
•v dolenjka prodajni center
Bučna vas. ! jubij.irr.r d J i

sovo' SALON

POHIŠTVA IN OPREME
OBIŠČITE NAS! PRIČAKUJEMO VAS!

lil MIIENJSK ji J

Št. 37 (2509), leto XLVIII • Novo mesto, četrtek, 18. septembra 1997 • Cena: 200 tolarjev

ISSN 0416-2242

9 770416 224000
vaš četrtkov 

prijatelj
DOLENJSKI LIST

NA OTOCCU 
ŽENSKI TENIS ZA 
25.000 DOLARJEV
OTOČEC - Vse je nared 

za veliki mednarodni teniški 
turnir KRKA LADIES’ 
OPEN, ki bo na Otočcu od 
29. septembra do 5. oktobra, 
z nagradnim skladom 25.000 
dolarjev. Na turnirju bo na
stopila vrsta znanih igralk, 
med drugimi tudi Francozi
nja Noelle Van Lottum, kije 
106. na svetu. Seveda organi
zatorji računajo tudi na našo 
Tino Križan in Petro Rampre 
pa tudi na najboljše dolenj
ske tenisačice.

KRKA IN SREČANJA 
SLOVENSKIH 
ZDRAVNIKOV

OTOČEC - Sekcija za sploš
no medicino in fiziatrična sek
cija Slovenskega zdravniškega 
društva bosta skupaj s Krko 
Zdravilišča 26. in 27. septem
bra organizirali 3. Krkine reha
bilitacijske dneve v Šport hote
lu Otočec. Na Otočcu bo od 
14. do 16. oktobra učna delav
nica “Družina v splošni medi
cini”, ki jo prirejajo SZD, 
Združenje za pediatrijo in 
Združenje za pulmologijo. 
Tam bo 17. in 18. oktobra tudi 
134. redna letna skupščina 
Slovenskega zdravniškega dru
štva. V hotelu Šport bo hkrati 
razstava proizvodov farma
cevtskih tovarn in podjetij. Prvi 
dan srečanja bo odprto prven
stvo slovenskih zdravnikov v 
tenisu na treh sodobnih igri
ščih v dvorani v neposredni 
bližini hotela Šport. V veliki 
dvorani Krke v Ljubljani (Du
najska 65) bo 24. in 25. oktobra 
strokovni sestanek o najnovej
ših dognanjih na področju in
terne medicine. - V dvorani 
ljubljanske Krke bo 14. novem
bra tudi skupni strokovni se
stanek Združenja za pediatri
jo in pulmologijo.

Tg.

Danfossovo drevo se razrašča
V novih poslovnih prostorih črnomaljskega Danfossa 360 več zaposlenih - Kvaliteta 

primerljiva z nemško - Cestna povezava že ovira za nadalnji razvoj

ČRNOMELJ - Kar nekaj zelo laskavih besedje bilo minuli petek na 
otvoritvi novih poslovnih prostorov črnomaljske tovarne Danfoss, ki 
je 100 odstotno v tuji lasti, slišati na račun te nove investicije in glede 
njenih možnosti za nadaljnji razvoj. Že to, da se bo po načrtih število 
zaposlenih od sedanjih 650 konec prihodnjega leta dvignilo na približno 
900, je spodbudno za kraj, ki ga tišči huda brezposelnost.

Vendar, kot je na tiskovni kon
ferenci ob otvoritvi povedal direk
tor Leopold Panjan, v Beli krajini 
že primanjkuje strokovnih kad
rov, ki bi jih Danfoss potreboval, 
in se bo treba predvsem za vod
stvenim in kvalificiranim osebjem 
ozreti naokrog.

Uspehi, ki ga je od aprila 1993, 
ko se je tu začela serijska proiz
vodnja, dosegel črnomaljski Dan-

LASCANIV ŠVICI
VELIKE LAŠČE - Nedavne 

osrednje svečanosti ob 200-letni- 
ci rojstva švicarskega pisatelja Je- 
remiasa Gotthelfa se je udeležilo 
tudi predstavništvo občine Velike 
Lašče, ki prijateljsko sodeluje s 
švicarsko občino Luetzenflueh. 
Laščani so sodelovali tudi v kul
turnem delu svečanosti, in sicer 
moški pevski zbor KUD Primož 
Trubar in ženska vokalna skupina 
KUD Primož Trubar.

DOLENJSKA 
BORZNOPOSREDNIŠKA 
DRUŽBA, d.o.o.
Glavni trg 10 
8000 Novo mesto 
Sporočamo vam, da smo 
spremenili telefonske številke. 
Odslej nas lahko kličete na 
sledeče telefonske številke: 
068/371-82-21 in 371-82-28. 
Številka faksa je ostala 
nespremenjena (068/323-552).

TATJANA FINK 
ČLANICA SVETA 

BANKE SLOVENIJE
LJUBLJANA - Poslanci 

državnega zbora so večinsko 
potrdili sestavo novega sveta 
Banke Slovenije, kot ga je 
predlagal predsednik repub- 
like Milan Kučan. Med 5 
člani tega pomembnega or
gana naše najvišje finančne 
ustanove je v družbi ugled
nih finančnikov in gospo
darstvenikov kot edina žen
ska tudi uspešna direktorica 
trebanjskega Trima, diplo
mirana ekonomistka Tatjana 
Fink (MBA).

MISS SLOVENIJE - V soboto zvečer je bila v Cankarjevem domu v 
Ljubljani finalna prireditev za izbor miss Slovenije za miss sveta. Med 
12-imi finalistkami so se najbolje odrezale Dolenjke, saj so vse tri prišle 
v najožji izbor šestih lepotic, med katerimi je žirija izbrala za najlepšo 
Majo Simec iz Črnomlja (v sredini), njena prva spremljevalka je posta
la siceršnja miss Dolenjske Tina Orač iz Novega mesta (leva), kije 
osvojila tudi laskavi naslov miss fotogeničnosti, kar pomeni, daje bila 
najprikupnejša med vsemi; druga spremljevalka pa je Tjaša Vidic iz 
Zgornjih Gorij, medtem ko je Trebanjka Natalija Povhe zasedla 4. 
mesto, poznavalci pa so jo ocenili kot dekle z najlepšo postavo na 
prireditvi. (Foto: Marko Klinc)

foss, so zelo spodbudni: v štirih 
letih so v njem naredili več kot 3 
milijone kompresorjev in že v 
tretjem letu so pričeli poslovati z 
dobičkom. To je skoraj povsem 
razblinilo nezaupanje do tujega 
lastnika, zlasti ker črnomaljsko 
firmo kljub temu vodijo izključno 
domači kadri.

Lastnik Danfoss Compressors 
iz Črnomlja je 100-odstotno dan
ski koncern Danfoss, ki ima skup
no 16.500 zaposlenih, njegova let
na rast pa je lani dosegla 8 odstot
kov. V Šloveniji je Danfoss solast
nik še v ljubljanski Trati in v Biter- 
mu v Bistrici ob Soči.

Otvoritvene slovesnosti se je 
udeležilo več predstavnikov iz

gospodarskih in političnih krogov. 
Med njimi omenimo le sloven
skega ministra za gospodarske 
dejavnosti Metoda Dragonjo in

• Danfoss posveča veliko skrb 
ekologiji, in to ne glede na to, na 
katerem koncu sveta stoji njego
va tovarna. Kako jim je mar za 
odnos s pebivalci, kjer tovarna 
stoji, pa so lastniki pokazali s 
prispevkom za humanitarne na
mene: 60.000 DEM so namenili 
črnomaljski občini za izgradnjo 
centra za prizadete in 40.000 
DEM za izgradnjo in opremo 
računalniške učilnice v osnovni 
šoli Dragatuš.

predstavnika lastnikov Bitten 
Clausen in Jorgena Clausena.

Minister je med drugim dejal: 
“Globalna pravila konkuremce 
postavljajo pred poslovni svet zelo

(Nadaljevanje na 4. strani)

S SKUPNIMI MOČMI - Minister Metod Dragonja, predstavnika lastni
kov Bitten Clausen inJorgen Clausen ter direktor Leopold Panjan so sku
paj prerezali trak in s tem odprli pot v nove proizvodne prostore črnomalj
skega Danfossa. (Foto: T. J. )

Pri prodaji 
heroina pomagal 

tudi policist
Štirje v priporu

BREŽICE-Delavci UNZ 
Krško so že dalj časa sprem
ljali aktivnosti 31-letnega 
Albina B. iz Brežic, kije sicer 
star znanec policije, zaradi 
mamil pa je tudi že sedel za 
zapahi, od koder je celo or
ganiziral mamilske posle. 
Tako so v sredo, 10. septem
bra, zvečer kriminalisti UNZ 
Krško v Krškem izvedli akci
jo, v kateri je bil prijet 28-let- 
ni B. R. iz brežiške občine, ki 
je v košu za smeti pustil zavi
tek, v katerem je bilo 50 gra
mov heroina, kasneje pa so 
policisti odkrili še 100 gra
mov tega mamila.

Policisti so z uporabo po
sebnih metod in sredstev 
prišli do ugotovitev, da za 
tem stoji Albin B.; ta je orga
niziral mrežo prekupčevalcev 
in posrednikov za preproda
jo heroina, ki so zanj proda
jali mamila po Sloveniji. Kot 
posrednik med Albinom in 
kuriijem R. B. je nastopal 27- 
letni G. M., ki je po sedaj 
znanih ugotovitvah za var
nost poslov poskrbel tako, da 
je v mrežo vključil še 23-let- 
nega policista F. A. iz Brežic, 
zaposlenega na UNZ Krško. 
Le ta je za varnejšo izvedbo 
poslov večkrat preverjal ose
be po evidencah UNŽ, svoje 
ugotovitve pa je posredoval 
G. M.-ju.

Vse štiri osumljence so 
policisti priprli in so bili sku
paj s kazensko ovadbo v pe
tek izročeni preiskovalnemu 
sodniku okrožnega sodišča v 
Krškem. Trije mladeniči iz 
brežiške občine so osumljeni 
kaznivega dejanja neupravi
čene proizvodnje in prometa 
z mamili (za kar je zagrožena 
zaporna kazen do 10 let), 
mladi policist pa za pomoč 
pri prometu in za zlorabo 
osebnih podatkov (za slednje 
kazenski zakonik predivideva 
kazen do dveh let zapora).

Čigav kandidat je Bine Klemenčič?
Predlaganje vaškega posebneža za predsednika države obsojanja vredno norčevanje

NOVO MESTO - V ponedeljek 
so v Dnevniku TV Slovenija, osred
nji in najbolj gledani televizijski 
oddaji, na prvem mestu objavili 
vest, da je svojo kandidaturo na 
volitvah za predsednika Republike 
Slovenije najavil še šesti kandidat - 
Bine Klemenčič iz Novega mesta, ki 
da je politični javnosti povsem 
neznan. Naslednji dan, v torek, je 
Delo prineslo, da "njegov volilni 
štab piše, da najbrž ne bo izvoljen 
za predsednika, vendar bo poskušal 
opozoriti na pereče probleme”. V 
Dnevniku pa smo isti dan prebrali, 
da je Bine Klemenčič “večino živ
ljenja preživel v tujini. Pred nekaj 
leti se je vrnil v Slovenijo in ugotovil, 
da 'nova oblast kljub osamosvojitvi 
in novemu družbenemu redu ne 
skrbi za večino slovenskega naroda, 
pač pa predvsem za lastne intere
se’."

29-letni Bine Klemenčič s pravim 
imenom Jože je doma iz Gorenje
ga Kamenja pri Novem mestu. Tega 
dobrodušnega posebneža, ki je ho
dil v šolo s prilagojenim progra
mom, brez poklica in brez službe, ki 
nikoli ni bil v tujini, za silo pa se 
preživlja s priložnostmi deli, največ 
pri urejanje vrtov in okolice hiš ter 
pri kakšni gradnji, si je očitno nek-

Pl VREMEj
Proti koncu tedna se bo 

vreme ohladilo, vendar 
večjih padavin ne bo.

do privoščil v svojo in sebi pri
mernih zabavo. To, da je izkoristil 
nemočnega človeka in ga s tem iz
postavil posmehu, zbadanju in ver
jetno tudi zasramovanju, je neetič
no in moralno zavržno dejanje. S 
tem je ta človek tudi nesramno 
užalil inštitucijo predsednika Slo
venije kot najvišjega predstavnika 
naše države in tako zavedne, ponos
ne in spodobne državljane. Povrhu 
vsega se bo sedaj cela Slovenija lah
ko Novemu mestu in Dolenjski pos
mehovala, češ takega predsednika 
bi radi. In to zaradi bedaste domis
lice nekakega lokalnega duhovi- 
teža!

Ali pa ne gre zgolj za domislico. 
Zadnje dni Jože alias Bine prihaja 
k socialni delavki, h kateri se rad 
zateče po pomoč in tolažbo, precej 
zmeden in zavrt. Tik pred objavo 
njegove “predsedniške kandida
ture" ga nenavadno prijazno oble
tavajo nekateri novomeški pomem
bneži. Je za tem morda želja, da bi

• Novo mesto je včasih lahko in 
rado preživelo svoje posebneže in 
zaničevalo tiste, ki so se iz teh 
“božjih otrok" norčevali in iz nji
hove nesreče zganjali pobalinske 
burke. Dobri stari časi?

predsednika Kučana, za katerega 
vsi govorijo, da sega na volitvah ne 
da premagati, tako radi ti in taki 
bedniki osmešili, češ lahko je zma
gati v konkurenci raznih obskur- 
nežev, surovežev s kriminalno pre

Berite danes
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• Utekočiniti sonce je 
res umetnost
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• Gnojnica iz farme v 
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življenja

stran 11:
•Potnica na avtobusu 
ostala brez prsta
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8. TABOR SLOVENSKIH 
KRŠČANSKIH 

DEMOKRATOV V 
POSTOJNI

NOVO MESTO - 8. Tabor 
SKD bo letos v nedeljo, 28. sep
tembra, v Postojni, na ploščadi 
pred Postojnsko jamo. Začel se bo 
ob 11. uri z mašo, po 12. uri pa se 
bo nadaljeval bogat zabavni pro
gram. Osrednja prireditev se bo 
začela ob 14. uri z govorom pred
sednika slovenskih krščanskih 
demokratov Lojzeta Petrleta. 
Možni bodo tudi ogled Postojnske 
jame in izleti v bližnjo okolico. 
Novomeški krščanski demokrati 
bodo organizirali avtobusni pre
voz, v primeru večjega števila pri
jav tudi iz vseh večjih krajev; zato 
na sedežu občinskega odbora že 
zbirajo prijave na tel.: 323 - 258.

teklostjo in vaških posebnežev? 
Glede na stanje duha te novomeške 
scene in njenega razumevanja du
hovitosti lahko pričakujemo, da 
bodo Binetu-Jožetu za protikandi
datko postavili še prvo in najbolj 
znano novomeško posebnico Lojz- 
ko.

ANDREJ BARTEU Bine - Jože Klemenčič

VOLILNA KAMPANJA SE ZAČENJA

Nov “donesek” k spravi
“Na volitve (za predsednika države) moramo iti. Kdor ne gre 

na volitve, da s tem glas bivšim komunistom. Gotovo pa je, da 
po svoji vesti noben katoličan ne bo mogel glasovati za bivšega 
sekretarja CK ZKS. Tovrstne poteze so minimalen prispevek 
demokraciji, ki ga je zmožen vsakdo. Za katoliški del našega 
naroda bo sramota, če se na politične pritiske in na novinarske 
perverzije ne bomo odzvali in če bomo dopustili “mehko " toliko 
perfidnejšo variantopostboljševiške kvaziliberalne diktature." In 
še nekaj drugih stavkov iz taistega članka: “Dolgoročno Sloven
ci potrebujemo dnevnik pomladnih strank, že sedaj pa lahko 
pokažemo svojo pokončnost, visoko etično držo, ki jo črpamo 
iz krščanstva in iz nacionalnega ponosa. Ne pustimo, da nas spet 
stisne peščica nekdanjih komunistov. Kaj nam je storiti? Zasuj- 
mo uredništvo Dela s protestnimi telefonskimi klici, s katerimi 
bomo izrazili ogorčenje nad nedemokratičnostjo in jugoslovan
sko usmerjenostjo Delovega pisanja. ” Itd. Itd.

Ne, ne, ne berete cenene volilne propagande kake revanšistične 
politične stranke, ampak poudarjen avtorski prispevek v Družini, 
glasilu slovenskih škofov, taistem verskem glasilu, ki mu je Do
lenjski list v velikonočnem času zastavil javno vprašanje, kako 
more “dedičepartijskih totalitarcev in cerkvenih tatov” obtožiti 
generične krivde in vse posplošeno imenovati zločince, ki bi že 
zdavnaj morali pred sodišče. Na vprašanje, ali je verskemu glasilu 
tako politiziranje res potrebno, seveda ni bilo odgovora.

M. LEGAN

\



Koliko združenj borcev?
S tem ko je Zveza združenj borcev in udeležencev NOB Slo

venije dobila z novejšim Združenjem svobodnih partizanov 
nekako vzporedno interesno organizacijo, je nastala polemi
ka, kdo je bil resnični borec za “našo” stvar in s tem pravi do

hodnin partizanov označil za lažno organizacijo. Lat 
Ambrožič-Novljan, vplivni predstavnik dosedanje “uradne” 
borčevske organizacije, ki je govoril zbranim na Trebelnem, v 
drugačni borčevski organizaciji ne vidi tistih udeležencev na
rodnoosvobodilnega boja, ki so odločilno prispevali kprispe

ikor je duh pobegnil iz steklenice. Partizani 
so se domala čez noč razdelili po barvah, ki imajo tako sveže

irganizacija. Naj 
. Seveda ne gre

bo seveda zaživela tudi drugačna borčevsl 
le, če bo s tem zadoščeno pravici in resnici, 
prezreti dejstva, da zgodovinsko resnico vselej napišejo zma
govalci, a tudi ne dejstva, da jo pišejo tudi tisti, ki želijo za vsa
ko ceno postati zmagovalci. Ali so vas dosegle razprave o doga
janju v borčevski organizaciji. O tem imate svoje mnenje in 
nekaj mnenj predstavljamo v tokratni anketi.

TEREZA DERGANC, kemijski 
tehnik iz Metlike: “Za mojo gene
racijo je to vprašanje drugotnega 
pomena. Mi moramo skrbeti, da 
bodo imeli naši otroci urejeno 
šolanje in preskrbljeno bodočnost. 
Malo nas skrbi tudi, ali bo za nas 
ostalo še kaj, ko bomo prišli na vr
sto za upokojitev. Kaj in kako se 
dogaja z borci, kdo je pravi in kdo 
ne, pa naj se dogovorijo sami med 
sabo.”

JOŽE ŠKOF, zaposlen v Iskri 
Semič, doma s Črešnjevca: “Mo
ram priznati, da me vest o tem, da

dosegla. Pa tudi če bi me, bi me 
dosti ne vznemirila. Dandanes ima-

borci celo prepirajo med seboj, je 
to zanje slabo, saj jih je itak vse 
manj.”

RADO UMEK, upokojenec iz 
Sevnice: “Slovenci bi morali biti 
enotnejši, če bomo hoteli, da nas 
bodo tudi v tujini, bolj spoštovali in 
cenili. Kam neki nas peljejo nes
misli, kot je ta z ustanovitvijo t.i. 
zveze svobodnih partizanov in če se
bomo vračali in razkopavali po naši 
preteklosti 50 ali 60 let nazaj? Ni-pretektosti 5U ah 6U let nazaj! Ni
kamor, ker to ne more imeti dobre
ga konca za vse nas!”

BENA GLOGOVŠEK, upoko
jenka iz Trebnjega: “Za svobodne 
partizane bi rekla, da so reve, ker 
se obračajo po vetru. Reve so bili 
tudi skoraj štiri leta, saj tistih nekaj 
mesecev v NOB niso mogli občutiti 
trpljenja partizanov, pa so se kljub 
temu trkali po prsih bil sem borec’ 
in vzklikali fživel Tito’, danes pa se 
sprenevedajo in ponižujejo narod
noosvobodilni boj in sami sebe.” 

RAJKO JENKO, upokojenec iz 
Kočevja: “V NOB sem sodeloval

evske organizacije ne bi za
menjal. OF so se priključili ljudje 
ne glede na 
njen cilj pa je bil

ričanje,

movine izpod okupatorja. Če neka
teri mislijo drugače, lahko ustano
vijo svojo borčevsko organizacijo.” 

MILOŠ JAKOPEC, upokojeni
časnikar iz Novega mesta: “NOB je 
združil pod eno zastavo vse svo
bodoljubne Slovence in jih povedel 
v  zmagovit boj. Zveza borcev zdru
žuje že pet desetletij te borce in 
zakaj po tolikem času nova orga
nizacija? Prav gotovo z namenom 
razdružitve ene največjih združb v 
Sloveniji, saj zveza borcev šteje to
liko članov kot nobena drugo 
združenje ali strapka.”

MILKO VERSEC, elektroteh
nik, doma z Bizeljskega: “Država 
mora upoštevati obe združenji 
borcev; borci naj se odločijo, kam 
bodo šli. Prav je, da je razprava o 
tem delu zgodovine. Mislim, datem delu zgodovine. Mislim, da 
bodo pristali na zapis resnice in da 
bo prišlo na dan, da je Partija zlo
rabila osvobodilno vojno za revolu
cijo. Obsojam vse, ki so se na ka
teri koli strani pregrešili proti 
človečnosti in morali.”

MARJAN ŠEBJAN, tajnik KS 
Senovo, doma s Senovega: “Tlenje 
v borčevski organizaciji je politično 
povzročeno. V ozadju vseh teh raz
prav so politične stranke. Ali bo 
eno ali več združenj borcev, je 
odvisno od političnih strank, ki 
želijo nekaj dobiti zase na račun 
preteklega dogajanja. Med vojno 
so bili enotni proti okupatorju, 
tako kot je bila enotna Slovenija v 
boju za osamosvojitev.”

DRUŠTVO
SLOVENSKO-
POUSKEGA

PRIJATELJSTVA
Letos spomladi so na Vod

nikovi domačiji v Ljubljani 
ustanovili Društvo sloven- 
sko-poljskega prijateljstva, ki 
si prizadeva za čim boljše 
odnose in sodelovanje med 
Slovenijo in Poljsko na števil
nih področjih. PredsednikdroCii
društva je dr. Janusz Klim,
tajnik pa Janez Rozman. Prvi 
projekt, ki ga pripravljajo, je 
likovna kolonija Obrazi Slo
venije in njenih ljudi. Koloni
je se bosta udeležila tudi dva 
dolenjska umetnika - Jože 
Kotar in Jože Marinč. Kolo
nija bo potekala od 25. sep
tembra do 6. oktobra, slikar
ji pa bodo delali v samostanu 
Pleterje, v Moravskih Topli
cah in v Kranjski Gori. Do
lenjski del kolonije so spon
zorirali novomeška Krka, 
šentjernejskavgostilna Maj
zelj, občina Šentjernej ter 
seveda kartuzija Pleterje. V 
Krkinih prostorih v Ljubljani 
pa bo danes zvečer prvo sre
čanje članov, pokroviteljev, 
donatorjev in simpatizerjev 
društva na katerem bosta 
nastopila pianistka Maja Fu- 
erst in ansambel Gaucho, 
program pa bo povezoval ig
ralec Demeter Bitenc.

LEVSTIKOVCI PRI 
LEVSTIKU

RETJE - Delegacija bor
cev Levstikove brigade bo 25.ev Levstikove brigade bo 25. 
:ptembra obiskala Retje in 

priredila pri spomeniku Fra
na Levstika krajšo svečanost. 
Ob tej priložnosti bo govoril 
predsednik odbora Levsti
kove brigade Adolf Dimnik,
kulturni program pa bodo 
izvedli šolarji iz Veliki!izvedli šolarji iz Velikih Lašč. 
S to svečanostjo nameravajo 
Levstikovci počastiti rojstni 
dan svojega vzornika Frana 
Levstika, kije bil rojen v Ret- 
jah 28. septembra 1831. Na 
svečanosti bodo sodelovali 
tudi domači borci.

TEDEN BREZ TOBAKA
Uživanje tobaka je posta

lo najbolj množična narko
manija. Tobak je namreč 
droga, ki povzroča odvisnost, 
podobno odvisnostim od he
roina ali kokaina. Kajenje 
povzroča tudi številna obo
lenja, zato je teden med 14. in 
21. septembrom, ki ga je 
Rdeči križ Slovenije poime
noval za teden brez tobaka, 
priložnost, da razmislimo o 
posledicah te razvade in lug 
storimo, da kajenje, ki samo 
v Evropi letno zahteva mili
jon žrtev (številko pa naj bi 
se do leta 2020 podvojil) zaje
zimo. Res, da poraba tobaka 
v mnogih razvitih državah 
pada, to pa ne velja za Slove
nijo, kjer kadi približno tret
jina prebivalcev. Zaskrblju
joč je tudi podatek o razširje
nosti kajenja med mladimi, 
pa tudi starostna meja pri
četka kajenja se je v zadnjih 
letih pomaknila navzdol.

Prizidek za “razseljeno šolo”
Osnovna šola Šmihel, največja v občini, dobila prizidek, v katerem so kuhinja, jedilnica, 
_______garderoba in 2 učilnici - Prihodnje leto telovadnica - Rešitev je OŠ Drska

NOVO MESTO - Novo šolsko leto seje v osnovni šoli Šmihel, z 964 
učenci, 40 oddelki in 3 oddelki podaljšanega bivanja največji v 
novomeški občini, začelo bolj optimistično. Prejšnji petek so namreč 
slovesno odprli prizidek k matični šolski stavbi, v katerem so kuhinja, 
velika jedilnica, garderoba in 2 učilnici. Prizidek je veljal 104,5 milijo
na tolarjev in doslej je vse plačala novomeška občina, država pa bo, 
kot je ponovno na otvoritvi zagotovil državni sekretar ministrstva za 
šolstvo Matjaž Vrčko, svojo polovico poravnala, ko bo sprejet proračun. 

“Za tretjino učencev naše šole,
kolikor jih pouk obiskuje v tej 
stavbi, je ta prizidek bistveno 
izboljšal delovne in učne razme
re,” pravi ravnateljica šole Irena 
Hlača. Še vedno pa je to “razse
ljena šola”. Pouk namreč poteka 
kar na štirih krajih. V podružnični 
šoli v Birčni vasi je v 5 oddelkih 88 
učencev, 161 učencev gostuje v 
šmihelskem dijaškem domu, v 
stari stavbi nekdanjega samostana

ima pouk 347 učencev, v matični 
stavbi pa je 367 učencev v 15 od
delkih. Matična stavba je tudi ena 
najstarejših šol v novomeški obči
ni, saj je tam pouk stekel že leta 
1864.

“Šele z izgradnjo nove šole na 
Drski za 26 oddelkov bo naša šola 
res razbremenjena in šele takrat 
bomo imeli učenci in učitelji pri
merne delovne razmere,” pravi 
ravnateljica. Obnova in ureditev

šmihelske šole se je začela pred 
dvema letoma z adaptacijo matič
ne stavbe, ko so pridobili 5 učilnic, 
zbornico in 2 kabineta; s sedanjim 
prizidkom nastaja v matični šoli 
sodoben koncept; obnova pa bo 
sklenjena in zaokrožena z izgrad
njo telovadnice in ureditvijo 
zunanjih igrišč. To se naj bi zgodi
lo prihodnje leto.

Kljub slabim razmeram za delo 
pa šmihelska šola dosega lepe 
uspehe. Tako so se lani uspešno 
vključili v mednarodni projekt 
mesto pod mestom, in to kot edi
na šola v Sloveniji v vseh pred
metih in vsemi razredi. “Letos 
bomo nadaljevali naravoslovne 
projekte,” pravi ravnateljica. “V 
Piranu bomo v kratkem dobili cer
tifikat ASP, ki ga podeljuje Unes
co.” Tako bo šmihelska šola ena 
od devetih v Sloveniji s takim cer
tifikatom, kar pa seveda zahteva 
tudi pouk na višji ravni.

A. BARTELJ

SLOVESNA OTVORITEV - Takole so ravnateljica Irena Hlača, državni 
sekretar Matjaž Vrčko in novomeški župan Franci Koncilija prerezali trak 
in odprli prizidek k šmihelski osnovni šoli. (Foto: A. B.)

DAN BIOLOŠKO 
PRIDELANE HRANE

KOČEVJE - V soboto ob 
9. uri se bodo pri drevesnici 
Pinus v Kočevju zbrali člani 
Društva za zdravo prehrano. 
Po kratkem kulturnem pro
gramu folklorne skupine iz 
Kostela bosta predavala To
ne Fabjan iz Predstrug in 
Dario Cortese.

Senovo z rudnikom zaostaja
Senovo razgrnilo pred Združeno listo svoje probleme

SENOVO - Na Senovem se je 
z zapiranjem rudnika nakopičilo 
precej problemov, na katere so 
opozorili predstavniki krajevne 
skupnosti in Rudnika tudi pred
stavnike Združene liste socialnih 
demokratov Slovenije, ko so sled
nji nedavno obiskali kraj. Po be
sedah predsednika KS Antona 
Petroviča sta v zvezi z rudnikom 
med najtežjimi vprašanji, kako 
prezaposliti rudarje in kako od
praviti v naravnem okolju pos
ledice 200-letnega kopanja pre
moga. Kraj in območje sicer pesti
jo tudi težave drugačne narave, 
mad katere sodijo neasfaltirane 
ceste in zastarel vodovod. Kot 
posebej pereč problem Senovo 
občuti tudi, kot je povedal Petro
vič, da KS Senovo nikakor ne 
more vzpostaviti stika z matično 
občino Krško in s tamkajšnjim 
županom. “Zaskrbljujoče je, da se 
tudi ne uresničujejo sklepi občin
skega sveta o zapiranju rudnika. 
Če ne bomo sami poskrbeli zase, 
bomo propadli še bolj, kot smo že. 
Tega se zavedamo, zato smo se 
odločili za ustanovitev lastne 
občine. Pripravili smo elaborat, ga 
poslali na vlado in zdaj čakamo na 
odgovor,” je pojasnjeval predsed
nik KS Senovo. Kot je dejal pred
stavnikom Združene liste, je Se
novo pripravljeno sodelovati z 
vsemi strankami, “ki so nam pri

pravljene pomagati”.
V razpravi so zlasti predstavni

ki krajevne skupnosti izrazili 
prepričanje, da se Kanižarica in 
Zagorje, ki z zapiranjem svojih 
rudnikov doživljata usodo, po
dobno senovški, sorazmerno do
bro razvijata.

Herman Kunej, direktor rudni
ka v zapiranju, je opozoril da zara
di pomanjkanje denarja zaostaja 
načrtovana ekološka sanacija rud
nika. Kot je dejal, je rudnik uspeš
no prezaposlil rudarje glede na 
ustrezen program o tem. Pred
stavniki KS pa so mu v tem ugo
varjali. Kunej je med razloge za 
zaostanek uvrstil tudi nesprejet 
državni proračun, kajti rudnik 
dobiva denar iz državne blagajne.

Predstavniki Združene liste so 
svetovali Senovčanom, naj medse 
čimprej pokličejo pristojna mini
strstva. Ker občina Krško očitno 
ne upošteva Senovega, slednjemu 
preostane edinole osamosvojitev.

L. M.

RAZGLEDNICA OB
KAMBIČEVI
110-LETNICI

DRUŠTVO PUUČN1H BOLNIKOV - V soboto je bilo v konferenčni 
dvorani Hotela šport na Otočcu srečanje članov Društva pljučnih bolni
kov Slovenije, ki sega je udeležilo okoli 250 članov in medicinskega oseb
ja. Dopoldanski del srečanja je bil namenjen strokovnim predavanjem, 
sledil je občni zbor, popoldne pa so obiskali kartuzijo Pleterje. Bolezni di
halnih organov so v Sloveniji po obolevnosti na prvem mestu in zaradi njih 
je največ izostankov z dela. Srečanje je odprl prim. dr. Peter Kapš, ki je 
udeležencem slikovito spregovoril o turističnih lepotah in zanimivostih 
Dolenjske. (Foto: A. B.)

Razprodaja Tama
Kdo bodo novi lastniki 

bivšega največjega 
podjetja na Štajerskem

MARIBOR - Od uvedbe ste
čajnega postopka za delniško 
družbo Tam in 16 odvisnih 
družb je minilo že leto in tri 
mesece. Na lokaciji bivšega 
Tama, kije še pred desetletjem 
dajal delo in kruh 8 tisoč delav
cem ter več kot 10 tisoč koope
rantom iz vse Slovenije, posluje 
sedaj 14 podjetij, ki jih je tik 
pred stečajem Tama ustanovil 
tedanji Sklad Republike Slove
nije za razvoj. Danes so ta pod
jetja, v katerih je zaposlenih 
skupaj okoli 1300 delavcev, v 
lasti Slovenske razvojne druž
be.

Pred dnevi pa je stečajni 
upravitelj Tama Mirko Žagar 
predlagal upniškemu odboru 
tisto, kar je v vsakem stečajnem 
postopku neizbežno - odproda
jo premoženja stečajnega dolž
nika. Tako se bo v Mariboru v

ČRNOMELJ - “14. sep
tembra pred sto desetimi leti 
se je v Dragovanji vasi pri 
Črnomlju rodil Mihael Kam
bič, ki je leta 1915 končal 
študij slikarska na umet
nostni akademiji v Pragi. 
Razvojna pot gaje peljala od 
nekoliko secesijskih aka
demskih študij do zrelega 
realističnega poustvarjanja 
narave, prav realistično pa je 
bilo njegovo delo na področ
ju metodike in pedagogike 
likovne vzgoje. Z mecensko 
gesto, ko je Belokranjskemu 
muzeju podaril precej umet
nin, in sploh s svojim celot
nim delom se je Mihael 
Kambič zapisal v kulturne 
anale rodne Bele krajine.” 
Razglednico s tako vsebino je 
kot peto v seriji Muzejski 
predmeti te dni izdal Belo
kranjski muzej. Na prvi stra
ni razglednice je fotografija 
kambičeve oljne slike na 
platnu z naslovom V Beli 
krajini. Fotografiral jo je 
Andrej Dular.

kratkem začela razprodaja, ki 
jo nekateri že imenujejo raz
prodaja stoletja. Stečajni upra
vitelj je upniškemu odboru po
nudil več možnosti. Upniki se 
še niso odločili, ali naj bi nekda
nje Tamove tovarne začeli pro
dajati v celoti ali po delih. Naj
večji upniki Tama v stečaju so 
sedaj že bivši delavci podjetja.

Sicer pa so se v mariborski 
javnosti že pojavili predlogi, 
kako bi bilo mogoče tovarniške 
hale bivšega giganta v mestu 
uporabiti za kaj koristnega. 
Nekateri predlagajo, da bi na 
prostoru bivšega Tama uredili 
sejmišče, ki ga mesto ob Dravi 
še nima. Drugi zopet menijo, da 
bi lahko v eni od velikih tovar
niških hal uredili prireditveni 
prostor za velike televizijske in 
druge showe. Sedaj, denimo, 
ima na bivših Tamovih zemlji
ščih svoj šotor znarii televizijski 
voditelj Stojan Auer, ki snema 
televizijske prireditve tara, kjer 
so včasih sestavljali avtobuse, 
kamione in specialna oklepna 
vozila. Letno so v Tamu proiz
vedli blizu 10 tisoč vozil, za ka
tere so iztržili okoli tretjino mi
lijarde mark. Sedaj, ko je Tam 
propadel, želijo nekateri na lo
kaciji bivšega podjetja organizi
rati nekakšen zabaviščni park.

TOMAŽ KŠELA
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Novomeška kronika
ALTERNATIVA - Novomeški 

Krščanski demokrati so za uvod 
v politično jesen pripravili rafting 
po zgornjem toku Krke. Najbrž 
zato, da bi ohladili poletno pre- 
gretjrpolitične strasti v hladni 
Krki in da bi se navadili na čeri, 
ki jih čakajo pri političnem raf- 
tingu. Že sedanji nizek vodostaj 
Krke in s tem posledično drsanje 
gumijastih čolnov po lehnja- 
kovem dnu bi najraje pripisali al
ternativi. V tem primeru še svoji.

KABLI - Druge vrtste alterna
tivci, črnogledi in temnopolti 
obiskovalci leskovškega odlaga
lišča odpadkov, pa so se v brusni- 
škem koncu spravili na telefonski 
kabel. Ob obnovi telefonije v tem 
koncu Podgorja so na več krajih 
odsekali drag kabel, ga potem 
“scvrli” in njegovo bakreno bist
vo prodali na odpadu. Iztržili so 
30 tisočakov, škode je bilo pa 
samo za 800 jurjev. Vse bodo to 
civili plačali preko impulzov. Pa 
še slabše se bo slišalo!

NAJEMNINA - Ena od ta 
poštenih novomeških strank je 
svojo podporo razlaščencem v 
njihovem prizadevanju po vrnitvi 
premoženja demonstrirala tako, 
da enemu od njih 8 mesecev ni 
plačala najemnine za strankine 
prostore. Možak, njihov simpa
tizer, je bil že ves iz sebe. Prav mu 
je! Pa bi prostore oddal nekdan
jim komunistom. Ti plačujejo. 
Tudi za nekdanje grehe.

PARKING - Zaradi pomanj
kanja parkirnih prostorov v No
vem mestu, še bolj pa zaradi le
nobe, razvajenosti pa tudi postav- 
ljaštva puščajo svoje avtomnobile 
na vseh mogočih in nemogočih 
prostorih. Dražji ko je avto, več 
si dovoli njegov lastnik. Pa so na 
zelenicah, pločnikih, pred vhodi, 
prehodih za pešce. Pogosta tarča 
je tudi pločnik na Rozmanovi ce
sti, še posebej na tistem delu, kjer 
je avtobusno postajališče. Tam je 
avto delno celo pod streho. Na 
avtobus čakajoči imajo tako in 
tako dežnike. Pajek pa se v dežju 
nerad plazi okoli.

Ena gospa je rekla, da za 
novomeškim kandidatom za 
predsednika Slovenije stoji Ke
kova banka.

PREDSTAVITEV 
KNJIGE MORJE IN 

LJUBEZEN
NOVO MESTO - V torek, 

16. septembra, zvečer je bila v 
veliki čitalnici študijskega od
delka Knjižnice Mirana Jarca 
predstavitev knjige Milanke 
Lange - Lipovec Morje in ljube
zen, ki je izšla v dveh delih in 
govori o doživetjih z jadranja 
okoli sveta.
f .... i ........................ .................,

[Suhokranjski drobiž

CITRAR JOŽE ZAJC - Jože 
Zajc se je predstavil v Žužem
berku skupaj s pevci vokalne sku
pine Prima s sto let starimi vio
linskimi citrami, na katero sam 
igra že čez šestdeset let. Doma je 
iz Vidma pri Dobrepolju. Nasto
pil je že v tujini pa tudi na televizi
ji, medtem ko je v gradu Žužem
berk nastopil prvič in požel lep 
“plavž (na sliki).

NOVA FASADA NA ŠOLI - 
belavci so pred nekaj dnevi po
drli odre ob šoli na Dvoru, ki ima 
častitljivo letnico pričetka -1874. 
Sola je sedaj na zunaj kot nova,

’ £al pa bo nujno potrebno, da bo
1 *imprej dobila telovadnico, do

volj veliko jedilnico (otroci sedaj 
tedo tudi v razredih) pa tudi

i ŠE EN KONCERT - V gradu
- šužemberk bo jutri, 19. septem-
- 'ra, ob 20. uri nastop komorne

ga pevskega zbora iz Kranja z
^ 'aročno in renesančno glasbo, 

'ie zamudite te priložnosti in 
“Pridite zvečer v vinsko klet.

MMi IZ NAŠIH OBČIH Miš
gp Dobra polovica učencev je vozačev

Osnovno šolo Otočec, ki je bila zgrajena pred dvanajstimi leti, obiskuje 236 učencev - 
Dotrajan avtobus - Nujno bi potrebovali slavista in svetovalnega delavca

OTOČEC - Na Otočcu so dobili novo šolo pred dvanajstimi leti, ko 
je njihova stara šola praznovala 120-letnico. Takrat je bilo na šoli manj 
kot 200 učencev, danes jih obiskuje pouk 236. Letos imajo 11 oddelkov 
od 1. do 8. razreda in en oddelek podaljšanega bivanja. Sicer pa jim 
število učencev vsako leto niha in bo, kot kaže, drugo leto na šoli več 
otrok kot letos. Za otoško šolo je značilno, da se več kot polovica učencev 
vsak dan vozi v šolo z avtobusom.

STRAŠKA JESEN - Straška jesen, prireditev, ki jo je zadnjo nedeljo 
popoldne že enajsto leto zapored pripravilo tamkajšnje prizadevno 
Turistično društvo, je kljub neprijaznemu in hladnemu vremenu privabila 
množico obiskovalcev. Iz Novega mesta jih je v Stražo pripeljal celo muzej
ski vlak. Letošnja prireditev je potekala na temo “Od zrna do kruha ”, kar 
so prikazali v povorki, v kateri je sodelovalo 9 voz. (Foto: A. B.)

JESENSKE RADOSTI -Od 11. do 13. septembra so bila vrata Renaul
tovih salonov po Sloveniji široko odprta. Na dnevih odprtih vrat, ki so 
potekali pod imenom “Jesenske radosti", so obiskovalcem pokazali novosti 
iz Renaultovega programa osebnih in gospodarskih vozil; poseben poudarek 
so namenili vami vožnji, ljudje pa so avtomobile lahko tudi preizkusili. 
Obiskovalci so sodelovali tudi v nagradnem žrebanju, 5 izžrebanih družin 
bo odšlo na ogled Disneylanda v Parizu. Prvi dan so na obisk v novomeški 
TPV-jev Renaultov salon, najlepši v Sloveniji, prišli tudi otroci iz vrtca 
Ciciban z Ragovske, ki so za to priložnost salon opremili s svojimi risbami 
na temo varnost v prometu. (Foto: A. B.)

Avtobus pa je že star, in kar je 
najhuje, se neprestano kvari, od
kar na šoli. Z nenehnimi popravili 
ima šola velike stroške, zato si 
želijo nov avtobus, ki bo tudi 
varnejši. “Avtobus vozi otroke s 
Pahe, Mačkovca, Sevnega pod 
Trško goro, iz Luterškega sela, 
Gorenjega Kronovega in iz Do
lenjega Grčevja. Po končanem 
pouku najprej odpelje domov 
otroke iz nižjih razredov in neko
liko kasneje še iz višjih,” pravi

PLANINCI VABLJENI 
NA KEPO

NOVO MESTO - Planinska 
skupina Krka vabi v nedeljo, 21. 
septembra, na Kepo, visoko 2143 
m, iz Avstrije. Odhod izpred Krke 
v Ločni ob 6. uri zjutraj, vrnitev v 
večernih urah. Planinci naj se do
bro obujejo in oblečejo, s sabo naj 
imajo tudi rezervno perilo, smu
čarski palici in malico. Obvezen je 
tudi potni list ali osebna izkazni
ca, ker bodo šli čez mejo. Prijave 
in denar za prevoz - 2000 tolaijev 
za odrasle in 1500 tolarjev za 
otroke - zbirajo v oddelku za od
dih do petka, 19. septembra, na 
tel.: 068 312 537.

ravnateljica otoške šole Andreja 
Grom, ki je ravnateljevanje pre
vzela januarja letos, ko je šel v 
pokoj njihov dolgoletni ravnatelj 
Franc Pavkovič. Najbolj oddalje-

Andreja Grom

na vas, od koder prihajajo njihovi 
otroci, pa je Štravberk.

Ker je več kot polovica otrok 
vozačev, se težje vključujejo v 
popoldanske interesne dejavnosti. 
Kljub temu imajo na šoli dobro 
razvit šport, predvsem pa so učen
ci uspešni v rokometu in atletiki, 
uspešni pa so tudi modelaiji. Zelo 
dobre rezultate dosegajo učenci

Vozilo za zburske gasilce
Star Imevejev kombi zamenjal novi mercedes - Številni 

sponzoiji - Veliko delajo na preventivi

NA ZDRA VJE TELEFONIJI - Na manjši slovesnosti v petek popoldne 
so v Straži predali namenu sodobno digitalno telefonsko centralo in digi
talni kabelski prenosni sistem od Straže do Novega mesta. Ta naložba je 
Telekom veljala 37,3 milijona tolaijev, skorajšnja gradnja okoli 100 novih 
priključkov pa bo stala še dodatnih 17,1 milijona tolaijev. S tem bo v Straži 
32,4 telefona na 100 prebivalcev, kolikor znaša povprečje v novomeški 
poslovni enoti. Takole so Stražani nazdravili novi telefoniji. (Foto: A. B.)

ZBURE - Vaščani Zbur in so
sednjih vasi so ustanovili svoje 
gasilsko društvo leta 1949 in 
takrat pridobili prvi gasilski voz iz 
nekdanje graščine Klevevž. Danes 
je ta voz le še del zgodovine, saj 
gasilci sproti skrbijo za sodobno 
opremljenost društva. Tako so 
minulo soboto slovesno predali 
namenu novo gasilsko vozilo 
znamke Mercedes, ki jih je stalo 
5 milijonov 300 tisoč tolarjev. Pri
reditve so se udeležili tudi direk
tor Uprave za zaščito in reševanje

Termotehnika več kot trgovina
Novomeška Termotehnika je eno najuspešnejših novo nastalih podjetij v Sloveniji, 

ki ga vodi Jože Papež - Nagrada zbornice - Certifikat kakovosti ISO 9002

NOVO MESTO - Podjetje Termotehnika je postalo eno najuspeš
nejših novih manjših podjetij v Sloveniji, zato je njegov lastnik Jože 
Papež pred tremi leti prejel nagrado Gospodarske zbornice Slovenije 
za gospodarske in podjetniške dosežke, nagrado, ki sojo takrat prvič 
podelili manjšemu podjetju, saj sojo prej dobivala le največja uspešna 
podjetja po Sloveniji oziroma njihovi direktorji. Za 25-letnico obstoja 
letos spomladi pa je Termotehnika prejela certifikat kakovosti ISO 
9002.

Jože Papež, lastnik in direktor 
Termotehnike, je začel delo na 
področju montaže centralne kur
jave in vodovoda leta 1972. Z regi
stracijo podjetja leta 1990 je 
razširil dejavnost tudi na trgovino. 
45 m2 velika garaža v stanovanj
ski hiši Pod Trško goro je bila že 
na začetku premajhna, zato je

TERMOTEHNIKA PRED 
ZAVAROVALNICO TILIA

NOVO MESTO - V orga
nizaciji podjetja Termotehni
ka se bodo v sredo, 24. sep
tembra, od 9. do 18 ure na 
ploščadi zavarovalnice Tilia 
predstavila tri tuja podjetja: 
podjetje Buderus bo v poseb
nem avtobusu - infomobilu 
predstavilo kotle za central
no ogrevanje, podjetje Hilti 
bo prikazalo vrtalne stroje in 
stroje za rezanje betona, 
najmodernejše tehnološke 
rešitve za hladno spajanje 
cevnih inštalacij pa bo pred
stavilo podjetje Viega. Stro
kovnjaki teh podjetij bodo 
odgovarjali na vprašanja.

kupil velik, star in več kot 30 let 
zapuščen mlin v Mačkovcu, ga 
obnovil in v njem uredil prostore 
tudi za trgovino.

“V ponudbi materiala za vodo
vod in ogrevanje smo najbolj spe
cializirani v Sloveniji, ponujamo 
pa tudi material za plinske in 
električne napeljave, sanitarno 
opremo, klima naprave in drugo,” 
pove Papež. Svoje blago dostav
ljajo povsod po Sloveniji, sicer pa 
z blagom redno oskrbujejo več kot 
150 monterjev in trgovcev na Do
lenjskem, v Beli krajini in v Posav
ju. V maloprodaji ponujajo poleg 
prej naštetega še belo tehniko, si
cer pa dajejo velik poudarek na 
svetovanje kupcem.

Jože Papež

V inženiringu, kjer izvajajo vsa 
montažna dela, stranki tudi brez
plačno svetujejo glede materiala, 
tehnologije, rešitev pri napeljavi 
in izdelajo predračun, na podlagi 
katerega se potem stranka odloči. 
“Ker se tehnologija vseskozi spre
minja, skrbimo za izobraževanje 
stalnih kupcev s seminarji, pelje
mo pa jih tudi na sejme in v tovar
ne dobaviteljev materiala, pri
pravimo predstavitve novosti, ob 
koncu leta pa organiziramo še

• Pred sedmimi leti je bilo v Ter- 
motehniki 9 zaposlenih, danes jih 
podjetje šteje že 28, od tega jih 
polovica dela v trgovini, polovica 
pa v montaži. Od vsega začetka se 
promet v podjetju povečuje, lani 
so imeli več kot 10 milijonov 
nemških mark prometa. Večja 
ponudba je pripeljalo do tega, da 
se v Termotehniki pripravljajo na 
selitev iz mlina, kjer je predvsem 
za veleprodajo premalo prostora. 
Direktor pravi, da bo na novi 
lokacgi, kije za zdaj še skrivnost, 
dovolj prostora tudi za razširitev 
dejavnosti.

srečanje, ki se ga udeleži okrog 
polovica naših stalnih kupcev, kjer 
prav tako opozorimo na novosti,” 
pove Papež. Pred kratkim so v 
Termotehniki začeli izdajati svoj 
časopis Mojster, ki je prav tako 
namenjen izobraževanju njihovih 
kupcev - monterjev.

J. DORNIŽ

tudi na tekmovanjih v znanju. 
Tako so lani dosegli zlata Cankar
jeva priznanja, srebrno Vegovo 
priznanje, mladi člani Rdečega 
križa pa so zmagali na tekmova
nju iz poznavanja organizacije 
Rdečega križa. Trenutno imajo na 
šoli ves potreben kader, vendar 
tako kot na ostalih šolah ponekod 
ni strokovno zaseden. “Zato si 
pomagamo tudi z učitelji iz sosed
njih šol. Nujno pa bi potrebovali 
slavista in svetovalnega delavca,” 
pove ravnateljica.

Čeprav imajo novo šolo, tudi 
njim že primanjkuje prostora, 
tako so morali lani pouk sloven
ščine organizirati v knjižnici, 
medtem ko računalniške učilnice 
sploh nimajo, ampak z nekaj 
računalniki gostujejo v fizikalnem 
kabinetu. S prehodom na de
vetletko bodo potrebovali še več 
prostora, rešitev pa vidijo v pri
zidku, kjer bi lahko pridobili 3 do 
4 nove učilnice.

J. DORNIŽ

SODOBNI PLES ZA 
GIMNAZIJCE

NOVO MESTO - T.D.C., ples
no društvo Novo mesto, priprav
lja v šolskem letu 1997/98 plesni 
program sodobnega plesa pod 
pedagoškim vodstvom Sabine 
Schwenner. Plesni pouk bo pote
kal ob torkih od 12. do 13.30 v 
Kulturnem centru Janeza Trdine 
v Novem mestu. Vpis in infor
macije na tel.: 0609/ 625 - 500, tel./ 
fax: 068/321-963 od 9. do 13. ure.

RS pri Ministrstvu za obrambo 
Bojan Useničnik, poslanec, sicer 
pa domačin, Tone Anderlič, ki je 
bil tudi pokrovitelj prireditve, 
škocjanski župan Janez Povšič in 
novomeški podžupan Alojz Zu
pančič ter številni sponzorji.

S povorko gasilcev, ki so se je 
udeležila tudi sosednja društva, se 
je začela slovesnost, na kateri so 
poleg prevzema novega vozila 
podelili plakete in zahvale vsem 
sponzorjem, ki so prispevali denar 
za vozilo, potem pa so podelili 
najzaslužnejšim gasilcem prizna
nja občinske gasilske zveze ter 
priznanja in plakete njihovega 
društva. V kulturnem programu 
so nastopili mladi recitatorji, pev
ci in muzikanti ter mešani pevski 
zbor Šmarjeta pod vodstvom 
Barbke Medja.

Prostovoljno gasilsko društvo 
Zbure šteje 136 članov, med nji
mi tudi precej mladih. V začetku 
osemdesetih let so si zgradili nov 
gasilski dom, letos pa so zamenjali 
stari in neprimerni IMV-jev kom
bi s posebnim vozilom mercedes. 
Predsednik društva Franc Ander
lič je povedal, da so vaščani radi 
prispevali denar za novo vozilo, 
izdatno pa so jim pomagali: re
publiška Uprava za zaščito in 
reševanje in občinska gasilska zve
za ter mnoga podjetja. Za 50-let- 
nico društva bi radi zamenjali še 
gasilsko cisterno.

J. D.

1949 - IS0*

DUHOVNA 
UNIVERZA VABI
NOVO MESTO - Duhovna 

univerza vpisuje v L letnik za 
šolsko leto 1997/98. Predstavi
tev bo v sredo, 24. septembra 
ob 18. uri v Novem mestu, 
RIC, Novi trg 5, in v Eebnjem, 
Knjižnica Pavla Golie, Kidriče
va 2. Inf.: Center za duhovno 
kulturo, tel. 061/133-93-03 od 
pon. do čet., od 10. do 14. ure.

NOV GOSTINSKI 
LOKAL V ČEŠČI VASI
ČEŠČA VAS - V petek zvečer, 

12. septembra, je v Češči vasi v 
tamkajšnjem kompleksu BTC 
Mari Potočar odprla nov gostinski 
lokal. Na slovesnosti je spregovo
ril direktor BTC Ivo Longar in 
gostom predstavil razvojni pro
gram in pomen nove pridobitve za 
kraj. Domačin akademski slikar 
Jože Slak-Doka je v novih pro
storih postavil priložnostno raz
stavo, ki bo na ogled najmanj 
mesec dni. Novomeški pesnik 
Smiljan Trobiš je gostom recitiral 
svoje pesmi. Veselje je trajalo še 
pozno v noč, za kar sta ob dobri 
kapljici in prigrizku poskrbela 
glasbenika Mitja Bukovec in Vin
ko Gorše.

R. Š.

• Naš pes je pameten, le govoriti 
ne zna. Pa saj mu ni treba, ubog
amo ga na migljaj z repom. (Ju
rič)

PREDAJA KLJUČEV - Direktor Uprave za zaščito in reševanje Bojan 
Useničnik (levo) slovesno predaja ključe novega gasilskega vozila vozniku 
Francu Vovku, ki bo skupaj s svojim namestnikom Francijem Andrejčičem 
skrbel za nov mercedes. (Foto: J. Dorniž)
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UMU IZ NAŠIH O B t I M MMU
Ko država odpove!

Romov kot da ni. Se ve zakaj. 
Zato, ker niso dovolj agresivni, da 
bi se spravili nad tiste, ki nekaj ima
jo, ampak so se vedno zadovoljevali 
le s tem, da so živeli skromno, na 
račun revnega, dobrosrčnega. Od 
njega so beračili, kradli, izsiljevali, 
počeli vse, kar je dovoljeval reper
toar tradicionalnih ciganskih pri
merov, zadnje čase pa Se malo več, 
kar samo dokazuje, da niso zaostali 
ali nenadarjeni, ampak so za dosež
ke modernejšega kriminala zelo 
dojemljivi. Revež pa naj stoka in 
jadikuje, se pritožuje in terja enako 
pravico za vse. Če njega ustavi poli
cist in ga kaznuje za prekršek, mis
li, da bo za enak prekršek kaznovan 
tudi Rom. Pa ni tako. Vsaj na Do
lenjskem in v Beli krajini ne. Tu se 
take problemi pometajo pod tape
to in zamolčijo. “Mi gremo v Evro
po, kaj nam bodo Romi!” pravijo 
gospodje z mobiteli in se ne zaveda
jo, da bo kup pod preprogo kmalu 
tako velik, da se bodo vanj spotak
nili, še predno bodo prišli do tiste 
tolikanj zaželene Evrope.

Mižanje pred problemi jih zago
tovo ne rešuje. Ne kaznovati Roma 
za prekršek se pravi spregledati mu 
njegovo dolžnost Ker pa smo vsi 
šele takrat normalni ljudje, ko ima
mo dolžnosti irT pravice, se pravi 
spregledati dolžnost hkrati tudi 
spregledati, da je ta Rom normalen 
človek. Če to traja daljše obdobje in 
je tako razširjeno kot pri nas, je tako 
razlikovanje Romom medvedja 
usluga in mora prej ko slej pripeljati 
do konflikta.

Konflikt je zdaj tu, v Beli krajini, 
kjer že pregovorno živijo najbolj 
dobrosrčni ljudje. Očitno pa dobro
srčnost ni neumnost. To tisti, ki 
dobrosrčnosti ne poznajo, radi 
pozabljajo. Potem pa so preseneče
ni, ko se jim zgodijo Maline.

Še to: gotovo se bodo oglasili 
tako imenovani varuhi človekovih 
pravic in označili ravnanje vašča
nov za egoistično. Te bi vprašal: kdo 
in kdaj se je zavzemal za človeške 
pravice vaščanov? In komu še zau
pajo? Država očitno ne, sicer ne bi 
najeli zasebne firme, da jih čuva. Se 
gospodje v Ljubljani ne zavedajo, 
da je že to velik udarec njihovi poti 
v Evropo?

TONE JAKŠE

Anton Filak

Najlepša brazda
Domačinu je uspelo

ČRNOMELJ - Anton Fi
lak, kmet iz belokranjskih 
Gribelj, je na državnem 
prvenstvu v oranju na posest
vu Lokve pri Črnomlju zma
gal in se tako rešil drugega 
mesta, ki ga je osvojil že več 
let zapored.

“Mislim, daje bila letošnja 
zmaga realna in zaslužena, 
čeprav sem prvi dan oralpod 
svojimi dejanskimi zmožno
stmi. K zmagi sta mi veliko 
pomagala domači teren in 
domače občinstvo, ki me je 
zvesto spodbujalo in se z 
mano veseli mojega uspeha,” 
je po zmagi dejal slovenski 
prvak, ki nas bo zastopal tudi 
na svetovnem prvenstvu v 
Nemčiji.

Tudi letos je Anton nasto
pal na traktorju Same 70, ki 
mu ga daje na voljo generalni 
uvoznik teh traktorjev AM 
Cosmos iz Ljubljane. S to 
znamko tekmuje že tretje 
leto, vsakič z močnejšim stro
jem. Letošnji ima številko 70 
in Anton pravi, da bi takega 
najraje kupil tudi za dela na 
lastni kmetiji.

T. J.

Utekočiniti sonce je res umetnost
Letos je narava dobro opravila svojo nalogo - Zdaj štafetno palico predaja kletarju, ki 

. mora sam izbrati pot do vinskega pridelka - Dobro grozdje je samo surovina za vino
KRMAČINA - Ena najvišje ležečih belokranjskih vasi blizu hrvaške 

meje je, kot se za tako lego spodobi, obdana z vinogradi. Od tod pri
hajajo dobra vina, ki si zadnja leta vse bolj opazno utirajo pot v sloven
ski vinarski vrh in dosegajo na različnih ocenjevanjih bleščeča odličja. 
Pot od trte do medalje pa je dolga in trnjeva, zmore pa jo le tisti vino
gradnik in'kletar v eni osebi, ki zna pravi čas izkoristiti znanje in 
izkušnje.

Jožetu Prusu s Krmačine gre to zadrugi, kjer so njegova skrb 
zadnja leta kar dobro od rok. predvsem vinogradi, po redni 
Zaposlen je v metliški kmetijski zaposlitvi pa dela še na domači

KORAK ZA KORAKOM - Prusova Jože in Anica s Krmačine sta pričela s 
pridelovanjem dobrih vin. To, menita, je prava osnova za preusmeritev v 
turizem. Izkušenj in znanja imata že precej, narava je lepa, volje pa tudi 
ne manjka. (Foto: T. J.)

Danfossovo drevo
(Nadaljevanje s 1. strani)

ostre zahteve...V tem okviru se 
tudi ta zmogljivost tukaj v Črnom
lju vključuje v celoti v konkurenč
no borbo in mora slediti zahtevam 
trga, kvalitete proizvodov, roka 
dobav in vseh elementov konku
renčnosti.”

Predstavnik lastnikov Jorgen 
Clausen je dejal, da ima zaupanje 
v naše vodstvo in našo delovno 
silo, in je delavce pohvalil, da so 
lahko ponosni, kajti njihov proiz
vod dosega povsem enako kako
vost kot tisti, ki prihajajo iz nem
ških tovarn. Ošvrknil pa je tiste, ki 
so krivi, da ima Bela krajina tako

Straže kot v času turških vpadov

slabo prometno povezavo s sve
tom.

Še enega govornika omenimo. 
To je direktor Leopold Panjan. 
Rekel je: “Gospod Hans Kirk, 
takratni predsednik hermetične 
divizije ter sedanji podpredsednik 
koncerna Danfoss, je pred štirimi 
leti dejal, da je Danfoss tu v 
Črnomlju zasadil drevo, ki bo še 
krepko zraslo. Očitno je imel že 
takrat jasno vizijo nadaljnjega raz
voja te tovarne, in to v obsegu, 
kakršnega smo si v Sloveniji še 
pred dvema letoma težko pred
stavljali. Mimogrede: takrat nas je 
bilo 117, sedaj nas je 650, konec 
naslednjega leta pa nas bo okrog 
900.”

Zdaj cela Sovenija ve za Maline - vas, ki se ne pusti pretentati - Domačini so zaprli 
cesto, kajti nočejo nezaželenih prebivalcev, romskih družin iz Grosupljega

MALINE - Ko gre popotnik danes v to vasico na belokranjski strani 
Gorjancev, že na cesti pod prvimi hišami naleti na cestno zaporo in 
truma razburjenih vaščanov ga obda, če je preveč vsiljiv. Hitro zve, kaj 
je tako vznemirilo tukaj živeče Belokranjce, sicer daleč naokoli znane 
kot prijazne in gostoljubne ljudi.

Novomeščanka Alojzija Zajčje 
pred kratkim prodala krajevni 
skupnosti Grosuplje svojo lastni
no. Do tod je vse lepo in prav. A 
ta lastnina ni kaka kočura na 
obrobju vasi, ampak nekdanja 
Miklavčičeva hiša, sedež najlepše 
kmetije v vasi. To je hiši videti že 
na zunaj, saj je za kmečko hišo 
mogočna in prostorna, z dolgim 
gankom in s pripadajočimi kmeč
kimi poslopji. Stoji sredi strnjene 
vasi in je tako rekoč njeno srce. 
Izkazalo se je, da je tudi kupec, 
krajevna skupnost Grosuplje, 
imel s hišo posebne namene. Va
njo naj bi naselila več družin Ro
mov s številnimi otroki.Tistemu, 
ki pozna problematiko našega 
podeželja in recimo temu na krat
ko romsko problematiko, bi mo
ralo biti jasno, daje bil s tem, ka
kor stvari sedaj kažejo, zadan smr
ten udarec še eni slovenski vasi, ki 
jo je politika tako ali tako že 
desetletja pustila počasi umirati.

“Pred sto leti je bilo v vasi po 
naših podatkih 350 prebivalcev, 
zdaj jih je le še okoli trideset,”

GERLANC PONUJA 
POMOČ

SEMIČ - Predsednik NSZS 
in kandidat skupine volivcev za 
predsednika RS vabi na pred
stavitveni shod pred občino 
Semič v nedeljo, 21. septem
bra, ob 11. uri, kjer bo tudi 
ponujena pomoč vaškim stra
žam, in v soboto, 4. oktobra, ob 
12. uri na pohod na Trdinov 
vrh.

pripoveduje semiški župan Janko 
Bukovec. “Za namero sem zvedel 
pred kakim mesecem. Opozoril 
sem grosupeljskega župana Ro- 
meta, naj tega ne dela, da to ni 
način reševanja občinskih težav. 
Obljubil je, da se to ne bo zgodi
lo, vendar je šla krajevna skupnost 
kljub tej njegovi obljubi naprej in 
hišo kupila.”

Pravno je očitno z nakupom vse 
v redu in pogodbe s te plati verjet
no ni mogoče razveljavljati, ven
dar je stvar večjo skupino ljudi 
močno vznemirila, to pa je že po
litičen problem. Torej bi ga mora
la reševati politika, ki je prvo deja
nje, ko bi se dalo stvari še po prav
ni poti rešiti, očitno prespala.

Vaščani Malin se na politiko in 
pravo ne zanašajo, saj so iz mno
gih izkušenj vajeni, da velja le ti
sto, kar na svojem pragu sam takoj 
narediš. Za nazaj je stvari težko 
popravljati. Zato v vas ne name
ravajo spustiti nobenega tujca, ki 
ne bo pokazal čistih namenov. 
“Ne razumemo, kako pustijo, da 
se Romi selijo iz občine v občino, 
saj jih ima že tako vsaka preveč. 
Prišli bomo do tega, da se bodo 
bogatejše poskušale znebiti bre
mena na račun revnih. To se zdaj 
dogaja, a mi tega nočemo. Vztra
jali bomo na straži, dokler bo tre-

* Po zadnjih podatkih vaščani 
dostop v vas še vedno stražijo. 
Prišlo je tudi že do prvih fizičnih 
obračunov. Zdaj so najeli še pri
vatno varovalno firmo, ki naj bi 
bdela nad dogajanjem in prepre
čila kršenja zakonitosti. Semiški 
občinski svet se je sestal v pone
deljek zvečer in sprejel sklep, s 
katerim poziva več ministrstev k 
nujnemu ukrepanju v primeru 
Maline pa tudi v romski proble
matiki nasploh. Če iz Ljubljane 
ne bo dovolj hitrega in pravega 
odziva, razmišljajo o pozivu na 
skorajšnji vsebelokranjski pro
testni shod.

Proizvodnja v Danfossu je us
merjena izrazito izvozno, saj je 
gre na nemške, skandinavske, 
bližnje in dalnjevzhodne ter juž
noameriške trge več kot 95 od
stotkov. Kompresorji, kijih proiz
vaja, so nepogrešljivi sestavni del 
hladilnih elementov.

T. J.

NOVA POSTA V 
ČRNOMLJU

ČRNOMELJ - Otvoritev novih 
prostorov Pošte Črnomelj bo v 
soboto, 20. septembra, ob 11. uri 
v Kolodvorski ulici 30 v Črnomlju.

LETNA SKUPŠČINA 
V METLIKI

ba.” Tako v krogu sovaščanov 
razglablja upokojeni kmet Anton
Malenšek iz Malin in ostali mu 
pritrjujejo.

T. JAKŠE

ŽALNA SLOVESNOST
METLIKA - Odbor za postavi

tev farnih plošč v Metliki priprav
lja žalno slovesnost in odkritje 
spominskega obeležja žrtvam re
volucije v letih 1942-1945 priVreh 
farah v nedeljo, 21. septembra, ob 
14. uri.

kmetiji na Krmačini, kjer gospo
darita skupaj z ženo Anico. Na 
kmetiji prevladuje vinogradništ
vo, ki ima pri Prusovih že dolgo
letno tradicijo. Iz te tradicije, 
obogatene z najnovejšimi spozna
nji, črpata Jože in Anica, in kot 
kaže bogata bera plaket, priznanj, 
diplom in medalj z vinskih razstav 
in sejmov, z ne majhnim uspe
hom. Če bi z njimi okitila stene 
svoje zidanice v hribu Repica nad 
domačo vasjo, bi bile stene že 
polne. Zato Jože pokaže le najno
vejše: to sta zlati medalji za predi- 
katni vini renski rizling in rumeni 
muškat, oba letnika 1996, in sre
brna za modro frankinjo, letnik 
1995, ki jih je letos avgusta dobil 
na ocenjevanju slovenskih vin na 
radgonskem kmetijskem sejmu.

“Ocena na razstavah slovenskih 
vin je za moja vina višja na slo
venskih kot na mednarodnih 
ocenjevanjih, saj so mednarodni 
ocenjevalci trenutno bolj naklo
njeni suhim vinom, v slovenskih 
ocenjevanjih pa polsuhim, se 
pravi takim s preostankom slad
korja. Jaz se v kletarjenju prilaga
jam svojim strankam in temu, 
kakšno vino je všeč njim. Prevsem 
pa mora biti vino harmonično, pit
no, imeti mora lepo barvo in do
ber okus. Po takih vinih ljudje radi 
posegajo in to mi narekuje mojo 
usmeritev za naprej,” pravi Jože, 
ki je letos poleti zaključil tudi 
tečaj za nosilce turistične dejav
nosti na kmetiji. Z ženo Anico in 
ob pomoči matere Rezke in treh 
otrok namerava počasi domačijo 
na Krmačini preusmeriti v turi-

• Pri Prusovih na Krmačini seje 
lani trgatev vlekla od zlate jeseni 
pa do bele zime. Le tako je možno 
priti tudi do vrhunskih vin, kijih 
potem sami stekleničijo in etike
tirajo z lastnimi etiketami. Na 
vseh etiketah je na vrhu ime 
Repice, njihove vinske gorice, eno 
od vin pa se imenuje tudi repičan, 
in to je na zadnji vinski vigredi v 
Metliki dobilo srebrni znak. Ker 
je njihovih glavno vodilo kvalite
ta, bo med Prusovim trtjem na 
Repici gotovo tudi letos živo 
globoko v december.

stično kmetijo. Saj dela je dovolj, 
kajti poleg vinogradništva, trsni- 
čarstva in živinoreje se ukvarjajo 
še s čebelarstvom, a šele v tem, da 
bodo tudi drugim omogočili nau
žiti se lepot in dobrot, kijih ta lepi 
kotiček Bele krajine premore, 
vidijo Prusovi pravi smisel svoje
ga početja. j

Družinski izlet
Osmi Pikin festival

METLIKA - Hrvaško kulturno 
združenje za Dolenjsko in Belo 
krajino sklicuje za soboto, 20. sep
tembra, ob 10. uri dopoldne v 
metliškem Kulturnem domu red
no letno skupščino s pregledom 
dela v zadnjih petih letih in volitve 
novega vodstva.

ČRNOMELJ, METLIKA - Z1K- 
knjižnica Črnomelj in ZPM Metli
ka in Črnomelj vabita otroke in nji
hove starše na 8. Pikin festival v 
Velenje, ki bo v soboto, 27. septem
bra. Iz Črnomlja bo avtobus odpe
ljal ob 6. uri zjutraj izpred osnovne 
šole Mirana Jarca, ob 6.20 pa bo na 
novi avtobusni postaji pobral tudi 
udeležence iz Metlike. Po prihodu 
v Velenje si bomo ogledali gradove 
Šaleške doline, nato pa bo kosilo v 
restavraciji Jezero. Po kosilu bo 
Pikin dan na mestnem otroškem 
dvorišču. Sledil bo ogled velike Piki
ne parade po mestnih ulicah, nato 
pa bo slavnostni zaključek Pikinega 
dne. Ob 18. uri bo še Pikina zabava 
z ansamblom Čuki, ob 19. uri pa 
bomo krenili proti domu.

Pika Nogavička letos vabi vse 
otroke, naj s sabo prinesejo kako 
knjigo in jo poklonijo knjižnici 
otroškega oddelka slovenskih bol
nišnic.

NA STRAŽI - “Miklavčičeva hiša bi morala priti pod spomeniško varst
vo, ne pa Ciganom!" menijo vaščani Ivan in Tone Malenšek, Ljubica Špe
har, Alojzija Malenšek in Jože Ivec, ki stražijo vas pred nezaželenimi prise
ljenci. (Foto: T. J.)

Cena izleta jene glede na starost 
1500 tolarjev na udeleženca, kar bo 
stalo več, pa krijeta črnomaljska in 
metliška ZPM. Cena velja,' če bo 
najmanj 50 prijavljanih oseb. Prijave 
in plačilo sprejemata Ljudska knjiž
nica v Črnomlju (tel. 51-364) in 
Ljudska knjižnica (tel. 58-370) ter 
ZPM (tel. 60-360) v Metliki do 22. 
septembra.

Sprehod po Metliki
V ZABOJNIK OSNOVNE 

ŠOLE PODZEMELJ - odvoz
smeti plačuje imenovani zavod - 
imajo navado <odlagati smeti tudi 
krajani krajevne skupnosti Pod
zemelj, čeprav so bili že z dopi
som opozorjeni, da to ni najbolj 
pošteno. Zgodi se tudi, da pripe
lje navlako kdo iz Boršta, Zemlja 
in drugih bližnjih krajev. Najbolj 
nesramni vržejo smeti kar poleg 
zabojnika, misleč, da so otroci ti
sti, ki bodo pospravljali za njimi. 
Morda pa računajo celo z učitelji.

MINULI TEDEN JE BILO 
NA belokranjskih kopališčih še 
kar živahno, saj je “indijansko” 
poletje poskrbelo, da je bila Kol
pa prijetna za namakanje. Resje 
bil.....................................lilo videti iz vode predvsem 
mlajše betice, starejši so se raje 
zadrževali na obrežju, se nastav
ljali poslednjim poletnim sonč
nim žarkom ter se zamakali z
osvežilnimi pijačami. 

ZAČETEK ŠOLSKEGA LE
TA JE PRINESEL staršem kan
ček radosti, ko so izvedeli, da j im 
najmanj do aprila ne bo treba 
plačevati šolskih prevozov. Mini
strstvo za šolstvo in šport je raz
vezalo svojo malho, nakazalo de
nar tudi za plačilo prevozov tistih 
otrok, ki ne stanujejo dlje kot štiri 
kilometre od šole, hodijo pa v 
hram učenosti po nevarnih pro
metnih poteh. Poleg tega bo 
približno četrtina šolarjev preje
malo brezplačne malice, družin
ski proračun pa so razbremenili 
tudi učbeniški skladi. Poslužili se 
jih niso predvsem Romi, ki verjet
no računajo z občinskim oziroma 
državnim cvenkom. Upanje v 
občino se je že razblinilo, saj so 
Metličani šolama sporočili, da za 
pomoč Romom nimajo denarja.

Črnomaljski drobir
ZVEZE - Očitno so bili črno

maljski politiki v preteklosti 
prepričani, da so najbolj važne 
tiste poti, ki vodijo v centralni 
komite, ne pa ceste, ki bi črnoma
ljsko gospodarstvo popeljale v 
svet. Ce bi ne bilo tako, ne bi bilo 
potrebno, da bi se ob ceste, ki 
vodijo v to belokranjsko mesto, v 
govoru ob otvoritvi črnomaljske 
tovarne obregnil tudi gospod 
Claussen iz Danfossovega kon
cerna in bil za to deležen navdu
šenega aplavza navzočih. Gospo
darstveniki hitro čutijo, kje je ti
sto ozko grlo, ki ovira nadaljnji 
razvoj.

UREDNIKI IMAJO SVOJA 
MERILA - Firma Danfoss je ob 
otvoritvi novih proizvodnih pro
storov v dobrodelne namene po
darila dva čeka: enega za 60 tisoč 
mark kot prispevek za gradnjo 
centra za prizadete v Črnomlju in 
drugega za 40 tisoč mark za iz-1 
gradnjo in opremo računalniške 
učilnice dragatuški osnovni šoli. 
Drugi dan pa je osrednji sloven
ski dnevnik priobčil sliko grške 
lepotice, ki je na Bledu darovala 
precej manjšo vsoto za gradnjo 
pediatrične klinike v Ljubljani. 
Star pregovor pravi, da se podar
jenemu konju ne gleda na zobe, 
čisto objektivna ugotovitev pa je 
le, daje za objavo slike danskemu 
darovalcu le manjkalo nekaj, kar
je grška lepotica očitno imela. 

OSTRICIA PA ZNAJO - Ko je j
človek gledal, kako spretno so na " 
črnomaljskem tekmovaju v stri- J 
ženju ovac nekateri svoje ovce c 
rešili toplega odela, se mu je ne- t 
hote vsilila misel na naše davkar- t 
je, ki so prav tako spretni, ko je 2 
treba iztisniti zadnji belič od pre- j; 
prostega davkoplačevalca, nika- 0
kor pa ne najdejo pravih Škarij za 
volčji kožuh, kjer bi jih čakalo
neprimerno večje bogastvo kot 
pri ubogi ovčici.

(
----------------------------------- % ž(

Semiške tropine ]vn
JESENSKA STRAŽA - Prebi- 

valci vasice Maline na sončni stra
ni Gorjancev so delovni ljudje. To ^ 
se vidi že po tem, da jih tudi afera C( 
z Romi, ki so jim jih z Grosuplje- £ 
ga poskusili podtakniti v vas, in s. 
vsa medijska pozornost v zvezi 4 
tem ni vrgla iz tira. Mirno so 
stražili cesto, ki vodi v vas, za jsj 
kamuflažo pa so mimogred« O 
otepll in pobrali še slive v sadov- d< 
njaku nad cesto. Človek nehote tr 
ugiba, kakšnega posla bi se lotili vi 
v drugem letnem času. °l

KAJ HIŠA, CEL BLOK! 
Med Semičani, vznemirjenimi ih 
sočustvujočimi z vaščani iz Malin. J1' 
ki so jih nekateri hoteli tako prej j® 
tentati, da so sredi njihove vasijjj 
kupili za neprilagojene Rome sta; ^
ro kmečko hišo, te dni kroži-
naslednja domislica: “Kupimo)^ 
Ljubljani ali njeni okolici stanoijj, 
vanjski blok in vanj naselimo vs< kc 
belokranjske Rome. Občina, kje* kj 
bo ta blok stal, bo dolžna zanj* ni 
skrbeti, nam pa se bodo enkratn Og 
stroški za nakup bloka hitro povr *n. 
nili.” I*#
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SEMAFORJI SPET NE DELA
JO - Pred natanko letom dni je direk
tor Elektra Kočevje Vincenc Janša 
kočevskemu županu Janku Vebru 
predlagal, naj razpiše koncesijo za 
izvajalca za vzdrževanje semaforjev, 
vendar pa ne vemo natanko, ali je 
župan to že storil ali ne. Če ni in je 
zato “po sili razmer”, kot se je ob 
predlogu župana izrazil Janša, za se
maforje še vedno dolžan skrbeti 
Elektro, bi bili vsi občani Kočevja gle
de na takratno zagotovilo Vincenca 
Janše, da Elektro začne odpravljati 
okvare takoj, ko jih o tem obvestijo 
policisti ali občinski možje; izredno 
hvaležni policistom in posebno gos
podu Marku Lovku z občine, ko bi 
tudi uradno obvestili Elektro (neu
radno namreč to njegov direktor ve, 
saj najmanj dvakrat na dan - v službo 
in nazaj - prečka semafor), da sama- 
forji v Kočevju že več kot teden dni 
ne delajo. Če pa je župan ravnal po 
Janševem predlogu in je koncesion
ar že znan, pa je sedaj primeren tre
nutek, da si župan vzame čas in res
no razmisli o tem, ali ne bi bilo mor
da potrebno komu v Kočevju kon
cesijo tudi odvzeti.

ČUDNE VLOGE - Starši otrok, 
vključenih v kočevski vrtec, so prejš
nji teden dobili v izpolnitev vloge, 
kakršne so morali izpolniti ob otro
kovem prvem vpisu v vrtec. Iz njih ni 
razvidno, kaj želi vrtec s ponovnim iz
polnjevanjem vlog doseči. Ob ne 
ravno nizkih cenah vrtčevih progra
mov in temu primernih plačilih star
šev, bi bilo zato prav, da bi o tem, kaj 
pravzaprav želijo, natančneje obve
stiti vsaj vse vzgojiteljice, če so že me
nili, da bi bili spremni dopisi k takš
nim “čudnim” vlogam za vrtec nepo
treben strošek.

Drobne iz Kočevja) I | Z NAŠIH OBČIN M4Š
CEK4 A Er\D TI CDCT KIC HCI A II    ■ ........... — - -  — —................................................................—     ———    ---------------------------- ----- ■ _____

Garderobo predelali v učilnico

Ribniški zobotrebci
NIČ POSEBNEGA? - Ribni

ški občinski možje želijo ribniški 
občini izboriti nekakšen poseben 
status ekonomsko, demografsko 
in še vse mogoče drugače ogrože
ne občine. Zavračanja predstav
nikov države - 
so bili deležni ob

zadjegi 
)b ned;

a takšnega 
lavnem raz

govoru z ministrom za kulturo 
Jožefom Školčem - da bi bili “kaj 
posebnega”, češ da ima skoraj 
vsak kraj v Sloveniji kakšno svo
jo posebnost, v Ribnici ne spreje
majo. Pa ne da bi bili neumni! 
Nasprotno! To počno, ker so zelo 
pametni. Dobro namreč vedo, da 
se lahko pri naših državnih or
ganih in ustanovah doseže kaj le 
z lobiranjem in vztrajanjem. Mar- 
sikod drugod, kot na primer tudi 
v sosednji kočevski občini, tega 
ne vedo oziroma vedo, pa se 
kljub temu ne ravnajo po tistem, 
kar vedo. Ribničanom pa je vz
trajnost v krvi! Kako bi bilo sicer 
sunorobastvo, s katerim danes v 
Ribnici utemeljujejo svojo poseb
nost, tudi po 600 letih na Ribni
škem “še živo”? Pa naj še kdo 

, reče, da niso Ribničani “nič po
sebnega”!

SODOBEN UTRIP - Organi- 
’ Zatorji ribniškega semnja so letos 
: Prvič preizkusili nekoliko druga- 
1 cen, sodobnejši koncept prire- 
’ ditve. Vendar pa so Šeškovo uli- 
• co tudi letos namenili mojstrom 
' in prodajalcem izdelkov domače 
> obrti, s čimer so tudi ohranili 
c “tradicionalni del” prireditve. Bo 

prihodnje leto tako? Uidi v Še- 
skovi ulici je bilo namreč letos še 
bolj kot lani občutiti “sodoben 
Urip Ribniške doline”. Prav v 
Seškovi je namreč največ trgovi
nic in gostiln in zato na stavbah 
tudi največ raznih svetlobnih in 
drugačnih reklamnih in podobnih 
tabel, ki pa s preteklostjo in 
tradicijo nimajo nič skupnega ra
zen morda to, da bi nekatere 
izmed njih morali že zdavnaj 
odstraniti.

[ Osilniški nadev * I * * * * * * 8 * * li
VODE PRIMANJKUJE - Ker 

| že dolgo ni bilo dežja, je v osil
niški občini začelo primanjkovati

I vode. Če se bo suša nadaljevala,
. bodo morali vodo na nekatera
. območja celo voziti.
, PO LEPŠI CESTI V BEZGO- 

VlCO - Cesta od Sel do Bezgovi- 
_ ce je skoraj popolnoma uničena.
’ Zato jo te dni obnavljajo in tako
" spet vzpostavljajo primerno in 
’ neovirano pot do te vasi.
0 TRAVNIKE BODO KOSILI
8 Na spodnjem območju občine
{ Osilnica, se pravi od Mirtovičev 
<’ do Osilnice in Sel, je kar nekaj
e travnikov nepokošenih, kar kazi
li videz vasi in krajine. Zato bo 

občina te dni organizirali košnjo 
• hepokošenih travnikov, 

ir LESENE OGRAJE -Tfc dni so 
n na območju občine Osilnica de- 
e. lavci cestnega podjetja Novo 
lS, tnesto namestili na nekaterih 
a. hiestih ob cesti do Osilnice lese- 
»I no ograjo. Tako je tako varnost
mi no ograjo, ki preprečuje, da avto-

1 htobili in druga vozila nebi zdrse- 
0 li s ceste v vodo, dobil most pre- 
s<ko Mirtovškega potoka v vasi 
cl Mirtoviči, ki doslej ograje sploh 
ij<ni imel. Dosedanjo kovinsko 
th Ograjo pa so nadomestili s pri- 
vfOiernejso leseno tudi na cesti ob

kajakaški progi v Starih malnih.

Trdne vezi ob meji
Ob dnevu občine Čabar
TRSTJE (TRŠČE) - Minuli 

petek je bil v Trstju dan občine 
Čabar, ki so se ga udeležili tudi 
predstavniki občine Osilnica, 
Loški Potok in Loška dolina. 
Svečani govornik je bil predsednik 
občine Čabar Dragutin Vrous, ki 
je poudaril dosežke občine v zad
njih štirih mesecih, odkar občino 
vodi spet Združena lista. Posebno 
je poudaril, da bojkot dela občine 
s strani odbornikov oz. svetnikov 
stranke HDZ ne prinaša koristi ne 
njim in ne občini.

Na svečani seji so čestitali 
Čabrancem za praznik nekateri 
gostje, med njimi tudi župan 
občine Loška dolina Jernej Za
bukovec, ki je poudaril, da so slo
venske in hrvaške občine ob dr
žavni meji veriga, ki je tako moč
na, da je ne more nihče pretrgati.

V kulturnem programu so na
stopili domači pevci, harmonikar, 
ki je zaigral hrvaško in slovensko 
narodno, in recitatorka, ki je re
citirala narečni pesmi Zlatka Po- 
chobradskega.

Na praznični dan, 12. septem
bra, so odprli tudi vodovod, ben
cinsko črpalko, kanalizacijo in 
prvo čistilno napravo v občini, vse 
v Trstju. Ob tej priložnosti so 
odprli razstavo Naši ljudje na 
Hrvaškem (njen avtor je Andrija 
Zbašnik), s katero so prikazali, 
kako so ljudje s tega območja 
odhajali na delo na Hrvaško, 
predvsem v gozdove.

J. P.

SODELUJTE V 
NAGRADNI IGRI
LOGATEC - Notranjski ra

dio Logatec ima ob nedeljah 
med 20. in 23. uro oddajo, kjer 
lahko preizkusite vaš pogum 
na vislicah. Minulo nedeljo so 
zastavili dvoje vprašanj, na ka
tera lahko odgovorite tudi 
bralci Dolenjskega lista. Napi
šite, kje v Ljubljani se nahaja
jo: še ena poslovalnica express 
optike Miro Krstič in okulistič
ne ordinacije Bonis, ki imajo 
sicer sedež na Tržaški 15. Iz
žrebanec bo dobil sončna oča
la. Drugo vprašanje pa je, v 
kateri priljubljeni večerni ne
deljski televizijski oddaji ste 
lahko videli sedežno garnituro 
Art Decor Tapo? Nagrada za 
pravilni odgovor je prt, nadprt 
in blazina. Odgovore pošljite 
na dopisnici do sobote, 20. sep
tembra, na naslov: Daša Košir, 
za NTR Logatec, Tržaška 12 b, 
1370 Logatec, za oddajo “99 
minut za obešanje, 81 minut za 
grde, umazane, zle”. Prejšnji 
teden sta bila izžrebana Matej 
Šergan iz Trbovelj in Monika 
Jenlole iz Tržiča.

Polona Goluh

Dedek in babica 
pripovedujeta, 

kako je bilo
RIBNICA - Pred kratkim 

je izšla zanimiva knjiga (zbir
ka) človekovih resnic izpod 
peresa profesorice na ribni
ški osnovni šoli Polone Go
louh z naslovom Babica in 
dedek pripovedujeta. Ljud
ske zgodbe, stare pesmi, bio
grafije, avtobiografske iz
povedi, zapisane ponekod 
tudi v narečju (Polona jim je 
dodala svoj zapis v knjižnem 
jeziku), ter zanimivi in vred
ni zapisi o starih šegah in na
vadah ljudi so privlačni in 
poučni.

“V knjigi so podobe, ki 
skupaj oblikujejo vez med 
različnimi generacijami, saj 
so pri izvedbi te obsežne pro
jektne naloge, ki smo jo izva
jali v okviru dodatnega pou
ka v prvem razredu, sodelo
vali prvošolčki podružnice v 
Sušju, njihovi starši, stari 
starši, sorodniki in sovašča
ni,” je povedala avtorica. 
Tudi v prihodnje bo skrbela 
za zbiranje ljudskega pisnega 
in ustnega izročila za mlade, 
saj le tako lahko razumejo 
preteklost, brez katere ni 
mogoče graditi in soobliko
vati identitete kraja. Izdajo 
knjige v 500 izvodih so omo
gočile OŠ Ribnica in podruž
nična šola Sušje ter občina 
Ribnica.

M. G.

V stavbi kočevske gimnazije in srednje šole vedno hujše prostorske težave

KOČEVJE - Na kočevski gimnaziji so pri maturi v junijskem roku 
imeli 86-odstoten uspeh, kar je skoraj 2 odst. nad republiškim 
povprečjem. S tem so dokazali, da dobro delajo, in to k(jub temu da 
imajo velike prostorske težave. Te pa so se z začetkom letošnjega šol
skega leta še povečale.

“Srednja šola je morala zaradi 
potreb po dodatnih prostorih pre
delati garderobo v učilnico, s tem 
pa so se poslabšali že tako slabi 
pogoji za naše dijake. Ne samo da 
na šoli nimamo jedilnice in da 
imamo samo en kabinet, čeprav bi 
jih potrebovali 6, ampak so sedaj 
dijaki ostali tudi brez garderob,” 
pravi ravnateljica gimnazije Meta 
Kamšek in dodaja, da zato hodijo 
dijaki v učilnice obuti, s seboj pa 
nosijo tudi vso ostalo osebno gar
derobo. “Zdaj še nekako gre, 
kako pa bo pozimi, ko bodo imeli 
več garderobe in ko bodo oblačila 
in obutev pogosto tudi mokri?” se 
sprašuje ravnateljica. Na šoli so 
namreč že popolnoma izkoristili 
vse prostore in edina rešitev za

obe šoli, ki si delita skupno stav
bo, bi bila, da se gimnazija iz 
stavbe izseli.

“To je skupna želja obeh šol in

Meta Kamšek

“Pri križu” spet stoji križ
V Koprivniku pri Kočevju uresničili pred tremi leti 

nastalo zamisel bratov Meditz

KOČEVJE - Težka usoda Ko
čevarjev je v letih 1941 in 1942 
doletela tudi takrat tri mladolet
ne brate Meditze iz Koprivnika. 
Skupaj s starši, ki so tako kot 
mnogi drugi kočevski Nemci na
sedli nacistični propagandi, so 
zapustili svoj dom in se naselili na 
eni takrat številnih domačij preg
nanih Slovencev na Štajerskem. 
Ko so se po vojni ti vrnili, so bratje 
Meditzi postali brezdomci in tuj
ci, kamorkoli so prišli, dokler se 
končno niso ustalili: dva brata v 
Avstriji in eden v Nemčiji.

Njihovo nekdanje hiše s števil
ko 51 v Koprivniku ni več. Na

NEKAJ STO METROV 
ASFALTA

LAZEČ, PODPRESKA - Pre
tekli teden so v vaseh Lazeč in 
Podpreska preplastili razdrapani 
sloj asfalta na republiški cesti. To 
je hvalevredno, vendar domačini 
menijo, da jim je narejena med
vedja usluga, saj seje s tem močno 
dvignil nivcf ceste. Če ne bodo 
naredili še ustreznih muld, bo 
voda tekla na dvorišča in še kam. 
Nujna bi bila tudi prenova te ceste 
v vasi Travnik. ~

WkSP*

SKRB ZA VIDEZ DOMAČEGA OKOLJA - Kočevski radio Univox, vse 
bolj poslušana postaja zahodne Dolenjske, in drevesnica Pinuss sta letos 
tretjič pripravili natečaj za najbolj urejeno dvorišče, vrt in okolico poslovne 
stavbe v ribniški in kočevski občini ter občini Loški Potok. Strokovna ko
misija je pri ogledu 28. domačij ugotovila, da je njihov videz veliko lepši v 
primerjavi z letom poprej, saj je v rastlinskih vrtovih najti praye umetnine, 
ker ljudje radi prisluhnejo nasvetom strokovnjakov. Na zaključni prireditvi 
v gostišču Dallas v Gornjih Ložinah so razglasili letošnje zmagovalce. 
Najlepše dvorišče ima Marija Košir iz Slatnika 25 pri Ribnici (na posnet
ku ji predstavnica ribniške občine Darja But izroča denarno nagrado), 
naj lepši vrt Jože Košir z Brega pri Kočevju, Agencija za plačilni promet in 
davčni urad iz Kočevja pa imata najlepši izgled poslovne stavbe. Vsi 
udeleženci so prejeli darila cvetličarne Požar, Alboretuma Volčji potok ter 
drugih sponzorjev. Ribniška in kočevska občina sta najboljše nagradila s 
50 tisočaki. (Foto: M. Glavonjič)

njenem mestu danes raste nova 
hiša. Nekdanje vaške pašnike je 
prerasel gozd, pred dobrim letom 
pa je umrl tudi še zadnji izmed 
Slovencev, s katerimi je družina 
Meditz v nekoč narodnostno 
mešani vasi živela v slogi. V Ko
privniku danes živijo novi judje, 
med katerimi pa so si bratje Me
ditzi ob svojih številnih obiskih 
rojstnega kraja našli nove prijate
lje. Prav ob enem takšnih obiskov 
pred tremi leti se jim je tudi po
rodila ideja, da bi na mestu, ki mu 
še danes pravijo “Pri križu” po
novno postavili križ.

Bratom Meditzem je na pomoč 
priskočil Rajko Jenko iz Trate pri 
Kočevju. Čeprav je kazalo, da bo 
vse teklo gladko, pa seje zatakni
lo pri pridobitvi soglasja vaške 
skupnosti, ker ta ne obstaja. Ven
dar so problem rešili krajani sami, 
ki so z zbranimi podpisi potrdili, 
da se s postavitvijo križa strinjajo. 
Ob prostovoljenem delu številnih 
krajanov, brezplačni dobavi lesa, 
iz katerega je naredil križ eden 
izmed bratov Meditzev, so križ 31. 
avgusta svečano postavili nazaj na 
vzpetino ob cesti med Kočevjem 
in Koprivnikom. Postavitvi križa 
so prisostvovali prebivalci Griča, 
Doblič in Koprivnika, ki so na ta 
način, kot je bilo izrečeno, potrdili 
tudi nekdanje sožitje med Sloven
ci in kočevskimi Nemci v nekda
nji skupni domovini. 

________________________ M. L.-S.

ZGODOVINSKA DEJSTVA 
ZDRAVKA TROHE

KOČEVJE - Zgodovinar 
Zdravko Troha je doslej napisal 
dve knjigi o partizanstvu na Slo
venskem oziroma o dogodkih na 
širšem območju Kočevke in Kolp- 
ske doline z Gorskim Kotarjem. 
Zdaj pripravlja tretjo knjigo, ime
la bo naslov Zgodovinske, črtice 
dragarske doline. Pripravil bo tudi

Dokončujejo kostelsko grajsko pot SSgh
Povezovala bo vasi okoli gradu Kostel - Dolga bo 16 km - Otvoritev čez mesec dni

KOSTEL - Pred kratkim je bil testni pohod po načrtovani “Kostel
ski grajski poti”, zdaj pa jo dokončujejo pod vodstvom Alojza Vlašiča 
iz Planinskega društva Kočevje in ob sodelovanju 'hiristično športne
ga društva Kostel, ki je pobudnik in organizator ureditve te pešpoti. 
Otvoritev te poti je predvidena za konec oktobra ali začetek novembra.

njega obzidja v svojih hišah še ved
no žive ljudje. ^

Kostelska grajska pot bo dolga 
16 km in jo bo možno prehoditi v 
štirih do petih urah zmerne hoje. 
Potekala bo po vaseh v bližini 
gradu Kostel. Njena start in cilj 
bosta na Žagi pod kostelskim gra
dom. Pot bo povezovala vasi tako: 
Žaga-Podstene-Suhor-Kaptol- 
Ajbelj-Slovenska Briga-Banjalo- 
ka-Vimolj-Rajšole-Selo-Lipovec- 
Kostel-Žaga. Pot bo potekala po 
poteh in vožnjikih (kolovozih), ki 
so že vrisani v karte. Zdaj ozna
čujejo peš pot z dodatnimi znaki 
Planinske zveze Slovenije.

Na vprašanje, zakaj start in cilj 
Kostelske grajske poti ni v graj

skem kompleksu Kostel, pa je 
predsednik Turistično-športnega 
društva Kostel Stanko Nikolič 
odgovoril, da samo zato, ker je na 
Žagi stalno odprto gostišče Sam
sa, medtem ko gostišče Kostelski 
grajski hram ne deluje nepreki
njeno skozi vse leto. Seveda bo 
glavna točka na tej' poti gotovo 
grajski kompleks Kostel, ki je 
spomeniško zavarovan in v sklop 
katerega sodi poleg (razvalin 
gradu) Kostela, še cerkvica sv. 
treh kraljev in naselje Trg. Vse to 
je bilo nekdaj znotraj grajskega 
obzidja. Prav kostelski grajski ko
mpleks je edini tak ohranjeni graj
ski kompleks, kjer znotraj nekda-

ja
»»Hilli

z

GRAJSKI KOMPLEKS KOSTEL 
je edino tako naselje v Sloveniji, 
kjer znotraj nekdanjega grajskega 
obzidja v svojih hišah še žive ljud
je

tudi naša velika potreba, saj je v 
takšnih razmerah, v kakršnih 
delamo sedaj, komajda še mogoče 
delati,” pravi Kamškova. Vendar 
bodo morali na vrnitev v nekdanjo 
gimnazijsko stavbo na Ljubljanski 
cesti vsaj še nekaj časa počakati. 
Po do sedaj znanem predlogu 
ministrstva za šolstvo in šport, naj 
bi namreč z obnovo bivše gimna
zijske stavbe pričeli prihodnje leto 
in jo nato končali v letu dni. Ven
dar pa komaj 19 milijonov tolar
jev, kolikor naj bi jih dobili pri
hodnje leto, in nato 405 v letu 
1999, po že dveh preložitvah 
pričetka obnove in sedanjih zaple
tih, kakršni spremljajo obnovo 
novomeške gimnazije, za Koče
varje ni veliko upanja, da bodo 
njihovi dijaki ponovno sedli v 
nekdanje gimnazijske prostore 
pred letom 2000.

M. LESKOVŠEK-SVETE

DVE UČITELJICI ZA 
OSEM UČENCEV

OSILNICA - Šolo v Osilnici v 
novem šolskem letu obiskuje 
osem otrok in sicer po en v prvem 
in drugem razredu, po trije pa v 
tretjem in četrtem razredu. Učen
ce prvega in tretjega razreda 
poučuje nova učiteljica Branka 
Grabovac, ki se vozi v Osilnico iz 
Mahovnika pri Kočevju; učence 
drugega in četrtega razreda pa 
domačinka Mirjana Šercer, ki je 
tudi vodja te podružnične šole. 
Tik prd začetkom pouka je bilo 
nekaj težav, ker je dotedanja 
učiteljica Dragica Kladnik odpo
vedala delovno razmetje in se pre
selila v Ljubljano, vendar je tako- 
rekoč v zadnjem trenutku uspelo 
dobiti nadomestilo zanjo.

IDOLENJSKI USTI

pobil ali odpeljal v internacijo 64 
odstotkov vsega prebivalstva. Rad 
bi trdim zagovornikom fašizma v 
sosednji državi predstavil naše 
“fojbe”, oziroma zločin, storjen 
nad nedolžnimi prebivalstvom 
med NOB. Prav tako raziskuje 
zločine italijanskih okupatorjev, 
ki so v roški ofenzivi pri Rajhe- 
nauu ujeli, zverinsko mučili in po
bili 32 prebivalcev in jih zmetali v 
tamkajšnjo jamo.

M. G.

HARMONIKARJI NA 
MLAKI

KOČEVJE - Mercator Kmetij
sko gospodarstvo Kočevje je dos
lej pripravil več zanimivih kul- 
turno-športnih prireditev, s kate
rimi skušajo popestriti dogajanje 
v mestu ob Rinži. V soboto, 20. 
septembra, ob 15. uri bo na Mla
ki srečanje harmonikarjev, ki igra
jo na frajtonarici. Prijave spreje
ma prireditelj do začetka sreča
nja. Najboljše čakajo vabljive na
grade.

OSILNICA - V soboto, 20. 
septembra, bo ob 19. uri v 
dvorani v Osilnici j 
stavitev 
mož, avtorja 
Na predstavitvi bo založbo 
Kmečki glas, pri kateri je 
knjiga izšla, predstavil njen 
direktor Boris Dolničar. O 
zbirki “Glasovi”, v kateri je 
knjiga izšla, bo spregovorila 
njena urednica dr. Matrija 
Stanonik. O sami knjigi, nje
nem nastanku in vsebini pa 
bo prisotne seznanil avtor. 
Nekaj besedil iz knjige bodo 
v domačem narečju prebrali 
mladi domačini. Gosta iz 
Ljubljane in avtor bodo od
govarjali tudi na vprašanja 
poslušalcev. Vmes bo na citre 
igral slovenski citrar Alek
sander Primc irKranja. Pred
stavitev organizirata Civilno 
gibanje za Osilniško dolino in 
osilniška občina v sodelova
nju z Založbo Kmečki glas. 

Knjiga Okameneli mož je

________ onega Polja, Prezi
da, Čabra in Osilnice, do 
Delnic, Kostela in Predgrada 
oz. Dola. Doslej je v zbirki 
Glasovi, ki obravnava ljudsko 
blago iz območij, kjer žive 
Slovenci, izšlo 15 knjig, od 
tega iz območja širše Dolenj
ske le dve knjigi, in sicer po
leg Okamenelega moža še 
Duhan iz Višnje Gore av
torice Mihaele Zajc. Knjiga 
Okameneli možje še poseb
no zanimiva zato, ker je poziv 
slovenskih in hrvaškim znan
stvenikom, naj najdejo prave 
odgovore na dejstvo, zakaj 
tudi na delu danes hrvaškega 
ozemlja govore ljudje lepšo 
slovenščino kot marsikje v 
Sloveniji in zakaj slovenski in 
hrvaški zgodovinarji zelo ne
jasno in nedorečeno obrav
navajo to območje.
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DOLENJSKA BANKA NA MIRNI - V petek, 12. septembra, sorta Mimi 
odprli prenovljene prostore tamkajšnje agencije Dolenjske banke. V pov
sem prenovljeni bančni enoti sta dve okenci za blagajniško poslovanje in 
poseben prostor za svetovanje, ki omogoča večjo zasebnost pri opravljanju 
finančnih poslov. Delovni čas v mirhski agenciji je deljen, se pravi, da je 
odprta dopoldne in popoldne, poleg tega pa je v enoti tudi bančni avtomat.

Gnojnica iz farme v Višjico in Krko
Ivanški okoljevarstveniki dostikrat nemočni, ker ne morejo dobiti vsaj odgovor odgovornih 

organov, kaj šele kaj več kot megleno, moralno podporo svojim akcijam

IVANČNA GORICA - Na razširjeni seji izvršnega in nadzornega 
odbora Regijskega društva ekološkega gibanja (RDEG) Ivančna Gori
ca pretekli petek so obravnavali odgovore inšpekcijskih služb in drugih 
na pisne predloge in zahteve RDEG glede onesnaževalcev v Ivančni 
Gorici in okolici. Najdlje so se zadržali pri Livarju, Farmi Stična in 
Peskokopu Podsmreka. Iz besed predsednika RDEG Franca Heglerja 
in tudi drugih je bilo moč razumeti ogorčenje in hkrati nemoč, ker se 
pristojni preveč mlačno ali pa sploh ne odzivajo na igihove družbeno 
koristne akcjje in pobude.

SEVNIČANKE NAJBOLJŠE - V organizaciji regijskega odbora Rdečega 
križa Sevnica in Uprave za obrambo Krško se je preteklo soboto na regijskem 
preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči pri sevniškem kopališču pomeri
lo 5 ekip iz Posavja. Ekipe so morale reševati ponesrečene v prometni nesreči, 
v kateri sta bili udeleženi osebno vozilo s štirimi potniki in tovorno vozilo za 
prevoz nevarnih snovi. Pri trčenju je prišlo do razlitja klora, ki ga je prevažal 
tovornjak. Zaradi nevarnega klora so morale ekipe pri reševanju uporabiti 
zaščitne maske. Komisija šestih zdravnikov iz Posavja je najbolje ocenila 
akcijo prve ekipe sevniške občine (na posnetku), druga je bila sevniška eki
pa, 3. ekipa NE Krško, na 4. oz. 5. mestu pa sta končali prva in druga ekipa 
občine Brežice. Prvouvrščena ekipa bo zastopala Posavje na državnem pre
verjanju ekip 3. oktobra v Kranju. (Foto: P. P.)

Za ponazoritev naj omenimo 
dogodek 29. avgusta. Tega dneva 
opoldne so na sedežu RDEG pre
jeli sporočilo občana, da Farma 
Stična spušča gnojnico v potok 
Stičnica, ki se izliva v Višnjico. Na 
kraj je odšla ekološka patrulja 
RDEG in Slovenskega ekološke
ga gibanja (SEG). Od osrednje 
čistilne naprave v Ivančni Gorici 
dalje so v Višnjici, ki se izliva v 
reko Krko, opazili velike količine 
nepredelane in neprečiščene 
gnojnice. Zato so takoj sprožili 
alarm, saj naj bi šlo za ekološko 
katastrofo.

Od pristojnih oblastnih orga
nov niso nikogar dobili razen go- 
supeljske policijske postaje, ki ji je 
uspelo najti republiškega inšpek
torja Zajca iz Grosupljega. Ta je 
istega dne ob 16.40 sporočil 
RDEG Ivančna Gorica, da je do 
izliva gnojnice v potok prišlo zara
di izpada električnega toka na 
centralni čistilni napravi v Ivančni 
Gorici, in obljubil, da se bo stanje 
v najkrajšem času normaliziralo...

Ekološka patrulja je po tem 
dogodku v strahu, da se katastro
fa ne bi ponovila, predlagala, da 
naj Farma Stična takoj prične z 
ekološko sanacijo in prične z

razseljevanjem prašičev s farme 
na Marofu, tako da bi zmanjšali 
njihovo število na 2000. Pri tem je 
zanimivo, da tedaj, ko so na že 
omenjenem petkovem sestanku 
govorili tudi o občasno nezno
snem smradu s te prašičje farme, 
niso razpolagali niti s približnim 
sedanjim staležem prašičev, saj so 
se ocene sukale od 10.000 do 
18.000! Ko so se seznanili z izsled-

AVSEC 6., KOSMAČ 
14. NA IRONMANU
PODERSDORF - Trije 

slovenski triatlonci so se od
lično odrezali na Ironmanu 
(3800 metrov plavanja, 180 
kilometrov kolesaijenja in 42 
km teka) v avstrijskem Po- 
dersdorfu, ki je štel tudi za 
svetovni pokal. Med 500 tek
movalci je bil Šenfjernejčan 
Janez Avsec 21. (6. pa v svoji 
kategoriji), Celjan Mitja 
Kranjc 46. (8.), Sevničan 
Sandi Kosmač pa je bil abso
lutno 57., v svoji kategoriji 
od 25 do 30 let pa 14.

TEMELJNI KAMEN 
ZA PRIZIDEK

LITIJSKE CERKVE
LITIJA - Na gradbišču 

litijske cerkve je ljubljanski 
nadškof in metropolit dr. 
Franc Rode blagoslovil in 
položil temeljni kamen za 
gradnjo prizidka. Vanj je vzi
dal posebno pergamentno 
listino s podatki o času in 
kraju zidave ter podpisi dr. 
Franca Rodeta, litijskega de
kana Antona Mastnika, Mir
ka Kaplje (v temeljni kamen 
je položil spominski litijski 
srebrnik), predsednika grad
benega odbora itd. Cerkev 
Sv. Miklavža sredi starega 
mestnega jedra je v svoji 
bogati zgodovini doživela tri 
večje posege. Najprej je bila 
zgrajena kapelica s pokopali
ščem, ki je prerasla v cerkev 
(okoli leta 1600), pokopali
šče pa je bilo prestavljeno na 
500 m oddaljeno Frtico in 
sedaj zaradi razpok od števil
nih potresov. Predsednik 
gradbenega odbora, ker seje 
gradnja že začela, pa zago
tavlja: če bodo vremenske 
razmere to dopuščale, bo v 
letošnjem letu prizidek pod 
streho in prekrit stari del 
cerkve, kije ostal. Nekaj soje 
namreč porušili.

K. ŠUŠTERŠIČ

Pušeljc, ki ga tudi slišimo
V TVebnjem deluje dobrega pol leta KUD Pušeljc

DOBROTNIKI IN SPONZORJI - Novo vodstvo sevniškega rokometne
ga kluba na čelu s podjetnikom Vojkom Železnikom je drugo soboto v sep
tembru povabilo na srečanje sponzorje in dobrotnike k Mastnakovim na 
Zajčjo Goro (na posnetku). Med prvimi bo spet največji delež več kot 
300.000 mark težkega proračuna za prvoligaško moštvo in vse druge selek
cije prispevala Lisca, d.d., med danes sila redke dobrotnike pa uvrščamo 
občino Sevnica, ki se bo lahko uvrstila med sponzorje šele, ko bo prispevala 
vsaj polovico toliko denarja, kot ga je doslej za trebanjske rokometaše dala 
sosednja občina. (Foto: P. P.)

TREBNJE - V učiteljskih vr
stah v osnovni šoli Trebnje se je 
porodila zamisel, da bi prepevale, 
in to ljudske pesmi. Tako je na
stalo društvo z imenom KUD 
Pušeljc. Ta deluje dobrega pol leta 
in njenih 6 članic, sicer že izkuše
nih pevk, ima kot Pušeljc za seboj 
uspeli nastop na javni prireditvi v 
Trebnjem Odprite srce.

Članice kuda pravijo, da poje
jo po posluhu in ne po notah.

Postajajo dobri tudi kot kletaiji
Sevniški vinogradniki med najštevilnejšimi - Zanimanje za izobraževanje in degustacijev 

vin - Več kot 100 članov ima kletarski izpit - Razvitje prapora društva

SEVNICA, BOŠTANJ - Društvo vinogradnikov Sevnica - Boštanj se 
bo v soboto z razvitjem društvenega prapora zapisalo med redka 
društva v okviru zveze, ki premorejo svoj prapor. Tako so tuk^jšpji vi
nogradniki povabili v soboto v Boštanj na bratepje s prapori še vino
gradnike iz Podgorja in Šentruperta. V društvu, čigar člani skrbno ob
delujejo okrog 250 ha kmetijskih površin, pa so ponosni še na marsikpj.

Predsednik društva Rado 
Umek poudarja, da je njihovo 
društvo povsem upravičeno preje
lo najvišje priznanje - grb občine 
Sevnica. Z več kot 300 člani od 
Blance do Loke, Boštanja, Stu
denca in Križ, so še vedno najšte
vilčnejše društvo Zveze društev 
vinogradnikov Dolenjske, ki jo v 
tem mandatu vodi sevniški župan 
Jože Peternel. Umek posebej 
omenja, da so njihovi člani zelo 
zainteresirani za vsakoletno oce
njevanje vzorcev vina, da sami 
sebe preverjajo in potrjujejo, v 
kolikšni meri se kažejo učinki

številnih predavanj in drugih ob
lik izobraževanja, zlasti kletarskih 
tečajev. Dobra stotina članov že 
ima izpit iz kletarjenja. Zelo do
bro sodelujejo in si pomagajo z 
Malkovčani pa tudi s Šentruper- 
čani in Društvom vinogradnikov 
Podgorje.

Uvod v sobotno slovesnost bo, 
če le ne bo vreme preveč ponaga
jalo, povorka članov DV Sevnica 
- Boštanj, ki se bo pričela ob 17. 
uri pred HTC, nasproti sevniške
ga hotela Ajdovec, na cilj - pred 
TVD Partizan pa naj bi prispela 
ob 17.30. Vinogradniki bodo na

vozilih prikazali vsa vinogradniška 
opravila. V povorki, na čelu kate
re bo 6 jezdecev na konjih z zasta
vami in prapori, ne bosta manjka
la ne sodar niti kovač. Na proslavi, 
ki bo v primeru slabega vremena 
ob 18. uri v dvorani TVD Parti
zan, bo spet zaigrala Delavska 
godba na pihala pri PGD Sevnica, 
ob recitacijah Pavla Ocepka pa 
bodo nastopili še učenci boštanj- 
ske osnovne šole in oktet Društva 
vinogradnikov Malkovec. Po
zdravni nagovor bo imel tudi 
predstavnik pokrovitelja prapora, 
ta pa je Kmečka zadruga Krško - 
Vinska klet Leskovec. Ob tej 
priložnosti bodo podelili prizna
nja članov prvega upravnega 
odbora Društva vinogradnikov 
Sevnica - Boštanj.

dosedanja izkušnja Pušeljca.
L. M.

RAZSTAVA VAROVANCEV 
DOMA IMPOLJCA

ki meritev vzorcev Višnjice, kijih 
je posredovala Darja Tomažin iz 
Javnega komunalnega podjetja 
Grosuplje, ki upravlja čistilne na
prave v Ivančni Gorici, daje daleč 
prekoračena vsebnost NH4 - 
amonijaka, so bili enotni, da bo 
morala farma prečistiti vode pred 
izpustom, saj je leta 1985 zgraje
na mehansko-biološka čistilna 
naprava dimenzionirana za 15.000 
enot.

P. PERC

Vestno zbirajo pesemsko gradivo 
pri starejših rojakih in ga imajo že 
dovolj za izvedbo celovečernega 
programa. Vesele bi bile vsakega 
povabila na nastop in si želijo 
poslušalstva, ki ga ta zvrst petja 
zanima. Kdor bi si rad zagotovil 
nastop Pušeljca, lahko to sporoči 
Ivanki Vencelj, predsednici tega 
pevskega sestava, ki je zaposlena 
v OŠ Dolenja Nemška vas, tj. na 
podružnici trebanjske i 
šole.

osnovne

kot učiteljice lahko pri pouku to 
izročilo predstavijo tudi učencem.
Otroci te pesmi poznajo premalo, 
vendar jim radi prisluhnejo. To je

DAN LIVARJA V 
IVANČNI GORICI
IVANČNA GORICA - 

Uprava družbe IMP Livar, 
d.d., Ivančna Gorica bo v so
boto, 20. septembra, spet na 
stežaj odpirla svoja vrata in 
vabi od 8. do 11. ure na ogled 
livarne. Ob tej priložnosti na 
dan Livarja bodo simbolično 
odprli avtomatsko linijo za 
oblikovanje form ASPA 800.

DRUŽINSKI DAN 
V BROŠURI

TREBNJE - Tukajšnje Društvo 
za zdravje in sožitje v družinah, ki 
že peto leto prihaja pred javnost 
s svojim programom, imenovanim 
Družinski dan, bo o tej vrsti svoje 
dejavnosti izdalo v kratkem bro
šuro. Knjižica, ki bo poročala o 
izkušnjah in spoznanjih organiza
torjev in vtisih šolarjev, bo verjet
no pritegnila pozornost. Družin
ski dan, ki ga je društvo doslej že 
predstavilo ponekod po Sloveniji 
kot svoje avtorsko delo, je bil 
namreč deležen precejšnjega za
nimanja šol.

Pevski sestav so ustanovile, da 
bi ohranjale ljudsko izročilo, in

• Ustanovitev KUD Pušeljc je že 
na samem začetku podprl Štefan 
Kamin, ravnatelj OŠ TVebnje, in 
šola je postala prvi sponzor pev
skega sestava.

SEVNICA - V prostorih de
lovne terapije Doma upokojencev 
in oskrbovancev Impoljca bodo v 
okviru dnevov odprtih vrat tega 
zavoda od sobote, 20. septembra, 
do petka, 26. septembra, na ogled 
od 8. do 18. ure številni izdelki 
varovancev doma na Impoljci. 
Sobotno otvoritev razstave ob 11. 
uri bodo popestrili s krajšim kul
turnim sporedom.

Bo na Požarčah 
asfalt do konca 

septembra?
Delo v KS Šentjanž
ŠENTJANŽ - Boštanjsko 

podjetje Gradnje je. končalo 
zemeljska dela na 1200 met
rov dolgem odseku lokalne 
ceste Veliki Cirnik - Rožen-
berk, naložbo v vrednosti 4,5 
milijona tolarjev pa so plačali 
vaščani Velikega Cirnika in 
okoliških zaselkov. Ta cesta 
zdaj čaka še na asfaltiranje. 
Okrog 100 metrov ceste bo
do posodobili tudi v sosednji 
trebanjski občini, kamor se 
vozi na delo večina Cirniča-
nov.

V krajevni skupnosti Šent
janž uspešno uresničujejo 
program krajevnega samo
prispevka. Krajevna skup
nost Šentjanž pa po besedah 
njenega predsednica Milana 
Jamška upa, da bodo še v 
septembru, zanesljivo pa naj
pozneje do 11. oktobra, to je 
do krajevnega praznika KS 
Šentjanž, asfaltirali okrog 
2500 metrov ceste v Požarče. 
Za zemeljska dela, ki so jih 
pričeli že pred leti in asfalt so 
največ prispevali krajani. Ker 
pa denarja za pokritje nalož
be 15 milijonov tolarjev vred
ne naložbe še primanjkuje, se 
je vaški gradbeni odbor Po
žarče (vodi ga Ivan Kuselj), s 
prošnjo za finančno pomoč 
pri asfaltiranju ceste obrnil
tudi na podjetja, v katerih je 
zaposleno tudi 18 delavcev iz 
teh 1krajev, ki se vozijo po tej 
cesti. Mimogrede: po tej cesti 
se do avtobusa v Podborštu 
vsak dan dan napoti tudi 22 
šoloobveznih otrok! Kuselj 
pravi, da so zaenkrat doživeli 
tretjinski odziv naprošenih 
firm, pričakuje pa, da se
bodo odzvali še druga pod- 

in posamezniki. Vaškajetja in posamezniki, 
skupnost Podboršt - Požarče 
povezuje tudi zaselka Ovse
no in Nunski Log. Prispevke 
zbirajo na žiro računu: KS 
Šentjanž - za VGO Požarče, 
št. 51610-645-50181 sklic 03 
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Krjavljeve iskrice
NITI SLUČAJNO HVALIL -

Glavni tajnik Slovenskega ekološkega 
gibanja Karel Lipič je na petkovem
sestanku okoljevarstvenikov, poveza
nih v RDEG v Ivančni Gorici, odločno 
zanikal, da bi hvalil ekološke ukrepe
Livarja, kot so zapisali v ivanškem 
......................... lKla “ 'občinskem glasilu Klasje. Zbrani so 

menili, da bo potrebno IMP Livarja 
pobarati, kaj je postoril od tistega, o 
čemer so se dogovorili v dragi polovi
ci junija na sestanku na ivanškem 
Županstvu. “Ni res, da hočemo (z)ra- 
šiti Livarja, ampak hočemo samo 
ekološko sanacijo. Najslabše je, da se 
nič ne zgodi,” je poudaril Lipič, Franc 
Hegler pa je dodal, da čutijo odgovor
nost tudi do več kot 500 krajanov; od 
tega se jih je 449 s podpisi obrnilo 
ravno na RDEG, sicer bi prosili za 
pomoč občino ali koga drugega.

STOP ZA ČISTILNE AKCIJE - 
Na taistem sestanku je direktor Jav
nega komunalnega podjetja Grosup
lje Janez Skarlovnik zaprosil okolje
varstvenike, naj vsaj kakšno leto 
prenehajo z večjimi čistilnimi akci
jami, kajti tudi komunalci bodo zara
di zelo omejenega prostora, ki je na 
voljo za smeti na komunalni deponiji
Stehan, prenehali z občajnim zbira
njem kosovnih odpadkov. Vsaj dokler 

nija v Spse ne bo odprla nova deponija v Spaji 
enastniki zemljišč taktizira-dolini, kjer1 

jo, kje bi iztržili večje denarce, in se 
utegne zadeva precej zavleči.

Trebanjske iveri
BLAGOJEVIČ BREZ POT

NEGA LISTA?! - Sevniškim 
rokometnim delavcem se mnogo 
manj kot privržencem njihovega 
kluba toži po rokometašu Milo- 
radu Blagojeviču, ki je še lani 
stresal mreže vratarjev nasprotni
kov sevniškerga RK Lisca, letos 
pa naj bi to počel za trebanjskega 
prvoligaša. Novi predsednik RK 
Sevnica podjetnik Vojko Želez
nik je povedal, da so Blagojeviča 
kar trikrat vabili in ga čakali, da 
bi se pogovorili, a Mišo, kot 
pravijo Blagojeviču njegovi privr
ženci, sploh ni prišel blizu, kaj 
šele da bi sporočil, da ga ne bo, in 
se morebiti celo opravičil. Zato
rej so se Sevničani sladko smeja
li, ko so slišali, da jo je Blagojevič 
zadnji hip zagodel tudi Trebanj- 
cem, ko ni mogel na Ciper s tre
banjskimi rokometaši, češ da
nima potne listine. 

MESARSTVO CVETAN
CVETI - Mokronoški mesar 
Tone Cvetan si je v razmeroma 
kratkem času, odkar ima klavni
co sredi Mokronoga ustvaril slo
ves, da premore dobro meso, tudi 
v sosednji novomeški in sevniški 
občini. Zivinčeta kupuje zvečine
iz njemu znanega okoliša in jih 
rejcem takoj pošteno plača. V 
Cvetanovem bifeju poskrbijo, da 
svojim gostom spečejo npr. polo
vico odojka za domov, omogo
čajo pa celo najem človeka, ki 
zainteresiranim na domu speče 
na ražnju nekaj odojkov, jih raz
kosa in se poslovi, ko se začne 
naročnikova družba že mastiti. 
Bo Tone zmogel z(a)držati kupce 
in pritisk konkurence in obvlado
vati živce celo, če se mu bo (spet) 
zgodila krivica na kakšnih kmeč
kih igrah?

Sevniški paberki
NA ZDRAVJE ZMAGOVI

TEMU POLČASU - Na srečanju 
novega vodstva sevniškega roko
metnega kluba s sponzorji kluba 
v vinsko-cvetlični hiši Mastna
kovih na Zajčji Gori so ob spro- 

ramljanj
boto spremljali, kako se bo od-
ščenem kram teklo so-

rezalo najmlajše moštvo med 
slovenskimi rokometnimni prvo
ligaši na težkem gostovanju v 
Slovenj Gradcu. Kljub temu da je 
Prevent na koncu premagal Sev- . 
ničane (29:26), je bila zbrana 
družba dobro razpoložena, sevni
ški župan Jože Peternel pa je zno
va dokazal, da se znajde v takš
nem okolju: ohranil je smisel za 1 
humor in je predlagal, naj naz- ! 
dravijo in spijejo kozarec cvička I 
na čast zmagovitemu prvemu I 
polčasu tekme v Slovenj Gradcu, I I 
ki so ga sevniški rokometaši i 
dobili s 13:11! i

KOZOLEC - Kar nekaj Bošta- J 
njčanov nas je že pobaralo, zakaj ^ 
nismo doslej še ničesar napisali o j
propadajočem kozolcu v bližini 
križišča in mosta čez Savo, saj je
tako klavrno poslopje prej v sra
moto kot pa v ponos lastnikom in 
kraju. Ker še nismo dobili vseh 
podatkov, bomo še malo počaka- w 
li. Mogoče pa bo do takrat kozo- !(o 
lec s sesuto streho pospravila h< 
kakšna višja sila... ig

SMRDLJIVO VINO - Čeprav ie 
ima neki sevniški manager že !(v 
večletne vinogradniške izkušnje, jp( 
ima obilo težav s kletarjenjem; o £ 
tem so se lahko prepričali že L 
številni povabljenci v njegovi “ 
zidanici, ko so poskusili njegovo 
vino. Nedavno je sicer gostolji. Nedavno je sicer gostoTjub- ki 
ni vinogradnik iz ust svojega 
poslovnega partnerja lahko slišal 
takole oceno ponujene kapljice: 
“Tole vino pa smrdi, kot da so si * 
vsi iz samskega doma v njem |čc 
umili noge...” L-
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Krške novice
CEMENT - Na črno nastalo 

smetišče pri Dolenji vasi je v pre- 
teklih letih zašlo s človekovo 
pomočjo veliko zavrženega mate
riala, katerega poreklo je bolj ali 
manj neznano. Obiskovalci se ob 
tolikšni zbirki vse mogoče krame 
sprašujejo, kdo v-okoliških krajih 
ima toliko cementa, da ga je 
pripeljal na smetišče. Cementa, ki 
se ga je nekdo znebil, je po prvem 
nepopolnem štetju nekaj sto vreč. 
Ker je cement popolnoma trd, ga 
verjetno tu niso uskladiščili samo 
začasno, ampak za stalno.

JULES VERNE IN SENOVO 
- Senovčani so slišali že veliko 
lepih obljub o tistem času, ko bo 
dokončno nehal obratovati tukaj
šnji rudnik. Zato so že kar malo 
razočarani, ker mnoge od obljub 
ostajajo zgolj obljube na papirju 
ali pa še to ne. Nič čudnega, če je 
pred dnevi eden od domačinov 
rekel: “Program zapiranja rudni
ka je lep. Tako lep, da je to fan
tastika a la Jules Verne.

“OBČINA” PROTI OBČINI - 
Senovški predsednik Anton Pet
rovič pravi, da nič zato, če se 
župan Danilo Siter jezi na Senov- 
čane, češ delate na svojo roko 
mimo Krškega. “Če krški župan 
noče delati z nami, naj se ne jezi, 
če delamo po svoje in mimo nje
ga,” je odločen predsednik. Ob
čina Senovo v nastajanju se želi 
zato čimprej ločiti od občine 
Krško, pod katero še spada v 
času, ko nastaja ta zapis. Jasno je, 
da bo osamosvojitev. Z letošnjim 
moštvom je mogoče ne bodo pro
slavili, s prihodnjim pa gotovo.

Novo v Brežicah
NOSTALGIJA - Pretekli te

den se je pod nekim kozolcem na 
Bizeljskem zbrala večja skupina 
gradbincev in gradbink, kije pred 
več kot petdesetimi leti pričela 
graditi našo novejšo zgodovino, a 
je večna novogradnja na koncu 
ostala nedograjena. Ob kozarčku 
rujnega in dobri nevegetarijanski 
podlagi je zbrani družbi obujanje 
spominov na tiste čase zbujalo 
posebno veselje, nezadovoljstvo 
nad sedanjim stanjem v naši 
družbi pa so vse pogosteje izražali 
z besedami: “V času našega reži
ma je bilo vse drugače!” Da, tudi 
v času današnjega režima je vse 
drugače, toda ne eni ne drugi se 
ne morejo pohvaliti, da je tudi 
dobro.

PROSTI PETKI - Pred časom 
je bilo iz ust direktorja Slovenskih 
železnic slišati veliko obetavnih 
besed o posodabljanju tega dela 
slovenskega prometa in vseh 
ostalih dejavnosti, ki so z njim v 
tesni povezavi. Slišati je bilo celo, 
da bodo sedanjim nesodobnim 
vagonom zamenjali podvozja, s 
katerimi bodo potem na domačih 
tirih lahko dosegali višje hitrosti.
Ta novica je bila dobra, kajti 
delavnice za popravilo in vzdr
ževanje železniških vozil se niso 
ravno dušile v delu. Obetanega 
novega posla so se razveselili tudi 
v dobovskem “mašinhausu”, kot 
železničarski delavnici lepo po 
domače pravijo tamkajšnji ljudje. 
Tbda stvari so se zasukale povsem 
drugače. Namesto novega posla 
imajo tam zaposleni sedaj ob 
prostih sobotah in nedeljah pro
ste tudi petke, v vodstvu SŽ pa že 
razmišljajo o uvedbi prostih četrt
kov, sred...

KAR JE PREVEČ, JE PRE
VEČ - S prometom so sploh same 
težave. Ob železničarjih tarnajo 
tudi tisti, ki (se) vozijo po cestah.' 
Te so še vedno ali preozke ali pa 
po njih vozi preveč vozil hkrati. 
Ker vse več stvari kaže, da je za 
cestno gnečo krivo predvsem 
slednje, so se iz humanitarno-so- 
lidarnih razlogov v neki imenitni 
brežiški avto hiši odločili, da av
tov ne bodo več prodajali. Zlob
neži pravijo, da jih tudi doslej 
niso, saj je bilo skozi velika izlož
bena okna v notranjosti videti 
vedno ista vozila. Sedaj je na 
prodaj trgovina.

ŠE BREZ PAPIRJEV
DOBOVA - V prvem krogu 1. 

državne rokometne lige so rokome- 
'ali AFP Dobove morali v Velenju 
Nastopiti brez svojega najboljšega 
‘gralca Ivana Simonoviča. Kljub

1 temu da je dobovski klub pri sedežu
2 evropske rokometne zveze uredil vse 
; Predpisane obveznosti, iz Beograda 
e le niso prispeli vsi potrebni papirji.
■ j Očitno bo treba ponje osebno, s 
o *opom nemških mark v žepu. Bal- 

km je Balkan! j
a i
d .........L—

slj * Ljudje z dvojno moralo imajo 
11 testo tudi dvojne dohodke. (Ju-

MM. I Z ... MAŠ I H O.B....C.L N... ...MM

Krški šoli že kar pokata po šivih

DRUŽI JIH LJUBEZEN DO JAM - Klub jamarjev kostanjevica je v 
soboto pripravil slovesnost ob 60-letnici odkritja Kostanjeviške jame, 
ki so se je udeležili tudi nekateri vidni gostje: tudi prvi človek sloven
skega jamarska prof. dr. Franc Habe in dr. Peter Habič, dolgoletni 
direktor Postojnske jame. V sredini predsednik kostanjeviških jamar
jev Brane Čuk. (Foto: T. G.)

Kostanjeviška jama praznuje
KOSTANJEVICA NA KRKI 

- Prvi avgustovski dan pred 60 
leti je pobesnela narava naredi
la veliko škode in gotja na ce
lotnem goijanskem pobočju. In 
kot da bi hotela povrniti škodo, 
je podivjana podzemna voda 
pri Kostanjevici odprla tisočlet
ja skriti vhod v od vode izdol
bene podzemne prostore poto
ka Studena.

V spomin na ta dan so kosta- 
njeviški jamarji v soboto, 13. 
septembra, pripravili spomin
sko slovesnost, ki so se je med 
drugim udeležili tudi prof. dr. 
Franc Habe, predsednik med
narodne speleološke unije, ki je 
celo življenje posvetil razisko
vanju jam, prvič pa se je v 
globine kraškega sveta spustil 
pred več kot sedmimi desetletji, 
dr. Peter Habič, dolgoletni di
rektor Postojnske jame in pred
sednik gospodarskega interes
nega združenja turističnih jam 
Slovenije, dr. Marjan Krisper, 
ki je delal prve načrte Kosta
njeviške jame, in Jože Mikec, ki 
je bil v prvi raziskovalni ekipi.

Sicer pa je prvi dokumentira
ni obisk jame izleta 1937, ko je 
bila v jami skupina domačinov. 
Leta 1954 je takratna občina 
Kostanjevica naročila nekaj ze
meljskih del za širitev vhoda v

jamo, vendar so se dela kmalu 
ustavila, resneje pa so se z jamo 
spopadli novomeški jamarji: 
Milan Eržen, Lojze Medle, 
Jože Mikec z ženo, Marija 
Prah, Danilo Breščak, Marjan 
Krisper in drugi, ki so jamo 
raziskali in naredili njen načrt. 
Na njihovo pobudo je bila leta 
1964 ustanovljena jamarska 
sekcija v Kostanjevici, ki se je 
pet let kasneje organizirala v sa
mostojen klub. Zagnanim ja
marjem vsa leta ni in ne bo 
zmanjkalo dela, tako v jami kot 
okoli nje. Pod vodstvom prvega 
predsednika Kluba jamarjev 
Kostanjevica Martina Bolteza, 
njegovo ime nosi tudi jamarski 
dom, ob pomoči krajanov, no
vomeških in drugih slovenskih 
jamarjev ter številnih sponzor
jev je bila jama 28. avgusta 1971 
odprta za turiste.

Kostanjeviški jamarji so vsa 
leta vlagali ogromno moči in 
sredstev v turistične poti jame 
pa tudi upanj, da je jama daljša; 
kljub dolgooletnim neuspehom 
pri odkrivanju novih delov, niso 
odnehali, kar je obrodilo sa
dove leta 1995. Z novimi od
kritji pa jamarji zadnji dve leti 
večkrat presenečajo, tako da je 
sedaj znanih preko 2 kilometra 
rovov. w T G

Roki, sprejeti na svetu staršev Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško, niso izpolnjeni 
- Bo glasbena šola v starem hotelu, kije za zdaj last Vidma v stečaju?

KRŠKO - Šolstvo se v Krškem ubada s težkimi problemi. Osnovna 
šola Jurija Dalmatina rešuje prostorsko problematiko že sedem let.
Med 53 glasbenimi šolami imajo slabše pogoje kot tista v Krškem le še 
tri šole. Srednješolski center se še ne gradi, kar bi sicer razbremenilo 
osnovno šolstvo, sqj bi v stari sredpji šoli oblikovali novo osnovno šolo, 
vse bližje pa smo uvedbi 9-letne osnovne šole.

Učitelji OŠ Jurija Dalmatina in 
starši otrok so na nevzdržne raz
mere opozarjali dalj časa, za ne
moten pouk so postopoma žrtvo
vali vse pomožne, a za pouk po
membne prostore. Najodločnejši 
korak pa je bil storjen letos spom
ladi, ko so na razširjenem sestan
ku sveta staršev - udeležilo se ga 
je tudi večje število svetnikov in 
župan s sodelavci - postavili zahte
ve in določili roke, do kdaj naj bo 
urejeno avtobusno postajališče, ki 
je vse prej kot varno, in do kdaj 
naj bo adaptirana terasa, s čimer 
bi pridobili dve učilnici. To naj bi 
bilo končano v začetku septem
bra, vendar se ni zgodilo. Se več, 
kot pravi ravnateljica šole Antoni

ja Glas Smodič, so to šolsko leto 
izgubili še dve učilnici v dijaškem 
domu, zato so se bili prisiljeni, da 
se izognejo dvoizmenskemu po
uku, še bolj stiskati.

Kot je na seji sveta občine po
jasnil župan Danilo Siter, ne 
držijo trditve, da od marca ni bilo 
nič narejenega, sredstva pa pred
videva tudi osnutek proračuna. 
Za postajališče je narejen projekt, 
za adaptacijo terase pa so dobili 
tri ponudnike, vendar ponudnik 
še ni izbran. Seveda ti dve učilnici 
ne bosta rešili problema 9-letke, 
zato še naprej ostajajo ideje o OŠ 
2, ki bo v sedanji srednji tehniški 
šoli, za kar so idejni projekti že 
narejeni; težava pa je v tem, ker

Antonija Glas Smodič

9

*.
Prof Drago Gradišek
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Čatež le dočakal svojo noč
Klub za nenavadne športe Extreme Zverina Team iz 

Brežic pripravil Čateško noč

ČATEŽ OB SAVI - Turistični 
kraj, kot je Čatež ob Savi, mora vsaj 
poleti svojim gostom, ki prihajajo 
od vsepovsod, ponuditi mnogo več 
od običajnega “paketa”, kakršnega 
prodajajo Terme.

Pretekla leta je bilo sicer v navadi, 
da je domače turistično društvo vsak 
avgust priredilo “Čateško noč”, 
toda letos so v tem društvu nekoli
ko zaspali in prireditve ni bilo.

Čast Čateža pa so konec pretek
lega tedna vendarle rešili člani klu
ba za nenavadne športe Extreme 
Zverina Team iz Brežic, v vrstah 
katerih deluje tudi nekaj Čatežanov. 
Na prireditvenem prostoru, stis
njenem med obrambni nasip oziro
ma betonsko pregrado in reko Savo, 
se je kar dva dni odvijalo mnogo za
nimivega in predvsem za mladi svet 
tudi zelo privlačnega. Zabava se je 
pričela v petek, ko so snovvborderji 
preverjali skakalnico, vsa druščina 
pa se je zatem pozno v noč zabava
la ob zvokih novovalovske skupine 
Holder. Toda to je bil le uvod pred 
sobotnim dnem in nočjo, ki se je 
uradno imenovala Noč na Čatežu. 
Tega dne se je program pričel že 
dopoldan, ko so se veslači pobliže 
spoznali z reko Krko, živahno pa je 
bilo tudi na pesku odbojkarskega

igrišča pri gostilni Prah. Še več 
radovednežev seje na Čatežu zbra
lo popoldne, ko se se pričeli “ta za
resni” skoki z deskami v Savo. 
Večerni koncert skupin Platfus, Ex- 
streme Zverina Band ter glavnih 
zvezd večera Soul Fingersov pa je 
dokončno dal vedeti, da je letošnja 
turistična sezona na Čatežu, vsaj kar 
zadeva ponudbo, rešena. Kakih dva 
tisoč mladih obiskovalcev je bilo 
zadovoljnih.

E. SEČEN

ministrstvo za šolstvo to proble
matiko veže z gradnjo nove sred
nje šole. Hkrati so za prostor, kjer 
bo telovadnica, vloženi zahtevki 
za denacionalizacijo. Župan je 
dobil zagotovilo, da bo to še letos 
rešeno.

S prostorsko stisko se že dalj 
časa ubada tudi glasbena šola, ki 
sloves dobre šole dokazuje vedno 
znova. Kot pravi ravnatelj prof. 
Drago Gradišek, kar polovica

* Svetniki so ob pereči prostorski 
problematiki sprejeli sklep, daje 
potrebno takoj začeti z gradnjo 
dveh učilnic in urejanjem posta
jališča; glede glasbene šole pa so 
predlagali, da bi se preselila v 
stari hotel, ki je last Vidma v 
stečaju in bo šel slej ko prej na 
dražbo. V njem bi lahko dobili 
prostor tudi drugi glasbeniki, na 
primer številne glasbene skupine, 
ki delujejo po Posavju in vad(jo v 
zakloniščih ali kleteh. Seveda se 
odpira drugo vprašanje: cena za 
stari hotel ne bo nizka. Zato 
občina iščedruge možnosti, kako 
do stavbe. Župan naj bi po sklepu 
svetnikov do konca leta izvedel 
postopek za spremembo namem
bnosti tega objekta in prostora za 
izobraževalne namene.

učencev deluje izven šole, to pa je 
povezano tudi s plačevanjem na
jemnin. Število učencev se je v 
zadnjih petih letih povečalo, spre
menila pa se je tudi struktura 
inštrumentov.

T. G.

KRŠKO: SLOVAN 20:18
(10:10)

KRŠKO - V 1. krogu novega 
državnega prvenstva so rokometaši 
Krškega na domačem terenu pre
magali ljubljanskega Slovana z 
20:18 (10:10). Krčani so tesno zma
gali, vendar povsem zasluženo, saj 
so bili zelo borbeni in so po več
kratnem izenačenem rezultatu le 
zmogli toliko moči, da so dobre tek
mece ugnali. Slovanovci so v finišu 
igrali precej nervozno, kar je bil ve
ter na mlin domačih rokometašev. 
Najboljša igralca pri zmagovalcih 
sta bila vratar Mirko Bašič in napa
dalec Bruno Glaser. Strelci: Božič 2, 
M. Urbanč 3, Martinčič 4., Glaser 8, 
Kukoviča 2, Kekiči.

ODLIČNJAKI IN ŽUPAN - Uspešni učenci poneso v svet tudi dober 
glas o šoli in o kraju, v katerem so doma. Za uspeh je učencem čestital 
tudi brežiški župan JožeAvšič (na fotografiji v sredini). Na fotografiji: levo 
Špela Dejak, učenka Glasbene šole Brežice, desno Tanja Štraus, tajnica v 
uradu župana v Brežicah. (Foto: E. S.) #

Brežiška čestitka uspešnim učencem
Župan Jože Avšič na pobudo novinarskega krožka OŠ Artiče priredil sprejem za 

odličnjake in za učence, ki so dosegli pomebnejše uvrstitve na državnih tekmovanjih

BREŽICE - V klopeh osmih osnovnih šol brežiške občine je lani sede
lo 2.227 učencev. Med tistimi, ki so se junija od osemletk za vedno 
poslovili, pa so našteli 32 takšnih, ki so bili odličnjaki prav vseh osem 
let, tr(je pa so z najvišjim uspehom * vseh šest let opravili šolai^e na nižji 
glasbeni šoli v Brežicah.

Za odličnjake in za učence, ki 
so v šolskem letu 1996/97 dosegli 
pomebnejše uvrstitve na državnih 
šolskih tekmovanjih, je župan 
Jože Avšič na pobudo novinar
skega krožka OŠ Artiče v Prosvet
nem domu v Brežicah letos prvič 
priredil poseben sprejem ter 
učencem predal knjižna darila. Pri 
tem je izrazil zadovoljstvo nad 
doseženimi uspehi ter dejal, da si 
bo prizadeval, da bi podobna 
srečanja postala tradicionalna.

Priznanja je prejelo še 54 učen
cev, ki so se v preteklem šolskem

letu na različnih državnih osnov
nošolskih tekmovanjih uvrščali na 
prva tri mesta ali prejeli zlata 
priznanja. Med temi je bilo kar 9 
dobitnikov zlatega Cenkarjevega

• Osnovne šole v občini Brežice je
v preteklem šolskem letu obisko
valo naslednje število učencev: OŠ 
Brežice 977 (15), OŠ Dobova 319 
(8), OŠ Artiče 240 (2), Cerklje ob 
Krki 187 (2), Bizeljsko (158), Ve
lika Dolina 141 (-), Globoko 127 
(2) in Pišece 78 (2). V oklepajih 
je število “večnih” odličnjakov.

priznanja za znanje iz slovenskega 
jezika, med nagrajenimi učenci 
glasbene šole pa velja omeniti 
Nino Mandžuko, kije ob osvojitvi 
zlate plakete za najboljšo sloven
sko citrarko prejela še naziv “moj
ster na citrah”.

E. SEČEN

NA ČELU BELI 
KONJIČEK

CERKLJE OB KRKI - V 17. 
krogu malonogometne lige Cerklje- 
Krška vas je prišlo do vrste prese
nečenj, ki so prinesle spremembo na 
vrhu lestvice. Namesto doslej vodil
nega Blondyja, ki je izgubil zli. 
uvrščeno Krko, teče sedaj na čelu 
Beli konjiček iz Brežic.

Želijo ostati prvi v Posavju
V Krškem igrajo rokomet že 42 let, letos pa nastopajo 

v prvi državni ligi že tretje leto zapored

KRŠKO - Rokomet je v Kr
škem doma že 42 let. V tem času 
je tamkajšnji rokometni klub 
doživljal številne vzpone in pad
ce, saj je njegova članska vrsta 
nastopala praktično na vseh rav
neh tekmovalnega sistema. V teh 
letih so člani prehodili pot od 
najnižje, zasavske pa do nekdanje 
druge zvezne jugoslovanske lige, 
kar še danes štejejo za največji 
uspeh kluba. “Čeprav ni današnja 
slovenska prva liga po mojem 
prav nič slabša od nekdanje druge 
zvezne. Sedaj smo na pričetku 
tretje zaporedne sezone v drušči
ni najboljših klubov v državi in vi
soka uvrstitev v preteklem prven
stvu je enkraten uspeh,” je dejal 
predsednik RK Krško, Franci 
Žnidaršič.

Potem je nadaljeval: “V Kr
škem se zavzemamo za dobro 
sodelovanje z vsemi klubi v prvi 
ligi, predvsem pa s sosednjima 
posavskima in bližnjim Trebnjem.
Menim, da imamo z AFP Dobo
vo zelo korektne odnose, povsem 
normalne pa tudi s Sevnico. Tru
dili se bomo, da bomo medse
bojne odnose v prihodnje spravili 
še na višjo raven. Lokalni derbiji 
so dogodki, ki imajo v tem pro
storu poseben čar in v njih so 
zmage za vsakogar še posebej 
sladke, vendar ta srečanja nika
kor ne smejo negativno vplivati 
na odnose med klubi. Kdo od teh 
treh bo imel v novi sezoni primat, 
pa bi težko napovedal. Verjetno 
tisti, ki bo najbolje organiziran, v 
katerem bo najmanj noranjih

Franci Žnidaršič

trenj. Želel bi, da bi bilo to Kr
ško.”

Biti najboljši na svojem dvori
šču za marsikoga ni kakšen pose
ben uspeh, toda Posavje resnično 
postaja zlasti v rokometu vse bolj 
prepoznavna, močna in vplivna 
regija, zato je tudi boj za najbolj
šega znotraj nje nadvse pomem
ben. Letos stopa vanj Krško v 
precej spremenjeni postavi, če jo 
primerjamo z lansko. Zapustili so 
ga Bojan Bogovič, Gorazd Škof, 
Sandi Keše in Igor Deržič, ki so 
odšli k sosedom v Dobovo, pretr
gale so se tudi vezi z Alešem 
Dragarjem in Urošem Privškom, 
medtem ko 30-letni Blaž Iskra 
resno razmišlja o prenehanju 
kariere. Toda številni odhodi vod
stva kluba očitno ne skrbijo.

ERNEST SEČEN
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Enomesečno plačo odstopijo bankam
Novomeški koncern Labod, ki ima eno od sedanjih 4 odvisnih družb v Krškem, na trgu s 

težko konfekcijo - Priložnost lastne blagovne znamke • TVgovine tudi v zahodni Evropi

Po zaprtju sedanje 
v Krškem spet nova 
jedrska elektrarna?
Mnenje direktorja 

Rožmana
KRŠKO - Stane Rožman, 

direktor Nuklearne elek
trarne Krško (NEK) je za 
Gospodarski vestnik (št. 36, 
11. septembra) izjavil nasled
nje: “Trdim, da bi ob razgrad
nji NEK morali to zemljišče 
uporabiti tudi za gradnjo 
nove jedrske elektrarne, saj 
je to edina smotrna rešitev 
slovenskega in deloma tudi 
hrvaškega problema za pre
skrbo z električno energijo. 
Slovenija je namreč premajh
na, da bi lahko iskali nove 
površine za električno dejav
nost, tovrstna energija pa je 
najcenejša od vseh, kar jih 
bomo proizvedli v termo
elektrarnah, manj onesnažu
je okolje, njena cena pa je 
tudi veliko ugodnejša od 
cene tiste energije, ki jo 
bomo pridobili v verigi, sav
skih elektrarn.”

Direktor Rožman je po
vedal tudi, da so se dogovorili 
za zamenjavo uparjalnikov 
leta 2000 in da je že izbran 
izvajalec, Siemens Fraatom. 
Pripravljalna dela potekajo 
nemoteno, po direktorjevem 
mnenju je kritično le vpraša
nje upravnih postopkov, ki so 
zahtevni in ki jih NUK ne bo 
kršila.

KRŠKO - Tukajšnji Labod, kije ena od družb novomeškega koncer
na Labod, sicer deli nelahko usodo slovenskih tekstilnih tovarn, ven
dar posluje z dobičkom. Ta gospodarski kazalec bo mogoče odločal, ko 
se bo vodstvo koncerna odločalo, katere od svojih sedanjih 4 odvisnih 
družb bo še obdržal v svoji poslovni verigi. Po sedaj doseženih rezul
tatih naj bi Krška tovarna obratovala tudi v bodoče.

Tak optimizem je bilo mogoče 
kljub nanizanim težavam razbra
ti iz besed Andreja Kirma, direk
torja Laboda Novo mesto, in tudi 
Jožeta Krašne, direktorja Labo
dovega marketinga in vodje pro
jekta ISO 9001 v tem konfekcij
skem podjetju.

Po Kirmovih besedah Labod v 
rteizprosni svetovni konkurenci ne 
ostaja samo pri lahki konfekciji. 
“Menimo, da so naša tržna prilož
nost lastne blagovne znamke in tu 
gremo na tržišče s težko konfekcj-

SEVNIŠKI MIZARJI 
DELALI ZA CEFTO 

V PORTOROŽU
SEVNICA - Mizarstvo Vrh, 

Guček - Zalokar, d.o.o., iz Sevni
ce je nadvse uspešno prelilo dol
goletne izkušnje in znanje v dos
lej najodmevnejši posel, saj so na 
splošno zadovoljstvo v najkrajšem 
času izdelali konferenčno mizo in 
17 konferenčnih stolov v stilu 
Ludvika XVI. za vrh Cefte, to je 
za srečanje premierov držav pod
pisnic srednjeevropskega spora
zuma o prosti trgovini, ki je bilo 
12. in 13. septembra v Portorožu. 
Kot sta povedala direktor Firme 
inž. Alojz Guček in komercialni 
direktor Bojan Radej, so nepo
sredno predtem za svojo promoci
jo in reference verjetno poslom 
desetletja, končali in namestili 
kompletno opremo za banko v St. 
Petersburgu; v Rusiji računajo še 
na velike posle pri reprezentanč
nih objektih in hotelski opremi, 
prav tako v Ukrajini, Londonu in 
na Hrvaškem.

jo, tako moško kot žensko,” je 
povedal direktor. Posli z lastno 
blagovno znamko predstavljajo 
vrednost 2,7 milijarde tolarjev.

Labod tako kot številni evrop
ski in svetovni proizvajalci seli 
proizvodnjo na območja s cenejšo 
delovno silo. Tako poslovno sode
luje z Makedonijo in Srbijo. Kar 
zadeva prodajo, novomeška to
varna, in v njenem okrilju tudi 
krška, uspešno nastopa na hrva
škem in bosanskem tržišču. Precej 
Labodovih oblačil v zadnjem času 
potuje tudi v trgovine v Rusiji.

Po direktorjevih besedah bo 
Labod krepil mrežo lastnih tr
govin in franšizinški način proda
je. Ob tem ka bo prenovil svojo 
trgovino v Ljubljani in zgradil 
novo v Novem mestu, računa tudi

PRENOVLJENA TRGOVINA - V 
ponedeljek so uradno odprli pre
novljeno Labodovo tovarniško 
prodajalno v Krškem, iz katere je 
tudi posnetek. (Foto: L+M.)

z možnostjo, da bi odprl trgovine 
v zahodni Evropi.

Direktor Kirm je nezadovoljen 
z odnosom države do tekstilne 
industrije. Taka državna nenak
lonjenost se odraža nenazadnje 
tudi v politiki bančnih obrestnih

• Prodajalna ob tovarni v Kr
škem je doživela prenovo deloma 
tudi zaradi bližine Hrvaške, od 
koder že zdaj prihaja v trgovino 
precej kupcev.

mer. Labod plača bankam letno 
250 milijonov tolarjev obresti, kar 
predstavlja enomesečne Labo
dove plače.

L. M.

Vpliv kmečkega lobija
Iz slovenskega tiska

Če slovensko kmetijstvo ne bo 
moglo prepoznati svojih primer
jalnih možnosti v združeni Evropi, 
objektivno ne bo imelo enakega in
teresa za vstop v Evropsko unijo kot 
druge potencialne konkurenčne 
panoge. V tem primeru lahko zdru
ženi interesi okoli kmetijstva s svo
jo zadržanostjo ali s prikrito od
klonilnim odnosom do internacio
nalizacije kmetijskega trga ovirajo 
prizadevanje drugih sektorjev. 
Kmečki lobi je lahko torej eden 
pomembnejših nosilcev našega 
približevanja EU. (dr. Miro Konči
na, Gospodarski vestnik 11. sep
tembra)

ASFALTIRANJE 
IN TLAKOVANJE 
DVORIŠČ, PARKIRIŠČ, 
CEST.
Mob. 0609/628-140

NEMŠKO - KITAJSKI 
LEKSIKON NA 

INTERNETU
Univerza Trier in Informacijski 

sistemi AG Siemens Nixdorf sta 
razvila, izpeljala in predstavila 
nemško - kitajsko banko podatkov 
o sistemih in strukturah socialno- 
tržnega gospodarstva. Posebnost 
banke podatkov je, da je preko 
interneta prosto dostopna po 
celem svetu (http://www.chin- 
lex.de:8000). Leksikon natančne
je pojasnjuje in prevaja nemške 
politične in gospodarske izraze v 
kitajščino.

Z ameriškimi aparati do pitne vode
Država naj bi financirala regionalni vod v celoti, belokranjske občine pa izgradnjo 

regionalnih vodov - Vodovod Podreber - Kal - Osojnik za občinski praznik

SEMIČ - Semiški konec je v vodooskrbi Bele krajine zelo pomem
ben, saj se po domnevah strokovnjakov tu nahajata vsaj dva pomemb
na vira kvalitetne pitne vode. Prvi je na predelu Črmošnic, kjer bo iz 
zaledja roških gozdov moč dobiti bakteriološko čisto pitno vodo, ki zdaj 
izginja v kraškem podzemlju, drugo pa v povirju Krupe.

Znano je, daje sedaj izvir Kru
pe zaradi podtalnega onesnaženja 
za dlje časa neuporaben, do vira 
pitne vode pa bi morali priti bliže 
Gorjancem, tam, kjer še neone-

BORZNI KOMENTAR

Že pod psihološko mejo
Četudi posamezni dnevi z 

nekoliko povečanim obsegom 
trgovanja vlivajo upanje, da bo 
padanje tečajev delnic kmalu do
seglo dno, se skoraj vsak nasled
nji teden njihove cene znižajo za 
nekaj novih odstotkov. V ponede
ljek se je na primer borzni indeks 
delnic SBI spustil daleč pod 
psihološko mejo 1.500 točk. 
Tečaji delnic, s katerimi se obi
čajno največ trguje, so dosegli 
minimume, ki jih že precej časa 
nismo videli: pri Leku 32.600, 
Petrolu skoraj 22.000, Luki Ko
per 2.025, SKB banki 2.400, Ko
linski 2.160, Radenski 1.790, 
Termah Čatež 11.700 in Krki 
23.500 tolarjev. Pri katerih cenah 
in kdaj se bo to padanje ustavi
lo, ni mogoče zanesljivo napove
dati, gotovo pa bo prej ali slej 
prišlo do obrata in takrat se bodo 
mnogi ponovno kesali, zakaj niso 
kupovali delnic takrat, ko je bil 
za to čas.

Ugibanja o tem, ali se tujci za
nimajo za naše delnice ali ne, so 
postala nekoliko bolj realistična, 
potem ko je Klirinško-depotna 
družba postregla z najnovejšimi 
podatki. Po teh podatkih so tujci 
čez poletje večinoma povečali 
lastniške deleže v podjetjih, ki jih 
zanimajo. 31. avgusta so njihovi 
deleži znašali 48,99 % v SKB 
banki, 43 % v BTC, 26,94 % To

varni sladkorja Ormož, 25,31 % 
v Leku, 25,11 % v Drogi, 16,72 
% v Istrabenzu, 15,66% v Kolin
ski in 11,97 v Termah Čatež, če 
se omejimo samo na tiste z več 
kot 10-odstotnim tujim lastništ
vom. V novomeški Krki znaša ta 
delež 5,12%, medtem ko je bil še 
1. junija le 1,86 % (vsi podatki 
so povzeti po Financah 12.9.1997).

Prejšnji teden je Ljubljanska 
borza objavila še nekaj podrob
nosti iz finančnega čarovništva, 
ki se je v letošnjem prvem pollet
ju dogajalo med povezanimi 
družbami poslovnega sistema 
Dadas. Zdi se mi, da so se nad 
tistim, kar so videli v sporočilu za 
javnost, zamislili še zadnji inve
stitorji, ki so upali, da bodo še 
kdaj videli denar, ki so ga nekoč 
vložili v ta sistem.

Lastniki bivših prednostnih 
delnic na prinostnika Dolenjske 
banke z oznako DOPP lahko 
ponovno trgujejo z njimi tudi na 
borzi, saj so bile 11. septembra 
priključene imenskim prednost
nim delnicam z oznako DOBP. 
Njihovo število se je s tem pove
čalo za 7310 delnic.

IZTOK PLUT 
Dolenjska borznoposredniška 

družba, d.o.o. 
Glavni trg 10, 8000 Novo mesto 
Tel.: (068)37-18-221, 37-18-228;

fax: (068) 323-552

snaženi podzemni tokovi napaja
jo izvir Krupe. Do teh tokov pa je 
težko priti, saj bi bilo potrebno 
več globokih in dragih vrtin ali pa 
veliko sreče, da bi naleteli ravno 
na pravo mesto. Obstaja pa še ena 
metoda, ki se je pri iskanju novih 
vodnih virov v Beli krajini name
ravajo poslužiti: po besedah semi- 
škega župana Janka Bukovca naj 
bi na domnevnem posebnem to
ku, ki naj bi z jugorskega konca 
tekel nekje za Gradnikom, prvič v 
Sloveniji preizkusili ameriško 
elektronsko napravo, občutljivo 
za vodne tokove. S tem bi se izog
nili dragemu poskusnemu vrtanju. 
Pravi pa, da je na belokranjskem

Krivica za občino
Opozorilo Ivu Bizjaku
LOŠKI POTOK - Ogromni 

gozdovi - teh je največ v krajevni 
skupnosti Draga - so pretežno v 
lasti države, ta pa daje posamez
nim družbam v najem, kot trdijo 
domačini, za predolgo dobo, v 
nekaterih primerih kar za. 20 let. 
Les pa potuje iz občine večinoma 
nepredelan, čeprav bi ga bilo 
mogoče predelati doma na dveh 
obstoječih žagah in v eni najmo
dernejših sušilnic v Podpreski, s 
tem pa bi vsaj delno omilili veliko 
nezaposlenost. Druga, prav tako 
velika napaka pa je, da les potuje 
po občinskih, državnih in celo 
vaških cestah. Zlasti slednje in del 
gozdnih pa ima na skrbi občina, za 
kar letno prejema bore tri mili
jone tolarjev, kar je odločno pre
malo. Pristojni na občini menijo, 
da je gozdarski lobi premočan in 
ga je težko obvladovati, vsekakor 
pa bi morala občina dobiti ustrez
no rento. Na vse to so opozorili 
varuha človekovih pravic Iva Biz-

i"1* A K

MEGAhit d.o.o.
Zwittrova ul. 1 
8000 NOVO MESTO
tel.&fax: 068 3Z4 690AKCIJA
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področju v vencu od Jugorja do 
Vinice predvidenih približno šest
najst poskusnih vrtin.

Belokranjski vodovod za kate
rega so se sporazumele vse tri be
lokranjske občine in ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in pre
hrano, naj bi reševal vodooskrbo 
vseh krajev v Beli krajini, njegov 
sistem pa naj bi omogočal reševati 
probleme na tistem koncu, kjer bi 
vladalo trenutno pomanjkanje. 
Seveda bi hkrati s tem, meni 
župan Bukovec, morali poskrbeti 
za čiščenje odpadnih voda in 
ravnati z vodo tako kot v razvi
tejših krajih, kjer že ločijo sanitar
no vodo od pitne, ki jo posebej 
varujejo.

Trenutno je v gradnji novi vodo
vod od Podrebra preko Kala na 
Osojnik. (Investicija bo stala 40 
milijonov.) Gradi ga črnomaljska 
Komunala, zbiralnik in rezervoar 
pa Begrad. Dela naj bi bila goto
va do občinskega praznika 28.
oktobra. „

* 1. J .

Trgovsko podjetje KVIK, d.d., Maribor, Gosposka 8-10
na podlagi sklepa nadzornega sveta razpisuje

javno dražbo
Prodajalec je Trgovsko podjetje KVIK, d.d„ Maribor, Gosposka 8-10, Prodajalec v 
zemljiški knjigi je vknjižen kot imetnik pravice uporabe spodaj navedenih 
nepremičnin:
Predmet prodaje so nepremičnine oziroma poslovni objekti, in sicer:
1. blagovnica Clala v Mariboru, Gosposka 22, stoječa na pare. št. 1724, vi. št. 1335, 

k.o. Maribor, grad v izmeri 366 m2;
2. veleblagovnica KVIK v Mariboru, Gosposka 8-10, stoječa na pare. št. 1736/1 - 

stavbišče v izmeri 1036 m2, dvorišče v izmeri 340 m2, vi. št. 1010, k.o. Maribor grad;
3. blagovnica TRIM v Mariboru, Glavni trg 17/b, stoječa na pare. št. 1741, vi. št. E26, 

B4, B5, B75, B83, B84, B85, B86, B87, B101, B161, B168 in B276 - zgradba oziro
ma nepremičnina je v etažni lastnini;

4. Energoobjekt v Mariboru, Tkalski prehod 5, stoječ na pare. št. 1727/2, vi. št. 1014, 
v izmeri 116 m2

Izklicna cena za vse navedene nepremičnine znaša 1.050,000.000,00 SIT. Navedene 
nepremičnine se prodajajo skupaj kot celota in dražitelj ne more kupiti posamezne 
nepremičnine.
Nepremičnine, ki so predmet dražbe, so hipotekarno obremenjene in se prodajalec 
nepremičnin zaveže, da bo do sestave kupoprodajnih pogodb po zaključeni javni 
dražbi pridobil od hipotekarnih upnikov izjave o izbrisu hipotek, tako da bodo 
nepremičnine bremen proste. Z dražiteljem se podpiše kupoprodajna pogodba takoj 
po zaključeni javni dražbi, s tem da se v pogodbi določi klavzula pridržka veljavnosti 
pogodbe do popolnega plačila kupnine. Davek od prometa nepremičnin plača kupec. 
Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe, bo prodajalec prodal najugodnejšemu 
ponudniku pod pogojem, da mu le-ta kupljene nepremičnine vrne v najem za 
nedoločen čas in po višini najemnine 14,50 DEM na 1 m2. Prodajalec bo v času objave 
javne dražbe sklenil s potencialnim kupcem predpogodbo, v kateri bo določil za 
primer, da bi rezultat javne dražbe bil za kupca negativen oziroma se bo pojavil na 
licitaciji dražitelj, ki bo ponudil večjo kupnino za nepremičnine, da se kupnina vrne 
po TOM+10. Sklenitelj predpogodbe ima na licitaciji predkupno pravico.
Rok za plačilo kupnine v enkratnem znesku je 8 dni od datuma podpisa 
kupoprodajne pogodbe oziroma pod pogoji, določenimi v predpogodbi. Kupnino 
je treba plačati na žiro račun pri Agenciji za plačilni promet, informiranje in nadziranje 
RS, podružnica Maribor št. 51800-601-54224.
Na dražbi sodelujejo le interesenti, ki so do datuma dražbe vplačali varščino v višini 
20% izklicne cene. Varščino je treba nakazati na žiro račun Agencije za plačilni 
promet, informiranje in nadziranje RS, podružnica Maribor, št. 51800-601-54224. 
Interesenti se morajo pred pričetkom dražbe izkazati komisiji z originalnim 
dokumentojn, ki ga potrdi Agencija za plačilni promet, informiranje in nadziranje 
RS in z njim bodo dokazali plačilo varščine. Ob dvomu si prodajalec pridržuje pravico 
prestaviti pričetek dražbe za toliko časa, da bo telefonično preveril verodostojnost 
dokumentov za plačilo varščine. Interesentu, ki mu bo na dražbi uspelo, se plačana 
varščina vračuna v kupnino.
Interesentom, ki jim na dražbi ne bo uspelo, se plačana varščina vrne v roku 1 dneva 
po opravljeni dražbi.
Če interesent, ki mu je na dražbi uspelo in je podpisal kupoprodajno pogodbo s 
pridržkom veljavnosti do popolnega poplačila, kupnine ne bo plačal v 8-dnevnem 
roku oziroma pod pogoji, določenimi v predpogodbi, kupoprodajna pogodba ne stopi 
v veljavo, interesentu pa se vrne varščina, od katere prodajalec obračuna in si zadrži 
znesek v višini stroškov, ki so nastali prodajalcu zato, ker kupec ni plačal kupnine. 
Popolno plačilo kupnine mora interesent izkazati prodajalcu z veljavnim potrdilom. 
Na dražbi lahko sodelujejo domače fizične in pravne osebe.
Fizične osebe se morajo izkazati z veljavno osebno izkaznico in fotokopijo potrdila 
o državljanstvu, pravne osebe pa s fotokopijo sklepa o vpisu pravne usebe v sodni 
register in dokumentacijo za veljavnost poslovanja pravne osebe. Predstavnik pravne 
osebe oziroma njen zastopnik mora predložiti fotokopijo potrdila o državljanstvu. 
Fizične osebe, ki bodo na dražbi zastopale pravne osebe, oziroma zastopniki fizičnih 
oseb se morajo na dražbi izkazati z žigosanim in podpisanim pooblastilom pravne 
oziroma fizične osebe, katero so pooblastili za zastopanje na dražbi.
Dražba bo 25.9.1997 ob 9. uri na sedežu prodajalca v Mariboru, Gosposka 8-10, v II. 
nadstropju veleblagovnice KVIK; tam bo označen prostor, kjer bo potekala dražba. 
Ogled nepremičnin je možen vsak delavnik med 8. in 10. uro po predhodni najavi v 
tajništvu prodajalca na tel. št. 25-070. Vse dodatne informacije o poslovnih prostorih 
lahko interesenti dobijo v pravni službi prodajalca po tel. 225-091, Lidija Ferk, ali pri 
direktorju Dušanu Svilarju, tel. 25-070.

30. MEDNARODNI OBRTNI SEJEM
OGLEDALO
SLOVENSKE
USPEŠNOSTI

* * *

CEUSKI SEJEM, 12.-21.9.1997 OKMIftALNI MOKtOVinU

KOVINOTEHNA

8 DOLENJSKI LIST Št. 37 (2509), 18. septembra 1997



NA OGLED POSKUSI 
S KORUZO

NOVO MESTO - Kmetij
ski zavod Ljubljana, oddelek 
Novo mesto, in Srednja kme
tijska šola Grm vabita na 
ogled demonstracijskega 
poskusa s hibridi koruze, ki 
bo v četrtek, 25. septembra, 
na polju Srednje kmetijske 
šole v Srebrničah pri Novem 
mestu s pričetkom ob 9. uri.

Kmetijska svetovalna služ
ba prav tako obvešča vse 
kmete, ki so v letošnjem letu 
uredili pašnik (minimalna 
površina je vsaj 2,5 ha), da 
lahko še do konca meseca 
oddajo vlogo za subvencijo iz 
državnega proračuna.

uwivLn^n\ - i\a avoanevnem arzovnem prvenstvu oračev na posestvu Lokve pri Črnomlju 
je zmagal domači tekmovalec Anton Filak iz Gribelj, ki je kot posameznih in skupno zbral največ točk. Doseda
nji državni prvak Jože Zver iz Prekmurja seje moral sprijazniti z drugim mestom, a bo prihodnje leto prav tako 
kot letos v Avstralijo skupaj s Filakom odpotoval na svetovno prvenstvo oračev v Nemčijo. Najboljši orači so se 
razvrstili takole: 1. Anton Filak, Bela krajina, 364 točk, 2. Zver Jože, prekmurska regija, 355,50, 3. Janez Miklič, 
dolenjska regija, 329,75, 4. Alojz Kužnik, dolenjska regija, 320,63, 5. Janez Čebular, ljubljanska regija, 314,63, 6. 
Jože Habjan, ljubljanska regija, 305. Med regijami je prvo mesto zasedla dolenjska regija s 650,38 točkami, druga 
je bila ljubljanska regija s 619,63 točke in tretja prekmurska regija s 603,13 točke. Tekmovanje je spremljalo ročno 
striženje ovac, jahanje konj, nastop dresiranih psov in več drugih atrakcij in se ga je udeležilo veliko število gle
dalcev. (Foto: Jani Gačnik)

• Dolgi govori premikajo stole, 
kratki premikajo srca.

Ž NOVOMEŠKE TRŽNICE
Minuli ponedeljek je bila novo

meška tržnica spet bogato založe
na: jabolka so bila po 100, hruške 
po 150, slive po 160, grozdje po 
250 do 300, lonček malin po 150, 
stročji fižol po 200 do 250, krom
pir po 50 do 60, buče po 100, 
česen po 500, čebula po 160 do 
200, koren in kolerabo po 150 do 
200, paradižnik po 100 do 150, 
paprika po 200, fižol v zrnju po 
450 do 500, zelje in cvetača po 
100, ohrovt po 150, mehka solata 
po 300, radič in endivija po 200, 
kumare po 100, črna redkev in 
rdeča pesa po 200, špinača po 500, 
orehi po 1200, jajčka po 25 do 30, 
pol litra smetane po 700, ocvirki 
po 500, skuta po 400, med po 700 
in zavitek sadik endivje ali zimske 
solate po 200 tolarjev.

sejmisca
BREŽICE - Na sobotnem sej

mu so imeli naprodaj 40 prašičev 
v starosti do 3 mesece, 60 starih 
3 do 5 mesecev in 15 starejših. 
Prvih so prodali 25 po 370 do 400, 
drugih 40 po 300 do 320, tretjih 
Pa 5 po 230 do 250 tolarjev kilo
gram žive teže.

LETNO DO 30.000 TON GNO
JIL - Specializirano podjetje za 
svetovanje prehrane rastlin in 
prodajo mineralnih gnojil vseh vrst, 
Fertil, d.o.o, Trebnje, je te dni pri
jetno presenetilo z brošuro izpod 
peresa svojega direktorja inž. Jožeta 
Povšiča (na posnetku) o hranilih za 
rastline, vrstah mineralnih gnojil in 
znakih pomanjkanja hranil, za ka
tero so mu številni čestitali že na 
zadnjem kmetijskem sejmu v Gor
nji Radgoni. Prof. dr. Mirko Lesko
šek je Povšiču tudi pisno izrekel 
priznanje za korajžo in dobro 
opravljeno delo. Fertil je bil lani 
med 40.000 zasebnimi podjetji v 
Sloveniji po prometu (lani okrog 7 
milijonov mark) na 408. mestu, po 
hitri rasti pa že celo na 108. mestu! 
Letno proda do 30.000 ton mine
ralnih gnojil. (Foto: P. P)

kmetilsk[ nasveti
Pravilno vzet vzorec zemlje

Tako, kot ljudje potrebujemo hrano in živali, potrebujemo 
krmo; tudi rastline potrebujejo hranila: dušik, fosfor, kalij, kal- 
ctj, magnezij itd. Za zdrav razvoj in rast jih je nujno potrebnih 
13, koliko katerega, pa je odvisno od potreb rastline, zaloge hra
nil v tleh ter njihove dostopnosti. Torej mora poljedelec, sadjar, 
vrtnar, vinogradnik itd. zemljo poznati, spozna pa jo lahko le s 
pomočjo laboratorijske analize zemlje.

Do tod nismo povedali še nič novega, in čeprav smo o analizi 
Zemlje v desetletjih izhajanja kmetijskih nasvetov o tem že nekaj
krat pisali, ne bo odveč, če ponatisnemo nekaj napotil iz brošure 
inž. Jožeta Povšiča, (Fertil, d.o.o., Trebnje), ki obravnava hranila 
za rastline, vrste mineralnih gnojil in znake pomanjkanja hranil, 
ki jih nazorno prikazuje z barvnimi fotografijami. Takole pravi:

Analiza zemlje je zelo koristen in v končni posledici tudi po
ceni pripomoček za pravilno odmerjanje količin hranil v kmetijski 
zemlji. Če želimo dobiti zanesljive rezultate, moramo pravilno 
Vzeti povprečni vzorec zemlje. Vzorec jemljemo najmanj pol leta 
Pred opravljenim osnovnim gnojenjem s fosforjem in kalijem. 
Najprimernejši čas je po žetvi žit, pred odvzemom pa je treba 
njivo preorati in pobranati. Na njivah jemljemo vzorce do globine 
oranja, na travnikih do globine 6 cm, v sadovnjakih in vinogradih 
Pa iz dveh slojev, iz globine 0 do 20 cm in globine 20 do 40 cm. 
Hektar zemlje vzorčimo na 15 do 20 mestih, vendar ne na robo
vih parcel.

Najprimerneje je vzorce zemlje jemati s posebno sondo, 
Prilagojeno globini jemanja vzorca, lahko pa tudi z lopato. Tako 
Vzet vzorec zemlje zapakiramo v čisto plastično ali dvojno papir
nato vrečko. Če je zemlja vlažna, jo je najprej treba posušite K 
Vzorcu je seveda potrebno priložiti podatke o lastniku zemlje, 
načinu rabe tal in globini jemanja vzorca. Podrobnosti jemanja 
Vzorca je moč izvedeti pri kmetijskih svetovalcih. Standardna 
Analiza zajema določitev količine dostopnega fosforja in kalija 
•er pH vrednost (kislost tal), dodatno pa je možno naročiti še 
analizo humusa, ugotovitev količine kalcija, magnezija, dušika in 
drugih hranil. Dolenjski najbližji laboratorij, ki opravlja te 
storitve, ima Kmetijski inštitut Slovenije v Ljubljani, Hacqueto-

Inž. M. L.

Cviček dobil monografijo
Ob izidu knjige Cviček, ki prihaja pravi čas

Cviček, ob teranu edino pristno 
slovensko, to je avtohtono vino, ta 
slovenska nacionalna posebnost, 
kot pravi dr. Dušan Terčelj, ta - po 
pesniku Pavčku “kralj dolenjskega 
kraja, katerega zgodba je stara tisoč 
let” - ta naš simbol Dolenjske, si v 
Enciklopediji Slovenije ni zaslužil 
samostojnega gesla (ga bo teran?), 
je pa zato zaslužil in dobil svojo 
prvo monografijo. Knjiga, ki po vse
bini in opremi zasluži to oznako, je 
delo večjega števila uveljavljenih 
avtorjev (Kapš, Koruza, Kovačič, 
Likar, Marjetič, Nemanič, Omerzel, 
Sevšek, Simončič, Sočan in Ter
čelj), uredil jo je novinar Ivo Kuljaj, 
recenziral dr. Julij Nemanič, izdala 
pa založba Magnolija, d.o.o., iz 
Ljubljane. Zelo primerna je za pro
mocijo Slovenije, posebno pa še 
Dolenjske.

Gledano z vinogradniškega, vi
narskega in medicinskega strokov-

• OPOZORILO VINOGRADNI
KOM - Belokranjske občine pri
poročajo vinogradnikom, da ne 
načrtujejo glavne trgatve pred 25 
septembrom. Razpisani roki tr
gatve za posamezne sorte bodo 
znani na upravnih enotah. Za 
Portugalko, šentiovrenko in game 
barvarico je rok že določen, in si
cer od 16. septembra dalje. Ostale 
sorte še napredujejo in bi bilo 
škoda zamuditi letošnjo edinst
veno priložnost. Glede na toplejše 
podnebje v Beli krajini, velja naše 
priporočilo tudi Dolenjcem. 
Kmetijski inštitut Slovenije

nega stališča, knjiga resda ne prina
ša posebnih novosti, je pa njena 
odlika in vrednost v tem, da združu
je pod enim naslovom dosedanje 
vedenje o cvičku in vsem, kar je 
povezano z njim in kar je razsejano 
po različnih knjigah, revijah in 
časopisih. To je zdaj združeno v 
razkošno opremljeno in dokumen
tirano celoto. Knjiga je uporabna 
tudi kot učbenik.

Njen posebni pomen pa je še v 
nečem. Monografija Cviček prihaja 
na knjižni trg in v slovensko javnost 
pravi, bolje rečeno, zadnji trenutek.

STRIŽENJE OVAC- Državno tek
movanje traktoristov oračev je v 
soboto spremljala vrsta prireditev, 
med drugim tudi prvo tekmovanje 
v ročnem striženju ovac, ki ga je 
priredilo Društvo rejcev drobnice 
Bele krajine. Na sliki je v akciji Pe
ter Štefanič, lastnik vseh ovac, ki so 
jih na tekmovanju strigli. (Foto: 
(T.J.)

V državnem zboru je v postopku 
prvi slovenski vinski zakon, ki naj 
bi avtohtono vino še posebej skrb
no zaščitil in mu omogočil napre
dek predvsem v kakovosti pridelka 
in gospodarnosti pridelovanja. Ve
liko je že to, da predlog novega za
kona vrača območje pridelovanja 
cvička v naravne, da ne rečemo 
zgodovinske meje, in ukinja prera- 
dodamo razširitev območja še na 
bizeljsko-sremiški vinorodni okoliš 
(po zakonodaji iz leta 1974, ki je 
nastala ob takratni naklonjenosti 
porabnikov rdečim vinom in želji 
po dobičku). Vnovično priljublje
nost rdečih vin je treba zdaj drugače 
izkoristiti. Žal stroka nima zadovo
ljivih odgovorv, kako ob izjemno 
razdrobljeni dolenjski vinski pride
lavi doseči večjo gospodarnost, 
kako ustvariti tržno zanimivejše 
večje količine izenačenega in ustek
leničenega cvička, ob tem pa ohra
niti čimveč sedanje raznolikosti in 
barvitosti, ki je svojstven čar Dolenj
ske. Če je to sploh združljivo?!

MARJAN LEGAN

D VELETNE SADIKE POL - 
NE JABOLK - Dolgoletni 
drevesničar in sadjar Jože Pre
log iz Novega mesta pravi, da 
v vse teh letih še ni doživel, da 
bi dveletne sadike tako obrodi
le, kot mu je letos obrodilo več 
dveletnih sadik jablan avtoh
tone slovenske sorte carevič. 
To sorto imajo ljudje zelo radi, 
saj so sladka in okusna jabol
ka primerna za sokove, kom
pote in peciva, najboljša pa so 
od oktobra do februarja. V 
Avstriji je carevič najbolj iska
no jabolko okrog božiča, ta
krat pa doseže tudi najvišjo ce
no. Na fotografiji je sadjar Jo
že Prelog z eno od sadik, pol
nih jabolk, ki rastejo na vrtu v 
Šmihelu. (Foto: J. Domiž)

•Ni pomembno, kako hitro 
hodiš, pomembno je, da se ne 
ustaviš. (Konfucij)

• Zgodovina je brez usmiljenja 
oblast povprečnega. (Gasset)

EN
HRIBČEK
BOM
KUPIL...

Ureja: dr. Julij Nemanič
Pridelava 
rdečih vin 

zahtevnejša
Modra frankinja je po kako

vosti nad žametovko. Ima boga
to jagodno kožico, ki jo je 
nemogoče v štirih dneh, tako 
kot žametovko, toliko izlužiti, 
da bi lahko pričakovali krepkej
še rdeče vino žametastega trp- 
kastega okusa in intenzivne sta
bilne barve. Frankinja omogoča 
glede na zrelost grozdja več 
karakterjev rdečih vin: od svet
lejšega, s poudarjenimi sadnimi 
aromami po grozdju in drobnih 
rdečih sadežih, z manjšo vseb
nostjo taninskih snovi, do moč
no rubinasto obarvanih rdečih 
vin z manj sadne arome, tokrat 
arome po zrelih, rdečih sade
žih, ki spominjajo na kompote, 
marmelado, praženo kavo ali 
čokolado, s polnim toplim, 
krepkim trpkasto-žametastim 
okusom.

Pri manj zrelem grozdju 
frankinje, recimo do 75° Oe ali 
16 odstot. sladkorja, se bolj 
posrečijo mlada rdeča vina, 
svežega sadnega karakterja, z 
manj taninskega okusa. V tem 
primeru traja namakanje jagod
nih kožic največ pet dni. Če je 
alkoholno vrenje lepo teklo in 
je povreta polovica sladkorja, 
bo nastalo prijetno rdeče vino, 
ki bo že v novembru po trgatvi 
lepo pitno in svežega okusa, ne 
bo pa primerno za večletno 
zorenje v dotočenih hrastovih 
sodih.

Lepo, zrelo grozdje franki
nje, ki je zbralo nad 80° Oe oz.

med 85 in 90° Oe (ali nad 18 
odst. sladkorja), omogoča pri
delavo izjemno bogatih rdečih 
vin. Takšna rdeča vina so zelo 
cenjena, zato vinogradniki radi 
izkoristijo bogato napolnjeno 
jagodno kožico. Letos kaže, da 
bo grozdje modre frankinje 
doseglo zrelost, kakršne ne 
pomnimo zadnjih deset let. Če 
se bo nadaljevalo normalno 
vreme, ki bo omogočalo nada
ljnje zorenje grozdja, lahko 
pričakujemo, da bo frankinja 
vsebovala njamanj 75° Oe slad
korja in največ okrog 90° Oe. 
Veliko vlago pri zorenju ima 
tudi obremenitev trte z grozd
jem. Vsak vinogradnik ali eno
log mora presoditi na osnovi 
stanja zrelosti grozdja, kako bo 
zastavil vrenje rdečega mošta 
pod “klobukom” jagodnih ko
žic. Čim bolj je jagodna kožica 
zrela, tem daljše naj bo nama
kanje, da bo dobilo vino čimveč 
dragocenih fenolnih snovi. Da 
bv se pa srečno iztekla podaljša
na “maceracija”, nam morajo 
biti jasni pojmi o nevarnostih 
cika in podobnega kvarjenja 
mladega vina. Mogoče bo za 
bralce nerazumljivo, da faza na
makanja jagodnih kožic lahko 
traja še dolgo potem, ko je po- 
vrel ves sladkor. Odtakanje ali 
prešanje se določi vedno na 
osnovi razvoja mladega vina. 
Ko povre ves sladkor, tropine 
padejo v nekaj dneh na dno 
kadi in takrat ni več potrebno 
potapljanje klobuka. Če je ves 
sladkor povrel, moramo znati 
ugotoviti. Tudi če je nevarnost 
cika. Takrat ne smemo čakati s 
prešanjem.

(Nadaljevanje sledi) 
dr. JULIJ NEMANIČ

PRIPRAVE NA TRGATEV - V vinski kleti Bajnof pod Trško goro, ki jo 
ima v najemu Lojze Cvelbar, se zavzeto pripravljajo na bližajočo se trga
tev. Med drugim so temeljito očistili in prebarvali skoraj 40 let stara soda: 
večji drži 3.500, manjši pa 2.500 litrov. Kot pravi znani vinogradnik in kle
tar Lojze, grozdje na Trški gori lepo kaže, in čeprav ga je malo prizadela 
toča, bo letošnji cviček zelo dober in tudi po količini bo letina primerna. 
Cvelbarjev cviček - pri strokovnem in drugem delu mu krepko pomaga sin 
Marko - je bil na nedavnem ocenjevanju slovenskih vin na radgonskem 
sejmu med najbolje ocenjenimi in je dobil bronasto medaljo, srebrno je 
dobil njegov traminec, zlato pa sivi pinot. (Foto: A. B.)

helena mrzukar gospodinjski kotiček

Izbiramo med pečicami
Termične pečice, kijih upora

bljamo v gospodinjstvu, so lahko 
klasične pečice pri samostojnih 
ali vgradnih štedilnikih, samo
stojne vgradne pečice, večsi- 
stemske pečice s sevanjem, infra 
grelom in ventilatorjem, namiz
ne mini pečice, navadne in kom
binirane mikrovalovne pečice, 
univerzalne pečice z infra kvarč- 
nimi greli, krušne pečice za 
pečenje kruha in peciva, kon- 
vekcijske pečice s pretakanjem 
vročega zraka, električni žari, 
namizne pečice za pečenje pic, 
električni opekači kruha - toa- 
sterji, električne friteze, party 
pečice, namizni kamniti žari, 
plinski žari in druge namenske 
pečice. Pri izbiri je potrebno ve
deti, kako močan je vpliv pečice 
na živilo z ozirom na spremenje- 
nost organoleptičnih lastnosti. 
Živilo manj spreminja para, in
fra delovanje, mikrovalovno 
žarčenje in vroči zrak. Večji vpliv 
na živilo imajo termalni kontakt, 
maščoba in ogenj neposredno.

Za domače gospodinjstvo so

primerne VEČNAMENSKE 
PEČICE ali VENTILATOR
SKE PEČICE, ki pripomorejo k 
večji in gospodarnejši uporabi. V 
počitniških hišicah, na balkonih 
m terasah pa so primerne MINI 
NAMIZNE PEČICE, ki jih upo
rabljamo kot pečico ali kot zar, 
običajno pa imajo še eno kuhal- 
no ploščo. Za^vse, ki cenijo svoje 
zdravje in hrano naravnega oku
sa, so namenjene UNIVER
ZALNE PEČICE Z INFRA 
KVARČNIMI GRELI - VSE- 
KUH. Kuhanje oziroma pečenje 
s paro brez pritiska v povezavi z 
infra valovi dobro ohrani vita
mine in naraven okus.

Za družine, ki pogosto doma 
pečejo kruh, je priporočljiva vg
rajena ELEKTRIČNA KRUŠ
NA PEČICA. Zrak kroži skozi 
špranje v vratih in omogoča ena
komerno pečenje. Za družabni 
obed so ugodne PARTY PEČI
CE, ki so v obliki namiznih žarov 
in kamnitih žarov in se ogrevajo 
s pomočjo elektrike ali s poseb
nimi gorilnimi pastami.
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Knjiga o ljubezni do življenja
V novomeškem gostišču Kos prestavili drugi del knjige Toneta Pavčka Čas duše, čas 

telesa - Pesnika in esejista je predstavil njegov prijatelj, pisatelj Marjan Tomšič

RAZSTAVA DEL 
AKADEMSKE SLIKARKE 

KLEMENTINE GOLIJA
NOVO MESTO - Vabljeni na 

odprtje razstave del akademske 
slikarke Klementine Golija, ki bo 
v torek, 23. septembra, ob 19. uri 
v galeriji Krka na Šmarješki cesti 
6 v Novem mestu. Avtorico bo 
predstavil umetnostni zgodovinar 
in likovni kritik Iztok Premrov. Na 
otvoritvi pa bo zaigral Slovenski 
sekstet klarinetov. Razstava bo 
odprta do 5. novembra.

NOVO MESTO - Pred tremi leti, ko je izšel prvi del knjige esejev 
Toneta Pavčka pod naslovom Čas duše, čas telesa, je bila ta knjiga 
proglašena za najboljše slovensko esejistično delo leta. Pred kratkim 
je izšel drugi del knjige Čas duše, čas telesa, v kateri Pavček nadaljuje 
z razmišljanji o temeljnih rečeh tega sveta. Kot človeka, pesnika in 
avtorja omenjene knjige ga je minulo soboto zvečer v gostišču Kos v 
Ločni zbranim predstavil pisatelj Marjan Tomšič.

Čeprav je bil večer posvečen 
Tonetu Pavčku in njegovim ese
jističnim zapisom, je Pavček naj
prej predstavil svojega prijatelja 
Marjana Tomšiča s slikovitimi be
sedami, tako kot zna le on. Dejal 
je, da je Marjan Tomšič - čeprav 
doma iz Štajerske -tisti slovenski 
pisatelj, kije slovensko Istro vne
sel v književnost in od takrat je 
Istra res naša. Istra pa je tudi Pav
čkova velika ljubezen, kot je kas
neje povedal Tomšič, saj mu je pri-

SVET SREDNJE ŠOLE ČRNOMELJ 
Kidričeva 18 a 
8340 ČRNOMELJ
razpisuje:
1. delovno mesto direktorja zavoda, ki bo opravljal tudi 

funkcijo ravnatelja organizacijske enote Gimnazije,
2. delovno mesto ravnatelja organizacijske enote Srednje 

poklicne in strokovne šole.
Kandidata morata izpolnjevati pogoje, ki jih določa Zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ter imeti 
pedagoške, andragoške in druge sposobnosti za uspešno 
vodenje pedagoškega in poslovnega dela zavoda.
Direktor in ravnatelj bosta imenovana za 4 leta. Delo bosta pričela 
opravljati 15. decembra.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjega 
dela v vzgoji in izobraževanju pošljite v 8 dneh po objavi razpisa 
na naslov šole s pripisom “za razpis”.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku oziroma v 8 
dneh po dnevu, ko bo šola prejela soglasje Ministrstva za šolstvo 
in šport k imenovanju direktorja zavoda.

rastla k srcu tako kot njegova prva 
in največja ljubezen - Dolenjska.

Druži pa ju tudi druga velika 
ljubezen, to je ljubezen do vinske 
trte. Tomšič se spominja, da je 
nekoč naletel na Pavčka, ki je v 
svojem vinogradu v Istri čepel ob 
trti in se z njo pogovarjal in jo 
božal. “To lahko počne le velika 
pesniška duša,” je dejal Tomšič in 
poudaril, da seje od Pavčka naučil 
velike modrosti: več ko daješ, več 
dobiš. Omenil je tudi Pavčkov ve
lik pogum in energijo, ki govori o 
njegovi široko odprti in veliki 
duši. O jeziku njegove knjige pa je

dejal, daje to čista poezija. “Bogat 
jezik, značilen za poeta, me spo
minja na baročno fresko. Ta knji
ga je polna ljubezni, ljubezen v 
njej teče kot reka,” je dejal Tom
šič.

Tone Pavček seje na koncu zah
valil ženskam in ženstvu tega sve
ta, najprej usodi, ki ga je vrgla na 
svet, materi, ki gaje naučila ljubi
ti življenje in trto, in Dolenjski, ki 
mu je dala ritem in rimo, revščino 
ih radost, ter nazadnje vsem žen
skam in tudi vsem moškim. Prijet
ni večer, ki sta ga popestrila Bran
ko Rožman s harmoniko in Petra 
Božič z violino ter Pavčkova hči 
igralka Saša, ki je prebrala nekaj 
odlomkov iz knige, je Pavček 
zaključil z besedami: “Naj vse 
teče, kot teče Krka, beseda, živ
ljenje, pa tudi vino v slavo vse

deŽele” J.DORNIŽ

ČAS DUŠE, ČAS TELESA - Na predstavitvi drugega dela Pavčkove knji
ge Čas duše, čas telesa je avtor svoji rodni Dolenjski zapel visoko pesem 
ljubezni. (Foto: J. D.)

* s

VP1ŠECAH O ZNAMENITEM JEZIKOSLOVCU - V soboto je pretek
lo 74 let od smrti velikega jezikoslovca Maksa Pleteršnika. V njegovih rojst
nih Pišecah so dogodek počastili s slavnostno sejo Komisije Maks 
Pleteršnik, katere so se poleg stalnih članov udeležili tudi nekateri častni 
člani, kot so dr. Peter Vencelj, dr. Jože Toporišič in drugi, medtem ko je 
predednika države Milana Kučana zastopala njegova žena Štefka. Seja se 
je pričela s kulturnim programom v izvedbi učencev tamkajšnje osnovne 
šole in ljudskih pevcev. Sicer se bo to jesen v Pišecah v okviru Pleteršnikovih 
dnevov dogajalo še marsikaj zanimivega. Čudi le, da krajevna skupnost 
Pišece še vedno nima svojega krajevnega praznika, čeprav biga lahko pos
vetila svojemu velikemu rojaku. Na fotografiji del omizja na svečani seji 
(z leve): brežiški župan Jože Avšič, Teodor Oršanič, Štefka Kučan, dr. Jože 
Toporišič in dr. Peter Vencelj. (Foto: E. Sečen)

IGRA SVETLOBE IN SENC - Akademski kipar, docent na Akademiji 
za likovno umetnost v Ljubljani Matjaž Počivavšek, ki sicer živi v Ljub
ljani in Parizu, je sprejel povabilo Galerije Božidarja Jakca iz Kostanjevice 
ter izziv arhitekture in okolja, ki ga napolnjujejo narava, kraj sam ter ener
gija skulptur Forme vive. Odgovor na izzive je Matjaž Počivavšek izrazil v 
skulpturah, izdelanih v bronu in železu, ter jih s posebnim občutkom sam 
postavil v cerkev. Skulpturam, ki bodo krasile mogočni prostor cerkve do 
26. oktobra, dajejo poseben žar reflektorji, ki osvetljujejo redko in največ 
ob stene postavljene pa tudi prosto stoječe plastike. Vpetek zvečer so v cerkev 
in na grajsko dvorišče skulputre privabile veliko obiskovalcev, ki so lahko 
prisluhnilli Slovvirulu, kiparja pa je predstavil direktor Narodne galerije dr. 
Andrej Smrekar, ki je napisal tudi uvod v katalog. Ta prinaša posnetke v 
razstavnem prostoru tudi iz Kostanjevice, ki sta jih z velikim znanjem in 
občutkom posnela Miro Zdovc in Boris Gaberščik. (Foto: T. Gazvoda)

Nadaljujejo z obnovo
V kostanjeviški galeriji obnova baročne cerkve, premaz 

skulptur - Počivalškova razstava - Katalog o Boljki

KOSTANJEVICA NA KRKI - 
Obnovitvenih del v Galeriji Boži
darja Jakca ne zmanjka. Galerija 
pri tem sodeluje tudi z ljubljansko 
Akademijo za likovno umetnost 
in te dni dekan akademije in aka
demski kipar in ekspert Unesca za 
konservatorstvo prof. Franc Ko
kalj končuje rekonstrukcijo ba
ročne kulisne fasade cerkve. Ta je 
bila nazadnje poslikana pred 25 
leti in je tako zaradi zamakanja in 
hitrega propadanja že močno po
trebna obnove. Kokalj je povedal, 
da želi ohraniti tonski odnos 
baročnega slikarja Franca Jelov
ška, dela pa celostno in s tem nači
nom doslikave freskam daljša živ
ljenjsko dobo. Da mu bo to dobro 
uspelo glede na njegovo 20-letne 
tovrstne izkušnje velja verjeti.

Kot je povedal direktor Galeri
je Bojan Božič, bodo do konca ok
tobra na novo zaščitene vse skulp
ture Forme vive, v glavnem iz 
hrastovega lesa. Kar 130 kipov 
102 umetnikov bodo premazali, 
da jim različni vremenski vplivi ne 
bodo tako hitro prišli do živega. 
Delavci iz programa javnih del so 
zadnje mesece lepo popravili sta
ro obzidje. V načrtu je nadalje
vanje ureditve statične obnove,

KTV V LOŠKEM 
POTOKU ŽE DELA

LOŠKI POTOK - Glede na 
govorice, več ali manj neprever
jene, daje s KTV nekaj naroJjCrSO 
se, kot je pač navada, spletale 
razne alarmantne zgodbe. Dejst
vo pa je, da je bila krivda pred
vsem pri dobavitelju opreme, to je 
bil EIrad, ki je šel letos v stečaj, 
zato nekaterih sklopov napeljave 
še vedno ni. Te dni že kar na veli
ko priključujejo naročnike na 
omrežje, tako da nekateri lahko 
spremljajo večino programov.

ureditev ogrevanja, obnova stare
ga mlina, prelature, prekrivanje 
preostalega dela strehe itd.

V okviru razstavnega programa 
bo v petek, 12. septembra, otvori
tev razstave del ljubljanskega 
slikarja Matjaža Počivalška, ver
jetno septembra pa bo izšla mo
nografija slovenskega kij>arja in 
grafika Janeza Boljke, ki ima v 
kostanjeviški galeriji stalno posta
vitev svojih del.

L. M.

Prehrana otroka
Izšla koristna knjiga

Knjižica z naslovom Prehrana 
zdravega in bolnega otroka je 
napisana predvsem za starše in 
vzgojitelje z namenom, da bi v njej 
našli odgovore na nešteta vpraša
nja, ki se jim porajajo pri prehra
njevanju zdravega in bolnega 
otroka.

Zdrava, uravnotežena prehra
na otroku ohranja in krepi zdravje 
oziroma preprečuje, da bi se 
bolezensko stanje še poslabšalo, 
lahko pa tudi zdravi. Potrebno je, 
da vse težave pri hranjenju otro
ka rešujemo mirno in razumevajo
če. Če bo čas pri jedi zanj spod
budna in zabavna izkušnja, je za v 
prihodnje manj možnosti, da 
bodo nastale težave s hranjenjem. 
Številni nasveti o sestavinah zdra
ve hrane vam bodo pripomogli pri 
vsakodnevnem sestavljanju zdra
vih, polnovrednih obrokov hrane 
za otroka in ne nazadnje tudi za 
vso družino. Znanje o zdravem 
prehranjevanju otroka lahko 
prepreči pogoste pomanjkljivosti 
v otroški prehrani, kot so neredni 
obroki hrane, preveč sladkorja in 
maščob v hram, premalo mleka in 
mlečnih izdelkov ter preveč mesa 
in premalo zelenjave in sadja.

Zaskrbljenost staršev in utru
jenost ter razdražljivost in jok 
majhnih otrok pogosto izvirajo iz 
težav pri hranjenju. Težave se po
javljajo, predvsem pri občutljivih 
otrocih, v obliki raznih prehladnih 
bolezni, bolezni prebavil in pres
novnih motnjah. Poznavanje ust
rezne diete preprečuje razne 
zaplete in omogoča, da se po 
presoji zdravnika več otrok zdravi 
doma namesto v bolnišnici.

H. M.

KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE
vabi k vpisu

GLEDALIŠKEGA ABONMAJA
sezone 1997/98

Program:
1. J. B. P. Moliere: TARTUFFE, MGL, komedija
2. Draga Potočnjak: METULJEV PLES, SNG Drama Ljubljana, drama
3. Boris Kobal: AFRIKA ALI NA SVOJI ZEMLJI, SSG Trst, komedija
4. A. P. Čehov: STRIČEK VANJA, PG Kranj ali SNG Drama Maribor, drama
5. A. R. Gurney: PUNCI, MGL, komedija
6. Ray Cooney: MINISTER V ŠKRIPCIH, SLG Celje, komedija
Predstave bodo v Domu kulture, za red A praviloma ob ponedeljkih, za red B 
praviloma ob torkih ob 19.30.
Cena abonmaja pri plačilu celotnega zneska ob vpisu je 8.000 tolarjev, pri plačilu 
v dveh obrokih po 8.600 tolarjev (4.300 ob vpisu in 4.300 tolarjev do konca ieta 1997). 
Za dijake in študente (s seboj prinesite indeks oz. dijaško izkaznico) stane abonma 
pri vplačilu ob vpisu 6.000 tolarjev, pri plačilu v dveh obrokih pa 6.600 tolarjev.

•

GLASBENEGA ABONMAJA
sezone 1997/98

Abonma vključuje pet koncertov. Nastopili bodo:
23. oktober: ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE
16. december: KOMORNI ZBOR AVE
10. februar: DIMITRIS SGOUROS - klavir
marec: MENDELSSOHN STRINGS - komorni orkester iz Madžarske
maj:' PIHALNI ORKESTER SLOVENSKE POLICIJE
Cena abonmaja je pri plačilu v enem obroku ob vpisu 7.000 tolarjev, pri plačilu v dveh 
obrokih pa 7.500 tolarjev (4.000 ob vpisu, 3.500 tolarjev do konca koledarskega leta). 
Za študente, dijake in učence glasbenih šol stane abonma 3.500 tolarjev.

•

abonmaja 
MLADI MLADIM

Koncertni cikel MLADI MLADIM pripravljamo v sodelovanju z Glasbeno mla
dino Slovenije. Namenjen je predstavitvam najuspešnejših mladih slovenskih glas
benikov, starih do 25 let, ki jih za vsako sezono posebej izbere strokovna žirija 
prek javnega razpisa. Pri izboru največjo pozornost posveča izvajalski kakovosti 
in zrelosti ter predlaganemu koncertnemu sporedu prijavljencev.
Strokovna žirija, ki so jo sestavljali Nenad Firšt, Tomaž Lorenz in Simon Robin
son, je za sedmo koncertno sezono cikla MLADI MLADIM izbrala:
• Trio: Blaž PUCIHAR, klavir, Ana KAVČIČ, flavta, Helena NAVERŠNIK, violončelo 

spored: Martinu, Ramovš, J. Pucihar, Damase
• Petar MILIČ, klavir

spored: Chopin, Škerjanc, Ravel
• Jasna NADLES, flavta, Katja PAROVNE, kitara

spored: Giuliani, Genin, Strajnar, Piazzola, Beaser, Štuhec
• Primož PAROVEL, harmonika

spored: Trojan, Jacobi, Avsec, Ramovš, Schmidt, Bach
• Pihalni kvintet KORFEJ: Tjaša KUŠTRIN, flavta, Špela KNOLL, oboa, Gregor 

KOVAČIČ, klarinet, Neža GRUDEN, rog, Katarina GALE, fagot
spored: Francabt, Ibert, Osterc, Adamič

Cena abonmaja je 1.500 tolarjev, vstopnica za posamezen koncert bo stala 500 tolarjev.

VPISOVANJE ABONMAJEV
Abonmaje lahko vpišete v tajništvu Kulturnega centra Janeza Trdine, Novi trg 5 
(pritličje levo), vsak delavnik od 8. do 15. ure, ob sredah do 16. ure. Dosedanje 
abonente bomo vpisovali od 15. do 19. septembra, nove pa od 22. do 26. septembra. 
Abonmaje lahko rezervirate po telefonu na štev. 21-447 in abonmajsko vstopnico 
dvignete do 26. septembra.

CakUDTUH

ADRIA MOBIL, d.o.o.
NOVO MESTO, Belokranjska 4
objavlja prosto delovno mesto

• ORGANIZATORJA INFORMATIKE

Od kandidatov pričakujemo izpolnjene naslednje pogoje:
• VI. stopnja strokovne izobrazbe organizacijske smeri
• poznavanje programskega jezika COBOL
• obvladovanje paketa proizvodno-materialnega planskega sistema (PMPS)
• 1 leto delovnih izkušenj v stroki
• aktivno znanje angleškega jezika

Kandidate vabimo, da pisne prijave z dokazili o izobrazbi in izkušnjah 
pošljejo v 8 dneh v kadrovsko službo podjetja na naslov:
ADRIA MOBIL, d.o.o., Belokranjska 4,8000 Novo mesto, z oznako: Objava

NASTOPILI TUDI PEVCI IZ HINJ - V letošnjem letu je bilo v gradu 
Žužemberk kar nekaj uspelih prireditev. Po besedah predsednika 
turističnega društva Žužemberk - Dvor Vlada Kostevca, ki ima največ 
zaslug, da se je v Žužemberku nekaj premaknilo, bo v tem mesecu in v 
oktobru še nekaj prireditev, ki bodo popestrile poletne grajske prireditve. 
Tako so v soboto, 13. septembra, nastopili pevci 12-članske vokalne sku
pine Prima iz Hinj, ki so se predstavili s slovenskimi narodnimi in ponaro
delimi pesmimi. Njen vodja je Aleš Makovac, letos pa vadijo še s poseb
nim zagonom, saj so v Hinjah ustanovili kulturno društvo. Program je 
povezovala Marta Petan, za prijetno vzdušje pa je poskrbel citrar Jože Zajc. 
(Foto: S. Mirtič)
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Zaščita in varnost kot v Evropi
Z novo zakonodajo s področja zaščite in reševanja poskrbeli za večjo varnost in evropsko 

primerljivost - Skupen informacijski sistem - Nov izobraževalni center na Igu

ZBURE - Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Zbure so v so
boto pred gasilskim domom pripravili slovesnost ob prevzemu novega 
gasilskega vozila mercedes, ki se je je udeležil tudi direktor uprave za 
zaščito in reševanje’RS pri ministrstvu za obrambo Bojan Useničnik. 
Nihova uprava je namreč zburskim gasilcem med številnimi drugimi 
sponzorji pomagala pri nakupu novega vozila. Na proslavi je Useničnik 
poudaril, da smo v Sloveniji v zadnjih letih veliko naredili za večjo 
varnost, z novo zakonodajo pa smo postali tudi evropsko primerljivi.

dežurni 
poročajo

ODPELJALI PALETE - Med. 
29. avgustom in 8. septembrom je 
nekdo izpred skladišča Slovenskih 
železnic v Novem mestu ukradel 172 
zamenljivih palet za nalaganje tovo
ra. S tem je Slovenske železnice 
oškodoval za 300 tisočakov.

ZASEGLI SO MU OROŽJE - V 
sredo, 10. septembra, so policisti na 
podlagi odredbe okrožnega sodišča 
v Novem mestu opravili hišno pre
iskavo pri 48-letnem Ž. P. iz Črnom- 
lja ter našli vojaško avtomatsko 
puško znamke MGV176 kalibra 22 
mm z napravo za dušitev zvoka in 
755 nabojev. Policisti so orožje za
segli in zoper lastnika napisali ka
zensko ovadbo zaradi kaznivega 
dejanja nedovoljene proizvodnje in 
prometa orožja ali razstrelilnih 
snovi.

HLADILI RAZGRETEŽA - V 
četrtek, 11. septembra, ob 18. uri so 
črnomaljski policisti do iztreznitve 
pridržali vinjenega 29-letnega S. H. 
iz Coklovcev. Taje dopoldne prete
pel B. B., ker mu je bil dolžen denar, 
popoldne pa je odšel k Z. H. na 
Coklovco, kjer je grozil s pretepom 
in razgrajal okoli odra, kjer je ležal 
mrtev otrok. Ponovno se je stepel 
tudi s B. H., ki je zaradi telesne 
poškodbe iskal zdravniško pomoč.

PRI DELAVCU NAŠEL BOM
BO - V sredo, 10. septembra, nekaj 
po 13. uri je A. M. iz Sečjega sela 
policistom prinesel ročno bombo. 
Povedal je, da jo je našel v potovalni 
torbi J. G.-ja iz Ivančne Gorice, ki 
je bil zaposlen pri njem. Povedal je 
še, da mu je posodil denar in da je 
4. septembra odšel, pri njem pa 
pustil bombo.

NAŠEL BOMBO - V soboto, 13. 
septembra, je M. R. iz Brežic obve
stil policiste, da je pri kopanju ka
nalizacijskega jarka našel bombo. 
Gre za ročno bombo iz 2. svetovne 
vojne.

Pod upravo za zaščito in reše
vanje pa ne sodi le gasilska služba, 
ampak tudi gorska reševalna 
služba, reševalno-potapljaška, 
jamarska služba in civilna zaščita. 
“Po osamosvojitvi Slovenije smo 
najprej pripravili novo zakonoda
jo na tem področju, ki je evropsko 
primerljiva, zgradili pa smo tudi 
nov informacijski sistem,” pove 
Useničnik. V Sloveniji imamo 
tako 13 regionalnih centrov za 
obveščanje, eden je v Novem me
stu, poleg teh pa deluje še državni 
center za obveščanje. Ko kdo 
pokliče na telefonsko številko 112, 
potem v centru glede na vsebino 
klica presodijo in vežejo ustrezno

ROMI BI SE RADI 
KOPALI

CERKLJE - V ponedeljek, 
8. septembra, popoldne se je B. 
M. s traktorjem peljal po kolo
vozni poti v Hrastju proti Cerk
ljam. Takrat so se nasproti z 
osebnim avtom pripeljali štir
je Romi (B. D., H. D., B. D. in 
B. D.), ki so začeli kričati na 
traktorista, naj se umakne s 
poti, drugače bo tepen. Ker je 
bilo na poti dovolj prostora za 
obe vozili, se traktorist ni 
umaknil, to pa je Rome tako 
razjezilo, da so se spravili 
nadenj in mu s kamni razbili 
vetrobransko steklo. Vendar to 
še ni ohladilo jeze Romov. Šli 
so v Bušečo vas 2 in so na 
domačem dvorišču izzivali L. 
M., ki jim ni dovolil, da se 
okopajo v domačem bazenu. 
Romi so ga pretepli, ko pa so 
mu hoteli na pomoč priskočiti 
kopalci iz bazena, so jim Romi 
grozili z lesenimi deskami in 
sekiro. Kljub temu je prevla
dala številčnost, tako da so 
Romi pobegnili. Policisti iz 
Brežic bodo Rome seveda 
ovadili.

DOMA Čl ŠOFERJI IN A VTOMEHANIK1 NAJBOLJŠI - Ob praznova
nju 75-letnice šoferske organiziranosti v Sloveniji v Dolenjskih Toplicah 
sta bila v Novem mestu tudi 16. državno tekmovanje poklicnih voznikov 
in 4. državno tekmovanje avtomehanikov Slovenije, ki se ju je udeležilo 
rekordnih 136 tekmovalcev. Kljub hudi konkurenci so se gostitelji (ZŠAM 
Novo mesto) najbolj izkazali in v skupni razvrstitvi poklicnih voznikov ekip
no osvojili prvo mesto. Prav tako je med avtomehaniki in avtoelektrikarji 
med 10 ekipami slavila domača ekipa, drugi so bili Ljubljančani, tretja 
ekipa ZŠAM Gorjanci, četrti ZŠAM Krško, peti pa so bili člani ZŠAM 
Črnomelj - Metlika. Nekaj najboljših uvrstitev: v kategoriji tovornjakov do 
5 ton je bil Matija Blatnik drugi, v kategoriji avtobusov je bil Franc Kast- 
revc tretji, med avtomehaniki sta Matjaž Avsenik in Anton Debevc zased
la drugo oziroma tretje mesto, med avtoelektrikarji pa je zmagal Primož 
Tratar, 2. je bil Marjan Mržljak. (Foto: T. G.)

Z MOPEDOM PRED AVTO 
; V sredo, 10. septembra, ob 16.55 
je 7-letni A. M. iz Črnomlja zape
ljal kolo z motorjem iz dvorišča 
stanovanjske hiše na Čopovi ulici 
na glavno cesto in s tem zaprl pot 
vozniku osebnega avta, 42-letne- 
mu J. P. iz Črnomlja, ki je ravno 
takrat pripeljal po prednostni ce
sti. J. P. je zaviral in se umikal, ven
dar je vseeno trčil v mopedista. 
Tega so zaradi hudih poškodb 
odpeljali v novomeško bolnišnico.

MOTORJA NI MOGEL OB- 
VADAT1 - V četrtek, 11. septem
bra, ob 15.45 je 21-letni M. Z. iz 
Dečje vasi vozil motorno kolo iz 
Mirne Peči proti Trebnjemu. Na 
Dolenjih Ponikvah je vozil z ne

primerno hitrostjo, in ko se ie 
srečal z osebnim avtom, zapeljal s 
ceste. Nekaj metrov je vozil po 
travniku, nato pa z motorjem 
preskočil večji kup zemlje, padel 
in še nekaj metrov drsel. Motorist 
se je pri tem hudo poškodoval.

ZBILA PEŠKO - V nedeljo, 14. 
septembra, ob 9.50 je 26-letna S. 
S. peš prečkala vozišče po zazna
movanjem prehodu za pešče. Th- 
krat pa je vanjo z golfom trčila 31- 
letna J. N. Peška je bila na srečo 
le lažje poškodovana, vendar je 
voznica golfa odpeljala naprej. 
Čez dve uri se je sama javila na 
policijski postaji, vendar se bo 
morala zglasiti tudi na sodišču, saj 
poškodovanki ni nudila pomoči.

službo. “Včasih je imela vsaka 
služba svojo številko, nekateri 
ljudje pa so v stiski poklicali kar 
policijo. Danes je zadeva poeno
stavljena, službe pa se med sabo 
dopolnjujejo,” razlaga Useničnik.

V zadnjih letih si uprava priza
deva vzpostaviti tudi red pri 
opremljanju teh služb z enotno 
opremo, ki bo učinkovitejša in 
tudi cenejša. Največ težav pa je 
prav pri opremljanju gasilskih 
društev, ki imajo zelo različno 
opremo, saj so jo nabavljala na 
različne načine.

“Z novim zakonom je urejen 
tudi sistem financiranja teh služb. 
Občine dobijo zagotovljen denar 
v okviru javne porabe. Višina pa 
je odvisna od ogroženosti občin. 
Za naloge širšega pomena je 
poseben denar zagotovljen tudi v 
okviru državnega proračuna, ob
staja pa tudi požarni sklad, v kate
rega prispevajo delež od premij 
zavarovalnice, za razdelitev de
narja pa skrbi poseben vladni od
bor,” je povedal Useničnik.

Velika pridobitev je tudi novi 
izobraževalni center na Igu, kjer 
se lahko izobražujejo ljudje, ki 
delajo v omenjenih zaščitno-

reševalnih službah, npr. gasilski 
častniki. Vrhniški izobraževalni 
center je eden najbolje oprem
ljenih centrov v Evropi.

J. DORNIŽ

Našli še posušeno 
konopljo z Rateža

Dopolnjena ovadba
NOVO MESTO - Pisali smo že, 

da so novomeški kriminalisti na 
Ratežu pri Antonu Gazvodi pože
li okoli 30 tisoč sadik konoplje, 
kar je sprožilo precej burnih raz
prav tudi o starem in novem, še 
neprejetem zakonu o mamilih. Ne 
glede na to so policisti naredili, 
kot jim veleva zakon, očitno pa se 
zgodba o konoplji z Rateža še ne 
bo zaključila.

Delavci UNZ Novo mesto so 
namreč pred kratkim opravili še 
dve hišni preiskavi pri S. P. in S. K. 
iz Novega mesta, našli pa so 30 
gramov posušenih vršičkov ko
noplje in sadiko, težko 136 gra
mov. Lastnika konoplje sta pove
dala, da jima jo je dal (zastonj) 
Gazvoda, da bi poizkusila, ali gre 
za konopljo s stranskimi učinki, 
zaradi česar so kriminalisti dopol
nili ovadbo še s členom kazen
skega zakonika, ki govori o omo
gočanju uživanja mamil in pred
videva zaporno kazen od tri mese
ce do pet let.

Traktor ga je povozil
Dve delovni nezgodi: delavca je stresla elektrika, na 

kmetiji pa traktor zapeljal čez Senovčana

POSAVJE - Prejšnji teden 
sta se v Posavju zgodili dve de
lovni nezgodi, ki pa sta se na 
srečo končali brez smrtnih 
žrtev.

Tako so v torek popoldne 
delavci prenavljali zgradbo 
bivšega podjetja Kovinoplast. 
Ko je 22-letni G. H., državljan 
Zveze republike Jugoslavije, 
skušal preliti beton iz mešalca 
v samokolnico, ga je, ko je pri
jel za kovinski obroč, začel tre
sti električni tok. Sodelavec je 
takoj odklopil električni tok in 
fantu, ki je obležal na tleh, 
pomagal. Kasneje so ga odpe
ljali v brežiško bolnišnico. Prve 
ugotovitve kažejo, da je prišlo 
do delovne nezgode zaradi 
nestrokovnega priklopa elekt

rične napeljave.
V sredo je na Senovem 64- 

letni Ivan M. pod kozolcem na 
svoji domačiji na traktor pri
ključil stroj za ličkanje koruze. 
Ko je priključil kardansko gred, 
je z roko segel v notranjsost in 
s pritiskom na gumb traktor 
spravil v pogon. Ker traktor ni 
bil v prostem teku, temveč v 
hitrostni prestavi, je speljal z 
mesta, izpulil kardansko gred iz 
stroja za ličkanje, pri tem pa z 
zadnjim kolesom Ivana povozil. 
Traktor se je nato peljal še 300 
metrov, nato pa trčil v sosedo
vo gospodarsko poslopje. Ivan 
se je pri tem hudo poškodoval 
in se zdravi v novomeški bol
nišnici.

T. G.

po dolenjski 
deželi

• Žeja je huda reč. Prejšnji 
teden je bila pri 20-letnem S. 
J. iz okolice Šmarjeških Top
lic ter leto mlajšima M. B. in 
G. V. iz Metlike žeja tako 
močna, da so morali ob pol 
šestih zjutraj splezati skozi 
okno v trgovino Mercator 
bife delikatesa. Njihova strast 
do pijače je bila tako huda, 
da so jo spremljali celo glas
ni vzkliki, ki pa niso ostali 
brez odziva. Slišala jih je 
namreč občanka, ki je začela 
kričati nanje, a so vseeno 
pobegnili, s seboj pa so od
nesli le nekaj pločevink piva 
in čokolade. Policisti so mla
deniče na podlagi dobrega 
opisa prijeli, očitno pa jim 
žeje takrat še ni uspelo po
gasiti, saj so pivo ravno ob 
prihodu policistov hladili v 
potoku.
• Policistom ob meji zadnje 
mesece veliko dela povzroča
jo ilegalci. Ti so zelo vztrajni, 
saj v primeru, da padejo v 
roke pravice in se morajo vr
niti, poskušajo srečo znova in 
znova. Sobota, 13. t.m.jebila 
nesrečna za- Romuna, ki je 
poskušal v Slovenijo pripoto
vati pod sedežem v kupeju 
vagona. Obljubljeno deželo 
Italijo so mu vsaj za nekaj 
trenutkov izbili iz glave poli
cisti v Dobovi.
• Upanje so nekoliko dlje 
gojili trije Romuni, ki so pre
ko slovensko-hrvaške meje 
na Gorjancih prišli do vasi 
Planina.w Pot so nadaljevali 
peš do Črneče vasi, kjer so 
prespali na kozolcu, zjutraj 
pa so se napotili proti Ko
stanjevici. Pot ni trajala dol
go, ker so jih policisti po hi
trem postopku vrnili na Hr
vaško.

Potnica na 
avtobusu 

ostala brez prsta
v

Šofer odpeljal
URŠNA SELA - V sredo, 

10. septembra, se je zgodila 
precej nenavadna nesreča, v 
kateri je potnica, ki je poto
vala z avtobusom, ko je izsto
pala, ostala brez prsta, česar 
pa voznik avtobusa ni opazil 
in je peljal naprej.

Ob 14.40 je 47-letni F. K. iz 
Uršnih sel vozil avtobus iz 
Novega mesta proti Uršnim 
selom. Tam je ustavil in iz av
tobusa je zadnja izstopila 40- 
letna domačinka J. R Med 
izstopanjem seje s prstanom, 
ki ga je imela na prstancu 
leve roke, ne da bi vedela, 
zataknila za križni vijak na 
objemki kovinske konstruk
cije. Ko je J. P. stala tik ob 
vratih avtobusa in je imela 
roko še v avtobusu, je voznik 
zaprl vrata in speljal, ne da bi 
se prepričal, če so vsi potniki 
varno izstopili.

J. P. je mislila, da ji roko 
drži le sila vrat, zato je, ko je 
avtobus že speljal in se je 
bala, da jo bo vlekel za seboj, 
močno potegnila, pri tem pa 
ji je odtrgalo prst. Voznik se 
je za trenutek ustavil, vendar 
ko je videl, da seje potnica že 
oddaljila od vrat, odpeljal, ne 
da bi preveril, kaj seje zgodi
lo. Na naslednji postaji je 
potnik, ki je sedel zadaj, opa
zil odtrgan prstanec s prsta
nom in ga prinesel vozniku, 
ki pa je ldjub temu nadal jeval 
vožnjo.

J. P. se zdravi v novomeški 
bolnišnici, policisti pa bodo 
zoper voznika napisali ka
zensko ovadbo.

VLOMILCA NAŠLI

NOVO MESTO - V soboto, 13. 
septembra, nekaj pred tretjo 
ponoči je nekdo v Smolenji vasi 
vlomil v trgovino Pod lipo ter 
ukradel blagajno, suhomesnate 
izdelke in več cigaret. Lastnico J. 
D. iz Petelinjka je oškodoval za 
200 tisočakov. Vlom je opazil 
občan, ki je o tem obvestil poli
ciste, ti pa so že naslednjega dne 
odkrili osumljenca, 21-letnega B. 
N. iz Novega mesta.

VOLKSWAGNOVA KARAVANA - Prejšnji četrtek se je na poti po Slove
niji v Novem mestu ustavila Volksvvagnova karavana. V karavani je bilo 
10 Volkswagnovih bolje opremljenih avtomobilov, od najmanjšega Pola do 
enoprostorske limuzine Sharan. Zanimanje za avtomobile in testne vožnje 
z njimi je bilo veliko, novomeški del prireditve je pripravila Avtohiša Berus, 
pooblaščeni serviser in prodajalec Volkswagnovih avtomobilov na tem 
območju. (Foto: A. B.)

Avtocesta bo na desni strani Save
Brežiški občinski svet na izredni seji o gradnji bodoče svtomobilske ceste med 
Obrežjem in Krško vasjo - Kje bo cesta na Čatežu? - Bi umik ceste tudi škodil? ^

ČATEŽ OB SAVI - V tukajšnjem Petrolovem motelu se je sestal v 
ponedeljek na 5. izredni seji občinski svet Brežice in razpravljal o grad
nji bodoče avtomobilske ceste na odseku med Obredjem in Krško vas
jo. Po občasno burni razpravi so svetniki umirili besedo in izmed dveh 
povsem neenakih različic avtocestne trase izbrali tisto, ki jo bodo 
načrtovalci poslej podobno obdelali.
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AVTO JE 
PREPOLOVILO

JUGORJE - V ponedeljek, 
15. septembra, nekaj po 6. 
uri qutrqj je 27-letni Vinko 
Š. iz Kloštra vozil opel kadett 
od Metlike proti Novemu 
mestu. Pri Jugorju ga je 
zaradi prehitre vožnje obrni
lo za 90 stopinj, takrat pa je 
nasproti z mercedesom pri
peljal 32-letni Milan D. iz 
Hrvaške. Ta je zaviral in 
zapeljal s ceste, vendar trka 
ni mogel preprečiti. Trtenje 
je bilo tako silovito, da je 
opla prepolovilo, Vinko Š. pa 
se je pri tem hudo poško
doval.

Občinski svet se je z glasova
njem odločil za gradnjo avomobil- 
ske ceste nekako ob obstoječi 
magistralni cesti, tj. po desni stra
ni Save. S tem je dokončno zavr
nil predlog, naj bi bodočo hitro 
cesto na območju Čateža postavili 
na levo stran Save. Svetniki so s 
takim sklepom soglašali s stali
ščem odbora za urbanizem in 
okolje, ki je zapisal, da sta “od 
vseh predlaganih različic levo- 
brežni najmanj realni”. Omenje
ni odbor je tudi menil, in to so s 
sklepom podprli tudi svetniki, da 
je doslej predlagani način gradnje 
bodoče avtoceste sprejemljiv na 
odseku med Obrežjem in nase
ljem Prilipe, medtem ko predla
gane rešitve za cestni del med Pri- 
lipami in Krško vasjo ne zajema
jo vsega tistega, kar so tukašnji 
domačini vpraševali in zahtevali v 
javnih razpravah. Odbor je tudi 
zapisal, da morajo načrtovalci av
toceste posebej natančno premis
liti, kako bodo bodočo prometni
co speljali skozi naselje Čatež. 
Domačini zahtevajo zase tudi po 
dokončanju ceste ugodne bivalne 
pogoje in možnosti za razvoj na

selij.
Občinski svet je glasoval tudi za 

pisni županov predlog, s katerim 
slednji opozarja izdelovalce cest
ne dokumentacije na obveznosti 
do prebivalstva na območju hitre 
ceste. Kot je v tem gradivu zapi
sal župan, mora izdelovalec cest
ne dokumantacije podrobno pro
učiti vplive na okolju ob vsej ce
sti. Izboljšati mora sedanje stanje, 
pri čemer mora povabiti k besedi 
tudi domačine iz krajevnih skup
nosti ob bodoči cesti. Kot opozar
ja župan, so lokalne skupnosti 
navedle k obstoječi dokumentaciji 
vrsto pripomb in zahtev, med 
drugimi tudi, da prebivalstvo na 
območju Jesenic na Dolenjskem 
zahteva od investitorja dve ben
cinski črpalki, odprti za domačine. 
Svetnik Miha Škrlec, ki je tudi 
zahteval v imenu domalčinov 
črpalki, se je med drugim zavzel 
za posodobitev sedanje regional
ne ceste od Brežic proti Jeseni
cam, ki je v nezavidljivem stanju.

Čatež ob Savi vztraja, kot je 
povedal Milan Jamnik, predsed
nik čateškega odbora za avtoce
sto, da bi hitra cesta obšla vas. To
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stališče dejansko pomeni podporo 
predorski različici. Podobno je 
menil tudi svetnik Jernej Zorko. 
Borut Mokrovič, direktor Term 
Čatež, je vprašal, ali res treba za 
vsako ceno potiskati ceste v pre
dor, saj bi cesta, ki bi obšla Čatež, 
odpeljala turiste mimo kraja. 
Mogoče bi bilo pametnejše, ko bi 
domačini pustili cesto skozi vas in 
zahtevali odškodnino, je razprav
ljal Mokrovič. V podtonu raz
prave Janeza Ivšiča, vodje Petro
lovega čateškega motela, je bilo 
čutiti zaskrbljenost, češ, motel bo 
ostal brez dela, če se bo avtomo
bilska cesta skozi predor odmak
nila od sedanje magistralke, ob 
kateri posluje omenjeni gostinski 
lokal z bencinskima črpalkama.

Razpravljalci so med drugim 
spraševali, kako bi predvideni 
bodoči predor vplival na podzem
ne hladne in tople vode na tem 
območju, ali bi bila koncetracija 
plinov na izhodu iz tunela spre
jemljiva z zdravstvenega vidika, 
kje natančno naj bi se končal pre
dor.

Jože Novak, direktor Urada RS 
za prostorsko planiranje, je zatr
dil, da strokovnjaki poznajo teh
nične rešitve, s katerimi lahko 
znatno zavarujejo okolje pred 
motečimi vplivi avtomobilske 
ceste.

M. LUZAR

DOLENJSKI LIST



ROKOMET

Celjani skozi 
šivankino uho
Dobra predstava trebanjskih 

rokometašev
TREBNJE - Kakih 700 gledalcev 

v trebanjski športni dvorani je bilo 
navdušeno nad dobro igro domačih 
rokometašev. Ti so imeli v precepu 
svetovno znane Celjane, ki so se 
pred porazom rešili tako rekoč skozi 
šivankino uho. Trebanjski rokome
taši z novimi pridobitvami se niso 
ustrašili Pivovarne Laško, ki je 
malce podcenjevala gostitelje, ven
dar so ti pokazali, kaj zmorejo: dobi
lo so prvi polčas (12:11), nato pa so 
Celjani ubrali drugačne note, ven
dar jim ni šlo tako od rok, kot so 
pričakovali. Vendar je prevladala 

- mednarodna izkušenost ene naj
boljših ekip v Evropi in točki sta šli 
v Celje. Sevničani so gostovali na 
drugem koncu Slovenije, v Slovenj 
Gradcu, in so tekmo z domačim 
Preventom izgubili s 29:26 (11:13). 
Sevničani so v prvem polčasu vodili 
z dvema goloma prednosti, vendar 
potem niso več vzdržali pritiska 
domačih rokometašev, ki so morali 
za vsako ceno zmagati.

PRULE 67: ŠKOFLJICA 
26:30 (13:13)

KOŠARKA i

Na štartu se 
je zataknilo
Košarkarji Krke doživeli 

poraz v Postojni
POSTOJNA - Od košarkarjev 

Krke, ki so se v prestopnem roku 
precej okrepili, smo morda na štar
tu novega državnega košarkarskega 
prvenstva pričakovali več. V Po
stojno smo jih spremljali z velikim 
upanjem, da se bodo, če ne bodo 
dosegli zmage, vsaj predstavili z 
dobro košarkarsko predstavo. Ko
šarkarji, ki jim ne gre oporekati 
kvalitete, so na tujem igrišču zaigrali 
zmedeno in z veliko tremo, kar so 
izkušeni gostitelji izkoristili in zma
gali s 85:74 (38:35). Novomeščani so 
se dobro držali v prvem polčasu, ko 
je bilo gostitelje še strah, potem pa 
so prišli do svoje igre in zanesljivo 
zmagali. Košarkarji Krškega ga so 
gostovali v Idriji in tekmo izgubili s 
73:66 (28:29), vendar so drago pro
dali svojo “kožo”. Po “uspavanki” v 
prvem polčasu, ko so Krčani vodili, 
se je igra v nadaljevanju razživela in 
gostitelji so po zaslugi izkušenega 
Rupnika zmagali. Z malo več sreče 

'bi se Krčani lahko vrnili domov z 
dvema točkama.

NOGOMET

Polovični uspeh 
na tujem

Elan remizirali v Šmartnem
NOVO MESTO - Remi na tujem 

terenu je kot zmaga na domačem 
igrišču. Nogometaši Elana so v 
nedeljo gostovali v Šmartnem ob 
Paki, kjer so se srečali z gostitelji 
Esotech Šmartno. Čeprav so go
stitelji imeli več od igre, kar petkrat 
so zadeli vratnico, so Novomeščani 
z požrtvalno igro dosegli delitev 
točk. Uspeh je toliko večji, ker se 
gostje tudi po dvakratnem vodstvu 
domače ekipe niso predali in so se 
borili do zadnjih minut. Nagrada za 
to je delitev točk. Strelca za Novo- 
meščane sta bila Rodič in Gorišek, 
ki ga je trener Sivko postavil v eki
po šele v drugem polčasu, ko je na
domestil Benkiča. Prihodnjo nede
ljo bo Elan na domačem igrišču ig
ral z BST Domžale, ki je na lestvici 
mesto pred Novomeščani, ki so zdaj 
šesti.

S. DOKL

DOLENJSKI LIST
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MEDNARODNI A TLETSKI MITING V BREŽICAH je pritegnil ve
liko atletov iz slovenskih in hrvaških atletskih klubov. Organizatorji 
so pripravili tudi tek na 200 m z ovirami, ki se le redkokdaj pojavlja 
na naših tekališčih. Na sliki: boj deklet za čim boljšo uvrstitev. (Foto: 
S. Dokl)

V Brežicah več rekordov
Na 13. mednarodnem atletskem mitingu v Brežicah 
Lidija Novak in Primož Kozmus postavila rekorde

BREŽICE - Mednarodni at
letski miting, ki gaje pripravil AK 
FIT Brežice, je postregel z dobro 
atletiko. Med drugim sta bila 
dosežena dva državna rekorda v 
kladivu, dosegla sta ga Lidija No
vak in Primož Kozmus, padlo pa 
je tudi več rekordov štadiona.

Rezultati - ženske: 100 m - L 
Matul (Kladivar) 12.96, 2. Nose 
(Šentj.) 13.23; 400 m - L Krajčič 
(Pomurje) 1:03.12, 2. Radej 
1:04.78,3. Pungerčar (obe Sevni
ca) 1:05.15; 800 m - 1. Roman 
(Pomurje) 2:09.32, 2. Radišek 
2:20.27, 3. Zakrajšek (obe Sev.) 
2:22.63; 200 m ovire - 1. Čepin 
(FIT); višina - L Volk (Olimpija)
I. 70; daljina -1. Čarman (Triglav) 
5.36, 2. Nose (Šentj.) 5.31, 3. 
Blatnik (Krka) 5.25; troskok - 1. 
Blatnik 12.05, 2. Miladinovič
II. 03, 3. Bukovec (vse Krka) 
10.57; palica - 1. Medvešek

(ŽAK) 3.30; krogla - 1. Erjavec 
(Olim.) 15.55; kopje - 1. Čepin 
(Brež.) 32.90; disk - 1. Erjavec 
(Olim.) 45.48; kladivo - L Koz
mus (Brež.) 50.28; kladivo (3 kg) 
-1. Novak (Brež.) 53.50.

Moški: 100 m -1. Lazar (Vrh
nika) 11.36, 2. Vrtačič (Šentj.) 
11.37; 400 m - 1. Juričič (Hrva
ška) 47.94; 1500 m - 1. Tomič 
(Krka) 3:53.19, 2. Grojzdek 
(Sev.) 3:59.37; 200 m ovire - L 
Juričič (Hrv.) 24.14; višina - 1. 
Prezelj (Triglav) 2.05; daljina -1. 
Oberauner (ŽAK) 7.27,2. Šimu- 
nič (Dol. Topi.) 6.88; troskok -1. 
Šimunič (Dol. Topi.) 14.84; pali
ca - L Novak (FIT) 4.60; krogla - 
1. Vodovnik (S. Bistrica) 17.25; 
kopje - 1. Teršek (Klad.) 72.60; 
disk - 1. Primc (Krka) 61.18; 
kladivo - 1. Svedrovič (Hrv.) 
68.44, 2.Kozmus 60.26, 3.Kevo 
(oba FIT) 60.18 m. S. DOKL

V Celju Krka na drugem mestu
Primc še v dobri formi, disk zalučal 62.22 m - Prva tudi 

zaprekaša Jankovičeva in Murn ter Tomič

CELJE - Atletski klub Kladivar - 
Cetis je pripravil člansko državno 
ekipno atletsko prvenstvo, kjer so 
atleti novomeške Krke dosegli 
drugo, atletinje pa tretje mesto. 
Atleti Krke so dosegli pet posamič
nih zmag, najbolj vreden pa je 
dosežek Igorja Primca v disku; s 
takšnim rezultatom bi se v Atenah 
uvrstil celo v finale najboljših me
talcev diska na svetu. Ravno tako 
velja omeniti dober dosežek Tomiča 
(800 in 1.500 m), Katke Jankovič na 
100 m z ovirami, kjer je zmagala v 
odsotnosti Brigite Bukovec, in An
dreja Murna, kije zmagal na 110 m 
ovire. Zelo razveseljivo je, da je 
Krkina ženska štafeta 4 x 100 m ved-

Z GORSKIMI KOLESI NA MIR
NO GORO - Na letošnjem drugem 
vzponu s kolesi na Mimo goro, je 
kljub močnemu dežju v nedeljo, 14. 
septembra, nastopilo 51 kolesarjev. 
Najvzdržliivejši in najhitrejši je bil 
Boštjan Saver iz Semiča, ki je 18 
kilometrov dolgo progo prevozil v 
eni uri in petih minutah. V svoji sta - 
rostni kategoriji so zmagali še Peter 
Jaklič iz Metlike, Anton Potočnik z 
Uršnih sel ter Anton Selan. Pri de
kletih ni imela konkurence Kristina 
Zajc iz Črnomlja, saj je nastopila 
sama. Na sliki: tekmovalci so 
nastopali v nemogočih vremenskih 
razmerah. (Foto: B. Šaver).

no hitrejša, kar je dokazala tudi s 
prvim mestom v Celju. Udeležba 
najboljših atletov je bila zeko okr
njena, pozna se, da se atletska sezo
na nagiba h koncu.

Bojši rezultati Krkinih atletov - 
ženske: 100 m ovire - 1. Jankovič 
14.39; 4 x 100 m: 1. Krka 50.61; 
troskok: 3. Blatnik 12.10; moški: 100 
m - Božič 10.57; 200 m - 2. Božič 
22.33; 110 ovire -1. Murn 14.99; 800 
m - 1. Tomič 1:52.62; 1500 m - 1. 
Tomič 4:01,27; disk -1. Primc 62.22 
m.

Vrstni red ekip - moški: 1. Kladi
var - Cetis 17.336, 2. Krka 16.336; 
ženske: 1. ŽAK Ljubljana 13.525,3. 
Krka 11.471.

S. D.

GORENJE: ATP 
DOBOVA 22:16 (11:5)
VELENJE - Rokometaši Dobo

ve so gostovali pri Gorenju v Vele
nju, ki sodi med boljše udeležence 
novega državnega prvenstva. Prve 
minute srečanja so bile za Dobov- 
čane katastrofalne, saj so gostitelji 
vodili z 9:2, podobna slika se je po
javljala ves prvi polčas, saj so gostje 
dosegli vsega pet zadetkov. V nada
ljevanju srečanja so se Dobovčani 
prebudili. Zmanjšali so rezultat na 
14:10, kaj več pa se ni dalo, saj so 
varovanci trenerja Toneta Tislja še 
pravi čas “pritisnili na plin”. Poraz 
s šestimi goli razlike (22:16(11:5) ni 
nobena katastrofa, kaže pa, da ima
jo rokometaši iz Dobove svojo igro, 
ki jo bodo prav gotovo uveljavili v 
prihodnjih srečanjih, verjetno že v 
soboto, ko na svojem igrišču gosti
jo ekipo Prule 67. Strelci: Džapo 5, 
Begovič 4, Voglar 1, Deržič 3, Kra
njc 1 in Levec 2.

4. ŠTUDENT OPEN V 
TENISU

NOVO MESTO - Društvo novo
meških študentov organizira 4. Štu
dent open v tenisu, ki bo na teniških 
igriščih v Portovalu v petek, 19. sep
tembra, ob 9. uri.

Sevničar Veber prijetno presenetil
Na pionirskem prvenstvu Slovenije nastopilo 360 mladih atletov - Najbolj se je izkazal 

Sevničan Borut Veber pa tudi atletinji Manja Praznik in Maja Nose.
NOVO MESTO - Za zaključek letošnje atletske sezone v Novem mestu 

smo na štadionu v Portovalu lahko dva dni spremljali tekmovanja 
najboljših slovenskih pionirjev in pionirk. Organizator, AK Krka, je imel 
veliko težav, daje izpeljal več kot 500 štartov, saj tajto množičnega odziva 
mladih atletov niso pričakovali.

V množici atletov so pomebno 
vlogo odigrali tudi tekmovalci iz 
Sevnice, Novega mesta, Brežic in 
Šentjerneja. Zlasti so prijetno pre
senetili atleti iz Šentjerneja, ki so 
drugi dan tekmovanja osvojili kar tri 
prva mesta, in to z zelo dobrimi re
zultati. Med našimi atleti velja

BALINARJI SO ZELO 
AKTIVNI

NOVO MESTO - Čeprav se bali
narska sezona počasi približuje h 
koncu, so dolenjski balinarji zelo 
aktivni. V zadnjem času smo na 
našem koncu imeli štiri turnirje. Na 
prvem, ki ga je v Kočevju pripravil 
BK Sodček iz Kočevja, je bil vrstni 
red naslednji: 1. BK Krmelj, 2. BK 
Krško, 3. BK Gradišče, 4. BK Sod
ček itd. Na podobnem turnirju, ki ga 
je pripravil BK Valerija v Kočevju, 
so balinarji dosegli naslednje rezul
tate: 1. BK Dana (Mirna), 2. BK 
Krmelj, 3. BK Dolenja vas, 4. BK 
Sodček. Tlirnir balinarskih dvojic je 
pripravil BK Cestar iz Novega me
sta: rezultati: L Kebelj - Klemenčič,
2. Klobučar - Debevc, 3. Pirc - 
Kočevar in 4. Berus - Mihalič. Na 
turnirju posameznikov, ki gaje pri
pravil BK Dolenja vas, je bil vrstni 
red naslednji: 1. Žorko, 2. Zajc (oba 
Dol. vas), 3. Klobučar (BK Čestar) 
in 4. Špehar (BK Valerija).

RUDI MRAZ

omeniti zlasti Sevničana Boruta 
Vebra, ki je premočno zmagal v

KOČEVJE: VEGRAD 
31:29 (19:10)

RIBNICA - Gostiteljice so v 6. 
minuti prvič povedle s 5:4 in z 
delnim izidom 7:0 sredi prvega 
polčasa povsem strle neizkušene 
gostje, ki so se visokega poraza 
reševale z obrambo 3-3. Ravno v 
njihovem najmočnejšem “orožju” 
so naredile največ napak, za name
ček pa so bile zelo neprevidne v na
padu, saj so jim hitre Kočevke pre
stregle nešteto žog. Po zanesljivem 
vodstvu 19:10 so imele Mikulinove 
varovanke v 28. minuti 11. zadetkov 
razlike. Kazalo je na polom Vele
njčank, ki so bile razpoloženim 
domačinkam zgolj tarča, a se je pri 
tem izidu tehtnica nagnila v prid 
Velenjčank, ki so s hitro igro zmanj
šale visoko vodstvo. V 57. minuti so 
se približale le na dva zadetka raz
like, a presenečenja ni bilo, saj so 
imele Kočevke veliko zalogo. Z 
nekoliko resnejšim “obnašanjem” 
pa bi si več kot zasluženo priigrale 
prvo in pomembno zmago. Trener
ju Mikulinu ni bilo jasno, kako so 
njegove varovanke zlahka izpustile 
visoko vodstvo. Kljub temu pa je bil 
več kot zadovoljen, saj je led uspeš
no prebit.

M. GLAVONJIČ

OBETAVNI ATLETINJI - Manja Praznik (na levi) in Maja Nose sta na 
prvenstvu pokazali svojo nadarjenost. (Foto: S. Dokl)

dveh najdaljših tekaških disciplinah, 
Šentjernejčanko Majo Nose, ki se 
razvija v odlično šprinterko, in 
končno še Manjo Praznik, kije zma
gala na ovirah, bila pa je dobra tudi 
v skoku v daljino.

Rezultati - pionirke: 80 m ovire - 
1. Praznik (Krka) 12.58; 300 m - 1. 
Klemen (Celje) 41.63; 1000 m - 1. 
Oset (Šentjur) 3:03.46; 4 x 100 m - 
1. Olimpija 51.06, 3. Šentjernej 
51.59; daljava -1. Vukmirovič (Ko
per) 560, 2. Nose (Šentjernej) 552,
3. Praznik (Krka) 524; palica -1. N. 
Vareško 2.45, 2. T. Vareško (obe 
Brežice) 2.55; kladivo -1. Obštetar 
(ŽAK) 35.10; disk - 1. Obštetar 
(ŽAK) 33.58; 60 m -1. Nose (Šentj.) 
8.02; 600 m - 1. Klemen (Celje) 
1:38.00; 4 x 300 m - l.ŽAK 12:59.06,
4. Krka 3:03.23; kopje - L Majcen 
(Celje) 35.64, 2. Cigoja (Krka) 
34.86; krogla - 1. Obštetar (ŽAK) 
12.24; višina - 1. Žnidaršič (Šentj.) 
1.66.

Pionirji: 100 m ovire: 1. Žerjav 
(Brežice) 14.46, 300 m - 1. Fakin 
(ŽAK) 36.73, 2. Bukovec 37.58, 3. 
Pust (oba Krka) 37.71; 1000 m -1. 
Veber (Sevnica) 2:36.48; 4 x 100 m 
- 1. ŽAK I 45.41, 3. Krka 46.12; 
višina - 1. Tomažin (ŽAK) 1.84, 2. 
Rebernik (Krka) 1.84; kopje - 1. 
Zupanc (Olimpija) 56.12,3. Bradač 
(Dol. Toplice) 51.28; krogla - 1. 
Šbogar (N. Gorica) 14.65; 60 m - 1. 
Cegnar (ŽAK) 7.39, 2. Bukovec 
(Krka) 7.41; 2000 m -1. Veber (Sev.) 
5:52.88; 4 x 300 m - 1. ŽAK I 
2:32.62,2. Krka 2:35.30; daljina -1. 
Kralj (Šentj.) 613, 2. Konda (Dol. 
Topi.) 604; palica - 1. Kebe (ŽAK) 
3.20,2. Jeralič (Krka) 3.10; kladivo 
-1. Herakovič (Brež.) 48.40,3. Vod- 
pivec (Brež.) 33.58; disk - 1. Jeršin 
(Olim.) 45.26.

SLAVKO DOKL

NOVOMEŠČANI 
DOLENJSKI PRVAKI
NOVO MESTO - Kegljači Nove

ga mesta so na kegljišču pri Vod
njaku v Novem mestu za pet kegljev 
ugnali drugoligaško ekipo črnomelj- 
skega Rudarja in tako osvojili naslov 
prvaka Dolenjske v borbenih parti
jah. Na tretje mesto se je uvrstila 
ženska ekipa trebanjskega Merca
torja. Vrstni red: 1. KK Novo mesto 
(Bruner, Štanc, Mišura, Blažič, 
Miklavčič in Brulc) 517 podrtih keg
ljev, 2. KK Rudar 512, 3. KK Mer
cator Trebnje 383, 4. KK Metlika 
372.

N. G.

Revija pionirskega šaha
Največ znanja pokazali Krčanki - Odlična organizacija

NOVOMEŠKE
ODBOJKARICE

DRUGE
NOVO MESTO - Odboj

karski klub TPV Novo mesto 
je pripravil 5. mednarodni 
odbojkarski turnir za pokal 
Novega mesta. V konkurenci 
štirih klubov so odbojkarice 
TPV Novo mesto pokazale 
dobro odbojko, vendar vseeno 
niso bile kos razigranim Mari
borčankam, ki so z veliko pre
močjo osvojile pokal. Pri No- 
vomeščankah je prijetno pre
senetila Špela Petač, ki se je v 
Novo mesto preselila z Bleda. 
Rezultati: TPV Novo mesto : 
ATSC 3:0 (4,4,3), Infond Bra
nik : Dubrovniška banka 3:0 
(6,7,10), Dubrovniška banka : 
ATSC 3:1 (12, -12,14,9) in In
fond Branik : TPV Novo me
sto 3: 0 (5,6,6). Vrstni red: 1. 
Infond Branik (Maribor), 2. 
TPV Novo mesto, 3. Dubrov
niška banka (Dubrovnik), 4. 
ATSC (Celovec).

URŠKA IN NEJC 
ZMAGALA V 
LJUBLJANI

LJUBLJANA - Mirnski ig
ralci badmintona so sodelova
li na turnirju YONEH OPEN 
Olimpije v Ljubljani, kjer sta 
zmagala v konkurenci igralcev 
do 14. leta Nejc Vojnovič in 
komaj 11-letna Urška Silve
ster. Velik uspeh sta dosegla 
pri članih tudi Aleš Murn in 
Urška Plahutnik, ki sta se 
uvrstila v finale, tam pa sta 
morala priznati premoč drugih 
igralcev. Tomovova igralca Bo
jan Kolenc in Nejc Vojnovič sta 
igrala tudi v dvojicah in sta se 
ravno tako prebila do finala.

M. Č.

NOVO MESTO - Šahovski 
klub Novo mesto je pod okriljem 
Šahovske zveze Slovenije pri
pravil dvodnevno 4. kvalifikacij
sko tekmovanje v pospešenem 
šahu, kjer so se dekleta in fantje, 
stari 12 in 14 let, borili za sodelo
vanje na svetovnem šahovskem 
prvenstvu mladih, ki bo od 4. do 
8. februarja v Parizu (Eurodis- 
neyland). V množici šahistov 
tako je v kategorji do 12. leta bilo 
kar 59 šahistov - je nastopilo tudi 
veliko šahistov iz Dolenjske. 
Težko bi napisali vse naše uspeš
ne šahiste, vendar velja omenit 
Novomeščana Milana Radomir
ja, ki je bil med dvanajstletniki 
peti; njegovi vrstnici Krčanki

Mirela Ahmatovič in Sanja Žni
deršič sta bili drugi oz. tretji; v 
kategoriji starejših fantov (do 14 
let) se je spet proslavil Krčan 
Gorazd Novak, ki je bil četrti. 
Med štirinajstletniki ni bilo pre- ' 
tirane udeležbe, nastopilo je vse
ga trinajst deklet, med njmi tudi 
Mirnopečanki Simona Bobnar in 
Karmen Ajdič, vendar sta nasto- ! 
pili brez večjega uspeha. Orga- j 
nizacija tekmovanja, ki jo je pre- j 
vzelo šahovsko društvo Novo 
mesto, je bila brezhibna, za kar J 
gre največ zaslug neutrudljivima 
šahovskima delavcema Jožetu 
Puclju in Robertu Rudmanu.

VAŽNO JE SODELOVATI, NE ZMAGATI" sta dejali šahistki Si
mona Bobnar in Karmen Ajdič (na sliki).
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Vašo vlogo rešimo takoj I

Ne bodo “topovska hrana”
Največja pridobitev RK TVebnje Nenad Stojakovič

ŠTEFAN - Rokometni klub Treb
nje, njegov predsednik je trebanjski 
župan Alojz Metelko, je pred začet
kom prvenstva sklical novinarsko 
konferenco, na kateri so prizadevni 
trebanjski športni delavci predstavili 
svoje načrte. Čeprav nekateri roko
metni “strokovnjaki” trebanjskim 
rokometašem ne obetajo nič dobre
ga, pa je novinarska konferenca 
pokazala povsem drugačno sliko. 
Vrste Trebnjega so pred prvenstvom 
zapustili Počervina, Vešligaj, Čopič 
in Makarovič, zato pa so v klub prišli 
državni reprezentant Nenad Stoja
kovič, mladinski reprezentant Filip 
Gradišek, potem Mišo Blagojevič in 
seveda tudi trener Mišo Toplak. Tre- 
banjci niso izgubili nič, po mnenju 
strokovnjakov so še pridobili, zato 
bodo na prvenstvu igrali kar vidno 
vlogo. Lansko 7. mesto na prvenst
vu torej ne bi smelo biti vprašljivo, 
seveda pa so njihove želje precej 
večje. Razveseljiva je ugotovitev, da 
klub vodi štab prizadevnih ljudi, da 
delajo z podmladkom, ki obeta, da 
bodo v vrstah Trebnjega čez leta ig
rali doma vzgojeni rokometaši. Za 
še večji razvoj rokometa v Treb
njem, ki je prvi šport v tej dolenjski 
občini, manjka še precej. V prvi vrsti 
nov športni objekt, vendar si bodo 
tudi s sedanjimi zmogljivostmi zna
li pomagati.

V novi sezoni bodo za RK Treb-

VOZNIKI CLIA NA 
GROBNIKU IN 

SLJEMENU
NOVO MESTO - Vozniki, 

ki vozijo za pokal Clio, so v 
zadnjem času tekmovali na 
dveh mednarodnih dirkah, in 
sicer na Grobniku in Sljemenu. 
Na Grobniku so tekmovali v 
ugodnih vremenskih razme
rah, na zadnji dirki na Slje
menu pa je tekmovalcem naga
jalo deževno vreme. Vrstni red 
naših tekmovalcev na Grobni
ku: 1. Alojz Pavlič, 2. Peter 
Pavlič (oba N. m.), 3. Edvin 
Klančič (N. G.); na Sljemenu 
pa je bil vrstni red naslednji: 1. 
Alojz Pavlič, 2. Branko Belin
ger (N. G.), 3.Branko Uhernik 
(N. m.). Po 9. dirkah za držav
no prvenstvo v Pokalu Clio je 
generalni vrstni red naslednji: 
L- 2. Edvin Klančič in Branko 
Belinger (oba ABC N. G.), 3. 
Peter Pavlič (AMD N. m.), 4. 
Alojz Pavlič (TPV Avto šport).

S. SEVER

nje pod vodstvom trenerja Miša 
Toplaka igrali: Mustafa Torlo, Tilen 
Klatnus, Marko Logar, Jure Višček, 
Marko Mežnaršič, Miha Bregant, 
Klemen Zakšek, Filip Gradišek, 
Mišo Blagojevič, Roman Šavrič, 
Nenad Stojakovič, Uroš Potočnik, 
Boštjan Hribar, Roman Zarabec, 
Goran Bilbija, Tomaž Ojstršek, 
Boštjan Žitnik in Andrej Zupančič.

S. DOKL

MEMORIAL JOŽETA 
PREŠERNA

OTOČEC - Na motociklistični 
prireditvi za memorial Jožeta Pre
šerna na tekmovalni progi Otočec - 
Paha (2,6 km) so tekmovanje izpe
ljali z veliko materialno pomočjo 
krajevne skupnosti Otočec in ob 
podpori predsednika KS Otočec 
Jožeta Borseta. Rezultati - pod
mladek: 1. Tina Katrašnik, 2. Kolar, 
3. Konda, juniorji do 12 let: L 
Hvastija, skuter: 1. Natalija Konda,
2. Marjan Konda st., 3. Peterlin; en- 
duro - cross: 1. Katrašnik, 2. Eržen,
3. Čaus; motorji do 350 ccm: 1. Puc, 
2. Judež, 3. T. Jeršin; motorji do 600 
ccm: L Mervar, 2. Dule, 3. J.Jeršin; 
motorji nad 600 ccm: 1. Žnidaršič, 
2. Pepel, 3. Ercegonja.

TURKU IN SKOKU 
ZLATI ODLIČJI

ORMOŽ - Na finalnem turnirju 
v light contaktu, ki je bil v Ormožu, 
sta zlati odličji dobila Toni Tbrk in 
Franjo Skok, ki sta bila najboljša v 
skupnem seštevku točk. Med zma
govalci je bil tudi Tomaž Dolinar, ki 
pa ni prišel do zlatega odličja, ker je 
imel premalo nastopov. Zaradi 
pomanjkanja denarja bo na svetov
nem prvenstvu v Angliji nastopil 
samo Franjo Skok. Trener Šemso 
Šehič pa pripravlja ekipo za srečanje 
v Novi Gorici.

Š. Š.

ROKOMET JE V 
ŠKOCJANU POGNAL 

GLOBOKE KORENINE
ŠKOCJAN - V Škocjanu so z vso 

resnostjo zastavili delo v ženskem 
rokometnem klubu, ki v zadnjem 
času dosega lepe rezultate. Roko
metašice Škocjana, kijih vodi trener 
Jože Mitag, so zmagale na dveh 
turnirjih, in sicer v Škocjanu in Šent
jerneju, v prvem krogu druge držav
ne lige pa so gostovale v Sevnici in 
premagale RK Lisca s 23:21. V eki
pi Škocjana sta tudi dve perspektiv
ni igralki, in sicer Alenka Hrastar in 
Zinka Kosec, ki sta v širšem izboru 
državne kadetske reprezentance. 
Klub se je v zadnjem času okrepil z 
znano rokometašico Natašo Veselič 
in z drugim trenerjem Evgenom 
Pungerčičem.

TRI ZMAGE 
ŠENTJERNEJSKIH 

KASAČEV
ŠENTJERNEJ - Člani konjeni

škega kluba Šentjernej so v zadnjem 
Času nastopili na dveh kasaških dir
kah, in sicer na Brdu in v Maribo
ru. Dosegli so tri zmage. Na Brdu je 
zmagala Ita Rina (pod vajetmi Dra
ga Lesa), v Mariboru pa Fao Lobel 
(Ivan Humek) in Agil (Borut An
tončič). Jutri bodo v Badnu (Avstri
ja) šentjernejski vozniki nastopili na 
drugi dirki Alpe - Adria.

BLAŽ TURK 
ZMAGAL V KOPRU

KOPER - Štirinajstletni 
Novomeščan Blaž Turk je zma
gal na odprtem prvenstvu Slo
venije v tenisu za šestnajstlet- 
nike v Kopru. V polfinalu je 
imel precej dela s Kamniča
nom Igorjem Knezom, ki ga je 
premagal s 0:6, 6:4, 6:2. V fi
nalu je Blaž premagal Novogo
ričana Luko Špacapana, rezul
tat je bil 7:6 (6), 6:4. To je spet 
velik uspeh mladega nadar
jenega Novomeščana, ki je zdaj 
med deseterico najperspektiv
nejših mladih slovenskih teni- 
sačev.

v

Šport iz Kočevja in Ribnice
• RIBNICA - Rokometaši Inle
sa igrajo prijateljske tekme in se 
tako pripravljajo za oktobrski 
začetek tekmovanja v prvi B ligi. 
Po zanesljivi zmagi nad privoli- 
gašem Slovanom, jih ta teden 
čakajo prijateljske tekme proti 
Škofljici in Slovanu v Ljubljani 
ter nastop na sobotnem turnirju 
na Krimu. Trener Šibila je zado
voljen z igro na nekaterih tek
mah, več pa pričakuje v končnici 
priprav.
• KOČEVJE - Odbojkarice Ko
čevja bodo čez dva tedna začele 
tekmovati v prvi B-ligi, odbojka
rice Kočevja, nekdanje Lik Tilie 
pa bodo zaradi kazni OZS igrale 
v treji ligi. Kot je že v navadi se 
klubi pripravljajo na prvenstvo z 
igranjem prijateljih tekmah, glav
na preiskušnja pa je vsakoletni 
turnir Medo ob občinskem praz
niku. Člani bodo igrali to soboto 
ob 10. uri; nastopili bosta dve ' 
domači ekipi ter Žužemberk in 
Termolubnik iz Škofje Loke. 
Odbojakrice naj bi turnir pri
pravile čez dva tedna.
• SODRAŽICA - Tudi v tretjem 
krogu Notranjske balinarske lige 
so igralci BSK Sodražica dosegli 
novo zmago. Tokrat so z odlično 
igro v končnici premagali Loga
tec s 12:4. Pričakovani zmagi je 
največ prispeval Roman Krže, ki

je v natančnem izbijanju dosegel 
kar 42 točk. Sodražani so še ved
no na drugem mestu. V nedeljo 
so v Sodražici pripravili mladin
sko prvenstvo Notranjske za dvo
jice, kije bilo hkrati kvalifikacij
sko za državno prvenstvo v Škofji 
Loki. Gostitelji so osvojili prvo 
mesto, druga je bila Tičnica, tret
ja Sinja Gorica in četrti Logatec.
• RIBNICA - V 13. krogu ob
činske lige Ribnice v malem no
gometu so bili doseženi naslednji 
izidi: Biba Market T - Agaton 5:3, 
Avtocenter Prestige - ŠMD Tur
jak 4:2. Spectrum Traid - Grafit 
2:2, Elin Kot - Divji jezdeci 7:2, 
Kocka - Velike Lašče 9:5. Na 
lestvici vodi Avtocenter Prestige 
s 37 točkami, med strelci je naj
boljši Marjanovič (Avtocenter 
Prestige) z 18 zadetki.
• KOČEVJE - Trinajsti krog so 
odigrali tudi v občinski ligi Ko
čevja v malem nogometu. Izidi: 
Krempa Štalceri - AS 1:3, Babi
lon - Željne 5:3, Slovenka - Tri 
zvezde 1:0, AG Kovinar - Črni 
Potok 1:1, Rog - Kostel 2:2. Na 
lestvici še naprej vodijo Tri zvez
de, 2. je AG Kovinarj, 3. As. V 
drugi ligi so odigrali 14. krog. Izi
da: Mahovnik - Atletiko 3:1, 
Mozelj - Marof 0:7. Ekipa Fla- 
menga je bila prosta. Na lestvici 
prepričljivo vodi Marof. M. G.

NAJBOLJŠA 
GRABRIJAN IN MUSKA

KOSTEL - Sobotne kostelske 
kolesariade se je udeležilo 24 tek
movalcev. Rezultati: do 30 let: L 
Damjan Grabrijan (KK Ribnica), 2. 
Gorazd Veselič (Livold pri KO), 3. 
Hinko Butkovič (Štalcerji) itd; nad 
30 let 1. Bogdan Muška (Dol. Top
lice), 2. Janez Konečnik (KO), 3. 
Nikola Holeček (Mozirje) itd. Zma
govalca sta prejela pokala, prvi trije 
praktična darila, vsi tekmovalci pa 
malico, majico in unikatni spomi
nek. Najstarejši tekmovalec je bil 
Janez Košir iz Kočevja, rojen 1945, 
najmlajši pa Leon Mikulin iz Rib

nice, rojen 1982 (v skupni uvrstitivi 
je bil deveti). Prvič je tekmovala 
ženska, in sicer Manca Tekavec iz 
KK RI, rojena 1980. Spominsko 
darilo je dobil tudi najbolj oddalje
ni tekmovalec Nikola Holeček iz 
Moziija. Izmed domačinov je nasto
pil le Jože Ožanič iz Grivca.

J . P.

TPV NOVO MESTO: 
ŠPECERIJA BLED 2:1
NOVO MESTO - Pred bližnjim 

državnim prvenstvom v odbojki so 
igralke TPV Novo mesto v prijatelj
ski tekmi premagale Špecerijo Bled 
z 2:1 (6, -13,4).

Zanimivo 7
Za dodatne informacije pokličite na 
telefonsko številko 0608 / 62-031!

"•^.Nova KBM
Podružnica BREŽICE

JtAUTICIM W. M. M. A. F. e.v.
r WORLDMODERN MARTlAL AMTS FLDtRATV »N

JU' VVElTVEHEIMGUNr, D ER MODFANEN KAMPSPOKTAPTLN
yf//A DACHVEMAND EUR MOOERNEN KAJUTE ŠPORT SEMI mu CONTAtT 
^ OCKBOJCING KUNC FU lORMLN VVAJTF.N SFLRSTVIRTUDICUNC, FIt

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

Proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. 
Rosalnice 5, 8330 Metlika
Prodajno-razstavni salon Kolpa v Rosalnicah 5 pri Metliki vas v 
času od 15. 9. do 30.9.1997 oziroma do odprodaje zalog med 8. 
in 19. uro, v soboto od 8. do 12. ure, vabi, da jih obiščete.
Za vas smo znižali cene:
• opuščeni programi 30%
• kopalne kadi in tuš kadi, od 30% za opuščene barve in 70% 

za opuščene modele
• kuhinjska korita do 50%.
• Pri nakupu kuhinjskega korita je posebna nagrada.
• Velik izbor keramičnih ploščic in keramične sanitarije!
Pri nakupu nad 100.000 SIT je možno plačilo na 5 čekov.
Tel. 068/59-492, 58-273

AUDIA3 33.166 DEM 
AUDI A4 38.990 DEM
AUDI A6 57.630 DEM

VSA VOZILA Z ZELO L~
BOGATO SERIJSKO OPREMO

Ugoden nakup na PORSCHE LEASING ali 
potrošniški kredit

POSEBNE UGODNOSTI ZA KUPCE IZ 
DOLENJSKE IN BELE KRAJINE.
Vabljeni na preizkusne vožnje:

Avtohiša Berus 
Podbevškova 1, Novo mesto 
tel.: 068/342-360, 25-098 Audi

I^KRKkZDRAVILIŠČK
HOTELI OTOČEC

-------------------
f

TENIŠKI CENTER OTOČEC :

(m)
* MODIU ~

znanje
zabava

informacije VABILO
Imamo dobro idejo.
Želimo jo uresničiti skupaj z vami!
& če imate tudi vi več želja kot denarja 
& če imate nekaj ur prostega časa
& če si želite v prostem času zaslužiti za uresničitev svojih sanj

je to vabilo namenjeno prav VAM!
Udeležite se naše brezplačne predstavitve: 
v NOVEM MESTU - Zavarovalnica Triglav 
22.9.1997 ob 19. uri.
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Sporočilo bralcem
V zakonu o javnih glasilih, ki 

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

Splav osebna 
odločitev
Dol. list št. 35, 4. septembra

Te dni se je veliko govorilo in pi
salo o splavu. Tlidi Dolenjski list je 
temu posvetil pozornost v Naši 
anketi in tudi v pismih bralcev so 
odmevi na pridigo nadškofa Rode
ta. O tej temi so različna mnenja in 
bodo tudi ostala, ker imajo svetov
ni nazori različne poglede na vred
nost človeka in njegovo dostojanst
vo. Če človek nima vere v Boga, 
potem tudi človek ni tisto, kakor ga 
pojmuje krščanska vera. Je le sluča
jen proizvod naravnih sil, in ker je 
narava brez čustev, tudi od te narave 
ni zaželjen in ljubljen in se ga sme 
potem ustaviti kot vsak stroj na tem 
svetu.

Drugo pa je to po krščanskem 
pojmovanju. Človek je bitje, ust
varjeno po božji podobi. Vsako 
spočeto bitje je nekaj enkratnega in 
neponovljivega in dobrino življenja 
je Bog zaščitil s zapovedjo Ne ubi
jaj! Umor nedolžnega spada med 
najtežje grehe. To je greh zoper 
pravice Gospodarja življenja. Mori
lec vzame umorjenemu največjo 
naravno dobrino. Zakaj Cerkev od
klanja splav? Zato, ker gre za direk
ten umor nedolžnega bitja. S spo
četjem se že začne življenje člove
škega bitja. Tega nihče ne more za
nikati. Gre vedno za človeško živ
ljenje. To potrjuje tudi namen sto
rilca: hoče se znebiti človeka. Prav 
to direktno potrjujejo žene v ome
njeni anketi Dolenjskega lista. 
“Že 'ženska odloča, ali bo imela otro
ka ali ne...” Torej gre za človeka.

Cerkev na temelju božjega razo
detja uči, da je samo Bog gospodar 
življenja in smrti. Noben zdravnik, 
sociolog, gospodarstvenik, držav
nik, “etik”, evgenik nima pravice 
obsoditi nedolžnega na smrt. Njiho
va pravica in dolžnost je, da vsak na 
svojem področju stori vse, da bo 
novo človeško bitje prišlo na svet, in 
mu zagotoviti pogoje, da bi se lah
ko razvijalo. Splav je razvrednotenje 
medicinske etike, ki mora ohranjati 
človeško življenje. Otrok ni krivičen 
napadalec matere. Uporablja le ti
sto pot do življenja, ki mu gaje dolo
čila narava, in pravica matere do 
življenja ni močnejša, ker tako nje
na kakor otrokova pravica temelji v 
naravnem pravu in dostojanstvu.

Naš znani psiholog dr. Anton 
Trstenjak je nekje zapisal: “Padec 
rodnosti ima svoje ozadje v porab
niški družbi, družbi uživanja. Njeno 
geslo je: čim manj tvegati, se truditi 
in trpeti... in imeti čim manj otrok... 
Moderni človek je veliki hinavec. 
Zgraža se, ko sliši, da kje ubijajo lju
di; ne gane pa ga klanje še nerojenih 
otrok. Pa je tudi to zločin. Človek je 
človek, pa naj bo dolg dva metra ali 
samo nekaj centimetrov. Ubiti nero
jenega otroka naj bi bilo napredno? 
Če je to “napredno”, naj gre na
predno k hudiču! Neki zdravnik, ki 
dela zapoznele splave, da potem 
prodaja fetuse kozmetični industri
ji, je rekel: “Naš posel je, da življe
nju naredimo konec, ne pa da ga 
skušamo vzdrževati. Nisem krut 
človek, sem realen in delam to, za 
kar sem plačan. Toda za to moraš 
verovati v znanost, čustven človek 
tega nikakor ne bi zmogel. Na 
človeško življenje je treba gledati 
kot na stvar, ki jo je mogoče nadzo
rovati, ga vzdrževati in ustaviti kot 
katerikoli stroj...” Delo, 27.10.1984.

Strah me je časa, ko se tako 
nalahko govori o človeškem življen
ju, o zaželjenih in nezaželjenih otro
cih. Nekateri otroci postanejo neza- 
željeni od svojih staršev tudi potem, 
ko jih že rodijo in odrastejo, ali jih 
potem lahko starši ubijejo? Po 
zgornji logiki seveda. Drugih ljudi

**ne bo marala družba, država. To so 
invalidi, ostareli, bolniki, ljudje 
manj vrednih ras in narodov. Ubi
janje le teh je poznal že nacizem in 
drugi totalitarni režimi. Zakoni za 
njihovo justificiranje so bili sprejeti 
z največjo demokratično večino in 
tega ne smemo pozabiti. Samo s 
človeško etiko se dajo opravičiti tudi 
največje anomalije. Tudi najbolj 
perverzen človek je človek in nobe
nega človeška etika in morala ne 
mora utemeljiti in zavezati človeka 
k poslušnosti. Ko enkrat človek 
zavrže božje zapovedi, lahko hitro 
postavi tiste, ki ščitijo le njegove 
sebične interese. Čas evtanazije se 
hitro približuje in nazori, ki ne 
priznavajo Boga, bodo kmalu našli 
zanjo svoje opravičenje. Morda boš 
njena žrtev tudi ti.

Splav ostaja po vseh človeških 
merilih nekaj težkega in človeka 
nevredna rešitev pri urejevanju 
rojstev. To priznavajo vsa etična 
načela. Morda bi bilo prav, da bi za 
njihovo zmanjšanje iskali v odgo
vorni spolnosti, v človeka vrednih 
metodah za preprečevanje spočetja, 
v družbi, ki bi pomagala noseči ženi, 
v odprtosti za kulturo življenja. 
Kako na splav gleda neveren človek 
je pač njegov problem. Besede 
nadškofa Rodeta pa so veljale kato
ličanom in to niso samo njegove 
besede, so besede papeža in katoli
ške Cerkve. Žalostno bi bilo, če bi 
se tej propagandi proti nadškofu 
Rodetu pridružili tudi nekateri 
katoličani. Če so med njimi, potem 
niso več katoličani. So proti Bogu, 
ker zanikajo njegov nauk v najbolj 
važni stvari - varovanju človeškega 
življenja.

JOŽE PACEK 
Čatež ob Savi

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

Duhovnik Andrej Poznič z novo
meškega Kapitlja je v svojem ugovo
ru 4. septembra med drugim zapisal, 
da se je “sam g. urednik Marjan 
Legan upal zapisati, daje g. nadškof 
predstavnik nekoncilske in bojujoče 
se Cerkve”. Nadalje se sprašuje, ali 
je podpisani sploh kdaj prebral 
Koncilske dokumente, in pristavi, 
da je v tem primeru Dolenjski list 
glasnik LDS-ovske politike in sve
tovnega nazora. Po njegovem mne
nju se je Dolenjski list kakor po 
ukazu od zgoraj pridružil preganja
nju in napadom na nadškofa dr. 
Franca Rodeta.

G. Poznič, stvari so resne, zato 
bodimo kar se da natančni!

Prvič, res sem si “upal” zapisati, 
da novi slovenski metropolit vzne
mirja ljudi - in to ne le neverujoče - 
z napovedjo programa drugačne, 
nekoncilske in bojujoče se Cerkve. 
“Upal” sem si to zapisati zato, ker 
je g. Rode s svojimi izjavami po svoji 
volji in vsem dovolj razvidno stopil 
na polje politike, celo dnevne, in s 
tem hočeš nočeš pristal na politični 
dialog. Po svojih jasno izrečenih 
ocenah in mnenjih se ne more več 
umakniti v nedotakljivo svečeniško 
vzvišenost. To je tudi sam začutil in 
začel blažiti ostrino svojih izjav, češ 
da so bile namenjene samo verni
kom. S tem delnim umikom je načel 
svojo podobo samozavestnega in 
neomajnega dušnega pastirja in 
zato nekatere razočaral.

Drugič, “upam” si zapisati še več, 
tudi to, da novega slovenskega met
ropolita dosedanji konflikti niso 
izučili, da ima polje politike tudi 
svoje zakonitosti in finese in da si 
enostranskih, robatih, nenatančnih 
ali vsaj neprevidnih besed kot vr
hovni poglavar slovenske Cerkve 
preprosto ne sme privoščiti. V 
prejšnji številki Družine, na primer, 
pravi v intervjuju takole: “Kot ne 
sodim nemškega naroda po Hitler
ju in ruskega po Leninu, tako ne 
sodim slovenskega naroda po Mač
ku ali Kardelju. Lopovi so povsod, 
vendar naroda ne sodimo po njih.”

O Ivanu Mačku in Edvardu Kar
delju si lahko vsakdo, tudi duhov
nik, misli karkoli, toda slovenski 
metropolit si take gostilniške javne 
ocene in takšnega izničenja sočlove
ka. ki je povrhu tega že v grobu in 
se ne more braniti, nikakor ne sme 
dovoliti. TUdi iz spoštovanja do sebe 
in svoje vere ne Kako že pravi sv. 
Pavel Korinčanom? “Ko bi imel dar 
preroštva in ko bi poznal vse skriv
nosti in imel vse spoznanje in ko bi 
imel vso vero, da bi gore prestavljal, 
ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. 
“Kaj pomaga g. Rodetu vse to 
zanosno govorjenje o ljubezni, kije 
dobrotljiva, potrpežljiva, ki ni brez
obzirna in ki krščansko odpušča, ko 
pa vse to poruši z eno samo surovo 
besedo, s katero ne more utajiti 
svojega potlačenega sovraštva, iz

katerega se lahko, bognedaj, rodi 
novo zlo.

Tretjič, “upam” si ugovarjati tudi 
g. Pozniču, ki ocenjuje, daje Dole
njski list - zato ker je objavil pismo 
člana ali funkcionarja LDS - glasnik 
te stranke in njenega svetovnega 
nazora. Po tej logiki je Dolenjski list 
tudi glasnik novomeškega Kapitlja, 
saj je v njem, tako kot vsakdo, tudi 
g. Poznič lahko povedal svoje mne
nje.

Glede očitkov o ukazu od zgoraj 
pa se mi ne zdi vredno odgovarjati. 
Če ni Dolenjski list že doslej doka
zal, da je samostojen, od nikogar 
odvisen časopis, ki mu je do resnice 
in človekove svobode pri javnem 
izražanju mnenj, potem mu res ni 
pomoči in ga tudi moje dokazovanje 
ne more “oprati”. Pa naj si še toli
ko “upam”.

MARJAN LEGAN 
odgovorni urednik 

Dolenjskega lista

Skrita kamera 
v stranišču?
Dol. list št. 36,11. septembra

Opozarjava Jasno Jurglič, naj v 
celoti prekliče svoj članek pod 
naslovom Skrita kamera v stranišču, 
saj so trditve, o katerih piše, neres
nične in neutemeljene, namenjene 
pa so samo blatenju firme Šparovec 
obeh oseb, ki sva tudi v tem članku 
omenjeni. S takim pisanjem je Jas
na Jurglič povzročila gospodarsko 
in materialno škodo podjetju, ome
njenima osebama po posegla tudi v 
njuno dostojanstvo. Žato pozivava 
Jasno Jurglič, da se v naslednji šte
vilki Dolenjskega lista javno opravi
či o pisanju celotnega članka, če 
tega ne bo storila, bodo sledile tož
be ter zahtevki za storjeno škodo.

ŠTEFKA ŠIRCEU 
JOŽE ŠIRCELJ 

Preskrba Šparovec, d.o.o.
Štefan pri Trebnjem

Odprto pismo 
županu Krškega 
Danilu Siterju

Spoštovani!
Vaša skrb za miren počitek 

občanov to septembrsko so
boto, zaradi katere nam od
tegujete elektriko po deseti 
zvečer in nam svetujete, naj 
nekaj sto mladim pripravimo 
koncert pet kilometrov stran 
iz mesta, na hipodromu, nas 
je skoraj ganila. Naši nosovi 
so ostali suhi zato, ker nas 
taka vrsta uvedevnosti preveč 
spominja na zelo razširjeno 
stališče oblasti in dokajšnjega 
dela občanov, da je treba 
kritično in ustvarjalno mladi
no s hrupnimi koncerti vred 
spraviti iz mestnega jedra, 
stran od delikatnih bobničev, 
ki razen zvokov televizijskih 
aparatov in brnenja svojih av
tomobilov prenesejo edino še 
neizogibni hrup vode iz stra
niščnega mehanizma.

Resignirana in od družbe 
zagotovo (če ne tudi od Bo
ga) zapuščena mladina še ne 
hodi na volišča in se Vam ni 
treba bati njenega volilnega 
srda. Opravili ste svojo dolž
it, lahko mirno spite! Mi

pa si bomo izposodili elek
trični generator in to soboto 
nekoliko zmotili nočno uži
vanje zatohlih televizijskih 
programov najbližjim sose
dom koncertnega prizorišča. 
Bolnike in starejše prosimo 
za razumevanje! Mladost je
namreč glasna bolezen, ko pa 

bijejo prebolimo, je za najgloblje 
veselje že prepozno. In zjut
raj bo itak Gospodov dan! 

Za organizacijski odbor 
koncerta, 

TOM GOMIZEU

Zagrozili celo z izstopom

• Izgubiti otroke je huje kot um
reti. (Bismarck)

DeSUS nezadovoljen z odnosom partnerjev v vladi in 
parlamentu - V dolenjski regiji se širi

Seja Pokrajinskega odbora 
DeSUS 8. septembra v Novem
mestu je bila posvečena utrjeva
nju organizacije, pridobivanju 
novih članov in ustanavljanju or
ganizacij v tistih občinah, kjer jih 
še ni. Razprava je pokazala, da se
DeSUS širi tudi na Dolenjskem, 

ajini. Oceniliše bolj pa v Beli krajini, 
smo, da se program, ki smo ga 
sprejeli na I. kongresu, uspešno 
uresničuje. Geslo: “Nič o nas brez
nas!” je dobilo podporo volilcev 
na volitvah v občinske sviobčinske svete in v 
državni zbor. Poleg mnogih svet
nikov v občinskih svetih smo na 
volitvah v državni zbor dobili na 
državni ravni 5 poslancev, med 
njimi je eden iz Trebnjega.

V akciji za večji dodatek za re
kreacijo smo zagovarjali predlog, 
da se upokojencem z nižjimi 
pokojninami dodeli dvakrat večji 
dodatek kot drugim upokojen
cem. S tem smo dokazali, da se 
zavzemamo za večjo socialno 
pravičnost. Na seji so člani pokra
jinskega odbora izražali neza
dovoljstvo nad obnašanjem ko
alicijskih partneijev v vladi, LDS 
in SLS, ki, če le moreta, Desusa 
sploh ne omenjata ali pa ga le 
malo omenjata kot koalicijskega 
partnerja. Padle so tudi ostre be
sede in zahteve, celo pozivi k iz
stopu iz koalicije, če se bo tak 
odnos nadaljeval. Poudarjeno je 
bilo, da bo DeSUS svoj program 
lahko uspešno uresničeval le, če si 
bo zagotovil dovolj trdno in širo
ko volilno bazo, predvsem med 
upokojenci. Do konca leta bo 
pokrajinski odbor skušal ustano
viti občinske odbore v Škocjanu, 
Šentjerneju in v Krškem, mogoče 
pa tudi v Sevnici in Brežicah. Na 
volitvah v občinske svete bomo 
nastopili z lastnimi kandidati, na 
volitvah županov pa bomo podprli

ŠTIRI MLADE ŠTORKLJE - Ob 
cesti Zaloke pri Raki so iz gnezda na 
električnem A-drogu pred kratkim 
dvignili glave pernati “četvorčki" 
štorklje. Te lepotice med ptiči so v 
kraj prišle že pred šestnajstimi leti, 
mladiči pa se vsako leto vračajo. 
Štorklje so zanesljive znanilke pom
ladi in običajno priletijo konec mar
ca, letos pa so kraj obiskale pozne
je, zato je njihovo zapoznelo rojstvo 
še toliko bolj razveseljivo. Mladiči se 
domačinom približajo, pobožati pa 
se ne pustijo. (Foto: A. J.)

Zgled slabih urbanističnih rešitev
Podoba Novega mesta in njegove estetsko vprašljive industrijske arhitekture

Rešitve industrijske arhitek
ture, tudi pripadajočih upravnih

prepletanja, njihove trenutne 
oči ali neme

poslopij, so v naši deželi največ
krat borne, slaboumne, puhle,
rečeno z nekoliko patosa, tragič
ne. Reševanje industrijske arhi
tekture je pri nas v glavnem po
drejeno utilitarizmu, ekonomiz
mu, podrejeno je proizvodnim 
procesom, in kot da je neodvisno

moči ali nemoči.
V pogledu urbanističnih rešitev 

je stanje morda še slabše in seve
da tudi bolj skrb vzbujajoče, ker se
čuti neposreden negativen vpliv 

astrijskih monstrumov v zii

od širšega urbanega in siceršnjega 
a. Umetnostni kritik Staneokolja.

Bernik je dejal, da morajo za tako 
stanje lep delež krivde prevzeti 
nase sami arhitekti, ki “so se pre
malo ukvarjali s temi problemi in 
tudi niso postavljali teh nalog v 
ospredje svojega zanimanja”. Ob 
tem pa ne gre pozabiti, da je ar
hitekt le eden izmed členov znane 
triade naročnik-arhitekt-kritik 
(strokovna in splošna javnost), ki
skupaj določajo arhitekturo; ta je 

sledica njihcposledica njihovega sovplivanja,

industrijskih monstrumov v živ
ljenju človeka. Industrija se je z 
izsiljenimi rešitvami razpasla po 
vsem mestnem območju in se 
zajedla globoko vanj. Novo mesto 
lahko velja za razstavni eksponat 
tega.

Reševanju delčka te problema
tike lahko sledimo skozi urbani- 
stično-arhitekturne rešitve arh. 
Marjana Lapajneta v območju 
Kandijske ceste pri tovarni TPV, 
kjer se izraža in delno uresničuje 
ideja po mehčanju kontrasta, 
predvsem vizualnega, med indust
rijo in ostalim okoljem, hkrati pa 
skuša funkcionalno zaokrožiti ožji 
mestni prostor ter vsebino ponu

diti tudi širše.
Podoben problem, ki se pa ne 

rešuje, temveč le poglablja, je tudi 
ob tovarni Krka v Ločni. Gre za 
križišče Šmarješke, Vzhodne in 
Seidlove ceste ter bodoče Sever
ne obvoznice. To so precej pro- 

blizu oz. ob
ri-

metne ceste, ki so blizu 
naseljih in blizu bodočega n 
ključka na avtocesto in naj bi v 
prihodnosti dobile še bolj mestni 
značaj. Prostor ima lahko v pri
hodnje torej velik pomen za me- 

bivalce okoščane, prebivalce okoliških naselij 
in vstopajoče v mesto. V tem kon
tekstu je zanimiv zapis prof. Ja
neza Koželja izpred let: “Za stav
bni blok velja, da sestav njegovih 
vogalov določa morfologijo mest
nega prostora, sestav dvorišča pa 
morfologijo agregata, ali z drugi
mi besedami, da pripada agregat 
na vogalih najbolj mestnemu 
prostoru, proti dvorišču pa najbolj

kandidate tistih strank ali koalicij, 
ki bodo pokazale največ razume
vanja za upokojensko problema
tiko. Pokrajinski odbor bo še pred 
koncem leta organiziral srečanje 
članov DeSUS iz Dolenjske in 
Bele krajine.

Na seji odbora je sodeloval tudi 
naš poslanec dr. Franc Žnidaršič, 
doktor medicine iz Trebnjega in 
povedal marsikaj zanimivega iz 
parlamentarnega življenja in 
zakulisja. Zaželeli smo mu čimveč 
uspeha. Ker želi imeti stike in 
dobivati pripombe in predloge 
volilcev, bo obiskal občinske 
odbore, v poslanski pisarni v Treb
njem pa bo večkrat na razpolago 
volilcem.

MIROSLAV VUTE

Gradbeni odbor 
mrliške vežice 

nepreklicno odstopa
Izjava za javnost

Gradbeni odbor za do- 
gradnjo mrliške vežice v Do
lenjskih Toplicah, imenovan 
na seji sveta KS Dolenjske 
Toplice dne 15.7.1996, obve- 
šča.javnost, da je s 6.9.1997 
zaradi nemoči pri razreševa
nju nakopičenih težav nepre
klicno odstopil od zaupanih 
pooblastil in nalog ter od 
nadaljnjega dela na objektu.

Dejstvo je, da je v zadnjih 
štirih mesecih prišlo do vrste 
konfliktnih situacij in posle
dično do precejšnje zamude 
v gradnji. Vzroke zanjo grad
beni odbor išče v nepopust
ljivem in svojeglavem ravna
nju projektanta, ki si vztrajno 
lasti vlogo investitorja, in v 
nesolidnosti nekaterih izva
jalcev, ki se ne držijo dogo
vorjenih rokov ali ne upošte
vajo smernic in zahtev poob
laščenega organa investitor
ja (gradbenega odbora) in 
nadzornega organa.

Nadzorni odbor KS, ki naj 
bi skrbel za namenskost in 
smotrnost porabe sredstev, 
vidi krivca za nastalo situaci
jo v gradbenem odboru. Na 
seji sveta KS je zato zahteval 
našo razrešitev, ki pa v prvem 
niti v drugem poskusu ni us
pela. Svetniki KS so namreč 
po burni razpravi z veliko 
večino sprejeli poročilo grad
benega odbora za čas našega 
mandata. Kljub pozitivni 
podpori pa gradbeni odbor 
ocenjuje, da so očitki, izreče
ni uradno ali neuradno na 
zadnjih dveh sejah sveta KS, 
preslaba popotnica za naše 
nadaljnje delo, zato je grad
beni odbor po razmisleku so
glasno sprejel odločitev o 
odstopu.

Z umikom želimo sprosti
ti prenapete odnose, prekini
ti destruktivno ravnanje ne
katerih posameznikov in 
zmanjšati razlike v pogledih 
na dokončanje investicije. 
Člani gradbenega odbora 
seveda nosimo vso odgovor
nost za dejanja in odločitve,
sprejete v času našega man
data. S te'Jata. S to izjavo pa se želimo 
opravičiti vsem, ki ste nam v 
tem času zaupali, pa vaših 
pričakovanj nismo izpolnili.

MARKO PRŠINA

no “opremljena”, dva pa tako 
5 še nedefinirana. Na enem jeErekoč

velik skladiščni objekt, viso 
nerazčlenjen, pust kubus z dolgo
časno teksturo, na drugem pa no
vozgrajena garažna hiša, ki prav 
tako ne pomeni nikakršne arhi
tekturne obogatitve tega prosto
ra.

Nekoč v prihodnosti bo pač

samemu sebi... Stikališče vogalov 
je torej poseben agregat javnega
prostora - to ie kraj, kjer se javni 
prostor navadno podvaj) podvaja in s tem 
osredotoča v urbani pol.” Ome
njeno križišče se tega problema ne 
zaveda. Še manj se ga seveda pri
stojni na novomeški občini s sek
retarjem Milošem Dularjem na 
čelu, ki so dali “žegen” na tukajš
nje gradnje.

V smislu popolne negacije prej 
omenjenih spoznanj imamo na 

............t dva vogahtem križišču dva vogala neprimer-

iNekoc v prihodnosti bo pac 
potrebno tudi pri takih problemih 
združiti potrebo, voljo, znanje in 
moč in delati boljše kompromise.

TOMAŽ LEVIČAR
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APLAVZ NI POTREBEN
Gnusna spolnost

Zgrozil sem se nad beseda
mi bralke iz Sevnice, ki je v 
rubriki Halo, tukaj je bralec 
Dolenjca dežurnemu novinar
ju med drugim rekla: “Pa ta 
razuzdana spolnost, ki botruje 
aidsu! Ta gnusna radost prina
ša eno samo gorje! Brez greha 
bi bilo, ko bi vse tiste, ki pod
pirajo splav, pokončali, preden 
so se rodili. ” Pa smo tam, dra
ga Sevničanka. Pokončanje 
pred rojstvom je splav zoper 
katerega rohnite, a bi se ga v 
isti sapi poslužili. Pri drugače 
mislečih, kajne? Jeza vam je 
zameglila um.

Možak v letih iz Bele krajine 
mi je pred časom priznal, da je 
pri maši vedno znova molil za 
nesrečo svojega soseda, ki je 
bil po njegovem mnenju zelo 
zelo hudoben. “Bog je uslišal 
mojo molitev, "je radostno pri
povedoval, “soseda so pomo
toma ustrelili njegovi lovski 
tovariši na spomladanskem 
lovu. ” Doslej sem bil prepri
čan, da hodimo ljudje v božji 
hram s poštenimi nameni in z 
Bogom v srcu.

Ostro je pred letom nastopi
la proti splavu tudi ženska v 
televizijski oddaji Za in proti, 
češ da bi lahko kri za transfu
zijo “splavarkam" koristneje 
uporabili pri “nujnejših ” pri
merih. Kljub nasprotovanju 
zdravnikov je zanosila tudi pe
tič, ker je zanjo važnejša božja 
volja kot zdravniške “prepove
di”. Njo in otroka, je poveda
la, so zdravniki komaj rešili, 
poslužili so se carskega reza 
(kot že poprej) in pri tem po
rabili velike količine krvi krvo
dajalcev... Človek res ne ve, za 
kaj gre pri nekaterih ljudeh: za 
nespamet, hudobijo, dvolič
nost, sprenevedanje, hinavšči
no ali za enostavno pokvarje
nost? Morda pa le za ugoto
vitev, da smo ljudje pač takšni, 
kakršni po naravi smo, le da so 
nekateri za spoznanje še malce

hUJŠL TONI GAŠPERJČ

BREZ OBLAČKA NA 
DEBELEM RTIČU

DEBELI RTIČ - 119 učenk in 
učencev iz Osnovne šole Sava 
Kladnika iz Sevnice je imelo 
prekrasno vreme v šoli v naravi na 
Debelem Rtiču. Uspeh je odličen, 
saj je kar 99,2 odstotka učencev 
postalo plavalcev. Vsi pa s(m)o z 
ladjico odšli na ogled Akvarija v 
Piran in na sladoled. Ves teden 
aktiven program pa prijateljstvo - 
to je bila prava šola za petošolce. 
Rezultati plavanja: neplavalec 1 
(0,8 odstotka), plavalec priprav
nik 2 (1,7), bron 41 (34,5), srebro 
58 (48,7) in zlato 17 (14,3 odstot
ka). Za 17 najboljših smo v Sevnici 
pripravili veliko torto z delfinom.

MARIJANA KRALJ

Pred srečanjem v Mimi Peči
Spominu na 29. oktober 1941 in na ustanovitev Novomeške čete

SPOMINSKA'PLOŠČA ZDRAVNICI FRANJI - V Nemški vasi pri Rib
nici je bila v soboto skromna slovesnost ob odprtju spominske plošče par
tizanski zdravnici dr. Franji Bojc Bidovec. Poleg krajanov, borcev in drugih 
gostov se je proslave udeležila tudi njena življenjska sodelavka dr. Pavla 
Lah Jerina. Slavnostni govornik je bil ribniški župan in sovaščan Bojčeve 
Jože Tanko (na posnetku), ki je pripovedoval o pogumni zdravnici. Izvirno 
in prisrčno je spomine na Franjo obujal dr. Ivan Cibic, organizator zdravstva 
med NOB. V imenu ribniške borčevske organizacije je spregovoril Stane 
Nosan, v kulturnem programu pa so nastopili: pevski zbor Lončar iz Do
lenja vasi, ki je ubrano zapel nekaj partizanskih pesmi, Ksenija Abramo
vič z igranjem na violino, mladi recitatorji pa so brali odlomke iz Franjine 
knjige Ni neskočne poti. (Foto: M davonjič)

Canžkovo razpihovanje sovraštva
Kako, da je dr. Ludvik Čanžek postal komisar, član partije in celo vodja ene od njenih 
organizacij? Kakšno moralno pravico ima zdaj tako enostransko napadati soborce?

NOVO MESTO - Do novembra 
1941 so bile na Dolenjskem na pobu
do delovnega načrta KP, SKOJ in OF 
v novomeškem okrožju ustanovljene 
tri partizanske čete: Novomeška, Be
lokranjska in Mokronoška. Od polet
ja 1941 dalje so številni aktivisti 
uresničevali geslo: “Vsi v partizane - 
vse za partizane!"

Spominski dan na pogumno de
janje prvih prostovoljcev, ki so se 
poleti 1941 zbrali v taborišču blizu 
Brezove Rebri in katerim se je 
pridružila še skupina borcev razbite 
Krške čete, 29. oktobra pa so na 
Frati ustanovili prvo partizansko 
četo, je veljal po vojni kot občinski 
praznik Novega mesta. Zdaj je že 
nekaj let “zamrznjen”, a borci NOV, 
aktivisti OF, svojci padlih in po 
osvoboditvi umrlih partizanov ter

“Ura evropske resnice za Slove
nijo” kar naprej prebuja in razpi
huje nestrpnost med ljudmi. Nje
ni konstruktorji so že ob izdaji 
svojega apela napovedali razvred
notenje NOB. Nato se pojavi g. 
Čanžek, ki je želel biti zraven, pa 
ni bil povabljen, in jadrno z nekaj 
somišljeniki (po vzofu g. Rodeta, 
ki je pred tem že razdelil Sloven
ce) ustanovil združenje z gornjim 
nazivom, namenom razbiti bor
čevsko organizacijo. Kogar pa je, 
kakor njega (po lastni izjavi) po
stalo “res sram, da je nekoč bil 
partizan”, po moralnih človeških 
normah nima pravice uporabljati 
tega naziva v politikantske name
ne. Pozneje je sicer svojo izjavo 
spremenil (RTV 1.9.1997), češ da 
gaje bilo sram “le dve uri, morda 
tri”. Četudi bi njegovemu sprene
vedanju nasedli, bi se morali 
vprašati, kakšen kaos bi nastal, če 
bi vsak Slovenec svoj trenutni na
pad sramu javno razglašal in, zato 
bi si zopet povrnil ponos, ustano
vil svoje združenje.

Nekdo, ki se po več kot pol sto
letja opravičuje okupatorju svoje 
dežele zato, ker je za njeno zaščito 
uporabil orožje, hudo omalovažu
je jxijem svoboda, zato ga neupra
vičeno uporablja v strankarske 
namene; še posebej tudi zato, ker 
se je šele po pismenem pristanku 
predsednika socialdemokratov 
(njegov odnos do NOB je znan) 
odločil ustanoviti svojo sekto. Če 
se je tudi ostalih 35 gospodov 
odločilo priključiti se iz istega raz
loga kakor organizator, to je, da 
jih je sram, ker so nekoč bili par
tizani, potem tudi oni izrabljajo ta 
naziv v svoje politikantske name
ne in s tem žalijo tisoče tovarišev 
partizanov, ki so vedno ponosni, 
da so to bili, in vse tiste državljane 
Slovenije, ki cenijo njihov prispe
vek k izgonu okupatorja m poz
nejši izgradnji dežele. Ali g. Blažič 
lahko trdi, da po vojni ni bilo (če 
uporabimo njegov izraz) pravič
nejšega življenja?

Pri soočenju v TV oddaji g. 
Čanžek panično naklada najraz
ličnejša podtikanja Zvezi združenj 
borcev NOB. Kakor da se je le on 
boril za izgon okupatorja, vse 
drugo pa je bila komunistična re
volucija. Z veliko ihto izpostavlja 
poboje vrnjenih domobrancev, 
ustašev itd. To obsojamo vsi, ven
dar za to ne more biti kriva naša 
organizacija. Dejstvo pa je, da v 
vseh vojnah in po njih nesmiselno 
umira na milijone ljudi. Glavni 
krivci so povzročitelji vojn. Ob 
tem se lahko privoščljivo muzajo 
naši sosedje Hrvati, ker se je v Slo- 
veniji našel neki Čanžek, ki skuša 
poboje tudi njihovih ustašev napr
titi slovenski borčevski organiza
ciji.

Zakaj pa ni istočasno povedal 
tudi tega, da so bili domobranci 
od vodstva NOB pa tudi od pred
stavnikov bivše vladajoče stranke 
iz Londona večkrat pozvani, naj 
prenehajo s kolaboracijo z okupa
torjem in se pridružijo NOB? Pri 
tem jim je bila zagotovljena am
nestija pred vso svetovno javnost
jo. Zakaj ni povedal, da so bili 
glavni krivci za njihovo tragedijo 
domobranski kolovodje, ki so jim 
preprečili predajo in jih poslali v 
umik čez mejo skupaj z Nemci, z 
lažno obljubo, da se bodo vrnili ob 
podpori Angležev, prevzeli oblast 
in uničili narodno osvobodilno 
vojsko? Tisti, ki so ostali doma, so 
preživeli in se vključili v povojno 
izgradnjo, se normalno šolali in 
ustvarili svojo eksistenco. Zakaj ni 
povedal, da so domobranci že tudi 
po uradnem koncu vojne pri 
boroveljskem mostu pobili ali 
zmetali ranjene v Dravo preko 
200 partizanov? Če bi se ta sce
narij njihovih vodij, ki so odnesli 
pete na varno, rajo pa prepustili 
usodi, uresničili, bi se šele začela 
prava državljanska vojna.

Kako, da so se Čanžek pa Blažič 
in še kdo priključili partizanom 
šele nekaj mesecev pred koncem 
vojne, ko je bil že jasen njen izid,

saj naj bi, po njihovem, bila takrat 
“komunistična revolucija” že na 
višku. Kako, da je g. Čanžek po
stal celo komisar pa član partije in 
celo vodja ene od njenih organiza
cij (Novice 22. in 29. avgusta), 
torej je bil med prevzemniki ob
lasti, če je to bila partija? Kako, da 
se je po resoluciji Informbiroja 
znašel na Golem otoku, saj so bili 
tam v začetku menda izključno 
simpatizerji Sovjetske zveze, kate
re ekspanziji so se uprli jugoslo
vanski komunisti in vodstvo drža
ve, kar je pozdravljal ves zahodni 
svet?

Kako lahko soborec, nekajme
sečni partizan, javno napada brez 
kakih argumentov prvoborca ge
nerala Dolničarja, ki je kot mlad, 
vendar v večletnih borbah preka
ljen oficir, osebno vodil razoroži
tev in predajo glavnine nemške 
vojske z Balkana, zloglasno arma
do generala Lohra? Nihče mu pri * 
tem ni zagotavljal, da ne bo na 
pragu svobode izgubil glave. Borci 
smo ponosni, da je na čelu naše 
organizacije taka osebnost.

Vojne grozote so že zdavnaj 
zbledele. Komu je danes potreb
no govorjenje o spravi in opravi
čevanju? Večini Slovencev gotovo 
ne, saj so se že zdavnaj spravili 
med seboj in živeli v sožitju. 
Namesto da bi to sožitje negovali 
in utrjevali, nekateri ponovno raz
pihujejo že 50 in več let stare de
litve, kar ni v prid ne državljanom 
doma ne pri mednarodnih pove
zavah, kjer nam bi bila enotnost 
nujno potrebna. Namesto da bi 
bili ponosni na svoj narodnoosvo- 
bodilni boj in pripadništvo v 
protifašistični koaliciji, se najde
jo “spreobrnjenci” v lastnih vr
stah, Ki zaradi rehabilitacije svojih 
osebnih zamer s podtikanji razpi
hujejo nestrpnost in sovraštvo. 
Posebno pa to ne karisti mladim, 
ki jih upravičeno skrbi le jutrišnji 
dan.
V imenu skupščine borcev NOB 

JANKO MAVER 
Novo mesto

mnogi zavedni občani se ga kljub 
temu spoštljivo spominjajo. Letos 
bodo spominski dan na to zgodnje 
medvojno dejanje prvih partizanov 
in začetek oboroženega upora pro
ti fašistom počastili to soboto do
poldne v Mirni Peči.

V Mimi Peči je bil že v jeseni 1934 
pripravljalni sestanek za ustanovitev 
Društva kmetskih fantov in deklet, 
ki je uradno zaživelo 21. januarja 
1935. Bilo je nepolitično kulturno- 
prosvetno društvo, ki ga je preve
vala potreba po sodobnem kmetijst
vu. Mladi ljudje so začutili, da lah
ko razvijajo sebe, svoje domačije in 
kraj le z vsestransko vzgojo in izo
brazbo kmetske mladine. Širili so 
smisel za zadružništvo, slogo, tova
rištvo in enakopravnost med člani. 
S tem naj bi si kmečki človek, odteg
njen klerikalnemu vplivu, utrdil 
samozavest in se usposobil za ust
varjalno sodelovanje v javnem živ
ljenju.

O delu teh društev na Dolenj
skem je obširno pisal pokojni zgo
dovinar Anton Štampohar v brošu
ri, ki je izšla junija 1985 v založbi 
Dolenjskega muzeja. Iz nje povze
mamo, da je imelo mirnopeško 
društvo septembra 1935 že 45 čla
nov. Leto pozneje je imel novome
ški pododbor včlanjenih že 17 takih 
društev, v katerih je bilo 318 članov 
in 170 članic. V Mirni Peči je Anton 
Rupena podaril društvu zemljo, da 
bi si postavili lasten dom. S prosvet
nim in kulturnim delom ter s tekmo
vanji v kmečkih spretnostih, s pre
davanji, z gospodinjskimi tečaji in 
zabavnimi nastopi so si mladi Mir- 
nopečani pestrih življenje. Prirejali 
so gospodinjske tečaje im kar tri 
uspele tekme koscev. S proslavo 
26.2.1939 so celo počastili spomin 
na kmetskega voditelja in mučenika 
Matijo Gubca.

Med sodelavci društvene revije

GRUDA je sodelovala tudi doma
činka Mara Rupena. V izobraževa
nje in rast tovarištva med takrat 
zapostavljeno kmečko mladino so 
prihajale tudi napredne ideje. Zato 
napad fašistov in nacistov na našo 
domovino članstva v Društvu kmet
skih fantov in deklet v Mirni Peči ni 
našel nepripravljenih. Odločili so se 
za OF slovenskega naroda. Odhajali 
so v partizane. Med 14 prostovolj
ci, ki so 16. marca 1942 in v nasled
njih dneh odšli na Ostri vrh, so bili: 
vodja skupine Adi Osterc, Stane 
Potočar-Lazar, Karel Potočar, An
ton Zajc, Jože Kumar, Ludvik Lu
žar, Franc Saje-Sine, Maks Lužar, 
Jože Rozman, Alojz Rajer-Miško, 
Alojz Novšak, Ivan Kolenc, Jože 
Koštal in Franc Kordiž-Kori. Med 
njimi je bilo 7 delavcev, 4 kmetje, 
študent, dijak in podoficir razpadle 
jugoslovanske vojske. Sledili so jim 
še mnogi.

Brez žrtev svobode ne bi bilo. 
Predsednika mirnopeškega društva 
Jožeta Šalija so 19.7.1942 na nje
govem domu na Orkljevcu umorili 
belogardisti “štajerskega bataljo
na”, med katerimi je bil tudi znani 
oboroženi duhovnik in mirnopeški 
kaplan Anton Šinkar. Mnogi zaved
ni možje in fantje iz Mirne Peči in 
okolice so padli v enotah NOV ali 
postali invalidi, številni so po vojni 
prevzeli težavne in obsežne naloge 
v obnovi in izgradnji domovine 
doma in raznih krajih takratne 
zvezne države.

Zato Mirna Peč s ponosom gleda 
v preteklost. Za dostojen delež v 
novem življenju osvobojene domo
vine je dala vse, kar je bilo v moči 
njenih predanih ljudi. Sobotno 
srečanje dolenjskih borcev NOV, 
aktivistov OF, svojcev padlih in po 
vojni umrlih partizanov bo zato tudi 
njen praznik.

TONE GOŠNIK

Tone Poljšak

NAŠA
ZAHODNA MEJA

MIROVNA POGODBA 
Z ITALfJO

ČAS VSEEVROPSKE 
SPRAVE

Na nedeljski osrednji slo
venski proslavi ob 50. oblet
nici priključitve Primorske k 
matični domovini je pred pri

bl. 10.000 zbranimi v Novi 
Gorici govoril predsednik 
države Milan Kučan, kije ob 
tem spomnil na pomembne 
zgodovinske dogodke in 
hkrati poudaril, daje zdaj čas 
za vseevropsko spravo in pre
seganje preteklosti. O slednji 
premišljamo zato, da bi si 
olajšali pot v prihodnost. 
Predsednik države je na tem 
velikem srečanju Slovenije 
med drugim dejal, daje le na 
pravni in politični podlagi 
NOB danes mogoče govoriti 
o Primorski v Sloveniji in o 
Sloveniji kot državi.

“NOB slovenskega naroda 
je zato najsvetlejša in moral
na legitimacija, ki jo ima naš 
narod pred zgodovino in sve
tom, vse do svoje državne 
osamosvojitve v letu 1991, od 
takrat pa skupaj z njo”, je 
poudaril predsednik Milan 
Kučan.

Med udeleženci slavja v 
Novi Gorici je bilo tudi pre
cej Dolenjcev, ki so tja odpo
tovali z avtobusi in osebnimi 
vozili.

P Anton Štampohar"]

Leto 1942 na Dolenjskem13
Uagična žrtev je bil metliški kap

lan pater Norbert. Pred vstopom v 
3. bataljon MVAC - kot kurat je bil 
podporočnik v 3. četi na Suhorju - 
je bil celo sekretar mestnega odbo
ra OF v Metliki. Teden dni pred nje
govim usodnim korakom ga je Ed
vard Kocbek v imenu krščanske sku
pine v OF pisno povabil, naj vstopi 
v partizansko vojsko. Enako je sto
ril poverjenik krščanske skupine za 
Dolenjsko Jože Brejc (Javoršek) 
teden dni pred uničenjem postojan
ke, čeprav je bilo že znano njegovo 
grozilno in nasilno obnašanje do 
pristašev narodnoosvobodilnega 
gibanja. Pater Norbert se ni odzval. 
Skupaj s svojim komandantom 
Vasiljevičem je bil po zaslišanju ob
sojen na smrt. Njuna izpoved je ob
javljena v brošuri “Dokumenti o 
belogardistično-mihailovičevski 
izdaji I.”, ki jo je izdal glavni štab 
NOV in PO Slovenije januarja 1943.

Suhorje bil prvi kraj v Beli kraji
ni, kjer je župnik Janez Raztresen s 
pomočjo učitelja begunca Leopolda 
Likarja skušal organizirati farane za 
boj proti narodnoosvobodilnemu 
gibanju. V ta namn sta v zimi 1941/ 
42 organizirala kmetijsko-gospo- 
darski tečaj. V začetku se ga je 
udeleževalo nad 90 fantov in mož.

Ko sta predavatelja pričela govoriti 
o političnih vprašanjih, župnik celo 
o banditih v hosti in o potrebi 
samoorganiziranja, je bilo tečaja 
pod vplivom organizatorjev Osvo
bodilne fronte kmalu konec. Ostali 
so le posamezniki, ki so kasneje vs
topili v belo gardo. Učitelja Likarja 
so Italijani z ostalimi belokranjski
mi učitelji v začetku julija 1942 in
ternirali, župnika pa so partizani 
usmrtili. Tretji predavatelj je bil 
učitelj Stanko Vrezec, ki se z idejno 
usmeritvijo tečaja ni strinjal. Čez 
dobro leto dni so ga Italijani zaradi 
sina partizana upokojili.

Od začetka leta 1942 je v Novem 
mestu že deloval forum z nalogo 
organizirati belogardistično mrežo 
na Dolenjski in Beli krajini. Sredi 
aprila je tajnik pokrajinskega izvrš
nega odbora krščanskih socialistov 
za Dolenjsko Jože Brejc v pismu 
Vinku Paderšiču-Batreji, članu 
okrožnega odbora OF Novo mesto, 
natančno pojasnil, kakšno nevar
nost pomeni bela garda za sloven
ski narod. Cilj ji je boj proti Osvo
bodilni fronti do njenega popolne
ga uničenja, kar pomeni napoved 
državljanske vojne. Zato je treba 
belo gardo zatreti v kali. “Predvsem 
jo je treba asimilirati, kar seje ne da,

razdvojiti, hujše primere fizično 
uničiti.” Pismo so našli Italijani pri 
mrtvem Paderšiču v Beceletovi jami.

Kronist Mirnske doline Franc 
Leskovec je ob prvih pojavih bele 
garde zaznal nevarnost bratomorne 
vojne. V svojem dnevniku se je sre
di junija 1942 vpraševal: “Kakšen 
namen ima Bela garda? Ali nasprot
na stranka že čuti polom in si hoče 
s silo pridobiti primat vladanja? In 
zato proglašajo partizane za komu
niste? Ali so proti Mihailovičevim 
.četašem’?” In si je odgovoril: “V 
tem primeru bi se morali združiti s 
partizani.”

Grozljivo in težko doumljivo je 
dejstvo, da so pri organiziranju 
kolaborantskih protinarodnih obo
roženih oddelkov, zastraševanju, 
zasliševanju, pretepanju, posred
nem ali neposrednem ubijanju 
pristašev narodnoosvobodilnega 
gibanja aktivno sodelovali nekateri 
duhovniki slovenske rimskokatoli
ške cerkve. Vsekakor leži neod
pustljiva krivda za njihovo zločinsko 
delovanje na takratnem vodstvu 
ljubljanske škofije s škofom dr. Gre
gorijem Rožmanom na čelu.

Poskusi vodstva narodnoosvo
bodilnega gibanja za preprečitev 
bratomorne vojne so bili neuspešni.

Zato je glavno poveljstvo slovenskih 
partizanskih čet konec avgusta 1942 
izdalo odredbo, s katero so bili vsi 
oboroženi pripadniki bele garde 
postavljeni izven zakona. Malo 
uspešno je bilo tudi razoroževanje 
belogardističnih enot, ki so ga v dru
gi polovici septembra 1942 izvedle 
partizanske brigade v Suhi krajini. 
Odziva ni bilo niti na amnestijo, ki 
jo je politično in vojaško vodstvo 
narodnoosvobodilnega gibanja raz
glasilo sredi novembra 1942. V njej 
je zagotovilo varnost pripadnikom 
belogardističnih oddelkov, ki bodo 
izročili orožje, in jim nudilo mož
nost, da popravijo, kar so zagrešili 
nad narodom.

Delovanje belogardističnih orga
nizatorjev so od konca zime 1942 
ugotavljale tudi italijanske vojaške 
in civilne oblasti. Prva četniška sku
pina v okolici Novega mesta pod 
poveljstvom kapetana Miroljuba 
Stamenkoviča je nastala in tudi raz
padla v drugi polovici maja 1942. O 
njeni prisotnosti je takoj poročal 
informacijski vestnik 11. armadne
ga zbora in omenil glasove, ki pripi
sujejo organizacijo oboroženih odd
elkov katoliški stranki “Bela garda”. 
Italijani so presodili, da bi veljalo te 
oddelke “vzpodbujati, ker utegnejo 
v bodoče, če jih bomo pravilno izko
ristili, zanimivo pospešiti protiko
munistično borbo”.

Četniški odred pod poveljstvom 
poročnika Milana Kranjca se je 
izdajal za partizansko enoto mesec 
dni, predenje bil dokončno razkrin

kan. Partizanska vojska je bila st 
znanjena z njegovim prihodom po 
Gorjance in nalogami že po neki 
dneh, toda poročilo je nedvomn 
obtičalo na nepravem mestu. TVet 
bataljon Notranjskega odreda j 
namreč 9. junija 1942 poročal štab 
odreda o izjavi neke ženske, ki je n 
obisku pri sorodnikih v Bršljinu p 
Novem mestu zvedela za priho 
Mihailovičeve enote. “Ona trdi, d 
ima četa karakter šolskega logorja 
nalogo, da razpošilja svoje člane 
partizanske logorje z namenom, d 
spremeni partizanske edinice v če 
niške tolpe". Ženska svojega imen 
zaradi strahu pred maščevanjem i 
hotela povedati.

S to prvo informacijo o pojav 
četniškega odreda v Šentjoštu p 
Stopičah v začetku junija 1942 pai 
tizanske enote na Dolenjskem nis 
bile seznanjene. Prvi spopad me 
partizani in to četniško enoto je b 
šele 11. julija 1942 pri Dolžu.

Izselitev kočevskih 
Nemcev

Kočevski Nemci, kratko Koče
varji, katerih predniki so prišli v 
naše kraje pred dobrimi šestimi sto
letji, so v desetletju pred drugo 
svetovno vojno z izdatno pomočjo 
nacističnih ustanov v Nemčiji in kas
neje k njej priključeni Avstriji po
stali, vsaj večina, vneti pristaši na- 
cionalno-socialistične Nemčije. V 
letu pred začetkom druge svetovne 
vojne je eden od njih pred kočev

skim okrajnim načelnikom vzklikal 
Hitlerju in izjavil: “Mi (sc. Kočevar
ji) smo na svoji zemlji. Mi smo bili 
prej tukaj. Vi (Slovenci, op.a.) ste 
prišli na našo zemljo.” Leta 1941, ko 
jih je bilo na Kočevskem okoli 
12.500, so bili organizirani v 25-ih 
podružnicah “Kulturbunda” in ena
kem številu bojnih skupin, imeno
vanih “Šturmi”. V njih so se, enot
no uniformirani, vojaško usposabl
jali. Svojo organizacijo je imela 
mladina, ki se je zgledovala po 
nemški Hitlerjugend. Ob razpadu 
Jugoslavije so izzivali slovensko pre
bivalstvo in slišati je bilo celo izjave, 
da bodo kegljali s slovenskimi gla
vami in tlakovali z njimi ceste. 
Izobešali so nacistične zastave in 
postavljali slavoloke z dobrodošli
cami nemški vojski. V spopadu z 
umikajočo se jugoslovansko vojsko 
je bil smrtno ranjen Johann Krische 
iz Komarne vasi.

Njihova pričakovanja o vključitvi 
Kočevske v nemški rajh - zelo so si 
za to prizadevali dolenjski graščaki, 
zlasti soteški Auersperg - so se 
kmalu razblinila. 22. maja 1941 je 
glasilo “Gottscher Zeitung” na 
začetku proglasa zapisalo. “Der 
Ftihrer ruft uns ins Reich” (Firer 
nas kliče domov v rajh), 31. avgusta 
1941 pa je bil podpisan italijansko- 
nemški sporazum o preselitvi nem
ških državljanov in Nemcev iz Ljub
ljanske pokrajine. Vodstvo kočev
skih Nemcev je po tem storilo vse, 
tudi s prisilo, da bi se čimveč Koče
varjev odločilo za preselitev.
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Tako je to v naši mladi občini

PO KRVNEM SLEDU - Lovska organizacija je dejavna tudi na področju kinologije. Preteklo soboto je bila v 
lovišču lovske družine Gorjanci na Velikem Cerovcu lokalna tekma po krvnem sledu in preizkus naravnih zasnov 
lovskih psov barvarjev. Prvenstva lovskih psov, ki so namenjeni iskanju zastreljene in ranjene divjadi, se je udeležilo 
8 vodnikov lovskih psov, ki so pokazali vrhunske rezultate. Kar pet vodnikov je s svojimi psi doseglo prvi nagradni 
razred, saj so na umetnem krvnem sledu pokazali, da zmorejo iskanje v najtežjih pogojih. Na tekmi se je najbolje 
odrezal vodnik Gorazd Šemrov iz LD Hotedrščica, ki je s svojo bavarsko barvarko Conny osvojil zmagovalni 
pokal. Izmed dolenjskih predstavnikov se je odlično odrezal Slavko Legan (prvi z desne) iz Gorenjega Ajdovca, 
član LD Plešivica iz Žužemberka, ki je z bavarskim barvarjem Britom, uvoženim iz Češke republike osvojil drugo 
mesto v prvem nagradnem razredu. Tekmovanje so brez napak izvedli člani LD Gorjanci ob strokovni pomoči 
kinološkega sodnika Srečka Erceka iz Orehovice in Marjana Gašperina, predsednika LKD Novo mesto. Na fo
tografiji: udeleženci tekme po krvnem sledu. (Besedilo in slika: B. Avbar)

ŽE G NANJE PRI SV. ANI NA 
GRADIŠČU - V nedeljo, 21. julija, 
je bilo žegnanje pri sv. Ani na 
Gradišču in blagoslov tretjega bro
nastega zvona v počastitev zavetni
ci oči Luciji. Farani so uredili no
tranjščino podružnične cerkve in 
okolico ter postavili nov kip Izidor
ja, ki ga je podaril ključar Jože Be- 
vec. Na ta dan se pri cerkvi zbere 
veliko vernikov od blizu in daleč. 
Da jim je uspelo obnoviti cerkev in 
pripraviti gostijo, gre zahvala vašča
nom z Rihpovca, iz Biške vasi, Jelš, 
z Dobrave in Vrhpeči. Pri takšnih 
akcijah sta prijateljstvo in sloga 
vaščanov še kako potrebna. (R. 
Majer)

MODNI KOTIČEK
Vzdrževanje oblek

Hiter način življenja, števil
ne vsakodnevne obveznosti, 
kronična utrujenost in še kaj 
so razlogi, zaradi katerih ne 
posvečamo oblačilom in obut
vi dovolj pozornosti. Vse manj 
je takšnih ljudi, ki bi skrbno 
vzdrževali drugo človekovo 
kožo - garderobo. Ta ni potreb
na le pranja in likanja, pač pa 
tudi pravilnega shranjevanja, 
vsakodnevnega čiščenja in 
rednega obnavljanja.

Nekaj praktičnih nasvetov:
• Vsakokrat, ko se vrnemo 
domov, se preoblecimo. Doma 
je dobro imeti domačo haljo 
ali kakšno drugo starejšo (vse
eno pa urejeno) obleko.
• Umazano perilo odlagajmo 
v posebno košaro, če je mogo
če, ločimo nogavice in spodnje 
perilo od ostalega.
• Obleko redno krtačimo; ko 
jo slečemo, jo obvezno obesi
mo na obešalnik. Priporočlji
vo je imeti več oblek ali kombi
nacij, ker jih tako lahko me
njavamo in pustimo, da se po 
uporabi “izvisijo”, saj nam jih 
potem ni treba tako pogosto 
likati.
• Kakor hitro opazimo madež 
na obleki, jo odnesimo v čišče
nje, saj je madeže pozneje teže 
odstraniti.
• Moljev ne odganjajmo ved
no z naftalinom, katerega vonj 
je takoj prepoznaven, temveč si 
pomagajmo s sivko, ki prijet
no diši, škodljive žuželke pa 
odganjajo tudi nekatere druge 
dišavnice.

JERCA LEGAN

STALNA VSTOPNICA
NOVO MESTO - Košarkarski 

klub Krka obvešča ljubitelje košar
ke, da si lahko nabavijo stalno vs
topnico, stane 5.000 tolarjev, za vse 
prvenstvene tekme novomeških 
košarkarjev v športni dvorani Ma
rof. Vstopnice dobite na Agenciji za 
šport (Aleš Čavlovič) od danes 
naprej, od 9. do 11. ure. Telefon 322 
-267.

Koliko pomenijo “veze in poznanstva” (VIP) v semiški občini
Za dekleta in fante med 18. in 

25. letom, ki smo končali katero
koli štiriletno šolo, pravijo da smo 
generacija zavoda za zaposlova
nje. Če ste mislili, da so vrste pri 
zdravniku nočna mora, gotovo še 
niste čakali vrste na Zavodu. 
Sčasoma se za vsakega najde 
kakšna služba ali vsaj priložnostno 
delo. V najslabšem položaju pa 
smo ravno gimnazijci, ki nam ni 
uspelo nadaljne šolanje na kateri 
od univerz. Nobenega delodajal
ca ne zanima, da poznaš mole
kule, da znaš secirati deževnika ali 
da poznaš integralne račune. Njih 
zanimajo konkretne stvari: šiva
nje, prodajanje, strežba v lokalih. 
In tako imajo vsi prednost pred 
gimnazijci, ki se moramo odločiti 
za prekvalifikacijo v drug poklic, 
če sploh želimo dobiti službo.

Tudi sama nisem uspela na 
fakulteti. Iz Ljubljane sem se vr
nila domov. Mislila sem si poiskati 
delo, vendar sem pozabila, da sem 
brez poklica. Na srečo sem odkri
la razpis, ki se pojavi enkrat na sto 
let. Za delo pomočnice vzgojite
ljice predšolskih otrok so potre
bovali gimnazijskega maturanta. 
Prijavila sem se na razpis in konč
no sem bila izbrana^Delo je 
potekalo v VVZ Oton Župančič, 
v enoti vrtca v Semiču. To mi je 
ustrezalo, saj sem imela delovno 
mesto blizu doma. Delo je bilo za 
določen čas enega leta, vendar 
sem bila vesela, da sem dobila 
priložnost, ko se lahko izkažem. 
Delala sem v vseh oddelkih, kjer 
so me pač potrebovali. Navezala 
sem se na otroke in dobro smo se 
razumeli.

Čas je hitro tekel in leto se je 
obrnilo. Bala sem se, da se moj čas 
v vrtcu izteka, saj se je pogodba 
bližala h koncu. Vendar me je 
ravnateljica VVZ Oton Županič 
pomirila z novico, da me še potre
bujejo in da mi bodo pogodbo 
zopet podaljšali za eno leto. Vse 
je kazalo, da sem kljub vsem 
težavam le rojena pod srečno 
zvezdo. Vendar je bilo to le zatišje 
pred viharjem.

Z novim letom 1997 je enota 
Semič prišla pod OŠ Semič. Kar 
naenkrat smo bili vsi skupaj v 
težavah. Dobili smo občutek, da 
smo mi (vrtec) krivi za vse težave, 
v katerih se je znašla semiška OŠ. 
Zanimivo pa je to, da smo na 
sestanku, kjer smo se odločale o 
tem, kam bo vrtec spadal, skoraj 
enoglasno odločile, da raje osta
nemo pod črnomaljsko upravo. 
Vendar nas je kljub vsemu prevze
la semiška OŠ. Ves čas pa so z 
nami delali ravno tako, kakor da 
so nam naredili veliko uslugo. Po 
novem letu smo dobili še novo 
sodelavko Anico Stariho. Zapos

lena je bila za določen čas do 1. 
sept. 1997, po štiri ure na dan. 
Kljub vsem spremembam se je 
delo počasi vračalo na stare tire. 
Problemi so bili še z izplačilom 
regresa, s katerim v Črnomlju ni 
bilo težav, v Semiču pa ga nismo 
mogli dvigniti, čeprav je bil že 
nakazan, ker ga pač učitelji še niso 
dobili. Tako smo imeli denar, ven
dar nam ga niso izplačali takoj. 
Ves čas smo se privajali na vode
nje Silve Jančan, kije bilo drugač
no od tistega, ki smo ga bili vaje
ni doslej pod Črnomljem.

Leto seje zopet obrnilo in bližal 
se je konec moje pogodbe. Na 
tihem sem upala, da mi bodo tudi 
letos podaljšali pogodbo, saj so 
govorili, da potrebujejo pomoč
nice vzgojiteljic. Tudi ravnateljica 
mi je namignila, da s službo ne bo 
težav. Tako sem si zopet oddahni
la. Kako sem se zmotila!

Že naslednji dan sem morala 
pisati prošnjo za svoje delovno 
mesto in zopet priložiti vso doku
mentacijo. Bila sem presenečena, 
vendar sem se tolažila, daje to pač 
novo vodstvo, vki želi imeti vse 
črno na belem. Že naslednji teden 
pa sem dobila obvestilo, da je na 
moje delovno mesto izbrana Ani
ca Stariha in da se moje delo v 
vrtcu zaključi s 31.8.1997. Lahko 
si mislite, da me je novica spod
nesla.

Na vseh sestankih je ravnatelji
ca poudarjala, da imajo prednost 
za službo tiste, ki so prišle prej. 
Ker je Anica Stariha prišla v 
službo za mano, sem mislila, da ni 
razloga za strah. Na moje delo ni 
bilo pripomb, večkrat sem bila 
celo pohvaljena. Zato nisem mog
la verjeti, da sem ostala brez
službe. Ker mi je ostalo še sko..; 
mesec dopusta, sem se odločila, 
da ga porabim. Tako sem sedela 
doma in tuhtala, kako priti do 
nove službe. Zadnji teden avgusta 
pa me je poklicala Anica Stariha 
in mi dejala, daje našla službo, ki 
ji bolj ustreza kot delo v Semiču, 
in da naj pazim na razpise v časo
pisih, saj je njeno delovno mesto 
(ki je.bilo včasih moje) zopet pro
sto. Žal pa so bili moji upi zaman, 
saj do danes še ni razpisa.

Kar samo pa se postavlja vpra
šanje, zakaj sem morala oditi. Na 
mojem delovnem mestu so potre
bovali drugo delavko, ki pa je pu
stila službo, še predenje nastopi
la delo. Sedaj je delovno mesto 
prosto, vendar zame tam ni pro
stora.

Sedaj sem zopet prijavljena na 
zavodu za zaposlovanje. Mlada 
sem še, želim delati, vem, kje je 
prosto delovno mesto, vendar tam 
nisem zaželjena. Boljše je, da me

vzdržuje država in da sem v breme 
naši družbi, kot pa da bi sama 
zaslužila. Očitno v naši ljubi Slo
veniji je tako. Najboljše, da vodi
jo življenje stare generacije - oni 
že vedo kako. Kaj bomo mi, mla
di, saj še živeti ne znamo!

Včasih se mi zdi, da je bilo več 
priložnosti za mlade v našem so
cializmu, nad katerim se tako 
zgražamo. Danes pa boš uspel 
samo, če poznaš prave ljudi, ki so 
na pravih položajih. Tako je v naši 
novi, mladi občini Semič.

KATARINA ŠUŠTARIČ

STOPILA V 92. LETO - Amalija 
Žen je konec avgusta dopolnila 91 
let. Živi ob Temenici v prijazni 
hišici, ki je obdana z bujnim cvet
jem, grmičevjem in mucami. Njeno 
življenje prav gotovo podaljšuje ve
selje do dela. Tako ureja vrt ob hiši, 
skopala je že ves krompir, potrgala 
fižol in pospravila druge pridelke. 
Prepričana je, da je najbolje nare
jeno takrat, kadar se dela loti sama, 
čeprav se nikoli ne odreče pomoči 
zeta Žarka in hčerke Slavi. Njena 
skrb so tudi muce in divje race, ki 
živijo v Temenici. Rada ima ljudi. 
Če kdo pride k njej in tarna, da ga 
kaj boli, takoj poskrbi za naravna 
zdravila. Njen zet je namreč pravi 
zeliščni zdravnik, ki Amalijo zala
ga s čaji in drugimi naravnimi 
pripomočki. (R. Majer)

'
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SLOVENIJA / HRVAŠKA

Naš naročnik, priznano podjetje, ki se ukvarja s prodajo tehničnega blaga, išče za dolenjsko regijo

PRODAJNEGA ZASTOPNIKA
Zadolžen bo za trženje proizvodov in vzdrževanje poslovnih kontaktov z dolgoletnimi kupci. Kupci 
proizvodov so podjetja, ki se ukvarjajo z maloprodajo.
Od kandidatov pričakujemo V stopnjo elektro, strojne ali druge ustrezne srednjetehnične smeri, nekaj 
let izkušenj v prodaji, poznavanje dela s PC (teksti, preglednice) in vozniški izpit B kategorije.
Prednost pri izbiri Itodo imeli kandidati z organizacijskimi sposobnostmi, so odločni, iznajdljivi in 
komunikativni. Zaželeno je, da inta kandidat lasten osebni avtomobil.
Kandidate, ki se jim zdi ponudba zanimiva, v ljudno vabimo, da pošljejo svoj življenjepis (CV) v 8 dneh 
na naš naslov.

, Dr. Janez Klobučar
Dober mesec dni je minilo, od

kar smo se na ljubljanskih Žalah 
poslovili od dr. stom. Janeza 
Klobučarja. Rodil seje 21. febru- 
atja 1933 v Beli krajini. Njegova 
mladost je bila trda in hkrati lepa. 
Pri materi in očetu je doživljal vi
soko kulturo sožitja, kar mu je 
ostalo vse življenje vodilna nit. Po 
gimnaziji je končal vojaško medi
cinsko šolo, kasneje je obiskoval 
in zaključil stomatološki oddelek 
medicinske fakultete v Ljubljani, 
vendar mu bolezen ni dovolila več 
kot štiri leta poklicnega dela. Ok
varo vida je molče prenašal in z 
izjemno vitalnostjo ostal aktiven.

Za dr. Klobučarja so ljudje go
vorili, da ima zlate roke. Z njimi 
je znal slikati, zidati, oblikovati les 
in kamen. Še bolj pa je oblikoval 
v ljudeh njihove značajske poteze. 
Sodeloval je pri Rdečem križu, 
pomagal pri svetovalnem delu za 
mlade zakonce. Približno pred 20 
leti je začel s terapevtskim delov 
v skupinah za zdravljenje odvisnih 
od alkohola. Za to delo se je 
kljub slabemu vidu temeljito 
strokovno izpopolnil v Zagrebu, 
kjer je opravil podiplomski študij 
iz socialne psihiatrije in bolezni 
odvisnosti. Postal je ugleden tera
pevt. Svoje znanje je posredoval 
tudi v novejšem Socialnem foru
mu za zasvojenosti in omame, v 
katerem je bil član glavnega odbo
ra.

Kot terapevt alkoholog je svoje 
zdravljence vsestransko vzpod
budil k dvigu, k zdravljenju pa je 
vključil tudi njihove družine. 
Uvedel je posebno terapevtsko 
obliko “družinska ura”. Biblio- 
terapija je v njegovih rokah posta
la izjemen terapevtski meha
nizem, ki je bil dan na vpogled 
tudi drugim terapevtom in zas
vojencem^ glasilu Thborci in v 
zborniku Živeti drugače. Izdal je 
tudi monografijo Učili smo se 
živeti drugače.

JOŽE JAKOPIČ

Bruno Plavštajner
Pred 69 leti se je v Sevnici začela 

življenjska pot Bruna Plavštajerja v 
spoštovani Plavštajnerjevi družini, 
prejšnji teden pa se je velika mno
žica na sevniškem pokopališču 
poslovila od tega izjemno marljive
ga, ustvarjalnega moža. Bruno se je 
že v rani mladosti seznanil z lepota
mi narave, kar približno pol stolet
ja je čebelaril, sledil pa je tudi 
očetovem izročilu, kije bil zakupnik 
lovišča in po vojni pobudnik za 
ustanovitev lovske družine Sevnica. 
Tako kot vedno pri svojem delu (bil 
je tudi direktor sevniške klavnice) je 
bil Bruno vesten in dosleden bodisi 
kot starešina, gospodar ali predsed
nik nadzornega odbora sevniške 
lovske družine. Vedno se je zavze
mal za primeren stalež divjadi v 
lovišču, kar je bogatilo naravo in 
lovišče. Kljub temu da je postal 
težak invalid, je ohranjal stik z ze
leno bratovščino, z umirjeno bese
do pa je znal pomiriti tudi včasih 
preveč razgrete glave.

Bruno je bil s svojimi skrbno ure
jenimi vinogradi v Podvrhu eden 
največjih vinogardnikov v sevniški 
občini, svojo naprednost in smisel za 
novosti je dokazal, ko se je med 
prvimi preizkusil tudi pri stekleniče
nju vina.

Med 2. svetovno vojno, se je še ne 
16 let star, pridružil borcem Sercer- 
jeve brigade, ki je bila takrat na 
Štajerskem v okviru 14. slovenske 
partizanske divizije. Že prej pa je

dlje časa sodeloval z aktivisti Koz
janskega okrožja. Pozimi leta 1944 
so Bruna dodelili v zaščitno četo 
Vojnih partizanskih bolnic na Koz
janskem. Dobro je poznal partizan
ske bolnišnice na Bohotju, v Jurk- 
loštru, na Volušu in druge. Njegovi 
soborci se spominjajo - med njimi je 
bil ob poslednjem slovesu tudi nje
gov predstojnik - zdravnik, ki ga vsi 
najbolje poznajo pod partizanskim 
imenom Striček, daje Bruno vedno 
odgovorno izpolnil zahtevne na
loge, ko je varoval ranjence, da jih 
ne bi dobili v roke Nemci. Ravno 
Bruno doslednost in poštenost sta 
najboljša popotnica njegovi družini, 
ženi, sinovoma in hčerki, da uspeš
no nadaljujejo še za časa moža in 
očeta dobro zastavljeno gostinsko in 
trgovsko dejavnost.

P. P.

Ignac Vintar
Nenadoma je v 73. letu odšel od 

nas naš dobri prijatelj Nace. Kar 
nas najbolj boli, je, da je odšel 
brez slovesa. Veliko bi si še imeli 
povedati kot vselej, kadar smo se 
srečali, posebej še na naših nedelj
skih srečanjih. Odšel je mnogo 
prezgodaj, mi govori moj glas in 
mi dokazuje, kako samoljubni 
smo tudi v žalosti. Naše življenje 
ni večno, kot si domišljamo m 
dopovedujemo. Naši prijatelji so 
darilo, pravzaprav posojilo, ki ga 
lepega dne ne bo več.

Življenjska pot Naceta Vintar- 
ja je bila trnova, kakršna je bila 
pot večine Slovencev, ki smo 
preživeli drugo svetovno vojno. Še 
ne dvajsetletnik, je moral na delo 
v nemški rajh. V Leoben, in od 
tam z 19 leti v nemško vojsko in 
na zahodno fronto. V prvi polovi
ci avgusta 1944 je padel v angleško 
ujetništvo pri Cherbourgu v Fran
ciji. Toda vojna zanj še ni bila 
končana. V ujetništvu se je odzval 
povabilu takratnih Titovih častni
kov in se takoj vključil v 3. preko
morsko partizansko brigado. Taje 
prišla v Šplit in pomagala osvoba
jati našo domovino iz Dalmacije, 

reko Like in Korduna, vse do 
lovenije in Trsta. Z njo je bil ves i 

čas tudi Nace. Z veliko sreče je 
dočakal svobodo in se vrnil do
mov.

Na rojstnem domu na Druščah 
ni bilo kruha za vse, zato se je 
zaposlil in izobraževal ob delu. Po 
ustanovitvi velikih občin ga sre
čamo v upravnih službah sevniške 
občine. Poznamo ga kot tajnika 
občine, predstojnika upravnih 
služb občine Sevnica, pozneje pa 
je vodil medobčinsko organizaci
jo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva za Posavje, kjer je leta 
1984 odšel v pokoj. Še, ko je bil 
aktiven in pozneje, ko je pristal v 
upokojenskih vrstah in bil tudi 
podpredsednik Društva upoko
jencev Sevnica, je imel zmeraj po
sluh za sočloveka, znal se je poglo
bil v njegove probleme in jih sku
šal po najboljših močeh reševati.

LOJZE MOTORE

Robert Zajc ■ Zeko
6. septembra je bil dan slovesa 

od novomeške punk legende, ki se , 
je odločil za prezgodnji večni 
počitek v senci cimpres šmihel- 
skega pokopališča na griču. Kdo i 
se še spomni prve polovice 80. let, 
časa novomeške punk scene in 
bendov Gonars oz. Bolejzen in pa 
Abortus, kjer je bil v ospredju kot 
pevec in kitarist. Na začetku 90. 
let je s člani Free 48 sodeloval v 
punk bendu “Društvo vojnih vete
ranov”, ves čas pa je bil tudi lite
rarno dejaven, čeprav svojih tek
stov ni objavljal.

Povsod, koder je bil, je s svojim 
smislom za humor poskrbel za 
prijetno vzdušje. Poznali pa smo 
ga tudi kot rekreativnega kole
sarja, saj je prekolesaril skoraj pol 
Slovenije. V spominu ga bomo 
ohranili kot delavnega in nadar
jenega človeka, ki je znance in 
prijatelje navdihoval z optimiz
mom. Prav zato je njegova prez
godnja smrt toliko bolj travmatič
na in tragična za vse, ki smo ga 
poznali.

BRANE KONCILJA
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že od 61.640

GORILNIKI
CTC

cene so brez PD

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. Bršljin 37, Novo mesto, tel: 068/324-442

NOVE
CkTa)

sephia 5v,

17.890 DEMsr@fc@Dp
KIA PRIDE

11.990
NAJUGODNEJŠI kombi 'JfeKREDIT T +5,5% v evropi • 19.890 dem •■PP9

STARO ZA NOVO
TOVARNIŠKA GARANCIJA 3 
LETA ali 100 000 km, 5 let 
na prer|aven|e pločevine

AK TRADE
PODBEVŠKOVA 9, NOVO MESTO 

Tel.: 068/342-444, 21-400 od 8. — 18. ure, 
sobota od 9. do 12. ure

OBVESTILO
Občane, podjetja, druge organizacije in skupnosti, organe in društva 

obveščamo, da bo po sklepu župana Mestne občine Novo mesto potekala

JAVNA RAZGRNITEV
A. Osnutka spremembe lokacijskega načrta za kanalski sistem in 

čistilno napravo Žužemberk

B. Osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 
dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do 

leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za 
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo 

mesto (PZ za UN za turistični kompleks Otočec)

C. Osnutka ureditvenega načrta za turistični kompleks Otočec 

v času od 15. septembra do 15. oktobra 1997

• v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, lil. nadstropje
• v prostorih krajevne skupnosti Žužemberk (A)
• v prostorih kulturnega doma Otočec (B in C)

Pisne pripombe k osnutkom lahko vpišete^ knjigo pripomb na krajih 
razgrnitve ali pošljete na Mestno občino Novo mesto, Sekretariat za 
varstvo okolja in urejanje prostora, Zavod za družbeno planiranje in 
urbanistično načrtovanje, Novi trg 6, Novo mesto.
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve. 
Javna obravnava osnutka dokumenta pod točko, A bo v petek,
3.10.1997, ob 19. uri v prostorih krajevne skupnosti Žužemberk. 
Javna obravnava osnutkov dokumentov pod točko B in C bo v četrtek,
9.10.1997, ob 19. uri v prostorih krajevne skupnosti Otočec.
Na javnih obravnavah bosta izdelovalca dokumentov podrobneje 
obrazložila osnutke dokumentov in prisotnim dajala pojasnila.
Vljudno vabljeni!

Mestna občina Novo mesto 
Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora 

Zavod za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje
Seidlova cesta 1

POMURKA TRŽENJE 
LJUBLJANA, d.o.o. 
Parmova 45 
1000 LJUBLJANA

razpisuje prosto delovno mesto

KOMERCIALISTA NA TERENU

za trženje suhomesnatih in klobasičarskih izdelkov ter konzerv na 
območju Posavja, Zasavja, Dolenjske in Bele krajine.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
— srednješolska izobrazba ekonomske, komercialne ali trgovske 

smeri
— lasten prevoz
— veselje do dela z ljudmi
— komunikativnost in vestnost
— zaželene so izkušnje pri trženju z živili
Izbranim kandidatom ponujamo samostojno delo in stimulativno 
nagrajevanje, odvisno od rezultatov dela. Z izbranim kandidatom 
bomo skladno z akti podjetja sklenili delovno razmerje za 
hedoločen čas.
Pisne prijave s kratkim opisom dosedanjih delovnih izkušenj 
pošljite v desetih dneh po objavi na naslov: Pomurka Trženje, d.o.o., 
Ljubljana, Parmova 45, 1000 Ljubljana.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili.

od 53.200 DEM

sanovi kupci zveš.

Takoj, ko ga spoznate, veste, da je pravi. Ker je vedno na vaši strani. Ker vam njegovo udobno 
zavetje omogoča občutek svobode, varnosti in brezskrbnosti. Ker daje njegov dinamičen značaj ritem 
vašemu življenju. Ker... ker ima vse tisto, česar se ne da povedati... Ker je vaš. Za vse življenje.

j) Pooblaščeni zastopnik za Slovenijo:
< NISSAN ADRIA d.o.o.. Slovenska 54. Ljubljana

Pooblaščeni trgovci in serviserji za področje Slovenije: 
AVTONISS, Ljubljana, telefon: 061/159 73 31 
KRULC, Moravče, telefon: 061 / 731 143 
VIDRIH, Otočec-Novo mesto, telefon: 068 / 75 180 
ZIERER, Sevnica, telefon: 0608 / 81 389

KOS, Polzela, telefon: 063 / 702 230 
AVTOHIŠA, Murska Sobota, telefon. 069 / 32 209 
MG. Muta, telefon: 0602 / 61 760 
FABJAN, Branik, telefon: 065 / 57 012 
PIŽEM, Domžale, telefon: 061 / 372 333 
TRUNK, Ljubljana - Ježica, telefon: 061 / 168 38 99 
AAM FERK, Maribor, telefon: 062 / 224 478

AVTO MOČNIK, Kranj - Britof, tel.: 064/242277 
SALON NISSAN Lipnik, Velenje,tel.: 063/893549 
NISSAN HVALEC, Ptuj, tefefon: 062 / 778 507 
LAVRENČIČ, Ajdovščina, telefon: 065/641 144 
AVTO KUK, Slovenske konjiče, tel.: 063/753 984 
AVTO CEUE, Celje, telefon: 063 / 490 36 31 
AVTOUSLUGA, Lj.-Škofljica, tel.: 061 / 667 846

od 15.990 DEM

NISSAN

anu.

OKNA ZA FIČARE
ter vse ostale vrste oken po 
meri izdelamo in montiramo. 
Po meri in vaših željah pa 
izdelamo tudi vhodna vrata 
in vetrolove in nudimo tudi 
suhomontažno obnovo oken 
in vrat. Inf. 068/75-374.

• Vse več damo na higieno, le še 
redki pljuvajo v dlani. (Jurič)

amrllisjsS^gaaaBgr«)/?’.!:

liiemo prodajalte in serviserje
za program prodaje in servisiranja avtomobilov znamk

PROTON in SUBARU.
Pisne ponudbe pošljite na naslov:

Industrijaimport, Dunajska 191, ljubijana
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Mokronog je 
zdaj narobe 

narejen!
Spomini očanca Toneta

“Mokronog je zdaj narobe 
narejen,” se je pošalil Tone 
Sebanc, ko se je pred družino 
in menoj, naključnežem, že
lel izkazati kot turistični vod
nik. Živahno je hodil pred 
nami in iskal detalje, ki bi se 
ujemali s sliko, ustavljeno v 
spominu pred šestimi deset
letji. Razveselil se je, ko je 
prepoznal rojstno hišo.

“Okolje ima pa popolno
ma drugačno,’* je razložil 
začetno zadrego. “Celo poto
ček so prestavili. Kaj v Mok
ronogu ni več krav? Na tem 
mestu je bilo včasih napajali
šče, ki je bilo živini tako všeč, 
da ga je vsakokrat naskočila 
z norčavim šavranjem. Zato 
je ta konec Mokronoga tudi 
dobil ime Šavrgasa. Ali se še 
vedno tako imenuje?”

Ni počakal odgovora, zavil 
je v rojstno hišo in še hitel 
zdajšnjim lastnikom pripove
dovati, kje je stala peč, kje je 
bil vhod v izbo, v kateri je 
1910, štručka nezakonska, 
nič kriv materi zagrenil dan. 
Pa kaj bi to! Odraščal je v 
rojstni hiši, kije bila last nje
govega starega očeta, posest
nika, lesnega trgovca in še 
kaj. Da kruh ni zastonj, je 
zgodaj zvedel. Bilje pastir in 
vse, kar so zahtevali od nje
ga. V šoli ga je učila Hefer- 
letova Vida, Škofljančeva 
Anica je bila sošolka, Tumar- 
jev Žan pa ga je poslal v uk h 
kovaču Uhanu na Veseli gori. 
Ni dolgo zdržal pri njem, kaj
ti imel je preveč boleče me
tode. Če je bil jezen, je zag
nal klešče v grmovje, in ko je 
vajenček stekel ponje, mu je 
v hrbet zagnal kladivo. Prav 
zadovoljenje postal, ko so ga 
sprejeli v Pencovo usnjarno, 
in se je izučil za usnjarja. 
Kmalu se je poslovil od pokli
ca, saj je v usnjarni zmanjka

lo kruha. Delo je našel na 
železnici v Krškem. To je bilo 
tudi njegovo slovo od rojst
nega kraja. Malo je računal, 
da mu bo ded izročil posest
vo, vendar ni bilo sreče. Da 
pa bi hodil v Mokronog samo 
spomine obujat, je bilo ved
no škoda časa. Danes, pri 
osemdesetih, si to že lahko 
privošči. Živi pa v Ljubljani. 

“In kakšni so vtisi?” 
“Komaj se znajdem, nove 

hiše, druge ceste. Zginili so 
potočki, drevesa, vodnjak na 
trgu, grad na hribčku. Strelov 
turn je še. Ni pa več Pencove 
kavarne. Ha, takrat je bilo v 
Mokronogu dvanajst gostiln. 
Saj res, je v Mokronogu še 
kaj Mokronožanov ali so 
sami priseljenci?”

Medtem ko štejem na pr
ste, sam zase ugotovi, da je 
staroselcev verjetno zelo 
malo.

“Premalo ljubezni je čuti
ti.”

“Ja?”
“V mojih časih je bil to 

živahen in svež kraj. Kot star 
Mokronajzar si upam reči, da 
je bil Mokronog tudi bolj čist. 
To paje stvar ljubezni do kra
ja. Se vam ne zdi?”

STANE PEČEK

ZDRAVSTVENA RAZLAGA
prim. mag. dr. TATJANA GAZVODA

Odkrit pogovor o raku
Kako odkriti boste glede dej

stva, da imate raka, je odvisno 
le od vas. Nobenega “pravega 
načina” za pogovor o tem ni. Če 
bi rajši govorili o “malignosti” 
ali “tumorju”, “rašči” ali “buli” 
oziroma problemu, kot da'ves 
čas uporabljate besedo rak, 
storite tako.

Prav tako je vaša odločitev, 
komu boste povedali o svoji 
bolezni. Nekateri ljudje imajo 
raka raje za veliko zasebno stvar 
in o njej razen družinskim čla
nom ne povedo ničesar. Tako 
želijo na raka pozabiti in živeti 
naprej. Drugi zopet potrebuje
jo pomoč od zunaj. Izberejo si 
dobre prijatelje, ki so čustveno 
pripravljeni nuditi tolažbo in 
podporo, kadar je potrebno.

Čeprav je morda težko, je 
pametno, da ste s svojimi naj
bližjimi in s prijatelji odkriti. 
Sicer imajo prav ti svoje lastne, 
najbolj črne predstave. Imajo 
svoje strahove, ki se razrastejo

v grozljive prikazni, če jih pus
tite za tančico nevednosti glede 
tega, kaj se z vami dogaja. Med
sebojno soočenje je dober na
čin za premagovanje lastnih 
strahov in strahov drugih.

Odkritost ne pomeni, da zač
nete pogovor z zgodbo o svojih 
najnovejših težavah in boleči
nah, sicer se vas bo mnogo lju
di izogibalo,-ker je videti, vsaj 
sodeč po pogovoru, da se jim 
dogajajo le slabe stvari.

Če pa začnete pogovor opti
mistično, je tudi druženje s pri
jatelji mnogo manj neprijetno 
in mnogo toplejše, ker nikogar 
ne spravljate v zadrego.

Kadar pa se res ne počutite 
posebno dobro, je prijetno ime
ti prijatelja ali sorodnika, ki 
reče: “Žal mi je, da se počutiš 
slabo, in vesel sem, da sem tu in 
ti lahko pomagam.” Da pa bo ta 
pomoč res prišla, morate biti 
sposobni odkrito povedati, 
kako se v resnici počutite.

DANDANES V “PUGLEDSKEM GRADU”

V okoli 8 kilometrov od Sodra
žice oddaljeni zaselek Pugled pri 
Karlovici na Slemenih, kot pravi
jo domačini hribovitemu predelu 
krajevne skupnosti Sv. Gregor, 
lahko prideš z magistralne ceste 
Ljubljana - Kočevje, če v Ortneku 
zaviješ proti Sv. Gregorju, ali še 
prej, če se napotiš v Velikih La
ščah skozi Mišjo dolino; lahko pa 
prideš tudi s sodraške smeri po 
sedaj novi cesti, ki vodi v ta najlep
ši predel Ribniške doline iz Žima- 
ric. Tujcu se zlahka zgodi, da 
odcep zgreši, pa tudi, da si ob 
nelagodni vožnji po strmo vzpe
njajoči se ozki cesti zastavi vpraša
nje: “Ali sem na pravi poti?” Ven
dar tudi brez cestnih označb, tabel 
in smerokazov slednjič prideš le 
tudi v Pugled, saj tja vodi pravza
prav vodi ena sama pot. In ko 
prideš, ti ni žal, šele tedaj se 
namreč lahko ozreš naokoli in 
vidiš veliko lepega, zlasti v času tik 
pred bogato jesensko bero razno
vrstnega sadja. “Še pulfer (smod
nik) bi tu vzklil, če bi ga posejal,” 
pravi upokojeni dolgoletni mež- 
nar in dober poznavalec krajevne 
zgodovine s Sv. Gregorja Janez 
Levstek o bogastvu tal, ki ob bla
gi nočni klimi, obilici vode in 
gozdov omogoča, da tu uspeva 
sadno drevje najrazličnejših sort 
pa kostanj in celo vinska trta. Ni
kakor pa ni zanemarljiv tudi 
čudovit pogled na pokrajino kra
jevne skupnosti Sv. Gregor. Tudi 
če v Pugledu ne bi še danes stala 
najstarejša hiša na Ribniškem, v 
kateri še teče življenje, bi tistega, 
ki je ta zaselek z vsega le tremi 
hišami obiskal vsaj enkrat, ne ču
dilo, daje Pugled ena najbolj zna- 
nin izletniških točk v ribniški 
občini.

GOSPODAR “PUGLEDSKEGA GRADU” - Ivan Mestek z družino ob 
mizi v prostrani, še po starem opremljeni sobi z veliko lončeno pečjo v kotu 
- sobi, ki bi ji sicer po namembnosti, vendar pa v povsem drugačni hiši, 
lahko rekli dnevna soba.

v T ‘

ŽIVI LEKSIKON - Janez Levstek 
pravi za svojega očeta, da je bil živi 
leksikon, tako pa lahko tudi zanj 
rečejo tisti, ki ga poslušajo, ko go
vori o zgodovini ljudi in hiš na Sle-' 
menih

skem gradu”, kot pravijo tej za 
kmečko okolje nenavadno veliki 
hiši domačini. Na portalu hiše je 
letnica 1732, vendar nekateri 
menijo, daje bila hiša tedaj le ob
novljena in da je torej še starej
šega datuma. Tako meni tudi Ja
nez Levstek, ki ve veliko o zgodo
vini kraja in same hiše ne le zato, 
ker mu je o tem pripovedoval oče 
in temu njegov oče, ki je svoj čas 
vodil hišno in okoliško kroniko, 
marveč tudi zato, ker je sam po
tomec enega izmed obeh prvih 
stanovalcev “Pugledskega gradu”. 
“Hišo je dal postaviti kot pristavo 
ortneškega gradu lastnik gradu 
Lichtenberg, v njej pa je nastanil 
dva brata: gozdnega in lovskega 
čuvaja,” pravi Levstek in dodaja, 
da je bila zato v hiši tudi ječa, ki 
pa je morala biti v fevdalnih časih 
zaradi bogastva gozdov in divjadi 
v njej, ki je po takratnih zakonih 
tudi na Slemenih pripadala ortne- 
škemu graščaku, verjetno tudi 
“precej dobro obiskana”.

Prvotna cela kmetija v Pugledu 
je bila po ortneškem urbarju iz 
leta 1655 razdeljena na dve polo
vici, prvi lastnik hiše pa je bil po 
podatkih, ki jih je Ivan dobil v 
zemljiški knjigi, Jakob Lavrič. 
Kako je prišla hiša v Lavričevo 
last, ko je po letu 1820, ko je Be
njamin von Lichtenberg prodal 
ortneški grad Janezu Koslerju, 
prešla v last robine Kosler, Ivan 
ne ve. Ve pa, da je bil prvi lastnik 
izmed njegovih prednikov praded 
Miha Mestek. “Ne vem pa, ne od 
kod ne kako je prišel v Pugled,” 
pravi Ivan in dodaja, da je tako 
zato, ker so že njegovi predniki 
Pugled sprejeli za svoj pravi dom.

PRISTAVA ORTNEŠKEGA GRADU - Brez prizidane kopalnice bi bila 
stavba domala takšna, kot pred stoletji.

Življenje v “gradu” ni lahko
Večina prostorov v pritličju 

nadstropne s slamo krite zidane 
hiše je obokana, ob vhodu na 
zahodni strani pa je z zgodovin
skega arhitekturno-oblikovnega 
vidika pomemben tudi pritlični

Na živopisnih in bogatih tleh 
ribniških Slemen imajo pravzaprav 
vse, kar si lahko kmetovo srce 
poželi, kot pomnik bogate pretek
losti pa imajo tudi najstarejšo hišo 
na Ribniškem, v kateri še živijo 
ljudje. Zaradi njene nenavadne ve
likosti za to tipično kmečko okolje 
ji domačini pravijo “Pugledski 
grad” - v njem pa živi že četrti rod 
družine Mestek, ki je v tem najlep
šem predelu Ribniške doline pognal 
korenine že tako globoko, da se je 
zabrisal celo spomin na to, od kod 
prihajajo.

“Pugledski grad” nekoč 
in danes

V hiši št. 2 v Pugledu danes živi 
Ivan Mestek z ženo Marijo in si
nom Silvom, medtem ko se je

starejša hči Marta že poročila in 
živi v Ljubljani, najmlajša Brigita 
pa hodi v srednjo grafično šolo v 
Ljubljano in je doma le ob vi
kendih. Ivan je že četrta genera
cije Mestekov, ki živijo v “Pugled-

arkadni del, ki ostaja z izjemo 
pred tremi leti prizidane ko
palnice takšen, kot je bil v fevdal
nih časih. V hiši je še vedno ohra
njena črna kuhinja, ki pa je od leta 
1952, ko je Ivanov oče tedanjo 
svinjsko kuhinjo, ki je bila prvot
no ječa (o tem so še do nedavne
ga pričala ohranjena masivna 
železna vrata), preuredil v kuhi
njo. Sicer paje v za 80 centimetrov 
debelim obzidjem prostrane hiše, 
v kateri poleg sicer velike bivalne 
sobe zavzema srednje mesto ogro
men hodnik, v nadstropju pa 4 
sobe, od katerih dve ne uporab
ljajo več, še danes občutiti “duha 
srednjega veka”. Pa ne po Ivanovi 
zaslugi, kot sam pravi. Življenje 
na nekdanji pristavi ortneškega 
gradu namreč ni lahko. Tako kot 
njegovi predniki namreč tudi Ivan 
živi od kmetovanja, kar pa mu 
omogoča le, da preživi “kraj s kra
jem”, kot pravi. Za kaj več nima 
denaija.

Ivanova kmetija obsega 19 hek
tarjev zemlje, v hlevu pa je bilo 
včasih tudi 20 glav živine. Danes 
jih ima le še 10, saj odkar se je sta
rostno upokojil, kljub sinovi po
moči ne zmore več toliko kot 
včasih. Njegovih skoraj 70 let se 
mu namreč kljub trdoživosti pri 
delu “že kar malce pozna”, ker pa 
oddajo sedaj manj mleka kot 
včasih, je pri hiši tudi nekaj manj 
denarja. Problem pa ni le v denar
ju. Hišo so nazadnje prekrili leta 
1975, zato sedaj ponekod zamaka 
in bi jo bilo potrebno ponovno 
prekriti. Pri tem pa je težava tudi 
v tem, ker ni več krovcev, ki bi 
znali prekriti slamnato streho. 
Breme skrbi za hišo bi tudi zato 
rad komu prepustil in prav sedaj 
se pogovarja z ribniško občino o 
možnosti prodaje hiše. “Ni lahko 
živeti v hiši, ki mora ostati takšna, 
kot je bila v srednjem veku, čeprav 
imamo v hiši vodo, elektriko in 
telefon. Še težje pa je za takšno 
hišo skrbeti,” pravi Ivan. Tega se 
zavedajo tudi v ribniški občini, ki 
je prav letos Pugledu, od koder so 
tako Ivan, kot njegovi otroci hodi
li v šolo v Velike Lašče in morali 
dnevno prepešačiti 4 kilometre do 
Karlovice in prav toliko nazaj, 
omogočila asfaltno cestno pove
zavo s Sodražico. Na pobudo 
Ljubljanskega regionalnega zavo
da za varstvo naravne in kulturne 
dediščine pa se sedaj pripravljajo, 
da bodo Ivanovo rojstno hišo v 
Pugledu skupaj s pripadajočimi 
gospodarskimi objekti in sosednjo 
prav tako s slamo krito hišo, na 
kateri je ohranjena in restavrira
na prvotna poslikava fasad, začas
no razglasili za zgodovinski in 
kulturni spomenik. Če bo vse po 
sreči, se bo tako Ivan razbremenil 
skrbi za hišo, ki bi lahko pod do
brim gospodarjem s precej denar
ja postala ena največjih turističnih 
zanimivosti ribniške občine.
MOJCA LESKOVŠEK-SVETE

, ZAHVALA
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki 

so nam nesebično pomagali ob 
požaru gospodarskega poslopja, 
pedvsem pa pred požarom rešili 
bližnjo hišo. Zahvala velja tudi 
vsem, ki so nam ponudili kakršno
koli pomoč po končani nesreči oz. 
pri odpravljanju posledic.

Kobetičevi iz Drežnika 3

NOVOTEHNA
• JUPOL 25 kg

• BELTOP4I

• BELTON4I

samo 2.799 tolarjev 

samo 4.699 tolarjev 

samo 3.199 tolarjev

4 do 8 odstotkov POPUSTA pri nakupu 
z MERKURJEVO KARTICO ZAUPANJA!

AKCIJSKA PRODAJA 
od 18. do 30. septembra

NOVOTEHNA NOVO MESTO, TREBNJE, KRŠKO, KOSTANJEVICA, GRADAC

• MERKUR
• posoda INOX 12-delna GRT 

s termostatskimi pokrovkami
samo 23.983.50 tolarjev

• posoda INOX 12-delna GRT
s termostatskimi pokrovkami SUPERSTAR

samo 17.990 tolarjev

• posoda INOX 12-delna GRT SUPERSTAR
samo 15.990 tolarjev
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NAŠI KRAJI IN LJUDJE

Spomini na umetnika Kralja še živi
Tokrat predstavljamo znamenita 

slovenska slikarja in kiparja Tone
ta in Franceta Kralja, tako kot so ju 
videli ali poznali njuni najbližji so
rodniki iz rodne vasi Zagorica v 
Dobrepolju. Najprej pa skopi lek
sikografski podatki:

FRANCE KRALJ (1895-1960), 
slovenski slikar in kipar, študiral na 
Dunaju in v Pragi. Na Slovenskem 
osrednja osebnost likovnega ekspre
sionizma. Hoteč ustvariti nov slo
venski umetnostni izraz, je združe
val verske, narodne in socialne mo
tive. Z deformiranimi oblikami je 
izražal tragiko in hrepenenje člove
ka...

TONE KRALJ (1900-1975), 
akademski slikar, kipar in grafik. 
Študiral v Pragi, nato še arhitekturo 
v Benetkah, Rimu in Ljubljani. Do 
leta 1928 je tesno sodeloval z bra
tom Francetom. Je predstavnik 
slovenskega ekspresionizma med 
obema vojnama. Prešernova nagra
da za življenjsko delo leta 1972.

Umetnika pa sta imela še dva 
brata, ki sta preživela otroško 
dobo. Najstarejši je bil Jože, ki je 
bil veterinarski tehnik, končal pa 
je kmetijsko šolo na Grmu v 
Novem mestu. Ta je ostal na

je prišel domov na dopust. Njegov 
sošolec iz sosednje vasi mu je 
predlagal, naj bi se šla med počit
nicami malo potepat. Toneta je 
prijateljev predlog mamil in je 
med okopavanjem na njivi pove
dal materi, da bi rad šel s sošolcem 
na počitniški potep. Mati mu je 
odgovorila, da ga ne pusti in je 
pribila:

“Tu boš in boš okopaval!”
Tone pa trmasto vrgel motiko 

po njivi in ugovarjal materi, toda 
na koncu je zmagala materina 
beseda. Tone je bil kasneje materi 
za tisto njeno vstrajanje hvaležen, 
saj je on dokončal študij, njegov 
sošolec, pa se je pobarabil.

Vendar ni vedno zmagala ma
mina odločitev. Mati je bila pre
pričana, da bo šel Tone v lemenat 
in postal duhovnik... on pa se je v 
Pragi vpisal na likovno akademi
jo. To je mamo potrlo. Globoko 
razočarana je o sinovi odločitvi 
potožila kaplanu Orehku. Ta pa jo 
je potolažil:

“Kar brez skrbi bodite. Tone je 
gotovo prav izbral. Jaz sem du
hovnik, in ko bom umrl, nobeden 
ne bo vedel, da sem sploh kdaj 
živel. O Tonetu in njegovih delih

JOŽE IN BERNARDA KRALJ, ki gospodarita danes na Vintarjevi 
domačiji v Zagorici v Dobrepolju, kjer sta bila rojena umetnika France in 
Tone Kralj, ob spomeniku umetnikoma, ki sta bila Jožetova strica.

domačiji. Zdravil je govejo živino 
in prašiče, čeprav se je specializi
ral za zdravljenje konj, a je bilo 
teh v Dobrepolju bolj malo. Ni mu 
bilo žal ob vsaki uri iti tudi kam 
daleč, če so ga kmetje poklicali na 
pomoč. Računal pa je malo ali pa 
nič, čeprav je imel doma veliko 
družino.

Najmlajši, Nace, je bil letalski 
učitelj v Splitu, kjer se je tudi 
smrtno ponesrečil leta 1932, star 
25 let. Za njim je ostala hči Hele
na, ki je nato živela pri Kraljevih 
v Zagorici in se izučila za šiviljo. 
Kadar jo je kdo vprašal, čigava je, 
je vedno odgovorila, da je Kralje
va oziroma Vintarjeva, kot se je 
reklo in se še vedno reče po doma
če Kraljevi domačiji v Zagorici.

Hvaležen materi
Tone, ki je študiral v Ljubljani,

JANEZ KRALJ, pevovodja znanih 
Zagoriških funtov, tudi izhaja iz 
Vintarjeve družine v Zagorici.

■ Pregovor - Mast ubogega in bolezen bogatinova daleč slovi.
■ Slabo jedo - Kako slabo jedo Dolenci vidi se zdaj ko koljejo. Mal
nar ima dva grunta, 5 poslov in najemnih včasih po 40, v letu morda 
tisuč, in kolje za zabelo samo dva prasca. Vsaki dan jedo po dvakrat 
močnik, 1 krat zmesne nezabeljene žgance s kropom ali kruh je dober 
in vina dosti - to ljudi hrani. Pri Jelencu klali le 1 prasca za celi grunt. 
Pri Murnu klali tudi le 1 in netežko prase - je se nezabeljeno, zabela 
kar je je ostaja za nuno in dijaka.
■ Ližejo se gospodi - Tudi kmetje, ne le meščani ližejo se gospodi in 
bogatinom: če teh kteri kaj reče, pritrdijo vsi, če kaj podpiše, podpisali 
bodo za njim vsi, ne upitavši kaj je - celo ženske se zmatrajo za srečne 
in se bahajo, če je hotel se z njimi prijazno pomenkovati kak frboltarček 
ali drug škricman - vaši gnadi pa bi menda vsaka legla, bog ko bi jo 
hotel.
■ Odrekli so se gozdu - V Polji bi lahko imel vsak kmet hoste v vred
nosti 3 - 4000 f. Vist prašal je ljudi trikrat, ali hočejo hosto ali ne. 
Markovič in za njim drugi rekli, da jim ni treba. To je govoril naj pred 
nek starec, ki je veljal med kmeti za posebno pametnega in tako so 
ljudje odrekli se vse hostne pravice, da zdaj nič gozda nimajo.

pa bodo govorili še pozni rodovi.” 
To je nekaj utrinkov iz pogovo

ra z Bernardo Kralj, rojeno leto 
1937, ženo Jožeta Kralja, rojene
ga 1931, ki danes gospodari na 
Kraljevi-Vintarjevi domačiji v 
Zagorici. Prav tisti dan, 2. septem
bra, ko je tekel naš pogovor, je 
nad dobrepoljsko dolino neko le
talo izvajalo vragolije. Bernarda 
pa je pripovedovala o Nacetu 
Kralju, letalskem učitelju v Splitu, 
ki se je smrtno ponesrečil leta 
1932. Mati - ime ji je bilo Marjeta 
- je bila zaradi smrti svojega 
najmlajšega otroka tako prizade
ta, da je kmalu za njim tudi ona 
legla v grob. Na pokopališču na 
bližnjem Vidmu, kjer je več del 
umetnikov Kraljev, je France v 
spomin na najmlajšega brata 
izdelal spomenik, ki upodablja 
zlomljeno letalsko krilo, ob njem 
pa je glava-relief brata Naceta, 
opremljena s kapo in pilotskimi 
očali.

Dela bratov Kralj krase 
Dobrepolje

Bernarda in Jože Kralj sta ome
nila tudi spomenik padlim v prvi 
svetovni vojni, ki stoji pred cerkvi
jo na Vidmu; kapelico, posvečeno 
bratoma sv. Cirilu in sv. Metodu, 
pa kip Dolina Jozafat na videm
skem pokopališču, ki je bolj znan 
kot Nagrobnik družine Drobnič. 
Na pokopališču pa je še več dru
gih Kraljevih del.

Sorodnik Janez Kralj- Vintar, 
pevovodja daleč po svetu znane
ga povskega zbora Zagoriški 
fantje, nam je povedal, da sta bra
ta Tone in France Kralj naredila 
načrt in skice za poslikavo farne 
cerkve na Vidmu. Vendar do pos
likave ni prišlo. Načrt ali skice pa 
so verjetno še nekje, je menil Ja
nez, katerega stari oče seje prise
lil iz Vintarjeve domačije na dru
gi konec Zagorice in s seboj prine
sel tudi dodatek k priimku Kralj, 
Vintar. v

Po Sloveniji in v zamejstvu je 
veliko del bratov Kralj. France je 
živel sicer kot profesor v Ljub
ljani, pravi Bernarda, Tone pa je 
na Primorskem poslikal okoli 40 
cerkva. “Tam je narisal tudi Mus
solinija kot hudiča in drugič pod 
italijansko čelado, Hitlerja pa pod 
nemško čelado. Zato kvestor 
(policijski poveljnik) ni smel 
slišati za Kralja. “Jaz tistih slik 
nisem videl, jih je pa lani videl moj 
sin Albin,” je povedal Jože Kralj, 
njegova žena pa je dodala, da je 
sin Albin ob vrnitvi s Primorske 
dejal, da si nikoli ne bi mislil, da 
je stric toliko lepega naredil in da 
je na Primorskem tako spoštovan, 
saj bi zaradi njegove priljubljeno
sti na Primorskem lahko najmanj 
14 dni živel zastonj.

v

Častna občana občine 
Krško

Ob cesti pri Kraljevi rojstni hiši 
v Zagorici stoji spomenik obema 
umetnikoma, ki je njuno delo. 
Originalen kip bratov je v Kosta
njevici, na domačiji v Zagorici pa

odlitek v bronu. “Takratni ravna
telj naše šole Edi Zgonc je tesno 
sodeloval z Ladom Smrekarjem v 
Kostanjevici in tako sta se obe šoli 
pobratili. Prav on je dal idejo, naj 
bi iz lesenege kipa v Kostanjevici 
napravili odlitek v bronu, ki bi stal 
v Zagorici. Lado Smrekar se je 
bal, da bi postopek lahko uničil 
leseni kip, a seje vse dobro konča
lo,” se spominja Bernarda Kralj in 
poudarja prijateljsko sodelovanje 
med bratoma Kralj ter Ladom in 
dr. Andrejem Smrekarjem, naj
boljšima poznavalcema obeh 
Kraljev in njunih del. Gotovo je 
predvsem zasluga Lada Smrekar
ja, da je krška občina oba brata 
razglasila za častna občana in tudi, 
da galerijo v Kostanjevici krase 
mnoga Kraljeva dela. Tone Kralj 
je nekaj let pred svojo smrtjo, že 
načet od bolezni, v Kostanjevici iz 
hrasta stesal veličasten kip Matije 
Gubca. Tone je v oporoki tudi 
zapisal, da želi biti pokopan v Ko
stanjevici in to željo so mu izpolni
li. Ob odprtem Tonetovem grobu 
je v ganljivem govoru Lado Smre
kar med drugim poudaril: “Kar bi 
ti morali dati Ljubljana in domača 
občina, ti je dala Kostanjevica.”

Spomini na Tonetova 
zadnja leta

Bernarda Kralj se spominja še, 
kako je bil Tone srečen, ko je leta 
1972 prejel Prešernovo nagrado. 
Z ženo Maro sta vedno rada za
hajala v Zagorico. Bila sta prepro
sta človeka, z vsem zadovoljna. 
Nekoč, ko je bil Tone že bolan, je 
spet prišel v Zagorico in njo, Ber
nardo, hudomušno pobaral, kje 
ima letošnji pridelek. Odgovorila 
mu je, da ne razume, kaj bi rad 
videl. Potem seje razjasnilo, da bi 
rad videl sina, ki ga je pred krat
kim rodila.

Nekoč je dejal, da bi prišel 
strašno rad na domači praznik 
koline. In so ga povabili. Na 
določeni dan je bilo vse narobe. 
Nista prišla ne Tone ne njegova 
žena Mara, ampak dan kasneje 
hči Helena s sestrično in poveda
la, da je Toneta zadela kap; njen, 
Helenin, mož je dobil ledvične 
kamne, na Vintarjevi domačiji pa 
so sicer res klali, a so morali delo 
prekiniti in zaradi trebušnih krčev 
odpeljati v bolnišnico hčer Marje
to. Tako so v bolnišnici hkrati 
obiskovali kar tri Kraljeve.

Tone je bil nepokreten in neza
vesten v šok sobi okoli tri mesece. 
Potem je toliko okreval, da je 
poznal ljudi okoli sebe in da je 
jedel z levo roko, ker ga je kap po 
desni strani telesa. Za zadnji rojst
ni dan, ko so ga pripeljali iz 
bolnišnice, so mu v Kostanjevici 
priredili veliko slavje... Pogreb je 
bil septembra 1975...

Ta zapis o umetnikih Francetu 
in Tinetu Kralju je tak, kot so pri- 
povedovali njuni sorodniki v 
Zagorici. Morda so vedeli še kaj 
več o njunih težavah z oblastmi od 
stare do nove Jugoslavije (ftd), 
zelo verjetno pa tudi ne, ker jim 
brata o tem nista govorila in sta 
vse težave prenašala sama, da ne 
bi z njimi obremenjevala sorodni
kov.

Besedilo in slike: 
JOŽE PRIMC

FRANCE KRALJ, NAGROBNIK DRUŽINE DROBNIČ ali Dolina 
Jozafat na pokopališču na 1 'idmu. Na njem so upodobljeni zameniti Do- 
brepoljci in Slovenci pa tudi Kraljevi sorodniki. Izdelan je iz betona. Igor 
Kranjc pravi, da je to nekakšna stoletna kronika Dobrepolja z več deseti
nami tipiziranih fiziognomij in portretov z neba in zemlje iz minulih in 
tedanjih časov.

Zvezde iz njene mladosti
“Pridi, mama, poglej!” Sin 

Peter se je skrivnostno namuz
nil in popeljal Danico pred 
hišo. Trdna noč se je že spusti
la nad pokrajino in vsenaokoli 
je vladala tišina, ki je njeno uho, 
navajeno neprenehnega vele
mestnega brnenja, že desetlet
ja ni užilo. Le iz daljave se je 
kdaj pa kdaj oglasil krik divje 
živali. Danica je prisluhnila 
temu nenavadnemu zvenenju 
tišine in duše se je pričel pola- 
ščati nenavaden nemir. Potem 
ji je pogled počasi spolzel navz
gor po nebesnem svodu in gla
sen vzdih se je izvil iz njenih 
prsi. Nešteto drobnih lučk je 
migljalo na njem in zdelo se je, 
da vsa ta blesteča preproga kar 
utripa nad njeno glavo. Počasi 
je pričela razumevati, od kod ta 
toplota okoli njenega srca, od 
kod nemir v njeni duši. Kot da 
bi iz daljave slišala prijazni glas 
očeta Izidorja, kot da bi jo po 
licu gladila nežna roka matere 
Zofije, se ji je zdelo. Trenutek 
jo je preselil v neko drugo noč. 
Bilo je to pred več kot pet
desetimi leti na Selih pri Vrči- 
cah v Beli krajini. Tam je bila 
tišina je prav tako zveneča in 
zvezdni soj prav tako skrivnost
no utripajoč. Danica se je za 
trenutek prepustila sanjarjenju, 
potem pa se je zdrznila in oče
tov glas se je spet spremenil v 
odmev daljnega pragozda in 
materina roka v puh toplega 
zraka iz nižin.

O zvezdnem soju v črni Afri
ki, o javni razsvetljavi v večmi
lijonskem Chicagu, ki zastira 
nočno nebo, pa tudi o roman
tičnih Havajih, o razigranem 
New Orleansu in o topli Flori
di mi pripoveduje Danica Vla
hovič, rojena Križan na Selih 
pri Vrčičah. Izhodišče za njena 
potovanja v vse te kraje je Chi
cago, kjer Danica zdaj živi in 
kjer je vzgajala svoje otroke, 
dokler jih ni življenje odpihni
lo v svet. Danica jih je potem 
večkrat obiskovala in tako spoz
navala svet. Njen najmlajši sin 
Peter je bil nekaj let učitelj v 
Keniji in pri njem je doživljala 
tiste zvezdne noči, ki sojo tako 
spominjale na njeno mladost na 
Selih.In kako je Danica prišla 
do Chicaga? Njeno sorodstvo je 
imelo že utečene poti čez oce
an. Onstran je bilo kar nekaj 
sorodnikov. Mamin brat, Luke- 
žičev stric iz Chicaga, ji je po
slal garantno pismo za pot v 
Ameriko. A v petdesetih letih je 
Sloveniji vladal strog komuni
stični režim in železna zavesa 
proti Zahodu je bila_skoraj 
neprodušna. Danica je nekako 
le prišla do Nemčije, tam pa je 
morala kar nekaj let čakati za 
pot naprej. Medtem seje poro
čila in tudi že rodila najstarej
šega sina Jožka. V Chicagu so 
mu potem sledili še Tončka, 
Mihela, Janez in Peter. Vsi so 
zdaj že pri kruhu in tudi njiho
va imena ne zvenijo več tako 
domače, kot so tukaj zapisana.

Danici je v Ameriko sledila še 
sestra Tončka. Tudi ona živi v 
Chicagu in ima tam tri otroke.

Z Danico Vlahovič se pogo
varjam na Selih pri Vrčicah, v 
njeni rojstni vasici. Ko jo je v 
petdesetih letih zapustila, jo je 
domotožje večkrat pripeljalo 
nazaj. Ob prvem obisku v začet
ku sedemdesetih seje radost ob 
ponovnem snidenju z domovi
no utopila v žalosti za izgub
ljeno materjo. Sledilo je še 
nekaj bolj radostnih poti v stari 
kraj, letošnja pa ima poseben 
pomen: po njenem naročilu so 
ob poti v domačo vas postavili 
Marijino kapelico in jo ob nje
nem obisku tudi blagoslovili.

Danica mi v lepi slovenščini, 
vendar s prepoznavnim nagla
som, tako značilnim za Slo
vence, ki že dolga leta živijo 
onkraj oceana, pripoveduje o 
mladosti v svojem domačem 
kraju. Rojena je bila na Križa
novi kmetiji. Mati, Lukežičeva 
Zofija, prav tako s Sel, je ime
la, kot je bilo v teh krajih takrat 
precej običajno, tudi nekaj 
kočevarske krvi. Pet otrok seje 
rodilo Zofiji in Izidorju. Najsta
rejši je bil Tone, sledila so tri 
dekleta, Danica, Martina in 
Tončka, najmlajši pa je bil Ivan, 
ki zdaj gospodari na domačiji 
na Selih. Danica je bila rojena 
konec dvajsetih let in se odra
ščanja na domači kmetiji spo
minja kot čudovitih, a kratkih 
sanj. Takrat še ni bilo elektrike, 
ne vodovoda in ne telefona, a 
narava je bila zdrava in blizu in 
človek, kije tedaj živel v tesnem 
sožitju z njo, teh stvari niti 
pogrešal ni.

A zloba od zunaj je razbila ta 
pokrov. Prišla je vojna in z njo 
Italijani. Odrasle moške iz vasi 
so odgnali v taborišče. Tam so 
trpeli hudo lakoto in vsak dan 
zrli smrti v oči. Tudi Daničin 
oče je bil med njimi. A tudi 
doma ni bilo dosti lažje. Druži
na se je otepala z lakoto, kakor 
je vedela in znala.

Prav spomin na tisti čas je 
torej Danico spet pripeljal v do
mači kraj. Med vojno so se žen
ske iz vasi zaobljubile, da bodo 
postavile kapelico, če se bodo 
moški vrnili živi iz taborišča. 
Njihova prošnja je bila uslišana. 
Ne samo to, tudi poslopij v vasi 
se vojna vihra skoraj mi dotak
nila. A postavitvi kapelice tisti 
povojni čas ni bil naklonjen in 
ženske, ki so se zaobljubile, so 
druga za drugo umrle. Danica v 
daljnem Chicagu pa na zaoblju
bo svoje matere in sosed ni 
pozabila. Poskrbela je, da so 
kapelico postavili, in prišla je na 
njeno blagoslovitev.

Seveda bo odšla spet nazaj 
čez Atlantik. V Ameriki ima pet 
vnukov, ki jo potrebujejo. Kdo 
ve, morda bo pa kateri od njih 
popeljal babico pod zvezde, ki 
sijejo prav tako močno, kot so 
tiste v njeni mladosti.

TONE JAKŠE

^ grafih
sodi

■ • časopisi v 24 urah • komercialni tisk • knjige
■' • brošure * plakati • oblikovanje • marketing

kopitar • trgovina * servisiranje računalnikov %

CT 068/323-611; fax: 068/321-693
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TELEVIZIJSKI SPORED
Televizjja si pridržuje pravico do 
morebitnih sprememb sporedov!

ČETRTEK, 18. IX.
SLOVENIJA 1
7.15 -1.55 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
10.05 V1DEORING 
10.35 TEDENSKI IZBOR

HOGANOVA DRUŠČINA, amer. na- 
niz., 9/26
11.00 ZLATOLASKA, franc, film 
12.35 DIVJA AVSTRALIJA, poljudno- 
znan. oddaja

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

SPREHODI V NARAVO
17.30 OUASIMODOVE ČAROBNE 
DOGODIVŠČINE, fran. serija, 22/26

18.00 PO SLOVENIJI
18.40 KOLO SREČE, tv igrica 
19.10-RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 TEDNIK
21.25 FRASIER, amer. naniz., 15/24
22.00 ODMEVI, VREME, ŠPORT
22.45 OMIZJE

SLOVENIJA I
9.00 Euronews • 12.40 Tedenski izbor: Filmski 
triki; 13.05 Evropska turneja; 14.05 Grace na 
udaru, naniz., 3/25; 14.30 Šport; 17.15 Pacific 
drive, 47. del -17.40 Tri krone, Šved. nadalj. -
18.30 Očividec, angl. dok. serija, 4/11 -19.00 
Resnična resničnost -19.30 Pacific drive, 48. del
- 20.00 Kolesarstvo - 20.25 Košarka ■ 22.00 TUj- 
ci doma - 22.55 Pisave ■ 23.25 Tok noč tok • 0.25 
Aliča, kulturni magazin - 0.25 Jadranje

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 
korakom (naniz.) - 20.00 Elen (naniz.) • 20.30 
Izgubljeni obraz (film) - 22.10 Remington 
Steele (naniz.) - 23.00 Avtovizija - 23.30 Vo
jak naj bo (naniz.) - 0.25 Dannyjeve 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, 33/80) -
13.15 Santa Barbara (serija) -14.15 Skrita ka
mera -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 Izobra
ževalna oddaja - 20.45 Kulturna krajina - 21.45 
Reševalci (dok. oddaja) - 22.45 Opazovalnica
- 23.10 Seinfeld (hum. serija) - 23.35 Mojstro
vine svetovnih muzejev - 23.50 Filmska noč: 
Orel je zletel

HTV J
13.30 Tv koledar -13.40 Najlepši šport za moš
ke (amer. film) -15.35 Potovanja (dok. odda
ja) -16.30 Martin Chuzzlewit (serija) -17.30 
Telo in duša (serija) -17.55 Risanka -18.05 
Hugo (tv igrica) - 18.30 Hollivvoodski ust
varjalci akcije (serija, 13/20) - 19.00 Županij- 
ska panorama -19.30 Dnevnik, vreme, šport -
20.30 Dosje X (serija) - 21.30 Francoska re
volucija 2 (franc, film)

PETER, 19. IX.

Očetnjava, amer. film - 21.45 10.000 obratov v
22.40 Slovenski jazz

KANALA
10.20 Risana serija -10.45 Prosim, ne jejte 
marjetic (naniz.) -11.15 Ta čudna znanost (na
niz.) -11.40 Korak za korakom (naniz.) -12.05 
Oprah show (ponov.) -13.20 Charles je glavni 
(ponov.) -13.50 Remington Steele (ponov.) -
15.15 Karma (ponov.) -16.10 Rajska obala 
(ponov.) -16.35 Drzni in lepi (ponov.) -17.00 
Oprah show -17.50 Drzni in lepi (nadalj.) -
18.15 Rajska 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 
Majsko vino (film) - 22.25 Dolina smrti (film) - 
23.55 Ulica ljubezni (naniz.) - 0.20 Karma

HTV 1
7.40 Tv spored - 7.55 Poročila - 8.00 Dobro 
jutro -10.05 Program za mlade -12.00 Poročila 
-12.30 Krivda (serija, 34/80) - 13.15 Santa 
Barbara (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 Dok. oddaja - 20.50 An- 
tunovac (dok. oddaja) - 20.50 Lepa naša (show 
program) - 22.05 Opazovalnica - 22.25 Poto
vanja (dok. oddaja) - 23.15 Resnični Divji 
zahod - 0.10 Poročila

HTV«
14.50 Tv koledar -14.30 Seinfeld (hum. serija)
-14.55 Vroči četrtek (polj. film) -15.50 Hiše v 
cvetju (serija) -16.35 Martin Čhuzzlewit (se
rija) -17.30 Telo in duša (serija, 115/160) -17.55 
Risanka -18.05 Hugo, tv igrica -18.30 Holli- 
woodski ustvarjalci akcije (dok. serija, 14/20) - 
19.00 Županijska panorama -19.30 Dnevnik, 
vreme, šport - 20.20 Madson (serija) - 21.20 
Popolni tujci (serija, 15/24) - 21.50 Dan spomi
na (amer. film) - 23.30 Detektivi (hum. serija, 
6/12) - 0.00 Prišli so iz telesa (kan. film)

SOBOTA, 20. IX.
SLOVENIJA 1
7.15 • 23.45 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
7.55 OTROŠKI PROGRAM 

RADOVEDNI TAČEK
8.15 TABORNIKI IN SKAVTI 
8.30 SPREHODI V NARAVO 
8.50 ZGODBE IZ ŠKOLJKE
9.2017. SREČANJE TAMBURAŠK1H 
SKUPIN
9.55 SAGA O MCGREGORJEVIH, 
avstral. naniz., 25/26 
10.45 HUGO, tv. igrica
11.15 TEDNIK
12.15 10.000 OBRATOV

13.00 POROČILA
13.05 KARAOKE
14.05 STRELA Z JASNEGA, nem. naniz, 19/28
14.55 FREE WILLY I, amer. film
17.00 OBZORNIK
17.10 SVET ODKRITU, serija, 1/9
18.00 NA VRTU 
18.25 OZARE
18.35 HUGO - TV IGRICA
19.15 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT 
19.50 UTRIP
20.10 RESJE!
21.40 CIKCAK
22.15 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
22.45 LETALIŠKA STEZA, angl. nadalj, 3/4

SLOVENIJA S
8.00 Euronews -12.45 Očetnjava, amer. film -
13.35 Pomp -14.35 Pacific drive, avstral. na
dalj, 49. del -15.00 Kolesarstvo -17.55 Roko
met -19.30 Pacific drive, avstral. nadalj, 50. 
del - 20.00 Pobeg, amer. film - 22.00 National 
geographic, amer. dok. oddaja - 22.50 Zlata 
šestdeseta slovenske popevke - 23.50 V vrtin
cu - 0.20 Sobotna noč

KANALA

NEDELJA, 21. IX.
SLOVENIJA 1
7.15 -1.05 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA 
8.20 OZARE
8.25 OTROŠKI PROGRAM 

ČEBELICA MAJA, risana naniz.
8.50 MED VETROM IN VODO, nizoz. 
nadalj, 6/8

9.55 MAŠA
11.05 DIVJA AVSTRALIJA, serija, 3/12
11.30 OBZORJE DUHA
12.00 POMAGAJMO SI
12.30 NA VRTU
13.00 POROČILA
13.05 LJUDJE IN ZEMLJA
15.05 MOJI JUNAKI KAVBOJI, amer. film
15.25 SINGS OF LIFE, amer. film
17.00 OBZORNIK
17.10 ZMENKI, amer. naniz, 3/16 
17.35 PTUJSKI FESTIVAL
19.10 RISANKA
19.15 LOTO
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT 
19.50 ZRCALO TEDNA
20.10 ZOOM
21.15 MOŠKI ŽENSKE
22.10 ODMEVI, VREME, ŠPORT
22.25 NEURAVNOVEŠENA ŽENSKA, 

amer. film

SLOVENIJA 2
8.00 Euronews -10.15 V vrtincu -10.55 Lah
kih nog naokrog -11.40 Zlata šestdeseta slo
venske popevke -12.40 Cik cak -13.10 Pacific 
drive, 50. del -13.35 Balet -15.00 Kolesarstvo 
-17.55 Rokomet -19.30 Pacific drive, avstral. 
nadalj, 51. del - 20.00 Sedem smrtnih grehov, 
avstral. naniz, 1/7 - 20.55 Slovenski magazin -
21.25 Prelomni trenutki zgodovine, amer. dok. 
oddaja - 21.50 Šport - 23.40 Tok noč tok

KANALA
10.00 Kaličopko -11.00 Risana serija -11.25 
Kapitan planet (risana serija) -11.50 Super 
samuraj (naniz.) -12.15 Iskanje Noetove barke 
(film) -13.55 Atlantis (ponov.) -14.40 Miza 
za pet (ponov.) -15.30 Dva neumna psa -16.00 
Alf (naniz.) -16.30 Muppet show -17.00 Dva 
očeta in pol (mlad. film) -17.50 Dobri časi, 
slabi časi (nadalj.) -18.40 Kung Fu (naniz.) - 
19.30 Sam svoj mojster (naniz.) - 20.00 Ujet
nik preteklosti, 2. del - 21.45 Odklop - 22.20 
Brit. prvenstvo turnih avtomobilov - 23.20 
Maščevanje (film)

PONEDELJEK, 22. IX.
SLOVENIJA 1
7.15 -1.45 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
9.10 VIDEORING
9.40 TEDENSKI PROGRAM 

ZMENKI, amer. naniz, 3/16 
10.00 NEURAVNOVEŠENA ŽEN
SKA, amer. film
12.30 UTRIP

■ 12.45 ZRCALO TEDNA
13.00 POROČILA
13.05 HUGO, ponov.
13.40 ZOOM
14.40 LJUDJE IN ZEMLJA
15.10 MOŠKI ŽENSKE
15.55 DOBER DAN, KOROŠKA
17.00 OBZORNIK
17.10 OTROŠKI PROGRAM 

RADOVEDNI TAČEK
17.25 POUKA JE KONEC, niz. nadalj, 
4/13 f
17.40 MEJNIKI, nem. dok. serija, 17/50

18.00 PO SLOVENIJI
18.40 LINGO, tv igrica 
19.(0 RISANKA
19.15 ŽREBANJE3x3
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 MEDNARODNA OBZORJA

21.00 TURISTIČNA ODDAJA
21.20 OSMI DAN
22.00 ODMEVI, VREME, ŠPORT
22.40 HUDSONOVA ULICA, amer. naniz, 

12/21
23.05 BARVA VEČERA, amer. film

SLOVENIJA 2
9.00 Euronews -11.50 Na potep po spominu - 
12.55 Tedenski izbor: Znanje je ključ; 13.25 
Šport; 14.1017. srečanje tamburaših skupin; 
14.45 Skrivnostni izvir Mekonga, franc. dok. 
oddaja; 15.35 Obzorje duha; 16.51) Sedem 
smrtnih grehov, avstral. naniz, 1/7 -17.40 Paci
fic drive, 51. dela -18.05 Lovejoy, ang. naniz, 
2/13 -19.00 Recept za zdravo življenje -19.30 
Simpsonovi, amer. naniz, 83/92 - 20.00 Banan 
ni, angl. nadalj, 2/10 - 20.55 Kri na snegu, 
amer. dok. serija, 4/10 - 21.45 Popmp - 22.45 
Brane Rončel izza odra

KANALA
9.40 Risana serija -10.05 Srečni časi (naniz.) - 
10.30 Alf -11.00 Drzni in lepi -12.25 Oprah 
show (ponov.) -12.40 Kung Fu (ponov.) -14.00 
Muppet show -14.30 Alf -14.55 Dannyjeve 
zvezde (ponov.) -15.55 Srečni časi (naniz.) -
16.20 Rajska obala (nadalj.) -16.50 Drzni in 
lepi (ponov.) - 17.15 Oprah show - 18.05 
Družinske vezi (nadalj.) -18.35 Družinske 
zadeve (nadalj.) -19.00 Princ z Bel Aira (na
niz.) -19.30 Dobri časi, slabi časi (nadalj.) -
20.00 Bliskoviti Jack (film) - 21.40 Sam svoj 
mojter (naniz.) - 22.05 Nujni primeri (naniz.) 
- 22.55 Fawlty Towers (naniz.) - 23.30 Lovec 
(naniz.) - 0.20 Dannyjeve zvezde

TOREK, 23. IX.
SLOVENIJA 1
7.15 -1.35 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
9.30 VIDEORING
10.00 TEDENSKI IZBOR 

LOVEJOY, angl. naniz, 2/13
10.50 VSE KAR SI ŽELIŠ, amer. film 
12.45 TURISTIČNA ODDAJA

13.00 POROČILA
13.05 LINGO, TV IGRICA 
13.35 PTUJSKI FESTIVAL
15.05 MEDNARODNA OBZORJA 
15.55 MOSTOVI
17.00 OBZORNIK
17.10 OTROŠKI PROGRAM 

TABORNIKI IN SKAVTI 
17.30 MED VETROM IN VODO, ni
zoz. naniz, 7/8 

17.45 ZLATI PRAH
18.00 PO SLOVENIJI
18.40 KOLO SREČE, tv igrica
19.15 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 POVEČAVA
21.00 STUDIO CITY
22.00 ODMEVI, VREME, ŠPORT
22.40 KIR ROYAL, nem. naniz, 4/6
23.40 SVET POROČA

SLOVENIJA 2
9.00 Euronevvs -11.35 Tedenski izbor: Sobotna 
noč; 12.40 Dlan v dlani; 14.10 Recept za zdravo 
življenje; 14.40 Murphy Brown, amer. naniz, 20/ 
25; 15.05 Osmi dan; 15.35 Kri na snegu, amer. 
dok. serija, 4/10; 16.25 Slovenski magazin; 15.55 
Banan ni, angl. nadalj, 2/10; 17.45 Simpsonovi, 
amer. naniz, 83/92 - 18.10 Havajski detektiv, 
amer. naniz, 14/25 - 19.00 Prisluhnimo tišini -

19.30 Pacifik drive, 52. del -19.55 Koš?rka -
21.30 Opus - 22.00 Portret - 23.05 Koncert

KANALA
9.40 Risana serija -10.05 Srečni časi (ponov.) -
10.30 Dobri časi, slabi časi (ponov.) -11.00 Drzni 
in lepi (ponov.) -11.25 Oprah show (ponov.) -
12.40 Nujni primeri (ponov.) -14.00 Muppet 
show (ponov.) -14.30 Alf -14.55 Atlantis (po
nov.) -15.55 Šrečni časi (naniz.) -16.20 Rajska 
obala (ponov.) -16.50 Drzni in lepi (ponov.) - 
17.15 Oprah show (ponov.) -18.05 Družinske 
vezi (nadalj.) -18.35 Družinske zadeve (naniz.) 
-19.00 Princ z Bel Aira (naniz.) -19.30 Dobri 
časi, slabi časi (nadalj.) - 20.00 Odklop - 20.40 
Macgyver (naniz.) - 21.35 Psi faktor (naniz.) - 
22.25 Babilon 5 (naniz.) - 23.10 Fawlty Towers 
(naniz.) - 23.45 Mali bogovi - 0.40 Avtovizija

SREDA, 14. IX.
SLOVENIJA 1
7.15 -1.35 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
11.15 VIDEORING
11.45 TEDENSKI IZBOR

HAVAJSKI DETEKTIV, amer. naniz, 
14/25
12.35 PRELOMNI TRENUTKI ZGO
DOVINE, amer. dok. serija, 6/13

13.00 POROČILA
13.05 KOLO SREČE, ponov,-
13.45 TEDENSKI IZBOR 

RESJE!
15.10 SVET ODKRITIJ, serija 1/9

16.00 SLOVENSKI UTRINKI
17.00 OBZORNIK
17.10 OTROŠKI PROGRAM

ERAZEM IN POTEPUH, nadalj, 5/5 
17.45 PORTRET KAJETANA KOVIČA

18.00 PO SLOVENIJI
18.40 KOLO SREČE, tv igrica
19.15 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME ŠPORT
20.05 POSLEDNJA ODLOČITEV, nem. dra- 

ma
21.15 PARLAMENTARNA KRIŽPOTJA
22.00 ODMEVI, VREME, ŠPORT
22.45 GRACE NA UDARU, amer. naniz, 4/25
23.15 NEBO VE, GOSPOD ALLISON, 

amer. film

SLOVENIJA 2
9.00 Euronevvs -10.40 Tedenski izbor: Svet 
poroča; 11.10 Prisluhnimo tišini; 11.40 Portret;
12.45 Koncert; 13.35 Opus; 14.05 Hudsonova 
ulica, amer. naniz, 12/21; 14.30 National geo
graphic, amer. dok. serija, 11/20; 15.20 Studio 
City; K.10 Kir Royal, nem. naniz, 4/6; 17.10 
Pacific drive, 52. del -17.40 Hoganova druš
čina, amer. naniz, 10/26 - 18.05 Filmski triki -
18.30 Karaoke -19.30 Pacific drive, 53. del -
20.00 Šport - 21.50 Orchestra di Padova e del 
Veneto - 22.20 Nemški komorni orkester

KANALA
9.40 Risana serija -10.05 Srečni časi (ponov.) 
-10.30 Dobri časi, slabi časi (ponov.) -11.00 
Drzni in lepi (ponov.) -11.25 Oprah show 
(ponov.) -12.40 Psi faktor (ponov.) -14.00 
Muppet show (ponov.) - 14.55 Dannyjeve 
zvezde (ponov.) -15.55 Srečni časi (naniz.) - 
16.20 Rajska obala (ponov.) -16.50 Drzni in 
lepi (ponov.) -17.15 Oprah show (ponov.) -
18.05 Družinske vezi (nadalj.) -18.35 Dru
žinske zadeve (naniz.) -19.00 Princ z Bel Aira 
(naniz.) -19.30 Dobri časi, slabi časi (nadalj.) 
- 20.00 Lepotica v rožnatem (film) - 21.40 
Nimaš pojma (naniz.) - 22.10 Videnja (dok. 
oddaja) - 23.00 Fawlty Tovvers (naniz.) - 23.35 
Nenavadna doživetja - 0.25 Razpotovanja 
(dok. oddaja)

deset
DOMAČIM

Žreb je za sodelovanje pri oblikovanju lestvice Studia D in Dolenjskega lista dode
lil nagrado Manji Manček iz Krškega, Sovretova 25. Nagrajenki 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) Pivo - JOŽE BURNIK S PRIJATELJI
3. (3) Ne joči dekle - IGOR IN ZLATI ZVOKI
4. (8) Spet konjičke so napregli (venček) - ANS. LOJZETA SLAKA
5. (4) Ne pozabi - ANS. LABIRINT
6. (6) Ljudje, ljubite se med seboj - SALOŠKI FANTJE
7. (5) Pod Gorjanci smo doma - MLADI DOLENJCI
8. (7) Laboda - ANS. LABOD
9. (-) Najin srečni dan - ANS. KORENINE
10. (9) Fantje muzikantje - ANS. IVANA PUGUA

Predlog za prihodnji teden: Matiček - ANS. VASOVALCI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------,----------------------------------------------§*
KUPON ŠT. 37 

Glasujem za: _ 

Moj naslov:

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

NAGRADNA KRIŽANKA 21
DOLENJSKI

LIST
DOLENJSKI

LIST

KDOR 

UPODABLJA 

Z BARVAMI

MAJHEN

PLUG

VRSTA

TELEVIZIJSKE

REKLAME

VULKANSKA 
GMOTA, KI 

SE VRINE 
MED SLOJE 
SEDIMENT 
KAMNIN

POSMEH,

PRIKRITO

NORČEVA

NJE

PISEC

VESELO

IGER

SLOVENIJA 1
7.15 - 2.45 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
11.40 VIDEORING
12.10 TRI KRONE, Šved. nadalj, 4/13
13.00 POROČILA 
13.05 KOLO SREČE 
13.45 OMIZJE
15.15 KONCERT ŠTUDENTOV, 3. oddaja 
15.35 GORE IN UUDJE
17.00 OBZORNIK
17.10 OTROŠKI PROGRAM
18.00 PO SLOVENIJI
18.40 HUGO, tv igrica
19.15 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.10 PAVAROTTI, posnetek
21.55 SKRIVNOSTNI IZVIR MEKONGA, 

franc. dok. oddaja
22.55 ODMEVI, VREME, ŠPORT
23.40 MURPHY BROWN, amer. naniz, 20/25 
0.05 BELA SVETLOBA, amer. film

SLOVENIJA S
9.00 Euronews - 10.10 Tedenski izbor: Mo
stovi; 10.40 Resnična resničnost; 11.10 Aliča, 
kulturni magazin; 11.40 Pisave; 12.10 Zgodbe 
iz školjke; 12.40 Signs of life, amer. film; 14.10 
Frasier, amer. naniz, 15/24; 14.35 Pacific 
drive, 48. del -15.00 Šport -17.45 Saga o Mc- 
Gregorjevih, avstral. naniz, 25/26 - 18.35 Kra
ljičin nos, angl. nadalj, 2/6 -19.00 Znanje je 
ključ -19.30 Pacific drive, 49. del - 20.00

10.00 Kaličopko -11.00 Risana serija -11.25 
Kapitan Planet -11.50 Najstniki proti veso
ljcem (naniz.) -12.15 Gorjan (film) -14.00 
Vitez za volanom -14.50 Daktari (naniz.) -
16.00 Alf -16.30 Mupet show -17.00 Aladin; 
Račje zgodbe -17.50 Miza za pet (nadalj.) - 
18.40 Atlantis -19.25 Dva neumna psa (risana 
serija) - 20.00 Ujetnik preteklosti, 1. del - 21.45 
Roka pravice (naniz.) - 22.35 Echo park (film) 
- 0.05 Ulica ljubezni - 0.35 Pamela Principle 1 
(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, 12/19) -13.05 
Nepozabljena Bess (amer. film) -14.50 Morje 
-15.20 To je Amerika (dok. serija, 11/12) - 
15.50 Neskončnost sveta (potopisna serija) -
16.20 Živa resnica -16.50 Poročila -16.55 Tur
bo Limach Show -18.15 Masada (serija) -19.03 
V začetku je bila Beseda -19.10 Hrvaška spo
minska knjiga -19.30 Dnevnik, šport, vreme -
20.20 Dečki spotoma (amer. film) - 22.25 Opa
zovalnica - 22.45 Svet zabave - 23.15 Nočni 
program

HTV«
11.10 Tv koledar -11.20 Obalna straža -14.20 
Telo in duša -17.25 Madson (serija) • 18.20 
Dok. film -19.15 Risanka -19.30 Dnevnik, 
vreme, šport - 20.15 Triler - 21.15 Popular- 
noznan. serija - 22.20 Hišice v cvetju (serija) - 
23.05 Vidikon

NAGRADI
V CERKLJE OB KRKI 

IN SEMIČ
Žreb je izmed reševalcev 19. 

nagradne križanke izbral Jožeta 
Turšiča iz Cerkelj ob Krki in 
Marto Šimic iz Semiča. TUršiču je 
pripadla denarna nagrada, Šimi- 
ceva pa bo za nagrado prejela 
knjigo. Nagrajencema čestitamo.

Rešite tokratno križanko in jo 
pošljite najkasneje do 29. septem
bra na naslov: Dolenjski list, 
Glavni trg 24, p.p. 212,8001 Novo 
mesto, s pripisom “križanka 21". 
Ovojnico brez poštne znamke 
lahko oddate v nabiralnik pri 
vhodu v stavbo uredništva v No
vem mestu.

REŠITEV 19. KRIŽANKE
Pravilna rešitev 19. nagradne 

križanke se, brano v vodoravnih 
vrsticah, glasi: SINATRA,
PREMIER, PLAVANJE, TINE, KAS, 
KERIT, RNA, ORAČ, ANORAK, 
ROD, PRIVADA, OTOMANKA, EL, 
TIVOLI, TANA, AKAD, KRONOS, 

. NANA, AGREMA.

AVTOR:

JOŽE

UDIR

LASTNOST,

STANJE

SPETEGA

IND, MESTO 

V SREDNJI 

ALBANIJI

KAR SE 

UPORABLJA 

ZA

KURJENJE

BREZ-
ZVOČJE

ZNAN ANGL. 
KOLIDŽ

JUDOVSKI

SREBRNIK

KDOR SE 
POKLICNO 
UKVARJA Z 
LIKANJEM

RADIO

AKTIVNA

PRVINA

(Pu)

REKA V SV 

ŠPANIJI

FRNIKOLA

PREBIVALEC
ITAKE

PRIPOMO
ČEK ZA 
ŠIVANJE

KDOR IMA 

ŠIROKO, 

VELIKO 

ČELO

HUZARSKA

KRATKA

SUKNJA

JUDOVSKI

PREROK

GRŠKA

v SEKRETAR PODOBA
ČRKA

ČEBELI

PODOBNA

ŽUŽELKA

PRVI

IZRAELSKI

KRALJ

PANJ, NA 

KATEREM 

SESEKA

OČE

NADOMESTI
LOŽA

ROŽEVINO

EVA
LONGYKA

NAJSTAREJ

ŠI LATINSKI 

PREVOD 

BIBLIJE

OBRSKI

VLADAR
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Upokojenci v Brestanici
Številna udeležba občinskega srečanja presegla vsa 

pričakovanja - Na svidenje na Raki

BRESTANICA - Zadnjo avgu
stovsko soboto je brestaniška or
ganizacija upokojencev pripravila 
tradicionalno občinsko srečanje 
upokojencev ob ribniku v Mač- 
kovcih pri Brestanici, ki so se ga 
udeležili člani iz vseh petih dru
štev v občini Krško. Udeležba je 
presegla vsa pričakovanja. Pred
sednica organizacije in gostiteljice 
Minka Zalokar je v pozdravnem 
govoru predstavila brestaniško

upokojensko organizacijo in pou
darila, da je v društvo iz KS Bre
stanica in Rožno - Presladol vklju
čenih več kot 70 odstotkov vseh 
upokojencev, kar močno presega 
občinsko in republiško povprečje.

Med drugimi je udeležence 
pozdravila tudi podpredsednica 
ZDUS Angelca Žiberna, ki je 
nanizala mnogo zanimivosti in 
poudarila, da pridobivanje zaslu
ženih pokojnin ni milostna social-

V SPOMIN

Te dni mineva pet let, odkar je po 
plačilo h Gospodu odšel naš dragi 

mož, oče, dedi, brat, stric in tast

FRANC
SLADIČ

Mestne njive 4, Novo mesto

Vsem, ki se ga spominjate, prižigate sveče in postojite ob 
njegovem grobu, iskrena hvala.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Meni si pomagal - tebi niso mogli.

Mnogo, mnogo prezgodaj nas je v 
68. letu nepričakovano za vedno za

pustil naš dragi

ANTON 
BLAZNIK

Stari trg 14, Trebnje

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodni
kom, dobrim prijateljem, sosedom in znancem, ki ste nam 
stali ob strani v težkih trenutkih slovesa. Zahvaljujemo se g. 
kaplanu za opravljen obred, govorniku, pevcem, Mitji za 
zaigrano Tišino, kolektivu Zavarovalnice Triglav in Savinja 

Mozirje. Iskrena hvala vsem!

Žalujoči: vsi, ki te imamo radi

na podpora, ampak z marljivim 
delom v raznih družbah zasluženo 
nadomestilo za minulo delo. S 
podatki je podkrepila mačehovski 
odnos države do upokojencev. 
Tudi nova zakonodaja s področja 
pokojninskega zavarovanje se 
pripravlja zelo počasi, naloga 
upokojencev pa naj bo, da bodo 
aktivno sodelovali pri priravi 
novih zakonskih aktov.

Bogat kulturni program s ple

som, petjem in citrami je zelo 
domiselno vodila Greta Marjetič, 
za prijetno razpoloženje pa je 
poskrbel ansambel Nasmeh. Upo
kojenci, ki so se zabavali še pozno 
popoldne, so srečanje zapustili s 
skromno željo, da bi se zdravi in 
zadovoljni dobili na 5. srečanju, ki 
ga bo prihodnje leto pripravilo 
društvo upokojencev Raka.

R. O.

V SPOMIN

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

20. septembra bo minilo žalostno 
leto, odkar nas je zapustila naša 
draga žena, mama, stara mama, hči, 

sestra in teta

ANA
KOVAČIČ

z Golobinjka 6 pri Mirni Peči

Hvala za vsak postanek ob njenem grobu, prižgano svečo in 
za vsako lepo misel.

Vsi, ki jo imamo radi

ZAHVALA

Kdor živi v spominu dragih, 
ni mrtev, je samo oddaljen.
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo.

(I. Kant)

Ob nenadni boleči in nenadomestlji
vi izgubi našega dragega

ROBERTA
KLEMENČIČA

Petelinjek 31
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, vaščanom 
in prijateljem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. 
V veliko tolažbo nam je, da v težkih trenutkih nismo bili 
sami. Zahvaljujemo se tudi govornikoma g. Derganu in g. 
Novoselu za poslovilne besede, kolektivoma Revoz in Bis
tro Cesar, pevcem iz Šmihela, Pogrebnemu zavodu Oklešen 
in g. župniku za lepo opravljen obred. Vsem, ki ste nam sta

li ob strani, še enkrat hvala!
Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega oči
ja, sina, brata, strica in svaka

IVANA
OVNA
z Malega Vidma

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrazili sožalje, 
pokojniku darovali cvetje in sveče ter ga v tako velikem šte
vilu spremili na zadnji poti. Posebna zahvala vaščanom, so
delavcem Tesnil Velika Loka, pevskemu zboru Šentlov- 
renc, govorniku za poslovilne besede ter g. župniku za lepo 

opravljen obred. Še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ob izgubi naše mame

FRAČIŠKE HABJAN
roj. 11.9.1914

«t
se vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, iskreno 

zahvaljujemo!

Vsi njeni

Portorož, Novo mesto

ZAHVALA

V 69. letu starosti nas je zapustil naš 
dragi brat, stric in prijatelj

JOŽE
AJDIČ

Drska 67, Novo mesto

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem in znancem, ki so 
nam v težkih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje, 
darovali cvetje in sveče ter pokojnega pospremili na njegovi 
zadnji poti. Hvala bivšim sodelavcem M - KZ Krka Novo 

mesto in g. proštu za lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njegovi

KLIC V SILI
' Ali ste v stiski, težavah? Želite zaupni 
in prijateljski pogovor, strokovno pomoč? 
Pot za to na Dolenjskem oz. v Posavju je 
klic na številke 068/322-124, int. 229 (v 
torek in petek med 13. in 16. uro), 21-284 
ter 068/20-370 (med 19. in 21. uro).
• NOVO MESTO-Otroci in mladostni
ki, če ste zaradi neurejenih družinskih 
odnosov, težav v šoli, sporov z vrstniki ali 
česa drugega v stiski in potrebujete na
svet oz. pomoč, pokličite - prisluhnili vam 
bodo in vam skušali pomagati strokov- 
njaki Posvetovalnice za učence in starše 
iz Novega mesta, in sicer na številki 068/ 
341-304 od ponedeljka do petka (med 14. 
do 15. uro).
• TREBNJE-Na vprašanja otrok in od
raslih odgovarjajo strokovnjaki vsak 
ponedeljek med 7. in 8. ter med 15. in 17. 
uro. Številka je 068/44-293.

V SPOMIN

11. septembra so minila tri leta, 
odkar nas je zapustila naša draga

FANI
KASTELIC

iz Pristave 18, Novo mesto

Hvala vsem, ki se je z lepo mislijo spominjate, ji na grobu 
prižigate sveče in darujete cvetje.

Žalujoči: vsi njeni

Sporočamo žalostno vest, da je umrl naš upokojeni sodelavec

FELIKS KASTELIC
pismonoša Pošte Žužemberk

Od njega smo se poslovili v nedeljo, 14. septembra 1997, na pokopališču v Žužemberku.

POŠTA SLOVENIJE, d.o.o., Poslovna enota Novo mesto

ZAHVALA
Že čaka čoln.
Po struji črnih rek
prepeljal tih te bo na drugi breg.
Tema je tukaj ali tam se vidi 
že nove zarje lesketanje.
Pridi!

(A. Gradnik)

V 90. letu nas je zapustila naša draga mama, stara mama, prababica, sestra
in teta

ALOJZIJA MEŽAN
roj. Zupančič

ZAHVALA
Le delo, skrb, bolezen in trpljenje 
izpoljnevalo tvoje je življenje.
Vse do zadnjega si upala,
da bolezen s trdo voljo boš premagala.
Pošle so ti moči 
in zatisnila si trudne si oči.
Ostala je praznina, 
v srcih naših bolečina.

Po dolgotrajni in dolgo neodkriti zahrbtni bolezni nas je v 63. letu zapusti
la naša nepozabna in dobra mama, stara mama, sestra in prababica

ALOJZIJA ČRNOGOJ
iz Korenitke 2 Gradenc 37

Z žalostjo v srcih se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znancem za izraze sožalja, darovano 
cvetje, sveče in maše. Hvala dr. Humarju za lajšanje bolečin, g. Kaminu za lep govor pred do
mačo hišo. Posebna zahvala g. župniku za ganljive besede slovesa pri pogrebni maši, cerkvene
mu pevskemu zboru za lepo petje in Trebanjskemu oktetu za občuteno zapete pesmi pred do
mačo hišo in pri odprtem grobu. Hvala vsem, ki ste pokojno spremljali do njenega zadnjega

doma!

Vsi njeni

Korenitka, 11. september 1997

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani, darovali sveče in 
cvetje ali nam pomagali prenašati bolečino. Posebno se zahvaljujemo Splošni bolnišnici, Inter
nemu oddelku, II. nadstropje, dr. Okrajškovi in njenemu osebju za ves trud, nego, lajšanje 
hudih bolečin do zadnjega dne njenega trpljenja. Zahvaljujemo se CP Novo mesto, Primi Ko
čevje, Zvezi upokojencev Žužemberk, patronažni sestri Vidi in govornicama Francki Ožbolt in 
Bojani Vidmar za poslovilne besede pri odprtem grobu, g. dekanu iz Žužemberka za lepo 
opravljen obred ter vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali in pokojno v tako velikem številu

pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni najdražji
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TA TEDEN WAS ZANIMA 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, 18. septembra - Irena 
Petek, 19. septembra - Suzana 
Sobota, 20. septembra - Svetlana 
Nedelja, 21. septembra - Matej 
Ponedeljek, 22. septembra - Mavricij 
Torek, 23. septembra - Adam 
Sreda, 24. septembra - Nada
LUNINE MENE
23. septembra ob 15.35 - zadnji krajec

kino
BREŽICE: Od 18. do 20.9. (ob 18.30), 

21.9. (ob 18.30 in 20.30) ter 22.9. (ob 20.30) 
komedija Možje v črnem. Od 18. do 20.9. 
(ob 20.30) komedija Sužnja ljubezni.

ČRNOMELJ: 19. in 20.9. (ob 20. uri) 
ameriška ljubezenska drama Zelo osebno. 
21.9. (ob 18. in 20. uri) ameriška komedija 
Okus po Minnesoti.

DOBREPOLJE: 19.9. (ob 20.30) ame
riški kriminalni film Umor v Beli hiši. 21.9.

bela tehnika
ZAMRZOVALNO OMARO, 120-litr- 

sko, dobro ohranjeno, prodam za 15.000 
SIT. ® (068)27-628 . 9254

HLADILNO SKRINJO, 310-litrsko. 
rabljeno, prodam za simbolično ceno, ® 
(068)46-655. 9412

elektronika
PC 386 , 4 MB RAM 170 MB HDD 

VGA, črno-beli monitor, WIN 3.1 
WINWORD 6.0, slo. igre, prodam. ® 
(068)83-550. 9222

(ob 15. uri in 20.30) ameriški film Break- 
down.

GROSUPLJE: 19.9. (ob 20. uri) ame
riški film Breakdown. 20.9. (ob 20. uri) 
ameriški kriminalni film Umor v Beli hiši.

KOSTANJEVICA: 20.9. (ob 20. uri) kri
minalni film Metro.

KRŠKO: 19.9. (20. uri) in 21.9. (ob 18. 
uri) komedija Plačanec. 23.9. (20.30) ko
medija Sužnja ljubezni.

METLIKA: 19.9. (ob 20. uri) ameriška 
komedija Okus po Minnesoti. 21.9. (ob 18. 
uri in 20.15) ameriška ljubezenska drama 
Zelo osebno.

NOVO MESTO: Od 18. do 24.9. (ob 17. 
uri) risani film Dama in potepuh. Od 18. 
do 24.9. (ob 18.30) komedija Prijateljici. 
Od 18. do 24.9. (ob 20.15) kriminalni film 
Teorija zarote.

RIBNICA: 20.9. (ob 22. uri) ameriški 
film Breakdovvn. 21.9. (ob 17. uri) ameriški 
kriminalni film Umor v Beli hiši.

ŠENTJERNEJ: 19.9. (ob 20. uri) kri
minalni film Metro.

VELIKE LAŠČE: 20.9. (ob 20. uri) 
ameriški film Breakdown. 21.9. (ob 20. uri) 
ameriški kriminalni film Umor v Beli hiši.

kmetijski stroji
KMETOVALCI! Nudimo rezervne de

le za silokombajne Sip Šempeter, traktor
je Tomo Vinkovič, Zetor, Ursus, Univer
zah Torpedo, IMT, gume in akumula
torje, zgrabljače UTB- Fiat, 16.190 SIT. 
Agroizbira Kranj. ® (064)324-802.

9042
POSNEMALNIK SMETANE, klina

ste brane in peč na petrolej prodam. ® 
(068)76-051. 9194

OBRAČALNIK SENTAL ter bikca 
frizijca, težkega 250 kg, prodam. ® 
(068)47-658. 9197

PRIKOLICO za lažji traktor prodam 
ali menjam za deske ali drva. ® 
(0608)89-171, 9198

• MOŽJE V ČRNEM, komedija 
(Men In Black, 1997, ZDA, 90 
minut, režija: Barry Sonnenfeld)

Končno film z distanco. S 
konceptom, ki ima za glavni 
moto natanko to, kar bi imel rad 
vsakdo, uspe pa le redkim. Za
kaj? Če nimaš distance do tega, 
kar počneš, potem pač nisi “sku- 
liran ” do vsega slabega in dobre
ga, karte doleti, nisi sposoben za
vzeti stališča z distanco, konec 
koncev, če si npr. režiser, ne znaš 
narediti takšnega filma. Kaj je 
torej “to”, tisto, kar te naredi za 
“distanciranega ”? Navzven je 
“to” najbolj opazno kot zdrav, in
teligenten, vsakdanjo banalnost 
močno presegajoč, nikakor neu
men humor, zabaven do amena, 
velikokrat pa tudi zelo črn. Naj
krajši prikaz, ko smo že pri fil
mih, sta Sonnenfeldova hita Pri 
Addamsovih in Kdo bo koga? 
Enako oz. še boljše je z Možmi v 
črnem, ki “to” obvladajo “v 
nulo".

Si predstavljate, da imate služ
bo, ki vas postavlja pred in nad 
najmočnejšo institucijo tega sve
ta, nad ameriško administracijo, 
Clintona, FBI, Pentagon. Da ve
ste več kot oni, nekaj, o čemer 
oni, ki sicer vejo čisto vse o vsem, 
nimajo pojma. Ergo, Možje v 
črnem, aliMvČ (izvirno MiB), so 
super agencija, ki regulira promet 
z nezemljani na začasnem delu

ali počitnicah na Zemlji. Pa ne 
samo to, ukvarjajo se še z ilegal
ci, švercerji, medgalaktičnimi 
konflikti, v okviru rednih službe
nih nalog pa je tudi reševanje 
planeta pred uničenjem iz vesol
ja. Če bi o tem karkoli vedela 
ameriška vlada, ki misli, da je 
najbolj hladnokrvna ustanova 
na svetu, bi takoj imeli paniko, 
kaos. Ti fantje so zato, dodelajo 
red, da ne bi prišlo do takega 
kaosa, ko to ne bi bilo več mo
goče. Kamuflaža? Ni problema, 
tako vlada kot strokovnjaki in 
navaden folk zmeraj padejo na 
neke leve finte o plinih iz atmo
sfere, v stilu “tisto, kar ste videli, 
ni bil NLP, ampak le trojna stre
la, ki je presekala oblak stisnjene
ga plina ”, ip. Ljudje pač komaj 
čakamo, da lahko kupimo kaj 
hitro razumljivega. Seveda doka
ze sproti radirajo, vključno s spo
minom. Financiranje? No pro
blem, Možje imajo od svojih 
strank tak presežek izumov, da 
lahko preživijo v nedogled, tre
nutno pa jim največ nosijo pa
tenti za cede plošče in mikro
valovno.

Na Zemlji je ta hip okoli 1.500 
nezemljanov, tu, med nami, čisto 
možno, da je to vaš sosed, pri
jatelj, partner? Nikoli ne veš. 
Elvis ni umrl, le domov je šel, 
Stallone pa je še tu. Možje sicer 
nimajo družine in prijateljev, 
toda kaj pa bi s tem, če si Bog. 
Jasno, potem furaš le še imidž 
seksi agenta, tajnega, v črni oble
ki, s črno kravato in s črnimi rej- 
benkami. Adrenalin boga na
mesto anestetiziranega človeštva.

TOMAŽ BRATOŽ

IZDAJATELJ: Dolenjski list Novo mesto, d.o.o. Direktor: Drago Rusija 
UREDNIŠTVO: Marjan Legan (odgovorniurednik),Andrej Bartelj, 
Mirjam Bezek-Jakše, Jožica Domii, Breda Dušic Gornik, Tanja Gazvoda, 
Mojca Leskovšek-Svete, Martin Luzar, Milan Markelj (urednik Priloge), 
Lidija Murn, Pavel Perc in Igor Vidmar.
IZHAJA ob četrtkih. Cena posamezne številke 200 tolarjev; naročnina za 2. polletje 
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 sprvo številko v mesecu. 
OG LASI: 1 cm v stolpcu za ekonomske oglase 2.700 tolarjev, na prvi ali zadnji strani 
5.400 tolarjev; za razpise, licitacije ipd. 3.200 tolarjev. Za nenaročnike mali oglas 
do deset besed 1.700 tolarjev (po telefonu 2.200 tolarjev), vsaka nadaljnja beseda 
170 tolarjev; za pravne osebe je mali oglas 2.700 tolarjev za 1 cm v stolpcu.
ŽIRO RAČUN pri Agenciji za plačilni promet: 52100-603-30624. Devizni račun: 
52I00-620-107-970-27620-4405I9 (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://www.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.

TRAKTOR FERGUSON 539, letnik 
1989, prodam. ® (068)73-177. 9205

TRAKTOR IMT 539, zetor 4911 ali 
2511, ohranjen, kupim, prodam pa avto- 
prikolico za Uno 45. ® (0609)637-277.

9223
KOSILNICO BCS, Acme motor, za 

1600 DEM in prešo za grozdje, 100- 
litrsko, za 15.000 SIT prodam. ® 
(068)68-209. 9225

TRAKTORSKO PRIKOLICO za pre
voz živine prodam. ® (068)76-385.

9301
PLUG POSAVEC, 12 col, ter premič

ni plug Batuje, 10 col, malo rabljen, pro
dam. ® (0608)84-119. 9370

TRAKTOR IMT in prikolico za trak
tor ugodno prodam. Potokar. Lokve 40, 
Črnomelj. 9394

TRAKTOR Tomo Vinkovič 420 pro
dam. ® (0608)87-584. 9415

SEJALNICO za žito, 2.5 m, prodam 
za 900 DEM. S (0608)51-094. 9421

kupim
NUDIMO NAJVEČ IN TAKOJŠNJE 

PLAČILO za delnice Krke B, Petrola B, 
Pivovarne Laško in Uniona, Sava Kranj, 
Fructala, Droge Portorož in pooblašče
nih investicijskih drižb. ® (064)361-300.

9075
2 BIKCA, težka 250 do 400 kg, kupim. 

® (068)49-419. 9164
MASKO ZA JUGO s štirimi lučmi, 

kompletno z žarnicami, lahko rabljeno, 
kupim. ® (068)58-252, po 20. uri. 9209 

KUPUJEMO in prodajamo rabljeno 
stanovanjsko opremo. ® (068)325-523 
ali (061)133-94-54, Wisdom. 9212

DELNICE SKLADOV- pidov in po
djetij odkupim po ugodnih cenah. ® 
(063)482-324 ali (063)483-970. 9217

RABLJEN STOLČEK za hranjenje 
otroka in avtosedež kupim. ® (068)45- 
627. 9325

TAKOJŠEN ODKUP delnicserije B in 
pidov modre linije Triglava, Atene, Vizi
je idr. ® (0609)651-379. 9354

STARINE, starejše od 50 let, kupim, 
(pohištvo, slike, steklo, razglednice, na
kit ter ostalo). ® (0608)67-333. 9378

CERTIFIKATNE DELNICE Krke, 
Petrola, Pivovarne Laško in Union, Go
renja ter ostale odkupimo za gotovino in 
pridemo na dom! ® (041)669-221. 9427

motorna vozila
GOLF D, letnik 1987, bel, ugodno 

prodam. ® (0609)628-851. 9350

JUGO 55, letnik 3/89, rdeč, prodam. 
® (068)30-502 ali (041)662-784. 9160

SUZUKI BALENO 1.6, GLX, limuzi
na, letnik 6/95, bel, kot nov, radio Blau- 
punkt, prodam. ® (068)44-231, Andrej.

9163
R 4, letnik 1983, prodam. ® (068)22- 

321 9169
VW GOLF JGL 1.3, letnik 1981, regis

triran do 8/98, prodam. ® (0608)63-115.
9173

JUGO 45, letnik 1989, rdeč, lepo 
ohranjen, prodam. ® (068)21-406.

9T74
MOTOR AVTOMATIK, malo rab

ljen, kot nov, prodam. ® (068)58-647.
9177

Z 850, letnik 1985, registrirano do 
11/97, ohranjeno, prodam za 400 DEM. 
® (068)26-953. 9178

Z 128, letnik 1989, in R 5 GT turbo, 
letnik 1988, ugodno prodam. Franci Vi
drih, Smolenja vas 45, Novo mesto.

9180
JUGO 45, letnik 12/88, registriran do 

5/98, prodam. ® (068)23-050. 9185
VESPO PX 200 E, letnik 1983, 15.000 

km, registrirano do 7/98, brezhibno, 
prodam za 1500 DEM. ® (068)27-806.

9192
JUGO, letnik 1990, prodam. ® 

(068)73-466. 9206
Z 101 MEDITERAN, letnik 1979, 

vozno,'registrirano do 20.12.1997, pro
dam za 300 DEM. ® (0609)647-671.

9207
JUGO 65, letnik 1989, karamboliran, 

zelo ugodno prodam. ® (068)78-136.
9224

FORD ESCORT 1.8 D, letnik 1993, 
registriran do 6/98, 48.000 km, dodatna 
oprema, prodam ali menjam za cenejše 
vozilo. ® (0608)74-098. 9231

JUGO 55, letnik 1989, 42.000 km, re
gistriran za eno leto, prodam. ® (068)57- 
796. 9233

JUGO 55, letnik 1989, registriran do 
2/98. bel, alarm, prodam. ® (068)75- 
311. 9236

126 P. letnik 1988, dobro ohranjen, 
prodam. Helena Omerzel, Rumanja vas 
14. ® (068)83-353. 9257

126 P, letnik 1991, spredaj karamboli
ran, cel ali po delih, ter avtoprikolico 
prodam. ® (068)79-623. 9264

Z SKALA 55, letnik 9/89, registrirano 
do 9/98, prodam ali menjam za golf, let
nik 1985 ali škodo, letnik 1991. ® 
(0608)32-923. 9277

HONDO CIVIC 1.4 GL 16 V, letnik 
1989, registrirano do 5/98, rdečo, ugod
no prodam. ® (068)65-227 ali 66-244.

9279
LADO KARAVAN 1500, letnik 1994, 

43.000 km, prodam. ® (068)341-213.
9283

R 19 CHAMADE, letnik 1991, pro
dam. ® (068)57-886 ali 51-141. 9289

OPEL KADETT 1.5 TDI, letnik 1990, 
prvi lastnik, 120.000 km, redno servisi
ran, prodam. ® (068)22-865, popoldan.

9293
R 5 CAMPUS plus, letnik 1993, prva 

barva, odlično ohranjen, kot nov, regis
triran do 2/98, prodam. ® (068)42-395.

9303
GOLF, prvi model, 1.6 D, srebrn, 5V, 

druga lastnica, ugodno prodam prvemu 
resnemu kupcu. ® (068)41-269. 9304

GOLF IIIGTI 2.0, letnik 1993,59.000 
km, ohranjen, prvi lastnik, prodam. ® 
(068)324-056, od 16. do 19. ure. 9309 

OPEL KADETT 14 S, letnik 1991, 
rdeč, registriran do 3/98, 78.000 km, 
prodam. ® (068)50-040. 9310

Z 101. letnik 1989, prodam. ® 
(068)67-440. 9323

126 P, letnik 1991, registriran do 1/98, 
prodam. ® (068)83-612, popoldan.

9326
R LAGUNA 1.8, bel, letnik 12/95,

21.500 km, servisna knjižica, prodam za
26.500 DEM. ® (0608)71-516. 9330

GOLF JX D, letnik 1987, bel, ugodno
prodam. ® (068)59-518. 9331

R 4 GTL, letnik 1988, registriran do 
31.5.1998, ugodno prodam. * (068)76- 
750. 9332

R 21, letnik 1987, dobro ohranjen, 
prodam. ® (068)322-916. 9336

JUGO 45 KORAL, letnik 6/98,43.802 
km, ugodno prodam. ® (068)21-539.

9346
JUGO 45, letnik 1990, prva registraci

ja 1/91, prodam. ® (068)65-415, Iztok 
Bradač, Podhosta 12, Dolenjske Toplice.

9348
CLIO 1.4 RT, letnik 1995, oprema 

Slovenian open, prodam za 15.500 DEM. 
® (0608)31-761. 9360

R 4, letnik 1992, ugodno prodam. ® 
(068)24-791. 9361

R 4, letnik 1989, ugodno prodam. ® 
(068)24-791. 9362

Z 101, letnik 1987, dobro ohranjeno, 
drugi lastnik, prodam. ® (068)51-422.

9366
ŠKODO FAVORIT 136 LS, letnik 

9/91, belo, 55.000 km, prodam. ® 
(0608)75-013. 9383

Z 101 ali moskvič aleko, dobro ohra
njen, lahko neregistriran, kupim. ® 
(068)83-017. 9384

R 4, letnik 1987, registriran do 8/98, 
prodam. ® (068)22-997. 9387

OPEL KADETT 1.6 D, in 10 m drv 
prodam. ® (068)49-371. 9391

Z128, vinsko rdečo, letnik 1990, regis
trirano za celo leto, dobro ohranjeno, 
prodam. ® (068)52-562. 9398

JUGO 45 AX, letnik 1987, obnovljen, 
prodam. ® (068)65-774. 9403

ALFA ROMEO 33, 1.5 ie, 
letnik 91, z veliko dodatne 
opreme, reg. do 11/97, 
ugodno prodam. Tel. 068/ 
323-185.

OPEL KADETT karavan 1.6 i, KAT, 
registriran do 4/98, letnik 1991, drugi 
lastnik, 105.000 km, prodam. ® (068)41- 
363. 9405

R 5, letnik 1993, 5V, bel, prodani. ® 
(068)78-588. 9409

126 P, letnik 1988, registriran do 5/98, 
65.000 km, prodam za 900 DEM. ® 
(068)324-713, zvečer. 9410

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

vsebina oglasa (do 15 besed)

Ime in priimek: . . 

Ulica in kraj: . . .

Pošta: ......................

Naročniška številka: 

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

Podpis:

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

r
AVTOSERVIS 
MURN, S.p.

Resslova 4,8000 Novo mesto 
tel./fax: 068/24-791

N

CENTER # SUZUKI

• prodaja vozil
• rezer. deli in dodatna oprema
• servis
• kleparske in ličarske storitve
• ugodni krediti 7 + 6%

Darilo od 500 do 10001 goriva 
za kupce nekaterih novih vozil!

*
BALENO 1.6 GLX 
WAG0N 25.990
+ 5001 goriva + 20% popusta za klimo

____________ |_________ /

NISSAN SUNNY 1.4, star 3 leta, novo 
etažno peč, 20.000 Kcal, in 250 litrov vina 
šmarice prodam. ® (068)27-466, Kozole.

9413
GOLF JX D, letnik 1990,125.000 km, 

dobro ohranjen, ugodno prodam. ® 
(0608)43-313. 9417

GOLF 1.3, letnik 1981, prodam za 800 
DEM. ® (0608)51-094. 9420

GOLF, letnik 12/89, rdeč, in deske, 
2.5 cm, 2.5 m3, ugodno prodam. ® 
(068)27-842. 9426

obvestila
SPREJEMAMO NAROČILA za bele 

piščance ter prodamo kombajn Deutz 
Fahr M 770, z obema adapterjema. ® 
(0608)89-038. 8933

pohištvo
KAVČ in volnena ovčja pregrinjala 

ugodno prodam. ® (068)53-030. • 9170 
POSTELJI, ležišči 90 x 190 cm, ohra

njeni, brez vzmetnic, prodam za 7500 
DEM. ® (061)852-357. 9190

KUHINJSKO MIZO, raztegljivo, 6 
stolov, vzidljiv štedilnik z dvema pečica
ma na drva, plin in elektriko ter gugalnik 
prodam. ® (068)85-814. 9261

BELO ZIBELKO, zelo lepo ohranje
no, prodam za 7500 SIT. ® (068)60-460.

9374

posest
VINOGRAD s pridelkom, zidanico in 

manjši sadovnjak na Riglju prodam. ® 
(068)65-187. 9162

VINOGRAD v Stražniku pri Pleter
jah, 23 a, s hramom, prodam. ® (068)81- 
673. 9165

STARO, manjšo hišico v okolici No
vega mesta kupujemo za vikend. ® 
(068)23-149 ali 21-366. 9189

PARCELO, 7.34 a, pod Mrzlo goro 
pri Škocjanu ugodno prodam. ® (0601) 
25*566. 9195

STAREJŠO HIŠO ali zazidljivo par
celo ob regionalni cesti v okolci Novega 
mesta (do 15 km) kupim. ® (068)73-818, 
od 16. do 20. ure. 9210

V IZOLI prodam za 90.000 DEM nov 
počitniški apartma z vrtom, na mirni lo
kaciji. ® (066)773-131 ali (066)773-777.

9213
PARCELO, 25 a, v Vrhpolju, primer

no za sadovnjak, vinograd ali travnik, 
prodam. ® (068)42-456. 9214

V NAJEM VZAMEM starejšo hišo v
okolici Trebnjega, Mirne ali Šentruperta. 
® (068)45-637. 9247

V METLIKI prodam gradbeno parce
lo. ® (068)58-008. 9265

V NOVEM MESTU ali bližnji okolici 
kupim gradbeno parcelo. ® (068)342- 
065, popoldan. 9306

HIŠO v Novem mestu, odlična lokaci
ja za obrt, prodam. Kastelic, Trdinova 5 
a,® (068)241-912. 9338

PARCELO, 90 a, pol gozda, pol koše- 
nice, na Lazah pod Travnim dolom pro
dam. ® (068)21-607. 9342

Že utečeno večjo trgovino s 
prehrano na obrobju Novega 
mesta oddamo v najem. 
Ponudbe pod šifro: 
PREHRANA

ZIDANICO in vinograd nujno in 
ugodno prodam. ® (068)89-235. 9353

V PRESLADOLU 30 prodam zaradi 
bolezni 1 ha 50 a zemlje, njiva, travnik in 
nekaj gozda, ter hišo, narejeno do prve 
plošče, voda, zraven avtobusna postaja. 
Stoji ob glavni asfaltni cesti. Vinko Žni
daršič, Presladol 30, Brestanica, vsako 
soboto in nedeljo, ® (0608)82-416.

9368
ROSALNICE, prodam hišo, 8 x 12 m, 

narejeno do III. gradbene faze, s parcelo 
1000 m2. ® (068)58-059. 9372

TAKOJ VSELJIVO novo hišo, pri
merno za mirno obrt, lokacija Leskovec 
pri Krškem, prodam. ® (0608)33-383 ali 
(068)24-822. 9411

prodam
200 LITROV belega, dobrega vina, be

lokranjskega, ugodno prodam. ® (068) 
60-155. 9161

KAKOVOSTNO VINO laški rizling in 
chardonnay ter domačo slivovko pro
dam. ® (068)21-700. 9167

KOMPRESOR FINI - VKM 400, kap.
400 l/min., posoda 150 litrov, motor 2.20 
KW, star leto in pol, ugodno prodam. 
Stane Štamfelj, Ločna 6, Novo mesto.

9171
BELO in črno grozdje prodam. ® 

(068)59-078. 9172
GROZDJE, belo in črnino, ter cviček 

prodam. ® (068)81-845. 9175
MLIN in stiskalnico za grozdje, 80- 

litrsko, ugodno prodam. ® (068)75-631.
9179

KAMP PRIKOLICO Adria 500 E 
ugodno prodam. ® (068)26-043. 9181

GROZDJE ŠMARNICE, večjo koli
čino, in cepljeno grozdje prodam. ® 
(068)89-575. 9182

ČEVLJARSKO cilindrico prodam. ® 
(0608)81-914, čez dan, (0608)81 -860, zve
čer. 9184

4 NOVE GUME Good Year 135/13. 
Cena 200 DEM. ® (068)52-417, Bojan.

9191
GROZDJE, belo in črno, v Metliki 

prodam. ® (068)58-168. 9193
CEPLJENO grozdje, belo in črno, 

prodam. Franc Rupar, Goriška vas 12, 
Škocjan. 9196

CEPLJENO belo in črno grozdje pro
dam. * (068)81-841. 9200

GROZDJE žametne črnine, frankinje 
in belo mešano prodam. ® (068)25-091.

9201
NOVO etažno peč na trda goriva, zi

dan kamin in termoakumulacijsko peč 
prodam. ® (068)26-095. 9204

KLOPOTCE različnih velikosti, za 
vinograde ali kot okras, prodam. ® 
(068)73-136. 9208

DIATONIČNO HARMONIKO Me
lodija special, c, f, b, prodam. * (068)76- 
153. 9215

NOV hrastov sod, 230-litrski in 2 leti 
rabljen, in 430-litrski sod, prodam. Lud
vik Slak, Dol. Ponikve 16, Trebnje, ® 
(068)45-517. 9216

GROZDJE, laški rizling in kraljevino, 
prodam. ® (068)75-149, zjutraj ali zve- 

„ čer. 9218
VEČJO KOLIČINO sveže koruze v 

strokih ali v zrnju prdam. ® (068)81-323.
9219 !
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fr ............ ^

Ženske in moške 
pričeske urejamo 

vsak delavnik
7. -12.

in 15. - 19. ure 
ob sobotah 
8. - 12. ure 

*
Mira Rustja, s.p. 

Marjana Kozine 3, 
Novo mesto 

*
naročila po

068/22-361
^—--  ....................J)

2 VOZA, 13 in 16 col, prodam. ® 
(068)89-789. 9220

VINO ŠMARNICO po 90 SIT in 
grozdje na rastilu prodam. ® (068)89- 
765. 9221

500 KG grozdja šmarnice, 600-litrski 
hrastov sod in dobro ohranjenega fička, 
registriranega do 4/98, prodam. ® 
(068)78-283. 9228

CVIČEK in grozdje, rdeče in belo, cep
ljeno, prodam. » (068)41-079. 9229

GROZDJE ŠMARNICO na Tolstem 
Vrhu prodam. ® (068)85-955. 9232

GROZDJE ŠMARNICE in mešano 
cepljeno prodam. ® (068)41-177. 9235 

GROZDJE ŠMARNICE prodam. ® 
(068)78-441. 9238

MEŠANO belo cepljeno grozdje pro
dam. ® (068)52-803. 9239

DOMAČO SVINJSKO MAST in do
mače žganje prodam. ® (068)89-033.

9241
SINTHESYZER Yamaha PSR 520, 

star leto in pol, z dvema disketama, 
ugodno prodam. ® (068)40-425 9242

BON za nakup pletenin v trgovini Ra
šica v Gameljnah, v vrednosti 40.000 SIT, 
prodam 25 % ceneje. Možnost dodatnega 
popusta. ® (061)778-081. 9244

BELO belokranjsko grozdje prodam. 
Vidmar, Kočevje 5, Črnomelj. 9246 

KVALITETNO belo vino ter belo in 
rdeče grozdje prodam. ® (068)73-054.

9248
OLUŠČEN fižol (koluški, visoki), 

svež ali suh, prodam. ® (068)45-420.
9249

KLETARSKO OPREMO, hrastove 
sode in kadi, prešo, mlin ter kotel za žga
njekuho prodam. ® (068)65-391. 9251 

MOST PORTUGALKE in grozdje 
žametne črnine prodam. ® (0608)84- 
327. 9252

GROZDJE ŠMARNICE in opuščen 
vinograd prodam. * (068)89-376, Roza
lija Udovč, Črmošnjice 36, Novo mesto.

9253
1000-LITRSKI SOD, manjše posode, 

sinthesyzer in barvne salonit plošče, 8- 
valne , prodam. » (068)22-020. 9255

GROZDJE modre frankinje in ža
metne črnine prodam. ® (068)50-244, 
zvečer. 9256

GROZDJE RIZLING, silvanec in kra
ljevina prodam. * (068)27-158. 9259

GROZDJE črno frankinjo in žametno 
črnino prodam. ® (068)67-583. 9260

BELO in rdeče cepljeno grozdje pro
dam. * (068)42-647. 9266

BALIRANO SENO za konje prodam. 
»(061)631-181. 9269

BELO IN RDEČE VINO po 200 SIT/1 
in mošt portugalke po 300 SIT/1 prodam 
ali menjam za koruzo. ® (0608)80-367.

9270
GROZDJE žametne sorte prodam. * 

(068)81-414. 9271
500 KG grozdja šmarnice prodam. * 

(068)42-347. 9274
KORUZO za siliranje prodam. ® 

(068)73-410. 9275
GROZDJE GAME in druge vrste 

prodam. ® (068)68-158. 9276
SKORAJ NOVO prešo na kamen 

prodam za 20.000 SIT. * (068)81-054.
9278

VINO modre frankinje, 60 litrov, 
ugodno prodam. Marija Žalec, Črešnje
vec 6, Semič. 9280

GROZDJE IN VINO ŠMARNICE, 
500 kg težkega bika in hrastove plohe 
prodam. Ivan Kocjan, Potov Vrh 28, 
Novo mesto, ® (068)28-890. 9282

GROZDJE, belo, cepljeno, in dva 
prašiča, težka 130 kg, prodam. ® 
(068)42-919. 9284

GROZDJE laški rizling in rdeče vino 
ugodno prodam. ® (068)89-380. 9285

GROZDJE bele sorte, novejše, in mo
dro frankinjo ter žametno črnino pro
dam. * (068)41-160. 9286

GROZDJE ŠMARNICE, vino po 100 
SIT, in sod, 750-litrski, star 5 let, pro
dam. * (068)76-300. 9288

GROZDJE, belo in rdeče, prodam. ® 
(068)42-311. 9290

100-LITRSKO hidravlično prešo, ma
lo rabljeno, prodam. ® (064)451-330.

9294
PREŠO za grozdje in cirkular za drva 

prodam. * (068)83-650. 9296
BUKOVA kalana drva, lahko tudi 

razžagana, prodam. ® (068)66-517.
9297

GROZDJE modre frankinje, laški riz
ling in žametno črnino prodam. ® 
(068)81-843. 9299

ETAŽNO PEČ za centralno ogreva
nje, 12.000 kcal, kombiniran bojler, nov, 
in zamrzovalno skrinjo, 300-litrsko, pro
dam. Šolska 6, Novo mesto, ® 21-609.

9300
BUKOVA in mešana drva z brezplač

no dostavo, po želji tudi nažagana, dvo- 
batni kompresor, 150-litrski, in štiribat- 
ni, 250-litrski, prodam. ® (068)78-466.

9307
V VINJEM VRHU prodajamo belo 

grozdje, plaveč, pino, rizling in kraljevi
no. ®, (068)76-567, po 21. uri. 9311 

NOVO strešno valovito kritino Te- 
ropšič, ličkalnik in kobilo z žrebetom 
prodam. ® (068)28-144. 9312

CEPLJENO GROZDJE in šmarnico 
prodam. ® (068)81-679, popoldan.

9313
GROZDJE in zelje za kisanje, rdeče in 

rumeno korenje ter koruzo prodam. ® 
(068)52-817. 9314

KAD, 700-litrsko, sod, 300-litrski, sod, 
200-litrski, vse rabljeno, škropilnico To
mos, novo, s 60 m cevi prodam. ® 
(068)78-524. 9316

600 KOM. malo rabljene strešne ope
ke prodam. ® (068)25-638. 9318

ZELO UGODNO prodam bukova 
kalana drva, sežagana, z dostavo na 
dom, v okolici Novega mesta. ® (0609) 
631-219. 9319

ŠMARNICO, rumeno grozdje na ra
stilu, prodam. ® (068)52-513. 9320

BELO GROZDJE in vino cviček zelo 
ugodno prodam. ® (068)76-068, popol
dan. 9322

GROZDJE žametne črnine, 400 kg, in 
kraljevine, 100 kg, po 90 SIT/kg prodam. 
® (068)321-077. 9328

KLOPOTCE različnih velikosti za vi
nograde ali kot okras prodam. ® (068) 
73-136. 9329

VULKANIZERSKE STROJE pro
dam. ® (0608)43-005. 9334

GROZDJE in vino šmarnice prodam. 
Medle, Brusnice 47, ® (068)85-907.

9339
VINO in grozdje šmarnice prodam. ® 

(068)87-475. 9340
RAZŽAGANA razkalana suha drva 

prodam. ® (068)89-814. 9341
BELO GROZDJE prodam. ® (068) 

68-139, Semič. 9343
GROZDJE šmarnice prodam. S 

(068)78-156. 9344
JEDILNI KROMPIR sante, dezire in 

kenebek ter suhe smrekove deske, 2 cm, 
zelo ugodno prodam. ® (068)45-039.

9345
GROZDJE ŠMARNICE prodam. S 

(068)65-134. 9347
GROZDJE laški rizling, kraljevina in 

žametna črnina, prodam. ® (068)76-414.
200 LITROV cvička in 700 kg koruze v 

zrnju prodam. ® (068)42-362. 9352
RAZŽAGANA DRVA in vzidljiv šte- 

dilnik za etažno ogrevanje poceni pro
dam ®(068)322-172. 9356

KORUZO, 2 ha, v okolici Krškega, in 
suhe hrastove plohe, 5 cm, prodam. ® 
(0608)77-770. 9357

GROZDJE za cviček prodam. ® 
(068)25-426. 9358

PIANINO ASTOR prodam za 3400 
DEM. ® (068)21-677. 9363

300 LITROV kvalitetnega belega vina 
po simbolični ceni in 2 m3 suhih colaric 
za obijanje prodam. Črnomelj, ® (068) 
52-819. 9364

LAKIRNO PIŠTOLO zelo ugodno 
prodam. ® (0608)82-786. 9365

PREŠO za grozdje, 100- litrsko, 
ugodno prodam. ® (068)52-953. 9367

GROZDJE ŠMARNICO, cepljeno 
grozdje in dva soda, 600- in 500-litrska, 
prodam. ® (068)69-255. 9369

VINO, belo in rdeče, odlične kvalitete, 
poceni prodam. ® (0608)75-367. 9371

ELEKTRONSKO HARMONIKO, 
120-basno, Hohner Wox II, s komplet
nim ozvočenjem, prodam. ® (0608)33- 
298. 9375

BELO GROZDJE prodam. * (068) 
67-419. 9376

VINO in grozdje modre frankinje, 60 
litrov, ugodno prodam. ® (068)60-048.

9377
BELO in rdeče grozdje prodam. ® 

(068)42-569. 9379
GROZDJE žametne črnine, 4000 kg, 

'kraljevine, laškega rizlinga, 1500 kg, 
prodam. Anton Jurečič, V. Mraševo 2, 
Podbočje. 9380

GROZDJE ŠMARNICE prodam. * 
(068)40-073. 9382

GROZDJE ŠMARNICE prodam. ® 
(068)78-433. 9385

12 M3 mešanih drv ter 4 m3 plohov, 8 
in 5 cm, prodam. * (068)30-238. 9386 

RDEČE in belo grozdje, šmarnico in 
koruzo za zrnje, na rastilu, cca 0.50 ha, 
prodam. ® (068)321-307. 9388

EKSCENTRIČNO STISKLANICO, 
60 t, in decimalno tehtnico, 500 kg, pro
dam. *(068)323-665. 9392

MOTOR in menjalnik za jeep Mahin- 
dra, Novoterm izolacijo, 2, 5 in 7 cm, tr
do, ugodno prodam. ® (068)22-156.

9393
BELO in rdeče grozdje prodam. ® 

(068)81-410. 9397
ŠMARNICO, grozdje in vino, pro

dam. * (068)83-358, po 19. uri. 9400 
GROZDJE ŠMARNICE prodam. * 

(068)324-032. 9401
PRENOSNI šivalni stroj prodam. ® 

(068)28-032. 9402
JABOLKA JONAGOLD!, idared in 

glosterprodam. Dol. Brezovica ^.Šent
jernej, * (068)42-495. 9406

GROZDJE šmarnice prodam. ® 
(068)89-621. 9408

VINO in grozdje šmarnice in cepljeno 
belo prodam. ® (0608)82-324. 9416

GROZDJE ŠMARNICE in rdeče ter 
150 litrov vina prodam. ® (068)65-130.

9418
HRASTOV SOD, 200 litrov, in kad, 

700 litrov, prodam. * (068)65-388.
VINO ŠMARNICO ter 2 m3 bukovih, 

3 m3 češnjevih, 4 m3 hrastovih plohov, 5 
cm, ter 2 m3 smrekovih plohov, 8 cm, 
prodam. * (068)66-655. 9422

GROZDJE ŠMARNICE in vinograd v 
Grčevju prodam ali dam v najem za več 
let. * (068)25-044. 9425

BATNI KOMPRESOR Omega Air, 
300 litrov, pretok 650 l/min, nerabljen, 
prodam za 3.000 DEM. ® (068)326-157.

CEPLJENO belo grozdje prodam. * 
(068)42-558. 9429

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

V METLIKI oddam prostor za trgovi
no, 60 m2. ® (068)59-014. 9166

GOSTILNO IN PICERIJO, opre
mljeno, 150 m2, v Ljubljani oddam. ® 
(061)141-6228 ali (061)314-915. 9202

TEŽAVE Z LASMI (izpadanje, cep
ljenje, prhljaj, zamaščenost) in kožo 
(mozolji, lišaji, ekcemi, vnetje idr.) zdra
vim. ® (068)28-250. 9258

PROSTOR, primeren za skladišče in 
mirno proizvodnjo, v Novem mestu ali 
bližnji okolici, ter prostor za trgovino z 
neživih, v centru Novega mesta, naja
memo. ® (068)321-501, od 8. do 15. ure.

9262
LOKAL, 20 m2 plus skladišče, v cen

tru Novega mesta oddam. ® (068)21- 
581, popoldan. 9287

NAVADNO HARMONIKO pouču
jem. ® (068)75-286. 9292

DELAVNICO za vulkanizerstvo, av
topralnico in avtomehaniko oddam v na
jem z odkupom strojev. ® (0608)43-005.

9335

Natakarske denarnice. Tel. 
068/325-455.

Z VLOŽKOM 5.000 do 8.000 DEM v 
kratken\času pomnožite svoj kapital pri 
donosnem poslu posredovanja, odkupa 
delnic, nepremičnin in zastavitve. ® 
(0609)651-379 ali (064)736-694. 9355

OPAŽNE PLOŠČE, plohe in kovin- 
ske punte ugodno posodim. ® (068)342- 
506. 9373

NOHTI
• Podaljševanje nohtov 

• Frizerstvo 
• Ličenje

Tel. 068/78-071 
Ivica Marn, s.p. 

Mirna Peč

službo dobi
OKREPČEVALNICA »Pri Bučkotu«

redno zaposli dekle za delo v strežbi. Inf. 
po ® 068/53-218.

ZA AKVIZITERSKO PRODAJO na
grobnih sveč honorarno ali redno zapo
slimo komunikativne moške ali ženske z 
lastnim prevozom. ® (0609)622-668.

9050
PREVAJALCA (-KO) iz angleščine z 

območja Brežic ali Novega mesta iščem. 
® (0608)56-152. 9159

IŠČEMO večjo število komercialistov 
za področje Dolenjske in Bele krajine za 
prodajo oglasnega prostora. ® (068)372- 
471 od 8. do 9. ure zjutraj.

SAMOSTOJNEGA KV kuharja s pe
timi leti delovnih izkušenj zaposlimo. ® 
(061)854-102. 9168

DEKLE zaposlimo v gostinskem loka
lu. ® (0608)31-435. 9176

ZA OBISKOVANJE znanih strank 
nudimo redno zaposlitev in 2000 DEM 
mesečnega zaslužka. ® (064)53-098.

9186
V MLADINSKI KNJIGI redno ali ho

norarno zaposlimo akviziterje. Provizija 
20 do 30 %. Redna tedenska izplačila! 
»(064)53-098. 9187

MLAJŠO ŽENSKO za pomoč v hiši in 
na vrtu iščem. Nudim sobo s sanitarija
mi. * (068)24-834. 9188

MLAJŠEGA UPOKOJENCA za ho
norarno delo voznika po Sloveniji išče
mo. ® (068)372-222. 9227

SIMPATIČNO, komunikativno tr
govsko iz Brežic ali okolice honorarno 
zaposlimo. Kasneje možna redna zapo
slitev. * (068)44-357. 9234

NATAKARICO, staro do 30 let, takoj 
zaposlirpo v dnevnem baru. Možnost 
stanovanja. * (061)887-368. 9237

DVA KV natakarja in kuharja iz oko
lice Črnomlja za delo v gostinskem loka
lu zaposlim. »(068)51-087. 9245

DEKLE za delo v strežbi honorarno 
zaposlim. »(068)89-032. 9273

DEKLE za delo v strežbi zaposlimo. 
Nudimo hrano in stanovanje.»(068)52- 
530. 9298

V OKREPČEVALNICI zaposlimo na
takarico. *(068)21-187. 9302

V KAVA BARU zaposlim natakarico v 
redno delovno razmerje. »(068)83-131.

9317
V OTROŠKI TRGOVINI honorarno 

zaposlimo trgovko. »(068)341-021.
9321

GOSTILNA PRI MOKRONOGU po
godbeno zaposli kuharja (- ico) z izkuš
njami, lahko tudi mlajšega upokojenca (- 
ko). ® (068)49-008. 9390

DELAVCA za prodajo vozil zaposli
mo. Naslov v oglasnem oddelku. 9414 

NATAKARICO iščem. * (068)73-042.

_ ELEKTRO a.o.o.
PROMONT NOVO MESTO

IMF PROMONT-ELEKTRO 
ŠEG0VA 116 
8000 NOVO MESTO
Zaposlimo več KV elektro- 
monterjev s področja 
Dolenjske in Bele krajine. 
Informacije na tel. 068/ 
322-327 ali mobitel 0609/ 
649-137.

D01ENJSK1 LIST)

stanovanja
ENOSOBNO STANOVANJE v No

vem mestu oddam. ® (068)22-304.
9230

GARSONJERO v Krškem, prvo nad
stropje, 33 m2, prodam. ® (0608)34-753.

9250
STANOVANJE v Novem mestu, Ul. 

Slavka Gruma, 31 m2, prodam. ® 
(061)1275-199. 9267

DRUŽINSKO STANOVANJE v No
vem mestu oddam. ® (068)22-003, po
poldan. 9272

STANOVANJE, 100 m2, z garažo, 
kletjo, vrtom, na Kvedrovi 35 v Sevnici 
prodam. ® (0608)84-347, popoldan.

9381
OPREMLJENO GARSONJERO na

Šegovi 1 v Novem mestu oddam. ® 
(068)26-629. 9395

ŠTUDENTA, fanta, nekadilca, sprej
mem v mirno garsonjero v Mostah, Ljub
ljana. Cena ugodna, vendar 12-mesečno 
predplačilo! ® (068)83-123. 9399

zahvale
GASILSKIMA DRUŠTVOMA Potov 

Vrh in Veliki Slatnik ter vsem ostalim, ki 
ste kakorkoli pomagali pri gašenju naji
nega doma, iskrena hvala! Olga in Boris 
Blažič, Križe 2. 9291

v • i •živali
4 KOZE, dobre mlekarice, prodam po 

ugodni ceni. ® (068)76-304.

4 ČRNE mlade, prijazne psičke mešan- 
čke, stare 3 mesece, oddamo. »(068)50- 
082. 9158

ČRNO-BELEGA BIKA, težkega 700 
kg, prodam. ® (068)83-789.

TELIČKA, sivo-rjavega, starega 10 
dni, prodam. ® (068)75-002. 9183

TELIČKA, starega 10 dni, prodam. ® 
(068)78-256. 9226

KOZO MOLZNICO sanske pasme, 
brejo, prodam za 16.000 SIT. ® (068)59- 
453. 9240

ČRNO-BELEGA BIKCA, starega 14 
dni, prodam. ® (068)22-254. 9243

2 BIKCA, stara 10 dn, kravo s teletom 
in ličkalnik prodam. ® (068)78-414.

9263
PIŠČANCE, bele, težke, naročamo ter 

prodajamo bele peteline, težke 2 kg, po 
500 SIT/kom. Kuhelj, Šmarje 9, Šentjer
nej, ® (068)42-524. 9268

BIKCA SIVCA, starega 10 dni, kupim. 
® (068)83-729. 9281

BIKCA, črno-belega, starega 7 dni, 
prodam. ® (068)83-071. 9295

TELIČKA SIMENTALCA, starega 7 
tednov, primernega za nadaljnjo rejo, 
prodam. ® (068)85-878. 9305

NEMŠKE BOKSERJE kvalitetnih 
staršev, z rodovnikom, prodam. ® 
(061)555-564, Mali, Lipoglav 37, Šmarje 
Sap. 9308

MINI PUDLJE, čistokrvne, brez ro
dovnika, prodam. ® (0608)64-109.

TELICO SIVKO, brejo 9 mesecev, 
prodam. ® (068)76-013, dopoldan.

TELIČKO, težko 100 kg, sivko, in 
traktorski mešalec, tračni, prodam. ® 
(068)45-296 ali 45-292. 9327

PSICO bavarski barvar, krvosled, 
staro 1 leto, in psico slovaški kopov, go
nič, staro 3 leta, prodam. ® (068)76-750.

9333
KRAVO za zakol prodam. S (068)44- 

320. 9337
15 DNI starega sivega bikca prodam. 

® (068)89-458. 9349
PAR VODNIH KOBIL in lojtrni voz 

za cca 10 oseb prodam. ® (0608)62-946.
9359

PRAŠIČE, težke 80 do 100 kg, pro
dam. Kastelic, Žabja vas 9, Novo mesto.

9389
KOKOŠI NESNICE, za zakol ali na

daljnjo rejo, prodajamo na farmi v Zalo
gu, ki je odprta od 9. do 18. ure. ® 
(068)84-394, dopoldan, 21-279, popol
dan. 9396

SVINJO, težko 240 kg, za zakol, in 
kravo po prvem teletu prodam. ® 
(068)42-527. 9404

TELIČKA, starega 14 dni, in mešana 
drva prodam. ® (068)78-086. 9407

2 TELIČKA, sivo-rjava, stara teden 
dni, prodam. ® (068)22-187. 9424

preklici

Obveščam, da je s 15.9.1997 
prenehalo poslovati Krojaštvo,
Stanka Turk, s.p., Šentjernej, Vrh 2.

ženitne ponudbe
DELAVEC, 50/170/70, preprost, raz

očaran v ljubezni, iskren, pošten, neal
koholik, zaposlen, s svojim stanovanjem 
in avtom, razvezan (ne po svoji krivdi) in 
brez obveznosti, želim po tej poti spozna
ti dekle ali vdovo z enim otrokom za 
skupna srečanja. Če te oglas ne moti in če 
imaš resne namerne, mi piši in priloži sli
ko, ki jo na željo vrnem. Samo resne po
nudben pod šifro: »V NAROČJU PLA
NIN«. 9203.

TONSON 

šola tujih jezikov

informacije in vpis 
od 8.00 — 15.00 ure 
na tel. 068/85-882

RADIO MAX
88,90 Mhz

89,70 MHZ

[ TELEVIZIJA NOVO MESTO |

Ical^all
s Trdinovega vrha

na kanalu

&
OGNJIŠČE

Krvavec Kum 
104.5 105.9

VI NAM - MI VAM
oglas na kratko s pošto odmevno objavo v
po ® 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 
•a /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

068/321-751

ZASTAVLJALNICA MONETA vam nudi kratkoročna posojila!
Garancija po dogovoru s takojšnjo realizacija.

PANASONIC FAKSI, TELEFONI, GSM 
FENIX TRADE, d.o.o.
Kandijska 20, Novo mesto

faksi od 56.500 + D.d. - telefoni od 7.990 + c.d. - GSM 74.900 + D.d.
» 068/322-126 
fax: 068/322-145

I.S.E.R.
Jakčeva 12, Novo mesto 
s /fax 342-434

RAČUNALNIŠKA ŠOLA ZA OTROKE IN MLADINO
Vpis v zečetno, nadaljevalno in izpopolnjevalno stopnjo za šolsko leto 
1997/98 vsak dan od 7.30 do 15. ure. Pričetek šole 22.9.1997.

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

RAZPRODAJA! KOPALNICE - UGODNO! RAZPRODAJA! 
od 15.9.1997 (od 9. do 15. ure) do razprodaje

Delna skladiščna razprodaja ploščic in ostale kopal, opreme (kadi, dodatki, tepihi...)
POPUST DO 50%

SALON “Delfin”, BTC Novo mesto v prostorih skladišča do razprodaje zalog!

TABAKUM, d.o.o.
NOVO MESTO
C 068/341-288, 341-810

V trgovini TABAKUM imamo pestro ponudbo mlinov, pecljalnikov, stiskalnic, 
IN0X cisteren, PVC kadi, pretočnih črpalk, drobnih kletarskih pripomočkov.
POPUSTI * OBROČNA ODPLAČILA * PREPRIČAJTE SE Z OBISKOM!

ULTRAZVOK - 
prim. dr. Marko DEMŠAR 
in sodelavci

Pregledi v specialističnih ordinacijah v Ljubljani (Center Murgle in 
Bežigrad) vsak dan od 7. do 20. ure, ob sobotah od 7. do 13. ure. 
Naročanje: 061/33-43-88 in 13-29-199.

TRGOVINA
N0V0TEKS, d.0.0.

praznuje 50 let
NOVOTEKSA

Uvajamo nove 
programe

Odpiramo nove 
prodajalne

ZA NAŠE KUPCE

Zaradi opustitve prodaje volne in bombaža v III. etaži Modne hiše 
JULIJA bo od 18.9.1997 delna razprodaja volne in bombaža za 
ročno pletenje do dokončne razprodaje zalog. 35-odst. znižanje!

Akcija zaves do 27.9.1997 - 15% popusta na zavese s 
proizvajalcem “ZAVESA Maribor” v prodajalnah ZAVESA in 
KROJAČ v Novem mestu ter v prodajalni BREZA v Črnomlju.
Nudimo vam karnise po naročilu, svetovanje in izmero zaves tudi 
na domu. ® 322-942, faks: 323-105.

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 v Bršljinu je parkiranje zastonj.
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PORTRET TECjA TEdNA

Klavdija Križ

Starejša skupina kočevskih 
mažoretk je na prvem državnem 
prvenstvu, organiziranem v Ljub
ljani meseca junija letos, med 19 
sodelujočimi skupinami iz 10 
slovenskih mest osvojila naslov 
vice prvakinj v B-kategoriji. 
Odhod na evropsko prvenstvo 
jim je ušel za vsega le tri točke. To 
pa je ob dobrem drugem mestu 
samo še dodatna potrditev nji
hovega dela, hkrati pa tudi oseb
na potrditev predsednice stro
kovnega odbora mažoretk in 
plesne skupine pri Delavski god
bi Kočevje ter mentorice mažo
retk Klavdije Križ, ki se je tokrat 
prvič na tako veliki prireditvi 
predstavila v vlogi koreografinje.

“Ples je nekaj najlepšega, kar 
lahko človek doživi. Je nepresta
no gibanje in takšno je tudi celo 
človekovo življenje,”pravi Klav
dija o plesu, ki jo je privlačil že 
od malih nog. Vendar za učenje 
plesa v Kočevju v 70-ih letih, ko 
je odraščala, ni bilo pravih mož
nosti. Ponudila se ji je šele leta 
1983, ko so na pobudo kulturne
ga animatorja Delavske godbe 
Slavka Rančigaja ustanovili ples
no sekcijo in skupino mažoretk.

Klavdija se je seveda takoj pri
družila obema. “Že na samem 
začetku se nas je vključilo okoli 
60 deklet, od katerih nekatere 
plešejo še danes, ” pravi Klavdi
ja.

Ob dobrem delu pod vod
stvom mentorice Ivice Knavs iz 
Ljubljane je Klavdija hitro na
predovala. Že čez tri leta, ko je 
imela komaj 16 let, je začela 
poučevati dve mlajši skupini. Ob 
izkušnjah, ki si jih je pridobila, se 
je počasi začela preizkušati tudi 
kot koreografinja: najprej za 
otroke, kasneje pa tudi za starej
še. Danes je Klavdija mentorica 
ih deloma tudi koreografinja 
dveh skupin mažoretk, v katerih 
je okoli 45 deklet.

Dela s plesnimi skupinami ji 
ne manjka in ga ima precej tudi 
ob vikendih, saj skuša termine 
vaj, ki jih imajo pred nastopi tudi 
do 4-krat na teden, usklajevati s 
prostim časom članic, med kate
rimi je tudi kar nekaj študentk. 
Vendar si ob službi - zaposlena je 
na kočevski srednji šoli, kjer se je 
tudi izučila za tehnično risarko, 
in obveznostih, ki jih ima kot 
vodja obvezne izbirne vsebine na 
gimnaziji, ter času, ki ga posveča 
plesu, svojemu fantu Simonu in 
leto dni staremu nemškemu 
ovčarju Jaku, najde čas še za eno 
svojo “veliko ljubezen ” - kerami
ko. Na njeno pobudo so lani v 
Kočevju ustanovili društvo kera
mikov, ki ima na čelu s Klavdijo 
kot predsednico danes 30 članov. 
Ker je Klavdija vztrajna v vsem, 
česar se loti, bo verjetno do kon
ca pripeljala tudi obsežni projekt, 
ki so si ga v društvu keramikov 
zastavili. Kočevska občina ga je 
že vključila v projekt turistične 
promocije Kočevske, gre pa za 
izdelovanje keramičnih okraskov 
in spominkov, v katere bodo 
skušali preliti tipične kočevske 
značilnosti.

M. LESKOVŠEK-SVETE

DALMATINSKE JEDI V 
TANGU

OTOČEC - V restavraciji Tan
go na Otočcu bodo danes, jutri in 
v soboto dnevi dalmatinskih jedi. 
Na voljo bodo številne dalmatin
ske dobrote od škampov na razne 
načine, zelenih rezancev z morski
mi sadeži, gratiniranih jakobin
skih kapic do bogate izbire mor
skih rib. Ob večerih bo v teh dneh 
v Tangu nastopala dalmatinska 
klapa Maraska.

DVA SOMA V ENI NOČI - Franc Premrl iz Kočevja in njegov prijatelj, ki 
ga ljudje poznajo le pod imenom Džoli, sta 9. septembra na poseben način 
“počastila ” obletnico kapitulacijo Italije. Kupila sta ribolovni dovolilnici 
za jezero pri Kočevski Reki, za katero je znano, da v njem žive zelo velike 
ribe, in se odpravila na nočni ribolov. France je nataknil na trnek, prive
zan na vrvico 0,55 mm, za vabo kurja jetrca. Prvi pravi cirkus seje začel 
okoli 22. ure, ko je bilo treba spraviti iz vode 132 cm dolgega in 12,5 kg 
težkega soma. Ko sta ga po mnogih pripetijah končno le ugnala in nadalje
vala z nočnim lovom, je prijel še som, dolg 105 cm in težak 8,5 kg. Ta som 
je bil mlajši in bolj živahen, zato je bilo z njim še več dela kot s prvim, a so 
izkušnje iz prvega boja pomagale, da se je vse srečno končalo. Na sliki srečni 
ribič s plenom. (Foto: J. Primc)

Popisali medvede
Na Osilniškem 20 do 
25 medvedov ali en 
medved na 15 do 20 

prebivalcev

Izlet naročnikov 
Dolenjskega lista
Od Stične do Snežnika

V soboto, 4. oktobra, vas 
bomo spet peljali na izlet. 
Tokrat si bomo v Stični ogle
dali cistercijanski samostan 
in pot nadaljevali do Unca, 
kjer bomo lahko občudovali 
krajinski park Rakov Škoc
jan. Mimo Cerknice bomo 
izlet nadaljevali do Slivnice, 
kjer je po ljudski pripovedi 
domovanje čarovnic in od
koder je najlepši pogled na 
Cerkniško jezero; tu si bomo 
vzeli čas za kosilo. Pot nas bo 
nato vodila do Dolenjega in 
Cerkniškega jezera in naprej 
na Snežnik. Poskrbeli bomo 
za prijetno počutje in tudi 
nekaj nagrad smo pripravili.

Odhod iz Novega mesta bo 
ob 7. uri z avtobusne posta
je, prihod pa v večerni urah.

Čena izleta za naročnike 
Dolenjskega lista je 4.500 in 
za ostale 5.200 tolarjev.

Prijave zbiramo do pone
deljka, 29. septembra, na 
telelefonskih. številkah:

068/321-115 in 342-136
Na izlet vas vabita

DOLENJSKI LIST
in

manJp
turistična, agencija

Halo, tukaj je bralec Dolenjca!
Dobra trgovina - približno vedo, kdo je pripeljal navlako - Grmovlje brez razsvetljave 
- Črnomaljski znaki obrnjeni narobe - Margheriji so souporabniki - Zaprta črpalka

Avto za ljubezen do čistih gora
Na zaključni akciji Očistimo Slovenijo in finalnem žrebanju v Planici je Rudi Ravnikar 

iz Hrastja pri Mirni Peči dobil glavno nagrado - avto Polo

Albin Erent, predsednik LD 
Osilnica.

Dežurni novinarje sprejel pre
cej klicev. Med njimi je bilo nekaj 
pohval in nekaj kritik.

Anica iz Metlike je sporočila 
pohvalo za trgovino Mercator v 
Sestovi ulici. “Tu kupujem od 
prvega dne. Od začetka je bilo sla
bo urejeno, odkar je šefinja Jožica 
Štefanič, je vse drugače. Osebje 
svetuje, je zelo prijazno in ustrež
ljivo. To je treba javno pohvaliti.”

Živko iz Prečne, je rekel, da so 
v njegov gozd ob cesti za Frato 
navlekli jogije in drugo kramo. 
Približno se ve, kdo je navlekel, 
zato naj to umakne, je priporočil 
(ne)znanim “darovalcem”.

Vaščanka Grmovelj je v imenu 
sokrajanov sporočila, da v vasi ne 
deluje javna razsvetljava. “Dva 
meseca je že nimamo. Klicali smo 
župana, elektro, obljubljajo, da 
bodo uredili, a ni iz vsega skupaj 
nič.”

Bralka iz Črnomlja je opazila, 
da je skoraj polovico prometnih 
znakov v Črnomlju obrnjenih 
narobe. “Policijo smo obvestili, 
oni pa nič!”

Anica s Sel pri Šumberku, a ne
samo ona, je nezadovoljna z raz
merami na cesti Bič-Žužemberk. 
Cesta, kije na meji občin Trebnje 
in Novo mesto, je neasfaltirana in 
rebrasta, tako uničuje avto. “Tu se

ljudje vozijo v službo, k zdravni
ku, tu vozi šolski avtobus. Cestno 
podjetje bi zadeve uredilo, občina 
pa naj da za to denar!” je rekla 
Anica.

Franc Kirn iz Novega mesta je
prepričan, tako pravi, da kapelica 
na otoškem pokopališču ni last 
Margherijev, ampak imajo ti samo 
pravico souporabe.

Franci Knafelj iz Krškega seje 
za veliki šmaren peljal skozi Oto
čec, pa je bila desna črpalka zapr
ta. “Prav bi bilo, da bi bila za tak 
praznik črpalka odprta. Ljudje, 
predvsem tujci, so šli v stiski kar 
preko magistralne ceste, potem 
pa jih je policija ustavila in kaz
novala.” Francije tudi pripomnil, 
da bi ob letalu na Otoku v Beli 
krajini lahko postavili tablo s po
datki, zakaj je letalo tam. Zdaj 
namreč človek ne ve, kaj pravza
prav vidi.

Voznik je po telefonu sporočil 
mnenje, da so cesto proti Bršljinu 
cestarji slabo naredili, saj v ovin
kih visi ven.

Micka Tomažin s Sel pri Dole
njskih Toplicah, je brez jeze po
vedala, da so jo v zapisu v Dolenj
skem listu za 6 let postarali. V 
resnici je seveda mlajša.

Jože iz Grosuplja se zahvaljuje 
radiu Sraka kot organizatorju sre
čanja citrarjev na Grabnu, Miranu 
Kozoletu s Senovega, kmetijski 
zadrugi Mercator Krka in ansam
blu Ivana Puglja za lep večer. Bral
ce časopisa in poslušalce radia je 
povabil z radiom Sraka na trgat

ev v Belo krajino. Ob sobotah 
zvečer je na Srakini veselici o tem 
več informacij, kot je povedal.

L. M.

OSILNICA - Ob zadnji 
polni luni so člani Lovske 
družine Osilnica popisovali 
oziroma šteli medvede v svo
jem revirju. Nekatere so 
videli in jih tudi snemali s 
kamero, stalež pa so ocenili 
tudi po poprejšnjih izkušnjah 
in po pripovedovanju prebi
valcev. Predsednik Lovske 
družine Osilnica Albin Erent 
je o tem povedal:

“Ugotovili smo, da je na 
našem območju 20 do 25 
medvedov, pri čemer so upo
števani vsi medvedje, od sta
rih do najmanjših. Ob popi
sovanju smo takoj pri Rib- 
jeku naleteli na dva. Posneli 
smo ju tudi s kamero. Oni 
dan sem zasledoval z avtom 
medveda kar po regionalni 
cesti. Medvedko s štirimi 
mladiči so opazili na smeti
šču. Kuharica v osilniški šoli 
pa je povedala, da večkrat 
vidi medveda, ko se vrača 
preko Kolpe v domačo vas 
Podgoro.”Osilniški lovci so 
se zaradi škode medvedov 
pritožili na ministrstvo, pri
stojno tudi za divjad. Zapisali 
so, da število manjše in mlaj
še divjadi upada, ker se z njo 
krmijo medvedje. Predvsem 
to velja za srne. Tako nastaja 
škoda v lovskem revirju. Te 
dni pa bo dozorela še koruza 
in takrat pričakujejo naval 
medvedov iz gozdov na polja 
v dolini. . _

smeti vsepovsod. Neverjetno, ko
liko smeti in nesnage je v gorah, 
kako nemarni in zanikrni so ljud
je!” Tako so se Rudi, njegova 
družina in družine njegovega bra
ta in prijateljev že lani odločili, da 
bodo sodelovali v veliki čistilni 
akciji, ki jo organizira Nedeljski 
dnevnik. Prav Rudi in njegov pri
jatelj Dušan Pust sta Tofu predla
gala, naj letos tako akcijo pri
pravijo tudi na Gorjancih. In sojo 
res. “Zal pa se je je udeležilo več 
ljudi iz drugih krajev Slovenije kot 
domačinov!”

Lani se je Rudi z družino in 
prijatelji udeležil osmih čistilnih 
akcij, letos pa šest. Na vsaki dobi 
udeleženec kupon, s katerim 
sodeluje na sprotnih in na konč
nem žrebanju. Tokrat se je Rudi
ju sreča ne samo nasmehnila, 
ampak nasmejala na vsa usta. “Ig
ramo loterijo, loto, 3x3, pa še ni
koli nihče iz moje družine ni nič 
dobil, sedaj pa kar avto!” To je 
sedaj prvi družinski avto, žena pa 
bo za v službo v novomeško Krko 
obdržala starega juga.

A. B.

VLOMILI V 
MERCATORJEVO 

TRGOVINO V LOČNI
NOVO MESTO - I. M. s 

Smrečnikove ceste v Novem me
stu ter S. M. in M. F. z Seidlove 
ceste so v noči od nedelje na 
ponedeljek vlomili v trgovino 
Mercator na Seidlovi v Novem 
mestu. Na vhodnih vratih trgovine 
so odlomili zapiralo in iz skladišča 
vzeli več kartonskih škatel s ciga
retami različnih znamk. Trgovino 
so s tem oškodovali za 916.000 
tolarjev. Policisti so pri njih opra
vili tudi hišne preiskave in ciga
rete zasegli.

HRUŠKA - V sadovnjaku, ki ga je 
letos prevzelo od Agrarie brežiško 
podjetje Vino, je zrasla hruška, ki 
tehta 760gramov in je ob oranžadni 
pločevinki videti prava hruška 
debeluška. Po besedah Karla Recer- 
ja, direktorja Vina, so v podjetju 
veseli nad sadno letino, posebej še 
spričo dejstva, da so s prevzemom 
dobili slab sadovnjak. (Foto: L. M.)

PESA, TEŽKA 12 KILOGRA
MOV - Joži Pate iz Dolenjega Ka
menja 18 je letošnji pridelek pese 
prav prijetno presenetil, saj do sedaj 
še ne pomni tako debele pese. Na 
njihovi edini njivici, ki jo imata z 
možem, vse ostalo imajo v najemu, 
je zrastlo kar tretjino pese, težke od 
8 do 10 kilogramov, najtežja (na fo
tografiji) pa je imela 12 kilogramov. 
Joži pravi, da je seme prinesla iz 
Francije, posejala pa jo je vsega 
skupaj U2 kg. Očitno ji je komen
ska zemlja dobro dela, morda pa je 
Patetove s tem obilnim pridelkom 
želela le poplačati za trud, ki so ga 
v zadnjih desetih letih vložili v ta 
košček zemlje, saj so v tem času 
zruvali veliko kamna in potem 
navozili tudi precej zemlje. (Foto: J. 
Domiž)

HRASTJE PRI MIRNI PEČI - 
Na zaključni akciji Očistimo Slo
venijo!, ki je bila prejšnjo nedeljo 
v Planici, so med 4000 udeleženci 
letošnjih 10 akcij najprej izžrebali 
10. Med temi pa so otroci z igro 
izštevanke (an ban pet podgan) 
izločevali enega nagrajenca za 
drugim nagrajenca, do zadnjega, 
ki je dobil glavno nagrado - avto 
Volkswagen Polo, ki ga je prispe
val glavni pokrovitelj Porsche Slo
venija. In to nagrado je dobil Rudi 
Ravnikar, strojevodja iz Hrastja 
pri Mirni Peči.

“Že to, da sem prišel med dese
te, je neverjetna sreča,” pravi zgo
vorni Rudi. “Bolj ko se je krčilo 
število tistih, ki smo ostali za 
glavno nagrado, bolj je bilo nape

to. Na koncu, ko sva ostala samo 
še dva, je bilo pa že tako vroče, da 
je bilo kar hudo,” se nasmeje. No 
in na koncu mu je srečo prinesla 
mala Jerica, kije v tej otroški igri, 
ki je bila za starejše udeležence 
tako napeta, imela listek z nje
govim imenom in je v igri ostala 
do zadnjega.

Rudi in njegova družina, žena 
Vera, sin Borut in hči Barbara, so 
navdušeni planinci in pohodniki. 
“Sam hodim v gore že 22 let, od
kar sem poročen, pa z ženo in 
potem otrokoma,” je povedal 
Rudi, ki sedaj dela že svojo tretjo 
slovensko planinsko transverzalo 
od Maribora do Ankarana. “Takih 
družin nas je v tej okolici več in ko 
hodimo v gore, nas zelo motijo

RAVNIKARJEV POLO - Tri četrtine Ravnikarjeve družine, vnete ljubitel
jice gora in udeleženke številnih čistilnih akcij, ob polu, ki ga je oče Rudi 
zadel na žrebanju na zaključni akciji v Planici. (Foto: A. B.)

Vsak teden ena
Iz zbirke anekdot 

Slavka Klančičarja

No ja, pa naj bo
Združenje gozdarstva Slove

nije je organiziralo enoteden
sko strokovno ekskurzijo po 
Švici pod naslovom Gozd, re
kreacija in turizem. Udeležili 
smo se je tudi Novomeščani: 
direktor inž. Janez Penca, vod
ja gojenja gozdov inž. Jože Pet
rič in jaz.

Spali smo v istih sobah. Te 
pa so, kot po pravilu vedno 
imele po dve postelji skupaj, 
eno pa ločeno. Šlo je za nekak
šno otomano, torej dodatno 
skromnejše ležišče. Direktorje 
pač direktor, zato sva z Jože
tom, ko smo dobili ključ ved
no počakala, da je inž. Penca 
prvi vstopil. Tako sije po svoji 
želji izbral, kje bo ležal. Vedno 
se je odločil za tisto ločeno 
ležišče.

V podjetju je direktor za vse 
tri dvignil devizne dnevnice. 
Dobil pa je le en večji ban
kovec. Tri ali štiri dni ni bilo 
priložnosti priti do manjših 
bankovcev. Končno nam je le 
uspelo in v sobi smo si devize 
razdelili. Ostal pa je še ko
vanec za pol franka.

“Tega pa, Janez, kar ti vze
mi, "je rekel Petrič.

“Dovolj skrbi si imel, ” sem 
hitro dodal.

Inž. Penca, velik poštenjak 
in natančnež, je nekaj časa ko
vanec obračal v roki: “No ja, 
pa naj bo. Sicer sem pa tudi 
ves čas slabše spal kot vidva. ”
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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, 
ati 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. 
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