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PRVA MESTA
KOČEVSKA REKA - Tudi 

minuli vikend je bil zelo uspe
šen za strelce Morisa iz Kočev
ske Reke. Na odprtem prven
stvu Slovenije v streljanju z po
lavtomatsko puško 7,62 mm v 
Ljubljani je ekipa Morisa v 
sestavi Dušan Križman, Janez 
Markun in Blaž Podržaj pre- 
prečljivo osvojila prvo mesto, 
Dušan Križman pa je bil naj
boljši med posamezniki. Na 
območnem tekmovanju z zrač
no puško 7,9 mm v Rečici pri 
Laškem je ekipa Morisa zased
la drugo mesto. V ekipi so bili: 
Bojan Bartol, Dušan Križman 
in Janez Markun. Četrte polet
ne strelske šole v streljanju z 
zračno pištolo v organizaciji 
strelske zveze Slovenije, ki je 
bila v Cerkljah na Dolenjskem, 
so se udeležile zelo nadarjene 
tekmovalke Morisa: Daša Gje- 
rek, Alenka Muhvič, Andreja 
Kep in Simona Konečnik.

M. G.

NA RAKI SPET 
ZDRAVNIK

RAKA - V torek, 9. septembra, 
bo ob 11. uri na Raki spet delal 
splošni zdravnik. Dr. Damjan 
Obradovič bo na zdravstveni po
staji dosegljiv ob torkih od 11. ure 
dalje in ob četrtkih od 16. ure.

NOVA TRGOVINA
BREŽICE - Vino Brežice bo v 

četrtek, 4. septembra, ob 14. uri 
odprlo vrata nove delikatese na 
Deržičevem.

V

Cas ustvarjalnega sodelovanja
Predsednik Kučan na proslavi 50-letnice Novoteks Tkanine - Gospodarstvo preživelo 

vse neumnosti politike - Glavno breme nosi industrija • Za dobrobit naroda
DOLENJSKE TOPLICE - 

Kljub hladnemu in deževnemu 
vremenu seje v petek opoldne na 
jasi v Dolenjskih Toplicah zbrala 
množica ljudi, ki so proslavili 50- 
letnico delovanja Novoteks Tka
nine. Proslave ob tem jubileju so 
se poleg delavcev tega podjetja in 
upokojencev udeležili številni ug
ledni gostje, med katerimi so še 
posebej toplo pozdravili slavnost
nega govornika, predsednika Slo
venije Milana Kučana.

“Vesel in počaščen sem, da sem 
danes med vami, ki ste si v tem 
podjetju prigarali zasluženi pokoj, 
med vami, ki danes trdo delate v 
tovarni in ki mislite tudi na pri
hodnost,” je zbrane pozdravil 
predsednik Kučan in poudaril, da 
je Novoteks Tkanina med nosilci 
stare, tradicionalne, uveljavljene 
slovenske industrije. “Slovenska 
industrija je hrbtenica sloven
skega gospodarstva, saj ustvarja 
90 odst. slovenskega izvoza. Kar 
navadili smo se že, da izvažamo 
približno 60 odst. bruto domačega 
proizvoda, od tega 70 odst. v 
dežele Evropske unije.” Kučana 
skrbi, ker nosi glavno breme 
spreminjanja in prilagajanja slo
venskega gospodarstva prav in
dustrija kot največji izvoznik, zla
sti njene tradicionalne panoge,

Milan Kučan je delavkam in delav
cem Novoteksa Tkanine čestital za 
trdo in marljivo delo, za srčnost in 
borbenost pri ohranjanju podjetja. 
(Foto: A. B.)

POMOČ S HELIKOPTERJEM - Na heliodromu pred brežiško 
bolnišnico je pristal helikopter letalske enote slovenske policije. Posad
ka, ki so jo sestavljali pilota, Novomeščan Jože Brodar (v sredini), ta 
je tudi vodja pilotov letalske enote, Marjan Klanjšček in letalski teh
nik Ivan Janeš, je iz Ljubljane pripeljala zdravniško ekipo z inkuba
torjem. Prišla je po nedonošeni dvojčici, ki jih je rodila Jožica Hor- 
vat-Tomič in sta bili potrebni zahtevnejše medicinske oskrbe. To je le 
ena od oblik pomoči, ki jih nudi MNZ Slovenije s helikopterji. (Foto: 
M. Vesel)

podjetja in zaposleni, med kateri
mi so tudi delavke in delavci No
voteksa Tkanine.

“Vi niste čakali na izide doma
čih političnih prepirov o tem, ali 
je Evropska unija naša priložnost 
ali ne, ampak ste zelo zgodaj 
poiskali trg in strateškega part
nerja v Ameriki. Prepričani ste o 
nujnosti vključevanja in odpiranja 
v svet, zato tudi imate delo in 
kruh. Za dobrobit slovenskega 
naroda bi morala tudi slovenska 
politična elita dojeti, daje zdaj čas 
ustvarjalnega sodelovanja pa tudi 
povezovanja različnih političnih 
konceptov v skupne cilje,” je 
končal predsednik.

A. B.

NOVOTEKSOVI JUBILANTI - 
Na proslavi 50-letnice je direktori
ca Novoteksa Tkanine mag. Mile
na Kramar Žnidar enajstim jubi
lantom, ki v tej tovarni delajo že 30 
in več let, izročila priznanja.

TABOR V LUCIJI - Med 23. in 31. avgustom je v Počitniškem domu 
Rdečega križa Novo mesto v Luciji potekal 3. mednarodni mladinski ta
bor, ki so ga pripravili novomeško društvo za razvijanje prostovoljenga dela, 
mestna občina Novo mesto in območna organizacija RK Novo mesto. Jedro 
tabora, ki se ga je letos udeležilo 57 mladih, je skupina Lastovke, v kateri 
se družijo mladi iz Novega mesta in BIH, ki začasno bivajo v Novem me
stu, lani in letos pa so se jim pridružili tudi mladi iz španske občine Vilafran- 
ca del Penedes in bosanskega Bihača, s katerima ima Novo mesto razvito 
prijateljsko sodelovanje. (Foto: D. Žagar)

Obnova novomeške 
gimnazije se 
le nadaljuje

Ministrstvo podpisalo 
aneks k pogodbi

NOVO MESTO - Od po
nedeljka Obrtna zadruga 
Hrast nadaljuje pred nedav
nim prekinjena dela pri ob
novi novomeške gimnazije. 
Zadruga je dela prekinila, 
ker ji ministrstvo za šolstvo 
kot investitor ni plačevalo 
računov za opravljena dela, 
medtem ko je zadruga sproti 
plačevala svoje podizvajalce. 
Pred dnevi pa je ministrstvo 
podpisalo aneks k pogodbi, 
in to za dodatna dela v višini 
81 milijonov tolarjev. S tem 
so pokriti stroški za že opra
vljeno in plačano statično 
sanacijo gimnazijske stavbe, 
v kratkem pa naj bi Hrastu 
nakazali tudi vse zapadle 
terjatve; gre za okoli 150 
milijonov tolaijev, vsa doslej 
opravljena dela pri obnovi 
gimnazije pa so veljala že 
190 milijonov tolarjev in to
liko je zadruga izvajalcem 
tudi plačala.

Za ostala dodatna dela, ki 
so se pokazala po podpisu 
prve pogodbe - gre še za 149 
milijonov od 230 - pa bo 
zaradi birokratskih zahtev 
potreben dodaten razpis.

“Naredili bomo vse, da bo 
obnova kljub prekinitvi kon
čana do konca leta in da bo 
pouk v gimnaziji lahko ste
kel v prvih dneh prihodnje
ga leta,” pravi Martin Bajuk, 
direktor Hrasta.

A. B.
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DAN POSAVSKE 
KONJEREJE

BREGE - Posavsko ko- 
pjerejsko društvo in Kmetij
ska svetovalna služba Krško 
priredita v nedeljo, 7. sep
tembra, na sqmišču in hipo
dromu Brege pri Krškem 
Dan posavske konjereje. Ce
lodnevna prireditev se bo 
začela od 10. uri s predstavit
vijo reje in nadaljevala ob 13. 
uri s svečano slovesnostjo ob 
razvitju prapora društva, 
povorko, kmečko dirko dvo- 
vpreg in družabnim sreča- 
njem z ansamblom M^jolka.

LOVREKOV MEMORIAL 
ŠEL V SPLIT

SEVNICA - Pokal za najboljšo 
ekipo na 25. Lovrekovem memori
alu v Sevnici so osvojili rokometaši 
splitskega Brodomerkurja, ki so v 
finalu s 30:24 (14:11) premagali go
stitelja, ekipo Sevnice. Vrstni red: L 
Brodomerkur, 2. Sevnica, 3. Gore
nje, 4. Dobova.

VREME
Do konca se bo še nada

ljevalo pretežno sončno in 
toplo vreme.

NOVO MESTO - Nadzorni 
svet Revoza je podaljšal mandate 
svojemu vodstvu in vsem članom 
uprave te delniške družbe. Tako 
bodo tudi v naslednjih štirih letih 
podjetje vodili predsednik uprave 
Bernard Coursat ter generalna 
direktoija in člana uprave Zdrav
ko Slak in Janez Čufer. Predsed
nik nadzornega sveta bo tudi 
naprej Manuel Gomez, podpred
sednik pa Matjan Kramar.

V sedmih mesecih tega leta so 
v Revozu naredili 61.321 cliov, od 
tega so jih 57.010 izvozili, doma 
pa prodali 4.311. Po mesecih so 
največ avtomobilov naredili julija, 
in sicer 10.715, v tem mesecu pa 
so jih na domačem trgu prodali 
924, kar je tudi največ letos. Dru
gih Renaultovih avtomobilov so 
na domačem trgu prodali 8.299, 
po mesecih pa je bila tudi proda-

OTROSKI FOLKLORNI 
TABOR

DOLENJSKE TOPLICE - Od 
četrtka do nedelje, od 4. do 7. sep
tembra, bo v taboru ZPM v Do
lenjskih Toplicah potekal otroški 
folklorni tabor, ki se ga udeležu
jejo otroci in mentorji otroških 
folklornih skupin iz vse Slovenije. 
Organizira ga ZKOS.

ja teh avtomobilov največja julija, 
ko sojih prodali 1.766.
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Novem mestu naredili 61321 cliov

“PITNA" VODA - Po vsakem moč
nejšem deževju iz vodovodnih pip v 
Selah pri Karteljevem teče blatna 
voda. “Ni govora, da bi si lahko 
hrano kuhali v taki vodi, tudi živi
na jo nerada pije. Najhuje je prav 
pri nas, ker je naša hiša najnižje v 
vasi, ” pravi Lojz Metelko, ki je 
prinesel pokazati vodo, ki jo je v 
stekleničko iz pipe nalil v petek 
zjutraj. “Kakšne 4 dni traja, da se 
voda sčisti, potem jo pa tako klori
rajo, da je kot mleko in spet ni za 
uživanje. Plačati moramo pa tako, 
kot drugje, kjer imajo dobro in 
zdravo vodo. ” (Foto: A. B.)

“Da ” skozi stisnjene zobe
Po objavi Agende 2000, o čemer več pišemo na 8. strani, in 

izidu študije Slovensko kmetijstvo in Evropska unija postaja vse 
bolj jasno, da naša država ne more ostati “otoček sreče" zunaj 
združujoče se Evrope in da se bo morala odreči delu komaj pri
dobljene suverenosti. Za kmetijstvo bo to pomenilo, da bo o 
poglavitnih rečeh, to je o tržno-cenovnih odnosih in strukturnih 
investicijskih posegih namesto Ljubljane odločal Bruselj, nam 
pa bodo ostale zakonodajne, socialne, kmetijskosvetovalne ter 
izobraževalne naloge. Kmete in kmetijskopredelovalno industrijo 
čaka hud konkurenčni boj z malo upanja na zmago, saj je naš 
razvojni hendikep zelo velik. Le primer: naši govedorejci imajo 
v povprečju 5 glav govedi in 2.800 kg veliko povprečno letno pri
rejo mleka, evropski pa 41 glav in 5.200-kilogramsko mlečnost. 
Se pred sprejemom v Evropsko zvezo je zato treba spremeniti 
dosedanjo slovensko kmetijsko politiko in vsaj delno tudi po
sestno sestavo (dr. Emil Erjavec govori o “hrbtenici, o vsaj enem 
razvojno sposobnem kmetu v vsaki vasi ”) ter narediti še nekate
re težke in zahtevne korake, ki jih od nas pričakuje Evropa.

Ob temnih pa obstajajo še svetle plati pridružitve, ki bodo, tako 
si upamo napovedati, tudi zmagale. Evropska zveza prinaša mir, 
velik trg in normalen gospodarski razvoj z boljšim kmetijskim sis
temom, kot je naš. Slovenski kmetje bodo za nekatere pridelke 
dobili višje cene (hmelj, sadje, goveje meso), dobivali bodo evrop
ske subvencije in deležni bodo evropskih razvojnih skladov. Ne 
morejo(mo) pa dobiti evropske samozavesti, ki nam tako manj
ka! V

MARJAN LEGAN

IV dolenjka
OTVORITEV PRENOVLJENEGA »MARKETA« V STRAŽI 

V TOREK, 9. SEPTEMBRA 1997, OB 13. URI.
OB OTVORITVI BO ORGANIZIRANA POKUŠINA 

HRANE IN PIJAČE!



Splav osebna odločitev
Noseča ženska, ki se zaradi kakršnihkoli razlogov odloči za 

splav, se gotovo sooči s hudo življenjsko krizo in stisko ter sla-

odločanje o rojstvih svojih otrok svot 
časi zgodovine žensk, ko so se morale tiste, ki otroka niso 
želele; odločati za nevarne, krute, ponižujoče in boleče posege, 
že skoraj pozabljeni, je splav še vedno tista tema, zaradi kate-

rano pravico označil kot sramotno za našo državo, čeprav člen 
sploh ne omenja splava in govori, da “država zagotavlja 
možnosti za uresničevanje te svoboščine in ustvarja razmere, 
ki omogočajo staršem, da se odločijo za rojstva svojih otrok.”

more pnvi

va za vse manj rojstev v Sloveniji, jp zmotno. Se pred 10 leti 
je v naši državi rodilo 27.500 otrok, desetletje zatem 10 tisoč 
mani, v tem času pa se je tudi število splavov zmanjšalo na 10 
tisoč. In kaj o splavu menijo naši bralci?

MARJANA SMREKAR, knjižničarka v OŠ Metlika: “Ne zdi 
se mi prav, kar je zadnjič govoril dr. Rode. Vsaka ženska mora 
sama odločati o sebi in o rojstvu otrok, če ima partnerja, seveda 
skupaj z njim. Država bi morala drugače poskrbeti za večjo rod
nost v Sloveniji: s stanovanji za mlade družine, službami, posojili 
ipd.”

ANDREJA STANKOVIČ, lastni-

ča o svojem telesu in o tem, ali bo 
imela otroka ali ne, ne glede na to, 
kaj pravi družina, mož, zakon ali 
cerkev. Če bi nadškof Rode državi 
vsilil, da bi sprejela zakon, ki bo pre
povedal splav, potem ženska ne bi 
bila več svobodna. Odločanje o rojst
vu otroka mora biti pravica ženske.” 

FRANCKA STEPAN čistilka iz 
Janč, sedaj pa v Domu starejših 
občanov v Metliki: “ Menim, da mora 
imeti ženska pravico, da se odloči, 
kakor se ji zdi najbolje, čeprav je 
vprašanje splava težka stvar. Sama 
sem šla enkrat delat splav pri zdrav
niku, vse je bilo v redu, pa vendar mi 
je malo žal. Sicer imam hčerko, am
pak želela sem si tudi sina.” 

BERNARDKA SLAKONJA, or
ganizatorka izobraževanja v CPI 
Krško iz Leskovca: “Splav je svobo
ščina in mora kot možnost tudi ostati, 
kar pomeni, da lahko ženska, ki je v 
stiski ali pa se za splav odloči, to stori 
varno in brez moralnih obsojanj 
okolja. Država bi morala kaj več stor
iti za izpolnjevanje drugega dela 
spornega člena, dr. Rode pa naj o 
tem ne pridiga vsem Slovencem.” 

IRENA DOBNIK, vodja računo- 
vodsko-knjigovodskega servisa v

čeprav je 
prav, da ima pri tem kaj besede tudi 
oče. Nikakor pa ne bi smeli prisiliti 
matere, da bi rodila nezaželjenega 
otroka, ki mu ne bi hotela in pred
vsem zmogla nuditi vsaj osnovnega 
za njegov normalen psihofizični raz-

MARA ŠOLAJA, ekonomska teh- 
nica iz Trebnjega: “Sem odločno pro
ti temu, da bi kakorkoli spreminjali 
slovensko ustavo, še posebej pa njen 
55. člen, ki govori o svobodnem 
odločanju o rojstvu otrok. Cerkev se 
ne bi smela tukaj prav nič vmešavati 
in naj že upošteva, da je ločena od 
države! Nekateri bi očitno radi 
obrnili kolo napredka in žensko po
tisnili v podrejen položaj.”

MARKO MODREJ, samostojni 
podjetnik v kulturi iz Ribnice: “Vsa
ka ženska ima pravico, da odloča o 
svojem telesu in o sebi. Če je otrok 
nenačrtovan, če je ženska premlada, 
nima denarja za preživljanje ali ima 
kakšen koli drug razlog, da otroka ne 
želi, ji mora biti omogočeno, da otro
ka ne obdrži. Ženska mora imeti 
pravico, da odloči, ali bo imela otro
ka ali ne.”

KARMEN MOLAN, prodajalka 
telekomunikacij iz Brežic: “Dokler 
so stvari pri nas takšne, kot so - v 
mislih imam neurejeno socialno 
problematiko, ko ni služb, stanovanj 
m tako naprej - naj zakon, ki govori 
o načrtrovanju družine, ostane tak
šen, kot je. Ko bodo te stvari urejene, 
se zakon lahko obme tudi za sto od
stotkov, pa tudi otrok bodo družine 
lahko imele domala neomejeno 
število.”

JANA KOVAČIČ, dipl. ekono
mistka iz Novega mesta, mati dveh 
otrok: “Nesmiselno in krivično je 
razpravljati o tem, ali dovoliti splav 
ali ne. Pogovarjati bi se morali o tem, 
kako ženske socialno in moralno 
podpreti, da bi lahko obdržale otro
ke. Če pa se ženska odloči za splav, 
ji mora biti omogočen varen poseg. 
Splav ni stvar te ali one cerkve, am
pak to vprašanje zadeva celotno 
družbo.”

2“ Krkino darilo Moskvi za 850-letnico
žUnan Janko Veber Krka je moskovski pediatrični bolnici podarila za 200.000 dolarjev otroške hrane 

” Pikomil - Na ruskem trgu Krka proda za 50 milijonov dolarjev izdelkov na leto
Ob poplavi pobud

KOČEVJE - Na območju za
hodne Dolenjske kar vznikajo 
nove pobude za ustanovitev ob
čin. Praviloma se zanje odločajo 
krajevne skupnosti z manj kot 
1000 prebivalci. Kot razlog za 
odcepitev povsod navajajo približ
no isto: “Smo na demografsko 
ogroženem območju, občina je na 
nas pozabila, svetniki se ukvarja
jo sami s seboj, sami bomo lahko 
naredili več.” V študijah o možno
stih za ustanovitev svojih občin 
počez pojasnjujejo, kaj vse je bilo 
doslej zgrajeno in narejeno. Pov
sod imajo pošto, banko, šolo, 
zdravstvene postaje, tudi primer
ne ceste, elektro in ptt omrežje in 
še kaj.

“S tem izdelovalci študij praza- 
prav potrjujejo dobre strani se
danjih občin, ki skrbijo tudi za 
razvoj odročnih vasi,” pojasnjuje 
številne pobude kočevski župan 
Janko Veber. V enem pa imajo 
prav. Če je država pred tremi leti 
dala zeleno luč za ustanovitev 
občine Osilnica, ki ima le okoli 
400 ljudi, so do svojih občin zanes
ljivo upravičeni tudi v Kočevski 
Reki, Sodražici, Kostelu, morda 
tudi v Stari Cerkvi ali pri Svetem 
Gregorju. Sicer pa kočevski župan 
meni, da država še vedno podpi
ra zlasti majhne občine, zato je 
težko oporekati odločitvam kra
janov. Trdi, da si ta hip prizadeva, 
da bi dejansko več vlagali v vse te 
kraje kočevske občine.

M. GLAVONJIČ

NOVO MESTO - Letos praznuje Moskva, glavno mesto Ruske fede- 
racije in ena nelepših svetovnih prestolnic, 850-letnico. Osrednja slo
vesnost bo 7. septembra. Ob tem visokem jubileju in velikem slavju je 
novomeška Krka podarila moskovski pediatrični bolnici za 200.000 
ameriških dolarjev otroške hrane Pikomil.

Tako se je darežljivo odzvala 
prošnji moskovskih mestnih obla
sti, naj tuja podjetja, predvsem ti
sta, ki največ tržijo v Moskvi, 
pomagajo pri ohranitvi kulturnih 
ustanov, njihov obnovi ali kako- 
drugače pomagajo Moskovča
nom. Krka se je odločila, da bo 
pomagala tistim, ki so pomoči 
najbolj potrebni in so najbolj 
nemočni - otrokom. Tako je gene
ralni direktor Krke Miloš Kovačič 
pred kratkim predal predsedniku 
moskovskega Komiteja za oskrbo 
z zdravili 60.000 zavitkov otroške

ROMUNI 
“OSVOJILI” 

TRDINOV VRH
NOVO MESTO - V pone

deljek, 1. septembra, okoli 
3.30 je 21 Romunov ilegalno 
prestopilo mejo izven mejnega 
prehoda na Trdinovem vrhu. 
Romune, ki so se peljali v dveh 
osebnih avtomobilh, so poli
cisti prijeli v Velikih Brusnicah. 
Zoper tujce so napisali predlog 
sodniku za prekrške v Novem 
mestu, ki je ilegalcem izrekel 
varstveni ukrep izgona iz drža
ve za eno leto.

hrane Pikomil v vrednosti 200.000 
dolarjev.

V Moskvi, kjer živi okoli 8 mili
jonov ljudi, je darilo Krke doži
velo veliko publicitete. Krka je na 
ruskem tržišču prisotna že več 
desetletij in je eno vodilnih far
macevtskih podjetij v tem delu 
sveta. V države nekdanje Sov
jetske zveze izvozi četrtino svoje 
proizvodnje, predvsem zdravil.

• Krka proda največ zdravil za 
bolezni srca in ožilja (Enap), 
sledijo zdravila za zdravljenje in
fekcijskih bolezni, za zdravljenje 
bolezni prebavil ter revmatskih 
obolenj. V zadnjem času se veča 
prodaja zdravil na osnovi vitami
nov in mineralov, tako imeno
vanih zelenih zdravil, ki jih je moč 
dobiti brez recepta. Krka proizva
ja tudi kozmetične izdelke, poleg 
farmacetvsko-kemjjskih izdelkov 
pa v svojih zdraviliščih nudi viso
ko strokovne zdraviliško-turistič- 
ne storitve.

Ruska federacija je s 160 milijoni 
prebivalcev najpomembnejši Kr
kin izvozni trg, na katerem proda 
za več kot 50 milijonov dolarjev 
izdelkov na leto.

Sicer pa je Krka s svojimi izdel
ki prisotna v več kot 70 državah po 
vsem svetu, tudi v Ameriki in na

Japonskem. Po svetu ima 32 pod
jetij in predstavništev. V Rusiji 
ima Krka 70 sodelavcev, največ 
lokalnih strokovnjakov. Močno je, 
kot rečeno, prisotna v Moskvi, 
prisotnost krepi v Sankt Peterbur
gu in Vladivostoku, svojo dejav
nost pa usmerja tudi v osrednjo 
Sibirijo. Na ruskem trgu ima Krka 
registriranih preko 80 zdravil za 
humano rabo in 35 veterinarskih
izdelkov. . _

A. B.

Domači gostje najboljši gost
Zdravilišče Dolenjske Toplice je vse leto zasedeno - Skoraj 90 odst. domačih gostov, 

od tega tretjina samoplačnikov - Radi bi nov bazen in prizidek - Vode dovolj
DOLENJSKE TOPLICE - V Zadravilišču Dolenjske Toplice (isto 

velja tudi za Šmarješke) pravzaprav ne poznajo klasične turistične 
sezone. Zanje “sezona” traja celo leto. Poleti oziroma od spomladi do 
jeseni je v obeh zdraviliščih večji le obisk kopalcev v odprtih bazenih; 
kopalci pa seveda niso pravi zdraviliški gosti. Zdravilišče Dolenjske 
Toplice je vodilno v Sloveniji na področju zdravljenja revmatskih bolez
ni in obolenj gibalnega sistema.

V Dolenjskih Toplicah imajo 
281 postelj v dveh hotelih, v 
Zdraviliškem in Kopališkem do
mu, ki se ponašata s tremi oziro
ma štirimi zvezdicami, ki označu-

• MANJ KOPALCEV NA BA
ZENU - Zaradi letošnjega kisle
ga poletja je bilo kopalcev na ba
zenu v Dolenjskih Toplicah precej 
manj kot prejšnja leta. Tako so 
juljja na tem področju dosegli le 
67 odst. plana. Letos je bilo največ 
kopalcev na bazenu na praznik 
15. avgusta, ko so prodali več kot 
900 vstopnic, sicer pa je bilo 
povprečno 400 do 500 kopalcev na 
dan.

jejo kategorijo. “V lanskem letuje 
bila povprečna zasedenost v na
šem zdravilišču 81-odstotna, v 
sedmih letošnjih mesecih za od
stotek več, samo julija in avgusta 
pa smo bili zasedeni kar 95-od- 
stotno, to je pa že preveč,” pravi 
direktor zdravilišča Brane Krevs. 
Ta visoka zasedenost v zadnjih 
dveh mesecih gre tudi na račun 
dveh velikih skupin gostov iz 
Izraela, ki sta v zdravilišču preži
veli po tri tedne.

“Večina naših gostov je doma
čih, lani smo imeli 12 odst. tujcev, 
naš cilj pa je 20 odst. tujih gostov,” 
pravi direktor. “Vsekakor so naši 
glavni gostje domači, ti so tudi 
najbolj zaželeni, na njih gradimo 
in razvijamo zdraviliški turizem.” 
Povprečna starost njihovih gostov

je 55 let, kar tretjina med njimi pa 
so stalni gostje. Največ gostov 
pride v zdravilišče z napotnico, se 
pravi preko Zavoda za zdravstve
no zavarovanje, dobra tretjina pa 
je samoplačnikov in delež teh se 
iz leta v leto povečuje.

V zdravilišču je zaposlenih 147 
ljudi, od tega je 40 zdravstvenih 
delavcev. “V poletnih mesecih 
nam je zaradi polne zasedenosti

za celoten zdravstveni del z novim 
notranjim bazenom in adaptirali 
Kopališki dom; to in še druga dela 
so takrat veljala kar 12 milijonov 
mark. “Letos bomo prenovili oko
li 60 sob v Zdraviliškem domu. 
Glede na zanimanje in potrebe 
nam primanjkuje vodnih površin 
in pripravljamo idejni osnutek za 
ureditev bazenskega kompleksa,” 
pove direktor. Predvidevajo grad
njo še enega zunanjega bazena in 
obnovitev sedanjega. “Radi bi 
zgradili še prizidek k Zdraviliške
mu domu, v katerem bi bilo vsaj 
100 postelj, tako da bi imelo 
zdravilišče okoli 400 postelj. To bi 
bilo optimalno glede na potrebe 
in z vidika donosnosti.”

Sedem vrtin od leta 1978 kaže, 
da je termalne vode v Dolenjskih 
Toplicah več kot dovolj.

A. BARTELJ

V ŽABJAKU ŽE 25 HIŠ - V 
romskem naselju Žabjak je v 
slabih desetih letih gradnje po 
sistemu javnih del zraslo 25 
hiš, v katerih živi 26 romskih 
družin. Zida jih skupina os
mih Romov pod vodstvom zi
darja. Romske hiše, ki imajo 
za gradnjo vso potrebno doku
mentacijo in nastajajo po za
zidalnem načrtu, se gradi več 
let: prvo leto do tretje faze, pri 
čemer občina zagotovi gradbe
ni material. Miran Rifelj z 
občine pravi, da Romi najprej 
pri gradnji naselja niso hoteli 
sodelovati in so zatrjevali, da 
tega niso sposobni. Težave so 
se še stopnjevale, ko se v do
grajeno hišo ni hotela vseliti 
nobena romska družina. A v 
teh letih so se Romi marsičesa 
naučili, se usposobili za zidar
ska dela in morebitno zaposli
tev. Kvaliteta hiš se močno 
izboljšuje in nekatere prav iz
stopajo s svojimi urejenimi vr
tovi in opremljenostjo. Po 
mnenju republiškega zavoda 
za zaposlovanje je to najboljši 
socialni projekt v Sloveniji. 
(Foto: D. Žagar)

Brane Krevs

primanjkovalo ljudi in smo jih 
iskali tudi preko študentskega 
servisa; zlasti nam primanjkuje 
maserjev in fizioterapevtov. Vse
kakor bomo morali kader pomla
diti, še posebej v gostinskem 
delu.”

Zadnja večja naložba je bila 
leta 1993, ko so zgradili prizidek

PIONIR MKO, d.d. - v stečaju 
Kočevarjeva 1 
8000 NOVO MESTO

PONOVNO OBVEŠČA 
KUPCE O PRODAJI PREMOŽENJA

Naprodaj so:
• VARILNI APARAT IN USMERNIK
• RAZNE DVIGALKE, GARDEROBNE OMARICE
• RAZLIČNA PISARNIŠKA OPREMA

Spiski s cenami ter ogled so vam na voljo vsak dan od 7. do 15. 
ure. Informacije tudi po telefonu 068/323-639.

CENE ZELO UGODNE, ŠE DODATNO ZNIŽANE.

Mesto razburila 
ovadba zoper 

“čudežnega dečka”
Zaradi stavke zmeda na 

prvi šolski dan
MARIBOR - Prvi šolski dan 

je v Mariboru vladala prava 
prometna zmeda. Ravno tega 
dne se je namreč začela stavka 
šoferjev in delavcev avtobusne
ga podjetja Certus, ki mu je 
mestna občina dala koncesijo 
za opravljanje avtobusnega 
prometa v mestnem in primest
nem prometu. Stavko je orga
niziral Sindikat KNSS, medtem 
ko so se svobodni sindikalisti od 
stavke distancirali. Zaradi tega 
so nekateri avtobusi vozili, dru
gi pa ne (pač glede na sindikal
no opredeljenost šoferja), ven
dar Mariborčani do zadnjega 
trenutka niso mogli izvedeti, 
kateri avtobusi bodo vozili. 
Zato se je več deset tisoč učen
cev in dijakov samo napotilo v 
šolo.

Niti stavka v Certusu pa ni 
Mariborčanov tako razburila

kakor informacija, da so mari
borski kriminalisti, ki se uk
varjajo z raziskovanjem gospo
darskega kriminala, podali ka
zensko ovadbo zoper diplo
miranega režiserja Tomaža 
Pandurja, ki se trenutno nahaja 
v ZDA. Kriminalisti omenjene
ga režiserja, utemeljeno sumijo 
storitve kaznivega dejanja zlo
rabe položaja in pravic odgo
vorne osebe. Režiserja sumijo, 
da je s tujim poslovnim partner
jem sklenil pogodbo za izvedbo 
gledaliških predstav v Avstriji, 
denar pa naj bi mu nakazali na 
žiro račun mariborskega pod
jetnika B. A. v tujini. Režiserja 
kriminalisti sumijo, da je zase in 
za svoje sodelavce pridobil pro
tipravne koristi za več kot 35 
milijonov tolarjev. Nekateri so 
zaradi tega ogorčeni nad reži
serjem, ki ga je še pred dobrim 
letom dni večina Mariborčanov 
kot nekakšnega “čudežnega 
mladeniča” kovala v zvezde.

Nič manj pa ni med Maribor
čani odmevala informacija, da 
so kriminalisti ovadili tudi di
rektorja sedaj že bivšega podjet
ja za finančni inženiring Zdenex 
Marjana Čareta. To podjetje bo 
nekaj tisoč Mariborčanom osta
lo v trajnem spominu, saj jim je 
za njihove vloge obljubljalo vi
soke obresti, na koncu pa so se 
morali obrisati pod nosom tako 
za glavnico kot za obresti.

TOMAŽ KŠELA

DOLENJSKI LIST Št. 35 (2507), 4. septembra 1997



Novomeška kronika
V-

SMRAD - Iz čistilnih naprav 
v Ločni se občasno širi hud sm
rad. Sredi prejšnjega tedna je 
bilo še posebej hudo. Tisti 
stanovalci Plave lagune, ki so 
šli popoldne ven in pustili okna 
stanovanja odprta, so se vrnili 
v neznosno zasmrajeno stano
vanje. Ljudi prav nič ne zani
ma, ali se smrad širi iz Krkine 
ali komunalne čistilne na
prave. To naj ugotovijo odgo
vorni in temu končno naredi
jo konec!

HRUP - Stanovalce Plave 
jagune pa ne moti samo smrad 
iz čistilne naprave. V noči iz 
petka na soboto jih je malo 
pred polnočjo vrgel pokonci 
močan hrup. Ko so najbolj jez
ni šli pogledat, kdo jim sredi 
noči krati spanec, so videli, da 
je delo pač nujno in neodlož
ljivo in da so tudi delavci ob 
nočni počitek. Počila je vodo
vodna cev in napako so lahko 
odpravili le tako, da so najprej 
s hrupno cirkularno žago pre
rezali asfalt in tako prišli do 
počene cevi. Če ne bi tega 
naredili, bi stanovalci drugi 
dan “plavali” skozi podhod ob 
pokritem parkirišču.

PSI - Psi postajajo v mestu 
huda nadlega. Vse več jih je, 
njihovi lastniki jih imajo zelo 
radi, a največkrat kot prijetno 
igračko, ko pa je treba za žival 
prevzeti tudi odgovornost, je 
ljubezni hitro konec. Tako jih 
zjutraj vodijo na potrebo na 
javne površine in ceste ter par
ki so polni pasjih iztrebkov. 
Marsikatera uboga žival je 
dopoldne, ko so ljudje v službi, 
zaprta v stanovanju ali na 
balkonu v stanovanjskih blo
kih. Pred psi niso varni niti 
sprehajalci v mestnih gozdo
vih, v Ragovem logu in Porto- 
valu. Ljudje jih tam spustijo, da 
se brez nadzora podijo po 
gozdu in pri tem nadlegujejo 
sprehajalce in rekreativce, “se 
igrajo” z njimi ali jih pa kar po 
pasje preganjajo, napadajo in 
grizejo.

KONEC - Po pregledu grad
nje vodovoda Orešje je pred
sednik KS Šmarjeta Janez 
Kermc direktorja Komunale 
Marjana Kelvišarja, Jožeta 
Bašlja in druge povabil na pri
grizek in kozarec vina v neko 
zidanico. “Kako pa se pride 
tja?” je vprašal Kelvišar. “Kar 
po tej poti in do konca asfalta,” 
je dobil odgovor. “Potem pa je 
ta zidanica gotovo na meji, kaj
ti v KS Šmaijeti imajo asfalti
rane vse poti!”

Ena gospa je rekla, da ženska 
ni na svetu zato, da kar naprej 
rodi, kot hoče Rode.

Suhokranjski drobiž

UUBITEU TENISA - Boris
Novak iz Sadinje vasi pri Dvoru 
je prvi, ki je uredil teniško igrišče 
zraven gostilne in tako popestril 
oddih marsikateremu gostu, ki 
prihaja v ta del Dolenjske. Na 
dvodnevnem turnirju v tenisu je 
poprijel tudi za lopar, večino časa 
pa je presedel na sodniškem 
stolčku in na soncu zdržal vse do 
poznega popoldneva, ko je Mat
jaž Ravnikar že drugo leto zapo
red zmagal. (Na sliki: Boris No
vak)

FLORIJAN NA GASILSKI 
DOM - Gasilci z Dvora namera
vajo še v letošnjem letu urediti 
fasado na njihovem domu. Radi 
bi postavili tudi kip sv. Florijana, 
kar imajo v načrtu že več let. 
Gasilci bodo obenem zaščitili vse 
lesene dele, prebarvali okna in 
vrata. Akcijo pa bodo začeli že to 
soboto.

S. M.
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VODOHRAN NA V1NJEM VRHU - 100-kubični vodohran Orešje so 
postavili tik pod vrhom Vinjega Vrha. Tako kot celoten vodovod ga je zgradi
lo podjetje Novograd, veljal je 18 milijonov tolarjev, celotna naložba pa 
blizu 66 milijonov tolarjev. (Foto: A. B.)

PLES V DEŽJU - Na proslavi 50-letnice Novoteks Tkanine prejšnji petek 
na jasni v Dolenjskih Toplicah je metliška folklorna skupina Ivan Navratil 
dobila gromek aplavz in navdušena priznanja. Ravno ko so nastopili 
Metličani, se je dež ulil kot iz škafa. A to srčnih plesalcev in tamburašev ni 
niti za hip omajalo in svoj nastop so izvedli izvrstno in v celoti. (Foto: A. B.)

3. SITARJEV MEMORIAL - Člani prostovoljnega gasilskega društva 
Kamence, ki so letos na gasilski olimpiadi na Danskem osvojili zlato odličje, 
so prejšnjo soboto na igrišču osnovne šole Bršljin pripravili veliko gasilsko 
tekmovanje, posvečeno spominu nekdanjega predsednika društva Franca 
Sitarja. Na gasilskem prvenstvu se je devetnajst gasilskih desetin iz Slove
nije in desetina iz hrvaške Dojutrovice pomerilo v suhem gašenju z motor
no brizgalno in v štafetnem teku. Največ znanja in spretnosti so pri članih 
pokazali gasilci iz Šmartnega na Pohorju, drugo mesto so dosegli gasilci s 
Štrekljevca, tretji pa so bili gasilci iz Sinkovega Tuma. Med dekleti je zma
gala desetina iz Hajdoš, druge so bile gasilke iz Oplotnice in tretje članice 
iz Loke pri Mengšu. Na fotografiji: člani GD Potov Vrh-Slatnik so zasedli 
štirinajsto mesto. (Besedilo in slika: Bojan Avbar)

Vsako leto zgradijo en vodovod
V KS Šmarjeta skoraj ni več hiše brez vodovoda -19. septembra otvoritev vodovoda 

za Orešje - Na vrsti je kanalizacija - Če bo občina, ne bo samoprispevka
ŠMARJETA - V krajevni skupnosti Šmarjeta vsako leto dobi vodovod 

kakšna vas. Tako so zadnja leta vodovod napeljali na Malo Strmico, v 
Čelevec, Obrh - Žaloviče, Sela pri Zburah. Tej “navadi” se ne bodo 
odrekli niti letos in 19. septembra bo slovesna otvoritev vodovoda 
Orešje; ob tej priložnosti bodo, kot se spodobi, pripravili tudi veselico. 

Tako bomo imeli v naši krajev- nje. Vsa stvar bo stala blizu 66
ni skupnosti vodovod v vseh va
seh, le zaselka Koglo s tremi 
kmetijami in Vinji Vrh, kjer sta 
dve kmetiji, bosta še brez njega,” 
pravi Janez Kermc, prizadevni 
predsednik te krajevne skupnosti, 
ki naj bi kmalu postala samostoj
na občina. Vodovod za Orešje so 
začeli graditi že leta 1993, vendar 
se je zaradi težav z zemljiščem za 
spodnji vodohran vsa stvar močno 
zavlekla.

“Vodovod je dolg 2,5 km, nje
gov sestavni del sta dva 100- 
kubična vodohrana, v spodnejm, 
šmarješkem, je nameščena še 
črpalka za prečrpavanje vode v 
višje ležeči vodohran tik pod 
vrhom Vinjega vrha,” je povedal 
inž. Jože Bašelj iz novomeške 
Komunale, kije investitor te grad-

milijonov tolarjev, od tega bo 
nekaj več kot 13 milijonov ali 
polovico vrednosti cevovoda pri
spevala KS Šmarjeta, ostalo pa 
Komunala. Vodovod ima okoli 50 
priključkov, z vodo iz zajetja 
Jezera pa bo oskrbljenih okoli 160 
prebivalcev teh krajev na pobočju 
Vinjega Vrha.

“Brž ko bo narejen vodovod za 
Orešje, se bomo lotili obnove in 
razširitve 1,5 km dolge ceste 
Šmarjeta - Vinji Vrh,” napovedu-

VPIS V TERPSIHORO
NOVO MESTO - Terpsihora, 

plesno društvo Novo mesto vpisuje 
od 8. do 12. septembra od 16. do 19. 
ure v KC Janeza Trdine v plesne 
programe za šolsko leto 1997/98.

V vrtec sprejeli vse otroke
V novomeških vrtcih 1.440 otrok, manj kot prej - Cene

nižje kot drugod po Sloveniji

NOVO MESTO - Vzgojno- 
varstvena organizacija Novo me
sto (VVO) spada med večje vrtce 
v Sloveniji, saj v njenem okviru 
deluje kar 14 vrtcev, 10 družinskih 
varstev in bolnišnični oddelek. 
Nova zakonodaja na tem področ
ju zahteva reorganizacijo, ki pa bo 
potekala postopno, saj nova orga
niziranost zahteva tudi več denar
ja za to dejavnost.

“Že od začetkom septembra pa 
velja nekaj zakonskih določb, ki 
bodo prispevale k boljšemu delu 
v vrtcih,” pravi ravnateljica VVO 
Metoda Turk. “Najbolj so v os
predju kadrovski normativi in 
normativi glede števila otrok v 
oddelkih.” Po novem je največje 
dovoljeno število otrok v oddelkih 
manjše kot prej; tako se je v od
delkih z otroki v starosti od ene
ga do treh let število zmanjšalo od 
prejšnjih 18 na 14, v oddelkih za 
otroke od tretjega do sedmega 
leta starosti pa s 30 na 24.

“Kljub temu smo letos sprejeli 
v vrtec vse prijavljene otroke.” 
Novo šolsko leto začenjajo v 
novomeških vrtcih s 1.440 otroki, 
kar je 90 manj, kot je znašalo 
povprečje v zadnjega pol leta, 
tako da imajo v nekaterih vrtcih še 
nekaj prostih mest, pričakujejo 
pa, da jih bodo med letom za
polnili.

Zaradi spremenjenih norma
tivov se je povečalo tudi število 
vzgojiteljic in njihovih pomočnic. 
Del denarja za nove delavke bo po 
obljubah ministrstva za šolstvo in 
šport prispevala država, največ pa

bo morala primakniti občina. 
Vsekakor je od 1. septembra v 
VVO Novo mesto 8 delavk več, v 
kratkem pa naj bi jih zaposlili še 
13. “Seveda se bodo zaradi tega 
povečali stroški naših progra
mov,” pravi ravnateljica. “V pri
merjavi z drugimi slovenskimi 
občinami so naše cene nizke in 
veljajo že od decembra lani.” Tako 
je novomeška cena za otroke od 
1 do 3 let 35.647 tolarja mesečno, 
drugje po Sloveniji je najnižja 
cena tega programa 30.613 tolar
jev, najvišja pa 46.598 tolarjev; za 
otroke od 3. do 7. leta starosti pa 
je cena v Novem mestu 31.742 
tolarjev, najnižja v Sloveniji je 
25.704 tolarjev, najvišja pa 36.422 
tolarjev.

je Kermc. Poslej pa bo imela pred
nost v krajevni skupnosti gradnja 
kanalizacije. Na območju kra
jevne skupnosti sta dve čistilni 
napravi: ena je v lasti Krke, ena pa 
Komunale. Sedaj imajo kanaliza
cijo le v delu Šmarjeških Toplic, 
Šmaijeti in delu Gorenje vasi. “Je
seni začnemo graditi kanalizacijo 
za Obrh in stanovanjsko-viken- 
darsko naselje v Šmarjeških Topli
cah. Projekte pa delamo za celo 
krajevno skupnost in v petih letih 
mora biti večina krajevne skupno-

* Država naj bi po obljubah sek
retarja za ceste Žareta Preglja 
prihodnje leto začela širiti in ob
navljati 3 km ceste od Kronovega 
do Smarjete, ob kateri bodo ure
dili pločnik ter križišče v Šmar
jeških Toplicah. Vrednost del je 
okoli 100 milijonov tolarjev.

sti priključena na kanalizacijsko 
omrežje, to pa speljano na čistilni 
napravi.”

Že več kot 25 let v KS Šmarje
ta plačujejo krajevni samoprispe
vek, od katerega se na leto zbere 
okoli 15 milijonov tolarjev. “Brez 
samoprispevka in brez dodatnega 
dela in plačila krajanov ne bi mog
li nič narediti, saj od občine za 
komunalne potrebe dobimo 5 
milijonov na leto, letni proračun 
za te stvari pa znaša 35 milijonov.” 
Jeseni bodo pripravili referendum 
za podaljšanje samoprispevka. 
“Če bomo samostojna občina, pa 
ne bo referenduma,” pravi Kermc.

A. B.

KONCERTI 
PAVLE URŠIČ

GLOBODOL NOVO 
MESTO, STRAŽA - V okvi
ru prireditev Koncerti ob 
svečah bo v torek, 9. septem
bra, ob 20. 30 v Domu glas
bene dediščine v Globodolu 
nastopila priznana harfistka 
Pavla Uršič.

Vendarle konec težav z vodo
Sredi avgusta se je pričela gradnja vodovoda Goriška vas • Vrhovo - Projekt, vreden 

okrog 25 milijonov tolarjev, letos končan - V načrtu vodohran in črpališče
GORIŠKA VAS, VRHOVO PRI MIRNI PEČI - Večina vasi v KS 

Mirna Peč ima že vodovod, še nekaj preostalim vasem pa tudi kaže bolje. 
Izgradnja vodovoda na postaji nad železniško progo se letos zaključuje, 
sredi avgusta pa seje začela še v treh vaseh: Goriški vasi ter na Gor- 
njem in Dolnjem Vrhovem. Želja in potreba prebivalcev teh vasi po za
dostni količini neoporečne vode je že stara, ravno tako tudi načrt pro
jekta, ki so ga izdelali oktobra 1994, toda dokler ni bil povečan vodohran 
na Daljnem Vrhu, se dela niso mogla začeti.

Kot je povedal predsednik 
gradbenega odbora Andrej Ka
stelic ima za to veliko zaslug 
novomeški župan Franci Koncili
ja, za kar se mu zahvaljujejo. Na 
razpisu za izvajalca del JP Komu
nala, ki je investitor projekta, je 
bil letos spomladi izbran novome
ški Malcom, d.o.o., s podizvajalci. 
Dela hitro napredujejo. Tako še 
letos načrtujejo izgradnjo primar
nega in sekundarnega vodovoda 
(priključki do hiš) Goriška vas - 
Vrhovo, kar bo stalo okrog 25 
milijonov tolarjev. Kot je običaj
no, ne gre brez prispevka krajanov 
- vsako gospodinjstvo mora (lah

ko v desetih obrokih) odplačati 
dva tisoč nemških mark, v tej ceni

Andrej Kastelic

je vračunan tudi prispevek za 
priključek, ki ga bodo kasnejšnji 
naročniki morali plačati posebej, 
finančno pa pomagajo še KS Mir
na Peč, Mestna občina Novo me
sto in JP Komunala.

Zaradi višinske razlike bo po
trebno na Gornjem Vrhovem 
zgraditi vodohran, v katerem bo 
okrog 100 kubikov vode (približ
no 9 milijonov tolarjev), v Jablanu 
pa črpališče (4,5 milijona tolar
jev), ki bo dajalo vedno dovolj 
veliko količino vode, zagotovljena 
pa bo tudi rezerva protipožarne 
vode, ki je sedaj Jablan nima. Ta 
podvig, ki ga bodo uresničili pri
hodnje leto, ni več skrb krajanov. 
Prebivalci Vrhovega in Goriške 
vasi so kljub velikemu izdatku ve
seli te dolgo pričakovane pri
dobitve,^ bolj pa je bodo, ko v 
sušnem obdobju ne bo več zmanj
kovalo zdrave pitne vode.

L. MURN

SLS od Goijancev do Hmeljnika
Podružnica SLS za KS Gabrje, Brusnice, Otočec - Na 
volitve s svojimi člani - Kmalu pogovor v Brusnicah
GABRJE-V nedeljo je bil v 

Gabrju ustanovni zbor podruž
nice Šlovenske ljudske stranke 
Trdinov vrh - Hmeljnik. Zbora 
seje udeležilo 26 članov iz kra
jevnih skupnosti Gabrje, Brus
nice in Otočec, na območju ka
terih bo delovala nova podruž
nica; sicer je v teh treh krajev
nih skupnostih 83 članov SLS. 
Za predsednika so izvolili Jože
ta Bega z Otočca, v upravnem 
odboru pa so: iz KS Gabrje, 
Martin Gazvoda, Roman Rud- 
tpan, Irena Škedelj, Martin 
Škedelj in Martin Medle, iz KS 
Brusnice Martin Gazvoda, Jo
žica Vrtačič, Peter Cimerman- 
čič, Jože Vidmar, iz KS Otočec 
Jože Švirt ml., Jože Beg, Mar
ko Vene, Anton Turk, Janez 
Rifelj.

“Podružnico smo ustanovili 
zato, da bomo lažje izvajali os
novna načela in program naše 
stranke,” pravi Jože Beg. “Zato 
moramo stranko in njena priza
devanja bolj približati ljudem in 
privabiti še tiste, ki niso člani, a 
jim je program naše stranke 
sprejemljiv.” Doslej je v novo
meški občini delovalo 5 podruž
nic: Straža - Toplice, Žužem
berk, Mirna Pec, Šmarjeta in 
Novo mesto, sedaj pa naj bi 
samo na območju novomeške 
podružnice nastalo 5 ali 6 no
vih; prva je podružnica Trdinov 
vrh - Hmeljnik.

“Vsekakor ima SLS na ob-, 
močju naših treh krajevnih 
skupnosti premalo članov v 
predstavniških telesih, in to 
tako na ravni KS kot tudi obči
ne, da o višjih ravneh sploh ne 
govorimo. Zato bomo na prvih 
volitvah na vseh ravneh kan
didirali čimveč naših članov.

prizadevali pa si bomo za načr
tovanje, financiranje in izvaja
nje agromelioracij, vodooskrbe 
in odvodnjavanja; za odpravo 
nevzdržnih razmer zaradi opu
ščanja kmetijske proizvodnje; 
za izdelavo prostorskih progra
mov za vsa krajevna središča in 
za možnost gradnje; za vrnitev 
kmetijskih zemljišč in gozdov 
pravim lastnikom; za urejeno 
okolje in razvoj turizma itd.,” 
našteva Beg. Od novomeške 
občine bodo zahtevali, naj se 
dokončno določi trasa avto
ceste, uredijo ceste med naselji, 
zgradi trdnejši most čez Krko v 
vasi Otočec, nameni več pozor
nosti šolstvu itd.

“Upravni odbor se bo sesta
jal vsak mesec, po potrebi pa še 
pogosteje, za posamezna pod
ročja dela bomo ustanovili 
posebne skupine. V kratkem 
bomo v Brusnicah pripravili 
razgovor z najbolj pristojnimi 
ljudmi iz kmetijskega ministrva 
o crpih in organiziranosti kme- 
tijsko-gozdarske zbornice.”

A. B.

Jože Beg
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ZAKLJUČEK S TA MB URA ŠI IN P E VCI ME TUŠKE FOLKL ORNE 
SKUPINE "IVAN NAVRATIL’ - Slovo od metliškega kulturnega po
letja je bilo ob nastopu domače tamburaške skupine in pevcev še pose
bej prijetno in polno lepih doživetij. Vprogram, ki ga je pripravil Peter 
Jakša, so uvrstili ljudske pesmi ob spremljavi tamburice, pesmi in in
strumentalne skladbe iz Slovenije in zunaj nje. (Foto: L. M.)

Večeri, ki bogatijo duha
Slovo od metliškega kulturnega poletja -16 zelo 
dobro obiskanih prireditev - Zahvala za podporo

METLIKA - Z uvrstitvijo v 
vseslovenski projekt Imago Slo- 
veniae - Podoba Slovenije - so 
prireditve Pridi zvečer na grad 
postale tudi del programa oživ
ljanja starih mestnih jeder in 
gradov v Sloveniji. Daje to raz
vidno tudi po letošnjih 16 zelo 
dobro obiskanih najrazličnejših 
kulturnih dogodkih, sta ob 
zaključku metliškega kulturne
ga poletja v soboto, 30. avgusta, 
zvečer na grajskem dvorišču 
dejala metliški župan Branko 
Matkovič in predsednica pri
reditvenega odbora Anica Ko
pinič.

Na grajskem dvorišču in v 
cerkvi pri Treh farah se je od 30. 
junija zvrstilo 16 prireditev v 15 
večerih s 3400 obiskovalci, kar 
je skoraj toliko kot lani v 20 
večerih. To pomeni za 1000 
večji obisk. S filmskimi predsta
vami, ki sojih podarili otrokom, 
pa se število obiska pomakne na 
4100. Pomembna je tudi polo
vična mednarodna udeležba, 
saj je bilo od 189 nastopajočih 
kar 96 iz tujine. “Prav vsak 
večer nam je prinesel nova 
doživetja. Neizmerno smo uži
vali ob zvokih orkestrov, vokal-

nih izvedbah, Sokolovičevi 
monodrami, metliškem filmu, 
etno večerih, argentinskemu 
tangu, popevkarskih legendah, 
pogovorih z ustvarjalci in folk
lornih nastopih ob otvoritvi in 
zaključku metliškega kulturne
ga poletja,” je v svojem govoru 
poudarila Anica Kopinič.

Organizatorji prireditev Pri
di zvečer na grad so stroške tudi 
letos finančno krili iz štirih vi
rov: metliške občine, ZKOS, vs
topnine in sponzorjev. Kopini- 
čeva je skupaj s članom prire
ditvenega odbora Matjažem 
Rusom 7 največjim sponzorjem 
podelila priznanja za denarno 
pomoč, za kar se priporočajo 
tudi v prihodnje. To so: Občina 
Metlika, Beti Metlika, Zavaro
valnica Triglav, ZKOS, Dolenj
ska banka, Iskra Semič in Za
varovalnica Tilia, seveda pa se 
zahvaljujejo tudi vsem ostalim. 
Da so metliške kulturne prire
ditve resnično postale nepo
grešljive, pove tudi novica, daje 
na spisku za leto 1998 že kar 
nekaj nastopajočih in tudi spon-

ZOrjeV' L. MURN

V prvem polletju uravnotežena poraba
Metliški svetniki na seji sprejeli polletno realizacijo proračuna - Otroški vrtec 4,7 milijona tolarjev 

izgube • Proti povišanju cen • Program razvoja kmetijstva • Gradac kulturni spomenik
METLIKA - “Financiranje je v prvem polletju 1997 potekalo dokaj 

usklajeno in uravnoteženo. Vsi proračunski porabniki so prejemali 
denar v skladu s planom, občina pa se v tem obdobju ni zadolževala,” 
je na 27. seji občinskega sveta Občine Metlika povzel župan Branko 
Matkovič. Za deset odstotkov zaostajajo le prihodki za nezagotovljeno 
porabo, kar pa je posledica še nesprejetega državnega proračuna.

Svetniki so v četrtek tako kot že 
nekajkrat obravnavali predlog 
Otroškega vrtca Metlika za povi
šanje ekonomske cene oskrbnega 
dne, in sicer za jasli za 15,2 od
stotka, za vrtec za 31,7 odstotka in 
za malo šolo za 13 odstotkov, toda 
tudi tokrat ga niso sprejeli. Pri 
polletnem obračunu so namreč v 
vrtcu ugotovili, da imajo za 4,7 
milijonov nepokritih stroškov, kar 
gre predvsem na račun spreme
njene strukture otrok. Čeprav se 
je v pol leta število otrok poveča
lo, pa jih je v višjih plačilnih od-

MATEJA MADRONIČ V 
ESTONIJI

STARI TRG OB KOLPI - Na 
mladinskem šahovskem prvenstvu v 
Tallinu (Estonija) je sodelovala tudi 
mlada šahistka Mateja Madronič iz 
Starega Trga. Tekmovanje je začela 
s štartno tremo, tako da je nekaj 
partij izgubila, ob koncu prvenstva 
pa je igrala vedno bolje, tako da je 
vseeno zasedla solidno 25. mesto 
m£d 46 šahistkami.

V. K.

delkih vse manj.Informativno so 
metliški svetniki sprejeli predlog 
izhodišč za pripravo programa 
razvoja kmetijstva, za kar so že 
bila prizadevanja, vendar do sedaj 
brez željenih rezultatov. Na eni 
zadnjih sej so podali predlog, da 
za izdelavo tega programa poskr
bi Odbor za kmetijstvo pri Občin
skem svetu, in Nikola Ladika je na 
četrtkovi seji na kratko predstavil 
program. Svetniki so v njem po
grešali predvsem opredelitev ci
ljev tega programa, oceno, ali je v 
skladu z državnim proračunom in 
koliko se ujema z evropskim raz
vojem kmetijstva. Delovno skupi
no bodo imenovali kasneje.

ZUPANOVA MICKA
GRADAC - KUD Oton Žu

pančič je v soboto, 30. avgusta, 
zvečer v goste povabilo gledališko 
skupino Vidovo, ki deluje v okvi
ru Pevskega društva Šentvid, da se 
je zvečer na grajskem dvorišču v 
Gradcu predstavilo s komedijo 
Antona Tomaža Linharta Župa
nova Micka. Obiskovalci so bili 
navdušeni in si podobnih predstav 
še želijo.

Ravno tako informativno so 
metliški svetniki sprejeli tudi od
lok o razglasitvi grajskega kom
pleksa Gradac z varovanim ob
močjem kot kulturni spomenik, ki 
je bil od prejšnje obravnave do
polnjen s pripombami in bolj pre
gleden. Kar nekaj pripomb pa so 
imeli ob pogovoru o odloku o tak
sah in povračilih za obremenje
vanje okolja. Pobrane takse bi bile 
prihodek občinskega proračuna 
in bi bile namenjene za investicij
sko vzdrževanje, rekonstrukcijo in 
sanacijo komunalnih objektov in 
naprav, za izgradnjo novih, za sa
nacijo divjih odlagališč, raziskave, 
meritve in propagando v zvezi z 
varovanjem okolja itd.

L. M.

DANFOSS Z NOVIMI 
PROIZVODNIMI 

PROSTORI
ČRNOMELJ - V petek, 12. 

septembra, bo ob 12. uri v 
podjetju Danfoss v Črnomlju 
slovesnost ob otvoritvi novih 
proizvodnih prostorov, kijih 
bodo odprli: Bitten Clausen 
in Jorgen Clausen, predstav
nika lastnikov, in minister za 
gospodarske dejavnosti mag. 
Metod Dragonja. Sledil bo 
ogled novih prostorov.

Samo štiije za vso Belo krajino
Črnomaljska enota DPVZ se bo z novim letom preimenovala v Belokranjsko veterinarsko 

službo - Največ dela z govedom, čeprav v zadnjih letih močan porast drobnice
ČRNOMELJ - “Že zdaj, ko imajo kmetje vse maiy živine, je toliko 

dela,” pravi dr.vet.med. Taso Bednaršek iz črnomaljske enote Dolenj- 
sko-posavskega veterinarskega zavoda (DPVZ), ki s še tremi sodelavci 
skrbi za zdravje domačih živali, drobnice in malih živali v vseh treh 
belokranjskih občinah: Metliki, Črnomlju in Semiču.

Trije veterinarji so terenski, v 
letos prenovljenih prostorih am
bulante za male živali pa v glav
nem dela Jerneja Fabjan. “Misel-

EDINA BLOKOVSKA GRADNJA V BELI KRAJINI- Novomeško pod
jetje Pionir Standard je pretekli mesec pričelo v Naselju Borisa Kidriča v 
Metliki graditi stanovanjski blok za prodajo na tržišču. Trenutno gre za 
edino tovrstno gradnjo v Beli krajini. Blok, ki naj bi bil končan marca pri
hodnje leto, bo imel v pritličju dva večja lokala, v I. nadstropju pisarne in 
stanovanja za invalidea, v štirih nadstropjih pa bo še 16 stanovanj in sicer 
garsonjere ter eno-, dvo- in dvoinpolsobna stanovanja. Naprodaj je še pre
cej stanovanj, v Pionirju Standardu pa so povedali, da so se pripravljeni, 
kar se plačila tiče, prilagajati željam in potrebam tkupcev. (Foto: M. B. -J.)

SREČANJE BORCEV
SEMIČ - V nedeljo, 7. sep

tembra, bo v Semiču srečanje 
borcev enot NOV in POS 
občin Črnomelj, Semič in 
Metlika. Ob 9.30 bo v gasil
skem domu spominska slo
vesnost ob 55-letnici ustano
vitve Belokranjskega odreda, 
ob 11. uri pa se bo začelo 
srečanje, ki se ga bo udeležil 
tudi minister za obrambo Tit 
Turnšek. Sicer pa bo že v so
boto ob 10. uri v penzionu 
Smuk v Semiču strokovno 
omizje o slovenskem pesništ
vu upora, ob 20. uri pa bo v 
kulturnem domu Semič lite
rarni večer Belokranjske 
pesmi upora 1941 - 1945.

nost ljudi seje v zadnjih letih zelo 
spremenila in vse več je lastnikov 
mačk, psov in drugih malih živali, 
ne samo v mestih, pač pa tudi na 
podeželju,” pravi Fabjanova. 
Ambulanto želijo v prihodnje do
bro opremiti, tako da bi še več 
operacij lahko opravili tu. Sicer pa 
imajo veterinarji v Beli krajini 
največ dela z govejo živino, čeprav 
je je vse manj. Osnovni probiem, 
zaradi katerega jih kmetje kličejo, 
so mastitis in presnovne bolezni, 
ker mnogi kmetje svojo živino

Taso Bednaršek in Jerneja Fabjan

Semiški Gusar vse bolj priljubljen
Leto dni četrte dolenjske pivovarne • Šest zaposlenih - Svetlo in zeleno pasterizirano pivo

SEMIČ - Pivo ima na Dolenjskem skromno tradicijo. Začetki pivo
varstva segajo v leto 1840, ko je v Novem mestu s pivovarstvom začel 
France Skoberne.

Četrta pivovarna na Dolenj
skem pa deluje od lani, odkar 
Zemir Begič v Semiču upravlja 
varilnico in polnilnico pivovarno 
“Gusar” Semič, kar je bil glede na 
to, da pivovarna stoji na vinorod
nem območju, dokaj pogumen 
korak. Pravi, da je ljudem všeč 
domače svetlo in zeleno pivo, ki 
ga v njegovem podjetju ustvarja 
šest delavcev. Ker pri nas menda 
ni ljudi, ki bi imeli veliko izkušenj 
z varjenjem piva, bo Begič povabil 
strokovnjaka s Hrvaškega, ki bo 
njegovim delavcem dal koristne 
nasvete, ki so jih sicer že dobili v 
krajši šoli za pivovarje v Maribo
ru.

“Pivo varimo iz pivskega slada, 
ki ga uvažamo iz Češke, iz hmelja

avrora in golding iz Savinjske do
line, kije eden najboljših hmeljev

■ ' iff'

mšmi
Zemir Begič

pri nas, ter pivskega kvasa. V letu 
dni smo skušali prodajati naravno, 
nepasterizirano pivo in ta vrsta se 
še sedaj dobi v naši tovarni. Ker pa 
takšno pivo v poletnem času zara
di vročine in nobene kemične 
zaščite ne zdrži več kot sedem dni, 
pivo sedaj pasteriziramo v pol- in 
dvolitrske steklenice s patentnim 
zamaškom,” je povedal Begič. Na 
ta način je rok trajanja piva daljši, 
tri mesece. Počasi nameravajo 
priti na nevračljivo embalažo.

Letos so v lokalu zraven pivo
varne prvič pripravili dneve piva 
z različnimi zabavnimi ansambli. 
Begič meni, da je bil odziv obisko
valcev dober in želi, da bi takšne 
prireditve postale tradicionalne. 
Pivo “Gusar” se poleg v Semiču 
dobi tudi v nekaterih Idkalih v 
Novem mestu, Krškem, Brežicah, 
Kočevju in Trebnjem.

L. M.

RESTA VRIRAN MARIJIN KIP - 
Prizadevni člani turističnega društ
va Sinji Vrh so te dni v naravnem 
parku na Kalu v preurejeno in 
očiščeno kapelico dobili nazaj pre
novljen kip sv. Marije, ki ga je 
restavriral upokojeni ravnatelj OŠ 
Vinica Anton Troha. Poskrbeli 
bodo še za vrata, tako da bo kip za 
vedno ostal v kapelici. Pa tudi sicer 
jim načrtov in dela ne manjka, kot 
je na nedavni redni letni skupščini 
povedal predsednik TD in KS Sinji 
Vrh Ivan Černjak. (Foto: L. M.)

preveč “forsirajo”. Vse več je 
težav tudi z zaraščenimi parklji.

“V zadnjih letih se močno 
množi drobnica - v Beli krajini je 
že blizu pet tisoč ovc. Največ 
bolezni povzročajo zajedalci, zato 
morajo kmetje skrbeti za preven
tivna cepljenja,” je povedal veteri
nar Bednaršek. Oba sogovornika 
sta se strinjala, da bi večjo skrb in 
podporo kmetom morala dajati 
država. Z novim letom se bo 
črnomaljska enota DPSZ osamo
svojila in se preimenovala v Be
lokranjsko veterinarsko službo.

L. M.

Grafenauer končal
v

Poletje v Črnomlju
Obiskovalci zadovoljni
ČRNOMELJ - Za prijetnejše 

poletne večerne urice je lani prvič 
in letos drugič uspešno poskrbela 
ZKO Črnomelj, ki je s prizadevno 
Ksenijo Khalil na čelu organizira
la prireditve v okviru Poletje v 
Črnomlju. Letošnje je v petek, 29. 
avgusta, zvečer v črnomaljski žup
nijski cerkvi s kitarskim koncer
tom zaključil odlični ljubljanski 
glasbenik Andrej Grafenauer. Na 
koncertu je Grafenauer, ki nasto
pa solistično in v manjših ko
mornih zasedbah v Sloveniji in 
tujini ter poučuje kitaro na Aka
demiji za glasbo in Srednji glasbe
ni šoli v Ljubljani, občinstvo 
navdušil z igranjem del različnih 
avtorjev: H. Villa-Lobosa, J. TUri- 
na, N. Paganinija, J. Vinasa in F. 
Tarrega.

Tbdi ostali trije koncerti so bili 
dobro izbrani: dva z ljudsko glas
bo: skupina Tolovaj Mataj je izva
jala ljudsko glasbo celotne sloven
skega etničnega prostora in skupi
na Huun - Huur - Tu ljudsko glas
bo južno sibirsko avtonomne 
pokrajine Tliva. Kot je povedala 
Khalilova, skušajo v program ved
no uvrstiti tudi domače glasbeni
ke. Letos so prijetno presenetili 
mladi glasbeniki vokalno-instru- 
mentalnega kvarteta z izborom 
različnih zvrsti glasbe. Obiskoval
cev prireditev Poletje v Črnomlju, 
katerih pokroviteljica je Občina 
Črnomelj, je bilo vedno veliko, 
kar kliče po nadaljevanju tovrst
nih dogodkov tudi prihodnja po
letja.

1 L. M.

Sprehod po Metliki
BRANKO MATKOVIČ, MET

LIŠKI ŽUPAN IN DRŽAVNI 
SVETNIK, je bil že četrtič zapo
red govornik na prireditvi Platno- 
pisanice - pesem, ki jo v Jankovi
čih pripravlja Boris Raztresen na 
svoji kmečki domačiji. To ne bi 
bilo nič nenavadnega, če ne bi vas 
sodila k črnomaljski občini, kjer 
županuje Andrej Fabjan, po
slanec v državnem zboru. Pri 
zadevi ne gre za nikakršna med
občinska nesoglasja, ampak za 
preprosto dejstvo, da ima Mat
kovič govor že napisan, Fabjan pa 
bi ga moral na novo sestavljati, 
kar bi mu vzelo preveč dragoce
nega časa, ki bi mu ga prav goto
vo manjkal za opravljanje po
membnejših nalog tam v beli 
Ljubljani.

PRIPRAVLJALO MED
NARODNIH POLETNIH pri
reditev Pridi zvečer na grad ima
jo pa res srečo z vremenom. 
Kljub letošnjemu kislemu polet
ju so morali zaradi dežjapreseli- 
ti z grajskega dvorišča v Ganglo- 
vo razstavišče le pogovor z znani
mi Slovenci: Bibičem, Jevnikaije- 
vo in Magnificom. Vsevedi so 
prepričani, daje tako samo zato, 
ker je vsako leto ena od številnih 
prireditev v cerkvi pri Treh farah, 
pa jim Vsemogočni v zahvalo za 
lepe večere podari - lepo vreme. 
Nad tem se bodo morali zamisli
ti metliški lovci, ki jim veselice na 
Vinomeru že najmanj dve deset
letji obvezno pokvari dež.

LJUDSKA KNJIŽNICA, KI 
SE JE LETOS prostorsko razširi
la, se otepa s pomanjkanjem 
zaposlenih. Kaže pa, da bo po 
novem letu bolje, saj republika 
obljublja plačilo na novo zaposle
nega bibliotekarja. Če bodo po
govori uspešni, bo država plače
vala Metliki tudi polovico člove
ka, ki naj bi opravljal posle za 
Zvezo kulturnih organizacij, 
polovico cvenka pa naj bi primak
nila občina.

Črnomaljski drobir

Semiške tropine

METLIČANI POSNEMAJO 
ČRNOMALJCE - Eden izmed 
svetnikov je na zadnji seji metli
škega občinskega sveta predlagal, 
da bi v Metliki uvedli odlok o jav
nem redu in miru, da se po 10. uri 
prepove zadrževanje mladoletnih 
oseb zunaj in točenje alkoholnih 
pijač, tako kot je to menda že v 
črnomaljski občini. Za pobudo, o 
kateri bodo gotovo še razpravlja
li, ostali niso bili preveč navduše
ni. Sicer pa je podobna prepoved 
v Metliki veljala že ob koncu 19. 
stoletja. V novi knjigi Jožeta Du
larja Mesto nad Bojico je mogoče 
najti naslednje stavke."Hlapcem 
in deklam so prepovedali, da po 
deseti uri zvečer ne smejo več na 
cesto, da ne bo kakšnih tepencij, 
razgrajanja in vlačuganja. Prav, 
vendar vprašamo, velja zapoved 
za vse? No, bomo videli, ali bo ta 
zapoved, če bo v Metliki kdaj ob
veljala, veljala le za mladoletne. 
Mnogokrat namreč tudi drugi 
delajo nemir in še kaj hujšega.

PRIKAZALA SE JE MARI
JA - Mnogi obiskovalci naravne
ga parka Kal nad Sinjim Vrhom 
so presenečeni, ko te dni v tam
kajšnji kapelici oz. votlinici lahko 
vidijo kip sv. Marije, ki ga prej kar 
nekaj časa ni bilo. Lanko so 
pomirjeni - ni se jim prikazala 

arizadev

Prav zanimivo in obenem žalost
no je, da se dandanes vse več lju
di slabo razume med seboj, vse 
lažje pa si za prijatelje najdejo 
male živali, pa naj bodo to psi, 
mačke, papagaji in ostali ptiči. 
Zanje pridno skrbijo, se z njimi 
pgoovarjajo in v tem dostikrat 
tudi pretiravajo. Daje vse več lju
biteljev malih živali, je razvidno 
tudi v Beli krajini, saj seje njiho
vo število po podatkih črnomalj
ske enote Dolenjsko-posavskega 
veterinarskega zavoda v zadnjih 
letih močno povečalo. Ko bi tudi 
za sočloveka vedno našli čas!

DNEVI PIVA LAHKO KDAJ 
DRUGIČ - Čeprav so bili po be
sedah direktorja pivovarne Gusar 
dnevi piva, ki jih je letos organizi
ral prvič, dobro obiskani, pa mno
gi menijo drugače. V tistih dneh 
se je v Beli krajini veliko dogaja
lo, zato bi kazalo takšne dogod
ke premakniti po koledarju malo 
naprej ali nazaj.

SEMIČ V ZNAMENJU BOR
CEV - Lani je bila črnomaljska, 
letos pa je nova belokranjska 
semiška občina gostiteljica 38. 
srečanja borcev NOV. Poleg os
rednje prireditve bo potekalo še 
mnogo spremljevalnih, tudi kul
turnih dogodkov, in tako bo to 
priložnost za marsikatere borce, 
da se zopet srečajo, pokramljajo 
o preteklih časih ipd. Kako neki 
se bodo sporazumeli člani zdru
ženj borcev in na novo ustanov
ljene skupine svobodnih partiza
nov?
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Drobne iz Kočevja
NEIZBEŽEN KONEC - V 

Kočevski Reki bodo v prihodn
jem šolskem letu praznovali 100- 
letnico obstoja tamkajšnje šole. 
Na visoki jubilej so krajani ponos
ni, vendar jim je veselje ob načr
tovanih pripravah na počastitev 
stoletnice skalilo prešolanje 
otrok v šolo pri Fari. Pri tem jih 
ne moti toliko samo prešolanje, 
pač pa način, na katerega je bilo 
izpeljano. O poizvedovanju OŠ 
Fara o zainteresiranosti za prešo
lanje in zbiranju prijav niso bili 
namreč obveščeni ne krajevna 
skupnost, ne šola in tudi ne rav
natelja obeh šol v Kočevju. Prav 
“tiho delo” prifarske šole z župa
novim blagoslovom pa je prene- 
katere v Kočevski Reki zaskrbe
lo. Sprašujejo se, če to ne pome
ni začetka izvajanja načrta za 
postopno zapiranje njihove štiri
letne šole, zato se bojijo, da bo pri 
njihovem praznovanju stoletnice 
šole podobno kot pri ljudeh: tisti 
redki, ki dočakajo takšno starost, 
se ne morejo več nadejati niče
mur, saj so že dočakali starost, ki 
napoveduje neizbežen konec.

NEPRIPRAVLJENI - Tako 
veliko podjetje, kot je M-KG 
Kočevje, ne bi smelo pravzaprav 
nič presenetiti. Pa vendar se tudi 
to zgodi. In zgodilo se je na so
botni veselici, kije sledila zaključ
ku konjskih dirk. Vendar pa, ker 
je bilo presenečenje za M-KG 
prijeteno, so bili, čeprav ni bilo 
vse tako, kot bi moralo biti, 
zadovoljni. Nekoliko manj pa so 
bili zadovoljni tisti, ki na veselici 
niso več dobili tistega, kar so žele
li, saj je na približno 2.000 in s 
tem kar na dvakrat manj obiskov
alcev pripravljenim gostincem, 
kot jih je na prireditvi bilo, začelo 
tu in tam česa tudi primanjkovati.

Ribniški zobotrebci
OZNAKE - Na sobotnem 

gasilskem tekmovanju vetera
nov v Ribnici so se domači 
gasilci trudili, da bi vse poteka
lo po pravilih, ki veljajo za 
takšna tekmovanja. Pri tem so 
po mnenju nekaterih zahtevali 
celo več, kot predpisujejo pravi
la. O tem, da na gasilskih tek
movanjih drugod po Sloveniji 
in tudi po sprejetih pravilih 
takšnih tekmovanj gasilcem 
menda ni potrebno nositi razlo
čevalnih oznak, ki so jih pred
vsem pri izvajanju vaje “razno
terosti” po vsej verjetnosti tudi 
omejevale, v Ribnici namreč 
niso vedeli nič.

“LEŽEČI POLICAJI” - 
Medtem ko ribniška občina še 
vedno potrpežljivo čaka na ob
voznico, ki naj bi razbremenila 
ulico, v kateri stojita obe stavbi 
ribniške osnovne šole, pa se 
tako kot vsako leto ob začetku 
novega šolskega leta starši 
šoloobveznih otrok zopet vse 
glasneje sprašujejo, zakaj se nič 
ne naredi in kako dolgo bodo 
morali še čakati. V strahu za 
varnost svojih otrok menijo, da 
bi morala občina, ki že lep čas 
ni spregovorila o nekoč precej 
spornih različicah obvoznice, 
poskrbeti vsaj za to, da bi na 
Šolsko in Kolodvorsko ulico 
položili “ležeče policaje”.

Osilniški nadev
ZA DAN MRTVIH TELEVI

ZIJA - Bosljiva Loka in še neka
teri kraji osilniške občine bodo - 
kot obetajo najnovejše obljube - 
dobile RTV signal 1. novembra, 
za dan mrtvih. Ljudje so veseli, da 
jim niso obljubili TV slike za 1. 
april.

PRAZNO DELOVNO ME
STO - V Osilnici bo kmalu praz
no delovno mesto snažilke v os
novni šoli. Sedanja snažilka, ki je 
doma na hrvaški strani Kolpe, se 
bo septembra upokojila. 
x OBDAVČITI NEIZKORI
ŠČENO - Po naseljih v občini 
Osilnica, tudi v samem občin
skem središču, je kar nekaj hiš, ki 
niso naseljene in jih nihče ne 
vzdržuje, zato propadajo in kvari
jo videz naselja. Občinska upra
va že preučuje možnost, kako bi 
take podrtije obdavčili, podobno, 
kot so to naredili v občini Kranj
ska Gora. Načelo obdavčitve je: 
Lastnino vzdržuj ali prodaj, če 
tega nočeš, plačaj davek! Podob
no naj bi veljalo tudi za njive in 
travnike, kijih nihče ne obdeluje.

Mirtovški šratelj:
“Rečeno je, da bo ob Čabran- 

ki mejni prehod s Hrvaško in da 
je zanj potrebna ozelenitev z av
tohtonimi rastlinami. Upajmo, 
da to ne bodo koprive. ”

MA* * X Z N A'ŠT H O B č l N MA*
Letos na sejmu sodoben utripMolk koristnejši 

od poštenega 
obveščanja?

Ali res komu koristi informacijska 
blokada?

LOŠKI POTOK - Vprašanje o 
tem, komu koristi informacijska 
blokada, je v glavnem namenjeno 
občinski upravi in županu, ki ob
vladuje vsa področja v občini, 
nekatera izredno uspešna, medtem 
ko se nekaterih nihče ne dotakne. 
Pa je ob nastanku občine kazalo 
drugače. Nekaj več odprtosti se je 
dalo zaslutiti ob sklicu letošnje ti
skovne konference, a je ostalo le pri 
eni. Pogostih okroglih miz, na kate
rih je bilo mnogo rečenega, pa malo 
izpolnjenega, ni več. Časopis občin
ske uprave, ki je v zasnovi mnogo 
obetal, je sicer ličen, vsebinsko pa 
daleč od tistega, za kar je bil osno
van. Uredniški odbor je tako samo 
na papirju, in kot je pred časom iz
javil župan, nima nobene teže. Tako 
vse informacije prihajajo iz tretje 
roke, ki so sicer preverjene, a za 
nekatere nezaželjene.

Ustanovi, kakršni sta občina in 
občinska uprava, bi morali imeti 
osebo za stike z javnostjo. Novice se 
sicer širijo nekontrolirano in jih 
občani premlevajo vsak po svoje. 
Navsezadnje pišemo za občane in 
promocijo celega kraja, včasih bolj 
idealizirano kot posamezen do
godek zasluži. Je pa mnogo stvari, 
ki bi jih lahko razkrili in katere bi 
povzročile veliko prahu.

Upamo, da bo napisano le kdo 
prebral, ki je pristojen, da se te stvari 
uredijo, in bo presodil, ali je za 
občane koristnejši molk kot pa 
pošteno obveščanje.

A. KOŠMERL

• Boljša je najradikalnejša demo
kracija nego trinoški absolutizem. 
(Katoliški Obzornik)

• Ko si boste v živo ogledali ope
racijo pljučnega raka in vam bo 
kirurg pomolil iz pacientovega 
telesa izrezano še toplo in krvavo 
maligno krilo, si boste zaželeli, da 
nikoli ne bi prižgali usodne prve 
cigarete. (Matos)

• Dober človek ostane za zmeraj 
začetnik. (Martial)

Zelo ostra graja 
kočevskega župana 
in občinske uprave
Poteza Alojza Ivančiča

KOČEVJE - Občinski 
svetnik Alojz Ivančič je na 
zadnji seji sveta predsedniku 
sveta in svetnikom v pisni 
obliki predložil svoje mnenje 
o vzrokih za slabo delo sve
ta. K temu ga je, vzpodbudi
lo gradivo, ki ga je pripravil 
župan na zahtevo občinskega 
sveta, da občinska uprava 
preveri možnosti pridobiva
nja dodatnih sredstev za iz
gradnjo šole z odprodajo 
dela občinskega premoženja.

Gradivo, ki ga je pripravil 
župan, je po Ivančičevem 
prepričanju površno, nestro
kovno in celo podcenjevalno. 
Ob prebiranju gradiva je 
prišel do spoznanja, da svet v 
sedanji sestavi ne bo veliko 
naredil oziroma da bo nare
dil celo bistveno manj, kot je 
bilo storjenega v nekaj zad
njih volilnih obdobjih. Ocenil 
je, daje bistveni problem se
danjega dela, ker občina 
nima izdelane strategije raz
voja, krivdo za to in s tem za 
slabo delo sveta pa je pripi
sal županu in občinski upravi.

“Trdno sem prepričan, da 
25-članski občinski svet ne 
more na seji oblikovati stra
tegije in iskati generalne 
rešitve, zato pa tudi ne more 
nositi odgovornosti za seda
nje neučinkovito delo in s 
tem povezano stagnacijo ce
lotne občine,” je zapisal. 
Dodal je, da je delo uprave, 
ki ji sicer priznava, da ima v 
svojih vrstah tudi nekaj stro
kovnjakov, na številnih pod
ročjih nesistematično, njihov 
način dela pa narcisoiden, ter 
da zato na seje sveta prihaja
jo gradiva, v katerih je prob
lematika obdelana nesiste
matično, ne dovolj strokovno 
in velikokrat površno.

Zato je ob zaključku poz
val svetnike, naj ne dopusti
jo, da bi jih javnost imela 
odgovorne za sedanje stanje 
oziroma za vse, kar se je 
dogajalo in se dogaja v zvezi 
z izgradnjo nove šole.

M. LESKOVŠEK-SVETE

Prireditve 22. ribniškega sejma se bodo pričele že v jutri - Odmik od preteklosti

TEKMOVANJE VETERANOV- V soboto popoldan je v Ribnici poteka
lo gasilsko tekmovanje veteranov za pokal lončenega gasilca, ki ga je izdelal 
mojster domače obrti Adi Sinanovič iz Prigorice. Tekmovanje je organiz
iralo gasilsko društvo Ribnica, udeležilo pa sega je 16 ekip (14 moških in 
2 ženski) iz vse Slovenije. Med veterani se je po skupnem seštevku točk iz 
vaje s hidrantom in v raznoterosti najbolje uvrstila ekipa iz Šinkovega Tur
na, drugo mesto je zasedla ekipa iz Mengša, tretje iz Matkov in četrto iz 
Šaleka, peto mesto pa je pripadlo ekipi domačinov. Obe ženski ekipi sta se 
dobro odrezali, pri čemer je bila nekoliko mlajša ekipa s Prevalj, ki je ob 
zaključku tekmovanja prejela tudi posebno darilo za najbolj oddaljeno 
ekipo na tekmovanju, nekoliko boljša kot njihove tekmice iz Šaleka.

RIBNICA - V nedelo bo v Ribnici potekal tradicionalni 22. ribniški 
sejem suhe robe in lončarstva, ki ga vsako leto obišče 30 do 50 tisoč 
ljudi. Novost letošnjega semnja, na katerem organizatorji tudi letos 
pričakujejo predsednika države Milana Kučana, bo predstavitev so
dobnega utripa Ribniške doline.

Turistično društvo Ribnica je 
letos v priprave na semenj priteg
nilo mlade ljudi, ki so v to tradi
cionalno prireditev vpeljali nekaj 
novosti. “Na vseh dosedanjih pri
reditvah je bil poudarek na prika
zu ribniške preteklosti, letos pa 
smo se odločili, da bomo pred
stavili vsa aktivna ribniška društva 
in klube,” pravi član pripravljalne
ga odbora Marko Modrej. Tako 
bo v paradi, s katero se bo ob 9.30 
sejem pričel, sodelovalo 23 doma
čih društev in klubov s svojimi 
značilnimi uniformami, dresi ali 
drugo opravo ter spremljajočo

RIBNIČANI V ITALIJI
RIBNICA - Letošnjega tradi

cionalnega mednarodnega obrt
nega sejma v italijanskem Fab- 
rianu, ki bo na dan ribniškega se
jma 7. septembra, se bodo tako 
kot lani udeležili tudi ribniški 
obrtniki. V Italijo pojdeta lončar 
Jakob Nosan iz Prigorice, ki je 
decembra lani izdelel 150 drobnih 
lončenih izdelkov v podobi doma
čih živali. Obešene so bile na 
božičnem drevescu pri papežu v 
Vatikanu. Med udeleženci bo tudi 
nadarjeni kipar in rezbar Drago- 
Karel Košir iz Zamostca pri So
dražici, čigar izdelki so znani po 
vsej Sloveniji.

V SOBOTO
KONJENIŠKE TEKME

DOBREPOLJE-Na hipo
dromu pri vasi Kompolje v 
Dobrepolju bo v soboto, 6. 
septembra, velika konjeni
ška prireditev. Tekmovale 
bodo enovprege in dvovpre- 
ge, v galopski dirki se bodo 
pomerili hatUngerji in kmeč
ki konji, promocijsko bodo 
predstavili športne kopje in 
spretnostno jahanje. Med 
odmorom bodo predstavili 
čistokrvne angleške galo- 
perke in islandske kopje. To 
bo prva taka kopjeniška pri
reditev v Dobrepolju, ki bo 
uvod v vsakoletne take na
stope. S kopjerejo, konjskim 
športom in nastopi na tek
movanjih se že vrsto let uk- 
vaijajo na Gučmanovi kmeti
ji v Mali vasi. Člani te druži
ni, predvsem hči Marjeta, pa 
so dosegli že vrsto uspehov 
na tekmovanjih po vsej Slo
veniji. Dobrepoljski konjeni
ki so včlapjeni v konjeniško 
sekcijo pri Športnem društ
vu Dobrepolje. Na zadpjem 
občnem zboru društva je bilo 
predlagano, npj bi zgradili 
hipodrom za konjeniške pri
reditev. To zamisel so s po
močjo občine vsaj delno že 
uresničili, spj so pri Kompo
ljah uredili 600 m dolgo tek
movalno stezo, na kateri bo 
letošnja prireditev.

Deliti le premoženje, ne izgube?
Premoženje Kočevja bo treba deliti z Osilnico, Loškim Potokom in Dobrepoljem
OSILNICA - Na zadnji seji občinskega sveta v Osilnici so razprav

ljali in sklepali o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega plana za območje občine Osilnica in o odloku o prostor
skih ureditvenih pogojih za območje občine. K obema predlogoma je 
dal več dopolnilnih predlogov svetnik Jože Štimec z Grintovca.

Svetniki so nekatere njegove stavnikov občin Kočevje, Loški
predloge (amandmaje) sprejeli, 
nekatere zavrnili, nekatere pa je 
predlagatelj med razpravo delno 
spremenil in so jih svetniki nato 
soglasno sprejeli. Za nekatere 
nehotene spodrsljaje v besedilu 
(na katere je opozoril Jože Šti
mec) pa se je opravičil v imenu 
pripravljalca dokumentov Topos, 
d.o.o., Dolenjske Toplice Dušan 
Granda.

Med točko o delitvi premože
nja nekdanje občine Kočevje je 
bilo rečeno, da je sestanek pred-

Potok, Osilnica in Dobrepolje 
sklical dobrepoljski župan Anton 
Jakopič. Po dveh podrobneje 
predstavljenih predlogih naj bi 
premoženje delili tako: Kočevje 
91,81 odst. (94,6 odst.), Dobre
polje 3,31 (2,2), Osilnica 2,09 
(1,0) in Loški Potok 2,79 (2,2) 
odstotka ostanka skupnega pre
moženja, ki naj bi po teh ocenah 
(in po delitvi objektov itd. z 
ozirom na to, v kateri občini so) 
znašalo 80 milijonov tolarjev. 
Občina Kočevje je zahtevala, naj

bi skupaj delili tudi izgubo, se 
pravi dolg Itasa, vendar so pred
stavniki ostalih občin menili, da ta 
dolg ni nastal na njihovem ozem-

* Med razpravo o šolstvu je bilo 
ugotovljeno, daje ministrstvo po
trdilo osilniški šoli dve mesti 
učiteljev, vendar seje zapletlo, ker 
je ena izmed obeh učiteljic dala 
odpoved in zagotovila, da se na 
razpis za prosto delovno mesto 
učiteljice ne bo prijavila. Če pri
jav ne bo, so svetniki menili, 
bi zaprosili za pomoč upokojeno 
učiteljico.

lju. Razprava o delitvi bo še tra- 

^dla' J. PRIMC

opremo. Zato starih kmečkih vo
zov v paradi ne bo več, od nekoč 
sodelujočih pa bodo letos sode-

• Spremljajoče prireditve ob sej
mu se bodo pričele že v petek z 
otvoritvijo razstave del kiparja 
Franceta Goršeta ob 19. uri v 
Miklovi hiši in se nadaljevale ob 
21. uri s koncertom pop glasbe v 
gradu, ki ga prireja ribniški štu
dentski klub. V soboto ob 9. uri bo 
regijsko tekmovanje oračev na 
Ugarju, ob 20. uri pa koncert v 
cerkvi na Strmci v Sodražici. V 
soboto bo po vsej verjetnosti tudi 
turnir v ragbyju, na sejemski dan 
pa ulična košarka na prostoru 
med banko in gostilno Pri Cenetu.

lovali le značilni ribniški krošnjarji 
in narodne noše.

Novost bo tudi zanimiv kul- 
turno-zabavni program, ki se bo 
pričel po paradi ob 10.30 za obzid
jem ribniškega gradu. V nekaj več

NA PROSLAVO V 
NOVO GORICO

LOŠKI POTOK - V nedeljo, 
14. septembra, bo v Novi Gorici 
osrednja državna slovesnost ob 
50. obletnici priključitve Primor
ske k Sloveniji. Obisk slovesnosti 
iz Loškega Potoka organizira KO 
ZZB NOV. Prijave sprejema 
predsednik borčevske organiza
cije Jože Levstek do četrtka, 4. 
septembra, lahko pa se prijavite 
na telefon 867-116. Prevoz bo 
predvidoma stal 1000 tolarjev, 
prijavijo se lahko tudi nečlani.

A. K.

NASELJI STA SE SPOJILI
OSILNICA - Na zadnji seji 

občinskega sveta Osilnica je bilo 
ugotovljeno, da sta si naselji Osil
nica in Sela dejansko z raznimi 
gradnjami in ureditvami že zdru
žili. Na Selih hitro rastejo nove 
hiše in tam je gostinsko in turistič
no središče, v Osilnici pa so vse 
glavne občinske ustanove. Zastav
ljeno je bilo tudi vprašanje, kaj 
storiti zdaj, odgovora pa nismo 
slišali. Gotovo pa bi se prebivalci 
obeh naselij in vodstvo občine lah
ko zgledovali po podobnih prime
rih v drugih občinah in krajih, 
denimo po Novem mestu, kjer se 
je občinsko središče Novo mesto 
najprej združilo s Kandijo, potem 
Bršljinom, Žabjo vasjo, Ločno, 
Irčo vasjo in Brodom.

Ministra prideta 
v Ribnico

Odprla bosta prenovljeno 
šolo in Goršetovo razstavo

RIBNICA - V petek, 5. septem
bra, prideta v Ribnico minister za 
šolstvo dr. Slavko Gaber in mini
ster za kulturo Jožef Školjč. Ga
ber bo ob 12. uri odprl obnovljeno 
90 let staro deško šolo na Kolod
vorski ulici, v kateri se bo pouk 
začel že prvega septembra. Ob
novljeni prostori bodo omogočili 
odpravo dvoizmenskega pouka. 
Obnova šole je zadnja leta močno 
obremenjevala občinski proračun, 
saj so morali za naložbo v Ribnici 
zagotoviti 40 milijonov tolarjev; 
20 milijonov tolarjev je prispevek 
države, enak znesek pa je po be
sedah župana Jožeta Tanka še 
nepokrit. Obisk ministra Gabra 
bodo izkoristili tudi za daljši po
govor o šolstvu in težavah v izo
braževanju tudi na tem območju.

Zvečer ob 20. uri bo Jožef 
Školjč v Miklovi hiši odprl razsta
vo, posvečeno 100-letnici rojstva 
akademskega kiparja Franceta 
Goršeta. To bo predzadnja večja 
prireditev ob jubileju priznanega 
umetnika, saj bodo večmesečno 
praznovanje sklenili v drugi po
lovici septembra z odkritjem 
doprsnega kipa med cerkvijo in 
pokopališčem v Sodražici.

M. GLAVONJIČ

kot polurnem programu se bodo 
s prikazom svojih veščin pred
stavili gasilci, plezalci, akrobatski 
kolesarji, plesalci in smučarji s 
snežnim topom, glavna zanimi
vost pa bodo trije padalci iz Nove
ga mesta, ki bodo pristali za gra
dom. Ob 12. uri bo nato še tekmo
vanje kinologov v agilityju in fli- 
ballu, obiskovalci pa si bodo lah
ko na sejemski dan, ki je name
njen trženju, sprostitvi in zabavi, 
ogledali tudi gobarsko in čebelar
sko razstavo ter razstavo malih 
živali.

M. LESKOVŠEK-SVETE

V ODROČNE VASI 
PO NOVIH CESTAH
RIBNICA - V ribniškem občin

skem proračunu so zagotovili 14 
milijonov tolarjev za asfaltiranje 
ceste Perovo-Vintarji. Septembra in 
oktobra bodo asfaltirali cesto od 
Velikih Poljan do Vrha pod Grma
do in tako omogočili lažji dostop do 
te več kot 40 let priljubljene izlet
niške točke. Za dela bo občina zago
tovila 10 milijonov tolaijev. Za pre
plastitev ceste do Grčarskih Ravni 
pa bodo porabili 19 milijonov tolar
jev. Asfaltirane ceste pa naj bi odprli 
v počastitev občinskega praznika, 
23. oktobra. H koncu gredo tudi 
dela na priključitvi vaškega vodovo
da Velike Poljane na regionalni 
vodovod podjetja Hydrovod. “Letos 
bodo nadaljevali z urejanjem rib
niškega kanalizacijskega omrežja 
pri Inlesu in ob železnici. Pred krat
kim je bil objavljen razpis. Za dela 
bo na razpolago 12 milijonov tolar
jev,” je povedal župan Jože Tanko.

M. G.

Ajda se vrača
Drugo leto zapored jo seje 

Rok Pečnik • Gradešci 
spet Ajdovci?

TURJAK - “Nas, Gradeše, 
so včasih klicali Ajdovci, tako 
kot Raščane komarji, Malo- 
laščane kozli, Laporčane pa 
fižolarji,” je povedal France 
Pečnik iz Gradeža, vasi pri 
Turjaku, in dodal, da je ajda 
po zadnji vojni tu izginila, 
čeprav je nekdaj zelo uspe
vala. Ajdove žgance so zelo 
radi jedli kosci, ajdova moka 
je sestavina pisanega kruha, 
ki ga lahko dobite v gostilni 
Kukelj v Velikih Laščah.

Ajdo je poizkusno na ma
njši površini lani posejal 19- 
letni Rok Pečnik, sin Fran
ceta, ki je letos dokončal 
Srednjo kmetijsko šolo Grm 
pri Novem mestu, zdaj pa bo 
nadaljeval študij agronomije 
na biotehniški fakulteti. Rok 
je povedal, da se lanski poiz
kus z ajdo ni posrečil, in to 
predvsem zaradi neprimer
nega vremena. Letos jo je 
posejal na večji površini in 
pridelek kar dobro kaže.

Rok je član strojnega krož
ka Urban, ki ima sedež v Rib
nici. Krožek je bil ustanov
ljen lani, združuje pa mlade 
kmete iz območja občin Rib
nica, Velike Lešče, Loški Po-

AJDA LETOS DOBRO KA
ŽE - Na fotografiji je Rok 
Pečnik ob svoji ajdovi njivi.

tok in Cerknica. Je tudi pod
predsednik društva podežel
ske mladine, ki je ustanov
ljeno, registrirano pa bo te 
dni. V mladinskem športnem 
društvu Turjak pa je predsed
nik kmetijske sekcije.

J. P.
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Drganc pristal na Blejskem jezeru
Edini Belokranjec Jože Drganc na 6. državnem prvenstvu v letenju s toplozračnimi baloni 

v Šentvidu pri Stični sam sešil balon in že pristal na zaledenelem Blejskem jezeru

BALONARJI IN GOSTJE - Med visokimi gosti ovoritvene svečanosti (na 
posnetku) državnega prvenstva je bil tudi državni svetnik in naš najboljši šport
nik vseh časov Miro Cerar. Podobno kot ivanški župan Lampret je tudi sek
retar Letalske zveze Slovenije Janez Omap spomnil na lepo tradicijo balo- 
narstva v teh krajih: v Stični se je prvi balon pojavil že leta 1936! (Foto: P. P.)

ŠENTVID PR STIČNI - Ivanška občina je bila konec prejšnjega tedna 
(od 27. do 31. oktobra) v Šentvidu pri Stični pokroviteljica 6. državnega 
prvenstva v letenju s toplozračnimi baloni. Med 11 tekmovalci je bil 
kot edini mož iz naših krajev 36-letni inženir kemijske tehnologije v 
ljubljanskem Leku Jože Drganc (na Kalu pri Semiču), rojeni Belokra
njec, kije sicer tekmoval za navtično društvo Pegaz iz Maribora. Orga
nizatorja prvenstva sta bila Letalski klub Šentvid pri Stični in Balo
narski center Barje.

pozabiti njegovega poleta iz Bo
hinja proti Bledu, kjer je pristal na 
zaledenelem jezeru, za nameček 
pa je za stavo, le za pijačo, košaro 
balona še rahlo namočil sredi 
jezera, kjer ni bilo ledu...

P. PERC

BARBARA V NOVI PREOBLEKI - Gostišče Barbara v Krmelju, ki so ga 
temeljito prenovili predvsem delavci sevniškega SGP Posavje in Stillesa, je 
tačas po mnenju številnih povabljencev na krajši slovesnosti ob ponovni 
otvoritvi prenovljenega lokala najlepši v okrilju Gostinskega podjetja, d. d., 
Sevnica (GPS). Direktor GPS Kristijan Janc se je ob tej priložnosti (napos- 
netku) zahvalil vsem (pod)izvajalcem za hitro in dobro opravljeno delo, 
poslovodji Gostišča Barbara, Zdravku Remarju in sodelavcem pa, da bi 
vsaj zadržali dosedanje in morda privabili še nove goste. (Foto: P. P.)

Ivanški župan Jernej Lampret 
je v kratkem pozdravnem nagovo
ru ob svečani otvoritvi državnega 
prvenstva balonarjev v prostorih 
šentviške osnovne šole zaželel 
tekmovalcem miren let in da bi 
pristali tam, kjer bi hoteli. V kul
turnem sporedu so sodelovali 
šentviški pevci in tukajšnja folk
lorna skupina Vidovo 2.

Kot zanimivost naj omenimo, 
da je Belokranjec Jože Drganc, o 
katerem bomo še pisali, pred de
vetimi leti tako rekoč sam sešil 
balon, s katerimi je bil v zraku že 
okrog 650 ur, tokrat pa je nasto
pal z novim, še večjim balonom, ki 
pa ima za sabo le 5 ur letenja. 
Drganc se je ukvarjal z jamarst
vom, leta tudi z zmaji, s padali, in 
kot nam je povedal, se še ni niko
li znašel v položaju, ko bi ga bilo

KARMEN BREGAR 
ZLATO CANKARJEVO 

PRIZNANJE
VELIKI GABER - V šolskem 

letu 1996/97 seje Karmen Bregar 
z osnovne šole Veliki Gaber ude
ležila tekmovanja za Cankarjevo 
priznanje iz predmeta slovenski 
jezik in osvojila zlato priznanje. 
Tudi mentorica Olga Podpadec je 
vložila mnogo truda, da je Kar
men dosegla tako lep uspeh, nji
ma v veselje in šoli v ponos.

pošteno strah, kaj šele da bi se 
počutil življenjsko ogroženega. Še 
več: pri tem zanimivem športu 
ima vso podpore družine, sin pa bi 
rad kar svoj balon. Ker pa taka 
“igrača” stane 30.000 do 100.000 
mark, bo verjetno moral še kar 
malo počakati ali pa poiskati 
bogate botre ali kakšne strice v 
Ameriki...

Drgančevo naj večje doživetje je 
bilo, ko mu je tudi po spletu 
naključij in ob sreči z vremenom 
uspelo, da je letel tik nad doma
čijo na Kalu nad Semičem in da je 
tam tudi pristal. Njegovi kolegi in 
prijatelji pa nikakor ne morejo

SPOMINSKI DAN 
BORCEV

TREBNJE-Območni od
bor Zveze borcev Trebnje in 
Odbor skupnosti borcev IV. 
SNOUB Matija Gubec vabi
ta na svečanost ob spomin
skem dnevu Zveze borcev 
občine Trebnje in ob 55-let- 
nici IV. Slovenske narod
noosvobodilne udarne bri
gade Matija Gubec, ki bo v 
soboto, 6. septembra, ob 11. 
uri pri spomeniku na Trebel
nem. Jubilantom bo čestital 
in položil venec v spomin 
padlim in umrlim borcem 
župan Alojz Metelko. Slav
nostni govornik bo Lado 
Ambrožič - Novljan. Po kul
turnem programu bo sreča
nje pri Lovskem domu na 
Trebelnem.

Jože Drganc

RAZSTAVA PORTRETOV 
TADEJE GABRIČ-MUCK

SEVNICA - ZKO Sevnica vabi 
v soboto, 6. septembra, ob 18. uri 
v galerijo na sevniškem gradu na 
zaključno prireditev Sevniškega 
grajskega poletja. Z likovno raz
stavo portretov se bo predstavila 
Tadeja Gabrič - Muck. Razstavo, 
ki bo na ogled do 28. septembra, 
bodo otvorili člani ansambla 
Melanholiki.

Žal še dosti nesloge pri asfaltu
V mirnski krajevni skupnosti bodo letos uresničili večino programa krajevnega samoprispevka ■ 

Največji dosežek asfaltirana lokalna cesta Migolica-Cimik

MLAKARJEVA HIŠA SE UMIKA - Mlakarjevo hišo na križišču Ceste na 
grad in Kvedrove ceste v Sevnici (je) predstavlja(la) veliko oviro, predvsem 
za tovornjake in avtobuse, ki so ob manevriranju na Kvedrovi cesti 
povzročili marsikakšen prometni zamašek, bilo pa je že tudi kar nekaj zvite 
pločevine jeklenih konjičkov, so prejšnji četrtek delavci KS Sevnica začeli 
rušiti, še poprej so delavci Telekoma in Elektra odstranili inštalacije. 
Sevniška občina bo po trdih pogajanjih Mlakarjevim izplačala okrog 60.000 
mark odškodnine. Na tem mestu, kjer je na posnetku še hiša, bo sevniški 
AR projekt projektiral varno križišče. Ob tej priložnosti naj bi odstranili v 
tem križišču na cesti proti drevoredu še protitankovsko oviro iz 2. svetovne 
vojne (Foto: P. P.)

MIRNA - V mirnski krajevni skupnosti so na svetu KS že v začetku 
leta sprejeli načrt komunalni del. O tem planu je mirnski svet KS takoj 
seznanil občino. Gradbeni odbori so pripravili vse potrebno za pričetek 
asfaltiranja na štirih odsekih in o tem so Mirnčani v prvi polovici av
gusta obvestili občinski oddelek za okolje in prostor. Vodja tega oddel
ka inž. Štefan Velečič nam je povedal, da čaka na realizacijo le še izdela
va ceste Stan - Mali Debenec v dolžini 1000 in širini 3 metrov.

Razlogi za zastoj so v tem, ker 
imajo novomeški cestarji ta čas 
dosti dela z asfaltiranjem v Mok
ronogu, Šentrupertu, na Selih pri 
Šumberku in v Velikem Gabru.

Edina galvana do hrvaške meje
Krmeljski podjetnik Rudi Dobnik uspešno združuje vodenje krmeljske krajevne 
skupnosti in galvane Doga - Računalniško galvansko cinkanje edino v tej dolini

KRMELJ - Predsednik sveta krajevne skupnosti Krmelj, 36-letni 
podjetnik Rudi Dobnik, zaenkrat še uspeva združevati odgovorno delo 
prvega moža v krajevni skupnosti in vodenje družinske obratovalnice 
DOGA (Dobnik galvana). Rudi skrbi za tehnološko, tudi zavoljo 
možnega vpliva na ekologijo, zahtevno proizvodnjo, galvanizacijo s 
tremi zaposlenimi delavci, žena Irena pa vodi računovodsko-knjigovod
ski servis z dvema zaposlenima.

Dobnik pravi, da mu delo za 
krajevno skupnost vzame dnevno
2 do 3 ure. To njegova obrt, za 
zdaj še prenese, kaj bo pa v pri
hodnje, ne ve. Zelo verjetno se na 
prihodnjih volitvah v svet kra
jevne skupnosti ne bo več odločil 
za to funkcijo. Meni, da bi tudi v 
krmeljski krajevni skupnosti kaza
lo razmišljati o poklicnem tajniku.

Rudijev oče je bil gozdar, ma
ma apotekarica, starejša sestra pa 
je odvetnica v Ljubljani. Po kon
čani gimnaziji je Dobnik 2 leti 
študiral kemijsko tehnologijo. 
Krmeljski podjetnik Mihael Vid
mar je imel manjšo galvano in je 
prosil Dobnika, če bi delal zanj. V
3 mesecih, ko je bil pravzaprav 
najemnik Vidmarjeve galvane, je 
Dobnik v letu 1988 začel na svoje.

Tega dela seje priučil pri Mari
ji Štepec v TVebnjem, pri čemer 
mu je ob strokovno zelo podko
vani šefinji precej pomagalo teo
retično predznanje. Imel je zelo 
dobro plačo, a ker se mu je zdelo 
v galvani Štepčevih delo preveč 
monotono, si ga je poiskal v krme

ljski Metalni, kjer je začel od kra
ja. Morda je bil ta Dobnikov ko
rak, da se je zavestno odločil za 
slabšo službo, v skladu z njegovo 
nekoliko avanturistično naravo, 
saj ima rad ekstremne športe.

Po drugi plati pa je Dobnik

Rudi Dobnik

velik ljubitelj narave, česar se je 
verjetno tega navzel po svojem 
očetu, med ljudmi priljubljenem 
gozdarju, kar dokazuje tudi s tem, 
da v treh letih, kolikor je član 
lovske družine Tržišče, ni uplenil 
ničesar. Divjad raje opazuje s 
prostim očesom ali daljnogledom 
in pomaga pri njeni gojitvi, zlasti 
pozimi. Dobnika so zato prizadele 
obtožbe, ko je šele pričenjal z gal
vano in je prišlo do večjega pomo
ra rib, da naj bi bil za pomor kriv 
on; še bolj ga moti, daje do danes 
dejanski povročitelj ostal nekaz
novan.

Zgradil je velik objekt, ki je 
ocenjen na 106 milijonov tolarjev 
Za celotno sodobno opremo je šlo 
okrog 450.000 mark, od tega kar 
40 odstotkov za čistilno napravo. 
Do meje s Hrvaško je Doga edi
na galvana na severu, v Radečah 
sta dve, južno v Trebnjem pa kar 
tri. Po pogodbi s TPV Novo me
sto so Dogini izdelki stoodstotno 
vezani na izvoz, a od tega posred
nega izvoza nima nič. Pred pol
drugim letom so mu postavili 
računalniško linijo galvanskega 
cinkanja, kakršne, po Dobnikovih 
besedah, “v tej dolini še ni”. 
Naslednji korak pa je kakovost
nejša obdelava kovinske galante
rije. Sicer pa Dobnik ne načrtuje 
večje širitve. p PERC

Ludvik Pravne

Občina Trebnje pričakuje po 
Velečičevih besedah od države 29 
milijonov tolarjev po zakonu za 
odpravo posledic zime na cestah, 
toda če denarja ne bo znala pora
biti letos, ko bo vreme to še 
dopuščalo, je vprašanje, ali bo ta 
denar na voljo tudi prihodnje leto.

V mirnski krajevni skupnosti so 
tako asfaltirali cesto pri Sv. Hele
ni in uredili mulde, izdelali cesto 
z odvodnjavanjem od Jakoža do 
Trbinca v dolžini 720 metrov, 
največji zalogaj pa je predstavlja
lo asfaltiranje 1700 m lokalne 
ceste Migolica - Cirnik, v širini 4 
metrov. Kot je povedal predsed
nik sveta KS Mirna Pavel Jarc, se 
je pri modernizaciji ceste proti 
Cirniku zatikalo kar nekaj let in je 
posameznikom že zmanjkovalo 
strpnosti. Jarc meni, da je pred
vsem uspeli krajevni samoprispe
vek v KS Mirna pripomogel k 
temu, da so dela lahko nadaljeva
li, posebna zahvala pa gre občini 
Trebnje in županu Alojziju Me
telku. Ob tej priložnosti bi se rad 
zahvalil še gradbenemu odboru.

Predsednik gradbenega odbora 
Ludvik Pravne se je zahvalil vsem, 
ki so doslej sodelovali in pomaga

li, da so z asfaltom povezali Cir
nik in Mirno, poudaril pa je, da ta 
cesta še ni zaključena; morda 
bodo skušali že prihodnje leto as
faltirati še 700 m dolg odsek vsaj 
do meje z litijsko občino, če pa bi 
se ta lotila modernizacije ceste do 
Lazarja, bi z asfaltom povezali še 
Čatež oziroma Gabrovko; v mis
lih ima tudi Selško Goro, kaže pa 
se tudi potreba po preplastitvi 
odseka, asfaltiranega leta 1990. 
Pravne je povedal, da so doslej 
krajani opravili že vsaj 1353 de
lovnih ur, samo letos pa 355. Če 
bi skupaj ovrednotili te prispevke,

• Večina krajanov Cirniku in Sel
ške Gore je opravila po 80 de
lovnih ur, nekateri pa celo 150! 
Med 11 so pa žal tudi 4 gospodi
njstva, ki sploh niso pristopila k 
akcgi, še več: raje se, podobno kot 
večina lastnikov vikendov, posme
hujejo velikim naporom krajanov. 
Ob tem pa kaže omeniti, da večina 
krajanov ni terjala nikakršne 
odškodnine, temveč so zastonj 
odstopili svojo zemljo za cesto, 
največ Jože Bizjak, Marjan Prav
ne in Rafael Rudof.

večine od 11 stalnih gospodinj
stev, bi to zneslo blizu 10.000 
mark. p p

JEŽ- Ježi so zelo koristne in simpa
tične živali. Pri hiši nekega Sevni- 
čana so bili zatorej vsaj toliko kot 
mačkov veseli naključnega nočnega 
obiska tegale ježka, ki je najprej 
preveril, če so mu muce pustile še 
kaj za pod zob. (Foto: P. P.)

Krjavljeve iskrice
ŽUPAN KOLESARI - O ivan- 

škem županu Jerneju Lampretu 
gre glas, da po eni plati kot “di- 
fovec” dobro skrbi za svoje telo, 
po drugi pa, da se še ni odvadil ob 
napornem delovnem tempu na 
županskem in ravnateljskem 
stolčku piti preštevilnih skodelic 
turške kave. Tako si Jernej z Mu
ljave s kolesarstvom, tudi na 
dolge ture, v Mirnsko dolino(celo 
do Sevnice!), utrjuje srček, s 
kofetki pa...

...IN ODGOVARJA GODEŠI 
- Močno srce župan Lampret 
(SDS) potrebuje tudi, če hoče 
količkaj zadovoljivo odgovoriti 
občinskemu svetniku Francu 
Godeši (LDS) na mnoga vpraša
nja. Kot kaže, se dopust Godeši 
izteka in po počitniškem lenar
jenju Lampreta že prosi za pojas
nilo, “kaj so vikendaši prinesli v 
mnoge kraje občine Ivančna Gor
ica mnogo dobrega, za kar jim gre 
tudi zahvala?” Godeša se opira 
na to županovo izjavo, zapisano 
v občinskem glasilu Klasje. Žu
pan naj bi pojasnil, kaj ima občina 
dobrega od 1345 domnevnih last
nikov počitniških hišic, od teh jih 
pa izpolnjuje davčne obveznosti 
le 429! Godeša županovo ugoto
vitev, da “gre za precejšnje števi
lo neevidentiranih objektov (696 
prejemnikov obrazcev za eviden
tiranje počitniških hišic teh listin 
sploh ni vrnilo!), katerih lastniki 
so se neupravičeno izmikali davč
ni obveznosti”, komentira, da se 
še vedno izmikajo!

Trebanjske iveri j
LJUDSKI ŽUPAN - Trebanj

ski župan Lojze Metelko je dokaj 
občutljiv mož, ki ima na pisanje 
novinatjev precej pripomb. Ko bo 
prišla kolegica z Dela z dopusta, 
naj bi ji Metelko že napel levite. 
Morda v takšnem slogu, kot jih je 
mimogrede piscu tehle vrstic v 
neki družbi, češ da so po njegovi 
izvolitvi bili pri njem že vsi novi
narji, le iz Dolenjskega lista še ni 
bilo nikogar blizu... Dobro je, da 
je Metelko toliko odkrit, da pove, 
kaj mu ni všeč, še bolje bi bilo, če 
bi reagiral prej, še najbolje pa bi 
verjetno bilo, ako ne bi črhnil 
nobene, ker je lahko vsakršna 
županova reakcija kot politika in 
javnega delavca hudo zanimiva 
snov za njegovo pojavljanje v 
medijih... Tokrat o županu, ki rad 
pripoveduje šale v družbi, tudi o 
sebi! Metelko je za omizjem na 
Cirniku, kjer so nazdravili sodob
ni cesti, rekel: “Mi smo ljudska 
stranka zato, ker ga 'luckamo’, jaz 
pa vozim ljudsko vozilo - volk- 
swagen...”

PRVENSTVO - Plakatiranje v 
mirnski in trebanjski krajevni 
skupnosti je lepo urejeno, odkar 
so v obeh krajevnih skupnostih 
postavili posebne oglasne valje. 
Mirnčani so bili Trebanjcem sicer 
pri tem poslu vzorniki. Vse kaže, 
da se zaradi tega prvenstva bolj 
veselijo Mirnčani, kot pa se jezi
jo Trebanjci. Obe krajevni skup
nosti sta sklenili pogodbo s Ko
munalo Trebnje, ki skrbi za na
meščanje in odstranjevanje pla
katov. Bodo še kje v občini tako 
vzorno uredili plakatiranje? Zdaj 
so na potezi občina in njeni svet
niki, da sprejmejo odlok o plaka
tiranju, kakršne poznajo drugod.

■- 11 1
Sevniški paberki

POGAJANJA - Sevniški Obči
narji se včasih hudujejo na lokalni 
radio, da je preveč površen, dru
gikrat pa, daje spet preveč natan
čen pri poročanju. Slednje naj bi 
se pokazalo na pogajanjih z Mla
karjevimi glede odškodnine za 
odstranitev njihove hiše. Poga
janja bi skoraj zašla v slepo ulico, 
ko je lastnik, ob poslušanju poro
čila sevniškega radia s seje občin
skega sveta, v katerem je bilo 
rečeno, naj skuša župan znižati 
ceno na 55.000 mark, lahko zve
del, da se splača trmasto vztrajati 
pri svoji ceni. Zagrozil naj bi celo, 
da bo v nasprotnem oddal hišo 
podnajemnikom. In kako neki bi 
občina spravila ven potem kakšno 
nosečnico?

DEŽURNI KRIVCI - Res je 
težak tale novinarski kruh: bližje 
ko si, bolj si odvisen od oblastni
kov! Kako neki bi šele reagirali 
gospodje, ko bi objavili njihova 
imena, kadar se povsem po nepo- 
trebenem delajo pametne in se 
pačijo s tujkami. Kaj neki bi ukre
nili lektorji ob naslednjem no- 
voreku z neke take seje novodob
nih modrijanov: “talele segmen- 
tiran suport je nujnost”? Takšnih 
umotvorov se niti ne sramujejo, 
celo postavljajo se z njimi v jav
nosti!
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Krške noviceV J
KDO BO ZARDEL - Težko 

verjamemo, da so se svetniki 
občine Krško prejšnji teden 
spopadli šele z zaključnim raču
nom proračuna za leto 1995. In 
čeprav je zadeva odmaknjena, 
računi niso poravnani. Pri vsem 
tem najbolj bode v oči, da je 
delo občine vse prej kot pohva
lil nadzorni odbor, kritike pa so 
letele tudi s strani občinskih 
svetnikov. Tako se je Martin 
Lešnjak glasno začudil, da tisti, 
ki vodijo politiko občine, ob 
ugotovitvah nadzornega odbo
ra “vsaj ne zardijo”. Sicer pa 
smo prepričani, da tistim, ki 
morajo krivi ali ne požreti toli
ko obtožb, kot jih nekateri 
vodilni z občine, niti najbolj 
žgoče sonce več ne more do 
živega.

POGREŠA SVETNIKE - 
Časopis za Posavje Naš glas ne 
izhaja več in tam zaposleni so si 
našli nove, boljše službe. Ven
dar nekateri nikakor ne more
jo iz svoje kože. Tako je na zad
nji seji v zadnji klopi sedel tudi 
Galex, kije kot “zainteresirana 
javnost” z veliko vnemo sprem
ljal peripetije od ljudstva izvo
ljenih predstavnikov oblasti. 
Ker seje ponujajo vsaj toliko 
zabave kot tiste v državnem 
palamentu, je pričakovati, da se 
bo gneča v prostih klopeh še 
povečala. Pohitite, nekaj mest 
je še prostih!

Novo v Brežicah
POŠTENIH KAMERE NE 

MOTIJO - Znani brežiški za
sebni trgovec si je to poletje v 
svojem lokalu v Trnju omislil 
postavitev skritih kamer, ki 
skrbno in brez pomote pos
namejo vsakega, ki kakšno do
broto namesto v nakupovalno 
košarico “pomotoma” vtakne v 
žep. Lastnik trgovine po dveh 
mesecih od uvedbe elektron
skih čuvajev ugotavlja dvoje: 
število kraj se je zmanjšalo, 
število stalnih strank pa tudi. 
v KRAŠKI POJAVI V BRE
ŽICAH - Ozemlje, na katerem 
ležijo Brežice, sicer ne sodi na 
kras, je pa polno tipičnih kra- 
ških pojavov ponikalnic. Toda v 
tem mestu pod zemljo ne izgi
njajo reke, ampak pločniki. 
Tako se nič hudega slutečemu 
pešcu, ki se napoti iz mesta 
proti železniški postaji po Cesti 
svobode ali po Cesti bratov Mi
lavcev, kar nekajkrat zgodi, da 
mu varnega pločnika, po kate
rem je še maloprej brezskrbno 
hodil, nenadoma zmanjka, kot 
bi ta poniknil v zemljo. Zakaj 
mora biti tako, ta trenutek še ne 
vemo, bilo bi pa škoda, ko 
občinska turistična zveza te 
svetovne atrakcije ne bi znala 
prodati, saj vemo, da v svetu 
vlada veliko zanimanje za na
ravne pojave. No, tile v Breži
cah so resda malce nenaravni, 
pa vendar...

POTREBNO BO NOVO 
IME ALI KAJ DRUGEGA - 
Čateška gostilna ob sotočju 
Krke in Save bi se lahko ime
novala tudi Gostilna na koncu 
mostu (za Brežičane) ali Gostil
na na začetku mostu (za Čate- 
žane), čeprav bi ji še najbolj 
pristajalo ime Gostilna ob svi
njaku. Zaradi neznosnega vo
nja, ki se občasno širi iz svinja
kov, postavljenih tik ob mostu 
le kakih petdeset korakov od 
gostilniške terase; za gostilno 
(in svinjake) vedo tudi slepi. Ob 
tem se človek vpraša, v katero 
kategorijo invalidov neki sodi
jo sanitarni inšpektorji.

W 1
las
bredtUtke
porodnišnice

V času od 22. do 28. avgusta 
so v brežiški porodnišnici ro
dile: Milena Lapuh iz Brežine - 
Valentino, Danica Koprivc iz 
Cundrovca - Danijela, Martina 
Kuhar iz Mrtvic - Moniko, 
Medžida Salkanovič iz Krškega
- Admirja, Branka Gregl iz 
Dobove - Marka, Jožica Horvat 
iz Mrzlave vasi - Betko in Boj- 
ko, Bernarda Zakrajšek iz Kr
škega - Domna, Monika Koče
var z Drnovega - Kevina, Silva 
Cestnik iz Sevnice - Anjo, Mari
ja Kalčič Martič iz Gržeče vasi
- Blaža.

Čestitamo!

¥dM I Z N A S l H O B t I N MŠŠ
Urad župana bolj slab gospodar
Končno sprejet zaključni račun proračuna občine za leto 1995 - Županu žal, da ob nastopu 

svoje funkcije ni naročil revizije - Veliko kompenzacij, in to s “sumljivimi” podjetji
KRŠKO • S proračunom občine Krško je križ. Ne le zato, ker je 

občina, kljub temu da pišemo že september, še vedno brez letošnjega 
proračuna, zaradi česar v občini ni možno začeti novih investicij, je
sen pa je tako ali tako pred vrati. Občinski svetniki so se morali na seji 
prejšnji teden soočiti še z zaključnim računom proračuna za leto 1995, 
ki so ga končno sprejeli, medtem ko sta odlok o zaključnem računu za 
leto 1996 in proračun občine za leto 1997 premagala prvo oviro v sicer 
dvofaznem postopku sprejema.

60 LET KOSTANJEV1ŠKE JAME - Kostanjeviško jamo je letos obiskalo 
za petino več ljudi kot lani v istem času. Stalni obiskovalci kostanjeviškega 
podzemnega zaklada smo Slovenci, med tujci pa je bilo največ Italijanov. 
Ob letošnji 60-letnici odkritja jame v Kostanjevici člani Kluba jamarjev Ko
stanjevica sredi septembra pripravljajo spominsko obeležje, zatem pa za 
člane načrtujejo strokovno ekskurzijo po turističnih jamah na Češkem. Do 
takrat bodo jamarji jamo še naprej raziskovali. Ob novih odkritjih, o kate
rih smo že poročali, jamarji spet razveseljujejo z novimi obetavnimi smer
mi in novimi odkritimi metri, ki so jih raziskali. (A. Jernejčič)

GOSTOVANJE PIHALNEGA ORKESTRA KAPELE NA MADŽAR
SKEM - Pihalni orkester Kapele je od 18. do 24. avgusta na povabilo 
domačega orkestra Budafoki Fuvos Egellyti gostoval na Madžarskem. Go
stitelji so pripravili pester program, tako s koncerti kot z ogledom samega 
mesta Budimpešta. Povabilo je sovpadalo s praznovanjem madžarskega 
dneva državnosti. Igrali smo po ulicah na Budi in na osrednjem trgu. Na 
Budi je v povorki s pihalnim orkestrom Kapele sodeloval še paradni ešalon 
madžarske vojske in njihovi konjeniki. Na trgu je sledil še koncertni pro
gram in figurativni program konjenikov madžarske vojske ob koračnicah 
našega orkestra. To je bilo do sedaj naše najdaljše gostovanje, skupaj smo 
imeli deset koncertov. Koncert na Budi, ki je bil najatraktivnejši, si je ogleda
lo veliko število turistov z vsega sveta. Privlačnost praznovanja je povečalo 
državno tekmovanje madžarskih mažuretnih skupin, član žirije pa je bil 
tudi Robert iz našega orkestra. Naslednje leto bo pihalni orkester Kapele 
gostil madžarski pihalni orkester iz Budimpešte. (Ivan Urek)

Zaključni račun proračuna za 
leto 1995 je povzročil novoizvo
ljenemu nadzornemu odboru, ki 
mu predseduje Marija Grojzdek, 
veliko dela. Z opravljenim tru
dom odbora so bili svetniki zelo 
zadovoljni, manj navdušenja pa so 
kazali nad ugotovitvami, ki jih je 
nadzorni odbor strnil v zaključno 
misel, da je “urad župana odgo
voren za ne najbolj gospodarno 
trošenje proračunskih sredstev v 
letu 1995”, na kar so sicer svetni
ki opozarjali že dalj časa in prav 
zato pred nekaj meseci zahtevali 
tudi menjavo občinskega vodstva, 
uspeli pa so le pri zamenjavi nad
zornega odbora.

Še vedno je iz let 1995 in 1996 
odprtih več obveznosti in terjatev, 
slednje so nastajale tudi iz kom
penzacij, tako da se kot dolžniki 
pojavljajo čudna imena podjetij, 
na primer Daka iz Podčetrtka in 
Rimal iz Kranja, sicer pa so izter
jave v različnih fazah, tudi v 
postopku pred sodiščem.

Župan Danilo Siter je svetnike 
spomnil na leto 1995, ko je nasto
pil župansko funkcijo in ko mu je 
eden od svetnikov predlagal, naj 
naredi revizijo zatečenega stanja: 
“Tako bi žrtvoval nekaj deset tisoč 
mark, a situacija bi bila danes 
jasnejša. Iz leta 1994 je bilo nam
reč prenešenega za okoli 700 mili
jonov tolarjev minusa. Prav v letu 
1994 se je proračun neznansko 
zadolžil, tako da še danes ni mož
no najemati kreditov.”

Župan je še povedal, da je bilo 
od 1. marca 1993 246 milijonov 
terjatev do Vidma, od katerih so 
dobili šele letos 57 milijonov iz 
kupnin za prodano tovarno. 
Hkrati ni šlo za ažurna plačila 
skladu stavbnih zemljišč. Prav na 
račun nezmožnosti tega za izter
javo neplačanih terjatev - teh je 
bilo v letu 1995 kar za 338 mili
jonov - je bilo veliko pripomb 
svetnikov in tudi nadzorni odbor

je priporočil, da je potrebno čim- 
prej urditi status sklada z veljav-

Čateška mladina ne bo na cesti
Po zaslugi čateškega župnika Jožeta Packa bo mladina dobila nov dom, ki se gradi 

z denarjem dobrotnikov, ki se za darovanje sami odločijo - Odprt že do birme?
ČATEŽ OB SAVI - V neposredni bližini čateškega smučišča raste nov 

dom, v katerem bodo predvsem mladi lahko našli drugačne oblike 
preživljanja prostega časa, kot ga danes ponujajo zgolj diskoteke. Tako 
meni čateški župnik Jože Pacek.

Ideje o mladinskih domovih so 
v sedanjih časih, ko se mladina 
nima kam zateči, dobrodošle, 
čeprav so pri nas še zelo redke. 
Kot je soditi po zadnjih sklepih 
brežiškega občinskega sveta, bo 
takšen dom morda kmalu stal v 
samem središču te občine, še dlje 
kot do ideje pa so prišli na Čatežu 
ob Savi. Tamkajšnji župnik Jože 
Pacek je junija letos namreč pričel 
graditi t.i. župnijski dom ali dom 
župljanov, kot mu tudi pravijo. 
Pred dnevi je novogradnja že 
dobila streho.

“Ravno mladi so me spodbudi
li, da sem se odločil za ta zahtev
ni gradbeni podvig. Ko sem nekoč 
mladim govoril o številnih nega
tivnih vplivih današnjega časa, 
med katerimi sem omenil tudi di
skoteke, alkohol in mamila, so mi 
ti skoraj očitajoče odvrnili, naj jim 
ne branim zabave. Skupaj z njimi 
sem tako prišel na misel, da bi 
zgradili dom, kjer bi lahko mladi 
zdravo preživeli svoj prosti čas, se 
družili in se imeli lepo. Kot vidite, 
smo doslej že veliko zgradili, za 
kar sem hvaležen tudi pristojnim 
državnim uradom, ki so mi pri 
zbiranju potrebne dokumentacije 
in dovoljenj šli kar na roko. V 
domu bosta veroučna učilnica in 
klubska soba za mladino. Verouk 
smo imeli doslej v neprimernih in 
temnih kletnih prostorih. Pri nas 
imamo tudi dobro razvejeno pev
sko dejavnost. Zaradi prostorske 
stiske se morajo pevci na vaje

voziti v nekaj kilometrov oddalje
ni gasilski dom v Sobenji vasi. S 
tem objektom bomo rešili tudi ta 
problem. Pozna se, da Čatež nima 
šole, te pa so vsaj na podeželju 
običajno središče kulturne dejav
nosti. Zato nameravam v tej stav
bi urediti tudi nekakšno knjižnico

DOM BO NAMENJEN VSEM, 
NE LE VERNIM - Župnik Jože 
Pacek pred bodočim Domom žup
ljanov Čateža, ki je pred dnevi 
dobil streho, do birme prihodnjega 
junija pa naj bi že odprt vrata prvim 
uporabnikom. (Foto: E.S.)

Marija Grojzdek

no zakonodajo, saj se sredstva, ki 
pritekajo v sklad, porabljajo nena
črtovano.

Sicer pa je nadzorni odbor ugo
tovil, da sta bili dejansko realizira
ni le dve tretjini prihodkov zastav
ljenega plana (1,8 milijona tolar
jev), primanjkljaj pa se odraža v 
visokih neplačanih obveznostih 
do dobaviteljev in izvajalskih or
ganizacij in v drugih obveznostih, 
pa tudi plan proračunskih odhod
kov je bil realiziran le 60-odstot- 
no. Odbor je bil mnenja, da bi 
moral urad župana med letom 
priliv proračunskih srestev raz
porejati z mesečnimi plani, da ne 
bi prihajalo konec leta do tako 
velikih odstopanj, ko so nekateri

porabniki dobili vsa sredstva, 
nekateri pa celo manj kot polovi
co. Odbor je ugotovil, da so viso
ko zastavljeni plani proračunskih 
prihodkov in odhodkov omogoča
li prekomerno trošenje denarja 
posameznih proračunskih porab
nikov, medtem so so se vlaganja v 
infrastrukturne in razvojne name
ne omejevala na zelo nizko raven.

Stanislav Dvoršek je opozoril, 
da so bili svetniki s podatki o 
spornih terjatvah obveščeni šele 
od nadzornega odbora namesto 
od pripravljalcev gradiv za seje, 
predlagal pa je, da se napiše 
poročilo o nastanku in reševanju 
vsake terjatve in se o reševanju 
redno poroča. Martin Lešnjak je 
opozoril na že pred časom sprejeti 
sklep, da naj bi finančni odbor 
mesečno dobival poročila o poslo
vanju občine, vendar takšnih 
poročil s strani urada župana ni.

Drago Fabijan je opozoril, da je 
ostalo na leto za več kot 800 mili
jonov (!) tolarjev nerealiziranih 
nalog, kar pomeni, da bi lahko že 
z neizvršenimi nalogami zaključili 
planiranje v svojem mandatu, po
trebno pa bi bilo preučiti, ali je šlo 
za nerealno planiranje, tržni rizi- 
ko ali pa so sporne zadeve pos-

• Občinski svetniki so med dru
gim sprejeli sklepe, naj bi takoj 
zavarovali občinsko premoženje, 
urad župana naj vsake tri mesece 
proroča občinskemu svetu o izva
janju sprejetih sklepov, do konca 
septembra naj pripravi poročilo 
na nastanku in razreševanju 
spornih terjatev, do konca leta pa 
mora dati tudi dokončno poroči
lo, kako se bodo zadeve rešile.

ledica neodgovornega poslovanja. 
Peter Žigante je dejal, da je obči
na še vedno brez razvojnega kon
cepta, ki bi razvoj občine peljal v 
eno smer. t. GAZVODA

in čitalnico,” je dejal župnik Jože 
Pacek, ki se s svojimi pisanimi in 
kritičnimi prispevki večkrat pojav
lja tudi v Dolenjskem listu in 
Delu.

Bodoči Župnijski dom bo dobil 
tudi nekaj muzejskega pridiha. 
“Ker sem po duši tudi zgodovinar, 
bi rad na tem mestu uredil še 
spominsko sobo, v katerih bi 
razstavil gradivo o velikih ljudeh, 
ki so nekoč živeli v tem kraju. 
Marsikdo tudi ne ve, da je imel 
Čatež nekoč svojo kovnico denar
ja, in če bo šlo po sreči, bom nekaj

* Jože Pacek je zavrnil govorice, 
da dom gradi z občinskim, držav
nim, škofijskim in kdo ve, s kakš
nim denarjem še, v resnici pa gre 
le za denar dobrotnikov, ki se za 
darovalce sami odločajo. “Še pri 
maši nisem nikdar organiziral 
zbiranja denarja za dom ali kako 
drugače z besedami ljudi prosil, 
naj za gradnjo namenijo kaj to
larjev. Izdajam pa župnijsko 
glasilo Sopotnik, v katerem ved
no nekaj prostora namenim opisu 
napredovanja gradnje in s tem 
pritegnem ljudi, da mi pomagajo 
bodisi z denarjem ali s prostovolj
nim delom. Da ne bo pomote: vra
ta Doma bodo odprta vsem, ki 
bodo želeli vanj vstopiti, in ne le 
pripadnikom naše Cerkve,” je še 
dodal prijazni župnik Jože Pacek, 
rojeni Dolenjec.

takratnih čateških kovancev lah
ko tudi razstavil v tej spominski 
sobi,” je še dodal gospod Pacek.

E. SEČEN

ZAVAROVALNICA MARIBOR, d.d.
Predstavništvo Novo mesto 

8000 Novo mesto, Zvvittrova ul. 1 
tel.: 068/325-330, fax: 068/325-331

DRUGA NAJVEČJA 
SLOVENSKA ZAVAROVALNICA 
želi na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju 

razširiti svoje poslovanje.

Vabimo podjetne ljudi, pripravljene sprejeti nove izzive 
s področja Metlike, Črnomlja, Semiča, Novega mesta, 

Žužemberka, Šentjerneja, Škocjana, Trebnjega, 
Krškega, Brežic in Sevnice, da se nam pridružijo.
Nudimo vam strokovno izobraževanje, samostojno 
in dinamično delo, stimulativno plačilo, možnost 

napredovanja oziroma redne zaposlitve.
Pričakujemo, da imate srednješolsko izobrazbo 

in veselje do dela z ljudmi.
Prosimo vas, da svoje vloge skupaj z dokazili o šolski 

izobrazbi in kratkim opisom dosedanjih delovnih izkušenj 
v 10 dneh po objavi pošljete na naslov:

Zavarovalnica Maribor, d.d., 
Predstavništvo Novo mesto, Zwittrova 1,

8000 Novo mesto.

ŽIVLJENJE GRE NAPREJ IN Ml Z VAMI

KOŠAKI TMI, d.d.
MARIBOR 
Oreško nabrežje 1
KOŠAKI, tovarna mesnih izdelkov, d.d., Maribor
išče zastopnika - posrednika za prodajo in distribucijo mesnih 
izdelkov za širše področje Dolenjske.

Kandidat mora imeti pridobljeno registracijo trgovinskega 
poslovanja vključno s prevozno dejavnostjo.
Kandidati naj pošljejo svoje vloge v 8 dneh po objavi na naslov:
KOŠAKI TMI, d.d., Maribor, Oreško nabrežje 1, 2000 Maribor.
O izbiri bodo obveščeni v 30 dneh po poteku objave.
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AGENDA 2000 O SLOVENSKEM KMETIJSTVU

Kako brez šoka v Evropsko zvezo?
Naše možnosti v očeh Komisije ■ Slovensko kmetijsko politiko bo treba še spremeniti 

in se prilagoditi, da bo prehod manj boleč ■ Študija Slovensko kmetijstvo in EU

Edino delnice 
sevniške Lisce 

so svetla izjema
Iz intervjuja z Labodovim 

direktorjem Andrejem 
Kirmom

“Želeli smo, da bi naši hčerinski 
družbi na Ptuju, Delta in Valida, 
sanirali svoje probleme. Delno sta 
uspeli, vendar ta proces spremlja 
kriza na področju dodelavnih 
poslov, ki se še zaostruje. V Slove
niji se je ta problem pri izdelavi 
srajc zelo zaostril in slovenski po
nudniki blagovnih znamk dajejo 
srajce šivat v Makedonijo, kjer

• NA BORZO ŠE NE - “TVenut- 
no z našimi delnicami še ne name
ravamo na borzo, saj delnice tek
stilne industrije dosegajo zelo niz
ko ceno, delnice Tekstila Ajdov
ščina denimo le 16 odst. nominal
ne vrednosti. Edino delnice Lisce 
iz Sevnice kotirajo dobro, so svet
la izjema. Mi bomo ponudili od
kup po 20-odstotni nominalni 
vrednosti - trg je pač tak - po višji 
ceni delnice ne bi šle v prodajo,” 
pravi glavni direktor Laboda An
drej Kirm.

kakovost zadovoljuje slovenske 
standare.

Podjetja, ki opuščajo dosedanjo 
proizvodnjo, je treba preusmeriti 
v drugo področje tekstila. Toda za 
to je treba imeti denar in pri 
prekvalifikaciji iz lahke v težko 
konfekcijo produktivnost pade. Ta 
je celo samo 30-odstotna, kot smo 
ugotovili pri poskusu prestruktu
riranja podjetja v bližnjem Treb
njem. Ta neuspeli poskus nam je 
pokazal, da je večje prestruktur
iranje neke tovarne nemogoče.”

Profit, 27. avgusta •

• Vsaka ustvarjalna misel je tudi ne
koliko subverzivna, ker nenehoma 
znova ocenjuje in raziskuje že ust
varjene vrednote. E frmi£

• O zgodovini ne more soditi 
nihče razen tistih, ki so jo sami 
doživeli. (Goethe)

Kot je znano, je Evropska zveza izdala dokument z naslovom Agen
da 2000, v katerem je določila pogoje, zahteve in priporočila za širje
nje zveze, za kar se živo zanima seveda tudi Slovenija, kije že spreme
nila ustavo in ratificirala pridružitveni sporazum. Zato bo zanimivo 
vedeti, kako Agenda 2000 obravnava slovensko kmetijstvo kot najtrši 
oreh pridruževanja, o čemer obstajajo v naši državi močno deljena 
mnenja, od optimističnih do najbolj črnogledih, ki po združitvi z Evrop
sko zvezo napovedujejo propad slovenskega kmetijstva.

V Agendi 2000, v kateri je pred- je skupno le 250.000 ha. Sloveni-
stavljeno mnenje evropske Ko
misije o prošnji Slovenije za član
stvo v Evropski zvezi (EZ ali EU 
- Evropski uniji), je navedeno, da 
znaša vrednost kmetijske pridela
ve naše države (podatki so za leto 
1995) le 0,56 odst. kmetijske 
pridelave EZ. To pomeni, da slo
vensko kmetijstvo ne predstavlja 
nikakršne konkurenčne nevarno
sti za EZ, posebno še, ker hrane 
sami ne pridelamo dovolj in smo 
njen neto uvoznik. Samooskrba 
znaša 84 odst., kar je presenetlji
vo malo.

Agenda 2000 posebej opozarja 
na izjemno slabo posestno sesta
vo kmetijskih zemljišč. V Sloveniji 
je 156.000 kmetij, od katerih jih 
ima 82 odst. manj kot 10 ha zem
lje. Slovenija ima za kmetijstvo 
tudi dokaj slabe naravne razmere, 
saj se kar 70 odst. kmetijskih zem
ljišč nahaja v manj ugodnih gri
čevnatih in gorskih predelih. Njiv

ja ima tržne presežke le v pridelavi 
vina in hmelja ter v prireji perut
nine in mleka. Skupni slovenski 
uvoz hrane je stal leta 1995 612 
milijonov ekujev, skupni izvoz pa 
262 milijonov ekujev. Delež kme
tijstva v BDP (bruto družbenem 
proizvodu) je 4,3 odst., njegov 
delež delovnih mest pa znaša 7 
odstotkov.

Cene kmetijskih pridelkov in 
proizvodov so v Sloveniji na sploš
no višje kot v drugih srednje
evropskih deželah in v večini 
primerov višje od najnižjih cen na 
trgih EZ. Posebno cene pšenice so 
pri nas bistveno višje.

V Sloveniji po ugotovitvah 
Agende 2000 ta čas poteka proces 
revizije kmetijske politike, katere 
cilj je približati se skupni evropski 
kmetijski politiki, pri čemer pa 
čaka slovensko oblast še veliko 
dela. Odpraviti bo treba državne 
monopole pri žitu, olju in sladkor-

ŠENTJERNEJČANI NA RADGONSKEM SEJMU, KONJSKIH DIR
KAH V LJUTOMERU IN VINSKI KLETI - Člani turističnega društva, 
konjeniškega kluba in predstavniki občine Šentjernej so se zadnji avgu
stovski dan odpravili z avtobusom na ogled kmetijskega sejma v Gornji 
Radgoni. Šentjemejski župan Franc Hudoklin se je na sejmu srečal s pod
predsednikom vlade RS Marjanom Podobnikom, z ministrom za kmetijst
vo, gozdarstvo in prehrano Cirilom Smrkoljem in z ministrom za promet 
in zveze Antonom Bergauerjem. Po končanem ogledu sejma so si člani izleta 
ogledali radgonsko šampanjsko klet ter se odpeljali v Ljutomer na konjske 
dirke, kjer je za Šentjernej osvojil pokal Vojo Maletič. (Foto: M. Hočevar)

BORZNI KOMENTAR

Živčna vojna v škodo kupcev
Na daljši rok so nakupi lahko dobičkonosni

Živčna vojna, ki je ves prejšnji 
teden divjala med prodajalci in 
kupci delnic se je v petek in nato 
tudi v začetku tega tedna začasno 
končala v škodo kupcev. Sleher
ni nakup delnic se je kasneje iz
kazal za predragega, vendar to še 
ne pomeni, da bodo ti nakupi 
prinašali izgubo tudi v nekoliko 
daljšem obdobju. Da še ni na
stopil čas za pretiran pesimizem, 
je mogoče sklepati tudi iz tega, 
ker so največji protagonisti tega 
trga v minulih dneh porabili kar 
nekaj sto milijonov tolarjev za 
nakupe razmeroma dragih del
nic. Verjetneje gre pri zadnjih raz
prodajah za to, da se zniža pov
prečna raven nekoliko pregretih 
cen delnic in s tem pripravijo ust
rezne razmere za nove nakupe.

Kpesmističnemu razpoloženju 
borznikov so nekoliko pripomog
le tudi ne preveč vzpodbudne 
časopisne objave o podaljševanju 
agonije Dadasovega poslovnega 
sistema in padanju cen SKB 
delnic v Londonu. Družba Da
das je v enem delu svojega zad
njega sporočila za javnost morda 
že nakazala črno varianto, ki 
utegne doleteti tisoče upnikov 
(imetnikov kreditnih pogodb) in 
lastnikov njihovih delnic. Ta je v 
kratkem naslednja: če upniki ne 
bodo sprejeli novega amortiza
cijskega načrta z enoletnim od
logom vračila obresti in glavnice,

bo Dadas predlagal prisilno po
ravnavo. Da ta uspe, se morajo z 
njo strinjati lastniki 60 odstotkov 
terjatev, v nasprotnem primeru 
sledi stečaj. Tisti, ki že dalj časa 
spremljajo Dadasovo zgodbo, so 
v tej objavi pogrešali predvsem 
novice o razpletu zadev z Dada
sovimi obveznicami in Petrolovi
mi delnicami.

Ker so analitiki investicijske 
hiše Merrill Lyinch svojim stran
kam priporočili, naj kratkoročno 
zmanjšajo zaloge SKB delnic, so 
te poleti na londonski borzi izgu
bile 20 odstotkov vrednosti. Ob
java te novice v časopisih je 
povzročila padanje tečaja tudi na 
domači borzi. Pri razprodajah ni 
nikogar motilo, da so razlogi, ki 
tuje analitike plašijo, za domače 
jinančne razmere bolj ali manj 
“normalni”, in da je raven cen, 
po katerih se z delnicami trguje v 
Londonu, skoraj dvakrat višja od 
povprečnih cen v Ljubljani. Last
nikom SKB delnic za zdaj ne 
preostane drugega, kot da upajo, 
da bo SKB banki s povečanimi 
nakupi lastnih delnic kmalu us
pelo zaustaviti padanje cene.

IZTOK PLUT 
Dolenjska borznoposredniška 

družba, d. o. o. 
Glavni trg 10, 

8000 Novo mesto 
Tel. (068) 323-553, 323-554, 

fax: 323-552

V DOMUSU 
VSE O PLINU

LJUBLJANA - V Domusu, 
centru za dom, ustvarjalnost in 
svetovanje v Ljubljani, na Sloven
ski cesti 17, bo od 3. do 10. sep
tembra razstava z naslovom Plin 
v gospodinjstvu. Na razstavi bo 
vsa oprema, ki sodi k uporabi pli
na v gospodinjstvu in za distribuci
jo plina do porabnikov. V okviru 
razstave bodo potekali predsta
vitveni dnevi več razstavljalcev in 
brezplačno strokovno svetovanje, 
v četrtek, 4. setembra, ob 11. uri 
in v ponedeljek, 8. septembra, ob 
17. uri bo v razstavnem prostoru 
strokovno predavanje o uporabi 
zemeljskega plina in utekočinje
nega naftnega plina za potrebe 
ogrevanja, pripravo tople sani
tarne vode in kuhanje.

NOVO MESTO IMA 
NAJMANJŠE POVEČANJE 

NEZAPOSELNOSTI
LJUBLJANA - Po podatkih 

Republiškega zavoda za zaposlo
vanje se je v juliju v Sloveniji števi
lo brezposelnih povečalo še za 
7976 ljudi (47,6 odst. več kot 
mesec prej) in dosegalo skupno 
število 125.129. V juliju je bilo v 
delo vključenih 3.894 brezposel
nih (7,1 odst. manj kot v juniju), 
kar pomeni, da se je skupno števi
lo brezposelnih v juliju zvečalo za 
2,1 odst. Še bolj kot to dejstvo 
vzbuja skrb napoved, da se bo 
brezposelnost v jesenskih mesecih 
še povečevala. In še to: julija se je 
brezposelnost najbolj povečala v 
območni enoti zavoda v Novi 
Gorici (za 5,9 odst.), najmanj pa 
v območni enoti Novo mesto, kjer 
se je povečala le za 0,4 odstotka.

ju, spremeniti tržno politiko v 
prašičereji, in perutninarstvu (jaj
ca), uvesti kvote pri pridelavi mle
ka in mlečnih izdelkov, zmanjšati 
nekatere intervencijske cene idr. 
Še posebej pa Agenda 2000 opo
zarja na nujno potrebno izdelavo 
programov razvoja podeželja ter 
na usposobitev informacijskih in 
upravnih sistemov, ki bodo vse to 
tekoče spremljali in obvladovali. 
Slovenija bo morala prilagoditi na 
stotine standardov oz. predpisov, 
kar tudi pomeni, da bo potreben 
precej dolg prilagoditveni čas 
(usklajevanje z acquis!), ki bo 
omehčal prehod in ne pretirano 
prizadel kmetijstvo.

Ko navaja posebno nujne na
loge, pravi Agenda 2000 dobesed
no: “Ce bo dosežen tak napredek, 
pristop v srednjeročnem obdobju

• IZŠLA “BELA KNJIGA” - Na 
pravkar končanem 35. mednarod
nem kmetijsko-živilskem sejmu v 
Gornji Radgoni so predstavili 
obsežno študijo Slovensko kmetij
stvo in Evropska unija, triletno 
delo večje skupine strokovnjakov 
pod vodstvom dr. Emila Erjavca, 
ki napoveduje, da bo polnopravno 
članstvo Slovenije v EU poslabša
lo dohodkovni položaj nekaterih 
kmetijskih panog do 35 odst., 
položaj drugih (trajni nasadi, go
vedoreja) pa se bo izboljšal. Veli
ko bo odvisno od evropske poli
tike, ki se spreminja in išče nove 
oblike spodbujanja in usmerjan
ja kmetijske pridelave ter teži k 
manjšemu subvencioniranju. Štu
dija ugotavlja, da bo naš položaj 
v veliki meri odvisen od sposob
nosti v prilagajanju naše kmetij
ske politike, ki mora postati jas
nejša, preglednejša, učinkovitej
ša, dosledna v izvedbi, kar vse je 
skorajda nerešljiva naloga, ki jo 
bomo morali opraviti, če bomo 
hoteli v 6 do 12 letih (različne oce
ne) postati polnopravni člani 
Evropske zveze.

ne bi smel povzročati večjih težav 
pri ustrezni uporabi skupne kme
tijske politike.” Diplomatsko, ni

k3^! MARJAN LEGAN

PRASICEREJCE ČAKA 
HUD BOJ

GORNJA RADGONA - Slo
venija ima ta čas samo 68-odstot- 
no samooskrbo s svinjskim me
som, kar je pod povprečjem samo
oskrbe z drugimi kmetijskimi 
pridelki ter daleč pod možnostmi. 
Ih čas imamo ob osmerici velikih 
prašičerejskih farm samo še kakih 
100 prašičerejskih kmetij, ki bi 
zdržale konkurenco Evropske 
zveze, potrebovali pa bi jih vsaj 
1.000. Prof. dr. Andrej Šalehar je 
na posebnem posvetovanju na 
radgonskem sejmu pozval državo, 
naj s pravilno kmetijsko politiko 
pomaga odpraviti poglavitne hibe 
slovenske prašičereje, to pa je 
neznanska razdrobljenost in raz
pršenost reje, ki otežuje samoor- 
ganizanost in strokovno delo, kar 
slovenske rejce potiska v podrejen 
položaj v primerjavi z evropsko 
konkurenco. V Evropski zvezi je 
samooskrba s svinjskim mesom 
kar 105,2 odst., kar pomeni, da 
čakajo naše rejce ob vključitvi v 
EZ težki časi.

ROLETARSTVO
IN

KOVINOPLASTIKA

ROLETARSTVO IN KOVINOPLASTIKA 
MEDLE

Novo mesto, Šentjernejska cesta 13
Razširjamo svoj proizvodni program še na

proizvodnjo PVC oken in vrat.
Zato razpisujemo nova delovna mesta:
• DELAVEC V PROIZVODNJI (2 delavca)

• DELAVEC NA TERENU - VODJA MONTAŽE

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s poskusnim 
časom 6 mesecev.
Osebe s podobnimi delovnimi izkušnjami in šolsko izobrazbo IV. 
ali V. stopnje imajo prednost pri zaposlitvi.
Pismene prošnje z življenjepisom pošljite do 12.9.1997 na naslov:
ROLETARSTVO IN KOVINOPLASTIKA MEDLE 
Novo mesto, Šentjernejska cesta 13

Javno podjetje
KOMUNALA Črnomelj, d.o.o.
Belokranjska cesta 24 
8340 Črnomelj

OBVESTILO
Občane občine Črnomelj in Semič obveščamo, da bomo v času 
od 15.9. do 23.9. organizirali odvoz kosovnih odpadkov iz 
gospodinjstev po vseh naseljih, kjer je uveden redni odvoz 
komunalnih odpadkov:
1. Odvoz kosovnih odpadkov bo potekal po urniku, ki ga bomo 
predložili vsem krajevnim skupnostim, krajane pa bomo še 
posebej obvestili na krajevno običajni način (oglasne deske).
2. Kosovne odpadke je treba primerno zložiti, povezati oz. 
zapakirati  in jih odložiti na dosedanjem odvzemnem mestu do 6. 
ure zjutraj določenega dne.
3. Kosovni odpadki iz gospodinjstva so predvsem: pohištvo, 
gospodinjski aparati, sanitarni elementi in drugi kosovni predmeti 
iz gospodinjstva.
4. Odpadne sekundarne surovine, kot so: papir, železo in steklo, 
morajo biti pripravljene na enak način kot ostali kosovni odpadki.

MERCATOR-KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA, z.o.o. 
Cesta 15. brigade 2,8330 Metlika

DAJE V NAJEM
delno opremljen gostinski lokal, ki je v sklopu trgovine 
na Suhorju.
Zainteresirane vabimo, da podajo pisno ponudbo. Lokal dajemo 
v najem za dobo 5 let.

Cy d.d.

----- GRADBENIŠTVO-------

NOVO MESTO Kočevarjeva 4

PIONIR STANDARD-GRADBENIŠTVO, d.d., Novo mesto, Kočevarjeva 4

podeljuje štipendije
učencem poklicne gradbene in lesarske šole, in sicer:
• 20-im učencem, ki se izobražujejo za poklic zidar in tesar v 3- 

letnem ali skrajšanem programu 
Prednost imajo učenci zaključnega letnika. Štipendistom 
zagotavljamo redno plačevanje mesečnih obrokov štipendije, 
opravljanje počitniške prakse ter po končanju šolanja sklenitev 
delovnega razmerja in nadaljnje izobraževanje in izpopolnjevanje 
v stroki.
Prijave sprejema kadrovska služba PIONIR STANDARD- 
GRADBENIŠTVO, d.d., Kočevarjeva 4, Novo mesto; informacije 
na telefon 322-254.

Nava MČ&

Mercator ■ KZ Krka, , c „.
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Na Grabnu že 4. Zadružni sejem
Predstavilo se bo 110 razstavljalcev - V petek bo v Srebrničah pripravil predstavitev 

strojev za obdelavo tal in setev tudi novomeški strojni krožek - Strokovna predavanja
NOVO MESTO - Jutri se bo na Grabnu začel že 4. Zadružni sejem, 

ki ga bo tako kot vsa leta do sedaj organiziral Mercator Kmetijska 
zadruga Krka, in bo trajal vse tja do ponedeljka. Na 5.000 m2 površin 
bo sodelovalo okrog 110 razstavljalcev kmetijske mehanizacije, na
domestnih delov, repromateriala in drugih pripomočkov, kijih kmetje 
potrebujejo za kmetovanje, s poudarkom na jesenskih opravilih. Bogato 
zadružno dogajanje bodo popestrili s strokovnimi predavanji priznanih 
strokovnjakov, pa tudi zabave ne bo manjkalo.

Državno plačilo 
za gojitvena dela 
v lastnem gozdu

Izkoristite priložnost!
V javnosti je že kar nekaj let 

znano, da so gozdnogojitvena 
dela, ki jih v zasebnih gozdovih 
opravljajo lastniki sami, sofinan
cirana iz državnega proračuna. 
Osnova je Odredba o financiranju 
in sofinanciranju vlaganj v gozdo
ve iz sredstev proračuna Repub
like Slovenije (Ur. list št. 58, 30. 
september 1994). Mnogi lastniki 
so za pravočasno in vestno oprav
ljena dela že prejeli subvencije. 
Na brežiškem gozdnogospodar
skem območju je bila v prvem 
polletju letošnjega leta porablje
na polovica od vseh predvidenih 
sredstev za obnovo s sadnjo v 
zasebnih gozdovih, za nego pa le 
četrtina sredstev, kijih predvide
va celoletni program. Izplačeva
nje subvencij običajno v začetku 
leta nekoliko kasni zaradi zaple
tov pri sprejemanju proračuna. 
Vendar do konca leta vsa nakazi
la stečejo.

Mnogi lastniki za to možnost ne 
vedo. V primeru, da so delo že 
opravili, naj obvestijo revirnega 
gozdarja, ki bo naredil prevzem in
obračun. ^OJCA BOGOVIČ 

Zavod za gozdove Slovenije, 
OE Brežice

Z NOVOMEŠKE TRŽNICE

Sejem bodo slovesno odprli 
jutri, v petek, 5. septembra, ob 11. 
uri. Tega dne bo pripravil Strojni 
krožek Novo mesto skupaj s Sred

njo kmetijsko šolo Grm, M-KZ 
Krka Agroservisom in KSS enoto 
iz Novega mesta v okviru Zadruž
nega sejma predstavitev strojev za

VSE MANJ KROMPIRJA - Letos so na Dolenjskem in Beli krajini posadili 
krompir približno na 3000 ha, kar je bistveno manj kot pretekla leta. Tudi 
odkupna cena krompirja, ki letos znaša le 20 tolarjev za kilogram, je 
bistveno manjša. Kot je nam povedal kmet iz Bele krajine, je pred 10 leti 
dobil za 5 ton krompirja 5000, letos pa za isto količino samo še 1000 
nemških mark. K letošnjemu slabemu pridelku je pripomoglo tudi slabo 
vreme, zaradi katerega je krompir napadla krompirjeva plesen, tam kjer 
nasadi krompirja niso bili dobro oskrbovani. (Foto: Jože Hartman)

Tudi v ponedeljek so bile bra
njevke dobro založene s pridelki. 
Ponujale so: krompir po 50 do 60 
tolarjev kilogram, stročji fižol po 
250, paradižnik po 80 do 100, 
česen po 500, čebulo po 200, fižol 
v zrnju po 400 do 500, rdečo peso, 
korenje in kolerabo po 200, ku
marice za vlaganje po 150 do 200, 
radič po 200 do 300, zelje po 80, 
mehko solato po 300, endivijo po 
200, špinačo po 600, bučke po 
100, jabolka po 100 do 180, hruške 
po 120, grozdje po 350, breskve 
po 200 do 250, slive po 160, koša
rico malin po 150 in košarico ja
god po 100 do 300. Lisičke so bile 
po 1000, orehi po 1200, jajca f>o 25 
do 30, skuta po 400 in pregreta 
smetana po 700 tolarjev pol litra.

MIMOGREDE: O POROČANJU

Resnica (k sreči) drugačna
Pretiravanje vodi k neverodostojnosti medijev

Kaj lahko je razumeti žalost in 
obup kmeta, ki mu toča ali kaka 
druga naravna ujma uniči sa
dove napornega in slabo plača
nega dela, precej težje pa pretira
vanja, ki spremljajo naravne 
nesreče, da bi izzvala večjo me
dijsko pozornost pa tudi večje 
usmiljenje in pomoč. To ni čast
no niti za medije niti za tiste, ki 
pomoč dajejo, niti za tiste, ki jo 
prejemajo, saj resnica prej ali slej 
pride na dan.

Če bi sodili zgolj po televi
zijskem poročanju, bi bila letoš
nja letina pšenice napol uničena.
V resnici je bila - po odkupu za 
državne blagovne rezerve sodeč - 
po količini vsaj tolikšna kot lani,

ne pa po vsebnosti beljakovinski 
je bila lani izjemno velika. Če
prav odkup v času tega pisanja še 
ni bil čisto končan, so na 11 od
kupnih mestih po Sloveniji letos 
odkupili 84.725 ton pšenice, kar 
je približno 4.000 ton več kot 
lani. Odstotek beljakovin, ki 
močno odloča o kakovosti zrnja, 
je znašal v povprečju od 11,30 do 
13,40 na posameznem odkup
nem mestu. Po še ne dokončanih 
podatkih bo letošnja odkupna 
cena v povprečju znašala 35 to
larjev za kilogram, kar je približ
no toliko kot lani, ko je bila zara
di visokega odstotka beljakovin 
nepričakovano visoka.

M. LEGAN

kmetijski nasveti
Novost: vreče za obtežitev

Še preden priporočimo novost - vreče za obtežitev silaže v si
losih - ponovimo nekaj osnovnih zakonitosti siliranja koruze, za 
uspeh živinoreje odločilnega opravila, ki se zdaj začenja. Kako
vost kisali je predvsem odvisna od časa siliranja in njegove hitro
sti, od tlačenja silaže in od tesnenja silosa.

Najbolje je silirati takrat, ko je koruza voščeno zrela, kar pome
ni, da je njeno zrno že povsem izoblikovano in toliko čvrsto, da 
se da z nohtom razklati, notranjost zrna pa svaljkati med prsti 
nekako tako kot vosek. S siliranjem je treba hiteti, kolikor je le 
mogoče, ter vmes dodajati kako beljakovinsko krmilo, na primer 
ureo (do 4 kg na tono silaže), da nadomestimo v koruzi 
manjkajoče beljakovine. Silažo je treba med postopkom temeljito 
tlačiti, po opravljenem siliranju pa kisal pokriti s folijo in jo ob 
robovih hermetično zatesniti ter obložiti z zemljo, žaganjem, sta
rimi gumami in podobnim, da bo varna pred kvarjenjem, pticami, 
vetrom in drugimi škodljivimi vplivi.

In tako smo pri novosti, vrečah za obtežitev silaže v silosih, 
predvsem koritastih, ki se zaradi svoje enostavnosti in koristnosti 
najbolj uveljavljajo. Kot piše septembrski Kmetovalec, se izplača 
doslej običajno obteževanje silaže z zemljo, peskom ali starimi 
gumami nadomestiti s posebej za to narejenimi dolgimi in sestav
ljivimi vrečami, v katere nasujemo pesek. Te vreče preprečijo 
mešanje (in s tem slabšanje) silaže z zemljo ali kakim drugim 
obtežilnim materialom, poleg tega pa ne poškodujejo pokrovne 
folije. In kar je najvažnejše: omogočajo hitro delo pri polnjenju 
in praznjenju silosa ter tako preprečijo kvarjenje, ki se začne 
kmalu po tem, ko pride silaža v stik z zrakom.

V Sloveniji sta ta čas naprodaj dve vrsti obtežilnih vreč. Prvo 
ponuja grosupeljska tovarna Motvoz in platno (vreča je dolga 108 
cm, ima obseg 48 cm, napolnjena s peskom tehta 31 kg in stane 
250 tolarjev), drugo pa uvozno podjetje Palegra iz Ljubljane (gre 
za izdelek velitex, dolg 97 cm, z obsegom 42 cm, ki, napolnjen s 
peskom, tehta 21 kg in stane 286 tolarjev). Obe vrsti obtežilnih 
vreč sta odporni proti padavinam in ultravioletnim žarkom, ko
liko let zdrzita, pa bo treba še ugotoviti.

Inž. M. L.

SEVNIČAN MAROLT 
NA SVETOVNEM 
ČEBELARSKEM 

KONGRESU
SEVNICA • Najuspešnejši 

mentor mladih čebelarjev v 
Sloveniji Sevničan Franci 
Marolt se bo od 1. do 6. sep
tembra v belgijskem Antwer- 
pnu udeležil 35. svetovnega 
čebelarskega kongresa. Ma
rolt bo (tudi s fotografijami) 
na kongresu predstavil mla
de brežiške, radeške in sevni- 
ške čebelarje in zbirko fo
tografij čebelnjakov v sevni- 
ški občini. Za obsežno delo - 
poslikal je 215 čebelnjakov z 
okoli 7000 panji - je porabil 
približno 1000 ur! Morda bo 
Marolt udeležence 35. sve
tovnega čebelarskega kon
gresa presenetil še s foto
grafijo v naravni velikosti, s 
svojo znamenito čebeljo oble
ko s 130.000 čebelami, ki si jo 
je “nadel” na svoje telo av
gusta 1994 in z njo prišel tudi 
v Guinessovo knjigo rekor
dov in o kateri je poročala 
celo CNN! Maroltovi spon
zorji na kongresu so občini 
Sevnica in Radeče, Čebelar
ski društvi Sevnica in Rade« 
če, M-Kmečka zadruga Sev
nica, osnovni šoli Brežice in 
Radeče ter Občinska čebe
larska zveza Brežice.

P. P.

obdelavo tal in setev, in sicer s 
pričetkom ob 9. uri na zemljišču 
Srednje kmetijske šole Grm v 
Srebrničah (kilometer iz Novega 
mesta ob glavni cesti Novo mesto 
- Dolenjske Toplice). Na demon
straciji bodo poleg strojnih pri
ključkov pokazali tudi različne 
traktorje. Obiskovalci bodo lahko 
preizkusili traktorske sedeže, 
demonstracijo pa bo vodil Miha 
Žmavc.

V soboto, 6. septembra, bo ob 
11. uri v predavalnici na Grabnu 
predaval Jurij Mamilovič iz Pi- 
nusa o vinogradništvu. V nedeljo, 
7. septembra, ob 10. uri bo pre
daval dr. Julij Nemanič na temo 
Od grozdja do cvička, popoldan 
ob 14. uri pa dr. Mojmir Wondra 
o predelavi rdečega grozdja. V

• KDO BO PRINESEL NAJ
TEŽJI GROZD? - Tednik Kmečki 
glas in novomeški Agroservis 
pripravljata že drugič akcijo iska
nja najtežjega slovenskega groz
da. V akciji lahko sodelujejo vino
gradniki iz vse Slovenije s katero
koli sorto. Grozd pa mora biti 
brez vidnih znakov bolezni, z 
enim samim pecljem, morali pa 
ga boste osebno prinesti v nede
ljo, 7. septembra, od 9. ure naprej 
na razstavni prostor Agroservisa 
na Zadružnem sejmu na Grabnu. 
Grozde bodo sprejemali do 18. 
ure. V primeru dveh enako težkih 
grozdov bo odločala vsebnost 
sladkorja desetih povprečnih ja
god. Vsi, ki bodo prinesli grozd, 
bodo nagrajeni s kilogramom 
bordojske brozge caffaro, še pose
bej pa lastniki treh najtežjih groz
dov. Prvi bo dobil 100-litrski sod 
iz nerjaveče pločevine, drugi veli
ko majoliko in komplet kozarcev 
in tretji paket škropiv za vinsko 
trto. Tega dne bodo obiskovalci 
lahko kupili tudi vinogradniško- 
vinarske knjige založbe ČZD 
Kmečki glas.

soboto ob 13. uri se bo začelo 
srečanje harmonikarjev, v nedeljo 
ob 14. uri pa bo srečanje citrarjev; 
oboje bodo na Grabnu organizira
li v sodelovanju z radiom Sraka. V 
času sejma bo preko radia Sraka 
deloval tudi sejemski radio. Za
druga bo izdala bilten s predsta
vitvijo razstavljalcev, ki ga bodo 
dobili tudi vsi bralci Kmečkega 
glasa. V petek, soboto in nedeljo 
bo sejem popestrila živa glas
ba.Zadnji dan sejma, v ponede
ljek, 8. septembra, bo dan degu
stacij mesnih in mlečnih izdelkov, 
kruha, peciva in sadnih sokov. Vse 
dni bo tudi razstava gob, ki jo bo 
pripravilo nobomeško gobarsko 
društvo.

Pričakujejo, da bo sejem ob
iskalo 15 do 20 tisoč ljudi. “Zad
ružni sejem se je na Dolenjskem 
prijel, saj ga kmetje potrebujejo. 
Izkušnje, ki smo jih v tem času 
pridobili, pa nam bodo koristile za 
nadaljnje razvijanje sejma, saj bi 
iz tega sejma lahko nastal sloven
ski zadružni sejem,” razmišlja 
direktor Mercatorja Kmetijske 
zadruge Krka Branko Premelč.

J. D.

TEKMOVANJE V 
STRIŽNJI OVAC

LOKVE - Društvo drob
nice Bele krajine obvešča, da 
bodo v soboto, 13. septem
bra, sodelovali ua 41. držav
nem tekmovanju oračev na 
Lokvah pri Črnomlju. Vabi
jo, da si ogledate pester pro
gram in sodelnjete na tekmo
vanju v strižnji ovac z ročni
mi škaijami, kjer bodo izbra
li belokranjskega prvaka.

• Ni sprave brez trave. (Ljubljan
ski grafit)

Y U R E N A 
šola tujih jezikov
• tečaji AN., NE, FRA., ITA. In 

RUSČ.
• za otroke, mladino In odrasle
• vpis med 10. In 17. uro po tel. 
068/372-100 ali osebno na 
Glavnem trgu 11 (nasproti 
frančiškanske cerkve)

EN
HRIBČEK
BOM
KUPIL...

Ureja: dr, klij Nemanič
TVgatev 

je praznik 
in delovni dan

Pisanje o oksidativnem po
stopku pri pridelavi belih vin 
vzbuja tu in tam začudenje. 
Ponovno poudarjam, da ne 
želim nagovarjati vinogradnike, 
naj čez noč spremenijo utečene 
postopke pri predelavi grozdja. 
Mogoče bodo nekateri posku
šali tako predelati manjše koli
čine, da bi se sami prepričali, če 
je v tej teoriji kaj uporabnega. 
Stopnja kletaijenja in znanja je 
v kmečkih zidanicah že tolišna, 
da so mnogi sposobni slediti 
novostim. Pred leti, ko je bila 
vsako jesen uganka, če bo mošt 
zavrel ali ne, bi bilo pisanje o 
pospešenem zračenju belega 
mošta prava poguba. Sedaj, ko 
že obvladamo alkoholno vre
nje, lahko poskusimo po drugi 
poti priti do odličnega vina, ki 
pa bo imelo malo drugačen ka
rakter.

Kakšni so problemi reduk- 
tivne tehnologije (omejeno 
zračenje mošta)? Pogost je vonj 
po gnilih jajcih, ki ga pri oksi- 
dativni tehnologiji v vinu ne bo. 
V skrbi za zdravjem je vino 
večkrat obdolženo ne toliko 
zaradi alkohola kot zaradi žvep
la. Pozoren bralec mojih zad
njih dveh člankov je lahko opa
zil, da se kljub močno porjave
lemu moštu pred začetkom 
alkoholnega vrenja mošt ne 
žvepla. Da pa ne bi bilo nezaže
lenih posledic (cik, oksidirano 
vino) mora alkoholno vrenje 
čimprej steči. Kvasnice in alko
holno vrenje sta odlični zdravili 
za porjaveli mošt. V sedanji 
praksi se zatekamo k žveplanju 
čim mošt priteče iz preše, da bi 
ga ja zavarovali. Žveplo je tudi 
potuha za naše površno delo. 
Vsak miligram žvepla, dodane
ga pred začetkom alkoholnega 
vrenja, povečuje potrebo po

žveplanju vina. Zato svetujem 
vinogradnikom, da potegnejo iz 
oksidativnega postopka poduk, 
da ni nujno belo vino žveplati 
pred alkoholnim vrenjem. So 
tudi izjeme, na primer v letni
kih, ko že na trti grozdje cika 
zaradi toče ali gnilobe, takrat bi 
bilo tvegano ne žveplati mošta 
pred alkoholnim vrenjem.

Za rebulo sem omenil, da se 
v prvem letu pokušanja ni ob
nesla oksidativna tehnika. Tudi 
poskusi s sauvignonom v Fran
ciji niso dali boljših rezultatov, 
zato ne svetujem pri nas delati 
poskuse z oksidacijo v kmečkih 
zidanicah. V Kmetijskem inšti
tutu Slovenije imamo namen 
vključiti v poskus tudi sorto 
sauvignon in bomo po konča
nem poskusu lažje dajali najx>t- 
ke.

V Sloveniji je pred leti velja
lo, da so vina iz posavskega ra
jona manj žveplana. Štajerskim 
vinom je bilo očitano, da vse
bujejo preveč S02 in da povzro
čajo glavobol. Res je, da v po
dravskem vinorodnem rajonu 
močneje žveplajo vina, toda 
vina z ostankom sladkorja f>o- 
trebujejo več žvepla, da osta
nejo stabilna v sodu in stekleni
ci. Pri nas malo preveč posne
mamo štajersko kletarstvo tako 
pri žveplanju kot pri pridelavi 
vina z ostankom sladkorja. Če 
dobimo še “sloves” , da močno 
žveplamo, bomo zgubili na vin
skem trgu. Zato priporočam 
poglobljeno kletaijenje, samo s 
toliko S02, kot ga mošt ali vino 
potrebuje. Tisti, ki se bodo letos 
v jeseni odločili za oksidativno 
tehnologijo, naj bodo pozorni 
na vsebnost beljakovin v mla
dem vinu, ko se le-to samode
jno zbistri. Mogoče bo vino sta
bilno na beljakovine, ker se 
bodo te sesedle med oksidacijo 
mošta. V tem primeru ne bo 
treba čistiti vina, ki se stekle
ničijo, z bentonitom.
(Sledi nadaljevanje o rdečih vinih) 

dr. JULIJ NEMANIČ

VZETO N ARA VI - Največji umetnik 
je narava. Tudi tale krompir, ki ga je 
po naključju našel avtor fotografije, 
to potrjuje, saj je bolj kot navadnemu 
krompirju podoben modemi Moorovi 
skulpturi. Razlika je morda le v tem, 
da razstavljeni galerijski predmeti ne 
končajo v loncu, kot je bilo to z našo 
naravno “skulpturo” na fotografiji. 
(Foto: E. S. )

rhelena MRzuKARi gospodinjski kotiček
Sladko tudi brez sladkoba

Zgodnje in pozne vrste sadja 
najbolj pogosto predelamo v 
shranek s pomočjo sladkorja. 
Sladki džemi, marmelade in so
kovi pa niso primerni za tiste, ki 
se bojijo odvečne telesne teže ali 
pa se morajo takšnim sladkostim 
odreči zaradi predpisane diete. 
Vse omenjene težave se dajo od
praviti s pomočjo umetnega 
sladila ali pa preprosto sadju ne 
dodSmo ničesar. Zdrave in do
volj zrele sadeže obdelamo v 
zazeljen shranek s pomočjo 
vročine. Kozarce in steklenice, 
vedno dobro oprane, segrejemo 
v pečici do 70° C, jih napolnimo 
z vročo vsebino in takoj zapremo 
s kovinskimi pokrovčki. Nekate
re gospodinje, glede obstojnosti 
še vedno dvomijo o shrankih 
brez sladkorja.

Zato se velja opogumiti in na 
primer pripraviti SLIVOVO 
MARMELADO BREZ SLAD
KORJA. Za približno 1900 g 
marmelade uporabimo 2 kg do
bro zrelih domačih sliv, 1/2 dl 
vode, vrečko želirnega praška in 
po želji dodamo še 50 ml umet
nega sladila. Slive temeljito ope
remo pod tekočo vodo, jih dobro 
odcedimo, razpolovimo in od

stranimo koščice ter zmeljemo v 
univerzalnem strojčku ali s po
močjo mesoreznice. Maso pre
tresemo v nerjavno posodo, pri
lijemo vodo in med stalnim 
mešanjem kuhamo do mehkega. 
Ko se marmelada nekoliko zgo
sti, vmešamo želimo sredstvo. Po 
eni minuti vrenja posodo odsta
vimo in marmelado takoj napol
nimo v dobro pomite in segrete 
kozarce do roba ter zapremo s 
prekuhanimi kovinskimi pokrov
čki. Pred polnjenjem lahko do
damo še sladilo, kot je tekoči 
natren. Deset žličk marmelade 
vsebuje 20 Kcal (84 kj) ter 5 g 
ogljikovih hidratov.

Za približno 1700 g BRESKO
VEGA DŽEMA pripravimo 2 kg 
breskev, 1/2 dl vode, sok 1 limone, 
vrečko želirnega sredstva in 50 ml 
sladila jx) okusu. Ne preveč zrele 
breskve operemo v vroči vodi, 
olupimo, prepolovimo in odstra
nimo koščice ter razrežemo na 
poljubne kose. V posodo vlijemo 
vodo, dodamo breskve in segreva
mo do vrenja. Poberemo vso peno 
in kuhamo še 15 minut. Na kon
cu dodamo še limonin sok in po 
želji natren ter takoj napolnimo 
kozarce in zapremo.
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RAZPIS ZA 1. SREČANJE 
BREŽIŠKIH GLASBENIKOV

BREŽICE-ZKD Brežice 
vabi na razpis za 1. srečanje 
ljudskih pevcev in godcev ter 
folklornih skupin Občine 
Brežice, ki bo oktobra 1997 
na Bizeljskem. Na srečanju 
lahko sodelujejo tisti brežiški 
občani, ki občasno ali redno, 
vendar ljubiteljsko, gojijo to 
zvrst ljudskega izročila. Še 
posebej so zaželjene skupine, 
ki gojijo družinsko petje, ter 
pesmi in skladbe, ki so jih 
prepevali in igrali naši pred
niki ob različnih opravilih ter 
ob prostem času. Vsak udele
ženec se bo predstavil s pro
gramom 2-3 skladb, pesmi, 
plesov v trajanju 6-8 minut. 
Petja naj ne spremljajo tradi
cionalni komercialni inštru
menti, le preprosti ljudski. 
Prijave sprejema ZKD Breži
ce, Cesta prvih borcev 11, 
Brežice, do 20. septembra in 
daje tudi podrobnejše infor
macije.

Območna izpostava 
tudi v Ribnici 
in v Kočevju

Vojko Stopar soglaša
RIBNICA - Na pobudo 

vodstva Javnega zavoda Mik- 
lova hiša so se v Ribnici pred
stavniki oddelkov za družbe
ne dejavnosti iz Kočevja, 
Loškega Potoka in Ribnice z 
Vojkom Stoparjem, tajnikom 
Zveze kulturnih organizacij 
Slovenije, pogovarjali o usta
novitvi območnih izpostav 
sklada za ljubiteljske kul
turne dejavnosti. Ker nobena 
izmed občin zahodne Dole
njske ne izpolnjuje pogojev 
za ustanovitev območne iz
postave - imeti morajo nam
reč najmanj po 15 kulturnih 
društev oziroma kulturnih 
skupin - je nujno, da se prej 
združita vsaj dve občini.

Tako Vesna Poštrak iz Rib
nice kot tudi Martin Marinč 
iz Kočevja sta se strinjala, da 
bi bilo najbolj smotrno, če v 
okviru mreže obe občini do
bita svojo izpostavo. Ribnica 
bi vključila Loški Potok, 
Kočevje pa Osilnico. (Velike 
Lašče se bodo priključile 
ljubljanskim občinam, Do
brepolje pa grosupeljski ob
čini.) Kočevska je nekakšna 
povojna enklava, na Ribni
škem pa je prebivalsto av
tohtono. Ustanovitev ob
močnih izpostav pomeni

Vojko Stopar: “Država bo za
gotovila denar za kadre in pro
grame. "

predvsem ohranitev in nada- 
Ijni razvoj mreže kulturnih 
organizacij, kakršne ima se
daj Zveza kulturnih orga
nizacij Slovenije.

“V upravnem odboru, ki 
bo zasedal sredi septembra, 
bom posredoval želje obeh 
občin. Moram reči, da so 
tako argumenti kočevske 
občine z osilniško kot ribni
ške z Loškim Potokom dokaj 
tehtni. Kar precej možnosti 
je, da bo vsako območje do
bilo svojo izpostavo,” je po
vedal Vojko Stopar. Predvi
doma v začetku novembra bo 
sklad z vsemi izpostavami 
normalno deloval po vsej 
Stoveniji.

Mladi zanesenjaki dobili priložnost
Na gradu Mala Loka zaključna razstava 1. slikarske kolonije 10 umetnikov - Dr. 

Mirko Juteršek, kije odprl razstavo, o pomenu zbiranja mladih ustvarjalcev
MALA LOKA - Grad Mala Loka v bližini Trebnjega je postal vablji

vo zbirališče mladih, ki jim je blizu ustvarjanje v kulturi. Tako je mogoče 
reči po otvoritvi razstave del L slikarske kolonije skupine študentov 1. 
letnika Visoke strokovne šole za risanje in slikanje v Ljubljani, ki je 
bila v četrtek, 28. avgusta, organiziral pa jo je ARTI, društvo za spod
bujanje ustvarjalnosti. Otvoritev so s prijetnim glasbenim programom 
popestrile Jana Andoraschke (violina), Mateja Starič (kitara, vokal) 
in Mojca Starič (Vokal).

Grad in kapela, novi pogumni 
lastnik Dušan Šparovec in mladi 
zanesenjaški umetniki (Mojca 
Starič, Iztok Sotler, Diana Kotnik, 
Katarina Andraschke, Jana Flego, 
Zoran Lesjak, Kristina Vetrih, Sil
vo Lavtežar, Mateja Benedetti in 
Katja Gorup) predstavljajo trikot
nik, v katerem sta začela delovati

“RIBNIK 1997” 
BRESTANICA

BRESTANICA - Društvo 
likovnikov Krško OKO in 
ZKO Krško vabi v soboto, 6. 
septembra, ob 19. uri na sku
pinsko razstavo likovnih del 
udeležencev likovne kolonije 
“Ribnik 1997” iz Brestanice, 
ki bo v prostorih Ribniškega 
društva v Brestanici. V kolo
niji, ki bo trajala od 4. do 6. 
septembra, bo ustvarjalo ok
rog 45 udeležencev pod vod
stvom priznanih likovnikov: 
Cvetke Miloš, Vladke Štovi- 
ček in Martine Fajt. Izbor slik 
za razstavo, ki bo na ogled do 
nedelje, 14. septembra, bo 
opravila Barbara Rupel. Za 
kulturni program ob otvorit
vi razstave bosta poskrbeli 
državna prvakinja v stepu in 
6. v Evropi Vesna Vučajnk in 
citrarka Jasmina Levičar.

SLOVENSKO PESNIŠTVO 
UPORA 1941-1945

SEMIČ - Znanstveni inšti
tut Filozofske fakultete Uni
verze v Ljubljani, Dolenjska 
založba, revija Rast in Obči
na Semič ob zaključku raz
iskovalnega projekta Kultura 
med NOB in ob izidu zadnje, 
četrte knjige Slovensko pes
ništvo upora 1941-1945 pri
rejajo razpravo, ki bo v so
boto, 6. septembra, ob 10. do 
14. ure v prostorih penziona 
Smuk v Šemiču. Vabijo pa 
tudi na literarni večer be
lokranjskih pesmi upora, ki 
bo ob 20. uri v semiškem 
domu kulture. Sodelovali 
bodo. Jurij Souček, Tomaž 
Koncilija, Silvester Mihelčič 
in Marjeta Lipar.

KLASIKI 20. STOLETJA 
Z VIOLONČELOM

BRESTANICA - V okviru le
tošnjih Jesenskih serenad na 
gradu Rajhenburg bo v soboto, 6. 
septembra, ob 19. uri na gradu 
koncert Klasiki 20. stoletja z 
violončelom - violončelo bo igral 
Milan Hudnik, koncert pa bo z 
besedo povezoval Miha Nemec. 
Spored bo vseboval dela nasled
njih umetnikov: Hermanna Hes
seja, Paula Hindemitha, Jorgea 
Luisa Borgesa, Zoltana Kodalyja.

DOBREPOLJSKI
EKSTEMPORE

DOBREPOLJE - Dvajset 
slikarjev iz vse Slovenije seje 
udeležilo letošnjega Ekstem- 
pora Dobrepolje 97, kije bil 
šesto tako srečanje sloven
skih slikarjev. Vso minulo 
soboto so udeleženci slikali 
po Dobrepolju, zvečer pa so 
v občinski dvorani na Vidmu 
odprli razstavo ustvarjenih 
del in podelili nagrade sli- 
kaijem. Prvo nagrado je pre
jela slikarka Emilija Erbež
nik Iz Notranjske, drugo 
Janez Ambrožič z Gorenj
skega in tretjo Marija Str
nad iz Postojne. Hkrati je 
organizatorica srečanja sli
karka Sandi Zalar razstavi
la 12 svojih slik s tematiko 
pesmi Mihaele Znjc iz Višnje 
Gore. Koledar bo založilo 
podjetje Ripo, d.o.o, iz Ljub
ljane.

slikarska kolonija in Društvo 
ARTI. Z njim bo bo kraj na svoj 
način skušal doprinesti k bogati 
tradiciji slovenske kulture. Pri pri
pravi razstave je študentom z ve
seljem pomagal prof. Milan Zi- 
naič, ki pravi: “Kaj ni od nekdaj 
najbolj sveto izhodišče v iskanju 
smisla našega duhovnega obstoja 
prav predstavljati si svet in lastno 
usodo z iskanjem umetnosti, pri
sluškovati lepoti, ki pronica v živ
ljenje z lastnimi talenti in iskati 
resnico umetnosti skozi neposred
no soočanje z njenimi ugankami?” 

Čeprav zbiranje likovnih ust
varjalcev v okviru raznih kolonij, 
ekstemperov in podobnih več
dnevnih srečanj po številnih kra
jih Slovenije že vrsto let ni nič 
posebno novega, pa imajo take

možnosti zelo poredko mladi. In 
prav na to je opozoril dr. Mirko 
Juteršek. “Toda tako kot na raz
vitem Zahodu, ki skuša organizi
rano čimbolj podpreti mlade, ka
terih entuziazma polni ustvarjalni 
dosežki v velikem svetu še nič ne 
pomenijo, je grad v Mali Loki in 
naj bi še naprej nudil streho v 
spodbujanje in hrabrenje začet
nikom. Ne kot nadaljevanje ali 
dopolnilo šolskim programom, 
ampak v pomoč pri ustvarjalnem 
sproščanju med sebi enakimi,” je 
dejal na otvoritvi. Deset mladih 
ustvaijalcev je tako svoje razpolo
ženje predstavilo z okrog 30 deli 
z realističnimi pobudami kot tudi 
v ekspresiji, kombinaciji abstrak
cije. Delali so v akrilu, olju, meša
ni tehniki, skulpture itd.

Glede na to, da so študentje na 
gradu Mala Loka delali v prijet
nem delovnem vzdušju, je upanje, 
da bo ta pomembni dogodek 
spodbudil nadaljevanje podobnih 
možnosti za mlade ustvarjalce po

Sl0VenijL L. MURN

GRAD KOT ZBIRALIŠČE MLADIH KULTURNIHKOV - “Prepričani 
smo lahko, da bo mnogim avtorjem, ki tukaj razstavljajo, ta dogodek 
zgodovinski in ga bodo navajali kot enega svojih pomembnih začetkov, ” 
je med drugim dejal dr. Mirko Juteršek (na desni) na otvoritvi razstave na 
gradu Mala Loka. (Foto: L. M.)

Poleg Krke še Bojica
Dolenjski list izdal novo knjigo pisatelja Jožeta Dularja

METLIKA-Pred kratkim je 
v okviru 20-letne tradicije za
ložniške dejavnosti Dolenj
skega lista izšlo novo delo Me
sto nad Bojico pesnika, pisate
lja, publicista in urednika Jože
ta Dularja iz Metlike, kije znan 
predvsem po knjigah o reki 
Krki. Pisatelj, sicer doma iz 
Vavte vasi pri Novem mestu, je 
knjigo posvetil spominu svoje 
žene Silve, ki mu je odkrila Belo 
krajino.

211 strani obsežna knjiga 
Mesto nad Bojico govori o 
“mestu, ki ga je narava posadi
la pod vinorodno Veselico, na 
kršni naravni pomol, ki so ga 
nekdaj oblivale tri resda skrom
ne vode: potok Obrh in stude
nec Suhor, medtem ko je hudo
urna Bojica s severa nekoč 
napolnila svojo strugo le ob 
nalivih in velikem deževju, 
danes pa je njena struga skoraj 
povsem zasuta.” V obliki ro- 
mansirane kronike, polne (tu
di) iskrivih dialogov, Dular raz
kriva za mnoge skrivnostne 
tančice življenja v Metliki v dru
gi polovici prejšnjega stoletja.
Natančno je popisal predvsem 
rod metliških Savinškov, vite
zov in vojakov, ki so v 122 letih 
bivanja v Beli krajini veliko 
prispevali k razvoju takratnega 
življenja v mestu nad Bojico, v 
delu pa so tudi zgodbe nekate
rih bolj ali manj pomembnih 
ljudi: veleposestnika in metli
škega župana Feliksa Antona 
Hessa, metliškega veljaka An-, 
tona Navratila, komendskega 
oskrbnika Johanna Kapelleja,
Alojza Gangla in drugih.

Kot pisatelj sam nekje piše, 
stika po njihovih življenjih in 
ugotovi, da je malo ostalo do 
nekdanjega. “Pa saj je tudi v 
mestu nad Bojico vse drugače.
Izginile so slamnate strehe lese
nih kočurjev, dogorele so oljen- 
ke in petrolejke po mestu. Ni

Jože Dular

več na cesti postiljonske vozne 
pošte in furmanskih vozov. Ni 
svečarjev, strojarjev ne velike 
tkalčije na Hribu in ne Murno
ve lectarije. Ne nosi več Bara 
Juričina vode iz Obrha in... 
Vsega je več in je drugače, pa so 
zato ljudje v tej naglici, napre
zanju bolj srečni, veseli in spro
ščeni? Kdo ve? “ se ob koncu 
zapisov prašuje pisatelj.

Osnova omenjenega Dular
jevega dela, ki ga je dokončal v 
začetku leta 1995, so prav goto
vo resnični podatki in infor
macije o preteklem življenju v 
Metliki, tem pa se je pisatelj 
približal pri večletnem delu v 
Belokranjskem muzeju v Met
liki. Nastalo je nešteto lističev z 
zapisi, mnoge je uporabil, kar 
nekaj pa jih je še, ki bodo osta
li. In ker spomin še prehitro 
zabriše marsikaj, je knjiga Me
sto nad Bojico, ki jo na naslov
ni strani krasi oljna slika Sama 
Kralja, še kako dobrodošla.

L. M.

GIMNAZIJA V 
LITIJI SPREJELA 

PRVE DIJAKE
LITIJA - Minister za šolst

vo in šport dr. Slavko Gaber 
je v Ut(ji odprl prizidek k OŠ 
Gradec, kjer je v ponedeljek 
začela delovati Gimnazija 
Litjja. V novozgrajeni hram 
učenosti, ki je za mesto nad
vse pomemben, je v prvi let
nik vpisanih 64 dijakov iz 
litijske in sosednjih občin. 
Gradnja prizidka je poteka
la zelo hitro, saj je bil grad
beni odbor ustanovljen pred 
letom in pol. Prizidek so 
gradili dobre štiri mesece, 
svojemu namenu pa so ga 
predali v soboto. Vrednost 
investicije je 105 milijonov 
tolarjev. V prizidku, ki ima 
800 kvadratnih metrov povr
šine, bo Gimnazija Litija 
gostovala samo dve leti. 
Nato se bo selila v svoje pro
store, ki bodo zgrajeni v ne
posredni bližini, te pa bo 
uporabila osnovna šola za 
potrebe devetletnega šol
skega programa.

K. ŠUŠTERŠIČ

Leto dni stari “Žarek” močno sveti
Literarna sekcija posavskih pesnikov in prozaistov - Pobudnik Božena Zorko, vodi 

Drago Pirman - Nastopi tudi zunaj občine - Recital Prešernovih pesmi v tujih jezikih
BREŽICE - Čeprav je v Zvezi kulturnih društev (ZKD) Brežice 

mogoče najti najrazličnejša društva, pa je razveseljivo, da se še vedno 
porajajo nova. Od lani deluje literarna sekcija z imenom “Žarek”, ki 
je nastala na pobudo Božene Zorko, za ajeno ustvarjalno delo pa skrbi 
Drago Pirman, višji knjižničar v Knjižnici Brežice.

3. SARAJEVSKI 
FILMSKI FESTIVAL
SARAJEVO - Med 2. in 10. 

septembrom poteka 3. sarajevski 
filmski festival, v katerega sprem
ljevalni program sta vključena 
tudi slovenski kratki film in video, 
ki bo predstavljen v prostorih sa
rajevske Kinoteke. Sicer so v pro
gram vključeni nagrajeni filmi in 
videi L festivala neodvisnega fil
ma in videa Slovenije (november 
1996), dokumentarni film avtor
ske skupine “Tralala” ter trije 
filmi producenta Forum Ljublja
na. Na festivalu bosta prikazana 
dva filma Borisa Petkoviča: Po
beg, ki je bil najboljši igrani film 
na lanskem festivalu neodvisnega 
filma in videa Slovenije, ter film 
10 let Free 48, kjer je soavtor 
Brane Koncilja in je bil najboljši 
dokumentarni film na istem festi
valu. Petkovič je v Sarajevu tudi 
eden od selektorjev slovenskega 
kratkega filma in videa.

Namen skupine je zelo enosta
ven - združuje tiste, ki radi sami 
kaj napišejo in so pripravljeni to 
posredovati tudi širši publiki. 
Večina literatov - v glavnem gre za 
srednjo generacijo od 30 do 50 let, 
različnih poklicev in izobrazbe - 
piše pesmi (od 6 do 9), nekateri pa 
se poizkusijo tudi v prozi. Skoraj 
vsak teden imajo sestanek v breži
škem kulturnem domu, kjer po
slušajo drug drugega, razpravlja
jo o svojem pisanju in oblikujejo 
tudi program za nastope. Želijo 
namreč sodelovati tako na občin
skih prireditvah kot tudi drugje, v 
svojo družbo pa vabijo še vse, ki 
imajo veselje do literarnega ust
varjanja.

Ustvarjalci so se javnosti prvič

15. MEDNARODNI 
SLIKARSKI IN 

KIPARSKI SIMPOZIJ
GRAD PODSREDA - Slikarji 

in kiparji iz različnih, predvsem 
srednjeevropskih držav bodo letos 
na predlog stalnega člana IMBS 
(mednarodnega slikarskega in ki
parskega simpozija) slikarja Jure
ta Cekute v organizaciji Kozjan
skega parka-Zavoda “SPT” in ob 
podpori Ministrstva za kulturo RS 
gostovali v Sloveniji. Stalnim 
udeležencem se bodo na gradu 
Podsreda od 30. avgusta do 14. 
septembra letos pridružili sloven
ski slikarji Klementina Golija, 
Klavdij Tutta in Gorazd Rihterič. 
15. mednarodni slikarski in kipar
ski simpozij, katerega namen je 
skupno dvotedensko delo, medse
bojne primerjave, inspiracije ipd., 
se bo končal s skupno razstavo 
ustvarjenih del, katere otvoritev 
bo v soboto, 13. septembra, ob 19. 
uri. Izšel bo tudi katalog.

predstavili v začetku letošnjega 
leta v zagrebškem Slovenskem 
kulturnem domu. S programom 
so v domačem okolju prvič nasto
pili ob zaključnem koncertu ob
činske revije pevskih zborov v 
Viteški dvorani Posavskega muze
ja in takrat se je ZKD Brežice 
predstavila še z eno na novo 
delujočo skupino - sekcijo citrar
jev. Poslušalci so bili navdušeni in 
“Žarek” je dobil spodbudo za 
naprej. Nepozaben je bil tudi na
stop v Begunjah na Gorenjskem v 
bolnišničnem oddelku za duševno 
bolne.

Drago Pirman je dejal, da želi
jo poleg nastopov izpopolniti svoj 
program, dobro sodelujejo z dru
gimi kulturnimi skupinami v obči
ni in širše ter s Studiom Posavje - 
Radio Brežice. Jeseni načrtujejo 
vsaj en obisk izven občine, že za 
december pa pripravljajo prese
nečenje za Prešernov dan - recital 
Prešernovih pesmi v tujih jezikih 
(osmih do desetih), k sodelovanju 
pa bodo povabili zunanje sodelav
ce. “Pokazati želimo, da sekcija ni 
sama sebi namen in da bi glas ve
likega slovenskega poeta veljal 
tudi onstran meja naše domovine. 
Decembra pa zato, ker se vse 
dogaja samo ob 8. februarju, prej 
in pozneje pa v ta namen bolj 
malo,” pravi Pirman.

L. MURN

KONCERT KVARTETA KITAR ALEPH - V četrtek, 28. avgusta, so mnogi 
uživali na četrti prireditvi Novomeških poletnih večerov 1997 na koncertu 
kvarteta kitar Aleph iz Nemčije. V čudovitem atriju kapiteljske proštije sc 
mladi glasbeniki Andres Hernandes iz Španije, Rodger Masou iz Francije, 
Wotfgang Sehringer iz Nemčije in naša someščanka Klara Tomljanovič 
navdušili z igranjem del J. Schultza, F. Zellerja, F. M. Torobe, D. Heusin- 
gerja in G. Foureja. V svoj spored uvrščajo skladbe iz vseh glasbenih ob
dobij, neposredno sodelovanje s skladatelji mlajše generacije pa je botrovalo 
nastanku mnogih del, napisanih prav za ta kvartet. Kvartet Aleph, ki je v 
štirih letih delovanja zelo uspel in veliko nastopa po Evropi, letos odhaja 
na turnejo v Ameriko, dogovarja pa se tudi za gostovanja na Koreji in v 
Braziliji. Zaključni koncert letošnjih Novomeških poletnih večerov bo v 
soboto, 13. septembra, ko bo na grmskem gradu nastopil Pihalni orkester 
Krka Zdravilišča iz Straže. (L. M., foto: M. Klinc)
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ODNESEL ČRPALKO - Prejšnji 
teden je nekdo demontiral in odne
sel črpalko od cisterne za gnoj ter s 
tem lastnika S. B. iz Ornuške vasi 
oškodoval za 80 tisočakov.

BOMBI V KRKI - V nedeljo je 
18-letni B. M. obvestil policiste, da 
je v Krki našel dve neeksplodirani 
eksplozivni telesi. Policisti brežiške 
policije in pirotehnik so ugotovili, 
da sta neeksplodirani granati kali
bra 60 mm, ki sta še iz 2. svetovne 
vojne, zagozdeni med dvema kam
noma sredi Krke.

VLOMIL V AVTO - V noči na 
30. avgust je nekdo na parkirišču pri 
Krkinem hramu na Trški gori vlomil 
v osebni avto, last T. K. iz Šmarjete, 
ter ukradel usnjeno denarnico, v 
kateri je imel tolarje, devize, plačil
ne kartice ter dokumente. Nezna
nec je lastnika oškodoval za 240 
tisočakov.

RAZMONTIRAL AVTO - Nek
do je na parkirišču v Semiški gori iz 
osebnega avta, ki je last R. J. iz 
Semiča, odmontiral vlečno kljuko in 
zadnji odbijač, iz avta pa je vzel še 
dva prtljažnika.

NABIRALI OTROŠKA OBLA
ČILA - 44-letna O. B. in 34-letna R. 
B. iz Brezjega pri Novem mestu sta 
utemeljeno osumljeni tatvine, ker 
sta konec julija v štirih trgovinah s 
konfekcijo v Novem mestu ukradli 
več otroških oblačil.

ZAŠČITITE MOTOR
DOLENJSKE TOPLICE - 

AMZS, Zveza združenj šoferjev 
in avtomehanikov in Evropska 
kultura bodo v soboto, 6. septem
bra, ob 12. uri v Dolenjskih Topli
cah predstavili novi izdelek na 
slovenskem tržišču Slick 50 za 
zaščito motorja.

Anton Gazvoda

bo razmejevala prepovedano 
od industrijske konoplje, ter 
pogoje, kijih mora izpolnjevati 
tisti, ki želi gojiti konopljo v 
prehrambene in industrijske 
namene.

In če se bo v primeru nasada 
na Ratežu vendarle izkazalo, da 
je gojitelj “žrtev” nedodelane 
zakonodaje, bi bilo zanimivo iz
vedeti, kdo bo, če bo, lastniku 
povrnil škodo, ki jo je zato utr
pel. Sicer pa: poglejte na vrt, 
kjer ste pozimi krmili ptiče. 
Lahko se namreč zgodi, da je 
bilo med ptičjo krmo tudi seme

* Svet je začel na novo odkri
vati, da ima konoplja najmoč
nejša rastlinska vlakna, ki jih 
avtomobilska industrija lahko 
s pridom izkoristi pri izdelavi 
zavor in sklopk. Konopljin 
džins je štirikrat močnejši od 
bombažnega, iz njega izdelane 
hlače so prijetnejše za nošnjo, 
prati pa jih je moč brez pralne
ga praška. Začeli so odkrivati 
nove možnosti na področju 
izdelave celuloze in papirja. Na 
enoto površine daje konoplja 
štirikrat več celuloze kot gozd. 
Iz konopljinih vlaken je možno 
s posebnimi postopki izdelati 
trdnejši gradbeni material, kot 
je armirani beton. V Franciji že 
delajo take hiše. Še posebna 
dragocenost konoplje je njeno 
seme in iz njega pridobljeno 
o^e, ki je uporabno za človeško 
prehrano, še bolj pa v industriji 
zaščitnih namazov, lakov, ma
zil, pralnih praškov, da o upo
rabnosti v zdravilstvu ne govo
rimo.

konoplje, ki se je razraslo v 
“okrasno”, a zelo preganjano 
rastlino. Kdo vam bo verjel, da 
ste s semenom samo krmili 
ptiče, ko pa ima država vendar 
vedno prav?

TANJA GAZVODA

Diskoteke parajo živce občanom
Zato občani pogosto zahtevajo intervencijo policije - Več ilegalnih prehodov zelene 

meje - Promet na meji narašča - V semiški občini vse več vlomov v avte

V BREŽICAH VARNA POT V ŠOLO - Na pobudo republiškega sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu se od prvega šolskega dne do 12. 
septembra ZŠAM Brežice (na sliki), SPVBrežice in postaja policije Brežice 
vključujejo v akcijo za varno pot v šolo. Kljub opozorilom in obvestilom v 
sredstvih javnega obveščanja ugotavljamo, da marsikateri voznik še ni 
dvignil noge s pedala za plin in pravočasno opazil prehoda za pešce. To je 
spoznal tudi aktivist ZSAM Brežice, saj je le malo manjkalo, da ga pri 
zdravstvenem domu ni povozila nestrpna voznica. (Foto: Oskar Gerjevič)

NAJ BO POT V ŠOLO VARNA - V ponedeljek so se odprla šolska vrata 
in ceste so spet polne živahnih šolarjev. Pivi šolski dan je minil mimo, za 
to pa je na Dolenjskem in v Beli krajini, kjer je 34 osnovnih šol, skrbelo 45 
policistov, katerim so bili pri večjih šolah v pomoč tudi učenci prometniki 
in člani Združenja šoferjev in avtomehanikov iz Novega mesta. Preven
tivne akcije policije se bodo tako kot v preteklem letu nadaljevale celo šol
sko leto, policisti bodo sodelovali z učitelji, starši in pri praktičnem uspo- 
dabljanju otrok za varno udeležbo v prometu. Kljub medijskemu opozarja
nju na začetek šolskega leta in na previdno vožnjo so policisti že prvi dan 
odkrili kar nekaj kršiteljev. Sodniku za prekrške so predlagali 11 voznikov, 
38 sojih kaznovali že na kraju prekrška, 29 pa so jih zaradi manjših kršitev 
le opozorili. Opomniti so morali tudi 32 pešcev. (Foto: T. G.)

Iz sporne konoplje bi delal parfumčke
Kriminalisti prejšnji teden posekali nasad 30 tisoč rastlin konoplje, iz katere bi lastnik delal eterična olja 

Policija dela po zakonodaji, ki pa je nejasna, kar zadeva gojenje konoplje za industrijske namene

polovici letošnjega leta so odkrili 
21 ilegalnih prehodov, lani 12; 
povečini gre za slovenske držav
ljane. “Zlasti ob nizkem vodosta
ju in povečanem obisku v poletnih 
mesecih je državno mejo še težje 
nadzirati, zato menim, da je to 
mogoče in uspešnejše v sodelo
vanju s tam živečim prebivalst
vom. Sicer pa bo boljšemu sode
lovanju in izboljšanju življenjskih 
razmer prebivalstva na obmejnem 
območju gotovo v prid novi med
državni sporazum o prometu in

* Policisti policijske postaje 
Črnomelj so v prvem polletju za
segli 5 pušk, 3 bombe, 3 granate, 
3 pištole, 70 nabojev, zažigalno 
vrvico in vžigalnike. Sicer pa na 
policijski postaji Črnomelj poseb
no skrb posvečajo vlomom v avte 
(te so občutno narasle v občini 
Semič) in s tem povezanim tatvi
nam avtoradiev in zvočnikov, od
krivanju orožja in drog ter nasil- 
niškim dejanjem.

sodelovanju med Slovenijo in 
Hrvaško, ki pa še ni v veljavi,” je 
pravi komandir. Sicer pa promet 
preko mejnega prehoda Vinica 
narašča, gotovo pa se bo povečal 
zlasti ob vzpostavitvi carinske 
službe na MMP Pribanjci in do
graditvi cestnih povezav na rela
ciji Rijeka - Karlovac - Zagreb.

T. G.

konopljo, novosadsko in com- 
polti PC, kije hibrid madžarske 
sorte, dobil iz Novega Sada, 
obe pa sta v listi sort, ki po 
jugoslovanskem zakonu, ki pri 
nas še velja, dovoljeni.”

Povedal je še, da je pri raz
iskovanju trga naletel na sorod
no firmo Bartom, ki se ukvarja 
s trženjem izdelkov iz konoplje, 
teh pa je, kot pravi, v zahodni 
Evropi že kar okoli 360. Tako 
lahko potrošnik v tujini kupi 
pivo, piškote, tekstilne izdelke, 
substrat za rastline, izolacijske 
plošče, jedilno olje in še in še 
stvari, ki so izdelane prav iz vse 
bolj zanimive rastline - konop
lje, ki se uporablja v industrijske 
namene.

“V Avstriji, na primer, drža
va celo subvencionira pridelavo 
industrijske konoplje, sploh pa 
konoplja velja za rastlino pri
hodnosti, saj je v industriji vse
stransko uporabna,” zatrjuje 
Anton, ki si je letos uredil 
priročni laboratorij za pridela
vo eteričnih olj. Teh iz letošnje 
letine še ni delal, se je pa z 
avstrijskim podjetjem dogovo
ril, da bi muodkupili vse eterič
no olje in ženski parfum.

“Tudi vzorec slednjega so 
kriminalisti zasegli 21. avgusta, 
neuradno pa sem slišal, da so ga 
tudi uničili. Takrat so tudi prvič 
vzeli vzorce konoplje, vendar v 
njej niso odkrili prisotnosti psi- 
hoaktivne substance THC, kar 
bi konopljo uvrstilo med droge, 
so pa ponovno po vzorce prišli 
v sredo, naslednjega dne pa so 
se že lotili žetve,” pripoveduje 
Anton in potoži, da mu ni nihče 
pokazal rezultata preiskave in 
naloga za uničenje konoplje, 
medtem ko mu je kriminalist 
mahal s knjižico, ki naj bi bila 
kazenski zakonik RS, in ni mu 
bilo dopuščeno, da bi prej po
klical svojega odvetnika.

Po zakonu
Kot pravi načelnik UNZ No

vo mesto Franci Povše, so kri
minalisti delali tako, kot jim to

nalaga zakon. Za posek resda ni 
bila izdana odločba prav zara
di nujnosti, kar tudi določa za
kon. Nasad na Ratežu je nam
reč že “zadišal” nekaterim 
opojnih užitkov trave željnim, 
tako daje bilo ukradenih že 50 
sadik, 15 pa je bilo površička- 
nih. “Psihoaktivne substance 
THC nastanejo v konoplji, ko 
ta dozori, in v tisti na Ratežu je 
bil THC odkrit, zato se je ko
nopljo obravnavalo kot mami
lo,” pravi Povše in dodaja, da so 
kriminalisti za uničenje konop
lje imeli odločbo preiskovalne
ga sodnika, te pa Gazvoda ni 
hotel sprejeti.

Tako sta bila zoper Ratežana 
podana kazenska ovadba zara
di suma storitve kaznivega de
janja neupravičene proizvodnje 
in prometa z mamili, za kar je 
zagrožena zaporna kazen od 1 
do 10 let, in predlog za uvedbo 
postopka o prekršku sodniku za 
prekrške zaradi kršitve zakona 
o proizvodnji in prometu z ma
mili.

Kriminalisti so namreč pri 
osumljenciMiašli tudi posušeno 
konopljo, kar pa Gazvoda po
jasnjuje tako, da se pridelave 
eteričnih olj šele uči, največ na 
podlagi lastnih poizkusov, de
stiliral pa je tudi posušene dele 
pri nas sporne rastline. Sicer pa 
Anton navedbam policije, da so 
v konoplji odkrili THC, ne ver
jame, sprašuje pa se, kdo mu bo 
v primeru, če dokaže, da je 
resnica in pravica na njegovi 
strani, povrnil škodo. Samo za 
eterična olja je bil tako oškodo
van za kakšnih 50 tisoč mark.

Ob poseku na Ratežu pa se 
nehote odpira tudi problemati
ka zakonodaje. V Sloveniji 
namreč še vedno velja stari 
jugoslovanski zakon o mamilih 
(ta prepoveduje gojenje indij
ske konoplje), medtem ko je 
bilo prvo branje slovenskega 
opravljeno pred dvema letoma. 
Tako naj bi nova zakonodaja 
med drugim opredelila tudi to, 
kaj je vlaknati in kaj “drogijski” 
tip konoplje, količino THC, ki

ČRNOMELJ - Čeprav so policisti policijske postaje Črnomelj v 
prvem polletju letošnjega leta obravnavali za desetino več kaznivih 
dejanj, največ tatvin, je stanje v občinah Črnomelj in Semič, ki spada
ta pod okrilje omenjene postaje, ugodno. Povečanje števila kaznivih 
dejanj gre namreč na račun lažjih oblik, ugodnejša slika pa je tudi v 
cestnem prometu.

Kot opozarja komandir Peter 
Šajnič, vzbuja skrb porast pridelo
vanja, kupčevanja in posedovanja 
mamil. Največkrat gre za mari
huano, kar je tudi posledica zelo 
ugodne lege in konoplji prijazne
ga belokranjskega podnebja. 
Letos so zaznali bistveno manj 
streljanja, največkrat je šlo za 
strele v zrak in v okolici romskih

Peter Šajnič

naselij, umirila pa se je tudi rom
ska problematika.

Policisti so obravnavali nekoli
ko več (200) kršitev javnega reda 
in miru, prednjačijo prepiri, vpitje 
in nespodobno vedenje, v dopust
niških mesecih pa so zabeležili 
skoraj za 100 odstotkov več tovrst
nih kršitev. Kot pravi Peter Šajnič, 
je marsikdaj vprašljivo obratova
nje diskotek. Kot po pravilu ima
jo te na voljo mnogo premalo 
parkirnih površin, njihov že tako 
dolgi poslovni čas je nemalokrat 
prekoračen, tudi do zgodnjih 
jutranjih ur. “Tako se zbirajo večje 
skupine obiskovalcev, vse to pa 
upravičeno moti okoliške prebi
valce, ki pogosto zahtevajo naše 
interveniranje. Vse kaže, da neka
terim ponudnikom tovrstnih za
bavnih uslug ni ali noče biti jasno, 
da so v prvi vrsti sami dolžni po
skrbeti za red in mir v zvezi s svo
jo dejavnostjo,” pravi Šajnič.

Policijska enota varuje tudi več 
kot 40 km državne meje. V prvi

RATEŽ - Da na Ratežu za gostilno Vovko, le nakaj metrov od 
sicer zelo prometne regionalne ceste Šentjernej - Novo mesto, na 
približno 14 snh zemlje ruste bujen nusud konoplje* med Doleiy“ 
ci ni bila skrivnost, je pa posek 30.000 sadik močno razburil jav
nost in že so se pojavila ugibanja, koliko bi lahko zaslužil z njo, Če 
bi jo uporabil v prepovedane namene.

Lastnik konoplje Anton Gaz
voda z Rateža ima od začetka 
letošnjega leta registrirano 
podjetje Dest, hortikultura, 
destilacija in proizvodnja desti
liranih dišavnih vodic, tako da 
se ukvarja z vrtnarstvom, ku
hanjem žganja in tudi proizvod
njo eteričnih olj. Izdeloval je 
tudi izvlečke naravne arome in 
destilirane dišavne vodice, za to 
pa je uporabljal različne rast
line, na primer azaleje, mah, 
pelin in tudi konopljo.

Na ministrstvo po 
dovoljenje

49-letni Anton je konopljo 
prvič posejal lani. Približno 100 
sadik je bilo dovolj, da je po- 
iskusna proizvodnja in raziska
va trga dala rezultat, ki je obe

tal pozitivno bilanco. Zato se je 
odločil, da pridelavo razširi. 
“Na UNZ Novo mesto sem 
vprašal, kakšni postopki so po
trebni, da si uredim papirje. 
Tako sem se s prošnjo za goje
nje industrijske konoplje obrnil 
na ministrstvo za zdravstvo, 
kjer so me obvestili, daje goje
nje indijske konoplje prepove
dano, v zakonu pa ni prave 
razmejitve med indijsko in in
dustrijsko konopljo, saj gre za 
dve različni veji rastline cana- 
bis. Na ministrstvo za kmetijst
vo sem naslovil prošnjo, naj me 
seznanijo s pogoji, kijih moram 
izpolnjevati, a dobil sem odgo
vor, da lahko konopljo gojim, 
saj da Slovenija predpisov, ki bi 
urejali to področje, nima,” je 
pripovedoval Anton, kmetijski 
tehnik in višji upravni delavec 
po poklicu. “Tako sem seme za

NASAD SPLOH NI BIL SKRIT - Na 14 arih zemlje tik ob prometni 
regionalni cesti so kriminalisti prejšnji teden pokosili sadike konop
lje, po uradnih ocenah več kot 30 tisoč, Anton pa meni, da jih je bilo 
okoli 22 tisoč. (Foto: T. G.)

v

Sele policistov 
stel v zrak 
naredil red

Vročekrven Stružanec
DOBREPOLJE - Dobre- 

poljci so znani kot mirni, de
lovni in redoljubni ljudje. Pa 
vendar so te dni ljudje z Vid
ma zaprosili za pomoč polici
jo, češ da v Anna baru pre
močno navijajo glasbo. Poli
cisti so prišli opozorit lastni
co, ki je opozorilo upošte
vala.

Ob zapuščanju lokala po 
skupinah pa so nekateri še 
vpili in motili nočni mir. Poli
cisti so jih spet pomirili, a ne 
za dolgo, saj so z alkoholom 
podprti junaki nadaljevali s 
kaljenjem nočnega miru. Po
licisti so spet prišli mirit, kar 
pa ni bilo všeč mladeniču iz 
Strug, ki je nasprotoval opo
zorilom policistov. Policista 
sta ga poklicala iz skupine, a 
ni hotel priti, zato sta šla 
ponj.

To pa je bilo, kot bi dreg
nila v sršenje gnezdo. Ko sta 
policista peljala glasnega 
Stružanca proti službenemu 
vozilu, so skušali odvedbo 
preprečiti brat omenjenega 
Stružanca, njun znanec in še 
trije. Pri tem civilisti niso bili 
preveč nežni. Nekdo je davil 
policista od zadaj, drugi ga je 
mahnil s pestjo v obraz, na
kar je bilo policistoma mirne
ga prepričevanja dovolj in je 
eden izvlekel pištolo in ustre
lil v zrak, da so se kršitelji 
razbežali in tako omogočili 
policistoma izvedbo naloge.

Pri vsem tem sta bila lažje 
poškodovana policist in krši
telj, še po en kršitelj in poli
cist pa sta dobila sledi po
škodbe. Zadevo st^i vzela v 
roke zdravnika, zdaj pa jo bo 
še sodnik za prekrške.

P-c

ZŠflM Združenje šoferjev in avtomehanikov Novo mesto

»ZŠAM Novo mesto vabi vse svoje člane in simpatizerje na 
osrednjo proslavo ob 45,. obletnici obstoja ZŠAM Novo 
mesto in 75. obletnici ZZŠAM Slovenije, in sicer v soboto
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SANDI PAPEŽ OSVOJIL 
SREBRO V AVSTRIJI
ST. JOHANN - Kolesarski klub 

Krka - Telekom iz Novega mesta se 
je udeležil mednaropdne kolesarske 
dirke v Avstriji, kjer se je z odlično 
vožnjo proslavil Sandi Papež, ki je 
osvojil drugo mesto in tako lepo 
nasledil svojega klubskega kolega 
Boštjana Mervarja, ki je lani na tej 
dirki zmagal. Vrstni red: 1. Bucho- 
fer (Avst.), 2. Papež, 14. Miholjevič 
in 20. Ravbar.

B. BOJANC

SEVNICA: ALPI 27:26 
(10:17)

SEVNICA - Sevniški rokometaši 
so v pripravljalnem obdobju odigrali 
več prijateljskih rokometnih tekem. 
Thko so pred dnevi imeli v gosteh 
italijansko ekipo ALPI iz Prat a in jo 
premagali s 27:26 (10:17). Za Sevni
co so igrali: Marcola, Godec, Ča- 
mernik, Rupret 5, Povše, Sečki 5, 
Teraš 6, Sirk, Simončič 3, Šunta, 
Hadjiali, Božič 1, Lupše 3, Der- 
novšek, Vrtovšek 4, Dražetič.

B. S.

V TREBNJEM ZA 
BADMINTONSKE 

NASLOVE
TREBNJE - Mirnski bad

mintonski klub TOM bo konec 
tega tedna (sobota ob 9. uri in 
nedelja ob 10. uri) v trebanjski 
športni dovrani pripravil med
narodni mladinski turnir TOM 
JUNIOR INTERNATION
AL, kjer se bo pomerilo blizu 
120 igralcev iz Slovenije, Hrva
ške, Madžarske, Avstrije in 
Romunije. Organizatorji bodo 
pogrešali igralce iz čeških in 
slovaških klubov, ki so zaradi 
finančnih težav odpovedali 
sodelovanje. Med favoriti tur
nirja so tudi slovenski igralci 
badmintona Dušan Skerbiš, 
Uroš Skerbiš, Bojan Kolenc, 
Nejc Vojnovič ter sestri Urška 
in Spela Silvester.

M. ČUK

Novomeški Elan 
presenečenje 

v drugi ligi
Plevnik ukanil vratarja
NOVO MESTO - Nogometaši 

novomeškega Elana, ki so se z do
brimi igrami uvrstili v II. republiško 
ligo, po treh krogih prvenstva ne 
poznajo poraza. V prvem krogu so 
z zanesljivo igro v Kidričevem 
premagali Aluminij, ki je ravno 
tako novinec v ligi, z 2:0 in potem 
prvič igrali na domačem igrišču v 
Portovalu. V igri s klubom Jadran - 
Šepič iz Kozine so navdušili kakih 
600 gledalcev. Z boljšo igro v obeh 
polčasih so goste iz Kozine, ki niso 
igrali slabo, premagali s 4:1, kar je 
lepo plačilo za prepričljivo igro, kjer 
smo opazili veliko tehničnega zna
nja pa tudi požrtvovalnosti. Pozna 
se, da So mladi nogometaši v rokah 
dobrega nogometnega strokovnjaka 
in pedagoga trenerja Sivka.

V 3. krogu prvenstva so Novome- 
ščani gostovali v Šentjurju, kjer so 
elanovci po izenačeni igri remizirali. 
Med strelce se je vpisal Plevnik, ki 
je v 75. minuti srečanja s prostim 
strelom presenetil domačega vratar
ja. Včeraj so nogometaši Elana na 
domačem igrišču igrali z maribor
skim Železničarjem, ki je do zdaj 
zabeležil že tri zmage. Trenutno so 
novomelaši Elana na četrtem me
stu prvenstvene razpredelnice, kar je 
prvovrstno presenečenje.

SLAVKO DOKL

USPEŠNI LOKOSTRELCI - 
Veliko puščic je zadelo tudi 
središče tarče. (Foto: S. D.)

Peter Virant 
postavil nov 

državni rekordv

Dobra organizacija
NOVO MESTO - Loko

strelski klub Novo mesto, ki ga 
vodi neutrudljivi Marjan Iler, 
je na stadionu v Porovalu pri
pravil dvodnevno lokostrelsko 
prvenstvo Slovenije v kategori
ji FITA 70 m, na katerem je 
sodelovalo 31 tekmovalcev in 
tekmovalk. V izredno ugodnih 
vremenskih razmerah seje od
likoval kadet Peter Virant s 
Polzele, ki je v kategoriji olim
pijski lok postavil nov državni 
rekord, ki zdaj znaša 590 kro
gov.

Na prvenstvu so bili najus
pešnejši lokostrelci s Čateža in 
iz Kamnika, ki so osvojili po 
dve prvi mesti. Organizatorjem 
gre vse priznanje za odlično or
ganizacijo, ki so jo pohvalili 
tudi tekmovalci. Zuanj konku
rence je nastopila tudi Novo- 
meščanka Slavica Jerman, kije 
streljala zelo dobro.

Rezultati: compound lok - 
dečki: 1. Tratnik (Žalec); člani: 
1. Štampek (Čatež), 2. Jarc 
(Čatež), 5. Šali, 6. Peterlin, 8. 
Pirc (vsi N. m.); veterani: 1. 
Perhač (Mozirje); članice: 1. 
Erjavšek (Čatež); olimpijski 
lok - kadeti: 1. Virant (Mozir
je); mladinci: 1. Dornik (N. 
Gorica); člani: 1. Burja (Kam
nik); članice: 1. Gerkman 
(Kamnik); člani - goli lok: 1. 
Podržaj (Polzela).

S.D.

Matjaž Retelj odprl pot do zmage Mupr0ns;"v]ieaber
Mladi novomeški namiznoteniški igralec Matjaž Retelj presenetil Ukrajinca Garškova 

in  tako odprl pot Krki do končne zmage - Krka zdaj potuje na Švedsko
rekorda

NOVO MESTO - Namiznoteniški igralci novomeške Krke so z velikim 
zanimapjem pričakovali mednarodni dvoboj z ukrajinsko Lokomotivo 
Sumy, ki jim je bila popolna neznaka. Mednarodno tekmovanje za pokal 
Nancy Evans, Kjer so Novomeščani igrali že lani, vendar so izpadli že v 
prvem krogu, je zelo privlačno in precej pomeni pri razvrstitvni igralcev 
na evropski namiznoteniški lestvici.

Prvi je stopil v tekmovalno “are
no” najboljši igralec Krke Gregor 
Komac in dobesedno “zmlel” mla
dega Zajčeva ( 21:9, 21:9). Zmaga 
Komaca je veliko pomenila za na- 
daljni razplet dvoboja. Mladi Mat
jaž Retelj se je v drugi partiji srečal 
z najboljšim Ukrajincem Garško- 
vim. Prvi nižje Matjaž dobil (21:19), 
drugega je izgubil (21:16). V tretjem 
je gost imel že tolikšno prednost, da 
nihče v dvorani ni pričakoval čude-

NOGOMETNI TURNIR 
SELCE 97

SELCE - V Selcah pri Krškem so 
pripravili turnir v malem nogometu, 
kjer je sodelovalo deset ekip. Zma
gala je ekipa iz Blance Oldtimers, ki 
je v finalu z 1:0 porazila nogometaše 
iz Leskovca. Vrstni red: 1. Oldti
mers (Blanca), 2. Leskovec, 3. 
Podbočje, 4. Mokrice, 5. Selce, 6. 
Gorica, 7. Gasilci (Krško), 8. Ardro, 
9. Jesenice na Dolenjskem, 10. Ve
lika vas. Najboljša strelca sta bila J. 
Gramc (Podbočje) in Mešiček (Old
timers), za najboljšega vratarja pa 
so razglasili Blatnika (Oldtimers), ki 
ni prejel niti enega zadetka.

A. ŠRIBAR

ža, vendar se je ta zgodil. Matjaž je 
prekosil samega sebe in tretji niz 
dobil z (28:26), kar pove vse. Po 
vodstvu 2:0 je Marjan Hribar klonil 
v dvoboju s Kaljanovom (21:17, 
21:15), vendar je svoj spodrsljaj po
pravil v igri dvojic s Komacem, ko 
sta gladko porazila dvojico Kalja- 
nov-Garškov. Tako so Novomeščani 
vodili s 3:1. Odločilno četrto točko 
je spet prispeval Komac, ki je imel 
z Garškovom kar precej dela, ven

dar je v drugem in tretjem nizu 
pokazal svojo pravo moč in zanes
ljivo zmagal (19:21, 21:16,21:9).

SLAVKO DOKL

CVETKA MAVSAR 
IN JANKO KUSELJ 

V LUDBREGU
KRŠKO - Člana radiokluba Kr

ško Cvetka Mavser in Janko Kuselj 
sta se udeležila odprtega medna
rodnega prvenstva radiokluba Lud- 
breg (Hrvaška). V svoji kategoriji je 
Cvetka osvojila prvo mesto, Janko 
pa šesto.

B. K.

ODMEVNA MEDNARODNA ZMAGA - Ekipa Krke s kapetanom Ivom 
Kapšem je prepričljivo premagala goste iz Ukrajine, ki se niso nadejali tako 
visokega poraza. (Foto: S. Dokl)

Atletski pokal Slovenije
LJUBLJANA - Na finalu atlet

skega pokala Slovenije v Ljubljani 
za mlajše mladinske in pionirske 
kategorije sta prijetno presenetila 
Novomeščan Andrej Murn, ki je 
postavil nov državni rekord na 110 
metrov ovire (14.21), in sevniški pi
onir Borut Veber, ki je 800 m pre- j 
tekel v času 1:56.90, kar je izvrsten 
čas.

Rezultati - mlajši mladinci: 110 m 
ovire: 1. Murn (Krka); 14.21,300 m 
ovire: 1. Kastelic (Krka) 39.02; da
ljava: L Vrtačič (Šentjernej) 7.35; 
pionirji: 800 m: 1. Veber (Sevnica) j 
1:56,90; 100 m ovire: 1. Žerjav 
(Brež.) 14,38, mlajše mladinke: 800 
m: 1. Radišek (Sevnica) 2:18,26; pi
onirke: 100 m: 1. Nose (Šentjernej);
4 x 100 m: 1. Šentjernej; 80 m ovire:
1. Praznik (Krka) 12,46; daljava: j 
1.Prudič (Krka) 5.06 m; kopje: 1. 
Čepin (Brež.) 36,38 m. Končni vrst
ni red - pionirji in mlajši mladinci:
1. Maribor, 3. Krka; pionirke in 
mlajše mladinke: 1. ŽAK Ljubljana,
2. Krka, 5. AK Šentjernej.

IRENA BRANA 
IN FRANC PEPELNAK

TREBNJE - V športnem centru 
Vita je na teniškem prvenstvu Treb
njega nastopilo petnajst igralcev in 
sedem igralk. V moški konkurenci 
je že drugič zapored zmagal Franc 
Pepelnak, drugi je bil David Klarič, 
tretji Cveto Stibilj. Pri ženskah je 
slavila Irena Brana, druga je bila 
Stela Munk, tretja pa Elizabeta 
Žlajpah.

LEPA ŠPORTNA PRIREDITEV NA MIRNI - Na gorski slalom vožnji 
niso navdušili samo Brane Rokavec in prikoličarji, ampak tudi 
naraščajniki, stari do 10 let, ki so s svojimi pogumnimi vožnjami poželi 
velik aplavz. Start najmlajših. (Foto: S. D.)

Nov rekord proge na Debencu
Proslavljeni motociklist Brane Rokavec dosegel trinajsto zmago v dirki na Debenec

MIRNA NA DOLENJSKEM - AMD Ttebige je pod pokroviteljstvom 
Avtocentra Vovk iz Trebnjega pod Debencem pripravilo 14.gorsko 
motociklistično slalom dirko na nagrado Mirne 97, kjer je sodelovalo nekaj 
več kot štirideset tekmovalcev.

Na progi Zapuže - Stan (De
benec), kije dolga blizu 2.000 m, je 
spet blestel domačin Brane Roka
vec in postavil nov rekord proge, ki 
znaša zdaj 57.92 sekund. TUdi v dru-

MARKO BALOH 
USPEŠEN 

V KOPRIVNICI
KRŠKO - Krški kolesarji, 

člani Savaprojekta, so v ne
deljo gostovali na mednarod
ni kolesarski dirki v Kopriv
nici (Hrvaška), kjer seje mg- 
bolje odrezal Marko Baloh, 
in zmagal. Igor Kranjec je bil 
drugi, Adrej Gimpelj šesti in 
Aleš Poljanšek sedmi. V ka
tegoriji starejših dečkov je 
Dejan Žnideršič osvojil peto 
mesto. Tekmovali so tudi 
mlajši mladinci in dečki, iger 
je 9. mesto osvojil Roman 
Plahuta. Uvrstitev drugih 
kolesarjev: Gregor Kodič 
(14), Gusti Fridl (21), Pri
mož Četrtič (24) itd.

PLESNI CENTER DOLENJSKE

• CELOLETNA PLESNA ŠOLA ZA OTROKE IN MLADINO
• PLESNI TEČAJI ZA ODRASLE

VPIS IN INFORMACIJE: od 8. do 10. septembra 1997, 
od 16. do 19. ure, na Loki, tel. 321-685 ali 44-803.

gi vožnji je bil Rokavec spet blizu 
starega rekorda (58.34). V tej vožnji 
je prijetno presenetil tudi Matej 
Dule (Hrast - Novo mesto), ki je si
cer precej zaostal za Rokavcem, 
vendar je s svojo vožnjo navdušil. 
Kakih 2.000 gledalcev je bučno 
pozdravilo novi Rokavčev rekord, 
navdušila pa sta jih tudi prikoličarja 
brata Sodnikar iz Kranja, ki sta ime
la najboljši čas dneva (53.32). Ven
dar moramo pripomniti, da sta vozi
la brez stožcev na progi, zato sta 
lahko bila toliko hitrejša od Rokav
ca. Navdušili so tudi narajščajniki, 
stari do 10 let, med katerimi je mali 
Mark Kolar iz Mokronoga zasedel 
5. mesto.

Rezultati - juniorji do 10. let: 1.

ŠTIRJE KRŠKI PARI NA 
“LJUBLJANA OPEN”
KRŠKO - Štirje plesni pari Po

savskega plesnega kluba Lukec so se 
ob koncu avgusta udeležili močnega 
mednarodnega plesnega tekmova
nja “Ljubljana open”. Tekmovali so 
pari iz petnajstih evropskih držav. 
Glede na začetek plesne sezone so 
se Krčani dobro odrezali. Mlajši 
mladinci C: 2. Peter Toporišič in 
Tina Strgar (stan. plesi), 7. mesto 
(latinskoameriški plesi). Mladinci 
C: 1. David Kozmus in Maša Piki 
(SP) in 2. mesto v standarnih plesih, 
4. Jernej Ferme in Maja Lesjak 
(stand. plesi); mladinci B: 5. Sebast
jan Vodlan in Urša Klokočar (stand. 
pl.) in 13. latinskoamer. plesi, 15. 
mesto sta dosegla še Jernej Ferme 
in Maja Lesjak v latinskoamer. 
plesih.

Lipnik (Žirovnica), 2. Tina Katraš- 
nik (Radovljica), 5. Mark Kolar 
(Mokronog); skuter: 1. Lipnik 
(Domžale); veterani: 1. Milošič 
(Maribor), 10. Pancar (Čatež); su- 
persport do 600 ccm: 1. Rokavec 
(Trebnje), 2. Dule (Hrast Novo me
sto), 7. Judež (N. mesto); superbike 
nad 600 ccm: 1. Katrašnik (Bled), 8. 
Jerovšek (Mirna); prikolice: 1. Niko 
in Sašo Sodnikar (Kranj).

SLAVKO DOKL

Blaž Turk je vice prvak
NOVO MESTO - Teniška igri

šča v Portovalu so bile minuli vi
kend polna mladih tenisačev iz 
vseh koncev Slovenije, ki so se 
kosali med seboj. V tej pisani 
množici malih belih mušketirjev 
je bilo tudi veliko zastopstvo 
novomeškega teniškega kluba 
Krka. Pričakovanja so se uresniči
la, glavno vlogo so igrali Blaž 
TUrk, Tadej Pucelj, Maj Jožef in 
Tomaž Kastelec pri fantih ter 
Aleša Šantelj. Med mladimi No
vomeščani je največ pokazal Blaž 
Tbrk, ki se je uvrstil v finale, tam 
pa je moral priznati premoč 
Mariborčana Jureta Potočnika, ki 
na turnirju ni oddal nobenega 
niza, vsega skupaj je svojim na
sprotnikom “podaril” osem ge- 
mov. Blaž v finalnem dvoboju ni 
igral podrejene vloge, vendar je 
vseeno moral priznati izrazito 
premoč obetavnega Mariborča
na, o katerem bomo verjetno še 
kaj več slišali. Enako velja za 
Blaža, ki je kdaj pa kdaj igral 
odlično, potem pa je spet vse 
pokvaril z začetniškimi napaka
mi. Kaže, da je mladi Novome
ščan še psihično premalo sta
bilen, kar pa bo verjetno pridobil 
mata kasneje, saj je star komaj 
štirinajst let.

Rezultati dekleta - četrtfinale: 
Anderluh (Žalec) : Luknar 
(Domžale) 2:6, 6:2, 6:1, Šantelj

(Krka): Vojnovič (Olim.) 6:4,6:1, 
Lužar (Olim.): Doberšek (Tfbov- 
lje) 6:3,6:2, Rezar (Olim.): Kušar 
(Medvode) 6:0, 7:5; polfinale: 
Anderluh: Šantelj 6:1,6:2, Rezar 
: Lužar 6:3,6:2; finale: Anderluh 
: Rezar 6:1,6:2. Fantje - četrfina- 
le: Tbrk (Krka): Jožef (Krka) 7:5, 
6:1, Knez (Kamnik) : Pristavnik 
(Medvode) 7:5, 6:1, Potočnik 
(Maribor): Jus (Konex) 6:1,6:1, 
Pucelj (Krka) : Kastelec (Krka) 
6:3, 6:3; polfinale: Tbrk : Knez 
6:3,7:5 (3), Potočnik: Pucelj 6:2, 
6:0; finale: Potočnik: Tbrk 6:2,6:2.

S. D.

SODELUJTE V 
NAGRADNI IGRI
LOGATEC - Notranjski ra

dio Logatec, ki “pokriva” tudi 
del Dolenjske, ima ob nedeljah 
med 20. in 23. uro oddajo, kjer 
lahko preizkusite svoj pogum 
na vislicah. V nedeljo so za
stavili dve nagradni vprašanji, 
in sicer: v katerem kraju se na
haja podjetje mizarstvo in stek
larstvo Nagode s Tržaške ceste 
64, ki ga sicer lahko pokličete 
na telefon 061 741 225 (nagra
da bo ogledalo za 10 tisoča
kov); drugo vprašanje pa je: 
koliko rodov nazaj sega tradi
cija zeliščarstva Pražla (nagra
da je bon za 7 tisoč tolarjev). 
Odgovore, vsakega na svoji do
pisnici, pošljite do sobote, 6. 
septembra, na naslov: Daša 
Košir, za NTR Logatec, Trža
ška 12 b, 1370 Logatec, za od
dajo 99 minut za obešanje in 81 
minut za grde, umazane, zle. 
Prejšnji teden sta bila izžre
bana Anita Grošelj iz Idrije in 
Marija Čuk iz Logatca.

TENIŠKI TURNIR GRIČEK 97 - V Sadinji vasi je bila že v 70. letih ! 
prejšnjega stoletja gostilna Pri vavptu, ki sta jo imela Neža in Franc Gliha, j 
Od leta 1895jo je imel Franc Čeme; imenovala se je Gostilna na gomili. 
Po drugi svetovni vojni sta prevzela gostilno France in Marija Novak. Mia- \ 
di Boris Novak je pred desetimi leti uredil tudi teniško igrišče, ki je še edi
no v bližnji in daljni okolici. Člani in ljubitelji tenisa se enkrat letno pomerijo 
med sabo. Letošnji turnir, bil je že sedmi po vrsti, je trajal kar dva dni in je I 
privabil okoli 30 tekmovalcev. Pomerili so se v treh kategorijah, med tek- j 
movalkami je bila najboljša Maja Ravnikar, med mlajšimi tekmovalci I 
Matjaž Ravnikar in med tekmovalci nad 40 let Mitja Volčič. Na sliki: spo- I 
minski posnetek udeležencev turnirja Griček 97. (Foto: S. Mirtič)

DOLENJSKI UST
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KONJSKE DIRKE - Najboljši veteran je bil Alojz Kovačič iz Kočevja. 
Priznanje mu predaja Franc Tušek, eden izmed sponzorjev. (Foto: M. 
Glavonjič)

IH kolajne Petri Okorn
MKG Kočevje in Jockey klub Slovenije sta uspešno 

izpeljala že pete konjeniške galopske dirke
KOČEVJE - V soboto popoldan 

so na Mlaki pri Kočevju pred več 
kot 4.000 gledalci potekale tradicio
nalne konjeniške galopske dirke za 
nagrade sponzorjev in trofejo Mer
cator Kmetijskega gospodarstva 
Kočevje Mlaka 1997. Jubilejne pete 
dirke z mednarodno udeležbo sta 
organizirala M - KG Kočevje in 
Jockey klub Slovenije.V opravičeni 
odsotnosti vabljenega predsednika 
države Milana Kučana je po uvod
nem nagovoru številnih obiskoval
cev uradno odprl dirke državni po
slanec in kočevski župan Janko Ve
ber. Dirk je bilo namreč kar 7: v prvi 
so se na 1400 metrov dolgi progi 
Pomerili štirje polkrvni in polnokrv
ni arabski konji, v drugi in tretji prav 
tako na 1400 metrov 8 polnokrnih 
Športnih konj “A” in 5 polnokrvnih 
Športnih konj “B”, v četrti 4 polno
krvni in čistokrvni angleški konji na 
1400 metrov, v peti 3 angleški konji 
na 1800 metrov, v šeti 6 kmečkih de
lovnih konj hladnokrvnih pasem na 
1100 metrov, zadnja, sedma dirka, 
pa je bila dirka veteranov v starosti 
nad 40 let na kmečkih in športnih 
konjih na 1100 metrov.

Začetek dirk je domačim gledal
cem prinesel veliko veselja, saj je na 
Prvi dirki zmagal žrebec lastnika 
Nenada Stekiča iz Kočevja Makkuk 
Ibn Hawi, ki ga je jezdil Urban 
Gagal. V nadaljevanju dirk pa sta se 
dobro odrezali tudi kobila Kiwi, last 
M - KG Kočevje, ki je z jahačem 
Binetom Kastelcem v dirki polno
krvnih športnih konj “B” osvojila 
drugo mesto, in lipicanka Džila, ki 
je z lastnikom Alojzem Kovačem iz 
Kočevja zmagala v dirki veteranov.

Domačih navijalcev pa tudi nista 
razočarala Mercatorjeva kastrata 
Nagelj in Miki, saj sta v dirki kmeč
kih konj prispela na cilj kot drugi in 
tretji. Sicer pa je med polnokrvnimi 
športnimi konji “A” s precejšnjo 
prednostjo precLzasledovalci zma
gal kastrat Cigly Get lastnika Mar
jana Žitnika z jahačem Dušanom 
Krhačem, med polnokrvnimi šport
nimi konji “B” pa žrebec Lovejoy, 
last Ofner, d.o.o., Gk Dukat iz 
Zagreba, ki ga je jezdil Albert 
Ofner. V dirki angleških konj na 
1.400 metrov je zmagal žrebec

* V izjemno močni konkurenci se 
je najbolj izkazala Petra Okron iz 
Drage pri Loškem Potoku. Na naj
daljši progi 1.800 metrov, je imel 
njen petletni žrebec Oktilon ves čas 
rahlo prednost; v končnici je uspeš
no ubranil močan pritisk zasledo
valcev. Petra je bila še druga v četrti 
dirki in tretja v tretji dirki. Poleg 
lovorovega venca si je prislužila 
skupaj 315 tisoč tolarjev nagrad. 
Sicer pa so bili Okornovi najuspeš
nejši tekmovalci, saj sta se tekme 
veteranov udeležila tudi oče Franc 
in mama Nada.

Cadyk z aspirantko Loredano Stre- 
lar, lastnika Toneta Zevnika s Čate
ža ob Savi, na 1800 metrov pa 
žrebec Franca Okorna iz Drage 
Oktilion, ki ga je jezdila učenka Pet
ra Okorn. Med kmečkimi delovni
mi konji je osvojila prvo mesto Sisa 
z ranča Divjina Velike Lašče, ki jo 
je jezdil Drago Škulj.

M. LESKOVŠEK-SVETE
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ŠPORT ZDRAVJE REKREACIJA

• vpis novih članov 
• program obrambe in zaščite 

• program hitre psihofizične transformacije 
• začetni in nadaljevalni program

• zdravniška kontrola
• tekmovalni in demonstracijski program

• individualni trening

Treningi so v:
ponedeljek, sredo, petek, od 17.30 do 19. ure 

v športni dvorani Marof (mala telovadnica)

Treninge vodi mojster športa 
Šemso Šehič - ŠESTI DAN

//////
>>////
//////
>////✓ NOVOTEKS

TKANINA
8000 Novo mesto 
Foersterjeva 10

Ob praznovanju 50. obletnice obstoja NOVOTEKSA 
TKANINE iz Novega mesta organiziramo akcijsko prodajo 
tkanin in pletenin v menzi NOVOTEKSA, in sicer:
• v ČETRTEK, 4. septembra, od 9. do 18. ure
• v PETEK, S. septembra, od 9. do 18. ure
• v SOBOTO, 6. septembra, od 8. do 12. ure

Vsem našim zvestim kupcem nudimo na tovarniške cene še 
dodatno 15% popusta. Prav tako nudimo po zelo ugodni 
ceni moške srajce po 1.100 tolarjev ter moške in ženske 
vetrovke po 3.300 tolarjev.

KOŠARKARJI KRKE 
USPEŠNI V PULJU
PULJ - Košarkarji Krke se 

pripravljajo na bližnje državno 
prvenstvo, ki se bo začelo sre
di septembra. Uspešno so igra
li v madnarodni košarkarski 
letni ligi v Pulju. V konkuren
ci dvanajstih ekip iz Hrvaške, 
BiH in Slovenije so zasedli 
odlično tretje mesto, kjer so v 
direktnem dvoboju premagali 
znanega hrvaškega prvoligaša 
Zadar. Košarkarji Krke, okre
pljeni z nekaterimi znanimi 
košarkarji, so pokazali precej 
znanja, imeli pa so tudi neko
liko sreče, saj je Samo Plevnik 
v srečanju z Olimpijo iz Osije
ka dosegel trojko v zadnji 
sekundi, ko je vrgel žogo iz 
centra ter tako svoji ekipi pri
boril tesno zmago (64:63). Re
zultati: Krka : Olimpija (Osi
jek) 64:63 (26:30), Krka : Kar- 
lovac 1579 76:68 (29:40), Krka 
: Bronjo (BiH) 59:66 (31:33), 
Krka : Benston (Zg.) 56:73 
(24:35), Krka : Dubrovnik 
85:59 (43:33), Krka : Zadar 
82:73 (48:39). Končni vrstni 
red: 1. Benston, 2. Zagreb, 3. 
Krka, 4. Zadar, 5. Karlovac 
1579, 6. Telecomp (Vinkovci) 
itd.

Najuspešnejši strelec je bil 
Matjaž Smodiš, ki je samo na 
tekmi z Zadrom dosegel 33 
košev; med boljšimi strelci so 
bili tudi Plevnik, Stevič, Jev- 
tovič in Samar.

S. D

Ferdo Avsec

NOVO MESTO - Pred kratkim 
nas je presunila žalostna vest, da 
je v 66. letu starosti umrl Ferdi
nand - Ferdo Avsec, znani novo
meški šahist, šahovski sodnik in 
delavec ter mentor mladih šahi- 
stov. Spominjamo se ga kot ve
selega in prijetnega človeka, ved
no pripravljenega odigrati šahov
sko partijo. Bilje neutruden orga
nizator šahovskega življenja v 
Novem mestu in na vsakem tur
nirju nepogrešljiv kot šahovski 
sodnik. V časih, ko še ni bilo 
računalnikov in tiskalnikov, je 
vzbujal spoštovanje z natančnim 
vodenjem turnirjev s svojo brez
hibno pisavo. Poznali so ga vsi 
slovenski in jugoslovanski šahisti 
starejše in srednje generacije. Kot 
zvezni šahovski sodnik je večkrat 
sodil na mednarodnem šahov
skem festivalu v Pulju, kjer je 
sodelovalo več tisoč šahistov. Pred 
desetimi leti se je zaradi bolezni, 
ki mu ni dopuščala fizičnih napo
rov, umaknil v zasebnost svojega 
doma. Kljub temu je ob službi 
tehničnega risarja na Vodnogos
podarskem podjetju še vedno 
spremljal šahovsko dogajanje.

Tiho, kot je živel zadnjih deset 
let, se je poslovil. Novomeškim 
šahistom bo ostal v trajnem spo
minu kot optimist z neizčrpno 
energijo, ki je bil brezmejno pre
dan šahu.

JOŽE PUCELJ(rr- - - - - -
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Na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča Novo 
mesto v stečajni zadevi St. 14/96-15 zoper stečajnega dolžnika 
PIONIRJA MKO, d.d., v stečaju, po sklepu z dne 2.9.1997

OBJAVLJAMO 
JAVNI RAZPIS

za zbiranje ponudb za odprodajo naslednje rabljene opreme:

Zap. Invent. Naziv opreme Količina Izhodiščna

št. številka cena v SIT

1. 4920 Žaga elumatez za razrez
Al profilov 1 492.500,00

2. 45400 Električna namizna 
tračna žaga za kovino *■ 1 45.600,00

3. 62953 Mostno dvigalo, 5 ton,
Fering 1 1.612.500,00

4. Lakirnica - komora z vodno 
kopeljo in sušilnico
80 C, dim. 10 x 10 x 5 m, 
tip KL-SK ETE, Ljubljana 1 1.950.000,00

5. Kombinirani vib. valjar RV 25 1 1.000.000,00
6. Kombinirani vibr. valjar

RV 25, neizdelan v celoti in 
brez: elektr. napeljave, 
mehanizma volana, 
nelakiran (v temelj, barvi) 1 650.000,00

7. Merilni instrumet
SM 21-04, elektronski .
(1 kos = 55.000,00) 4 220.000,00

Rabljena oprema je naprodaj v obstoječem stanju, po načelu 
“videno - kupljeno", brez kasnejših ugovorov glede stvarnih na
pak.
Vsem resnim ponudnikom je mogoč ogled sredstev v prostorih 
stečajnega dolžnika.
Pogoji za sodelovanje v razpisu:
1. Upoštevane bodo samo ponudbe tistih ponudnikov, ki bodo 
ponudili enako ali višjo ceno od izhodiščnih cen in vplačali 
varščino v višini 10% od izhodiščne cene posamezne postavke 
do roka za zbiranje ponudb na žiro račun stečajnega dolžnika št. 
52100-690-68419 pri Agenciji za plačilni promet Novo mesto.
2. Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz točke 1 pošljite 
v zaprtih ovojnicah z oznako “Javni razpis” na naslov: PIONIR 
MKO, d.d. - v stečaju, Kočevarjeva 1, 8000 Novo mesto.
3. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v roku 15 dni 
po objavi javnega razpisa, to je najkasneje do 19.9.1997.
4. Varščine se ne obrestujejo. Ponudnikom, ki bodo izbrani za 
kupca, se plačana varščina upošteva v kupnini. Ponudnikom, ki 
bodo vplačali varščino in ne bodo izbrani, bo varščina vrnjena v 
7 dneh po izbiri.
5. Prispele ponudbe za predmet prodaje bo ocenil stečajni up
ravitelj ter obvestil ponudnika o rezultatu tega razpisa v 7 dneh 
po končanem zbiranju ponudb.
6. Ponudnik, ki bo na razpisu izbran za kupca, mora po izdanem 
računu plačati celotno kupnino v roku 5 koledarskih dni.
7. Ponudniku oziroma kupcu, ki je bil na razpisu izbran kot 
najugodnejši ponudnik in ni plačal celotne kupnine v skladu s 6. 
točko, se varščina ne vrne.
8. Kupec mora plačati zakoniti prometni davek kakor tudi vse 
druge stroške, povezane z demontažo in transportom kupljene 
opreme.
9. Stečajni dolžnik bo predal predmet prodaje, ko bo kupec po
ravnal vse obveznosti iz točke 6 in 8.
Vse informacije o predmetu prodaje v tem razpisu so na voljo na 
sedežu stečajnega dolžnika, Kočevarjeva ul. 1, Novo mesto, tele
fon 068/323-639 ali telefaksu 068/323-179, pri stečajnem upra
vitelju.

ZfiRJft
stanovanjsko podjetje d.d. Novo mesto 

Prešernov trg 5, 8000 Novo mesto

Na podlagi pooblastilne pogodbe za investitorja 
STANOVANJSKI SKLAD pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja, d.o.o.,Ljubljana objavlja ZARJA, stanovanjsko 
podjetje, d.d. Novo mesto

ZBIRANJE PONUDB
za izvedbo investicijskih in tekočih vzdrževalnih del na 

objektih SEGOVA ULICA št. 7, 9 in 11 ter NAD MLINI 1 in 
3, vse v Novem mestu

ZARJA, stanovanjsko podjetje d.d. Novo mesto, Prešernov 
trg 5, 8000 Novo mesto, zbira ponudbe za krovsko- 

kleparska dela na večstanovanjski hiši v Novem mestu, 
Segova 11, ter ponudbe za slikopleskarska dela na 
objektih Segova 7, 9 in 11 ter Nad mlini 1 in 2, vse v 

Novem mestu.
Ponudniki dobijo dodatne informacije osebno na sedežu 
naročnika pri ge. Pavlin vsak delavnik, med 8. in 10. uro 

(tel. št. 068/323-171).
Ponudbe je treba oddati najkasneje do 15. 9.1997 do 12. 

ure na naslov ZARJA, stanovanjsko podjetje d.d. Novo 
mesto, Prešernov trg 5,v zaprti ovojnici z oznako »Ne 

odpiraj — ponudba!«.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje do 23. 9. 

1997.
Pridržujemo si pravico, da del ne oddamo.

{ 'enter zn izubralevanje in kulturo Trebnje

ZBIRA PRIJAVE ZA VPIS V IZOBRAŽEVALNE 
PROGRAME ZA ŠOLSKO LETO 1997/98

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

5., 6., 7. in 8. razred, brezplačno

3-LETNE POKLICNE ŠOLE 
_________________ (IV. stopnja)_________________

• ŽIVILEC za poklice:
pek, mesar, slaščičar-konditor, predelovalec sadja in 
zelenjave;

• TRGOVEC

4-LETNE SREDNJE ŠOLE 
(V. stopnja)

• EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK — 
CDI UNIVERZUM
• UPRAVNI TEHNIK — CDI UNIVERZUM
• OBLIKOVANJE za poklice

— modni oblikovalec
— industrijski oblikovalec

• ŽIVILSKI TEHNIK

NADALJEVALNI PROGRAMI:
— za kandidate-tke s končano poklicno šolo 

TRGOVSKE smeri
• TRGOVINSKI POSLOVODJA
• KOMERCIALNI TEHNIK (3 + 2)
— za kandidate-tke s končano poklicno šolo 

STROJNIŠKE smeri
• STROJNI TEHNIK (3 + 2)
— za kandidate-tke s končano poklicno šolo 

ŽIVILSKE smeri
• ŽIVILSKI TEHNIK (3 + 2)

Ugodni študijski pogoji
Možnost prekvalifikacij in dokvalifikacij!
Možnost obročnega odplačevanja!

VISOKOŠOLSKI PROGRAMI 
(VII. stopnja)

VISOKA POSLOVNA ŠOLA 
Ekonomske fakultete v Ljubljani:
• 1. letnik
• 2. letnik
organizirana kot ŠTUDIJ NA DALJAVO!!!!
• 3. letnik
organiziran kot IZREDNI ŠTUDIJ!

Vpis v omenjene letnike bo 8. oktobra 1997 ob 14. uri

Informacije in prijave: CIK TREBNJE:
Kidričeva 2, 8210 Trebnje 
Tel.: 068/44-558, fax: 068/44-183
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Odgovori in popravki po § 9.

Sporočilo bralcem
V zakonu o javnih glasilih, ki 

velja od 23. aprila 1994, so v 
členih od 9 do 23 natančno do
ločena pravila za (ne)objavo 
odgovora in popravka že objav
ljene informacije, s katero sta 
prizadeta posameznikova pra
vica ali interes. Tovrstne pri
spevke objavljamo pod skup
nim aaslovom “Odgovori in 
popravki po § 9...”, vsi pa so 
opremljeni z naslovom prispev
ka, na katerega se nanašajo. 
Ker po zakonn 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).

Kdor seje veter, 
žanje vihar
Dol. list št. 34, 28. avgusta

Spoštovani bralci “Dolenjca”,
od praznika Marijinega vnebo

vzetja doživljamo v Sloveniji popla
vo napadov na g. nadškofa Rodeta. 
Tudi Dolenjski list se je kakor po 
ukazu od zgoraj pridružil temu 
preganjanju.

Že v uvodniku se je sam g. ured
nik Marjan Legan upal napisati, da 
je g. nadškof predstavnik “nekoncil- 
ske in bojujoče se Cerkve”. Sprašu
jem se, ali je podpisani sploh kdaj 
prebral Koncilske dokumente, knji
go s skoraj 1000 stranmi, ki so edi
no merilo tega, kdo je koncilski in 
kdo ne. Potem pa se je LDS spravi
la na g. nadškofa v posebnem oddel
ku na strani 14, ki jo sam urednik 
napoveduje. Torej smemo iz okoli
ščin sklepati, da je v tem primeru 
Dolenjski list glasilo LDS-ovske 
politike in svetovnega nazora.

Za kaj gre? G. nadškof je v pridi
gi 15. avgusta povedal staro resnico, 
da je splav umor nemočnega člove
ka. Danes ni nikogar, kije pri zdravi 
pameti, pa bi zanikal to dejstvo. 
Tistega pa, ki ubije človeka, ime
nujemo morilec. Tukaj se ne da 
narediti nič! Cerkev se trudi, da bi 
zakonodaja prepovedala splav, ker 
je umor. Pri tem nima rodnost 
nobene bistvene vloge. Za dviganje 
rodnosti med Slovenci se Cerkev 
trudi na druge načine. Je pa res, da 
je še edina ustanova, ki se iskreno s 
svojimi omejenimi sredstvi trudi za 
kulturo življenja.

Tisti torej, ki so za splav, se trudi
jo, da bi najprej splav spremenili v 
“načrtovanje družine”, in k temu 
dodajajo še parole kot “svobodno” 
in “moj trebuh je moj.” Pri nas, in v 
tem smo edinstveni na svetu, smo to 
“pravico” zapisali v obliki 55. člena 
v našo ustavo. Drugje po svetu 
urejujejo to področje navadni zako
ni, kjer država odstopa od pregona 
zločina. Nikjer pa tega niso naredili 
za krepost, kakor poskušajo nosilci 
bolne ideologije pri nas. In prav 
zaradi tega mora Cerkev doživljati 
take napade vsakič, ko jih na to 
resnico opozori. Spomnite se prvih 
demokratičnih volitev. Takrat so 
prav isti mediji udarjali po SKD, ker 
naj bi bila proti splavu in s tem reak
cionarna in klerikalna stranka. Nji
hov glavni cilj pa je bila seveda 
Cerkev.

Žalostni 55. člen ustave je bil

sprejet zato, ker so člani kontinui
tete zagrozili z bojkotom spreje
manja vsake ustave, če tega člena ne 
bo notri. Spomnimo se lahko tudi, 
da so bile prav te stranke najbolj 
proti naši osamosvojitvi. Tako smo 
morali dopustiti prisotnost tega 
člena v ustavi, da smo dobili temelj
ni zakon. Taista ustava pa kaže, 
kako bolni smo Slovenci, ker ne raz
likujemo več med dobrim in zlim.

O stanju naše demokracije pa 
samo nekaj dejstev: vsi dnevniki in 
večina RTV medijev so glasilci ene 
ideologije. Nenehoma slišimo ko- 
munistično-liberalno “resnico”, 
pravzaprav bi moral reči “resnice”, 
ker trdijo, da ima vsak svojo...

Bavčar, Kacin, Plut, Pucko itd. so 
imena poslancev, ki so brez sramu 
izdajali svoje volilce in svoj poslan
ski mandat dokončali v stranki, kije 
.njihovi takratni volilci ne bi nikoli 
volili. Iz teh “prehodov” mediji 
delajo krepost, s tem pa uničujejo 
zaupanje in zvestobo.

Napadov na Cerkev bo v prihod
nosti še (odvisno pač od volilne po
trebe), vendar naj vas ne vznemirja
jo. Kar ni od Boga, mine prej ali slej. 
Če je Cerkev od Boga, je ne bodo 
mogli uničiti, to stoji v Svetem 
pismu in zgodovina to tudi doka
zuje, čeprav smo se kristjani zelo 
potrudili in se še trudimo, da z 
našimi grehi in napakami Cerkev 
rušimo.

ANDREJ POZNIČ, 
Kapiteljska 1 

Novo mesto

Letošnje jernejevo 
še bolj bogato
Dol. list št. 33, 28. avgusta

Občani Šetnjerneja, predvsem 
mi, v centru kraja, smo bili letos ob 
občinskem prazniku že drugo leto 
zelo vznemirjeni in tudi prizadeti, 
predvsem ob ognjemetu, ki je višek 
norenja. Bojimo se namreč ognja, ki 
lahko nastane in se razširi ravno na 
naša poslopja. Med vojno je bilo več 
družin žrtev okupatorske vojske, 
zato se krepko zavedamo, kaj pome
ni ogenj sredi vasi.

Organizatorje zato prosimo, da 
sprejme to zadevo kot zelo resno in 
nam naj v prihodnje ne povzročajo 
takšnih skrbi. Ali je res nujno, da 
občinski praznik, ki si sicer zasluži 
podporo, praznujemo tudi z ognje
metom, ki predstavlja morebitno 
nevarnost?

OBČANI ŠENTJERNEJA

IDOLENJSKI USTI

APLAVZ NI OBVEZEN
Drugačne kraje

Si predstavljate, kakšen 
škandal bi bil, če bi me zalo
tili pri kraji litra metliške 
črnine v vinotoču metliške 
Kmetijske zadruge? O tem bi 
verjetno pisali časopisi, brez 
dvoma pa bi se znašel tudi na 
sodišču. Metliška vinska kletje 
ukradla verze Metliška črnina 
- kraljica je vina, ki sem jih 
napisal za Henčka, in ko sem 
jih na to opozoril, so nategnili 
nosove, čeprav me niso niti 
vprašali, če lahko vrstico iz 
pesmi natisnejo na majice, 
koledarje, transparente, zasta
vice... Namesto da bi bil jezen 
jaz, so užaljeni oni. Po njihovi 
logiki pač, da se materialne 
dobrine ne smejo krasti, du
hovne pa lahko.

Podobno se obnašajo pri 
nas tudi nekatere radijske in 
televizijske bajte, ki nočejo 
plačevati avtorskih pravic, 
dela možgan torej. Pa ne samo 
to: pri predvajanju spotov po 
televiziji boste redkokdaj zasle
dili zapis, kdo je avtor glasbe 
in teksta predvajane skladbe. 
Ni se torej čuditi, če poslušalci 
v kontaktnih oddajah pravijo: 
“Rad bi slišal Helenino sklad
bo Mornarček. ” Pa Helena ni 
napisala niti glasbe niti besedi
la, pesem je le odhropla. Sme
tano pobirajo tisti, ki so naj
manj prispevali k njenemu 
stepanju.

Pa se, na srečo, svetlika tudi 
nad tem poljem. Kantavtor 
Tomaž Domicelj toži nacio
nalno televizijo za 500 tisoč to
larjev odškodnine, ker je za 
oddajo, v kateri je mami Jonas 
brez njegovega dovoljenja upo
rabila naslov z njegovega pred 
leti izdanega albuma Brez 
zavor. Če ne bo uspel, bo to 
samo dokaz, da vlada v Slove
niji pri kraji duhovne lastnine 
zakon džungle. V omikanih 
družbah je treba pod celo tako 
kratko sporočilo, kot je E = m 
c2, napisati Einstein.

TONI GAŠPERIČ

Kje je perje, ki naj bi frčalo?
Odprto pismo Marjanu Podobniku, podpredsedniku vlade in predsedniku SLS

• Čas prinese nasvet. Čakaj ga 
potrpežljivo. (Schiller)

• Nesposoben zna delati vse, 
sposoben pa samo nekaj. (Mir- 
čič)

• Človek ima veliko prijateljev, 
dokler jih ne potrebuje. (Nemški 
pregovor)

Že od samega začetka vaše 
politične poti ste se zavzemali za 
pošteno delo in nadzor pošteno
sti, bodisi pri porabi proračunske
ga denarja ali pri odkrivanju 
oškodovanja družbene lastnine. 
Vaši javni nastopi so bili vedno 
naostreni proti vsem tistim, ki se 
norčujejo iz delavcev, kmetov, 
upokojencev... Trdili ste, da bodo 
morali nosilci korupcije, gospo
darskega kriminala in njihovi 
politični botri prej ali slej položiti 
račune za svoja umazana dela. 
Skratka, verjeti je bilo, da boste v 
slovenskem političnem prostoru 
naredili red.

Takoj po zadnjih volitvah pa ste 
pokazali svojo pravo barvo. Ko so 
volilni rezultati zahtevali trdnost 
volilnih obljub pomladnih strank, 
ste, kljub Peterletovi grenki izkuš
nji, pomladne stranke zapustili in 
se povezali s stranko LDS, ki je 
glavna povzročiteljica in zagovor
nica korupcije. Danes je več kot 
prepoznavno, da vam je šlo le za 
oblast.

Danes, ko imate željeno politič
no moč, pa je mogoče razbrati 
pravi namen vaše poteze. Kje je 
tisti Maijan Podobnik, ki bo sto
pil na prste gospodarskemu krimi
nalu? Kje je tisto perje, ki naj bi 
frčalo vse naokrog? So zapori res 
polni kriminalcev in goljufov?

Gospod Matjan Podobnik, obr
nili ste se za 180 stopinj. S tem ko 
ste pomladnim strankam pokazali 
hrbet, ste se obrnili tudi proti 
samemu sebi. V času, ko država še 
v drugi polovici leta posluje brez 
državnega proračuna, ko vlada v

Za vse je denar, 
le za slovensko 
navodilo ga ni
Dokaj agresivne reklame, ki si 

jih TOP SHOP Studio modema, 
d.o.o., iz Zagorja privošči na 
televiziji, kaže, da so uspešna pri 
prodaji proizvodov, ki jih sicer v 
redni prodaji ni. Gotovo prepri
čajo veliko poslušalcev, da se 
odločijo za nakup oziroma naro
čilo po telefonu, ki je, tako vsaj 
trdijo, brezplačen. Celo to priteg
ne, da proizvod lahko po tolikem 
in tolikem času vrnete, kako pa 
oni vrnejo denar, o tem pa v rek
lami ni niti besedice.

Ne bi našteval, kaj vse ponuja
jo, gotovo pa ie za lastnike razma
janih avtomobilov najbolj zanimi
va ponudba posebnega olja za 
motor in menjalnik, ki zagotavlja 
boljši tek motorja in odpravo hru
pa. Moti pa me, da v paketu, ki 
sem ga prejel takoj naslednji dan 
po naročilu, ni navodila v sloven
ščini. Tudi z vsemi mogočimi slo
varji si ne pomagaš veliko. Pod
jetje, ki si lahko privošči skoraj 
polurne TV reklame, bi le mora
lo priložiti dragemu artiklu listič 
z navodili v jeziku, ki je, upam
vsaj, v Sloveniji še v uporabi.

A. KOSI;merl

DOPOLNILO
V pojasnilo članka v Dolenjskem 

listu 21. avgusta v spomin Minki 
Odlazek: pokojna Minka Odlazek 
se je po možu pisala Kašič. Ko se je 
zgodila nesreča, je za družino skrbe
la in nosila svoj težki križ. Mož pa 
je živ in enako skrben kot vsa leta 
zakona. Za nejasnost se opraviču
jemo.

Uredništvo DL

vladnih službah popolna anarhija, 
je vladna stranka SLS usmerjena 
proti interesom Slovenije in je 
tako proti samostojni Sloveniji. To 
je dokazala takrat, ko je pri glaso
vanju o pokojninah in odškodni
nah žrtvam vojne za Slovenijo del 
SLS glasoval proti. Še več - ko je 
vlada zavrnila predlog zakona o 
odpravi posledic žleda in zmrza
li, ste z odklonilnim stališčem 
dokazali, da delujete celo proti 
svojim lastnim ljudem in volilcem.

Kažete se tudi kot zagovorniki 
komunistične kontinuitete, saj 
namerava vaša stranka mimo 
skupnega dogovora pomladnih 
strank predlagati za predsedni
škega kandidata Janeza Podobni
ka in tako ohraniti videz demo
kratičnosti volitev.

Tudi dejstvo, da nasprotujete 
septembrski interpelaciji, kaže 
vašo noro zaljubljenost v oblast za 
vsako ceno.

In še to. V vašem strankarskem 
časopisu Brazde ste ukinili rubri
ko Pisma bralcev. Ste se ustrašili 
kritike svojih volilcev?

IVE A. STANIČ 
Kočevska Reka

HOČEVARJEVI IZ ŠMALČJE 
VASI NA KREDARICI - Slovenski 
gorniški klub dr. Henrika Tume in 
OO SDS Šentjernej sta organizira
la 12. avgusta pohod na Triglav ob 
100-letnici postavitve kapele na 
Kredarici. Pohoda se je udeležilo 13 
članov in otrok, med njimi tudi 6- 
članska Hočevarjeva družina s har
moniko in cvičkom. Bilo je lepo 
vreme in prijetno vzdušje. (Marjet
ka Furar, Šmalčja vas)

KOLO VPRA VE ROKE - Pred dnevi sta predstavnika UNZ Novo mesto 
v Črnomlju izročila kolo s čelado 14-letnemu Primožu Volfu iz Sel pri 
Dragatušu (na sliki drugi z desne ob očetu in Zlatku Romihu z UNZ Novo 
mesto), ki je sodeloval v nagradni akciji Sveta za preventivo mestne občine 
Novo mesto in UNZ Novo mesto. Primož je letos prvič sedel v klopi trgovske 
akademije, kolo pa mu bo še kako prišlo prav. Sicer pa je Primož kupon 
za žrebanje dobil, ko so ga z mopedom ustavili policisti, motor pa je bil 
kljub temu, da je star že 26 let, brezhiben. Na vmesnem žrebanju so pode
lili tudi kolesarske čelade: ki so jih prejeli Tamara Pleško, Nataša Gradišar, 
Bojan Muhič, Jože Kastelic, Alenka Ambrožič, Srečko Vidmar, Rok 
Pungerčič in Andrej Patemost. (Foto: T. G.)

ŠKOCJANSKI ŠESTDESETLETNI KI - 2. avgusta smo se zbrali na prvem 
srečanju šestdesetletnikov iz škocjanske fare. Srečanja se je udeležila ko
maj četrtina vseh vabljenih. Ob 18. un smo se udeležili maše v župnijski 
cerkvi, nato pa smo šli na večerjo v gostilno Luzar. Dobro razpoloženi ob 
prepevanju lepih slovenskih pesmi in obujanju spominov na mlada leta smo 
se veselili do 3. ure zjutraj. Sklenili smo, da se bomo srečali vsakih pet let. 
(D. I.)

GORILNIKI
CTC

PEČI ZA 
CENTRALNO 

KURJAVO

PLASTIČNE
CISTERNE

NAU-BAF

BOJLERJI
GORENJE

TIKI

MEŠALNE
BATERIJE
ARMAL

RADIATORJI
OCEAN

UGODNI KREDITNI POGOJI IN GOTOVINSKI POPUSTI 
NUDIMO TUDI MONTAŽO PO UGODNIH CENAH

TRGOVSKO IN PROIZVODNO PODJETJE, d.o.o. Bršljin37, Novo mesto, tel: 068/324-442
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ORGANIZIRAN OBISK 
V NOVI GORICI

14. septembra bo minilo 
50 let od priključitve Primor
ske k matični državi Slove
niji. Pod geslom “Na svoji 
zemlji” bo osrednja proslava 
v nedeljo, 14. septembra, 
letos v Novi Gorici. Ob oblet
nici tega pomembnega zgo
dovinskega dogodka, poseb
no za Primorsko, bodo vse
povsod slovesnosti, ki govore 
o dostojanstveni drži prebi
valstva Primorske v naporih, 
borbah in žrtvah, ki so bile za 
to potrebne. Tkidi na Dolenj
skem je velik interes za to 
slovesnost. Da bi ustregli že
ljam občanov za organizrani 
odhod na proslavo, bosta 
Društvo upokojencev Novo 
mesto in ZB NOV Novo me
sto organizirala avtobusni 
prevoz. Interesenti se lahko 
osebno oglasgo v omenjenih 
pisarnah ali po telefonu pri 
DU: 21-240 in ZB NOV: 325- 
111, kjer bodo dobili po
trebne informacije.

Ljudska pesnica Katica Lipovec
Iz krajev ob Čabranki so ljud

je, odkar kdo pomni, odhajali s 
trebuhom za kruhom po širnem 
svetu, od koder so se le redki 
vračali. Katica Lipovec je osta
la in ustvarjala vse svoje življe
nje doma.

Rojena je bila 1900. leta in je 
vse svoje življenje prebila v vasi 
Podplanina. Rodila je dva sino
va in dve hčeri in pridno gara
la, da so njeni otroci imeli 
boljše življenje. Danes tam živi 
le še 70-letni Anton. Letos 
poteka 20 let, kar je usahnilo 
njeno življenje. Sele po mnogih 
letih prihajajo na dan njene 
pesmi, spisi in spomini. Najsta
rejše pesnitve segajo v daljnje 
leto 1922, gotovo pa jih je pisa
la že prej. Njene zadnje besede 
so bile napisane pogrebcem, od 
katerih se poslavlja, vse prosi 
odpuščanja, želi jim sreče, miru 
in sloge, prijateljstva in ljubez
ni. “To je največja sreča za vse 
človeštvo,” pravi preroško.

Katica je bila gotovo klena 
kmečka žena. Vaščani, ki ob 
raznih priložnostih recitirajo 
njene pesmi, oživljajo s tem 
njenega duha. Nihče ne ve, kaj 
jo je gnalo, daje pisala pesmi ob 
vsaki priliki, o dogodkih v vasi, 
o družinah, šaljive in resne, in, 
kot pravijo domačini, ki se je še 
spominjajo, tudi po naročilu. 
Nikoli ni bila brez papirja in 
svinčnika, in če ji je misel tako 
nanesla, je to sproti zapisala. 
Mnogo dragocenih zapisov pa 
je ostalo za njo in različnih živ
ljenjskih obdobij, zlasti iz časov 
druge svetovne vojne, ki je bila 
v teh krajih izjemno okrutna. 
Mnogi dogodki bi bili že davno 
pozabljeni, če jih ne bi zapisala 
ta zanimiva žena.

Njene rokopise oziroma ko
pije originalov je uredila Pavla

Katica Lipovec si kar na motiki 
zapisuje trenutni pesniški navdih.

Žagar iz Trave in so danes zbra
ni v petih zajetnih knjigah z 
naslovi: Razne pesmi, Vojne 
pesmi, Pesmi prirode, Podpja- 
nina in Ljubezenske pesmi. Žal 
pa se še ni našel kritik, ki bi to 
obširno delo ocenil. Gradivo je 
bilo sicer že dano v presojo 
Inštitutu za slovensko narodo
pisje, od tam pa žal nikoli ni 
bilo odgovora.

Odbor za kulturo pri občini 
Loški Potok je letos razpravljal, 
da bi priredili večer njene poe
zije, podoben večer pa naj bi 
posvetili tudi akademskemu ki
parju Lojzetu Lavriču, ki je bil 
rojen v sosednji vasi Črni Po
tok. Spomnili naj bi se tudi dr. 
Antona Debeljaka (letos pote
ka 110 let od njegovega rojst
va). Vse to z namenom, da se 
predstavijo ustvarjalci, ki v 
domačem okolju niso vedno 
našli podpore. Žal tudi pri 
omenjenem odboru dalj od 
pogovora ni prišlo.

A. KOŠMERL

ZLATA POROKA - V soboto, 30. 
avgusta, sta Martina in Franc 
Žnidaršič iz Šmalčje vasi pri Šent
jerneju praznovala zlato poroko, 50 
let skupnega življenja. Župan Obči
ne Šentjernej je ob tej priložnosti 
slavljencema podelil spominsko li
stino Občine Šentjernej. (Foto: M.

ZMAGOVALKE S SVOJIM ŽUPANOM - Takole (na sliki) so se veselile prvega mesta na rokometnem turnirju 
v počastitev občinskega praznika Šentjerneja rokometašice ŽRK Škocjan skupaj z županom Janezom Povšičem. 
Vrstni red je bil naslednji: L ŽRK Škocjan, ŽRK Novo mesto, 3. ŽRK Šentjernej. (Foto: M. Hočevar)

Primorska ■ “svetlo jedro slovenstva”
50. obletnica priključitve Primorske - Osrednja slovesnost bo v Novi Gorici 14. septembra

Letošnji praznični september 
bo v Novo Gorico in v druge 
tamkajšnje kraje privabil množice 
domačinov iz vseh delov Primor
ske in Slovenije. Petdeseta oblet
nica zgodovinskega dogodka, 
priključitve Primorske k Sloveniji, 
je izjemen spomin na eno izmed 
najžlahtnejših pridobitev narod
noosvobodilnega boja slovenskih 
Primorcev, neomajno združenih v 
skupni vojni slovenskega naroda 
za narodno in socialno osvo
boditev.

Priključitev te ponosne deželice 
k matični domovini je povečala 
državno ozemlje in prebivalstvo 
Slovenije skoraj za četrtino. Naša 
država je dobila dostop do Jad
ranskega morja in z njim odprto 
okno v svet. Določbe krivičnega 
londonskega pakta iz leta 1915 in 
sramotne rapalske pogodbe iz leta 
1920 so bile z našo udeležbo in 
zmago na strani svetovnega boja 
proti nacifašizmu v jeseni leta 
1947 vsaj v glavnem odpravljene.

Pod geslom “NA SVOJI ZEM
LJI” bo v nedeljo, 14. septembra, 
v Novi Gorici potekala osrednja 
državna slovesnost. Priprave na
njo teko že dlje časa. Da gre za 
počastitev zgodovinskih dogod
kov izpred 50 let na Primorskem, 
so potrdila že prva srečanja minu
lo soboto. Nad 2000 ljudi iz vseh 
krajev Slovenije je na Vojskem 
nad Idrijo pričakalo okoli 200 po
hodnikov, ki so premerili pot iz 
avgusta 1944, ko so borci NOB 
prenesli ranjence znanih partizan
skih bolnišnic Pavle in Franje. Že 
na Hudem polju so se pohodniki 
sešli z več kot 300 predstavniki 
osebja, zdravljencev in prijateljev 
legendarnih bolnišnic Pavla in 
Franja, med katerimi je bila tudi 
priljubljena partizanska zdravnica 
Pavla Jerina Lah.

Do tisoč metrov visoko ležeče
ga Vojskega je medtem prišla 
množica iz doline na prijateljsko 
srečanje in slavnostni miting. Na
stopili so združeni pevski zbori 
Goriške z obeh strani meje, idrij
ski rudarji z godbo in domači kul
turni delavci. Številni govorniki so 
poudarjali pomen zmage v NOB 
m naših prizadevanj za mir ter 
sožitje. Predsednik državnega 
zbora Janez Podobnik je ocenil 
obletnico priključitve Primorske 
kot strnitev stoletnih prizadevanj 
po zedinjeni Sloveniji, ki nai bi 
bila hkrati predvsem tudi prilož
nost za razmislek, za boljše razu
mevanje preteklosti in za pravično 
iskanje resnice brez bojazni. Pred
sednik DZ je med drugim spom
nil tudi na tajno organizacijo pri
morskih Slovencev TIGR v boju 
proti fašizmu ter na brezpravni 
položaj naše manjšine v Italiji.

Proslave bodo 6. septembra še 
v vseh obalnih občinah, na pred
večer pred osrednjo slovesnostjo 
pa tuar v Ljubljani. Zanimanje za 
obisk Nove Gorice narašča tudi v 
naših krajih, saj bomo z udeležbo

na slavju na Primorskem počastili 
pomemben praznik, kot so mno
gi udeleženci od tam prišli na vse
slovensko junijsko partizansko 
slavje v Prečni.

Pred srečanjem Slovencev v 
Novi Gorici je prav, da se spomni
mo tudi naslednje resnice: antifa
šizem seje rodil v Italiji leta 1919, 
prav tisti trenutek, ko je nastopil 
fašizem. Slednji seje v Italiji uve
ljavil in obdržal s privolitvijo 
najširših množic, slovenska na
rodna manjšina v Julijski krajini 
pa se je proti niemu strnila v 
splošen ljudski odpor.

“Tak vseljudski odpor, pasiven 
in aktiven, samohoten in organizi
ran ter celo oborožen, je bil prvi 
v Evropi. Majhna in ekonomsko-

socialno nepomembna narodna 
skupnost je bila skoraj 20 let 
osamljen vzorec odporom in upo
rom, ki so med drugo vojno na
stali po vsej Evropi zoper nacifa- 
šistično agresijo...”

To je v predgovoru svoje knjige 
“Prvi antifašizem v Evropi - Pri
morska 1925-1935” (izšlo pri Lipi 
v Kopru 1990) zapisala znanstve
na svetnica v Inštitutu za novejšo 
zgodovino v Ljubljani Milica Ka- 
cin-Wohinz. Za ta upor, tudi 
oboroženi, fašističnemu raznaro
dovanju so se zavedni Primorci 
vpisali v zgodovino evropskega 
antifašizma. Bližnja obletnica je 
zato zanje še prav posebno po
memben praznik.

TONE GOŠNIK

V sredo, 27. avgusta, smo v 
Ljubljani položili k poslednjemu 
počitku znanega novomeškega 
javnega in družbenopolitičnega 
delavca Franja Kotnika (Polar- 
naija) po rodu iz Loške doline. Bil 
je odločen borep za pravice de
lovnega ljudstva. Na pot boja za 
napredek in za boljše življenje, 
tudi za malega človeka, je stopil že 
v zgodnji mladosti, ko seje v rojst
nem Ložu vključil v kulturno 
društvo, v katerem so prevladova
le napredne ideje. Pod vplivom 
Janeza Hribarja, kasnejšega prvo
borca in narodnega heroja, je med 
služenjem vojaškega roka in na 
orožnih vajah neposredno pred 
vojno med tovariši vojaki širil 
komunistične letake, ki so opozar- 
jalivna nevarnost fašizma in vojne.

Že v jeseni 1941 je postal član 
odbora Osvobodilne fronte v 
Ložu, začelje ilegalno delovati in 
pripravljati ljudi na odpor proti 
okupatorju. Spomladi leta 1942, 
ko je bila Loška dolina osvobo
jeno ozemlje, je bil izvoljen v prvi 
narodnoosvobodilni odbor v Lo
žu. Nato je postal poverjenik 
varnostnoobveščevalne službe za 
okraj Grahovo in oblikoval obve
ščevalno mrežo predvsem ob 
železnici Logatec-Rakek-Postoj- 
na. Po kapitulaciji Italije se je iz
popolnjeval v obveščevalnem 
oficirskem tečaju v Metliki in 
Gradcu in bil nato imenovan za 
vodjo obveščevalne službe za 
okrožje Bela krajina.

Tudi po osvoboditvi je nadalje
val delo v organih za notranje 
zadeve v Črnomlju, Krškem in 
nazadnje v Novem mestu kot 
načelnik uprave za notranje zade
ve okraja Novo mesto. Dve leti je 
bil sekretar Občinskega komiteja 
Zveze komunistov Novo mesto, 
nato pa do upokojitve v letu 1975 
predstojnik medobčinskih inšpek
cijskih služb za Dolenjsko. Ob

rednem strokovnem delu je bil 
tudi zelo uspešen politični delavec.

Vsem, ki so ga pobliže poznali, 
je bila znana njegova doslednost, 
odgovornost in občutek za delo z 
ljudmi. Bil je dober tovariš in 
iskren prijatelj. Tudi po upokojitvi 
je kljub slabemu zdravju ostal 
družbenopolitično aktiven. Delal 
je v organizaciji Zveze borcev 
NOV, v upokojenski organizaciji,

Novo mesto. Za svoje delo je pre
jel vrsto odlikovanj in priznanj, 
med njimi: red za hrabrost, red za 
vojne zasluge, orden bratstva in 
enotnosti, red zaslug za narod, 
red dela z rdečo zastavo in repub
liško priznanje OF.

V spominu nam bo ostal kot 
odločen borec za napredek, ved
no sredi dogajanja, vsestransko 
angažiran. Večji del svojega delo
vanja je posvetil Novemu mestu, 
ki bi mu za to moralo biti hva
ležno.

Sodelavci, soborci, tovariši in 
prijatelji ga bomo ohranili v sve
tlem spominu.

MIROSLAV VUTE

Anton Štampohar

Leto 1942 na Dolenjskem11
Konec julija 1942, ko so odvažali 

v internacijo prebivalstvo z območja 
Metlike, so pri postaji v Črnomlju 
italijanski vojaki ustrelili komaj 18- 
letnega Martina Matjašiča iz Ro- 
salnic. Pretepali so ga že napostaji 
v Metliki in med vožnjo do Črnom
lja, ker je skušal zbežati in so pri 
njem našli nož. Pretepal ga je tudi 
vojaški zdravnik Lodi, ki je skupaj s 
Še enim oficirjem 23. pehotnega 
polka samovoljno obsodil Matjašiča 
na smrt. Ustrelili so ga v trebuh, 
nakar ga je zdravnik še obrcal in 
Ustrelil v glavo.

Toda med italijanskimi vojaškimi 
zdravniki so bili posamezniki, ki so 
tudi v odnosu do civilnega prebival
stva ravnali v skladu s poslanstvom 
svojega poklica. Nekaj jih je po ka
pitulaciji Italije ostalo v Sloveniji in 
so se pridružili partizanskim zdrav
nikom. Med njimi so bili dr. Augu- 
sto Nordio, ki je postal upravnik 
Partizanske bolnišnice Zgornji 
Hrastnik, dr. Amilcare Scalinci, 
vodja Slovenske vojne partizanske 
bolnice Bobovec in zdravnik itali
janske posadke v Straži dr. Filippo 
Gagliano, ki se je novembra 1943 
Zaposlil v Javni bolnici usmiljenih 
bratov v Kandiji.

Vojaška pokopališča
Izgube italijanske vojske so bile v 

letu 1941 več kot štirikrat manjše 
kot na partizanski strani. Skupno je

padlo 6 Italijanov: trije septembra 
na cesti Črnomelj - Griblje, eden 
oktobra v Kloštru pri Gradcu in dva 
novembra na Gornjih Lazah. Dva 
sta si v Metliki sama vzela življenje. 
Iz divizije “Isonzo” sta bila tudi 
oficir in vojak, ki sta kot prva v 
Ljubljanski pokrajini padla v na
padu Stiške čete v začetku septem
bra pri vasi Breg pri Velikem Gab
ru. Ti in padli v letu 1942 so bili 
pokopani na mestnih in vaških 
pokopališčih po Dolenjski in Beli 
krajini, medtem ko načrti za skup
no divizijsko pokopališče v Novem 
mestu niso bili uresničeni.

Edino italijansko vojaško poko
pališče je bilo urejeno na novo v 
Loki pri Črnomlju septembra 1942. 
Dotlej so padle pokopavali na mest
nem pokopališču v Vojni vasi, ki je 
bilo prostorsko utesnjeno. V na
padu 4. kordunaške brigade pri 
Kvasici in Nerajcu 22. septembra 
1942 so Italijani utrpeli dotlej 
največje izgube v Ljubljanski pokra
jini: padli so 4 oficirji in 54 vojakov, 
ki so jih slabo oblečeni in obuti ter 
raztrgani partizani slekli. Večino, 
kajti nekaj so jih odpeljali v Novo 
mesto, so kot prve pokopali v Loki 
na njivi za Švajgerjevim mlinom. 
Krste so nosili v jamo tri četrt ure. 
Do konca leta 1942 je bilo na poko
pališču v Vojni vasi in Loki poko
panih okoli 90 italijanskih vojakov.

Načrta za postavitev veličastnega 
spomenika na pokopališču v Loki

kakor tudi ne v Ločni v Novem me
stu, Tlebnjem in še kje Italijani niso 
uresničili. V Loki je bil postavljen 
velik križ in latinski napis “RESUR- 
RECTURIS” (Tistim, ki bodo vsta
li). Ob obisku v Črnomlju novembra 
1942 je visoki komisar Grazioli na 
pokopališču položil venec.

V Novem mestu so prve padle 
pokopavali v Šmihelu, kjer je bilo do 
maja 1942 pokopanih 18 italijanskih 
vojakov, zatem v Ločni kar na me
stu, kjer so počivali člani društva 
novomeških bojevnikov iz L sve
tovne vojne. Vodstvo društva je 
skušalo to preprečiti, a brez uspeha, 
kajti Italijani so že izdelovali načrte 
za ureditev prostora za pokopališče 
svojih padlih. Poleg tega so rekli: 
“Vaši vojaki naj ostanejo spodaj, mi 
ne bomo tako globoko kopali”.

Do konca novembra 1942 je bilo 
v Novem mestu pokopanih okoli 70 
padlih Italijanov. Namesto spome
nika jim je bil postavljen bolj skro
men podstavek, na katerega je 
Grazioli aprila 1943 položil lovorjev 
venec. Današnji spomenik, posve
čen padlim borcem NOV in žrtvam 
fašističnega nasilja na pokopališču v 
Ločni, stoji delno na prostoru, kjer 
so bili pokopani italijanski vojaki.

Na pokopališču v Vinici je bilo v 
letu 1942 pokopanih okoli 15 voja
kov, v Trebnjem blizu 50 in v Metli
ki okoli 45, manjše število pa še v 
nekaterih drugih krajih.

Prvi, ki so bili pokopani na poseb

nem delu pokopališča v TVebnjem, 
so bili fašisti, skupno 7, ki so padli v 
zasedi 1. čete 2. bataljona 2. grupe 
odredov 17. aprila 1942 pod Med
vedjekom. Nad grobovi so postavili 
velik lesen križ s posvetilom.

TH fašiste, ki so padli aprila 1942 
ob napadu na 3. četo 2. bataljona 1. 
partizanske brigade v Košučju v 
Gorenjem Zabukovju, so pokopali 
v Mokronogu. Krste, ovite v italijan
ske zastave, so z gradu v sprevodu 
odnesli v cerkev. Pred odhodom na 
pokopališče so se fašisti od mrtvih 
poslovili z bodali v rokah in s petjem 
fašistične himne “Giovinezza”.

V bojih s partizansko vojsko je 
padlo več italijanskih oficirjev. 
Najvišji med njimi je bil polkovnih 
Domenico Orifici, poveljnik 24. pe
hotnega polka “Čomo” divizije 
“Isonzo”. Med boji konec januarja 
in v začetku februarja 1943 na Žum- 
berku, ko so slovenski in hrvatski 
partizani izbojevali največjo zmago 
nad italijansko vojsko za časa njene 
okupacije dela Jugoslavije, je bil 
smrtno ranjen in je v bolnišnici v 
Karlovcu umrl.

V omenjenem boju pri Kvasici in 
Nerajcu so padli: kapetan Giovan- 
ni Mangione, poveljnik čete kraljeve 
finančne straže v Beli krajini, poroč
nik Giuseppe Mariza, poveljnik 
polkovne minometalske čete, pod
poročnik Armando de Mareli in 
poročnik Giacomo Gabbiusi, pove
ljnik posadke v Vinici. Drugega po
veljnika je viniška posadka izgubila 
maja 1943. Poročnik Romeo Man- 
zoni seje s podporočnikom Vincen- 
zom Marronejem in tremi vojaki 
podal v Pribanjce na Hrvaškem, da 
bi poiskal ranjenega podčastnika. 
Hrvatski partizani so jih obkolili,

ujeli oba častnika in ju ubili.
Ob življenje je bil tudi poveljnik 

sosednje postojanke na Sinjem 
Vrhu, fašistični stotnik Silvio Bolog- 
nani. Konec novembra 1942 ga je 
skupaj z enim financarjem in voja
kom ujela patrulja hrvaške 6. bri
gade neposredno po tem, ko je 
uničila sovražnikovo postojanko v 
Severinu na Kupi. Njihova trupla so 
našli čez dva tedna in jih pokopali v 
Vinici.

Nekaj italijanskih vojakov je bilo 
leta 1942 žrtev nesreč. Na Vinici sta 
bila takoj mrtva dva vojaka, ki se 
jima je sprožilo orožje in ju je krog
la zadela v prsi. V Novem mestu je 
v nesreči z orožjem umrl en vojak, 
dva sta utonila, ko sta lovila ribe pri 
Seidlovem mlinu.

Točno število padlih v enotah di
vizije “Isonzo" in oboroženih eno
tah civilne uprave ni znano, saj so 
Italijani svoje padle pokopavali tudi 
skrivaj oziroma kak italijanski oficir 
ali fašist je bil prepeljan v Italijo. V 
Novem mestu je bil primer, da so 
mrtve pripeljali naravnost na poko
pališče, nato pa so vojaki prepevaje 
prišli v vojašnico, kot da se vračajo 
iz zmagovitega boja.

Že junija 1945 je ministrstvo za 
notranje zadeve Narodne vlade Slo
venije izdalo okrožnico, ki sicer ni 
bila v skladu z mednarodnimi dogo
vori, po kateri so bila odstranjena 
vsa pokopališča in posamezni gro
bovi okupatorjev in njihovih sode
lavcev, s čimer naj bi bila izbrisana 
vsaka sled za njimi.

Moralni razkroj
“Kadar propade kaka država, na 

površje priplava najhujša sodrga.

Zgrabite jo in uporabljajte za žan- 
darje svoje oblasti!” V skladu s tem 
navodilom nemškega nacističnega 
politika Heinricha Himmlerja so se 
v boju proti narodnoosvobodilnemu 
gibanju ravnali tudi italijanski oku
patorji. Sprejeli so usluge vseh lju
di, četudi z moralnega dna, kamor 
sodijo izdajalci lastnega naroda in 
vseh vrst okupatorjevih sodelavcev.

Vohunsko službo v diviziji “Ison
zo” je organiziral podpolkovnik 
Bartolomeo Mirabella, načelnik in
formacijske sekcije. Njegovi agenti 
iz vrst slovenskega prebivalstva, 
označeni s šiframi, so za vohunje
nje in ovajanje prejemali denarne 
nagrade, tako kot sojih dobivali tisti 
suhokrajinski kmetje, ki so lovili 
posamezne partizane in jih izročali 
Italijanom. Posledica njihovega de
lovanja so bile aretacije sodelavcev 
OF, odgoni v zapore in internacijo 
ali smrt. V primeru, ko so vohuni in 
izdajalci prišli v roke pripadnikom 
narodnoosvobodilnega gibanja, so 
bili kaznovani s smrtjo. Tudi ti so na 
farnih spominskih ploščah skoraj 
brez izjeme napisani “kot žrtve ko
munizma”.

Pri kaznovanju izdajalcev je v 
nekaj primerih prišlo do grobih ne
pravilnosti in napak. Največja je 
poboj 64 Ciganov iz Kanižarice, ki 
sojih julija 1942 skupinsko usmrtili 
partizani Belokranjskega odreda, 
kajti le nekateri od njih so bili v 
resnici italijanski ovaduhi. Pred tem, 
v prvi polovici aprila, so partizani 
Dolenjskega bataljona kaznovali 
izdajalca in vodnika Franca Kolen
ca s Sevnice, toda obenem so usmr
tili njegovo ženo in nekajletno 
hčerko ter ranili sina.
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Tel.

ŠOLSKI CENTER 
NOVO MESTO
Segova ulica 112, Novo mesto 

(068)326-263; faks: (068)326-263

[ Izobraževanje odraslih J

VPISUJEMO
v šolskem letu 1997/98 v naslednje programe 

za izobraževanje odraslih:

I. PROGRAMI USPOSABLJANJA - TEČAJI IN SEMINARJI

1. VOZNIK VILIČARJEV
2. UPRAVUALEC MOSTNIH IN UPRAVUALEC VRTUIVIH STOLPNIH ŽERJAVOV 

- ŽERJAVAR
3. UPRAVUALEC LAHKE IN UPRAVUALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE
4. VARJENJE: OSNOVNI IN NADAUEVALNI PROGRAM (PO NAČINIH: REO, TIG, 

MAG, PLAMENSKO...)
5. OSNOVNI IN NADAUEVALNI TEČJI RAČUNALNIŠTVA: WINDOWS, EXCEL, 

W0RD, ACAD, VVORDPERFECT...
6. SEMINARJI ZA OSNOVE REGULACIJ IN KRMIUENJA
7. SEMINARJI ZA RAČUNALNIŠKO VODENJE OBDELOVALNIH STROJEV
8. SEMINARJI ZA PNEVMATIKO IN HIDRAVLIKO (FESTO oprema)
9. STROJNIK CENTRALNEGA OGREVANJA, STROJNIK PARNIH KOTLOV
10. HIŠNIK (PROGRAM USPOSABUANJA PO IV. STOPNJI)
11. ENOSTAVNA GRADBENA DELA (zidarska in tesarska)

Pogoji za vključitev: izpolnjena osnovnošolska obveznost in ustrezno zdravniško spričevalo.

II. PROGRAM USPOSABLJANJA

1. ZIDAR ZA ZIDANJE IN OMETAVANJE
2. TESAR OPAŽEV
3. POLAGANJE KERAMIČNIH OBLOG
4. UPRAVUANJE LAHKE GRADBENE MEHANIZACIJE
5. VARJENJE V SERIJSKI PROIZVODNJI

Pogoji za vključitev: izpolnjena osnovnošolska obveznost in ustrezno zdravniško spričevalo.

III DVELETNI PROGRAM POKLICNIH ŠOL

1. OBDELOVALEC LESA
2. PRIDOBIVANJE, PREDELAVA IN OBDELAVA KOVIN
3. UPRAVUALEC GRADBENE MEHANIZACIJE
4. BOLNIČAR

Pogoji za vključitev: izpolnjena osnovnošolska obveznost in vsaj 6 razredov osnovne šole 
ter zdravniško spričevalo.

IV. TRILETNI PROGRAMI POKLICNIH ŠOL

1. OBLIKOVALEC KOVIN; POKLICI: STRUGAR, FREZALEC, BRUSILEC IN ORODJAR
2. PREOBLIKOVALEC IN SPAJALEC KOVIN;

POKLICI: KONSTRUKCIJSKI KUUČAVNIČAR, VARILEC, KLEPAR IN AVTOKLEPAR
3. MONTER IN UPRAVUALEC ENERGETSKIH NAPRAV;

POKLICI: MONTER VODOVODNIH NAPRAV, MONTER OGREVALNIH NAPRAV
4. MEHANIK VOZIL IN VOZNIH SREDSTEV; POKLIC: AVTOMEHANIK
5. STROJNI MEHANIK; POKLIC: STROJNI MEHANIK
6. VOZNIK; POKLIC: VOZNIK
7. ELEKTRIKAR; POKLIC: ELEKTRIKAR-ELEKTRONIK
8. MIZAR IN TAPETNIK; POKLIC: MIZAR

.9. AVTOELEKTRIKAR; POKLIC: AVTOELEKTRIKAR 
110. KEMIJSKA DEJAVNOST; POKLIC: KEMIK

Pogoji za vključitev: Za udeležence, ki so uspešno zaključili 8. razred osnovne šole in so 
zdravstveno sposobni opravljati poklice tega programa. Vključijo se lahko tudi udeleženci, 
ki imajo nedokončano poklicno kovinarsko šolo, poklicno avtomehaniško šolo ali z nedo
končanim programom kovinarstva in strojništva različnih smeri, ter udeleženci, ki so us
pešno opravili SKR program kovinarske usmeritve.
Izobraževanje traja 3 leta za udeležence s končano osnovno šolo. V vseh programih je 
možna prekvalifikacija iz drugih programov.

V. PROGRAMI TEHNIŠKIH SOL

1. STROJNI TEHNIK; POKLIC: STROJNI TEHNIK
Pogoji za vključitev: Vključijo se lahko udeleženci s končano poklicno kovinarsko ali poklic
no avtomehaniško šolo ali z uspešno končanim programom za kovinarstvo in strojništvo. 
Izobraževanje traja 2 leti.

2. ELETROTEHNIK; POKLIC ELEKTROTEHNIK-ELEKTRONIK 
Pogoji za vključitev: Vključijo se lahko udeleženci s končano poklicno elektro šolo oz. s 
končanim programom elektronika, smeri elektrikar-elektronik. Izobraževanje traja 2 leti.

3. LESARSKI TEHNIK; POKLIC LESARSKI TEHNIK
Pogoji za vključitev: Za udeležence, ki so končali IV. stopnjo te usmeritve. Izobraževanje 
traja dve leti.

4. KEMIJSKI TEHNIK; POKLIC: KEMIJSKI TEHNIK
Pogoji za vključitev: Za udeležence, ki so končali IV. stopnjo te usmeritve. Izobraževanje 
traja dve leti.

5. ZDRAVSTVENI TEHNIK; POKLIC: ZDRAVSTVENI TEHNIK 
Pogoji za vključitev: Trajanje izobraževanja: 4 leta za udeležence s končano osnovno šolo 
ali končanim SKR programom oz. 3 leta za udeležence s končanim programom bolničar.

6. PROMETNI TEHNIK; POKLIC: PROMETNI TEHNIK
Pogoji za vključitev: Trajanje izobraževanja: 4 leta za udeležence s končano osnovno šolo 
ali končanim SKR programom. Za udeležence s končano triletno poklicno šolo je izobra
ževanje ustrezno krajše.

VI. AVTOSOLA

1. TEČAJI IZ PROMETNIH PREDPISOV ZA VOZNIKE MOTORNIH 
VOZIL VSEH KATEGORIJ

2. POUČEVANJE VOŽNJE MOTORNIH VOZIL B, C, D IN E KATE
GORIJE
Po konkurenčnih cenah z osebnimi vozili RENAULT R-5 DIZEL, CLIO 1,2 RN, R-19 ADA- 
GIO ter s tovornjaki TAM 130, MERCEDES 1314 in avtobusom NEOPLAN N214H.

Za dijake In študente nudimo 10% popustal
---------- ----■----------:----------------------- ^
Prijave za vpis vložijo kandidati v oddelku za izobraževanje 

odraslih, soba 158, do vključno 15 9 1997 
Tega dne bo ob 17. uri informativni sestanek kandidatov 

za izobraževanje ob delu m vpis v programe.
V programe usposabljanja, tečaje, seminarje in v avto iolo 

vpisujemo vse leto.

Podrobnejše informacije o programih in načinu izobraževanja 
dobite po telefonu 326-263 ali osebno v sobi 158

TELEVIZIJA NOVO MESTO

Icanall
s Trdinovega vrha

na kanalu

<3 dd <y
----GRADBENIŠTVO------

[i^D^O^Dra
NOVO MESTO Kočevarjeva 4

PIONIR STANDARD 
GRADBENIŠTVO, d.d. 
Novo mesto, Kočevarjeva 4

OBVEŠČAMO
vse zainteresirane, da gradimo in prodajamo:

POSLOVNO-STANOVANJSKI BLOK
v Kidričevem naselju, v Metliki

• uspešno smo prodali lokale in poslovne prostore 
Nudimo vam še:
• stanovanja: garsonjeri, enosobno, dvoinpolsobno ter trisobno

stanovanje, velikosti od 40 do 105 m2.
Informacije dobite:
• na sedežu družbe v Novem mestu (tel.: 068/321-845, int. 116)
• na Občini Metlika (tel.: 068/58-135, int. 16)

Dober glas seže 
v deveto vas.
Rumene strani pa povsod.

M

Ji

■IliSB

Rumene strani Telefonskega 
imenika Slovenije so se v zadnjih letih
uveljavile kot najbolj popoln seznam ponudnikov vseh 
vrst blaga in storitev. Ker uporabniki posežejo po 
Rumenih straneh natanko v trenutku, ko potrebujejo 
nekaj čisto določenega, je oglaševanje na Rumenih 
straneh 100 % natančno usmerjeno.
Gotovo tudi sami posegate po Rumenih straneh, 
kadar potrebujete hitro in zanesljivo informacijo. 
Zato gotovo veste, da Rumene strani lahko ponudijo 
precej več kot samo navedbo dejavnosti in vašega 
naslova ter telefonske/faks številke.

llllilj

Če želite na Rumenih straneh objaviti bolj obsežno 
predstavitev svoje ponudbe, pokličite telefonsko 
številko (061) 159 20 88 in naš zastopnik vam bo 
podrobno razložil ugodne pogoje oglaševanja v 
Telefonskem imeniku Slovenije.
Telefonski imenik Slovenije bo izšel tudi na CD-ROM-u, 
najdete pa ga še na Internetu, na naslovu 
http://tis.telekom.si. Če se odločite za predstavitev 
tako v tiskanem kot elektronskem mediju, je cena še 
posebej ugodna.

B

Telekom V!)
Slovenije m*\\
Nacionalni operater telekomunikacij
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Vašo vlogo rešimo takoj!

Zanimivo 1
Za dodatne informacije pokličite na 
telefonsko številko 0608 / 62-031!

"^Nova KBM
Podružnica BREŽICE

V vašem svetu vam bomo z našimi barvami 
pomagali najti rešitev.

Tehnično informativna služba vam bo 
svetovala, pomagala odpravljati težave pri delu 

in prisluhnila vašim željam.

V iskanju barvite popolnosti pokličite

MAVRIČNI TELEFON

0609/641-375

Vsak dan od 8. do 19. ure razen nedelje 
vas pričakujejo ljudje z izkušnjami, znanj« 

veseljem do ustvarjanja.

ISO 9001 
VRHUNSKA

Telekom Slovenije nam je spet zaupal trženje oglasov 
v telefonskih imenikih. Za svetovanje strankam na področju

celotne Dolenjske, Notranjske in Bele krajine, 
predvsem pa Semiča, Črnomlja, Žužemberka in Brežic iiiščemo

DINAMIČNE SODELAVCE

SZT 4.0.0. Ljubljana SZT
SZT, Kleče 12,1000 Ljubljana.

Za podrobnejše IfifbTmacije pokličite na tel. 061/159-21-06.

V
DOLENJSKI LIST

KLI LOGATEC - Lesni oddelek 
Tovarniška 36,1370 Logatec 
Telefon: 061/741-711
Fax: 061/741-731

VEZANA BREZOVA PLOŠČA
Podjetje KLI Logatec ugodno prodaja nevodoodporno vezano brezovo ploščo E-1, 
debeline 4, 6, 8,10,12,15,18 in 21 mm, v kvaliteti B/BB, BB/BB, BB/CP, BB/C, C/C 
in v dimenzijah 1525 x 1525 mm, 1425 x 1525 mm, 1425 x 1425.
Nudimo vam tudi lasten prevoz.
Količina in kvaliteta po vaših željah.

Vse dodatne informacije dobite na telefon: 061/741-711 int. 276.

f Mercator
Izvrstna ponudba
od 28.8. do 11.9.'97
in se 25 označenih izdelkov!
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NASE KORENINE

V srcu pa šumijo gozdovi

Kot obet in grožnja je bil, ko 
se je skrivnostno temnozelen 
dvigal nad vasjo. Vabil je v svoj 
objem in hkrati vzbujal strah in 
spoštovanje. Mnogo zgodb o 
ljudeh, ki so podcenjevali nje
govo moč, pa jih je zato tako ali 
drugače kaznoval, je krožilo 
med ljudmi. Pripovedovali so 
jih, ko so se zvečer zbrali okoli 
ognja, vsi utrujeni in prepoteni, 
daleč od doma, in zdelo se je, 
da temne sence prisluškujejo 
njihovemu pripovedovanju in 
tehtajo, ali so bile besede izre
čene dovolj ponižno in spoštlji
vo. Tistemu, ki se je pregrešil 
zoper njegove zakone, se je 
hudo godilo. Pripeljali so ga v 
dolino na furmanskem vozu 
vsega polomljenega in negibne
ga ali pa je kot uročen zataval v 
zelenem prostranstvu in kdo ve 
kje zgrmel v brezno, iz katere
ga ni bilo rešitve.

Lojze Markovič je bil rojen v 
Podturnu, v vznožju prostrane
ga roškega gozda. Mnoge nje
gove muhe je spoznal iz pripo
vedovanja drugih, nekatere pa 
je okusil tudi na lastni koži in se 
jih naučil spoštovati. Še sedaj, 
ko mu teži telo že devet križev, 
se spominja ene od njih: “Ko si 
se odpravil z vprego v gozd, si 
šel ponavadi za cel dan. Treba 
je bilo predvideti, kaj te tam 
gori lahko čaka in se za to pri
praviti, kajti mesta, kjer si se 
lahko odpočil in prevedril, so 
bila zelo redko posejana. Ne
koč sem prišel, še neizkušen 
novinec, nekako do pol poti. 
Nebo seje stemnilo in kazalo je 
na neurje. Hitro sem obrnil in 
se vrnil domov. Niti kaplja 
dežja ni padla tisti čas in čez 
nekaj časa je spet posijalo son
ce. Doma sem potem strmel v 
jasnino in obžaloval zaslužek, ki 
sem ga zamudil. Takrat sem 
sklenil, da se ne obrnem več, pa 
če padajo gnojne vile. Res sem 
nekaj časa trmasto vztrajal. 
Dostikrat sem bil premočen do 
kože, ko sem fural po dežju 
mimo zavetišč, ki so si jih po
iskali drugi. Potem se je tudi 
moja trma ohladila, še predno 
sem uničil sebe in živino. Naučil 
sem se živeti in delati s pravo 
mero.” Te modrosti se je Lojze 
potem oklepal vse življenje.

Ko sem se oglasil pri njem 
tistega sončnega poletnega 
dopoldneva, pa se nad Loj- 
zovim bivališčem ni košatil ze
leni gozd, ampak so se v daljavi 
bleščali kamniti vrhovi Kara
vank. Lojze namreč večino 
svojih jesenskih dni preživi pri 
Milanu Markoviču v bližini

Kranja. Milan je vnuk njegove 
sestre in ima na Gorenjskem 
lastno pekarno, brunarico, ki 
stoji poleg njegove hiše, pa je 
preuredil v stanovanje za svoje
ga ostarelega sorodnika. Včasih 
ga vzame tudi v avto in se odpe
ljeta v Podturn, kjer na obronku 
tistih gozdov, ki so mu vse živ
ljenje dajali kruh, samuje Loj- 
zova rojstna hiša.

Tu se je sedmega leta rodil 
Francu in Rozaliji. Se en brat in 
pet sester je bilo v družini, ki jo 
je preživljala manjša kmetija. 
Če so hoteli kaj več, pa so mo
rali moški v gozd nad vasjo, ki 
je bil takrat v večini last Auer
spergov iz Soteske. Sekali so, 
žagali in tesali. Tisti, ki so imeli 
vprežno živino, so tudi vlačili in 
vozili. Delovni dan je trajal od 
jutra do večera, pogosto pa so 
ostajali v gori kar cel teden. 
Najpogosteje je bila na jedilni
ku polenta, pa tudi žgancev in 
krompirja so imeli konec tedna 
že dovolj in hrepenenje po 
domačem štedilniku je bilo za
res pristno. Tudi s pitno vodo je 
bil na kraški gozdni planoti križ. 
Hujša je bila suša, dlje in glob
lje je bilo treba ponjo. Lojzov 
brat France se je naveličal 
gozdne tlake in je sredi dvaj
setih let emigriral v Argentino. 
Domačim se je od tam še ogla
sil z nekaj pismi, potem se je za 
njim izgubila vsaka sled.

Lojze pa je vztrajal. Podiral 
je in tesaril, dokler ni prišla 
druga svetovna vojna in ga niso 
iz gozda pregnali Italijani. Niso 
pa ga pregnali samo iz gozda, 
ampak so ga odpeljali tudi na 
Rab, kjer je bil z mnogimi dru
gimi sotrpini deležen sadov ita
lijanske civilizacije. Izkušnjam 
in utrjenosti iz gozda, se ima 
Lojze zahvaliti, da je ostal živ. 
Skoraj polovica tistih iz Podtur
na in okoliških vasi, ki so jih 
Italijani hkrati internirali, je 
podlegla.

Tistega časa se spominja 
takole: “Italijani so se vkrcali na 
avtomobile in se hoteli odpelja
ti do ladje, mi pa smo jim golo
roki zaprli pot in zahtevali, naj 
položijo orožje. Bili smo vztraj
ni in nismo popustili. Potem so 
nekateri od njih le odvrgli nekaj 
pušk. Zdaj smo imeli orožje in 
šlo je lažje. Vse smo jim pobra
li, le oficirji so lahko obdržali 
pištole. Vkrcali so se na ladjo, 
mi pa smo jo prej pregledali in 
prav na dnu našli upravnika 
taborišča, ki seje skušal skriti in 
uiti naši jezi.”

No, upravnik jim je vseeno 
ušel. Prerezal sije vratne žile in 
izkrvavel. Skupaj z domačim 
izdajalcem, ki so ga razjarjeni 
interniranci pobili, so ga poko
pali pred vhodom v taborišče. 
Večina se jih je potem pridruži
la rabski brigadi. Uidi Lojze je 
bil nekaj časa v njej, potem pa 
se je vrnil domov in do konca 
vojne je v prvem bataljonu Can
karjeve brigade čuval osvobo
jeno slovensko ozemlje, katere
ga srce so bili prav gozdovi, ki 
jih je on tako dobro poznal.

TONE JAKŠE

JEZIKOVNE RAZISKAVE V VASEH OB KOLPI

V tem naslovu so kar tri lepe slo
venske besede, ki jih ni niti v Slo
varju slovenskega knjižnega jezika. 
Naslov pa pomeni: Obšel je mrač- 
nika na kolovozu. Vse tri besede je 
v zgodbi uporabila 95-letna Fanika 
Muhvič iz Bosljive Loke ob Kolpi.

Najprej pojasnimo, kaj je mrač- 
nik in to z besedami domačinov 
ob Kolpi.

MRAČNIK JE VIDEL ČEZ
STREHE - Z mračnikom so vča
sih strašili otroke, da so bili zve
čer, ko je zvonilo avemarijo, 
doma. Tisti, ki so mračnika vide
li, so pripovedovali, da je imel 
strašno velik klobuk, rajtar so mu 
rekli. Mračnik je bil tako visok, da 
je videl čez strehe. V resnici pa 
mračnik ni bil hudoben. Nobene
ga ni tepel ali ubil. Samo strašil je 
ljudi, predvsem mlade, da so bili 
ponoči doma. (Tako nam je o 
mračniku pripovedovala Amalija 
Klepec iz Ribjeka, rojena leta 
1924.)

Zaradi lepih, starih, slovenskih 
besed pa je še posebno zanimiva 
pripoved Fanike Muhvič iz Bos
ljive Loke:

FANIKA MUHVIČ, ki je letos ja
nuarja dopolnila 95 let, pozna med 
:rugim tudi več starih slovenskih 

besed, ki jih ne omenja niti Slovar 
slovenskega knjižnega jezika.

la). Bil je prvi mrak in se ga ni 
mogla rešiti. Mračnik pride ven in 
nagaja ljudem samo, ko je prvi 
mrak, “ko je videt še na pu”. Men
da se ga je Lenka rešila šele, ko se 
je bolj stemnilo in je izgubil moč, 
ki jo je imel o mraku.

OD KOD SO SE VZELI 
MRAČNIKI? Na območje Zgor
nje Kolpske doline so med “sta
roselce” Dolenjce naseljevali 
Ortenburžani (ki so izumrli leta 
1418) kmete iz svojih posestev s 
Koroške in Gorenjske, zato se tu 
dolenjščina meša s koroškim in 
gorenjskim narečjem. Vse to 
območje pa je takrat in še mnogo 
pozneje sodilo pod kočevsko gos- 
podstvo, kije segalo do grobniških 
mej, dokler si velik del tega gos
postva niso prisvojili s potvarja
njem listin Frankopani in za njimi 
Zrinjski. Očitno pa mračniki (se 
pravi zgodbe o njih) niso sem pri
potovali z Gorenjske ali Koroške, 
saj bi sicer gotovo to besedo naši 
slavisti poznali in jo vpisali v Slo
var slovenskega knjižnega jezika. 
Uganka, od kod mračniki, torej še

Jk
AMALIJA KLEPEC iz Ribjeka, 
kjer naj bi bil rojen Peter Klepec, 
zna nazorno opisati mračnika, 
vsekakor pa bolje kot Slovar sloven
skega knjižnega jezika, kjer te be
sede ni.

Beseda OKOLITI je tudi lepa 
slovenska, ki pomeni okoli iti, se 
pravi obiti. Ta beseda sicer je v 
Slovarju slovenskega knjižnega 
jezika, vendar v drugačnem po
menu, namreč: “postaviti, zasaditi 
kole za oporo zlasti vinski trti, 
sadnemu drevju; okoliti trto”.

O mračnikih, šratljih in drugih 
nadnaravnih bitjih pa še o Petru 
Klepcu itd. lahko več preberemo 
v knjigi “Okamneli mož in druge 
zgodbe iz Zgornje Kolpske do
line”, ki je te dni izšla pri založbi 
Kmečki glas. Zanimive pa niso le 
zgodbe, ki jih je prek 400, ampak 
še uvodne besede, kjer je pred
stavljena zgodovina tega območja 
iz slovenskih in tudi iz hrvaških 
virov. Posebnost so še trije slovarji 
narečij na tem območju (čabran- 
sko-delniški, osilniški oz. gebarski 
in kostelsko-poljanski), ki naj bi 
bili vzpodbuda strokovnjakom, da 
raziščejo ta narečja in izdelajo 
prave slovarje. Tokrat naj omenim 
le, da tudi na območju občine 
Čabar, se pravi na današnjem 
Hrvaškem, v narečju uporabljajo 
mnoge besede, ki niso le sloven-

ŠTEFANA ŠTIMAC, ki šteje 87let, 
je bila rojena v Grintovcu, ve tudi, 
kako je Grga (Gregor) iz Sedale 
našel v zidu zakopane denarje in 
obogatel, da ni bil več žgancev 
lačen.

ske, ampak tudi narečne dolenj
ske. Samo nekaj takih besed (z 
danes hrvaškega ozemlja) za 
pokušino, katerim prevod (sko
raj) ni potreben: CEJSTA, GRE- 
JH, JEST (jaz), KAMN, MEJ- 
STU, MEJSC, MLEJKU, NEJ- 
MA (nima), NUČ (noč), PRIT 
(priti), RACA, KAČA, RIT, STE- 
JNE, STULEJTJE, SVEJT, ŠE, 
ŠENICA, TIHU, TJEBE, TRT 
(trd), TURN, VEČIR, VEJTR, 
ZELJEN (zelen), ZJEMLA, 
ŽINSKA, ŽOU (žal), ŽUL (žulj) 
itd. Za ocvirek naj omenim le še 
narečno, na Hrvaškem zapisano, 
besedno zvezo FAŽUNOVA 
PALCA (fižolova palica, fižolova 
prekla, fižolovka), ki so jo iz 
narečja v hrvaščino prevedli s 
ŠTAP ZA PENJANJE GRAHA.

Besedilo in fotografije: 
JOŽE PRIMC

Še etote* *ču#et

Kako prati
Da bo perilo, oprano v pralnem 

stroju, čim čistejše, tkanine pa bodo 
še dolgo kot nove, vedno preiščite 
vse žepe, preden date oblačila v 
stroj. Kovanci, gumbi, žeblji in 
podobni predmeti lahko povzročijo 
kup nevšečnosti. Na vseh oblačilih 
odpnite gumbe, tiste, ki bi med 
pranjem lahko odpadli, pa prišijte. 
Nikar ne dajte v pralni stroj hkrati 
različno umazanega perila ali zelo 
različnih tkanin. Če pa ne gre druga
če, izberite program, primeren za 
najobčutljivejše tkanine. Preden 
oblačila položite v stroj, jih obrnite 
na narobno stran, da se ne bodo 
prehitro obrabila. Nova barvasta 
oblačila prvič raje operite na roke in 
sicer v mlačni vodi, pri izpiranju pa 
ji dodajte dve ali tri žlice belega kisa, 
ki utrdi barve. Pomembno je tudi, 
da veste, da običajen pralni stroj 
lahko opere 4 kg zelo umazanega 
bombažnega perila, 5 kg manj uma
zanega bombažnega perila, samo 2 
kg perila iz sintetike in le 1 kg vol
nenih ali katerih koli drugih občut
ljivih tkanin.

MRAČNIKA NA VOŽNIKU - 
Ivan Štimec-Mihlov iz Bosljive 
Loke in moj ata sta šla nekoč od 
doma preko planine v Kočevje. 
Naenkrat sta na vsaki strani vož- 
nika zagledala po enega velikega 
moža, vsak je imel na glavi velik 
klobuk. Ustrašila sta se, saj sta 
takoj spoznala, da sta to mračni
ka. Bilo je namreč zgodaj zjutraj 
in je bila še tema. Stara sem že in 
spomin mi je opešal, zato ne vem, 
kaj je bilo potem. Če pa se prav 
spominjam, sta okolila mračnika, 
saj se nista upala po vožniku 
naprej. Tako sta srečno prišla v 
Kočevje.

Zanimivih pripovedi o mračni
ku in mračnikih je še veliko. Pred
stavim pa naj le še tisto, ki mi jo 
je povedala Štefana Štimac iz Se
dale na Hrvaškem, rojena pa je 
bila leta 1910 v Grintovcu na slo
venski obali Kolpe in tam živela, 
dokler se ni poročila:

MRAČNIK NA GRAJSKI 
LENKI - Nekoč je bil v Bosljivi 
Loki mračnik na grajski Lenki. To 
je bilo pred njeno domačo hišo. 
Zdaj pa ne vem, kako je šel doli z 
nje, kako ga je spratila (odpravi

vedno čaka na rešitev.
Tudi besede VOŽNIK ni v na

šem slovarju, saj namesto nje upo
rabljamo besedo KOLOVOZ, ki 
pa je zelo ponesrečena skovanka, 
kot so nas učili že od osnovne šole 
dalje. Gotovo je vožnik lepa, stara 
slovenska beseda, saj pomeni pot, 
po kateri so vozili z vozovi. Avto
mobilov takrat še ni bilo. Po 
vožnikih so torej z vozovi vozili 
vozniki, ki so jim rekli tudi “fur
mani”. Zanimivo pa je, da že so
seda Fanike Muhvič, vendar veli
ko mlajša (čeprav že upokojena) 
slavistka, ki je poučevala sloven
ščino tudi na kočevski šoli, Olga 
Lenac, za kolovoz ne uporablja 
narečne besede vožnik, ampak 
meni, da je narečno pravilna be
seda put (pot), ki pa je očitno 
hrvaškega izvora. Vendar se da 
razliko put:vožnik pojasniti in si
cer tako, da je Fanika Muhvič 
hodila še v avstroogrsko šolo, v 
kateri so poučevali v slovenščini, 
Olgi Lenac pa je ostal v ušesih 
hrvaški put, saj je to območje med 
prvo in drugo svetovno vojno naj
bolj dolgo sodilo pod savsko ba
novino, se pravi pod Hrvaško.

■ Cesta skozi Krakovje - Ljudje močno godrnjajo da se misli neki vela 
cesta napraviti ob Krki skozi neobljudeno Krakovje ter mislijo po pra
vici, da je treba ozirati se na veče in važneje vasi, trge etc. in napeljati 
dobre vele ceste naj pred do in skoz njih.
• Mrzle jedi - Jedi stoje, pridši na mizo, često po 1/4 ure in še več - 
včasi je vse mrzlo.
m Manjka vsega - Denarja in vsega manjka že zelo, če ravno še le sre
di prosenec, zato malo pijo in še manj se ženijo. K Petriču prišli svatje, 
pa so prinesli s sabo 6 vrčev vina, nekaj mesa in kruha, greli so se in 
vpili so v krčmi zastonj. Fantje iščejo plaščev in bumusov, kedar se 
gredo ženit, če je tudi še tako lepa njihova obleka - brez humusa ali 
plašča bi se nevesti zameril.
■ Coprnice ga jahajo - Zena Cena tožila je britko, da ne dajo coper- 
nice miru njenemu možu, zjahajo ga često tako grdo, da je ves poten, 
penast in truden, da komaj diha.
n Za prasce in ljudi -V N. mestu je tudi stara zdravnica ki leči s poseb
nim vspehom sicer le prasce, ali Ažman jo je vendar le tudi rabil, da 
mu ozdravi gobavi jezik.
■ Značaj dolenski - Meščani sprejemajo z veliko odliko, silnim 
spoštovanjem tuje čuke, ki pridejo simo v službo (n.pr. nove šulfukse).

Vse od ure do portretov

LEPO OBLIKOVANE URE - Janez Avšič je v majhnem delovnem 
prostoru stene okrasil s svojimi izdelki. (Foto: A . J. )

Janez Avšič je že v mladosti 
rad risal, danes pa je v svojem 
ustvarjanju z lesom pravi umet
nik. Rezbarit je začel kot samo
uk, nato je svoj prosti čas pope
stril še z vžiganjem v les, kar ni 
enostanen postopek.

“Drevo mora biti podrto ob 
pravem času, najboljši čas je od 
srede avgusta do male maše, 
kajti polovica narezanih kolu
tov se izsuši in so zame neupo
rabni. Na pobrušen les naredim 
skico. Pri vžiganju v les pirograf 
doseže med 300 do 850° C, tako 
da imam prste malo ožgane. Po 
končanem delu izdelek pola
kiram še z nitro lakom, lahko pa 
nanj pritrdim še uro,” je opisal 
potek dela. Ure dela osmo leto, 
naredil pa jih je že skoraj 2000. 
Riše vinogradniške motive, 
nabožne, mesta, kraje in znane 
ustanove. Tako med izdelki ne

manjkajo Brežice, novomeški 
rotovž, zadnja večerja, portreti 
Prešerna. Ljudje mu včasih 
prinesejo kar fotografijo, po 
besedah strokovnjakov pa je 
njegovo delo zelo podobno fo
tografiji. Tako mu ni težko 
narediti karkoli. Delo opravlja 
ljubiteljsko in se s tem ne bi 
mogel preživljati.

Na les vžiga tudi imena in 
tako je napis trajen. “Spomi
njam se gospoda, ki si je za svoj 
80. rojstni dan od zborov, ki jih 
je vodil, želel le, da mu zapoje
jo pesem Oj Triglav, moj dom. 
Jaz sem mu v les vžgal posveti
lo 7. notami te pesmi. Ko je gos
pod to videl, se je usedel in 
zajokal,” se prijetnega dogodka 
spominja Janez Avšič.

Največ časa mu vzame pisa
nje na les, saj lahko piše šele po

polnoči, ko se napetost umiri. 
Najpogosteje zaradi miru in 
drugih opravkov riše ponoči. 
Leta 1993 jim je plin raznesel in 
uničil hišo, s tem pa tudi veliko 
njegovih izdelkov. Kljub ne
srečnim dogodkom je vztrajal 
in delal naprej.

Ob obisku nas je popeljal še 
v vinograd. Želi si, da bi bila 
nekoč mimo njih speljana vin
ska cesta. Ob zidanici je ohra
nil tudi stari del vinograda, v 
katerem so posajene vse trte, ki 
so bile v 20 letih na tem območ
ju. Nabira tudi zdravilne rast
line in je dobro seznanjen z nji
hovo uporabo. Že tri leta dela 
tudi svoj brinjevec. Pred novim 
letom pa z njim napolni domi
selno oblikovane steklenice. 
Letos je izbral steklenico v ob
liki ženskega akta. Zbira tudi 
brinje, ki naj bi jih bilo po Slo

veniji kar 29 vrst. Prideluje še 
svoj višnjevec in Orehovec. Prav 
tako ljubiteljsko zbira tudi stare 
predmete.

V Avšičevem družinskem sa
dovnjaku se najde vsega po 
malem. Tam raste kivi, božje 
drevce, uspeva in obrodi celo 
kaki. V prijetni senci borovcev 
stoji miza s klopmi, mad dreve
soma se razpenja viseča mreža. 
“Smo v domu moje prijateljice 
veverice. In ko bom imel čas, 
bom tu bral knjigo,” je dodal. 
Seveda je zelo zaposlen, saj 
dopoldne dela v nabavi repro- 
materiala v Vidmu, popoldne 
pa ima veliko dela z vinogra
dom in družino. Zvečer se lju
biteljsko sprosti ob svojem ust
varjanju. “Čas imamo, samo 
vzeti si ga je treba,” je pre
pričan.

ANDREJA JERNEJČIČ
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Ko zapojejo Kellyji
LJUBLJANA - Preteklo sre

do je izgledalo, kot da bi se v 
našo prestolnico zgrnila vsa 
mladina, kar je premore drža
va. Za dolgo napovedovani in 
težko pričakovani koncert naj
bolj znane družinske skupine 
na svetu, slovite Kelly Family, 
lahko rečemo, da je izpolnila 
vsa pričakovanja. Tako po ka
kovosti predstave kot po ob
isku, pohvaliti pa velja tudi pri
reditelje. Žal ljubitelji te glasbe 
iz Dolenjske in Posavja že teden 
dni prej v redni prodaji niso 
mogli kupiti kart, saj so bile raz
prodane, srečneži pa so jih lah
ko kupili na dan koncerta od 
prekupčevalcev po precej višji 
ceni.

Čeprav naj bi se koncert Rel
ejev pričel šele ob pol devetih 
zvečer in čeprav je na vstop
nicah pisalo, da se bodo vrata 
Olimpijinega stadiona za Beži
gradom odprla ob petih popol
dan, je bila pred vsemi tremi 
vhodnimi vrati na Dunajski ce
sti prava gneča že mnogo prej 
in z vsako minuto je še nara
ščala. Ko smo malo pred peto 
vprašali enega od redarjev, kje 
je vhod C, je bil njegov odgovor 
zelo kratek in jasen: “Tam, kjer 
je največ folka!” In res, na voga
lu, kjer se srečata Dunajska in 
Samova, seje pod nadstreškom 
stadiona in na pločniku preriva
lo že ogromno mladih, med ka
terimi so seveda prevladovale 
najstnice, v čigar rokah je bilo 
videti veliko transparentov v 
obliki srčkov ter z izpisanimi 
imeni njihovi ljubljenčkov Pad- 
dyja in Angela. Nad pisanimi 
glavami je poskakovalo tudi 
nekaj plišastih medvedkov, ki 
so kakih pet ur pozneje družno 
poleteli na oder.

Ob 17. uri ni vhoda C še 
nihče odprl. Zato je bilo iz 
mladih ust takoj slišati glasno 
skandiranje: “Ura je pet, ura je 
pet!” Pa ni pomagalo. Med tem 
se je pred vhodom zbralo že 
toliko ljudi, da promet po sicer 
prostrani Dunajski cesti ni bil 
več mogoč. Policisti, med kate
rimi so največ zanimanja mno
žice zbujali tisti na konjih, so 
promet brž preusmerili ter s 
težavo ohranili za promet vsaj 
polovico Samove ulice. Ker se 
tudi v naslednje pol ure mla
dine ni še nihče usmilil, vrata so 
bila namreč še naprej zaprta, je 
sledilo vsklikanje: “Hočmo not, 
hočmo not!” Ker so bili ti klici 
še bolj glasni od tistih ob petih, 
se je pred množico nenadoma

pojavil nek možakar z megafo
nom pred usti in “folku” razlo
žil, da tistih vrat niti pod razno 
ne nameravajo odpreti ih da se 
morajo preseliti na vhod, ki 
pelje iz Samove. Dokler so vsi 
“skapirali”, za kaj gre, je pre
teklo nove pol ure, predenje še 
zadnja osebica iz te skupine 
vstopila v kraljestvo stadiona, ki 
naj bi jim hkrati z nočjo prine
sel tudi neizmerni užitek poslu
šanja in gledanja najštevilnejše 
in najslavnejše pojoče družine 
sodobnega sveta.

Prva želja, slišati, se je tisti 
večer uresničila vsem, ki so 
pravočasno kupiti karte. Prob
lem se je, posebno pri manjših 
obiskovalcih, pojavil z gleda
njem oboževanih zvezdnikov. 
Mnogi so namreč lahko opa
zovali le temne glave orjakov 
pred sabo, na ramenih katerih 
so pogostoma sedeli tudi malč
ki, ki bi po vseh pravilih morali 
ob tem času že sladko spančkati 
v domači postelji. Vsako premi
kanje in iskanje boljšega polo
žaja je bilo zaradi stiske skoraj 
nemogoče, vsak poizkus česa 
podobnega pa je naletel na 
strupene poglede tistih, ki se 
niso dali motiti.

Kljub temu pa ni bilo veliko 
nezadovoljnih. Že samo to, da 
si bil tam, šteje za doživetje. Če 
pa je kateri najstnici, ki ni bila 
ravno čisto pri odru, v kakem 
od poskokov vsaj za delček 
sekunde uspelo celo videti 
svojega Angela ali Paddyja, je 
bil že zadosten razlog za predir
ljivo kričanje. Sicer pa je bilo 
vzdušje prijetno. Večina je zna
la peti skoraj vse slišane pesmi, 
ob takšni množični pomoči pa 
se Kellyjem niti ni bilo treba 
kdove kako naprezati. Za tiste, 
ki so se od časa do časa onesve
stile, pa je bilo tudi dobro po
skrbljeno.

Ob enajstih ponoči pa je bilo 
vsega konec. Nekaj denarja se 
je dalo porabiti še pri nakupu 
različnih spominkov s podoba
mi Kellyjev in opolnoči je bil 
stadion že prazen, če ne šte
jemo stotine kilogramov od
padkov, ki so tribune in travo 
nogometnega igrišča skoraj 
povsem pokrili. Številnim čaka
jočim staršem na zelenici Petro
lovega bencinskega servisa ob 
stadionu je preostalo le še, da 
najdejo svojega nadobudneža 
in lahko noč. Koncert leta je še 
pred jutrom postal del glasbene 
zgodovine Slovenije.

ERNEST SEČEN

Glasbena delavnica 
Adamičeva 1 (Grm)

Še do 15. septembra vpisuje v začetni tečaj 
synthesizerja. Prostih še nekaj mest v oddelku 
klavirja! Tel. 068/34-22-44.

NAŠI KRAJI IN LJUDJE

Danes v Retjah pod Levstikovo lipo
“Močilar mi je časi kaj razkladal 

o nekdanjih časih, kako so ljudje 
živeli in kako so imeli to in to reč 
med sabo. Nekoč v nedeljo popol
dne mi je v lipovi senci na klopi 
pravil naslednjo povest... ” Tako se 
začne povest Martin Krpan, ki jo je 
Fran Levstik napisal maja 1858 na 
Ilijevem kozolcu v Retjah. Z njo je 
sodeloval na razpisu Slovenskega 
Glasnika iz Celovca za najboljšo 
slovensko povest. S to povestjo je 
Fran Levstik (1831-1887) postavil 
mejnik slovenski književnosti, saj se 
je z njo šele prav začelo slovensko 
umetno pripovedništvo...

Levstikov čajnik
Polde Gruden je danes najsta

rejši prebivalec Retij, rojen leta 
1909. Pokazal mi je Levstikov 
čajnik in povedal:

“Levstik je bil tu v Retjah rojen, 
na onem kozolcu je pa pisal. Tuje 
bila še kašča, polna njegove pisari
je. Potem je šel Levstik nekam 
proti Novemu mestu, kaščo pa so 
podrli. Moj oče mi je pravil, da je 
bila kašča po Levstikovem odho
du polna njegovih knjig in papir
jev, ki jih je Levstik popisal. Otro-

LEVSTIK ROJEN V HIŠI, KIJE 
NI - V tej hiši je bil porojen Fran 
Levstik. Od nje je ostal le manjši del 
zidu, v katerem je vzidana spomin
ska plošča, ki so ji kasneje dodali 
še Levstikov kip.

ci, med njimi tudi moj oče, so iz 
tistih papirjev delali kape.Nekega 
dne je mqj oče prinesel domov

ZDRAVNIŠKA RAZLAGA
prim. mag. dr. TATJANA GAZVODA

Nevami melanom kože
Maligni melanom (ali, kot 

mu pravimo, ČRNI TUMOR) 
kože je v zadnjih letih v svetu in 
tudi v Sloveniji vse pogostejši. 
Žal raste zaradi njega tudi umr
ljivost.

Najpogosteje se pojavlja v 
srednjem starostnem obdobju, 
v otroški dobi pa je zelo redek. 
Glavni dejavnik tveganja so 
ultravijolični žarki. Seveda so 
pomembni tudi barva kože, 
barva las in število pigmentnih 
znamenj. Raziskave so pokaza
le, da je melanoma več pri 
plavolasih in rdečelasih ter pri 
ljudeh s svetlo barvo kože. Za 
nastanek črnega tumorja je 
večja možnost pri prirojenih 
znamenjih kože kot pri pridob
ljenih, zlasti pri velikih, števil
nih in nepravilno oblikovanih 
bradavičastih izrastkih.

Kako prepoznamo nevarni 
tumor kože? V večini primerov 
se nevaren tumor kože sprva 
širi vodoravno. Le redke celice 
vdirajo v globlje plasti kože. 
Sledi faza navpične rasti, ko se 
pojavljajo vedno nove celice in 
tvorijo zgostitev, pogosto pa se 
širijo tudi v podkožje.

Črni tumor kože lahko vznik
ne iz obstoječega znamenja ali 
povsem na novo. Na možnost, 
da pigmentirana sprememba v 
koži ni nedolžna, ampak nevar
ni črni rak, opozarjajo nepravil
na in nesimetrična oblika, ne
enakomerna razporeditev pig
menta in nepravilni robovi. 
Pomembni so podatki o rasti, 
saj se premer pri nevarnem 
raku podvoji že v nekaj mese
cih. Spremeni se tudi oblika in 
obarvanost (kombinacija rjave, 
črne, modre barve in rožnatih 
odtenkov). Površina postane

neravna in v sredini usiha. V 
napredujoči fazi se pojavljajo 
dvignjeni vozliči.

Kožni melanom je bolezen z 
nepredvidljivim potekom. Umr
ljivost bolnikov z zasevki je ve
lika, zdravljenje napredovale 
bolezni pa še vedno neučinkovi
to. Za prognozo bolezni je 
najpomembnejša globina in
vazije tumorja.

Kaj pa zdravljenje črnega tu
morja kože? Najprej je potreb
no kožni tumor obsežno, v 
zdravo in z varnostnim robom 
do 5 cm kirurško odstraniti. 
Sledi histološka opredelitev 
debeline tumorja. Področnih 
bezgavk brez zasevkov ne od
stranjujemo, saj ne vpliva na 
prognozo bolezni. Pri napredo
valih oblikah melanomov je 
potrebno še dodatno zdravlje
nje s preoblikovalci biološkega 
odgovora. Uporaba interferona 
je podaljšala interval brez bo
lezni in zvišala preživetje. Če so 
prisotni zasevki v bezgavkah, je 
potrebna kirurška odstranitev 
bezgavk ustrezne regije. Pri 
nevarnem melanomu obseva
nje nima dobrih učinkov. Sicer 
je glavna vloga obsevanja lajša
nje težav, posebno še ob slabem 
odgovoru na sistemsko zdrav
ljenje.

In še priporočila! Ker pogo- 
stot nevarnega črnega tumorja 
kože narašča, sta pomembni 
tako PREVENTIVA kot tudi 
ZGODNEJŠE ODKRIVA
NJE tumorjev, ko so še v vodor
avni rasti. Obsežnost kirurške 
odstranitve je odvisna od globi
ne prodiranja tumorja, odstra
nitev sumljive kožne spremem
be brez histološkega pregleda 
pa je velika napaka!

w

OBČINA ČRNOMELJ

Na podlagi 8. člena Pravilnika o štipendiranju (Ur. 1. RS 70/95) 
razpisuje Občina Črnomelj za študijsko leto 1997/1998:

1 štipendijo za študij medicine (VII. stopnja) za poklic 
zdravnik splošne medicine.
Kandidati lahko vložijo prijavo do 30.9.1997 na naslov:

Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Prijava mora vsebovati: a) potrdilo o vpisu, b) dokazilo o učnem 
uspehu v zadnjem letniku predhodnega izobraževanja, c) potrdilo o 
državljanstvu RS, d) življenjepis.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh po izteku razpisa.

Občina Črnomelj

čajnik, v katerem si je Levstik ku
hal čaj. Levstika ni več, kajže tudi 
ne, nanj pa me spominja ta čajnik. 
Jože Javoršek pa tudi ribniški 
mzej sta ga hotela odkupiti, a ga 
nisem dal.

Ana Gruden, rojena 1911, je 
dodala, da so res odnašali in 
razgubili Levstikovo zapuščino. 
Nekaj so je začasno spravili na 
ortneški grad, a se je tudi to med 
drugo svetovno vojno ali pa po 
njej porazgubilo. Ana, kije doča
kala v Retjah tri proslave v čast 
Franu Levstiku, se spominja, daje 
bila najprej na hiši le spominska 
plošča, pred kratkim pa so posta
vili še njegov obraz (doprsni kip).

POLDE GRUDEN Z LEVSTI
KOVIM ČAJNIKOM - Na foto
grafiji je najstarejši prebivalec Retij 
Polde Gruden z Levstikovim čajni
kom, ki-ga je rešil iz kašče z Lev
stikovimi rokopisi njegov oče, ko je 
bil še otrok.

DOŽIVELA TRI LEVSTIKOVE 
PROSLAVE - Na fotografiji je 87- 
letna Ana Gruden iz Retij, ki ve 
povedati tudi, kako je Levstik v 
mladosti pekel z vrstniki krompir in 
pil vodo iz studenca pod vasjo.

Večji del stare hiše so novi lastni
ki že podrli, en del pa še stoji.

Ivan Prijatelj pa je povedal, da 
je Levstikova rojstna hiša med 
vojno pogorela. Takrat so od 
bližnjega Sv. Roka, kjer je bila 
postajanka belih in Italijanov, 
streljali z dumdumkami in zadeli 
štant s pšenico v kozolcu. Zagorel 
je kozolec in nato še hiša. Vode za 
gašenje pa ni bilo, ker je bilo to ob 
sv. Jakobu. Od prvotne hiše je 
ostal le del zidu, v katerega je 
vgrajena spominska plošča; na 
njej piše: “V tej hiši je bil porojen 
dne 28. septembra 1931 FR. LEV

STIK, učenjak in pesnik sloven
ski.” Plošča je iz leta 1889. Doprs
ni kip je bil dodan mnogo kasne
je, vendar domačine ne spominja 
na Frana Levstika, ampak na 
domačina Grudnovega Johana, ki 
tudi piše in bo morda pisatelj, 
pravijo njegovi znanci.

Imeli so ga za pijančka
Z umetniki pa je že tako, da jih 

za časa njihovega življenja nihče 
ne ceni. To je veljalo tako za Lev
stika, kot morda za Grudnovega 
Johana. Ivan Prijatelj, kije danes 
lastnik Ilijevega kozolca, na kate
rem je Levstik pisal Martina 
Krpana, pa še skednja in čebel
njaka iz Levstikovih časov, je po
vedal tole:

“Levstika za časa njegovega živ
ljenja niso cenili. Pravili so, da je 
pijanček. Ko je bil pijan, je hodil 
na Ilijev kozolec in tam pisal Mar
tina Krpana. Na kozolcu je pogo
sto tudi zaspal. Takrat so se ljudje 
delili na bogate in revne, na 
pobožnjakarje in napredne. Ta
krat delavec ni bil nič vreden in 
tudi Levstik je bil revček. Se je 
težko preživljal. Ne bi bilo nič 
čudnega, če bi se Levstik zaradi 
težav, ki jih je imel, in zaradi nera
zumevanja zapil. Morda pa so o 
Levstiku tudi zanalašč širili take 
govorice, ker je bil napreden, oni 
pa nazadnjaki. Zanalašč so ga 
spravljali v slabo luč, zato ga ljudje 
niso preveč obrajtali. Dokler je bil 
na oblasti Korošec in njegova 
stranka, se o Levstiku ni nič lepe
ga govorilo. Šele minister Pucelj 
se je zavzel zanj in mu postavil 
spomenik.

Danes so Levstik, Trubar in 
Stritar spoštovani doma in v svetu. 
Ko so živeli, pa ni bilo tako, zato 
so morali v svet. O Trubarju se v 
šoli nismo sploh nič učili, češ daje 
bil brezverec. Tudi Levstik je 
zaslovel šele po smrti. Stritar pa je 
bil - kot sem slišal - bolj pobožen 
in zato za časa življenja bolj 
spoštovan.”

Pod Levstikovo lipo
Sredi Retij stoji več sto let stara 

lipa, pod katero je stari Močilar 
mlademu Levstiku pravil, kako so 
ljudje nekoč živeli. V lipo je že v 
tem stoletju dvakrat treščilo, 
nazadnje pred dobrimi desetimi 
leti. Domačini in strokovnjaki 
Zavoda za varstvo naravne in kul
turne dediščine so že obupali nad 
njo, saj so ob stoletnici Levstikove 
smrti zasadili v neposredni bližini 
novo lipo. Starko pa so kljub 
brezupnemu stanju le skušali 
rešiti smrti. Obrezali in obžagali 
sojo, očistili iz votlin gnilobo, ob
ljubili, da jo bodo zaplombirali z 
betonom in šli. Zgodil pa seje sko
raj čudež. Lipa si je opomogla in 
ponovno zaživela v vsej krasoti.

Lipa je vaška last. Okoli nje je 
precej zaraščeno z visokim pleve
lom. Pod lipo ni več klopi in nihče 
več - kot nekdaj stari Močilar - ne 
pripoveduje zgodb mladim o tem 
“kako so ljudje živeli in kako so 
imeli to in to reč med sabo”. Iz 
lipe tudi nič več ne prihajajo na 
svet otroci, kot so govorili nekdaj. 
V njeni novi votlini imajo občasno 
mlade le mačke ali pa v njej nosi
jo jajca kokoši...

Besedilo in slike 
JOŽE PRIMC

ILIJEV KOZOLEC, NA KATEREM JE LEVSTIK PISAL MARTINA 
KRPANA - Iz Levstikovih časov sta v bližini še skedenj in čebelnjak.
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TELEVIZIJSKI SPORED
Televizija sl pridržuje pravico do 
morebitnih sprememb sporedov!

ČETRTEK, 4. IX.
SLOVENIJA 1
7.15 - 2100.20 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
9.45 VIDEOR1NG
10.15 TEDENSKI IZBOR 

HOGANOVA DRUŠČINA, amer. na- 
niz., 7/26
10.40 UMETNIKI IN MODELI, amer. 
film
12.30 BILO JE NEKOČ V AVSTRA
LIJI, poljudnoznan. oddaja

13.00 POROČILA
13.05 KOLO SREČE, porov, tv igrice
14.45 NOVICE IZ SVETA RAZVEDRILA
15.10 CADFAEL, ponov.
17.00 OBZORNIK
17.10 OTROŠKI PROGRAM 

SPREHODI V NARAVO
17.25 OUASIMODOVE ČAROBNE DOGO

DIVŠČINE, fran. serija, 20/26
18.00 PO SLOVENIJI
18.40 KOLO SREČE, tv igrica
19.15 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 TEDNIK
21.05 FORUM
22.00 ODMEVI, VREME, ŠPORT
22.45 OMIZJE

SLOVENIJA I
9.00 Euronews -13.10 Tedenski izbor: Izo
braževalna oddaja; 13.40 Orchestra di Pado
va e del Veneto, 1. oddaja; 13.45 Grace na 
udaru, amer. naniz., 1/25; 15.15 Pacific drive, 
36 del -15.30 Računalništvo -16.00 Tenis -
17.00 Gimnastika -19.15 SP v veslanju - 20.00 
Lozana: SP v gimnastiki - 22.15 Podoba podo
be 22.45 Paul Claudel, franc. dok. oddaja

KANALA
10.20 Risana serija -10.45 Prosim, ne jejte 
marjetic (naniz.) -11.15 Ta čudna znanost -
11.40 Korak za korakom (ponov.) -12.05 
Oprah show (ponov.) -13.20 ’alo, ’alo (ponov.) 
- 13.50 Mantis (ponov.) -15.10 Dannyjeve 
zvezde -16.10 Rajska obala (ponov.) -16.35 
Drzni in lepi (ponov.) -17.00 Oprah show -
17.50 Drzni in lepi (nadalj.) -18.15 Rajska 
obala (naniz.) -18.45 Charles je glavni (naniz.) 
-19.10 Srečni časi (naniz.) -19.35 Korak za ko
rakom (naniz.) - 20.00 Elen (naniz.) - 20.30 
Zasvojeni (film) - 22.05 Remington Steele 
(naniz.) - 23.00 Avtovizija - 23.30 Vojak naj bo 
(naniz.) - 0.25 Dannyieve zvezde

HTV 1
7.40 Tv spored - 7.55 Poročila - 8.00 Dobro 
jutro -10.00 Poročila -10.05 Program za mlade 
-12.00 Poročila -12.30 Krivda (serija, 23/80) -
13.15 Santa Barbara (serija) -14.15 Skrita 
kamera -14.40 Izobraževalni program -17.40 
Poročila -17.50 Obalna straža (serija) -18.35 
Kolo sreče -19.10 Hrvaška spominska knjiga 
-19.30 Dnevnik, vreme, šport - 20.15 Izo
braževalna oddaja - 20.45 Kulturna krajina -
21.45 Reševalci (dok. oddaja) - 22.35 Opazo
valnica - 23.00 Seinfeld (hum. serija) - 23.25 
Filmska noč: Brez sledi

HTV*
13.55 Tv koledar -14.05 Deklica, ki je imela 
vse (amer. film) -15.15 Potovanja (dok. odda
ja) -16.10 Svobodni Francoz (serija) -17.30 
Telo in duša (serija) -17.55 Risanka -18.05 
Hugo (tv igrica) -18.30 Holliwoodski ustvar
jalci akcije (serija, 7/20) - 19.00 Županijska 
panorama -19.30 Dnevnik, vreme, šport -
20.30 Dosje X (serija) - 21.20 55 dni v Pekingu 
(amer. film)

PETER, 5. IX.
SLOVENIJA 1
7.15-2.20 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
12.00 V1DEOR1NG
12.30 KONCERT ŠTUDENTOV, 1. oddaja
13.00 POROČILA
13.05 KOLO SREČE
13.50 OMIZJE
15.20 BOG OBVARUJ INDIJO, dok. oddaja
17.00 OBZORNIK
17.10 OTROŠKI PROGRAM
18.00 PO SLOVENIJI
18.40 HUGO, tv igrica
19.15 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 IGRE BREZ MEJA, Šentjernej v finalu
21.40 MESEC, MARS IN ONKRAJ, amer. 

dok. oddaja
22.40 ODMEVI, VREME, ŠPORT
23.15 MURPHY BROWN, amer. naniz., 18/25
23.45 BRANE RONČEL IZZA ODRA

SLOVENIJA I
9.00 Euronews - 9.25 Tedenski izbor: Mostovi;
9.25 Izobraževalna oddaja; 10.25 Paul Clau
del, franc. dok. oddaja; 11.20 Aliča, evropski 
kulturni magazin; 11.50 Podoba podobe; 12.20 
Forum • 12.30 Zgodbe iz školjke -13.00 Fra- 
sier, ponov. -13.30 Saga o Mcgregorjevih, avs- 
tral. nadalj., 23/26 - 14.20 Majken, zadnji del -
15.00 SP v gimnastiki -17.30 SP v veslanju -
18.15 Tfenis -19.30 Pacific drive, 37. del - 20.00 
Gimnastika - 22.35 Parada plesa - 23.35 Slo
venski jazz iz kluba Gajo

KANALA
10.20 Risana serija -10.45 Prosim, ne jejte 
marjetic (naniz.) -11.15 Ta čudna znanost 
(naniz.) -11.40 Korak za korakom (naniz.) -
12.05 Oprah show (ponov.) -13.20 Charles je 
glavni (ponov.) - 13.50 Remington Steele 
(ponov.) -15.10 Karma (ponov.) -16.10 Raj
ska obala (ponov.) -16.35 Drzni in lepi (ponov.) 
-17.00 Oprah shovv -17.50 Drzni in lepi (na
dalj.) -18.15 Rajska obala (nadalj.) -18.45 
Charles je glavni (naniz.) -19.10 Srečni časi 
(naniz.) -19.35 Korak za korakom (naniz.) -
20.00 Očka major (naniz.) - 20.25 Smith in 
Jones (naniz.) - 21.00 Gola bomba (film) -22.35 
Medigra (film) - 23.55 Ulica ljubezni (naniz.)

HTV 1
7.40Tv spored - 7.55 Poročila - 8.00 Dobro jutro 
-10.05 Program za mlade -12.00 Poročila -
12.30 Krivda (serija, 24/80) - 13.15 Santa Bar
bara (serija) -14.40 Izobraževalni program -
17.50 Zvezdne steze -18.35 Kolo sreče -19.10 
Hrvaška spominska knjiga -19.30 Dnevnik, 
vreme, šport - 20.15 Ne pusti, Cetine (dok. od
daja) - 20.50 Lepa naša (show program) - 22.20 
Opazovalnica - 22.40 Potovanja (dok. oddaja)
- 23.30 Resnični Divji zahod - 0.20 Poročila

HTV t
13.45 Tv koledar -13.55 Seinfeld (hum. serija) -
14.20 Princ žaba (film) -15.50 Hiše v cvetju (se
rija) -16.35 Dvorec Hohenstein (serija) -17.30 
Telo in duša (serija, 105/160) - 17.55 Risanka -
18.05 Hugo, tv igrica -18.30 Holliwoodski ust
varjalci akcije (dok. serija, 8/20) • 19.00 Župa
nijska panorama -19.30 Dnevnik, vreme, šport
- 20.20 Madson (serija) - 21.15 Popolni tujci (se
rija, 13/24) - 21.45 Vse najboljše za otroke 
(amer. film) - 23.20 Detektivi (hum. serija, 4/12)
- 23.50 Demonski ljubimec (amer. film)

SOBOTA, 6. IX.
SLOVENIJA 1
7.15 - 23.45 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
7.55 OTROŠKI PROGRAM
9.1017. SREČANJE TAMBURAŠKIH SKU

PIN
9.45 TEDENSKI IZBOR

SAGA O MCGREGORJEVIH, avst-
ral. naniz., 23/26
10.35 HUGO, tv. igrica
11.05 TEDNIK
12.20 PARADA PLESA

13.00 POROČILA
13.05 KARAOKE
14.05 STRELA Z JASNEGA, nem. naniz., 17/28
15.20 UČNA LETA IZUMITELJA POLŽA,

sloven. film
17.00 OBZORNIK
17.10 SLONICA ECHO, angl. serija, 1/2
18.00 NA VRTU
18.25 OZARE
18.40 HUGO-TV IGRICA
19.15 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 KRALJICA SLOVENIJE, prenos
21.35 ZA TV KAMERO
22.00 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
22.10 UTRIP
22.45 RUNWAY ONE, angl. nadalj., 1/4

SLOVENIJA S
8.00 Euronews -10.05 SP v veslanju -14.45 
Čutiš, kako plešem, amer. film -16.10 Pacific 
drive, avstral. nadalj., 37/39 -16.35 Pomp -17.35 
Pacific drive, avstral. nadalj., 38/39 - 18.00 Zla
ta šestdeseta -19.00 SP v gimnastiki - 20.10 
Nogomet - 22.05SP v gimnastiki - 23.05 Tenis

KANALA
10.00 Kaličopko -11.00 Risana serija -11.25 
Kapitan Planet -11.50 Najstniki proti vesoljcem 
(naniz.) -12.15 Gola bomba (ponov. filma) -
13.50 Vitez za volanom -14.40 Daktari (naniz.) 
-15.35 Charles je glavni (ponov.) -16.00 Alf -
16.30 Mupet shovv -17.00 Aladin; Račje zgodbe 
-17.50 Miza za pet (nadalj.) -18.40 Atlantis •
19.25 Dva neumna psa (risana serija) - 20.00 
Vitezi rulete (film) - 22.05 Roka pravice 
(naniz.) - 22.50 Beg iz Kašmira (film) - 0.30 
Ulica ljubezni -1.00 Fantazije (erotični film)

HTV 1
9.25 Tv koledar - 9.35 Poročila - 9.40 Program za 
otroke -12.00 Poročila -12.25 Skrita kamera -
12.50 Tudi to je življenje (serija, 10/19) -13.40 
Skrivnost planine z zakladom (amer. film) -15.30 
Risanka -16.00 Turbo Umach Shovv -16.30 To je 
Amerika (dok. serija, 10/12) -17.00 Z jadri okoli 
sveta (potopisna serija) -17.30 Poročila -17.35 
Živa resnica -18.10 Masada (serija) -19.03 V 
začetku je bila Beseda -19.10 Hrvaška spomin
ska knjiga -19.30 Dnevnik, šport, vreme ■ 20.20 
Wall Street (amer. film) - 22.25 Opazovalnica -
22.45 Svet zabave - 23.15 Nočni program

HTV!
12.10 Tv koledar -12.25 Obalna straža -15.25 
Telo in duša -17.15 Glasbena oddaja -18.00 
Divje nebo (dok. serija, 4/4) -19.00 Nogomet 
-19.30 Dnevnik, vreme, šport - 20.15 Skriti 
Rab (dok. film) - 22.35 Hišice v cvetju (serija) 
- 23.20 Vidikon

NEDELJA, 7. IX.
SLOVENIJA 1
7.15 - 23.50 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
8.45 OZARE

8.50 OTROŠKI PROGRAM
ČEBELICA MAJA, risana naniz.
9.15 MED VETROM IN VODO, nizoz. 
nadalj., 4/8

9.30 NA VRTU
9.55 NEDELJSKA MAŠA
11.05 DIVJA AVSTRALIJA, serija, 1/12
11.30 OBZORJE DUHA
12.00 POMAGAJMO SI
12.30 NEDELJSKA REPORTAŽA
13.00 POROČILA
13.05 LJUDJE IN ZEMLJA
13.55 IGRE BREZ MEJA, Šentjernej v finalu
15.25 EX, angl. film
17.00 OBZORNIK
17.10 ZMENKI, amer. naniz., 1/16
17.40 PO DOMAČE
18.35 DOKUMENTARNA ODDAJA
19.10 RISANKA
19.15 LOTO
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 KAMRA
21.10 VEČERNI GOST
22.00 ODMEVI, VREME, ŠPORT
22.25 SENCE, amer. film

SLOVENIJA t
8.00 Euronevvs - 8.25 Mama umrla stop, TV 
drama - 9.20 V vrtincu - 9.50 Lahkih nog nao
krog -10.35 SP v veslanju -13.00 SP v gimnas
tiki -16.20 Zlata šestdeseta -17.20 Pacific 
drive, avstral. nadalj., 38/39 - 17.45 Prelomni 
trenutki zgodovine, amer. dok: oddaja, 5/13 -
18.10 Jakovo otroštvo, ang. nadalj., 7/8 -19.00 
Slovenski magazin -19.30 Pacific drive, avst
ral. nadalj., 39/39 - 20.00 Tenis - 21.45 Šport

KANALA
10.00 Kaličopko -11.00 Risana serija -11.25 
Kapitan planet (risana serija) -11.50 Super sa
muraj (naniz.) -12.15 Vitezi rulete (film) -
14.15 Atlantis (ponov.) -15.00 Miza za pet 
(ponov.) -15.50 Dva neumna psa -16.00 Alf 
(naniz.) -16.30 Mupet show -17.00 Boogedije- 
va nevesta (mlad. film) -17.50 Lovec na kro
kodile -18.40 Kung Fu (naniz.) -19.30 Sam 
svoj mojster (naniz.) - 20.00 Vroča čokolada 
(film) - 21.35 Odklop - 22.15 Zaljubljena prin
cesa (film) - 23.50 Britansko prvensto turnih 
avtomobilov

PONEDELJEK, 8. IX.
SLOVENIJA 1
7.15 - 2.00 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
10.10 VIDEORING
10.40 TEDENSKI PROGRAM 

ZMENKI, amer. naniz., 1/16
11.00 SENCE, amer. film
12.20 ZA TV KAMERO
12.30 UTRIP
12.45 ZRCALO TEDNA

13.00 POROČILA
13.05 HUGO, ponov.
13.40 TEDENSKI IZBOR 

KAMRA
14.40 LJUDJE IN ZEMLJA
15.10 VEČERNI GOST

15.55 DOBER DAN, KOROŠKA
17.00 OBZORNIK
17.10 OTROŠKI PROGRAM 

RADOVEDNI TAČEK
17.25 POUKA JE KONEC, niz. nadalj., 
2/13
17.40 MEJNIKI, nem. dok. serija, 15/50

18.00 PO SLOVENIJI
18.30 O NARAVI IN OKOUU
18.40 LINGO, tv igrica
19.10 RISANKA
19.15 ŽREBANJE 3X3
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 TV KONFERENCA
21.00 TURISTIČNA ODDAJA
21.20 OSMI DAN
22.00 ODMEVI, VREME, ŠPORT
22.45 HUDSONOVA ULICA, amer. naniz., 

10/21
23.10 DRUŽINSKO ŽIVLJENJE, franc, film

NAGRADI V KOČEVJE 
IN NOVO MESTO

Žreb je izmed reševalcev 17. 
nagradne križanke izbral Petra 
Brunerja iz Kočevja in Mileno 
Štravs iz Novega mesta. Bruner- 
jju je pripadla denarna nagrada, 
Stavsova pa bo za nagrado preje
la knjigo. Nagrajencema čestita
mo.

Rešite današnjo križanko in jo 
pošljite najkasneje do 15. septem
bra na naslov: Dolenjski list, 
Glavni trg 24, p.p. 212,8001 Novo 
mesto, s pripisom “križanka 19”. 
Ovojnico brez poštne znamke 
lahko oddate v nabiralnik pri 
vhodu v stavbo uredništva v No
vem mestu.

REŠITEV 17. KRIŽANKE
Pravilna rešitev 17. nagradne 

križanke se brano, v vodoravnih 
vrsticah, glasi: OTOMANA, 
SALOMON, ATLETIKA, MAK, 
ONON, SKLON, KROTA, 
PLAKETA, PAS, RAK, KISAL, 
IDOL, TARANU, MILICA, ESER, 
EVIPAN, ATON, KOTAR, LINA.

SLOVENIJA Ž
9.00 Euronevvs -13.10 Na potep po spominu -
14.15 Tedenski izbor: Šport; 14.5517. srečanje 
tamburaških skupin; 15.30 Mesec, marš in on
kraj, amer. dok. oddaja; 16.20 Obzorje duha;
16.50 Jakovo otroštvo, angl. nadalj., 7/8 -18.10 
Jake debeluh, amer. naniz., 23/23 - 19.00 Re
cept za zdravo življenje -19.30 Simpsonovi, 
amer. naniz., 81/92 - 20.00 Oliverjeva popoto
vanja, angl. nadaljl, 5/5 - 20.50 Kri na snegu, 
amer. dok. serija, 2/10 - 21.45 Popmp - 22.45 
Brane Rončel izza odra

KANALA
10.20 Risana serija -10.45 Prosim, ne jejte 
marjetic (naniz.) -11.15 Ta čudna znanost -
11.40 Korak za korakom -12.05 Oprah shovv 
(ponov.) -13.20 Alf (ponov.) -13.50 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 Drz
ni 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
- 20.00 Princ z Bel Atra (naniz.) - 20.30 Dežela 
(film) - 22.25 Osumljeni (naniz.) - 23.15 ’alo, 
'alo (naniz.) - 23.50 Vražja novinarja (naniz.)
- 0.40 Klic dolžnosti -1.35 Dannyjeve zvezde

TOREK, 9. IX.
SLOVENIJA 1
7.15 -1.40 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
9.25 VIDEORING
9.55 TEDENSKI IZBOR

JAKE IN DEBELUH, amer. naniz, 23/23
10.45 TAJNI HITLERJEVI DNEVNI
KI, nem. film
12.30 DOKUMENTARNA ODDAJA

13.00 POROČILA
13.05 LINGO, TV IGRICA
13.55 TEDENSKI IZBOR 

PO DOMAČE
14.50 TV KONFERENCA

15.40 TURISTIČNA ODDAJA
15.55 MOSTOVI
17.00 OBZORNIK
17.10 OTROŠKI PROGRAM 

TABORNIKI IN SKAVTI
17.25 MED VETROM IN VODO, ni
zoz. naniz, 5/8

17.40 ZLATI PRAH
18.00 PO SLOVENIJI
18.40 KOLO SREČE, tv igrica
19.15 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 MED NEBOM IN ZEMUO, dok. od

daja
21.10 STUDIO CITY
22.00 ODMEVI, VREME, ŠPORT
22.45 KIR ROYAL, nem. naniz, 2/6
23.45 SVET POROČA

SLOVENIJA 2
9.00 Euronevvs -11.40 Tedenski izbor: Sobot
na noč; 13.40 Pomagajmo si; 14.10 Recept za 
zdravo življenje; 14.40 Murphy Brown, amer. 
naniz, 18/25; 15.05 Osmi dan; 15.35 Kri na 
snegu, amer. dok. serija, 2/10; 16.25 Slovenski 
magazin; 16.55 Oliverjeva popotovanja, angl. 
nadalj, 5/5; 17.45 Simpsonovi, amer. naniz, 
81/92 -18.10 Havajski detektiv, amer. naniz, 
12/25 - 19.00 Prisluhnimo tišini -19.30 Pacifik 
drive, 40. del - 20.00 Ogenj, hodi z menoj, 
amer. film - 22.45 (Ne)znani oder - 23.15 Po
snetek predstave SNG Drama Ljubljana

KANALA
10.20 Risana serija - 10.45 Prosim, ne jejte 
marjetic (naniz.) - 11.15 Ta čudna znanost 
(naniz.) -11.40 Korak za korakom (ponov.) -
12.05 Oprah shovv (ponov.) -13.20 'alo, 'alo 
(ponov.) -13.50 Osumljeni (ponov.) - 15.10 
Atlantis (ponov.) -16.10 Rajska obala (ponov.) 
- 16.35 Drzni in lepi (ponov.) -17.00 Oprali 
shovv (ponov.) -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 (naniz.) - 20.00 Družinske 
zadeve (naniz.) - 20.30 Strašilo in gospa King 
(naniz.) - 21.20 Odklop - 22.00 Nenavadna 
doživetja - 22.45 'alo, 'alo (naniz.) - 23.20 
Vročica noči (naniz.) - 0.10 Bergerac (naniz.) -
1.10 Samotne sledi (dok. oddaja)

SREDA, 10. IX.
SLOVENIJA 1
7.15-1.35 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
8.10 VIDEORING
8.40 TEDENSKI IZBOR

HAVAJSKI DETEKTIV, amer. naniz, 
12/25
9.30 OGENJ, HODI Z MENOJ, amer. 
film
12.15 VODNA DEŽELA, nem. dok. 
oddaja

13.00 POROČILA
13.05 KOLO SREČE, ponov.
13.35 KRALJICA SLOVENIJE
15.05 SLONICA ECHO, angl. poljudnoznan. 

serija, 1/2
15.55 SLOVENSKI UTRINKI, oddaja mad

žarske tv

17.00 OBZORNIK
17.10 OTROŠKI PROGRAM
18.00 PO SLOVENIJI
18.40 KOLO SREČE, tv igrica
19.15 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 CADFAEL, angl. nadalj.
21.25 PARLAMENTARNA KRIŽPOTJA
22.00 ODMEVI, VREME, ŠPORT
22.50 GRACE NA UDARUvamer. naniz, 2/25
23.15 STEKLENA MENAZERIJA, amer. 

film(čb)

SLOVENIJA 2
9.00 Euronevvs -12.25 Tedenski izbor: Svet 
poroča; 12.55 Prisluhnimo tišini; 13.25 Posnetek 
SNG Drama Ljubljana; 14.25 (Ne)znani oder;
14.55 Hudsonova ulica, amer. naniz, 10/21; 15.20 
Studio City; 16.05 Kir Royal, nem. naniz, 2/6;
17.05 Pacific drive, 40. del -17.35 Hoganova 
druščina, amer. naniz, 8/26 - 18.00 Izobraževalna 
oddaja -18.30 Karaoke -19.30 Pacific drive, 41. 
del ■ 20.00 Šport - 22.30 Koncert simfonikov

KANALA
10.20 Risana serija -10.45 Prosim, ne jejte 
marjetic (naniz.) -11.15 Ta čudna znanost -
11.40 Korak za korakom (ponov.) -12.05 
Oprah shovv (ponov.) -13.20 'alo, 'alo (ponov.)
-13.50 Bergerac (ponov.) -15.10 Rdeče mor
je (ponov.) -15.40 Avtovizija (ponov.) -16.10 
Rajska obala (ponov.) -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 (naniz.)
- 20.00 Nora hiša (naniz.) - 20.30 Popolno uje
manje (film) - 22.10 Mantis (naniz.) - 23.00 
zalo, žalo (naniz.) - 23.35 Oprahin gost - 0.20 
Življenje v mestu (nadalj.) -1.10 Živeti danes * 
-1.35 Zločin na gradu (dok. oddaja)

DESET 
DOMAČIH

Žreb je za sodelovanje pri oblikovanju lestvice Studia D in Dolenj
skega lista dodelil nagrado Dragici Knafelc iz Birčne vasi. Nagra
jenki čestitamo!
Lestvica, ki je na sporedu vsak ponedeljek od 16.15 do 17. ure, je 
ta teden takšna:

1. (2) Kjer ljubice spijo, so kratke noči - ANS. ROSA
2. (1) Ne pozabi - ANS. LABIRINT
3. (4) Pivo - JOŽE BURNIK S PRIJATELJI
4. (3) Pod Gorjanci smo doma - MLADI DOLENJCI
5. (8) Ne joči dekle - IGOR IN ZLATI ZVOKI
6. (5) Laboda - ANS. LABOD
7. (6) Fantje muzikantje - ANS. IVANA PUGLJA
8. (-) Ljudje, ljubite se med seboj - SALOŠKI FANTJE
9. (9) Dolenjski cviček - ANS. AKORD 

10. (7) Prijatelji gora - ANS. VASOVALCI
Predlog za prihodnji teden: Spet konjičke so napregli (venček) - 
ANS. LOJZETA SLAKA.

§š-----------------------------------------------------------------------------------------^
KUPON ŠT. 35
Glasujem za:_________________________________________________ _

Moj naslov: __________________________________________________

.Kupone pošljite na naslov: Studio D, p.p. 103, 8000 Novo mesto j
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ZA BOUSE OBVEŠČANJE 
O POŽARIH

KOČEVJE - V okviru prizade
vanj za boljše obveščanje je Upra
va Republike Slovenije za zaščito 
in reševanje po razdelilniku, ki ga 
je pripravila Gasilska zveza Slove

nije, posameznikom in gasilskim 
društvom dodelila 22 ročnih radij
skih postaj, 27 pozivnikov in 5 
radijskih postaj. Namen vseh teh 
prizadevanj pa je ta, da bi prosto
voljni gasilci čimprej prispeli do 
morebitnega kraja požara.

V. D.

ZAHVALA

V 56. letu starosti nas je zapustil dra
gi mož, oče, deda, tast in stric

ALOJZIJ
HRIBAR
Dol Težka Voda 11 a

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, vaš
čanom, znancem, prijateljem za izrečeno sožalje, darovano 
cvetje in sveče ter vsem, ki ste pokojnika pospremili na nje
govi zadnji poti. Posebna zahvala Internemu oddelku 
Splošne bolnišnice Novo mesto, VVO Novo mesto, Komu
nali za pogrebne storitve, govorniku za lepe besede, pevcem 
pevskega zbora Šmihel in g. župniku za lepo opravljen 

obred.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Mama, imeli ste pridne roke 
in zlato srce.
Srce je Vaše dalo vse, 
kar je imelo,
nobene bilke zase ni poželo.

Ob smrti naše skrbne mame, babice, 
prababice, tete in tašče

JOŽEFE
VOVKO
iz Brezja 1 pri Ratežu

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sovaščanom in vsem drugim, ki ste se v tako velikem številu 
poslovili od naše mame, jo spremili k večnemu počitku, da
rovali cvetje, sveče in denar za maše in v dobrodelne name
ne ter nam ustno ali pisno izrazili sožalje. Najlepša hvala g. 
duhovniku Miru Kelvišarju, govorniku g. Borisu Krhinu in 
Šentjernejskemu oktetu ter Pogrebnemu zavodu Oklešen. 
Hvala tudi zdravstvenemu osebju na Oddelku za intenzivno 

nego bolnišnice Novo mesto.

Žalujoči: vsi njeni

ILEGALCI PRITISKAJO
KRŠKO - Minuli vikend so po

licisti UNZ Krško odkrili kar 31 
ilegalcev, ki so prišli v Slovenijo ali 
posamično ali v skupini. Med nji
mi je bilo največ Romunov in 
Makedoncev.

PRETEPLA STA GA
ČRNOMELJ - V četrtek, 28. 

avgusta, nekaj po polnoči je M. D. 
skupaj s prijateljem R. D. iz 
Črnomlja pretepel Š. J. z Lokev, 
katerega je zalotil v svojem oseb
nem avtu. Pri tem sta ga hudo 
poškodovala.

ZAHVALA
Tvoje življenje je bilo 
ena sama nepretrgana 
veriga trpljenja.
Ob boleči izgubi dragega moža, oče
ta, starega očeta, brata, strica, tasta 

in svaka

STANETA 
KOPRIVCA

roj. 1. 10. 1931
iz Zabrdja 20, Mirna

se želimo zahvaliti dobrim sosedom, sorodnikom, prijate
ljem, vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno 
cvetje in sveče ter za tako številno spremstvo pokojnega na 
zadnji poti. Posebno zahvalo smo dolžni osebju ZD Mirna, 
še posebej patronažni sestri, sodelavcem kolektiva Kremen, 
obrat Mirna, Gostišču Hribar Trebnje, Dani Mirna in DU 
Mirna, govornikoma za besede slovesa ob grobu, pevcem, 

izvajalcu Tišine ter župniku za lepo opravljen obred.
Žalujoči: vsi njegovi

V SPOMIN
Ni smrt tisto, kar nas loči, 
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše, brez pomena zanje 
so razdalje, kraj in čas.

(Mila Kačič)

29. avgusta je minilo leto žalosti in 
solza, odkar nas je zapustila naša 
ljuba hčerka, sestra, teta in svakinja

IRENA
KRAŠOVEC

Praproče pri Straži

Iskrena hvala vsem, ki seje še spominjate, ji prinašate cvetje 
in prižigate sveče.

Vsi, ki jo imamo zelo radi

POKLIČITE
irrf7»] Ce ste ogroženi 
l\l IJW ali potrebujete 

pomoč policije

SKUPAJ PROTI
aN;IKgTTgl?MHlI

sp, POKLIČITE
080-1200 UP

OSTALI BOSTE ANONIMNI

ZAHVALA

V komaj dopolnjenem 52. letu staro
sti nas je po hudi bolezni za vedno 

zapustil naš dragi

STANE
AVGUŠTINČIČ

Trdinova 4, Trebnje

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za podarjeno cvetje, sveče, za darovane sv. maše in 
izraze sožalja v teh težkih trenutkih. Zahvaljujemo se g. ka
planu za lepo opravljen obred, govorniku, pevcem in za za
igrano Tišino ter vsem, ki ste pokojnika v tako velikem šte
vilu pospremili na njegovi zadnji poti. Vsem še enkrat 

iskrena hvala!

Žalujoči: žena Fani, hči Majda z možem Lojzetom, sin 
Niko, vnukinji Manca in Lučka, sestra Marija, brata 

Tone in Janez z družinami ter drugo sorodstvo

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj nas je zapustil 
dragi

PAVEL
JERMAN

iz Črnomlja

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za pomoč v težkih trenutkih, ustno in pisno iz
ražena sožalja ter podarjeno cvetje in sveče. Posebno se za
hvaljujemo govornikom, godbenikom, pevcem in vsem, ki 
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Pogrešali ga bomo.

Vsi njegovi

DOLENJSKI LIST
uaš četrtkou prijatelj

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage mame

AMALIJE PRIMC
se iskreno zahvaljujem vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, vaščanom, sodelavcem in 
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti ter nam pisno ali ustno izrazili sožalje. Najlepša 
hvala gospodu župniku za opravljen obred in mašo. Posebej se zahvaljujem zdravnici in patro
nažni sestri iz Zdravstvenega doma Žužemberk. Vsem, ki ste bili z nami ob smrti naše mame, še

enkrat iskrena hvala.

Sin Jože v imenu pokojničinih najbližjih 

Sadinja vas, 4. septembra 1997

ZAHVALA
Niti zbogom nisi rekel 
niti roke nam podal, 
smrt te vzela je prerano, 
v srcih naših boš ostal.

Nepričakovano nas je v 68. letu starosti zapustil naš dragi mož, oče, stari 
oče, brat in stric

MARTIN PLUT
z Vinjega Vrha pri Semiču

Z globoko žalostjo v srcih se iskrem zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, daro' ano cvetje in za vso pomoč, ki ste nam jo nudili v težkih 
trenutkih. Iskrena hvala Komunali Metlika, Iskri Semič, Gasilskemu društvu Stranska vas, go
vornikoma Matiju Simoniču in Janezu Malnariču za poslovilne besede, pevcem iz Črnomlja, 
Dušanu za zaigrano Tišino, g. župniku za lepo opravljen pogrebni obred ter vsem, ki ste pokoj

nega spremili na njegovi zadnji poti. Še enkrat hvala!

Žalujoči: žena Anica, otroci Mimica, Jože, Franc in Ana z družinami, sestra Tinca, bratje 
Jože, Peter in Janez z družinami in ostali sorodniki

Vinji Vrh, Črnomelj, Gradnik, Otovec, ZDA, Kanada, Avstralija

ZAHVALA

V 63. letu starosti nas je zapustila naša dobra in skrbna žena, mama, stara 
mama, tašča, sestra, teta in svakinja

JULIJANA PEGAM
roj. Kos

iz Hrastja 9 pri Cerkljah ob Krki

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za sočustvovanje, izraze sožalja, darovano cvetje, sveče in za svete maše ter številno spremstvo 
pokojne na zadnji poti. Hvala zdravstvenemu osebju in celotnemu kolektivu Doma v Krškem 
za skrbno nego in lajšanje bolečin v zadnjih dneh. Bog povrni vsem dobrim ljudem za obiske in 
dobra dela v času njene bolezni, hvala gospodu župniku iz Cerkelj za lepo opravljen obred, 
pevcem za zapete žalostinke, podjetju IGM Sava Drnovo za denarno pomoč in venec, SOP 
IKON Kostanjevica in Intermarketa Živila za podarjena venca ter g. Žičkarju za organizacijo

pogreba. Iskrena hvala vsem!

Žalujoči: mož Francelj, otroci Henko, Božo, Fanika in Danica z družinami, brata Miha 
in Jože, sestri Minka in Anica, svakinji Marica in Marija ter svak Zvonko, vsi z družina

mi, in ostalo sorodstvo

ZAHVALA

Življenje celo si garala Zdaj hiša na Gubčevi je prazna,
za svojce in bolne vse bi dala. ni več smeha, ni besed.
Le sledi ostale so povsod Odšla si tiho, brez slovesa,
od dela tvojih pridnih rok. zamrl je tvoj lepi in mili smeh.

Nepričakovano in prezgodaj se je v 67. letu njene starosti ustavilo plemeni
to srce ljubljene in spoštovane žene in sestre

VIDE DRAGOŠAVAC
medicinske sestre v pokoju

iz Novega mesta, Gubčeva 1
Ob boleči izgubi naše drage Vide se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom Golobič, Jan- 
čan, Magister in Gašič, prijateljem in znancem, ki ste nam izrazili sožalje, pokojni Vidi darovali 
vence, cvetje in sveče ter jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Hvala tudi 
zdravstvenemu osebju ORL oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto za human odnos do naše 
Vide v času njenega zdravljenja in hvala vsem njenim sodelavcem iz Zdravstvenega doma Novo 
mesto. Najlepša hvala govornikom za ganljive poslovilne besede, Silvi Jančan, ravnateljici šole 
v Semiču, Alenki Piškur, glavni medicinski sestri ZD Novo mesto, in Karlu Koširju, predsedni
ku KS Kandija Grm, Novo mesto.Hvala pevskemu zboru iz Črnomlja in izvajalcu Tišine, Roži 
Romanič in dr. Vodniku za njune obiske pri naši Vidi v bolnišnici. Prisrčna hvala Mateji in 
Bojanu Bajec za nesebično pomoč pri pogrebu naše drage Vide, pogrebnikom Kukaru in dru
gim za dostojno organizacijo pogreba. Vsem in vsakemu posebej še enkrat najlepša hvala!

Žalujoči: mož Branko, sestre Marija, Dunja in Mica, družine Dragosavac, Ludanji in 
Jovin iz Beograda, Bogdanovič in Molnar iz Zagreba ter Grubič in Basta iz Karlovca
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TA TEDEIM ¥Ai 1ANIMA TEDENSKI KOLEDAR - KINO - BELA TEHNIKA - ČESTITKE - ELEKTRONIKA - KMETIJSKI STROJI - KUPIM - MOTORNA VOZILA - OBVESTILA - 
POHIŠTVO - POSEST - PREKLICI - PRODAM - RAZNO - SLUŽBO DOBI - SLUŽBO IŠČE - STANOVANJA - ZAHVALE - ŽENITNE PONUDBE - ŽIVALI

tedenski koledar
Četrtek, 4. septembra - Zalka 
Petek, 5. septembra - Lovrenc 
Sobota, 6. septembra - Zaharija 
Nedelja, 7. septembra - Marko 
Ponedeljek, 8. septembra - Marija 
Torek, 9. septembra - Peter 
Sreda, 10. septembra - Nikolaj

LUNINE MENE
10. septembra ob 3.31 - prvi krajec

kino
BREŽICE: Od 4. do 7.9. (ob 18.30) ko

medija Na vrat na nos. Od 4. do 8.9. (ob
20.30) grozljivi film Relikvija. 8.9. (ob
18.30) ter 9. in 10.9. (ob 18. uri in 20.30) 
film Jurski park: Izgubljeni svet.

ČRNOMELJ: 5. in 6.9. (ob 20. uri) 
ameriška komedija Prijateljici. 7.9. (ob 18. 
uri in 20.15) ameriška romantična komedi
ja Na vrat na nos.

DOBREPOLJE: 5.9. (ob 20.30) ame
riška drama Skrivnosti in laži. 7.9. (ob 15. 
uri in 20.30) ameriški akcijski film Sanj
sko moštvo.

GROSUPLJE: 5.9. (ob 20. uri) ameriški 
akcijski film Sanjsko moštvo. 6.9. (ob 20. 
uri) ameriška drama Skrivnosti in laži.

KRŠKO: 5.9. (20. uri) in 7.9. (ob 18. uri) 
komedija Metro. 9.9. (ob 20.30) komedija 
Na vrat na nos.

METLIKA: 5.9. (ob 18. uri in 20.15) 
ameriška romantična komedija Na vrat na 
nos. 7.9. (ob 18. in 20. uri) ameriška ko
medija Prijateljici.

NOVO MESTO: Od 4. do 7.9. (ob 
16.30) film Izgubljeni svet. Od 4. do 10.9. 
(ob 19. uri in 21.15) grozljivi film Relikvi
ja-

RIBNICA: 6.9. (ob 22. uri) ameriški ak
cijski film Sanjsko moštvo. 7.9. (ob 17. uri) 
ameriška drama Skrivnosti in laži.

VELIKE LAŠČE: 6.9. (ob 20. uri) 
ameriški akcijski film Sanjsko moštvo. 7.9. 
(ob 20. uri) ameriška drama Skrivnosti in 
laži.

film
• IZGUBLJENI SVET, avantu
ristična grozljivka (The Lost 
World: Jurassic Park, 1997, 
ZDA, 120 minut, režija: Števen 
Spielberg)

Saj vemo, ne, gre za nadalje
vanko Jurskega parka, filma, ki 
je pred dvema letoma z neverjet
no resnično simulacijo pra
zgodovinskih živali povzročil 
pravo gibanje, vsesplošno zani
manje za fascinantno in tako 
tujo preteklost planeta, številne 
polemične znanstvene razprave o 
umetno ustvarjenem življenju ter 
veliko prijaznejši odnos do bitij, 
ki so nam še včeraj zbujala me
šane občutke groze, gnusa in 
osuplosti. Ne nazadnje pa je 
spektakel postal najbolj gledan in 
donosen naslov vseh časov. Drugi 
del je bil le vprašanje časa, ki so 
ga Spielbergovi inženirji potre
bovali za še bolj gigantne in za
resne kreacije preteklosti, ob ka
teri ti zastane dih. “Vzdihovanje, 
nato pa bežanje in kričanje ”, tam 
je pač tak vrstni red, pravi Gold- 
blum, strokovnjak za teorijo ka

osa, ki mu nihče ne verjame in ki 
bi najraje pozabil na Jurski park, 
zelo smrtonosni poseg v božja 
pota matere narave, pa ga am
biciozni magnat Richard Atten- 
borough s trikom le spravi v cono 
B, karibski otoček dvojček, kjer 
je stari skloniral leglo “dinotov". 
Tam pa je tudi magnatov pohlep
ni nečak Peter Ludlovv, ki dru
gače kot nekdaj stric ne misli 
postavljati zooja, pač pa hoče 
živalce prepeljati v Ameriko. In 
res, ekspertni lovec, odlični Pete 
Postlethwaite (V imenu očeta, 
Osumljenih pet) mu ujame sa
mega T-fexa, najstrašnejšega 
mesojedca, kar jih je kdaj hodi
lo po Zemlji. Jasno, ko pridejo v 
San Diego, so mesnice že zaprte, 
starševski nagon in lakota pa 
huda, saj je prav blizu v bodočem 
parku, ki naj bi korporaciji In- 
Gen spet dvignil upadle ratinge in 
dohodke, njegov mladič. Gold- 
blum in njegova bejba, paleon
tologija Jullanne Moore, mora
ta zdaj rešiti človeštvo, sebe, eko
loško ravnovesje te nesrečne oble, 
obenem pa pri življenju ohraniti 
tudi zverinice iz eksotične Rezije.

V skladu z ozaveščenjem pla
neta smo dobili tudi eko moral
ko, ki pravi, da mora stanje v 
naravi ostati naravno.

TOMAŽ BRATOŽ

bela tehnika kmetijski stroji
KUPPERSBUCH ŠTEDILNIK in šte

dilnik na plin in elektriko prodam. ® 
(068)81-840. 8759

ŠTEDILNIK, 2 plin, 2 elektrika, in 
hladilnik prodam. * (068)322-110.

8854
PRALNI STROJ CANDY, in peč za 

centralno kurjavo (olje + trda goriva 
TAM-STADLER), prodam. Tel. (068) 
321-695.

elektronika
BARVNI TELEVIZOR Orion, rabljen, 

potreben manjšega popravila, prodam. 
*(068)22-611. 8636

AVTORADIO MTC, digitalni, 2x 25 
W, auto reverse, zvočniki, Pioneer, 120 
W, ovalni, na polici za R4, prodam. ® 
(068)325-677. 8644

VRHUNSKI AVTORADIO Pionerr 
KEH-8400, daljinec, ojačevalec Kenwo- 
od 600 W, subvvofer 500 W, zvočniki, ze
lo poceni prodam. ® (068)25-608 . 8687

TRAKTOR in pajka na 4 vretena ter 
koruzo v zrnju prodam. ® (068)60-137, 
zvečer. 8637

STROJ za izkopavanje krompirja po
ceni prodam ali menjam za vino. ® 
(0608)81-895. 8655

SILOKOMBAJN SIP SK 80 S, zelo 
ohranjen, prodam. ® (068)83-687.

KOMBAJN Class Protektor, 2.70 m, s 
trirednim adapterjem za koruzo, pro
dam. ®(068)69-245. 8682

SILOKOMBAJN Mengele 350 turbo, 
trosiiec hlevskega gnoja in prevozni ba
zen za mleko prodam. ® (068)81-323.

GOZDARSKI traktorski vitelj EGV 
40 in kardanske gredi prodam. ® 
(068)51-815. 8726

TRAKTOR IMT 560, nakladalko in 
tribrazdni plug prodam. ® (0609)626- 
177. 8731

KOSILNICO BCS, 127 cm, Acme 
motor, z vozičkom, prodam. ® (068)64- 
256. 8738

SILOKOMBAJN MENGELE 280 in 
Pottinger mex 2, rotacijko kosilnico Fa- 
hr, trosiiec hlevskega gnoja, 3-tonski, 
prodam. ® (068)85-878, po 20. uri.

IZDAJ ATELJ: Dolenjski list Novo mesto, d.o.o. Direktor: Drago Rustja 
UREDNIŠTVO: Marjan Legan (odgovorni urednik), Andrej Bartelj, 
Mirjam Bezek-Jakše, Jožica Domit, Breda Dušic Gornik, Tanja Gazvoda, 
Mojca Leskovšek-Svete, Martin Luzar, Milan Markelj (urednik Priloge), 
Lidija Murn, Pavel Perc in Igor Vidmar.
IZHAJA ob četrtkih. Ceno posamezne številke 200 tolarjev; naročnina za 2. polletje 
5.070 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 samo s prvo številko v mesecu. 
OGLASI: lem 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 1 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: (068)322-898.
Elektronska pošta: info@dol-list.si Internet http:llwww.dol-list.si
Nenaročenih rokopisov, fotografij in disket ne vračamo. Na podlagi mnenja (št. 23-92) 
pristojnega državnega urada spada Dolenjski list med informativne proizvode iz 13. 
točke tarifne številke 3, za katere se plačuje 5-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.

LIČKALNIK za koruzo in puhalnik 
Tajfun, z elektromotorjem, prodam. ® 
(068)67-530, po 19. uri. 8771

MOTORNO ŽAGO in skoraj nov 
komat ugodno prodam. S (068)76-489.

8772
TRAKTOR Stayer 18, z bočno koso, 5 

prestav naprej, 5 nazaj, prodam. ® 
(068)42-693. 8783

KOSILNICO BCS Duplex, traktor
sko, rabljeno eno sezono, prodam. ® 
(068)43-007. 8796

ŽITNI KOMBAJN MC Kormik, dol
žina kose 2 m, snegobrane iz pocinkane 
pločevine po 60 SIT/kom. in telico, težko 
220 kg, za zakol ali nadaljnjo rejo, pro
dam. Andrej Radovan, Loka 11, Šentjer
nej. 8810

LIČKALNIK za koruzo, malo rabljen, 
ter gumi voz prodam. ® (068)83-562.

8819
SILOKOMBAJN Pottinger MEX 1, 

dobro ohranjen, prodam. ® (068)73- 
865. 8823

SILOKOMBAJN SK 80, nerabljen, in 
vinograd z zidanico v Kotu pri Semiču 
prodam. Boris Planinc, Zadružna 8 a, 
Črnomelj. 8839

SILOKOMBAJN Vihar 40, dobro 
ohranjen, prodam. ® (068)73-532.

8847
SILOKOMBAJN Mengele 280 ter 

prašičke, 70 kg, prodam. ® (068)325- 
012. 8857

NAKLADALKO, pajka na 4 vretena in 
rotacijko kosilnico 165 prodam. ® 
(068)76-171. 8869

TRAKTOR TV 18, letnik 1980, zelo 
dobro ohranjen, malo rabljen, ugodno 
prodam. ® (0608)70-343. 8872

MOTOR ACME za kosilnico, motor
no žago Stihi 0.41 in frezo, 10 KM, staro 
6 let, prodam. ® (068)49-520. 8883

kupim
NUDIMO NAJVEČ IN TAKOJŠNJE 

PLAČILO za delnice Krke B, Petrola B, 
Pivovarne Laško in Uniona, Save Kranj, 
Fructala, Droge Portorož in pooblašče
nih investicijskih družb. * (064)361-300.

8141
DELNICE - AKTUALNO! Nove cene 

delnic podjetij Krka, Petrol, Laško, Sa
va, Color, Gorenje, Interevropa in dru
gih. Gotovino izplačamo takoj! Pridemo 
tudi na dom. « (0609)639-664, od 8. do 
20. ure, ali (061)16-86-055. 8198

ODKUPUJEMO hruške tepke, vsak 
dan od 8. do 15. ure, po 25 SIT. ® 
(068)45-777. 8629

SUHE smrekove deske, debeline 2 cm, 
kupim. ® (068)44-874, popoldan. 8643 

SODE nad 1000 litrov kupim. ® 
(068)75-490 ali 22-585. 8711

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

8721
UGODNO ODKUPIM delnice Krke, 

Petrola, Save, Uniona, Colorja itd. Nu
dim gotovino in pridem na dom! « 
(068)324-297. 8888

motorna vozila
ZA 300 DEM prodam Z 750, letnik 

1981, registrirano do konca decembra. 
Peter Kozinc, Zabukovje 23,8292 Zabu- 
kovje. 8626

Z 850, letnik 1985, registriran do 
11/97, in tomos avtomatic, letnik 1985, 
prodam. ® (068)26-953. 8628

R 19, letnik 1994, dobro ohranjen, 
prodam. ® (068)52-073. 8634

TERENSKO VOZILO Nissan patrol 
diesel, 4x4, reduktor, zanesljiv, varčen, 
uporaben, letnik 1982, ugodno prodam. 
® (061)321-633 ali (0609)643-549. 8635 

OPEL ASTRO 1.4, letnik 1993, gara- 
žiran, dodatna oprema, prodam ® 
(068)341-842. 8639

R 4, letnik 1986, in motokultivator 
Goldoni, 14 KM, nerabljen, prodam. ® 
(068)28-841. 8640

HROŠČA, odlično ohranjenega, re
gistriranega do 8/98, in R 5 prima, letnik 
1995, prevoženih 18.000 km, z veliko do
datne opreme, garažiran, prodam. ® 
(068)52-415. 8645

JUGO 55, letnik 1989, ugodno pro
dam. ® (068)83-501 ali 69-032, zjutraj ali 
zvečer. 8653

GOLF III D 1.9, letnik 1994, prva 
barva, prvi lastnik, kovinske barve, do
datna oprema, prodam. ® (0609)651- 
7>8- 8658

R ESPACE QADRA, letnik 1994, 
kompletna oprema, prevoženih 103.000 
km, prodam. S (068)341-585. 8659

GOLF JX, letnik 1987, bel, prodam 
®(068)53-892. 8662

GOLF III GTI 2.0, letnik 
12/91, rdeč, veliko
dodatne opreme, ugodno 
prodam. Tel. (0609)
628-851.

JUGO 45 AX, letnik 12/87, in škropil
nico Stihi SG 17, dobro ohranjeno, pro
dam. ® (068)26-921. 8665

FIAT 126 P, letnik 1986, neregistriran, 
vozen, in jedilni krompir prodam. ® 
(0608)84-410. 8667

CLI01.4RT,5V,letnikl991, registri
ran do 2/98, prodam. ® (068)83-093.

8668
SUZUKI BALENO 1.6 GLX, limuzi

na, letnik 6/95, bel, 46.000 km, kot nov, 
radio Blaupunkt, prodam. S (068)44- 
231, Andrej. 8670

NOVO PODVOZJE za R4 in nov no
tranji blatnik za clio prodam. ® (068)27- 
631. 8673

OPEL VECTRA 1.8 i, letnik 1993, bel, 
tonirana stekla, ABS, servo, CZ, prodam 
za 15.700 DEM. * (068)76-173. 8677

PEUGEOT 305 GL, letnik 1985, regis
triran do 7/98, prodam. ® (068)65-409.

8685
MOTOR BT 50, letnik 1987, odlično 

ohranjen, prodam. * (068)27-841.
8692

BMVV 316 i, letnik 5/91, kovinsko siv, 
ohranjen, ugodno prodam. S (068)79- 
613 ali 26-077. 8698

PEUGEOT 309 GR, letnik 11/86, 
99.000 km, bel, lepo ohranjen, prodam za 
5000 DEM. ® (0608)82-346. 8699

R 4 GTL, letnik 1988, 125.000 km, re
gistriran do 2/98, prodam za 2100 DEM. 
S (0608)82-100. 8717

JUGO 55, letnik 1990, prodam. ® 
(068)325-262. 8719

Z 640 AN, letnik 1979,41, ohranjeno, 
ugodno prodam. ® (068)57-739. 8723

GOLF, letnik 1982, registriran do 
7/98, zelo lepo ohranjen, ugodno pro
dam. Jože Podlogar, Boštanj 1, Boštanj.

8724
R 4 GTL, bel, letnik 1986, registracija 

potekla, ugodno prodam. ® (0608)80- 
507. 8728

MERCEDES 190 D, v zelo dobrem 
stanju, z veliko dodatne opreme, pro
dam. ® (0608)56-475. 8734

AXl.lALLURE,letnikl 992, registri
ran do 7/98, 45.000 km, prodam. S 
(068)21-120. 8740

R 4, oranžen, letnik 1988, prvi lastnik, 
ugodno prodam. S (068)52-508. 8743

OPEL KADETT 1.3 S, letnik 1985, 
prodam. ® (068)60-521. 8744

R 19 1.4 et, karambolirana desna 
stran, letnik 1993, vozen, prodam. ® 
(068)47-509, po 16. uri. 8745

GOLF JX D, letnik 12/89, model 
1990, bel, lepo ohranjen, prodam. ® 
(068)87-609. 8748

SUZUKI SWIFT 1.3GLSedan,letnik 
4/95, 11.000 km, servo volan, tonirana 
stekla, prva lastnica, garažiran, prodam. 
® (068)83-400. 8749

JUGO 45, letnik 1989, prodam. ® 
(068)324-805. 8753

GOLF JX D, letnik 1990, 5 prestav, 
3V, moder, lepo ohranjen, prodam. ® 
(068)76-533. 8758

OPEL KADETT 1.6 D JL, letnik 
1983/84, dobro ohranjen, 134.000 km, 
registriran do 2/98, prodam. ® (068)83- 
326. 8768

GOLF, letnik 1987,1.6 bencinar, rdeč, 
ugodno prodam, ® (068)45-133. 8769

FIAT REGATO 100 SIE, letnik 1987, 
dobro ohranjen, registriran do 11/97, 
prodam. » (068)42-889, po 17. uri.

8774
MAZDO 323 1.3, letnik 1987, kovin

sko sivo, CZ, prodam. ® (068)322-768.
8777

OPEL KADETT 1.3 S, rdeč, letnik 
1987, registriran do konca maja 1998, 
prodam. ® (068)41-010. 8779

Z 8310, letnik 1987, alu kason, 51, zelo 
ohranjeno, ugodno prodam. ® (068)25- 
029. 8780

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: . . ..............................................................

Pošla: ...............................................................................

Naročniška številka: ........................................ Podpis:

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

DOLENJSKA.
BANKA

Ponudba meseca
Devizni depoziti v DEM, 
vezani nad 3 mesece

3,3 /o fiksno

Tolarski depoziti z valutno 
klavzulo vezani od 31 do 90 dni *

od 10.000 do 100.000 SIT 3,5% fiksno

od 100.001 do 1.000.000 SIT 3,7% fiksno

nad 1.000.000 SIT 3,9% fiksno

* Banka vodi depozit v DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije

PASSAT 1.8, letnik 1993, registriran 
do 3/98, rdeč, lepo ohranjen, 81.000 km, 
prodam za 16.000 DEM. ® (068)45-125, 
zvečer. 8781

R 4 GTL, letnik 1981, registriran za ce
lo leto, ugodno prodam. ® (068)49-527.

8782
126 P, letnik 1987, 75.000 km, pro

dam. ® (068)68-703. 8791
KADETT C 1.2, letnik 1974, prevože

nih samo 143.000 km, z dodatno opremo, 
ali po delih ugodno prodam. ® (068)64- 
149. 8794

GOFL JXD, letnik 1987, 
bel, ugodno prodam. Tel. 
(0609) 628-851.

GOLF D, letnik 6/89, dobro ohra
njen, prodam. S (068)325-247. 8795

R 19 RT diesel, letnik 5/92, dodatna 
oprema, ohranjen, prodam ali menjam 
za jugo. ® (068)87-159. 8797

GOLF JX D, letnik 1989, registriran 
do 12/97, prodam. ® (068)85-705.

8798
R 5 CAMPUS, letnik 12/89, zelen, 5 V,

76.000 km, prodam. » (068)84-257
8805

JUGO KORAL 65, karamboliran, 
prodam. ® (068)78-136, popoldan.

8807
ALFA ROMEO 1.33, letnik 12/86, 

ugodno prodam. ® (068)75-068. 8818
FIAT RITMO 75 S, letnik 1986, regis

triran do 1/98, lepo ohranjen, prodam za 
3500 DEM. ® (068)22-597. 8820

PASSAT limuzina 1600 TD, letnik 
1989, registriran za celo leto, prva barva, 
prodam. ® (068)73-766. 8822

OPEL KADETT 1.3 S, letnik 1988,4V, 
kljuka, radio, prvi lastnik, 110.000 km, 
registriran do 6/98, prodam. ® (061) 
614-767. 8825

R 19, letnik 1989, lepo ohranjen,
88.000 km, registriran do 3/98, prodam.
® (0608)74-000. 8826

FORD ESCORT 1.8 D, letnik 1993, 
registriran do 6/98, kovinsko zelen, pro
dam ali menjam za cenejše vozilo. ® 
(0608)74-098. 8827

LADO SAMARO 1500, letnik 1990, 
rdečo, 70.000 km, prodam. ® (068)87- 
766. 8838

FORD ESCORT 1.4 i CLX, letnik 
1991, bel, odlično ohranjen, dodatna 
oprema, prodam. ® 068 81-410. 8841

JUGO KORAL 55, letnik 1988, regis
triran do 11/97, lepo ohranjen, rdeč, 
ugodno prodam. ® (068)30-229. 8845

JUGO KORAL 45, letnik 1989, odlič
no ohranjen, prodam. ® (0608)74-086, 
po 15. uri. 8849

AVTOSERVIS 
MURN, s.p.

Resslova 4,8000 Novo mesto 
tel./fax: 068/24-791

CENTER# SUZUKI

• prodaja vozil
• rezer. deli in dodatna oprema
• servis
• kleparske in ličarske storitve
• ugodni krediti 7 + 6%
SUZUKI MAGMA v avgustu 
darilo od 500 do 1000 I 
goriva za kupce novih vozil!

C
BALENO 1.6 GLX
WAGON _26J#e- 25.990
+ 500 I goriva + 20% popusta na 
klimo

GOLF IIGTD, letnik 1985,3V, 5 pre
stav, registriran do 10/97, temno sive ko
vinske barve, prva barva, nikoli karam
boliran, redno servisiran, prodam. S 
(0608)82-250. 8851

ŠKODO FAVORIT 135 LS, letnik 
12/92, prvi lastnik, 66.000 km, prodam. 
® (0601)84-368. 8855

GOLF JX D, letnik 1989/90, registri
ran do konca leta, rdeč, 5 prestav, ohra
njen, prodam za 8500 DEM. ® (0608)84- 
546. 8863

GOLF JGL D, S paket, letnik 1985, 
registriran do 9/98, rdeč, lepo ohranjen, 
prodam. ® (0609)627-537. 8865
. SUZUKI SWIFT 1.6 GLX, 16 V, let
nik 10/94, 49.000 km, prodam. ® 
(068)49-239. 8870

GOLF JX B, letnik 4/91, kovinsko siv,
5 prestav, 1600 ccm, prodam ali menjam 
za drugo vozilo. ® (063)806-131. 8871 

JUGO 45, letnik 5/86, in belo vino 
prodam. ® (068)26-889. 8875

JUGO 45, letnik 1987, dobro ohra
njen, registriran do 7/98, prodam za 1400 
DEM. ® (0608)75-405 . 8887

NNISSAN SUNNY 1.6 SLX, letnik 
1988, 112.000 km, kovinsko srebrn, 
sončna streha, radio, nastavljiv volan, 
prodam za 7200 DEM. ® (068)325-208, ; 
popoldan. 8890

ŠKODO FAVORIT, letnik 1993, rde
čo, prodam. ® (068)79-725. 8891

ŠKODO FVAOR1T, letnik 1991, re- 
gistrirano do 3/98, prodam. « (068)23- 
585. 8892

R 5 FIVE, letnik 1995, rdeč, lepo 
ohranjen, prodam za 10.100 DEM. ® 
(068)78-268. 8893 j

preklici
ANTON JAZBINŠEK, Šentjur pri ce- 

lju, preklicuje spričevalo o zaključnem 
izpitu šole EGŠC, poklicna elektro šola 
Maribor, št. zaključnega izpita 129/ 
793/76, izdano v Mariboru 25.6.1976.

8657

pohištvo
PRDAJAMO in kupujemo rabljeno 

stanovanjsko opremo. ® (068)325-523 
ali (061)133-94-54. 7315

SEDEŽNO GARNITURO in štedilnik 
prodam. ® (068)25-413, Marija Gradi- 
šar, Trdinova 5 a, Novo mesto. 8654 

KAVČ, 2 fotelja, peč na drva in 500. 
kom sider za fasado prodam. ® (068)25- 
408. 8663

OMARO za dnevno sobo, svetel hra
stov furnir, 360 x 240, ugodno prodam. 
«(068)67-197. 8725

POGRADE z jogiji in raztegljiv kavč 
prodam. « (068)81-102. 8834

SPALNICO, staro 6 let, prodam. » 
(068)67-222. 8840

STARO masivno pohištvo, kolovrat, 
poslikano skrinjo, staro lončevino, hra
stove skrinje in vprežne sani prodam. ® 
(0608)62-687. 8848

KUHINJO, dolžina 3.30 m, s pomi
valnim koritom in napo prodam. « 
(068)322-110. 8853

OMARO za dnevno sobo, 3.50 x 2.40 
m, klubsko mizo in 2 stola prodam. « 
(068)23-751, zvečer. 8884

posest
HIŠO z okolico, 50 a, v Krškem, Vi

dem, prodam. ® (0608)32-041, zvečer.
8627

BIFE s skladiščem in teraso oddamo v 
najem. Lokacija Dolenjske Toplice. « 
(068)65-682, Gramat Gril, d.o.o., Do
lenjske Toplice. ^ 8630

VIKEND in vinograd nad Šentjanžem 
prodam za 22.000 DEM. « (0608)84- 
372, zvečer. 8631

NJIVO in gozd v Šmavru pri Dobrni
ču prodam. Njiva je ob asfaltni cesti, obo
je veliko cca 0.4 ha. « (068)47-917.
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Ženske in moške 
pričeske urejamo 

vsak delavnik
od 7. do 19. ure, 

ob sobotah 
od 8. do 12. ure. 

*
Mira Rustja, s.p. 

Marjana Kozine 3, 
Novo mesto

© 068/22-361
TRAVNIK, 3730 m2, na Daljnjem Vr

hu, pare. št. 2390/1, prodam. * (061) 
322-200, zvečer. 8679

V OKOLICI KRŠKEGA prodam par
celo, 1.5 ha, s stavbnim zemljiščem, lepa 
razgledna točka. 9 (0608)67-394, po 15. 
uri. 8713

BLIZU Dolenjskih Toplic prodam 
gradbeno parcelo in njivo. * (068)324- 
440. 8763

VIKEND na Gačah, ob smučišču, 
prodam. * (068)25-017, popoldan.

8790
1.5 HA gozda prodam. * (068)42- 

305. 8828
MED ŠENTJOŠTOM in Hribom 

prodam parcele, pašnik, gozd in njivo, 
zazidljivo, in dele za Z 101 (desna stena in 
desna zadnja vrata) prodam. ® (068)47- 
773. 8836

prodam
DOMAČ med prodam. * (068)49- 

621. 8632
DIATONIČNO HARMONIKO Me

lodija Mengeš, C, F, B, prodam. * 
(0608)75-479. 8646

3 HRASTOVE SODE po 140 litrov in 
enega po 170 litrov prodam. 9 (061 )805- 
015 8647

STREŠNO OPEKO STREŠNIK, sta
ro 12 let, ohranjeno, cca 2800 kom., pro
damo v začetku oktobra. ® (068)325- 
191, zvečer. 8648

OTROŠKI SEDEŽ, avtosedež, hoda- 
lico in visok stolček za hranjenje ugodno 
prodam. * (0608)64-582. 8649

BELO VINO šmarnico prodam po 
100 SIT/liter. a (068)65-871. 8650

VEČJO KOLIČINO grozdja šmarni
ce prodam. ® (068)79-757 ali 28-868, po 
20. uri. 8651

VINO, rdeče, odlične kvalitete, pro
dam. * (0608)21-777 ali (0608)89-292.

8652
ŠTIRISTRANSKO, delovni stroj, s pe

timi vreteni, prodam, zaposlim pa mizar
ja. *(0609)619-834. 8660

GROZDJE portugalke in rizvanca ali 
mošt prodam. * (068)75-416. 8674

RABLJEN hrastov sod, 1700-litrski, 
prodam. * (068)24-069. 8676

BELO VINO, kobiniran otroški vozi
ček in hojico, oboje za 13.000 SIT, pro
dam. * (068)22-133. 8681

SINTHESYZER YAMAHA PSR 210, 
5 oktav, 100 zvokov, ritmi, prodam. * 
(0608)87-716. 8683

300 KG neškropljenega krompirja in 
štedilnik (4 elektrika, 2 plin) prodam. 9 
(0689341-182. 8684

DROBNI KROMPIR po 10 SIT in te- 
I lico sivko, brejo 6 mesecev, prodam. 9 

(068)83-336. 8686
KROMPIR, špirovce za ostrešje, hlev

ski gnoj in slamo, balirano v kocke, pro
dam. * (068)83-723, po 20. uri. 8688 

VEČ RABLJENIH sodov za vino, 
traktorsko škropilnico, 200-litrsko, in 
atomizer prodam. * (068)81-484. 8691 

VINO ŠMARNICO prodam po 95 
SIT. * (068)58-555. 8693

VINO ŠMARNICO ugodno prodam. 
»(068)83-414, zvečer. 8694

KVALITETNO belo vino ugodno 
prodam. »(0608)21-310. 8701

ŽLAHTNO belo vino, žganje, jabolčni 
kis in 300-litrski sod prodam. » (068) 
341-467, Hrastar. 8702

CEPLJENO VINO, mešanico šipona, 
pinoja, laškega rizlinga, kertnerja in su- 
vinjona, prodam. * (068)79-847. 8703 

VINO ŠMARNICO in manjšo prikoli
co za osebni avto, potrebno manjšega 
popravila, prodam za 100 DEM. ® 
(068)24-553. 8704

VLEČNO KLJUKO za samaro in no
vo mizo, masivno, raztegljivo, 96 x 170, 
prodam. * (068)79-529. 8705

POTRGALKO prodam. * (068)42- 
298. 8706

MIZARSKO tračno žago, mizarski 
rezkar in novo prešo, 60-litrsko, prodam. 
* (068)83-749. 8708

STEKLENO VOLNO, debeline 5 cm, 
prodam. * (068)41-167. 8709

VINO ŠMARNICO prodam. * (0608) 
75-189. 8710

200-LITRSKO hrastovo kad ugodno 
prodam. Lojze Mahajnc, Paderšičeva 10 
a, Novo mesto, * 24-276. 8714

KORUZO v zrnju ali šrotano, manjšo 
količino, in konjsko prikolico, 13-colski 
gumi voz, prodam. 9 (068)21-156.

8716
100 LITROV kakovostnega belega vi

na prodam. Škrbec, Ratež 29. 8718
5 VRATNIH KRIL, mahagoni, pro

dam. * (068)51-767. 8722
OVES prodam ali menjam za ječmen 

in dobro domačo mast prodam. 9 
(068)42-593. 8730

LEŠNIKE prodamo, naberete jih sa
mi! Cena 200 SIT/kg. 9 (068)83-685.

8732

AVTOPRIKOLICO, 120 x 240, po
cinkano, ugodno prodam. ® (068)67- 
197. 8733

DVA HRASTOVA SOD A, 1500 in 200 
litrov, lepo ohranjena, ugodno prodam. 
9 (068)50-338. 8735

LADIJSKI POD, 20 m2, enkrat pre
mazan z mat lakom, prodam. 9 (068)52- 
624. 8737

7 LET suhe deske, smrekove in hra
stove, 8, 5 in 3 cm, vlaga 15.2 in 15.3 =, 
prodam. * (0609)629-794. 8739

MLIN za grozdje in 300-litrsko kad 
prodam. 9 (068)21-605. 8742

2 VINSKA SODA, 300 in 400-litrska 
ter pralni stroj zelo ugodno prodam za 
10.000 SIT. ® (068)342-349. 8746

500 LITROV vina belokranjsko belo, 
z oceno 16.2 na Vinski vigredi, prodam. 
® (068)60-020. 8754

BUKOVA kalana drva zelo ugodno 
prodam z dostavo na dom. ® (068)322- 
754. 8756

VINO, rdeče in šmarnico, ugodno 
prodam. ® (0608)31-208. 8761

KORUZO in traktorsko kosilnico, 
dvojni rez, prodam. ® (0608)32-069.

8762
RDEČE vino prodam.»(068)42-864.

8766
ŠMARNICO po 20 SIT/kg in belo 

grozdje prodam. » (068)40-039. 8773
LESNOOBDELOVALNO KOMBI- 

NIRKO, širine 500 mm, 4 operacije, pro
dam. * (068)8 M74. 8775

40 A koruze za silažo ali za zrnje pro
dam. »(068)42-723. 8778

VINO ŠMARNICO in grozdje pro
dam. * (068)83-358, po 19. uri. 8784 

DOBRO belo vino, mešano šmarnico, 
cepljeno, po 100 SIT in cepljeno vino 
prodam. * (068)25-044. 8785

KOPALNO KAD in bojler ter kup- 
persbusch prodam. » (068)341-747 ali 
321-203. 8786

VEČJO KOLIČINO vina šmarnice 
prodam. * (068)89-661. 8789

JEDILNI KROMPIR sante prodam. 
«(068)81-097. 8793

KORUZO za silažo prodam. « 
(068)47-694. 8799

UNIVERZALNI MLIN za grozdje, na 
kolesih, s črpalko, več lesenih sodov za 
vino in žago Stihi 0.38 prodam. ® 
(068)81-771. 8800

NARAVNO SUŠENE smrekove in hra- 
stove deske prodam. « (068)342-521.

120 BASNO KLAVIRSKO HARMO
NIKO, prodam, inf. na tel. 068/28-764.

JEDILNI KROMPIR sante prodam. 
® (068)42-956. 8803

VINO ŠMARNICO, belo in rdeče- 
belo, mešano, prodam. ® (068)30-262.

VINO ŠMARNICO prodam. * (068) 
81-774. 8806

PREŠO na kamen poceni prodam. ® 
(0608)70-098. 8808

VINO ŠMARNICE in cviček ter žga
nje prodam. ® (068)48-789. 8809

KORUZO v zrnju prodam. ® (0608) 
67-267. 8811

250 LITROV belega vina ugodno pro
dam. ®(068)45-113. 8812

NOVO, nerabljeno hrastovo prešo za 
grozdje, 100 -litrsko, prodam. S (068) 
27-921. 8813

KLOPOTCE različnih velikosti, za 
vinograd ali kot okras, prodam. ® 
(068)73-136. 8815

PRIKOLICO ADRIA, dobro ohra
njeno, prodam v Premanturi za 3300 
DEM. ® (068)20-324, popoldan. 8829 

VEČ OBNOVLJENIH in nerabljenih 
komatov ter sedel za konje prodam. ® 
(061)557-322 ali (061)852-577, Tomc, 
Kočevje. 8830

LESENO KAD, 1300-litrsko, malo 
rabljeno, prodam za 300 DEM. ® 
(068)69-480. 8831

CVIČEK in mešano belo vino kralje
vina, laški rizling, ugodno prodam. ® 
(0608)80-214. 8832

500 LITROV belokranjskega belega 
vina in 50 litrov slivovke prodam. ® 
(068)67-094, od 20. do 21. ure. 8835 

BELO VINO šmarnico in rdeče vino 
cviček prodam. « (068)45-283. 8843

VINO ŠMARNICE zelo ugodno pro
dam. «(068)44-394. 8844

2800 KOM. strešne kritine Mediteran, 
stare 10 let, ugodno prodam skupaj ali po 
kosih. Irena Cater, Gor. Lenart 49, Bre
žice. 8846

RDEČE cepljeno vino prodam po 200 
SIT/1. ® (068)28-524. 8850

MLIN za grozdje prodam. 9 (068)41 - 
101. 8858

VINO ŠMARNICO, voz, (15 col) in 
dve strešni okni prodam. ® (068)65-753.

8859
200 LITROV rdečega vina in koruzo 

na rastilu prodam. « (068)66-062. 8861 
10 M bukovih razžaganih drv, enofaz

no krožno žago in lesen sod, 60 litrov, 
prodam. ® (068)322-172. 8862

KROMPIR za ozimnico prodam in 
dostavim na dom, kupim pa 300 kom. 
strešhe opeke Strešnik Vesna, hlevske 
naveze in otroško stajico. ® (068)322- 
834. 8866

KORUZO v zrnju in 130 kg prašiča 
prodam. ® (068)42-295. 8874

PES/AK, 3 x 2 m, ter cca 10.000 t.m. 
PVC robnega traku (bel, češnja), brez le
pila, prodam. ® (068)27-101. 8877

KVALITETNO belo vino, mešano 
(sauvingnon in rizling), prodam. ® 
(0608)59-026. 8881

AVTOPRIKOLICO, nosilnosti 700 
kg, malo rabljeno, in 100 litrov odlične 
Šmarnice prodam. ® (068)325- 226, v 
soboto in nedeljo. 8882

KORUZO za silažo ali krhanje, 40 a, 
prodam. ® (068)76-638. 8889

razno
APARTMAJE v Novalji na otoku Pa

gu, v neposredni bližini morja, vam nu
dimo po posezonskih cenah. « 0038553 
661-458 ali 0038553 661-963. 8547

APARTMA na Bledu do 6 oseb, prost 
od 28.8. do 30.9., oddamo. ® (064)78- 
197. 8642

POMOČ pri izterjavi in razne poiz
vedbe nudim. Pokličite detektiva! ffi 
(061)332-790. 8672

PRED BOLNIŠNICO v Novem mestu 
je bila najdena zlata ženska verižica. ® 
(068)83-024. 8720

POSLOVNA PROSTORA, 50 m2 in 
18 m2, v centru Krškega, CKŽ 21, pri
merna za pisarno ali trgovino, oddamo v 
najem. ® (0608)22-434 ali (0608)22-406.

8776
IMAMO PROSTE KAPACITETE za

sušenje lesa. Mizarstvo Miklič, 78-066.
8792

ANGLEŠKI JEZIK za osnovno in 
srednjo šolo inštruiram. ® (068)341-888.

8817
BELJENJE, barvanje napuščev in fa

sad ter ostala dela opravljamo. ® (068)27- 
700. 8873

PROSTOR za trgovino, cca 80 m2, v 
centru Novega mesta, najamem. Šifra: 
»CENTER«. 8885

V BREŽICAH, na tržnici in v centru, 
oddam v najem 2 lokala. ® (0608)67- 
006, zvečer. 8886

ZELO UGODNO!!!
KLIMA NAPRAVE
7-odst. POSEZONSKI POPUST! 
Velja do razprodaje zalog. 
MOŽNOST NAKUPA TUDI NA 3 
IN VEČ OBROKOV!
VAKO, d.o.o.
Črnomelj: 068/53-273 
Ljubljana: 061/127-40-53

ASFALTIRANJE 
IN TLAKOVANJE 
DVORIŠČ, PARKIRIŠČ, 
CEST.
Mob. 0609/628-140

službo dobi
ZA AKVIZITERSKO PRODAJO na

grobnih sveč honorarno ali redno zapo
slimo komunikativne moške ali ženske z 
lastnim prevozom. ® (0609)622-668.

8076
STE PODJETNI in trenutno brez 

pravega dela? Imate vsaj srednješolsko 
izobrazbo? Podjetje TRGODOM za svoj 
novi program SLOVENSKE POSTE
LJE išče samostojne svetovalce. Če se 
boste nad izdelki navdušili, je uspeh za
gotovljen! Pokličite ® (064)311-377 ali
(064)311-159, od 8. do 12. ure ali od 16. 
do 19. ure. 8633

FANT za razvoz pic dobi delo v Piceriji 
Šentpeter. ® (068)75-408. 8641

PRIPRAVNIKA (-CO) smer kuhar- 
natakar, zaposlimo v Gostilni Bučar, 
Šmihel 14, Novo mesto. 8664

REDNO ZAPOSLIMO natakarico. 
Nedelje in prazniki prosto! Gostilna Pri 
Marički, Ljubljanska 65, Novo mesto, ® 
(068)324-015. 8675

FRIZERSKO POMOČNICO z naj
manj dveletno prakso zaposlim. ® (068)
81-762. 8680

2 NATAKARICI, stari do 30 let, s 
prakso, takoj zaposlimo. Stanovanje ure
jeno. ® (061)887-368. 8712

V GOSTILNI v Mokronogu zaposli
mo kuharja - ico z delovnimi izkušnjami 
v popoldanskem času. Možnost redne 
zaposlitev. ® (068)49-008. 8752

IMATE SPOSOBNOSTI odličnega 
zastopnika komercialista? Pri nas boste 
visoko plačani. Zahtevamo urejenost, 
dinamičnost in aktivnost! ® (0608)81- 
536. 8868

DEKLE za delo v strežbi zaposlim. 
Harley bar, avtobusna postaja Novo me
sto, « (0609)621-890. 8879

SLOVENSKA KNJIGA
zaposli

KOMERCIALNEGA ZASTOPNIKA 
za področje Črnomlja, Kočevja, 
Metlike, Novega mesta in Ribnice
za prodajo knjig po šolah, vrtcih, 
knjižnicah in drugih ustanovah. 
Pogoji:
• izobrazba 5. stopnje ali višja,
• osebno vozilo.
Pisne prijave pošljite do 10.9.1997 
na naslov:
Slovenska knjiga, Knjigotrštvo, 
Litijska 38,1000 Ljubljana.

TRGOVSKEGA POTNIKA 
zaposlimo za prodajo 
tehničnega blaga in blaga 
široke potrošnje.
Prijavo pošljite na naslov: 
VAFRA COMMERCE, d.o.o. 
Griže 125, 3302 GRIZE. 
Telefon: 063/715-735.

stanovanja
GARSONJERO, 26 m2, v Metliki, Ki

dričevo naselje, prodam. ® (061)442- 
545. 8638

OPREMLJENO STANOVANJE v 
Novem mestu oddam. ® (068)22-003, od 
ponedeljka do petka popoldan. 8661 

STANOVANJE oddam samski osebi 
ali paru za manjšo pomoč ali za plačilo. 
Ponudbe pošljite na naslov: P.P. 317, 
8000 Novo mesto. 8755

V BREŽICAH oddam sobo s soupo
rabo kopalnice in kuhinje. ® (0608)64- 
155. 8787

GARSONJERO ali enosobno stano
vanje v Novem mestu vzamem v najem. 
«(068)324-396. 8821

V NOVEM MESTU ali okolici naja
mem manjše stanovanje. ® (068)23-674.

zahvale
Zahvaljujem se osebju zd novo 

mesto, ki mi je zaradi bolezni omogočilo 
prevoz z reševalnim vozilom iz Splita v 
Novo mesto! Nenad Martinovič. 8760

v • 1 •živali
MLADE NESNICE, jarkice, hisex, 

rjave, tik pred nesnostjo, opravljena vsa 
cepljenja, prodajamo po ugodni ceni. 
Naročila sprejemajo in dajejo vse infor
macije: Jože Zupančič, Otovec, Črno
melj, ® (068)52-806, Gostišče Krulc, 
Mostec, Dobova, ® (0608)67-587, Vera 
Což, Slepšek 22, Mokronog,«(068)49- 
711. 7359

10 DNI starega bikca, črno-belega, 
prodam. ® (068)20-548. 8666

TRI PRAŠIČE, težke 80 do 100 kg, in 
80 a koruze za zrnje ali silos prodam. ® 
(068)81-822. 8671

2 KOZI, staro in mladico, prodam.« 
(068)30-426. 8678

TELICO SIMETALKO, 9 mesecev 
brejo, in 3 t koruze v zrnju prodam. ® 
(0608)67-373. 8689

KRAVO FRIZIJKO, brejo 9 mesecev, 
prodam. ® (068)78-087. 8695

2 TELICI simentalki, stari 2 leti, za 
zakol ali rejo, prodam. « (068)41-162.

KOBILO, staro 6 let, brejo 7 mesecev, 
in žrebico, staro 7 mesecev, prodam. « 
(068)89-110. 8697

KRAVO SIMENTALKO, brejo 8 me
secev in traktorske grablje Panonija pro
dam. ® (068)83-704. 8700

2 NEMŠKA OVČARJA, križanca, sta- 
ra dva meseca in pol, prodam. « 
(0608)79-270. 8707

MLADO brejo kravo po izbiri pro
dam. * (068)42-429. 8715

DVA KONJA ponija s vso opremo 
prodam. « (0608)31-637 ali 31-513.

PSICO istrski gonič, staro eno leto, z 
opravljeno telesno oceno, prodam. « 
(068)30-446. 8736

BIKCA, črno-belega, starega 7 dni, 
prodam. «(068)22-254. 8741

BREJO OVCO, dve mladi, stari 5 me
secev, in dva samca, stara 4 mesece, sol
čavske pasme, prodam. Viktor Avsenik, 
Drganja sela 39, Straža. 8750

VEC črno-belih teličkov, starih 10 dni, 
prodam. ® (068)78-282. 8751

2 KRAVI za zakol prodam ali me
njam za krave mlekarice. ® (068)89-231.

TELIČKA, starega 1 teden, in kravo za 
meso prodam. ® (068)40-005. 8764

V Novem mestu seje izgubil črn pudelj. 
Poštenega najditelja čaka nagrada. Po
kličite na ® 068/22-498.

7 DNI staro teličko frizijko prodam. 
«(068)44-383. 8765

KOZLIČKA, starega 5 mesecev, za 
pleme, srnaste pasme, čistokrvnega, pro
dam. «(068)41-314. 8767

TELIČO, staro 15 mesecev, in koze po 
izbiri pro&am. Somrak, Vrhovo 7, Mirna 
Peč,® (068)78-591. 8770

TELIČKO SIMENTALKO, 120 kg, 
prodam. ® (068)85-922. 8788

PRAŠIČA, 140 kg, krmljenega z do
mačo krmo, prodam. «(068)84-306.

ČISTROKRVNE nemške ovčarje, sta
re 10 tednov, prodam. Šetina,«(068)65- 
527. 8814

TELE, 120 kg, in motorno žago Stihi 
50 prodam. « (068)45-495. 8816

KRAVO SIVKO, po prvem teletu, 
prodam. «(068)42-527. 8824

TELICO SIVKO, brejo 8 mesecev in 
kravo sivko prodam. Hočevar, Podpeč 
20, Videm - Dobrepolje,«(061)787-033.

DVE KOZI in kozla za zakol ali nada
ljnjo rejo prodam. « (068)40-394. 8837 

TELIČKA, starega do 10 dni, kupim, 
in prodam vino. 9 (068)65-134. 8842

KRAVO, črno-belo, brejo 8 mesecev, 
peto tele, prodam ali menjam za nebrejo. 
® (0608)82-597. 8852

2 TELETA, stara 10 dni, silokombajn 
SK 80 in plug Posavec, 10 col, prodam. 
® (068)78-618. 8860

ODOJKE, težke 20 do 35 kg, za nada
ljnjo rejo ali zakol, ter domač sadjevec 
prodam. ® (068)73-003, zvečer. 8864 

BELE PIŠČANCE, težke 2 do 3 kg, 
prodam. ® (068)81-519, Alojz Vrtačič, 
Pristavica 1, Šentjernej. 8867

ČRNO-BELO TELIČKO, staro 1 te-
den, v A- kontroli, prodam. 9 (068)75- 
578, zvečer. 8876

20 DNI staro teličko prodam. ® 
(068)30-274. 8878

14 DNI stara telička, obračalnik za se
no, 220 cm, ter kravo v devetem mesecu 
brejosti prodam. ® (068)89-720. 8880

ženitne ponudbe
UPOKOJENEC, 53/176, brez obvez

nosti, nealkoholik, nekadilec, preskrb
ljen, želi spoznati žensko za skupno živ
ljenje, staro do 56 let. Šifra: »ČAS 
BEŽI«. 8729

PREHRANA
Mojca Retelj 

TREBNJE, Goliev trg 4 
tel. 068/45-710

• kosila • malice • 
pizze • hot dog

• malice strežemo od
9.30 do 14. ure

• Tudi letošnje šolsko 
leto bomo organizirali

prehrano za
srednješolce. V primeru, 

da bo dovolj prijav 
(najmanj 10), bomo 
kosila za tiste, ki se 

vozijo z vlakom, 
pripravljali do 15. ure.

IN MEMORIAM

Umrl je

JOŽE PETANČIČ
pedagoški svetovalec v pokoju

Od njega smo se v krogu družine in prijateljev poslovili v 
soboto, 30. avgusta, na pokopališču v Kranju. Ohranili ga 

bomo v trajnem spominu.

Območna enota Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 
Novo mesto

V SPOMIN
Solza kane nam iz očesa, 
pred nami je obraz.
Odšel si brez slovesa, 
mirno spiš in čakaš nas.

PETER 
RAZDRH

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu in prižigate 
sveče ter z lepo mislijo počastite njegov spomin.

Tvoji najdražji

2.septembra je minilo žalostno leto, 
odkar je za vedno odšel od nas dragi

VI NAM - MI VAM
oglas na kratko s pošto odmevno objavo v
po tr 068/323-610 ali 0609/623-116 DOLENJSKEM LISTU
KAKOVOST 2000

Podjetje za raziskave, razvoj, 

svetovanje in izvajanje storitev, 

Novo mesto, d.o.o.

Tavčarjeva 2
8000 NOVO MESTO 

® /fax: 068/341-111

Podjetje je specializirano za:
• izgradnjo sistemov kakovosti po zahtevah mednarodnih standardov 

ISO-9000 (9001,9002 ali 9003)
• presoje (auditiranje) sistemov kakovosti
• izobraževanja iz kakovosti in ostalih področij (FMEA, SPC, AUDITI, 

TRP, TIMSKO DELO, PROJEKTNO VODENJE...)
ZAHTEVAJTE KATALOG IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV

GOTOVINSKA POSOJILA 
Muzejska 3 
tt 068/321-751

ZASTAVLJALNICA MONETA vam nudi kratkoročna posojila!
Garancija po dogovoru s takojšnjo realizacija.

PANASONIC FAKSI,
TELEFONI,
CENTRALE GSM
FENIS TRADE, d.o.o.

Kandijska 20, Novo mesto

faksi od 56.500 + p.d. 
telefoni od 7.490
GSM 79.990 + p.d.
tr 068/322-126 
fax: 068/322-145

I.S.E.R.

Jakčeva 12, Novo mesto 
tr /fax 342-434

RAČUNALNIŠKA ŠOLA ZA OTROKE IN MLADINO

Vpis v začetno, nadaljevalno in izpopolnjevalno stopnjo za šolsko leto 
1997/98 vsak dan od 7.30 do 15. ure. Pričetek šole 22.9.1997.

TRGOVINA
NOVOTEKS

POSKRBIMO
ZA UGODNO PARKIRANJE

Od 1. septembra 1997 vam v Modni hiši JULIJA 
in v prodajalni ZAVESA

pri nakupu nad 6.000 tolarjev povrnemo plačilo začetne ure 
parkiranja na Glavnem trgu v Novem mestu.
Pri prodajalni KROJAČ je parkiranje zastonj.

TRAKTORJI IMT
Ugodne cene 
in kreditni pogoji

TT 064/211-891; 064/222-097

UGODNI NAKUP TRAKTORJEV - IMT 539: 12.200 DEM; IMT 549 
4x4: 21.900 DEM; IMT 560 4x4: 28.565 DEM
Akcijska ponudba IMT 577 4x4 (100 ur): 17.100 DEM.
DOBAVA TAKOJ.
POOBLAŠČENI PRODAJALEC IN SERVISER IMT PROIZVODOV ZA 
SLOVENIJO: GOST LINE, d.o.o., KRANJ

Št. 35 (2507), 4. septembra 1997 DOLENJSKI LIST



PORTRET TECjA TE<JnA

Janez Žlindra

V zahvali M-KG Kočevje za 
povabilo in opravičilu, ker se ne 
more udeležiti mednarodne ko
njeniške prireditve na Mlaki, je 
predsednik države Milan Kučan 
čestital organizatorjem, ki “svoj 
trud in prosti čas namenjajo pro
mociji prelepega kočevskega kra
ja”. Za M-KG Kočevje z direk
torjem Janezom Žlindro na čelu 
je bila to pohvala, ki je ne slišijo 
velikokrat. Mnogo pogosteje kot 
o njihovih prizadevanjih za pro
mocijo in dobrobit Kočevske se 
namreč govori o njihovi prašičji 
farmi in spornem gnojenju z 
gnojevko, zaradi česar je podjetje 
v javnosti znano predvsem kot 
eden največjih onesnaževalcev 
Kočevske. Prav Janez Žlindra pa 
takšnemu predstavljanju podjet
ja najodločneje nasprotuje.

Janezovo vodilo je, da živi in 
dela v Kočevju in za Kočevsko, in 
to prenaša tudi v podjetje, v kate
rem je direktor že 14 let. Kot 
kmečkemu sinu rojenemu v letu 
napada Nemčije na Poljsko v Vi
nicah pri Sodražici, mu je bilo 
življenje na kmetiji dobro znano 
že v otroških letih. Da danes do
bro ve, o čem govori, ko teče be
seda o kmetovanju in kmetijstvu, 
govori tudi njegova strokovna 
izobrazba, pridobljena po sredn
ji kmetijski šoli v Mariboru in na 
agronomski fakulteti v Ljubljani, 
kjer je diplomiral leta 1965, prav 
tako pa tudi že 32 let delovnih 
izkušenj. Vse, kar zna in ve o 
“praktičnem delu", se je naučil v

sedanjem M-KG Kočevje, kjer se 
je daljnega leta 1965 zaposlil spr
va kot obratni agronom v Li
voldu. Že po letu in po! je napre
doval in postal upravnik farme 
Mlaka, v začetku 70-ih let ob or
ganiziranju tozdov direktor tozda 
Govedoreja in 10 let kasneje, ko 
je “prenehal biti tiho”, kot pravi, 
direktor celega podjetja.

O tem, da danes živi v Kočev
ju, je odločilo metanje kovanca. 
Vrgla sta ga z ženo Marto, ki je 
bila leta 1966, ko sta se poročila, 
zaposlena v Kranju. Kljub temu 
mu danes ni žal, saj je Kočevsko 
sprejel za svoj dom, v katerem je 
vzgojil hčer in sina, ki pa, kot 

. pravi, Kočevske očitno nista vz
ljubila toliko kot oče, saj hči, ki 
je slavistka, živi v Ljubljani in ne 
razmišlja, da bi se vrnila domov, 
sin, ki končuje študij kemije, pa 
se tudi še ni odločil. Ne more pa 
si kaj, da ne bi včasih vendarle 
pomislil, da bi lahko danes, če bi 
se kovanec obrnil drugače, živel 
v Kranju, kjer se, kot pravi, po 
vsej verjetnosti ne bi srečeval s 
takšnimi problemi in tolikšnim 
nerazumevanjem okolja, v kate
rem dela, kot se mu kot direktor
ju M-KG dogaja v Kočevju.

Čeprav tudi sedaj občasno 
doživlja težke trenutke, pa je 
najtežje obdobje v svojem življe
nju preživel v letih 1976 do 1983. 
“Po obisku v Ameriki leta 1976, 
kjer sem bil na seznanjanju z 
načinom dela in tehnologije na 
ameriških farmah, se mi je po
rodila ideja, da bi tudi na Kočev
skem organizirali večje kmetije, 
na katerih bi bilo možno uvesti 
sodobne načine kmetovanja,” 
pojasnjuje Janez svojo zamisel, 
kateri pa takratni politični krogi 
niso bili naklonjeni. Ko je leta 
1977 javno spregovoril o svojih 
razmišljanjih o kmetovanju na 
Kočevskem, je zaradi svoje izjave, 
da je treba del družbene zemlje 
dati kmetom, v tedanjih političnih 
krogih, v katerih sam ni sodeloval, 
padel v nemilost. Kar nekaj let je 
bil zato “tiho", kot pravi, in čeprav 
se je v začetku 80-ih let politično 
ozračje spremenilo, mu je šele 
uvedba demokracije v Sloveniji 
prinesla tisto, za kar meni, da je 
edino pravilno.
MOJCA LESKOVŠEK-SVETE

HARMONIKARJI NA 
TURJAKU

TURJAK - Minulo soboto je 
bila v Viteški dvorani turjaškega 
gradu peta revija harmonikarjev. 
Na njej so nastopili harmonikarji 
iz občin Krško, Ivančna Gorica, 
Grosuplje, Ig, Polhov Gradec in 
Velike Lašče. Pred blizu 250 
poslušalci se je na reviji od har
monike poslovil domači harmoni
kar Alojz Centa, ki ga bomo pred
stavili v eni naslednjih številk 
našega časopisa.

1. SREČANJE 
NOVOMEŠKIH 
KINOLOGOV

NOVO MESTO - Kinološko 
društvo “Krka”, iz Novega mesta 
pričenja s tečaji šolanja psov. Prvo 
srečanje (brez psov) bo v petek, 5. 
septembra, med 17. in 19. uro in 
v soboto, 6. septembra, med 10. in 
12. uro na društvenem vadbišču 
na Pogancah. Tečaji bodo potekali 
ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in 
petkih ob 18. uri, mala šola pa bo 
ob nedeljah ob 9. uri.

LOVILI BODO LISICO
KRŠKO - Radioklub Krško pri

redi v soboto, 20. septembra, v 
Krškem odprto jesensko državno 
prvenstvo zveze radioamaterjev Slo
venije v amaterskem radiogoniome- 
triranju na frekvenčnem območju
3,5 MHz - lovu na lisico. Prijave 
sprejemajo do srede, 17. septembra, 
do 21. ure pisno na naslov: Radio
klub Krško, Cesta 4. julija 46, 8270 
Krško, ali po faxu 0608 21 339.

JAZZ VEČER 
IN PREVOZ 

NA NOGOMETNO 
TEKMO

NOVO MESTO - DNŠ or- 
ganizira v petek, 5. septem
bra, na terasi Hotela Krka 
jazz večer z naslednjimi glas
beniki: Igor Lumpert (sax), 
Igor Bezget (kitara), Nikola 
Matošič (bas) in Gašper Ber
toncelj (bobni). V soboto, 6. 
septembra, pa bo organizi
ran avtobusni prevoz na no
gometno tekmo Slovenija - 
Grčija, ki bo na centralnem 
stadionu za Bežigradom v 
Ljubljani. Informacije dobite 
na sedežu DNŠ na Prešerno
vem trgu 8.

Halo, tukaj je bralec Dolenjca!
Talna signalizacija na Slatniku - Razuzdana spolnost, aids in splav - Duhovniki naj 

najprej skrbijo za svoje otroke • Neznosen hrup iz Novoterma ■ Mukalo 50 krav
Prejšnji četrtek se je dežurne

mu novinarju prvi oglasil bralec z 
M. Slatnika pri Novem mestu. 
Domačin, ki dobro pozna tamkaj
šnje prometne razmere, opozatja, 
da bi bilo treba talno cestno sig
nalizacijo zarisati drugje. “Gre za 
signalizacijo, ki voznike opozarja, 
daje v bližini šola,” pravi. Ta opo
zorilna signalizacija pa je na glav
ni cesti zarisana pod potjo, ki vodi 
od šole na cesto, in tako voznike 
prepozno opozarja na previdno 
vožnjo in pazljivost. “Namen take 
signalizacije bi moral biti, da se 
zavaruje otroke, ne pa predpise. 
Naj pristojni to popravijo, preden 
se bo zgodila nesreča!”

Bralka iz Sevnice povsem pod
pira stališče nadškofa dr. Rodeta 
do splava, nasprotna mnenja pa 
ima za napad na nadškofa. “Gos
pod nadškof se v svoji veliki lju
bezni zavzema za življenje, splav 
pa je zločin nad še nerojenim 
otrokom. Pa ta razuzdana spol
nost, ki botruje aidsu! Ta gnusna

Halo, tukaj 
DOLENJSKI LIST!

Novinarji Dolenjskega lista 
si želimo še več sodelovanja z 
bralci. Vemo, da je težko pisati, 
zato pa je lažje telefonirati. Če 
vas kaj žuli, če bi radi kaj spre
menili, morda koga pohvalili, 
ali pa le opozorili na zanimiv 
dogodek iz domačih krajev - 
pokličite nas! Prisluhnili vam 
bomo, zapisali, morda dali 
kakšen nasvet in po možnosti 
poiskali odgovorna vaše vpra
šanje. Na telefonski številki 
(068)323-606 vas čakamo 
vsak četrtek med 20. in 21. 
uro. Dežurni novinar vam bo 
pozorno prisluhnil.

radost prinaša eno samo gorje! 
Brez greha bi bilo, ko bi vse tiste, 
ki podpirajo splav, ta gnusni 
zločin, pokončali, preden so se 
rodili. Doživljamo goije, ki ga Slo
venija ni zaslužila. Splav, ra
zuzdana spolnost, vse- to prinaša 
greh, ki ga Cerkev preprečuje, ti
sti, ki bi ga lahko preprečili, pa 
tega nočejo!”

Takoj za njo pa je o isti stvari 
govorila bralka M. Š. iz Novega 
mesta, sicer Belokranjka. “Saj ne 
živimo pred 500 leti, ko so bile 
vsega zla in nesreč krive ženske, o 
njih pa so odločali drugi, nema
lokrat Cerkev. O tem, ali bo žen
ska imela otroka in koliko, danes 
pač ne bodo odločali duhovniki, 
ampak ženska sama oziroma z 
možem. Imata naj jih toliko, ko
likor sijih želita in kolikor jih lah
ko preživita, vzgojita, izšolata in 
jim zagotovita lepo življenje. Ko 
bodo duhovniki imeli svoje otro
ke, naj iz lastne izkušnje kaj pov
ejo,” pravi mati dveh sinov.

Bogomir Kobetič iz Bršljina, 
sosed tovarne Krka Novoterm, se 
pritožuje, daje po remontu tovar
ne tak hrup, da ne morejo spati. 
“Hrup povzročajo veliki ventila
torji, ki se sami vključujejo. O tem 
sem obvestil tudi inšpektorja.”

Drugačno izkušnjo pa je imel 
kmet Stanko Kramar iz Gor. Ka
menja. “V ponedeljek, 25. avgu
sta, ob petih popoldne smo klica
li Elektro Novo mesto, ker je ena 
faza izpadla in nismo mogli po
molsti krav. Obljubili so, da bodo 
takoj prišli in odpravili napako, a 
ni bilo nič. Potem smo klicali kar 
naprej do pol desetih zvečer. 15 
krav je mukalo v hlevu in minute 
so se nam vlekle kot ure. Menda 
so napako iskali na omrežju, a je 
niso našli, in tako je kakšnih 50 
krav v vasi trpelo. Po štirih urah 
in pol moledovanja sem od Elekt- 
ra dobil odgovor, da njim nič mar,

če krave mukajo, in naj se obrne
mo, kamor se hočemo. Njihova 
ekipa pa da bo prišla naslednji 
dan.” Kramarje poklical direktor
ja trebanjskega Elektra Jožeta 
Gabrijela na dom. “Bilo je 20 
minut do desetih, ko je prišel iz 
vinograda in dopust je imel. Po
vedal sem mu, kako je, in ga pro
sil za pomoč. V dvajsetih minutah 
je prišel in pripeljal s sabo še kole
ga. Takoj sta odpravila napako na 
transformatorju in 5 minut čez 
deseto smo že molzli. V Elektru v 
Trebnjem imajo res prave ljudi, 
prej je bil tak Franci Primožič, 
sedaj je Jože Gabrijel. Če bi bili na 
svetu taki ljudje, bi bilo vse lepše!”

Bralec Ivan iz Novega mesta je 
pohvalil Cestno podjetje, ki je čez 
vikend hitro in lepo obnovilo del 
ceste proti Bršljinu.

Gvido Primc iz Žužemberka pa 
nima tako lepega mnenja o Cest
nem podjetju. “Odogovor tega 
podjetja glede ceste Žužemberk - 
Poljane pri Šmihelu je nesramen. 
Naj nas ne imajo za norce! Seve
da vemo, da je cesta regionalna, 
upravljajo jo pa oni in je veliko 
slabša, kot je bila pred vojno. 
Novomeško Komunalo sprašu
jem, kdaj bodo končno dobile 
vodovod vasi na levi strani Krke, 
to so Cvibelj, Zalisec, Reber, Križ, 
Vrhovo in druge. Da smo dan
danes brez vodovoda, je sramota! 
Pred volitvami je bilo polno ob
ljub.”

Janez Radovan s Pristave pri
Šentjerneju svojega župana spra
šuje, zakaj ni ob cesti table za to 
naselje. “Po cesti je gost promet, 
tudi tovorni, blizu je tudi avtobus
no postajališče, ker pa ni table, 
tudi hitrost ni omejena na 50 km 
na uro, ampak je dovoljeno voziti 
80 knij in nevarnost je toliko 
večja. Če ni denarja za tablo, sem 
jo pripravljen sam plačati!”

A. B.

Mali bankir in živali iz balonov!
Sevniški čarodej Niko je bil ob kolegu Wladimirju edini Slovenec na 20. svetovnem kongresu 

čarodejev v Dresdnu ■ Navdušili so ga Rusi - Najraje obiskuje vrtce po Sloveniji
SEVNICA - Na 20. svetovnem 

kongresu čarodejev v nemškem 
Dresdnu je iz Slovenije poleg 
VVladimirja (Mikeka), znanega 
zlasti slovenskemu televizijskemu 
občinstvu, ki je spremljalo Auer- 
jeve oddaje Planet in, sodeloval 
tudi 26-letni sevniški čarodej Niko 
Fric.

“Bil sem že na državnih kon
gresih, v Avstriji, Nemčiji, Mad
žarski, toda svetovni kongres v 
Dresdnu z okrog 2500 čarodeji iz 
celega sveta je bil zame posebno

more kar tako povrniti, še zlasti 
ne z nastopi pred otroki, za kate
re Niko najraje nastopa.

Nika je še kot prvošolčka za 
čarovnije navdušil oče, ko mu je 
pokazal nekaj trikov. Niko je 
končal srednjo gostinsko šolo, da 
bi nadaljeval družinsko tradicijo. 
Fricevi so namreč gostinska druži
na. Pred leti so postavili velik go
stinski lokal, ki je sprva poskušal 
tudi z diskoteko, a se to v središču 
Sevnice ni obneslo, tako kot še 
marsikaj. Tako se zdaj lokal Ma- 
gie vse bolj uveljavlja kot resta
vracija z dobro prehrano. Sedem 
let je imel Niko status kulturnega 
delavca, predlani pa je ta status 
glede na nove predpise izgubil in 
je postal obrtnik. Papirnica s šol
skimi potrebščinami s fotokopir- 
nico oz. trafika na Senovem, last 
Nikovega podjetja Magic, d.o.o., 
mu pravzaprav omogoča, da se 
ukvarja s čarodejstvom.

Svoje čarodejske spretnosti 
prikazuje zlasti s pomočjo poseb
nih balonov, ki jih uvaža iz Ang
lije; tako pričara 20 različnih živa
li. Posebej za novomeško Dolenj
sko banko je pripravil program

Mali bankirček, ki zna množiti 
bankovce, da bi bil tega vesel sle
herni družinski proračun, na kon
cu pa iz trezorja vsak obiskovalec 
prireditve dobi poseben bankovec 
v obliki nalepke... Čarodej Niko je 
nastopal že tudi za zdravstveno 
osebje novomeške bolnišnice, v 
novomeškem kulturnem domu 
Janeza Trdine, na Jesnicah, na 
Bledu, 4 leta ima pogodbo s Ter
mami Čatež, kamor prihaja en
krat na teden, ko imajo tam šolo 
v naravi. Najbolj mu ustrezajo 
komične animacije za otroke in 
razni gegi. Te dni pripravlja celo
vit program za vse slovenske vrt
ce, ki jih je kar 550.

P. PERC

GIMPEX TRETJI V 
LJUBLJANI

LJUBLJANA - V Ljubljani je bila 
na Ljubljanici od Tromostovja do 
Prulskega mostu v nedeljo 6. dirka 
raftingov za državno prvenstvo. Kot 
je bilo pričakovati, so zmagali ljub
ljanski Bobri, tekmovalci iz Straže, 
ki vozijo za Gimpex, pa so bili tretji.

S kolesom okoli sveta

ttvnosti je skupaj s člani novomeške ribiške družine in taborniki iz 
Straže pripravil v soboto in nedeljo dvodnevno očiščevalno akcijo na 
reki Krki (Seidlova žaga in Zalog). Potapljači so s požrtovalnim de
lom iz Krke potegnili nekaj ton stare šare, tako da se je reka kar malo 
oddahnila. Na sliki: potapljači so se v globine Krke večkrat potopili 
in so imeli pod vodo kaj videti (Foto: S. D.)

Čarodej Niko

doživetje. Posebej še, ker sem se 
lahko srečal s slovitim čarodejem 
Siegfriedom, ki ima s svojim 
družabnikom Royem veliko pre
moženja tudi v Las Vegasu, kjer 
največ nastopata in se srečujeta 
tudi s slavnimi estradnimi umetni
ki, igralci in politiki. Zanimivo je 
bilo tudi srečanje z Jamesom 
Kevinom, učiteljem tudi pri nas 
znanega čarodeja Copperfielda, 
ki se je tokrat pridružil okrog 150 
prodajalcem raznih pripomočkov 
za čarodejske nastope.

V enem tednu sem si ogledal 
okrog 300 programov s celega sve
ta. Rusi so bili fantastični. Ivan 
Nečeporenko je prejel grand prix 
za program v splošni kategoriji, 
ustvaril pa je iluzijo, da je živa gla
va lebdela na ruti,” pripoveduje 
Niko.

Čarodej Niko pravi, da so po 
svetu njegovi kolegi premožni 
ljudje, Portugalec Luis de Matos 
naj bi bil celo najbogatejši Portu
galec. Pri nas se ne da živeti le od 
čarodejskih nastopov. To je zanj 
še vedno predvsem konjiček, saj 
se vložek nekaj tisoč mark ne

Bojan Stezinar naj bi svet prekolesaril v dveh letih

“Idejo sem dobil že pred leti, 
vendar mi čas šele sedaj dopušča, 
da željo uresničim. Če nekaj ni 
vsaj malo nevarno, zame ni zani
mivo,” pravi Bojan Stezinar. V teh 
dneh se bo podal na okoli dve leti 
dolgo kolesarjenje okoli zemelj
ske oble. Iz Novega mesta se bo 
napotil proti Hrvaški, nato v Črno 
goro, kjer bo pozdravil prijatelje. 
Prekolesaril bo Grčijo in pot na
daljeval v Egipt. Obiskal bo Bliž-

Bojan Stezinar
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poskušal vzpeti čim višje do Mont 
Everesta. Nato bo nadaljeval pot 
v Indonezijo in se za dlje časa 
ustavil v Avstraliji, kjer namerava 
tudi delati in kaj zaslužiti za nada
ljevanje poti. Po obisku Nove Ze
landije bo prekolesaril Južno, 
Srednjo in Severno Ameriko ter 
se vrnil v Evropo, končno pa v 
Novo mesto. Ker ni omejen s 
časom, ne bo hitel. Ustavil se bo 
v zanimivih krajih in sijih ogledal. 
Na dan bo kolesaril okoli šest ur, 
kar je dnevno 100 do 120 prekole
sarjenih kilometrov. Zaveda se 
nevarnih bolezni, zato se je ust
rezno zavaroval.

Na treking kolo bo vzel le 30 kg 
najnujnejše prtljage: šotor, spalno 
vrečo, kuhalnik in obleke za tople 
in hladne dni. Med potjo si bo na 
diktafon snemal dnevnik in s kase
tami izpopolnjeval svoje znanje 
angleščine.

Bojan Stezinar se je rodil v 
Črnomlju in dolgo let živel in 
delal v Metliki, sedaj živi v Novem

* Pred Bojanom Stezinarjem se 
je okoli sveta podalo že kar nekaj 
Slovencev, vendar še nihče ni te 
poti prekolesaril naenkrat. Bojan 
upa, da mu ne bo ponagajala 
kakšna nesreča in da mu bo za
stavljeni izziv uspel. Želimo mu 
srečno pot in nasvidenje čez dve 
leti!

mestu in je kot tehnični presežek 
ostal brez dela.

Rad se vozi s kajakom, kanu
jem, raftom, pa tudi jadranje in 
potapljanje mu je v veselje. “Pre
hodil sem hribe v Črni gori. Tja se 
vračam vsaj enkrat na leto, saj je 
pokrajina res čudovita ” je z be
sedami slikovito opisal Črno goro. 
Intezivno kolesari zadnjih pet let. 
Tako je prekolesaril Grčijo, Itali
jo, Črno goro in še nekatere 
dežele.

A. JERNEJČIČ

Vsah teden ena
Iz zbirke anekdot 

Slavka Klančičarja

Zasluga
Vodja službe za izkoriščanje 

gozdov pri Gozdnem gospo
darstvu Novo mesto inženir 
Rade Kalinovič je s sodelav
cem iz iste pisarne šel službeno 
v Belo krajino. Nekaj zaradi 
gostoljubnosti Belokranjcev, v 
glavnem pa zaradi Rodetove
ga debatiranja sta se šele pre
cej čez polnoč vrnila domov.

Drugi dan je v njuno pisar
no stopila soproga tistega so
delavca, ki je tudi sama dela
la v isti stavbi. Ne da bi pogle
dala svojega soproga se je na
potila naravnost k Kalinoviču 
z besedami: “Hvala lepa, tova
riš inženir, da ste včeraj moje
mu možu omogočili celo dnev
nico!"


