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Kitajci v Krki
Pogovori o razširitvi 

j^sedanjega sodelovanja
NOVO MESTO - Prejšnji četr- 

l5**3 v Krki visoka delegaci- 
sh; aiS-kega ministrstva za zdrav- 

°> ki jo je vodil namestnik mini- 
ra. S predstavniki Krke - goste 

{ sPrejel dr. Peter Jerman, direk- 
or sektorja za nove projekte in 

vesticijski razvoj - so se pogo
di o razširitvi dosedanjega 

?.e*ovanja, predvsem na pod- 
. Ju prenosa tehnologij, skupnih 

t ?8anj ter prodaje Krkinih gene- 
*cmh zdravil. Dosedanje sodelo- 

nje želijo razširiti, saj je kitajski 
stfP^dvsem zaradi svoje veliko- 
_l Ze 0 zanimiv za najuspešnejše 

vensko podjetje. Kitajski gostje 
nnf' P°80v°rih ogledali Krki- 
f,lr ermentacijsko in kemijsko ter 

macevtsko proizvodnjo.

Danes koledar 
za 1998. leto
Današnji številki Dolenj

ega lista je priložen eno- 
ls*ni koledar za leto 1998, 

*Ucgovo izdnjo za vse naroč- 
n|ke Dolenjskega lista pa je 
5jn°gocila Dolenjska banka. 
y *°^«darja v vašem časo- 
P^u morda ni bilo, ga lahko 
obite v naročniški službi. 
Uredništvo Dolenjskega lista

¥l[an Noion, direktor Tesnil, TMT,

V eni nesreči 
umrla dva 

pešca - zakonca
Pri osnovni šoli

DOBOVA - Še nedolgo 
tega se je UNZ Krško pona
šala z ugodno varnostjo na 
posavskih cestah, a kot na
lašč takšne pozitivne ocene 
sprožijo negativne trende. 
Tako so samo v nekaj dneh 
ceste okoli Dobove zahteva
le kar štiri življenja!

11. decembra, nekaj po 
šesti uri zjutraj, je 21-letni 
Darko J. z Vrhja pri Kapelah 
vozil osebni avto Volkswagen 
sharan po lokalni cesti od 
Kapel proti Dobovi. Pri Do
bovi, kjer cesta iz ravnega 
dela preide v blagi levi pre
gledni ovinek po klancu na
vzdol, je nedaleč od osnovne 
šole dohitel pešca, 31-letno 
Melito in 27-letnega Martina 
Stipiča, z Malega Obreža 1, 
ki sta bila namenjena na delo 
in sta drug poleg drugega 
hodila v smeri proti Dobovi 
tik ob desnem robu vozišča. 
Voznik osebnega avta je na 
delu ceste, kjer sta postavlje
na prometna znaka “ome
jitev hitrosti” na 40 km/h in 
“otroci na cesti”, vozišče pa 
je osvetljeno z dvema svetil
kama javne razsvetljave, ki 
sta v času nesreče goreli, 
pričel močno zavirati, vendar 
je kljub temu zadel oba pe
šca. Trčenje je bilo tako silo
vito, da sta oba zaradi po
škodb na kraju nezgode umr
la.

Zaradi nesreče je bila lo
kalna cesta popolnoma zapr
ta za ves promet skoraj štiri

Nove občine so (pre) drage
Minister Božo Grafenauer odklanja ustanovitev občin Sodražica, Kostel in Kočevska Reka

SODRAŽICA - V ponedeljek zvečer je Sodražico obiskal Božo 
Grafenauer, minister za lokalno samoupravo. Po ogledu romarske 
cerkve pri Novi Štifti seje v prostorih tamkajšnjega obnovljenega sa
mostana nadaljeval pogovor o lokalni samoupravi in želji KS 
Sodražica, da postane nova občina.

Božo Grafenauer je poudaril, 
da so se leta 1994 pri ustanavlja
nju novih občin poslanci poigrali 
z voljo ljudi na referendumih, 
odločitev je bila politična in ne

strokovna, namesto 160 občin so 
s “kupčijami” ustanovili skupaj 
147 občin. Zato zdaj rešujejo 80 
ustavnih sporov. Z novimi občina
mi imajo velike težave, saj niso

SLOVESNOST OB 50-LETNICI DIJAŠKEGA DOMA - V Kulturnem 
centru Janeza Trdine v Novem mestu so v ponedeljek, 15. decembra, s 
slavnostno akademijo počastili pol stoletja delovanja Dijaškega doma 
Novo mesto. Pozdravne govore so imeli ravnatelj doma Marjan Grahut 
(na sliki), svetovalec za dijaške domove Tone Skok in novomeški župan 
Franci Koncilija. V kulturnem programu so nastopili odlični pihalni 
orkester Krka Zdravilišča iz Straže pod vodstvom Mira Sajeta in gojenci 
doma, ki so ob kitarski spremljavi Dušana Pavleniča izvedli recital izbranih 
pesmi Borisa A. Novaka. V avli centra so ob tej priložnosti odprli razstavo 
Dijaški dom nekoč in danes, naprodaj pa je bil tudi jubilejni zbornik. (Foto: 
M. Markelj)

Dobri obeti sodelovanja s Fordom
Ob umirajoči “materi” rojeno podjetje Tesnila, tovarna motornih tesnil, d.d., na dražbi 

v Veliki Loki odkupilo tovarniške prostore in zemljo - 90 odstotkov izdelkov izvozijo

VELIKA LOKA - “Že drugo 
poslovno leto zaključujemo uspeš
no, saj smo v minulih letih storili 
vse, da smo drastično zmanjšali 
stroške poslovanja in povečali sto
rilnost. Ko smo se sredi leta 1991 
rodili kot eden izmed otrok sedaj 
umirajoče matere Tesnila, p.o., je 
bila proizvodnja klinično mrtva, 
saj se 28 milijonov mark realiza
cije v letu 1990 sesulo na 6 mili
jonov mark v letu 1992! Res je 
tudi, da sta tedaj nastali dve proiz
vodni podjetji, naše in Tesnila 
TIT, ki pa sta skupaj zaposlovali 
le še 300 od nekdanjih 450 delav
cev,” je med drugim povedal 
direktor Tesnil, tovarne motornih 
tesnil (TMT), d. d., Velika Loka, 
Milan Nosan. /•

Opozoril je, da so v zadnjih 6 
letih dosegli zelo pomembne us
pehe. Letošnje poslovno leto 
bodo v Tesnilih, TMT, d.d., zaklju
čili z 12 milijonov mark prihodkov 
in z ne ravno majhnim dobičkom. 
Hkrati pa so število zaposlenih 
znižali na samo 170. Nosan je 
poudaril, da nikoli niso odpuščali 
zaradi tehnoloških presežkov ne 
da bi v celoti poskrbeli za social
no varnost zaposlenih. V tem ob
dobju so med prvimi (že leta 
1993!) pridobili certifikat kako
vosti ISO 9001, ki so ga lani 
ponovno ubranili. Trenutno dela
jo na pridobitvi audita VW po 
VDE 6,0 in smo v začetni fazi cer- 
tificiranja po sistemu QS 9000 
kot potencialni dobavitelj Ford

Protest, ki mu ni para
Zgodilo se je, da so slovenski sindikati pripravili prvi skupni 

protest pred poslopjem slovenske vlade. Protest, ki ga bo morda 
kdo celo oklical za slovenski dogodek leta, ni bil zanimiv samo 
zaradi enotnosti, živopisanih oblek, strupenih govorov in vsako
vrstnih parol, ki so opozarjale, da je Slovenija daleč od socialne 

ržave. Sindikati so zagovarjali in branili interese delavcev, ven
dar se trenutno ne ve, katerih. Če kličemo državi, da mora začeti 
varčevati pri sebi, to najbrž pomeni, da bodo prikrajšani državni 
uslužbenci, policisti, cariniki, zdravstveno osebje, učitelji ali še 
do. V.«' delavci, tudi člani sindikata, vsi s premalo pravicami 

m s prenizkimi plačami. Protestirali so tisti, ki jim je v zadnjih , 
vtih z izsiljevanjem države uspelo priboriti si kar nekaj, kot tudi 
,Sj’ so lahko že zadovoljni, če imajo še delovno mesto in če 

redno dobijo bomo plačo.
Sindikalni protest je bil tako v pr\'i vrsti nenavaden. Še pose- 

zato, ker so sindikati protestirali proti istim vladnim 
varčevalnim ukrepom, za katere so le malo predtem tudi sami 
rbstrub11-'’ da Prinaiai° zmanjšanje pravic premožnejših v ko- 

‘akejših, torej so še kako socialno naravnani. Tudi zato, ker I 
v 'T ‘ an prej z vlado dogovorili in podprli večino predlaganih I 
ur evalnih zakonov iz pivega paketa, a takoj drugi dan proti I 

repom množično protestirali. Le kdo bi vedel in kdo razumel.' I
BREDA DUŠIC GORNIK 9

ROP POŠTEV 
KRŠKEM

KRŠKO - V torek, dve 
minuti pred 17. uro, torej tik 
preden bi pošta v starem 
Krškem zaprla vrata, je v 
prostore poslovalnice na Ce
sti krških žrtev vstopil s pi
štolo oborožen maskiran 
moški, nameril pištolo v 
uslužbenko in od nje zahte
val denar. Nekaj mu ga je 
dala, potem pa gaje hotel še 
več. Ko je dobil okoli 500 
tisočakov, je prostore pošte 
naglo zapustil, tako da mu je 
nekaj bankovcev med begom 
odletelo. Neznanec je bil vi
sok 160 do 175 cm, oblečen je 
bil v jakno temne barve, na 
glavi pa je imel masko sive 
barve. Občani naprošajo vse, 
ki bi karkoli vedeli o ropu, da 
to sporočijo na telefonsko 
številko 113.

BI VREM E
Otoplilo se bo in v nasled

njih dneh bo sneg prešel v 
dež.

prenesli nalog z države na občine, 
ni urejen način financiranja. 
Večina občin ni sprejela delitvene 
bilance; bolj ko govorijo o lokalni 
samoupravi in avtonomiji, bolj 
pritiskajo na državo, naj jo ona 
uredi. Male občine so izkoristile 
vrzel pri financiranju lokalne 
samouprave, saj so pogoltnile za 
dve tretjini denarja na račun 
večjih občin. Omenili so občino 
Osilnico, ki ustavari nekaj več kot 
20 odstotkov lastnih prihodkov, v 
dveh letih je od države dobila 2,5 
milijarde tolarjev, zgradila čistil
no napravo le za 400 enot, ki je ne 
premore in potrebuje veliko me
sto, obnovila šolo za osem učen
cev, gradijo cesto.

“Ta račun se ne izide, saj bomo 
s takšnim financiranjem enostav
no bankrotirali. Zmotno je me- 
nje, da bomo nekatere slabe za
deve uredili samo z ustanavlja
njem novih občin. Bom odkrit, ta 
hip ne podpiram ustanovitev

• Zvone Janež, predsednik sve
ta KS Sodražica, je dejal, da ra
zen števila prebivalcev druge po
goje izpolnjujejo, pri svojih zah
tevah bodo šli do konca. Poslanec 
Benjamin Henigman je stal v 
bran novim občinam in tako kot 
državni sekretar Franc But pod
pira ustanovitev občine Sodraži
ca, posebno če bo šlo zgolj za 
politično odločitev.

občin Sodražica, Kočevska Reka 
in Kostel. Če bomo dali 'zeleno’ 
luč njim, bomo dobili najmanj še 
40 novih občin. Bojim se, da bo 
odločitev zopet politična, in ne 
strokovna,” je dejal Božo Grafe
nauer.

M. GLAVONJ1C
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RENAULT SE 
ŠTEVILKA ENA

NOVO MESTO - Revoz je v 
času od januarja do novembra 
letos prodal največ vozil Sloven
cem, kar 12.293, in si s tem prislu
žil 21-odstotni tržni delež (lani 26 
odst.). Na drugem mestu po pro- 
dajanosti so Volkswagnova vozila 
(12-odst. delež) in na tretjem Fia
tova (9 odst.). V omenjenem ob
dobju je bilo v Sloveniji sicer prvič 
registrirano 57.323 osebnih in še 
4212 gospodarskih vozil.

• TESNILA NA SVOJEM - Po
vod za prednovoletno druženje 
poslovnih partnerjev Tesnil, 
TMT, d.d., je bil nakup dobrih 20 
let stare zgradbe in pripadajočih 
zemljišč v Veliki Loki, kjer je bilo 
to podjetje doslej najemnik. Za te 
nepremičnine so v konkurenci 
treh dražiteljev plačali 288 mili
jonov tolarjev in celotno kupnino 
z dobršno pomočjo posojila LB že 
poravnali. “Poleg tega smo od
pravili še vse ostale težave, pred
vsem tudi zaradi stečaja in korekt
nega odnosa stečajnega upravi
telja Tesnil, p.o., gospoda Kavči
ča,’’ je povedal direktor Tesnil 
Milan Nosan pretekli četrtek in z 
veseljem popeljal poslovne part
nerje, tudi iz tujine, na ogled 
prostorov.

Motors Company. Prihodnost 
vidijo v kombinaciji dobav proiz
vajalcem avtomobilov v vzhodni 
in zahodni Evropi ter prodaji po 
relativno boljših cenah na tržišča 
rezervnih delov. Več na 6. strani.

P PERC

Sporočilo bralcem
Zaradi božičnih in novoletnih 

praznikov bo naslednja številka 
Dolenjskega lista izšla že v sredo,
24. decembra, prva ponovoletna 
pa 8. januarja 1998,

KVALIFIKACIJSKA TEKMA ODBOJKARSKE 
DRŽAVNE REPREZENTANCE ZA NASTOP NA 

EVROPSKEM PRVENSTVU 1999
Ženska državna odbojkarska reprezentanca se bo prvič predstavila 
v Novem mestu. V uvodni tekmi Evropske lige, ki je tudi 
kvalifikacijska tekma za nastop na Evropskem prvenstvu 1999, 
prihaja v goste atraktivna reprezentanca Francije, zmagovalka 
mediteranskih iger. V slovenski državni reprezentanci bodo 
nastopila tudi domača dekleta. Tekma bo v soboto, 20. decembra, 
ob 16. uri v športni dvorani Marof. Vabljeni!

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

* Posredujemo pri trgovanju z vrednostnimi papirji 
na Ljubljanski borzi

* Upravljamo s finančnim premoženjem
* BPH, Trdinova 1 (bivši hotel Kandija)

® 068/342-410

CVIČEK IN ",MARŠAL” - Četrtkov gala večer v otoški restavraciji 
Tango je bil v znamenju cvička. Ivo Kuljaj je predstavil monografijo 
z naslovom Cviček, v kateri enajst poznavalcev piše o tem vse bolj 
popularnem vinu. V pestrem kulturnem programu je nastopil tudi 
popularni “maršal", ki ga že nekaj let upodablja gledališki igralec Ivo 
Godnič. (M. V, foto: M. Klinc)



Prijazni do policistov?
V tokratni anketi smo vpraševali, kako se državljani obnašajo 

do policistov. Ta kratka raziskavajepokazala, daje policija, tako 
kot npr. tudi vojska, tema, o kateri državljani neradi govorijo. 
Nekateri vprašani so se namreč raje izognili anketi, kot da bi 
povedali, kašen se jim zdi naš odnos do policije. Vprašanje je 
vseeno eno pomembnejših vprašanj našega vsakdanjika. 
Državljanom ni vseeno, kako se do njih obnaša policija, poli
cistom ni vseeno, kako jih sprejemajo državljani. Dnevno sveži 
primeri kažejo, da policisti med opravljanjem poklica nemalo
krat rešujejo državljanove probleme tik ob rezilu sekire v ro
kah pobesnelih ljudi. Pogosto se morajo braniti pred naščuva
nimi psi lokalnega pijančka ali pobalina, velikokrat so primo
rani prestrezati ploho grobih besed zaustavljenih šoferjev. To 
so posamezni, mogoče manj pomembni primeri. Pred sekiro ali 
psom npr. ne more policista braniti država. Lahko pa država 
zagotovi  policiji varno delo v tistem pogledu, da policisti ne 
bodo umirali na delovnih mestih poa streli neprištevnih 
maščevalcev. Kajti tudi smrt mladega policista za preluknjanim 
oknom dežurne sobe v Kočevju kaže, kakšen je odnos ljudstva 
do policije. V anketi je nekaj ljudi dobilo možnost povedati, kot 
rečeno, kako se obnašamo do policistov.

JANEZ LOZAR, obrtnik z Lokev 
pri Črnomlju: “Veliko potujem in 
opažam, da so ljudje precej nestrp
ni do ljudi v uniformah, naj gre za 
policiste, železničarje ali druge. 
Menim, da so policisti marsikdaj 
ogroženi pri opravljanju poklicnih 
dolžnosti in da imajo premalo po
oblastil. Zato si ljudje marsikaj upa
jo, reda pa je vse manj. Zlasti se rada 
izživlja nad policisti mladež.” 

MARTIN GOLOBIČ, podjetnik s 
Krvavčjega Vrha pri Semiču: “Niko
li nisem imel težav s policisti, lahko 
pa človek zelo hitro zabrede vanje, 
če jih išče. Resje morda, daje neka
terim mlajšim policistom nekoliko 
stopil v glavo njihov položaj. Moti pa 
me, da policija ne ukrepa bolj proti 
Romom in končno ne naredi miru. 
Do njih so premili, zato si Romi 
privoščijo že prav vse.”

MILAN BARBO z Gorenjih Ka
mene: “Policiste potrebujemo za 
našo osebno varnost in varnost 
našega premoženja. Njihovo delo 
prav gotovo ni lahko, vendar opa
žam, da se v prometu raje lotevajo 
manjših kršiteljev kot pa tistih, ki 
resnično ogrožajo varnost drugih na 
cesti. Še več pozornosti kot dosedaj 
bi policisti morali posvetiti odkri
vanju prekupčevalcev z mamili.” 

URŠKA MIKEREVIČ, prodajal
ka v samopostrežni trgovini sevni- 
škega Mercatorja, iz Sevnice: “Ne bi 
mogla reči karkoli slabega o naših 
policistih v Sevnici ali drugje v 
Posavju in Sloveniji, kjer jih sreču
jem predvsem, ko nadzirajo varnost 
v cestnem prometu. O naših varuhih 
reda in miru sicer krožijo razne šale, 
toda to je kvečjemu dokaz njihove 
priljubljenosti.”

BRANKO CANDELLARI, re
ceptor v delniški družbi Trimo v 
TVebnjem: “Ljudje smo si med seboj 
različni in seveda tudi policisti niso 
nobena izjema. Zase lahko povem, 
da se mi doslej še ni zameril noben 
naš policist zaradi svojega obnašanja 
ali morebitnih ukrepov. Mislim, da 
prenekateri kritiki policistov ne 
poznajo njihovega odgovornega po
slanstva in dela.

SILVA JANKOVIČ, natakarica s 
Senovega: “Policisti naletijo včasih 
tudi na neprijazne ljudi. Posebno tu 
ob državni meji imajo med delom 
veliko težav in so posebno ogroženi, 
saj nikdar ne vedo, na koga bodo 
naleteli. Vprašanje je, koliko družba 
skrbi za dobre delovne pogoje poli
cije in za to, da bi bili policisti varni 
pri opravljanju poklica.”

ANTON BOŽIČ, delovodja pri 
Cestnem podjetju v Krški vasi: 
“Policija ima probleme, posebno 
tukaj ob meji. Težko bi rekel, kako 
se obnašamo do policistov. Od pri
mera do primera je to različno. Mis
lim, da bi policistom na terenu, op
erativcem, država morala omogočiti 
boljše delovne pogoje. Cestarji s 
policijo veliko sodelujemo in si 
pomagamo med seboj.”

MILAN GLAVONJIČ, svobodni 
novinar iz Ribnice: “Podpiram 
zahteve policistov po izboljšanju de
lovnih pogojev in standarda. Polici
sti lahko dobro opravljajo svoje delo 
le, če so zadovoljni, in to ne glede na 
politični sistem. Slabih izkušenj s 
policijo nisem imel. V 23 letih, od
kar sem voznik, sem na cesti naredil 
le 2 ali 3 prekrške in bil za to upravi
čeno kaznovan.”

LUDVIK PERLASKA, dijak ko
čevske srednje šole: “Večina polici
stov je v redu in svoje delo dobro 
opravlja. Moti me le, da so včasih 
preveč grobi, predvsem kadar gre za 
mladoletnike. Vsi pač niso kriminal
ci! Več bi se morali posvečati prob
lemu drog in preprečevanju nasilja 
med mladimi. Na prvi pogled se zdi, 
da jim ničesar ne manjka in da so 
dovolj dobro opremljeni.”

Izgnali so ga, 
zdaj pa se 

slavljen vrača
Fran Jaklič, pisatelj, gospodarstvenik 
in politik, ki je največ dal Dobrepolju

DOBREPOLJE - “Fran Jaklič 
je naredil za Dobrepolje neizmer
no veliko, v zahvalo pa je moral iz 
Dobrepolja. Zdaj se vrača v vsej 
slavi, če pa bi bili Dobrepoljci 
pogumni, bi mu vrata odprli že 
mnogo prej,” je v uvodu priredi
tev ob 60-letnici smrti velikega 
rojaka poudaril domači kulturni 
delavec in povezovalec programa 
Igor Ahačevčič. Svečanost je bila 
minulo soboto zvečer v Jakliče
vem domu na Vidmu.

O Franu Jakliču, njegovem 
delu, njegovih zaslugah za Dobre
polje in Slovenijo so nato sprego
vorili župan Dobrepolja Anton 
Jakopič (kije prebral tudi prispe
vek ar. Franceta Adamiča, kije bil 
odsoten zaradi bolezni), prof. 
Milan Šuštar in dr. Franc Zago
žen. V bogatem kulturnem pro
gramu so sodelovali moški pevski 
zbor Rafko Fabiani (ustanovljen 
je bil še v času Jakličevega delo
vanja), Zagoriški fantje pod vod
stvom Ivana Kralja- Vintarjevega, 
vokalna skupina Mavrica pod 
vodstvom Vesne Fabjan in har
monikar Jože Vergo. Posebnega 
aplavza pa so bili tokrat deležni 
člani dramske skupine, ki so v 
domačen narečju nastopili z dra
matiziranim odlomkom iz Jakli
čevega dela “Nevesta s Korinja”. 
Ob tej priložnosti pa je izšla druga 
v zadnjem letu ponatisnjena knji
ga Jakličevih povesti, v kateri sta 
deli “Nevesta s Korinja” in “Sin” 
(prva knjiga “Testament” je izšla 
pred letom dni). Pri tem velja 
omeniti, daje “Nevesta s Korinja” 
ilustrirana s slikami Franceta 
Kralja.

J. PRIMC

SLAVNOSTNI KONCERT 
ANSAMBLA

TONIJA VERDERBERJA
ČRNOMELJ - V okviru 

Novoletnega direndaja bo v 
petek, 19. decembra, ob 19. 
uri v črnomaljskem kultur
nem domu slavnostni kon
cert ob 10. obletnici ansam
bla Tonija Verderberja. V 
nedeljo, 21. decembra, bo 
prav tam ob isti uri Moje 
gledališče iz Ljubljane upri
zorilo komedijo z naslovom 
Iščem moža s kulturo srca. V 
torek, 23. decembra, pa bo 
ob 17. uri v črnomaljski knjiž
nici lutkovna predstava Bara- 
bara.

Ena zbornica za mala podjetja? (
Obrtniki in mali podjetniki ne bi smeli biti razbiti - Nad plačilno nedisciplino z zakonom 

a tudi s pametjo podjetnikov - Denar samo, če polovico prispeva lokalna skupnost

ČATEŽ OB SAVI - “Država ne more ščititi neumnega podjetnika!” 
je posavskim podjetnikom, obrtnikom in predstavnikom turizma v 
regiji tolmačil minister za malo gospodarstvo in turizem Janko 
Razgoršek. Pri tem je opozarjal, da seje treba bolj pozanimati o pod
jetju, s katerim poslujemo, in poznati tiste, s katerimi ni dobro imeti 
opravka. Take informacije bi marsikoga rešile v času vsesplošne 
plačilne nediscipline. Sicer pa minister računa, da bo zakon o izvršbi 
in zavarovanju plačil, ki je v pripravi, na tem področju prinesel vsaj 
nekaj reda.

Predsednik Združenja podjet- va. Minister Razgoršek je ob tem 
nikov Posavja Emil Vehovar je opozoril, da samo v primeru, ko 
nasprotoval pilotskim centrom za regija ali občina zagotovi kaj de- 
pospeševanje malega gospodarst- narja v sklad za garancije mladim

MINISTRSTVO JE ŠE V USTA N A VUANJU - “Prekmalu je še, da bi 
rekel, da so ustanove, kot sta Center za pospeševanje malega gospodarst
va ali Sklad za razvoj malega gospodarstva, zanič. Za začetek sem si zago
tovil nadzor nad vsemi stroški ministrstva, črtal direktno napajanje iz 
proračuna za nekatere dejavnosti in si poskušal zagotoviti čimveč sredstev 
iz proračuna za te namene - letos eno in prihodnje leto po predlogu 3 mili
jarde tolarjev, "je na Čatežu dejal minister Janko Razgoršek. Velik pomen 
pripisuje predlaganemu zakonu o pospeševanju turizma in si še posebej 
veliko obeta od namenskih sredstev za razvoj turizma od iger na srečo.

■MR
SENIORJI V TRIMU - Območno združenje seniorjev Dolenjske in Bele 
krajine, ki mu predseduje Jože Starič, je pretekli četrtek na srečanju v Trimu 
(na posnetku) najprej prisluhnilo direktorici Trima Tatjani Fink o “poto
vanju v odličnost. ” Finkova je sporočila veselo novico, da je Trimo prejel 
priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost, za sodelovanje pri 
pilotnem projektu in za pionirsko delo pri uvajanju evropskega modela 
poslovne odličnosti pri nas. Tako priznanje je pridobilo 12 firm, med nji
mi tudi sevniška Lisca in novomeški Revoz. Seniorjem, bivšim in še ak
tivnim menedžerjem je zatem direktor Ljubljanske borze vrednostnih pa
pirjev dr. Draško Veselinovič predaval o borznem poslovanju. (Foto: P. P.)

• Po Razgorškovem mnenju j< 
malodane kriminal, da so slove* n 
ski obrtniki in mali podjetnik) •' 
razbiti v dve zbornici. V skup* j, 
zbornici za mala in srednja pod' p 
jetja bi bili mnogo močnejši. 
------------------------------------------------ e

V!
podjetnikom, s katerimi bodo lab- p 
ko prišli do kreditov po normal' n 
nih cenah, priloži enako vsoto & * 
država.

Ivan Molan iz Območne obrl; jj 
ne zbornice Krško je naštel nekaj u 
glavnih zahtev obrtnikov. Želijo S v 
tak zakon o delovnem razmerju, o 
ki bi omogočal hitro zaposlitev it F 
po potrebi tudi odpust delavcev j1 
Tuje minister predlagal, naj Obrt- r 
na zbornica vloži dopolnilo zako- i 
na, po katerem bi lahko obrtniki r 
potrdilom o zmanjšanem prome- c 
tu odpustil delavce brez odprav- c 
nine. J

Obrtniki zahtevajo tudi večje 
olajšave pri razvoju podjetništva s 
in pri odpiranju novih delovnih j 
mest ter poenostavitev vodenja t 
knjig pri malih obratovalnicah- j

B. DUŠIČ GORNIK <
t 
1 
> 
1 
I

LOVCI PRIPRAVILI SVOJ 
ETIČNI KODEKS

LJUBLJANA - Letos je 
minilo 90 let od ustanovitve 
Slovenskega lovskega kluba, 
ki se je kasneje preimenoval 
v Lovsko zvezo Šlovenije. Za 
jubilej so lovci izdali že 24. 
knjigo Zlatorogova knjižnica 
z naslovom Lovec kot kmet 
in gozdar. Kot že njeno ime 
pove, to delo posega na ob
čutljivo področje odnosa 
med lovom in gospodarje
njem v kmetijstvu in gozdar
stvu, ki seje še posebej zaost
ril zadnja leta ob pripravi no
vega lovskega zakona. V 
skupščinski proceduri je še 
vedno več zelo različnih ina
čic zakona in nič ne kaže, da 
bodo poslanci kaj kmalu 
uskladili svoja stališča. Lov
ska zveza Slovenije, ki zago
varja posodobljen dosedanji 
model delovanja lovstva, 
pripravlja tudi etični kodeks, 
ki naj bi dal še večji poudarek 
naravovarstveni usmeritvi 
lova, lovski pravičnosti ter 
sodelovanju s kmetijstvom in 
gozdarstvom.

Stane Potočar-Lazar
Poltretji mesec zatem, ko se je 

letos 20. septembra v rojstni Mir
ni Peči na spominskem dnevu ZB 
zadnjikrat srečal s soborci, dolenj
skimi prijatelji in sovaščani, je 
narodni junak, generalpodpol
kovnik v pokoju Stane Potočar- 
Lazar, v Ljubljani v 78. letu umrl. 
Na žalnih sejah izvršnih svetov 
občin Novo mesto in Trebnje, 
republiškega vodstva ZB Slove
nije ter na zadnji poti s priljub
ljenim dolenjskim rojakom se je 
znova potrdilo, kako so naši ljud
je spoštovali pogumnega vojaka.

V Mirni Peči je Stane Potočar 
kot mladenič deloval v sokolskih 
vrstah in v društvu kmečkih fan
tov in deklet. Že pred odhodom 
v partizane je bil leta 1941 član 
OF in komandir vaške zaščite, 
sredi marca 1942 pa je s 16 Mirno- 
pečani odšel v Dolenjski bataljon 
na Ostrem vrhu. Zaradi izkazane
ga poguma, naravne bistrosti in 
do kraja predanega boja za svo
bodo domovine je med NOB in 

o zmagi dosegel izredno vojaško 
ariero. Bil je partizan-borec, 

komandir čete, komandant bata
ljona in legendarni poveljnik 
Gubčeve brigade, kasneje pa ko
mandant 31. divzije in v septem
bru 1944 poveljnik 9. korpusa na 
Primorskem. Končano vojaško 
šolanje po vojni mu je naložilo 
nove naloge: postal je poveljnik 
štirih divizij, dveh korpusnih 
območij, zatem pa poveljnik sara
jevske in ljubljanske armadne 
oblasti.

Vrh vojaških dolžnosti je gene
ral Stane Potočar-Lazar dosegel 
oktobra 1972, ko je bil imenovan 
za načelnika generalnega štaba 
JLA, kjer je ostal do upokojitve v 
letu 1979. Ta najvišji položaj v 
nekdanji zvezni armadi je dosegel

kot edini slovenski častnik.
Sposobni poveljnik Stane Poto

čar-Lazar je ves čas NOB in po 
njem prenašal svoje vojaške iz
kušnje na druge ter razvijal strate
gijo in teorijo oboroženega boja. 
Dosledno je oboje namenjal sa
moobrambi domovine pred zuna
njo agresijo. V vrhovih JLA so po 
njegovem odhodu kmalu zavla
dali drugačni pogledi na oborože
no silo. Obsojal je uporabo arma
de za namene dnevne notranje 
politike, kar je kasneje pripeljalo 
tudi do zloma SFRJ.

Stane Potočar-Lazar je bil 
predvsem vojak, ki pa je ohranil 
v sebi neokrnjeno človeško dušo. 
Imel je za vojaka vedno odprto 
srce, zvest je bil svoji veri v člo
veku in človečnost, ostajal pa je 
zvest svojim načelom in mladost
nim idealom. Do konca je ostal 
zvest tudi ideji komunizma, zna
čaju in vlogi nekdanje zvezne ar
made vse do usodnih vprašanj 
slovenske osamosvojitve.

Z delom in zvestobo se je tova
riš Stane Potočar-Lazar zapisal v 
zgodovino osvobodilnega boja. 
Tak ostaja tudi v srcih soborcev in 
vseh zavednih Slovencev.

TONEGOŠNIK

POSVET O KAKOVOSTI 
DELA V ŠOLI

NOVO MESTO - V Šolskem 
centru Novo mesto je Zavod RS 
za šolstvo - Območna enota Novo 
mesto v sredo, 17. decembra, or
ganiziral posvet na temo “Kako
vost dela v šoli kot rezultat uspeš
nega pedagoškega vodenja”, na 
katerem je z uvodno razpravo 
sodeloval tudi direktor Zavoda za 
šolstvo Ivan Lorenčič.

.lltT^r^Timim..... . i ' ' >Hl,

Ljubljansko pismo
Zanesljiva in 

dobra plača polni 
državne pisarne

Ob vsem, kar se je zgodilo, 
bo težko pomesti pri sebi

LJUBLJANA - Slovenija je 
imela ob koncu leta 1990 v 
državni upravi zaposlenih 9.773 
ljudi, leto kasneje 14.566, do 
konca leta 1992 je število naras
lo na 18.288, naslednje leto na 
20.000. Z novim letom 1995 so 
zaživele nove občine, država pa 
je iz starih “preselila” v nove 
upravne enote 2.982 ljudi. V 
letih 1996 in 1997 se je število 
zaposlenih povečevalo za okrog 
dva tisoč ljudi letno.

“Primerjava zaposlenih v 
državni upravi v začetku tega 
desetletja in danes ni .spodob
na’,” pravijo opravičevalci sko
kovitega naraščanja naše biro
kracije po državnih pisarnah. 
“V Sloveniji kot samostojni 
državi je bilo treba vzpostaviti 
vse tiste organe in službe, brez 
katerih država preprosto ne 
more delovati.” Morda res. Res 
pa je tudi, da so državne službe 
v času gospodarske stiske manj 
na prepihu kot v gospodarstvu. 
Če zmanjka zanje denarja, si 
država brž izmisli nove davke 
ali pa nekakšne “varčevalne uk
repe”, ki navadno udarijo po že

pih revnejše sloje prebivalstva.
Tudi prihodnje leto se obeta

jo takšni. Njihova napoved je 
med ljudmi že vzbudila močno 
reakcijo. In je vlada zato skle
nila, da bo - za zgled - pometla 
tudi na svojem dvorišču. “Kdor 
živi od družbenega proračuna, 
naj poslej prejema 10 odstotkov 
manj kot naši ministri!” je skle
nila. Zdaj šele je završčalo v 
javnosti, ki je hkrati zvedela, 
kako globoko posamezniki 
zajemajo iz “skupnega kotla”.

Poglejmo! Po podatkih Agen
cije za plačilni promet je bil 
septembra po prejemkih na 
prvem mestu predsednik upra
ve Slovenske razvojne družbe, 
ki je imel še enkrat boljšo plačo 
kot na primer direktor Klinič
nega centra, ki je povedal, da je 
septembra prejel 320.000 tolar
jev neto, novembra pa 10.000 
tolarjev več. Krepko pred njim 
so denimo tudi nekateri direk
torji zdravstvenih domov. Veči
na direktorjev ima povrh tudi 
različne privilegije in dodatke.

V javnih podjetjih imajo di
rektorji plačo določeno s količ
nikom, pomnoženim s povprečno 
bruto plačo v podjetju, količnik 
pa se giblje od 4,15 do 7,0 (v N LB, 
denimo, osem bruto povprečnih 
plač). Na tako določeno plačo 
dobijo še dodatek za minulo delo, 
skoraj vsi pa so upravičeni še do 
ene plače oziroma nagrade ob iz
polnjenem planu itd., itd.

Naši dnevniki zadnje čase 
objavljajo tudi konkretne po
datke o plačah ministrov, po
slancev in drugih. Tako postaja 
povsem jasno, zakaj so državne 
pisarne vse bolj polne.

VINKO BLATNIK
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Novomeška kronika

■ jr Une ob pravi uri priti na pravi 
,j “°godek. Prejšnji teden je v naše 

uredništvo prišlo vabilo na slo-

- h ^ROVANJE - Uslužbenec 
uružbe za varovanje G7 - ta se je 

It izkazala tudi pri ugrabitvi enega 
°d avtobusov propadlih Gorjan- 

_ ?ev' pušča službeni avto na pre- 
uodu za pešce, ko pobira denar iz 

' Poslovalnice Nove Ljubljanske
I Danke na Glavnem trgu, čeprav je 
l’ naokrog dovolj prostih parkirnih 
ki f^°?torov- Gre za uvajanje šerif- 
,1 SKih navad ali za dodatno in 
t p^zplačno varovanje prehoda za

, GABILO - Pisanje vabil ni 
enostavna zadeva. Vabilo mora 

. ^epovati ravno prav podatkov, 
i Pa se.tožni morajo biti. To je pa 
, ®arstkdaj že pretežko. In tako 
* Sora biti naslovnik včasih pravi 

„ erlock Holmes, da zna prave-
I- ga dne ob ' ' •

J SS& jS
i r,K^ost °b podelitvi priznanj 

n!iiSlle raziskovalne skupnosti;
II k?.. 8® je ministrstvo za zna-
<■ t °J?> ker se je dogodka udeležil 
I- rninister. Natančno je bilo
r “aP‘sano, da bo podelitev ob 11.

r,> ne pa, katerega dne. Na 
1 "°y°meškem radiu Krka pa so 

nK ba bo dogodek v petek 
'■ uri. Vsak je imel nekaj

,.rav: ministrstvo je uganilo uro, 
e rad'°,Padan.
a SVINJARIJA- Ob petkovih in 
b ve^rih se tista novome-

8 butastfm 3”’ za kate,r0 os,taiaj° Zutastimi in na pol angleškimi
irf21SI onesnažena hišna pročelja 

i nt nar krive površine, zbira 
a Jr?*1, sedaj na srečo pokritega 

‘"Jaka na Glavnem trgu. Po
trl . e ocl ,am podajo na svoje 
va?ei zure’ fešte in druge ust- 

rjalne pohode, ostanejo za nji- 
1 prazne in razbite vinske stek- 

zverižene pločevinke, 
fr.as*}ka, vrečke in drugi odpadki. 
111 nikomur nič!

y.*bO - Vsako leto Zveza 
Jj Jateljev mladine težje zbere 
nri!f-r za uovoletno obdaritev 
im dSSlskih otrok. Tudi pri tem 
nail rrka največ posluha in je 
najbolj odprtih rok. Tbdi Revoz, 
nr: _lcer ni Prav nič lokalpatriotski, 
Mri>ev? *eP delež. Ni pa dedku 
dni?sa ‘P božičku skupaj uspelo 
?,°bm niti tolarja od novomeške 
namVne enote, češ da za te 
nir^erlie ta državna ustanova 
naria ?Jan‘ranega nobenega de- 
V-Va' Aa obdaritev so prispevale 
n„, Pekaj tudi vse krajevne skup- 
li,v *> razen KS Dolenjske Top- 
ci nlTav b°do tamkajšnji otro- 
‘T>b prav taka darila kot vsi 

se Ju ^ako bi bilo najbolje, ko bi 
rv-ij3 ustanovitvi nove občine

novomeški?1'Ce tja Preseli‘a še 
k svojiVri! a ^Pravna enota- Svoj.

svnr“ $osPa'je rekla da listi, ki s 
zasnZl le[enskimi avti rijejo po 

reni" gorjanskih košenicah,
Prazne £v‘maj0 P°l"e Upe

(Suhottanjski drobiž
sJJVNA Razsvetljava - v
avii "J1 vasi so pred kraktim post- 
vo ,vr.080Ve za javno razsvetlja- 
iani j. m delu so sodelovali kra- 
Ra j.71 S? Prepevali tudi denar. 
Dfisto • C 0 lnvesticije, ki zajema 
SarlinVlteV dvanajstih svetilk po 
samrJ1 ^ask kfi’a KS Dvor iz 
kralo PriSpevka' Tako bodo tudi 
svetu"1 tC Vasi k°nčno dobili raz- 
vsmnfV°’ karje slaba tolažba ob 

I PTr>n?Slednie tisočletje. 
heh,EJr9JUB,LEJEV - V Šmi- 
nfj uPri Žužemberku bo prihod- 
Basiict,0 Praznovalo prostovoljno 
gasil k° druš,vo Šmihel sedem-
st ira ,e,!,n,lco. delovanja, šola je 
adant ~ Ct in iaka na temeljito 
dru?^C‘J°’ farna cerkev pa bo
210 let t0 Praznovala častitljivih

Mšš i X H A I i H O B i l H Mši 
Spodbujanje raziskovalnega dela
Že 20. podelitev novomeških občinskih nagrad za raziskovalno in inovacijsko dejavnost ■ Letos 

podelili 13 nagrad, skupaj že 402 • Nagrado za življenjsko delo mag. Elizabeti Rustja

KULTURNI PRO- 
Presen ^lad‘ $rniheici dostikrat
proZvahnaraZnihpriredi,vah’
nedeZ h olvorir'’“>' Prejšnjo 
Pe*mlSO,POias,ili *'«ros,nik; s 
ZORU ['epi01" Ctl° ‘gr°- UPrh

*SBaK*J3f
S. M.

NOVO MESTO - Novomeška občina je ena redkih slovenskih občin, 
ki spodbuja raziskovalno in inovativno dejavnost. Prejšnji petek je bila 
v upravni stavbi Tovarne zdravil Krka .že 20. podelitev nagrad za 
dosežke inovativne in raziskovalne dejavnosti v občini, kjer so pode
lili že štiristodrugo nagrado za življenjsko delo, za raziskovalne 
dosežke, za inovacije, za mentorsko delo z mladimi in za mladinsko 
raziskovalno delo. Slavnostne podelitve seje udeležil tudi minister za 
znanost in tehnologijo dr. Lojze Marinček.

Novomeški župan Franci Kon
cilija je na podelitvi poudaril, da 
je bila občini pri spodbujanju 
raziskovalne dejavnosti in inova
tivnosti vedno za zgled Tovarna 
zdravil Krka, ki je letos podelila 
že 27. Krkine raziskovalne na
grade. Minister Marinček je opo
zoril, da mora vlada z modro poli
tiko vzdrževati ravnotežje med 
bazičnimi in aplikativnimi veda
mi, med znanostjo in tehnologijo.

Letos so podelili vsega skupaj 
13 nagrad s področja raziskoval
ne in inovacijske dejavnosti v 
občini. Nagrado za življenjsko 
delo je prejela mag. Elizabeta 
Rustja, direktorica sektorja za

V SOBOTO BOŽIČNI 
KONCERT

NOVO MESTO - V Evangelijski 
cerkvi na Trdinovi 27 bo v soboto,
20. decembra, ob 18. uri božični 
koncert mešanega pevskega zbora 
Pomlad iz Novega mesta. Vabljeni!

BOŽIČNE ARIJE 
IN PASTORALE

GLOBODOL, NOVO MESTO - 
Bogat program letošnjih Koncertov 
ob svečah in Novomeškega glas
benega festivala se bo zaključil s 
koncertoma božičnih arij in pasto
ral v soboto, 20. decembra, ob 18.30 
v Domu glasbene dediščine v Glo- 
bodolu oziroma v nedeljo, 21. de
cembra, ob 19. uri v frančiškanski 
cerkvi v Novem mestu. Nastopila 
bosta sopranistka Olga Gracelj, pr
vakinja ljubljanske Opere, in orga
nist Milko Bizjak.

raziskave in razvoj v Krki. Na
grade za raziskovalne dosežke so 
prejeli: mag. Marjan Slamnik in 
dr. Vida Novakovič - Tomšič iz 
Krke, dr. Franek Dolšek in mag. 
Branka Stracenski iz novomeške 
splošne bolnišnice in Sonja Simčič

NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO 
DELO - Na 20. podelitvi občinskih 
nagrad s področja raziskovalne in 
inovacijske dejavnosti so nagrado 
za življenjsko delo podelili mag. 
Elizabeti Rustja, direktorici sektor
ja za raziskave in razvoj v Krki.

SHOD GORJANSKIH 
ŠKRATOV IN 

GOSPODIČEN
GOSPODIČNA - Letošnji shod 

gorjanskih pohodnikov, škratov in 
gospodičen, že tretji po vrsti, bo v 
nedeljo, 21. decembra, ob 11. uri pri 
Gospodični, kjer bodo razglasili 
zmagovalce, se pravi tiste, ki so se 
letos največkrat vpisali v posebno 
knjigo. Na shod poleg škratov in 
gospodičen vabijo tudi druge lju
bitelje Gorjancev.

&jttW

Ljudski glas je božji glas
Majda Skočaj, vodja hotela v Krkinem zdravilišču 

Strunjan, je turistična osebnost leta_______

V letošnji Delovi turistični 
poroti je 1.427 gostov izpolnilo 
in poslalo kupon z imenom - 
Majda Skočaj. Tako je ta v vseh 
pogledih prijetna vodja hotela 
v Zdravilišču Strunjan, enoti 
Krkinih Zdravilišč, postala 
letošnja turistična osebnost leta 
v Sloveniji. V akciji, ki je traja
la dva meseca, je bila Skočajeva 
na prvem mestu od tretjega 
tedna do konca. Njena zmaga v 
tej akciji je zaslužena. Sicer pa 
je ljudski glas božji glas, kot 
pravi pregovor.

Težko bi našli gosta strunjan
skega zdravilišča, ki Majde ni 
videl nasmejane, še težje take
ga, ki jo je videl čemerno, take
ga, do katerega bi bila odreza
va ali osorna, pa sploh ne. In to 
velja za vseh 29 let, kolikor je 
gospa Majda v Strunjanu. Tja je 
prvič prišla na prakso v 2. let
niku gostinske šole, ki jo je, 
Jeseničanka, obiskovala na 
Bledu. In že prva epizoda na
dobudne kuharice na morju je 
bila zanjo “usodna”. Po konča
ni šoli je zaprosila v Strunjanu 
za službo in bila sprejeta.

Začela je v kuhinji, delala v 
strežbi, potem je bila receptor
ka, napredovala do vodje re
cepcije, zadnjih pet let pa je 
vodja hotela. “Tu se moje am
bicije končajo; sedaj sem, kar 
sem; opravljam delo, ki ga 
poznam in ki ga imam rada.” 
Vsekozi pa Majda dela z gosti. 
Poznajo jo ljudje iz cele Slove
nije. Ko povprečno enkrat na 
mesec zaradi službenih zadev 
prihaja na upravo Krkinih Zdra
vilišč v Novo mesto, jo na novo
meškem Glavnem trgu prisrčno 
pozdravi in ogovori več'ljudi, 
kot če bi šla skozi Izolo, kjer 
sicer živi.

Majda Skočaj

Ljudje so v bistvu zelo prijet
ni in hvaležni. “Koliko gostu 
pomeni že to, da ga zjutraj 
vprašaš, kako je spal, kako se 
počuti, če kaj potrebuje! To mu 
ze na začetku polepša dan.” 
Gostje se nanjo obračajo tako 
rekoč za vse. Vedno izvejo, kar 
jih zanima, pa še nasmeh dobi
jo povrhu.

“Taka sem se rodila. Saj se ne 
moreš celo življenje pretvarjati. 
Nekaj ti res dasta šola in prak
sa, a če tega ni v tebi, je vse za
stonj, slej ko prej bo tisto nele
po prišlo na elan. Pa še nekaj je;po prišlo na dan. Pa še nekaj je; 
ko grem v službo, svoje zasebne 
skrbi in težave pustim doma;
res pa je, da jih ni veliko. Zado
voljna sem s svojim življenjem, 
s tem, kar imam in kar sem.” 

Pa gostje tudi, Majda!
A. BARTEU

iz Osnovne šole Grm. Nagrade za 
inovacije so prejeli: Jasna Strel iz 
Krke, Zdravko Bučar iz Revoza, 
Drago Kovačič iz Laboda ter 
Marko Pečjak in Jože Špringer iz 
Novolesa. Nagradi za mentorsko 
delo z mladimi sta prejeli: Roma
na Salmič - Jeras iz Krke in Bar
bara Bajc - Šerovič iz novomeške 
gimnazije. Nagradi za mladinsko 
raziskovalno delo pa sta prejeli 
Mojca Šime in Samo Plut z Medi
cinske fakultete v Ljubljani.

J. DORNIŽ

Jubilantom 
bolnišnice 

plakete in priznanje
NOVO MESTO - Minuli petek 

zvečer je na srečanje delavcev 
Splošne bolnišnice prišlo v njeno 
restavracijo 120 ljudi. O letošnjih 
dosežkih, opravljenem delu zavo
da in preselitvi zadnjih oddelkov 
z levega na desni breg Krke je 
govoril direktor bolnišnice dr. 
Tone Starc. Dosežene uspehe je 
ocenil kot pomemben napredek 
zavoda, pri čemer je naštel tudi 
napredovanja zdravnikov, veliko 
prenovo kuhinje in ureditev oko
lice objektov. Zahvalil seje delav
cem zavoda in jim čestital za 
bližnje praznike, nakar sta s pred
sednikom sveta bolnišnice dr. 
Rafkom Kapšem razdelila prizna
nja in praktične nagrade letoš
njim jubilantom. Takih, ki že 10 
let delajo v bolnišnici, je bilo 
tokrat 21, dvajsetletno delovno 
dobo ima 31 ljudi, že 30 let pa 
dela v zdravstvu in v bolnišnici 12 
delavcev.

Po sklepu sveta zavoda so za
tem razdelili tudi pet plaket bol
nišnice. Prejeli so jih: specialist 
kirurg dr. Jure Cepuder, Tone 
Gošnik (za knjigo Prvih sto let 
novomeške bolnišnice), speciali
stka anesteziologije dr. Marija 
Kramar in višja medicinska sestra 
Zdenka Senica. Plaketo, ki jo je 
zavod namenil spominu in zahvali 
nedavno preminulega Marijana 
Novine za dolgoletno humanitar
no delo društva M&V Novina, so 
prevzeli pokojnikova vdova Vlad
ka in trije njegovi sinovi.

Prijeten večer so popestrili čla
ni tamburaške skupine Vodomec 
iz Črnomlja.

J. K.

ALPINISTIČNO 
PREDAVANJE 

NA DVORU
DVOR - Danes, 18. decembra, bo 

ob 19. uri v dvorani na Dvoru zani
mivo predavanje z diapozitivi alpini
sta Andreja Markoviča S poti slo
venske odprave na Tibet.

DESET LET VRTCA V ŠMIHELU - Vrtec Sapramiška je pred desetimi 
leti v dijaškem domu ustanovila novomeška Vzgojno-varstvena organiza
cija zaradi zelo velikih potreb po varstvu otrok. Takrat so imeli v vrtcu 72 
otrok, danes jih imajo v dveh skupinah le še 37. Vodja vrtca je Marija Črv, 
ki ga je pred desetimi leti tudi odprla. Ob desetletnici delovanja so prejšnji 
petek otroci skupaj z vzgojiteljicami ter pomočnico in pomočnikom 
vzgojitelja pripravili za starše in goste kulturni program, v katerem so sode
lovali vsi otroci. Zaigrali so igrici Maček Muri in Muca copatarica, zapel 
pa je tudi pevski zbor delavk vrtca, ki je letos praznoval petletnico delo
vanja. (Foto: J. D.)

PREDNOVOLETNO SREČANJE - V petek so Dolenjske pekarne v svojih 
prostorih v Ločni pripravile tradicionalno prednovoletno srečanje za 
poslovne partnerje. Na pogostitvi so ponudili tudi svoje dobrote od različnih 
vrst kruha do peciva (na sliki). V novomeškem prodajnem centru in vpetih 
mini pekarnah spečejo na dan po 14 ton kruha in peciva. Na leto spečejo 
okrog 3,5 milijona kilogramov, skupaj s pekarno v Trebnjem in v Črnom
lju pa okrog 5,5 milijona kilogramov. S kruhom oskrbujejo Dolenjsko, Belo 
krajino, Posavje pa tudi Ljubljano, s trajnimi izdelki pa so prisotni po celi 
Sloveniji pa tudi na Hrvaškem. (Foto: J. D.)

DARILA JIM JE RAZDELIL BOŽIČEK - Delavci doma starejših 
občanov so zaigrali igrico o prašičkih, volku in Božičku, za zabavo pa je 
poskrbel ansambel Sandija Povšeta. (Foto: J. D.)

Obiskali več družin s prizadetimi
Novomeško Sožitje je zaključilo letošnje dejavno leto s prednovoletnim srečanjem in 

obdaritvijo prizadetih otrok in odraslih - Apel javnosti, politikom in medijem

NOVO MESTO - Sožitje, društvo za pomoč duševno prizadetim iz 
Novega mesta, je minulo soboto v Šolskem centru v Šmihelu pripravi
lo tradicionalno prednovoletno srečanje, ki se gaje letos udeležilo sko
raj 300 duševno prizadetih skupaj s svojci iz novomeške, šentjernejske 
in škocjanske občine. Za prizadete so pripravili 165 daril. Letos jih je 
obiskal tudi novomeški župan Franci Koncilija.

Predsednica društva Anica 
Stankovič je še posebej pozdravi
la družine, ki so se jim pridružile 
prvič, potem pa je orisala delo 
društva v letošnjem letu. Konec 
lanskega leta jim je Sožitje, Zve
za društev za pomoč duševno 
prizadetim Slovenije, podarilo 
kombi, ki so ga dali v najem 
Varstveno-delovnemu centru. 
Februarja in marca so obiskali 20 
družin z duševno prizadetimi ose
bami, ki se niso odzivale na vabi
la društva. Večina jih je bila ob
iska in priložnostnega darila zelo 
vesela.

Obiskali so tudi Center za 
usposabljanje in varstvo na Igu. 
Direktor jim je obljubil vso po
moč pri vzpostavitvi oddelka za 
dnevno varstvo otrok s težjo in

težko motnjo v razvoju v Novem 
mestu. Čeprav je prostor za dnev
ni oddelek ob izgradnji prizidka 
ponudil novomeški dom starejših 
občanov, se ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve s to 
rešitvijo ni strinjalo.

Z vodstvom Zdravilišča v Šmar- 
jeti se je društvo dogovorilo za 
možnost kopanja družin z dušev
no prizadetimi osebami in za po
pust pri nakupu kart. Aprila so 
imeli srečanje s predstavniki 
Sožitij Bele krajine in Trebnjega. 
V pogovoru je sodelovala tudi dr. 
Dijana Majstorovič iz novomeške 
razvojne ambulante in ob tej 
priložnosti je društvo ambulanti 
podarilo videokamero za sprem
ljanje razvoja obravnavanih otrok.

Društvo je pomagalo tudi star

šem pri letovanju na morju ali v 
hribih, organiziralo dva izleta ter 
pripravilo še več drugih akcij. 
Društvo je letos zbralo tudi po
datke o številu zmerno, težje in 
težko duševno prizadetih otrok in 
odraslih na območju novomeške, 
šentjernejske in škocjanske obči-

• Stankovičeva je prebrala tudi 
apel, ki gaje Sožitje, Zveza dru
štev za pomoč duševno prizade
tim, namenilo slovenski javnosti. 
V njem opozarja na drugačnost 
duševno prizadetih ljudi, ki ne 
bodo nikoli zmogli v celoti skrbe
ti sami zase, zato naj jih ne po
zabijo in ne prepuščajo samo 
družinam. Apel je bil sprejet na 
posvetu predstavnikov 48 sloven
skih društev za pomoč duševno 
prizadetim, ki imajo več kot
20.000 članov.

ne in ugotovilo, da tu živi 266 ta
kih oseb, od tega 67 otrok in 199

odrasllh' J. DORNIŽ
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Četrtič le sprejeli višje cene
V metliškem vrtcu so pridelali izgubo, ki pa se ji ne bi mogli izogniti, tudi če bi cene 

programov povišali že aprila - Primanjkljaj v vsakem primeru pokrije občina

METLIKA - Povišanje cen v metliškem otroškem vrtcu je bilo v 
letošnjem letu na dnevnem redu sej občinskega sveta kar štirikrat: 
aprila, junija, avgusta in konec novembra. Višje cene so svetniki spre
jeli šele na zadnji seji, zato pa je vrtec imel do konca septembra za 9 
milijonov tolarjev izgub.

Če bi predlagane višje cene, ki 
pa ne presegajo republiškega iz-

“Analize so pokazale, da ni druge 
rešitve kot povečati cene, vrtec 
zapreti ali zmanjšati program.

računa stroškov na otroka, svetni
ki sprejeli že aprila, bi v vrtcu vse
eno pridelali primanjkljaj, ki pa bi 
znašal dva do dva milijona in pol 
tolarjev. V razpravi pred spreje
mom novih cen je svetnik Jože 
Nemanič menil, da so v metliški 
občini plače najnižje v Sloveniji, 
zato se kaj lahko zgodi, da za dva 
otroka v vrtcu starši odštejejo eno 
plačo. “Najenostavneje je reševati 
probleme z dvigovanjem cen. Kot 
mi je poznano, je le Ladika z 
občinske uprave enkrat obiskal 
vrtec, da bi rešili tamkajšnje prob
leme, ostali pa nikoli. Zato se mi 
zdi vse skupaj neresno,” je dejal 
Nemanič ter pripomnil, da bo gla
soval proti povišanju cen. Pou
daril je, da glede na to, kar se go

vori po občinskih hodnikih, raje 
vidi, da je vrtec za starše cenejši, 
kot da bi Semičanom asfaltirali 
ceste.

Ravnateljica vrtca Frančiška 
Hauptman je zanikala, da ni bilo

Občina bo v vsakem primeru mo
rala pokriti razliko v vrtcu, bodisi 
v ceni ali kot izgubo. Vprašanje je 
le, kako visok bo njen delež,” je 
pojasnil župan.

M. BEZEK-JAKŠE

• Svetniki so v četrtem poskusu 
le sprejeli nove cene programov v 
metliškem otroškem vrtcu, ven
dar po zagotovilih pristojnih pod
ražitev za starše ne bo bistvena. 
Za otroke od 1. do 3. leta starosti 
je nova cena programa 47.700 
tolarjev, za otroke od 3. do 7. leta
40.000 tolarjev in za malo šolo 
12.600 tolarjev.

PRISPEVKI ZA VESELI 
DECEMBER

OB DNEVU PROSTOVOLJCEV - Občinska Zveza prijatelje mladine 
Metlika je pretekli teden v okviru dneva prostovoljcev pripravila številne 
delavnice, ki se jih je udeležilo znatno več otrok, kot so pričakovli. Vendar 
so se mentorji izvrstno znašli in v pičli poldrugi uri opravili veliko dela. Izde
lovali so lutke, okraske, voščilnice (na fotografiji), darilne vrečke, aranžirali 
darila, pisali voščila, oblikovali iz gline, ustvarjali ob pravljici, se naučili 
zapeti nove pesmice in pripravili sladko presenečenje.

PESTRO PRED PRAZNIKI
METLIKA - V okviru Veselega 

decembra bo danes, 18. decembra, 
ob 17. uri v metliški Ljudski knjižnici 
potopisno predavanje ob diapoziti
vih “Glasba in lepote Indonezije”. V 
petek, 19. decembra, bo ob 16. uri v 
metliški športni dvorani glasbeni 
živžav, naslednji dan pa se bodo ob 
19. uri v kulturnem domu z igro in 
modno revijo predstavili dijaki 
Srednje šole tekstilne usmeritve 
Metlika. Istega dne ob 17. uri boste 
v knjižnici v Gradcu lahko izdelovali 
voščilnice in okraske. V nedeljo, 21. 
decembra, bo ob 11.15 iz Metlike v 
Novo mesto odpeljal Miklavžev in 
Božičkov vlak. Naslednji dan bo ob 
15. uri v suhorskem kulturnem 
domu dedek Mraz obiskal tamkajš
nje otroke, ob 18. uri pa se bodo v 
kulturnem domu predstavili otroci 
iz vrtca ter učenci metliške osnovne 
in glasbene šole. V torek, 23. de
cembra, bodo ob 13. uri v podzeme
ljski osnovni šoli pričakali dedka 
Mraza predšolski otroci iz tamkajš
njega okoliša, ob 17. uri pa bo v 
knjižnici na Suhorju pravljična ura 
in knjižna uganka. V sredo, 24. de
cembra, bodo imeli novoletni pri
reditvi učenci metliške in podzeme
ljske osnovne šole.

sodelovanja med njimi in občino 
kot ustanoviteljico, župan Branko 
Matkovič pa je pojasnil, da cesta 
proti Semiču ni asfaltirana, zbi
ranje ponudb pa ni greh. Vendar 
bo po njegovem negospodarno, 
da bo 6 metrov široka asfaltirana 
cesta prišla do občinske meje, na
daljeval pa se bo makadam. Plače 
so v metliški občini res za petino 
nižje od slovenskega povprečja, 
vendar starši plačajo vrtec glede 
na dohodek na družinskega člana.

METLIKA - Od 1. do 15. decembra 
so na žiro račun občinske Zveze prijate
ljev mladine Metlika št. 52130-678-84260 
nakazali denar za Veseli december 
naslednji darovalci: Krajevna skupnost 
Lokvica; Krka, d.d., Novo mesto; LDS 
Metlika; Janko Petkovič, Ljubljana; An
tonija Brunskole, Suhor; Bruma-Matija 
Brunskole, Hrast; Miroslav Kastelic, 
Metlika; Jože Nemanič, Bušinja vas; 
Vinko Štrucelj, Klošter-Gradac; Milka 
Barbič, Metlika; Partner, d.o.o., Metli
ka; Franc Nemanič, Gornja Lokvica; 
Anton Plut, Božakovo; Zavarovalnica 
Tilia, Novo mesto. Hvala! Vendar je še 
vedno čas za prispevke. V tem tednu bo 
dedek Mraz predšolskim otrokom poši
ljal vabila za praznovanje in obdaritev. 
CeCe ga kdo pomotoma ne bo prejel, naj 
pride ponj na občinsko Zvezo prijateljev 
mladine ali v Ljudsko knjižnico na Pun- 
gartu, CBE 23.

ŽIVAHNO MED KNJIGAMI - Pri bogatem program Novoletnega 
direndaja v Črnomlju, ki so ga organizirali črnomaljski Zavod za 
izobraževanje in kulturo, Društvo prijateljev mladine in Zveza kulturnih 
organizacij, so pomembno vlogo odigrale tudi knjižničarke črnomaljske 
knjižnice pod vodstvom Irene Muc. Pripravile so namreč izdelavo advent
nih venčkov in palčkove hiške pravljic (na fotografiji), poslikavo svilenih 
rutic za mamice in babice, prihodnji teden pa bo še lutkovna predstava 
Bara-bara. Tovrstne prireditve so se dobro uveljavile, zato je obisk velik.

S skupnimi močmi razvoju naproti Vabijo nove člane

V treh belokranjskih občinah so pripravili nekaj skupnih razvojnih projektov, ki se 
že uresničujejo ali pa se bodo pričeli v kratkem - Najpomembnejša vodooskrba

ČRNOMELJ, METLIKA, SEMIČ - Bela krajina obsega poltretji 
odstotek slovenskega ozemlja, Belokranjcev pa je komaj za 1,3 odst. 
slovenskega prebivalstva. Kljub temu ali morda ravno zaradi svoje 
majhnosti in geografske zaokroženosti je zavest o pripadnosti Beli 
krajini med pjenimi prebivalci zelo močna. Zato so se skupaj lotili 
nekaterih razvojnih programov, bodisi sami ali s pomočjo državnih 
ustanov.

Najpomembnejši je regionalni 
projekt belokranjskega vodovoda. 
V Beli krajini je brez vodovoda
12,5 odst. ljudi, medtem ko je 
takšnih v semiški občini kar 23

SEMIŠKI ŽIVŽAV
SEMIČ - Osnovna šola Be

lokranjskega odreda Semič z 
enoto vrtca pripravlja praznič
ni Živžav. V četrtek, 18. de
cembra, bo ob 17. uri v večna
menskem prostoru osnovne 
šole likovna delavnica, nasled
nji dan ob isti uri pa prav tam 
lutkovna igrica. V ponedeljek, 
22. decembra, bo ob 17. uri v 
knjižnici šole ura pravljic, uro 
pozneje pa v večnamenskem 
šolskem prostoru karaoke. V 
torek, 23. decembra, bo ob 17. 
uri pred semiško pošto prišel 
dedek Mraz in obdaril pred
šolske otroke, naslednji dan 
dopoldne pa bo dedek Mraz 
obiskal še vrtec, osnovno šolo 
Semič in njeno podružnico na 
Štrekljevcu.

TEČAJ ARANŽIRANJA 
DARIL

METLIKA - Kmetijska svetoval
na služba Metlika in Društvo pode
želske mladine Metlika pripravljata 
v soboto, 20. decembra, ob 17. uri v 
sejni sobi na Pungartu tečaj aran- 
žiranja daril. S seboj lahko prinesete 
darila, ki jih nameravate ob bliža
jočih se praznikih podariti svojim 
najdražjim, na tečaju pa jih boste 
primerno aranžirali.

odst. Prav tako je Bela krajina 
redko poseljena, zopet pa “pred
njači” semiška občina s komaj 26 
prebivalci na kvadratni kilometer. 
Vse to ter stagniranje števila pre
bivalcev, obmejnost, ekološka 
katastrofa ob Krupi, velike izgube 
vode v dotrajanem vodovodu in 
nezanesljivi vodni viri so prepriča
li pristojne na šestih ministrstvih, 
da so podprli projekt vodooskrbe. 
Po podpisu pisma o nameri, do 
katerega naj bi prišlo po novem 
letu, lahko Belokranjci končno 
pričakujejo, da bodo dobili kvali
tetno pitno vodo.

kov Bele krajine. Grafična podo
ba je že izdelana, sedaj priprav
ljajo še dokumentacijo. Že pred 
leti je ministrstvo za financiralo 
projektno dokumentacijo za na
makanje Bele krajine. Nekaj polj 
se že namaka, prihodnje leto pa 
bodo s podporo Svetovne banke 
uredili namakalne naprave še za 
300 hektarjev.

V vseslovenskem projektu vin
ske turistične ceste je posebej ob
delana belokranjska vinska cesta.

Pomemben projekt je tudi bla
govna znamka kmetijskih pridel-

Deli vinske ceste so v Beli krajini 
že zaživeli, a med seboj še niso 
povezani. V črnomaljski in semi
ški občini so pripravili tudi pro
gram Revit. V njem so se lotili 
turizma, kmetijstva, izobraževa
nja, Kolpe, okolja in infrastruk
ture, naravne in kulturne dedišči
ne ter novih razvojnih možnosti 
na obmejnem območju.

M. B.-J.

METLIKA - Metliška občinska 
Zveza prijateljev mladine (OZPM) 
združuje tri društva, ki so na ne
davnih občnih zborih uskladila 
pravila z zakonom o društvih, 
začrtala delo v prihodnjem letu in 
izvolila nova vodstva. Predsednik 
metliškega društva je Robert 
Zupančič, podpredsednica Tanja 
Vučič, suhorskemu društvu pred
seduje Ivica Fir, podpredsednica 
je Martina Ambrožič, predsedni
ca gradaškega društva je Andreja 
Milavec, podpredsednica pa Ani
ca Plut. Predsednica občinske 
zveze je ponovno postala Vladka 
Škof, podpredsednica pa Natali
ja Orlič.

Pri OZPM bodo vodili knjigo 
sponzorjev in donatorjev, v kate
ro bodo vpisovali tudi vse, ki bodo 
opravili prostovoljno delo. Ure
dili bodo register članov. Vsi 
člani, tudi dosedanji, se morajo 
vpisati na novo, saj bodo prejeli 
nove članske izkaznice. V DPM 
Metlika se lahko včlanite v pisar
ni občinske zveze ali v Ljudski 
knjižnici, v DPM Gradac in Suhor 
pa v tamkajšnjih knjižničnih izpo- 
sojevališčih. Pristopno izjavo je 
moč dobiti ali naročiti tudi pri 
OZPM Metlika, CBE 23, tel. 58- 
360.

PRIJAVE ZA KLETARJENJE
METLIKA, SEMIČ - Društvo 

vinogradnikov Bele krajine zbira do 
konca tega leta prijave za tečaj kle
tarjenja. Prijaviti se je moč v Metli
ki pri Martinu Kramariču (tel. 60- 
678) in Zdravku Cajnarju (tel. 58- 
209) ter v Semiču pri Oskarju Huda- 
ku (tel. 67-250) in v železnini KZ 
(tel. 67-198).

Jelinčič o dogajanju v parlamentu
V Beli krajini bo SNS začela s pripravami na volitve že v začetku prihodnjega leta

VRTAČA PRI SEMIČU - Preteklo soboto je bil na Vrtači pri Semiču 
letni zbor članov SNS Dolenjske in Bele krajine, ki ga je obiskal tudi 
predsednik stranke Zmago Jelinčič. Delo v iztekajočem se letu ter 
načrte pa je predstavil podpredsednik pokrajinskega odbora Sergej 
Čas.

KNJIŽNICA V GRADU - Z odprtjem knjižničnega izposojevališča v 
gradaškem gradu se v to starodavno stavbo zopet vrača življenje. To je tretje 
izposojevališče metliške Ljudske knjižnice, v njem pa je prostora za 4.000 
enot knjižničnega gradiva. Na slavnostni oh'oritvi minuli petek je župan 
Branko Matkovič obljubil, da bodo še naprej iskali dobrega gospodarja 
za grad. V kulturnem programu ob odprtju so nastopili otroci iz Gradca 
pod vodstvom Brede Trinko, ki bo tudi vodila izposojevališče. (Foto: M. 
B.-J.)

Čas je dejal, da so v semiški 
občini predvsem glasni pri reševa
nju romske problematike in da so 
dosegli moratorij na gradnjo v 
romskem naselju pri Štirih rokah.

Zavrli so tudi ustanovitev ko
misije za ugotavljanje povojnih 
pobojev, podprli pa dobre pred
loge za razvoj občine, čeprav so se 
uprli prekomernemu zadolževa
nju. Spomnil je na pereče prob
leme v semiški kulturi. Po njego
vih besedah so ljudje sprti med 
seboj, zato ustanavljajo nova dru
štva, kar sicer ni narobe, vendar bi 
bilo bolje, da bi bolj zaživela že 
ustanovljena. Za uspeh si štejejo, 
da so ponovno postavili na noge 
črnomaljski odbor SNS. V pri
hodnjem letu bodo po besedah 
Sergeja Časa veliko pozornost 
namenili lokalnim volitvam, na 
katere morajo iti z dobrim progra
mom, za čim boljši volilni izid pa 
so se pripravljeni usklajevati tudi

z drugimi strankami. Načrtujejo 
še ustanovitev mladega foruma 
stranke in povečanje števila čla
nov.

Zmago Jelinčič je pristavil svoj 
lonček k belokranjskemu vodovo
du, kar pa zadeva vroče teme v 
parlamentu, je dejal, da so se o 
zakonu in resoluciji o lustraciji, ki 
sta po njegovem najbolj neumna, 
prepirali kar osem dni. O dena
cionalizaciji je menil, da nima nič 
proti vračanju lastnine Sloven
cem, ne pa tudi rimskokatoliški

cerkvi, tujim bogatašem in gro
fom. Zlasti ne slednjim, ki so 
dobili vse, kar jim je bilo odvze
to, že izplačano v tujini. Z varče
vanjem je vlada po njegovem 
mnenju začela na napačnem kon
cu. Raje naj bi pobrala okrog 56 
milijard tolarjev dolgov ter uved
la takse za tuje avtomobile, ki 
prečkajo Slovenijo. Eden od raz-

SDS
Socialdemokratska stranka Slovenije 
Članom in simpatizerjem, 
vsem, ki imajo radi Slovenijo, 
želimo vesele božične praznike 
in srečno novo leto 1998.

OBČINSKI ODBOR ČRNOMELJ

* Pred letnim zborom članov 
SNS so se na občini srečali semi
ški župan Janko Bukovec, delega
cija Zveze borcev Semič, Zmago 
Jelinčič in člani občinskega odbo
ra SNS Semič. Beseda je tekla o 
problemtiki pitne vode v občini, 
gradnji ju gorske ceste, Iskri ter 
sodelovanju SNS z borčevsko or
ganizacijo. Jelinčič je obljubil, da 
bo stranka pomagalu ZB Semič, 
da bo prihodnje leto dobila svoj 
prapor.

pravljalcev je še predlagal, naj v 
parlamentu sprožijo vprašanje 
ukinitve slovenske manjšine na 
Hrvaškem.

M. BEZEK-JAKŠE

METLIČANI NE MOREJO 
PA NE MOREJO zbrati cvenka, 
da bi decembra z lučkami polep
šali svoje mesto in mu dali praz
nično vzdušje. Nekaj trgovin, go
stiln in hotel izobesijo raznobarv
ne žarnice, vendar je to pre
skromno, da bi otrokom zasijale 
oči, starejšim pa zavrela kri do te 
mere, da bi po spitem kozarčke 
rujnega govorili; “Pred novim le
tom je Metlika Las Vegas.” So
sedje Črnomaljci so razsipnejši. 
kar zadeva mestno porabo elek; 
trične energije, in marsikateri 
“ruzanc” se hodi v Črnomelj 
čudit pisani svečavi. Prav bi bilo, 
če bi se tja odpeljali metliški svet
niki, morda bi se jim le kaj pos
vetilo.

DECEMBRA JE BIL DAN
PROSTOVOLJCEV, ki pa ga v 
Metliki niso obeležili niti s slo
vesnostjo, še manj z banketom * 
kateri od številnih gostiln, čeprav 
prostovoljcev, udinjajočih se pn 
Rdečem križu, Karitas ali Zvezi 
prijateljev mladine, ne manjka- 
Zanimivo pa je, da so v glavnem 
iz vrst učiteljev ter vzgojiteljev- 
Morda prav zato ni bilo kakšnega 
veseljačenja, saj so to ljudje, ki so 
navajeni bolj delati, kot piti in 
prepevati pesmice v stilu Še kikel- 
co prodala bom. Če bi bilo tako, 
bi se jim gotovo pridružili tud1 
drugi mestni izobraženci, ki naj
večkrat stoje ob strani in vse, kat 
naredijo prostovoljno, je, da kri
tizirajo tiste, ki resnično delajo 
prostovoljno.

Črnomaljski drobiru
SEMAFOR - Črnomaljski voz

niki so si oddahnili, ko so odstra
nili semafor s ceste na Vranovi-

Semiške tropine

čih, kamor so ga postavili, ko so 
skozi vas urejali pločnik in kar jo
pač pod njim. “Že zaradi enega 
semaforja je bila velika zmeda- 
Kakšna bi bila šele, če bi imeli v 
občini še kakšnega!” so z olajša
njem ugotavili Črnomaljci.

PROSTORI - Načelnik Up
ravne enote Črnomelj Antoa 
Horvat, ki živi v semiški, dela pa 
v črnomaljski občini, je nedavno 
zopet spoznal, daje še vedno naj
bolj popularna in poznana tretja 
belokranjska občina, torej metli
ška. Ko sta namreč stala skupaj Z 
načelnikom Upravne enote Met
lika Markom Stepanom, je prišel 
mimo človek, ki ju je želel spo
znati. Po predstavitvi je možak 
dejal Stepanu: “O, ti si pa tisti, ki 
je, kar se delovnih pogojev tiče, še 
veliko na slabšem, kot je bil 
nekdaj Horvat!” Slednjemu je 
bilo skoraj žal, da se je s svojimi 
podrejenimi pred dobrim letom 
preselil v zavidanja vredne nove 
prostore.

STEBRIČEK - Črnomaljci so 
ponosni na ureditev okolice svo
jega kulturnega doma, žal pa so 
se zelo hitro pokazale pomanjk
ljivosti. Pločnik ob Župančičevi 
ulici bi namreč morali pomaknit' 
proti ploščadi, ne pa na cesto. I" 
ker so ob rob pločnika postavili še 
stebričke, šolski avtobusi težko 
zavijajo v Župančičevo ulico- 
Zaradi tega je en stebriček že 
padel, a so ga na začudenje Črno- 
maljcev zelo hitro postavili nazaj-

OGRAJI - Kot primer tega, d" 
pri popravilu vsega, kar se tiče 
ceste, v Črnomlju le niso tako 
urni, meščani navajajo ograji n* 
mostovih nad Lahinjo in Dobliči' 
co. Vanju sta se že pred leti z av
tomobiloma zaleteli voznici, a še 
vedno nista popravljeni (ograji- 
namreč).

GRADNJA - Ko so Semičan' 
slišali, da naj bi pri Štirih rokah 
gradili hiše za romske družine, sp 
začeli spraševati, ali se lahko tud' 
oni postavijo v vrsto za zidavo hiš- 
“Civili" namreč pravijo, da bi pod 
tako ugodnimi pogoji, kot jih ob
ljubljajo Romom, tudi oni z vese
ljem radi prišli do svojih domov- 
Pa še zelo hvaležni bi bili, česat 
od Romov ni moč pričakovatis 
prav veliko verjetnostjo.

PRIREDITVE - Semiški kul
turni dom bi bil tudi štirikrat poln 
do zadnjega kotička, če bi prire
ditev pripravili domačini in jo to
likokrat ponavljali. Če pa pride
jo v kraj gostovat Ljubljančani, je 
- pa naj so še tako kvalitetni ' 
zasedenih le nekaj prvih vrst. in 
še to s tistimi, ki se na prireditvi 
morajo prikazati. Dobro pouče; 
nim je le uspelo ugotoviti, kje tič' 
skrivnost dobrega obiska priredi
tev z domačimi nastopajočimi- 
Semičani jih pridejo pogledat, da 
bi videli, kje ga bodo polomili. 1
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Drobne iz Kočevja
PONOVNO S PIŠTOLO NA 

PP - Pred dnevi je policist nekega 
Roma, ki seje zglasil na kočevski 
policijski postaji, razoročil v tre
nutku, koje ta izvlekel pištolo. Ne 
glede na Romove namere, urad
no in neuradne verzije, ki krožijo 
Po Kočevju, ostaja dejstvo, da 
ugotovitev, da v pištoi ni bilo 
nabojev, s policistovim ravna
njem nima nič skupnega!

DOKAZANA PREMOČ - 
Kočevski občinski svetniki se 
Pogosto pritožujejo, da občinska 
uprava ravna, kot bi bila nad 
občinskim svetom in ne obratno. 
Uprava je do sedaj te kritike vz
trajno zavračala, če upoštevamo 
kot del njihovega stalnega spopa
da tudi spopad na nogometnem 
■grtšču, pa jih od prejšnjega pet
ka naprej ne more več. Svetnike 
so namreč premagali s 7:1 in se 
ako javno postavili nadnje.

OBČAN SPRAŠUJE ■ 
MEDVED ODGOVARJA

Zakaj v kočevskem hotelu ni- 
maj° plavalnega bazena?”

‘Zato, ker se gostje ob dežju 
tahko okopljejo v veliki luži na 
cesti pred hotelom, prav na pre- 
_»du za pešce, ki je zato ob de
ževju neprehoden, da pa se ga 
Preplavati.”

Ribniški zobotrebci
Foto “S” V RIBNICI-' 

Predprazničnih dneh bo v R 
£! Poleg okrašenih izložb ir 

‘deti Še nrvcoV
novost. Ena od teh se Rit 

obeta že jutri. Foto “S’ 
• 10 ekspres iz Kočevja, na 
tri svoio [IpiavnACt tn/li na

h štorih Foto Mohar na 
Jutri ob 12. uri. V prent 

Prostorih ......
ivlonar kvalitetno izi 

Poročne fotografije, kot 
T, ,b?do Ponudili konku 
adelavo fotografij v e 
brezplačno razvijanje p 

Plenih filmov in številni
ugodnosti.

SAMO PIZZA - Kdo 

?enee’hrlai 1a hi*ro p

P^vdannamrT
Poštujejo skoraj vsi

razv ’k‘8aprivab|ja' ®kvoj usmerjena Ri
ato preostajajo le piz

• • •

LETOS na prostem
S|I^K, POTOK - Menda bo 
nrv?^0Vanie v Loškem Potoku 
tem 7 ar ^do pomni, na pros- 
nn ai5a to bo Poskrbelo izred- 
in vn° Pluninsko društvo, 
{„1 er na igrišču pred osnovno 
tra ba Hr*bu. Prireditev bo 
tvaJn-if- od ure zvečer do
P znth jmranjjh ur novega ieta. 
0pnžlvi glasbi in petminutnemu 
Do,ltmetU bo t0 gotovo nekaj

VrednaXafeejaje reS"ičn°

Turjaška Rozamunda:

;
voda - n ’ *ot ie /udl turjaška 
7T? « »»dovoda. Pravijo, da je 
iz nn°da b°Wa, ker jo dobivajo 
in i Vtga ^e,ja P°d “britofom " 
mi ™a„ vse nujno potrebne vita-

tjpbrepoijškT krompirčki ]
kov^1?1 V KRESNIČKI - Li- 
iz Pr a'" P‘sa,e|jica Sandi Zalar 
BaiPr.ds'rug je razstavljala v 
svo?P J’ ^resnieka na Muljavi 

P°dobe za koledar 1998. 
ratpi *° °Premljene z verzi zbi-

haele Zajc-Jarc"'83 b'aga Mi' 
AnS.KwITIZIRAN PREDLOG - 
uči mmatJa Kozlevčar že 23 let

^tS3S.tl£tet

venstl0 re P™4 v zgodovini slo- 

pir" se “pr?vliata “popravni iz-

P°dobenpredbgdela,aŠeenkrat

MŠŠ 12 NAŠI | Q B Č I M Mšš

Direktor Zavoda v Ponikvah 
odgovarja kritikom

PONIKVE - Pred kratkim i 
smo prisluhnili pripombam i 
Tine Shawish, predsednice 1 
vaške skupnosti Ponikve, o 1 
“težavah, ki krajanom povzro- 1 
čajo varovanci tamkajšnjega 
zavoda Prizma”. V zavodu 
imajo 100 varovancev, od tega , 
60 invalidov in 40 starejših , 
občanov. Vršilec dolžnosti ■ 
direktorja Hotimir Košir je ■ 
povedal, da so mu predstavni- ■ 
ki vaške skupnosti na spom- ■ 
ladanskem srečanju nanizali i 
nekatere splošne težave, kon- ■ 
kretnih primerov pa ni bilo. * 
Zavrača obtožbe o kaljenju * 
reda in miru ter klatenju in 1 
pijančevanju, kar bi po očitkih J 
močno motilo prebivalce Poni- 
kev.

“Krajani se morajo zavedati, , 
da je vključeanje varovancev v , 
okolje zaradi njihovih fizičnih t 
in psihičnih težav težje kot pri , 
zdravih ljudeh. Strinjali se bo- ( 
ste z mano, da bi bilo nečlove- i 
ško namestiti ograjo okrog ■ 
zavoda in varovancem prepre- i 
čiti stik z zunanjim svetom, i 
Navsezadnje, šlo bi za kršitev i 
njihovih temeljnih pravic,” 1 
pravi direktor Košir. 1

Tudi pritožbe o neodgo- ■ 
vornem ravnanju do okolja po i 
Koširjevih besedah ne držijo, i 
Čistilna naprava je brezhibna, » 
bila pa je zamašena kanalizaci- 1 
ja. Ne ve, od kod številne igle 1 
(injekcije) v okoliškem gozdu, 1 
zagotovo jih ni nihče odnesel iz 
zavoda. m. GLAVONJIČ !

L........................................................ J

Za izgradnjo šole v Kočevju bo država zagotovila le dogovorjeno polovico

Nedobronamerni 
očitki Koširju

2 milijona tolarjev dobička - Izdatki enaki lanskim

STO LET BRAUNOVE ELEKTRONKE - Ob letošnji 100-letnici Brauno- 
ve katodne elektronke, s katero se je začela sodobna televizija, jejulija letos 
pri Tehniški založbi Slovenije izšla kot posebna izdaja revije Življenje in 
tehnika knjižica “Sto let Braunove elektronke - Začetki sodobne televizi
je". Po predstavitvi knjižice ob njenem izidu v Ljubljani so jo na povabilo 
kočevske knjižnice prejšnji torek predstavili v Kočevju. O razvoju televizi
je v svetu in pri nas ter zasnovi televizijskega sistema je spregovoril pobud
nik za izdajo knjižice dr. Peter Panjan, ki je tudi zbral in uredil rokopise 
vseh petih avtorjev knjižice: dr. Albina Wedama, dr. Petra Stariča, mag. 
Lee Zupanc Mežnar, dr. Vincenca Nemaniča in mag. Stanislava Južniča. 
Slednja dva sta tudi sodelovala na predstavitvi v Kočevju: domačin iz 
Kostela mag. Južnič (na posnetku) je spregovoril o zgodovinskih začetkih 
Braunove katodne elektronke in njene uporabe v televizijskih in drugih 
sistemih, dr. Nemanič pa je povedal nekaj več o tehnologiji izdelave ka
todnih elektronk. (Foto: M. L.-S.)

RIBNIŠKI GODBENIKI NA VDUŠILI - V nabito polni dvorani centra 
Ideal so na samostojnem koncertu nastopili člani KUD Ribniška pihalna 
godba. Godba deluje že več kot 70 let, bolj dejavna pa je od leta 1974. 
Vodijo predsednica Liljana IVeinberger. Godbi je prisluhnila občina. Na
kupili so nekaj inštrumentov in uniforme, navezali tesne stike z glasbeno 
šolo in od Športne zveze dobili prostore. Na koncertu so šestim nekdanjim 
predsednikom in kapelnikom podelili zahvale. Prejeli so jih: Ivan Kers- 
nič, Ladislav Moka, Milan Cvar, Polde Šilc, Bojan Oražem in Mirko Re
bolj. Priznanja za sodelovanje so prejeli Matjana Radivojevič, Dušan Bajde 
in Jože Tanko. (Foto: M. Glavonjič)

Sejem uspešnejši kot lani

tolarjev, da bi Kočevje dobilo 
športno dvorano, kot je ogorčeno 
dejal občinski svetnik in ravnatelj 
OS Zbora odposlancev Franc 
Gornik, za občane Kočevja zelo 
neracionalno, nerazumljivo in ne
sprejemljivo. Oba predstavnika 
ministrstva sta zato menila, da bo 
potrebno preveriti zadeve okoli 
kreditov, da izjema ne bo možna 
in da bo država prispevala le 
dogovorjeno polovico denarja, 
pač pa da se bodo o dinamiki 
izgradnje šole še podrobneje 
pogovorili.

M. LESKOVŠEK-SVETE

NADOMESTILO ZA MINISTRA 
- Po mnenju državne sekretarke 
Teje Valenčič je dejstvo, da sta se 
razgovora udeležila dva državna 
sekretarja dovolj veliko zagotovilo, 
da kočevsko problematiko na min
istrstvu obravnavajo zelo resno.

Z njim se bo predstavila na bližnjem koncertu

tolarjev). Skupaj z ozvočenjem, 
plačili varnostnikom, cestnemu 
podjetju za zapore in signalizaci
jo ter ostalimi manjšimi stroški so 
vsi stroški skupaj nanesli okoli 2,4 
milijona tolarjev.

Del izkupička bodo namenili za 
nabavo nekaj novih stojnic, nekaj 
bodo prispevali za obnovo zvoni
kov ribniške cerkve, preostalih 
približno 1,5 milijona tolarjev pa 
bo Turistično društvo Ribnica 
tako kot vsa leta doslej porabilo 
za namene, ki bodo služili pro
mociji Ribniške doline.

M. L.-S.

DOBREPOLJSKA GODBA med enem izmed nastopov v domačem Vid
mu. (Foto: J. Primc)

Godba z novim programom

DOBREPOLJE - Godba Do
brepolje šteje 45 godbenikov, na 
leto pa imajo 30 do 40 nastopov. 
Kapelnik godbe je Josip Mihelčič, 
predsednik pa Andrej Skantelj, ki 
je povedal:

Na Štefanovo, 26. decembra, 
bomo imeli božično-novoletni 
koncert v Jakličevem domu na 
Vidmu. To bo že enajsti tak kon
cert po vrsti. Na prvih koncertih 
je bila dvorana Jakličevega doma 
skoraj prazna, zadnjih pet let pa 
je dvorana, ki ima 300 sedežev, že 
premajhna. Na letošnjem koncer
tu bodo kot gostje sodelovali tudi 
pevci Šentjurskega okteta. Za 
letošnji božično- novoletni kon
cert smo naštudirali povsem nov 
program, nekaj del pa je tudi do
mačega skladatelja Vinka Štruc
lja, čigar dela odkupujemo.

Zadnji dan godbe nam je lepo 
uspel, zato se že pripravljamo na 
naslednjega, ki bo 28. junija 1998, 
nanj pa vabimo vse godbe sosed
njih občin in še po eno od drugod.

Godba vadi dvakrat na teden,

pred nastopi pa še pogosteje. 
Godbeni prostori so zasedenei 
vsak dan, saj jih posojamo tudi 
glasbeni šoli Grosuplje, katere 
oddelek v Dobrepolju ima kar 
okoli 100 učencev na vseh inštru
mentih. Iz te šole dobimo tudi ne
kaj kadra za našo godbo.

J. P.

Andrej Škantelj, predsednik Dobre
poljske godbe.

Grad Strmec občini?
Rezidenčni objekt?
KOČEVJE - Pri obnovi 

Vadbeno-oskrbnega centra 
slovenske policije v Gotenici v 
letih 1991-1992 so delno pre
novili tudi nekdanji Auersper
gov grad Strmec nad Grčarica
mi. Tedanje vodstvo sveta KS 
Kočevska Reka je ves čas opo
rekalo obnovi, saj je bilo ob
močje vadbeno-oskrbnega 
centra “zunaj njene pravne pri
stojnosti”, grad pa naj bi služil 
ozkemu krogu ljudi iz tedanje
ga vrha slovenske policije. 
Akcijo obnove gradu - tako je 
avgusta 1993 zatrjeval Zlatko 
Ficko iz podjetja Snežnik, ki je 
odlično poznal razmere na tem 
območju - pa naj bi vodil Vin
ko Beznik, nekdanji poveljnik 
specialne policijske enote. 
Bavčarjevo ministrstvo je ta
krat ovrglo namige o vzpored
nem delovanju nekaterih služb 
znotraj ministrstva, vsa dela na 
nekdaj zaprtem območju, tudi 
pri obnovi gradu Strmec, pa 
naj bi potekala z vednostjo vla
de RS. Potem ko je leta 1993 
javnost zvedela tudi o obnovi 
gradu, so se dela ustavila.

Na ministrstvu za notranje 
zadeve in v VOC Gotenica so 
povedali, da je grad še vedno v 
njihovi lasti, neuradno pa smo 
izvedeli, da se zanj poteguje 
tudi kočevska občina, ki bi ga 
rada dobila in preuredila v 
rezidenčni objekt.

M. G.

KOČEVJE - Na ponedeljkovem razgovoru o problematiki izvajanja 
osnovnošolskega pouka v Kočevju sta bila sogovornika predstavnikom 
kočevske občine, šolstva in staršev državna sekretarja Teja Valenčič 
in Matjaž Vrčko. Čeprav bi bili ob kakšni drugi priložnosti njunega 
obiska v Kočevju veseli, pa so bili zaradi resnosti problema, kot so pou
darili, tokrat razočarani, ker se razgovora ni udeležil minister dr. Slav
ko Gaber.

Ob tem, da mora občina za 
■ izgradnjo nove šole, ki bo predvi
doma stala preko 700 milijonov 
tolarjev, zagotoviti polovico de
narja, bi kakršna koli druga di
namika izgradnje pomenila zau
stavitev skoraj celotnega razvoja 
v občini vsaj za naslednjih 10 let. 
Še dodaten problem je, da bo 
morala kočevska občina samo na 
račun financiranja kreditov dati 
133 milijonov tolarjev, kar je ob 
dejstvu, da bi kočevska občina 
morala prispevati 80 milijonov

“Izgradnja nove šole v Kočevju 
je za nas tako velik in pereč prob
lem, da se lahko zgodi, da ne 
bomo mogli uresničevati zakon
skih določil, ki nam jih država 
nalaga,” je o resnosti problema 
dejal občinski svetnik Jože Lindič. 
Po zadnji določeni dinamiki grad
nje naj bi šolo začeli graditi pri
hodnje leto, končana pa bi bila do 
leta 2002 ali 2003. Občina bi se 
lahko v investicijo vključila največ 
v višini okoli 50 milijonov tolarjev 
na leto, od katerih pa bi morali 
glede na zapadle obveznosti kar 
22 do 33 milijonov letno name
njati za poplačilo kreditov. Ob
veznosti anuitet bi morali po
ravnavati do leta 2010, kar pome
ni, da bi vse ostale probleme na 
področju šolstva, med katerimi pa 
sta že sedaj izredno pereči ured
itev šole v Livodu in izgradnja te
lovadnice v Stari Cerkvi, lahko 
začeli reševati šele po tem letu.

NAJPREJ “NAJLEPSA 
DOMAČIJA”

DOBREPOLJE - Do konca 
leta bo v Dobrepolju še najmanj 
pet raznih privlačnih prireditev. 
Najprej bodo v soboto, 20. decem
bra, na zabavno-razvedrilni pri
reditvi, ki se bo začela ob 19. uri 
v Jakličevem domu, podelili pri
znanja za nalepše urejene doma
čije. 21. deceembra bo koncert 
moškega pevskega zbora Rafko 
Fabiani, ki praznuje letos 90-let- 
nico delovanja. Pohod z baklami 
na Kamni Vrh bo 25. decembra 
zvečer. Božično-novoletni kon
cert Dobrepoljske godbe bo 26. 
decembra ob 19. uri v Jakličevem 
domu na Vidmu. Veselo bo še 29. 
decembra “S prijatelji ob ku
hanem vinu”.

NA TURJAKU 
DVA JUBILEJA

TURJAK - KUD Marij 
Kogoj s Turjaka je pred krat
kim organiziral proslavo ob 
20-letnici delovanja moškega 
okteta in 10- letnici ženskega 
pevskega zbora. Na svečano
sti sta zlato značko sta preje
la pevovodja moškega okte
ta Stefan Zrnec in Olga Jež, 
ki vodi ženski pevski zbor. 
Srebrno značko so prejeli 
pevci: Alojz Centa, Vojko 
Centa, Franc Meglen in Jože 
Pirman starejši. Bronasto 
značko so dobili: Jože Peč
nik, Franc Gale, Alenka Zu
pet, Jelka Strle, Romana Pet
rič, Marija Stritar, Olga Kralj, 
Cirila Marinčič, Vida Mihel
čič, Anica Škrlj, Darinka Vi
rant, Meta Klančar, Nataša 
Klinc, Marija Železnikar, 
Brigita Železnikar in Majda 
Jakob. V soboto, 20. decem
bra, pa bo v kulturnem domu 
na Turjaku božično-novolet
ni koncert godbe Dobrepo
lje, v kateri igra tudi več god
benikov iz Turjaka.

RIBNICA - Letošnji 22. ribni
ški sejem suhe robe in lončarstva 
je po oceni domačih turističnih 
delavcev opravičil svoj dosedanji 
sloves in kvaliteto. Sejem je uspel, 
tako kar zadeva obiskovalce - 
obiskalo ga je med 40 do 50 tisoč 
ljudi - kot glede finančne plati, saj 
je organizatorju, Turističnemu 
društvu Ribnica, prinesel okoli 2 
milijona tolarjev dobička. Z zara
čunavanjem 9 tisoč tolarjev za 2 
metra stojnice, 10 za 3 metre itd. 
so od 230 prodajalcev iztržili pre
ko 2 milijona tolaijev, pol milijo
na od suhorobarjev ter 400 tisoč 
od gostincev, preostali del od 
skupno 4,4 milijona tolarjev do
hodka pa so dobili od sponzorjev 
in drugih.

Letos v sprevodu ni bilo vozov, 
kljub temu pa so bili izdatki, ki jih 
je imelo Turistično društvo z orga
nizacijo sejma, skoraj enaki lan
skim. Večji stroški so bile malice, 
za katere so odšteli 380 tisoč to
larjev, potni stroški in dnevnice 
(preko 425 tisoč) ter reklama, za 
katero so nekaterim medijskim 
hišam plačali skupno preko 400 
tisoč tolarjev. Večji izdatki so bila 
tudi izplačila društvom ter gasil
cem za postavljanje in odstranitev 
stojnic ter redarstvo (265 tisoč * v

• Z vso brutalnostjo se razodeva 
prav nasprotna podoba Sloven
cev, kot jo je slikal dr. Trstenjak:
v političnem pogledu so potuh
njeno agresivni in krvoločni. 
(Ivanič)

KDO BO KUPIL 
INLESOV

POČITNIŠKI DOM?
RIBNICA - Po osamo

svojitvi je na Hrvaškem osta
lo veliko slovenskega premo
ženja, med drugim tudi po
čitniški domovi, ribniški In
les je kupil počitniški dom na 
Malem Lošinju. Zaradi otež- 
kočenega poslovanja v domu 
in gmotnin težav v podjetju, 
je stavba naprodaj. Vodstvo 
Inlesa jo je občini ponudilo 
za 800.000 mark. Ker občina 
ne potrebuje počitniških 
zmogljivosti, je ne bo kupila. 
Občina pa bo prodala ne
kdanjo podružnično šolo s 
pripadojočim zemljiščem na 
Velikih Poljanah. Štavba že 
dalj časa ne služi svojemu 
namenu, za njeno obnovo pa 
bi potrebovali veliko denarja.

M. G.

Zavrnili prošnjo za donatorstvo
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HM i z ASIH OBČIN HM
Srečen konec telefonske zgodbe

Te dni bo v KS Višnja Gora 251 naročnikov dobilo telefonsko številko - Nekateri 
čakali 12 let - Asfaltirali Jurčičevo pot - Ceste še ostajajo - Obnova mestne hiše

VIŠNJA GORA - Večini 251 krajanom Višnje Gore bodo letošnji 
decembrski dnevi minili še veliko bolj praznično kot drugim, kajti 
srečno novo leto 1998 bodo že lahko zaželeli preko svojih telefonskih 
priključkov. Plačali so namreč celoten naročniški prispevek 62.500 to
larjev. Kot je povedal predsednik KS Matjaž Zupančič, je izjavo o pri
stopu k akciji podpisalo 279 krajanov, štirje so odstopili, štiriindva
jset pa jih ima še večji ali manjši dolg.

V teh dneh so zaključena vsa 
gradbena dela, ostanejo le še hišni 
priključki. Investicija stane 25 
milijonov tolarjev, občina pa je k 
temu iz proračuna namenila 2,7 
milijona tolarjev. “Na Telekomu 
je evidentiranih še vsaj sto kraja
nov, ki želijo telefonski priklju

ček, pa ne želijo soinvestirati. 
Toda čakanje se ne izplača, ker 
pogoji ostajajo isti,” je povedal 
Zupančič.

Letos so z občinsko pomočjo 
asfaltirali 2,2 kilometra lokalne

POLNOČNICA V 
KLUBU GALERIJA

SEVNICA - V klubu Galerija, 
ki je ime dobil ii je ime dobil po zidnih poslika- 

ah sevniških slikarjev Vladimir
ja Lebna in Silva Mirta, priprav
ljajo člani kulturno-umetniškega 
društva Popek iz Sevnice in last
nik kluba na božični večer, 24. 
decembra, polnočnico s kultur
nim programom.

KONCERT BOŽIČNIH 
PESMI V BOŠTANJU
BOŠTANJ - Mešani pevski zbor 

boštanjske župnije priredi v četrtek,
25. decembra, ob 19. uri v župnijski 
cerkvi v Boštanju tradicionalni kon
cert božičnih in drugih pesmi, ki 
bodo polepšale bližnje praznike. 
Vabljeni!

• Veliko dela in sredstev zahteva 
obnova mestne hiše, ki jo teme
ljito preurejajo. V njej bo poleg 
prostorov KS svoje mesto dobila 
krajevna knjižnica. Zupančič je 
povedal, da upajo, da vodovodnih 
težav v prihodnje ne bo več, sicer 
bo potrebno zagoviti bolj gotov 
vodni vir. Vsi krajani pa se naj
bolj veselijo nove osnovne šole, ki 
bo menda zgotovljena prihodnje 
leto, čeprav se je do zdaj vse 
gradilo z občinskim denarjem. 
Prostorska stiska je namreč v 90 
let stari šoli čedalje hujša.

uspelo Jurčičevo pot v Višnji 
Gori, kjer je bilo kar veliko zaple
tov predvsem zaradi zemljišča ob 
poti, stroški pa so visoki: predra
čun je pokazal preko milijon to
larjev. Krajani bližnjih ulic bodo 
prispevali 890 tisoč tolarjev, pri
čakujejo pa tudi finančno pomoč 
ivanške občine ob že siceršnjem 
dvajsetodstotnem plačilu asfalti
ranja. Pomembna pridobitev je 
izgradnja drugega avtobusnega 
postajališča, uredili pa so tudi 
parkirišče ob železniški postaji, ki 
ga želijo prihodnje leto asfaltirati.

L. MURN

ceste (Velika Dobrava - Sela) in 2 
kilometra krajevnih cest. Slednjih 
ostaja še veliko, kar pa bo vedno 
težje uresničiti, saj gre za odročne 
vasi z malo hišnimi številkami, kar 
60 odstotkov pa morajo za asfal
tiranje prispevati sami krajani (20 
občina, 20 KS). Asfaltirati jim je

PRIREDITEV
OB DNEVU

SAMOSTOJNOSTI
STIČNA - Občina Ivančna 

Gorica in godba iz Stične vab
ita v soboto, 20. decembra, ob 
18. uri v stiško kulturno dvora
no na osrednjo prireditev ob 
dnevu samostojnosti naše dr
žave, ki je obenem namenjena 
tudi božično-novoletnim praz
nikom. V programu bodo so
delovali: godba iz Stične, so
pranistka Dragica Čarman, pi
halni trio in oktet trobil Glas
bene šole Grosuplje, harmon- 
ikaš Blaž Janežič in ansambel 
Nežni zvoki.

Samoupravljanje na drugačni osnovi
Zaposleni in bivši zaposleni 100-odstotni lastniki Tesnil, TMT, d.d., v Veliki Loki - Milan 

Nosan: “Najhujši sta bili leti 1995 in 1996, ko nas je bivše vodstvo hotelo uničiti!”

VELIKA LOKA - Direktor Tesnil, Tovarne motornih tesnil (TMT), 
d.d., se tudi po nedavnem nakupu nepremičnin v Veliki Loki, ki 
omogočajo razvoj družbi, ni mogel izogniti obuditvi nekaterih postop
kov glede lastninjena. Tesnila, p.o., so po Markovičevi zakonodaji 
ustvarilo “hčerinske” firme oz. družbe z omejeno odgovornostjo v 
mešani lasti, v katerih so se zaposlili skoraj vsi zaposleni. Osnovni 
kapital novih podjetij je bil vplačan z odpravninami teh ljudi in s 
prenosom družbenih sredstev po tedaj veljavni zakonodaji.

• V nadzornem svetu Tesnil ne 
sedijo predstavniki PID-ov, tem
več samo zaposleni delničarji in 
predstavniki sveta delavcev. Gre 
torej za tipično družbo z notranjo 
lastnino, čas pa bo pokazal, kako 
je lahko to posodobljeno samo
upravljanje uspešno.

“Izsledki revizije za naše pod
jetje na prvi pogled sploh niso bili 
slabi, saj je bilo oškodovanje 
družbene lastnine minimalno in 
se je uredilo s knjigovodskimi 
popravki. Toda oškodovanje pri 
“materi” Tesnilih, p.o., je bilo 
ogromno, kar pa so povzročili 
“nezakonski” potomci. Kljub 
predlogu družbenega pravobra
nilca, naj se vzpostavi staro stanje 
organizacije in pravne oblike, 
prav zaradi evidentne ekonomske 
zavoženosti “matere” (ta je bila že 
v letu 1994 brez premoženja in 
obremenjena z velikim kapi
talom) nismo sprejeli te možnosti. 
Tako smo se v letu 1994 registrira
li kot delniška družba v mešani 
lasti. Kapital je bil majhen, ob
veznost po reviziji pa velika. Bili 
smo najemniki prostorov. Najhuj
ši sta bili leti 1995 in 1996, saj nas 
je hotelo bivše vodstvo zaradi sa

mostojne poti in finančne lakote 
dobesedno uničiti. Naše težave so 
se končno začele reševati s steča
jem stare firme, ki je bila že nekaj 
let brez poslovanja, brez premo
ženja in zaposlenih. Svoje ob
veznosti smo delno poplačali, del
no skompenzirali in uspeli na 
dražbi. Odkupili pa smo tudi * * * * v

delnice, ki sta jih imela Inženiring 
(ki je tudi v stečaju) in Tesnila, 
p.o., in tako smo zaposleni in bivši 
zaposleni 100-odstotni lastniki 
delniške družbe,” je povedal Mi
lan Nosan.

USTANOVNI OBČNI 
ZBOR DRUŠTVA 

VINOGRADNIKOV 
ŠENTJANŽ

ŠENTJANŽ - V kulturnem 
domu v Šentjanžu bo v nedeljo.

KONCERT CORONE 
OB DESETLETNICI 

DELOVANJA
SEVNICA - Vokalna skupina 

Corona bo v soboto, 20, decembra, 
ob 19. uri v kulturni dvorani PGD 
Sevnica pripravila ponovitveni kon
cert ob desetletnici svojega delova
nja. Tokratni koncert so pevke po
imenovale “Božička pa ni!” Proda
ja vstopnic bo v občinski knjižnici in 
uro pred koncertom na blagajni 
dvorane.

21. decembra, ob 8. uri ustanovni 
občni zbor društva vinogradnikov 
Šentjanž. Pobudo za ustanovitev
sta dala Jože in Stane Repovž,
predsednik iniciativnega odbora
pa je Zvone Livk. Računajo, da bo
v društvu vsaj 35 članov. Na nede
ljski ustanovni zbor so povabili 
številne goste, med njimi znane
ga invalida na vozičku Mirka Le-

SEVILJSKI BRIVEC 
V SEVNICI

SEVNICA - TUkajšnja zve
za kulturnih društev priprav
lja gostovanje članov ansam
bla Pro Musiča Tibcinia, ki so 
hkrati člani mariborske ope
re. Mariborčani bodo v pe
tek, 19. decembra, ob 19. uri 
v kulturni dvorani PGD Sev
nica izvedli koncert odlom
kov iz komične opere Gioac- 
chino Rossinija Seviljski 
brivec. Predprodaja vstopnic 
bo v občinski knjižnici in uro 
pred koncertom na blagajni 
dvorane.

“ŠKRATJE” PREKINILI GLEDALIŠKO MRTVILO V IVANČNI 
GORICI - Čeprav je gledališka dejavnost v ivanški občini zelo živa, pa je 
od zadnje predstave v občinskem sedišču minilo že kar devet let. Vremena 
pa se očitno jasnijo z mlado gledališko skupino tamkajšnjega kulturnega 
društva, ki je v soboto, 13. decembra, zvečer v kulturnem domu pripravila 
otroško predstavo “Brat je škrat je tat je" Ferija Lainščka. Skupino petih 
igralcev - vsi so srednješolci - je vodil domačin Uroš Hočevar, študent filo
zofije na ljubljanski fakulteti, ki želi spodobnimi projekti nadaljevati. Mladi 
so sami poskrbeli za kostume, sceno in ostale tehnične zadeve, ZKD Gro
suplje pa se zahvaljujejo za vsestranko podporo ter KS Ivančna Gorica za 
brezplčano uporabo dvorane. Igrico bodo pred novim letom v domačem 
kraju ponovili še trikrat, z njo pa bodo gostovali tudi po Sloveniji. (Foto: 
L. Murn)

NOVOLETNI KONCERT TREBANJSKIH GODBENIKOV- Občinski 
pihalni orkester Trebnje, ki je letos praznoval 70-letnico, pripravlja to so
boto, 20. decembra, ob 19. uri v športni dvorani tradicionalni novoletni 
koncert, na katerem bodo nastopile Trebanjske mažoretke, ki v orkestru 
delujejo že dve leti, kot novinci pa se bodo predstavili člani Mladinskega 
pihalnega orkestra Trebnje, ustanovljenega letos. Vprogramu, ki ga bo po
vezoval Bogdan Barovič, bodo nastopili še: igralca Andrej Rozman - Roza 
in Primož Ekart ter harfistka Mojca Zlobko. Prihodek od vstopnine je 
namenjen gradnji novega godbenega doma. Na sliki: trebanjski godbeniki 
med enim od svojih številnih nastopov. (Foto: Mitja Prijatelj)

PALČKI OB POMOČI ODRASLIH OKRASILI IGRALNICO - Se lani 
je bilo v vseh enotah vzgojno-varstvene organizacije Ciciban v Sevnici okrog 
370 otrok. Letos jih je po besedah direktorice Danice Božič nekaj manj, 
zato pa več otrok kot lani sodeluje na Cicibanovih uricah. Prednovoletno 
vzdušje sta ob pomanjkanju snega pričarali kar pod streho Rdeče kapice 
v skupini Palčkov vzgojiteljica Polona Blatnik in Barbara Vovk, saj so se 
povabilu, naj pridejo pomagat okrasiti igralnico in novoletno jelko, od
zvali skoraj vsi starši. Družno z malčki so se lotili dela in ga tudi uspešno 
opravili. Na koncu pa so v predbožičnem vzdušju pokramljali ob pecivu 
in pijači. (Foto: P. P.)

barja, ki je izrazil željo, da bi po
stal član društva. Sicer nima vino
grada, ima pa rad Dolenjsko in 
edinstveni cviček. Vinogradni
kom bosta v nedeljo spregovorila 
tudi priznani enolog inž. Darko 
Marjetič in podjetni vinogradnik, 
oče “Cvička od fare”, Jože Frelih 
iz Šentruperta. Zbranim bo zape
la krmeljska moška vokalna sku
pina Lira.

Očetova zasluga za obrt v družini
Pri l\ihtarjevih na Orehovem je iz mizarske delavnice nastala še avtomehanična • Zvone 

Ihhtar predseduje tudi svetu KS Sevnica - V obrtni coni obrtniki dobro sodelujejo

1/ pričakovanju novega je skrita sled preteklosti. 
V Hrepenenju, željah, po novem, lepem in še 
nedoiivetem se lahkp vaše sanje uresničijo, 
če (e premorete pogum, da greste za njimi.

9{p.j vas v prihajajočem letu 1998 spremlja vse, 
kflr vas kltpi in osrečuje.

Vse najlepše vam želi
sevniški župan Jože (Peternel 

s sodelavci

SEVNICA - V obrtni coni Orehovo je zraslo že kar nekaj poslovnih 
objektov, ki dajejo streho proizvodnim in storitvenim dejavnostim. Med 
temi so zaditjo odprli prenovljeni avtomobilski servis Zvoneta TUhtar- 
ja. Sicer je Sevničanom TUhtar znan tudi kot predsednik sveta KS 
Sevnica. Zvone seje že leta 1980 pridružil obrtniški srei\ji v delavnici, 
ki mu jo je odstopil oče, priznan mizar. Očetovo tradicijo nadaljuje 
brat, Zvone pa si je že v začetku zastavil visoke cilje. Zato je moral 
kmalu dograditi delavnico.

mogel, daje marsikateri avtome
hanik uspešno končal poklicno 
izobraževanje.

Pretežno je vzdrževal vozila iz 
programa Žastava. Od samega 
začetka je TUhtar veljal za zanes
ljivega, korektnega in širokopo
teznega mehanika. Svojim stran
kam je skušal vedno ponuditi kaj 
več kot konkurenca, predvsem pa 
kompletno vzdrževanje vozila. V 
novi obrtni coni je Zvone svojo

dejavnost zastavil tako, da bo lah
ko avtomobile prodajal in servi
siral.

Ob urejanju ustreznejših 
prostorov pa ni zanemaril izobra
ževanja mladih mehanikov in ve
lja za strogega in kritičnega učite
lja praktičnega pouka. Z izobra
ževanjem pripravnikov je pripo-

Zvone TUhtar je dejaven tudi v 
sevniški obrtni zbornici in v sekciji 
avtomehanikov pri Obrtni zborni
ci Slovenije. Predsednik sevniške 
obrtne zbornice Slavko Vilčnik pa 
se je ob otvoritvi delavnice pose
bej zahvalil tudi Zvonetovemu 
očetu Antonu, upokojenemu, a še 
zelo aktivnemu članu zbornice, ki 
je s pravilno vzgojo oba svoja si
nova usmeril v obrt. Gotovo je 
tudi njegova zasluga, da oba 
uspešno delata doma.

P. P.

Krjavljeve iskrice
KULTURNI DOM NE LE 

TRGOVINA - Skorajda ni mo
goče verjeti, ampak v ivanške* 
kulturnem domu se je ta konei 
tedna vendarle “zgodil” kultur* 
dogodek oz. kar dva - gledališki 
predstava in likovna razstava 
Stara, razpadajoča, zatohla dve 
rana je namreč zadnje čase poge 
sto le trgovinski prostor, kje1 
prodajajo najrazličnejše cenen11 
blago, mladi igralci pa so jo t> 
prvo silo spravili v red. Sicer p1 
dvorana zahteva pošteno obnovo 
še posebej, če bo v občinske* 
središču sedež območne izposte 
ve Sklada za ljubiteljsko kulture 
za vse tri občine: ivanško, groš* 
peljsko in dobrepoljsko.

PISMONOŠA IMA V STIL
NI TEŽAVE - Kdor v Stični m 
primer išče hišo s številko 33. 
mora vedeti, da še zdaleč ni 
nujno, dajo bo našel zraven hišne 
številke 32 ali 34, ampak mord* 
85. Naselje je namreč - kar se tegi 
tiče - zelo neurejeno. Torej, & 
kateri izmed Stičanov v teh pred' 
prazničnih dneh ne bo dobil 
pravega voščila pravi čas, razu
mevanje, prosim! Sicer pa se M 
stvar spremenila na boljše: n* 
pobudo stiške krajevne skupnost1 
so svetniki na zadnji seji sprejel' 
sklep, da se na območju naselji 
Stična uvede ulični sistem pre* 
številčenje. Menda bodo sedaj 
znali šteti po vrsti, sicer pa kar' 
prvi ali drugi razred, saj je šoli 
blizu!

Trebanjske iveri

Sevniški paberki

LUSTRACIJA - Direktorja 
Tesnil, TMT, d.d., Milana Nosa
na so skušali spomladi lani nas
protniki “zlustrirati”, a je vendar; 
le pri zaposlenih, ki so večinski 
delničarji, zmagala razsodnost. 
Nosan je to zaupal poslovni*1 
partnerjem v gostilni Štorovje. 
kjer so se poveselili ob odkup* 
nepremičnin družbe in uspešne*1 
poslovanju v tem letu. Nosan p# 
je ob koncu nagovora še vset* 
voščil vesele božične praznik*, 
torej ne samo srečno in uspeš** 
novo leto, kot je bilo zapisano n* 
škatlici - spominku (notri je bil 
kuli), ki so ga dobili gostje. Kot da 
bi ga oplazil lustracijski sindrom- 
je Nosan opozoril goste, naj of 
odhodu ne pozabijo na koledar; 
eden je bil potiskan rdeče, drug1 
pa črno, ne namenoma, ampak 
da jim jo je zagodel tiskarski 
škrat...

ZAUPANJE - Na četrtkove!# 
srečanju članov območnega zdru
ženja seniorjev Dolenjske in Bel* 
Krajine v Trimu je direktoric* 
Tatjana Fink predstavila družb* 
in spregovorila o tem, kako sku
šajo vse zaposlene vpreči v priza
devanja za poslovno odličnost. 
Finkova je postregla tudi s prijet; 
no novico, da jim je dan popre) 
vlada podelila priznanje za p»• 
slovno odličnost. Iz ust seniorje*, 
nekdanjih in tudi še aktivnih 
menedžerjev, smo slišali kat 
nekaj pohval na račun Trimoveg# 
vodstva, češ da so že od nekda) 
verjeli v sposobnosti “nekaj dek
let v Tfimu.”

PREMALO (ZA OBČANE)- 
- Ob koncu zadnje seje svet* 
posavskih občin v Krškem so s* 
seznanili tudi z namero, da bi v 
Posavju ponovno zaživelo infor
mativno glasilo, ki bi nadaljcvaj* 
delo že pokojnih glasil “Srž“ i* 
“Naš glas." Sevniškega župan* 
Jožeta Peternela pred časom n1 
uspelo prepričati, da bi občin# 
gmotno podprla Naš glas; ker im# 
Peternel vsak mesec svoje minut* 
na sevniškem radiu, in to še za ve
liko manjši denar, kot bi ga velja; 
la podpora časopisu, je še zdaj 
enakih misli. Ko je Peternel 
dvakrat ponovil, da o dogajanjih 
v sevniški občini Dolenjski lisl 
premalo piše, in se pomenljivp 
oziral po omizju, je prisotni novi
nar Dolenjskega lista Marti* 
Luzar zaznal nekaj privoščljivosti 
in zbadljivk. Pravi naslov za župa
nove pritožbene litanije bi bil ne 
toliko novinar - urednik Pavel 
Perc, pač pa odgovorni urednik 
Marjan Legan, ki ima škarje i* 
platno in odmerja količino objav
ljenega gradiva tudi iz sevniške 
občine.

...IN PREVEČ (ZA ŽUPA
NA) - V šentjanških hribih se š* 
živo spominjajo predvolilne kam
panje za sevniškega župana. N* 
Kalu pravijo, da imajo že dovolj 
obljub in zakoličb 5 km maka
damske ceste v prejšnjih režimih 
in okrajih; zdaj pričakujejo, d# 
bodo vsaj Peternelove predvolil
ne besede meso postale in da s* 
bodo kmalu vozili po asfaltu...
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Krške novice
\ NAPREDEK - Nekdo si je 
i in glavo zaposlil z javno tele- 
. to^sko govorilnico pri nakupo- 
. ya*nem centru na Cesti krških 
( 132 a v Krškem. Mogoče sta

bila celo dva, saj eden verjetno ne 
f “i zmogel tolikšnega intelektual- 
' napora. Govorilnica je pred 
! časom najprej dobila neznančev 
C | ifrec v °^no> okno pa je dobilo 
i mknjo. Po tem posegu se je člo- 
1 IS sPrav*' še na tipke in ekran- 
i ^ telefonskega aparata v govo- 
f rilnici. Omenjeno je premazal z 

pavo barvo, tako da zdaj ne vidiš 
t številk na telefonu. Pri vsem sku- 

Paj je potrebno priznati nekaj: 
jumpje od prvega do drugega de
janja dosegel razvoj ; okno je lah- 

j ko razbil z močjo bika, za barva
nje pa je očitno že uporabil nekaj 
jnalega pameti, saj biki ne znajo

turistična ponudba -
■ * * v,eze tiskani prospekti in drugi 
^delki za obveščanje o turistični 
ponudbi krške občine so zelo do- 

, !? 'tj so presegli čas in prostor. Iz
1‘J‘n lahko zainteresirani izve vse 
n še več. Turistično promocijsko 

gradivo namreč ponuja celo tisto, 
^sar (še) ni.

NE9BVEŠČENI - Naj pove- 
°> kaj se vendarle dogaja z 
uklearko, je že večkrat zahteval 

jkrčan Silvo Gorenc. Vendar 
Jkrcane njihova država pušča še 
naprej tavati v megli. Na četrtkovi 
aji občinskega sveta povabljeni 

Pavzoči Branko Ogorevc nam- 
.ec n> razsvetlil občinskih svetni- 
ov z informacijo o dogajanjih v 

_j^nsko-hrvaškem poslovnem 
K {i?ru Nuklearne elektrarne 
*yško. Ogorevc je rekel, da so za 
gVoščanje o nuklearki poobla- 

em drugi, med temi predvsem 
'rektor nuklearke Stane Rož- 
an. Zvenelo je podobno temu; 

antje, seveda se lahko pogo- 
I a,rjate o nuklearki, vendar se 

nko vprašate, ali vas kdo jemlje 
sno. . Nuklearka je pač višja, 

dr*avna matematika.

Novo v Brežicah
M10P°BNIK ZA PRIHOD
KE TISOČLETJE - Predsedni- 

c Volitve so že zdavnaj za nami, 
komtj rok za odstranitev pro- 

fgandnih lepakov tudi, kljub 
•nu pa se tu in tam s plotov, 

r fVe.sn'h debel in podobnih upo- 
nih površin smeji prijazen 

j ?t, obljubljajoč blagostanje v 
Preti' na son^n* stran' Alp.

tist i3 nemarnost ali pozabljivost 
za v £' so Plakat nabili, ampak 
te^f ■ev.alno'Pr°pagandno P°- 
p ? ljudske stranke. Če se bo 
n j^nnikov plakat obdržal do 
I! n°dnjih volitev, je ni sile, ki bi 
nrJired'*a njegovo izvolitev za 
H Tednika.

M'«pP°NGLEDOfNAt- lytU0CE - Najnovejše po- 
Vn.e, rvaške davčne politike so 
škiKS» Ve*‘*š nem>r v vrste breži- 
n J ‘rgovcev. Toda medtem ko se 
svo'3ter' bojijo, da bodo morali 

je trgovine enostavno zapreti, 
ječh' !J,a^rtujejo razširitev obsto- 

l 0 naj bi sedanji brežiški 
niim- ct na bizeljski cesti s seda- 
šm'kvadratnimi metri povr- 
„ ® zrasel v dvonadstropni me-
gamarket ■» i Air.___

»1«
rbrežlikc j 

-——porodnišnice
i5^j^asu od 27. novembra do 
Dor ",e<:embra so v brežiški 
fw5.nišnici rodile: Damjana 
ka v"* lz Sevnice - Nika, Ivan- 
M,!;a£ 'z Mrzlave vasi - Jaka, 
Mri*a Kraševec iz Velikega 
npij vS^Yega - Anjo, Alenka Čer- 
Kato Kro5eli iz Brežic - Ledo, 
Oj,rgjana Lunder z Velikega

Anii3wa Metelko iz Orešja - 
ne I, ’ ¥°ica Dernikovič iz Vit- 
Om asi T Boštjana, Klavdija 
ta p rzo lz Križ - Patricijo, Ani
na h P.ar!z Artič-Nino, Roma- 
dr 16ta lz Brežic - Kristijana, 
iemJPna. Kostanjšek iz Sent- 
iz Mr* '^nže*a> Anica Bohorč

- AmoCina Jankovič iz Krškega 
Bizeif c ia’ Alenka Anušek z

Čestitamo!

MM i z NAŠIH O B C I N MM 
Na obzorju je Posavski obzornik
V naslednjih dneh naj bi v Krškem izšla prva številka novega časopisa ■ A. Gelb: 

“Pozitiven, kostruktiven pristop k obravnavanju problemov in dogajanj”

KRŠKO - V naslednjih dneh naj bi izšla prva številka Posavskega 
obzornika. Ta časopis, novinarski izdelek revialne oblike z barvno 
naslovnico, ki naj bi vsaj v začetku izhajal enkrat mesečno, nastaja v 
Kulturnem društvu “Obzorje” s sedežem v Krškem. Časopis bo do
datek k drugim akcijam društva, ker slednje razvija tudi literarno 
glasbeno sekcijo, pripravka kulturne večere, okrogle mize, tematske 
delavnice in koncerte.

Potem ko je pred časom nehal 
izhajati krški časopis Naš glas, so 
se v Posavju pojavila javna vpra
šanja o možni oživitvi lokalnega 
časopisa. Izdajatelji Posavskega 
obzornika so ugotovili tako razpo
loženje, pri čemer so tudi sami 
prepričani, da je na področju ti
skanega medija v Posavju prazni
na, ki je večji časopisi ne morejo

USTANAVLJAJO 
BIVALNO SKUPNOST
KRŠKO - Pri Varstveno de

lovnem centru v Leskovcu pri 
Krškem, enoti Centra za socialno 
delo Krško, pripravljajo vse po
trebno za ustanovitev bivalne 
skupnosti. Ko bi slednja začela de
lovati, bi varovanci živeli med ted
nom vsak dan 24 ur v Varstveno- 
deiovnem centru v njej, ob koncu 
tedna pa bi šli domov. Ta orga
nizacijska oblika bi veliko poma
gala tistim ljudem, ki so zdaj že v 
dnevni oskrbi leskovškega Varst- 
veno-delovnega centra. Slednji 
zdaj vključuje 35 odraslih duševno 
prizadetih oseb med 18 in 48 leti 
starosti, ki živijo pri starših, skrb
nikih ali sorodnikih in se dnevno 
vozijo v Leskovec.

SVETNIKA
Krčani so ostali brez državnega 

svetnika, potem ko je za to mesto 
kandidiral njihov someščan Peter 
Žigante. Slednji je izgubil v boju s 
strankarskim kolegom Bojanom 
Petanom, ki je sicer iz Brežic. Zdaj, 
ko Žigante ni bil izvoljen, je zado
ščeno pravici, pravijo na desni stra
ni krške občine. Žigante, liberalni 
demokrat, je namreč kot kandidat 
za državnega svetnika premagal v 
glasovanju v občinskem svetu pro
tikandidata Danila Silerja, med 
mnogimi ljudmi priljubljenega 
krščanskega demokrata. Neopre
deljeni volilci pa menijo, da je 
vseeno. Niti Žigante niti Siter ni 
svetnik, čeprav bi bil eden ali drugi 
svetnik.

KONCERT V 
KOSTANJEVICI

KOSTANJEVICA - Pihalni orke
ster Kostanjevica na Krki v petek,
26. decembra, ob 19. uri ob dnevu 
državnosti vabi na tradicionalni 
božično-novoletni koncert, ki bo v 
kostanjeviškem domu kulture. Or
kester bo pod vodstvom Tonija Ho
mana izvajal dela tujih in domačih 
skladateljev.

Aleksander Gelb

informacijsko zapolniti. Trudijo 
se sicer lokalni oglasniki, a ti so 
naravnani predvsem oglaševalsko 
in imajo zato manj drugih infor
macij. Številne krajevne skupno
sti, več kot 100 klubov in društev 
in še marsikdo v Posavju počne 
marsikaj. Ti želijo javno, pred
vsem pa širše predstaviti svoja 
stališča in probleme, želijo si tudi

OTVORITEV DOMA 
STAREJŠIH

KRŠKO - V torek, 23. desembra, 
ob 13. uri bodo predali namenu novi 
dom starejših občanov v Krškem. 
Slavnostni otvoritvi, na katero so 
stanovalci sedanjega doma in šte
vilni drugi ljudje čakali nestrpno in 
že dolgo časa, bo prisostvoval mini
ster mag. Anton Rop.

večjega odziva v javnosti, menijo 
v Obzornikovem uredništvu.

Obveščanje v Posavju želi eki
pa piscev zapolniti z dobro narav
nanim peresom, čeprav brez sen- 
zacionalzma in pozivov k linču. 
“Za razliko od splošno razširjene
ga populističnega, vse bolj rume
nega in zelo strankarsko obrava- 
nega pristopa, ki obvladuje večino 
časopisov in revij, bomo skušali 
uveljaviti pozitiven, kostruktiven 
pristop k obravnavanju posamez
nih problemov in dogajanj brez 
kritikantstva in rušenja posamez
nikov za vsako ceno. Čeprav na
meravamo z nekaterimi rubrika
mi, predvsem s pismi bralcev, 
anketami in uredništvom na ob
isku, odpreti možnost kritičnega 
in različnega presojanja dogajanja 
v Posavju. Zavedamo se, da je

* Čeprav bodo v Posavskem ob
zornik delali nekateri nekdanji 
sodelavci Našega glasa, ljudje v 
Obzornikovem uredništvu pravi
jo, da niso nadaljevalci predhod
nih medijev. Jedro Posavskega 
obzornika sestavljajo poleg že 
omenjenega Aleksandra Gelba 
Silvo Mavsar kot odgovorni ured
nik, Miloš Radosavljevič, ki ima 
na skkrbi grafično pripravo, in 
Boštjan Colarič, prvi mož foto
grafije.

takšen koncept izredno težko
uveljavljati, vendar mislimo, daje
v tako majhnem prostoru nujen, 
če želimo opravljati vlogo, ki smo 
si jo zadali,” je pred dnevi pove
dal Aleksander Gelb, glavni ured
nik Posavskega obzornika.

M. LUZAR

DELAVNICI ARANŽIRANJA IN LIČENJA - Posavski center za perma
nentno izobraževanje iz Krškega je v novembru in decembru pripravil dve 
delavnici. S Cvetličarno Kerin je deset obiskovalk izdelovalo različne ad
ventne venčke, aranžirale so darila in pripravljale božično-novoletne 
aranžmaje. Na drugi delavnici za nego kože in ličenje obraza pa je Olga 
Pompe, lastnica frizerskega in kozmetičnega salona v Krškem, ženske sez
nanila z umetnostjo ličenja. Spoznale so zahteve svoje kože in različne 
preparate, predvsem pa so se naučile bolj samozavestno in priložnostim ust
rezno naličiti. Obe delavnici je PCPI organiziral prvič, z dodatnimi 
pobudami pa se na nove pripravljajo že za prihodnjo pomlad. (Foto: T. G.)

Diabetiki naj 
se ne čutijo 
manjvredne

Srečanje Društva sladkornih 
bolnikov Posavja

ČATEŽ OB SAVI - Na 
svojem 5. srečanju so se v 
čateškem Termopolisu v so
boto zbrali posavski sladko
rni bolniki, ki so ob prijatelj
skem druženju poslušali tudi 
več koristnih predavanj. Tako 
je dr. Mira Semen predstavi
la programe zdravdišča Ter
me Čatež, kjer že nekaj časa 
deluje posvetovalnica za dia
betike, Irena Kopše je spre
govorila o samokontroli slad
korja v krvi, soorganizatorka 
srečanja dr. Vanda Zorko iz 
brežiške bolnišnice pa je pre
davala o ciljih zdravljenja 
bolezni in odgovarjala na 
številna vprašanja navzočih. 
V pomoč sladkornim bolni-

lvan Živič

kom je od nedavna tudi knji
žica z naslovom Prvi teden je 
najtežji, ki jo je predstavil 
avtor in tudi sam sladkorni 
bolnik Željko Palfi.

Ivan Živič, predsednik 
Društva sladkornih bolnikov 
Posavja, je ob srečanju strnil 
nekaj misli: “Tako jaz osebno 
in celotni izvršilni odbor 
Društva sladkornih bolnikov 
posavja smo s potekom sre
čanja zelo zadovoljni, saj se 
ga je udeležilo kakih 250 
bolnikov, vabilu pa so se od
zvali tudi župana brežiške in 
sevniške občine Jože Avšič in 
Jože Peternel, direktor ob
močnega zavoda za zdravst
veno zavarovanje dr. Stani
slav Čuber, predstavnica 
slovenskega aruštva diabe
tikov Anica Kvas in drugi. 
Menim, da so se bolniki s 
pomočjo druženja in stro
kovnih predavanj vsaj delo
ma znebili občutka manj
vrednosti, saj se ob pravilno 
uravnavanem načinu življe
nja lahko normalno vključu
jejo v delo in vse ostale oblike 
družabnega življenja. Skrbi 
edino podatek, da je med 
bolniki vedno več mladih, kar 
je predvsem posledica ne
zdravega načina življenja.” 

E. SEČEN

• Kolena so najdragocenejši del 
tesela. Pazite nanje, in dobro vam 
bo na zemlji. (Štolfa)

Dedek Mraz gre 
po vaseh in šolah

Veseli december

KRŠKO - Dedek Mraz gre naprej 
na svoji poti po krški občini in ob
daruje predšolske otroke. Tako se 
bo ustavil jutri ob 15.30 v gasilskem 
domu v Velikem Podlogu, ob 17. uri 
v OŠ v Leskovcu, 20. decembra ob 
17. uri v OŠ na Raki, 21. decembra 
ob 15.30 v kulturni dvorani v Pod
bočju, 22. decembra ob 17. uri v 
kulturnem domu v Krškem, 23. de
cembra ob 17. uri v OŠ v Brestani
ci, 26. decembra ob 15.30 v OŠ v 
Koprivnici, ob 17.30 v OŠ na Seno
vem, 27. decembra ob 17. uri v kul
turnem domu v Kostanjevici, 28. 
decembra ob 15. uri v kulturnem 
domu na Zdolah in ob 17.30 v šport
nem centru v Dolenji vasi.

Na posebej izbrani poti po os
novnih šolah bo 20. decembra ob 10. 
uri v OŠ Leskovec in 22. decembra 
ob 9. uri v OŠ Koprivnica pozdravil 
člane društva Sožitje, 22. decembra 
ob 11. uri se bo mudil na Senovem, 
23. decembra ob 8.30 na Raki, ob
10.30 se bo v diskoteki Pacific srečal 
z varovanci VDC Leskovec, 24. de
cembra ob 8.30 bo v Kulturnem 
domu Krško pozdravil učence OŠ 
Krško.

VESELOV

PODBOČJU

PODBOČJE - V pričakovanju 
novega leta bo v Podbočju več za
bavnih in kulturnih prireditev. Tako 
bo v petek, 19. decembra, ob 19. uri 
v kulturnem domu samostojen kon
cert harmonikarske skupine Mladi 
veseljaki, v nedeljo ob 15.30 bo prav 
tam prišel dedek Mraz, v petek, 26. 
decembra, ob 19. uri pa bo Gleda
liška skupina KD Stane Kerin upri
zorila igro Antona Tomaža Linhar
ta Županova Micka. V nedeljo ob 
16. uri bo pred cerkvijo sv. Križa 
osrednja praznična prireditev, na 
kateri bodo nastopili Mladi har
monikarji, pevski zbor Sonce, cerk
veni pevski zbor, koledniki iz Buše- 
če vasi in recitatorska skupina, za 
dobrote pa bodo poskrbele članice 
Aktiva kmečkih žena in gospodinje 
iz krajevne skupnosti.

SVET POSAVSKIH 
OBČIN O 

ELEKTRARNAH
KRŠKO - TTi bo jutri 1. 

izredna seja Sveta posavskih 
občin, ki jo bodo v celoti na
menili koncesiji za gradnjo 
spodnjesavskih elektrarn. O 
podelitvi omenjene koncesije 
je svet razpravljal tudi na 
svoji nedavni 4. seji in pri 
tem poudaril, da nejasnosti 
v zvezi z gradnjo hidroelek
trarn povzročajo gospodar
sko škodo posameznikom in 
podjetjem ob reki Savi. Ti 
namreč ne smejo graditi v 
rezerviranem prostoru, v ka
terem naj bi delovale bodoče 
elektrarne.

Slovenija zanika Slovensko vas
Nekateri Slovenci ob državni meji v Posavju lahko pridejo domov le skozi Hrvaško 

- Gasilci plačujejo - Brežice že pripravljajo vodovod - Projekti za cesto

SLOVENSKA VAS - Za Slovence na Hrvaškem je bilo prvovrstno 
presenečenje nedavna sprememba hrvaške ustave, po kateri so iz be
sedila ustave črtali slovensko manjšino. Ne dosti bolje se godi Sloven
cem v Slovenski vasi v brežiški občini že nekaj let, saj imajo občutek, 
da se jim je odpovedala njihova matična domovina.

s-;

VAJA ZA ZAKIJUČEK URJENJA - Pred dnevi so v vojašnici v Cerkljah 
ob Krki ocenili svoje znanje z zaključno vajo, kjer so sodelovali poleg pe
hote tudi oklepna, letalska in nekatere druge vojaške enote. Po vaji, s ka
tere je tudi posnetek, so predstavniki 2. pokrajinskega poveljstva s sedežem 
v Novem mestu spregovorili o svojem delu. Pri slednjem ne manjka težav. 
Kljub kadrovski vrzeli - od 619 sistemiziranih mest v pokrajini jih imajo 
zasedenih le 450 - dosegajo vidne uspehe in se vključuje tudi v medna
rodne vaje. Tako se je zelo dobro odrezala baterija zračne obrambe na vaji 
v bojnem streljanju na Madžarskem. (Foto: L. M.)

Ko gredo domačini iz Sloven
ske vasi iz svojih domov, ki so v 
Sloveniji, po opravkih kam v Slo
venijo, morajo dvakrat prečkati 
hrvaško-slovensko državno mejo. 
Z vso komunalno infrastrukturo 
so odrezani od matične države 
Slovenije, in to že vse od osamo
svojitve.

Doslej so že mnogi na seji 
občinskega sveta in drugje bili 
plat zvona zaradi tega za domači
ne nevzdržnega stanja. Med pose
bej zaskrbljenimi so gasilci z Ob
režja, ti zato, ker morajo plačati 
višje zavarovalne premije za svo
ja vozila, da lahko “križarijo” čez 
mejo, ko gredo iz Slovenije preko 
slovensko hrvaške meje gasiti v 
Slovenijo v Slovensko vas.

Po besedah Ferda Pinteriča, 
tajnika brežiške občine, omenje
ni pereči problem zdaj vendarle 
rešujejo v vladi v Ljubljani, in to 
na pobudo brežiške občine. Pred 
mesecem dni so imeli na to temo 
sestanek predstavnikov različnih 
ustanov, kar pomeni, da se stvari 
vendarle premikajo v več pogle
dih. Po tem sestanku je nekaj več 
upanja, da bodo za Slovensko vas 
kmalu napočili boljši časi, kar bi 
pomenilo, da bodo v tej vasi na
posled imeli vodovod, elektriko in 
predvsem cesto, in sicer po slo
venskem ozemlju.

Brežiška občina je v teh dogo
vorih poklicana edino za gradnjo 
vodovoda in zanjo so že podpisa
li ustrezno pogodbo.

Napovedi v zvezi s cesto so tudi 
vzpodbudne, čeprav začetek grad
nje najbrž ni ravno pred vrati. V 
podjetju Arhitekton Novo mesto, 
ki dela projekt, so povedali, da 
gre za cesto v dolžini 2.900 m. 
Idejni projekt zanjo je praktično 
nared. Potemtakem bo dosedan
jo cestno dokumentacijo kmalu 
dobilo na mizo ministrstvo za 
promet in zveze, ki je investitor 
ceste. Ali bo ministrstvo v Ljub
ljani znalo s projektom v roki pris
luhniti domačinom v oddaljeni 
Slovenski vasi in ali bo pohitelo z 
naslednjimi koraki?

M. LUZAR

SLOMSEK MED NAMI
RAKA - V nedeljo, 21. decembra, 

bo v cerkvi sv. Lovrenca ob 7. in 10. 
uri Tilen Skubic predstavil življenje 
in delo narodnega buditelja in škofa 
Antona Martina Slomška.
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Poslovne informacije iz GV IN
Na sejmu Infos je Založbena skupina Gospodarski vestnik predstavila novosti

LJUBLJANA - V skupini Gospodarski vestnik menijo, da ta prvi slo
venski informacijski servis na internetu ponuja izjemno bogastvo baz 
podatkov. V njem so namreč na razpolago poleg podatkov o podjetjih, 
vrednostnih papirjih in deviznih tečajih tudi vsi članki petih edicij 
družbe od leta 1994 naprej. *

SEDAJ SE RIBE IN ČAJI
KOČEVJE - V Kmetijskem 

gospodarstvu Kočevje so pred 
kratkim sprejeli desetletni pro
gram razvoja kmetijstva na Ko
čevskem. Z lansko otvoritvijo 
prenovljene mesarije so zaključili 
10-letni program razvoja pod 
geslom “Od njive do mize”. Brez 
posojil posodabljajo proizvodne 
enote, uvajajo nove programe, 
posebno pozornost pa posvečajo 
razvoju podeželja, gostinstva in 
turizma. 350 delavcem se ni bati 
za i
bi za nove programe, 
dopolnilnim dejavnostim in glav
ni - to je prireji mleka, govejega 
in svinjskega mesa ter proizvodnji 
krmil - bodo kmalu dodali še 
pridelavo čajev in vzgojo rib.

M. G.

i delo, saj vodstvo podjetja skr- 
za nove programe. Številnim

Družba je prenesla v GV IN 
tudi svoj poslovni imenik in tako 
z bazo Kompass ponuja uporabni
kom najpomembnejše splošne 
podatke o 9359 aktivnih sloven
skih podjetjih z letnim prometom 
nad 100.000 dolarjev. Poleg ime
na najdemo tu še naslov, imena 
vodilnih ljudi, telefonske in tele- 
faksne številke, internetni naslov 
fer elektronsko pošto. Med najpo
membnejše podatke pa, kot pou- 
darjejo v Založniški skupini GV, 
sodijo podatki o izdelkih in storit
vah podjetij. V imeniku najdemo 
še zaščitene blagovne znamke 
podjetij, podatke o državah, v ka
tere izvažajo in iz katerih uvažajo, 
letni promet podjetja, žiro račun, 
davčno in matično številko in 
drugo.

To bazo podatkov so nadgradili 
z bazo Na kratko o podjetjih, ki

vsebuje še podatke o tečajih del
nic podjetij in bilance tistih pod
jetij, s katerimi trguje na borzi, ter 
tečaje njihovih vrednostnih papir
jev. GV IN predstavlja finančne 
kazalce v bazi Denar in trg. Gre 
za podatke o obrestnih merah, de
viznih tečajih in tečajih vrednost
nih papirjev, s katerimi se trguje 
na Ljubljanski borzi. Baza vsebuje 
tudi devizne in tolarske tečaje 
Banke Slovenije od leta 1994 
naprej.

Bazo Revije in časniki bogati 
več kot 33 tisoč člankov iz poslov
nega tednika Gospodarski vest
nik, njegove rubrike Svetovalec, 
časnika Finance, revij Manager 
ter Podjetje in delo in časopisa 
Pravna praksa. V bazi lahko vsak 
uporabnik najde vse članke od 
leta 1994 naprej. Iskanje je pre
prosto, iščemo pa lahko po avtor

ju, naslovu, temi, podjetju, izdel
ku ali določenem obdobju.

Poslovnoinformacijski sistem 
GV IN je uporabnikom dostopen 
na internetnem naslovu http:// 
www.gvestnik.si, medtem ko prav
ni informacijski sistem IUS-INFO 
poiščemo na naslovu http://ius- 
info.gvestnik.si.

B. D. G.

SPLAČALO SE JE 
VEZATI TOLARJE

Zaradi mrtvila na slovenskem 
borznem trgu se je v novembru 
tistim, ki še lahko kaj prihranijo, 
najbolj splačala vezava tolarjev na 
bankah. Mesečna vezava je pri
nesla 1,1-odstoten donos. Za 0,8 
odstotka se je v tem mesecu zviša
la še cena Liscinih delnic, medtem 
ko so tečaji najbolj prometnih 
obveznic stali in ravno tako tečaj 
nemške marke. Cene najbolj 
znanih delnic so padle za 5 do 
celo 15 odstotkov (Lek).

TUrizem še vedno ponuja premalo
Število tujih turistov in tujih prenočitev po letu 1990 iz leta v leto raste - Devizni priliv manjši 

zaradi neugodnih ukrepov, slabe ponudbe in premajhne angažiranosti na tujih trgih

V prvih devetih mesecih je Slovenijo obiskalo 12 odstotkov več turi
stov, za 10 odstotkov je bilo tudi več prenočitev kot v enakem obdobju 
lani. Slišalo bi se obetavno, če ne bi Banka Slovenije do konca septem
bra zabeležila 3 odstotkov manj deviznega priliva od turizma. Če vemo, 
da kar polovico s turizmom prisluženih deviz Slovenci istočasno po
rabimo za letovanja v tujini, podatki niso več tako vzpodbudni.

DAN INFOTEHNE - Novomeško 
podjetje Infotehna, ki se ukvarja z 
informacijskim inženiringom od 
leta 1989, skrbi predvsem za razvoj, 
postavitev in združevanje sodobnih 
informacijskih sistemov v večjih or
ganizacijah. Infotehna je tudi po
oblaščeni ponudnik tehnične pod
pore in rešitev za internetne storitve 
na osnovi omrežja SIOL za Dolenj
sko. Na fotografiji utrinek iz pred
dverja na Dnevu Infotehne pretek
li četrtek. (Foto: B. D. G.)

V prvih devetih mesecih se je 
število domačih gostov povečalo 
za 3 odstotke, medtem ko je bilo 
tujih gostov kar za petino, nji
hovih prenočitev pa celo za četr
tino več kot lani. Čeprav obisk 
tujih gostov iz leta v leto narašča, 
je naš turizem v nekaj letih dose
gel komaj dobro polovico tujih 
gostov in tujih prenočitev v pri
merjavi z letom 1990.

K nam najraje prihajajo Itali
jani in Nemci (vsakih petina) pa 
Avstrijci (14 odst.) in tudi Hrvati, 
Nizozemci, Angleži, Čehi. Tujci 
zahajajo v gorske kraje (31 odst.) 
in na morje (30 odst.), v zdravi
lišča (16,7 odst.) in v Ljubljano 
(7,9 odst.). Večina jih prespi v 
hotelih, nekaj še v kampih in 
zasebnih sobah. Ravno kampi

Dan Infotehne presenetil
Zastopstvo znanih partnerjev in dobro izbrane teme 
pritegnile skoraj 100 informatikov in uporabnikov

NOVO MESTO - Kot je ocenil 
direktor Čedo Jakovljevič, je dan 
Infotehne družbo presenetil z

Svetuje
Urad za varstvo potrošnikov

Pri nakupu rabljenega osebne
ga avtomobila se prepričajte o 
ujemanju in resničnosti vseh po
datkov na motorju vozila s podat
ki v prometnem dovoljenju. Od
govornost za te podatke prevza
me vedno prodajalec ali njegov 
posrednik. Bodite pozorni na 
številko šasije in številko motor
ja, ker sta lahko drugačni od 
napisanih ali pa celo ponarejeni. 
V prisotnosti prodajalca opravite 
primerno, predvsem ne prekratko 
poskusno vožnjo. Marsikdaj se 
splača tudi plačati strokovnjaka 
za pomoč pri oceni avtomobila, 
saj je potrebno biti pozoren na 
sklopko, vžig motorja, izpušne 
pline ter tudi na enakomerno de
lovanje motorja. Ni odveč niti 
vožnja v hrib s precejšnjim nak
lonom. Kadar prodajalec odkloni 
predlagano poskusno vožnjo, 
potem je najbolje, da se za nakup 
avtomobila ne odločimo, pa če je 
ta še tako ugoden.

večjim odzivom od pričakovane
ga. Predavanj, pogovorov ter 
predstavitev različnih produktov 
in informacijskih storitev v Kul
turnem domu Janeza Trdine se je 
udeležilo skoraj 100 ljudi. Večina 
med njimi je bila informatikov iz 
dolenjskih in drugih podjetij, ki se 
pretežno sami ubadajo z reševa
njem informacijskih težav, kaka 
tretjina pa je bila končnih uporab
nikov informacijskih storitev - fi- 
nanceijev, planerjev in analitikov.

Infotehna prireja podobno de
lovno srečanje z uporabniki iz 
večjih podjetij vsako leto, vendar 
so se tokrat lotili prireditve v malo 
širšem merilu, saj se na tem pod
ročju v Novem mestu nič ne doga
ja. To je tudi razlog, da bodo v 
Infotehni tako prireditev posku
šali ponoviti tudi v prihodnjem 
letu.

Organizatorje priložnost izko
ristil za predstavitev novosti v 
svoji ponudbi ter vzbudil zani
manje udeležencev z dobro izbiro 
partnerjev in tem za razgovor. 
Tako so na prireditvi govorili ge
neralni direktor IBM Slovenija pa 
vidni predstavniki informatike iz 
Leka, Krke, SKB banke, Dolenj
ske banke, Aplicoma, Oracle 
Softwara in SIOL Marketinga. 
Beseda je tekla o upravljanju z 
dokumenti, elektronskem poslo
vanju, o internetu in elektron
skem bančništvu, o podatkovnih 
skladiščih, o direktorskih infor
macijskih sistemih pa o problemu 
leta 2000 v informatiki.

B. D. G.

beležijo v prvih treh četrtinah leta 
največjo rast tujih prenočitev, gle
de na lani jih je skoraj za polovi
co več.

V Združenju za turizem in go
stinstvo GZS predvidevajo, da bo 
Slovenija ob taki rasti v kratkem 
nadoknadila po letu 1990 izgub
ljene tuje turiste.

Devizni prilivi iz turizma so vse 
do junija v primerjavi z lanskimi 
meseci naraščali, toda takoj v juli
ju, avgustu in septembru nazado
vali za 6 do 15 odstotkov. Ta po
datek je presenetljiv, saj seje rav
no v teh mesecih izjemno poveča
lo število tujih gostov in tudi pre
nočitev. V bistvu pa kaže pred
vsem na to, da slovenski turizem

TRGOVINI S HRVAŠKO 
BOLJ PROSTA POT
ZAGREB - Pretekli petek sta 

v Zagrebu hrvaški premier Mate- 
ša in njegov slovenski kolega 
Drnovšek podpisala sporazum o 
prosti trgovini med Hrvaško in 
Slovenijo, ki ga je gospodarstvo že 
težko čakalo. Po tem sporazumu 
bo s prvim januarjem 1998 popol
noma sproščena trgovina za 80 
odstotkov vseh izdelkov, ki jih 
prodajamo ali kupujemo na Hrva
škem. Za preostale izdelke se 
bodo carine zniževale postopoma 
do leta 2000 oziroma 2001. Na 
področju kmetijstva in živil bodo 
veljala posebna pravila.

ŠE DO KONCA LETA
BREŽICE - Čeprav se leto iz

teka in s tem tudi rok za pridobi
tev licence za avtoprevoznike, si je 
doslej licenco pridobilo le 60 od
stotkov vseh prevoznikov v breži
ški občini. Obrtna zbornica vse, ki 
zamujajo, opozarja, da podaljša
nja rokov zagotovo ne bo.

DOLENJSKA BPD PETA
NOVO MESTO - Dolenjska 

borznoposredniška družba je v 
novembru s 6,5 odstotka prome
ta na Ljubljanski borzi med vsemi 
članicami zasedla 5. mesto. Na 
borznem trguje dosegla 710 mili
jonov tolarjev prometa in na 
odprtem trgu C še dodatnih 30 
milijonov.

še ne premore dovolj bogate po
nudbe.

Poleg tega se je na tem pod
ročju zgodilo kar nekaj za devizne 
prilive neprijetnih stvari. Sloveni
ja kot da se odreka denarja od 
igralništva, Italijani so uvedli 
bone za cenejši nakup bencina ob 
meji (isto menda pripravljajo še 
Avstrijci), Avstrijci so omejili vnos 
tobačnih izdelkov. Vzrokov za 
manjši devizni priliv je po mnenju 
Združenja za turizem in gostinst
vo še nekaj. Med večjimi je dejav
nost naših turističnih podjetij, ki 
v glavnem organizirajo potovanja 
in letovanja Slovencev v tujini, 
medtem ko na tujih turističnih 
trgih ni skoraj nikogar, ki bi tujce 
pripeljal k nam.

B. D. G.

TRETJINA MALIH JE 
BLOKIRANIH

KRŠKO - Obrtniki opozarjajo, 
da skorajda ni občine, kjer ne bi 
imelo že kar 30 do 40 odstotkov 
vseh malih obratovalnic blokira
nega žiro računa. Moti jih pred
vsem to, da je blokada stoodstot
na samo v malih obratovalnicah, 
medtem ko večjim podjetjem v 
času izplačil plač žiro račun spro
stijo. Tako neenakopravno obrav
navanje hromi delo malih pod
jetij.

BORZNI KOMENTAR

Priložnost zju špekulante
Pravega prometa zelo malo - Nakup državnih obveznic

Kratkoročni in špekulativni 
investitorji so preživeli razburljiv 
borzni teden, poln priložnosti za 
hitre dobičke in nevarnosti za še 
hitrejše izgubljanje. Za tiste z 
dolgoročnejšimi cilji se v resnici 
ni dogajalo nič posebnega. V 
ospredju so bile spet delnice 
Krke, Leka, deloma Petrola in 
občasno še Mercatorja, katerih 
povprečni tečaji so se dnevno 
spreminjali za 2 do 5 odstotkov.

Dnevni prometi so bili brez 
poslov s paketi in aplikacij še 
naprej skromni. Naj to za letošnji 
december pogosto obliko trgo
vanja ponazorim s primerom 
ponedeljkovega trgovanja z del
nicami Leka. Od 312 milijonov 
tolarjev skupnega prometa je ena 
sama borznoposredniška hiša 
prijavila dva svežnja, težka 300 
milijonov, s preostalimi 12 mili
joni pa so se ves dopoldan igrali 
večinoma špekulanti. Prava glo
bina trga Lekovih delnic je bila 
torej samo 12 milijonov tolarjev, 
kar pomeni, da že sleherni malo 
večji nakup ali prodaja povzroča 
veliko rast oziroma padanje cen 
in s tem priložnost za kratkoroč
no hazardiranje.

Pred novim letom lahko še kaj 
popravite v svojem dohodnin
skem in davčnem položaju. Za 
davčno olajšavo je mogoče uve
ljaviti nakup državnih obveznic 
RS02, katerih nominalna vred
nost je vezana na nemško marko, 
borzna cena pa se giblje okrog 111 
odstotkov. To prinaša 5-odstotni 
donos na marko, če jih obdržite 
do njihove zapadlosti (donos do

dospetja). Lahko jih tudi že na
slednje leto spet prodate na borzi 
in dobite donos, ki bo odvisen od 
prodajne cene na borzi.

Na okencih Nove LB je mogo
če dobiti še dve državni obvezni
ci: RS04 in RS09. Prva je veza
na na nemško marko in prinaša 
8-odstotno nominalno obrestno 
mero. Ker jo prodajajo po ceni 
103 odstotke, je njen donos do 
dospetja okrog 7,8-odstoten. Če 
verjamete, da bo v prihodnjem 
letu rast inflacije večja od rasti 
tečaja marke, se boste odločili za 
RS09. Ta ima tolarsko osnovo z 
nominalno obrestno mero TOM 
+ 5,25 odst. Pred nakupom ob
veznic se pri svojem borznem 
posredniku pozanimajte za šte
vilko svojega računa v Klirinško- 
depotni družbi, da vam ga ne bo 
treba plačevati še enkrat.

Davek na kapitalski dobiček 
bo potrebno prijaviti za vse 
letošnje prodaje delnic, ki jih 
niste dobili iz naslova privatiza
cije in katerih lastnik ste manj 
kot 3 leta. Kapitalski dobiček si 
zato lahko precej zmanjšate z 
začasno prodajo in kasnejšim 
ponovnim nakupom tistih del
nic, pri katerih imate trenutno 
izgubo. Realizirani kapitalski 
dobički se namreč zmanjšujejo 
za vrednost realiziranih kapital
skih izgub.

IZTOK PLUT, 
Dolenjska borznoposredniška 

družba, d. o. o.
Novo mesto 

Tel. 068/3718-221, 3718-228 
Fax.: 068/323-552

SKB se šteje za 
domicilno banko
Pričakovani rezultati PE 
Novo mesto v letu 1997

NOVO MESTO - Letošnji re
zultati novomeške poslovne enote 
SKB banke so po besedah direk
torice Marice Škoda na srečanju 
s poslovnimi partnerji v skladu s 
pričakovanimi. Konec leta bo 
bilančna vsota novomeške enote 
že blizu 70 milijonov mark, v 
naložbah enote prevladujejo 
predvsem dolgoročna posojila za 
podjetja, zbranih sredstev pa je 
nekaj manj. PE Novo mesto ima 
na tem območju med pravnimi 
osebami okoli 15-odst. tržni delež, 
med prebivalstvom pa je ta delež 
manjši.

“Na Dolenjskem in v Beli kra
jini imamo zdaj plasiranih za 68 
milijonov mark dolgoročnih in 
kratkoročnih posojil, kar je lep 
prispevek naše poslovne enote pri 
financiranju razvojnih projektov 
in tekočega poslovanja naših ko
mitentov,” pravi Škodova.

AVTOMATOV NE BO 
VEČ V VSAKI LUKNJI

ČATEŽ OB SAVI - K pro
mociji turizma in obogatitvi in
frastrukture za to dejavnost naj 
bi v bodoče precej prispevala 
tudi namenska sredstva od iger 
na srečo. V ta namen naj bi se 
nabralo okrog milijardo tolar
jev; polovico zbranih sredstev 
naj bi ostalo lokalni skupnosti, 
v kateri je igralnica, preostala 
polovica bo namenjena turiz
mu drugod po Sloveniji. Kot je 
nedavno dejal minister za malo 
gospodarstvo in turizem Janko 
Razgoršek, naj bi država po 
novi strategiji razvoja igralni
štva podelila le še štiri večje 
koncesije igralnicam (žive igre 
na srečo) in še okrog 20 konce
sij malim zabaviščem ali ig
ralnim salonom z avtomati. V 
teh bodo lahko imeli od 30 do 
100 igralnih avtomatov. Dru
god bodo avtomati prepove
dani.

• Ob besedi domovina sem se 
prijel za žep. (Štolfa)

Koliko zaslužka s certifikati?
Pametni so certifikate vložili v dobra podjetja - V Krki trikratni zaslužek - Večina je 

bolj zaupala pooblaščenim investicijskim družbam - Kaj bo z njihovo naložbo?

Farmacevtsko podjetje Krka iz Novega mesta že več let osvaja naslov 
nauglednejšega slovenskega podjetja, se ponaša z najvišjim dobičkom 
v preteklem letu in je med prvimi tudi po prihodkih. Nekateri med nami 
so s pametno naložbo v procesu privatizacije postali solastniki tega 
podjetja, toda vsi niso imeli te sreče, zato je uspešnost certifikatskih 
naložb zelo različna, kar lahko razberemo iz tabele.

Uspešna podjetja so pogosto 
zabeležila presežek vloženih cer
tifikatov. Tako so na primer pri 
Istrabenzu jemali okrog 20 odst. 
vložene vrednosti, medtem ko 
smo ves znesek lahko vnovčili pri 
pooblaščenih investicijskih druž
bah, pidih. Po nekaj letih od 
začetka privatizacije so trenutno 
na boljšem tisti, ki so vložili v 
uspešna podjetja. V Krki je cena 
delnice v javni prodaji za certi
fikate dosegla 7.043 tolarjev, pod

jetje pa je vnovčilo nekaj čez 40 
odst. vloženega certifikata. Tako 
smo za 300.000 tolarjev vreden 
certifikat dobili kar 16 delnic, kar 
je znašalo 112.688 tolarjev. Del
nice že kar nekaj časa kotirajo v 
borzni kotaciji A, trenutni enotni 
tečaj pa znaša 21.120 tolarjev, kar 
je trikrat več od cene v javni 
prodaji. To pomeni, da v primeru 
prodaje 16 delnic Krke dobite 
skoraj 340.000 tolarjev. Poleg tega 
vam je na certifikatskem računu

ostalo še 180.000 tolarjev, ki ste 
jih lahko vložili drugam.

Delnice pidov zdaj še ne koti
rajo na borzi, odkupne cene pa so 
v povprečju zelo nizke in redko 
presegajo 20 odst., kar pomeni, da 
bi lastnik 3000 delnic pidov dobil 
le okrog 36.000 tolarjev. Krkine 
delnice so torej vsem delničarjem 
več kot povrnile vloženi znesek. V 
podjetja je certifikate vložilo 
manj kot 10 odst. vseh državlja
nov, večina je bolj zaupala poob
laščenim investicijskim družbam, 
zato so odprta vprašanja okrog 
usode njihovih vložkov, še toliko 
bolj vroča tema.

MATEJ TOMAŽIN

[dolenjski list

Vrednost
delnice
objasni
prodan

odstotek

vnovčevanja

št. delnic

za 300 000 
SIT

vnovčen

znesek

trenutni

tečaj delnic

razmerje med 
enotnim tečajem 

in tečajem iz jasne 
produte

prodajni

znesek 
delnic |

LEK LJ ^ 10.798 SIT 62% 16 172 768 SIT 30.233 SIT 2,80 483.728 SITT
KRKANM 7.043 SIT 40% 16 112 688 SIT 21.120 SIT 3,01 337.920 SIT
DROGA PORT 12.564 SIT 94% 23 288,972 SIT 30 700 SIT 2,44 706.100 SIT
ISTRABENZ KP 1 840 SIT 19% 38 69.920 SIT 3 004 SIT 1,63 114.152 SIT
PETROL U 13,000 SIT 30% 7 91.000 SIT 20 101 SIT 1.62 140.707 SIT
PID 1.000 SIT 100% 300 300 000 SIT 120 SIT 0,12 36.000 SIT

ILIRI KA
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PRIPRAVE ZA VSTOP V EVROPSKO ZVEZO

V ŠENTRUPERTU 
OKROGLA MIZA 
O MLADEM VINU

ŠENTRUPERT - 7. decembra 
Je Društvo vinogradnikov Šentru
pert priredilo v gostilni Vojnovič 
v Slovenski vasi okroglo mizo, na 
kateri je poleg mnogih udeležen- 
?ev sodeloval tudi znani enolog 
inž. Darko Marjetic iz Krškega. V 
^ojem prispevku je poudaril, da 
je moč priti do dobrega vina samo 
z načrtnim delom že v pridelavi, 
zato trt ne smemo preobremenje
vati, kakor se, žal, še vedno doga
ja. Vinogradniki morajo tudi do
jeli, da je potrebno s trgatvijo 
Počakati do dozoritve grozdja, 
sicer kletarsko delo ne more 
doseči pravega učinka. Prehitro 
Potrgano grozdje da lahko le 
prazno in plehko vino. Inž. Mar- 
jetič je dal še več koristnih napot
kov glede bolezni in napak vina, 
Predvsem mladega, ki je še pose
bej občutljivo. Vinogradniško 
društvo je spodbudil, naj nada
ljuje z dosedanjim uspešnim de-

IVAN VOVK

Katastrofalna kmetijska izhodišča
Kaj je pokazal vzorčni popis evropsko primerljivih kmetij - Minister Smrkolj obetal 

vstop v Evropsko zvezo že za leto 2.002 - Papirnato delo čaka tudi kmete

Vzorčni popis 20.000 slovenskih kmetij, ta podvig Statističnega ura
da Republike Slovenije, opravljen v prvih dvajsetih dneh letošnjega 
junija, je pokazal strukturno podobo slovenskega kmetijstva še v slabši 
luči, kot smo jo poznali doslej. Njegova poglavitna značilnost prej ali 
slej ostaja skrajna razdrobljenost posesti in izjemna majhnost 
kmetijskih obratov, ki bo zelo otežila vključevanje v Evropsko zvezo 
(EU), da o nekonkurenčnosti sploh ne govorimo.

{NOVOMEŠKE TRŽNICE
V ponedeljek je bila ponudba na 

rznici spet skromna, branjevke pa 
se bolj resno razmišljajo o protestu, 
uspekcija, ki je poostrila nadzor 

■ prodajo vsega, kar je živalskega 
'zvora, zahteva posebne oglede 
Prostorov in teste živil. Novomešča- 

1 se pritožujejo, da so s tem pri- 
rojsani za kmečke dobrote. Sicer 

Pa so kmetice ponujale kislo repo in 
® Je P° 200 tolarjev kilogram, fižol 

Po 300 do 500, korenje, črno redkev, 
trn!?r?bo 'n kostanj po 200, orehe po 
?U° do 1000, krompir po 50, sad- 
J P° 800, slivovko po 1000, radič 

~u tolarjev, česen po 500 tolar- 
j 'Ikdogram. Za merico motovilca 
J mio treba odšteti 200 tolarjev, za 
korenino peteršilja 50 do 100 tolar- 
jev, por je bil po 350 tolarjev kilo- 
n,, lalotka.P° 300, brstični ohrovt 
P ’00, liter in pol jabolčnega kisa 
mi • 200 tolarjev, suho sadje 600 
nr, rnJmV kdpgram, suhi šopki so bili 
* l- Odarjev, mah po 300 tolarjev, 
opkl teloha po 200 tolarjev itd.

sejmišča
■ JEŽICE - Na sobotnem sejmu 
imeli naprodaj 140 do 3 mesece 

arih prašičev, 75 v starosti 3 do 5 
esecev in 40 starejših. Prvih so 

Prodali 130 po 380 do4IO,drugih 60
d« vcS do 300> tre‘j'h Pa 10 P" 240 

50 tolarjev kilogram žive teže.

Po vzorčnem popisu imajo 
evropsko primerljive slovenske 
družinske kmetije (EPK) v obde
lavi 430.562 ha kmetijskih zem
ljišč, razdeljenih v milijone parcel 
(celotno slovensko kmetijstvo ima 
neverjetnih 5,5 milijona zemlji
ških parcel!). To je skoraj 40.000 
ha manj, kot jih je imelo po kme
tijskem popisu leta 1991. V tem 
času se je zmanjšalo tudi število 
družinskih kmetij (EPK), in sicer 
od 111.951 leta 1991 na 90.612 v 
letošnjem juniju. Da se Slovenija 
naglo zarašča, ker se v slabših

• KMETOVA PROŠNJA OZ. 
VLOGA BO ODLOČILNA - Brez 
registra kmetij, katastra trajnih 
nasadov in gozdov, predvsem pa 
natančnih statističnih podatkov, 
kar vse zahteva izjemno veliko 
dela, ni mogoč vstop v Evropsko 
zvezo. Ker se, kot nam je dejal 
prejšnji teden na novinarski kon
ferenci kmetijski minister Ciril 
Smrkolj, vstop obeta že leta 2002 
ali 2003, je potrebno pohiteti. Več 
papirnatega dela čaka tudi kme
te, ki bodo v Evropski zvezi svoje 
zahtevke do subvencij in direkt
nih plačil lahko uveljavljali le s 
svojimi posamičnimi vlogami oz. 
prošnjami. Za to pa morajo ime
ti natančne podatke o svojih po
vršinah, reji in pridelavi.

pridelovalnih razmerah ne izpla
ča več kmetovati, dokazujejo tudi 
kategorije zemljišč, ki se z izjemo 
intenzivnih sadovnjakov vse zma
njšujejo. Celo vinogradništvo, ki 
zaradi sorazmerno ugodne proda
je vina velja ta čas za najdonos
nejšo kmetijsko panogo, po ob
segu površin nazaduje. Leta 1991 
so družinske kmetije obdelovale 
16.750 ha vinogradov, letos pa le 
še 16.462. Ker se z vinogradništ
vom ukvarjajo tudi ljubitelji, torej

CVIČEK
Knjiga, ki smo jo Dolenjci 

podarili papežu.

Prisrčno poslovno darilo.

Naročite jo lahko na naslovu: 
Zaloiba Magnolija d.o.o., 

Celovška KIH, 1000 Ljubljana, 
ali po tel.: 061/553-775

kmetijski nasveti

Prepoved razvoza gnojevke
Ker dobronamerna opozorila in nasveti agronomske stroke, kaj 

ete naravovarstvenikov, niso zalegla, je ob koncu lanskega leta 
. aCe*a yeljati vladna uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih 

ranil v tla (Uradni list RS št. 68). Ta omejuje količino organskih 
gnoju gnojenje z gnojevko ali gnojnico pa celo povsem pre- 
poveduje v času od 15. novembra do 15. februarja.

ta ukrep je bil potreben, ker so nekateri kmetovalci pretiravali 
intenzivnosti kmetijske pridelave in reje, ki je že škodovala 

aravi, predvsem pa ogrožala podtalnico oz. pitno vodo. Po ure- 
oi je dovoljeno na leto vnesti v hektar kmetijske zemlje toliko 
ar?yrnh gnojil, kolikor se jih na leto pridobi od treh krav, težkih 

po 500 kg, kar označujemo s tremi glavami velike živine (3 GVZ). 
er pa so gnoj, gnojevka ali gnojnica od prašičev in perutnine za 
‘travo nevarnejši, je v tem primeru dovoljena količina za tretji- 

n» manjša, torej 2 GVŽ.
Odločilen ^e-tuc*' ^as uPorabe organskih gnojil. Najbolje jih je 

aorati v zemljo ob jesenski setvi ali pripravi njive za praho, kar 
1 ‘i m vedno izvedljivo. Ker imajo kmetje v pozni jeseni ali zgod- 

Ji zimi več časa za to delo, so ga doslej opravljali brez kakršnihkoli 
^ rokovnih pomislekov, saj je šlo predvsem za hlevski gnoj, ki so 
h yPrenaPolnjenih gnojišč odvažali na njive in ga tam deponira
no! k -*e P°?tav|la na glavo uvedba rešetk, ki je zmanjšala 
na rM ° po nastiliu 'n omogočila večjo delovno storilnost, hkrati 
na •a;a^rnetu gnojevko, to je tekočo mešanico blata in seča, ki

s nn V'—VU“JC “J0110 uporaDo na tien, nasicenin z vodo, prekritih 
k ne.. ° odejo, zmrznjenih ali tako močno nagnjenih, da gnojev- 
ni a ! 8r,0jnica odtekata po površini. Koristi od takega gnojenja 

n i.one, stroški razvoza po razmočenih kolovozih in brezpotju 
p veliki. Za tiste, kijih vsa ta dejstva ne prepričajo, je predvide-

nekmetje, ocenjujejo, da je ta čas 
vseh slovenskih vinogradov 23.012 
ha, kar pa je še vedno mnogo 
manj, kot je v naši državi absolut
nih vinogradniških tal.

Za sodobno kmetijstvo povsem 
neprimerna in nekonkurenčna je 
velikost naših kmetij. Popis je 
pokazal, da ima dve tretjini (66 
odst.) kmetij manj kot 5 ha kme
tijske zemlje, 25 odst. med 5 in 10 
ha in le 9 odst. nad 10 ha. Razum
ljivo je, da tako majhni kmetijski 
obrati ne vzdržijo tržne tekmoval
nosti in nezadržno propadajo. 
Njihovo število se vztrajno manj-

KUVAŠ NAJBOLJŠI 
ČUVAJ DROBNICE
V Slovenijo se počasi, a vz

trajno vrača reja drobnice in 
z njo se povečuje tudi potre
ba po reji ovčarskih in pastir
skih psov. Med njimi so naj
bolj znani nemški, škotski in 
kraški ovčar ter šarplaninec 
in kuvaš. Kot čuvaj tropa se 
je slednji celo najbolj obne
sel. Kuvaš je močan, skladno 
grajen pes, visok do 75 cm in 
težak do 60 kg. Njegova bela 
ali slonokoščena dlaka je 
kratka in skodrana. Če nje
gov lastnik začne pravočasno 
z vzgojo, se razvije v odlič
nega branilca ovc in koz pred 
zvermi in nezaželenimi ob
iskovalci.

ša. Število kmetij, bolje zapisano 
“kmetij”, ki imajo le do 1 hektar 
kmetijske zemlje, se je v teh letih 
celo za pol zmanjšalo. Zvečuje se 
le število kmetij z nad 10 ha 
kmetijske zemlje, vendar dosega 
skupno le številko 8.547.

Zmanjševanju obdelave, ki v 
nekaterih predelih Slovenije 
zavzema že alarmanten obseg, 
zaenkrat še ne sledi manjša reja 
domačih živali. Nasprotno, kljub 
tarnanju o nedonosnosti reje in 
opuščanju govedoreje v hribov
skih krajih seje po letu 1991 reja 
živine v evropsko primerljivih 
kmetijah in kmetijskih podjetjih 
(ki uporabljajo zdaj le še 8 odst. 
kmetijskih zemljišč) celo poveča
la. Podvojila seje reja ovc (zdaj jih 
redimo 52.800), potrojila reja koz, 
nekdanjega simbola revščine 
(20.800), reja konj, goveda in 
prašičev pa je ostala na približno 
enaki ravni.

MARJAN LEGAN

KLETARSKI TEČAJ NA 
ČATEŽU

ČATEŽ PRI TREBNJEM - Vi- 
nogradniško-turistično društvo 
(VTD) Čatež priredi v sodelovanju 
s Kmetijskim inštitutom oz. kmetij
sko svetovalno službo v Novem me
stu 45-urni kletarski tečaj. Tečaj, ki 
ga bodo vodili ugledni strokovnjaki, 
se bo pričel 12. januarja 1998, ob 18. 
uri v gostilni Ravnikar na Čatežu in 
bo potekal ob tej uri 10 dni, in sicer 
ob ponedeljkih, sredah in petkih. 
Novi vinski zakon predvideva, da bo 
moral imeti kletarski tečaj vsak, 
kdor bo hotel stekleničiti vino. Pri
jave sprejemata tudi po telefonu: 
predsednik VTD Čatež Lado Sto
par (48-391) in Stane Ravnikar (48- 
307).

Inž. M. L.

Po Slememnih 
sedaj še 

Travna gora
Projekt CRPOV

RIBNICA - V ribniški občini so 
konec septembra letos zaključili 
uvajalno fazo že drugega projek
ta CRPOV, ki ga financirata mini
strstvo za kmetijstvo in ribniška 
občina. Prvi, s katerim so pričeli 
že leta 1993, poteka na območju 
Slemen v KS Sv. Gregor, v druge
ga pa je vključeno 9 vasi pod 
Travno goro. Projekt je izvajala 
Vitra, Center za uravnotežen raz
voj iz Cerknice, ki je zbrala vse 
dostopne podatke za posamezno 
naselje. Anketirali so vsa zainte
resirana gospodinjstva s celotne
ga projektnega območja, na kate
rem živi skupno 530 ljudi.

Rezultati projekta, ki jih pri 
Vitri ocenjujejo kot razmeroma 
dobre, čeprav so pričakovali boljši 
odziv vaščanov, so pokazali, da so 
na tem območju možnosti in in
teres prebivalcev za razvoj turiz
ma zelo velike. Zato so med pre- 
nostnimi cilji tudi ureditev smuči
šča v Danah, razvoj verskega tu
rizma pri Novi Štifti in pridelava, 
predelava in prodaja biološko ne
oporečne domače hrane in pijače.

M. L.-S.

TRIDESETLETNICA
SODOBNEGA
KMETIJSTVA

GROBLJE PRI DOM
ŽALAH - V prostorih Bio
tehniške fakultete na Rodici 
so te dni počastili 30-letnico 
Sodobnega kmetijstva, osred
nje slovenske kmetijske re
vije, namenjene predvsem 
objavi znanstvenih prispev
kov. Kot so ugotavljali na 
slovesnosti, ki se je je udele
žil tudi kmetijski minister 
Ciril Smrkolj, je revija pod 
vodstvom sedanje odgovorne 
urednice mag. Tatjane Čop 
napredovala predvsem v in
formativnem smislu pa tudi 
po kakovosti objavljenih 
prispevkov. Jubilejne sveča
ne listine za prispevek pri 
izhajanju revije, kije prej 18 
let izhajala pod naslovom 
Socialistično kmetijstvo (in 
gozdarstvo) so ob tej prilož
nosti prejeli dr. Franc Ločni- 
škar, inž. Slavko Gliha in dr. 
Jože Spanring.

• Na Kočevskem je zaraščenost 
že 93-odstotna, v kratkem bodo 
ostale nezaraščene samo še ceste. 
(Žlindra)

EN
HRIBČEK
BOM
KUPIL...

Ureja: dr, Julij Nemanič
Vino in zdravje
Iz najnovejše knjige s tem 
naslovom izpod peresa dr. 

Petra Kapša

V letu 1996 je bila v Parizu 
sprejeta Evropska listina o 
alkoholu. Listino je soglasno 
sprejelo 46 evropskih držav, 
med njimi tudi Slovenija. Listi
na vsebuje pet človekovih pra
vic v odnosu do uživanja alko
holnih pijač.

Etična načela in cilji
1. Vsi ljudje imajo pravico, da 

so v družinskem, družbenem in 
delovnem okolju zavarovani 
pred nesrečami, nasiljem in 
drugimi negativnimi posledi
cami, ki jih povzroča uživanje 
alkohola.

2. Vsi ljudje imajo pravico do 
popolne in resnične informacije 
o zdravstvenih, družinskih in 
socialnih posledicah, ki jih 
povzroča uživanje alkohola. 
Tovrsto izobraževanje se mora 
začeti v čim bolj zgodnjem ob
dobju življenja.

3. Vsi otroci in mladostniki 
imajo pravico odraščati v oko
lju, ki je v največji možni meri 
zavarovano pred negativnimi 
posledicami uživanja alkohola 
in tudi pred reklamiranjem 
alkoholnih pijač.

4. Vsi ljudje, ki uživajo alko
hol na način, ki je zanje tvegan

ali škodljiv, imajo pravico do 
vključitve v proces zdravljenja. 
Enako velja za njihove družin
ske člane.

5. Vsi ljudje, ki ne želijo uži
vati alkohola iz zdravstvenih ali 
drugih razlogov, imajo pravico 
do zaščite pred pritiski pivskega 
okolja. Imajo tudi pravico do 
podpore za svoje nepivsko ve
denje.

Deset strategij za 
uresničevanje spejetih 

načel
1. Seznanjati ljudi s posledi

cami, ki jih povzroča uživanje 
alkohola njihovemu zdravju, 
družini in družbi. S pomočjo 
obsežnih izobraževalnih pro
gramov seznanjati ljudi z učin
kovitimi ukrepi, ki lahko pri
spevajo k zmanjšanju gorja. Ti 
programi naj se začno v čim bolj 
zgodnjem obdobju življenja.

2. Podpirati takšno javno, 
privatno in delovno okolje, ki 
bo zaščiteno pred nesrečami in 
nasiljem ter drugimi negativni
mi posledicami uživanja alko
hola.

3. Sprejeti in izvajati zakone, 
ki bodo učinkovito omejevali 
vožnjo pod vplivom alkohola.

4. Pospeševati zdravje s po
močjo mehanizmov nadziranja 
dostopnosti alkohola (na pri
mer za mlade), ali pa vplivati na 
cene alkoholnih pijač (na pri
mer z obdavčitvijo).

(Nadaljevanje prihodnjič)

“VINO SE VSEKAKOR ŽENI V SLOVENIJI!" - V Sloveniji imamo ve
liko zaslužnih ljudi, ki so na področju vinogradništva in vinarstva naredili 
korake velikanov. Začel se je razcvet na tem področju, in ko razmišljam, 
pravzaprav ne vem, kje se vino rojeva in kje umira, toda ženi se vsekakor 
Sloveniji, je dejala vinska kraljica Katarina Jenžur ob pokušnji letošnjega 
odličnega cvička iz krške vinske kleti v sevniškem hotelu Ajdovec. Cviček 
je postavljen na zavidljivo mesto v Sloveniji. Zasluga gre predvsem majh
ni skupini izkušenih strokovnjakov krške vinske kleti. Enemu izmed teh, 
enologu inž. Zdravku Mastnaku (na levi), jeJenžurjeva iskreno čestitala. 
Na posnetku je še sevniški podjetnik Marjan Šmit. (Foto: P. P.)

HEi.ESA MmjK.iR gospodinjski kotiček
Antioksidanti nas ščitijo

ČAS KOLIN - Zima je čas kolin in marsikje še vedno pravi družinski 
praznik. Dobrote, kot so ocvirki, salame, krvavice, klobase, prekajeno meso 
in ostalo, so namreč še vedno najboljše, če so domače. Zato ni čudno, da 
je v teh dneh na številnih domačijah veselo. Tako kot je bilo pri Stopar- 
jevih v obmejni vasici Vrtača nad Kostanjevico. (Foto: T. G.)

Številni slabi vplivi iz okolja, 
kot so onesnažen zrak, cigaretni 
dim, alkohol, nekatera živila in 
zdravila ter telesni in duševni 
stres, lahko izzovejo v našem 
telesu povečano nastajanje reak
tivnih spojin - prostih radikalov. 
Ti postanejo škodljivi, če jih je 
preveč. Posledica je zmanjšana 
odpornost organizma, različne 
bolezni srca in ožilja, nastanek 
sive mrene, pospešeni procesi 
staranja in povečana možnost za 
razvoj rakastih obolenj.

Snovi, ki ščitijo naše telo pred 
prostimi radikali, imenujemo an
tioksidanti. Najpomembnejši an
tioksidanti so beta karotin - 
predstopnja vitamina A, askor
binska kislina - vitamin C, alfa 
tokoferol - vitamin E, selen, fla- 
vonoidi in še nekateri drugi. Beta 
karotin je zelo pomemben za 
tvorbo očesnega pigmenta, za 
ohranjanje zdravja kože in sluz
nic, za pravilno rast kosti in za 
normalen razvoj ploda. Prav tako 
nas varuje tudi askorbinska kisli
na - vitamin C, ki je zelo občutljiv 
za vodo, toploto, zrak in alkalije, 
zato med kuhanjem propade. V 
našem telesu vitamin C sodeluje

E

pri nastajanju protiteles, pri 
presnovi folijske kisline, pomem
bne za tvorbo krvi, in pri drugih 
procesih. Močno natioksidantno 
sredstvo je tudi alfa tokoferol - 
vitamin E, ki preprečuje, da bi se 
maščobe pod vplivom prostih 
radikala oksidirale, in tako 
varuje žilno steno. Vitamin E se 
uporablja za preprečevanje ate
roskleroze, degeneracije živcev 
in mišic. Med mikroelementi je 
selen, ki je tudi kot antioksidant 
lotreben za naše telo. Če je pre- 

.irana uravnotežena, ne primanj
kuje selena. Kot dodatek hrani 
pa se priporoča vsem, ki jedo 
neuravnoteženo prehrano, vege
tarijancem, kadilcem in starejšim 
osebam.

Flavonoidi so postali pomem
bni, odkar so ugotovili, da zmer
no uživanje rdečega vina zmanj
ša pogostost srčne kapi. Če 
hočemo s hrano použiti cimveč 
antioksidantov, moramo uživati 
rdeče grozdje, rdečo in rumeno 
čebulo, zelje, cvetačo, brokole, 
surov česen, olivno olje, listnato 
zelenjavo temnozelene barve, 
rdeče pomaranče, sadje namesto 
soka, korenje, krompir in bučke.

DOLENJSKI LIST



Lahko noč, smeh
Izšla je četrta Doklova knjiga 

dolenjskih anekdot
NOVO MESTO - Upokoje

ni novinar in publicist Slavko 
Dokl neutrudno zbira anek
dote in šaljive prigode, pove- , 
zane z ljudmi, živečimi od 
Suhe krajine do strmih poboč
jih Gorjancev in onkraj njih. 
Iz zajetnega kupa okoli 500 
zbranih različnih anekdot in 
prigod, ki pa še vedno občasno 
naraste za kakšno novo pri
godo, je Dokl pripravil izbor že 
za tri knjižice, ki so izšle od 
leta 1995piri založbi Erro, četr
ta pa se je trojici pridružila 
pred kratkim z naslovom Lah
ko noč, smeh. Kot pravi avtor, 
tako počasi zaključuje zastav
ljeni načrt, saj ga čaka samo 
še izid zadnje, pete knjižice, ki 
bo pod naslovom Nasvidenje, 
smeh, zaokrožila zbirko anek
dot in prigod dolenjskih ljudi.

Četrto knjižico je med bral
ce pospremil z uvodno besedo 
Marjan Legan, ki se je pred
vsem zamislil nad dejstvom, 
da so se ljudje včasih, ko je 
bilo življenje nedvomno trše 
kot zdaj, znali bolj od srca 
nasmejati in so bili bolj duho
viti. Da je res tako, potrjuje 
tudi ta Doklova knjižica oziro
ma več kot 130 zapisanih 
anekdot in prigod, ki so se 
pripetile bolj in manj znanim 
Dolenjcem iz Žužemberka, 
Kostanjevice, Novega mesta, 
Šentjerneja in drugih krajev. 
Nekatere so prav posrečene in 
duhovite, druge manj, a v ce
loti gre za prijetno in lahkotno 
branje, ki bralcu poleg čiste za
bave prinaša tudi nekatera 
vedenja o naši bližnji pretek
losti ter mu ponuja drobce 
utripa življenja v dolenjskih 
krajih pred desetletji. Anek
dote so opremljene z ilustraci
jami Bogdana Breznika.

Doklu gre priznanje za oprav
ljeno delo, vendar pa ob vsem 
trudu njegove knjižice vendar
le ostajajo predvsem gradivo, 
ki bo šele po temeljitejšem vse
binskem pretresu, ureditvi, 
popravkih nekaterih nerod
nosti (npr.: Tintorettova slika 
ni na oboku kapiteljske cerk
ve!) in z dodatnimi biografski
mi ter drugimi podatki dobila 
zares žlahtno težo.

M. MARKELJ

LUTKOVNA PRAVLJICA
NOVO MESTO - Danes, 18. de

cembra, bo v Domu kulture ob 16.30 
nastopilo Lutkovno gledališče Fru
fru s pravljico Ele Peroci Moj dežnik 
je lahko balon. Gledališče je za ani- 
matorski dosežek na tej predstavi 
prejelo priznanje letošnjega lutkov
nega festivala Klemenčičevi dnevi.

GODALNI BOŽIČNI 
KONCERT

OTOČEC - Novomeški godalni 
orkester bo pod vodstvom Zdravka 
Hribarja v petek, 19. decembra, ob 
19. uri v župnijski cerkvi sv. Petra na 
Otočcu izvedel božični koncert. V 
programu je poleg skladb Fibicha, 
Bacha, Griega in Ipavca tudi več 
znanih in priljubljenih božičnih 
pesmi domačih in tujih avtorjev.

PLETARSKA 
DELAVNICA ODPADE
NOVO MESTO - Dolenjski mu

zej sporoča, da pletarska delavnica, 
ki naj bi bila v okviru Veselega de
cembra v Dolenjskem muzeju 23. in 
24. decembra, zaradi bolezni od
pade. Na sporedu bo prihodnje leto.

KIPARSKA RAZSTAVA 
NA OTOČCU

OTOČEC - V prostorih gradu 
Otočec so od danes, 18. decembra, 
naprej na ogled umetniška dela ki
parja Petra Veneta iz Sevnice. 
Razstava nosi naziv Ljubezen v lesu.

Drobec muzeja na domači polici
Kopije muzejskih predmetov kot spominek ali darilo širijo vednost o naši kulturni 

dediščini • Ponudba Dolenjskega muzeja je pestra - Nakit s Kapiteljske njive

NOVO MESTO - V slovenskih muzejih in galerijah je shranjena 
dragocena kulturna dediščina, ki jo lahko spoznavamo na občasnih 
in stalnih razstavah, muzeji pa se ob tem trudijo, da bi zanimivosti iz 
svojih depojev ponudili tudi na bolj “potrošniški” način, kot replike 
ali kopije muzejskih predmetov, ki jih obiskovalci lahko kupijo v muzej
skih trgovinah za spominek, okras stanovanja ali kot darilo. l\idi na 
tak način se utrjuje in širi vednost o naši kulturni dediščini.

Dolenjski muzej v Novem me
stu podobno kot drugi muzeji skr
bi, da imajo njegovi obiskovalci 
ne samo kaj videti, ampak si lah
ko tudi kaj kupijo. Če ne omenja
mo številnih publikacij, katalo
gov, knjižic, razglednic in podob
nega tiskanega gradiva, so poseb
nega zanimanja vredne replike in 
kopije muzejskih predmetov. Kot 
je povedal direktor Zdenko Pi- 
celj, v Dolenjskem muzeju že vr
sto let skrbe za izdelavo kopij, se 
pravi za natančne posnetke staro-

zgodovinskih časov, ponudba te 
vrste pa je zdaj bogatejša za pet 
novih kopij: treh fibul, zapestnice 
in prstana. Bronaste izvirnike so 
izkopali na Kapiteljski njivi, zdaj 
že svetovno znanem arheološkem 
najdišču, kopije pa so narejene v 
srebru in tako primerne predvsem 
kot vrednejša darila. Ročno jih 
izdeluje Anita Planinšek, zlatarka 
iz Celja. Posebnost med temi ko
pijami je masivna fibula s konjsko 
glavo. Novost v sedanji ponudbi, 
vezani na veliko razstavo najdb s 
Kapiteljske njive, so še izvirne 
grafike, ki jih je po motivih z or- 
namentirane situle s Kapiteljske 
njive izdelala slikarka Svetlana 
Rodič Jakimovski.

Zdenko Picelj pravi, da tudi 
dražje kopije ne ostajajo na zalo
gi, izkupiček od njihove prodaje 
pa v Dolenjskem muzeju usmer
jajo nazaj v tovrstno promocijo 
muzeja in kulturne dediščine.

M. MARKELJ

KVARTET BIG BEN 
V KAPITLJU

NOVO MESTO - Jutri, 19. de
cembra, bo v kapiteljski cerkvi na
stopil kvartet Big Ben z božičnimi in 
črnskimi duhovnimi pesmimi. Vstop
nice so naprodaj v proštiji.

SREČANJE IMETNIKOV
MUZEJSKE KARTICE
NOVO MESTO - Dolenjski mu

zej pripravlja v petek, 19. decembra, 
srečanje imetnikov muzejske kar
tice. Srečanje bo ob 17. uri v galeri
ji muzeja.

MALA ENCIKLOPEDIJA EZOTERIKE- V knjigami Mladinske knjigi 
v Novem mestu se je prejšnjo sredo, 10. decembra, predstavila založbi 
Domus s svojimi najnovejšimi knjižnimi novostmi. Kot je povedala ured
nica Nataša Skrt Kos, je pri Domusu izšlo več knjig, ki obravnavajo alter
nativne načine zdravljenja in nove načine kakovostnega življenja, poseb
nost pa je izvirno delo slovenskega zdravnika Gorazda Gaveza Mala en
ciklopedija ezoterike. V nji so v abecedno urejenih obsežnejših geslih prika
zane alternativne oblike zdravljenja, parapsihološki pojavi, boljši načinj 
življenja in nove ideje. Avtor seje pri pisanju naslonil na tuje vire, vključi 
pa je tudi dogajanja pri nas ter tako zaoral ledino tovrstnega pisanja pn 
nas. Na sliki (z desne proti levi): vodja Knjigarne Janez Brulc, urednici 
Domusa Nataša Skrt Kos in komercialni direktor Boštjan Pevec. (Foto: 
MiM)

Roman z družbenega roba
Pisatelj Andrej Morovič je v Knjižnici Mirana Jarca v 

Novem mestu predstavil svoj roman Vladarka

NAJDRAŽJA KOPIJA - Direktor 
Dolenjskega muzeja Zdenko Picelj 
s srebrno kopijo masivne bronaste 
fibule.

davnega nakita, posodja in drugih 
predmetov. Za razliko od navad
nih muzejskih spominkov in rep
lik imajo kopije certifikat z vsemi 
podatki o predmetu, izdelati pa 
jih smejo največ sto. Doslej so se 
odločali predvsem za kopije arhe
oloških najdb, lani pa so prvič 
ponudili tudi kopijo umetniškega 
železnega liva - svečnik iz nekda
nje Dvorske železarne. Obisko
valci muzeja so pokazali veliko za
nimanja za kopije nakita iz pra-

Slovenski Čeh
160-letnica rojstva glasbenika 

Antona Foersterja

NOVO MESTO - V soboto bo 
minilo natanko 160 let od rojstva 
skladatelja, organista in pianista 
Antona Foersterja. Umetnik je po 
rodu sicer Čeh, vendar pa je od leta 
1867, ko je kot tridesetletni glasbe
nik prišel v Ljubljano za pevovodjo 
Narodne čitalnice in poučevat v 
semenišče in gimnazijo, daroval vse 
svoje glasbene moči slovenski glas
bi. Med drugim je bil 41 let vodja 
stolnega glasbenega kora, ustano
vitelj in vodja Orglarske šole, ured
nik glasbenih prilog Cerkvenega 
glasnika, pisec pedagoških priroč
nikov in skladatelj. Poleg številnih 
cerkvenih in posvetnih skladb je 
napisal tudi še zdaj priljubljeno slo
vensko opero Gorenjski slavček. 
Foersterjevo življenje je povezano 
tudi z Novim mestom, saj je tu 
preživel zadnjih devet let svojega 
življenja. Umrl je leta 1926, poko
pan pa je v Ljubljani.

OBLJUBITI
NOVO MESTO - Malo mestno 

gledališče je ob 750-letnici Kosta
njevice pripravilo gledališki projekt 
Ob-ljubiti. Predstava bo v Novem 
mestu v petek, 19. decembra, ob 20. 
uri v večnamenski dvorani Kul
turnega centra Janeza Trdine.

BOŽIČNO-NOVOLETNI
KONCERTI

ČRNOMEU - Učenci tukajšnje 
glasbene šole in njenih dveh pod
ružnic v Metliki in Semiču se pri
pravljajo na božično-novoletne kon
certe, ki bodo v četrtek, 18. decem
bra, ob 16. uri v Domu upokojencev 
v Semiču, v ponedeljek, 22. decem
bra, ob 17. uri v Ganglovem raz
stavišču v Metliki in v torek, 23. de
cembra, ob 17. uri v Kulturnem 
domu v Črnomlju.

NOVO MESTO - Andrej Mo
rovič spada med tiste slovenske 
pisatelje, ki so v slovensko litera
turo prinesli utrip svetovne urba
ne subkulture, svet droge, prosti
tucije, kriminala, potepuštva in 
družbenih marginalcev. Kot ne
miren in radoveden duh je Moro
vič prepotoval vse celine tega sve
ta, dolga leta živel v nekdanjem 
Zahodnem Berlinu in na lastni 
koži skusil veliko tega, kar v svoji 
kratki prozi in romanih opisuje. 
Doslej je izdal že sedem knjig, 
najnovejša med njimi pa je roman 
Vladarka, ki gaje izdala študent
ska založba Beletrina. S tem zani
mivim avtorjem in urednikom 
založbe Mitjem Čaterjem se je 
bilo mogoče srečati prejšnji petek, 
12. decembra, zvečer v Knjižnici 
Mirana Jarca, vendar je to prilož
nost, kot je za Novo mesto že 
običajno, izrabilo le malo poslu

šalcev. Gosta večera in voditelji
ca pogovora Jadranka Matič Zu
pančič so se kljub temu potrudili.

Morovič (omenimo mimogre
de, da je predšolska otroška leta 
preživel v Novem mestu) se je 
razgovoril predvsem o svojem 
najnovejšem romanu Vladarka. 
Pisal ga je razmeroma dolgo, 
pobudo zanj pa je dobil v oseb
nem znanstvu z neko Berlinčan- 
ko, ki mu je pripovedovala sočne 
zgodbe iz svojega življenja, naj
prej v prijateljskih pogovorih, 
potem pa v pogovorih, načrtova
nih kot zbiranje gradiva za knjigo. 
Posebnost berlinske gospe so bile 
njene izkušnje “domine”, kot se v 
žargonu reče tistim, ki s poniže
vanjem zadovoljujejo svoje mazo
histične stranke. V knjigi je tako 
veliko sadomazohističnih zgodb, 
ki pa jim avtor ni dal osrednjega 
poudarka. S posegom domišljij
skih vstavkov je izpisal zanimivo 
življenjsko zgodbo.

M. MARKELJ

KONCERT DVEH ZBOROV- V osnovni šole Brusnice je Ženski pevski 
zbor turističnega društva Ratež minuli petek, 12. decembra, zvečer pripravi' 
letni konceert, na katerem je pod vodstvom Romane Križman pokazal, kaj 
je v dveh letih svojega delovanja dosegel. Pevke so poslušalce popeljali 
predvsem v svet slovenske ljudske in umetne glasbe, odgrnile pa so tud1 
pogled na svet štiri stoletja stare glasbe in črnske duhovne pesmi. Gostji 
rateških pevk so bili člani moškega pevskega zbora Ruperčvrh, ki so pod 
vodstvom Petra Ciglerja odpeli štiri pesmi. Na sliki: rateške pevke med na
stopom. (Foto: MiM)

božični koncert Glas harmonike
TREBNJE - Učenci in učitelji ___________________________ ^

Glasbene šole so v torek, 16. decem
bra, zvečer v predavalnici osnovne 
šole izvedli božični koncert ko
mornih skupin.

Andrej Morovič na predstavitvi v 
Novem mestu.

Uspešni Ave
Koncert Komornega zbora 

Ave v Novem mestu

NOVO MESTO - V torek, 16. 
decembra, zvečer se je v veliki dvo
rani Kulturnega centra Janeza Trdi
ne na celovečernem koncertu pred
stavil doma in na tujem vse bolj 
uveljavljeni komorni zbor Ave iz 
Ljubljane. Pod vodstvom dirigenta 
Andraža Hauptmana je zbor odpel 
pester izbor starejših in novejših 
umetnih sklad ter priredb sloven
skih ljudskih in črnskih duhovnih 
pesmi.

Vokalna skupina Ave je bila 
ustanovljena leta 1984 v župniji 
Ljubljana-Vič. Z zagnanostjo mla
dih pevcev, trdim delom, pristno 
ljubeznijo do glasbe in seveda pod 
zanesljivim Hauptmanovim vodst
vom je skupina rasla številčno in 
kakovostno ter se vzpela v sam vrh 
slovenske in evropske vokalne glas
be. Enega od največjih uspehov na 
zahtevnih zborovskih tekmovanjih 
doma in v svetu so pevci zabeležili 
lani na 35. mednarodnem tekmo
vanju C. A. Seghizzi v italijanski 
Gorici, kjer so osvojili kar sedem 
odličij, ter v Atenah, kjer so osvojili 
grand prix in laskav naslov “zbor 
sveta". Ave je tudi dobitnik nagrade 
Prešernovega sklada.

Predvsem neuveljavljeni
Marta Račečič pripravlja v okviru podjetja Arhitekton 

razstave zlasti nepoznanih dolenjskih ustvarjalcev

NOVO MESTO - Organizi
ranje in pripravljanje različnih, v 
glavnem slikarskih razstav je ena 
od dejavnosti družinskega pod
jetja Arhitekton, ki jo vodi diplo
mirana arhitektka Marta Rače
čič. Podjetje deluje pet let, Rači- 
čeva pa je svojo prvo razstavo pri
pravila že prej, leta 1990. “To je 
bila razstava novomeških študen
tov arhitekture v prostorih SDK. 
Uspela je in prenesli smo jo celo 
v pobrateno mesto Langenha- 
gen,” se spominja začetkov. Do 
zdaj je pripravila že okrog štiri
indvajset razstav.

Tega seje lotila iz zelo prepro
stega razloga. “Poznam veliko 
ustvarjalnih ljudi, ki pa so še nez
nani in nimajo priložnosti ali 
možnosti za razstavljanje. Na ta

Marta Račečič

način jim pomagam pri njihovem 
uveljavljanju,” je razložila in pou
darila, da imajo prednost pred
vsem domači ljubiteljski ali aka
demsko izobraženi slikarji. Umet
nike za razstave je izbirala iz za
kladnice svojih poznanstev, vese
la pa je bila tudi vsake druge 
pobude.

Od leta 1995 dobro sodeluje 
predvsem s Splošno bolnišnico 
Novo mesto in direktorjem dr. 
Tonetom Starcem. Vsako leto s 
približno petimi likovnimi razsta
vami poskrbi, da imajo obiskoval
ci bolnišnične jedilnice, ki še 
zdaleč niso le njeni uslužbenci, 
kaj lepega videti. Trenutno so tu 
na ogled dela mariborske slikarke 
Milene Pavlin-Houške, za kultur
ni praznik pa se bo s slikarskimi 
deli predstavila Novomeščanka 
Danja Bajc. Dve leti pripravlja 
razstave tudi v gostilni Prešeren 
v Kronovem.

Priprava razstave ni enostavno 
delo. “Najprej je treba najti av
torja. Ta ponavadi sam izbere 
dela, ki jih skupaj postaviva v 
prostor, včasih pa jih tudi sama. 
Ob otvoritvi poleg kulturnega 
programa skoraj vedno poskrbi
mo za strokovno oceno umetni
kovega dela, pri čemer nam dosti
krat pomaga kustos Dolenjskega 
muzeja Jožef Matijevič, včasih pa 
ima besedo tudi sam slikar,” je 
pripovedovala Račičeva, ki se 
sama ne loteva ocenjevanja. “Tru
dim pa se, da je razstava obliko
vana čimbolj v skladu s prosto
rom. To, kar počnem, je nekaj 
lepega v mojem življenju in prav 
presenečena sem, koliko ust
varjalnih in prijaznih ljudi živi v 
našem okolju. Prav je, da sc pred
stavijo tudi drugim.”

L. MURN

V nedeljo prvič v Krški jami

KRKA - V nedeljo, 21. decern; 
bra, bo ob 13.30 v Krški jami prv' 
božično-novoletni koncert mladil1 
glasbenikov, članov Društva har- 
monikarjev Krka, ki deluje v kvi' 
ru ZKD občin Dobrepolje, Gro
suplje in Ivančna Gorica. “Našj 
harmonikarji bodo pripravil' 
nekaj za to priložnost primernih 
pesmi in če bo odziv dober, bo 
koncert, ki ga organiziramo l 
domačim turističnim društvom, 
postal tradicionalen,” je razkril 
načrte predsednik društva Stane 
Černe, učitelj klavirske harmoni
ke in električnih klaviatur na 
Glasbeni šoli Grosuplje.

Harmonika kot inštrument 
postaja za mlade vse bolj zanimi
va. To kaže tudi starost članov pet 
let obstoječega društva, ki imajo 
od sedem do petindvajset let, pri
hajajo pa ne samo iz ivanške 
občine, ampak tudi iz sosedjih: 
novomeške, trebanjske, grosupe
ljske in dobrepoljske. Harmoni
ko, večina ‘ frajtonarico”, vsi igra
jo ljubiteljsko, pa ne le v svoje ve
selje, saj z njo marsikdaj popestri
jo različne prireditve. Kot je po
vedal Černe, pripravlja društvo

Stane Černe z enim od hormoni- 
karjev

tradicionalne revije harmonikar
jev v Krkinem zadružnem domo. 
kjer gre izključno za predstavitev; 
vsako prvo nedeljo v juliju pa sko
paj s tekmovanjem za pokal Krke 
organizirajo izbirno tekmovanje 
za zlato harmoniko Ljubečne.

L. M-
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K SODNIKU TUDI NATAKA

LA - V torek, 9. decembra, so 
Policisti iz Metlike do iztreznitve 
Pridržali vinjenega 38-letnega I. K. 
n * °ka, ki je v gostinskem lokalu 
u?s na Primostku kršil javni red in 
mir. Zagovarjati se bo moral pred 
sodnikom za prekrške, tja pa bo 

tudi natakarica, ki je točila 
alkohol vinjenim osebam.
.. Zasegli pištolo - v četrtek, 

l- decembra, so policisti 54-letne- 
mu A. M. iz Sečjega sela zasegli 8 
nabojev in samokres, za katerega 
sicer ima orožni list, zasegli pa so ga 
?ato>. ker je utemeljeno osumljen 
aznivega dejanja ogrožanja var- 

saj je istega dne okoli 12. ure 
j^iem selu z orožjem grozil T. M,-

tcdPlicista' bi bila rada 
IEPENA?” - V sredo, 10. decem-
[f: .ne,kai Pred polnočjo je šla 

P *cijska patrulja na kraj kršitve 
.yne8a reda in miru v stanovanjsko 

niso v Brežicah. Ko je kršitelj opa- 
n Pojieista, je začel nanju kričati, 
P kaj ste prišla in če bi bila rada 
lepena. Čeprav sta moža v modrem 
l, x petnega D. S. pomiriti, se 

„ b0'l razburil in ju hotel na- 
nrfS '.teista sta ga obvladala in ga 
^peljala na policijsko postajo, 
alt -ie P°kazal 2,26 promila 

j’ Možak se bo zagovarjal 
^ c^JjPdnikom za prekrške.

8TRAŠILS PUŠKO -V nedeljo, 
A . eecmbra, zvečer je policist na 

ezu ob Savi na parkirišču gostil- 
D .?Paz‘l občana, ki je imel v roki 
nji- °> nato pa jo je spravil v prtljaž
ni . ^Vta 'n “d^el nazaj v lokal. Poli-

5°-leetneTa HPMU8°‘ovil’xdaza , e8a H. M. iz Hrvaške, ki je
mM°i.e,n v Rrežicah, dovoljenja za 
malokalibrsko puško pa nima. Zato 

0 srečal s sodnikom za prekrške.

PRETEPALA otroke
NOVO MESTO - V soboto in 

V nedeljo, 13. in 14. decembra, so 
Policisti do iztreznitve pridržali 

“♦-letno R. V. iz Učakovcev, ki je 
orna vinjena razgrajala, grozila 

ln pretepala otroke. Zagovarjati 
se bo morala pred sodnikom za 
Prekrške.

trčil v drevo

d^^ONOG-V četrtek, 11. 
I emkra> ob 15. uri je 34-letni
avt ,Z ? IZ HudeJ vozil osebni 
n ® s rrebelnega proti Mokro-
n8uNa Gubčevi cesti v Mokro- 

lezaradi neprimerne hitro- 
trčiiZ8libl oblast nad vozilom in

TAT v mrliški vežici

rwx?0LENJSKE toplice - v
nri« december je nekdo
ve*;6 v nedograjeno mrliško 
ukrLn ,vcI?oleniskit' Toplicah in 
ra7|-v e,5 bakrenih odtočnih cevi 
kom xrh dolžin z okrasnim kotlič- 
išč^L-anec, ki ga policisti še 
st nJ0|’Je ^ tem krajevno skupno- 
400 “^'^''ke Toplice oškodoval za

VLOMILI V ŠTIRI 
STANOVANJA

NOVO MESTO - V torek, 
9- decembra, dopoldne je 
nekdo vlomil v štiri stano
vanja v stanovanjskem blo
ku na Seidlovi cesti 34 v No
vem mestu. Neznanec je iskal 
vrednejše predmete po oma
rah in predalih ter ukradel 
zlatnino, ročno uro, dve us- 
nejni jakni in 800 mark. Vse 
»iri lastnike stanovanj je 
!»xZ"anec’ ki tt» policisti še 
ščejo, z vlomi in odnesenimi 

Predmeti oškodoval za 280 
tisočakov.

Nova stavba vseljiva drugo leto
UNZ Novo mesto se bo lahko v novo stavbo v Bršljinu selila prihodnje leto - Čeprav 
prometa vse več, varnostne razmere še obvladljive - Polovica več ilegalcev kot lani

NOVO MESTO - Prejšnjo sredo so se na delovnem obisku v Novem 
mestu mudili direktor policije Stanislav Veniger, direktor kriminali
stične službe Marjan Pogačnik in državni sekretar v ministrstvu za 
notranje zadeve Borut Likar. Z načelnikom UNZ Francijem Povšetom 
in vodilnimi so se pogovarjali o usmeritvah za delo policije v prihod
njem obdobju, beseda pa je tekla tudi o težavah, ki pestijo Dolenjsko 
in Belo krajino.

Kot kaže, naj bi se uprava za 
notranje zadeve Novo mesto pri
hodnje leto selila v novo stavbo v 
Bršljinu. Predlog proračuna za 
prihodnje leto, ki v državnem zbo
ru čaka na obravnavo, namreč 
predvideva sredstva za to investi
cijo, a kot je povedal Borut Likar,

Na magistralni cesti št. 1 je pro
meta vse več, in kot pravi Borut 
Likar, policija varnost še obva- 
duje, hkrati pa opozarja, da vse 
večja gostota prometa na tej mar
sikje dotrajani cesti ne sme biti

PREVENTIVA 
SEVNIŠKIH GASILCEV

SEVNICA - Prostovoljno gasil
sko društvo Sevnica je do 2. de
cembra opravilo 48 intervencij, 
pri čemer so prevladovale tehnič
ne intervencije ob prometnih ne
srečah. Med vzroki za 9 požarov 
v gospodinjstvih pa so prevlado
vali neustrezni dimovodi in elek
trična napeljava. Sevniški gasilci 
skušajo predvsem s preventivno 
dejavnostjo - ne le ob mesecu 
požarne varnosti - zmanjšati števi
lo požarov, in kot kaže statistika, 
jim to dobro uspeva. Po besedah 
poveljnika PGD Sevnica Janka 
Stoparja so s pomočjo sevniške 
policije na cestah zaustavili in 
pregledovali opremljenost 21 
vozil z gasilniki. Eno vozilo tega 
aparata sploh ni imelo, 9 pa je bilo 
nepregledanih. Kar 13 voznikov 
ni znalo ravnati z gasilnikom! 20. 
in 21. decembra bodo sevniški 
gasilci opravili preventivne pre
glede po gospodinjstivh v Podgo
rici, Orešju nad Sevnico in na 
Metnem Vrhu.

V ŠENTJERNEJU 
GORELO

ŠENTJERNEJ-V soboto, 
13. decembra, okoli 4. ure je 
zagorelo v delavnici stano
vanjske hiše, ki je last Vilje
ma Petelina iz Šentjerneja. V 
kletnih prostorih hiše ima 
lastnikov zet Roman Račič 
tiskarno za ofTset tiskanje. 
Ogenj je uničil stroj za ti
skanje, stroj za razrez tisko
vin in drugo opremo. Požar, 
ki so ga pogasili domači, so
sedje ter prostovoljni gasilci 
iz Šentjerneja, Maharovca 
in Doleivje Stare vasi, je po 
vsej verjetnosti nastal zara
di kratkega stika v električni 
omarici oziroma na električ
ni komandni plošči za ti
skarske stroje in opremo. 
Škode je za 2,5 milijona to
larjev.

NOVA
PROTIVLOMNA

NAPRAVA
Nizozemsko podjetje Stra- 

tus je pred časom predstavi
lo novo protivlomno napravo 
ST-25. Po aktiviranju začne 
aparat proizvajati zelo gosto 
suho meglo in v manj kot pol 
minute je vidljivost zmanjša
na na 30 do 40 cm. Vlomilec 
običajno po aktiviranju te na
prave pobegne ali pa izgubi 
orientacijo, tako da ga polici
ja le še prime. Aparat deluje 
ne glede na izpad električne 
energije, odstranitev megle 
pa ni težka. Ker bo del proiz
vodnje teh aparatov potekal 
tudi v Sloveniji, bo redna 
prodaja stekla istočasno v 
Nemčiji, Sloveniji in na Ni
zozemskem. V Sloveniji bo 
aparate prodajala družba TU- 
Val Domžale.

A. O.
Domžale

MLADOLETNIKOMA 
PONUJALA TRAVO

NOVO MESTO - 19-letna P. B. 
iz Novega mesta je utemeljeno 
osumljena, da je v petek, 12. de
cembra, okoli 20. ure v lokalu 
Črni baron v Novem mestu dva 
mladoletnika povabila iz lokala in 
jima ponudila marihuano. Policist 
je naletel nanje, ko so skupaj 
kadili joint. Zoper osumljenko bo 
podana kazenska ovadba.

IZ MINISTRSTVA V NOVEM MESTU - Prejšnjo sredo so se v Novem 
mestu mudili direktor kriminalistične službe Marjan Pogačnik (prvi z leve 
ob načelniku UNZ Novo mesto Franciju Povšetu), državni sekretar Borut 
Likar in direktor policije Stanislav Veniger. (Foto: T. G.)

stavba še ne bo povsem končana.
Denarja bo pač toliko, da bo mož
na selitev. V ministrstvu bodo dali 
pod natančen drobnogled tudi 
posledice varčevalnih ukrepov, 
saj je možno, da policija ne bo 
mogla biti več tako uspešna kot 
doslej.

NEUBOGLJIVI ŠOFER 
V ZID

NOVO MESTO - V soboto, 13. 
decembra, nekaj po polnoči so poli
cisti na Prešernovem trgu ustavili 
20-letnega voznika osebnega avta I. 
N. iz Novega mesta, ker je kršil cest
noprometne predpise. Ker je alko
test pokazal 2,15promila alkohola, 
so mu vzeli vozniško dovoljenje in 
mu nadaljno vožnjo prepovedali, 
vendar se tega ni držal. Odpeljal je 
naprej, vendar je preveč tiščal na 
stopalko za plin, tako da ga je v 
križišču Trdinove in Gubčeve ulice 
na spolzki cesti zaneslo v oporni 
zid. Policisti so ga pridržali, zago
varjati pa se bo mora! pred sodni
kom za prekrške.

• Na meji s Hrvaško in Madžar
sko je bilo letos kar za polovico 
več prijetih ilegalcev, a dejstvo je, 
da se s povečano migracijo z 
vzhoda na zahod srečuje tudi 
ostala Evropa. Kot kažejo pri
merjave podatkov s sosednjimi 
državami, je slovenska policija, 
kar se ilegalcev tiče, učinkovita.

zgolj skrb ministrstva za notranje 
zadeve. m _

T. G.

NOVOLETNI KOLEDARJI 
ZA NAKUP VOZILA

RIBNICA - Tudi letos bodo na 
vrata potrkali ribniški gasilci in 
nadaljevali pred tremi leti začeto 
novoletno akcijo “Koledar v vsa
ko gospodinjstvo”. Pri delu potre
bujejo sodobno reševalno tehniko 
in novo vozilo za hiter prevoz lju
di. Vozilo bodo dobili februarja 
prihodnje leto, zanj bodo morali 
zbrati 4,8 milijona tolarjev, doslej 
pa so zbrali 1,8 milijona tolarjev.

Pokanje le nekaj 
dni pred in 

po novem letu
Precej omejitev

Pred nami so novoletni 
prazniki in spet je tu čas 
množičnega metanja petard 
in uporabe drugih piroteh
ničnih sredstev. Ce je takšno 
početje nekaterim v zabavo, 
je za večino državljanov ne
prijetno in pomeni nasilje 
nad ljudmi. Nepremišljena, 
neprevidna in objestna upo
raba pirotehničnih izdelkov 
pogosto povzroča telesne j 
poškodbe, vznemirja ljudi in 
živali. Policisti bodo tudi 
letos storili vse, kar lahko, da 
omejijo nezakonito uporabo 
le-teh.

Dosledno bodo ukrepali 
proti vsem, ki bodo metali

* Sicer pa ne pozabite: po
kanje je dovoljeno le med 26. 
decembrom in 2. januarjem, 
pa še to na mestih stran od 
ljudi in živali.

petarde oziroma uporabljali 
druge pirotehnične izdelke, 
kjer to ni dovoljeno, in sicer: 
v šolah in njihovi okolici, v 
bližini zdravstvenih domov, 
bolnišnic, vrtcev, domov za 
ostarele, v okolici cerkva in 
drugod, kjer se zbira več lju
di.

Če se petardam kljub vse
mu ne morete odpovedati, 
bodite pozorni pri nakupu. 
Kupujte le v trgovinah, ki 
imajo od ministra za notra
nje zadeve dovoljenje za pro
dajo teh izdelkov, od proda
jalca pa zahtevajte dokaz, da 
je izdelek vpisan v listino eks
plozivnih snovi, ki se smejo 
prodajati, in navodilo za upo
rabo v slovenskem jeziku.

ZBIL PEŠKO

NOVO MESTO - V petek, 12. 
decembra, nekaj pred sedmo uro 
zjutraj je 52-letni J. P. iz Jelš pri 
Otočcu vozil osebni avto iz Ločne

Spet pokalo 
po snežnih in 
ledenih cestah

Posipali so

Sneg, ki je naše kraje po
belil v noči na torek, je na 
cestah povzročil kup pregla
vic. Tako so policisti v torek 
zjutraj v nekaj urah obravna
vali več kot 10 nesreč veči
noma z materialno škodo, pri 
precejšnjem številu nesreč pa 
so se udeleženci dogovorili 
sami. Nekaj obtožb je letelo 
tudi na (ne)delo cestarjev, 
saj je bila prav dolenjka mar
sikje zaradi “snežnih desk” 
nevarna. Na Cestnem pod
jetju Novo mesto, ki s svoji
mi enotami pokriva celo Do
lenjsko, Posavje, Belo kraji
no in kočevsko-ribniško ob
močje, kjer je skupaj 1.400 
km lokalnih in 830 km držav
nih cest, so zavrnili očitke, saj 
so bili cestarji na delu vso 
noč, tako da so bile ceste po
sipane, plužili pa niso, ker še 
ni bilo toliko snega. Ker do- 
lenjko posipavajo z natri
jevim in kalcijevim kloridom 
in ne s peskom, posip ni 
viden, stanje pa še poslabša 
veter, ki odnaša sol, suh sneg,

* Sicer pa imajo sedaj na 
Cestnem podjetju polne za
loge soli, tako da se za poma
njkanje le-te ni bati. Najbolj 
nevarna in nepredvidljiva je 
poledica na posameznih od
sekih, zato veliko odgovor
nost za varnost nosijo prav 
vozniki sami.

zaradi katerega nastajajo 
snežne deske, sol pa slabše 
deluje tudi zaradi redkega 
prometa, saj so bile tempera
ture vozišča nekaj stopinj 
pod ničlo, sol pa za delovanje 
potrebuje tudi trenje - pro
met.

proti centru Novega mesta. Na 
Seidlovi cesti je pri bencinskem 
servisu na prehodu za pešce 
prečkala cesto 47-letna S. Š. iz 
Novega mesta. Avto jo je oplazil, 
tako da je padla po vozišču in se 
hudo poškodovala.

Za umor bivše žene 12 let zapora
V ... I —" 111    1 11 111 ■

Jožeta Smidererja je sodišče zaradi kaznivega dejanja umora žene, kaznivega dejanja poskusa umora njenega prijatelja 
in dveh kaznivih dejanj ogrožanja varnosti obsodilo na enotno zaporno kazen 12 let in 3 mesece zapora

NOVO MESTO - 28. marca letos nekaj po 20. uri je prišel 44-letni 
Jože Šmiderer v stanovanjski blok na Kandijski cesti 47 v Novem 
mestu, pozvonil pred vrati prijatelja bivše žene Jožice, in ko je ta odprla 
vrata, ustrelil njo in njenega partnerja Radisava Joviča. Dogodek, ki 
je močno pretresel Novo mesto, je pred kratkim dobil epilog tudi na 
sodišču. Petčlanski senat je po dvodnevni glavni obravnavi Šmiderer- 
ja obsodil na enotno kazen 12 let in 3 mesece zapora.

Jože in Jožica Šmiderer sta bila 
poročena 20 let. Pred dobrima 
dvema letoma sta se na njeno 
željo ločila. Nekaj časa sta še žive
la skupaj na Koštialovi, potem pa 
se je Jožica odselila k prijatelju 
Radisavu Joviču na Kandijsko 47. 
S tem se Jože ni mogel sprijazni
ti. Večkrat, še posebej če je bil 
pod vplivom alkohola, jo je klical 
po telefonu, zasledoval jo je ali jo 
čakal pred službo, enkrat pa jo je 
tudi udaril. Vsaj nekaj tednov 
pred tragičnim dogodkom je Jože 
na črno nabavil pištolo kal. 7,62 
mm in o tem, da ima pištolo, po 
telefonu seznanil tudi bivšo ženo 
in Joviča, ki sta grožnje sicer je
mala resno, saj sta o tem poveda
la tudi sosedu, a upala sta, da se 
jima kaj resnejšega ne bo zgodi
lo, saj je Šmiderer že večkrat prej 
grozil, groženj pa ni uresničil. 
Kljub temu se je zadeva obrnila v 
najbolj krvavo stran.

Vinjen pred vrati
Kritičnega dne je Jože dopol

dne delal, pri tem pa ves dan po
pival. Zvečer je prišel domov in 
poklical k Joviču, da je preveril, 
ali sta doma. Poklical je še enkrat, 
vzel pištolo z najmanj štirimi 
naboji in čez 10 minut je bil že na 
Kandijski 47. Pozvonil je pred 
vrati Jovičevega stanovanja. Od
prla je Jožica, in ko je zagledala 
pištolo v rokah bivšega moža, je

zakričala in poklicala na pomoč 
Joviča.

Th je takoj videl, daje na vratih 
Šmiderer, ki ima v rokah pištolo. 
Pograbil je kuhinjski stol in pla
nil proti vhodnim vratom, takrat 
pa je Jože začel streljati. Jožico, 
ki je bežala stran, je zadel v hrbt
ni del prsnega koša. Naredila je 
še nekaj korakov in sosedi, ki je 
bila pri njih na obisku, še rekla, 
naj pokliče policijo, potem pa se 
je mrtva zgrudila. Poškodbe, kijih 
je povzročil strel, so bile smrtne 
in ji tudi pravočasna zdravniška 
pomoč ne bi rešila življenja.

Joviča je krogla zadela v tre
buh, tako da je njegovo življenje 
viselo na nitki. Le hitra zdravni
ška pomoč mu je rešila življenje, 
zaradi hudo težke prestreline pa 
bo lahko čutil posledice celo živ
ljenje.

Ko je Šmiderer videl, da sta 
obe žrtvi smrtno zadeti, je odšel 
in spotoma stanovalki bloka, kije 
pritekla na stopnice, ker je slišala 
strele, rekel, da “ena budala stre
lja”. Kakšno uro po dogodku pa 
so ga prijeli policisti na njegovem 
domu.

Po strelu še grožnje
Šmiderer je bil v priporu en 

mesec, ko pa se je Jovič vrnil z 
zdravljenja, ga je Šmiderer več
krat poklical po telefonu. Med 
drugim mu je grozil s smrtjo.

Sovražno razpoložen je bil tudi 
do sorodnikov pokojne žene, zla
sti do Bojana Mavsarja. Za sled
njega je v začetku septembra v 
gostilni v Dolenjskih Toplicah 
vpričo gostov dejal, da ga bo pos
pravil, svojo grožnjo pa je pod
krepil še z izvijačem, ki ga je ka
zal.

Šmiderer je v svojem zagovoru 
dejal, da je pištolo kupi! zaradi 
problemov z Jovičem, češ da mu

* Senat je Jožefu Šmidererju za 
kaznivo dejanje umora, za kate
rega KZ RS predivideva zaporno 
kazen najmanj 5 do 15 let zapo
ra, določil kazen 8 let zapora, za 
poskus kaznivega dejanja umora 
5 let zapora, za dvoje kaznivih 
dejanj ogrožanja varnosti (KZ 
predvideva denarno kazen ali 
zapor do enega leta) 3 mesece 
zapora, nato pa mu je izreklo 
enotno kazen 12 let in 3 mesece 
zapora. Zaradi odvisnosti od 
alkohola pa mu je izreklo tudi 
varnostni ukrep obveznega zdrav
ljenja alkoholizma. Obtoženec 
mora plačati tudi stroške kazen
skega postopka. Sodba še ni 
pravnomočna.

je ta grozil. Dejal je, da gaje Jovič 
enkrat celo udaril, in to pred Jo
žičino službo, ko jo je Šmiderer 
čakal, da bi z njo uredil premože
njske razmere. Sicer pa sta se gle
de skupnega premoženja spora
zumno dogovorila več kot mesec 
dni pred tragičnim dogodkom. 
Šmidererjevim izjavam, da mu je 
Jovič grozil, sodišče ni verjelo.

Šmiderer je dejanje storil v 
močno vinjenem stanju, saj je

imel v krvi okoli 2 promila alko
hola, njegova sposobnost razu
mevanja pomena dejanja in ob-

KANDIJSKA 47 - Prebivalci sta
novanjskega bloka na Kandijski 
47 so bili pred meseci priča 
krvavemu streljanju, kljub temu 
da so prav tisti dan zaradi večje 
varnosti namestili domofone. 
(Foto: T. G.)

vladovanja čustev pa je bila prav 
zato in zaradi razvijajočega se 
depresivnega razpoloženja bist
veno zmanjšana. Senat je kot 
olajševalno okoliščino upošteval 
tudi obtoženčevo težko mladost. 
Kot oteževalne okoliščine pa je 
štelo odločnost in brezkompro
misnost, ki jo je pokazal pri iz
vršitvi umora in poskusa umora, 
agresiven odnos do bivše žene vse 
od odselitve naprej.

T. GAZVODA



Olimpija je še korak pred Krko
Novomeški košarkarji pod domačimi koši le niso presenetili Uniona Olimpije - Vstopnice 

razprodane, dvorana polna do zadnjega kotička - Sagadin igral z vsemi dvanajstimi igralci

NOVO MESTO - O sobotni košarkarski tekmi med Unionom Olimpijo 
in domačo Krko seje po Novem mestu govorilo že lep čas. Ne le daje mladi 
zvezdnik novomeškega moštva Matjaž Smodiš napovedoval, da bo za svoj 
18. rojstni dan doživel zmago na Olimpijo, o presenečenju so govorili tudi 
mnogi drugi. V mestu pod Gorjanci je zavladala prava košarkarska mrzli
ca in vstopnic je v predprodaji zmanjkalo že nekaj dni pred srečanjem. Že 
več kot pol ure pred začetkom srečanja je bila tribuna nabito polna, prav 
tako tudi stoli, ki so jih sodelavci agencije za šport postavili za obema 
košema. Kar blizu 2.000 ljubiteljev košarke in športnega špektakla se je 
zbralo v dvorani pod Marofom, več ljudi v “ostarelo damo” enostavno ne 
bi šlo, saj so se gledalci nagnetli vse do klopi za rezervne igralce. Obetala 
se je velika predstava.

Začelo se je tako, kot si je večina 
novomeških košarkarskih navdu
šencev želela. Novomeški trener 
Živko Ljubojevič je v začetno peter
ko ob stalnih članih Petrovu, Smo
dišu, Steviču in Plevniku namesto 
Jevtoviča postavil Primoža Samarja, 
ki se letos ni prav veliko naigral, 
tokrat pa je na parketu prebil kar 37 
minut. Po začetnem presenečenju, 
ko so gostje povedli s 7:0, so tudi 
domači košarkarji hitro ujeli korak 
z gosti in v 10. minuti izid s trojko

Plevnika izenačili na 21:21, dve 
minuti kasneje pa je center Dušan 
Stevič popeljal Novomeščane do 
edinega vodstva na srečanju 26:24.

Medtem ko je Ljubojevič odigral 
večji del srečanja z začetno peterko, 
ob kateri je v igri več kot 10 minut 
prebil le še Samo Grum, je ljubljan
ski strateg Zmago Sagadin stalno 
menjaval in poslal na igrišče vseh 12 
igralcev; razen temnopoltega Tay- 
lorja pa so se vsi tudi vpisali med 
strelce. S tem je zagotovil izredno

CESTA PRESEKALA SKAKAL
NICO - Ko so gradili cesto od Lo
škega Potoka do meje z občino Lo
ška dolina, je cesta po naključju 
prepolovila leseni zaletni most 
smučarske skakalnice. S tem so 
najbolj prizadeti športniki, ki pa 
denarja za popravilo nimajo, saj 
športnega društva še niso ustano
vili. Zadevo je v svoje roke vzela ob
čina, ki bo tudi s pogovori na mini
strstvu za šolstvo in šport skušala 
odgovoriti na vprašanje, ali je 
skakalnico sploh vredno obnoviti, 
saj stoji na zasebnem zemljišču. 
(Foto: A. K.)

IGRALI BODO SAH
LOŠKI POTOK - Okrepčevalni

ca Mohar na Hribu bo praznične dni 
popestrila s šahovskim turnirjem. 
Predtekmovanja bodo 20. in 21. de
cembra, zaključno tekmovanje pa 
27. in 28. decembra. Natančen raz
pored bo znan, ko bo organizator 
zbral vse prijave.

BOZICNO-NOVOLETNI
TURNIR

ČRNOMELJ - Nogometni klub 
Bela krajina bo 26. in 27. decembra 
v športni dvorani v Loki pripravil 
božično-novoletni turnir v malem 
nogometu. Prijave zbira in dodatne 
informacije posreduje Vasilij Dor- 
niž po telefonu (068) 51480 (dopol
dne) in 52 500 (popoldne). Rok za 
prijave je 24. december, ko bo ob 18. 
uri v klubskih prostorih žrebanje.

VRHUNSKA PREDSTA VA - Novomeška športna dvorana že dolgo ni bila 
prizorišče tako kakovostne košarkarske tekme kakršna je bila v soboto, 
ko je domači prvoligaš Krka dobil v goste eno najboljših evropskih moštev 
Union Olimpijo, ki je srečanje po porazu v evropski ligi v Berlinu vzelo 
zelo resno in se ni pustilo presenetiti. Mladi Samo (ji um (na sliki med po
laganjem ), ki je v mesto ob Krki prišel iz Maribora, tokrat kljub korajžnemu 
prodoru pod koš ni zadel, saj je ruski reprezentant Vitali Nossov (desno) 
njegov met blokiral. Samo je svojo edino točko na tekmi dosegel iz prostih 
metov, medtem ko je Nossov na tekmi dosegel dve točki. (Foto: I. Vidmar)

Murn zlahka dve zlati za Tom
Badmintonist mirnskega Toma na mladinskem prvenstvu 
ni imel enakovrednega tekmeca - Presenetila enajstletnica

MIRNA - Badmintonski klub 
Tom je v soboto v športni dvorani 
Krim v Ljubljani na državnem prven
stvu za igralce do 19. leta dosegel še 
en lep uspeh. Čeprav v svojih vrstah 
tako rekoč nimajo igralca, ki bi 
spadal prav v to kategorijo, so se 
mladi v boju s starejšimi dobro ob
nesli. Od Tomovih badmintonistov 
je v dvorani Krima največ dosegel 
17-letni Novomeščan Aleš Murn, ki 
je med posamezniki zlahka osvojil 
prvo mesto, v finalu pa je s 15:5 in 
15:7 premagal Sama Lipuščka z 
Ježice. To je tretji mladinski naslov 
nadarjenega Novonteščana, ki je 
lani osvojil zlato v kategoriji do 16. 
in do 18. leta, v novi kategoriji do 19. 
leta pa bo nastopal tudi še nasled*- 
nji dve leti. Aleš je skupaj z Žigo Str- 
moletom osvojil zlato medaljo še v 
igri parov. V finalu sta s 15:5: in 15:3

premagala Anžeta Županiča in Ro
ka Zaletela iz ljubljanske Olimpije.

Poleg omenjenih zlatih medalj so 
Tomovi badmintonisti osvojili še tri 
bronaste kolajne: TVebanjki Maja 
Klemenčič in Jasna Dole med žen
skimi pari ter Klemenčičeva skupaj 
z Dušanom Skerbišem med mešani
mi pari. Največje presenečenje je 
med posameznicami pripravila ko
maj 11-letna Mirnčanka Urška Sil
vester, ki je v boju s tudi osem let 
starejšimi tekmicami osvojila bron. 
Njen uspeh je po eni strani dokaz 
njene izjemne nadarjenosti in stro
kovnega dela z mladimi, ki ga v 
mirnskem klubu vodi trener Mile 
Čuk, po drugi strani pa je to tudi 
dokaz precej skromne konkurence 
v ženskem badmintonu pri nas.

I. V.

SREČANJE
ŠPORTNIKOV

BANJALOKA - V Lovskem do- 
' mu v Banjaloki je bilo minuli petek 
prednovoletno srečanje športnikov 
in rekreativcev, ki delujejo v okviru 
turistično-športnega društva Kostel. 
Na njem so poročali vodje posa
meznih sekcij o svojih dosežkih v 
minulem letu, ob zaključku pa so 
sprejeli koledar športnih in re
kreativnih prireditev za leto 1998, 
ko jih bo skupno 16. Nekatere 
izmed njih so že vnesene ali pa še 
bodo v koledarje slovenskih šport
nih, raft, turističnih, kajakaških in 
drugih prireditev.

hitro igro, ki ji Novomeščani niso 
mogli dolgo slediti. Razlika se je v 
zadnjih petih minutah prvega pol
časa začela večati, v drugem polčasu 
pa vprašanja o zmagovalcu ni bilo 
več.

Čeprav Krka, novinec v L A-ligi, 
tokrat ni presenetila našega najbolj
šega moštva, ostaja zadovoljstvo ob 
dejstvu, da Novomeščani niso igrali 
izrazito podrejene vloge in da so se 
v določenih trenutkih prav enako
vredno kosali z ljubljanskimi profe
sionalci, ki jih z denarjem že dolga 
leta izdatno zalaga tudi glavni po
krovitelj Novomeščanov. Izjemno 
zanimanje Novomeščanov za do
godke pod koši potrjuje, da so 
novomeški košarkarski veterani, ko 
so pred petimi leti ustanovili nov 
košarkarski klub Novo mesto 92 in 
začeli iz najnižje lige, storili prav.

I. VIDMAR

KEGLJAŠKE NOVICE
TREBNJE - Pred finalnim nasto

pom klubskega prvenstva med tre- 
banskimi kegljavkami vodi Milena 
Veber s 799 podrtimi keglji, druga je 
Škedljeva (768) in treja Rifljeva 
(746).

NOVO MESTO - Na kegljaškem 
novoletnem turnirju v borbenih ig
rah jev Novem mestu nastopilo kar 
15 ekip. Zmagala je Krka Novoterm 
nad Mavrico in Revozom.

CELJE - Na velikem turnirju 
TOP 16 v Celju sta bila izmed do
lenjskih kegljačev najuspešnejša 
Alenka Miklavčič iz Trebnjega s 403 
in Janez Logar iz Novega mesta z 
875 podrtimi keglji. (N. G.)

KOŠARKA
1. A liga, 14. krog - KRKA : UNION 
OLIMPIJA 73:89 (35:46); KRKA: 
Jevtovič, Samar 14, S. Petrov 12, Smo
diš 21 (za 3 točke 4:8, 5 skokov), 
Grum 1, Stipaničev 2, Plevnik 9, 
Stevič 14 (7 skokov); UNION OLIM
PIJA: Nachbar 5, Stepania 10, Daneu
5, Duščak 21, Kraljevič 12, Hafnar 7, 
Hauptman 3, Tušek 14, Jurkovič 3, 
McDonald 7, Nosov 2.
KRŠKO : ZM MARIBOR OVNI 
80:93 (37:48); KRŠKO: Avsenak 8, 
Simič 5, Ogorevc 4, Krajcar 22, Božič
2, Rozman 16, Vukič 23.
LESTVICA: 1. Union Olimpija 26,2. 
Pivovarna Laško 26, 3. Kovinotehna 
Savinjska 24, 4. Slovan 22,5. krka 21,
6. Helios 21, 7. Postojna 21... 12. 
Krško 15.
V 15. krogu, ki bo 20. decembra, bo 
Krka igrala v gosteh s Pivovarno 
Laško, Krško pa prav tako v gosteh z 
Mariborom Branikom.
2. liga, zahod, moški, 9. krog - CERK
NICA : SNEŽNIK KOČEVSKA RE
KA 87:76 (44:34); LESTVICA: 1. 
Cerknica 17... 4. Snežnik Kočevska 
Reka 14... 8. Črnomelj 9.
3. liga II, zahod, moški - BREŽICE : 
SOKOL 105:55; KOSTANJEVICA : 
KAJA 93:97.

ODBOJKA
1. A-liga, moški, 13. krog KRKA 
NOVO MESTO : OLIMPIJA 3:0 (12, 
10, 13). Končna lestvica 1. dela: 1. 
Fužinar 22, 2. Salonit Anhovo 22, 3. 
Maribor Gradis 20, 4. Pomgrad 18,5. 
Olimpija 12, 6. Kamnik 8, 7. Krka 
Novo mesto 8, 8. Šoštanj Topolšica 2.
V 1. B-ligo sta izpadla Krka in Šoštanj 
Topolšica. Drugi del se začne 7. janu
arja 1998.
1. A-Iiga, ženske, 13. krog - TPV 
NOVO MESTO: ŠPECERIJA BLED 
3:0 (1,6,10); Končna lestvica 1. dela: 
1. Infond Branik 26, 2. Kemiplas Ko
per 22, 3. Sobota 16, 4. TPV Novo 
mesto 16, 5. Krim 14,6. Zavarovalni
ca Maribor Ljutomer 10, 7. Špecerija

Bled 6, 8. Julči ŠOU Frupi Vital 0. V 
1. B-ligo izpadeta zadnji dve ekipi. 
Drugi del se začne 7. januarja 1998. 
1. B-liga, moški, 13. krog - LJU
TOMER : ŽUŽEMBERK 1:3 (-13,7, 
-10, -10); KOČEVJE : BLED 0:3 (-7, 
-6, -3); Končna lestvica L dela: L Bled 
26, 2. Žužemberk 22... 7. Kočevje 8. 
V 1. A-ligo sta se uvrstila Bled in 
Žužemberk. Drugi del se začne 7. ja
nuarja 1998.
3. liga, zahod, moški, 11. krog - SA
LONIT ANHOVO II: MOKRONOG 
3:0 (0, 4, 3); LESTVICA: L Salonit 
Anhovo II 14... 5. Mokronog 8 itd. V 
12. krogu, ki bo 24. januarja, bo Mok
ronog igral v gosteh z Žirovnico.
3. liga, zahod, ženske, 11. krog - 
MLADI JESENICE : KOČEVJE 3:2 
(8, -9, 14, -7, 12); KEMIPLAS KOP
ER III : TPV NOVO MESTO II 2:3 
(-1, -11, 4, 3, -10); LESTVICA: 1. 
Partizan Škofja Loka 14... 3. Kočevje 
12...6. TPV Novo mesto II 8 itd. V 12. 
krogu, ki bo 24. januarja, bo Kočevje 
igralo v gosteh z Bledom II, TPV 
Novo mesto II pa prav tako v gosteh 
s ŠD Mladi Jesenice.

ROKOMET
1. liga, moški, 11. krog - KRŠKO :
SEVNICA 22:20 (11:9); KRŠKO: 
German 3, Iskra 5, M. Urbanč 1, 
Unkič 1, Glaser 4, Kukavica 4, Kekič
2, D. Urbanč 2; SEVNICA: Božič 2, 
Simončič 3, Rupret 2, Plazar 5, Sirk 4, 
Lupše 2, Vertovšek 2.
AFP DOBOVA : TREBNJE 18:18 
(9:8); AFP DOBOVA: Djapo 1, Be- 
govič 2, Simonovič 3, Bogovič 6, 
Ocvirk 3, Sladič 3; TREBNJE: Bre
gant 5, Blagojevič 2, Šavrič 3, Stoja
kovič 3, Bilbija 2, Gradišek 3. 
LESTVICA: 1. Pivovarna Laško 20...
4. Trebnje 15... 7. Krško 11... 9. AFP 
Dobova... 11 Sevnica 3 itd.
Prvenstvo se bo nadaljevalo 7. febru
arja, ko bo Trebnje igralo v gosteh s 
Pivovarno Laško, AFP Dobova doma 
z Gorenjem, Sevnica doma s Preven
tom in Krško v gosteh s Slovanom.

Po prvem delu najvišje Trebanjci
Rokometaši so z 11. krogom zaključili prvi del sezone - TVebnje naredilo še korak naprej 

- Krčani so po fantastičnem začetku na realna tla - Sevničane tepe prazna blagajna

Rokometaši so končali prvi del prvenstva; dolenjska in posavska moštva 
pa odhajajo na odmor, ki bo trajal poldrugi mesec, s precej različnim 
izkupičkom. V zadnjem jesenskem krogu so se rokometaši z našega konca 
pomerili med sabo. Krčani na domačem igrišču Sevničanov niso premaga
li s prav preprič(jivo razliko, medtem ko so Dobovčani proti TVebanjcem 
iztržili le točko.

Letošnje prvenstvo so nekoliko 
presenetljivo najbolje začeli Krčani, 
ki so tudi edini ugnali slovito Pivo
varno Laško ter se po tem uspehu 
znašli celo na vrhu prvenstvene 
lestvice, v nadaljevanju pa zaigrali le 
v okviru svojih zmožnosti in tudi po 
nekaj nesrečnih porazih pristali na 
sedmem mestu. Sredina lestvice je 
tudi njihov realen domet v letošnji 
sezoni, za kaj več pa bi potrebovali 
tudi precej več denarja. K sreči ima 
Krško trdno rokometno tradicijo in 
dobro dela z mladimi, kar jim zago
tavlja, da bodo lahko tudi v prihod
nosti kljub bolj kot ne prazni klub
ski blagajni igrali vidno vlogo v slo
venskem rokometu.

Trebanjci so sezono začeli s pre
cej visokimi načrti, ki pa so jih tudi 
skoraj v celoti uresničili. Trebanjsko 
moštvo se je pred začetkom prven
stva tudi nekoliko okrepilo oziroma 
je zamenjalo nekaj ključnih igralcev. 
Največja pridobitev je vsekakor 
Nenad Stojakovič, ki je močno 
okrepil predvsem obrambo. Razve
seljuje tudi uveljavitev domačih fan
tov, saj sta Šavrič in Bregant med 
nosilci trebanjske igre, na igrišče pa

vse bolj pogosto vstopajo tudi mlajši 
člani moštva.

Zgodba zase so Dobovčani, ki 
glede na imena nimajo bistveno 
slabšega moštva kot v minulih se
zonah, ko so se borili za sam vrh 
prvenstvene lestvice, a so bili kljub 
temu dolgo časa povsem pri dnu 
lestvice. Z zadnjo točko, ki sojo na 
domačem igrišču odščipnili Trebanj- 
cem, so se kot kaže rešili skrbi v 
zvezi z obstankom, a bistvenega 
pomika po lestvici navzgor tudi v 
pomladanskem delu ne morejo 
pričakovati.

LUKA IN MAJA 
PRVAKA

KRŠKO - Plesalci Posavskega 
plesnega kluba Lukec so na držav
nem prvenstvu v standardnih plesih 
v Mariboru nastopili zelo uspešno. 
Med mlajšimi pionirji sta Luka Vod- 
lan in Maja Bromše zmagala, med 
starejšimi mladinci sta v finalu Se
bastjan Vodlan in Maša Šalamun os
vojila četrto mesto, Peter Toporišič 
in Tina Strgar pa sta bila deveta.

Sevnica je kraj, kjer delo z mladi
mi obira najlepše sadove, a kaj, ko 
do toliko pričakovanega preklopa v 
članski konkurenci še ni prišlo. 
Medtem ko v mlajših kategorijah, 
kjer so uspehi predvsem plod zag
nanega ljubiteljskega dela domačih 
rokometnih pedagogov, Sevničani 
posegajo po najvišjih mestih, se v 
članski konkurenci pozna, da ni 
pravega denarja. Večina prvoliga
ških moštev je sestavljena predvsem 
iz poklicnih igralcev oziroma fantov, 
ki živijo predvsem od rokometa, 
Sevničanom klubska blagajna tega 
ne omogoča. Vse kaže, da se bodo 
Sevničani tudi letos vse do zadnje
ga borili za obstanek.

VODI GRABROVEC

METLIKA - Tekme metliške 
zimske lige v malem nogometu v 
športno dvorano osnovne šole vsa
ko soboto popoldne privabijo več 
gledalcev. V soboto, 13. decembra, 
so bili doseženi naslednji izidi: 
Grabrovec: Radoviča 4:2, Okrepče
valnica Kučar : Slamna vas 3:0, 
Policija : Krokar 4:4, Mladina : Su
hor 5:1, Metlika 5 : Lokvica 0:5, 
Metlika 2: Big Boss 2:2. Čeprav ima 
tekmo manj od drugih vodi do sedaj 
še neporaženi Grabrovec.

(KRKNZDRAVILIŠČL

HOTELI OTOČEC 5

TENISKI CENTER OTOCEC
• HOČEVAR IN BRADAČ - Na so
botnem turnirju parov sta v teni
škem centru Otočec zmagala Dušan 
Hočevar in Sandi Bradač, drugo 
mesto sta osvojila Djuro Olujič in 
Dušan Ilovar, tretja pa sta bila 
Franc Lavrič in Marjan Stokanovič.
• TEČAJI ZA PRAZNIKE - V 
teniškem centru Otočec bodo 
mrd božičnimi in novoletnimi 
prazniki pripravili več tečajev, 
teniška dvorana pa bo odprta od

8. do 23. ure. Pojasnila v zvezi s 
tečaji in rezervacijo igralnega 
časa lahko dobite po telefonu 
(068) 75 458.
• PAKET ZDRAVJA - Teniški 
center je za svoje redne obiskov
alce pripravil paket zdravja, s ka
terim si za 7.000 tolarjev na 
mesec pridobite prav. ■*<> redne
uporabe fitnesa, savne in.. fi
nega bazena ter štirih hrezaln 
bolnih pijač v bistroju.

J

POZIMI V DVORANI - Teniška dvorana na Otočcu je velika vzpodbuda 
tudi novomeškemu tekmovalnemu tenisu, saj celo zimo omogoča kako
vostno vadbo, njej primerni pa so tudi uspehi. Najboljši štirje - Blaž Turk, 
Katarina Zupančič (čepita), Tadej Pucelj in Tomaž Kastelec (sedita) - na
stopajo z opremo znamke Fischer, pri čemer jim izdatno pomaga Treba- 
njec Marko Grandovec s svojim podjetjem Vita, kije zastopnik za športno 

-emo Fischer za Slovenijo. (Foto: I. V.)

v

Šport iz Kočevja in Ribnice
• RIBNICA - V 9. krogu L B- 
rokometne lige so igralci Inlesa s 
svojo najboljšo letošnjo predsta
vo na domačem igrišču zasluženo 
premagali Veliko Nedeljo s 23:20. 
Končni izid sicer ne kaže razmer
ja moči na igrišču, saj so Ribni
čani zlasti v 2. polčasu povsem 
onemogočili hitro igro gostov. 
Vseskozi so vodili z okoli petimi 
zadetki razlike, kot po navadi pa 
so popustili v končnici tekme. 
Tokrat sta prijetno presenetila 
Zbašnik in Ilc, ki sta dosegla po 
pet zadetkov. Inles bo v zadnjem 
krogu igral v Radečah.
• IG - Rokometaši Kočevja so 
zapravili priložnost za visoko 
uvrstitev po končani jesenski se
zoni v 2. ligi. Na Igu so namreč 
nepričakovano izgubili proti 
Mokrecu 30:31. Kočevci bi ob 
večji zbranosti lahko zmagali, a je 
Pojetu, Krkoviču, Bizjaku in 
drugim v odločilnih trenutkih 
zmanjkalo moči.
• RIBNICA - Dr. Marko Šibila 
je poldrugo leto treniral igralce

Inlesa, tekma proti Veliki Nede
lji pa je bila njegova zadnja na 
ribniški klopi. Po porazu je Šibi
la presedstvu kluba ponudil od
stop, saj ima občutek, da mu 
nekateri igralei obračajo hrbet. V 
klubu so se dogovorili, da ostane 
še na zadnji tekmi v Radečah. 
Uprava bo njegovega naslednika 
poiskala med domačmi trenerji, 
če pa jim ne bo uspelo, bo Inles 
zopet vodil “tujec”.
• KOČEVJE - V soboto ob 18. 
uri bo v domu telesne kulture 
prva polfinalna tekma 2. evrop
ske namiznoteniške lige med 
reprezentancama Slovenije in 
Španije. Gregor Komac, Sašo Ig
njatovič, Robi Smrekar in Gregor 
Škafar so v mestu ob Rinži na 
pripravah že od včeraj, danes pa 
v Kočevje pridejo tudi Španci. 
Trener reprezentance Kočevec 
Marjan Oražem tokrat pričakuje 
zmago in ugoden izid tudi janu
arja na povratni tekmi ter uvr
stitev v finale 2. evropske lige.

M. G.
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[Franci Moljk]
Pred kratkim smo se v Črnomlju 

za vedno poslovili od 66-letnega 
Francija Moljka, človeka, ki je s 
svojim življenjem in delovanjem 
črnomaljskemu športu vtisnil neiz
brisen pečat. Svojo športno pot je 
začel kot skakalec v višino in tekač 
Pri atletskem klubu Železničar v 
Ljubljani in z atletiko nadaljeval 
tudi v Črnomlju, kjer je kot mlad 
trener popeljal žensko ekipo do pra
ga prve jugoslovanske lige, kot ka
petan nogometašev Bele krajine pa 
je prvi pritekel na novo igrišče v 
Loki. Rokometni igri je ostal zvest 
kot sodnik.

Precej svojega prostega je pos
vetil tudi ribištvu, bil je predsednik 
črnomaljske ribiške družine, organi
zator ribiških tekmovanj in učitelj 
mladih ribičev. Kot član predsedst- 
ya telesnokulturne skupnosti se je 
tzkazal kot pobudnik in organizator 
delavskih športnih iger. Ima precej 
zaslug, da so v mlinu uredili pro
store ribiške družine in ribarnico ter 
zgradili trim stezo. Za svoje delo je 
dobil najvišja ribiška priznanja, 
TKS C**C0V° Pr'znanie ln plaketo 

IVAN ŽUNIČ

SOMBRERO DRUGA
• MESTO - Na božični
jadralni regati od Červarja do Pulja, 
na kateri je prejšnji teden nastopi
ti 15 slovenskih jadrnic, sta bila 

člana novomeškega jadralnega klu- 
a krmar Stane Mokotar in Aleš 

Vozelj druga. Regata je imela se- 
e.m e.tap. med katerimi je bila 

najzanimivejša nočna etapa od Čer
varja do Rovinja.

V Novem mestu dekleta s Francijo
V soboto se bo slovenska vrsta pomerila z odbojkaricami Francije - T\idi dve igralki TPV-ja 
- Na finalnem turnirju slovenskega pokala so Novomeščanke izločile kasnejše zmagovalke

NOVO MESTO - Odbojkarice novomeškega TPV-ja so minuli konec ted
na nastopile na Analnem turnirju pokala Slovenije v Ljubljani. Žreb jim tudi 
tokrat ni bil naklonjen, saj jim je tudi letos za nasprotnice naklonil mari
borski Infond Branik. Medtem ko jim je lani mariborsko vrsto uspelo prema
gati in se uvrstiti v finale, kjer so izgubile s Koprčankami, so bile Štajerke 
tokrat zanje premočne, čeprav se Novomeščanke niso kar tako predale.

V prven nizu so odbojkarice 
TPV-ja držale korak s favorizirani
mi Mariborčankami vse do izida 
12:12, v zaključku niza pa so nare
dile nekaj napak in priložnost za 
vodstvo z 1:0 je splavala po vodi. 
Tbdi v drugem in tretjem nizu sta 
bili ekipi dokaj izenačeni, a so 
Novomeščanke preslabo sprejemale 
začetne udarce, da bi lahko doseg
le kaj več od častnega poraza. Če
prav po težkem srečanju z Novome- 
ščankami Mariborčanke v finalu 
niso ponovile tako dobre igre, so po 
izenačenem boju, polnem preobra-

• V soboto, 20. decembra, se bosta 
ob 16. uri v novomeški športni dvo
rani v okviru evropske lige in kvali- 
Akacij za evropsko prvenstvo leta 
1999 pomerili ženski odbojkarski 
reprezentanci Slovenije in Francije. 
V izbrani vrsti Slovenije bosta na
stopili tudi odbojkarici domačega 
TPV-ja Jana Vernig in Špela Petrač, 
medtem ko je Rebeka Koncilija, ki 
je sicer tudi stalna članica sloven
ske reprezentance, svoje mesto v 
ekipi tokrat prepustila drugim.

TURNIR V MALEM NOGOMETU - Minuli petek zvečer je v pokriti 
dvorani teniškega igrišča L Tenis kluba Kočevje potekal že tradicionalni 
turnir v malem nogometu med ekipami direktorjev, občinskih svetnikov^ 
in delavcev občinske uprave, javnih in državnih ustanov. Turnir so že tretjič 
zapored v času pred iztekom leta organizirali kočevski direktorji z name
nom druženja in spoznavanja med vodilnimi v kočevskem gospodarskem 
in političnem življenju. Z dvema dobljenima tekmama je zmagala ekipa 
občinske uprave, ki je bila tokrat okrepljena tudi z delavci iz javnih in 
državnih ustanov. Ekipo direktorjev je premagala z 2:1, svetnike pa kar s 
7:1. Drugo mesto so zasedli direktorji z zmago 8:0 proti občinskim svetni
kom. (Foto: M. L.-S.)

tov, v petem nizu le ugnale lanske 
zmagovalke, odbojkarice koprskega 
Kemiplasa, ki so v polfinalu s 3:1 
ugnale Soboto.

V moški konkurenci je slovenski 
pokal osvojil ravenski Fužinar, kije 
v finalu s 3:0 ugnal kanalski Salonit. 
Kanalci so v polfinalu s 3:0 prema
gali Olimpijo, Ravenčani pa s 3:1 
mariborski Gradis.

I. V.

NOGOMETNI TURNIR
ŠENTJERNEJ - Nogometni klub 

Tabor Zidaki bo v soboto in nede
ljo, 27. in 28. decembra, v športni 
dvorani osnovne šole Šentjernej pri
pravil božično-novoletni nogometni 
turnir, za katerega se lahko do 20. 
decembra prijavite po telefonu 
(068) 85-765 ali (0609) 652-665. 
Žreb bo 24. decembra ob 20. uri v 
gostilni Turk v Maharovcu. Prvo- 
uvrščenemu moštvu pripada nagra
da v višini 90 tisoč tolarjev.

TRI PRIZNANJA 
POSAVSKIM STRELCEM

LAŠKO - Strelska zveza Slove
nije je na priložnostni prireditvi 
9.novembra v Zdravilišču Laško 
podelila priznanja najboljšim slo
venskim strelcem in strelskim orga
nizacijam. Posebno priznanje za 
največji napredek v letu 1997 je med 
društvi pripadlo strelskemu klubu 
Kruno Brežice. Tina Grabnar iz 
Leskovca pri Krškem, ki sicer tek
muje za sevniškega Heroja Maroka, 
je prejela srebrno plaketo za dose
ženo 3. mesto na letošnjem svetov
nem prvenstvu v streljanju s samo
strelom na 10 metrov, Brežičana 
Roberta Kranjca, tekmovalca ljub
ljanske Olimpije, pa so z bronasto 
plaketo nagradili za letošnji izvrst
ni državni rekord (584 krogov) v 
streljanju z zračno pištolo.

• Priznanje je rastlina, ki največ
krat raste na grobovih. (Lernbke)

Športnik leta 1997
Kandidate za novomeškega 

športnika, športnico in športni 
kolektiv leta smo podrobneje 
predstavili že v 49. številki Dole
njskega lista, tokrat pa še enkrat 
objavljamo glasovnico. Obenem 
imamo priložnost, da nekoliko 
podrobneje predstavimo tudi pri
reditev, na kateri bodo Novome- 
ščani proglasili zmagovalce.

Letošnja prireditev Športnik 
leta 1997 bo v torek, 23. decem
bra, ob 18. uri v novomeški šport
ni dvorani. Prireditev bosta vodi
la Sašo hribar in Renata Mikec, 
za prijetno vzdušje pa bodo po
skrbeli ansambel Latino in vroče 
plesalke skupine Power Dancers. 
Med gosti novomeških športni
kov velja omeniti atletinjo Brigi
to Bukovec, veslača Simona Ho
čevarja in alpinista Vikija Groš
lja. Na prireditvi bodo podelili 
priznanja novomeškim športni
kom, ki so letos postali državni 
prvaki ali pa nastopali v državnih 
reprezentancah, podelili Bloud
kova priznanja zaslužnim šport
nim delavcem ter proglasili naj
boljša podjetja v športni rekre
aciji. Višek večera bo zagotovo 
proglasitev najboljšega športnika, 
športnice in športnega kolektiva,

o čemer pa lahko odločate tudi vi. 
Med bralci Dolenjskega lista, ki 
nam bodo poslali glasovnice na
jkasneje do petka, 19. decembra, 
bomo izžrebali 15 nagrajencev, ki 
bodo prejeli po 2 vstopnici za 
zaključno prireditev “Športnik le
ta 1997”. Vstopnice za prireditev 
lahko v predprodaji kupite v 
bifeju Rezelj v novomeški šport
ni dvorani, stanejo pa 500 tolar
jev.

Naj ponovimo imena kandida
tov za laskava priznanja. Med 
moškimi so to karateist Franjo 
Skok, atlet Igor Primc, kolesar 
Branko Filip, atlet Tomaž Božič, 
smučar Matjaž Vrhovnik in igra
lec namiznega tenisa Gregor Ko
mac; med dekleti kandidirajo 
odbojkarici Rebeka Koncilija in 
Jana Vernig in atletinja Katka 
Jankovič, med športnimi kolek
tivi pa kolesarski klub Krka Tele
kom, atletski klub Krka, ženski 
odbojkarski klub TPV Novo me
sto, namiznoteniški klub Krka in 
košarkarski klub Krka. Izpolnje
ne glasovnice pošljite na naslov 
Dolenjski list, Glavni trg 24,8000 
Novo mesto, tako, da bodo na 
uredništvo prispele najkasneje do 
ponedeljka, 22. decembra.

Športnik leta 1997
MOŠKI.

ZENSKE.

EKIPA 

VAŠ NASLOV:

••••••••••••••••••••••••••••

• ••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••V*

• •••••••••••••••

• ••••••••••••••

••••••••••••••••

KASTELIC NAJBOLJŠI
NOVO MESTO - Na decembr

skem hitropoteznem turnirju šahov
skega društva Novo mesto je nasto
pilo 26 šahistov, že sedmič letos pa 
je zmagal Marjan Kastelic, kije tako

zasluženo osvojil tudi prvo mesto v 
skupnem vrstnem redu. Na decem
brskem turnirju je bil drugi Emil 
Luzar, tretji pa Robert Rudman, 
medtem ko je bil v skupnem vrst
nem redu Rudman drugi in Luzar 
tretji.

Najvišje obrestne mere doslej!

Kako lahko najbolje naložite svoj denar ?
Nudimo vam POTRDILO O VLOGI, ki je najdonosnejša in varna oblika naložbe denarja 

za občane in pravne osebe. Obrestne mere za tolarje so fiksne.

Letne obrestne mere so:

31 dni 13,35%
60 dni 13,35%
91 dni 13,35%

120 dni 13,90%
181 dni 14,20%
270 dni 14,30%
360 dni 14,45%

Vse informacije lahko dobite v poslovalnicah Nove Ljubljanske banke d.d. v Novem mestu 
na Glavnem trgu 25 (telefon: 068 324-810 ) in Vrhovčevi ulici 14 (telefon: 068 325-527 ).

^ $ *
Vesele božične in novoletne praznike 

+ vam želi ljubljanska banka

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 
Podružnica Novo mesto



Odgovori in popravki po § 9... • Odgovori in popravki po § 9.
Sporočilo bralcem

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

Kostanjevičani niso 
pohlevne ovce
Dol. list št. 49,11. decembra

Zelo me je razveselil prispevek z 
omenjenim naslovom, ki odkriva 
kar nekaj nepravilnosti v kraju, iz 
katerega izvirajo tudi moje kore
nine. In to me boli.

Ne veste, kolikokrat sem šel z 
babico po tisti ukinjeni stoletni poti 
na brodišče na Krko prat perilo. 
Tam smo se kopali, danes pa to ni 
več mogoče, saj na poti stojijo lese
ni kozolci s prešami, pot pa je prišla 
v privatne roke predsednika KS. 
Dovolil si je podreti hišo. In kam je 
dal spominsko ploščo, ki je bila na 
tej zanj “nepomembni” hiši? A on 
ima sedaj parkirni prostor. Kaj pa 
njegov neugledni šotor pri cerkvi na 
Slinovcah? Kadar je tam romanje, 
mu to vrže veliko cvenka. In koliko 
ima zaslug, da Kostanjevica ni po
stala občina!? Dokler Kostanjevica 
ne bo samostojna občina, v kraju in 
okolici še marsikaj ne bo tako, kot 
bi moralo biti.

ŽARE RAČIČ 
Šentjernej

V

Se malo drugače 
o Ttorjaku
Dol. list št. 45 in 49

Spoštovani nekdanji sodelavki 
Mirjam Bezek-Jakše naj odgovorim, 
da je sicer lepo, če je kar nekajkrat 
prebrala moj zapis in tudi Zupan
čevo knjižico, vendar morda ve, da 
sem napisal v zadnjih letih kar nekaj 
“zapisov” o Tbrjaku in Turjačanih, 
ki so bili objavljeni v Dolenjskem 
listu. Ne bi bilo napak, če že piše o 
tistem mojem “zapisu”, da bi preb
rala tudi ostale. Tako bi videla, da 
sem vse tisto in še veliko več, kar je 
napisala o Turjaku in Turjačanih 
ona v svojem prvem “odmevu”, 
napisal že jaz. Ne bi imel nič proti, 
če bi napisala svoj “odmev” kot sa
mostojen “zapis”, brez omembe 
mojega imena. Če je že omenila 
moje ime, pa bi morala napisati 
tudi, da sem že prej tudi jaz pisal o 
tem tako oziroma ne bistveno dru
gače kot Lojze Zupanc. Kljub takim 
in drugačnim “odgovorom” in izgo
vorom je namreč zdaj videti tako, 
kot da spoštovana kolegica poprav
lja moj “zapis”, saj me znanci (tudi 
iz Novega mesta) sprašujejo, kaj me 
Mirjam Bezek- Jakše (spet) poprav
lja, dopolnjuje, podučuje. Popolno
ma sem prepričan, da spoštovana 
nekdanja sodelavka tega ni imela v 
mislih, a bralci razumejo tako, zato 
tudi oba moja odgovora. Menim, da 
mora vsak novinar delati tako, da ne 
spravlja po nepotrebnem v nepri
jeten položaj drugega, pa čeprav 
nehote.

Znova naj ponovim, da je že iz 
uvoda “zapisa”, na katerega se 
nanaša prvo pisanje spoštovane 
nekdanje sodelavke, dovolj jasno, 
da se pripovedovanje Alojzije Lu
kančič včasih v odtenkih razlikuje 
od zgodovinskih podatkov, a le bolj 
redko. To pomeni, da “odmev” 
spoštovane kolegice niti ni bil potre
ben,gotovo pa ne v taki obliki in z 
omenjanjem mojega imena.Znano 
ji je tudi, daje novinar ali dopisnik 
dolžan izjave, pripovedovanja itd. 
zapisati tako, kot jih vprašani pove, 
in ne tako, kot piše v kakšni (zgodo
vinski) knjigi oziroma kot se njemu 
dozdeva, da je prav. Zato se s tako 
napisanima “odmevoma” v 45. in 
49. številki Dolenjca ne strinjam. 
Kljub temu da sem zapisal tisto, da 
se pripovedovanje Lukančičeve 
včasih v odtenkih razlikuje od zgo
dovinskih podatkov, pa menim, da

Lukančičeva ve o Turjaku in Turja
čanih gotovo veliko več kot tisti oz. 
tista, ki je o tem prebral(a) eno 
knjižico in en “zapis” pa čeprav je to 
storil(a) večkrat.

JOŽE PRIMC

Sami oklicali
pokrajino
Posavje
Dol. list št. 49,11. decembra

Od javnega razpisa v maju 1994 
•vladna komisija preverja vse štiri 
prispele ponudbe in išče rešitev, 
kako bi kljub nasprotovanju doma
čega gospodarstva podelila koncesi
jo firmi Sava, d.o.o, iz Ljubljane, v 
kateri je prisoten avstrijski kapital.

Pri iskanju podatkov o firmi ugo
toviš, da se firma Sava, d.o.o, nahaja 
v prostorih Savskih elektrarn v 
Ljubljani na Hajdrihovi ul. 2., še 
natančneje, v prostorih Savskih 
elektrarn, katere so tudi kandidat za 
pridobitev koncesije. Še zanimivejša 
je zgodba o dveh direktorjih nave
denih firm. Bivši direktor Save, 
d.o.o, je sedaj direktor Savskih elek
trarn in obratno.

Pri vsem tem pa želimo povedati, 
da Sava, d.o.o, ne sme opravljati 
svoje dejavnosti, ker si še ni pridobi
la ustrezne odločbe upravnega orga
na za opravljanje svoje dejavnosti 
(razpolagamo z ustreznim doka
zilom).

* To pomeni, da Sava, d.o.o., ne iz
polnjuje osnovnih pogojev za kan
didiranje v samem razpisnem po
stopku, ter je treba njihovo kandi
daturo zavreči.

BOŽO DUKIČ 
Inštitut za obnovljive vire energije 

Kranj

Ko se neha zdravo 
razmišljanje
Dol. list št. 48, 4. decembra

Prispevek z navedenim naslovom, 
ki je bil objavljen v 48. številki Do
lenjskega lista, je popačena infor
macija o problematiki ogrevanja v 
črnomaljskem naselju Čardak. Pro
bleme prikazuje enostransko, samo 
z zornega kota občinskih organov in 
upravljalca kotlovnice, kar pa ni 
dobro. Porabniki toplotne energije 
želimo, da je javnost bolje infor
mirana, zato problem osvetljujemo 
tudi iz drugega zornega kota.

Občina je namreč po statutu, kije 
najvišji občinski akt, med drugim 
dolžna: varovati koristi svojega pre
bivalstva; s svojimi sredstvi graditi 
komunalne objekte in naprave; 
vzdrževati energetske komunalne 
objekte; opravljati zadeve, ki se 
nanašajo na oskrbo naselij s toplot
no energijo in plinom; opravljati 
zadeve, ki se nanašajo na graditev 
energetskih objektov.

Navedene dolžnosti, ki so po
membne za reševanje problematike 
ogrevanja, občina ni upoštevala, in 
sicer v naslednjih primerih: pri sa
mostojni odločitvi in izvedbi pre
delave kotlovnice; pri prenosu stro
škov investicije iz podjetja Apegas 
in iz vira amortizacije v breme ob
čanov - uporabnikov; pri nenamen
ski uporabi od uporabnikov zbranih 
amortizacijskih sredstev v višini
14,275.040 tolarjev.

Poleg tega občina pri reševanju te 
problematike ne uporablja infor
macij, ki bi koristile občanom - upo
rabnikom toplotne energije, in si
cer: gradiva za 4. točko seje občin
skega sveta v juniju 1996; sklepa 
občinskega sveta z dne 27.6.1996; 
odgovora svetnici v gradivu za sejo 
občinskega sveta v februarju 1997; 
dopisa Zveze potrošnikov Slovenije 
št. 437; zapisnika sestanka predsed
nikov zborov lastnikov stanovanj z 
dne 8.10.1997 ter pogodbe, skle
njene med občino in podjetjem 
Apegas.

Kot je razvidno, problem ni tako 
enostaven in enostranski, zato je 
potrebno za njegovo rešitev zdravo 
razmišljanje.

ALOJZ PERUŠIČ 
Črnomelj

PRIPIS: Omenjeni prispevek je 
le verno poročilo tega, kar so črno
maljski svetniki razpravljali na seji 
občinskega sveta, ter povzetek 
gradiva za sejo. Moje pisanje bi bilo 
enostransko in popačeno, če bi pi
sala drugače, kot so govorili svetni
ki, o tem, kako razpravljajo, pa 
odločajo sami, in ne novinar.

MIRJAM BEZEK-JAKŠE 
Dolenjski list

Kako je glasoval?
Dol. list št. 49,11. decembra

Oglašam se na prispevek, objav
ljen v prejšnji številki DL pod naslo
vom “Kako je glasoval?” Bil sem 
eden od treh črnomaljskih elektor
jev na volitvah za člana državnega 
sveta, ki jih pisec pod zgornjim 
naslovom omenja. Zaradi realne 
obveščenosti članstva, v mojem 
primeru članov stranke SDS, kate
rih interese sem na teh volitvah za
stopal, moram pojasniti, da sem 
podprl kandidata za svetnika v DS 
iz občine Črnomelj. Naj bralcem še 
pojasnim, da sta bila druga dva elek
torja še iz SKD in SLS. Imeli smo v 
Črnomlju tri glasove proti trem iz 
semiške in metliške občine. Pri gla
sovanju pa je naš kandidat za člana 
v DS dobil samo 2 glasova.

Tudi jaz se sprašujem, kakšen in
teres je vodil v takšno odločitev 
tretjega elektorja-elektorico iz 
Črnomlja.

Kljub temu da smo imeli vse tri 
glasove iz takoimenovanih pomlad
nih strank, pa smo s takšno odločit
vijo omogočili izvolitev člana v DS 
iz Metlike, ki mu je to že drugi man
dat in je bil predlagan od levega blo
ka.

In zopet je Črnomelj, kot največja 
občina v tej belokranjski volilni eno
ti, ostala brez svojega predstavnika 
v DS že drugi mandat.

Trdno sem prepričan, da se član
stvo stranke, katere interese naj bi 
zastopal-zastopala, ne bi odločilo 
tako. Pri zastopanju interesov stran
ke - članstva morajo biti le-ti pred 
osebnimi interesi!

ANTON BRULA 
Talčji vrh

V Beli krajini slovenska pomlad 
ne more zaživeti v vsej svoji pomlad- 
nosti. Znani so vam izidi volitev za 
svetnika v Državnem svetu. Pom
ladne stranke so imele izjemno 
priložnost prekiniti kontinuiteto 
zastopanosti levice v Državnem 
svetu. To bi se tudi zgodilo, če bi 
tretja stranka desne sredine, ki ni 
spodaj podpisana, tudi ravnala tako, 
kot se proklamira. Na volitvah za 
državnega svetnika iz Bele krajine je 
namerno razbila pomladne glasove 
kljub drugačnemu dogovoru in tako 
omogočila levici do ponovnega us
peha.

Vsiljuje se spoznanje, daje njiho
vo izjavljanje o politični prepoz
navnosti samo farsa in pesek v oči.
Regionalni odbor SKD Bela krajina

Občinski odbor SDS Črnomelj

v dobrih sosedskih odnosih z vsemi 
sosedi, torej tudi s Slovenci. To do
kazujejo tudi številčni mešani zako
ni in potomci teh zakonov, ki še 
danes negujejo prijetne spomine na 
nepozabna prijateljstva z vrstniki 
kočevarskih družin. S tem se stri
njajo tudi Slovenci, ki so imeli za 
sosede Kočevarje in med njimi do
bre prijatelje. Te informacije so 
dostopne vsem ljudem dobre volje, 
ki si želijo natočiti čistega vina...

Področje, naseljeno s Kočevarji, 
ki so ga po prebivalcih imenovali 
tudi “kočevski otok”, je merilo 
približno 840 km2, kar predstavlja 
4% današnje Slovenije.

Da so na tem “otoku” živeli pre
težno Kočevarji, potrjuje popolna 
izselitev leta 1941, ki je bila vseka
kor rezultat medvojne politike in 
propagande, kije neizpodbitno ime
la za cilj pospešeno asimilacijo 
kočevskega življa.

Za državno politiko ni bilo spre
jemljivo zatečeno stanje, da živi v 
jedru slovenske pokrajine skupno
st germanskega porekla, ki je kul
tivirala področje. Zato so stopnjeva
li pritisk na Kočevarje in jim začeli 
sistematično odvzemati osnovne 
človekove pravice. Del teh pravic je 
bil podan v za g. Troha spornem 
uvodnem članku, kar še ne pomeni, 
da so neresnične. Sklicevanje na li
teraturo, ki je zapisana “z zgodovin
sko natančnostjo” zgodovinarja, ki 
je žal enostranski, ni in ne more biti 
realna.

Pisati zgodovino za narod, ki je 
bil v svoji preprostosti, naivnosti in 
nemoči, kije mejila na obup, politič
no izigran in žrtvovan kot figura pri 
šahu velikih, zahteva razsodno, 
obsežno in poglobljeno delo stroke, 
ki lahko le na obojestransko prever
jenih in dokazanih dejstvih poda 
resnico in v ustrezni obliki seznani 
širšo javnost.

Z vso odgovornostjo in razočara
njem nad zaključkom članka g. Tro
he, ki vidi v članku “vnašanje razdo
ra med narodi”, trdim, da sem imel 
namen prikazati detajl tragedije, ki 
se ni začela dve leti pred drugo 
svetovno vojno. Kot Kočevar se 
zavzemam za iskreno razumevanje 
in prijateljstvo, kot so ga doživljali 
ter živeli Slovenci in Kočevarji, 
predno je politika skalila stoletno 
tradicijo. Temu želim dodati sklep
ni tekst iz knjige g. Mitje Ferenca 
“KOČEVSKA - Izgubljena kultur
na dediščina kočevskih Nemcev”, 
izdane 1. 1993:

“Nacistična politika uničiti slo
venski narod kot etično enoto je de
jansko uničila kočevsko narodno

v

Cas bistri 
kalnost novejše 
zgodovine
Dol. list št. 48, 4. dec. 1997

Naslov je optimističen in obliko
van v prepričanju, da živimo v času, 
ko želimo preseči zmote ter priznati 
in zapisati objektivno resnico.

Gradivo za objavo članka pod 
zgornjim naslovom je bilo dostav
ljeno v uredništvo DL v obliki uvo
da, ki mu je bil dodan govor g. Ja- 
senca in g. Michitscha. Ker sta go
vornika dovolj jasno podala namen 
spominske slovesnosti se v svojem 
uvodu nisem želel ponavljati.

V uredništvu DL so se po lastni 
presoji odločili, da iz uvoda prilože
nih govorov povzamejo samo vsebi
no za podnaslov k sliki, kar žal ni 
dalo celovite informacije.

Na tako nepopoln članek je podal 
svoje stališče g. Tfoha, ki se v delu 
članka upravičeno ne strinja s skro
mno nakazanim namenom srečanja. 
V drugem delu pa se ne strinja, da 
so večinski in avtohtoni prebivalci 
Kočevske bili prepoznavni pod ime
nom Kočevarji in živeli na tem ob
močju, ki je bila njihova domovina, 
vsa stoletja (od naselitve leta 1330)

skupnost. Njihovo kulturno dedišči
no pa sta skoraj v celoti uničila zu
belj vojnega požara in kruta povoj
na narodna in ideološka nestrpnost. 
Danes, ko vendarle drugače kot 
pred vojno, v njej in neposredno po 
njej gledamo kot na pojav narodnih 
manjšin, lahko vsaj s kulturnozgo
dovinskega stališča obžalujemo, da 
te manjšine ni več med nami. Ne bi 
smeli pomniti le let, ko smo si bili 
Slovenci in Nemci (Kočevarji) v 
nasprotju, temveč tudi stoletja, ko 
smo živeli ne samo drug ob drugem, 
temveč tudi drug z drugim...”

HANS IVAN JAKLITSCH

Mestna sramota 
- propadajoči 
Flekov mlin
Dol. list št. 46, 20. novembra

Nobenemu pravemu Črnomaljcu 
ni vseeno, če pogleda čez znani Suhi 
most proti reki Lahinji in vidi, kako 
simbol Črnomlja Flekov mlin pro
pada. Po tem starem mlinu je mesto 
baje dobilo tudi svoje ime. Zato 
Črnomaljcem ni ravno v ponos na 
pol propadla stavba, ki je lastnice 
niso zmogle adaptirati. Na srečo so 
se našli pravi ljudje na pravem me
stu, ljudje, ki jim ni vseeno, kakšno

je naše staro mestno jedro. Storjen 
je bil prvi pomemben korak: stavbo 
je občina odkupila.

Vem, da je v občinski blagajni 
vedno premalo denarja, vendar se 
da z malo dobre volje mnogo nare
diti. Predlagam, da Črnomaljci po
kažemo skrb za svojo lastnino tudi 
tako, da se spomladi zberemo in 
očistimo nesnago okoli mlina, kot 
smo delno storili že letos.

Gospodu županu Andreju Fab
janu smo Črnomaljci hvaležni za 
napor, ki ga je vložil, da je vendar 
prišlo do odkupa mlina, ob tem pa 
upamo, da bo Flekov mlin kmalu 
zasijal v svoji nekdanji lepoti.

STANE LOZAR 
Črnomelj

Knjižica 
ugodnosti in 

popustov 1998
Že tretje leto

NOVO MESTO - Društvo novo
meških študentov (DNŠ) pripravlja 
že tretje leto zapored posebno 
knjižico ugodnosti in popustov za 
študente in dijake dolenjske regije, 
ki se je že izkazala kot dobrodošla 
podpora pregovorno plitvemu štu
dentskemu žepu. Omogoča namreč 
cenejše nakupe, storitve in usluge v 
mnogih športnih, tekstilnih, tehnič
nih in drugih trgovinah, frizerskih 
ter kozmetičnih salonih, gostinskih 
lokalih itd.

Knjižica priročnega žepnega for
mata bo izšla v začetku leta 1998 v 
nakladi 4 tisoč izvodov. Vsi štu
dentje in dijaki, člani študentskega 
servisa DNŠ, jo bodo prejeli brez
plačno na dom, pa tudi vsi, ki si člani 
želijo postati. Knjižica bo vsebova
la sto ali več kuponov, s katerimi 
bodo študenti in dijaki uveljavljali 
popuste in ugodnosti pri določenih 
dolenjskih podjetjih. Seveda v DNŠ 
upajo na sodelovanje čimveč pod
jetij in podjetnikov, ki se jim s sode
lovanjem v knjižici ponuja možnost 
učinkovitega in poceni oglaševanja 
ter pridobitev novih kupcev in 
strank. Večino jih bodo obiskali 
osebno, ostali zainteresirani pa se 
lahko obrnejo na DNŠ, Prešernov 
trg 8, Novo mesto, tel. št. 322-275.

T. KONCILIJA

SREČANJE
STAROSTNIKOV

GOTNA VAS - Krajevna orga
nizacija RK Gotna vasje imela 27. 
novembra v OŠ Grm srečanje sta
rostnikov. Pogostitev z lepim kul
turnim programom so pripravili 
učenci z mentorico go. Meteljko- 
vo in člani KORK Gotna vas. Z 
denarnimi sredstvi sta na pomoč 
priskočila naša krajana Zoričeva, 
za kar se jima lepo zahvaljujemo, 
ravno tako OŠ Grm. Tudi za v
bodoče želimo, da bi ljudje znali 
prisluhniti geslu: Biti človek za 
človeka.

Aktivistke KORK Gotna vas

Radijski protest
Po dolgotrajnih pogajanjih 

smo koncem lanskega leta 
radijske postaje, združene v 
Gospodarsko interesno zdru
ženje nekomercialnih radij
skih postaj, s SAZAS podpi
sale pogodbo o plačevanju 
avtorskih pravic, poravnale 
obveznosti za leto 1996 ter te 
redno plačevale v letu 1997. 
V razgovoru s predstavniki 
SAZAS smo dobili informa
cijo, da imajo samo štiri ko
mercialne radijske postaje 
podpisano pogodbo o plače
vanju avtorskih pravic in da 
tudi nekatere od teh svoje 
obveznosti plačujejo nered
no. Za uporabnike glasbenih 
del tako nastajajo neenaki 
pogoji na tržišču in smo ne
komercialne radijske posta
je, ki imamo zaradi informa
tivne vsebine ter produkcijo 
govornega programa, ki je 
predpisan z zakonom, in za
radi tega večje stroške pro
dukcije v izrazito slabšem 
položaju na tržišču. Tudi dru
gi ukrepi ter nastajajoča 
konkurenca brez vsakršnih 
kriterijev vodijo v stanje, ob 
katerem se položaj informa
tivnih programov iz dneva v 
dan slabša in vodi v neizogi
ben propad radijskih postaj 
informativnega karakterja.

Zahtevamo, da država z 
zakonodajo in izvedbenimi 
akti najkasneje do L marca 
1998 dokončno uredi in za
gotovi plačevanje avtorskih 
pravic za vse uporabnike 
glasbenih del (za vse radijske 
postaje) od leta 1996. V na
sprotnem primeru bomo pri
siljeni ukrepati, se poslužiti 
državljanske nepokorščine 
ter nehali plačevati pogod
bene zneske, zavedajoč se, 
da je ureditev teh vprašanj v 
civiliziranem svetu nujna.

Za GIZ nekomercialnih 
radijskih postaj 
podpredsednik 

UROŠ DULAR

ZA NJIMI DELOVNO 
LETO

NOVO MESTO - Novoletnega 
srečanja društva invalidov v grm
ski osnovni šoli se je udeležijo 
preko 170 invalidov in njihovih 
svojcev. Na dobro pripravljenem 
zabavnem večeru so sodeloval' 
duo Mavrica, mažoretke osnovne 
šole Bršljin ter humorista Iča in 
Matevž. Za dobrote je poskrbela 
OŠ Grm, društvo pa je pripravilo 
nagradno žrebanje, srečelov in 
darilo za vsakega udeleženca- 
Člani so dobili tudi novo številko 
društvenega glasila Moč volje, ki 
izhaja že 11 let. Predsedstvo 
društva in izvršilni odbor za letos 
pripravljata obisk pri težko po- 
kretnih in nepokretnih članih in 
starostnikih, v novem letu pa jih 
spet čakajo naloge iz obsežnega 
programa. •

ANDREJ GREGORČIČ

SPORI.
DO KONCA DECEMBRA

SRNMRRCO

model ACE 
31>CGQr 
model CYBER 
3a8Qp,-
olroški model COMET

(moški + ženski)
23.925, -

(moški -I- ženski)
29.925, -

8.925,-

VSI MODELI ŠPORTNIH COPAT NIKE

t
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SPOROČILO
KRAJANOM

ŽUŽEMBERK - Zavaro
valnica Triglav, območna eno
ta Novo mesto, obvešča kra
jane, da je pisarna ponovno 
odprta. Poslujejo na Grajskem 
trgu 26 (nad trgovino Dolenj
ka), v ponedeljek in sredo od 
13. do 16. ure in v petek od 9. 
do 12. ure. Zastopnik Franci 
Blatnik vas pričakuje tudi na 
telefonski številki 87-170.

OBRAČUN VILLA 
LITTA KLUBA

LITIJA - V prejšnjem tednu so 
zbfali donatorji, simpatizerji, 

elani in prijatelji litijske fondacije 
Villa Litta klub, da ocenijo oprav
ljeno delo v času njenega delova
nja. Fondacija Villa Litta klub je 
do sedaj pomagala pri šolanju 
mlade pianistke Veronike Haupt
man na Dunaju, sofinancirala 
elektronsko opremo in opremo 
proti kraji v Litijski knjižnici, izda
jo zvočne kasete pesmi Petra Jere
ka, postavitev doprsnega kipa 
Luki Svetcu, organizirala razstave 
slikarjev Iva Kisovca, Veljka To
mana in Leopolda Krnca, založila 
)n izdala knjige: Spomini na Liti
jo (Martin Brilej), Pesmi (Mate
ja Paternoster) in Trikrat B (Jože 
i cepek), ki bo izšla še v letošnjem 
letu; izdala spominske kuverte in 
poštne žige ob 170-letnici rojstva 
"1^5-letnici smrti Luke Svetca, ob 
130-letnici rojstva skladatelja Pet
ra Jereba, 45-letnici razglasitve 
Litije za mesto, ob otvoritvi mor
ske fosilne obale na Vočah in ob 
spominskem planinskem pohodu 
ua Tišje.

K. Š.

PRISPEVKI ZA 
OBDARITEV OTROK
V času od 9. decembra do 15. decem- 

ra so na račun Občinske zveze prijate- 
»rn,mlad'ne Novo mesto št. 52100-678- 

209 za Veseli december prispevali: 
Marjan Hočevar, Šentjernej, 5.000 tolar- 
1 v, Klučavničarstvo Stane Grubar, s.p., 
Šentjernej, 2.500; Edo Trelc, NM, 2.000; 
us Smarjeta 8.000; KS Gabrje 25.000; 
Stan.ša, Dol. Težka Voda 36,2.000; Bar- 
mi, Kastelčeva 1, NM, 15.000; Anton 
uorisek, Šentjernej, 3.000; Jelka, d.o.o., 
Šentjernej, 10.000; Reka, d.o.o., 10.000; 
mastika-Orodjarstvo Blaž Bambič, s.p., 
Šentjernej, 5.000; Novotehna 20.000; 
^pteks Tkanina, p.o., NM, 50.000; 
Ubčtna Šentjernej 500.000; Stanko 
Bi v n,Na Gmajno 5, Šentjernej, 5.000; 
mektromehanika Turk 10.000; OŠ Mir- 
"a Peč 25.000; KS Stopiče 60.000; Zoran 
eSjpvčevič '0000; Varnost, d.d., NM, 
3.UO0; PAM, d.o.o., 10.000; VVO Novo 
mesto 50.000; Iskra PIO Šentjernej, 
d o.o., 40.000; TPV, d.o.o., 50.000; Za- 
v?r°valnica Tilia 47.500; Mestna občina 

mesto 1.100.000; RIC Novo mesto

з. 88Z000°tolarjev.D°S'e' 'e zbrane8a 
r ^ delu in materialu so prispevali: 
Grafika NM, Policijska postaja Novo 
mesto, Radio Krka, Radio Sraka, Studio
и, Emona Obala trgovina E SHOP, Moj 
f°m Novo mesto, OŠ Dol. Toplice, 
r°k|c?12 Semiča, GD Dolenjske Toplice, 
GD Žužemberk, Aleš in Franc Plut, 
Arka - Zelena zdravila.

HVALA VSEM!

Prireditve ob 
praznikih

Začetek za otroke, konec 
za odrasle

KOČEVJE - Začele so se že 
včeraj s štirimi izvedbami otroškega 
musicala “Kosmata žaba”, zaključi
le pa se bodo v prihodnjem letu. Vse 
prireditve razen Veselega brlogca in 
obiskov Božička in dedka Mraza, ki 
bodo na Mestni ploščadi, bodo 
potekale v Šeškovem domu. Tako bo 
v Šeškovem domu že danes ob 18.30 
prireditev “Veseli svet plesa”, ki jo 
organizira plesna šola Urška v sode
lovanju z Ljudsko univerzo Kočevje, 
jutri ob 19. pa koncert Prifarskih 
muzikantov, ki ga ti pripravljajo ob 
izidu svoje tretje kasete in CD 
plošče “Obzeranje pri Slovencih”. 
Dan kasneje, ob isti uri, se bo na 
svojem že tradicionalnem božično 
novoletnem koncertu predstavil pi
halni orkester Delavske godbe 
Kočevje, v ponedeljek, 22. decem
bra, ob 16. uri pa bo najmlajše 
obiskal Božiček. V torek ob 19. uri 
bo božično-novoletni koncert glas
bene šole Kočevje, v ponedeljk, 29. 
decembra, s pričetkom ob 17. uri, pa 
na Mestni ploščadi prireditev za 
otroke “Veseli brlogec”.

Zadnja prireditev v letošnjem 
letu bo obisk dedka Mraza v torek, 
30. decembra, ob 16. uri, celoten 
sklop prireditev ob letošnjih božič- 
no-novoletnih praznikih pa bo 
zaključen s komedijo “Županova 
Micka”, ki jo bo Gledališče Toneta 
Čufarja z Jesenic uprizorilo na odru 
Šeškovega doma v petek, 8. januar
ja, ob 19.30.

M. L.-S.

NAJ LEPŠE JE BILO PETJE - 
Natanko na svoj 90. rojstni dan je v 
nedeljo, 14. decembra, v gostilni 
Prešeren slavil svoj visoki jubilej 
Franc Pavlin iz Družinske vasi. Ob 
številnem zbranem sorodstvu je obu
jal spomine na mladost, za starost 
pa je menil, da je ,ena sama žalost ’. 
Franc je pri teh letih še pravi kore
njak, le nogi nista več, kot sta bili. 
Vse življenje je kmetoval, nikoli ni v 
ničemer pretiraval, sedaj je že osem 
let vdovec. Voščil in darilo mu je 
izročil tudi župan Franci Koncilija. 
Jubilant pa je bil še posebno vesel 
Slakovih Fantov iz Praprotna, saj je 
tudi sam v mladosti najraje prepeval 
s fanti sredi vasi. (Foto: J. P.)

JAVNO VPRAŠANJE 
ŽUPANU ČRNOMLJA

Spoštovani gospod župan 
Črnomlja po več kot 30 dneh 
vas vprašujem ali mi boste 
javno odgovorili na štiri moja 
zastavljena vprašanja iz Do
lenjskega lista z dne 30. 10. 
1997, ker vse do danes še 
nisem zasledil vašega odgo
vora. Ali so zastavljena vpra
šanja res tako neprijetna in 
problematična, da se na njih 
ne da javno odgovoriti? Lepo 
pozdravljeni!

BORUT GRABRIJAN

Slovenija na Balkan ali v Evropo?
Letošnji obisk Slovenije drugačen kot pred tremi leti ■ Razočaranje nad ureditvijo parkiranja 

v Novem mestu - Predlog: s certifikati odkupiti Vindišerja in narediti parkirno hišo

Ko sem bil leta 1994 na dopu
stu v Sloveniji, je bilo vsepovsod 
čutiti veselje in zadovojstvo, letos 
avgusta pa je bila že velika spre
memba. Seveda sva se z ženo

ZLATA POROKA - V soboto, na 
miklavževo, sta sredi svojih naj
dražjih praznovala 50-letnico skup
nega življenja Frančiška in Ivan 
Logar z Laz pri Uršnih selih. Z vza
jemno ljubeznijo, strpnostjo in 
pogumom sta premagovala mnoge 
ovire in njuna jesen se lahko ime
nuje zlata, zanju resnica, da preje
maš toliko, kolikor si dal, drži; ne 
pesti ju samota, spremljevalka 
mnogih v poznih letih. Njun dom je 
topel in vrata mnogokrat odpirajo 
njuni sorodniki in prijatelji, za 
vsemi ostaja prijeten občutek med
sebojne ljubezni, povezanosti in 
vsega, kar vse bolj postaja redkost. 
(J. S.)

Smo manj vredni?
ZABUKOVJE - V torek nas 

je po telefonu poklical kmet 
Viktor Klenovšek z Mrzle Pla
nine pri Zabukovju nad Sevni
co, ogorčen, ker imajo še ved
no obupno telefonijo. Klenov
šek je bil ogorčen tudi zaradi 
nemogočih razmer, v katerih 
kmetje iz teh kozjanskih hribov 
oddajajo mleko tako rekoč pod 
milim nebom, čeprav so pred 
letom sami zgradili zbiralnico 
mleka. Kot je povedal Klenov
šek, kmetje, ki so po “mlečni 
vojni”, o kateri smo pred ča
som obširno poročali, začeli 
oddajati mleko celjski mlekar
ni, nimajo več vstopa v zbi
ralnico. Na tretji problem za- 
bukovških kmetov je v torek 
zjutraj spet opozorila zima, ko 
je moral šofer celjskih mlekarn 
na tovornjakove pnevmatike 
namestiti snežne verige, če je 
hotel po strmi in poledeneli 
cesti pririniti v Zabukovje. 
Klenovška, ki ima tri šoloob
vezne otroke, in ostale vaščane 
pa najbolj boli, da cestarji ne 
posipajo pravočasno lokalne 
ceste, po kateri vozi šolski av
tobus. “Ali bi nam radi tudi na 
ta način povedali, da so kmečki 
otroci, ki so naše največje bo
gastvo, manj vredni?” sprašuje 
Klenovšek.

Črnomelj, Republika Hrvaška
Za Kompas Holidays je Bela krajina del Hrvaške

Firma Kompas Holidays iz 
Ljubljane, Slovenska 36, je (do
kaz hranimo v uredništvu) 10. 
decembra letos poslala pošto na 
naslov: Integral turizem in delav
nice, Belokranjska 22, 8340 
Črnomelj, Republika Hrvaška.

Ne samo da Hrvaška ne priz
nava več slovenske manjšine, 
očitno se je preko ljubljanskega 
Kompasa Holidays udejanila 
davna želja hrvaških pravašev, 
stranke Anteja Starčeviča in Ev
gena Kvaternika iz prejšnjega 
stoletja, ki se je zavzemala za 
ustanovitev velike Hrvaške, ki 
naj bi obsegala tudi velik del Slo
venijev Vendar je tej ljubljanski 
firmi iz Slovenske 36 treba pove
dati še to, da naj bi velika Hrva

ška segala preko Bele krajine in 
Dolenjske vse do “Žegnanega 
studenca ", kar je staro ime za 
Škofljico pri Ljubljani. Tako bi 
lahko Kompas Holidays prirejal 
ne samo potovanja v Južno 
Ameriko, ampak tudi sprehode 
iz Ljubljane v bližnjo hrvaško 
tujino.

Ljubljanskim holidejarjem, ki 
jim je kompas znorel, pa še to: 
19. in 20. februarja 1944 je na 
osvobojenem slovenskem ozem
lju v Črnomlju potekalo 2. zase
danje Slovenskega narodno
osvobodilnega sveta (SNOS), na 
katerem so sprejeli sklepe, ki ve
ljajo za magno karto slovenske 
samostojnosti.

ANDREJ BARTEU

ustavila in prenočila v mojem pri
ljubljenem mestu, Novem mestu. 
Namenila sva se peljati v središče 
mesta, potem pa bi nadaljevala 
pot v Dolenjske Toplice. Kakšno 
razočaranje! Že ko sva se peljala 
proti Vindišerju, je bilo vsepovsod 
parkiranih toliko avtomobilov, da 
ne govorim o Glavnem trgu in 
tržnici. Avtomobili kakor ribe v 
konzervi. Šele v drugem krogu 
sem imel srečo in dobil prazen 
prostor. Takoj sem videl, da me
sto nima pravega in odgovornega 
predstavnika. Prav bi bilo, da bi 
na primer občina odkupila Vindi- 
šerjevo poslopje, ne pa ga pustila 
starosti v naročju. To poslopje bi 
bilo namreč po svoji lokaciji zelo 
primerno za parkirni prostor. 
Olajšalo bi probleme, turisti bi 
bili zadovoljni in tudi dohodek bi 
bil verjetno dobrodošel. S tem bi 
občina (ali vlada) pokazala pot k 
demokratičnemu evropskemu 
sistemu, mesto bi modernizirala 
in zmanjšala brezposelnost. Ko 
sem šel preko mosta proti centru 
mesta, sem srečal same resne, 
zamišljene obraze. V trgovinah so 
ljudje večinoma kupovali na kar
te, vidim, da primanjkuje denar
ja. Takoj sem razumel, da so se

Marjan Fink

leta 1994 prodajali ali izpod rok 
zamenjavali certifikati, s tem pa 
se je dediščina Jugoslavije nesmi
selno zapravila. Mnogi so mislili, 
da bodo pečenke prihajale kar po 
sanjavi demokratični liniji brez 
dela.

Kot mnogi tudi naša družina do 
danes še ni dobila ničesar od cer
tifikatov. To je loterija ali politični 
trik. Zato vam iz Kanade ponu
jam tale predlog: vse, ki niste go
tovi o njihovi vložitvi, vabim, da se 
združimo in odkupimo poslopje 
Vindišer, ter zgradimo parkirno 
hišo. Prijavite se na upravi Dole
njskega lista. Potrebno je tudi po
šteno gradbeno podjetje, kakšen 
pošten advokat itd. Gradnja tega 
prostora je samo en primer, kako 
investirati certifikate v pravilno 
privatnost, ne pa jih vlagati nazaj 
v staro ogroženo gnezdo nekda
njih komunistov, sedaj preobleče
nih v kapitalistične birokrate in 
izokoriščevalce. Torej dobrodošli 
v demokraciji in pravilni privati
zaciji za boljšo prihodnost!

LOJZE ŽELJKO 
Kanada

27. novembra 1997 smo se na 
pokopališču v Loški vasi pri Do
lenjskih Toplicah še zadnjič poslo
vili od prijatelja Marjana Finka iz 
Podhoste.

Rodil se je leta 1926; njegova 
otroška leta so minevala na kme
tiji pri krušnih starših v Podturnu 
in se končala, ko je našo domovi
no zasedla okupatorska vojska. 
Kot mladinec se je pridružil od
porniškemu gibanju, se vključil v 
partizanske vrste kot kurir-obve- 
ščevalec, takoj po ustanovitvi 
Tomšičeve brigade pa je postal 
njen borec. S 14. divizijo je odšel 
na Štajersko. Na pohodu je bil 
ranjen in po okrevanju premeščen 
v VDV, kjer je dočakal osvo
boditev.

Po vojni se je vpisal v vojaško 
šolo, postal mornariški častnik in 
se upokojil kot mornariški oficir. 
V Podhosti si je z družino uredil 
prijeten dom. V njem sta z ženo 
ponosno vzgajala svoja dva sino
va. Vse do prerane nenadne smr
ti je bil član Zveze borcev. Bil je 
tudi dejaven član Društva za 
vzdrževanje partizanskih grobišč 
v Rogu in skrbel za grobove pad
lih soborcev.

Po duši je bil vse življenje par
tizan, vedno pripravljen žrtvovati 
se za druge. Spoštovali smo ga, 
ker je bil dosleden, pošten, zvest 
svojim načelom. In takšnega se ga 
bomo vedno spominjali.

K. O.

Jožefa Starič
V sredo, 27. novembra, smo se 

v velikem številu na pokopališču 
na Čatežu še zadnjič poslovili od 
84-letne Jožefe Starič, Štepicove 
mame. Rodila se je v številni 
kmečki družini Leben na Bre
zovem pri Dolah. Staro komaj 15 
let jo je v Razbore vzela njena 
teta. Z življenjskim sopotnikom 
Matijo Štepic sta imela štiri otro
ke, ki sta jih vzgojila v dobre, de
lovne in poštene ljudi. Pred 20 leti 
ji je umrl mož. Med letom je 
opravljala domača dela, pozimi pa 
jo je k sebi vzela hčerka v Litiji. 
Dokler ji je služilo zdravje, je rada 
hodila na izlete in srečanja upo
kojencev ali srečanja starostnikov 
v cerkvi. Ponosna je bila na svoje 
otroke, ki so zelo povezani in so 
se radi vračali domov. Pred mese
cem dni je Jožefa padla v nezav
est in kasneje v bolnici umrla.

R. M.

Igor_ Brezovar

Na motorju v Indijo
P°Pr°sil sem domačina, naj mi pove, 

akaj mora biti tako. Dejal je: “Ko oče kupi 
• a ročne ženo, je ta namenjena le meni. 
mam tri možnosti, kar pomeni, da lahko 
rikrat zavrnem ženo, katero mi je oče iz- 
ral. Nihče drugje ne sme ogledovti, zato 

so tudi zavite. Ko je sklenjena poroka, ona 
avtomatično ve, kakšne so njene dolžnosti, 
zato se v zakonu ne prepiramo. Če slučajno 
nastane problem, se o problemu pogovorim 
1 mojim očetom, on pa se pogovori z njenim 
m ta se pogovari z njo. Mi moški sploh ni
smo problematični, zato ni razloga, da bi se 
ona morala o tem s kom pogovarjati oz. mu 
zaupati. Da pa so žene vse življenje zakrite, 

a ne hodijo po ulicah, da nimajo prijateljic 
oz. se ne obiskujejo, če niso zraven možje, 
je to prednost, ker žene med seboj ne tek
mujejo, katera je lepša, boljša, ima boljšega 
moža, več denarja, lepše obleke itd. Prepro
sto, Alah je tako odredil, da so vse enake, 
A|t0JC naibolie-IN SCHA ALAH. Če se bo 
J a*1 s tem strinjal, boste to uvedli tudi v 
tvr°pi in Ameriki.”

Na neki veliki stavbi sredi mesta sem videl 
velik napis: “Vse slabo, kar na svetu je, pri
haja iz Amerike!”

Ali pa: “Ne želimo nič drugega, kot uve- 
ti islamsko kulturo in navade po celem 

svetu. r

Imam K Homeini
871?? 8'avtega mesta Teherana sva imela še 

km. Morala sva to razdaljo prevoziti v 
baevu. kajti Irena se mora vrniti že čez 

7 Oni. Ceste so bile dobre, tako da sva lah
ko vozila tudi do 150 km na uro. Bolj pro

blematična pa je bila vožnja ponoči. Vozni
ki ne uporabljajo vzvratnih zrcal, smeroka
zov nimajo niti luči za osvetljevanje vozila 
in prednost z desne itd. Namesto tega se 
največkrat uporablja le hupa in dolge luči. 
Trobi in trobi se tam stalno. S trobljenjem 
se opozarja, če se vozilu bližate, da ste za 
njim, če ga nameravate prehiteti, saj se vam 
le tako odmakne, sicer bo mirno vozil dalje 
po sredi cetišča. Kot pravi Evropejec sem 
imel stalno prižgane luči, a gotovo me je 80 
odst. voznikov opozarjalo, da mi svetijo luči.

Toda osvetljeni so bili tudi oni: na oknih, 
ogledalih, blatnikih in ob straneh so imeli 
nešteto rdečih, modrih, zelenih in rumenih 
lučk. Tudi spedaj so še bili nekoliko razsvet
ljeni, a zelo pogosto se je dogajalo, da na 
zadnjem delu vozil ni svetilo nič. In kadar 
se mi je iz nasprotne strani približeval avto 
- seveda z dolgimi lučmi - sem takoj zma
njšal hitrost, odprl čelado in bil zelo pre
viden, da me kaj ne preseneti.

Kar nekajkrat sem se nevarnosti za las 
izognil, zato sem imel strah voziti ponoči in 
sem se temu izogibal, če je bilo le mogoče.

Iz bojazni, da na poti po Iranu ne bi imel 
težav z gorivom, sem si v Turčiji pred mejo 
z Iranom natočil poln kanister. Po 400 km 
sem ustavil na črpalki. Natočil sem 25 1 v 
yamaho in še 10 v kanister. “3.600 rialov, 
prosim!” je dejal gospod na črpalki. Začel 
sem preračunavati, vendar prepričan, da se 
motim, sem vprašal še Ireno. “Da, to je 1 
USD za 35 1 bencina.” Blagajnik, ki je videl, 
da sva začudena, se nama je začel opravi
čevati, češ: “Jaz nimam nič pri tem, če je 
vlada podražila bencin!”

’*•!?: v.' 1;

Motor sem poimenoval kar J.R. (Džej 
Ar) po znani osebi v ameriški TV seriji Dal
las. “Mirno ga lahko žreš, J.R., jaz pa si lah
ko dam duška in pritiskam na polno.” Toda 
pozneje se mi je to maščevalo, ker je bil 
bencin v Pakistanu in Indiji zopet dražji, a 
moj J.R. ni mogel z manj kot z 10 1 na 100 
km.

Pozno popoldne sva prispela v Teheran. 
Slovensko ambasado sva našla zelo hitro. 
Naš dipomat g. Gorenc naju je povabil že 
pred odhodom iz Prage, da sva lahko njego
va gosta. Z velikim veseljem naju je sprejel 
in nama ponudil vse ugodJ#*v svoji lepi re
zidenci z bazenom. Že pred vhodom v dom 
pa naju je ljubeznivo opozoril na to, da je 
to le dom srednjega razreda, kakršnih je v 
Teheranu veliko. In res, saj sem pozneje

ugotovil, da za mnogo skromnejšo hišo v 
Pragi plačujemo večjo najemnino.

Večerje bil prekrasen. Sedeli smo na ve
randi in pili pivo, ki pa je tam izedno drago, 
saj je prepovedano, kakor tudi ves drug 
alkohol. Policija nadzoruje tudi diplomate, 
zato si glede oskrbe tudi med sabo ne za
upajo.

Za seboj sva imela krasno preživete dni v 
Teheranu, polne novih spoznanj in doživetij. 
Tudi precejšen kos poti je bil že za nama. Z 
motorjem do sedaj ni bilo nobenih težav, 
toda opazil sem, da so ob straneh začele 
pokati gume. Verjetno je bilo to zaradi vro
čega zraka, vroče ceste, težkega tovora in 
konec koncev je bilo za nama že več kot 
7000 km. Odločil sem se, da bom v Paki
stanu opravil servis. Razen v Iranu sem po
vsod vozil z največ 5500 obrati - torej pre
vidno in racionalno z gorivom. Planirala sva, 
da s tako vožnjo prideva Pakistan že čez tri 
dni. Vozila sva po suhi, pusti krajini. Ve
likokrat sva ustavljala, saj je bila žeja le pre
huda. Voda se v teh krajih ne sme piti, saj 
se tu že začenja nevarno območje malarije, 
zato sva žejo gasila le s colo ali fanto. Tablete 
proti malariji pa sva začela jemati že v 
Turčiji. Tudi sicer z zdravjem nisva imela 
nikarkšnih problemov, saj sva se na to do
bro pripravila že s cepljenjem pred odho
dom, pa tudi z zdravili sva bila po zaslugi 
predstavništva Krke v Pragi dobro založena 
za vsak primer. Čeprav so nama vsi govorili, 
da se driski ne bova izognila, je na srečo 
nisva imela.

V puščavi je bilo 60° C in vojaki, ki so naju 
ustavili, so bili edini ljudje po 250 km. “Iz
volite vodo in hrano, še 80 km take poti je 
pred vama!” Kamele so se svobodno spre
hajale okoli in se zelo nezaupljivo ozirale na 
naju. Na vsakih nekaj kilometrov je ležalo ob 
cesti veliko poškodovanih ali razbitih vozil. 
V teh krajih veliko ljudi umre na cesti.

Končno sva prispela do manjše vasi sredi 
puščave. Kmalu nama je ponudil prijazen

fant, da lahko spiva pri njem doma. Imeli so 
večjo hišo in v najini sobi so takoj vključili 
air condition, kar nama je po dolgi vožnji po 
hudi vročini zelo prijalo. Bila je to bogatejša 
družina, saj so imeli tri sluge. Zvečer smo 
sedli na tla, prekrita s preprogami, in gospa 
nama je prinesla večerjo. Poleg ogromne 
sklede riža je bilo sedem skodelic različnih 
omak in vse seveda zelo začinjene z različ
nimi začimbami. Jedli smo z roko, kar nama 
je povzročalo kar nekaj težav, a pri tem smo 
se vsi zabavali. Iz riža narejene kroglice se 
pomakajo v različne omake in nosijo v usta 
seveda se pri tem uporablja izključno le 
desna roka, ker levo uporabljajo za umiva
nje zadka. Žato je velika sramota, če se zmo
tiš in pri jedi uporabiš tudi levico. Ker nisva 
imela izkušenj s tem načinom prehranjeva
nja, se nama je kroglica velikokrat razdro
bila, pa sva si zato pomagala raje s chapa- 
tijem, to je njihova vrsta kruha. Po večerji 
so nama pokazali tudi, kako se ta kruh nare
di in kako se peče na žareči plošči.

Gospodinja je bila vseskozi zakrita, in ko 
smo se mi pogovarjali o vsemogočem, je ona 
mirno sedela v kotu in si le včasih z lahkoto 
popravila čador. Vsa družina vse suho ob
dobje, ki traja osem mesecev, spi zunaj na 
lesenih ležiščih.

Zjutraj so vsi odšli od doma, nama pa 
pustili sporočilo: “Zahvaljujemo se Vama za 
obisk, srečno pot, pišite nam razglednico, 
ključe od hiše pa pustite pod predpraž-
n ilr/trn I ”

Zahdan - mesto, v katerem sva se poču
tila zelo neprijetno. Imela sva občutek, da 
je to mesto huliganov. Ljudje so nama me
tali kamenje, kričali na naju ter pljuvali. Za 
bencin so nama postavljali visoko ceno, in 
ko sem to zavrnil, so se začeli nerazumno 
spakovati in sploh bili neprijetni.

Doživetja v Pakistanu
Na iransko - pakistanski meji sva bila v 

poznih popoldanskih urah.
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DEDEK MRAZ V ŠENTJERNEJU - V nedeljo, 14. decembra, je otroke v 
občini Šentjernej oiskal dedek Mraz z dvema klovnoma in snežinkami. 
Zaradi velikega števila otrok so bile organizirane štiri prireditve, in sicer tri 
v osnovni šoli Šentjernej in ena v osnovni šoli Orehovica. Prireditve so z 
nastopi popestrili učenci osnovne šole Šentjernej in Orehovica, v Orehovici 
pa tudi s predvajanjem otroških filmov in risank. Prireditev, ki je bila orga
nizirana v sodelovanju z zvezo prijateljev mladine Novo mesto, so deloma 
finančno podprli obrtniki in podjetniki iz občine Šentjernej, večji del pa je 
bila krita iz proračuna občine Šentjernej. (Foto: Marijan Hočevar)

RAZBORSKI VEČERI - Od letošnjega oktobra do aprila prihodnje leto 
potekajo v župniji Razbor nad Loko pri Zidanem Mostu. Zadnja sobota 
v mesecu je ob 20. uri namenjena srečanju z zanimivimi gosti o kakšnem 
perečem življenjskem vprašanju. 25. oktobra smo ob psihoterapevtu in 
kliničnem psihologu Janku Bohaku razmišljali, ali je samomor res najlažja 
rešitev našega problema. Vsoboto, 29. novembra, smo se z Zvonetom Hor
vatom in dolgoletnim odvisnikom pogovarjali o drogah in alkoholu. Naj
prej smo odprli razstavo akvarelov domačinke Slavice Drev, ki se je po 135 
skupinskih in 24 samostojnih razstavah sedaj prvič predstavila domačinom. 
Kar 130 ljudi se je zbralo. Odkrit pogovor o drogah je težko opisati, takšen 
večer je preprosto treba doživeti. Decembrski razborski večer, ki bo 20. 
decembra, bo božično-družinski, pogovor pa bo tekel o tem, kaj storiti, da 
bo družinsko zakonsko življenje čim lepše in lažje. (J. S.)

DRUŽABNO-KULTURN1 VEČER Z VITO - V gostilni Na hribu pri 
Novem mestu so se v ponedeljek, 15. decembra, zvečer zbrati člani iz
kustvene šole za življenja in samorazvoj Vita, ki jo vodi specialist psihia
ter dr. Cveto Gradišar. Na družabno-kulturnem srečanju so prisluhnili 
nastopu dueta violinistke Petre Božič in harmonikarja Branka Rožmana, 
recitacijam pesnika Smiljana Trobiša in aforizmom Cveta Gradišarja. Na 
sliki: dr. Gradišar (desno) med branjem svojih aforizmov. (Foto: MiM)

NEPOZABEN NASTOP “TRENDTKA" ■ Prijatelji glasbe in ubranega 
petja smo se v petek, 7. novembra, zbrali v OS Ribnica na prvem samo
stojnem koncertu vokalne skupine Trenutek, ki jo sestavlja pet domačih 
deklet: Zdenka, Maja, Tadeja, Marijana in Lea. Začetki vodijo v leto 1994, 
ko so se prijateljice odločile za skupno pevsko pot. Vse so študentke in se 
razen Marijane z glasbo ukvarjajo le v prostem času. Na njihovem reper
toarju so slovenske narodne, črnske duhovne pesmi, fdmska glasba, tuje 
popevke, rade pa zapojejo tudi kakšno priredbo skupine Gloria, kijih piše 
Marijana. Na različnih prireditvah po Sloveniji so nastopile že deveindvaj- 
setkrat, tokrat tridesetič, konec leta pa se bodo odzvale povabilu naših 
rojakov v Švici in Nemčiji. Tokratno prireditev je z izbranim tekstom 
čudovito povezovala Karin Elenba Sanchez iz Ljubljane. Koncert vokal
ne skupine Trenutek je kar prehitro minil in poslušalci smo se veseli razšli 
na svoje domove v upanju, da se čimprej snidemo na drugem takšnem 
srečanju. Dekletom pa želimo še veliko uspehov doma in v tujini. (Milka 
Kozina, Ribnica)

APLAVZ NI OBVEZEN
Dan prostovoljcev

Mednarodni dan prostovo
ljcev v decembru je šel v Met
liki neopazno mimo, kar pa ne 
pomeni, da tu ni ljudi, ki ne bi 
kaj prostovoljno postorili. Če
tica kot mravelj pridnih dela 
pri Rdečem križu, pri Karitas, 
pri Zvezi prijateljev mladine 
pa še kje. Največkrat ostanejo 
neopazni, saj to niso ljudje, ki 
bi se rinili v ospredje. Prav zato 
bi bilo prav, da kdo spremlja 
njihovo delo in jim izreče ob 
priložnosti priznanje ustno ali 
pisno. Največkrat pa je žal 
tako, da so deležni za svoje 
brezplačno delo očitkov, ki pri
hajajo od tistih, ki skrbijo zgolj 
za svojo dobrobit in za svoj 
standard. Tem kritikom in 
večnim nezadovoljnežem se 
zdi samo po sebi umevno, da 
prinaša otrokom dedek Mraz 
darila ali pa da je v knjižnici 
ura pravljic. Najbrž niti ne 
pomislijo, da je moral to ne
kdo pripraviti, da je moral na
pisati vabila, razobesiti plaka
te, okrasiti dvorano ali razred, 
da je nekdo porabil svoj pro
sti čas. To jih seveda ne zani
ma, brž pa povzdignejo glas, če 
je po njihovem kdo od nasto
pajočih govoril pretiho. Med 
prostovoljci je kar lepo število 
prosvetarjev in vzgojiteljev, 
kajti še vedno prevladuje mne
nje, naj se z otroki pač ukvar
jajo učitelji. To prepričanje se 
počasi razblinja in razveselji
vo je dejstvo, da je med pro
stovoljci vedno več ljudi, ki ni
majo s prosveto nič skupnega.

TONI GAŠPERIČ

BLAGOSLOV KONJ NA 
VRANJU

SEVNICA - Konjerejsko društvo 
Sevnica vabi ljubitelje konj, da se 
udeležijo svečanega blagoslova 
konj, ki bo 26. decembra na Vranju 
pri Sevnici, pri cerkvi sv. Štefana. 
Zbor konjenikov bo ob 9.30 na Ma
rofu, nato bo pohod do cerkve, kjer 
bo ob 11. uri svečana maša z bla
goslovom.

• MODNI KOTIČEK j

; Vaš barvni tip \
, so
, smo naravnost očarljive. Po- ,
■ iščite jih! ■
■ Glede na barvni tip vam ■
• pristajajo “hladne"ali “tople” 1 
1 barve. Z majhnim znanjem o 1 
1 tem boste lahko nakupovali 1

oblačila, izbirali najprivlačnej- 
, še barvne kombinacije, barve , 
i ličenja, nakita in očal ter, kar , 
i je še posebej modno, barvne ■
• pramene las. •
■ Barvne tipe zaznamuje bar- ' 
1 va in tip kože, ki ni povezana ' 
. z rojstnim datumom ali naj- .
• ljubšim letnim časom. ■
■ POM LA DNI TIP - Koža je 1 
1 bleda in transparentna, ima 1 
, rumenkast podton. Nekateri jo , 
( primerjajo z breskvijo, saj se ,
■ ob razburjenju pojavi rdečica. t
■ Nekatere imajo komaj opazne i 
i zlatorjave pege. Večina je pla- i 
1 volask. Barvni odtenki segajo 1 
1 od laneno plave do temno 1 
1 plave. Oči so običajno modre, 1

sivozelene ali pa zlatorjave.
. Izbirajte med toplimi barvami. , 
, POLETNI TIP: Bledikast ,
■ podton kože, bolj pepelnat lesk ■ 
i las, mlečnobela polt pogosto ■ 
i posuta s sivorjavimi pegami, • 
1 oči delujejo rahlo zastrto, saj 1 
1 očesna belina ni v močnem 1

kontrastu s sivomodro ali 
, modrozeleno, izjemoma rjavo , 
i šarenico. Koža pridobi s hlad- (
■ nimi barvami, bolj zamolklimi i
i in pastelnimi. i
• JESENSKI TIP: rumenka- • 
1 stozlati, topli podton kože, polt 1

je včasih bledo prozorna, mor
da z rahlimi rdečkastimi pe- 

, gami. Barva las je korenčkovo, , 
i bakreno ali kostanjevo rdeča, ■
■ oči pa so lahko vseh barv, i
• značilna je lisasta šarenica z i 
1 zlatimi žarki. Izberite tople 1 
1 barve.
\ ZIMSKI TIP: dramatični J 
. kontrasti, svetla koža, temni , 
, lasje in intenzivne barve šare- , 
i tu c ob čisti očesni belini. Koža , 
i vedno učinkuje prozorno'in ■ 
i porcelanasto, zato uporabljaj- i 
« te hladne barve. i
' JERCA LEGAN •

So barve, ki se nam podajo, 
pa tudi takšne, v katerih

Zakaj gimnazijci 
niso pri pouku?

Rezultati študije

Z namenom zmanjšati 
izostajanje od pouka na slo
venskih gimnazijah je Zavod 
RS za šolstvo letos maja 
opravil na vzorcu 8 odstotkov 
celotne gimnazijske popu
lacije (1868 dijakov) študijo 
o vzrokih odsotnosti dijakov. 
V projekt so vključili 14 gim
nazij, in kot je povedala sve
tovalna delavka na Gimnaziji 
Novo mesto Anica Kastelec, 
omenjene dolenjske gimna
zije ni med njimi. Vendar so 
rezultati vseeno zanimivi in 
verjetno ne odstopajo od 
novomeških.

Študija daje poudarek pred
vsem na to, koliko ur in zakaj 
je dijak manjkal v šoli. Neo
pravičenih izostankov je nas
ploh malo (9 odstotkov), saj 
ima 73 odstotkov dijakov 
samo do pet neopravičenih 
ur v šolskem letu. Ugotovili 
so, da je izostajanje poveza
no z velikostjo šole: na majh
nih je povprečno manjše. 
Zaskrbljujoče pa je, da pov
prečno število ur izostankov 
narašča z letnikom in da več 
manjkajo dijaki s slabšim 
učnim uspehom.

Najpogostejši vzroki so 
šolski dejavniki, nato sledijo 
zdravstveni razlogi in nazad
nje obremenitveni - vzroki, 
na katere dijaki ne morejo 
neposredno vplivati (pomoč 
družinskim elanom, delo 
doma, družinski problemi). 
Zanimivo je tudi, da fantje 
pogosteje manjkajo zaradi 
obremenitvenih, dekleta pa 
zaradi zdravstvenih razlogov.

In kako učitelji obravnava
jo dijake z neopravičenimi 
izostanki? Rezultati so poka
zali, da kar v 80 odstotkih 
drugače. Dijaki, ki veliko 
manjkajo, menijo, da jim 
učitelji postavljajo pri ust
nem spraševanju težja vpra
šanja in jih tudi nasploh 
strožje ocenjujejo.

L. M.

S STAROSTNIKI 
ŠMIHELA IN OKOLICE

ŠMIHEL PRI ŽUŽEMBER
KU - V podružnični šoli Šmihel je 
bila prejšnjo nedeljo popoldne 
prireditev namenjena vsem sta
rostnikom, sjtarejšim od 70 let, in 
invalidom Šmihela in okolice. 
Zbrane so pozdravili Silva Papež, 
predsednica krajevnega odbora 
RK Šmihel, tukajšnji župnik in 
Barbara Ozimek, sekretarka Ob
močne organizacije RK Novo me
sto. V bogatem programu, ki so ga 
pripravili učenci osnovne šole 
Šmihel pod vodstvom Silve Papež, 
so učenci najprej prižgali svečko 
na adventni venčelc

Življenje je pesem iz srca
73 umetnikov podarilo svoja likovna dela - Izkupiček 

od dražbe za zdravljenje srčnih bolnikov

LJUBLJANA - Prejšnji četr
tek so v Krkini galeriji v Ljub
ljani odprli razstavo umetniških 
del priznanih likovnih ustvar
jalcev. Razstava bo odprta do 
13. januarja prihodnje leto, ko 
bodo razstavljena dela prodali 
na javni dražbi, denar pa name
nili Kliničnemu oddelku za 
kirurgijo srca in ožilja. Za to 
humanitarno akcijo je eno ali 
več svojih del darovalo kar 73 
slovenskih umetnic in umetni
kov.

Bolezni srca in ožilja so vse 
pogostejše. V Krki zavzemajo 
zdravila za zdravljenje teh 
bolezni skoraj tretjino proda
jnega asortimana in njihov 
delež se iz leta v leto povečuje. 
Na ljubljanskem Kliničnem 
oddelku za kirurgijo srca in 
ožilja imajo vsako leto več 
bolnikov, njihove možnosti pa 
so zaradi pomanjkanja prosto
ra in opreme omejene, tako da 
morajo bolniki nedopustno 
dolgo čakati na operacijo. Dva
najst kirurgov s številnimi sode
lavci opravi na leto več kot 500 
operacij na odprtem srcu, kar je 
glede na hitro naraščanje bolni
kov, ki potrebujejo tako pomoč, 
veliko premalo. Število tskih 
operacij bi morali podvojiti oz. 
celo potrojiti, da bi odpravili 
dolgo čakanje. Tako so leta 
1995 v Sloveniji opravili 271 
operacij na odprtem srcu na 
milijon prebivalcev, kar je sko
raj trikrat manj kot v razviti 
Evropi, kjer pride 766 takih 
operacij na milijon prebivalcev. 
Nagel razvoj srčne in žilne ki
rurgije zahteva tudi vse bolj 
zapleteno in drago tehniko. 
Zato so se v Krki, ki je pobud
nik in organizator te humani
tarne akcije pod geslom “Živ-

DR. TONE GABRIJELČIČ - 
Ravno na dan, ko so odprli 
razstavo v Krkini galeriji v Ljub
ljani, je predstojnik Kliničnega 
oddelka za kirurgijo srca in ožilja 
doc. dr. Tone Gabrijelčič z ekipo 
opravil 14. presaditev srca v Slo
veniji. Na fotografiji: dr. Gabri
jelčič pred svojo karikaturo 
Boruta Pečarja, ki bo tudi na 
dražbi. (Foto: A. B.)

ljenje je le pesem iz srca”, od
ločili, da bodo denar od dražbe 
dali za nakup mehanskega pod
pornega mehanizma, ki lahko 
tudi za več mesecev povsem 
nadometi delovanje enega ali 
obeh srčnih prekatov.

Med umetniki, ki so za to hu
manitarno akcijo darovali svo
ja dela, jih je tudi več iz naših 
krajev, tako Novomeščani Mar
in Berovič, Jože Kotar, Marjan 
Manček, Janko Orač, Branko 
Suhy, na dražbi bo tudi dela 
Božidarja Jakca, nekdanjega 
likovnega pedagoga v Novem 
mestu Bogdana Borčiča, pa ki
parja Staneta Jarma in Kočev
ja, medtem ko je slikarka Dora 
Plestenjak iz Škofje Loke daro
vala svojo oljno sliko Novega 
mesta. ANDREJ BARTEU

90 LET ZBORA - V nedeljo, 21. decembra, bo s koncertom na Vidmu v 
Dobrepolju praznoval 90-letnico obstoja moški pevski zbor Rafko Fabia
ni. V zboru poje danes 44 pevcev. Nastopajo predvsem v domači občini in 
na raznih pevskih revijah. Na leto imajo preko 15 nastopov, da tistih na 
pogrebih in ob drugih priložnostih niti ne štejemo. Pojejo predvsem narodni 
pesmi, saj so pevci-amaterji. Peli so tudi že v Švici na srečanju naših zdom
cev, ki delajo in žive v sosednjih državah. Predsednik zbora je Pavel Zevnik, 
zborovodja pa Tone Šinkovec. (Foto: J. Primc)

SKUPINSKA RAZSTAVA 
LIKOVNIH DEL

IVANČNA GORICA - V ob
činskem središču se je konec 
prejšnjega tedna s svojimi deli 
prvič predstavilo enajst članov 
Kulturnega društva likovnikov 
Ferda Vesela iz Šentvida pri 
Stični: Slavko in Vlado Cencel, 
Tone Drab, Brane Gabrovec, 
Boris Klemenčič, Lidija Kološa, 
Mateja Medved, Brigita Osred
kar, Saška Sadar, Martin Šuštar
šič in Angelca Voden.

ZAHVALA VSEM
STOPIČE - Krajevna organizaci

ja Rdečega križa Stopiče je v so
boto, 13. decembra, organizirala 
srečanje starostnikov iz Krajevne 
skupnosti Stopiče, ki se ga je ude
ležilo 57 krajanov, starih nad 70 let. 
KO RK se zahvaljuje osnovni šoli 
Stopiče in učencem za izvedeni pro
gram, Krajevni skupnosti Stopiče - 
predsedniku g. Hočevarju, OO RK 
Novo mesto - sekretarki Barbari 
Ozimek, prodajalkam trgovine 
Mercator - PE Stopiče, Dolenjskim 
pekarnam Novo mesto in vsem akti
vistkam.

ZAHVALA
Ob izidu svoje pesniške zbirke 

Svet pod Gorjanci bi se rad zahvalil 
vsem, ki so se udeležili predstavitve 
v osnovni šoli Šentjernej, vsem, ki so 
mi čestitali, nastopajočim, ki so se 
odpovedali honorarjem v prid zbir
ke, podpornikom in ne nazadnje 
članom Turističnega društva Šent
jernej, sorodnikom in javnim medi
jem.

JOŽEGRGOVIČ
Brezovica

ZDRAVNIŠKA RAZLAGA
prim. mag. dr. TATJANA GAZVODA

Počutje med staranjem
Praviloma se osebnost s sta

ranjem ne spreminja. Ko se člo
vek stara, je njegovo duševno 
počutje ogroženo zaradi različ
nih stresnih okoliščin. Med hu
dimi življenjskimi prelomi (kot 
so upokojitev ali smrt drage 
osebe) starejši prestajajo huda 
obdobja depresije. Težave pa 
bodo lažje premagovali, če 
bodo nanje dobro pripravljeni. 
Ljudje, ki se čutijo stare, so 
mnogo manj prilagojeni in bolj 
nezadovoljni kot tisti, ki se še 
vedno imajo za ljudi srednjih 
let in so aktivni. Najbolj nor
malno se stara tisti, ki ostane 
aktiven in se zmore upreti 
skušnjavi, da bi se preveč uma
knil iz družabnega življenja.

Pomembno je, da realno 
sprejemamo in uživamo vsako 
življenjsko obdobje z vsem, kar 
nam ponuja. Spokojno zorenje 
je namreč srečna mešanica 
nadaljevanja z vsemi vsakda
njimi opravili, z branjem, opa
zovanjem ljudi, pozornostjo za 
svetovne dogodke, ohranja
njem hobijev in pustolovskega 
duha, seveda v mejah svojih 
zmožnosti. Gre za spoznavanje 
samega sebe in za to, da se ima
mo radi take, kakršni smo, s 
svojimi napakami vred.

Pri ženskah simbole telesne 
privlačnosti iz zgodnje dobe 
odraslosti nadomestijo družbe

no priznane lastnosti matere in 
žene. Nesoglasja v zakonu se 
običajno začno kazati v zgodnji 
odrasli dobi pa tja do srednjih 
let. Naraščajoče število ločitev 
je morda samo vrh ledene gore 
neubranosti med zakonci. Sča
soma postanejo partnerji vedno 
manj zadovoljni s svojimi odno
si. Nekatere ženske so nagnje
ne k telesnim in duševnim mot
njam, ki jih izzovejo starostne 
spremembe. Pojav čustvene ne
prilagojenosti je pri ženskah 
pogostejši kot pri moških.

Pri moških se telesne in du
ševne lastnosti moškosti obdr
žijo skoraj neomejeno. Izgubi
jo sicer nekaj možatosti, videz 
in postava se jim spremeni, a 
vse moške lastnosti, življenjske 
sile, sposobnost in pogum še 
lahko izrazijo v spolnih in star
ševskih aktivnostih.

Pogostejša pa so pri moških 
obolenja z visokom tveganjem' 
pljučni rak in srčna bolezen. 
Zato v srednjih letih postanejo 
bolj zaskrbljeni za svoje zdravje 
in si bolj prizadevajo ohraniti 
sposobnost za delo in igro. 
Upokojeni možje so sicer manj 
aktivni kot tisti, ki delajo, zato 
pa več postorijo doma, zlasti pri 
vzdrževalnih delih, v družab
nem življenju in pri ukvarjanju 
s koristnimi konjički, več pa se 
zanimajo tudi za politiko.
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naše korenine

Pepca
in njeni peharčki

Kdo bi razumel to kolo zgo
dovine, ki se neprestano vrti in 
ponavlja. Človeški rodovi in 
usode posameznikov se obrača
jo v tem vrtincu časa in le redki 
so tisti, ki jim je dano občutiti 
ali vsaj zaslutiti zrnce zakonito
sti v tem nenehnem presnavlja
nju. Vzemimo za primer samo 
Draginčevo domačijo v Vinji 
vasi pod Gorjanci. Gospodarju 
Francetu je ob koncu prejšnje
ga stoletja ni uspelo obržati 
skupaj. Razletela se je kot na
brekel planet in bruhnila svoje 
sinove v svet. Nekaj Dragincev 
je pristalo v Franciji, Jože pa 
celo v Ameriki. V Michiganu se 
je spustil pod zemljo in iz nje
nega osrčja črpal moč za vrni
tev v svoj rojstni kraj. A najprej 
Je poslal karto svoji izvoljenki, 
Nar'ji Staniša iz Vinje vasi. Ta 
Je priplula čez ocean in ko sta 
se vzela, je bila to prava sloven- 
ska poroka. No, vsaj priče so 
bih Slovenci. To so bili Judeževi 
z Orehka pod Gorjanci, sicer 
Pa je bilo v okolici bolj malo ro- 
jakov. So pa v mladem zakonu 
Pričele prihajati na svet mlade 
ameriške Slovenke: Marija, 

,a> Alojzija in Pepca. Seveda 
so jih v krstne knjige zapisali z 
drugačnimi, angleškimi imeni. 
Mala Pepca je bila najbrž Jose- 
Phine, a doma je mati deklice 
klicala po slovensko. Domača 
imena so prišla še bolj prav, ko 
se je v začetku stoletja družina 
Preselila v Vinjo vas. Tu je oče 
z ameriškimi prihranki kupil 
domačijo in tu so se rodile še 
‘vana, Rezka in Kristina. A 
mala Kristina še rojena ni bila, 
ko se je pripetila usodna nesre
ča: oče Jože je v Peščeniku 
podiral bukve in eno drevo ga 
Je tako stisnilo, da je umrl. Za 
pjim je ostalo osem žensk, žena 
m sedem deklic. To je bilo še 
pred prvo svetovno vojno.

Na očeta ima Pepca - o njej 
bo govor v tem sestavku - le 
•nedle spomine. Zato pa se do
brospominja odraščanja v Vinji 
vasi med prvo svetovno vojno in 
v letih po njej. To so bili časi 
revščine in pomanjkanja, trde
ga dela doma in v tabrhu, časi 
skromnih možnosti in majmnih 
potreb, ki se jih je dalo s prid
nim in složnim delom le neka
ko zadovoljiti. K temu, kar je 
dalo polje, so dekleta dodala 
tudi sadeže, ki so jih nabrale v 
gozdu okoli vasi: jagode, borov
nice, maline ter raznovrstne 
gobe. Ko pa je bila Pepca dovolj 
stara, si je poiskala zaposlitev. 
Pomagala je v kuhinji slavne 
grmske kmetijske šole. Tja so 
prihajali gojenci z vseh koncev 
Slovenije. Tam so se zbirali tudi 
‘isti, ki so jih zanimali najno
vejši dosežki v kmetijstvu. Tako 
je Pepca spoznala tudi mlade
ga mestnega vrtnarja Franca 
Prešerna. Rodila seje ljubezen 
in kmalu sta se poročila. Na 
koncu Žabje vasi sta kupila 
nekaj zemlje. Tu je zrasel njun 
dom, poleg pa še vrtnarija. V 
toplih gredah je France pride
loval zelenjavo in cvetje za trg, 
v njih pa je klila tudi poskusna 
J?s‘-,Kasla pa je tudi družina. 
Rodili so se Franci, Mimi, Jože

in Stanko.
Težko bi natančno rekli, kdaj 

se je idila končala. Da so se 
Prešernovim začela spodmikati 
tla pod nogami, ko so na začet
ku druge svetovne vojne prišli 
Italijani, pa je čisto gotovo. 
Vojaki so v bližini njihovega do
ma, ob cesti Novo mesto - Šent
jernej, postavili leseno barako 
in kontrolno rampo. Kar so za 
gradnjo rabili, so si vzeli pri 
Prešernovih. Tudi gredice so 
razdejali, kar je zraslo v njih, pa 
sproti uničili. Družina je bila v 
stalnem strahu. A najhujše je 
prišlo potem, ko so Italijani 
odšli. Franca so mobilizirali 
partizani, in ko so Nemci za
vzeli Novo mesto, se je skupaj 
z njimi umaknil.

Takrat se je za Pepco začel 
pekel. Ostala je sama s štirimi 
majhnimi otroki. Nekaj časa 
niti ni vedela, kako zelo je 
sama, da njenega Franca ni več 
med živimi.

Zgodilo pa seje takole. Nem
ci so obkolili skupino umikajo
čih se partizanov in jih zajeli. 
Med njimi je bil tudi France. 
Odpeljali so jih v Sotesko, dru
gi dan pa na mostu nad Krko 
postrelili in zmetali v vodo. Dva 
izmed njih, eden iz Šempetra, 
drugi iz Lutrškega sela, sta bila 
še toliko pri moči, da sta Nemce 
preslepila in se s plavanjem 
rešila v grmovje ob bregu. Vo
dostaj reke je bil tisti čas precej 
visok, tako da je močni tok 
trupla hitro odnesel s sabo. 
Nekaj sojih potem potegnili iz 
vode pri Vavti vasi, druge pa je 
reka nosila skozi Novo mesto. 
Franceta je naplavilo na Otoku 
pri Škocjanu. Našel ga je dva
najstletni deček, tamkajšnji 
župnik Škoda pa je mrtveca 
prepoznal. Dal je truplo poko
pati, vdovi pa je poslal sporo
čilo. A do Pepce je hodilo sko
raj tri tedne. Po mestu seje si
cer šušljalo o tragični usodi 
Prešernove družine, vendar se 
ji nihče ni upal povedati resni
ce. Bali so se, da je mlada žena 
ne bo prenesla. Pa jo je Pepca 
končno morala. Tu so bili ven
dar otroci, za katere je bilo tre
ba živeti. Dala je izkopati moža 
in ga prepeljati na šmihelsko 
pokopališče. Potem pa se je 
spopadla z usodo prav tako, kot 
se je pred tremi desetletji tudi 
njena mati.

Starejši Novomeščani se mor
da še spominjajo ženice, kije na 
trgu prodajala vse, kar je zras
lo na njenih gredicah. Tako je 
sama spravila vse štiri otroke 
skozi šole in k poštenemu kru
hu. Zdaj je prekoračila že de
vetdeset let življenja, a tudi če 
ne more več med gredice, njene 
roke ne mirujejo. Spretno ob 
likujejo slamo ter šibje v lične 
korbice in peharje. Ne za pro
dajo. Ima osem vnukov in dva 
pravnučka pa mnogo znancev 
in prijateljev, da jih s svojimi 
izdelki razveseljuje.

In kakšen nauk naj bi človek 
potegnil iz te zgodbe? Če bi bil 
prepričan, daje starost lepa, bi 
vzkliknil: “Končno je le zmaga
la pravica!”

TONE JAKŠE

40 LET DRAGATUSKE FOLKLORE

Mladi po uhojeni poti prednikov
Ivanka Banovec, učiteljica v 

Dragatušu, je leta 1957 zbrala ok
rog sebe osnovnošolke in jih začela 
ob spremljavi Evgena Cestnika, ki 
je igral na harmoniko, učiti peti in 
plesati belokranjske pesmi in plese. 
Ta dogodek štejejo Dragatušci za 
začetek vaške folklorne skupine, 
čeprav dekleta takrat še niso plesa
la v narodnih nošah, ampak v tem
nih krilih, belih bluzah in z rdečimi 
ruticami okrog vratu.

Čez nekaj let je Janez Mušič 
zbral dekleta in fante iz vasi in 
tako je Dragatuš imel kar dve 
folklorni skupini. Osnovnošolska 
je bila nekakšna pripravnica za 
folklorno skupino odraslih. V šol
skem letu 1964/65 je začela vaditi 
osnovnošolce učiteljica Mara 
Brodarič, ki je kmalu prevzela 
tudi odraslo folklorno skupino in 
bila nasploh duša kulturnega živ
ljenja v Dragatušu. Leta 1963 pa 
je pričela v Cestnikovi mizarski 
delavnici vaditi tudi tamburaška 
skupina. Najprej so igrali po no
tah, a Mara je zahtevala, naj se 
naučijo tamburanja brez not. Ta
ko je obveljalo pravilo, da mora
jo tisto melodijo, ki jo znajo za
žvižgati, znati tudi zaigrati. Tam
buraši so se prvič javno predstavili 
ob dragatuškem krajevnem praz
niku maja 1964.

Milena in Jože Matkovič, Da
rinka in Rafko Kocjan ter Vlado 
Stopar se še dobro spominjajo 
prvih let dragatuške folklore. Vsi 
razen Jožeta, kije bil tamburaš, so 
bili plesalci. A prav tamburaši so 
bili po Jožetovem mnenju največji 
reveži, saj so bili močno podreje
ni plesalcem. Takrat ni bilo mag
netofonov, da bi melodijo posne

li, pač pa so morali na vajah v živo 
spremljati plesalce in včasih sko
raj do onemoglosti ponavljati iste 
melodije. Prve inštrumente so 
Dragatušcem velikodušno po
darili v rudniku Kanižarica, kjer 
so tamburice kupili v upanju, da 
bodo ustanovili tamburaško sku
pino, a dlje od želja niso prišli. 
Dragatušci so morali dobrotnost 
rudarjev odsluževati, tako da so 
jim igrali na prireditvah. Narodne 
noše pa so si folkloristi prva leta 
sposojali pri Črnomaljcih, prve 
lastne pa so s pomočjo črnomalj
ske kulturne skupnosti dobili 
pred prvim jurjevanjem leta 1964.

Seveda niso plesali le prebival
ci Dragatuša, ampak tudi okoli
ških vasi. “Na vaje smo hodili peš, 
po temi in globokem snegu. Do
ma so nas starši velikokrat izsilje
vali, da smo morali narediti še 
marsikatero opravilo, ki ga sicer 
gotovo ne bi, da so nam le dovo
lili k folklori. A vse smo pogoltni
li, da smo lahko šli na vaje, ki so 
bile takrat ena redkih priložnosti 
za družabno življenje. Nastopi so 
bili naši edini izleti, bili so zastonj 
in še kakšen sendvič smo dobili 
zapovrh,” se spominjajo začetkov 
dragatuške folklore. A grenkobe 
je na srečo v njihovih spominih 
bolj malo. Raje se prav mladostni
ško razposajeno nasmejijo nekda
njim spodrsljajem. Na enem od 
nastopov je plesalki pri Ivanič 
kolu, kjer prav nič ne skoparijo s 
skakanjem, počila elastika na 
spodnjicah. Kaj je hotela, reva! S 
spodnjimi hlačkami med nogami 
je, kot da se ni nič zgodilo, od
skakljala z odra.

Ko Milena, Jože, Darinka, Raf
ko in Vlado gledajo fotografije

izpred nekaj desetletij, opazijo 
marsikaj, kar se jim je takrat zde
lo samoumevno. Danes pa se 
zgrozijo, ko vidijo, da so bila naj
pogostejša obuvala k narodnim 
nošam športni copati, plastični 
sandali in preveliki očetovi čevlji. 
Zgodba zaseje, kako so nastajala 
besedila pesmi. Marsikdaj so sijih 
Dragatušci izmislili kar sami in 
nekatera so imela precej spotak
ljivo vsebino. “Saj nas na Gorenj
skem tako in tako niso razumeli,” 
se smejijo danes. Od številnih 
nastopov pa se dobro spominjajo 
tistega na Bohinjski Beli. Nasto
pali so po cerkveni liniji, vendar 
je šel z njimi tudi partijski funk
cionar. Precej naporno je bilo leta 
1970 na folklornem festivalu v 
Zagrebu. “V starem delu mesta 
smo snemali. Bilo je sredi poletja 
in presneto vroče. Pa pripeljejo 
poln voz koka-kole. Mislili smo, 
da se nam je prikazala Marija. Ko 
pa smo si potešili žejo, je avtomo
bil pripeljal pivo. Bili smo tako 
jezni, da bi najraje za vogalom iz-

Vlado Stopar

praznili želodce,” pripovedujejo.
Skoraj ves čas, odkar so začeli 

igrati in plesati Jože, Milena, 
Darinka, Rafko in Vlado pa do 
danes, je bila folklora središče 
kulturnega dogajanja v Dragatu
šu. Vsi njihovi otroci nadaljujejo 
folklorno tradicijo, čeprav jih 
starši niso posebej spodbujali. 
Veliko vlogo pri ohranjanju ljud
skega izročila odigrala dragatuška 
osnovna šola. Sicer pa je vseh pet 
enotnih, da je njihovim otrokom 
lažje, kot je bilo njim. Ne le zato, 
ker imajo bolj razumevajoče 
starše, ampak tudi zategadelj, ker 
je delo v folklorni skupini danes 
veliko bolj organizirano, medtem 
ko so se morali oni večkrat zateči 
k improvizaciji. Najbolj pa so moji 
sogovorniki ponosni na to, da 
postaja Dragatuš folklorno sredi
šče Bele krajine. V kraju je nam
reč osnovnošolska folklorna sku
pina, ki jo vodi Mojca Movrin, 
medtem ko osnovnošolski tambu
raši igrajo pod taktirko Toneta 
Grahka. Pa folklorna skupina 
odraslih, v kateri vodi plesalce 
Zdenka Pezdirc, umetniški vodja 
tamburašev pa je Dušan Šuštar. 
Poleg tega so ustanovili KUD 
Dobreč, v katerem je 20-članski 
tamburaški orkester, ki igra tudi 
zimzelene melodije in filmsko 
glasbo, vodi pa ga Tone Grahek. 
Grahek vodi še devetčlansko sku
pino Varalo, ki iz tamburic izvab
lja zelo raznoliko glasbo. V Dra
gatušu igra tudi tamburaški an
sambel Vodomec. “Vsi pa izhaja
jo iz gnezda, ki so ga njihovi pred
niki spletli pred štirimi desetletji,” 
se hudomušno nasmehnejo sta
roste dragatuške folklore.

MIRJAM BEZEK-JAKŠE

■ ■ V -

Milena Matkovič Jože Matkovič Darinka Kocjan Rafko Kocjan

PRI ILOVARJEVIH V SMARJETI

Grunt mladim nič več ne pomeni
Dandanes je malo družin, kjer bi 

se stari in mladi razumeli in poma
gali tako, kot so si pri Ilovarjevih v 
Smarjeti. Ivan in Lojzka sta zelo 
ponosna na vseh pet otrok, trije so 
že odšli od doma, doma pa še živi
ta dva sinova, eden z družino. Na 
kmetiji, kjer dela nikoli ne zmanj
ka, so se vsi naučili delati. Seveda 
so se tudi zaposlili, saj je kmečki 
kruh že od nekdaj negotov in težak. 
Zaposlen je tudi oče Ivan, ki sedaj 
že težko čaka upokojitve, medtem 
ko je bila njegova žena Lojzka ved
no doma.

Njihova domačija stoji tik ob 
cesti naprej od župnišča. Ilovar
jevi so že več kot trideset let ko
operanti škocjanske kmetijske za
druge. Trenutno redijo bike, ima
jo pa tudi 6 plemenskih svinj za 
vzrejo odojkov. Pred tem so od
dajali tudi mleko, pridelovali ku
marice, sejali fižol... “Pridelali 
smo tudi po 150 kilogramov fižo
la, ki smo ga potem z otroki ob 
večerih zružili,” se spominja Lojz
ka, ki pravi, da se je rada primo
žila na grunt. Danes pa ugotavlja, 
da grunt mladim ne pomeniveč 
nič, in tu bi morala pomagati 
država, da bi mlade obdržala na 
kmetijah. “Danes je delo na kme
tiji veliko lažje, kot je bilo nekoč, 
vendar brez ljubezni do zemlje 
tudi danes ne gre,” razmišlja. 
Lojzka ima zelo rada zemljo, te 
ljubezni in ljubezni do dela stajo 
naučila starša. Lojzka je Podgor- 
ka, na kar je ponosna, v Šmarjeto 
je prišla iz Šentjošta v stopiški 
fari. Eno leto je bila zaposlena v 
porodnišnici kot snažilka, potem

pa se je poročila na Ilovarjevo 
kmetijo in ostala doma. S sabo pa 
je prinesla zelo bogato balo, ki jo 
je kot dekle zelo skrbno priprav
ljala, ima pa jo še danes skrbno 
spravljeno.

Med vojno in po vojni je 
bilo hudo

Ivan se spominja, kako hudo je 
bilo pri njih med vojno in po njej. 
V jeseni leta 1941 so Italijani 
očeta odpeljali v internacijo, 
doma pa je ostala sama mama s 
štirimi otroki, najmlajši je bil 
Ivan. Čeprav so imeli grunt, so 
bila vojna in povojna leta tudi 
zanje zelo težka. “Katerakoli voj
ska je prišla, ta je kaj pobrala, 
prinesla pa ni nobena nič,” pravi 
Ivan. Njegov oče se je vrnil iz in
ternacije leta 1944, težak komaj 
41 kilogramov. Grunt je bil na 
tleh. Na noge ga je začel postav
ljati Ivan. Poročil se je, začel 
kupovati stroje, se zaposlil. Naj
prej je delal v IMV-ju, 1976. leta 
pa se je zaposlil v Plastoformu, 
tovarni, ki so jo zgradili v Šmar- 
jeti v neposredni bližini njegove 
domačije. Tam je še danes vratar, 
po potrebi pa tudi gasilec. Prejel 
je že veliko priznanj za prostovolj
no delo v gasilstvu, ima pa tudi 
priznanja za dobro vino, ki ga 
pridelajo v vinogradu v Mevcah.

Vedno aktivna v vasi pa je bila 
in je še tudi Lojzka. Že 27 let dela 
v tamkajšnjem aktivu kmečkih 
žena, od petega leta starosti poje 
v pevskem zboru, trenutno v

cerkvenem in upokojenskem, že 
9-krat pa sta z možem sodelovala 
v igrah Pod dedovo lipo, ki jih 
šmarješko društvo priredi vsako 
poletje. Ivan je do pred kratkim, 
ko ga je zamenjal sin, delal tudi v 
svetu krajevne skupnosti. “Ni 
prav, da mnogi mladi niso šli na 
zadnje volitve, saj so tako še tisto 
malo možnost odločanja pre
pustili drugim; poleg tega, kdo se 
boril za njihovo prihodnost, če ne 
oni sami? Žal mi je tudi, da ljud
je niso izglasovali samoprispevka, 
ki je bil vedno duša razvoja kraja. 
Le kako se bomo sedaj razvijali?” 
se sprašuje Lojzka, ki redno spre
mlja, kaj se pri nas dogaja. Poleg 
Dolenjca imajo pri Ilovarjevih 
naročenih še 9 drugih časopisov in 
revij.

Ilovarjeva sta nasmejana in 
zadovoljna človeka, pravita, da 
morda tudi zato, ker v življenju 
nista imela velikih želja in ciljev. 
Bogatijo pa ju predvsem njuni 
otroci Ivanka, Anica, Andrej, Pe
ter in Alojz ter vnuki. Že od ne
kdaj sta rada delala, vendar pou
darjata, da pri njih niso nikoli 
garali, ob nedeljah si vedno vza
mejo prosto. Ilovarjevi so zelo 
verni in spoštujejo krščanske 
običaje. “Teh običajev pa so se 
naučili tudi otroci. Naučila sva jih 
vere in kulture,” povesta ponos
no. Lojzka ne razume, da se danes 
ženske otepajo otrok. “Več kot je 
otrok, večkrat je veselje pri hiši,” 
pravi.

JOŽICA DORNIŽ

*

IVAN IN LOJZKA - Življenje vsakega človeka je polno viharjev, pa tudi 
toplih in prijaznih dni. Ilovarjeva se ne pritožujeta nad njim, pošteno sta 
delala in nikoli nista imela velikih pričakovanj.
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TELEVIZIJSKI SPORED
Televizija si pridržuje pravico do 
morebitnih sprememb sporedov!

ČETRTEK, 18. XII.
SLOVENIJA 1
7.15-2.05 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
10.05 VIDEORING
10.35 TEDENSKI IZBOR 

HOGANOVA DRUŠČINA, amer. na- 
niz., 22/26
11.00 ČUDODELKA, amer. film
12.30 DOGODIVŠČINE Z DIVJEGA 
ZAHODA, serija, 3/12

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

SPREHODI V NARAVO
17.25 DENVER: POSLEDNJI DINO
ZAVER, naniz., 9/20

18.00 PO SLOVENIJI
18.40 KOLO SREČE, tv igrica
19.15 OTROKOM ZA PRAZNIKE
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 TEDNIK
21.10 ČREDO, dok. film
21.35 OH, DR. BEECHING, naniz., 3/9
22.10 ODMEVI, VREME, ŠPORT
22.55 OMIZJE
SLOVENIJA S
9.00 Euronews -13.40 Tedenski izbor: Filmski 
triki; 14.05 Lepotica in zver; 14.25 Sodobni slo
venski skladatelji; 15.05 Grace na udaru, naniz., 
16/25 - 15.30 Košarka -16.55 Le tako naprej, 
angl. nadalj., 3/12 -17.25 Moja družina, nem. 
naniz., 3/6 -18.15 DegadimineTz živalskega 
vrta, nem. naniz., 5/15 -19.00 Resnična res
ničnost -19.30 Le tako naprej, angl. nadalj., 4/ 
12 - 20.00 Obljuba, nem. film - 21.55 Pisave -
22.25 Kiri te Kanavva, angl. dok. oddaja - 0.10 
Aliča, evropski kulturni magazin
KANALA
9.00 Srečni časi, ponov. - 9.30 Družinske vezi, 
ponov. -10.00 Petrocelli, ponov. -11.00 Mac- 
Ggyver, ponov. -12.00 Oprah show, ponov. -
13.00 Lepota telesa, ponov. -14.00 Srečni časi, 
naniz. -14.30 Družinske vezi, naniz. -15.00 
Nora hiša, naniz. - 16.00 Sončni zaliv, nadalj. -
16.30 Drzni in lepi, nadalj. -17.00 Oprah show 
-18.00 MaCgyver, naniz. • 19.00 Princ z Bel 
Aira, naniz. -19.30 Alo, alo, nadalj. - 20.00 
Frankie in Johnny, film - 22.00 Psi faktor • 23.00 
Vitez za volanom, naniz. - 0.00 Petrocelli, naniz. 
-1.00 Dannyjeve zvezde, ponov.
VAŠ KANAL
17.30 Grad pustolovščin, ponov. -18.00 Iz 
produkcije Združenja LTV -18.30 Avtogaleri- 
ja - i9.00 Novice - 20.00 Videoboom 40 - 21.00 
Novice - 21.30 Litijski mozaik
HTV 1
7.35 Tv spored - 7.50 Poročila - 8.00 Dobro jutro -
9.55 Poročila-10.00 Izobraževalni program-12.00 
Poročila -12.25 Savannah (serija, 18736) -13.10 
Santa Barbara (serija) -14.00 Živa resnica -14.30 
Poslovni klub -15.05 Program za mladino -16.15 
Hrvaška cerkev -16.45 Hrvaška kulturna dediščina 
-17.00 Hrvaška danes -18.00 Kolo sreče -18.35 
Skupaj v vojni, skupaj v miru -19.05 Hrvaška 
spominska knjiga -19.30 Dnevnik, vreme, šport -
20.15 Božični koncert - 21.25 Hrvaška in svet -
22.00 Sinovi Nevihte - 23.05 Opazovalnica - 23.35 
Kraljevske skrivnosti (dok. serija)
HTV 1
14.20 TV spored -14.35 Belolični jezdec (film) 
-16.25 Program za otroke in mladino -17.05 
Savannah (serija, 18/33) - 18.20 Moč denarja -
18.35 Hugo (tv igrica) -19.00 Županijska pan
orama -19.30 Dnevnik, vreme, šport - 20.10 
Kviz - 20.30 Dosje X (serija) - 21.35 Fraiser 
(humor, serija) - 22.00 Paradiž (italij.-franc. 
film) - 0.05 Borbena himna (film)

PETER, 19. XII.
SLOVENIJA 1
7.15-2.25 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
9.00 VIDEORING
9.30 MOJA DRUŽINA, nem. naniz., 3/6
10.20 UPPSALA STOCKHOLM IN UUB-

UANSKI MADRIGALISTI
11.10 OBLJUBA, nem. film
13.00 POROČILA
13.05 KOLO SREČE
14.05 OMIZJE
15.35 GORE IN LJUDJE
17.00 OBZORNIK
17.10 OTROŠKI PROGRAM
18.00 PO SLOVENIJI
18.40 HUGO, tv igrica
19.15 OTROKOM ZA PRAZNIKE
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 AGENCIJA
21.30 RAZISKOVALEC, amer. dok. serija, 3/6
22.25 ODMEVI, VREME, ŠPORT
23.10 NEWYORŠKA VROČICA, amer. na

niz., 8/22
23.35 TOPOT V NOČI, amer. film
SLOVENIJA 1
9.00 Euronevvs - 9.25 Tedenski izbor: Mostovi; 
935 Slovenski utrinki; 10.25 Resnična resničnost 
-10.55 Smuk (ž) -12.00 Kiri te Kanatva, ponov -
13.45 Aliča, evropski kulturni magazin ■ 14.15 
Pisave -14.45 Zgodbe iz školjke -15.15 Oh, dr. 
Beeching, angl. naniz., 3/9; 15.45 Le tako naprej, 
angl. nadalj., 4/12 -16.15 Šport -17.20 Ana

Marija, nem. naniz., 5/14 -18.10 Jeklene ptice, 
angl. naniz., 8/16 -19.00 Znanje je ključ -19.30 
Le tako naprej, angl. nadalj., 5/12 - 20.00 Zločin, 
franc, film - 21.30 Oddaja o modi - 22.15 Holly- 
wood, angl. dok. serija, 11/12 - 23.10 Koncert
KANALA
9.00 Srečni časi, ponov. - 9.30 Družinske vezi, 
ponov. -10.00 Petrocelli, ponov. -11.00 Mac- 
Gyver, ponov. -12.00 Oprah show -13.00 Psi 
faktor, ponov. -14.00 Srečni časi, naniz. -14.30 
Družinske vezi, naniz. -15.00 Nora hiša, naniz. 
-15.30 Dobri časi, slabi časi, nadalj. -16.00 
Sončni zaliv, nadalj. -16.30 Drzni in lepi, na
dalj. -17.00 Oprah show -17.45 Bravo, maestro 
-18.00 MaCgyver, naniz. -19.00 Princ z Bel 

'Aira, naniz. -19.30 Alo, alo, nadalj. - 20.00 Film 
po vaši izbiri: Kako sva si različna; Muhasta 
usoda; Izgubljeni zaklad Dos Santosa - 22.00 
Atlantis, glas. oddaja - 23.00 Vitez za volanom, 
naniz. - 0.00 Petrocelli, naniz. -1.00 Avtovizija
VAŠ KANAL
14.00 Videostrani - 17.00 Kultura - 18.00 
Kmetijski razgledi -18.30 Za uho in oko -19.00 
Novice - 20.00 Kontaktna oddaja - 21.00 Novice
- 21.30 Grad pustolovščin, mlad. nadalj.
HTV 1
7.35 Tv spored - 7.50 Poročila - 8.00 Dobro jutro 
-10.05 Program za mlade -12.00 Poročila -12.25 
Savannah (serija, 19/33) -13.10 Santa Barbara 
(serija) -14.00 Sinovi Nevihte -15.05 Program 
za mlade -17.00 Hrvaška danes -18.00 Kolo 
sreče -18.35 Govorimo o zdravju -19.05 Hrvaška 
spominska knjiga -19.30 Dnevnik, vreme, šport
- 20.15 Sedem vrhov (serija, 3/8) - 20.50 Lepa 
naša - 22.00 Pol ure za kulturo - 22.35 Opazo
valnica - 23.10 Tednik - 0.15 Nočna straža: Od
delek za umore (serija); 1.10 Sodniki izven za
kona (amer. film); 2.55 Sedmi element + Svet 
zabave; 3.40 Dok. serija; 4.30 Koncert; 5.15 
Dobrodošel gospod Chance (amer. film)
HTV I
14.30 Tv koledar -14.40 Borbena himna (film) -
16.25 Program za mlade -17.10 Savannah (seri
ja, 19/33) -17.55 Iz sveta znanosti -18.25 Mojstro
vine svetovnih muzejev -18.35 Hugo, tv igrica -
19.00 Županijska panorama -19.30 Dnevnik, 
vreme, šport - 20.15 Stranka (serija) - 21.15 Cos- 
by show (hum. serija) - 21.45 Banda na motorjih 
(amer. film) - 23.15 Žunaj rešetk (amer. film)

SOBOTA, 20. XII.
SLOVENIJA 1
7.15 -23.45 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
8.00 OTROŠKI PROGRAM 

RADOVEDNI TAČEK
8.15 SPREHODI V NARAVO
8.30 TABORNIKI IN SKAVTI
8.45 POD KLOBUKOM

9.25 NAŠA PESEM
9.55 TEDENSKI IZBOR

ANA MARIJA, nem. naniz., 5/14
10.45 HUGO
11.15 TEDNIK
12.15 ODDAJA O MODI

13.00 POROČILA
13.05 KARAOKE
14.05 IZPUŠČENA LETA, angl. nadalj., 4/4
15.20 PEPELKA, nem.-češki film
17.00 OBZORNIK
17.10 L1TTLE CORELLAS, nem. poljudno- 

znan. oddaja
18.05 4 x4
18.40 HUGO-TV IGRICA
19.15 OTROKOM ZA PRAZNIKE
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
19.50 UTRIP
20.10 RESJE!
21.40 CIKCAK
22.15 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
22.45 NAFTARJI, angl. nadalj., 4/7

SLOVENIJA t
9.00 Euronesvs - 9.30 Zločin, franc, film -10.55 
Super veleslalom (ž) -12.00 Zgodbe iz školjke -
12.40 Smuk (m) -13.10 Smučarski skoki -15.30 
Pomp -16.30 Novo mesto: Odbojka -18.00 Umet
nostno drsanje -19.30 Le tako naprej, amer. nad
alj., 6/12 - 20.00 Kuhana govedina, nem. film -
21.35 Leteči norci, češka dok. oddaja - 22.05 Zlata 
šestdeseta - 23.05 V vrtincu - 23.35 Sobotna noč 
KANALA
8.30 Kaličopko, ponov. - 9.30 Mork in Mindy, 
risanka -10.00 Mork in Mindy, naniz. -10.30 
Aladin, risanka; Račje zgode, risaana serija -
11.30 Muppet show, lut. serija -12.00 Daktari, 
naniz. -13.00 Dobri časi, slabi časi, ponov. -
15.00 Sončni zaliv, ponov. -17.00 Oprah shov, 
ponov. -18.00 Atlantis, ponov. -19.00 Miza za 
pet, naniz. - 20.00 Božič vsak dan, film - 22.00 
Petek trinajstega, naniz. - 23.00 Vitez za vola
nom, naniz. - 0.00 Petrocelli, naniz.
VAŠ KANAL
17.00 Videoboom -18.00 Mala klinika cinizma 
-18.30 Za uho in oko -19.00 Novice - 20.00 Iz 
produkcije Združenja LTV • 21.00 Novice -
21.30 Med polko in vačkom
HTV 1
8.15 Tv koledar - 8.25 Poročila - 8.35 Risanka -
9.00 Dobro jutro -11.00 Program za mlade -12.00 
Poročila -12.25 Princesa Kata (avstral. film) -
14.00 Poročila -14.05 Zverinjak v Bronxu (seri
ja) -15.00 Briljanten ■ 15.45 Televizija o televiziji 
-16.20 Dr. Quinn - žena vrač III (serija) • 17.10 
Večer z Muppetki -17.40 Turbo Limach Show - 
19.03 V začetku je bila beseda -19.10 Hrvaška 
spominska knjiga -19.30 Dnevnik, šport, vreme 
- 20.30 Projekt X (amer. film) - 22.20 Opazo
valnica - 22.55 Nočna straža: Gospodar ječmena;
2.00 Zaupno; 2.50 Psi faktor (serija); 3.35 
Čudežni svet Paula McKenne; 4.10 Koncert

HTV*
13.25 Tv koledar -13.35 Dosjeji X (serija) -
14.20 Camelot (brit. film) -17.20 Morje -17.50 
Skrivnosti življenja -18.45 Lepa naša -19.15 
Risanka -19.30 Dnevnik, šport, vreme - 20.15 
Zlati gong - 21.00 Poročila - 21.10 Triler - 22.10 
Potovanja - 23.05 Oprah Show

NEDELJA, 21. XII.
SLOVENIJA 1
7.15 -23.50 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
8.10 OZARE
8.15 OTROŠKI PROGRAM 

ČEBELICA MAJA, ris. naniz.
8.40 ŽIVŽAV
9.30 POBEG IZ JUPITRA, 4/13

9.55 NEDELJSKA MAŠA
11.00 DOGODIVŠČINE Z DIVJEGA ZA

HODA, amer. serija, 4/16
11.30 OBZORJE DUHA
12.00 DLAN V DLANI
12.30 4 x4
13.00 POROČILA
13.05 LJUDJE IN ZEMLJA
14.00 AGENCIJA
15.10 VPRAŠANJE LJUBEZNI, franc, film
17.00 OBZORNIK
17.10 ZMENKI, amer. naniz., 16/16
17.35 PO DOMAČE
18.35 PORTRET
19.05 OTROKOM ZA PRAZNIKE
19.15 LOTO
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
19.50 ZRCALO TEDNA
20.10 ZOOM
21.25 MOŠKI ŽENSKE
22.15 ODMEVI, VREME, ŠPORT
22.25 ČRNI PETER, češki film
SLOVENIJA S
8.00 Euronevvs - 8.25 V vrtincu - 9.25 Slalom, 1. 
tek (ž) -10.25 Veleslalom, l.tek (m) -11.45 
Lahkih nog naokrog -12.25 Slalom, 2. tek (ž) -
12.55 Veleslalom 2. tek (m) -13.10 Smučarski 
skoki -15.55 Zala šestdeseta -16.25 Cik cak -
16.55 Košarka -17.25 Namizni tenis -17.55 
Košarka -19.30 Le tako naprej, amer. nadalj., 
7/12 - 20.00 Čevljarjev sin, franc, nadalj., 3/6 -
20.55 Alpe Jadran - 21.25 Veliki miti in skrivno
sti 20. stoletja, angl. dok. serija - 21.55 Šport -
22.40 Božični koncert iz CD - 23.30 Tok noč tok
KANALA
8.30 Kaličopko - 9.30 Mork in Mindy, risanka -
10.00 Mork in Mindy, naniz. - 10.30 Davy 
Crockett, 5. del mladi, filma -11.30 Muppet 
shovv -12.00 Daktari, naniz. -13.00 Drzni in 
lepi, ponov. -14.45 Bravo mestro, ponov. -15.00 
Oče Dowling, naniz. -16.00 Lepota telesa, 
ponov. -17.00 Oprah show, ponov. -18.00 
Strašilo in gospa King, naniz. -19.00 Kung Fu, 
naniz. - 20.00 Ameriška Ninja 11, film - 21.30 
Odklop, ponov. - 22.30 Vitez za volanom, naniz. 
- 23.30 Petrocelli, naniz.
VAŠ KANAL
16.30 Med polko in valčkom -17.00 Šport -
18.30 Za uho in oko -19.00 Novice - 20.00 Mala 
klinika cinizma - 20.30 Za uho in oko - 21.00 
Novice - 21.30 Kmetijski razgledi

PONEDELJEK, 22. XII.
SLOVENIJA 1
7.15-1.55 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
10.05 VIDEORING
10.35 TEDENSKI IZBOR

ZMENKI, amer. naniz., 16/16
11.00 ČRNI PETER, češ. film
12.30 UTRIP
12.45 ZRCALO TEDNA

13.00 POROČILA
13.05 HUGO, ponov.
14.40 LJUDJE IN ZEMLJA
15.10 MOŠKI ŽENSKE
15.55 DOBER DAN, KOROŠKA

NAGRADI V ČRNOMEU 
IN NOVO MESTO

Žreb je izmed reševalcev 32. na
gradne križanke izbral Anico Pezdirc iz 
Črnomlja in Jožeta Hrovatiča iz Nove
ga mesta. Pezdirčevi je pripadla prva 
nagrada, 7-dnevno bivanje (od aprila 
1998 dalje) v Penzionu Krone v Mo
ravskih Toplicah, Hrovatič pa bo za na
grado prejel knjigo. Nagrajencema če
stitamo.

Rešite današnjo križanko in jo poš
ljite najkasneje do 29. decembra na 
naslov: Dolenjski list, Glavni trg 24, 
p.p. 212, 8001 Novo mesto, s pripisom 
“križanka 34'. Ovojnico brez poštne 
znamke lahko oddate v nabiralnik pri 
vhodu v stavbo uredništva v Novem 
mestu.

Prvo nagrado za pravilno rešitev 
tokratne križanke spet podeljuje Pen
zion Krone iz Moravskih Toplic, in si
cer 7-dnevno bivanje Nagrajenec bo v 
Prekmurje povabljen aprila 1998.

REŠITEV 32. KRIŽANKE
Pravilna rešitev 32. nagradne 

križanke se, brano v vodoravnih 
vrsticah, glasi: DOTEK, ADELA, 
JONIK, VARESE, SPLETEK, RAC, 
TRAPARIJA, REKORD, UMIK, 
IMOLA, KREDO, TELE, SLINAR, 
ANIT, LAST, RATA, ANTE.

17.00 OBZORNIK
17.10 OTROŠKI PROGRAM 

RADOVEDNI TAČEK
17.25 OČIVIDEC, angl. dok. serija, 4/15

18.00 PO SLOVENIJI
18.35 LINGO, tv igrica
19.05 OTROKOM ZA PRAZNIKE
19.15 ŽREBANJE3x3PLUS6
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI
21.00 ODDAJA O TURIZMU
21.20 OSMI DAN
22.00 ODMEVI, VREME, ŠPORT
22.40 JDO JE GLAVNI, amer. naniz., 4/22
23.10 ŽUPAN OJDIP, kolumb.-meh. koprod.
SLOVENIJA 2
9.00 Euronews - 9.05 Na potep po spominu -
9.55 Slalom, 1. tek (m) -11.00 Žoom -12.10 
Znanje je ključ -12.55 Slalom, 2. tek (m) -13.45 
National Geographic, amer, dok. serija -14.35 
Obzorje duha -15.05 Hollywood, angl. dok. 
oddaja -16.00 Čevljarjev sin, franc, nadalj., 3/6 
-17.00 Šport -18.05 Rodbina Mogadorskih, 
franc, nadalj., 2/12 -19.00 Recept za zdravo 
življenje -19.30 Le tako naprej, Hatvey Moon, 
angl. nadalj., 2/12 - 20.00 Žasebni zločini, ita- 
lij. nadalj., 5/8 - 20.45 Sloves, angl. dok. serija, 
7/9 - 21.45 Pomp - 22.50 Brane Rončel izza odra
KANALA
9.00 Srečni časi, ponov. - 9.30 Družinske vezi, 
ponov. -10.00 Petrocelli, ponov. -11.00 Mac- 
Gyver, ponov. -12.00 Oprah show, ponov. -
13.00 Dannyjeve zvezde -14.00 Srečni časi, 
naniz. -14.30 Družinske vezi, naniz. -15.00 
Nora hiša, naniz. -15.30 Dobri časi, slabi časi, 
nadalj. -16.00Sončni zaliv, nadalj. -16.30 Drz
ni in lepi, nadalj. -17.00 Oprah show -18.00 
Macgyver, naniz. - 19.00Princ z Bel Aira, naniz. 
-19.30 Alo, Alo, nadalj. - 20.00 Ugrabljeni 
tečnobu, film - 21.30 Sam svoj mojster, naniz. -
22.00 Policijska kamera - 22.30 Vitez za vola
nom, naniz. - 23.30 Petrocelli, naniz.
VAŠ KANAL
17.00 Kača, amer. film -18.30 Šport -19.00 No
vice - 20.00 Grad pustolovščin, mlad. nadalj. -
21.00 Novice - 21.30 Iz produkcije Združenja LTV

Zasebni zločini, italij. nadalj., 5/8 -16.05 Po
snetek slaloma miru -17.10 Najstarejša konfe
deracija vdova pove vse, amer. nadalj., 2/4 -18.00 
Karaoke -19.00 Prisluhnimo tišini -19.30 Le 
tako naprej, Harvey Moon, angl. nadalj., 9/12 -
20.00 Božične pesmi, prenos - 20.50 Opus - 21.20 
Balet - 22.00 Večer študentskih filmov AGRF
KANALA
9.00 Srečni časi, ponov. - 9.30 Družinske vezi, 
ponov. -10.00 Petrocelli, ponov. -11.00 Mac- 
Gyver, ponov. -12.00 Oprali show, ponov. -13.00 
Atlantis, ponov. -14.00 Srečni časi, naniz. -14.30 
Družinske vezi, naniz. -15.00 Nora hiša, naniz. -
15.30 Dobri časi, slabi časi, nadalj. -16.00 Sončni 
zaliv, nadalj. -16.30 Drzni in lepi, nadalj. -17.00 
Oprah show -18.00 Macgyver, naniz. -19.00 
Princ z Bel Aira, naniz. -19.30 Alo, Alo, nadalj. 
- 20.00 Odklop - 21.00 Macgyver, naniz. - 22.00 
Drew Carey, naniz. - 22.30 Pravdarji, naniz. -
23.00 Vitez za volanom, naniz. - 0.00 Petrocelli, 
naniz. -1.00 Avtovizija
VAŠ KANAL
17.00 Mini 5 -17.30 Šport -18.00 Osviti -18.30 
Avtogalerija -19.00 Novice - 20.00 Zapravljiv
ca, amer. film - 21.40 Novice

SR£DA, 24. XII.
SLOVENIJA 1
7.30-3.15 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
9.35 VIDEORING -
10.05 TEDENSKI IZBOR 

NAJSTAREJŠA KONFEDERACIJA 
VDOVA POVE VSE, amer. nadalj., 2/4
10.55 VEČER ŠTUDENTSKIH FIL
MOV
12.30 VELIKI MITI IN SKRIVNOSTI, 
angl. dok. oddaja, 5/26

13.00 POROČILA
13.05 KOLO SREČE, ponov.
14.10 TEDENSKI IZBOR

RESJE!
15.35 ŽIVALI PRED KAMERO, nem. 
oddaja

17.00 OBZORNIK
17.10 OTROŠKI PROGRAM 

MALE SIVE CELICE 
RISANKA 
JASLICE

18.40 KOLO SREČE, tv igrica
19.15 OTROKOM ZA PRAZNIKE
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 MOJZES 1, nem.-itallij.-amer. film
21.35 SPOMINI NA OTROŠTVO
22.30 ODMEVI, VREME, ŠPORT
22.45 PRIZORI IZ ŽIVUENJA PRI HLE- 

BANJEVIH
23.40 POLNOČNICA
1.35 MOJZES I, ponov.
SLOVENIJA 2
9.00 Euronevvs -1355 Tedenski izbor: Svet poroča;
14.25 Prisluhnimo tišini; 14.55 Opus; 15.25 Kdo 
je glavni, amer. naniz., 4/22; 15.55 Leteči norci 
češka oddaja; 16.25 Studio City; 17.10 Krvnikova 
pesem, amer. naniz., 3/4; 18.00 Le Jako naprej, 
Harvey Moon, angl. nadalj., 9/12 -18.35 Hogano; 
va druščina, amer. naniz., 23/26 - 19.00 Filmski 
triki -19.30 Le tako naprej, angl. nadalj., 10/12-
20.00 Opera - 22.25 Nova moč, amer. film
KANALA
9.00 Srečni časi, ponov. - 9.30 Družinske vezi, 
ponov. - 10.00 Petrocelli, ponov. - 11-00 
Macgyver, ponov. -12.00 Oprah shovv, ponov- 
-13.00 Dannyjeve zvezde -14.00 Srečni časi, 
naniz. -14.30 Družinske vezi, naniz. -15.00 
Nora hiša, naniz. -15.30 Dobri časi, slabi časi, 
nadalj. -16.00 Sončni zaliv, nadalj. -16.30 Drz
ni in lepi, nadalj. -17.00 Oprah shovv -18.00 
Macgyver, naniz. -19.00 Princ z Bel Aira, naniz- 
-19.30 Alo, Alo, nadalj. - 20.00 Božične želje, 
film - 21.30Ellen, naniz. - 22.00 Lepota telesa-
23.00 Vitez za volanom - 0.00 Petrocelli, naniz-
VAŠ KANAL
16.45 Zapravljivca, ponov. filma -18.30 Mini 5 
-19.00 Novice - 20.00 Med polko in valčkom -
20.30 Praznične čestitke - 21.00 Novice - 21.30 
Mala klinika cinizma
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TOREK, 23. XII.
SLOVENIJA 1
7.15-1.30 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
9.20 VIDEORING
9.50 TEDENSKI IZBOR

RODBINA MOGADORSKIH, franc, 
nadalj 2/12
10.40 ŠE EN KROG, amer. film
12.30 PORTRET

13.00 POROČILA
13.05 LINGO, TV IGRICA
14.40 PO DOMAČE
15.40 ODDAJA O TURIZMU
15.55 MOSTOVI
17.00 OBZORNIK
17.10 OTROŠKI PROGRAM 

TABORNIKI IN SKAVTI
17.30 POBEG IZ JUPITRA, 5/13

18.00 PO SLOVENIJI
18.35 KOLO SREČE, tv igrica
19.15 OTROKOM ZA PRAZNIKE
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 MEJE, dok. oddaja
20.55 STUDIO CITY
22.00 ODMEVI, VREME, ŠPORT
22.40 KRVNIKOVA PESEM, amer. nadalj., 3/4
23.30 SVET POROČA
SLOVENIJA I
8.25 Dlan v dlani - 8.55 Sobotna noč -10.55 Sla
lom miru, L tek - 12.255 Recept za zdravo živ
ljenje -12.55 Slalom miru, 2. tek -12.50 Osmi 
dan -14.20 Sloves, angl. dok. serija, 7/9 -15.20

.oifflite, DESET

DOMAČIH

Žreb je za sodelovanje pri oblikovanju lestvice Studia D in Dolenjskega lista dodelil 
nagrado Mariji Kristan iz Ragovske 8, Novo mesto. Nagrajencu čestitamo! 
Lestvica, kije na sporedu vsak ponedeljek ob 16.30, je ta teden takšna:

1. (1) Nočna vila - ansambel Poljub
2. (6) Slovenski bogataš - ansambel Ivana Puglja
3. (3) Gorjanska pravljica - ansambel Vrisk
4. (2) Moje dekle - kvintet Sonček
5. (9) Voščimo sreče, voščimo zdravja - ansambel Rubin
6. (4) Pod Gorjanci - ansambel Nagelj
7. (5) Sprehajam se v dežju - ansambel Tonija Verderberja
8. (7) Žlahta, raztrgana plahta - ansambel Savinja
9. (-) Nazdravimo novemu letu - ansambel Korenine

10. (8) Če bi bil jaz cesar, kralj... - Miro Klinc in Jože Galič 
Predlog za prihodnji teden: Žena ali harmonika - ansambel Labirint

H--------------
KUPON ŠT. 50

Glasujem za:_

Moj naslov:

■-X

v
Kupone pošljite na naslov: Studio D, p.p. 103, 8000 Novo mesto
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Banka Celje- smo ljudje, ki delamo za ljudi. Vse leto.
Ob novem letu smo se odločili, da naše dobre želje rudi udejanjimo. 
Zato bomo darovali denar Splošni bolnišnici Celje in se 
odpovedali poslovnim darilom.

Prižgali bomo lučko v očeh tistih, ki potrebujejo pomoč.

So stvari, ki jih lahko ponudi le dobra banka

| banka celje
V varnem zavetju tradicije

I^KRKkZDRAVILIŠČPk

Silvestrovanje na o6afi 
ZDRAVILIŠČE STRUNJAN

3-DNEVNI SIL VESTRSKI PAKET

• 3 polni penzioni (namestitev v dvoposteljnih sobah) 
• silvestrska večerja in silvestrovanje

• novoletni ples
• kopanje v zaprtem bazenu

• izlet v Piran
• programi za otroke

Cene: že od 26.700 SIT 

Informacije in rezervacije: 066 474 100

Srečno '9S!

Božično-novoletno znižanje 
cen kurilnega olja!

Izkoristite posebno ponudbo
za nakup kurilnega olja v mesecu decembru.

* GOTOVINSKO PLAČILO IN PLAČILO s KARTICO MAGNA
pri nakupu nad 1000 litrov 43,70 SIT/liter brezplačen prevoz
pri nakupu nad 2000 litrov 43,20 SIT/liter brezplačen prevoz

* OBROČNO ODPLAČILO PRI NAKUPU NAD 1000 LITROV
v 3 obrokih 44,50 SIT/liter brezplačen prevoz
v 5 obrokih 45,50 SIT/liter brezplačen prevoz

* MOŽNOST PLAČILA OB DOSTAVI

Podrobnejše informacije na najbližjem Petrolovem skladišču in bencinskih servisih.

PETROL

STANOVANJSKA POSOJILA ZA 
PREBIVALSTVO

Nudimo vam ugodna stanovanjska posojila z 
odplačilno dobo do 15 let po obrestni meri 
T+8% ali T+10%.

Pa to še ni vse!

Pri najemu stanovanjskega posojila vam za gradnjo 
ali adaptacijo stanovanjske hiše ali stanovanja 
nudimo možnost delne porabe posojila v gotovini.

Vljudno vas vabimo, da nas obiščete v eni od 
enot Banke Celje, kjer vas bomo seznanili s 
podrobnostmi.

So stvari, ki jih lahko ponudi le dobra banka.

banka celje
V varnem zavetju tradicije

RENTNO VARČEVANJE 
PLUS VARČEVANJE 

KLJUČ SEFA 
PRILOŽNOSTNI KOVANCI

zlatniki in srebrni!

ali pa tudi sebe.

Povprašajte v enotah v Brežicah 
in v Krškem.

"^Nova KBM
" Podružnica BREŽICE

rčevalcem in poslovnim partnerjem se zahvaljujemo 
za zaupanje in jim želimo prijetne praznike in obilo 
osebne sreče v letu 1998.
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-,grafika
sodi

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

kopitar • trgovina • servisiranje računalnikov

® 068/323-611; fax: 068/321-693

CENTER ZA SOCIALNO DELO 
KRŠKO
objavlja
JAVNO LICITACIJO
za prodajo rabljenih in iztrošenih osnovnih sredstev

osebni avtomobil R 4 GTL, letnik 1990 
■ kuhinjska oprema 

pisarniška oprema
Javna licitacija bo v sredo, 24.12.1997 ob 11. uri v varstveno-delovnem centru v 
Leskovcu, Žagarjeva 4.

Na licitaciji lahko sodelujejo fizične in pravne osebe. Vsak udeleženec vplača pred 
pričetkom licitacije varščino v višini 10% izklicne cene. Vplačana varščina se uspešnemu 
kupcu vračuna v kupnino, drugim pa vrne brez obresti. Prometni davek in/oziroma 
stroške prepisa plača kupec. Blago bomo prodajali po načelu videno-kupljeno, kasnejših 
reklamacij ne bomo upoštevali. Ogled bo mogoč eno uro pred pričetkom javne licitacije. 
Vse dodatne informacije so na voljo na tel. št.: 0608/22-325.

Donna, d.o.o.
Mlad, dinamičen in uspešen kolektiv vabi k sodelovanju

TERENSKE POSLOVNE AGENTE
za prodajo oglasnih prostorov v katalogu.

Pričakujemo izkušene, samostojne, urejene in dinamične 
sodelavce obeh spolov.
Pogoji: Kandidatom zagotavljamo:
■ lasten prevoz ■ zanimivo delo po regijah
■ zaželena srednja izobrazba ■ visoko stimulativno plačilo
■ smisel za delo s strankami ■ možnost hitrega napredovanja 
Kandidati naj pošljejo pisne ponudbe na zgornji naslov. 
Informacije po telefonu 064/720-220 od 7. do 15. ure.

NOVO PRI ZALOŽBI

KUHAJMO SLASTNO
Janez Vinšek in Barbara Vizjak sta to kuharsko knjigo namenila tis
tim, ki že imajo nekaj izkušenj s kuho, vendar so v zadregi, kako 
sestaviti jedilnik, pogrniti mizo ali kako izbrati ustrezno vino. 
Recepti v knjigi so razdeljeni na tri sklope. V prvem je trideset 
začetnih jedi in juh, v drugem trideset glavnih jedi in v tretjem še 
trideset solat in sladic. Iz teh receptov lahko sestavite jedilnik, ki 
ga trenutno potrebujete: zahtevnejši, preprost, poletni, zimski... 
Vsak recept je opremljen z barvno fotografijo; avtorja pa sta ga 
tudi preskusila, še preden sta ga zapisala.

Knjigo lahko naročite (24 ur na dan) po telefonu oziroma na od
zivnik 061/173 53 79. Cena s prometnim davkom je 3950,00 SIT, 
stroški poštnine niso upoštevani.

Novo mesto, Rozmanova 12
?? 068/341-491

Veliko znižanje cen športne obutve.
Več kot 30 modelov za več kot 30 % ceneje!
Izkoristite ugoden nakup v decembru!

* & A

NOVO* Bunde in jakne • N O V O
ELLESSE • CONVERSE • OCEAN PACIFIC

— ■ ž)

Vesele praznike in srečno novo leto vam želi

/ZL fl 1
>

G ra verstvo Zlatarstvo
- izdelava gumi - prodaja zlatega in

štampiljk srebrnega nakita
- graviranje ploščic, - popravila zlatega in

pokalov, tabel, ur srebrnega nakita
zlatih izdelkov... - predelava zlatega

- izdelava klišejev, nakita
obeskov, plaket, - izdelava izdelkov iz
značk... zlata po vaši želji

- odkup lomljenega
zlata

- izdelava poročnih
prstanov

Bartol Anton, s.p. Kastelčeva 1 Novo mesto, tel.: 068/22-895
Novi trg Novo mesto, tel.: 068/322-895

V decembru novoletno nagradno žrebanje!

Ko se iskrivost in eleganca spojita z navdušujočimi 
vonjavami in okusi, je navdih prijetnejši in popolnejši. 

Pridite! Poizkusite! Lažje se boste odločili.
Vaš cenjeni obisk pričakujemo v Trebnjem, 

Slakova ulica 22 (tel. 44-118).

Skupaj z vami stopamo v 30. leto 
našega ustvarjalnega dela.

Želimo vam prijetno praznovanje božičnih in novoletnih 
praznikov. Naj sreča služi vašemu zdravju in poslovnim 

uspehom v letu 1998!

Poslovni in 
gostinski objekti
1. Na Reški cesti v Kočevju prodajamo poslovni 

objekt, skupne površine cca. 700 m2, namenjen
trgovski, gostinski ali pisarniški dejavnosti.

2. V Višnji gori, ob samem izstopu z avtoceste, 
prodajamo gostinski objekt z urejenimi parkir
nimi prostori, skupne površine cca. 530 m2.

Nudimo ugodno prodajno in 
kroditno pogojo.
INFORMACIJE & PRODAJA:
SKB - NEPREMIČNINE & LEASING d.o.o.
Ljubljana, Slovenska 54 
telefon: 061/301 632 ali 313 468 
telefax: 061/1321 202

n ■PUNtaH IUMM ».M.

"k

II 
I

življenje
K....J V.

SRCA
Bliža se najlepši čas v letu.

N/

Cas, poln želja po sreči in zdravju.
Y

Cas, namenjen družini, prijateljstvu.

VSEM, KI SO NAM BLIZU.

V Krki smo skupaj s priznanimi likovnimi umetniki in zdravniki organizirali 

razstavo umetnin, ki se bo 13. januarja sklenila z javno prodajo razstavljenih del. 

Zbrana sredstva bomo namenili za zdravljenje obolelih na sreu ali ožilju. 

Razstavo si lahko ogledate v Galeriji Krka, Dunajska 65, Ljubljana.

V

Želimo vam zdravo in uspešno leto

1998.

< f* KRKK
mmm

■11i1 ’ m HI
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Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični se najlepše 
zahvaljuje za prispevke za nabavo otroških knjig pri založbi Slo
venska knjiga naslednjim sponzorjem:

JP KOMUNALA NOVO MESTO 
DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO 
KRKA, p.O., NOVO MESTO 
TRIMO TREBNJE 
BTC Novo mesto 
CESTNO PODJETJE Novo mesto 
CENTER ZA SOCIALNO DELO Novo mesto 
OBČINA KK
OBRTNA ZBORNICA Novo mesto 
SVET KS Novo mesto 
“KIK" INTERIER Novo mesto 
Trgovina URŠKA

ZAHVALA

Ob slovesu našega dragega moža, očeta 
in sorodnika

MIRKA
ŠAFRANA

z Gumberka pri Otočcu

Z bolečino v srcu ugotavljamo, da ni prijatelj tisti, ki človeka 
pobira, ampak tisti, ki mu pomaga, da ne pade. To ste VI vsi! 
Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: žena Boža, sin Jurij in hči Mirjana

ZAHVALA

V 49. letu starosti nas je zapustil naš 
dragi

LJUBO
ŠINKOVEC

Knafelčeva 28

Z bolečino v srcu se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, 
Prijateljem in znancem za izraze sožalja, podarjeno cvetje in 
sveče ter vsem, ki ste pokojnika pospremili na zadnji poti. 
Posebna zahvala dr. Branetu Gregoriču, osebju Internega 
°ddelka Splošne bolnišnice Novo mesto, Pogrebni službi 
Komunala, g. župniku, šmihelskemu pevskemu zboru in 
govornikoma g. g. Mladenu Majstru in Vanču Kukarju za 
besede slovesa. Vsem iskrena hvala.

Vsi njegovi

POGREBNE 
IN POKOPALIŠKE 
STORITVE

Leopold Oklešen
K Roku 26, Novo mesto 
S 068/323-193 
Mobitel:0609/615-239 

0609/625-585
Delovni čas: NON STOP

V dogovoru z Zavodom za zdravstveno zavarovanje vam nudimo 
naše pogrebne storitve brezplačno, pri kompletnih storitvah 

z minimalnim doplačilom.

DOLENJSKI LIST
vaš četrtkou prijatelj

DOLENJSKI LIST
uaš četrtkou prijatelj

ZAHVALA

Zakaj si moral nam umreti, 
ko s teboj je bilo tako lepo živeti? Morje solz bi potočili, 
dragi mož in oče, 
če bi te lahko zbudili.

V 75. letu starosti nas je zapustil dragi 
mož, oče, stari oče in praded

ANTON JAKŠA
s Pribišja 8, Semič

Ob boleči izgubi se toplo zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom in znancem, ki so nam v težkih trenutkih stali ob 
strani, pokojnemu darovali cvetje in sveče ter ga pospremili 
na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala g. kaplanu, pevcem, LD 
Smuk - Semič, GD Rožni Dol, kolektivu Kovinarja Novo 
mesto in Iskre Semič.

Žalujoči: vsi njegovi

V SPOMIN

Te dni mineva žalostno leto, odkar nas je 
za vedno zapustil

IVAN ŠPEHAR
iz Novega mesta

Hvala vsem, ki se ga spominjate, se ustavljate ob njegovem 
grobu in mu prižigate sveče.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 76. letu starosti nas je zapustil naš 
ljubeči mož, oče, stari oče, tast in stric

CIRIL
PLAHUTNIK

Mali Rigelj 4, Dolenjske Toplice

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izražena sožalja, podarjeno cvetje 
in sveče. Hvala zdravniku, patronažni sestri Emi in 
sodelavcem VIAS, d.o.o., Stane Vidic, s.p.. Zahvala tudi 
Pogrebnemu zavodu Novak in g. župniku za lepo opravljen 
obred. Vsem, ki ste pokojnika spremili na zadnji poti, še 
enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: žena Marta, hči Hedvika, sinova Ernest in Ciril z 
družinami in ostalo sorodstvo

ZAHVALA

V 89. letu starosti nas je zapustila naša 
draga mama, stara mama, prababica

JELA VIDMAR

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem ter 
vsem, ki ste nam izrazili sožalje, pokojni darovali cvetje in 
sveče, g. župniku Cirilu Plešcu za lepo opravljen obred in 
Pogrebni službi Novak.

V SPOMIN

V naših srcih ti živiš, 
zato pot nas vodi tja, 
kjer v tišini spiš.
Tam lučka ljubezni vedno gori, 
tvoj nasmeh med nami živi.

V «***«**-'

■

17. decembra so minila tri leta, kar nam 
je kruta usoda iztrgala iz naše sredine 

ljubega

DUŠANA
VRŠČAJA

iz Krpanove ul. 14, Črnomelj

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

Vsi domači

ZAHVALA

V 63. letu nas je nenadoma zapustil naš 
dragi

z Griča pri Klevevžu 4

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
Prijateljem in znancem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
P°ii, nam izrazili sožalje, pokojnemu darovali cvetje, sveče in 

svete maše. Zahvala GRC Novo mesto, Krki Zdravilišča 
Šmarješke Toplice, pevcem za lepo zapete pesmi, g. Marici 
Blažič za ganljiv govor, g. Antonu Pevcu, Pogrebni službi 
Oklešen in g. župniku za lepo opravljen obred. Vsem še enkrat 
■skrena hvala!

JOŽE ČEČELIČ

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 64. letu nas je zapustila naša draga

ANICA
HRASTAR

roj. Metelko
z Ljubljanske ceste 108, Novo mesto

Zahvaljujemo se vsem, ki ste pokojno spremili na zadnji poti, 
ji darovali cvetje in sveče ter nam v teh težkih trenutkih stali 
ob strani. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Vsi njegovi Žalujoči: mož Peter, hči Karmen, sin Peter in ostalo sorodstvo

ZAHVALA

Življenje celo si garal, 
za svojce, prijatelje vse bi dal.
Sledi od dela tvojih pridnih rok 
ostale so povsod.

V 64. letu starosti nas je zapustil naš 
dragi mož, oče, stari oče, tast, nečak in 

bratranec

PETER PLAVEČ
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, sodelavcem in znancem, ki ste nam v težkih 
trenutkih stali ob strani, nam izrazili sožalje, pokojnemu 
darovali cvetje in sveče ter ga pospremili na zadnji poti. 
Iskrena hvala osebnemu zdravniku dr. Macanu, uslužbencem 
Doma ostarelih občanov Črnomelj, g. župniku za lepo 
opravljen obred, pevkam iz Doblič, govorniku g. Antonu 
Jankoviču za poslovilne besede, rudarjem Rudnika Kanižarica 
za častno stražo, sodelavcem tovarne Beti, Srednje šole 
Črnomelj, OŠ Loka in g. Jožefu Maleriču za organizacijo 
pogreba.

Žalujoči: vsi njegovi

V SPOMIN
Tam, kjer si ti, nam v srcih še živi
ni sonca ne luči, 'n n‘hče ne ve,
le tvoj nasmeh kako zelo zelo boli.

21. decembra bo minilo leto žalosti in bolečine, odkar je tragično preminila
naša ljubljena

ZDENKA DAMJANOVIČ
roj. Zepuhar

c/h vsem’ k' j° ohranjate v lepem spominu, prižigate svečke in prinašate cvetje na njen prerani 
8 °D, ter vsem, ki sočustvujete z nami. Zahvaljujemo se sorodnikom in prijateljem za vso 
resZ°^n0Sl’ kii° povečate njenima hčerkama Tini in Vlasti. Ne moremo se sprijazniti s kruto 
rokn>C0’ na^e Jra8e Zdenke ni več med nami. Zelo zelo jo pogrešamo. Pogrešamo njene delavne 
sončen nasmeh in njen optimizem, ki gaje znala prenašati na vse okoli sebe. Bila je naše

Žalujoči: vsi njeni

Sporočamo žalostno vest, da nas je za vedno zapustil

EGIDIJ JARC
upokojeni cestar

v Področju Vzdrževanje cest, delovodstvo Dvor

Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

CESTNO PODJETJE NOVO MESTO
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T/h TEOilM Mi 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. decembra • Teo 
Petek, 19. decembra - Urban 
Sobota, 20. decembra - Julij 
Nedelja, 21. decembra - Tomaž 
Ponedeljek, 22. decembra - Mitja 
Torek, 23. decembra - Viktorija 
Sreda, 24. decembra - Eva
LUNINE MENE
21. decembra ob 22.43 - zadnji krajec

kino
BREŽICE: Od 18. do 21.12. (ob 18. uri) 

komedija Stereotip. Od 18. do 22.12. (ob 
20. uri) film Vulkan. 24.12. (ob 16. in 18. 
uri) risani film Herkules. 24.12. (ob 20. uri) 
komedija Do nagega.

ČRNOMELJ: 20.12. (ob 17. uri in 19.15) 
romantična komedija Moj bivši se poroči.

DOBREPOLJE: 19.12. (ob 19.30) fran
coska komedija Moder v obraz. 21.12. (ob 
15. uri in 19.30) ameriški akcijski film Teo
rija zarote.

GROSUPLJE: 19.12. (ob 19. uri) ame
riški akcijski film Teorija zaroete. 20.12. 
(ob 19. uri) francoska komedija Moder v 
obraz.

BELA TEHNIKA
PRALNI STROJ in cirkularno žago prodam. 
«(068)47-724. 10935

KMETIJSKI STROJI
KMETOVALCI! Da boste kar najbolje pri
pravljeni na novo sezono, preglejte kardane 
in poškodovane prinesite v popravilo. Se 

riporočamo! Servis kardanskih gredi Ivan 
tangelj, Drska 68, Novo mesto, vsak dan po 

16. uri, «(068)27-870. 10932

KOSTANJEVICA: 20.12. (ob 20. uri) 
komedija Bean. 21.12. (ob 18. uri) film 
Popolna oblast.

KRŠKO: 18.12. (ob 18.30) risanka 
Dama in Potepuh. 19.12. (ob 20. uri) in
21.12. (ob 18. uri) komedija Mr. Bean.
23.12. (ob 18. in 20. uri) film katastorfe 
Vulkan.

METLIKA: 19.12. (ob 20. uri) ameriška 
romantična komedija Tistega čarobnega 
dne. 21.12. (ob 18. uri in 20.15) ameriška 
romantična komedija Moj bivši se poroči.

NOVO MESTO: Od 18. do 21.12. (ob 
16. uri) risani film Herkules. Od 18. do
24.12. (ob 18. uri in 20.30) akcijski film 
Jutri nikoli ne umre.

RIBNICA: 20.12. (ob 21. uri) ameriški 
akcijski film Teorija zarote. 21.12. (ob 16. 
uri) francoska komedija Moder v obraz.

SEMIČ: 19.12. (ob 19. uri) ameriška 
romantična komedija Moj bivši se poroči. 
Ž0.12. (ob 19. uri) ameriška romantična 
komedija Tistega čarobnega dne.

ŠENTJERNEJ: 19.12. (ob 18. uri) film 
Popolna oblast. 19.12. (ob 20. uri) komedi
ja Bean.

VELIKE LAŠČE: 20.12. (ob 19. uri) 
ameriški akcijski film Teorija zarote. 21.12. 
(ob 19. uri) francoska komedija Moder v 
obraz.

KIPER PRIKOLICO prodam. Rajer, Jor- 
dankal 10, Mirna Peč. 10886
CISTERNO ZA GNOJEVKO, 1700-litrsko, 
prodam ali menjam za večjo.«(068)65-502.

10888

KMETOVALCI! Z novoletnimi popusti od 1 
do 5 % prodajamo traktorje Univerzal, 1MT, 
TV 826, Ferguson, Landini, Zetor, Fiat, Lam
borghini, Same, Hurliomann, Goldoni itd. 
Novo za staro, staro za staro. Rabljeni: Ursus 
35, Univerzal 45,55,4 * 4, Hurlimann 50 KM, 
Štajer 18, Torpedo 48, TV 732, Z ugodnimi 
krediti in dostavo na dom pri Agroavtu, Ljub
ljanska 30, Kranj, tt (064)332-111,112,113, 
od 8. do 16. ure. Srečno in vabljeni še v letu 
1998! 10962

ZARADI BOLEZNI prodam kosilnico BCS 
127 z vozičkom in žago Stihi 0.70. 10925
MOTOR ACME za kosilnico BCS, general
no obnovljen, prodam.«(068)78-239. 10933
MONTAŽO hidravličnega volana na vse tipe 
traktorjev in ostala popravila opravljamo.« 
(068)58-494 ali (0609)651-877. 10893

KUPIM
DELNICE SKLADOV in podjetij odku
pujemo. Gotovina takoj na domu! tt (041) 
676-170 ali (061)575-287. 10405
HLODOVINO hruške, češnje in oreha od
kupim. «(0609)654-037. 10786
ODKUPUJEMO HLODOVINO sadnega 
drevja, listavcev in iglavcev. Opravljamo tudi 
posek in spravilo lesa.«(068)47-305. 10918
TELEKOM in ostale delnice ugodno od
kupim. «(068)324-297. 10957
BREZOVO HLODOVINO kupim.«(068) 
53-006. 10960
DROBEN KROMPIR za prašiče kupim.« 
(068)22-440. 10901

MOTORNA VOZILA
JUGO KORAL 45 prodam.«(0608)32-549.

10917
CLIO 1.2 RN, letnik 6/96, ugodno prodam.« 
(068)22-475. 10944
GOLFGTI11, letnik 1986,130.000 km, dodat
no opremljen, kovinske barve, prodam. « 
(068)49-502, popoldan. 10950
OPEL KADETT 1.6 karavan, letnik 1989, 
prva registracija 1990, rdeč, registriran do 8/ 
98, prodam ali menjam za cenejši avto. « 
(068)52-246. 10955
Z 101, letnik 1990, garažirano, lepo ohra
njeno, prodam za 2200 DEM.«(068)85-782.

10958
MANJŠI TOVORNJAK znamke OM 40-35 
N, generalno obnovljen, registriran do 
8.6.1998, nosilnosti 1500 kg, prodam. « 
(068)55-144, po 17. uri. 10965
Z 750, dobro ohranjeno, registrirano do 7/97, 
prodam. «(068)65-285. 10913
126 P, letnik 1989, prodam. O (068)87-399.

10907
ROVER 214 SI, letnik 1994, dodatna opre
ma, klima, CZ, prodam.«(0609)645-333.

10928
ŠKODO FAVORIT 135 L, letnik 1991, dobro 
ohranjeno, garažirano. 66.000 km. prodam.« 
(068)323-559. 10922
HONDO CIVIC 1.5, letnik 1985, srebrno, 
strešno okno, odlično ohranjeno, prodam.« 
(068)323-356. 10891
VW CADY1.6, zastekljen, letnik 1996,17.000 
km, prodam, tt (068)321-795, popoldan.

10948
126 P, letnik 1992, registriran do 11/98, bel, 
prodam.«(068)65-388. 10956 
WARTBURG GOLF 1300, letnik 10.1.1990, 
registriran do 10/99, prodam za 2500 DEM. 
«(068)83-013, popoldan. 10951
OPEL KADETT Klub Karavan 1.6 i, KAT. 
letnik 1991, bel, lepo ohranjen, prodam. « 
(068)41-363. 10914
Z 101, letnik 1989, registriran do 5/98, 
prodam.«(068)76-576. 10890

POHIŠTVO
NOVO OMARO za dnevno sobo prodam. IT 
(068)48-324, po 18. uri. 10963

POSEST
STARO HIŠO, potrebno popravila, primer
no za diskont ali bife, v Šmihelu prodam. Dra
go Staniša, TT (066)75-266, od 18. do 20. ure.

10874

V GOR. PODBORŠTU pri Trebnjem proda
mo zazidljivo parcelo ter njivo. TT (061)127- 
127-9. 10889
GOSTINSKI LOKAL v Sevnici, Glavni trg 
16, cca 130 m2, na ugodni lokaciji, prodamo. 
Informacije o prodajnih pogojih in lokalu 
dobite na TT (0608)81-357, v sak dan od 8. do 
12. ure, razen sobote in nedelje. 10937 
OB ASFALTNI CESTI Srednji Lipovec - Aj
dovec, prodam 53 a bukovega gozda. TT 
(068)341-179. 10942

PRODAM
ELEKTRIČNE OMARICE, zunanje in 
notranje, kompletno opremljene, ugodno 
prodam.«(UM )751-432 ali (041)683-190.

10805

RDEČE VINO in modro frankinjo ter večjo 
količino sena prodam.«(0608)32-836.

10912
KOMBINIRANO PEČ za centralno kurjavo 
na trda goriva in olje Waissman, 24.000 kcal, 
oljni gorilec Tissen, klasično cisterno, 2.000- 
litrsko, OVC, avstrijsko, prodam, tt (0608)81 - 
467. 10940

MESO polovice krave ali po kosih ter kosta
njevo kolje, kalano, dolžine 3 m, prodam, tt 
(068)85-604. 10926
ZARADI BOLEZNI prodam 2 lovski puški, 
tt (061)805-120. 10916
VRTNA železna vrata prodam. tt (068)371 - 
171. 10908
TERMOAKUMULACIJSKO PEČ prodam, 
tt (068)321-795, popoldan. 10949
VINO, metliško črnino, ugodno prodam tt 
(068)59-054. 10894
NERABLJENO pomivalno mizo z dvema 
koritoma 40 % ceneje, SJitrski bojler, nerab
ljen in 500 kom. rabljene strešne opeke 
prodam, tt (068)24-896. 10905
VINO, modro frankinjo, prodam, tt (068)42- 
140. 10899

IZDAJATELJ: Dolenjski lisi Novo mesto, d.o.o. Direktor: Drago Rusija 
UREDNIŠTVO: Marjan Legan (odgovorni urednik), Andrej Bartelj, 
Mirjam Bezek-Jakše, Jožica Domiž, Breda Dušic Gornik, Tanja Gazvoda, 
Mojca Leskovšek-Svele, Martin Luzar, Milan Markelj, 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 s prvo številko v mesecu. 
OGLAŠUJ cm v stolpcu za ekonomske oglase 2.700 tolarjev, na prvi ali zadnji strani 
5.400 tolarjev; za razpise, licitacije ipd. 3.200 tolarjev. Mali oglas do deset besed 
1.700 tolarjev (po telefonu 2.200 tolarjev), vsaka nadaljnja beseda 170 tolarjev; za 
pravne osebe je mali oglas 2.700 tolarjev za 1 cm v stolpcu.
ŽIRO RAČUN pri Agenciji za plačilni promet: 52100-603-30624. Devizni račun: 
52100-620-107-970-27620-440519 (Dolenjska banka, d.d, Novo mesto). 
NASLOV: Dolenjski list, 8000 Novo mesto, Glavni trg 24, p.p. 212. 
Telefoni: uredništvo in računovodstvo (068)323-606, 324-200; ekonomska 
propaganda in naročniška služba 323-610; mali oglasi in osmrtnice 324-006. 
Telefaks: (068)322-898.
Elektronska pošta:info@dol-list.si Interne; http:llwww.dol-list.si 
Nenaročenih rokopisov, fotografij in disket ne vračamo. Na podlagi mnenja (št. 23- 
92) pristojnega državnega urada spada Dolenjski list med informativne proizvode iz 
13. točke tarifne številke 3, za katere se plačuje 5-odst. prometni davek. 
Računalniška priprava časopisnega stavka: Dolenjski list Novo mesto, d.o.o. 
Prelom in filmi: Grafika Novo mesto, p.o. Tisk: DELO-TCR, d.d., Ljubljana.

• L.A. ZAUPNO, kriminalka 
(L.A. Confidential, ZDA, 130 
minut, 1997, režija: Curtis Han- 
son)

L.A. zaupno je dobra krimi
nalka, sicer pa alegorija o reži
serjih. V dobrih dveh urah zgra
di in razplete intrigo o skorumpi
ranih lokalnih oblasteh, ki zelo 
dolgo in zelo dobro igrajo težko 
manipulacijo, s katero so si na
deli imidž dobrih fantov. Na dru
gi strani so mladi policisti, ki vsi 
po malem ravno tako uživajo v 
manipulaciji življenja okoli sebe. 
Če živiš v LA., se tega kar na- 
vzameš, trdi film. Kevin Spacey 
je npr. najboljši primerek “reži
serja ”. V navezi z lokalno trač 
avtoriteto, urednikom tabloida 
Dannyjem De Vitom, pred foto
aparati izvaja aretacije malih in 
velih zvezdniških rib. Poleg tega 
je kot človek iz prakse svetovalec 
pri policijski TV seriji. Režirajo 
tudi cipe iz agencije Fleur-de-lis, 
lepotice, ki s plastičnimi posegi, 
tipičnimi frizurami in pozerskim 
obnašanjem posnemajo fatalke, 
recimo Rito Hayworth, Lano 
Turner, Veronico Lakes. Svojim 
klientom prodajajo tako željen 
občutek, da seksajo z zvezdami. 
Nje režira njihov šef David Strat- 
hairn, vpliven manipulator iz 
ozadja. Največji med režiserji pa 
je šef policije, galantni in najbolj

manipulatorski James Crom- 
well, ki se po desetletjih sožitja z 
lokalno mafijo odloči prevzeti 
biznis v svoji roke. Če pod seboj 
ne bi imel dveh idealnih, pošte
nih policistov, pametnega, prid
nega, politika in stratega (igra ga 
Guy Pearce) in neobvladljivega 
silaka z mehkim srcem (Russell 
Crowe), bi se sloves losangeleške 
policije pobiral še desetletja. Aja, 
seveda sta oba zaljubljena v isto 
blondinko, vampirsko lepo Kirn 
Basinger, ki fingira, da je Lynn 
Bracken, zvezda filmov, posnetih 
v času vojne. Edina težava LA. 
zaupno je občasna zmeda zara
di velikega števila protagonistov 
in njihovih dejanj, ki se resda ve
nomer lepo poklapljajo, vendar 
to včasih ugotoviš z nekaj zami
ka. Izvirnik, črni roman Jamesa 
Ellroya, jih ima menda še nekaj
krat več. Nesporno pa gre za ene
ga scenaristično najbolje obde
lanih filmov zadnjih mesecev.

Petdeseta in Mesto angelov. 
Glamur Hollywooda se je držal 
vse Kalifornije, ki je postajala 
večja fantazija kot sama Ameri
ka. Če tisti čas vzporejamo z na
šimi petdesetimi, ugotovimo naj
manj to, da krimiča pri nas ta
krat res ne bi zlahka posneli, saj 
za kaj takega ni bilo osnovnih 
pogojev. Rdeča oblast je tolerira
la poseben tip junakov, herojev 
dela, ki so se kalili na poljih, rud
nikih in v tovamiškh halah. Edi
ni pravi zvezdnik v vsej državi je 
bil predsednik Tito. Kako torej 
posneti krimič, če imaš v vsej 
državi le enega zvezdnika?

TOMAŽ BRATOŽ

RDEČE VINO in prašiče za zakol prodam. 
TT (068)42-598. 10910
LESENE BANGERJE (hrastove) in hrastove 
plohe, 5 cm, prodam. TT (068)76-163. 10930
PEČ za centralno ogrevanje in termoakumu
lacijsko peč prodam ali menjam za žganje. TT 
(068)44-126. 10924

RAZNO
HLADILNIKE, zamrzovalnike in pralne 
stroje Gorenje, LTH, Končar, popravljamo na 
domu. «(068)21-934. 10575
V CENTRU Novega mesta vzamem v najem 
prostor za gostinsko dejavnost, tt (0609)629- 
652 ali(041)680-972. 10754
SANACIJE DIMNIKOV z vgradnjo nerjave
če cevi izvajamo strokovno in konkurenčno. 
Desetletna garancija! Informacije in naročila 
vsak dan od 7.30 do 9. ure na tt (068)341-429.

10903
IZKORISTITE NOVOLETNI POPUST! 
Vodimo in urejamo poslovne knjige za zaseb
nike in podjetja. Nudimo strokovno pomoč 
pri vaših poslovnih odločitvah! Vabljeni! 
Računovodske storitve, Lebanova 2, Novo 
mesto, tt (068)24-750. 10929
NUDIM POMOČ starejšim osebam (vsa 
dela, ki jih ne morejo opravljati sami, tudi dela 
na vrtu in vsa ostala dela zunaj). Šifra: Pomoč.

10931
GOSTILNA PIRKOVIČ, Šmarjeta, obvešča 
cenjene goste, da organizira novoletni ples 
1.1.1998. Rezervacije sprejemamo na tt 
(068)73-122. 10934

INŠTRUIRAM matematiko za srednje 
in osnovne šole. S (068)85-531.

SLUŽBO DOBI
DEKLE za delo v strežbi zaposlimo. Nudimo 
hrano in stanovanje. TT (068)52-530. 10892
ČE STE prijazno dekle brez večjih obvezno
sti in vestni pri delu, pokličite v gostinski lokal 
(za trud dobro plačilo), na TT (0608)31-435.

10936
KV KUHARICO, samostojno, zaposlimo v 
okrepčevalnici za nedoločen čas. Delo je 
dopoldansko. TT (068)316-118, od 10. do 12. 
ure. 10941
KAVA BAR Pri slonu išče dekle za delo v 
strežbi. TT (068)321-495, dopoldan, 22-748, 
popoldan. 10952

STANOVANJA
DVOSOBNO STANOVANJE v Novem me
stu prodam. 11(068)27-948. 10961
OPREMLJENO SOBO, 20 m!, s souporabo 
kuhinje in kopalnice, v Ljubljani, oddam štu
dentki. «(068)323-104. 10923

ŽIVALI
BELE PIŠČANCE za zakol prodajamo. Ku
helj, Šmarje 9, Šentjernej, tt (068)42-524.

10716
PRAŠIČA, 120 kg, prodam. Vili Žarn, Vel. 
Mraševo 5, Podbočje. 10887
PLEMENSKEGA OVNA, kozo in kozla ter 
hrastove plohe, 5 cm, prodam, tt (068)78- 
332. 10895

2 PRAŠIČA, težka do 130 kg, prodam, tt 
(068)75-093. 10906
PRAŠIČE, težke 120 kg, prodam, tt (068)73- 
208. 10946
PRAŠIČE, težke 160 do 200 kg, prodam, tt 
(068)76-232, po 15. uri. 10921
PRAŠIČA po izbiri prodam, tt (068)85-692.

10902
TEL1ČKASIMENTALCA,starega do lOdni, 
kupim, tt (068)85-733. 10909
KRAVO FRIZIJKO, staro 5 let, tretjič brejo 
4 mesece, prodam, tt (068)46-656. 10964
VOZNEGA JUNCA in kravo za zakol pro
dam. tt(068)89-009. 10900
PRAŠIČA, 140 kg, prodam, tt (0609)642- 
941. 10911
KRAVO, staro 8 let, za zakol ali nadaljnjo 
rejo, prodam, tt (068)83-702. 10945
PUJSKE, težke cca 25 kg, prodam, tt (068) 
75-121. 10954
NEMŠKI OVČARKI in belokranjsko belo 
vino ugodno prodam. «(068)50-140. 10938 
2 PRAŠIČA, cca 110 kg, prodam, tt (068)42- 
850, zvečer. 10953
ODOJKE za nadaljnjo rejo in prašiče, težke 
100 do 140 kg, prodam. Možen zakol, tt 
(068)41-013. 10915
PRAŠIČA, težkega 120 kg, prodam. Možnost 
zakola, tt (068)81-679. 10898

2 PRAŠIČA za zakol, težka 120 do 150 kg. 
prodam, tt (068)42-783. 10943
PRAŠIČA, 160 kg, domača hrana, prodam « 
(068)42-465. 10939
BREJO SVINJO prodam tt (068)76-316. 
10920
PRAŠIČE, 130 do 160 kg, domača krma, 
prodam. »(068)73-327. 10919
PRAŠIČE, 120 kg, prodam po 290 SIT/kg, 
kmečka reja, prodam, tt (068)73-552. 10927
DVE BREJI TELICI, simentalko in frizijko, 
prodam, tt (068)44-685. 10897
TELIČKA SIVCA, starega 10 dni, prodam 
tt(068)48-494. 10947
2 PRAŠIČA prodam. «(068)81-843. 10959

PLEMENSKEGA KOZLA, prodam. 
® (068)83-578.

DOLENJSKI LIST
uaš četrtkou prijatelj

n®£
POLEG PROGRAMA SENČIL 
SEDAJ ŠE py£

TOM+3%
na 12 mesecev

z najsodobnejšo tehnologijo
ŠENTJERNEJSKA CESTA 13 
8000 NOVO MESTO 
TEL.: 068/323-673, FAX; 068/341-673

tž ......

Mira Rustja, s.p. 
Marjana Kozine 3 

Novo mesto 
*

naročila po
® 068/22-361

HOBY
PROGRAM
d.o.o., GROSUPLJE
LESNI CENTER 
PRODAJA LESNIH 
REPROMATERIALOV

* IVERAL - domačih in tujih proizvajalcev

* IVERNE PLOŠČE

* ULTRAPAS

* LAMINATI MAX - uvoženi

* MEDIAPAN

* ULTRALES

* PANEL PLOŠČE

* OPAŽNE PLOŠČE

* BUKOVE VEZANE PLOŠČE

* VEZANA PLOŠČA Z NEDRSEČO 
POVRŠINO (za kamione in dostavna 
vozila)

* ZAKLJUČNE LETVE (talne, stropne)

* KUHINJSKI PULTI

SKLADIŠČE IN PRODAJA 
GROSUPLJE, Taborska 24 

(nasproti pošte) 
Tel./fax: 061/761-194 

GSM: 041/630-527 
Delovni čas: pon.-pet.: 8.00-16.00

' \
Trgovsko podjetje ZRNO
Gmajna 6 a, RAKA

VELIKA RAZPRODAJA 
KMETIJSKEGA

IN GRADBENEGA MATERIALA
•NPK15-15-15 vreča 1.390 SIT
•NPK 7-20-30 vreča 1.580 SIT 
•NPK 8-26-26 vreča 1.695 SIT
• KAN vreča 999 SIT
•UREA vreča 1.112 SIT
• pesni rezanci 16,00 SIT/kg
• sončnične tropine 38,00 SIT/kg
• koruza 16,99 SIT/kg
• ječmen 23,50 SIT/vreča
ZAŠČITNA SREDSTVA 20% 

nižje posezonske cene. 
Cene so za kmete in so brez 
prometnega davka.
Možnost dostave na dom. 
ZRNO vam želi vesel božič 
in srečno novo leto 1998.

Tel. 0608/75-410, 75-086_________ ____________

' MODNO PLETILSTVO "

Cenjene stranke obveščam, da 
sem se iz Bršljina 56 preselila
na Potok 19 a pri Straži.

Na voljo sem vam na tel. št.
068/83-776.

Želim vam vesele božične 
^ praznike in srečno novo leto! ^

RADIO KRKA
Novo mesto

vsako soboto 
od J 7. do 23. ure

RADIO MAX
88,90 MHZ 

89,70 MHZ

n r\
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OGNJIŠČE

■ ZAHVALA

0 It Ob boleči izgubi dragega moža, očeta,
dedka in pradedka

1--- W EGIDIJA
JARCA st.

A k. cestarja v pokoju iz Soteske

se najlepše zahvaljujemo dobrim sosedom, vaščanom, 
sorodnikom, prijateljem in znancem, ki so mu kakorkoli lajšali 
trpljenje ob težki bolezni in nam stali ob strani. Posebno se 
zahvaljujemo dr. Francu Kokalju in medicinski sestri ge. Jelki 
Pirc za požrtvovalno lajšanje bolečin. Iskrena hvala tudi g. 
župniku Andreju Severju za lepo opravljen obred in vsem za 
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Njegova 
plemenitost, dobrota in ljubezen bodo ostali še naprej z nami.

Žalujoči: vsi njegovi

Krvavec Kum 
104.5 105,9

rt

o

f
Cfv tj

® (068) 324-377

IM. ##

ZAHVALA

: Ne jokajte ob mojem grobu, 
le tiho k njemu pristopite, 

j spomnite se, kako trpela sem, 
in večni mir mi zaželite.

V 74. letu starosti nas je po hudi bolezni 
zapustila draga mama in stara mama

MARIJA 
GORENČIČ
iz Gor. Ajdovca 7 pri Dvoru

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, vaščanom in znancem, ki ste nam v najtežjih 
trenutkih stali ob strani, nam izrazili sožalje, pokojni darovali 
cvetje in sveče ter jo v tako velikem številu spremili na njeni 
zadnji poti. Še posebej se zahvaljujemo osebju Doma starejših 
občanov iz Šmihela, Javnemu komunalnemu podjetju 
Grosuplje, Revozu Novo mesto - Presernica, DOO Stelem 
Žužemberk, Osnovni šoli Vič - Ljubljana, pevcem iz 
Žužemberka ter gospodom župnikom Severju, Gnidovcu, 
Špringerju in Kastelcu za tako lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njeni

Drug drugemu smo na tisoč 
činov dolžni.

HONORE DE BALZAC 
Ustvarjalen človek je po naravi 
'uri aroganten.

BOŠTJAN M. ZUPANČIČ

Človek je resnično revščina in V živalskih očeh leži žalost in 
praznina. JOŽE UDOVIČ nikoli se ne ve, ali je to odsev 

, „ . ... v. , x živalske duše ali bolečine, ki

niJhe?judir0mJaje °rOZ>e br€ZSrC' PKdstavlia tist0 Prazačetno bit. 
HONORE DE BALZAC CARL G. JUNG

Tv 7nnA\/ll(^ KRKk ZDRAVILIŠČ K

Slovo od starega leta in 
pozdrav novemu v:

• ZDRAVILIŠČU DOLENJSKE TOPLICE.
• ZDRAVILIŠČU ŠMARJEŠKE TOPLICE ali v 

• HOTELIH OTOČEC

SiCvestrovanje in novoCetni p(es
Dodatne informacije in rezervacije na recepcijah:

Dolenjske Toplice 068 65 230, 66 012 
Šmarješke Toplice 068 73 230, 73 030 

Hoteli Otočec 068 75 701, 75 419

Srečno ’98!

ZAHVALA

Ob izgubi našega dragega moža, očeta, dedka in tasta

FRANCA MOLJKA
iz Črnomlja, Sadež 42

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem, sodelavcem in bivšim 
sodelavcem, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani. Hvala vsem za številna pisna in ustna 
sožalja, za podarjeno cvetje in sveče ter spremstvo pokojnega k zadnjemu počitku. Iskrena zahvala 
g. Kramariču in g. Mikložiču za prelepe poslovilne besed, Ribiški družini Črnomelj in njegovim 
nekdanjim rokometašicam za izkazano spoštovanje. Hvala moškemu nevskemu zboru Črnomelj, 
izvajalcu Tišine in g. Maleriču za pogrebne storitve. Hvala tudi ZD Črnomelj in dr. Macanu, 
Splošni bolnici Novo mesto - diabetični ambulanti, kjer ste se vrsto let trudili za njegovo zdravje. 
Vsem in vsakemu posebej še enkrat naša iskrena zahvala! Tebi, dragi ata Franc, pa hvala za vso 
ljubezen, večno boš v mislih z nami.

Žalujoči: vsi njegovi

VI NAM - MI VAM
j oglas na kratko s pošto odmevno objavo v

po n 068/323-610 ali 041/623-116 DOLENJSKEM LISTU

GOTOVINSKA POSOJILA 
Muzejska 3 

! » 068/321-751

ZASTAVLJALNICA MONETA vam nudi kratkoročna posojila!
Garancija po dogovoru s takojšnjo realizacijo.

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

3-dnevni osnovni in nadaljevalni tečaji WIND0WS, W0RD, EXCEL in 
INTERNET popoldne na Srednji ekonomski šoli Novo mesto.
Prijave in informacije na 068/321-926, g. Zdenko Potočar.

RAČUNOVODSKE
STORITVE

j ff/fax: 0608/87-306 
068/81-505

Z vodenjem in svetovanjem pri poslovnih odločitvah se uspešno 
spopadamo že nekaj let. Poleg vodenja poslovnih knjig za zasebnike in 
podjetja opravljamo tudi vsa administrativna dela. Vabljeni!
MICRA, Kostanjevica, Dol. Prekopa 51

JELKA, d.o.o., VINICA BOŽIČNE CENE
TRGOVINA
Tel., faks: 068/64-411

BELA TEHNIKA Gorenje: pomivalni stroj samost. PMS 81.700 SIT; številnik, 
komb., 50 cm šir, 46.460 SIT; številnik, komb. 60 cm šir., 63.000 SIT; pralni stroj 
64.550 SIT; vgradnji elementi kom. št. 65.200 SIT; v gradnji pom. stroj 79.000 SIT.

Na cene velja dodatnih 10 % popusta! Pohitite, količine so omejene!
KUHINJE: iz uvoza in domače.
SEDEŽNE GARNITURE in ostalo pohištvo, dnevne sobe, spalnice, otroške sobe.
NAJUGODNEJŠE CENE KOPALNIC!
Dostava brezplačna, možnost obročnega odplačevanja!

VELIKA NAGRADNA AKCIJA 
za naročnike DOLENJSKEGA LISTA
V veliki “družini” naročnikov in bralcev Dolenjskega lista ni nikoli nihče preveč. Da 
bi vsak četrtek v letu prejelo vsebinsko bogat in oglasno odmeven časopis, ki ga bere 
blizu sto tisoč ljudi, še več naročnikov, smo pripravili veliko nagradno akcijo.
Kdor se bo s spodnjo naročilnico (pošlje naj jo na naslov Dolenjski list, Glavni trg 24, 
8000 Novo mesto, p.p. 212) pridružil številnim naročnikom, bo do novega leta časopis 
prejemal brezplačno, po plačilu naročnine za naslednje leto pa mu bomo poslali 
knjigo in koledar, ki si ju bo izbral na spodnji naročilnici.

S tem akcije kajpak še ne bo konec, 
najbolj “vroče” bo po novem letu, ko 
bomo med novimi naročniki izžrebali F' 
dobitnika hladilnika,

med starimi naročniki, ki bodo imeli 
plačano naročnino za letos, pa se bo 
nekdo razveselil

pralnega stroja.
Ena nagrada ni nobena, poreče kdo, 
zato za nove in stare naročnike že 

j pripravljamo še več manjših nagrad.
Komu bodo pripadle, bo določil žreb.

K-

Naročilnica za DOLENJSKI LIST
H

S to naročilnico naročam DOLENJSKI LIST za: 

ime in priimek:_________________________ _ upokojenec: da

naslov (kraj, ulica, hišna številka): _

pošta:_

Izjavljam, da naročilo res velja zame najmanj za eno leto, nato pa dokler naročnine ne bom 
odpovedal. Naročnino bom plačeval osebno ali s položnico, ki mi jo bo poslal Dolenjski list.

Za nagrado v naročniški akciji sem izbral (obkrožite knjigo in koledar): 
knjigo: koledar:

• Tone Jakše: DOLENJSKI OBRAZI • setveni stenski koledar

• Jože Dular: SMEH NA PREPIHU • umetniški stenski koledar

kraj: datum: podpis:
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PORTRET TEQA TEdNA

Dr. Janez Kramar

Kramarjevi otroci iz Gorenje
ga Kamenja pod Hmeljnikom so 
v osnovno šolo v Karteljevo hodi
li 5 let, čeprav bi lahko nada
ljevali šolanje na novomeški 
gimnaziji že po 4. razredu. Do 
novomeške šole je bilo treba 
pešačiti 8 kilometrov in po šoli 
prav toliko nazaj domov; to je 
skupaj 3 ure hoje vsak dan. Otro
ci so morali biti dovolj krepki, da 
so zdržali ta napor. Doma pa jih 
je po šoli seveda čakalo še delo 
na kmetiji. “Pa nam ni bilo 
težko, tako radi smo delali, ” se 
spominja drugi od sedmih Kra- 
marjevih otrok, najstarejši sin, dr. 
Janez Kramar, specialist kirurg in 
urolog, dolgoletni predstojnik 
urološkega odseka na novome
škem kirurškem oddelku, cenjen 
in spoštovan zdravnik, blag in 
srčno dober človek.

Dr. Kramar še danes rad dela, 
tako kot v otroštvu in mladosti. 
V bolnici je vsak dan ob sedmih 
zjutraj, domov pa ne gre prej, pre
den njegova ambulanta, ki je 
vedno polna bolnih in trpečih 
ljudi, ni prazna in dokler ni na 
oddelku naredil vsega, kar je tre
ba. Da ne govorimo o operaci
jah. “Pa tudi fizično rad delam, 
spomladi v Kamenju, kjer na 
domači kmetiji dobro gospodari 
brat, zmeraj na roke pokosim 
bregove, da se ne zaraščajo. Je ni 
boljše rekreacije, kot je košnja po 
starem: celo telo se razgiba, vse 
mišice delajo, kosec pa je vesel, 
sproščen in zadovoljen. "Pravza 
rekreacijo sta si z ženo, prav tako 
zdravnico, specialistko anestezi
ologijo, kupila vinograd v Kotu 
nad Semičem, poleg imata tudi 
njivico in samo zidano barako za 
orodje, ne pa zidanice - vikenda. 
“Za svoje zdravje mora človek v 
prvi vrsti sam poskrbeti, ” pravi 
zdravnik. Tako je sam že pred

davnimi leti nehal kaditi, zadržu
je se pri hrani, teče, z ženo rada 
smučata.

Po končani novomeški gimna
ziji se je kot zelo dober, resen in 
široko razgledan dijak vpisal na 
medicino. Sprva je hotel študirati 
slavistiko, saj ga je zelo privlače
vala literatura, za katero ga je v 
gimnaziji navduševal prof. Milan 
Dodič, in še danes veliko in red
no bere. “Kamorkoli grem, v tor
bi imam stalno s seboj Prešerna, 
Cankarja in Balantiča. ” Za sled
njega nesrečnega slovenskega 
pesnika, dolgo zamolčevanega,

< ga je kot dijaka nižje gimnazije, 
današnje osemletke, navdušil 
takratni hmelj niški učitelj Zdrav
ko Slamnik, kasneje znani slo
venski pisatelj, poznan pod psev
donimom Pavle Zidar, s katerim 
sta še dolgo obdržala stike. “Na 
nočni omarici doma imam Ket
teja, od sodobnih slovenskih 
pesnikov imam pa najraje Tone
ta Pavčka. ”

Potem pa je prevladala želja 
po študiju medicine, za katero se 
je kasneje odločil tudi njegov 
mlajši brat Jože, prav tako kirurg 
v novomeški bolnici. Za maturo 
je Kramarjev najstarejši sin dobil 
prvo pravo obleko, “gvant". V 
njej je pet let zatem, mesec pred 
začetkom absolventskega staža, 
diplomiral. Devet dni po diplo
mi, ki sta jo s kolegico Mariko 
Kuhelj, s katero sta prijateljeva
la od prvega letnika, opravila kot 
prva v letniku na isti dan, sta se 
poročila. Ženin Janez je bil seve
da v svoji maturantski obleki. 
Dobila sta službo v novomeški 
bolnici, v kateri oba delata od 
prvega delovnega dne pred več 
kot 34 leti. In vseskozi sta tudi 
hkrati dežurna, tako da sta lah
ko skupaj v službi in doma. Od 
treh njunih otrok je šla najmlajša 
hči po poti staršev in je tudi 
zdravnica.

Od sedmih Kramarjevih otrok 
jih je pet nadaljevalo šolanje in 
teh pet se je odpovedalo doti, le 
sestra, ki se je poročila na kmeti
jo, jo je dobila. “Naša dota so 
naše šole," pravi dr. Kramar. “ Ve
seli in zadovoljni smo, da je brat 
Stane ostal doma in da tako do
bro in uspešno vodi kmetijo. ”

Dr. Kramar ima vseskozi opra
viti z bolnimi in trpečimi ljudmi. 
Zdravi jih, jim lajša bolečine in 
jih tolaži. Lajšati bolečine je 
božje delo, pravi latinski prego
vor. Zdravnik Janez Kramar ga 
opravlja na človeški način. Kaj 
pa pravzaprav je zdravnik? Do
ber človek, ki se spozna na medi
cino. ANDREJ BARTEU

“SHEN QI ZA 
KVALITETNEJŠE 

ŽIVLJENJE”
NOVO MESTO - Božični 

čas je čas prijetnih presene
čenj družinskega miru, iska
nja notranje sreče in zadovo
ljstva. Da vse to dosežemo, je 
najprj treba verjeti, obstaja
jo pa tudi znanja. Starodavne 
skrivnosti Vzhoda in sodob
na spoznanja Zahoda je v 
svojem življenjskem delu 
združila kitajska mojstrica 
Aiping Wang - učiteljica živ
ljenja in življenjske energije 
shen qi. Prisluhniti ji bo 
mogoče v soboto, 20. decem
bra, ob 15.30 v veliki dvora
ni KC Janeza Trdine, pol ure 
prej pa izkušnjam ljudi, ki so 
s pomočjo te metode prido
bili svoje zdravje, ozdraveli 
najhujših bolezni, se odvadili 
kajenja ali rešili odvisnosti 
od drog. Dobrodošli vsi. 
Cena vstopa je 100 tolarjev.

Halo, tukaj je bralec Dolenjca!
Kje je Toni Gorenc? - Ekološka taksa v Boštanju? - Metliška šivilja o socialnih razlikah 

- Pohvala za Jožeta Papeža ■ Hribčki na cesti - Koliko dobijo Romi?

Občan iz Gotne vasi iz Ulice 
Ivana Roba v Novem mestu je 
prepričan, da v njihovi ulici ne živi 
nihče z imenom Toni Gorenc, 
čeprav se je v prejšnji rubriki ne
kdo predstavil s tem imenom. 
“Sicer pa je problem res tak, kot 
ga je opisal izmišljeni Toni Go
renc.” Če Gorenca torej ni, je 
očitno, da se nekateri sramujejo 
svojega lastnega imena.

Jože iz Boštanja, ki je poklical, 
je proti plačevanju ekološke takse 
v ceni vode. Po njegovem bi mora
li v krajevni skupnosti vrniti tak-

Halo, tukaj 
DOLENJSKI LIST!

Novinarji Dolenjskega lista 
si želimo še več sodelovanja z 
bralci. Vemo, da je težko pi
sati, zato pa je lažje telefonira
ti. Če vas kaj žuli, če bi radi kaj 
spremenili, morda koga po
hvalili, ali pa le opozorili na 
zanimiv dogodek iz domačih 
krajev - pokličite nas! IM sluh - 
niti vam bomo, zapisali, mor
da dali kakšen nasvet in po 
možnosti poiskali odgovor na 
vaše vprašanje. Na telefonski 
številki (068)323-606 vas 
čakamo vsak četrtek med 18. 
in 19. uro. Dežurni novinar 
vam bo pozorno prisluhnil.

so, ki so jo že zaračunali, saj je 
prepričan, da za tako takso ni za
konite podlage. Po odgovor smo 
se napotili na sedež KS Boštanj. 
Naključje je hotelo, da smo klicali 
v pisarno KS vsakič takrat, ko ni 
bilo nikogar tam. Zato bomo 
zadevo raziskali v naslednjih dneh 
po drugi poti.

Šivilja iz konfekcije Beti Met
lika se sprašuje, ali se Beti res 
obetajo boljši časi. “Mogoče za 
vodilne v tovarni, za šivilje za 
strojem ne,” zatrjuje ona. V proiz
vodnji za stroji imajo zelo visoke 
norme in dobijo nizke plače, oni 
niso dobili dodatnih plač.

Bralka iz okolice Otočca je po
hvalila Jožeta Papeža, čigar pod
jetje je naredilo centralno kurja
vo družini Grabnar iz Dolenje 
vasi pri Mirni Peči, o čemer je 
poročal Dolenjski list. “Njegovo 
dejanje je vredno posnemanja. 
Ljudi, ki bi na tak način pomaga
li, ni veliko,” je rekla bralka.

Jože z Golcka pri Krškem je 
jezen na tiste, ki gradijo cesto 
skozi naselje Grič. “Tu mašijo z 
asfaltom, delajo dovoze k vsaki 
stanovanjski hiši posebej, zato je 
na cesti polno hribčkov. Kje so 
prometni strokovnjaki?”

Vrtačič Alojz iz Pristavice pri 
Šentjerneju je vprašal o višini de
narnih socialnih pomoči za Ro-

• Slovenec z lahkoto prenaša le 
eno bolečino - sosedovo.

Rešitev za ledene in snežne ceste?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Nemirni raziskovalec Martin Unetič iz Krškega izdelal tekočino, ki je kos ledeni in 

snežni cesti, pri tem pa ne škodi ne pločevini, asfaltu ali betonu niti ne naravi

TAMBURAŠI 
V MIRNI PEČI

MIRNA PEČ - Tamburaški orke
ster Glasbene šole Črnomelj bo pod 
vodstvom Silvestra Mihelčiča mlaj
šega v petek, 19. decembra, ob 19. 
uri nastopil v Kulturnem domu.

ŠENTJERNEJ SKI 
OKTET V ŠKOCJANU
ŠKOCJAN - Zadnjo nedeljo je 

v Lužarjevi gostilni v Škocjanu 
nastopila ljubljanska vokalna sku
pina Akapelca. Nastop je privabil 
več kot 70 poslušalcev, kar je za 
škocjanske razmere zelo lep 
obisk. To nedeljo, 21. decembra, 
pa bo ob 17. uri v isti gostilni 
predbožični nastop Šentjernej- 
skega okteta, katerega gost bo 
oktet Valvasor iz Litije. V novi 
gostilniški dvorani ob nedeljah 
zvečer potekajo tudi plesne vaje. 
Podjetna in za kulturo vneta 
gostilničarka Ksenija Luzar ob
ljublja, da bo v zimskih mesecih 
vsaj enkrat na mesec pripravila 
kakšno kulturno prireditev.

KULTURNO-ZABAVNA
VEČERA

ČRNOMEU - Mladinski kul
turni klub Bela krajina vabi v 
petek, 19. decembra, na študent
sko kulturno-zabavni večer: ob 
20. uri se bi pričelo potopisno pre
davanje z diapozitivi, ob 22. uri pa 
bo nastopil vokalno-instrumen- 
talni kvartet Bard, ki ga sestavlja
jo že uveljavjeni belokranjski glas
beniki. Igrali bodo priredbe slo
venske in tuje zabavne glasbe 60- 
ih let in popularne jazz skladbe. V 
soboto, 20. decembra, pa bo ob
22. uri nastopila legendarna met
liška skupina prve generacije slo
venskega punk rocka Industbag.

KRŠKO - Če bi se uveljavila 
nova iznajdba 68-letnega Martina 
Unetiča iz Krškega, bi bila ta 
dobrodošla vsaj iz dveh razlogov: 
na cenejši način bi se zoperstavili 
zimskim nevšečnostim zaradi 
ledu in snegu na cestah, hkrati pa 
bi rešili težav številne vulkanizer
je, ki ne vedo, kam z odpadnimi 
gumami. Unetič je namreč s piro- 
lizo, s postopkom, ki je podoben 
žganjekuhi, iz odpadnih gum pri
dobil posebno tekočino.

Martinov nemirni duh nikoli ne 
počiva, še posebej pa sedaj ne, ko 
je v pokoju. Že pred desetletji je 
kot prvi v takratni Jugoslaviji 
izdelal kalup za vse vrste beton
skih kvadrov, z betonskimi stebri 
za vinograde pa je zalagal malone

ASTROLOŠKO
PREDAVANJE

NOVO MESTO - Danes, 18. de
cembra, bo ob 18. uri v veliki čital
nici Knjižnice Mirana Jarca preda
vanje strokovnjakov z Astrološkega 
inštituta v Ljubljani. Vstopnine ni.

vso nekdanjo domovino. In ker ga 
zanima vse, kar je drugačno od že 
znanega, se je pred časom pos
vetil odpadnim gumam. Sin ima 
namreč poleg njegove hiše v pro
storih, kjer je imel sam pred upo
kojitvijo delavnico, vulkanizerst- 
vo s trgovino gum in alu platišč.

Martin je najprej izdelal stroj 
za razrez odpadnih gum, s kate
rim se prostornina le-teh zmanjša 
za 6- do 7-krat. Po dobrem letu 
dni tuhtanja pa je odkril postopek 
za izdelavo tekočine za škroplje
nje cest.

S pirolizo nastane iz ene gume 
okoli dva litra tekočine za škrop
ljenje cest, liter pa zadostuje za 10

STUDIO D 
ODPIRA VRATA

NOVO MESTO - V so
boto, 20. decembra, bo radij
ska postaja Studio D praz
novala 10-letnico začetka 
oddajanja. Jubilej ta regio
nalna postaja končuje z vla
ganjem v tehnologijo, ki bo 
omogočila računalniško vo
denje radijskega programa. 
S tem bo Studio D od 20. de
cembra dalje v kontaktu s 
svojimi poslušalci 24 ur dnev
no. Na dan obletnice bodo 
organizirali dan odprtih 
vrat, l^jer bodo vsem, ki jih 
bodo obiskali, pokazali, kako 
oblikujejo program, poslu
šalcem pa bodo podelili tudi 
nekaj nagrad.

kvadratnih metrov površin. Sami 
naprava deluje kot perpetuufl 
mobile. Olje in plini, ki nastajajo 
pri destilaciji, se namreč kot ener
gija vračajo nazaj v proces.

Martin je preizkusil tudi vpli' 
tekočine na okolje. “Še od lanske 
zime imam v tekočini namočen 
del avtomobilskega blatnika, ki se 
ni še prav nič spremenil, nekaj 
tekočine imam v zmrzovalni skri
nji in se prav tako ni spremenila; 
da ne razjeda asfalta, betona ne 
laka, pa sem prejšnjo zimo preiz
kusil pri nas doma. Rezultati so 
bili zelo spodbudni,” pravi Mar
tin. Čudežno tekočino so preizku
sili tudi nekateri prijatelji in bili 
so zadovoljni z njo. Tekočina ima 
še dve prednosti: spomladi ni po
trebno čiščenje in pometanje cest, 
kako nevarno je zaviranje na pe
sku, pa je spoznal že prenekateri 
voznik.

Inovatorja tekočine, kakršne v 
svetu ni izdelal še nihče, bi vese
lilo, če bi postopek prevzelo 
kakšno domače podjetje, da bi od 
tega imela kaj tudi občina, saj je 
dobil ponudbo že od enega ljub
ljanskega podjetja. Kot pravi, sam

INOVACIJA - Martin Unetič ob 
napravi za razrez gum, s katero 
zmanjša prostornino odpadnih 
gum za 6- do 7-krat. (Foto: T. G.)

postopek pridobivanja ni drag, 
škropljenje s tekočino bi bilo 
cenejše od soljenja cest, potrebna 
bi bila le začetna investicija v ob
jekt. Se bo torej našel kdo, ki bo 
izkoristil to odkritje?

T. GAZVODA

Kamenčani zlati na Danskem
Dvajset let delovanja PGD Kamence - Zgradili nov gasilski 

dom - Uspešni na manjših in večjih tekmovanjih

NOVO MESTO - Začeli so iz 
nič. Nekaj let po ustanovitvi so se 
lotili gradnje gasilskega doma, ta 
čas pa so imeli gasilci orodje v 
hrambi kar doma. Sicer pa začetki 
gasilstva na Kamencah segajo 
nazaj v leto 1922, vendar je društ
vo po vojni prenehalo delovati. 
Danes štejejo okrog 270 članov,

ZMA GO VALNA EKIPA - Ob vrnitvi iz Danske so “Jati ” ekipi kamenških 
gasilcev krajani pripravili svečan sprejem. Zmage pa ni bil vesel le kape
tan ekipe Andrej Pate, ampak tudi poveljnik Milan Barbo, predsednik 
društva Tone Kumelj, pa tudi Andrej Poljšak iz novomeške gasilske zveze, 
ki jim je pomagal pri organizaciji.

me. Rekel je, da je znana višina 
kmečke pokojnine, zato bi ljudi 
zanimalo tudi, koliko dobijo 
Romi. Kmečka pokojnina po za
konu o starostnem zavarovanju 
kmetov znaša 24.291,77 tolarjev, 
kmečka borčevska pokojnina pa 
znaša 48.583,54. Znesek velja od 
prvega novembra 1997, kot so 
nam povedali v Zavodu za pokoj
ninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije v Ljubljani. Višina de
narne socialne pomoči, ki jo pre
jemajo Romi, je zelo različna. 
Alojz Simončič, direktor Centra 
za socialno delo Novo mesto, je 
povedal, da center za socialno 
delo ugotavlja višino socialne 
pomoči za vsako romsko družino 
ali posameznega Roma posebej. 
Pri tem upoštevajo med drugim, 
ali ima Rom lastnino in ali kaj 
zasluži sam. Zakon o socialnem 
varstvu določa višino denarne so
cialne pomoči in sicer je za izho
dišče pomoči postavil zajamčeno 
plačo v Sloveniji.

Sandi Žagar iz Novega mesta je 
sporočil, da so v njihovi trgovini 
Farmel na voljo vlažilci za pro
store. Marija z Grma v Novem 
mestu je namreč prejšnji teden 
sporočila, da vlažilcev ni najti v 
trgovinah po mestu. Omenjena 
trgovina, kjer torej imajo vlažilce, 
je v Markljevi ulici 3 v Novem 
mestu - za lažje iskanje povejmo, 
da je na Kamencah.

L. M.

-
njihov požarnovarnostni okoliš je 
zelo velik, sega od Kamenja in 
Hudega do Kamene in Bršljina. 
Na tem območju živi okrog 2.500 
prebivalcev.

Pred desetimi leti so kamenški 
gasilci dokončali gasilski dom, ves
—------------------------------------------ 7
* Številna tekmovanja jih tudi 
precej stanejo. Pri tem jim poma
gajo številni sponzorji, krajevna 
skupnost Bučna vas, Gasilska 
zveza Novo mesto, nekaj denarja 
pa zberejo tudi sami.

čas pa so skrbeli za dvig požarno
varnostne kulture med krajanii 
nabavljali so tudi novo opremo tet 
skrbeli za dobro usposobljenost 
svojih gasilcev. Ta skrb se jim je 
obrestovala. Zadnjo soboto v av
gustu organizirajo že tradicional
ni memorial Franca Sitaraja, v 
spomin na enega najagilnejših 
ustanovnih članov društva.

Njihova članska A-ekipa se je 
po uspešnem državnem tekmo
vanju julija udeležila še Gasilske 
olimpiade na Danskem, kjer so 
sodelovali gasilci iz 26 evropskih 
držav. Čeprav je bila zanje to prva 
olimpiada, so se domov vrnili z 
zlato značko, od 66 ekip so doseg
li 10. mesto. Dobro so se odreza
le tudi ostale slovenske ekipe, saj 
so se ekipno uvrstili med prve tri 
države v Evropi.

J. D.

ŽE 60 LET STARI ČEVEUČKI - Stanislav Košmrl in Žabje vasi, nekoč 
s Potovega Vrha, ima že več kot 60 let spravljene čeveljčke, ki mu jih je za 
h krstu naredil njegov boter Alojz Bele iz Stopič. Komaj II cm dolgi čeveljčki 
so izdelani iz usnja in zbiti s klinci, še danes pa so videti kot novi. Alojz 
Bele je bil priznan čevljarski mojster, v njegovi šoli pa se je izučil tudi Franc 
Košmrl iz Novega mesta, ki je bil kasneje direktor Tovarne obutve in gra
ditelj tovarne v Bršljinu. (Foto: J. Dorniž)

(sr ARS RAMOVŠ

Vstopnice II. Festivala Brežice ’98 
v najlepši dvorani Moje dežele so že 
v prodaji. Vljudno vabljeni!
Pred tremi dnevi smo izdali 
zgoščenko I. Festivala Brežice ’97.

(061) 125 3366

Vsah teden ena
h zbirke anekdot 

Slavka Klančičarja

Nogometne stavke
Kot na vseh strokovnih ek

skurzijah DIT-a GG Novo 
mesto je tudi na tisti po Bosni 
zadnje sedeže v avtobusu za
sedla ,mafija’. Dajali so ton 
razpoloženju med vožnjo. Ka
dar so zapeli oni, so pritegnili 
še ostali. Marsikatera dobra 
misel je prišla iz tistega koncu, 
le polna steklenica nobena.

Prvega dne je bila zvečer 
nogometna tekma med Jugo
slavijo in Španijo. Hitro so kar 
v avtobusu organizirali stave. 
Deset članov je brez prigovo
ra vplačalo znesek, le nekemu 
novopečenemu nekaj ni šlo v 
račun. Drznil se je celo vpraša
ti, kakšni so pogoji in koliko 
bo dobil, če ugane rezultat. 
Glavnemu organizatorju Ja
nezu Gašperšiču je taka pre
drznost kar sapo zaprla. Po
tem pa je dal tale salomonski 
odgovor. “Kupili bomo pijačo 
in po tekmi pili vsi skupaj. Eni 
na veselje in drugi na žalost."


