne zara
čunavamo. Sodelovanje s temi 
društvi bomo krepili tudi v bodo
če, predvsem na strokovnem pod
ročju in na intervencijah,” napo
veduje direktor - poveljnik GRC.

Čeprav delavci GRC z dokaza
no odgovornim odnosom do dela

• GRC, ki po Klemenčičevih be- (. 
sedah “pokriva” več kot 90 odst. c 
vseh nevarnih dogodkov na svo- r 
jem območju, je uspešen tudi ( 
drugače. Tako je sodeloval na t 
letošnjih delavskih športnih igrah j 
poklicnih gasilcev v Gornji Rad- k 
goni in skupnem seštevku točk t
dosegel prvo mesto. b

direktorja - poveljnika Klemen 
Čiča, bo pokazal čas, v katerem 
tudi ne bi škodilo nekaj več sode
lovanja novih občin, nastalih iz 
nekdanje občine Novo mesto.

L. M.

.

Ciril Klemenčič
lahko veliko naredijo, se tudi v 
tem zavodu s toliko opreme vse 
začne in konča pri denarju. Cen
ter dobiva tri četrtine potrebnega 
denarja preko novomeške občine 
iz državnega proračuna. Preosta
lo četrtino denarja novomeški 
poklicni gasilci zaslužijo na različ
ne načine, npr. s storitvami in od
dajanjem svojih prostorov v na
jem. Sedanji način financiranja je 
po Klemenčičevih besedah neust
rezen. “Obstoječi ključ financira
nja povzroča resne težave. Zara
di njega nam namreč zmanjkuje 
časa, ki je namenjen predvsem 
izobraževanju, uvajanju novih 
operativnih ukrepov in prijemov 
pri novih industrijskih procesih v

fcPp
FIČO SMETNJAK - NekdanjemV I 
avtu zastava 750, imenovanem^ \ 
fičko, zelo slabo kaže ob zaključki (
kariere. Pred dobrim letom je postd 
pred bloki v Ragovski ulici v Novell n 
mestu zabojnik za smeti, v katererf j 
se najde vse mogoče, edino denar ^ 
ja v njem ni. Kaže, kot da je ta avto j ^ 
postal “spomenik"soseščine. (FotO: f 
Jože Hartman) ^
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Rod gorjanskih tabornikov seje letos iz Želebeja 
ob Kolpi preselil v Podgozd ob Krki

PODGOZD - Taborjenje pod 
gozdom ob bstri reki so sanje 
vsakega tabornika, poletni tabor 
pa vrhunec taborniške sezone. 
Taborniki novomeškega Rodu 
gorjanskih tabornikov so se po 
več letih, ko so na začetku polet
nih počitnic postavili platnene 
domove v Želebeju ob Kolpi, pre
selili ob Krko, svoj tabor pa so 2. 
julija postavili na jasi ob v zgor
njem toku še vedno zeleni, a zara
di številnih pritokov precej mrzli 
dolenjski lepotici pod Podgoz- 
dom.

Tri dni kasneje se je za poldru
gi teden v 35 šotorov vselilo 66 
tabornikov, med katerimi je bilo 
26 medvedkov in čebelic pa 12 
gozdovnikov in gozdovnic in več 
starejših članov vodstva tabora. 
Da tabornikom ni bilo dolgčas, so 
poskrbeli vodniki pod vodstvom

taborovodje Andreja Kotnika in 
starešine Mojce Grein. Pripravili 
so izleta v Žužemberk in do Sv. 
Petra, spust s kanuji, večdnevni 
hajk s kolesi in kanuji do izvira 
Krke in nazaj do tabora, postav
ljali objekte iz sušic in se učili 
preživeti v naravi.

Taborovodja Andrej Kotnik je 
ob našem obisku v taboru Rodu 
gorjanskih tabornikov povedal, 
da je predvsem za mestne otroke, 
ki med taborniki prevladujejo, bi
vanje v naravi nepozabno doži
vetje in dragocena življenjska 
izkušnja. Tokrat se je tabora 
udeležila več kot tretjina članov 
Rodu gotjanskih tabornikov. Kot 
se za izkušenega tabornika spo
dobi, je posebej pohvalil taborne
ga kuharja Janeza Badovinca.

I. V.

|

Finku v Nemčiji nove točke UCI
Kolesarji Krke Telekoma so nastopili na dveh dirkah kategorije 1/5 v Nemčiji ■ Okvara Murnu 

preprečila več od 14. mesta - Fink pravi trenutek med ubežniki - Nemci premočni

Platneni domovi pod Podgozdom

Najbolj zadovoljni so Ljubljano v nedeljo prav gotovo zapuščali 
Brežičani, ki jim je okoli vratov viselo kar sedem medalj, od tega štiri zlate, 
za povrh pa je Lidija Novak zalučala 4-kilogramsko kladivo 43,32 m daleč, 
s čimer je popravila državni rekord za mlajše mladinke in med starejšimi 
tekmicami osvojila 3. mesto. Zmagala je Simona Kozmus, ki je s 50,14 m 
potrdila dobro pripravljenost pred mladinskim evropskim prvenstvom.

Brežiški metalci so največ, pet 
medalj, osvojili v metu kladiva, kjer 
sta jim pripadli tudi obe zlati meda
lji. TVetje zlato za brežiški Fit je v 
skoku v višino osvojil še mlajši 
mledinec Luka Planinc, kije moral 
za podvig med starejšimi preskočiti 
193 cm, četrto zlato medaljo pa sije 
v tradicionalni brežiški disciplini 
skoku ob palici pridobil Ivan Ko- 
stevc s 470 cm. Njegov uspeh je z 
drugim mestom s 460 cm dopolnil 
Boris Čurčič. Peto mesto je v izred
no izenačenem teku na 800 m s 
časom 2:00,71 dosegel Gorazd Div
jak, kije za zmagovalcem zaostal le 
pol sekunde prav tako peta pa je 
bila tudi Anja Čepin v metu kopja 
(33,44 m).

Sevničani so nastopili pretežno s 
tekmovalci, ki so se pred tednom 

•

' Trener brežiških metalcev Vlado 
Kevo je bil zmagovalec med trener
ji, saj so njegovi varovanci osvojili 
pet medalj. Poleg omenjenih med 
dekleti so brežiški metalci kladiva 
s 6-kilogramskim orodjem osvojili 
kar prva štiri mesta med fanti: 1. 
Primož Kozmus 65,26 m, 2. Vernes 
Mešič 54,72,3. Silvio Jagič 51,20,4. 
Sebastjan Drolc 44,16. Ob silnih 
uspehih svojih naslednikov Vlado 
Kevo, edini slovenski atlet, ki je v 
metu kladiva presegel 70 m, že 
razmišlja, da bi se od aktivnega 
nastopanja poslovil letos jeseni na 
brežiškem mitingu in se povsem 
posvetil trenerskemu delu, ki mu 
gre očitno izvrstno od rok. Ob tem 
rad pove, da namerava biti kot tre
ner še uspešnejši kot tekmovalec, 
stu naj bi mu prav njegov varovanec 
Primož Kozmus po njegovih napo
vedih že čez tri leta odvzel članski 
državni rekord.

izkazali že na državnem prvenstvu 
za mlajše mladince, zato v boju s 
starejšimi tekmeci niso pričakovali 
vidnejših uvrstitev, a brez medalje 
niso ostali. V teku na 800 m je na
darjena Petra Radišek s časom

2:14,22 priborila srebro, medtem ko 
je na 3.000 m Jasna Zagrajšek z 
10:49,98 osvojila nehvaležno četrto 
mesto. Omeniti velja še peto mesto 
Zagrajškove na 1.500 m, šesto na 
1.500 m, in sedmo mesto na 800 m 
Klavdije Tomažin ter šesto mesto 
Janje Košar na 3.000 m.

Thdi Novomeščani so podobno 
kot Sevničani med starejšimi mla
dinci nekoliko šibkejši kot pri mlaj
ših mladincih, kar pa je v Novem 
mestu posledica zelo slabih možno
sti za vadbo v času, ko so današnji 
starejši mladinci začenjali svojo 
športno pot med mlajšimi pionirji. 
Takrat je imel napol obnovljeni 
novomeški štadion namesto sodob
ne tartanske prevleke za vadbo 
popolnoma neprimerno asfaltno 
tekališče. Poleg tega na prvenstvu 
nista nastopila niti nadarjena mlajša 
mladinca Andrej Murn in Jernej

Kastelic, ki sta tekmovanje izpusti
la zaradi bližnjega nastopa na olim
pijskih dnevih mladih v Lizboni, 
kamor so se odpravili prav danes, na 
prvenstvu za starejše mladince pa 
jima medalja zagotovo ne bi ušla iz 
rok.

Kljub temu Novomeščani le niso 
ostali povsem brez medalj. Bron je 
v troskoku osvojila Manja Praznik 
(11,38 m), medtem ko je bila v isti 
disciplini Polona Bukovec četrta 
(11,03 m), obe pa sicer spadata še v 
kategorijo starejših deklic. Blizu 
medalje je bil tudi skakalec v dalji
no Gregor Rovan, vendar mu niti 
enkrat izmed šestih poskusov ni us
pelo zadeti pravilno dolg zalet, zato 
je njegovih 725 cm manj, kot je tre
nutno sposoben skočiti, za zmago
valcem Bistričanom Boštjanom 
Fridrihom pa je zaostal le za 18 cm.

Uidi odličnemu Šentjernejčanu 
Jožetu Vrtačiču ta teden ni šlo tako 
kot na prvenstvu za mlajše mladin
ce, a je s 728 cm v skoku v daljino le 
ulovil bron. Če bi ponovil dosežek 
izpred enega tedna (741 cm), bi bil 
za mesto višje in bi le za 2 cm zaostal 
za zmagovalcem.

I. V.

ŠE NAPREJ V ODLIČNI FORMI - Novomeški metalec diska Igor Primc 
(na sliki med vadbo) je ohranil odlično formo tudi po Sredozemskih igrah 
v Bariju. Če je bilo v prejšnjih letih zanj značilno precejšnje nihanje v 
pripravljenosti, so njegovi meti letos na vseh tekmovanjih skorajda enako 
dolgi, nekaj preko 63 m. Tako je bilo tudi prejšnji teden, ko je prepričljivo 
zmagal na nočnem atletskem mitingu v italijanskem Lignanu, s 63,48 m 
dolgim metom pa je med drugim premagal tudi drugouvrščenega z 
državnega prvenstva ZDA Andyja Blooma. Njegovo rezultatsko stabilnost 
gre pripisati tudi izpopolnjeni in popolnoma avtomatizirani tehniki meta s 
skokom, ki je na sliki dobro viden. (Foto: I. V.)

TABORNIKU JE DOMNARA VA - Tudi če dežuje, kot je prve dni tabor
jenja članov Rodu gorjanskih tabornikov (RGT) pod Podgozdom, 
tabornikom nikoli ni dolgčas. Treba se je naučiti zakuriti taborni ogenj, 
sestaviti šotor iz šotorskih kril, narediti papirnega zmaja, ki ga bo veter 
dvignil visoko nad vrhove smrek, ali kako sredi roških gozdov najti pot 
domov. Kljub vsemu pa je tabornik najbolj vesel, ko dežurni pokliče k 
obedu, saj čisti zrak in pohajanje po naravi človeka dodobra zlakoti. 
Na sliki: udeleženci tabora RGT čakajo na večerjo. (Foto: I. V.)

Štirje naslovi državnih prvakov med starejšimi mladinci in državni rekord za atlete brežiškega 
Fita • Thdi Sevničani, Novomeščani in Šentjemejčani niso ostali praznih rok

njega kroga, prav takrat pa je imel 
Murn okvaro in vidnejša uvrstitev 
mu je splavala po vodi, kljub vsemu 
pa se ni predal in je na koncu osvojil 
14. mesto.

Več sreče so imeli Novomeščani 
v nedeljo, ko je Bogdan Fink na 200 
km dolgi dirki po zelo razgibani 
krožni progi s šestim mestom osvojil 
novih 5 točka za lestvici UCI. Zna
čilnost dirke je bilo veliko število 
pobegov, ki so močno pripomogli k 
temu, da so najhitrejši dosegli 
poprečno hitrost 45 km/h.

Kolesarji Krke Telekoma so bili 
ves čas med najbolj dejavnimi, zara
di tega pa so lahko izkoristili tudi 
priložnost 15 km pred ciljem, da se 
je med sedmerico ubežnikov znašel 
tudi odlični novomeški šprinter 
Bogdan Fink, ki sicer ni mogel vse 
do cilja držati hudega tempa Nem
cev Millerja, Matta, Schincka in 
Sieversa, ki so si do cilja prikolesarili 
še 10 sekund prednosti. Kljub temu 
je šesto mesto lep uspeh za mlade
ga Novomeščana, bronastega z ma- 
dinskega svetovnega prvenstva v 
Angliji, novinca med poklicnimi 
kolesarji. Mervar, Filip in Eržen so 
na cilj pripeljali skupaj z glavnino, 
ki je za Millerjem zaostala natanko 
pol minute.

R. KASTELIC

Vlado Kevo

Fitovi mladinci so zlato zasijali

INTEL GRE NA 
BEGUNJŠČICO IN STOL

NOVO MESTO - Planinska sek
cija Intel servis bo v soboto in nede
ljo, 26. in 27. julija, pripravila dvo
dnevni planinski pohod na 2063 m 
visoko Begunjščico in 2236 m viso
ki Stol. Odhod avtobusa s parkirišča 
nasproti novomeške avtobusne 
Postaje bo v soboto ob 6. uri. Pohod 
bodo planinci začeli v vasi Draga, od 
koder se bodo napotili do Robleko
vega doma na Begunjščici, kjer bo 
priložnost za malico pred vzponom 
na vrh gore. Z vrha se bodo spustili 
do planinskega doma na Zelenici, 
kjer bodo prenočili. V nedeljo bodo 
pohod nadaljevali mimo Prešernove 
koče na Stolu, z vrha pa se potem 
spustili mimo Valavasorjevega do
ma do Žirovnice. Planinski pohod 
tehflično ni težak, je pa naporen, 
zato ga priporočajo le tistim, ki so 
na večurno hojo dobro pripravljeni, 
Pa tudi popolno planinsko opremo 
morajo imeti. Prijave zbirajo Ivan 
Rovan (342 360), Marko Rems (323 
124 in 26 811) in Tone Progar (22 
182), lahko pa svojo prijavo poveste 
tudi prijazni telefonski tajnici (323 
780).

PRVAK JE POLICIJA
METLIKA - V soboto so nogo

metaši odigrali zadnje kolo občin
ske nogometne lige, doseženi pa so 
bili naslednji izidi: Radoviča : Mla
dina 5:0, Grabrovec : Slamna vas 
1:1, Boršt : Metlika 1:1, Policija: 
Suhor 6:1, Rosalnice: Dobravice 0:0 
in Metlika II: Lokvica 2:2. Končni 
vrstni red: 1. Policija 20,2. Grabro
vec 18, 3. Radoviča 16, 4. Metlika 
15, 5. Boršt 13, 6. Mladina 11, 7. 
Slamna vas 10, 8. Metlika II 8, 9. 
Lokvica 7, 10. Suhor 6, 11. Ro
salnice 6,12. Dobravice 2. Najboljši 
strelec lige je bil Josip Janjac s 15 
Soli, pokal za fair play pa je prejelo 
moštvo Dobravice. V ligi je nasto
palo 120 igralcev.

NOVO MESTO - Del poklicnega kolesarskega moštva Krke Telekoma 
ta čas nastopa na etapni dirki na Poljskem, drugi del (Bogdan Fink, Uroš 
Murn, Branko Filip, Boštjan Mervar in Milan Eržen) pa je konec minule
ga tedna nastopil na dveh enodnevnih dirkah kategorije 1/5 v Nemčiji. Ob 
dejstvu, da so ob barviti mednarodni druščini nastopili tudi vsi najboljši 
nemški kolesarji, razen udeležencev dirke Tour de France, je bil nastop za 
Novomeščane dokaj uspešen.

Na sobotni 150 km dolgi dirki na 
krožni progi v okolici Berlina Novo-

Bogdan Fink

meščani niso imeli sreče. Že po 40 
km je glavnini ušlo 20 kolesarjev, 
med katerimi je bil tudi Uroš Murn. 
Ker je glavnina preveč zaostala za

PRVENSTVO
PADALCEV

NOVO MESTO - Aeroklub No
vo mesto bo od danes pa do nede
lje na letališču v Prečni organiziral 
državno prvenstvo v padalstvu, na 
klaterem bodo med 40 slovenskimi 
tekmovalci nastopili tudi člani 
državne reprezentance, ki sodi v 
sam svetovni vrh, z najboljšimi pa se 
bodo tokrat prvič pomerili tudi štir
je padalci domačega kluba. Danes 
bo začetek prireditve ob 18. uri, 
jutri, v petek, bodo ob 9. uri na 
sporedu figurativni skoki s pristanki 
na novomeški štadion, ob 15 uri 
bodo v Prečni skoki na cilj, s kateri
mi bodo nadaljevali v soboto ob 9. 
uri. V nedeljo ob 10. uri bodo 
udeleženci prvenstvo zaključili s 
skoki na splav na Krki pred gosti
ščem Loka. Med prvenstvom bo 
domači klub zbiral prijave za letoš
nji padalski tečaj.

Zmaga Zagorca in Keblja
Na kriteriju slovenskih mest kopica dobrih uvrstitev za 

Krko Telekom in Savaprojekt

Dve zmagi Novomeščanov in ko
pica uvrstitev med najboljših deset 
novomeške Krke Telekoma in krški 
Savaprojekt je izkupiček sobotne 
dirke za kriterij slovenskih mest v 
Cerknem. Prva zmaga je pripadla 
vse boljšemu Novomeščanu Alešu 
Keblju med dečki A, ki se mu je na 
Zmagovalnih stopničkah na tretjem 
mestu pridružil še njegov klubski to
variš Gorazd Matko.

Uidi med mlajšimi mladinci je šla 
Zmaga v Krko Telekom, prikolesaril 
Pa jo je Krčan Gregor Zagorc, ki je 
Judi edini iz novomeškega kluba, ki 
®o nastopil v Lizboni na olimpijskih 

' dnevih mladih. V tej kategoriji so se 
| med prvih deset uvrstili še trije člani 

Krke Tfelekoma: 5. Jure Zrimšek, 9.
1 Matevž Kastelic in 10. Gregor Šva- 
1 iger; medtem ko je bil kolesar 
• krškega Savaprojekta Primož Četr- 
1 ’•£ osmi. Pri starejših mladincih je 

dil Jože Puš peti, Peter Ribič (oba

Krka Telekom) šesti, Dejan Žni
deršič iz Savaprojekta pa sedmi.

Med dečki B je bil Janez Muhič 
drugi, Emir Tirič deveti in Boris 
Galamič deseti (vsi Krka Telekom), 
pri dečkih C pa je bil mladi član 
Savaprojekta Rok Zagorc šesti, 
Novomeščan Sašo Barantin pa de
veti.

Moštvo Savaprojekta se je v 
nedeljo udeležilo dirke za dečke A 
v znanem smučarskem središču 
Piancavallo v Italiji. V konkurenci 
70 tekmovalcev iz več držav so mla
di Krčani dosegli lep uspeh, saj so 
osvojili pokal za ekipno prvo mesto, 
med posamezniki pa je bil Gregor 
Kodrič tretji, Andrej Podlesnik peti 
in Mišel Zalokar enajsti. V soboto 
bodo dečki nastopili v Kranju, v 
nedeljo pa v Gabrju, kjer se bodo 
pomerili za pokal Dane.

I. V.

] MEDALJE S SREDOZEMSKIH IGER - Novomeški športniki oziroma 
J! (lani novomeških športnih klubov so s Sredozemskih iger prinesli tri me- 
'I dalje, srečali so se in obudili spomine na uspešne nastope pa so na spreje- 
■I tiu pri novomeškem županu, kjer so se za skupinski posnetek postavili Janez 
„ Štrukelj, direktor ženske rokometne reprezentance, kije na igrah osvojila 
. Mon, Karel Gačnik, trener Igorja Primca, Mojca Derčar, članica rokometne 
Reprezentance, Igor Primc, zmagovalec v metu diska, novomeški župan 

1 Franci Koncilija in Viki Turk, funkcionar teniškega kluba Krka Novo mesto, 
ki je zastopal Iztoka Božiča, srebrnega v igri parov. (Foto: I. V.)

ubežniki, sojo organizatorji izločili, 
da se na 14,5 km dolgem krogu kole
sarji ne bi ujeli in pomešali. Do raz
pleta dirke je prišlo na začetku zad-

TERLEP NA 
MADŽARSKEM

NOVO MESTO - V soboto, 12. 
julija, sta se člana aerokluba Novo 
emsto Danijel Terlep in Slavko 
Može udeležila tekmovanja za 
svetovni pokal v letalskem mode
larstvu v Tomsotu na Madžarskem. 
V kategoriji F-l-A je bil Terlep med 
72 tekmovalci iz 11 držav trinajsti, 
Može pa 34. Terlep se bo skupaj s 
klubskima tovarišema Damjanom 
Žuličem in Draganom Stankovičem 
avgusta udeležili svetovnega prven
stva na Češkem.

DVOJICE V VITI
TREBNJE - V športnem centru 

Vita v Trebnjem bodo jutri, v petek, 
18. julija, pripravili nočni rekreativ
ni turnir dvojic v tenisu. Prijavite se 
lahko še danes in jutri do 12. ure po 
telefonu (068) 44 990. Turnir se bo 
začel ob 17. uri.

Jure Rovan 
je enajsti v Evropi
V finalu slabše kot v 

kvalifikacijah
BREŽICE - Brežiški skakalec ob 

palici Jurij Rovan je edini izmed 
atletov z našega konca, ki nastopa v 
državni reprezentanci do 23. leta na 
evropskem prvenstvu v Hirkuju na 
Finskem. Rovan je svoj nastop na 
Finskem začel izvrstno, saj se je v 
četrtkovih kvalifikacijah s preskoče
nimi 540 cm brez težav uvrstil v fi
nale, kjer pa mu je šlo nekoliko 
slabše. Zataknilo se mu je že po 
uspešno preskočenih 520 cm in 
zadovoljiti se je moral zli. mestom.

Kljub temu njegova kvalifikacij
ska višina 540 cm obeta dobro se
zono, ki jo je Jure začel v Združenih 
državah Amerike, kamor se bo jese
ni že četrto leto zapored vrnil na 
študij. Če bo imel srečo s poškodbo, 
ki mu je nekoliko pokvarila začetek 
letošnje sezone tekmovanj na pro
stem, lahko od dolgolasega Brežiča- 
na kmalu pričakujemo, da bo mejo 
slovenskega rekorda premaknil pre
ko 560 cm.

Jutri in v soboto 
na velodromu

V Cešči vasi prvenstvo na 
kolesarskem dirkališču

NOVO MESTO - Konec 
tega tedna se bo kolesarska 
druščina spet zbrala v Novem 
mestu. V petek in soboto, 18. 
in 19. julija, bo kolesarsko 
društvo CTS na velodromu v 
Češči vasi pripravilo državno 
prvenstvo v dirkališčnih disci
plinah za vse mladinske in 
članske kategorije. V petek se 
bodo tekmovanja dopoldne 
začela ob 9.30 s finalom kro
nometra na 1000 m in nada
ljevala s predtekmovanji v več 
disciplinah. Popoldne se bo 
prireditev nadaljevala ob 
16.30, na sporedu pa bo finale 
zasledovalne vožnje na 2000, 
3000 oziroma na 4000 m, fina
le kronometra na 500 m ter kri- 
terijske dirke za vse tri kate
gorije.

V soboto ob 9.30 bodo na 
sporedu najprej predtekmo
vanja v.olimpijskem šprintu, v 
nadaljevanju pa še ekipna za
sledovalna vožnja ter finali v 
olimpijskem šprintu. V soboto 
ob 14. uri bodo na vrsti še finali 
v zasledovalni vožnji, prvenst
vo pa se bo končalo s finalni
mi obračuni v šprintu na 200 
m. Prijavljenih je več kot 70 
tekmovalcev iz sedmih sloven
skih klubov.
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Odgovori in popravki po § 9... • Odgovori in popravki po §

Sporočilo bralcem
V zakonu o javnih glasilih, ki 

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

Grozijo,
da se bodo izselili
Dol. list št. 27,10. julija

Zanimiv je sestavek pod gor
njim naslovom pisca A. Košmerla. 
Ob tem sem ugotovil, da se veli
ko premalo stori za ohranjanje 
proizvodnje in poseljenosti v 
odročnem in oddaljenem kraju 
Trava v občini Loški potok. Po 
vsej verjetnosti bi ta ugotovitev 
veljala še za občino Kočevje, kjer 
se po oceni prebivalcev iz odda
ljenih središč premalo stori za 
ohranjanje življa na demografsko 
ogroženih krajih. V predvolilnih 
pripravah je o teh vprašanjih 
mnogo govora, vendar se na to po 
končanih volitvah pozablja.

Slabo reševanje demografsko 
ogroženega naselja Trava je delno 
prikazano v omenjenem sestavku; 
tedaj so ocenili staro šolsko po
slopje na 220.000 mark v tolarski 

rotivrednosti. Po cenilcu grad- 
ene stroke je določena cena pre

visoka, ker se odloča o preselitvi 
iz tega kraja. Nekajkrat sem ugo
tovil podobne primere, ko so bile 
državne stavbe in državna stavb
na zemljišča v demografsko ogro
ženih krajih ocenjena previsoko in 
ni bilo interesentov za nakup teh 
nepremičnin. Posledica tega je, da 
mnoge take stavbe propadajo.

Iž tega je mogoče ugotoviti, da 
tisti, ki opravljajo cenitve, ne 
upoštevajo vseh okoliščin, ki so 
bistvene za določanje cene, zlasti 
ne lokacijskih pogojev in odda
ljenosti teh krajev od ostalih sre
dišč, možnosti varstva otrok, 
šolanja ipd. Čas bi bil, da bi pričeli 
probleme oživljanja odročnih in 
oddaljenih naselij reševati stvarno 
in bolj široko, ne pa po takih 
metodologijah o cenitvi nepre
mičnin, ki so za ta naselja nespre
jemljive. Zato bi bilo prav, ko bi 
izdelali podrobne razvojne pro- 
rame za demografsko ogrožene 
raje in v njih določili, da je po

trebno za oživljanje krajev ob meji 
tudi nekaj več prispevati, podob
no, kakor take zadeve rešujejo v 
drugih državah.

VIKTOR DRAGOŠ

Razstavi v 
ribniškem gradu 
in Miklovi hiši
Dol. list št. 27, 10. julija

Ob prireditvi Srečanje v moji 
deželi sem v okviru Miklove hiše 
s številnimi sodelavci pripravila 
razstavi Nova Štifta pri Ribnici 
(podnaslov: romska cerkev Mari
je vnebovzete) in Utrip muzeja.

Prva razstava je nastala na pod
lagi predhodnega raziskovalnega 
dela na filozofski fakulteti v Ljub
ljani. Informacija in gradivo sem 
dve leti zbirala med domačini in 
sedanjimi obiskovalci, srečala pa 
sem se tudi s tistimi, ki so še peš 
prihajali k Novi Štifti z območja 
Notranjske, Loške doline ter s 
Hrvaške. Z domačimi potrkoval- 
ci sem s pomočjo mag. Igorja 
Cvetka (Glasbenonarodopisni 
inštitut) posnela zvonenje pri 
Novi Štifti, ki ga sedaj slišimo lah
ko tudi na razstavi.

Številno gradivo in informacije 
sem dobila tudi v samostanski 
knjižnjci pri Novi Štifti. Pater 
Niko Žvokelj je za razstavo po
sodil več dokumentov, načrtov v 
zvezi s cerkvijo in samostanom ter 
čez dvesto let staro maketo, ki 
smo jo za to priložnost tudi resta
vrirali. Na razstavi sem predstavi

la začetke cerkve, njen razvoj in 
skrbnike pa tudi obiskovalce skozi 
različna časovna obdobja. Pri 
Novi Štifti smo si sposodili kip 
karmelske Marije, ki ga še nosijo 
štiri dekleta v procesijah, zahval
ne in svetniške slike.

Z razstavo Utrip muzeja sem 
poskušala predstaviti nekaj dejav
nosti Ribniškega muzeja. Prikaza
la sem pridobitve muzeja v zad
njih dveh letih. Zanje sta zaslužni 
ga. Katica Zorc in ga. Irena Arko. 
Prva nam je posredovala na fo
tografijah notranjost ribniškega 
gradu pred 2. svetovno vojno, 
druga pa predmete iz Miklove 
hiše.

Na tej razstavi se lahko seznani
mo tudi s projektom prenove 
Ribniškega muzeja, kar so pri
pravili sodelavci Mestnega muze
ja in ga. Taja Čepič, ki prenovo 
tudi strokovno vodijo. Ker pre
nova muzeja vključuje tematski 
sklop o ribniških izseljencih, sem 
predstavila tovrstno gradivo in 
povabila izseljence, da tudi sami 
posredujejo gradivo.

Obe razstavi sta odprti še cel 
mesec. Zahvaljujem se občini 
Ribnica in g. županu Jožetu Tan
ku, ki je razstavi finančno podprl, 
profesorju Vitu Hazlerju, doma
čemu zboru Trenutek, ki je sode
loval pri predstavitvi romarskih in 
drugih aktualnih pesmi, ter vsem, 
ki so pomagali, pa so ostali neime
novani.

Vaš novinar in dopisnik je v 
zvezi z otvoritvijo obeh razstav s 
svojim prispevkom pokazal, da se 
otvoritve ni udeležil ali pa je ho
dil z zavezanimi očmi in zaprtimi 
ušesi. Tako je pisal o stvareh, ki se 
niso dogajale. Kot avtorica razstav 
in tudi usmerjevalka na otvoritvi 
nič ne vem, da bi si ljudje ogledali 
kakšno prenovljeno sobo pod 
stolpom, ker bi to v ribniškem 
gradu težko-našli. Poleg tega v 
svojem naštevanju ne loči naslova 
razstave s posameznimi deli raz
stave. Že otrok bo znal razvrstiti 
pojme in ne bo dajal v isti koš živa
li in slona, ker je prvi nadrejeni 
pojem.

študentka etnologije 
LUCIJA KOS

Kočevski kmetje 
prisilno gojimo 
divjad
Dol. list št. 26, 3. julija

Nekritično in popolnoma oseb
no obarvano odprto pismo so po
slali nekateri kočevski kmetje na 
Ministrstvo za kmetijstvo in pre
hrano, ki je bilo tudi objavljeno 
navedenega datuma v Dolenj
skem listu.

Vse lepo in prav. Verjamem, da 
vam dela divjad veliko škode na 
“vaših” pašnikih. Vendar ste pri 
vseh vaših naštetih težavah in 
problemih pozabili na najvažnejšo 
stvar. Kdo vasje prosil, da pridete 
na kočevsko gojit živino? Živino 
bi radi gojili v predelu naše male 
dežele, ki je se kolikor toliko 
nedotaknjena in neokrnjena, kjer 
še živijo redke vrste divjih živali in 
zveri. To nam marsikdo v Evropi 
zavida. S tem ko ste prišli na 
Kočevsko - nekateri samo z voljo 
do dela - še ne pomeni, da imate 
več pravic kot avtohtona divjad.

Vem, da so imeli nekateri pred 
sabo edini cilj čim hitreje oboga
teti. Vi ste tisti, ki trgate divjadi od 
gobcev tisto, kar jim po naravni 
poti na njihovem področju pripa
da. Vi ste tisti, ki ste si sredi div
jine omislili intenzivno rejo gove
di in drobnice. Vi ste tisti, ki ne
upravičeno izrinjate divjad z nje
nega okolja. Pred drugo svetovno 
vojno je na tem področju živelo 
dvakrat toliko ljudi kot danes. Ti 
domačini so živeli od narave in z 
divjadjo. Od nikogar niso zahteva
li nobenih plačil zaradi škode, 
kajti njihovo gospodarjenje ni bilo 
v nasprotju z življenjem divjadi. 
Vaši predhodniki se niso šli ne
sprejemljivih farmskih gojitev 
živine, ki na to področje ne sodi.

Skrajni čas je, da kočevsko kra
jino spremenimo v narodni park. 
S tem bomo ta še neokrnjeni del 
narave zavarovali pred neljubimi 

rišleki, ki mislijo le na lastno 
orist. Sprašujem se, kdo dovo

ljuje takšno početje. Ali ni kočev
ski gozd tudi del naše naravne 
dediščine? Kdo ga dovoljuje izse- 
kavati in spreminjati v travnike in 
pašnike? Divjad je last vseh držav
ljanov Republike Slovenije, živi
na, ki se pase po kočevskih gozdo
vih, pa je zasebna lastnina. Denar 
za uplenjeno divjad lovci dajemo 
družbi, denar od živine pa gre v 
zasebni žep.

S tem ko ste pričeli kmetovati 
na Kočevskem in tam gojiti živino 
bi morali vzeti v zakup tudi neiz
podbitno dejstvo, da vam bo div
jad delala škodo, saj je bila tam 
pred vami in ima zato vso pravico 
tam tudi ostati. Za vse tiste, ki jim 
ta dejstva niso pogodu, je najbo
lje, da se vrnejo tja, od koder so 
prišli. Pustite kočevske gozdove 
pri miru in pustite divjadi še tisto 
nekaj malega neokrnjenega pro
stora, ki ga je vse manj! Tako je pri 
nas in v svetu. Vsega je kriv človek 
in njegov pohlep po podrejanju 
narave. Zaradi tega nastaja ozon
ska luknja, puščavski pesek pre
krije velike površine v Afriki, kjer 
so izsekali gozdove, da o nečlove
škem početju v gozdovih Ama
zonke sploh ne govorim. Pri nas je 
vse to v primerjavi z dogajanji v 
svetu neznatno. Je pa pri nas in 
naše. Zato ne smemo dovoljevati, 
da bi nekdo za tisto, kar je naravi 
storil zlega, zahteval še odškod
nino.

FRANC SVETEC 
Kostanjevica na Krki

Protest
internetovcev
Dol. list št. 27,10. julija

Mladi Janševi socialdemokrati 
so pred dnevi pred stavbo Teleko
ma v Novem mestu organizirali 
indolenten, a vendar upravičen, 
protest proti podražitvi telefon
skih pogovorov.

Še posebno skrbi dejstvo, da 
mladi SDS žaljivo eksponirajo in 
posredno stigmatizirajo civilne 
družbene skupine (homoseksual
ce), ki se morajo boriti za možnost 
enakovrednega nastopanja v 
družbi, boriti tudi proti nesodob
nim idejam, ki so očitno lastne 
mladim SDŠ. V ne tako oddalje
ni preteklosti lahko spoznamo 
politične sisteme, ki so, vpeljujoč 
take ideje, napravili mnogo gorja. 
Žal jih ni nihče pravočasno usta
vil.

Človek se v življenju znajde v 
najrazličnejših vlogah, v nekatere 
je postavljen, nekatere pa si izbi
ra sam, ne ene ne druge pa ne bi 
smele biti prepovedane, kolikor 
ne ogrožajo sočloveka, družbe in 
narave. Kje je meja, pa je vpraša
nje, ki se ga lotevamo vedno zno
va. Mladi SDS bi to mejo imeli 
očitno kar bodičasto.

Se nekaj zelo kratkega o inter
netu. Internet daje vsakemu posa
mezniku možnost izraziti svoje 
mišljenje ter ga dati v oceno kar 
najširšemu krogu občestva. Omo
goča svoboden pretok idej, zna
nja, storitev. V tem se izraža 
popoln liberalen duh tega medi
ja, saj zagovarja predvsem svo
bodo posameznika, svobodo miš

ljenja in delovanja, zagovarja 1 
družbo enakih možnosti in druž- , 
bo, v kateri je pomembna sposob
nost vsakega posameznika. Inter
net je simbol liberalnosti.

Mlajii liberalni demokrati smo 
skupaj z mnogimi drugimi prese
nečeni in osupli nad podražitvijo, 
saj v internetu vidimo novo komu
nikacijsko sredstvo, ki ima za raz
voj družbe mnogo posledic, mno
go pozitivnih momentov. Še bolj 
kot nad podražitvijo pa smo pre
senečeni nad nezainteresiranost
jo državnih in občinskih oz. mest
nih oblasti pri uvajanju in izkori
ščanju tega tehnološkega spozna
nja.

V preteklosti so podobna teh
nološka spoznanja korenito pred
rugačila družbo, vrednostne siste
me in način življenja ljudi. Samo 
spomnimo se na izum železnice, 
avtomobila, letala, če se omejimo 
le na transport. Prav internet je 
medij, ki bo vplival v prihodnosti 
na našteta sredstva in seveda na 
mnoge druge realnosti našega živ
ljenja. Nikakor mu ne gre odreka
ti pravice sobivanja v naši družbi. 
Nasprotno! V duhu liberalizma se 
bo internet s svojimi močmi tako 
ali tako usedel med nas. Vpraša
nje je le, ali ga bomo sprejeli kot 
prijatelja ali ne in ali mu bomo pri 
njegovem doseganju nas pomagali 
ali ga zavirali.

Internet vnaša mnoge spre
membe, ki jih morajo raziskovati 
sociologi, socialni psihologi, ekon
omisti, urbanisti, ekologi. Tudi na 
podlagi teh analiz bo potrebno 
prihajanje interneta v našo druž
bo postaviti na prave tirnice. Tir
nice, ki omogočajo lepo prihod
nost. Internet ustvarjamo ljudje in 
od ljudi bo odvisno, kakšen bo.

Glede podražitve pa bi veljalo 
mladim SDS svetovati tudi to, naj 
vprašajo direktorja Telekoma 
mag. Adolfa Zupana koliko naših 
državljanov si ne more privoščiti 
telefona, koliko jih ne more plače
vati niti telefonske naročnine. To 
so ljudje, ki o računalniku še sa
njati ne morejo, kaj šele, da bi 
temu dodali modem in naročnino 
za usluge interneta.

Verjetno bi na koncu morali 
pred nadaljnjim nastopanjem 
mladih SDS dobronamerno pred
lagati jim, naj si prej pozorno 
preberejo zajeten kup knjig, ki jih 
še čaka, da bodo sposobni času in 
družbi primerno, predvsem pa 
odgovorno in spoštljivo prezenti- 
rati in uveljavljati svoje ideje. V 
duhu liberalnosti pa jim podarja
mo še domače strani, ki jih lahko 
pridno zapolnjujejo s svojim raz
mišljanjem, sami pa bomo opa
zovali ali zorijo: http: //www.lds.si 
s pripisom: Za MLD Novo mesto.

Mladi liberalni demokrati 
in demokratke Novo mesto 

zanje: SAŠO STOJANOVIČ

LOV NA LISICO - Klub ljubiteljev klasičnih motociklov iz Ljubljane in 
KS skupnost Krmelj sta 28. junija organizirala orientacijsko vožnjo vete
ranskih vozil, znano pod imanom “Lov na lisico". V Krmelju se je zbralo 
kar 51 vozil, ki so nastopala v skupno štirih kategorijah. Tekmovanje je bilo 
sestavljeno iz etapne vožnje, ki jo je sestavljalo šest kontrolnih točk, in dveh 
spretnostnih voženj. Vsekakor je bilo tekmovanje prava paša za oči, daj so 
bili nekateri modeli že prav častitljive starosti. Na cilju so nato organizirali 
še spretnostno vožno, kjer so lahko sodelovali tudi gledalci. Vsi skupaj so 
se nato veseliti še dolgo v noč in druženje končali z obljubo, da se prihod
nje leto zopet srečajo v Krmelju. (Foto: Marjana Klanjšek)

NE W SIVINO QUARTET NAVDUŠIL - V okviru grajskih poletnih pri- j 
reditev je v Žužemberku v petek, 11. julija, nastopil New Swing Quartet. \ 
Predsednik turističnega društva Vlado Kostevc na koncu koncerta ni skrivali 
navdušenja nad občinstvom, ki je napolnilo grajsko dvorišče. Še vedno pa 
teče akcija zbiranja denarja za nadaljevanje obnove gradu, ki jo vodi od- 
bor za obnovo žužemberškega gradu. Se je čas, da podjetja in ustanove j j 
postanejo sponzorji in prispevajo svoj delež k tej akciji - in sicer lahko to 
storijo z nakazilom na tekoči račun št. 52100-645-50230 z oznako “Za 
grad” na naslov KS Žužemberk, Grajski trg 33. Oglase firm oziroma ime
na darovalcev bomo objavili v spominskem zborniku, ki bo predvidoma ' 
tiskan konec tega leta, pravi predsednik organizacijskega odbora dipl. inž. 
Slavko Gliha, ki skrbi za to, da bi se žužemberškemu gradu kmalu pisali 
boljši časi. (Foto: S. Mirtič)

NOVOMAŠNIKp. SIMON PETER BERLEC V AJDOVCU-Frančiškan j 
p. Simon Peter Berlec je imel v nedeljo dopoldne v Ajdovcu, od koder izhaja 
njegov rod, ponovitev nove maše, ki jo je imel v Ljubljani 29. junija. Patra c 
Simona so domačini v svoji sredi počastili z velikim veseljem, mu predahi e 
vino, kruh in sliko Ajdovca, da se bo spominjal njihove vasi in tega prazni-\ F 
ka. Frančiškan p. Simon Peter Berlec bo služboval v Novem mestu. (Foto\ I' 
S. Mirtič) F

GORJANSKI TABORNIKI V PODGOZDU - V začetku julija se je 
približno 70 tabornikov Roda gorjanskih tabornikov odpravilo v taborit v 
Podgozd, vasico ob reki Krki nedaleč od Dvora. Taborjenje je bilo prijet
no, saj so udeleženci lahko opravili nove veščine, npr. kuharja, higienika, 
pevca, uživali so v raziskovanju narave, v družabnih igrah ali pa v vožnji s 
čolni po Krki, kije tam še vedno čista in precej bogata z ribami. Obiskali 
so tudi Žužemberk in spoznavali ostale kraje v Suhi krajini. Vsem, še pose- § 
bejpa tistim, ki so taborili prvič, bo taborjenje ostalo v prijetnem spominu. 
(Foto: H. Murgelj)

JUBILEJNO SREČANJE - Pred kratkim je bilo že 3. jubilejno srečanj‘ z 
učiteljev in učencev Šole v gospodarstvu raznih strok v Sevnici. Letos ji -V 
tako minilo že celih 45 let, kar je ta generacija zaključila šolanje na orne j 
njeni šoli in opravila izpite za razne poklice. V Vrtovškovi gostilni se je tokrd' n 
srečalo 16 nekdanjih sošolcev, 4 sošolke in 2 učiteljici. Najprej je nekdanj t; 
sošolec Marjan Umek prebrat svoje pesmi, ki so objavljen v knjigi Odme4 1; 
srca, nato pa so z minuto molka počastili preminulega sošolca Alojzi b 
Staroveškega. Prijetno druženje so končali z obljubo, da se ob letu osorej S 
takrat v Olimju, zopet snidejo. (Foto: J. Teraž) \ if

LONČARSKA RAZSTAVA 1ZNOVEGA MESTA 
- V Dolenjskem muzeju so konec leta 1995 pripravili razstavo o 
obrti na Šentjemejskem polju z naslovom Od antičnega vrča do majolkf i 
za katero je kustodinja Ivica Križ letos prejela Valvasorjevo priznanji k 
Majhen delček te razstave s poudarkom na sodobnem lončarstvu na ter k 
področju so v torek, 8. julija, predstavili na razstavi v Liznjekovi domači} U 
v Kranjski Gori. (Foto: Martina P.)
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5. Ragljine počitnice na Prevolah
Mladi iz cele Slovenije - Številne dejavnosti v naravi - Obisk znanih glasbenikov in 
_______________________ strokovnjakov - Radijska oddaja Raglja

PREVOLE - Že peto leto se Prevole. Letos v šoli zaradi adap- kolikor ie tudi učiteljic

ude le ž u je j cT ne pozabiti h a k ti v ni h S '6 dVe V Da je šola lahko tudi med počit-
Doč tnk ki iflfnrSnn C* J ^ ‘ k> nicami koristna, se zavedajo rav-pocitnic, ki jih preživijo na OS so razdeljeni v sedem podskupin, natelj in učitelji OŠ Prevole, ki

trdno podpirajo projekt, ki slavi 
letos peti rojstni dan. Šolo so med 
poletjem spremenili v “veliko 
hišo”, otrokom pa želijo z aktiv
nostmi in zabavo popestriti nji
hove počitnice.

V tednu dni izvedejo številne 
dejavnosti, od športnih do bolj 
poučnih. Otroke so razveselili 
balonarji, gobarsko in lovsko 
društvo. Poleg številnih iger se 
lahko kopajo v reki Krki, vozijo z 
raftingom ali plezajo po umetni 
steni v Novem mestu. Sprehodili 
so se po okoliških vaseh in dan 
preživeli z domačini, jim pokaza
li znamenitosti kraja in spretnosti 
krajanov, od tega, kako delajo 
zobotrebce, do peke dobrot.

Obirali so lipovo cvetje in druge 
zdravilne rastline. Nepozaben je 
bil tudi letalski polet iz Prečne 
preko Suhe krajine in ogled igre 
na Muljavi. Spoznali so uporabo 
gline v kozmetične namene, 
zdravnici postavljali vprašanja in 
še bi lahko naštevala strokovnja
ke, ki mladim posredujejo števil
ne informacije na sproščen način. 
Zvečer se veselijo ob ognju, pet
ju, hrani, čas pa jim popestrijo še- 
gostje, kot sta Vili Resnik in rom
ska skupina. Konec tedna sledi 
priprava na radijsko oddajo Rag- 
lja, ki je na sporedu ob sobotah 
dopoldne na radiu Slovenija 1. 
Mladi poročajo o dogodkih, z go
sti delajo intervjuje in v oddajo 
povabijo goste. Solarji s Prevol so 
med letovanjem odprli tudi tr
govinico s sladkarijami, s tem de
narjem pa si plačajo končni izlet.

Zadnji dan naredijo tudi veliko 
torto, da se z njo posladkajo prav 
vsi pa še za naslednjo skupino os
tane. Ob qdhodu mladi svoje vtise 
strnejo v Šolsko kroniko. “V njej 
še nisem videl niti ene same slabe 
besede,” je lahko ponosno dejal 
ravnatelj sole Jože Hribar.

ANDREJA JERNEJČIČ

SEVNIČANI ZMAGALI V RAKETOPLANIH - Cmoja, Štricelj in Pfei
fer (od leve) se veselijo ekipne zmage na mednarodnem tekmovanju FAI v 
raketoplanih, dobre volje pa je bil tudi njihov predsednik Marjan Zidarič 
(na desni).

Zmagali v raketoplanih
Na VEGA CUP v Cerkljah prijetno presenetil mladi 

Miha Pfeifer
Nasmejana druga in letos zadnja skupina mladih iz cele Slovenije na ak
tivnem taboru na Prevolah. (Foto: A. J.)

Kjer vode ni brez žlebov
Na napeljavo javnega vodovoda čaka 5.000 prebivalcev

CERKLJE OB KRKI - Na leta- tekmovalca v vseh kategorijah

ŽUŽEMBERK - Po Dolenjski 
je še veliko vasi, kjer morajo ljud
je sami skrbeti za vodo. Nedavno 

1 sem bila na Cviblju pri Žužem
berku in se ustavila pri gospe 
Mariji Mrvar, po domače Meri 
Zajčevi. Okoli hiše in kozolca so 

i jmeli napeljanih polno žlebov, 
ij “Pri nas ni vodovoda, zato imamo 
i dva vodnjaka. Najprej smo imeli 
i enega, vanj gre 50.000 vode, ker 
- pa je vode pogostokrat zmanjka- 
: lo, smo sezidali še manjšega,” je 

povedala skromna in izredno pri
jazna gospa Mera.

Kadar je sušno leto, na vodo 
bolj pazijo, drugače pa jo normal
no uporabljajo. Ko je zmanjka, 
jim cisterno vode, v kateri je 6.600 
litrov vode, pripelje gasilsko 
društvo Žužemberk. Za njo je tre
ba odšteti 2.700 tolarjev, razliko 
pa doplača občina. “Letos nam je 
vode zmanjkalo v aprilu in so jo 
hitro pripeljali, tako da s tem ni
mamo težav. Vendar bi bilo lepše, 
fe bi imeli vodovod,” so povedali 
pri Zajčevih. Še večkrat zmanjka 
vode tistim domačijam, ki imajo 
veliko kmetijo.

Poleg domačij v zgornjem delu 
Cviblja vodovod ni napeljan še na 
Rebri, v Zaliscu, območju Križev, 
kjer so 4 vasi, in na celi ajdovski 
planoti, kjer je 9 naselij. Predsed
nik krajevne skupnosti Franc 
Škufca je dejal, da najpogosteje 
Zmanjka vode na ajdovski plano
ti, ki je tudi najbolj naseljena in 
kjer imajo največ živine. Do kon
ca junija so peljali 190-krat, od 
tega samo na ajdovsko planoto 
okrog 100-krat. Vodo vozijo trije

vozniki gasilskega društva Žu
žemberk. Največ vode so navozili 
maja, črpajo pa jo iz hidranta na 
Loki v Žužemberku.

Kdaj bo v vseh vaseh v Suhi kra
jini napeljan vodovod, je težko 
reči. Jože Baš, razvojni inženir za 
področje vodooskrbe pri novome
ški komunali, je dejal, naj bi na 
območju Križev gradili vodovod 
naslednje leto, na Rebri in v Zalis
cu je gradnja odvisna od denarja 
in od tega, kdaj bodo v občinskem 
planu, naj pa bi to bilo v nasled
njih treh letih. Zgornji del Cvib
lja je v višjem delu, kot je obstoječi 
rezervoar, zato se še ne ve, kdaj 
bodo napeljali vodovod. Na aj
dovski planoti pa naj bi naslednje 
leto pripravili dokumentacijo. Do 
konca leta bodo v komunali nare
dili srednjferočni plan, v katerem 
bo razvidno, kdaj bo dobilo vodo
vod vseh 5.000 prebivalcev, ki v 
Mestni občini Novo mesto še ni
majo napeljanega vodovoda.

ANDREJA JERNEJČIČ
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Hudičev tum pa sameva

Marija Mrvar

V KAMNIŠKIH ALPAH
JEZERSKO - 20 družin breži

ških planincev se je 11. julija 
utaborilo ob Planšarskem jezeru, 
od koder so nato vsako dopoldne 
hodili na različne pohode. Bolj 
izkušeni planinci so se odpravili 
po težjih poteh, mlajši pa po manj 
zahtevnih. Tako so planinci osvo
jili Kočno, Grintavec, Skuto, Ve
liko in Malo Babo... Popoldneve 
so preživljali ob različnih igrah in 
glasbi, s katero jih je zabaval har
monikar. Na predavanju gorskega 
reševalca pa so se poučili o varni 
hoji v gorah in o ravnanju ob 
nesrečah. Taborjenje so zaključili 
z razstavo risb, ki so nastale med 
njihovim druženjem.

: svetovni pokar v strimerjih 
(S6A) in daljinsko vodenih rake
toplanih (S8E) - VEGA CUP 97'. 
Organizatorju: Astronavtično-ra- 
ketnemu klubu Vega Sevnica so se 
poleg najboljših tekmovalcev pri- - 
javili še Čehi in Hrvati, medtem 
ko se vedno močni Slovaki zadnji 
hip premislili.

Med slovenskimi raketarji so se 
spet odlično odrezali Sevničani. V 
najmočnejši kategoriji - S6A je 
Sevničan Igor Štricelj s 3. mestom 
še povečal vodstvo v strimerju za 
SP. Štricelj je v prvem štartu po
stavil nov svetovni rekord s 520 
sekundami, vendar ga je že nekaj 
minut zatem še izboljšal Logačan 
Ivan Turk na 545 sekund. V stri
merju je sicer zmagal Hrvat Josip 
Pavlovič nad Turkom in Štricljem, 
Sevničani pa so dosegli še več vid
nih uvrstitev.

V daljinsko vodenih raketo
planih je zmagal Bogo Štempihar 
(MMK Logatec). Štricelj je prvič 
tekmoval in svoje eksperimenti
ranje s pol šibkejšim motorjem od 
konkurentov končal na 5. mestu. 
Prijetno pa je presentil najmlajši 
sevniški raketar, komaj 15-letni 
Pfeifer, v raketoplanih, saj je v 
kategoriji S4B nastopil prvikrat in 
že osvojil 2. mesto za Ljubljan
čanom Maticem Vrtačnikom 
(ARK Komarov) in pred izkuše
nim klubskim kolegom in nekda
njim svetovnim prvakom v stri
merju Dragom Percem.

ARK Vega je dobil ob koncu 
tega pomembnega mednarodne
ga tekmovanja priznanja domala 
vseh udeležencev za dobro orga
nizacijo. Pokale najboljšjm tek
movalcem je prispevala Športna 
zveza Sevnica, tokrat najboljšega

AKTIVNO DRUŠTVO 
UPOKOJENCEV

DOLENJSKE TOPLICE - 
Topliško društvo upokojencev, še 
najbolj pa odbor za srečanja in 
rekreacijo, res vsestransko skrbi 
za prijetno počutje svojih članov. 
Tako jih je društvo v juniju pope
ljalo na vseslovensko srečanje 
upokojencev v Celje, ob tem pa so 
si upokojenci ogledali še mar
sikatero štajersko znamenitost. 
Prav tako je priredilo vesel piknik 
na Jasi poleg zdravilišča, kjer so se 
v prijetnem razpoloženju udele
ženci tudi zavrteli ob zvokih 
glasbe. Vreme jim sicer ni bilo 
najbolj naklonjeno, vendar se že 
veselijo prihodnjih srečanj.

SREČANJE STAROSTNIKOV 
V PREČNI

PREČNA - KORK Prečna je 
tudi letos pripravila srečanje sta
rostnikov. Vesela druščina starej
ših krajanov se je zabavala in ple
sala do poznih večernih ur. Gos
pod Plut z nastopajočimi in vode
njem, ansambel Izvir in dobra 
postrežba na letališču Prečna so 
pripomogli, daje bilo vzdušje en
kratno. Hvala vsem, hvala aero
klubu Novo mesto za let in vsem 
darovalcem srečelova.

Kakšna usoda čaka zgodovinski spomenik v Soteski?
SOTESKA - Zgodnjebaročni 

vrtni paviljon na nekdanjem graj
skem parku ob razvalinah sote- 
škega gradu zapuščeno sameva ob 
cesti, ki vodi proti Straži. Tako 
imenovani Hudičev turn je, kot 
pravi ljudsko izočilo, dobil ime v 
času tlačanstva, ko so grofje v 
njem imeli priležnice, ki so jih iz
birali med hčerami tlačanov. 
Očetje so hčere zavarovali tako, 
da so jim porezali lica in jih 
popačili. Ljudje so se turna bali in 
niso hodili mimo njega.

Danes so v notranjnosti valja
stega stolpa ohranjene freske z 
vrtnimi prizori, ki jih je poslikal 
Almanach. Spomladi pa pred 
turnom zacvetijo bele narcise, ki 
žal končajo tudi pod motikami 
mimoidočih. Veliko boljše ni s 
Hudičevem turnom, ki gaje sicer 
Zavod za varstvo naravne in kul
turne dediščine Novo mesto resta
vriral, pred osmimi leti pa z vzdr
ževalnimi deli končal. Umetnost
ni zgodovinar Tomaž Golob je 
dejal, da so se s tem potrudili, da 
vrtni paviljon ne propade, če pa se 
bo kdaj obnovil, upajo, da se bo 
prezentiral kot tak.

Vendar Hudičev turn sameva, 
saj je zaklenjen, ključe pa imajo le 
na omenjenem zavodu. Vrata v 
poslikan prostor se odprejo le, če 
je za to interes. In letos se je, če 
odštejem moj obisk, to zgodilo 
enkrat. Pa še takrat sem presene- 
čefla obstala zaradi neposprav
ljenega prostora v notranjosti, ki

so ga delavci zapustili za sabo. Iz 
otroštva se spominjam lepo po
spravljenega in urejenga prostora. 
Čemu torej služi obnova, če same
va zaprt in nepospravljen pred 
obiskovalci?

Kaj se bo torej zgodilo s Hudi
čevem turnom, po besedah Toma
ža Goloba, nihče v Sloveniji ne ve. 
Žalostno je, da ne znamo izkori
stiti bogate zgodovine, ki se je 
ohranila skozi stoletja, in še bolj 
žalostno je, da tega ne znamo po
nuditi obiskovalcem. V tujini bi iz 
tega naredili turistično točko, od 
katere bi imela skorist cela vas. In 
tako bo Hudičev turn, kot še 
mnogo zgodovinskih stavb, same
val ob cesti. Verjetno mu je ime 
res usojeno in še naprej ostaja 
zaklet in hudičev.

ANDREJA JERNEJČIČ

Vrtni paviljon pri gradu Soteska

[ Anton Štampohar

Leto 1942 na Dolenjskem
Okupator je poleg predvojnih

I Naporov, največja sta bila v Novem
J toestu in Črnomlju, uredil zasilne 
J Napore tudi v nekaterih krajih s 
j Mojimi posadkami, npr. na Mirni. 
, Belogardisti so imeli zapor v Mur- 

!! novi kleti v Stopičah. Občasno je bil 
j toko natrpan, da so ujetniki v njem 
" lahko le stali. Pobijali sojih na hri-

l>u Lošč nad vasjo ali pri Šentjoštu.
I* I * * * V Septembra 1942 so ubili zaradi izda

je aretiranega sodelavca narodno
osvobodilnega gibanja, lesnega tr
govca Franca Fabjana iz Sadinje 
Vasi. Ko je žena Hedvika prišla v 
Stopiče poizvedovat za moževo uso- 
Jo, so ubili tudi njo. Eden od belo- 
Sardistov, sosed Fabjanovih, je po
vedal, da so jo ubili zato, ker je v 
Stopičah videla veliko belogardistov 
te svoje vasi in okolice, ki naj bi bili 
Po izjavah njihovih domačih v inter

naciji.
V belogardističnem zaporu na 

holenji Brezovici pri Šentjerneju je 
Bil tudi partizan Cankarjeve bri
gade, književnik Ivan Rob. Ujet je 

, Bil 22. januarja 1943 ob italijansko- 
belogardističnem napadu na parti

zansko bolnišnico na Selah. Tako 
‘ kot druge ujetnike sta tudi njega 
1 Zasliševala komandant 2. bataljona 
1 MVAC Milan Kranjc in kurat An- 
f ton Šinkar. Belogardisti so Roba in 
ir ujetega partizana Alojza Vdovča iz 
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Janeza Pelka iz Radovlje izročili 
Italijanom, ki sojih v skupini osmih 
talcev februarja 1943 ustrelili pri 
vasi Ligojna pri Vrhniki.

Nasilje nad zaporniki, tudi fizič
no, se je stopnjevalo od sredine leta 
1942. V novomeškem zaporu so 
belogardisti že avgusta z vednostjo 
in pristankom italijanskih oblasti 
postavili zaprte pred izbiro: ali 
naprej v internacijo ali vstop v 
MVAČ. Nekateri so klonili in spre
jeli orožje iz rok okupatorja, neka
tere so belogardisti k temu usodne
mu koraku prisilili proti njihovi vo
lji.

Točno število zaprtih po dolenj
skih in belokranjskih zaporih ni bilo 
nikoli ugotovljeno, saj ustrezna do
kumentacija ni v celoti ohranjena. .

Aretacije in preiskave
Me ukrepe, s katerimi je skušal 

okupator zavreti oboroženo vstajo, 
sodi aretacija aktivnih oficirjev in 
podoficirjev jugoslovanske vojske, 
starih do 60 let, ki so jo izvedli v noči 
na 20. marec 1942 in v naslednjih 
dneh. Istočasno so aretirali tudi 
slovenske orožnike, ki so odklonili 
služiti okupatorju. Vse so odpeljali 
v koncentracijsko taborišče v Go
narsu pri Palmanovi, kjer so kot 
civilni interniranci živeli v ločenem 
delu taborišča. S širšega območja 
Novega mesta jih je bilo odpeljanih

nad 200. V drugi polovici leta 1942 
so bili tisti od njih, ki so izrazili 
pripravljenost za vstop v belo gardo, 
izpuščeni, del pa se jih je vključil v 
partizansko vojsko po kapitulaciji 
Italije.

Vodstvo narodnoosvobodilnega 
gibanja, zlasti okrožni komite KPS 
Novo mesto, je že januarja 1942 
skušalo podoficirje in oficirje pri
dobiti za vstop v partizansko vojsko, 
toda v partizane so odšli le posa
mezni podoficirji, ki so vojaško ne
usposobljenim soborcem posredo
vali svoje strokovno znanje.

Uidi pripravljenost organizator
jev vstaje v Kostanjevici, da z orož
jem rešijo v samostanu zaprte oficir
je in orožnike, je ostala neuresniče
na, saj je večina aretiranih ponudbo 
zavrnila.

Med prvimi je šel januarja 1942 v 
partizane podoficir Drago Florjan
čič z Otočca, ki je bil kot komandir 
čete v Krškem odredu v boju z belo
gardisti sredi avgusta 1942 ranjen. 
Cez mesec dni so ga v bolnišnici na 
Žumberku ubili ustaši. V maju je 
odšel v Gorjanski bataljon narednik 
Anton Kambič, predvojni komandir 
orožniške postaje v Kostanjevici, za 
njim še ostali orožniki te postaje. V 
začetku pomladi 1943 je padel kot 
komandant Vzhodnodolenjskega 
odreda.

Drugo pot je ubral aktivni oficir

Jože Saje iz Šentlovrenca, ki je leta 
1941 postal član terenskega odbora 
OF Trebnje. Po razkrinkanju izdaj
stva Draže Mihailoviča je ostal nje
gov privrženec. Samovoljno je cen
zuriral “Slovenskega poročevalca” 
in skušal razširjati četniško litera
turo, zaradi česar je bil izključen iz 
OF. Italijani so ga internirali, toda 
leta 1943 je postal poveljnik notra
njskega četniškega odreda.

Drugi ukrep, ki so ga Italijani iz
vajali v boju proti narodnoosvo
bodilnemu gibanju, so bile hišne 
preiskave konec marca 1942, v kate
rih so iskali skrito orožje. Zaradi 
govoric, da skriva mokronoški žup
nik orožje za “belo gardo”, so pre
iskali župnišče, cerkev in društveni 
dom. Našli so tri stare bajonete, 
zaradi česar so župnika obsodili na 
mesec dni zapora, pogojno za dve 
leti, plačati pa je moral 500 lir globe 
in sodne stroške.

Temeljito so se Italijani lotili 
Novega mesta z okolico, saj so ga 
pregledovali kar štiri dni, a orožja 
niso našli.

Eden od razlogov za preiskave na 
Vinici in v Sečjem selu so bile “Slo
venske litanije”, ki sojih po domo
vih brali pri večernih molitvah, za 
kar so zvedeli Italijani. Zaradi njih 
je bil aretiran Franc Ostronič, ki je 
prebil v zaporu v Črnomlju in Met
liki blizu mesec dni. Poleg hiš so 
Italijani temeljito preiskali župnišče 
ter cerkev, kjer so našli list papirja, 
na katerem je bilo z roko napisano, 
da Italijani zatirajo naš narod, ter 
poziv k uporu. Pisca niso ugotovili, 
grafolog v Ljubljani pa je ugotovil, 
da pisava ni župnikova.

Hišne gospodarje, pri katerih so 
našli nekaj starih vojaških predme
tov, so odvedli v pisarno financarjev 
in jih hudo pretepli. Zatem so se z 
njimi nečloveško poigrali. Povedali 
so jim, da jih bodo zvečer postrelili. 
Dali so jim papir, da bi svojcem 
napisali poslovilna pisma, ter dovo
lili, da so jim v neomejenih količinah 
prinesli jesti in piti, češ saj je to zad
njikrat. Ko jim je bilo te barbarske 
komedije dovolj, so vse izpustili. O 
civilta Romana! je zapisal župnik v 
farno kroniko.

Talci in druge ustrelitve
Streljanje talcev je skrajna oblika 

maščevanja nad nedolžnim civilnim 
prebivalstvom v povračilo za akcije 
odporniškega gibanja in velja za 
vojno hudodelstvo. V poveljstvu 11. 
armadnega zbora so načrtovali stre
ljanje po prvih napadih partizanske 
vojske. Proglas o streljanju talcev sta 
24. aprila 1942 objavila visoki ko
misar Emilio Grazioli in poveljnik 
11. armadnega zbora general Mar
io Robotti. Že čez štiri dni so zaradi 
napada partizanov 2. grupe odredov 
na vojaški vlak pri Radohovi vasi v 
noči na 26. april ustrelili prvih šest 
talcev v Ljubljanski pokrajini. Iz 
novomeškega zapora so vzeli Ivana 
Majcna, Franca Žlajpaha in Franca 
Kodriča (vsi iz Mokronoga) ter Jan
eza Kramarja iz Spodnjih Vodal pri 
Tržišču, iz ljubljanskih zaporov pa 
sta bila pripeljana Nikola Tatalovič 
in Franc Turnšek. Močno zastražene 
so privedli do košate hruške pri Ra
dohovi vasi, kjer se je končalo njiho
vo 'življenje.

Prvi talci na tleh novomeškega

okrožja so bili ustreljeni 25. junija 
1942 ob pokopališkem zidu v Preč
ni. To so bili Jože Žarn, Marjan Jor
dan, Jože Koračin in Janez Sintič iz 
občine Kostanjevica ob Krki. Itali
jani so jih aretirali 27. maja, ko so 
iz Kostanjevice prodrli proti parti
zanskim položajem na Gorjancih, a 
se je zanje končalo tako, da so “na 
vso moč nazaj bežali v Kostanjevi
co”. Zato so svoj bes znesli nad 
aretiranimi in jih strahovito prete
pali, zlasti Jordana, pri katerem so 
našli pištolo. Čez nekaj dni so jih 
prepeljali v novomeške zapore, od 
Uim pa na morišče.

Iz razglasa o njihovi ustrelitvi, ki 
sta ga podpisala Robotti in Grazio
li, je razvidno, da so morali umreti 
v povračilo, ker so partizani usmrtili 
belogardistične organizatorje žup
nika Janka Komljanca iz Prečne in 
kaplana Henrika Novaka iz Hinj ter 
župnika Franca Nahtigala in kapla
na Franca Cvara iz Šentruperta. 
Italijani imen ustreljenih v razglasih 
niso navajali, uporabljali pa so ute
meljitev: “da je čas za predvideno 
aretacijo izvrševalcev zgoraj nave
denih zločinov potekel brez uspeha, 
je bilo odločeno ustreliti štiri osebe, 
ki so zagotovo krive teroristične in 
komunistične dejavnosti”.

Za smrt štirih talcev sta bila kri
va Josip in Marija Tfošt z Dolšc, ki 
sta jih izdala Italijanom, da so kopa
li strelske jarke. Dejansko so pri 
Avguštinah, tako kot so kasneje to 
delali tudi prebivalci drugih krajev, 
po nasvetu aktivistov OF kopali 
zaklonišča pred letalskimi napadi. 
Zakonca Trošt je Gorjanski bataljon 
zaradi ovaduštva v prvi polovici 
junija 1942 usmrtil.

DOLENJSKI LIST



TELEVIZIJSKI SPORED
Televizija si pridržuje pravico do 
»orebitBib sprememb sporedov!

ČETRTEK, 17. VII.
SLOVENIJA 1
7.15-1.10 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
10.15 VIDEORING
10.45 TEDENSKI IZBOR 

MOESHA, amer. naniz., 14/14
11.05 CADFAEL, angl. nadalj., 1/9
12.30 ROJEN MED DIVJIMI ŽIVALMI, 
franc. dok. nadalj., 7/13

13.00 POROČILA
13.05 KOLO SREČE, ponov. tv igrice
16.00 NOVICE IZ SVETA RAZVEDRILA
17.00 OBZORNIK
17.10 OTROŠKI PROGRAM

OUASIMODOVE ČAROBNE DOGO
DIVŠČINE, fran. serija, 13/26
17.35 TOM IN JERRY

17.45 LJUBEZEN BOLI, angl. nadallj., 6/10
18.40 KOLO SREČE, tv igrica
19.15 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 TEDNIK
21.00 MOŠKI IN ŽENSKE SO USTVARJE

NI ZA SREČO, franc. dram. 1/2
22.00 ODMEVI, VREME, ŠPORT
22.30 POLETNA NOČ

CAROLINE V VELEMESTU, amer. 
naniz., 18/23

22.55 SVILENE SENCE, amer. naniz., 15/22

SLOVENIJA I
9.00 Euronevvs -14.50 Poletna noč: Caroline 
v velemestu, amer. naniz., 17/23; 15.15 Svilene 
sence, amer. naniz., 14/22 - 16.00 Šport -18.30 
Filmski triki -19.00 Skrb za zemljo, angl. dok. 
serija, 10/13 -19.30 Dnevnik, vreme, šport -
20.05 Betty, franc, film - 21.50 Gibljive slike -
22.20 Aliča, evrop. kult. mag. -22.50 Koncert -
23.35 Koncert simfonmičnega orkestra SF

KANALA
10.45 Risana serija -11.05 Prosim, ne jejte 
marjetic (naniz.) -11.35 Tk čudna znaost -12.00 
Korak za korakom (ponov.) 12.25 Oprah show 
(ponov.) -13.30 ’alo, ’alo (ponov.) -14.00 Man
tis (ponov.) -15.10 Dannyjeve zvezde -16.10 
Rajska obala (ponov.) -16.35 Drzni in lepi 
(ponov.) -17.00 Oprah show -17.45 Drzni in 
lepi (nadalj.) -18.10 Rajska obala (naniz.) -
18.40 Charles je glavni (naniz.) -19.05 Srečni 
časi (naniz.) -19.35 Korak za korakom (naniz.) 
- 20.00 Ellen (naniz.) - 20.30 Eddie in križarji 
(film) - 22.05 Remington Steele (naniz.) - 22.55 
Avtovizija - 23.30 Tihotapci (naniz.) - 0.20 Vo
jak naj bo (naniz.) -1.15 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, 133/145) 
-13.10 Santa Barbara (serija) -14.45 Izobraže
valni program - 17.10 Tega leta... -17.40 
Poročila -17.50 Obalna straža (serija) -18.35 
Kolo sreče -19.10 Hrvaška spominska knjiga -
19.30 Dnevnik, vreme, šport - 20.15 Pustolov
ščina v Hrvaški (potop.-dok. oddaja) - 22.15 
Opazovanja - 22.35 Ekran brez okvirja - 00.30 
Štokholmski maraton (film)

HTV S
13.50 Tv koledar -14.00 Nasvidenje, otroci, 
fran. film -15.45 Potovanje -16.30 Maslinski 
dvorci (serija) -17.30 Telo in duša (serija) -
17.55 Risanka -18.05 Hugo, tv igrica -18.30 
Skrivnost vesolja (serija) -19.00 Županijska 
panorama -19.30 Dnevnik, vreme, šport -
20.35 Dosje X (serija) - 21.30 Sončni poletni 
dan, (tajvan. film)

PETER, 18. VII.
SLOVENIJA 1
7.15-1.50 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
10.00 VIDEORING
10.30 TEDENSKI IZBOR 

LJUBEZEN BOLI, ang. nadalj., 6/10
11.20 BETTY, franc, film

13.00 POROČILA •
13.05 KOLO SREČE, ponov.
13.35 OMIZJE
15.05 PERCUSSION PLUS, 3. del
15.35 GORE IN LJUDJE, ponov.
17.00 OBZORNIK
17.10 OTROŠKI PROGRAM 

ČEBELICA MAJA, ris. naniz., 2/24
17.35 DALEČ OD DVORCA - SVINJ
SKI PASTIR

17.50 SAGA O MCGREGORJEVIH, avst- 
ral. naniz., 16/26

18.40 HUGO, tv igrica
19.15 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.10 IGRE BREZ MEJA
22.00 ODMEVI, VREME, ŠPORT
22.30 POLETNA NOČ

CAROLINE V VELEMESTU, amer. 
naniz., 19/23
22.55 SVILENE SENCE, amer. naniz., 
16/22

SLOVENIJA I
9.00 Euronews -12.20 Tedenski izbor: Mostovi;
12.50 Slovenski utrinki; 13.20 Aliča, evrop. kult. 
mag. -13.50 Družinski človek, fran. film -15.20 
Jake in Ben, kan. nadalj., 9/13 -16.05 Zgodbe 
iz školjke -16.35 Poletna noč; Caroline v vele

mestu, amer. naniz., 18/23; 17.00 Svilene sence, 
amer. naniz., 15/22 -17.45 Zgodba o psihiatrih, 
dok. oddaja -18.35 Moški in ženske so ustvaije- 
ni za srečo, fran. drama, 1/2 -19.30 Dnevnik, 
vreme, šport - 20.05 Oddelek za umore, amer. 
film - 21.40 Nova scena - 23.10 V krvi, angl. dok. 
serija, 5/6 - 0.30 Kolesarska dirka

KANALA
10.40 Risana serija -11.05 Prosim, ne jejte 
marjetic (naniz.) -11.35 Ta čudna znanost 
(naniz.) -11.55 Korak za korakom (naniz.) -
12.20 Oprah show (ponov.) -13.25 Čharles je 
glavni (ponov.) - 13.50 Remington Steele 
(ponov.) -15.00 Karma -16.10 Rajska obala 
(ponov.) -16.35 Drzni in lepi (ponov.) -17.00 
Oprah show -17.45 Drzni in lepi (nadalj.) -
18.10 Rajska obala (nadalj.) -18.40 Charles je 
glavni (naniz.) -19.05 Srečni časi (naniz.) -19.35 
Korak za korakom (naniz.) - 20.00 Očka major 
(naniz.) - 20.25 Smith in Jones (naniz.) - 21.00 
Korak v pravo smer (film) - 22.40 Agonija (film) 
- 0.20 Ulica ljubezni (film) - 0.55 Karma

HTV 1
7.40 Tv spored - 7.55 Poročila - 8.00 Dobro 
jutro -10.05 Izobraževalni program -12.00 
Poročila -12.25 Marisol (serija, 134/145) -
13.10 Santa Barbara (serija) -14.15 Šalo na 
stran (hum. serija) -14.45 Izobraževalni pro
gram -17.35 Zvezdne steze -18.35 Kolo sreče 
-19.10 Hrvaška spominska knjiga - 19.30 
Dnevnik, VTeme, šport - 20.15 Dopuna - 21.30 
Modri biser Rovinja (prenos) - 22.20 Opazo
vanja - 22.45 Lepa naša - 23.55 Potovanje (dok. 
serija) - 0.45 Poročila

HTV*
13.05 Tv koledar -13.15 Bach in čeveljček 
(kan. film) -14.50 Hišice v cvetju -16.35 Mas
linski dvorci (serija) -17.30 Telo in duša (seri
ja, 70/160) - 17.55 Risanka -18.05 Hugo, tv 
igrica -18.30 Skrivnost vesolja (serija) -19.00 
Županijska panorama -19.30 Dnevnik, vreme, 
šport - 20.20 Zakon v L. A. (serija, 39/44) - 21.15 
Popolni tujci (serija, 6/24) - 21.45 Paparazzo 
(brit. film) - 23.20 2,4 otroka (hum. serija, 3/ 
6) - 23.40 Nekaj hudobnega (amer. film)

SOBOTA, 19. VII.
SLOVENIJA 1
7.15-2.20 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
8.05 OTROŠKI PROGRAM 

RADOVEDNI TAČEK
8.20 TABORNIKI IN SKAVTI
8.35 ZGODBE IZ ŠKOLJKE

9.05 PESMI PORABSKIH SLOVENCEV
9.35 TEDENSKI IZBOR

SAGA O MCGREGORJEVIH, avst- 
ral. naniz., 16/26
10.20 HUGO, tv. igrica
10.50 GUMIJASTI TARZAN, dan. film
12.10 TEDNIK

13.00 POROČILA
13.05 KARAOKE
14.05 STRELA Z JASNEGA, nem. naniz, 10/28
17.00 OBZORNIK
17.10 SVET NARAVE, angl. poljudnoznan. 

serija, 7/9
18.00 4X4, oddaja o ljudeh in živalih
18.25 OZARE
18.40 HUGO - TV IGRICA
19.15 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
19.50 UTRIP »
20.10 20 LET MELODIJ MORJA IN SONCA
22.30 ODMEVI, VREME ŠPORT
22.50 MELODIJE MORJA IN SONCA
23.20 POLETNA NOČ

CAROLINE V VELEMESTU, amer. 
naniz, 20/23
23.40 SVILENE SENCE, amer. naniz, 
17/22

00.30 TUJKA V MESTU, avstral. film

SLOVENIJA i
8.00 Euronews -15.00 Oddelek za umore, 
amer. film -16.45 Poletna noč: Caroline v vele
mestu, amer. naniz, 19/23; 17.05 Svilene 
sence, amer. naniz, 16/22- 17.50 Nova scena, 
pon. -19.30 Dnevnik, vreme, šport - 20.00 
Brubaker, amer. film - 22.05 National geo- 
graphic, amer. dok. serija, 3/20 - 22.55 V vrtin
cu - 23.25 Sobotna noč

KANALA
10.00 Kaličopko -11.00 Risana serija -11.20 
Kapitan Planet -11.45 Najstniki proti vesoljcem 
(naniz.) -12.10 Korak v pravo smer (ponov. fil
ma) -13.50 Vitez za volanom -14.40 Daktari 
(naniz.) -15.35 Charles je glavni (ponov.) -
16.00 Alf -16.30 Mupet show -17.00 Aladin; 
Račje zgodbe -17.50 Miza za pet (nadalj.) -
18.40 Atlantis -19.25 Dva neumna psa (risana 
serija) - 20.00 Phar Lap (film) - 21.50 Roka 
pravice (naniz.) - 22.35 V sili (film) - 0.10 Vroči 
pogovori - 0.20 Njene modre oči (erotični film)

HTV 1
9.25 Tv koledar - 9.35 Poročila • 9.40 Program 
in otroke -10.55 Risanka -11.30 Ljudje in kraji 
v Afriki (dok. serija) -12.00 Poročila -12.25 Šalo 
na stran (hum. serija) -12.55 Tudi to je življenje 
(serija, 1/19) -13.45 Popolnoma majhni ljudje 
(amer. film) -15.45 Briljanten -16.30 To je 
Amerika (dok. serija, 3/12) -17.00 Z jadri okoli 
sveta (potopisna serija) -17.30 Poročila -17.35 
Živa resnica -18.05 Ponos in pomislek (serija) - 
19.03 V začetku je bila Beseda -19.10 Hrvaška 
spominska knjiga ■ 19.30 Dnevnik, šport, vreme 
- 20.15 31. mednarodna folklora (prenos) - 21.25 
Stric Buck (amer. film) - 23.05 Opazovanja -
23.25 Svet zabave - 23.55 Nočni program

HTV*
12.35 Tv koledar -12.45 Obalna straža -15.45 Telo 
in duša -17.35 Zakon v L. A. (serija, 39/44) - 18.20 
Moč morja (dok. serija, 3/6) -19.15 Risanka -19.30 
Dnevnik, vreme, šport - 20.15 Glasba - 21.15 Vran
sko jezero - 21.45 Vidikon - 22.30 Velika votlina -
23.05 Hišice v cvetju (serija, 13/45)

NEDELJA, 20. VII.
SLOVENIJA 1
7.15 - 23.25 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
8.45 OZARE
8.50 OTROŠKI PROGRAM 

ČEBELICA MAJA, risana naniz.
9.15 OTROCI POLDERJEV, nizoz. 
serija, 3/6
9.30 4X4

9.55 EVANGELIČANSKO BOGOSLUŽJE, 
prenos iz Pečarovcev

11.00 ROJEN MED DIVJIMI ŽIVALMI, 
amer. dok. serija, 8/13

11.30 OBZORJE DUHA
12.00 DLAN V DLANI
12.30 LJUDJE IN ZEMLJA
13.00 POROČILA
13.05 IGRE BREZ MEJA, ponov.
15.30 DEKLETA PRIHAJAJO, amer. film
17.00 OBZORNIK
17.10 OTROŠKI SVET, amer. naniz, 6/12
17.40 PO DOMAČE
19.05 RISANKA
19.15 LOTO
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
19.50 ZRCALO TEDNA
20.10 KAMRA
21.15 MOŠKI ŽENSKE
22.05 ODMEVI, VREME, ŠPORT
22.15 POLETNA NOČ

CAROLINE V VELEMESTU, amer. 
naniz, 21/23
22.40 SVILENE SENCE, amer. naniz, 
18/22

SLOVENIJA S
8.00 Euronevvs - 9.55 Konec tedna, nadalj, 3/7 -
10.50 Tedenski izbor: V vrtincu -11.20 Poletna 
noč: Caroline v velemestu, amer. naniz, 20/23;
11.40 Svilene sence, amer. naniz, 17/22 -12.25 
Šport -15.00 Opera - 18.15 20 let melodije mor
ja in sonca, ponov. -19.30 Dnevnik, vreme, šport 
- 20.00 Alpe Jadran - 20.30 Goli, avstral. naniz, 
6/6 - 21.30 Svet čudes, avstral. dok. nadalj, 11/ 
13 - 21.55 Šport - 22.35 Koncert

KANALA
10.00 Kaličopko -11.00 Risana serija -11.20 
Kapitan Planet (risana serija) -11.45 Super 
samuraj (nanioz.) -12.10 Phar Lap (filma) -
14.00 Atlantis (ponov.) -14.45 Miza za pet 
(ponov.) -15.25 Dva neumna psa (ponov.) -
16.00 Alf (naniz.) -16.30 Mupet show -17.00 
Severni medved (mlad. film) -17.55 Lovec na 
krokodile (dok. oddaja) - 18.40 Kung Fu 
(naniz.) -19.30 Sam svoj mojster (naniz.) -
20.00 Ko se sanje uresničijo (film) - 21.35 
Odklop - 22.05 Nevami Havaji (film)

PONEDELJEK, 21. VII.
SLOVENIJA 1
7.15-0.20 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
11.05 VIDEORING
11.35 TEDENSKI PROGRAM 

OTROŠKI SVET, amer. naniz, 6/12
12.00 LJUDJE IN ZEMLJA
12.30 UTRIP
12.45 ZRCALO TEDNA

13.00 POROČILA
13.05 HUGO, ponov.
14.10 TEDENSKI IZBOR 

KAMRA •
15.10 MOŠKI ŽENSKE

15.55 DOBER DAN, KOROŠKA
17.00 OBZORNIK
17.10 OTROŠKI PROGRAM 

RADOVEDNI TAČEK
17.25 MEJNIKI, nem. dok. serija, 8/50

17.45 JAKE IN DEBELUH, amer. naniz, 16/23
18.40 LINGO, tv igrica
19.10 RISANKA
19.15 ŽREBANJE 3 X 3
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 ŽUPNIK ZA 10 TEDNOV, angl. na

dalj, 4/6
21.00 DOSJE
22.00 ODMEVI, VREME, ŠPORT
22.35 POLETNA NOČ

CAROLINE V VELEMESTU, amer. 
naniz, 22/23
22.55 SVILENE SENCE, amer. naniz, 
19/22

SLOVENIJA S
9.00 Euronevvs -12.45 Na potep po spominu -
13.50 Tedenski izbor: Šport; 14.20 Pesmi porab- 
skih Slovencev; 14.50 Obzorje duha; 15.20 Kon
cert; 16.35 Goii, avstral. naniz, 6/6 -17.30 Po
letna noč: Caroline v velemestu, amer. naniz, 
21/23; 17.50 Svilene sence, 18/22; 18.35 V krvi, 
angl. dok. serija -19.30 Dnevnik, vreme, šport -

• 20.05 Karaoke - 21.05 Bratovščina sinjega gale
ba, mlad. nadalj. - 21.40 Nova dognanja, angl. 
dok. oddaja - 22.30 Brane Rončel izza odra

KANALA
10.45 Risana serija -11.05 Prosim, ne jejte 
marjetic (naniz.) -11.35 Ta čudna znanost -
12.00 Korak za korakom -12.25 Oprah shovv 
(ponov.) -13.30 Alf (ponov.) -14.00 Kung Fu

(ponov.) -15.10 Dannyjeve zvezde (ponov.) -
16.10 Rajska obala (nadalj.) -16.35 Drzni in lepi 
(ponov.) -17.00 Oprah shovv -17.50 Drzni in 
lepi (nadalj.) -18.15 Rajska obala (nadalj.) -
18.45 Charles je glavni (naniz.) -19.10 Srečni 
časi (naniz.) -19.35 Korak za korakom - 20.00 
Princ z Bel Aira (naniz.) - 20.30 Rojena včeraj 
(film) - 22.10 Osumljeni (naniz.) - 22.55 ’alo, 
’alo (naniz.) - 23.30 Vražja novinarja (naniz.) - 
0.20 Klic dolžnosti -1.10 Dannyjeve zvezde

TOREK, 22. VII.
SLOVENIJA 1
7.15-0.30 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
9.55 VIDEORING
10.25 TEDENSKI IZBOR

JAKE IN DEBELUH, amer. naniz, 16/23
11.15 JAZ, POROTA, amer. film

13.00 POROČILA
13.05 LINGO, TV IGRICA
13.45 TEDENSKI IZBOR 

PO DOMAČE
15.05 DOSJE

15.55 MOSTOVI
17.00 OBZORNIK
17.10 OTROŠKI PROGRAM 

TABORNIKI IN SKAVTI
17.25 OTROCI POLDERJEV, nizoz. 
naniz, 4/6
17.40 HANA LOVISAfšved. naniz, 3/5

17.45 HAVAJSKI DETEKTIV, amer. naniz, 
5/25

18.40 KOLO SREČE, tv igrica
19.15 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 ZAJTRK PRI T1FFANIJU, amer. film
21.50 ODDAJA O TURIZMU
22.10 ODMEVI, VREME, ŠPORT
22.45 POLETNA NOČ

CAROLINE V VELEMESTU, amer. 
naniz, 23/23
23.05 SVILENE SENCE, amer. nadalj, 
20/22

SLOVENIJA 2
9.00 Euronevvs -14.25 Tedenski izbor: Sobotna 
noč; 16.25 Dlanv dlani -16.55 Poletna noč: Caro
line v velemestu, amer, naniz, 22/23; 17.20 
Svilene sence, amer. naniz, 19/22 - 18.05 Alpe 
Jadran -18.35 Župnik za 10 tednov, angl. nadalj, 
4/6 -19.30 Dnevnik, vreme, šport - 20.05 Razga
ljeni Hollywood, angl. dok. naniz. - 21.00 Osam
ljeni planet, avstral. pustolov. serija - 21.45 Daj 
še enkrat, Sam, amer.film - 23.10 Švet poroča

KANALA
10.45 Risana serija -11.05 Prosim, ne jejte mar
jetic (naniz.) -11.35 Ta čudna znanost (naniz.) -
12.00 Korak za korakom (ponov.) -12.25 Oprah 
shovv (ponov.) -13.30 ’alo, ’alo (ponov.) -14.00 
Osumljeni (ponov.) -15.10 Atlantis (ponov.) -
16.10 Rajska obala (ponov.) -16.35 Drzni in lepi 
(ponov.) -17.00 Oprah shovv (ponov.) -17.50 
Drzni in lepi (nadalj.) -18.15 Rajska obala (nad
alj.) -18.45 Charles je glavni (naniz.) -19.10 
Srečni časi (naniz.) -19.35 Korak za korakom 
(naniz.) - 20.00 Družinske zadeve (naniz.) - 20.30 
Štrašilo in gospa King (naniz.) - 21.15 Odklop -
21.55 Nenavadna doživetja - 22.40 ’alo, ’alo 
(naniz.) - 23.10 Vročica noči (naniz.) - 0.00 Berg- 
erac (naniz.) - 0.50 Samotne sledi (dok. oddaja)

SREDA, 23. VII.
SLOVENIJA 1
7.15-0.30 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
9.30 VIDEORING
10.00 TEDENSKI IZBOR

HAVAJSKI DETEKTIV, amer. naniz, 
5/25
10.50 ZAJTRK PRI T1FFANIJU, amer. 
film
12.35 SVET ČUDES, avstral. dok. na
dalj, 11/13

13.00 POROČILA
13.05 KOLO SREČE, ponov.
13.35 MELODIJE MORJA IN SONCA
15.35 SVET NARAVE, angl. poljudnoznan. 

serija, 7/9
17.00 OBZORNIK
17.10 OTROŠKI PROGRAM
18.10 HOGANOVA DRUŠČINA, amer. na

niz, 1/26
18.40 KOLO SREČE, tv igrica
19.15 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 CADFAEL, angl. nadalj, 2/7
22.00 ODMEVI, VREME, ŠPORT
22.35 POLETNA NOČ

PACIFIC DRIVE, avstral. nadalj. 1/39
23.05 SVILENE SENCE, amer. naniz, 
21/22

SLOVENIJA I
9.00 Euronews -16.10 Tedenski izbor: Svet 
poroča; 16.40 Turistična oddaja -16.55 Polet
na noč: Caroline v velemestu, amer. naniz, 23/ 
23; 17.20 Svilene sende, amer. naniz, 20/22 -
18.05 National geographic, amer. dok. serija, 
3/10 -18.55 Filmski triki -19.30 Dnevnik, 
vreme, šport - 20.00 Športna sreda - 22.30 
Omizje - 0.00 Slovenski jazz

KANALA
10.45 Risana serija -11.05 Prosim, ne jejte mar
jetic (naniz.) -11.35 Ta čudna znanost -12.00 
Korak za korakom (ponov.) -12.25 Oprah show 
(ponov.) -13.30 'alo, ’alo (ponov.) -13.55 Berge- 
rac (ponov.) -15.10 Pod ledom (ponov.) -15.40 
Avtovizija (ponov.) -16.10 Rajska obala (ponov.) 
-16.35 Drzni in lepi (ponov.) -17.00 Oprah show 
-17.50 Drzni in lepi (nadalj.) -18.15 Rajska oba
la (nadalj.) -18.45 Charles je glavni (naniz.) -
19.10 Srečni časi (naniz.) -19.35 Korak za kora
kom (naniz.) - 20.00 Nora hiša (naniz.) - 20.30 
Oko za oko (film) - 22.15 Mantis (naniz.) - 23.00 
'alo, 'alo (naniz.) - 23.30 Oprahin gost - 0.20 Živ
ljenje v mestu (nadalj.) -1.10 Živeti danes -1.40 
Šopek uspešnic (dok. oddaja)

14

ELEKTRIKA DO PRETVORNIKA - Redke so vasi v kolpski dolini, ki 
lahko nemoteno spremljajo programe TV Slovenija. Zaradi razgibanosti 
terena so pred leti na najvišjih hribih zgradili manjše pretvornike. Od leta 
1970 nad Kužljem obratuje pretvornik, a je v slabih vremenskih razmerah 
za nekaj deset naročnikov sprejem nacionalne televizije vseeno otežkočen. 
Zato so se v RTV Slovenija odločili, da do pretvornika napeljejo električno 
energijo in zamenjajo dotrajano opremo. Pred dnevi so s helikopterjem 
slovenske policije do vrha pripeljali kable in drugo opremo. Naložba bo 
RTV stala okoli enajst milijonov tolarjev. Pretvornik naj bi začel z obrato
vanjem septembra ali oktobra. Na fotografiji: Helikopter pelje hišico za 
opremo do pretvornika nad Lazcem. (Foto: Milan Glavonjič)

KAJ JE S KABELSKO 
TELEVIZIJO?

LOŠKI POTOK - Že pretekli 
mesec so na dokaj slovesen način 
odprli novo telefonsko centralo in 
kabelsko televizijo. Kaže pa, da 
zadeva le ni tako preprosta, kot se 
je naročnikom obljubljalo. Do re
levantnih podatkov je težko priti, 
menda pa je že nekaj priključkov 
v naselju Hrib. Nasploh se naroč
niki jeze, še zlasti tisti, ki so že 
pred nekaj meseci plačali ves 
prispevek za priključek, tisti pa, ki 
plačujejo obročno, groze, da ne 
bodo plačali vse dotlej, dokler ne 
bo sistem obratoval. Nikomur ne 
gre v račun, da že kar dolgo kredi
tirajo izvajalca. Morda bi bilo le 
spoštljivo do občanov, da bi kdo 
povedal, kaj je vzrok, da so KTV 
odprli, a še vedno ne deluje. 
Resnici na ljubo je le treba zapi
sati, da je pogodbeni rok za do
končanje menda mesec oktober.

MISS ALPE-ADRIA 
NA OTOČCU

OTOČEC - V soboto, 18. 
julija, bo v restavraciji Tango 
na Otočcu mednarodno le
potno tekmovanje, izbor miss 
Alpe-Adria. Program bo po
vezovala Jana Kandare, za 
ples pa bo igral ansambel 
Objem.

VITRA PODOBO NA ! 
OGLED POSTAVI

NOVA ŠTIFTA - Center za j 
uravnotežen razvoj je v sklopu; i 
mednarodnega prostovoljnega! i 
delovnega tabora, ki med 14. in i 
26. julijem poteka pri Novi Štifti, 1 
v ponedeljek, 14. julija, vtamkajš- 1 
nem samostanu odprl tabor in 
razstavo “Vitra podobo na ogled I 
postavi”. Predstavili so tudi ob
močje projekta Dežela suhe robe-

FERO NE MORE POZABITI - Znani novomeški posebnež, oče Malt \
klinike cinizma in skupaj s prijateljem Marjanom Pirnarjem tudi veliki 
rokovske zabave na Otočcu Franci Kek - Fero nikakor ne more pozabit! 
uspešnega podviga. Na tisoče zadovoljnih ljubiteljev grmenja električnih | 
kitar, ojačenih pevskih glasov in bobnov, še več kot le pokriti stroški orgO' j 
nizacije in ugodni odmevi v javnih občilih so fanta spodbudili, da žt J 
razmišlja tudi o prireditvi Rock Otočec 98. Podporo bo dobil, saj ra zet 
nekaterih od alkoholnih hlapov utrujenih rokerjev in nekaj kvadratnih 
metrov in gramov uničene trave izgredov ni bilo. Pa naj še kdo reče, di> 
rock glasba vzpodbuja nasilje! Prireditev je morda res nekoliko zmotila mil 
otoškega visokega turizma, a so imeli tudi Krkini zdraviliščniki nekaj oo 
tega, saj gneča pred njihovimi osvežitve polnimi stojnicami oba dva dnevi ^ 
niti malo ni ponehala. (Foto: I. V) h

DESET 
DOMAČIH

Žreb je za sodelovanje pri oblikovanju lestvice Studia D in Dolenj
skega lista dodelil nagrado Branki Femec iz Odrge 21, p. Tkebpje. 
Nagrajenki čestitamo!

Lestvica, kije na sporedu vsak ponedeljek od 16.15 do 17. ure, je ta 
teden takšna:
1. (1) Fantje muzikantje - ANS. IVANA PUGLJA
2. (8) Pod Gorjanci smo doma - MLADI DOLENJCI
3. (2) Laboda - ANS. LABOD
4. (6) Ne pozabi - ANS. LABIRINT
5. (3) Prijatelji gora - ANS. VASOVALCI
6. (4) Dolenjski cviček - ANS. AKORD
7. (5) Kruh ponoči spi - ANS. TONIJA VERDERBERJA
8. (-) Kjer ljubice spijo, so kratke noči - ANS. ROSA
9. (7) Akacija - ANS. MEH
10. (9) Ko šmarnice so zacvetele - ŠALEŠKI FANTJE

Predlog za prihodnji teden: Pivo - JOŽE BURNIK S PRIJATELJI

n------------------------------------------------------------------------------s*
KUPON ŠT. 28
Glasujem za:_________________________________ ________________
Moj naslov:

Kupone pošljite na naslov: Studio D, p.p. 103, 8000 Novo mesto
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Za avto odštela le 250 tolarjev
Anica Nemanič iz Metlike je na srečanju prodajalcev, lastnikov in ljubiteljev avtomobilov “Škoda” 

v Mariboru zadela glavno nagrado: škodo felicio ■ Ključe ji je izročil Brane Kuzmič

HARMONIKARJI NA STUDEN
CU SO SE POTEGOVALI TUDI 
ZA NAGRADE OBČINSTVA - 
Janezu Cizerletu z Blance, ki je 
takole raztegnil meh (na posnetku), 
se sicer ni uvrstil v polfinale za zla
to harmoniko Ljubečne niti ni pri
dobil nagrade občinstva, kar pa je 
uspelo Borutu Žibertu z Brezovega 
pri Studencu, Simonu Mlinariču s 
Pečja pri Sevnici in Alešu Tomažinu 
z Rake. Toda zaradi tega Janez, 
podobno kakor velika večina nasto
pajočih, sploh ni bil nezadovoljen, 
kajti pri harmonikarjih.

Rekordno število 
harmonikarjev 

na Studencu
72 harmonikarjev na izbirnem 
srečanju za Zlato harmoniko 

_ _ _ _ _ _ _ Ljubečne
STUDENEC - Tradiconalnega 

srečanja harmonikarjev na Stu
dencu se je preteklo soboto v le
pem vremenu udeležilo rekordno 
število - 72 harmonikarjev iz 
Številnih slovenskih krajev, kajti 
Zveza kulturnih organizacij Sev
nica, ki je tudi tokrat vzorno pri- 

1 pravila to prireditev, v sodelova- 
1 nju s studenškim prosvetnim 
lj društvom in tukajšnjimi gasilci, je 
1 uspela to srečanje uvrstiti v kole- 
p dar izbirnih tekmovanj za zlato
■ harmoniko Ljubečne.
i Tisočglava množica je toplo 
I Pozdravila slehernega harmoni

karja, posebej pa še najmlajšega, 
6-letnega domačina Denisa Mla
karja, in najstarejšega, 79-letnega 
Alojza Zvarja z Vetrnika, razlože
nega naselja, ki leži na pobočjih in 
slemenih jugovzhodnih obronkov 
gozdnatega Bohorja.

V 1. kategoriji harmonikarjev, 
starih nad 60 let, se je neposred
no v finale, ki bo na Babni Gori, 
Uvrstil Trboveljčan Alojz Vrtač
nik, v 4. kategoriji (15 do 25 let) 
sta selektorja izbrala za polfinale 
peterico: Jožka Gnidico iz Lon- 
carjevega.Dola, Viktorja Malca iz 
Loke pri Žusmu, Marjanco Valen- 
čak iz Bistrice ob Sotli ter Kopriv- 
ničana Mateja Božičnika in Bošt
jana Umka. Največ harmonikar-

■ jev - kar 40-, je bilo na sobotnem 
| studenškem srečanju starih do 14

let, iz te 5. kategorije pa so se naj- 
| bolje odrezali Stojan Imperl s 
Stranja nad Blanco, Matej Bizjak 

. 2 Rake, Šentjernejčan Matjaž 
] Prančič, Aleš Bukovšek (Kolob- 
1 Je), Jože Pšeničnik (Šmarje pri 
l\ Jelšah) in Janez Lekše (Škocjan).
rt p p
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GRADAC V BELI KRAJINI - 
Konec junija je bilo na maribor
skem snežnem stadionu pod Po
horjem srečanje članov AMD 
“Avtoimpex Škoda”, predstavni
kov generalnega zastopnika Ško
de za Slovenijo Avtoimpexa, 
prodajalcev, lastnikov in ljubite
ljev avtomobilov Škoda. Bilo jih je 
nekaj tisoč. Janez Molek iz Grad
ca, ki je pooblaščeni prodajalec 
škod za Belo krajino, je zbral kar 
za cel avtobus lastnikov in ljubite
ljev škod ter jih popeljal v Mari
bor.

Med njimi je bila tudi Anica 
Nemanič iz Metlike, ki se je zad
nji trenutek odločila, da s sestro 
Ivanko Stepan odpotuje v Mari
bor namesto Ivankinega moža. Na 
srečelovu, ki so ga pripravili na 
srečanju, je kupila šest srečk, za 
vsako pa je odštela po 250 tolar
jev. Štiri srečke so bile prazne, z 
eno je zadela brezplačno montažo 
avtoradia, z drugo pa glavni dobi
tek - škodo felicio. Nemaničeva je 
bila nad tokratno srečo toliko bolj 
presenečena, ker je že doslej 
večkrat kupovala srečke, igrala je 
tudi 3 x 3, a nikoli še ni ničesar 
dobila.

Škoda je zagotovo prišla v 
prave roke, saj Ivanka doslej še ni 
imela avtomobila, čeprav je že 
leta 1980 naredila vozniški izpit. A 
nikoli ni imela možnosti za nakup, 
saj je kot samohranilka morala 
spraviti h kruhu dva otroka, po
tem pa je bil na vrsti še odkup 
stanovanja. O novem avtomobilu 
sploh ni nikoli razmišljala, ker je 
vedela, da si ga s plačo strojne 
šivilje v Beti ne bi mogla privošči
ti. Starega pa tudi ni hotela, ker se

je bala, da ga bo morala imeti ved
no v popravilu.

“Seveda sem morala plačati 
204.000 tolarjev davka od iger na 
srečo. Čeprav sem si denar spo

sodila in si bom morala najprej 
nabrati še nekaj šoferskih izku
šenj, sem bila avta zelo vesela. 
Prišel mi bo še kako prav, saj mi 
ne bo potrebno za prevoze več 
prositi sestre. Večkrat pa bom lah
ko obiskala tudi starše,” je dejala 
ob prevzemu avtomobila zadovo
ljna Anica Nemanič. Ključe škode 
felicie ji je pretekli teden v servis- 
no-prodajnem centru Molek v 
Gradcu predal predsednik AMD 
“Avtoimpex” in znani avtomobili
stični as Brane Kuzmič.

M. BEZEK-JAKŠE

TUDI ROŽE VREDNE OBČU
DOVANJA - Kostanjeviški grad ni 
zanimiv le zaradi skulptur, ki ga 
obdajajo, stalnih umetniških zbirk, 
ki polnijo njegove prostore, in zara
di izjemne arihtekture. V poletnih 
dneh lahko na svoj račun pridejo 
tudi ljubitelji cvetja, saj so zaposle
ni v Galeriji Božidar Jakac dvorišče 
ozaljšali kar s 450 sadikami brš- 
Ijank, ki krasijo 150 od skupno 234 
grajskih arkad. Skrb za cvetje 
vzame precej časa in v vročih dneh 
tudi vode. (Foto: T. G.)

IZROČITEV KLJUČEV - Pred
sednik AMD ‘‘Avtoimpex” Brane 
Kuzmič izroča pred servisno-pro- 
dajnim centrom Molek v Gradcu 
ključe škode felicie srečni dobitnici 
Anici Nemanič iz Metlike. Ob njej 
pooblaščeni prodajalec škod za 
Belo krajino Janez Molek. (Foto: 
M. B.-J.)

V ŽUŽEMBERKU MRLIŠKA VEŽICA - Graditev nove mrliške vežice v 
Žužemberku je planirana v referendunskem programu iz leta 1994. Tako 
se jo začeli graditi pretekli mesec ob obnovljeni cerk\’i sv. Mohorja in For- 
tunata. Stara vežica je zelo majhna in jo uporabljajo le v skrajni sili. Pro
jekt je kot za cerkev tudi za novo vežico naredil Franc Kvaternik. Dela bo 
do tretje faze izvajal Jože Kovač iz tega kraja. Projekt financira občina, 
Krajevna skupnost Žužemberk s samoprispevki in krajani s prispevkom, 
za njo pa naj bi vse skupaj porabili okoli 28 milionov tolarjev. Mrliška vežica 
naj bi bila dokončana do novembra naslednjega leta. (Foto: A. Jernejčič)

VEDEŽEVANJE 
090 44 09
HARRAN 156 sit min

J090/41-29 
SSB090/42-38

PRVA MEDNARODNA 
ZMAGA ZA ZABRDJE
ZABRDJE - Mladi skakalci smu

čarskega društva Zabrdje so začetek 
letošnjih šolskih počitnic izkoristili 
*a priprave v Banski Bistrici, kjer so 
nastopili tudi na mednarodni tekmi. 
Med tekmovalci iz Avstrije, Češke, 
Poljske, Slovaške in Slovenije so 
dosegli nekaj dobrih uvrstitev. V 
kategoriji do 11. leta je Blaž Dim 
dosegel prvo mednarodno zmago za 
Zabrdje, med dečki do 13. leta je bil 
Peter Dim deveti, Matej Dolničar 
trinajsti in Aleš Martinjak šestnajsti. 
Med dečki do 15. leta je bil Gregor 
Kostrcvc s klubskim rekordom 58 m 
dvanajsti, Damjan Vtič pa štirinaj
sti.

PRAZNA ŠOLA V BELI CERKVI 
- Šolsko poslopje v Beli Cerkvi je že 
več let prazno in neizkoriščeno. 
Lastnika stavbe je novomeška obči
na, ki se, tako kot v še kakšnem 
takem primeru, ni izkazala kot do
ber in skrben gospodar. (Foto: A. B.)

Rozmanova 5, Novo mesto
Tel. 068/22-504

[ vas vabi k ugodnemu nakupu poletne obutve po znižanih cenah

platnene otr. teniske \ 1.600 / 990
petejanovi otr. sandali \ 4.290 / 2.690
otr. sandali Vi .890/ 1.250
vodni sandali odr. \80ja 700

650
ž. sandali 2»° 1.300
f. flot letni 2/350 1.690
cokle /398 3.750

^ m. čevlji /5.699\ 3.999
ž. salonarji chris ' 2.100 \ 1.290
wink teniske - ugodne cene, posebej znižane še št. 35,36,37,44,45, h

i 46 ------------------ 1|

IS? zavarovalnica triglav, d.d.

največja slovenska zavarovalnica

VABI K SODELOVANJU
za delovno mesto

referent za sklepanje zavarovanj na 
šalterju na sedežu območne enote 

v Novem mestu

OD VAS PRIČAKUJEMO: PONUJAMO VAM:
prijave z naslednjimi izpolnjenimi pogoji:

ustvarjalno delovno okolje 
strokovno izobraževanje 
samostojno in dinamično 
delo
stimulativni dohodek 
varno zaposlitev

srednjo izobrazbo •
ekonomske, upravne ali •
splošne smeri •

• moški (nekadilec)
• starost do 30 let •
• odslužena vojaška obveznost •
• najmanj enoletne delovne 

izkušnje
• veselje do dela z ljudmi
• samoiniciativnost in 

iznajdljivost

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas s 
3-mesečnim poskusnim delom.

Kandidate bomo o rezultatih izbire obvestili v 30 dneh po 
opravljeni izbiri.

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

naslov:
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.,

OE NOVO MESTO, NOVI TRG, 8000 NOVO MESTO

Alpeks
trgovsko podjetje, d.o.o.

K sodelovanju vabimo dinamičnega sodelavca
— trgovskega potnika za prodajo stekla, porcelana in 

keramike za področje Dolenjske.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
— status samostojnega podjetnika
— prebivalec Dolenjske
— srednja izobrazba
— starost do 35 let
— 3 do 5 let izkušenj z delom na terenu
— vozniški izpit B-kategorije in lastni prevoz

Izbranemu kandidatu ponujamo:
— stimulativno provizijo
— možnost dolgoročnega sodelovanja

Prijave s kratkim življenjepisom in dokazili pošljite v 8 dneh 
po objavi na naslov: ALPEKS CELJE, trgovsko podjetje, 
d.o.o., Mariborska 1c, 3000 Celje.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po končanem 
zbiranju ponudb.

■ ■ ■ ■ ■

Osnem
t GROUP

tel.: 067/31 961
fax: 067/72 379 //www2.siol.net/ext/quick/

MEDNARODNA ŠPECIDIJA IN TRANSPORT 
Partizanska 109, 6210 Sežana

HITRA DOSTAVA BLAGA
NA RELACIJI ITALIJA — SLOVENIJA 

EVROPA — SLOVENIJA IN V OBRATNI SMERI 
Poleg prevzema blaga pri vašem dobavitelju poskrbimo 

še za izvozno carinjenje in dostavo blaga do vašega 
skladišča oziroma tam, kjer vi želite.

DOVOLJ JE VAŠ TELEFONSKI POZIV ALI FAKS.
NA VOLJO SO VAM:

V SEŽANI V LJUBLJANI V KOPRU V VRTOJBI
Viktor, Robert Velimir Silvija Klara
tel.: 067/31 961 061/185 1226 066/38188 065/35621

061/185 12 71
fax: 067/72 379 061/18 51 227 066/37 107 065/35 421

MOGOČE BOSTE NAŠLI REŠITEV, KATERO 
STE ZE DOLGO ISKALI: POKLIČITE!

n NOVOTEHNA # MERKUR NOVOTEHNA «* MERKUR

ZA GOTOVINO 4% POPUST

PRALNI STROJ GORENJE PS-906 63.124,96 60.599,95
PRALNI STROJ GORENJE PS-904 55.173,52 52.966,58
PRALNI STROJ GORENJE PS-909 78.123,54 74.998,60
PRALNI STROJ CANDY C 634 + T 68.735,73 65.986,30
PRALNI STROJ CANDY C 435 58.268,59 55.937,85
POMIVALNI STROJ CANDY CDW 250 S 88.460,47 84.922,05
HLADILNIK 1351 GORENJE HD 14.1 36.454,49 34.996,50
HLADILNIK 1701 GORENJE HD 19.1 37.486,62 35.987,15

OD 17. JULIJA DO 26. JULIJA KUPUJTE CENEJE

ZA GOTOVINO 4% POPUST

HLADILNIK+ZMRZOVALNIK GORENJE 
HZ 26.3 60.401,99 57.985,91
HLADILNIK 135 I GORENJE HB 13.1 38.536,22 36 994 77
SESALEC GLOBINSKI ZA MOKRO IN
SUHO SESANJE LAVAMATIC ED 58.086,99 55.763 51
FEN 1200 W EWT 2.388,33 2.292,80
STRIŽNI APARAT ZA USE WIGO HC-04 9.359,67 8.985 28

MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV

OB NAKUPU BELE TEHNIKE 
BREZPLAČNA DOSTAVA NA DOM 

IN BREZPLAČEN ODVOZ 
STAREGA APARATA

OB NAKUPU BLAGA nad 5.000 SIT 
POPUST NA MERKURJEVO KARTICO 

ZAUPANJA 4 — 8 %
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KOVINOTEHNA
PC v Intermarket centru
v Brežicah, tel.: 0608-62-857
in PC v BTC Novo mesto

tel.: 068-316-171, 316-173

TLAČNI ČISTILEC 
Pa vari ni (150 bar)

i
I

KIT GARNITURA-7 delna:

KOMPRESOR
(24 lit. rezervoar, 
7,5 bar; 129 l/min.)

pištola za lakiranje,naftiranje, i
izpihovanje in manometer 
za merjenje tlaka mmm

SPEKTRA notranja barva

NEOSTIK
univerzalno lepilo 

I 930 ml

ŠE VEDNO POTEKA AKCIJA KLIMA NAPRAV, NAMIZNIH VENTILATORJEV IN BTV 'VOVAGER-
v*1 > - ...........- J

DOLENJSKA
BANKA

Reševanje stanovanjskih vprašanj mladih
V Dolenjski banki se zavedajo vse bolj perečih stanovanjskih 

stisk ljudi, predvsem mladih iskalcev stanovanj. S pestro posojilno 
ponudbo banka občanom omogoča, da lažje uresničijo svoje cilje 
pri nakupu stanovanj, stanovanjskih hiš, gradnji ali prenovi 
bivalnih prostorov in pri drugih oblikah reševanja stanovanjskih 
vprašanj.

Za pridobitev stanovanjskega posojila bančnemu komitentu ni 
potrebno vezati lastnih sredstev. Višina posojila je odvisna od 
kreditne sposobnosti občana in načina zavarovanja posojila.

Odplačilna doba stanovanjskih posojil je odvisna od namena 
kreditiranja in lahko znaša do 15 let.

Do 50% odobrenega posojila posojilojemalec lahko porabi v 
gotovini, preostali del posojila pa porablja na podlagi pogodb, 
predračunov oz. računov.

Obrestna mera za dolgoročna stanovanjska posojila je od TOM 
+ 9% dalje. Mladi posojilojemalci, do 35. leta starosti, imajo pri 
določanju obrestne mere boniteto, kar pomeni za 0,5% nižje 
obresti.

Občanom, ki nameravajo svoje stanovanjsko vprašanje rešiti v 
prihodnjih letih, banka nudi možnost namenskega varčevanja po 
obrestni meri TOM + 4,5% in odobrava ugodna posojila na tej 
osnovi. Varčevalec lahko vplača enkratni polog, varčuje mesečno 
ali pa vplačuje pologe v skladu s svojimi možnostmi. Znesek 
posameznega pologa je najmanj 7.000,00 SIT, najkrajša 
varčevalna doba eno leto. Višina odobrenega posojila je odvisna 
od zneska privarčevanih sredstev in od varčevalne dobe, ter se 
giblje v razponu od 450% — po enem letu, do 1000% — po 
preteku pet let varčevanja.

Banka odobri prosilcem posojilo do 80% predračunske 
vrednosti investicije, za isto stanovanjsko enoto pa lahko varčuje 
in pridobi posojilo več družinskih članov.

MU2S
CENTER

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

tel./fax: 068/24-791

$ SUZUKI
PRODAJA IN SERVIS VOZIL 

SAMURAI/trda streha 22.990 DEM

Kredit 1 — 5 let T + 6%
Servisiramo tudi avtomobile ostalih znamk!

Na podlagi 21. člena Statuta delniške družbe uprava družbe 
sklicuje

1. redno skupščino 
družbe PIONIR STANDARD 

GRADBENIŠTVO, družba za gradnjo in 
inženiring, d.d., Novo mesto, Kočevarjeva 4

ki bo v sredo, 27. 8.1997, ob 10. uri v sejni sobi na sedežu 
družbe, Kočevarjeva 4, Novo mesto.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti 

PREDLOG SKLEPA:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

2. Izvolitev organov skupščine 
PREDLOG SKLEPA:
Izvolijo se predsednik skupščine in preštevalca glasov 
ter se imenuje notar:

3. Potrditev dnevnega reda 
PREDLOG SKLEPA:
Potrdi se predlagani dnevni red.

4. Sprejem letnega poročila za leto 1996 
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se letno poročilo za leto 1996 po predlogu 
uprave in na podlagi mnenja Nadzornega sveta.

5. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube za leto 1996 
PREDLOG SKLEPA:
Izguba za leto 1996 se pokrije v naslednjih petih letih iz 
tekočega poslovanja.

6. Imenovanje revizorja 
PREDLOG SKLEPA:
Za izvedbo revizije računovodskih izkazov družbe v letu 
1997 se imenuje revizijska družba po predlogu sklepa.

7. Odpoklic člana Nadzornega sveta 
PREDLOG SKLEPA:
Odpokliče se dosedanji član Nadzornega sveta, 
naveden v predlogu sklepa.

8. Izvolitev novega člana Nadzornega sveta 
PREDLOG SKLEPA:
V Nadzorni svet se izvoli novi član, naveden v predlogu 
sklepa.

9. Vprašanja in pobude delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je dejničarjem na 
vpogled v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe v 
Novem mestu, Kočevarjeva 4, vse delovne dni od 9. do 12. 
ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v 
delniško knjigo najmanj 20 dni pred zasedanjem skupščine, 
in njihovi pooblaščenci, če najkasneje 3 dni pred 
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave pisno prijavijo 
svojo udeležbo.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega 
dne, to je 27. 8.1997, ob 11. uri v isti dvorani. Na ponovnem 
zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na 
višino zastopanega osnovnega kapitala.

PIONIR STANDARD GRADBENIŠTVO, d.d.
Uprava

Osnovna šola Škocjan 
Škocjan 51, 8275 Škocjan
razpisuje prosta delovna mesta:
• UČITELJA RAZREDNEGA POUKA V ROMSKEM ODDELKU

za določen čas, s polnim delovnim časom
• UČITELJA KOMBINIRANEGA POUKA NA PODRUŽNIČNI 

OSNOVNI ŠOLI BUČKA
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom,

• UČITEUA SLOVENSKEGA JEZIKA
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom,

• UČITEUA FIZIKE, TEHNIKE IN RAČUNALNIŠTVA
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

Kandidati morajo izpolnjevati splošne pogoje, ki jih določata Za
kon o osnovni šoli in Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja. Kandidati bodo opravljali poskusno delo 3 
mesece.
Nastop dela: 1.9.1997.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo 8 dni po 
objavi razpisa.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v zakonitem roku.

od 15.-25. julija
Vam ponujamo

POPUST za

JELOVICA
Lesna industrija, d.d., ŠKOFJA LOKA 
tel.: (064) 61-30, fax: (064) 634-261
prodajna mesta:
NOVO MESTO, Ul. talcev 2, tel./fax.:068/323-444
METLIKA, Cestd XV. brigade, tel./fax.:068/58-716
BREŽICE, Aškerčeva 1, tel./fax.:0608/62-926
Jakaelektro RADEČE
Bavex TREBNJE
Kera Trade ZAGORJE ob SAVI
MK Trgoimpex KOČEVJE

<_____________________________________ ___ ____________J

I [4 KRKA ZDRAVI UŠČK
HOTELI OTOČEC

■' ' :

TENISKI CENTER OTOCEC
J

ZAHVALA

V 90. letu starosti nas je zapustil naš 
dragi oče in stari oče

JOŽE
KASTELIC

s Kandijske ceste 72, 
Žabja vas, Novo mesto

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, pri
jateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, darovano 
cvetje in sveče ter tako številno spremstvo pokojnika na 
zadnji poti. Posebno zahvalo smo dolžni zdravstvenemu 
osebju Splošne bolnišnice Novo mesto, Internemu oddelku, 
Lovski družini Gorjanci in vsem udeleženim lovcem, pev
cem iz Šmihela, g. župnikoma p. Petru in p. Jožetu za lepo 
opravljen obred ter govornikoma za besede slovesa. Vsem 

še enkrat iskrena hvala!

Vsi njegovi
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Čudežna koruza
“Rastlina ta, to je koruza, 

o njej molči slovenska mu
za,” je pred dobrim pol sto
letjem zapisal o “žitu revnih 
ljudi” naš prvi profesor po
ljedelstva Vinko Sadar. 

Koruza je pridobila izje

men pomen tudi v svetovnih 
razmerah. Če bi mehiški In
dijanci, ki so udomačili divjo 
koruzo, dali človeštvu samo 
to poljščino (Indian Corn) in 
ničesar drugega, bi mu veli
ko dali. Čeprav se je začelo 
slabo in so na primer prvi 
kmetje na ozemlju današnje

Slovenije v začetku 18. stolet
ja sejali koruzo le prisilno, po 
ukazu avstrijskih vladaijev in 
bili za spodbudo oproščeni 
plačila desetine.

Dokler niso v začetku tega 
stoletja odkrili tako imeno
vanega heterotičnega učinka 
večletne samooplodnje ko

ruznih rastlin in križanja tako 
dobljenih linij, koruza po 
svojih pridelovalnih sposob
nostih niti ni bila vredna iz
jemne pozornosti. Heterozis 
in križanje pa sta omogočila 
vzgojo koruznih hibridov.

V ZDA, kjer pridelajo 
polovico vse koruze na svetu,

se je v zadnjih 60 letih pov
prečni hektarski pridelek 
koruze popeteril Koruza je 
postala steber živinoreje, kot 
zrnje ali izdelki iz njega pa 
prehranjuje še na stotine mi
lijonov ljudi. Iz koruze dela 
industrija nad 500 različnih 
izdelkov, ne le prehrambe

nih, saj je to surovina za iz
delavo različnih plastičnih 
mas, filmov, zdravil, kozme
tičnih izdelkov idr. Za pre
hrano ljudi gre manjši del 
svetovnega pridelka, ki bi po 
kalorijah zadoščal že za bili
jon Zemljanov. (Sodobno 
kmetijstvo) - n

ZAHVALA

V 91. letu starosti je tiho odšla od nas 
naša mama, stara mama, prababica 

in tašča

MARIJA 
KAFOL

roj. Zore
z Rihpovca 32

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in sose
dom iz Jurčičeve ul. in Rihpovca za izrečeno sožalje, podar
jeno cvetje, sveče in spremstvo pokojne na zadnji poti. Po
sebno hvala g. župniku za opravljen obred in g. Prijatelju za 

zaigrano Tišino.

Žalujoči: hči Justi, sinova Stane in Slavko z družinami, 
vnuki in pravnuki ter snaha Marija

ZAHVALA

V 74. letu starosti nas je zapustila 
teta

VIDA
LUKMAN

z Ljubljanske ceste 82

Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom in prijateljem za iz
raženo sožalje, darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala g. 
župniku za lepe besede slovesa, Sekciji za vzdrževanje prog 
za govor, Domu starejših občanov za lajšanje bolečin in 

skrbno nego ter šmihelskim pevcem.

Vsi njeni

ZAHVALA

8. julija nas je v 88. letu starosti za 
vedno zapustila naša draga

ANTONIJA
PIVEC

Pivčeva Tončka, iz Semiča

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, prijateljem, znancem in 
sorodnikom za izraze sožalja, darovano cvetje in sveče, go
vornikoma za poslovilne besede ter vsem, ki ste pokojno 

spremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 75. letu starosti nas je 10. julija 
1997 zapustil dobri in skrbni mož, 

oče, dedek, brat in stric

JOŽE
iz Koštialove 34

Od srca se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, znancem, 
Avtohiši Dana, Novolesu iz Straže, Zvezi borcev in Društvu 
upokojencev, ki so nam v težkih trenutkih stali ob strani, 
ustno ali pisno izrazili sožalje, pokojnemu darovali cvetje in 
sveče ter ga spremili na zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo 
osebju Dializnega (jddelka Splošne bolnišnice Novo mesto 
za dolgoletno skrb, g. kaplanu za opravljen obred s sv. ma
šo, pevcem in pogrebcem. Iskrena hvala ge. Ruži Modic za 
pomoč in podporo ter g. Dušanu Modicu za besede, izreče

ne v zadnje slovo.

Globoko užaloščeni: vsi njegovi

ZAHVALA

V 90.letu starosti je umrla

MARIJA 
KORAČIN

z Dolnje Težke Vode 28

Iskrena hvala sosedom, znancem in prijateljem za podarje
no cvetje in sveče. Posebna hvala družinama Puhan in Pro- 
senik za nesebično pomoč, g. župniku za lepo opravljen 
obred, pevcem z Ruperčvrha, Pogrebnemu zavodu Oklešen 
in vsem, ki ste pokojno v tako velikem številu pospremili na 

njeni zadnji poti.

Žalujoči: Ivan, Martina, Vilma, Marjan in Maja

ZAHVALA

Celo življenje si garala, 
vse za dom, družino dala, 
sledi tvojih pridnih rok 
za vedno bodo ostale povsod.

Ob izgubi naše mame, stare mame, 
tete, sestre in tašče

ANE
KUKMAN

se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan
cem za izraženo sožalje, darovano cvetje in sveče, posebno 
pa gospe Miri Kramar, g.župniku ter vsem, ki ste pokojno 

spremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

V SPOMIN

Če bi koga solza obudila,
Tebe, Ivanka, ne bi črna zemlja krila.

14. julija mineva žalostno leto, od
kar nas je zapustila naša draga ma

mica in hčerka

IVANKA
ČRNIČ

Prisrčna hvala vsem, ki se je spominjate, postojite ob nje
nem preranem grobu in ji prižigate sveče.

Žalujoči: sin Iztok, hčerka Vesna, ate in mama

ZAHVALA

Mama ni umrla,
ker v naših srcih še živi.
Ona bo umrla, 
ko bomo umrli mi.

V 67. letu starosti nas je zapustila 
naša draga mama, stara mama, ses

tra, teta in tašča

CIRILA
BEČAJ
roj. Zupančič

iz Jezera pri Trebnjem
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, pri
jateljem, znancem in sosedom, ki ste nam v teh težkih tre
nutkih stali ob strani, nam izrazili sožalje, pokojni pa poda
rili cvetje, sveče in darovali za sv. maše, osebju Infekcijskega 
oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto za obilno pomoč, 
skrb in nego v času bolezni. Iskrena hvala kolektivu Akri- 
pol iz Trebnjega, Zavodu za zdravstveno varstvo Novo me
sto, Prevozništvu Škrjanc iz Grosuplja, podjetju MIK iz 
Češnjevka, Upokojenskemu pevskemu zboru iz Trebnjega 
za lepo zapete žalostinke, Podjetju za pogrebne storitve 
Oklešen iz Novega mesta ter g. kaplanu za lepo opravljen 

obred. Vsem in vsakomur posebej še enkrat hvala!

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 90. letu starosti nas je zapustil oče, 
stari ata, pradedek, brat in stric

JANEZ 
ERJAVEC

s Sel 3 pri Dolenjskih Toplicah

Vsem, ki ste pokojnega v tako velikem številu pospremili na 
zadnji poti, se iskreno zahvaljujemo. Iskrena hvala Splošni 
bolnišnici Novo mesto, patronažni sestri, gasilcem, pevcem, 
Pogrebni službi Oklešen, g. župniku za opravljen obred in 

vsem za podarjeno cvetje, sveče in izrečeno sožalje.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Vse odhaja kakor tiha reka, 
le spomini spremljajo človeka.

V 85. letu starosti nas je za vedno za
pustila naša draga mama, stara 
mama, prababica, tašča, sestra in 

teta

KOSA 
VRLINIČ

po domače Ratkotina
iz Bojancev 31

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom in so
sedom, ki so pokojno obiskovali v času njene bolezni in 
nam pomagali v težkih trenutkih, prijateljem in znancem, ki 
so sočustvovali z nami, nam izrazili sožalje, pokojni pa da
rovali cvetje in sveče ter jo v velikem številu pospremili na 
njeni zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi Kirurškemu oddel
ku Splošne bolnišnice Novo mesto, govornikoma, Godbi 
na pihala Črnomelj, g. Kralju za zaigrano Tišino in g. du

hovniku. Vsem in vsakemu posebej še enkrat hvala!

Vsi njeni

ZAHVALA

Vsi padamo. Ta roka, te oči, 
vsem je zapisan padec: neizbežno, 
a Eden je, ki neizmerno nežno 
to večno padanje v rokah drži.
(R.M. Rilke)

Ob tragični in boleči izgubi našega 
dragega moža, očeta in sina

SILVESTRA 
OBRSTARJA

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nam v teh težkih tre
nutkih stali ob strani, darovali sveče in cvetje ali nam ka
korkoli pomagali prenesti bolečino. Posebno se zahvalju
jemo g. župniku in pevcem za lepo opravljen obred in 

tolažilne besede.

Žalujoči: žena Anica, sinovi Silvo, Tomaž in Jože, hčer
ka Marija, mama in ostalo sorodstvo

ZAHVALA

Le delo, skrb, bolezen in trpljenje 
izpolnjevalo tvoje je življenje.
Vse do zadnjega si upata, 
da bolezen s trdo voljo boš pregnala. 
Pošle so ti moči in zatisnila trudne si oči. 
Ostala je praznina, a v srcih naših 
huda bolečina.

V 42. letu starosti nas je mnogo pre
zgodaj zapustila naša draga

BRANKA KUSIČ
roj. Jelenič

iz Dol 12 pri Metliki

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v 
težkih trenutkih stali ob strani, sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za pomoč, izrečeno sožalje, podarjeno 
cvetje in sveče. Posebno se zahvaljujemo osebju Onkološ
kega inštituta Ljubljana, Zdravstvenemu domu Metlika, 
Srednji šoli tekstilne usmeritve Metlika, vsem govornikom 
in družini Damjanovič. Hvala vsem, ki ste pokojno po

spremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni
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DOLENJSKA
BANKA

NAMENSKA POSOJILA 

stanovanjska posojila
- za mlade do 35 let starosti

(odplačilna doba do 15 let, obresti od TOM + 10,5% dalje)
- na podlagi namenskega varčevanja

(odplačilna doba do 15 let, obresti od TOM + 9,5% dalje)

posebna posojila
- za plačilo stroškov šolanja in izobraževanja

(odplačilna doba do 12 mesecev, obresti od TOM + 7,5% dalje)
- za nakup računalniške opreme

(odplačilna doba do 12 mesecev, obresti od TOM + 7,5% dalje)
- za plačilo stroškov počitniških aranžmajev

(odplačilna doba do 6 mesecev, TOM + 8,0%)
- za plačilo stroškov zdravstvenih storitev

(odplačilna doba do 60 mesecev, obresti od TOM + 10,5% dalje)

tedenski koledar
Četrtek, 17. julija - Aleš 
Petek, 18. julija - Miroslav 
Sobota, 19. julija - Vincenc 
Nedelja, 20. julija - Marjeta 
Ponedeljek, 21. julija - Danilo 
Torek, 22. julija - Majda 
Sreda, 23. julija - Branislav
LUNINE MENE 
20. julija ob 5.20 - ščip

kino
BREŽICE: 17.7. (ob 19. uri) triler Lah

ko se zgodi tudi vam in (ob 21. uri) komedi
ja Kako se je začela vojna. 18. in 19.7. (ob 
19. uri), 20.7. (ob 19. in 21. uri) ter 21.7. 
(ob 21. uri) triler Breakdovvn. 18. in 19.7. 
(ob 21. uri) drama Kako se je začela vojna. 
23.7. (ob 21. uri) akcija Zadnji preživeli.

ČRNOMELJ: 18.7. (ob 19. uri) ame
riška komedija Matilda in (ob 21. uri)

erotični spektakel Slačipunce. 19.7 (ob 21. 
uri) in 20.7. (ob 19. in 20. uri) ameriški 
akcijski triler Anaconda.

DOBREPOLJE: 20.7. (ob 15. uri in 
20.30) ameriška akcija Nevarno tveganje.

GROSUPLJE: 18.7. (ob 20. uri) ame
riška akcija Nevarno tveganje.

KOSTANJEVICA: 19.7. (ob 20. uri) pu
stolovski film Prikazen in senca.

KRŠKO: 20.7. (ob 18. uri) komedija 
Nedolžna srčeca. 22.7. (ob 20.30) triler 
Breakdovvn.

METLIKA: 18.7.(obl9.in21.uri) ame
riški akcijski triler Anaconda. 20.7. (ob 10. 
uri) ameriška komedija Matilda in (ob 21. 
uri) erotični spektakel Slačipunce.

NOVO MESTO: Od 17. do 23.7. (ob 19. 
uri) akcijski film Zadnji preživeli in (ob 21. 
uri) melodrama Emma.

RIBNICA: 19.7. (ob 22. uri) ameriška 
akcija Nevarno tveganje.

ŠENTJERNEJ: 18.7. (ob 20. uri) pu
stolovski film Prikazen in senca.

VELIKE LAŠČE: 19.7. (ob 20. uri) 
ameriška akcija Nevarno tveganje.

bela tehnika
ZAMRZOVALNO SKRINJO, 210-li- 

trsko, zelo dobro ohranjeno, poceni 
prodam. ® (068)21-237. 7198

KOMBINIRAN ŠTEDILNIK 2 plin, 2 
elektrika, prodam. « (068)324-632.

7222
VEČJI HLADILNIK LTH, primeren 

za gostilne ali trgovine, prodam. « 
(068)78-502. 7226

čestitke
DRAGI MAMICI Jožici Žabkar, Rav

no 9, in dobri teti Slavici Tomažin, 
Smednik 11, iskreno čestitava za njun 
rojstni dan! Gregor in Dušan. 7201

elektronika
VIDEOREKORDER Philips VR 274, 

letnik 1996, ugodno prodam. « (068)25- 
075, popoldan. 7092

kmetijski stroji
KOMBAJN DEUTZ FAHR M 770 z 

adapterjem za koruzo ter odjemalec 
silaže prodam. ® (0608)89-038. 6967

TRAKTORSKO kiper prikolico, malo 
rabljeno, staro 2 leti, in 3-vrstno frajto
narico prodam. ® (0608)79-280, po 16. 
uri. . 7079

MOTORNO ŽAGO Alpina in električ
nega pastirja za 19.000 SIT prodam. Olga 
Arkar, Trebča vas 6. 7100

MULTIKULTIVATOR, 14 KM, s 
prikolico in priključki, bukova drva, 
žganje in motor MZ 250 prodam. ® 
(068)65-434. 7101

SILOKOMBAJN Mengele MB 210 
prodam. « (068)69-471. 7108

TRAKTOR URSUS C 360, letnik 
1986, in rotacijsko koso 165 prodam. 
Martin Sašek, Pangrč Grm 13, Brsunice.

7124
NAKLADAČ RIKO RN I, hidravlični, 

traktorski, zadnji, letnik 1990, hidrav
lične noge in kosilnico BCS 127, bencin- 
petrolej, s sedežem, ugodno prodam. ® 
(064)725-254. 7127

TRAKTOR DEUTZ 4006 s prednjim 
nakladačem prodam. ® (0608)82-220.

PAJKA na 4 vretena in nov šotor za 4 
osebe prodam. ® (068)49-098. 7181

TRAKTOR DEUTZ, 28 KM, obnov
ljen, možna menjava, in 2 bika, cca 500 in 
160 kg, prodam. ® (0608)82-597. 7183 

TRAKTOR Ursus, 35 KM, prodam. ® 
(068)78-209. 7184

NAKLADALKO SIP, 16 m3, alu
minijaste stranice, ohranjeno, prodam. 
® (0608)84-337 ali (0609)653-307, po 20. 
uri. 7215

ŽETVENI KOMBAJN Class Europa, 
s silosom in hidravličnim upravljačem, 
delovne širine 2.10 m, v zelo dobrem 
stanju, prodam. ® (068)89-143. 7231

TRAKTOR Ursus 35, dobro ohranjen 
ter zapravljivčka samčka prodam. ® 
(068)81-322. 7239

TROSILEC umetnega gnoja, 300- 
litrski, nov, 10% ceneje, in 4 t koruze 
prodam. ® (0608)67-373. 7240

BALIRKO za štirioglate bale, molzni 
stroj Alfa LAval in vino šmarnico 
prodam. ® (068)78-086. 7251

TRAČNI OBRAČALNIK za kosilnico 
BCS, malo rabljen, prodam. ® (0608)77- 
114. 7259

TRAKTOR URSUS 355, v okvari, 
motor Perkins, 6 cilindrov (od kombajna 
Zmaj), prodam. ® (0608)69-420. 7273

kupim
UGODNO ODKUPUJEMO delnice 

Krke, Save, Pivovarne Laško in Union. 
Odkupujemo tudi delnice privatizacij
skih skladov: Vizija, Activa, Certius, Cap 
invest. Pridemo na dom, gotovina takoj! 
® (0609)639 664. 6767

KOZOLEC toplar kupim. ® (068)
322- 207 ali 322-205. 6989

BALIRANO SENO kupim. ® (068)
323- 295. 7088

STARINE KUPIM: (pohištvo, slike,
kovance, knjige, nakit, porcelan). ® 
(0608)67-333. 7094

CERTIFIKATNE DELNICE Krke, 
Petrola, Pivovarne Laško in Union, 
Gorenja ter ostale odkupimo za gotovino 
in pridemo na dom! ® (041)669-221.

7109
SMREKE na panju kupim. Plačilo 

takoj! «(068)48-521. 7138
14 DNI starega bikca kupim, prodam 

pa brikete za kurjavo. ® (068)81-507.
7214

KRKA B, PETROL B, daleč največ 
nudi Gorenjska borznoposredniška druž
ba! ® (064)361-300 ali (064)360-600.

RABLJEN molzni stroj kupim. ® 
(068)81-644. 7237

NAJUGODNEJŠI ODKUP delnic 
Krke, Petrola, Laškega, Gorenja, Uni
ona! Gotovina takoj! «(0609)651-646.

VOZIČEK za kosilnico BCS kupim. 
® (068)83-705. 7276

ODKUPUJEMO DELNICE Krke, 
Petrola, Save, Uniona, Colorja ter ne
katerih pooblaščenih investicijskih skla
dov. Nudimo gotovino in pridemo na 
dom! ® (068)324-297. 7294

CERTIFIKATNE DELNICE Krke B 
in E, Uniona, Save in ostale odkupim po 
najugodnejši ceni za gotovino, brez 
stroškov! Preverite, prepričali se boste! 
® (061)168-35-75 ali (0609)648-648.

motorna vozila
R 5 campus, letnik 1988,3 vrata, prvi 

lastnik, rdeče barve, reg. do 6/98, cena 
4.200 DEM, prodam. « (068)23-309.

CITROEN BX, letnik 1984, registriran 
do 11/97, CZ, rdeč, dobro ohranjen, 
prodam za 2800 DEM. ® (068)51-992.

7073
R 4 GTL, letnik 1989, zelen, 81.000 

km, prodam za 2800 DEM. * (068)26- 
111. 7074

> Za gotovino odkupujemo 1 
• počitniške prikolice. PRO 1 
J ČAMP, tel. 061/162-18-15. J
t..........................................j

KOMBI MB 207 D, letnik 1979, povi- 
šan, velika prostornina, ojačana šasija, 
zamenjan motor, cca 180.000 km, prede
lan v kamper, opremljen s hladilnikom, 
plinom, vodo, 220/12 W, vebasto, pro
dam. ® (061)159-26-48. 7084

GOLF JX, letnik 1989, prodam za 
8200 DEM. ® (068)73-006. 7085

R 4 GTL, letnik 1986 prodam. ® 
(068)89-390. 7096

JUGO KORAL 60, letnik 1989,96.000 
km, prodam. « (068)78-373. 7097

JUGO 45 koral, letnik 1988, krem, re
gistriran do 9/97, prodam. ® (068)47- 
682. 7099

JUGO 45 AX, moder, letnik 1987, re
gistriran do oktobra, prodam. « (068) 
49-707. 7102

KOMBI R TRAFIC, s sedeži, letnik 
1987, prodam. » (068)59-634. 7103

126 P, letnik 1986, registriran do 3/98, 
ohranjen, ugodno prodam. « (068)28- 
533. . 7104

JUGO 45, letnik 1989, registriran do
I. 1.1998, zelo ugodno in nujno prodam.
Tone Klemenčič, Pangrč Grm 2, Brusni
ce. . 7112

ŠKODO FAVORIT, rdečo, letnik 
1993, dobro ohranjeno, prodam. « 
(068)79-725. 7122

ŠKODO PICK UP LX, letnik 3/93, 
lepo ohranjeno, ugodno prodam. ® 
•(068)49-198. 7123

SUZUKI SAMURAI, letnik 1986, no
ve gume in veliko dodatne opreme, 
ugodno prodam. ® (068)26-921. 7126

GOLF JX D, letnik 1988, lita platišča, 
v dobrem stanju, registriran do 22.
II. 1997, prodam za 7700 DEM. ®
(068)323-339. 7130

FORD FIESTO, letnik 1996, registri
ran do 5/98, kovinsko rdeč, 10.000 km, 
prodam. ® (068)60-542, dopoldan, 52- 
960, popoldan. 7141

JUGO KORAL 45, letnik 1989, regis
triran do 6/98, prodam. «(068)324-251.

7142
LADO SAMARO 1300, letnik 1993, 

dobro ohranjeno, registrirano do 4/98, 
prodam. « (068)42-414. 7144

R 4 GTL, letnik 1987, registriran do 
5/98, prodam za 1400 DEM. «(068)89- 
192. 7145

R 4 GTL, letnik 1991, registriran do 
3/98, prodam. » (068)89-962. 7146

JUGO KORAL 55,5 prestav, dodatno 
opremljen, odlično ohranjen, poceni pro
dam. « (0608)61-517. 7149

R 5 GT TURBO, letnik 12/88, 13.000 
km po generalni, odlično ohranjen, nove 
gume, registriran do konca leta, prodam. 
«(0609)628-851. 7153

GOLF D, letnik 1986, registriran do 
5/98, zelo lepo ohranjen, prodam. « 
(068)42-115. 7156

UNO 45, letnik 1987, črn, registriran 
do 4/98, 90.000 km, prodam za 3500 
DEM. Može, V brezov log 4, Novo me
sto. 7158

Z 128, letnik 1987, registrirano do 
10/97, prodam za 1000 DEM. « (068) 
27-345, popoldan. 7159

GOLF XD, letnik 1986, registriran do 
5/98, odlično ohranjen, prodam za 5600 
DEM. « (068)42-395. 7163

GOLF CL, letnik 12/88, 5V, prodam. 
«(068)27-276. 7164

GOLF JX D, letnik 3/91, rdeč, 3V, le
po ohranjen, prodam za 10.350 DEM. ^ 
(063)806-131 (v bližini Senovega). 716?

ŠKODO FAVORIT, letnik 1993, rde 
čo, prodam. « (068)21-748. 7168

126 P, letnik 1986 ugodno prodam. ^ 
(068)21-529. 7173;

GOLF D, letnik 1987, registriran do 
25.3.1998, prodam. « (068)50-356, po 
16. uri. 7176

DVA R 4 GTL, oba letnik 1988, regis
trirana do septembra, prodam. « (068) 
76-444. 7177

R 5 CAMPUS, letnik 1993, bel, regis
triran do 7/98, prodam. « (068)41-065- 

7179,
126 P, letnik 1987, ohranjen, prodam 

«(068)68-703. 7187
JUGO KORAL 65, letnik 1989, regis

triran do 6/98, odlično ohranjen, pro
dam. «(068)84-113. 7191

JUGO KORAL 45, letnik 1/88,80.000 
km, registriran do 1/98, prodam. # 
(068)45-853. 7192

AX 11 TE, letnik 1987, prodam. • 
(068)44-056, od 18. do 21. ure ali 
(061)344-446. 7193

126 BIS, letnik 1990, 30.000 km, rdeč, 
prvi lastnik, dobro ohranjen, prodam 
Franc Miklič, Lukovek 9, Trebnje.

7194
JUGO KORAL 60, letnik 1990, pro

dam. « (068)371-781. 7195
OPEL KADETT 1.3 S, rdeč, letnik 

1987, registriran do 5/98, prodam, f 
(068)41-010. 7200

JUGO KORAL 45, letnik 1991, regis
triran do 1/98, rdeč, 67.000 km, prvi 
lastnik, ugodno prodam. « (068)325- 
520. 7202

R 4 GTL, letnik 1988, registriran do 
1/98, temno moder, prodam za 1900 
DEM. « (068)84-378, po 15. uri. 7206 

JUGO 55, letnik 1989, registriran do 
2/98, prodam za 1600 DEM. « (068) 
341-128, po 14. uri. 7208

GOLF, S paket, letnik 1984, registri
ran za celo leto, prodam. «(068)78-013 

7209
R 4 GTL, letnik 1987, rdeč, registriran 

do 6/98, prodam ali menjam. «(068)59- 
105. 7224

GOLF JX D, letnik 1987, dobro ohra
njen, bel, registriran do 7/98, prodam 
Mirko Verbič, K Roku 50, Novo mesto 

7233
JUGO KORAL 45 ugodno prodam 

«(068)73-650. 7234
OPEL ASTRO 16 i GL, 5V, sončna 

streha, avtoradio, servo, nove gume, 
prodam. Možen kredit. « (068)25-098.

PEUGEOT 305 GL, letnik 1984, regis
triran do 24.7.1998, in Labin Progres, l4 
KM, ugodno prodam. « (068)65-409.

7247
GOLF JX D, letnik 1991, registriran 

do 1/98, 73.000 km, 5V, 5 prestav, bel, 
lepo ohranjen, prodam ali menjam. ^ 
(061)785-181. 7249

GOLF III CL, letnik 1992, moder, 5V, 
registriran do 5/98, prodam. « (0608) 
43-371. 7260

Z JUGO 1.1 GX, letnik 1988, registri
rano do 2/98, prodam. «(068)30-139.

7265
R 4, letnik 1987, ličarsko obnovljen, 

registriran do 15.4.1998, ugodno pro
dam. «(068)42-426. 726$

TWINGO PACK z art. opremo, letnik 
1996, prodam. «(068)65-638, po 16. uri 

7274
GOLF D, S paket, letnik 1984. 

175.000 km, lepo ohranjen, prodam. ^ 
(068)323-290. 7275

• BREAKDOWN, cestni triler 
(1997, ZDA, 100 minut, režija: 
Jonathan Moslovv)

Okej, saj ne rečem, anglofilija je 
res že povsem prepredla Deželo, 
ampak vseeno, naslove filmov se 
pa spodobi prevesti, zato dvigujem 
roko in za naslov predlagam bese
do “zlom ”, pa še kakšen pridevnik 
bi bilo v redu pritakniti. No, če se 
vam iz rokava osiplje dobrih pre
vodov za Breakdovvn, seveda ne 
pozabite na skladnost z vsebino, 
pišite na naslov časopisa pod 

“film ”, pa se bomo dogovorili (pri
pišite telefonsko) za kakšen kino. 
Gratis, kajpak.

Kurt Russell in Kathleen Quin- 
lan sta japija na kritični točki svo
jih karier. Z Vzhoda se selita na 
Zahod, iz Massachussetsa šibata v 
obljubljeno Kalifornijo iskat svojo 
novo, po možnosti zlato žilo. Malo 
sta žalobna, on bolj nevrotičen, 
dolgovi ju skrbijo, vendar pa je 
njun odnos stabilen. Ej, vse, kar 
imata, imata s seboj, v krasnem, 
novem, rdečem jeepu Cherokee, 
na obroke, hudiča. Kot pionirja, 
kavbojca, prava osvajalca Divjega 
zahoda. In kaj ne bosta, jenkija 
ošabna, v brezpravni puščavi, 
nekje še precej pred San Diegom, 
pritegnila pozornost lokalnih des- 
peradosov. Predstavljajte si situaci

jo: sredi ničesar se vam pokvari 
avto, pa pride sila prijazen tovor
njakar in ponudi prevoz do prve 
žive duše s telefonom. Ona gre z 
njim po pomoč, vi, paranoik, os
tanete pri avtu. Nje sumljivo dol
go ni, avto pa vam nenadoma vžge. 
Pridete do tistega postajališča s te
lefonom: ne, ne nje ne tovornjakar
ja nihče nikoli ni videl. Zadeva je 
že hudo čudna. Zapodite se proti 
naslednjemu zaselku in zagledate 
vaš tovornjak, obrnete, tip vam no
če ustaviti, skoraj se zaletite, hudo 
pa šele pride. Pezde pravi, da še ni
koli ni videl ne vas ne žene. Lo
kalni policaj, ki pride mimo, po
sluša obe strani, pregleda tovor
njak, nič, in vas napoti na posta
jo, kjer postane vaše žena ena iz
med 100.000 ljudi, ki se letno ne
znano kam izgubijo v puščavi. 
Ljudje, ki se jim strga (tudi zaradi 
predolge vožnja), ki imajo dovolj 
svojega partnerja, kriminalci, ču
daki, navadni ljudje. Malo preveč, 
si misli Russel, sploh pa netipično 
za mojo ljubico. In potem ga draj- 
sajo, reveža, po pušči gor in dol, 
preplašenega in paranoičnega, 
vendar vztrajno odločnega, da jo 
reši. Jasno, gre za ugrabitev in izsil
jevanje v izvedbi jako organizirane 
in utečene ekipe, ki jo vodi prijaz
ni tovornjakar, faca, ki ji ne smeš 
nikoli verjeti, J. T. IVallsh. Russell 
dregne v samo osje gnezdo in spek
takularno trijumfira v norem za
ključnem stampedu, ki izgleda kot 
Nori Max na bungee jumpingu. 
Odlična akcija in scenarij, ki dih- 
ta, solidna igra in gladka režija. 
Nujno videti. TOMAŽ BRATOŽ

OSNOVNA ŠOLA OTOČEC 
Šolska cesta 20 
8222 Otočec
razpisuje prosta delovna mesta:

• UČITELJA SLOVENSKEGA JEZIKA
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

• UČITELJA ANGLEŠKEGA JEZIKA
za nedoločen čas, s 15-urno učno obveznostjo

• UČITELJA MATEMATIKE IN FIZIKE
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

• PEDAGOGA
za nedoločen čas, s polovičnim delovnim časom

Nastop dela je 1.9.1997. Kandidati, ki izpolnjujejo z zakoni pred
pisane pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili v 8 dneh po objavi 
razpisa na naslov šole.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.

IZDAJATELJ: Dolenjski list Novo mesto, d.o.o. Direktor: Drago Rustja 
UREDNIŠTVO: Marjan Legan (odgovorni urednik), Andrej Bartelj, 
Mirjam Bezek-Jakše, Jožica Domii, Breda Dušic Gornik, Tanja Gazvoda, 
Mojca Leskovšek-Svete, Martin Luzar, Milan Markelj (urednik Priloge), 
Lidija Murn, Pavel Perc in Igor Vidmar.
IZHAJA ob četrtkih. Cena posamezne številke 200 tolarjev; naročnina za 2. polletje 
S.070 tolarjev, za upokojence 4.563 tolarjev; za družbene skupnosti, stranke, delovne 
organizacije, društva ipd. letno 19.760 tolarjev; za tujino letno 100 DEM oz. druga 
valuta v tej vrednosti. Naročila in odpovedi upoštevamo samosprvo številko v mesecu. 
OGLASI: I cm v stolpcu za ekonomske oglase 2.700 tolarjev, na prvi ali zadnji strani 
5.400 tolarjev; za razpise, licitacije ipd. 3.200 tolarjev. Za nenaročnike mali oglas 
do deset besed 1.700 tolarjev (po telefonu 2.200 tolarjev), vsaka nadaljnja beseda 
170 tolarjev; za pravne osebe je mali oglas 2.700 tolarjev za I cm v stolpcu.
ŽIRO RAČUN pri Agenciji za plačilni promet: 52100-603-30624. Devizni račun: 
52100-620-107-970-27620-440519 (Dolenjska banka, d.d., Novo mesto). 
NASLOV: Dolenjski list, 8000 Novo mesto, Glavni trg 24, p.p. 212. 
Telefoni: uredništvo in računovodstvo (068)323-606, 324-200; ekonomska 
propaganda in naročniška služba 323-610; mali oglasi in osmrtnice 324-006. 
Telefaks: (060)322-898.
Elektronska pošta: info@dol-list.si Internethttp:llwww.dol-list.si 

• Nenaročenih rokopisov, fotografij in disket ne vračamo. Na podlagi mnenja (št. 23-92) 
pristojnega državnega urada spada Dolenjski list med informativne proizvode iz 13. 
točke tarifne številke 3, za katere se plačuje 5-odst. prometni davek.
Računalniška priprava časopisnega stavka: Dolenjski list Novo mesto, d.o.o. 
Prelom in filmi: Grafika Novo mesto, p.o. Tisk: DELO-TČR, d.d., Ljubljana.

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

vsebina oglasa (do 15 besed)

Ime in priimek: ..............................................................................

Ulica in kraj: . . .■.........................................................................

Pošta: .................................................................................................

Naročniška številka: ................................................. Podpis:

Datum:..............................................................
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MOTOR TOMOS AVTOMATIC,
letnik 1995, kovinsko moder, bela lita 
platišča, kot nov, podam. © (068)81- 
747. 7279

R 4 GTL, letnik 1988, svetlo modre 
kovinske barve, prodam. © (068)27-921.

R 5, letnik 12/92; 5V, bel, prodam. © 
(068)73-766. 7283

KAWASAKIKLR 650 in yamaho XTZ 
750 prodam ali menjam, ®(068)75-521.

HROŠČA 1200, letnik 1975, registri
ranega do 2/97, novo šasijo za R 4 ter 4- 
vrstno harmoniko prodam. ® (068)78- 
053. 7291

Z 650 kiper, registrirano za celo leto, 
in zetor 4340, 600 delovnih ur, prodam. 
© (068)73-148. 7292

pohištvo
5-DELNO OMARO, visoko 2.18 m, 

prodam. « (068)81-356. 7125
USNJENO sedežno garnituro in klub

sko mizico prodam. ® (068)26-760.
SKORAJ NOV masivni fotelj zelo 

ugodno prodam. ® (068)28-342. 7212
ZARADI SELITVE prodam spalnico, 

kuhinjo in posamezne dele pohištva. 
Ogled v nedeljo. ® (061)1272-015, zve
čer, ali (068)28-417. 7216

KOMBINIRANO OMARO, mizico in 
preprogo prodam. ® (068)51-767. 7248 

SPLANICO, staro 6 let, prodam. « 
(068)21-493. 7271

KUHINJO Marles Orhideja, rumeno, 
izredno dobro ohranjeno, prodam. ® 
(068)341-685. 7293

posest
BIVALNO ZIDANICO s sadovnja

kom in vinogradom v Dolu pri Podbočju 
prodam. ® (063)33-270. 6854

HIŠO z gospodarskim poslopjem na 
lepi legi v bližini Novega mesta, možnost 
dodatne gradnje, prodam. ® (061)667- 
116, zvečer. 7075

VIKEND na Gačah, 90 m2, delno 
opremljen, prodam za 70.000 DEM. ® 
(068)25-017, popoldan. 7077

ŠMARJETA, dvostanovanjsko, nedo
grajeno, delno vseljivo hišo v novem, ure
jenem naselju (asfalt, telefon, 600 m2 vr
ta), prodam za 120.000 DEM. ® (061) 
817-204 ali (068)73-334. 7106

VEČJO HIŠO menjam za manjšo z 
doplačilom. Šifra: »UGODNO«. 7117

STAR SADOVNJAK, 13 a, asfalt, vo
da, elektrika na parceli, prodam. ® 
(068)22-627. 7120

OPREMLJENO stanovanjsko hišo z 
velikim dvoriščem, kopalnim bazenom z 
moderno čistilno napravo, novo bruna
rico in vinogradom z vinsko kletjo ugod
no prodam. ® (068)42-774. 7121

NJIVO, 24 a, pri Regrči vasi, jugo ko
ral 45, letnik 1990, zelen, malo vožen, 
prodam. ® (068)27-448. 7172

HIŠO nad Boštanjem, Jablanice, 10 x 
11 m, na lepem kraju, CK na olje, lahko 
kot bivalni vikend ali za dejavnost, tele
fon, 600 m2 ograjenega zemljišča, pro
dam. ® (0608)82-850. 7186

ZAZIDLJIVO PARCELO ali starejšo 
hišo z nekaj zemlje, v bližnji okolici No
vega mesta, do 15.000 DEM (gotovina), 
kupim. ® (068)26-758. 7203

HIŠO v Žužemberku, Grajski trg 45, 
prodam. ® (061)444-958. 7204

KMETIJSKO ZEMLJIŠČE v k o. 
Golek pri Dragatušu, 6.000 m2, prodam. 
® (069)63-694. 7232

V BLIŽINI Dolenjskih Toplic prodam
stavbno zemljišče in njivo. ® (068)324- 
440, zvečer. 7238

ENODRUŽINSKO HIŠO s CK in te
lefonom, na lepi, sončni legi, prodam. ® 
(061)852-577. 7253

HIŠO ali bivalni vikend v Novem me
stu ali okolici, do 120.000 DEM, kupim. 
® (068)25-596. 7263

NOVEJŠO, komfortno dvostanovanj
sko hišo, 230 m2, v centru Novega mesta, 
z 2000 m2 sadovnjaka, kije hkrati stavb
no zemljišče, prodamo. ® (068)78-030 
ali (0609)643-999. 7270

NA LEPI, sončni legi v neposredni bli
žini Šmarjeških Toplic prodamo stano
vanjsko hišo, 1400 m2 zemlje, s CK in te
lefonom. ® (068)322-516, 22-612 ali 
325-800. 7278

V BLIŽINI Novega mesta prodam
zemljišče (njiva, sadovnjak, trta, bara
ka). ® (068)22-249. 7285

V NAJEM ODDAM gostinski lokal v 
okolici Novega mesta. (068)21-043.

prodam
BATNI KOMPRESOR Omega Air, 

300-litrski, pretok 650 l/min, nerabljen, 
prodam za 3000 DEM. ® (068)326-157.

6916
NOVO komninirano peč za centralno 

kurjavo KTK, 38 KW, ugodno prodam, 
6.5 m dolgo lestev pa zamenjam za 1 m3 
drv. ® (068)23-176. 7069

DOBER vinski sod, 1200 -litrski, 
ugodno prodam. ® (0608)80-121. 7072 

KORUZO in ječmen v zrnju ter knjige 
za drugi letnik ekonomske šole prodam. 
«(068)81-340. 7076

NOV železni gumi voz, 16 col, pro
dam. * (068)30-235. 7078

DVOJNE kovinske modele za izdela
vo vrtnih kaminov prodam za 2000 
DEM. «.(068)22-407. 7082

VINO CVIČEK in šmarnico ugodno 
prodam. «(068)26-449. 7086

KNJIGE za 7. in 8. razred prodam. « 
(068)87-488. 7089

PIKADO LEVAN in 2 poker avtomata 
ugodno prodam. « (068)341-401. 7090 

VINO CVIČEK in koruzo v zrnju, že v 
vrečah, ugodno prodam. ® (068)89-075.

KVALITETNO vino, belo in cviček 
(možnost dolgoročnega sodelovanja), 
nov strešnik Bramac in rabljen strešnik 
Novi Bcčej 222 prodam. » (068)25-426.

SUHA bukova kalana drva prodam. 
»(068)87-116. 7107

VEČJO KOLIČINO koruze v zrnju 
prodam. * (068)73-634. 7110

HARMONIKO FRAJTONARICO, 
izdelave Svetlin, be, cs, as, staro 2 leti, za 
2900 DEM in jugo 55, letnik 1989, regis
triran za eno leto, za 3100 DEM prodam. 
»(068)57-796. 7113

CISTERNO, 2000-litrsko, s hidrofor- 
jem in elektromotorjem, skoraj novo, 
poceni prodam. ® (061)723-085. 7114

VINO, rdeče in belo, zelo ugodno 
prodam. © (068)75-464. 7115

STREŠNO OKNO, 100x80, prodam. 
© «168928-328. , 7116

ČEBELARJI, POZOR! AŽ panje, 7 
kom., malo rabljene, ugodno prodam. © 
(0608)21-777, Krško. 7118

12 M suhih, nasekanih mešanih drv za 
štedilnik prodam. © (068)84-220. 7119 

KVALITTENO belo vino ugodno 
prodam. ® (0608)21-310. 7132

KVALITETEN zgodnji krompir, 100 
kg, prodam po 80 SIT. ® (068)59-082.

7133
PRIKOLICO za osebni avto, nosilno

sti 300 do 500 kg, lepo, malo rabljeno, 
prodam za 60.000 SIT. ® (061)666-064.

7139
ETAŽNO PEČ za centralno, ekspan

zijsko posodo in cevni termostat pro
dam. Franc Češek, Stara Bučka 37, Škoc
jan. _ 7148

NAJBOLJŠI servisni komplet Bava- 
ria za kuhanje brez maščob, še zapaki
ran, poceni prodam. © (0608)64-461.

7150
KNJIGE za 8. razred ugodno prodam. 

©(068)75-375. 7151
NOV super čistilec na suho paro, pro

dam. Marija Barborič, Dol. Suhadol 20, 
Brusnice. 7152

BELO cepljeno vino, metliški okoliš, 
ugodno prodam. © (068)25-029 ali 50- 
365. 7154

VINO ŠMARNICO po 120 SIT in 
krompir prodam. ® (068)65-871, Kren.

7155
VINO ŠMARNICO in cepljeno ter 1 

m3 lipovih desk, debeline 3 cm, prodam. 
S (068)79-847. 7157

SUHA bukova drva, lahko žagana, z 
dostavo, ugodno prodam. « (068)67- 
663. 7165

PREŠO na kamen prodam. ® (0608) 
70-098. 7166

5 M gabrovih drv prodam. ® (068)23- 
779. 7169

ŽLAHTNO VINO cviček in R 4 GTL, 
letnik 1986, ugodno prodam. ® (068)42- 
954. 7170

GABROVA drva prodam. © (068)83- 
702. 7175

VINO šmarnico prodam. © (068)81- 
774. 7178

ZOBNI APARAT Praktik Kirana B, 
star 2 leti, prodam. ® (068)59-641.

7180
VSE KNJIGE za 4. in 5. razred osnov

ne šole prodam. ® (068)89-786, vsak 
dan. 7185

BALKONSKO OGRAJO, železno, 
dolgo 16 m, za 10.000 SIT in hrastovo 
kad, 500 1, za 5.000 SIT prodam. © 
(068)342-137, zvečer. 7190

SUHA metrska drva ter knjige za 6. in 
7. razred osnovne šole prodam. S 
(068)49-371. 7196

RDEČE IN BELO VINO ter žganje 
sadjevec ugodno prodam. S (068)73- 
119. 7197

INLES OKNO, termopan, 180 x 120 
cm, novo, ugodno prodam. ® (0608)87- 
389. 7199

JEČMEN, čebelje panje AŽ, 9-satne, 
in mizarski »ponk« prodam. ® (068)42- 
492, zvečer. 7205

SUHE javorjeve deske, primerne za 
izdelavo podna, prodam. «(068)65-638, 
po 16. uri. 7210

VINO, ŠMARNICO in cepljeno, pro
dam. ® (068)48-789. 7211

VINO prodam. ® (0608)84-327.
7213

NOVA garažna in dvoriščna vrata z 
daljinskim odpiranjem ali brez ter rdeče 
vino prodam. « (068)42-635. 7219

VINO ŠMARNICO in motorno škro
pilnico Panonija prodam. Franc Bonifer, 
Dolnji Križ 8, Žužemberk. 7221

STAREJŠO risalno desko poceni 
prodam. ® (068)24-307. 7225

OPAŽ, 690 SIT prva klasa, 520 SIT 
druga klasa, talni 1.150 SIT, smrekov, 
suh, z dostavo, prodam. ® (063)451-082, 
Andrej. 7230

VRTNO UTO, 3.80 x 3.20 m, 2 prosto
ra, 1 soba urejena in izolirana, prodam. 
«(068)26-108. 7241

BALKONSKA VRATA, 220 x 70 cm, z 
roleto, rabljena, in pralni stroj Gorenje, 
rabljen, prodam. « (068)79-849. 7242

POČITNIŠKO PRIKOLICO in trak
tor Steyr, s koso, prodam. ® (068)60- 
137, zvečer. 7244

VEČ zelo lepih in nerabljenih konjskih 
komatov in sedel prodam. « (061)852- 
577. 7252

KLIMO Tadiran, primerno za zidani
ce ali kleti, rabljeno eno sezono, ugodno 
prodam. « (0608)84-040. 7254

BALE, 800 kg sena, proizvodnja 1997, 
prodam. Levičar, Dol. Leskovec 21, Bre
stanica. 7255

STARINE (omare, mize, stole, nočne 
omarice, starinske predmete, vprežne sa
ni, kolo, skrinje za žito), prodam. S 
(0608)62-687. 7257

KLJUKO za hyundai pony, novejše 
izdelave, in zimske gume 165/70/13 pro
dam. «(0608)32-923. 7258

BALIRANO SENO v cca 20 kg balah,
8 t, prodam. Možna dostava. ® (061) 
781-425. 7262

KNJIGE: nemški jezik, za 5., 6., 8. raz
red, glasba za 5. in 6. razred OS, zelo 
ugodno prodam. « (068)47-298. 7264

RDEČE in belo vino prodam po 200 
SIT. * (068)85-860. 7267

PRIKLJUČEK za R 5 prodam. * 
(068)65-225. 7269

BUKOVA kalana drva prodam. Lah
ko dostavim na dom. * (068)322-754.

7272
RDEČE in belo vino prodam. * 

(068)65-134. 7288
DVE NOVI GUMI 195/50/15 pro

dam. »(068)25-278. 7296

razno
V NOVALJI na otoku Pagu oddamo 

lepo opremljene apartmaje po ugodni 
ceni. Če želite čisto morje in prijeten od
dih, nas pokličite! * 0038553 661 -458 ali 
0038553 661-963. 6273

PISARNIŠKE PROSTORE v centru 
industrijske cone v Šentjerneju oddamo. 
©(068)81-235. 7046

45 M2 velik lokal v Brežicah oddam. 
«(0608)67-006, zvečer. 7081

PROSIM DRUŽINO iz Novega me- 
sta, kije bila na ogledu letalonosilke, kjer 
se je tudi spoznala z bratoma iz Murske 
Sobote, da se oglasijo na « (069)24-879.

7111
V CENTRU Novega mesta oddam lo

kal, primeren za trgovino. « (068)22- 
373. 7143

POSLOVNE PROSTORE na Ljub
ljanski 8 (80 m2 trgovine in 80 m2 pisar
niškega prostora) oddamo v najem. Nu
dimo vam možnost sofinanciranja pri 
ureditvi prostorov! ® (068)321-707.

7228
V CENTRU Črnomlja oddam opre

mljen gostinski lokal in prodam stano
vanje, 70 m2. ® (068)51-010, od 16. do 
20. ure. 7235

V STROGEM CENTRU Novega me
sta iščem pisarniški prostor. » (068)24- 
132, ob 8. uri, ob delavnikih. 7297

MATEMATIKO za osnovno in sred
njo šolo inštruiram. « (068)22-257.

7298

Odkupimo Krkine delnice 
po najugodnejši ceni. Tel. 
068/41-061, 341-522,
28-694.

službo dobi
ZA AKVIZITERSKO PRODAJO na

grobnih sveč redno zaposlimo komuni
kativne moške ali ženske z lastnim pre
vozom. © (0609)622-668. 6687

KV MIZARJA zaposlim. Mizarstvo 
Bajt, ® (068)22-893. 7070

KLJUČAVNIČARJA z nekajletno 
prakso zaposlimo za določen čas. Klju
čavničarstvo Šmajdek, Krallova 49, No
vo mesto. 7243

KUHARJA in natakarja z izkušnjami 
za samostojno delo v gostilni v Mokro
nogu zaposlimo. © (068)49-008 . 7287

■ Dve dekleti s prakso takoj ■
■ zaposlimo v bistroju. ■
■ Stanovanje urejeno. Tel. ■ 
| 061/887-368.

1 vl_ • v Vslužbo išče
V POPOLDANSKEM ČASU iščem 

delo kot upravni tehnik ali trgovski po
slovodja. «(068)26-441, dopoldan.

7131
PRIPRAVNIŠKO PRAKSO v trgovin

ski smeri išče dekle na območju Črnom
lja, Vinice ali Metlike. Znam dva tuja je
zika in imam nekaj prakse iz kozmetike. 
«(061)867-101. 7189

stanovanja
DVEINPOL- ALI TRISOBNO STA

NOVANJE najamem. © (068)322-980.
x 7071

V IVANČNI GORICI najamem eno
sobno stanovanje ©(064)77-880, po 18. 
uri, Metka. 7128

V KRŠKEM prodam dveinpolsobno
stanovanje, 70 m2, CK, telefon, balkon, 
takoj vseljivo. Cena 60.000 DEM. © 
(0608)32-660 ali 31-796. 7182

STANOVANJE v bližini Novega me
sta najameva. Možnost predplačila! ® 
(068)22-482. 7266

V • 1 •zivah
SPREJEMAMO NAROČILA za vse

vrste piščancev, enodnevnih in večjih. 
Valilnica Senovo, Mio Gunjilac, ® 
(0608)71-375. 6557

KOKOŠI NESNICE bomo prodajali 
od 21.7. dalje ter purane, težke 4 do 5 kg, 
prodajamo. ® (0608)89-038. 6969

RJAVE NESNICE različnih starosti 
ter race prodajamo. Kuhelj, Šmarje 9, 
Šentjernej, © (068)42-524. 6996

2PRAŠIČA,težka lOOdo 120kg, krm
ljena z domačo hrano, in prikolico do
mače izdelave prodam. ® (068)81-072.

7068
PLEMENSKE TELICE simentalke, s 

pedigreji, visoko breje, po izbiri prodam. 
© (068)81-006. 7080

TELE, staro 10 dni, prodam. ® 
(068)45-395. 7083

KOBILO HAFLINGER z žrebetom, 
staro 6 let, primerno za otroke, prodam. 
© (068)323-295. 7087

PRAŠIČE za nadaljnjo rejo, težke 80 
do 90 kg, in kravo za zakol prodam. © 
(068)41-423. 7091

3 TELICE, breje 9 mesecev, po izbiri,
ugodno prodam. ® (0608)84-403. 7093

ČRNO-BELEGA BIKCA, starega 10 
dni, prodam S (068)44-650. 7134

6 ENOLETNIH KOKOŠI za nada
ljnjo rejo ali zakol in petcline po 300 SIT 
prodam ® (0608)80-507. 7136

TELICO SIVKO, staro 16 mesecev, in 
suhe smrekove deske, 2.5 cm, prodam. * 
(068)65-406. 7137

TELICO SIMENTALKO, staro 10 
tednov, primerno za nadaljnjo rejo, pro
dam. * (068)30-144. 7140

PRAŠIČE, težke 40 do 50 kg, prodam. 
©(068)41-037. 7160

KRAVO SIVKO, brejo 8 mesecev, in 
vino šmarnico prodam. * (068)321-307.

7161
KOBILO z žrebetom in mlado kobilo 

prodam. © (068)89-070. 7162
BIKCA, starega 9 tednov, limuzin, bo

rove deske, 5 cm.in smrekove, 3 cm, pro
dam. Jordan, Ruhna vas 4, Škocjan. * 
(068)76-020. 7171

MLADIČE ROTTWEILERJE. stare 3 
mesece, z rodovnikom, cepljene, zelo pri
jazne. ugodno prodam « (068)42-903.

7174
KOZICE in kozličke za rejo ali zakol, 

s kontroliranim poreklom, prodam ® 
(068)49-616. 7188

PRAŠIČA, 120 kg, hranjenega z do
mačo krmo, prodam. « (068)73-337.

7207
KRAVO, brejo, prodam. « (068)45- 

495. v 7217
TELIČKO, kvalitetno, križano med 

črno-belo in rjavo, staro 7 dni, in bikca, 
črno-belega, starega 7 dni, prodam. « 
(068)83-358, po 19. uri. 7218

10 DNI staro teličko sivko prodam. « 
(068)75-173. 7220

ČRNO-BELEGA TELIČKA, starega 1 
teden, prodam. © (068)78-256. 7223

MLADEGA črnega psička in rjavega 
mucka oddamo. © (068)83-355. 7227

NEMŠKO OVČARKO, staro 9 ted
nov, prodam. © (068)45-400. 7229

2 PSIČKA, stara 9 tednov, mati škot
ska ovčarka, podarim. © (068)45-892.

. . 7250
ČEBELE v AŽ panjih, prazne panje, 

mlade matice in med prodam. © (0608) 
82-203. 7256

KRAVO za zakol prodam. ® (068)28- 
145.- 7277

JAGENJČKE ali ovce za zakol ali na
daljnjo rejo prodam. © (068)89-592:

7280
TELIČKA, starega 10 dni, prodam. 

Jože Selak, Dolenja vas 1, Otočec. 7282 
SIVEGA BIKCA, starega 8 tednov, 

primernega za nadaljnjo rejo, prodam. 
© (068)50-128. 7284

TELICO in bika za zakol prodam. © 
(068)66-062. 7289

3 KOZLIČKE, stare 3 mesece, pro
dam. © (068)65-087. 7290

ženitne ponudbe
DOLENJEC, samski, želim spoznati 

žensko, staro do 40 let. Imam svojo hišo. 
Otroci me ne ovirajo. Šifra: »PRIDI K 
MENI ALI JAZ K TEBI«. 7098

UPOKOJENEC, vdovec, zdrav, star 
77 let, s stanovanjem, želi spoznati žen
sko za skupno življenje ali prijateljstvo iz 
omrežne skupine 061 ali 068, ni pa pogoj! 
Šifra: »LEP«. 7261

r

* AGROdoo
NOVO MESTO

(_____________________
prodajalne:
SEJALEC-068/24-132 
Kmet. APOTEKA - 068/322-560 
»Novi trg« - 068/324-583

UGODNA PRODAJA:

vrtnih kosilnic, kosilnic na 
laks, motornih žag, pral
nih aparatov in motornih 
škropilnic na 4 čeke brez 
obresti s 5% popustom od 
21. 7. do 18. 8. 1997.

ZAHVALA

V 66. letu je v boju z boleznijo omagal naš dragi mož, oče in dedi

JANEZ NEMANIČ
iz Novega mesta, Smrečnikova 41

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom 
iz Novega mesta in rodne Slamne vasi, sodelavcem in bivšim sodelavcem žalujočih ter znancem 
za podarjeno cvetje, sveče in pisne in ustne izraze sožalja ter številno spremstvo na pokojnikovi 
zadnji poti. Posebno se zahvaljujemo zdravnici Internega oddelka ge. dr. Mariji Čeh za trud, da 
bi mu rešila življenje, Cestnemu podjetju Novo mesto, govorniku g. Goletu, g. župniku za 
opravljen obred, pevcem iz Šmihela* izvajalcu Tišine in g. Oklešnu za pogrebne storitve. Vsem 

in vsakemu posebej, ki ste pokojnika imali radi in sočustvovali z nami, hvala!

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
spomnite se, kako trpe! sem, 
in večni mir mi zaželite.

Z žalostjo v srcu sporočamo, daje v 78. letu starosti za vedno odšel od nas 
naš dragi oče, stari ate in brat

Ne jokajte ob mojem grobu, 
le tiho k njemu pristopite,

JANEZ BRAJKOVEC
iz Gor. Suhorja 18 pri Metliki, borec Tomšičeve 

brigade in eden ustanovnih članov Lovske družine Suhor

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za 
izraženo sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Hvala govorniku pred domačo hišo, govorniku LD 
Suhor ob odprtem grobu, g. župniku za opravljen obred in lovskemu pevskemu zboru. Posebno 
se zahvaljujemo vsem lovcem, gasilcem ter Zvezi borcev Suhor, ki so svečano pospremili po
kojnika k zadnjemu počitku. Še enkrat se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste sočustvovali z nami 

in pokojnika v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 78. letu starosti je končal svoj življenjski boj naš dragi mož, oče, stari 
oče, tast, brat in stric

FRANC CVETAN
iz Cešnjic pri Trebelnem

V dnevih žalosti nismo bili sami, zato se želimo zahvaliti sorodnikom, vaščanom, številnim pri
jateljem in znancem, ki ste bili z nami v težkih dnevih, nam s svojo prisotnostjo in izrečenim ali 
pisnim sožaljem pomagali, da smo lažje klubovali žalosti, ki nas je navdajala. Najlepša hvala 
vsem, ki ste pokojniku darovali toliko cvetja in sveč in družini Fajdiga iz Temenice, ki je name
sto cvetja darovala denarni prispevek za cerkev. Posebno zahvalo smo dolžni medicinskemu 
osebju Zdravstvenega doma Mokronog, celotnemu osebju Kardiološkega oddelka Interne bol
nišnice Novo mesto, GD Statenberk za organizacijo pogreba in častno stražo, g. Marjanu Stari
ču za besede slovesa ob odprtem grobu, GD Trebelno in GD Velika Strmica za udeležbo na 
pogrebu. Zahvalo izrekamo sodelavcem Ljubljanskih mlekarn, enoti Novo mesto, Trima 
Trebnje, Agencije za plačilm promet, podružnice Novo mesto, Ekonomsko-finančnega sektor- 
ja in Kolegija direktorja družbe Krka Zdravilišča Novo mesto. Iskrena hvala pevcem, g. župni- 
ku za opravljeno mašo in obred ter izvajalcu Tišine. Še enkrat se zahvaljujemo vsem, ki ste 
pokojnemu storili karkoli dobrega, ga obiskovali v času bolezni, ga spoštovali in imeli radi ter 

ga v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: žena Milka, hčerki Milica in Slavka, sinova Tone in Franci z družinami, sestri 
Ančka in Tončka, brat Jože in ostalo sorodstvo

VI NAM - MI VAM
oglas na kratko s pošto odmevno objavo v
po ir 068/323-610 ali 0609/623-116 DOLENJSKEM LISTU
GOTOVINSKA POSOJILA

9 Muzejska 3 
it 068/321-751

=;- - -
ZASTAVLJALNICA MONETA vam nudi kratkoročna posojila!
Garancija po dogovoru s takojšnjo realizacija.

HI-PO, pisarniško pohištvo
OC Brezje, Grosuplje
IT /fax: 061/764-467,762-100

Najugodnejše cene kvalitetnega pisarniškega pohištva. Pisarniški sklop 
z omarami že za 129.000 SIT.

UMETNI KAMEN 
za oblaganje fasad 
po najugodnejših cenah!

Izdelujemo ga v sivi, beli in rjavi barvi ter kombinacijah le-teh. Cena z 
dostavo in polaganjem cca 2.500 tolarjev 1 mV * 2 3 * * 6 KOŠMRLJ, s.p., Meniška 
vas 7, Dolenjske Toplice, ir 068/65-882, 65-557.

I ODKUP DELNIC Delnice Krke, Uniona, Petrola in druge kupim za gotovino po najugodnejši 
ceni. it 061/131-92-15
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PORTRET TECjA TE<JNA

Igor Luzar

Julij je mesec dozorevanja in 
žetve. Pod vročimi žarki poletne
ga sonca na poljih dozoreva zla
to pšenično zrnje, kruh naš vsak
danji in simbol blagostanja. A 
človek ne živi samo od kruha, 
življenje mu mora polniti še kaj 
več, kot je gmotno blagostanje. 
Mnogim je to božja beseda, zato 
se vemo slovensko občestvo juli
ja veseli še ene, posebej dragoce
ne žetve: na njivi življenja ta čas 
dozorijo sadovi dolgoletnega 
študija, molitve in temeljnih živ
ljenjskih odločitev - to je čas, ko 
prejmejo mašniška posvečenja 
novi slovenski duhovniki in ko v 
svojih župnijah berejo nove ma
še. Letos jih je 34, med njimi tudi 
37-letni Igor Luzar, ki je novo 
mašo bral to nedeljo v franči
škanski cerkvi v Novem mestu.

Igor Luzar se je rodil v novo
meški družini kot tretji in zadnji 
otrok. V družini ni bilo kakega 
posebnega verskega vzdušja, prej 
bi lahko rekli, da je bilo vzdušje 
do vere indiferentno, a vendar je 
v mladem Igorju kalilo močno 
zrno duhovnosti, ki je šlo v rast, 
ko je leta 1978 maturiral na sred
nji tehniški kmetijski šoli in vpi
sal veterino na biotehniški fakul
teti v Ljubljani. Dve leti kasneje 
mu je umrla mati. Smrt ljubljene
ga bitja je doživljal zelo globoko, 
žalostni dogodek pa mu je osvet
lil življenje z novo lučjo; odkrilo 
se mu je, da mora smisel bivanja 
iskati drugje, kot ga išče. Vernost 
je začutil kot tisto vrednoto, za 
katero se splača v celoti darovati 
in posvetiti življenje.

In tako se je v njem porodila 
želja, da bi postal duhovnik. 
Krepila se je in rasla. Bil je že tik 
pred diplomo, ko ni več videl 
nobenega smisla vztrajati v pokli

cu, za katerega je študiral. “Čutil 
sem, da me Bog izrazito kliče in 
vabi, naj ljudem služim kot du
hovnik. Prav gotovo bi lahko 
dosti dobrega storil za ljudi tudi 
v kakšnem drugem poklicu, ven
dar se mi je pokazal duhovniški 
poklic kot edini pravi, "pravi Igor 
Luzar in doda, da je bilo v nje
govo duhovno zorenje seveda 
vključeno tudi tehtanje, čemu se 
bo moral kot duhovnik odreči, 
denimo družini, vendar so ga v 
odločitvi za duhovniški poklic 
krepile svetopisemske besede: 
"Kaj ti pomaga, če si ves svet pri
dobiš, svojo dušo pa izgubiš. ” 

Jšo je odslužil vojsko, se je za 
kratek čas zaposlil, potem pa se 
je dokončno odločil: stopil je v 
semenišče in kasneje vpisal študij 
bogoslovja na Teološki fakulteti 
v Ljubljani. V družbi semenišč- 
nikov, vzgojiteljev, predstojnikov 
in profesorjev je duhovno in in
telektualno intenzivno dozoreval 
ter ob širjenju intelektualnih ob
zorij širil tudi obzorja človečno
sti. V letih semenišča je imel 
nekaj pastoralne prakse, ki mu je 
odkrila, na katerih področjih se 
še mora duhovno izgrajevati in 
kje so čeri, nevarne duhovn?mu 
življenju, hkrati pa so ga stiki z 
ljudmi krepili v odločitvi za 
duhovniški poklic. Presenetilo ga 
je predvsem veliko spoštovanje, 
ki ga med ljudstvom uživa du
hovniški poklic. Prepričan je, da 
se bo vrednost tega poklica še 
dvignila, saj je v vse bolj sekulari- 
ziranem svetu duhovnik tisti 
svetilnik, ki opominja na višje 
vrednote, brez katerih ne posa
meznik in ne družba ne moreta 
polno in kakovostno bivati.

Igor Luzar je našel svojo živ
ljenjsko pot in smisel v službi 
Bogu in ljudem. Zanjo je zorel 
nekoliko dlje kot večina letošnjih 
novomašnikov in morda se zato 
toliko bolj zaveda, kaj pomeni. 
Na tej poti mu bo kot duhovni 
kompas služilo novomašniško 
geslo “Vsem sem postal vse", ki 
si ga je izbral iz pisma apostola 
Pavla Korinčanom, da pa bo na 
tej poti vztrajal tudi, ko bo nale
tel na težave, razočaranja in krize 
in ko bosta sijaj in vznesenost 
novomašniškega slavja že davno 
minila, ga bo opominjal novo- 
mašniški križ, ki mu ga je iz ore
hovega lesa zrezbaril stiški brat 
Jože Trontelj. MILAN MARKELJ

Svetli toni novogotike
Prepleskana in obnovljena zunanjščina novomeške frančiškanske 

cerkve bo stala okoli 2 milijona tolarjev
NOVO MESTO - Pred novo 

mašo, ki jo je v nedeljo v franči
škanski cerkvi sv. Lenarta pel 
Novomeščan Igor Luzar, so pre
pleskali njeno zunanjščino, ki je 
poleg kapiteljske cerkve edina 
kultna stavba v Novem mestu, ki 
spada še v obdobje gotike.

“Za pleskanje in manjšo obno
vo pročelja naše cerkve smo se 
odločili, ker je bila barva od 
prejšnjega pleskanja že močno 
sprana, poleg tega je to sovpadlo 
z novo mašo,” je povedal gvardi- 
jan novomeškega frančiškanskega 
samostana pater Jože Urbanija. 
“Cerkveno zunanjščino smo želeli 
prepleskati že pred novo mašo 
Igorja Štamflja pred tremi leti, 
takrat nam je bil proizvajalec Jup' 
pripravljen celo dati barve za
stonj, vendar so na novomeškem 
Zavodu za varstvo naravne in kul
turne dediščine zahtevali, da 
morajo biti barve apnene, in tako 
iz tega ni bilo nič. Sedaj smo pa 
lahko pleskali z Jupovimi barva- 

• mi, le da smo jih tokrat morali 
plačati,” potoži samostanski pred
stojnik.

Dela je prevzela Obrtna zadru
ga Hrast, trajala so približno me
sec dni, potekala pa so po zahte
vah in pod nadzorom novomeške
ga Zavoda za varstvo naravne in 
kulturne dediščine, kije pomagal 
tudi pri obnovi okraskov na pro
čelju in posodil del gradbenega 
odra. Strokovnjaki Zavoda so 
zahtevali, da je pročelje preple-

POLEPŠANO CERKVENO 
PROČELJE - Pleskanje pročelja 
frančiškanske cerkve. (Foto: A. B.)

Halo, tukaj je bralec Dolenjca!
“Zakaj niste pisali o razstavi Bože Podrgajs?” ■ Cesto Raka - Dolenja vas potrebno čimprej 

asfaltirati - Zarja preveč točna pri zaračunavanju obresti - Neprijaznost administratork

Da je res poletje in čas dopustov, 
se je poznalo tudi pri četrtkovem 
dežurstvu, ko je bila naša telefon
ska linija bolj počitniško razpolože
na. Svoje pripombe so sporočili “le” 
štirje bralci.

Gospa N. M. iz Novega mesta je
začudena, da v Dolenjskem listu 
nismo poročali o razstavi priznane 
starejše novomeške ustvarjalke 
Bože Podrgajs, ki jo je ob nedav
nem državnem prazniku imela v 
Centru sv. Roka v Regrči vasi. “Gre 
za izjemno razstavo unikatov na 
ženskih in otroških oblačilih ter 
izdelkov iz keramike. Tildi sama se 

pa te stvari 
, da ni

bilo o razstavi, ki seje že zaključila, 
večje obveščenosti v domačih me
dijih,” je menila bralka. Pobrskali 
smo po našem arhivu in v 24. števil
ki Dolenjskega lista (19. juniji na 
16. strani našli vest o razstavi, Ki jo 
je napisala Z. Deželan.

Franci Knafelj iz Krškega je

IZUCIKUV IZ KCiailllKC. 1UUI Ml

pri njej učim, verjetno pa te s 
zanimajo še koga, zato škoda, 
bilo o razstavi, Ki se je že zaklji

.Halo, tukaj 
DOLENJSKI LIST!

Novinarji Dolenjskega lista 
si želimo še več sodelovanja z 
bralci. Vemo, da je težko pi
sati, zato pa je lažje telefoni
rati. Če vas kaj žuli, če bi radi 
kaj spremenili, morda koga 
pohvalili, ali pa le opozorili na 
zanimiv dogodek iz domačih 
krajev - pokličite nas! Prisluh
nili vam bomo, zapisali, mor
da dali kakšen nasvet in po 
možnosti poiskali odgovor na 
vaše vprašanje. Na telefonski 
številki (068)323-606 vas 
čakamo vsak četrtek med 20. 
in 21. uro. Dežurni novinar 
vam bo pozorno prisluhnil.

tokrat sporočil pohvalo in opozori
lo. Zadovoljen je, ker so vednarle 
asfaltirali cesto od Rake proti Se
lam, pravi pa, naj to čimprej storijo 
še na cesti Raka - Dolenja vas. 
“Opozarjam vse voznike, ki te ceste 
ne poznajo, naj vozijo previdno in 
počasi. Njeno stanje je namreč 
katastrofalno - cesta je polna jam, 
v njih pogosto stoji voda, skratka, 
načeti asfalt potrebuje novo prevle
ko,” je dejal Knafelj.

Neprijaznost ljudi, ki bi vsaj na 
svojem delovnem mestu morali biti 
prijazni, dandanes žal ni nobena 
redkost. Na to je opozorila tudi 
bralka S. M. iz okolice Novega me
sta. Zaključuje študij na Pedagoški 
akademiji v Ljubljani in ne more 
verjeti, da so uslužbenke v štu
dentskem referatu tako neprijazne. 
“Ob zadnjem obisku, ko sem potre
bovala informacije v zvezi z izpi
tom, me je gospa nadrla, čeprav 
sem se z njo vseskozi mirno in pri
jazno pogovarjala. Mislim, da si kaj 
takega ne sme dovoliti, čeprav smo 
mi mlajši, študentje itd. Poleg tega 
dostikrat te uslužbenke sploh ne 
poznajo pravil in ti vsaka pove 
drugače. Toda to se ne dogaja le na 
tej fakulteti. Po pripovedovanju 
kolegic, ki študirajo drugje, ni ni
kjer dosti bolje. Zdi se mi absurd- 

- no, da se študentje bolj bojimo iti v 
referat po informacije kot pa na iz
pit,” je zaključila S. M.

To nedeljo je v Dolenjskih Topli
cah nastopil mednarodni godalni 
orkester GMS, ki svoj poletni tabor 
že drugič preživlja v tamkajšnjem 
Taboru mladih. Poslušalec koncer
ta, ki je prvi izmed treh in so ga mla
di vrhunski glasbeniki iz 9 evrop
skih držav naštudirali v dveh tednih, 
je bil nad organizacijo prireditve 
zelo razočaran. “Orkester je nasto
pil zunaj, pred gostiščem Rog, tam, 
kjer nastopajo narodnozabavni an
sambli. Ne samo daje prostor aku
stično neprimeren - prireditev bi 
gotovo spadala v njihovo kristalno

dvorano - glasbeniki so morali igra
ti kar stoje in celo zastonj. Povrh 
vsega je začelo še deževati, tako da 
so zaigrali le pet stavkov, nerodno 
situacijo pa so morali reševati sami 
s pomočjo tamkajšnjih gostinskih 
delavcev, namesto da bi jo kulturni 
animator Zdravilišča Dolenjske 
Toplice, ki ga sploh ni bilo. In 
potem so igrali pod dežnikom 
Laškega piva. Zdravilišče pa je 
menda pred kratkim dobilo certi
fikat kakovosti za Evropo! Toda s 
takšnim načinom v Evropo prav 
gotovo ne bomo prišli!” je jezno 
zaključil poslušalec.

Bralko Marjano iz Novega mesta
zanima, ali lahko Zarja, stanovanj
sko podjetje, d.d., zaračunava obre
sti, čeprav so računi plačani na dan

skano v oker tonu, ker je tako v 
duhu neogotike. Leta 1866 so 
namreč po načrtih Italijana Pas- 
colija predelali zunanjščino cerk
ve; po sodbi strokovnjakov gre za 
uspelo neogotsko predelavo pro
čelja.

Vsa stvar bo stala okoli 2 mili
jona tolarjev. “Ne vemo še, kako 
bomo vse to poravnali,” pravi pa
ter Jože Urbanija. Ker gre za kul
turni spomenik, računanjo tudi na 
prispevek ministrstva za kulturo, 
vendar državni proračun za letos 
še ni sprejet in frančiškanom ne 
kaže prav dobro. Vsekakor pa bo 
sedanje pleskanje pročelja cerkve 
zaleglo za nekaj let. In tega se ne 
veseli le šest redovnikov, kolikor 
jih je v samostanu, saj je cerkev in 
seveda celoten frančiškanski kom
pleks organski del mesta, in to 
eden lepših.

A. B.

Kot časopis 
in radio

Ena najstarejših lip * v

VALIČNA VAS - V Valični 
vasi, ki je med Žužemberkom in 
Zagradcem ter ima 80 prebival
cev, raste ena najstarejših lip na 
Slovenskem. Po besedah revir
skega lovca z Dvora, naj bi imela 
več kot 600 let.

Že takoj na začetku vasi vas 
najprej pozdravi mlajša lipa, stara 
le nekaj čez 300 let, za katero 
domačini tudi skrbijo in je bolj 
košata od starejše. Slednja s 
svojim nagubanim votlim deblom,
v katerega bi lahko stopilo šest lju
di, ob kapelici krasi križišče v vasi.

Vaščan Rajko Pograjc se o lipi 
spominja: “V otroštvu smo se ob 
njej preživeli vsako nedeljsko 
popoldne. Starejši ljudje so se 
pogovarjali, mi pa smo jih poslu
šali. Pogovor se je pogostokrat 
prelil v živahno prepevanje. Lipa 
je bila kot danes radio ali časopis. 
Vse se je dogajalo okoli nje. Pa 
tudi zvečer po napornem dnevu 
smo se pogostokrat zbrali ob 
njej.”

Danes sameva zapuščena, me
ščani o njej ne vedo veliko, še ti
sti, ki so kaj vedeli, pa so pomrli. 
Obiščejo jo le še osnovnošolci iz 
bližnjih šol in budijo spomin o 
njej. Žal tako potiho tonejo v 
pozabo spomini in mogočna lipa.

A. JERNEJČIČ

TINA JE NAJLEPŠA - Petkov večer je restavracijo Tango napolnil z obe
tavno lepoto dolenjskih deklet in z radovedneži od vsepovsod. Prireditev 
MISS Dolenjske za miss Slovenije je dosegla svoj vrhunec okrog polnoči, 
ko je organizator in predsednik žirije Marjan Pavlin razglasil rezultate: 2. 
spremljevalka je Natalija Povhe iz Trebnjega (na sliki desno), L sprem
ljevalka je Čmomaljka Maja Šimec (prva z leve), zmagovalka in miss Do
lenjske 1997pa je postala prikupna in postavna Tina Orač iz Novega mesta. 
(Foto: Marko Klinc)

Pet parov bo dahnilo “da”
Jutri se v Semiču prične tridneva prireditev “Semiška 
ohcet”, katere osrednji dogodek bo poroka po semiško

SEMIČ - S fantovščino in dekli- 
ščino se je preteklo soboto na 
turistični kmetiji Cerjančevih na 
Krupi pravzaprav že pričela veli
ka tridnevna prireditev, imenova
na Semiška ohcet, ki bo konec 
tega tedna v Semiču. Čeprav bo 
osrednji dogodek prireditve prav 
ohcet po semiških običajih, pa se 
bo celotna prireditev s tem naslo
vom pričela že v petek, 18. julija, 
ob 18. uri.

Takrat bo namreč v semiškem 
muzeju otvoritev vinogradniške 
muzejske zbirke in razstave s 
pokušnjo najboljših semiških vin 
ter razstave slik s srečanj slikarjev 
v Semiču. V gasilskem domu pa 
bodo odprli razstavo čebelarskih 
izdelkovi in izdelkov domače obrti 
upokojencev.

V soboto bo ob 13. uri srečanje 
turističnih delavcev Dolenjske in 
Bele krajine. Ob 14.30 bodo semi- 
ški osnovnošolci pri gasilskem 
domu uprizorili igro z ekološko 
temo “Belo in črno”. Ob 16. uri se 
bo pričela svečana povorka petih 
poročnih parov in svatov od s sla
mo krite hišice v Kašči do semi- 
škega gasilskega doma, kjer bo 
šranganje, potem pa bodo ženini 
in neveste skupaj s svati krenili na 
poroko v poročno sobo v semi
škem muzeju ter v cerkev. Folk
lorna skupina “Semiška ohcet” bo 
pri gasilskem domu pripravila

sprejem neveste na domu, nato pa 
se bo dolgo v noč nadaljevalo ve
selo rajanje. Hkrati z v petek 
odprtimi razstavami bo od sobote 
popoldne v gasilskem domu na 
ogled tudi bogata razstava jedi, ki 
jih bodo pripravile članice društva 
kmečkih žensk Semič.

V nedeljo, 20. julija, bo ob 16. 
uri prišla h gasilskemu domu po
vorka, v kateri bodo predstavniki 
okrog 35 semiških društev, ki 
bodo tudi predstavili svoje delo. 
Potem bo župan Janko Bukovec 
slavesno prevzel novi grb in novo 
zastavo semiške občine ter ju v 
spremstvu predsednika semiškega 
občinskega sveta Antona Malen
ška odnesel v občinsko stavbo.

M. B.-J.

IGRE POD DEDOVO 
LIPO

ŠMARJEŠKE TOPLICE - 
Tliristično društvo Šmarje
ške Toplice priredi v soboto, 
19. julija, ob treh popoldne v 
zdraviliškem športnem par
ku 9. Igre pod dedovo lipo. V 
desetih zabavnih igrah se 
bodo pomerile ekipe iz Bele 
Cerkve, Gabrja, Mokrega 
PoHa, z Otočca, iz Škocjana 
in Smarjete. Po igrah bo za 
prijetno razpoloženje poskr
bel ansambel Modri val iz 
Kopra.

KITARA IN ČEMBALO
GLOBOODOL - Peti koncert 

v ciklu koncertov ob svečah, ki 
potekajo v Domu glasbene dedi
ščine, bo na sporedu v petek, 18. 
julija, ob 20.30. Kot solista bosta 
nastopila kitarist Andrej Grafe
nauer in čembalist Milko Bizjak.

roka plačila. Če je na primer rok 
plačila 18. marec in oni plačajo 
takrat, Zarja nakazilo res morda 
dobi dan ali dva kasneje, toda 
“kriv” ni plačnik, pač pa je zamuda 
zaradi SDK. Toda Zarja računa 
obresti tudi za ta dan ali dva, kar se 
bralki ne zdi prav. V Zarji so pove
dali, da imajo pač tak program in ne 
gre drugače. Rok plačila je treba ra
zumeti kot datum, ko mora Zarja 
denar že dobiti. Torej če je rok 
plačila na primer 15. junij, mora 
stranka plačati račun nekaj dni prej 
(če plačuje na banki ali pošti), da bo 
denar pravi čas v pravih rokah. V 
Zarji so opozorili, da lahko ljudje 
pridejo plačevat račune na njihovo 
blagajno in teh zamud ter tudi 
obresti ne bo.

Bralec iz Novega mesta odgo
varja bralki, ki je prejšnji teden v tej 
rubriki dejala, da če predsednika 
Kučana ni bilo na maši v Rogu, 
potem lahko rečemo, da tudi dr. 
Rodeta ni bilo na vseslovenskem 
partizanskem taboru v Prečni. Bra
lec meni, da to ni primerljivo, saj je 
Kučan le predsednik države, torej 
zastopa vse Slovence, dr. Rode pa 

oaia

PET POROČNIH PAROV - Pet parov, ki se bodo v soboto po semiških 
navadah poročili na “Semiški ohceti ”, se je preteklo soboto srečalo na Krupi 
na dekliščini in fantovščini. Poleg tega da so se spoznali med seboj ter hkrati 
spoznali tudi semiške običaje, so se pomerili še v različnih družabnih ig
rah.  V soboto bodo “da ” izrekli: Tanja Lubše in Štefan Grabnar iz Šmart
no pri Litiji, Alenka Mekše in Janez Drenik iz Trebnjega, Nataša Prungl iz 
Šempetra v Savinjski dolini in Števen Iršič iz Slovenskih Konjic, Irena 
Medvešček in Janez Radič iz Hrastnika ter Silva Kozar iz Ivanjkovcev in 
Franc Heric iz Ljutomera. (Foto: M. B.-J.)

je vodja krščanske skupnosti.
L. M.

TRIJE V ENI URI - Komaj so trije ribiči v ponedeljek, 7. julija, ob pol 
devetih zvečer namočili tmeke v že nekoliko cvetočo Krko pod Termoteh- 
niko v Ločni, je že prijelo in Božidar Zajc (v sredini) je na suho zvlekel 
127 cm dolgega in 12,5 kg težkega soma. Veselje nad lepim plenom se še ni 
poleglo, ko je v piščančja jetra na trnku Zorana Leka zagrizel 139 cm dol
gi 15-kilski brkati lepotec, za njim pa se je ujela na vabo Ivana Šepca z 
Bizeljskega prav toliko težka in 133 cm dolga somja mrcina. Tako so 
Novomeščana in njun gost iz Posavja v manj kot eni uri iz Krke potegnili 
kurza 42,5 kg mesa, kar se tudi izkušenim ribičem ne zgodi prav pogosto. 
(Foto: M. Zajc)

Vsak teden ena
Iz zbirke anekdot 

Slavka Klančičarja

Dvojni defekt
Gozdarski inženir Rade 

Kalinovič in njegov sodelavec 
Dane Adamič sta bila z oseb
nim avtom po službeni dolž
nosti v Beli krajini. Običajno 
se terenski ogledi v tej vinorod
ni pokrajini zelo radi zavleče
jo. Tako sta se šele ponoči pre
cej dobre volje vračala proti 
domu. Nekje na samem pa 
ugotovita, da je ena guma na 
vozilu prazna. Precej časa je 
trajalo, da sta, nerodna kot sta 
bila, le zamenjala kolo. Po 
komaj sto metrih vožnje pa 
voznik Kalinovič ugotovi, da je 
spet nekaj narobe. Neverjetna 
smola, tudi to kolo se je predr
lo. Znašla sta se v brezizhod
nem položaju. Toda glej, sreč
no naključje! Mimo je pripeljal 
znanec z isto znamko avtomo
bila. Posodil jima je kar svoje 
rezervno kolo.

Naslednji dan se Rade ni 
mogel dovolj načuditi: v prt
ljažniku je bila samo ena od 
obeh gum prazna. Razmišljal 
je in razmišljal... Končno je 
doumel resnico: takrat, pri prvi 
zamenjavi, sta namesto rezerv
nega dala nazaj spet isto pre
drto kolo.


