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“Prekinjamo
koalicijsko
pogodbo”

Izjava LDS za javnost

BREŽICE - Vse od pod
pisa medstrankarskega spo
razuma o delovanju koalicije 
političnih strank v svetu 
občine Brežice, ki so ga pod
pisale stranke SLS, SKD, 
SNS in LDS, je koalicija teh 
strank na temeljnih točkah 
programa delovala uskla
jeno in v korist vseh občanov 
občine Brežice. Zato z za
skrbljenostjo spremljamo že 
nekaj časa trajajoče solistič
no, neusklajeno in škodljivo 
delovanje stranke Sloven
skih krščanskih demokratov. 
Želeli bi poudariti, da smo 
vse politične stranke dolžne 
delovati v korist vseh obča
nov občine Brežice in ne v 
korist posameznikov, ki se 
skrivajo za posameznimi 
političnimi strankami.

Na osnovi vsega navedene
ga sporočamo, da prekinja
mo koalicijsko pogodbo s 
Slovenskimi krščanskimi 
demokrati v prepričanju, da 
bo navedena poteza stabilizi
rala delo občinskega sveta v 
korist vseh občanov občine 
Brežice.

IZVRŠNI ODBOR LDS 
BREŽICE

Razgradnja brez hrvaških kun?
Na seji poslovnega odbora JE Krško o plačevanju v sklad za razstavitev elektrarne ■ Elektro 

Slovenije plača za razgradnjo redno, nuklearka z zaostankom, Hrvaška nikakor

KRŠKO - Na torkovi seji postavnega odbora jedrske elektrarne 
Krško v Zagrebu so obravnavali med drugim plačevanje denarja v 
Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih
odpadkov iz NEK. Vse od ustanovitve sklada potekajo pogajanja s f fiKk
Hrvaško, ki ne plačuje v ta sklad.

OLIMPIADA
POBRATIMOV

METLIKA - Smučarski klub iz 
z Metliko pobratenih italijanskih 
Ronk in sosednjega Tržiča je 
minulo nedeljo pripravil na snež
nem poligonu v Trbižu prvo vele
slalomsko olimpiado smučarjev iz 
treh pobratenih občin: Metlike, 
Ronk in Wagne. V šestih ženskih 
in sedmih moških kategorijah se 
je pomerilo več kot 160 tekmo
valcev, od tega jih je bilo 43 iz 
metliške občine. V svojih skupi
nah so zasedli Metličani Stana 
Bajuk in Anton Šturm drugo ter 
Ana Rus in Mateja Jakša Jurkovič 
tretje mesto. V skupni uvrstitvi pa 
je bila pri ženskah Mateja Jakša 
Jurkovič šesta, Anton Šturm pa 
peti.

V Sklad za razgradnjo NEK, 
kot ga imenujejo skrajšano, je 
zavezana plačevati krška elektrar
na, in sicer iz denarja, ki bi ga od 
prejete električne energije mora
li plačevati za končno razstavitev 
elektrarne elektrogospodarstvi 
Slovenije in Hrvaške. Elektro Slo
venije svoj prispevek za razgrad
njo nuklearke plačuje redno, 
medtem ko hrvaško elektrogos
podarstvo tega ne dela, kot reče
no. Prispevek za razgradnjo znaša 
0,61 tolarja od Kwh električne 
energije, proizvedene v Krškem.

Jedrska elektrarna kot zaveza
nec za plačevanje v sklad za raz
gradnjo je doslej nakazala 8,7 
milijona tolarjev. Ce bi k temu ob 
koncu lanskega leta plačala še 812 
milijonov, bi poravnala vse dose
danje slovenske denarne ob
veznosti do sklada za razgradnjo.

O plačilu teh 812 milijonov, ki jih 
torej sklad še ni prejel od nuklear
ke, naj bi se dogovorili z izvensod
no poravnavo. To pravno pot bi 
tako uporabili že drugič po usta
novitvi sklada za razgradnjo. S 
prvo izvensodno poravnavo so 
pred leti že razdelili tedanji celot
ni dolg do sklada na manjše, lažje 
plačljive dele in podobno bi sto
rili tudi v pričakovani drugi po
ravnavi.

Ob tem obstaja dejstvo, da si 
Hrvaška očitno ne beli glave, ali 
bo sklad za razgradnjo imel de
nar. Hrvaška vlada niti do pred
videnega 13. oktobra niti do 
danes še ni dala jamstva, da bo 
plačala v sklad za razgradnjo, 
čeprav je njen gospodarski mini
ster obljubil tako garancijo.

Sklad za razgradnjo po besedah 
svojega v. d. direktorja mag. Fran
ca Avberška razpoložljivi denar 
vlaga v vrednostne papirje, de
poniranega pa ga ima tudi v dr
žavni zakladnici. Avberšek je po-

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)

ra 068/342-410

OBNOVLJENA SPOMINSKA PLOŠČA - V počastiev 150-letnice 
krstne uprizoritve Linhartove veseloigre Matiček se ženi ali ta veseli 
dan, kije bila 6. januarja 1848. leta v Novem mestu, se je zvrstilo več 
prireditev, začele pa so se s slovesnostjo pred stavbo, kjer je bila nekdaj 
Kazina in kjer je bil Matiček uprizorjen. Po nagovoru župana Franci
ja Koncilije in pesmi okteta Adoramus sta člana Literarnega kluba 
Dragotina Ketteja, Klavdija Kotar in Sebastijan Podobnik, položila 
venec na obnovljeno spominsko ploščo. Več o prireditvah na kultur
ni strani. (Foto: M. Markelj)

vedal, da.je sklad v predlogu let
nega finančnega načrta predvidel 
50 milijonov tolarjev za sofinan
ciranje izdelave dokumentacije za 
gradnjo radioaktrivnih odpadkov.

L. M. mag. Franc Avberšek

VERONIKINA TRGATEV - Na godovni dan Veronike, v torek, 13. janu
arja, so potrgali zadnje grozdje v pleterskih vinogradih nad slikovitim kar
tuzijanskim samostanom pod mogočnim hrbtom Gorjancev. Do tega dne 
so pustili na okoli 450 trtah odbrane grozde šardoneja, ki ga je izdatno 
napadla žlahtna gniloba. Iz grozdja so iztisnili okoli 2001 mošta in vodja 
pleterske ekonomije in vinarski strokovnjak inž. Jože Simončič upa, da 
bodo izpolnili pogoje za jagodni izbor. Do letošnje trgatve so v Pleterjah 
imeli štirikrat pozno trgatev, grozdje letnika 1997pa so po redni trgatvi tr
gali še trikrat: 6. novembra so trgali izbor kemerja, 17. decembra pri mi
nus 7 stopinjah Celzija jagodni izbor sivega pinota, 13. januarja pa, kot 
rečeno, najbrž tudi jagodni izbor šardoneja. Vino teh posebnih trgatev, ki 
se lepo razvija v posebnem prostoru v prostranih samostanskih kleteh, ki 
mu v šali pravijo kar inkubator, bodo stekleničili približno čez leto dni. Sicer 
pa Pleterjani v svojih 5,5 ha vinogradov pridelajo največ izvrstnega cvička. 
(Foto: A. B.)

Za domnevnega 
posiljevalca 

oseben program
Deklica še doma

NOVO MESTO - 27. feb
ruarja bo minilo leto dni od 
krutega posilstva v osnovni 
šoli Šmihel, ki je razburilo 
javnost in globoko zaznamo
valo 11-letno deklico. Zade
va še vedno ni rešena: prav 
nasprotno. Primer se vse bolj 
zapleta in dobiva širše raz
sežnosti. Dejanja je bil nam
reč osumljen takrat 13-letni 
fant, ki je bil po zakonodaji 
še otrok in zato kazensko ne
odgovoren za svoje ravnanje.

Ker se je morala žrtev vsa
kodnevno srečevati s storil
cem - ta vztrajno zanika svo
jo krivdo - kar ji je vedno 
znova odpiralo globoko ra
no, se je s starši odločila, da 
ostane doma. Od 20. decem
bra lani pouka ne obiskuje 
več, snov pa predeluje doma. 
Ob dejstvu, da pristojne usta
nove ne ukrepajo v korist žrt
ve, je tokrat ministrstvo za 
šolstvo in šport našlo novo, 
za drugo stran nesprejemlji
vo rešitev: “Od ponedeljka, 
12. januarja, in vse do konč
ne odločitve komisije za ugo
tovitev možnosti za prešola- 
nje učenca OŠ Šmihel, zago
tovljeno izvajanje individual
nega programa za učenca 
(kako to izgleda v praksi, v 
OŠ Šmihel niso hoteli ko
mentirati, op. p.), za katere
ga je učiteljski zbor predlagal 
prešolanje. Tako bo zagotov
ljeno,'da se učenec in učenka 
v času bivanja na šoli ne bo
sta nenadzorovano srečeva
la,” je zapisano v-pismu star
šem deklice, ki se s takšno 
rešitvijo ne strinjajo, saj vidi
jo edino rešitev v prešolanju 
fanta. S tem tudi ne soglašajo 
v Združenju proti spolnemu 
zlorabljanju. -p q

Terme Čatež zdaj tudi na moiju
Terme kupile večinski delež Hotelov Koper - Načrtujejo za najmanj 20 milijonov mark 
naložb - Z e do poletja obnova hotela TViglav, nato bazeni v Žusterni - Računajo na TVst

ČATEŽ OB SAVI, KOPER - Terme Čatež so od 1. januarja letos 
večinski lastnik Hotelov Koper. S to potezo je eno najuspešnejših 
slovenskih turističnih podjetij izbralo Obalo za območje novih naložb 
in razvoja.

Po besedah generalnega direk
torja Boruta Mokroviča je že Ko
per sam zanimiv kot gospodarsko 
in poslovno središče, poleg tega 
pa na Čatežu stavijo predvsem na 
Trst z zaledjem, ki ima dva mili
jona potencialnih gostov. Če bo le 
mogoče, bodo v prihodnjih letih v 
ponudbo na novi lokaciji vložili 
najmanj 2 milijardi tolarjev.

Že do začetka letošnje poletne 
sezone nameravajo v celoti obno
viti in posodobiti hotel Triglav sre
di Kopra. V Termah računajo tudi 
na obsežnejše posege v hotelu 
Žusterna. Na tem mestu želijo 
uresničiti idejo Čateža, o bogati 
bazenski ponudbi, ki bo goste 
pritegnila skozi vse leto.

Izkušenj na tem področju Ter
mam Čatež nikakor ne manjka. 
Kot nadpovprečno uspešna delni
ška družba kljub stalnemu vlaga
nju razpolagajo celo s presežki 
kapitala in lahko dobijo tudi 
ugodne kredite. V Termah že 
nekaj let beležijo porast nočitev in 
tudi povečan obisk tujcev, še 
posebej v minulem letu, ko je po- 
rastel skoraj za 20 odstotkov. S 
tem seje povečal prihodek in kar 
za 16 odstotkov tudi dobiček.

P VREME
V drugi polovici tedna bo 

spremenljivo oblačno vre
me z občasnim dežjem.

“Povečati želimo dobiček in s 
tem donosnost delnic. Danes in
vesticijski denar ni problem, 
pomembna je pravilna ocena, 
kam vlagati, da bo donosnost res

• GORJANCI V KOPER - Kopr
ska družba I & I je od 22. decem
bra lani lastnica vseh sredstev 
družbe Gorjanci AP. Z novim le
tom že vsa vozila vozijo s koprsko 
registrsko tablico. Po mnenju 
stečajnega upravitelja gre za ene
ga najmanj bolečih stečajev, 
čeprav bo s kupnino, kot ocenju
je, mogoče poplačati samo hipote
karne upnike. Koprska družba je 
bila naugodnejša med 8 ponudni
ki in je sprejela prvo izklicno 
ceno, t.j. 216,3 milijona tolarjev. 
Prevzela je 52 avtobusov, del avto
busne postaje Novo mesto pa tudi 
garaže in nedograjene servisne 
delavnice v Vavti vasi. Pri tem je 
zaposlila 74 od 112 nekdanjih 
delavcev in zadržala enak obseg 
rednih in posebnih prevozov. Kot 
pravi direktor Ivan Djurkov, je 
družba presodila, da se da na 
območju Novega mesta veliko 
narediti, predvsem dvigniti raven 
storitev, skrbeti za rednost prevo
zov in izboljšati mestne prevoze. 
Za začetek si bodo pomagali s 
sodobnimi avtobusi iz Kopra. Več 
prihodnjič.

primerno povečana. Sedanjo 
donosnost na kapital, ki znaša 5 
do 6 odstotkov letno, želimo 
namreč podvojiti,” je ob načrtova

nih vlaganjih na drugi lokaciji iz
javil direktor Mokrovič, ki je po
vedal tudi, da na čateškem polju 
za to sezono pripravljajo novo 
presenečenje v obliki kakih 400 
metrov dolge počasne reke z 
otroškim kopališčem in igrali. 
Načrtujejo tudi nov hotel, doda
ten pokrit bazen v obliki piramide 
in velik pokrit trg, neke vrste zim
ski vrt, ki bo služil druženju.

B. D. G.

V STOTO LETO - 6. januarja je 
Nežka Selak praznovala 99 let. 
Pred zimo je stanovala še sama na 
Bučki in do lani skrbela zase, nato 
jo je oskrbovala soseda. Na začetku 
letošnje zime se je preselila v Tru
barjev dom upokojencev v Loki pri 
Zidanem mostu. Je še pokretna, 
vendar pa se v novem domu počuti 
bolj varno. Obiskali so jo aktivisti 
KORK Bučka in predstavnica 
OORK Novo mesto ter se ji s skro
mno pozornostjo oddolžili za njeno 
dolgoletno aktivistično delo v 
KORK Bučka.

DOLENJSKI LIST

Podjetja rušijo ograje
Tržno obnašanje ne pozna niti kontinentalnih ne državnih 

meja, zato res ni mogoče reči, kaj bi lahko počelo z regionalni
mi ali celo občinskimi mejami, s katerimi se tako radi obdaja
mo Slovenci. Medtem ko mednarodne multinacionalke 
nezadržno trkajo na vrata, kar nekaj tujih podjetij že lep čas 
uspešno gospodari na naših tleh: Avstrijci v Tespacku, Nemci 
v Novotermu, Frtincozi v Revozu, Danci v Danfossu. Dolenjci 
tako čisto zares “vse bolj postajajo ne le francoski, nemški, avst
rijski, ampak tudi celjski, slovenjegraški in koprski 'črnci'”, kot 
je v teh dneh zapisala dolenjska dopisnica Dela. Mednarodni 
pretok kapitala pač močnejšim zagotavlja korist, šibkejšim pa 
navrže kakšno drobtinico za preživetje.

Tudi na domačih tleh ne more biti dosti drugače. Na območje 
slabo razvitega in ubobožanega gospodarstva južno od Ljub
ljane prodirajo podjetja od drugod, za povrh so tudi mnoga od 
tukajšnjih izgubila na moči in samostojnosti. Na ta način Do
lenjska, Posavje in Bela krajina postajajo vse bolj vir delovne 
sile tujih in tudi domačih podjetij. Žal s sedeži firm, s selitvijo 
uprav in vodstev podjetij drugam naše območje ne izgublja le 
finančno, saj ostaja brez šolanih ljudi in, kar je še bolj nevz- 
podbudno, brez delovnih mest za mlade dolenjske izobražence. 
Brez kadrov pa ni razvoja in tako je krog sklenjen. Kdove koli
ko se tu najbrž ne da spremeniti, kajti pretok gospodarskih to
kov in naložb je neizbežen. Kot je Koper trdno zapisan na regi
stracijah dolenjskih avtobusov, tako tudi Terme Čatež odločno 
vstopajo na Obalo.

BREDA DUŠIČ GORNIK



Novoletne podražitve
V poplavi voščil, dobrih želja in daril pred novim letom je 

vlada podarila državljanom paket podražitev. Med ljudmi bi 
najbrž z lučjo pri belem dnevu težko našli koga, ki se je razve-najbi
selil omenjenega vladnega darila, čeprav premožnejšim

mnenje, da s podražitvami prihaja med najrevnejše Slovence 
še dodatno pomanjkanje. Vprašani v anketi tudi menijo, da je 
vlada s prvo dovoljeno podražitvijo sprožila plaz postopnega 
dvigovanja cen mnogih vrst blaga in storitev. Obenem so 
prepričani, da npr. podražitev mleka ne bo kdove kako koristi
la kmetom, ki molzejo krave, ampak v glavnem posrednikom v 
mlečni trgovini, ki molzejo potrošnika. Vlada, če misli, da seje 
ljudem odkupila, ker je poslala nekatere svoje ministre k mle
karjem barantati za nižjo ceno, živi malce v zmoti. Kajti s sprem
injanjem cen navzgor m navzdol v vsega nekaj dneh napeljuje 
državljane k misli, da vladne pisarne delajo na pamet in brez 
razmisleka.

S tem ko je vlada nehala nadzorovati nekatere cene, čemur 
so sledile omenjene novoletne podražitve, sije pravzaprav me
hko postlala. Potem ko mora zaradi podražitev zdaj poslušati 
kritike na svoj račun, bo lahko čez čas ukazala pocenitve in spet 
jo bomo imeli za nekaj odstotkov rajši.

MILKA KAVČIČ, upokojenka iz 
Željn pri Kočevju: “Čeprav se je mle
ko podražilo, je v primerjavi s sokovi 
še vedno prepoceni. Kmet mora 
vložiti veliko truda v vzrejo živine, in 
kolikor dobi sedaj za mleko, je še 
vedno premalo. Elektrika pa je bila 
že do sedaj predraga. Podražitve, do 
katerih bo še prišlo, bodo močno 
vplivale na življenjski standard ljudi, 
predvsem upokojencev."

BOJAN KORELC, strojni tehnik 
iz Ribnice: “Podražitve so vedno zelo 
neugodna zadeva. Če so že na začet
ku leta, niso dobri obeti. Še posebno, 
ker so povečali tudi davke, očitneje, 
da država potrebuje denar. Glede na 
naše plače in to, koliko ljudi je brez 
dela, je bilo že do teh podražitev, ki 
bodo potegnile za seboj podražitve 
vsega ostalega, za marsikoga skoraj 
vse predrago.”

CVETKA KOMPARE, prodajalka 
iz Metlike: “Podražitve na začetku 
leta gotovo niso dober znak, zlasti še 
če podražijo nujne življenjske po
trebščine. Kot mi je znano, v Sloveniji 
živi veliko revežev, ki že brez podra
žitev niso mogli preživeti iz meseca 
v mesec. Je imela vlada v mislih te 
ljudi, ko se je odločala o podražitvah? 
Očitno je obveljalo, da sita vrana 
lačni ne verjame.”

VIDA JAKOFČIČ, kuharica v 
črnomaljskem Domu starejših obča
nov: “Po teh podražitvah bo v naši 
državi še večja revščina, saj navadno 
ena podražitev potegne za seboj 
mnoge druge. Gotovo pa se bo pove
čala tudi inflacija. Mnogi ljudje si 
odslej ne bodo mogli kupiti skoraj 
ničesar več, čeprav si ne predstav
ljam, kako bo, če ne bodo imeli de
narja niti za mleko in kruh.” 

ANTON KOPINA, upokojenec iz 
Velike vasi pri Krškem: “Podražitve 
so vse prej kot kaj drobrega. Sam jim 
z 38 tisočaki pokojnine komaj sledim, 
kako pa šele tisti, ki imajo celo manj 
prejemkov. Varčevanja bi se poslan
ci lahko lotili drugače: na primer z 
zmanjšanjem svojih visokih plač. Naj 
imajo večje plače od povprečnih, a ne 
desetkrat večjih od delavskih.” 

MIHAEL VOGRIN, upokojenec 
iz Jesenic na Dolenjskem: “Podražit
ve so. Gospodje so tako odločili in mi 
ne moremo tukaj pomagati. Ni prav, 
da so te podražitve. Nekateri dobijo 
na mesec 700 ali 800 tisoč, tudi čez 
milijon tolarjev, drugi pa imajo 40 
tisoč. Ni mi všeč, da so podražili pred 
novim letom, in tudi ni prav, da so 
potem pocenili. Vlada, kt se obnaša 
tako, je slaba.”

ZOFIJA KRALJ iz Novega mesta: 
“Ponovoletne podražitve me niso 
presenetile, na to sem že navajena, 
prej bi me presenetilo, Če bi se kaj po
cenilo. Ker pa so se podražila osnov
na živila, kot sta kruh in mleko, pa 
tudi elektrika, je to verjetno najbolj 
prizadelo družine z zelo nizkimi 
dohodki.”

DANIJEL HRIBAR, srednješolec 
iz Dolenjega Boštanja: “Nekaj sem 
slišal o podražitvah mleka in elek
trike okoli novega leta, toda to se mi 
niti ne zdi posebej pretresljivo, kajti 
z raznimi podražitvami se soočajo 
tudi drugje po svetu in mi pač ne 
moremo biti nobena izjema. Vpraša
nje pa je, za kakšno in kolikšno 
podražitev gre, saj to lahko zelo 
različno vpliva na inflacijo.” 

MARTINA OPARA, lastnica cvet
ličarne, drogerije Florami v Treb
njem: “Doma sem s podeželja, s 
Čateža, in vem, kako slabo dobijo 
kmetje plačano mleko in še posebej 
meso. Spadam med bolje situirane in 
me višje cene mleka ne prizadenejo. 
Kakovost pridelkov naših kmetov je 
boljša kot v EU, kjer bo šlo na boben 
veliko naših kmetov, in bi bili obso
jeni na slabše pridelke.”

Novomeška 
gimnazija 

do konca maja
Obnova se nadaljuje

NOVO MESTO - Obnova 
novomeške gimnazije je spet 
v polnem teku. Potem ko je 
zaradi neplačevanja po os
novni pogodbi novomeška 
obrtna zadruga Hrast lani 
septembra za dva tedna pre
kinila dela, so se stvari začele 
hitreje urejati. Oktobra je 
ministrstvo začelo redno 
plačevati, hitro so pripravili 
pogodbo za dodatna dela, 
potrebna za dokončanje ob
novitve gimnazije. Tudi ta 
dela je dobil Hrast kot naj
ugodnejši ponudnik in prejš
nji teden so podpisali pogod
bo.

“Gre za dela, vredna 156 
milijonov tolarjev,” je pove
dal Janez Bele, vodja komer
ciale v Hrastu. Osnovna po
godba je bila vredna več kot 
280 milijonov tolarjev in 
Hrastje do podpisa dodatne 
pogodbe opravil že za okoli 
220 milijonov del. Skupaj bo 
celotna obnova novomeške 
gimnazije veljala okoli 450 
milijonov tolarjev; gre za 
dokončanje vseh gradbenih, 
obrtniških in inštalacijskih 
del, oprema tu ni všteta.

Po pogodbi je rok za do
končanje del 30. maj letos.

A. B.

90 LET
ČEBELARSKEGA

DRUŠTVA STRAŽA 
DOLENJSKE 

TOPLICE
DOLENJSKE TOPLICE - 

Čebelarsko društvo Straža - 
Dolenjske Toplice je najsta
rejše na Dolenjskem. Usta
novljeno je bilo leta 1906 kot 
Čebelarska podružnica Top
lice. Po drugi svetovni vojni 
pa so se društvu pridruževali 
tudi Straški čebelarji in leta 
1988 so ustanovili današnje 
društvo. Visok jubilej bodo 
proslavili v soboto, 17. janu
arja, v osnovni šoli v Dolenj
skih Toplicah. Ob 10. uri bo
do odprli čebelarsko razsta
vo, sledila bo veseloigra Char- 
liejeva tetka KUD Sentjury; 
ob štirih popoldne bodo ig
ralci iz KUD Šentjurjj zaig
rali veseloigro Čebelar se 
ženi, ob pol petih pa bo slav
nostna skupščina, na kateri 
bodo zaslužnim čebelarjem 
podelili priznanja Antona 
Janše. Ob tej priložnosti bo
do predstavili tudi zbornik 
90 let čebelarskega društva 
Straža - Dolenjske Toplice.

V Opremi bodo zaposlili še 90 ljuditO
Tildi novi lastnik TOM Opreme, slovenjgraški Prevent, bo nadaljeval s proizvodnjo avtomobilski! 

sedežnih prevlek in na novo zaposloval na Mirni in v Ribnici - Jutranjka razočarala

de
nc

MIRNA - “Interes Holdinga TOM Mirna kot lastnika TOM Opreme 
je bil vseskozi poiskati močnega strateškega partnerja, oz. lastnika, 
ki bi podjetje odkupil, nadaljeval s sedanjim proizvodnim programom 
in proizvodnjo še povečal. S prodajo slovenjgraškemu Preventu se vse 
to uresničuje, največ pa bodo pridobili prav zaposleni. Znanje in 
izkušnje zaposlenih v Tom Opremi se bodo z novimi lastniki še bolj 
oplemenitile,” je direktor Holdinga TOM Bojan Štih komentiral proda
jo še četrte in hkrati zadnje hčerinske družbe TOM Oprema, d.o.o., 
Mirna, za 3,25 milijona mark uspešni delniški družbi TUS Prevent iz 
Slovenj Gradca.

Kot smo že poročali, je postala 
pred časom stoodstotna lastnica 
štirih Tomovih družb Dolenjska 
banka, in sicer zaradi terjatev do 
Adrie Caravan. Kljub iskanju 
novega lastnika za TOM Opremo 
niso zanemarili vlaganj v posodo
bitev proizvodnje in usposablja
nje novo zaposlenih. To se je v 
drugi polovici leta 1997 tudi obre
stovalo in se kaže v vzpodbudnih 
poslovnih rezultatih in kazalcih. 
TOM Oprema je povečala števi
lo zaposlenih od 125 ljudi ob 
začetku lanskega leta na 174 ob 
koncu leta, kar pomeni skoraj 40- 
odstotno povečanje. Lani so v 
Opremi ustvarili za 952 milijonov 
tolarjev celotnega prihodka, kar 
za približno dve tretjini več kot 
leto poprej! Vzpodbudni podatki 
kažejo pozitivno rast tudi v pri
hodnosti, saj so lani povečali tudi 
fizični obseg proizvodnje od 450 
kompletov sedežnih prevlek na 
750 kompletov avtomobilskih 
prevlek za prvo vgradnjo dnevno, 
naraščanje obsega proizvodnje

pod vodstvom novih lastnikov pa 
se še intenzivneje nadaljuje.

Dober poslovni rezultat je torej 
rezultat več dejavnikov, Stih pa

zlasti poudarja, da se je spreme 
nila struktura prodaje. Proizvod 
njaln prodaja izdelkov s t.i. lohi 
posli seje zmanjšala. Oprema bc 
dodatno zaposlovala na Mirni i® 
v Ribnici, ocenujejo, da bi novi 
lastnik v letu 1998 na novo zapos
lil 90 delavcev, kar ni malo. Boja
na Štiha je neprijetno preseneti
la sevniška Jutranjka, od kodei 
naj bi usposobili in prezaposlili 
najprej 30, potem pa še več delav
cev, a sta na usposabljanju ostali 
le dve delavki v Brežicah. Prevent 
je takoj odpeljal svoje stroje nazaj 
na Mirno. p

PO AFRIKI

VEČ PREDAVANJ

PREVENT NOVI LASTNIK TOM 
OPREME - S podpisom pogodbe o 
prodaji TOM Opreme Preventu na 
Otočcu sta direktor Preventa Jože 
Kozmus in direktor Holdinga TOM 
Bojan Štih znova izrazila prepriča
nje, da sta naredila dober posel. 
(Foto: M. Klinc)

V Kolpi so še brez sogovornika

METLIKA -19. decembra seje v metliškem podjetju Kolpa sestala 
prva skupščina, na kateri so delničarji (394 delničarjev, 35 odst. 
notranjih lastnikov) med drugim sprejeli poročila o poslovai\ju od leta 
1993. Potrdili so nadzorni svet, ta pa je potrdil upravo podjetja za 
naslednjih pet let. Predsednik uprave oz. direktor podjetja je postal 
Mirjan Kulovec.

Kolpa je v preteklem letu, ki ga 
je po petih letih zaključila z do
bičkom, za 30 odst. povečala ob
seg poslovanja, njena realizacija 
pa je bila dobrih 28 milijonov 
DEM, od tega 35 odst. na doma
čem trgu. Zadolženost je lani 
zmanjšala za več kot 1,5 milijona 
DEM, čeprav je v razvoj teh
nologije vložila dober milijon 
DEM. Letos, ko praznujejo 20- 
letnico, načrtujejo v podjetju 
največje povečanje proizvodnje 
pri programu kerrock ter pri 
novih izdelkih, ki sojih razvili lani 
in bodo že kmalu v prodaji.

Še vedno pa se z mrtve točke ni 
premaknilo vprašanje Kolpinega 
obrata v 12 kilometrov oddaljenih 
hrvaških Radatovičih. Kot je po
vedal Kulovec, jim ne uspe doseči 
soglasja s hrvaškim fondom za 
privatizacijo o registraciji tega 
podjetja po hrvaški zakonodaji. V 
Kolpi se strinjajo, da bi imelo nji
hovo podjetje v Radatovičih 55- 
odst. delež, ostalo pa bi bilo Hrva

ško. A ni nikogar s hrvaške stra
ni, ki bi to potrdil. “Če problem 
ne bo rešen v prvi četrtini letoš
njega leta, bomo prisiljeni zapre
ti vrata v Radatovičih, kjer sedaj 
28 ljudi dodeluje tuš kabine in 
izdeluje kuhinjska korita. Pri nas 
imamo pripravljen program za ta 
obrat, a dokler njegov status ne bo 
rešen, tam ne bomo pričeli z de
lom,” pravi Kulovec. Nesreča za 
Radatoviče je, da jih rešujejo v 
paketu s šestimi drugimi primeri, 
med drugim tudi s Piranskim 
zalivom, zato si prizadevajo, da bi 
jih izvzeli.

ČASTNIKI V DRAŽGOŠAH - “Slovenske države nismo ustvarili s 
čakanjem in s podložnostjo okupatorju, temveč z nepremagljivo vo
ljo in vseljudskim uporom, "je na proslavi ob šestinpetdeseti obletni
ci dražgoške bitke poudaril predsednik države Milan Kučan, ko je kot 
slavnostni govornik nagovoril množico zbranih ljudi, ki so na prosla
vo v Dražgoše prišli iz vseh krajev Slovenije. Pohoda v Dražgoše so se 
udeležili tudi člani območnega združenja slovenskih častnikov Šen
tjernej, Škocjan in Novo mesto, ki mu predseduje dr. Boris Pogačar. 
Častniki so se z avtobusom odpeljali do Krope in od tam krenili v 
strmine vzhodnih in južnih pobočij Jelovice. Dražgoše ostajajo v 
zgodovino zapisana odločnost slovenskega ljudstva, da samo odloča 
o svoji prihodnosti. Slednjo so začrtali že hrabri borci Cankarjevega 
bataljona, ki so med prvimi v Evropi zadali težak udarec tedaj 
nepremagljivi nemški vojski. Na sliki: častniki OZSČ Šentjernej, 
Škocjan in Novo mesto v Dražgošah. (Slika in besedilo: Bojan Avbar)

Napad na državo
Mariborski župan dr. Križman 

razburkal domačo 
in slovensko javnost

MARIBOR - Kdor zna, pač 
zna! Mariborski župan dr. Aiojz 
Križman je Spet temeljito raz
burkal mariborsko, malce pa 
tudi republiško politično sceno. 
Najprej je na tiskovni konfe
renci Stalne konference lokal
nih skupnosti Slovenije, ki jo 
vodi, ostro napadel državo, češ 
da ima ignorantski odnos do 
finančnih težav občin. Poleg 
tega je po Križmanovih be
sedah država izvedla večjo na
cionalizacijo od tiste leta 1947, 
saj poskuša preko ministrstev 
upravljati z vsemi javnimi usta
novami v slovenskih mestih in 
občinah - od bolnišnic do kul
turnih ustanov. Po besedah 
mariborskega župana to, kar 
imamo v Sloveniji, ni lokalna 
samouprava, temveč laž!

Dan zatem je mariborski 
župan odločno protestiral, da 
bi bil kongres vladajoče Libe
ralne demokracije Slovenije 24. 
in 25. januarja letos v Narod
nem domu v Mariboru. Po nje
govih besedah lastninski odnosi 
med ministrstvom za obrambo 
in mestno občino še vedno niso 
urejeni, čeprav je od osamosvo

jitve minilo že sedem let. Zato 
je - tako kot več vojašnic - tudi 
zgradba nekdanjega Narodne
ga doma v Mariboru, v kateri je 
bil svoj čas dom JLA, še vedno 
v lasti ministrstva za obrambo, 
mestna občina pa jo ima samo 
v najemu, kar je po Križmano
vih besedah sramota. Narodni 
dom, ki bo letos praznoval 100- 
letnico svojega obstoja, so nam
reč zgradili zavedni Slovenci v 
Mariboru z lastnimi sredstvi, da 
bi se postavili po robu potujče
vanju. Križman je dejal, da 
mestna občina Maribor v pro
test zoper takšno politiko drža
ve prostorov v Narodnem do
mu ne bo več dajala v najem 
strankam za njihove politične 
shode.

Za nameček pa je mariborski 
župan na začetku tedna Uprav
ni enoti v Mariboru odklopil 
telefone, ker država mestni 
občini za prenovo telefonske 
centrale dolguje več kot 63 mi
lijonov tolarjev, skupno z na
jemninami in obratovalnimi 
stroški pa 81,5 milijona tolar
jev. Če država svojih obveznosti 
v 60 dneh ne bo poravnala, bo 
župan njenim uradnikom od
povedal gostoljubje v zgradbi 
mestne občine.

Čeprav so, razumljivo, tudi 
med Mariborčani o županovih 
nastopih mnenja deljena, pa se 
delegatom kongresa vladajoče 
stranke vendarle lahko zgodi, 
da jih številni volilci v štajerski 
metropoli ne bodo sprejeli kot 
rešitelje, temveč kot krivce za 
svoje tegobe.

TOMAŽ KŠELA

NOVO MESTO - V Knjižnici , 
Mirana Jarca bo danes, 15. januar
ja, ob 18. uri potopisno predavanje 
z diapozitivi Na vrhu Afrike.

METLIKA - Kmetijska svetoval
na služba Metlika vabi na predava
nje o delu v sadovnjaku skozi vse 
leto, ki bo v petek, 16. januarja, ob 
18. uri v sejni sobi tukajšnje vinske 
kleti. 19., 20. in 21. januarja bo ob 
9. uri v sejni sobi vinske kleti tečaj o 
uspešnem gospodarjenju na kmetiji. 
V četrtek, 22. januarja, pa bo ob 16. 
uri v gostilni Kapušin na Krasincu 
predavanje o možnostih pridelave 
sladkorne pese v Beli krajini.

V metliškem podjetju Kolpa po petih letih lani poslovali z dobičkom - Kakšna bo usoda 
obrata v žumberških Radatovičih, ki jim ga ne uspe registrirati po hrvaški zakonodaji?

Kulovec je prepričan, da bi bila 
registracija podjetja v Radatovi- ! 
čih dobra za obe državi. Zlasti pa 
se ljudje iz te in okoliških žum
berških vasi zavedajo, da je obrat 
zanje življenjskega pomena. V 
Kolpi pa pravijo, da program, ki 
je sicer pripravljen za Radatoviče, 
morajo uresničiti, in če jim ga tja 
ne bo uspelo preseliti, bodo mora
li poiskati prostore drugje. “Ško
da bi bila, če bi 3.000 kv. metrov 
velika tovarna v Radatovičih pro
padala. Res pa je, da pri njenem 
reševanju na hrvaški strani nima
mo sogovornika in da moramo 
sedaj, če hočemo priti v tovarno, 
uporabljati celo posebne dovo
lilnice, saj med Metliko in Rada- 
toviči ni mejnega prehoda,” poto
ži Kulovec.

M. BEZEK-JAKŠE
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[Novomeška Kronika
JEČANJE - Bodica iz prejšnje 

številke pod tem naslovom je 
vzbudila precej odmevov. Priza
detega se je čutil tudi urednik 
novomeškega radia Sraka. Po 
nepotrebnem. Bodica ni bila 
uperjena na njihov program in ni 
v povezavi z neposrečeno novo
letno rimo. Je pa dobro, da se je 
stvar začela razpletati. Sraka pro
testira, studio D zanika, Krka pa 
v tej zvezi ni še nič izjecala.

KL1NTON - Znam novomeški 
fotograf Marko Klinc je ameri
škemu veleposlaniku v Sloveniji 
Viktorju Jakovichu, ki je kot Sla
kov prijatelj nastopil na predno
voletni priredtiv Boš videl kaj 
dela Dolenj’c na Otočcu, poma
gal odnesti njegov inštrument v 
avto. V pogovoru sta ugotovila, 
daje bil Klinčev dedek iz Gore
njega Polja pri Soteski ameriški 
državljan, Jakovichev pa jugoslo
vanski. Glede na priimek bi bil 
Marko lahko v žlahti tudi s seda
njim ameriškim predsednikom 
Clintonom. Njegov ded, ameriški 
državljan, je bil namreč Anton. 
Winc Anton pa bi lahko po ame
riško skrajšali v Klinton = Clin
ton. Morda bo tudi to pripomog
lo, da bo ameriški predsednik je
seni prišel v Novo mesto na pro
slavo 100-letnice Leona Štuklja. 
Svoji k svojim!

MOST - Pred obnovo novome
škega kandijskega mostu sta na 
obeh straneh stala napisa, naj 
Pešci hodijo čez most po levem 
Pločniku. Most so temeljito ob
novili in zamenjali veliko nje
govih vitalnih delov, za postavitev 
novih tabel z napisom pa je zma
njkalo denarja ali volje. Konec 
koncev bi lahko na svoje mesto 
Postavili kar stari, kar bi gotovo 
Pripomoglo k več reda pa tudi 
varnosti pri hoji po mostu.

SANK - Nedavno tega se je 
upokojil dolgoletni šef strežbe v 
nekdaj priljubljeni novomeški 
Restavraciji pri vodnjaku, znani
ribji”, Karlo Zrim. Na poslovilni■‘“ji , ivcuiu zgnili, nd puaiuviuu

zabavi je vprašal, zakaj je ta 
restavracija sredi mesta že dalj 
fasa zaprta in zakaj je ne obnovi
lo. Zvedel je, da bi firma Krka 
Zdravilišča to rada naredila, a kaj 
ko ne morejo najti skupnega jezi
ka z denacionalizacijskimi upra- 
yičenci. “Teh mora biti pa veliko,” 
je razumevajoče odvrnil Karlo. 
“Zlasti, če so zahtevek vložili vsi 
tisti, ki so leta in leta podpirali 
šank v ribji.”

Ena gospa je rekla, da v ple
terskem vinogradu ta torek niso 
•meli pozne trgatve, ampak 
Zgodnjo. Tako zgodaj niso trga
li še nobeno leto.

iSuhokr&ftjski drobiž
OBISKALI OSTARELE - KO 

RK Dvor ima poleg drugih dejav
nosti v programu tudi obiske vseh 
nad 70 let starih krajanov, invali
dov in drugih. Že pred prazniki so 
aktivisti RK obiskali 85 krajanov 
v KS Dvor in j im izročili darila, pa 
tudi štiri krajane v Domu starej
ših občanov v Novem mestu. 
Posebno pozornost so posvetili 
krajanoma, ki sta v 1. 1997 do
polnila 90 (Kristina Plut) in 80 
(Ljubiša Djorovič) plodnih let 
življenja. Pozabili niso tudi na 
mlade člane RK in so jih na 
podružnični šoli na Dvoru ob
darili s sladkarijami. “Vsega tega 
pa tudi drugih aktivnosti ne bi 
zmogli realizirati, če jim ne bi 
pomagali Mestna občina Novo 
mesto, domači podjetniki in obrt
niki: Birooprema Roman Vovk, 
Mizarstvo Jaklič, KZ Suha kraji
na Žužemberk, KS Dvor, FS - 
Prevozi in storitve Franc Škufca, 
Miha Potočar, Boris Košmrl, Ivan 
Kranjc, Silva Iskra, Ludvik Le
gan, Stane Maver, Iztok Može, 
Anton Mačerol, Brane Hren in 
Tbne Kastelic, je povedala pred
sednica KO RK Dvor Slavka 
Andrejčič” in se zahvalila vsem 
darovalcem ter jim zaželela uspe
hov polno leto 1998.

KONCERT V DOMU STA
REJŠIH - Učencfm učenke OŠ 
Žužemberk so z dvema avtobuso
ma pred novim letom odpeljali v 
Črnomelj, kjer so se z igro in 
petjem predstavili v Domu sta
rejših občanov Črnomelj.

TELOVADNICA PREMAJHNA 
- Ob vstopu odbojkarjev v L A 
ligo je vse več tudi obiskovalcev, 
ki se stežka stisnejo ob robu 
igrišča. 'IVibune za gledalce pa 
tudi razširitev telovadnice je prva 
stvar, ki si jo želijo šolarji, šport
niki in krajani.

S. M.
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DOLENJSKA BANKA V LJUBLJANI - Dolenjska banka vsako leto v 
začetku januarja priredi v zelo lepo urejenih prostorih prostorih svoje enote 
sredi Ljubljane srečanje, ki se ga udeleži iz leta v leto več pomembnejših 
Dolenjcev, Belokranjcev in Posavcev, ki delajo ali živijo v Ljubljani, in 
drugih uglednih ljudi iz gospodarskih krogov. Na letošnje srečanje - bilo je 
v ponedeljek - je prišla tudi komaj dan prej izvoljena ljubljanska županja 
Vika Potočnik, ki ji je direktor Dolenjske banke Franci Borsan zaželel veliko 
uspeha in sreče pri njenem delu. Dr. Julij Nemanič je z izbranimi besedami 
predstavil 8 izvrstnih slovenskih vin, za postrežbo in primemo hrano k vi
nom pa je poskrbelo osebje novomeške restavracije Breg. (Foto: A. B.)

Bramac Slovenija postavlja rekorde
Lani izdelali kar 24 milijonov betonskih strešnikov, prodali pa še milijon več - Največ 

prodajo v Sloveniji - Letos načrtujejo večjo naložbo, vredno nekaj milijonov mark

DOBRUŠKA VAS - Bramac Slovenija, firma iz Dobruške vasi pri 
Škocjanu, ki proizvaja betonsko strešno kritino, je po dobičku v lan
skem letu in tudi sicer eno najuspešnejših podjetij v Sloveniji in v 
okviru koncerna Bramac International. Gre za mešano podjetje, 
delniško družbo, ki je v večinski lasti koncerna Bramac International 
in v dveh obratih, v Dobruški vasi in v Dravogradu, zaposluje 170 lju
di, od tega 120 v tovarni v Dobruški vasi, Kjer je tudi vodstvo.

V Dobruški vasi delajo beton
ski strešnik že od leta 1973, ko je 
tovarno postavi! novomeški No- 
voteks, v okviru koncerna Bramac 
pa tovarna deluje od leta 1991 in 
ves čas je njen uspešni direktor 
inž. Jernej Klemenc, ki je v tej 
tovarni delal tudi dolga leta prej. 
Iz leta v leto se proizvodnja pove
čuje, tako so v letu 1996 naredili 
kar 20 milijonov kosov strešnikov 
in tako dosegli število, kije velja
lo za njihove razmere kot sanjska 
meja. Lansko leto pa so ta rekord 
še izdatno izboljšali, saj so izdelali 
kar 24 milijonov strešnikov, pro
dali pa še milijon več; milijon ali 
še več se jih namreč pozimi nabe
re v skladiščih, saj je zima zanje 
mrtva sezona, tokrat pa so njiho
va skladišča povsem prazna.

Škocjanski Bramac po razde-

VESELI DECEMBER “POD STREHO" - Na Silvestrovo in prve dni janu
arja so delavci zveze prijateljev mladine,Mojca ’ Novo mesto z Glavnega 
trga pospravili vse, kar je spominjalo na Veseli december. Pri snemanju 
lučk s fasad hiš so minuli torek ponoči z dvižnimi vozili pomagali gasilci 
GRC. V pomoč je s svojo tehniko priskočil tudi Brane GregoHč iz Zabrd- 
ja pri Mimi in obljubil, da bo poslej vsako leto nekaj ur namenil za “do
lenjske zagnance". Na sliki: V petek zvečer so organizatorji povabili vse 
najožje sodelavce Veselega decembra. Z “gala večerjo” so jih brezplačno 
postregli v gostišču Kos v Ločni.

NOVI PROSTORI ZA DEKOR- 
PLAST - Minuli petek je bila na 
Trubarjevi cesti 5 v Šentjerneju 
slavnostna otvoritev poslovnih 
prostorov družinskega podjetja 
Dekorplast, d.o.o., ki se ukvarja s 
predelavo plastičnih mas. Njegovi 
začetki segajo v leto 1973, ko so 
začeli z dejavnostjo kar doma v 
garaži. Tudi ko so se preselili v no
vozgrajeno delavnico na dvorišču, 
je bilo še vedno premalo prostora. 
Darko Golob je povedal, da doma 
ni bilo več prostora za širitev, zato 
so začeli iskati primerno lokacijo 
drugje. Lani aprila so dobili ponud
bo za odkup dela prostorov bivše 
Iskre Resistor in se odločili za na
kup. Celotno poslopje meri 1700 
m2, del so dali v najem. Trenutno

KLEOPATRA - Eno redkih podjetij v Sloveniji, ki se ukvarja z zbiranjem 
in predelavo nekaterih odpadkov, pa je zato deležno bolj malo spodbude. 
Na fotografiji sta oče Janez in sin Polde Kastelic, lastnika podjetja, ki vz
trajata pri tem delu že nekaj let. (Foto: J. D.)

imajo zaposlenih 5 delavcev, odpi
rajo pa se možnosti tudi za dodat
no zaposlitev. Letos praznujejo tudi 
25-letnico dejavnosti predelave 
plastičnih mas. Nove prostore sta 
predala svojemu namenu župan 
Franc Hudoklin in direktor podjet
ja Dekorplast Franc Golob. (Foto: 
M. Hočevar)

Le kdo bo še zbiral odpadke?
Novomeško podjetje Kleopatra že nekaj let zbira star papir, folijo, stiropor in palete - 
Reciklirani odpadki nimajo cene - Premajhna podpora države - Deponije pa se širijo

NOVO MESTO - Če bo šlo tako naprej, se bomo zadušili v lastni 
nesnagi. Pri nas gre še vedno tri četrtine vseh odpadkov na deponije, 
čeprav bi se večino njih dalo reciklirati. Novomeško popelje Kleopatra, 
d.o.o., ki ga vodita oče Janez in sin Polde Kastelic iz Novega mesta, se 
že od leta 1992 ukvarja z zbiranjem in reciklažo odpadnega papirja, 
politilenske folije, stiropora in starih lesenih palet. Pa sta za to ko
ristno delo deležna bo(j malo razumevanja in še manj podpore.

“Skoraj vse odpadke se da re
ciklirati in tudi kupci oz. proizva
jalci, ki bi jih uporabili, so, žal pa 
odpadki nimajo nobene cene,” 
pojasni Polde. Nekatere razvite 
države zato namenjajo subven
cije, saj s tem prihranijo prostor 
na deponijah, pri nas pa smo gle
de tega še daleč. Kastelčeva dobi
vata zadnji dve leti nekaj denarja 
le za star papir; na začetku po 1,2 
tolarja za odpremljeni kilogram 
recikliranega papirja, sedaj pa naj 
bi dobivala 2,5 tolarja. Vendar 
preden odpremijo balo starega 
papirja, imajo z njim veliko stro
škov in dela. Na novomeškem 
območju ima Kleopatra okrog 30 
kontejnerjev za star papir, enkrat

tedensko jim papir pripelje tudi 
Komunala, po papir pa gredo tudi 
na poziv strank. Potem ta papir 
njihove delavke ročno preberejo 
na pet vrst, od časopisnega do 
belega papirja. Vsakega posebej 
potem zmeljejo in stisnejo v bale,. 
težke 300 do 450 kilogramov. V 
eno stisnjeno balo pa gre količin
sko za tri kontejnerje papirja. 
Lani sta h kupcem odpeljala 803 
tone recikliranega papirja. Za ki
logram papirja sta dobila 7 tolar
jev. “Še pred leti je bila ta cena 
precej višja, sedaj pa znižuje ceno 
uvožen recikliran papir,” je pove
dal Polde. Zbirajo tudi polietilen
sko folijo, ki jo ravno tako stisne
jo in vračajo industriji, vendar za

litvi znotraj koncerna prodaja 
svoje izdelke v državah nekdanje 
Jugoslavije. Tako so lani v Slove
niji prodali dobrih 16 milijonov 
strešnikov. Povedano drugače:

PROIZVODNJA STREŠNIKOV - 
Proizvodnja betonskih strešnikov v 
škocjanskem Bramacu je v veliki meri 
avtomatizirana, za letos pa načrtujejo 
večjo naložbo, s katero bodo proiz
vodnjo še povečali in odpravili težko 
fizično delo. (Foto: A. B.)

VABLJENI V TEČAJ 
GAMA

NOVO MESTO - Se počutite 
kronično utrujeni? Vam vsakod
nevni problemi, hiter ritem živ
ljenja in stresi povzročajo nemir, 
zdravstvene težave, nezadovoljst
vo? Storite nekaj zase! Vabimo 
vas, da se udeležite uvodnega pre
davanja v tečaj Gama, ki bo 19. 
januarja ob 18. uri v Kastelčevi 
ulici 9 v Novem mestu. Vstop 
prost.

V ŽUŽEMBERKU 
PODRUŽNICA ORIKSA

zelo nizko ceno. Lani je bilo te 
folije za 15 ton.

Zbirajo tudi stiropor, sjcaterim 
pa imajo trenutno največ težav, 
saj tehnologijo za reciklažo stiro
pora šele uvajajo. Pobirajo tudi 
stare lesene palete, zaenkrat le 
dobre, saj jih pripravijo naprej za 
kupce. Lani so jih prodali okrog 
7.000. “Linije za reciklažo lesa, 
kamor bi zmetali slabe palete, sta
ro pohištvo in podobne lesene 
odpadke, pa še nimamo. Z oče
tom jo nameravava kupiti, brž ko 
bova to zmogla, saj se pri nas s 
tem še nihče ne ukvarja,” je pove
dal Polde. Na livadi, v nekdanjih 
vojaških skladiščih imata v naje
mu 800 m2 in zaposlenih 6 delav
cev. “Čeprav imamo povprečne 
plače, pa zelo težko dobimo de
lavce,” je povedal Janez, ki se si
cer zaveda, da razmere za delo 
niso najboljše, še zdaleč pa ne 
najslabše.

J. DORNIŽ

ZNANCA IN PRIJATELJA - 
Nasmejana kot vedno sta se 
srečala v Dražgošah stara 
znanca in prijatelja predsed
nik Milan Kučan in škocjan
ski župan Janez Povšič. “Sku
paj meriva v višino čez dva 
metra, ” se je pošalil Milan 
Kučan, Janez pa mu je krep
ko stisnil desnico in mu po
nudil steklenico cvička z Vi
njega Vrha. Predsednik je spil 
požirek pijače in priznal, da 
takšen cviček lahko pridela 
samo župan iz Škocjana. V 
vedrem pogovoru sta moža 
sprave in blaginje za slovenski 
narod obudila spomine na 
lanski avgust, ko se je predsed
nik države z delegacijo združe
nja slovenskih častnikov iz 
Šentjerneja, Škocjana in No
vega mesta povzpel na Triglav, 
kjer je s krepkimi udarci pla
ninske vr\’i po zadnji plati kr
stil župana Povšiča, ki je tako 
postal pravi Slovenec. (Foto: 
B. Avbar)

lani so v Sloveniji z Bramacovimi 
strešniki na novo pokrili ali pre
krili 8.000 hiš. 7 milijonov strešni
kov so lani prodali na Hrvaškem, 
ostalo pa v Bosni in Hercegovini, 
zlasti slednja je njihov od nekdaj 
dober kupec. Na trgih zunaj Slo
venije bi Bramac lahko prodal še 
več, vendar gledajo najprej na 
domače tržišče. “Slovenija je naše

• Že v letošnjem prvem četrtlet
ju bodo v Bramacu naredili sto- 
milijonti strešnik, kar so sicer 
načrtovali šele za leto 2.000, saj 
so tovarno načrtovali za največjo 
letno proizvodnjo 14 milijonov 
strešnikov, lani pa sojih, kot 
rečeno, izdelali 24 milijonov. V 
letošnjem letu načrtujejo večjo 
naložbo, vredno nekaj milijonov 
mark, s katero bodo še posodobili 
proizvodnjo, predvsem pa od
pravili najtežje fizično delo. Za 
letos načrtujejo proizvodnjo 25 
milijonov strešnikov, upajo pa, da 
bodo plan celo presegli.

glavno tržišče in tu obvladujemo 
45 odst. trga ali še več,” je pove
dal Klemenc. Pa v Sloveniji nika
kor niso brez konkurence, saj se 
s proizvodnjo betonskih strešni
kov ukvarja 29 zasebnikov. Vse 
večji je tudi pritisk tujcev, zlasti 
nemških in italijanskih proizvajal
cev glinenih zareznikov, strešne 
kritine, ki je v Sloveniji nihče ne 
izdeluje.

A. BARTEU

OBVESTILO
NOVO MESTO - Dijaški dom 

Novo mesto obvešča vse nekdanje 
dijake in delavce doma, daje Zbor
nik naprodaj po 750 tolarjev v Mla
dinski knjigi na Glavnem trgu.

V Škocjanu 
veseli lekarne

Proti koncu decembra je sa
mostojna podjetnica Mira Lalič v 
grotorih Marketa Dolenjke v 
Žužemberku odprla podružnico 
knjigovodskega servisa Oriks iz 
Novega mesta, z namenom, da bi 
se približala tistim zasebnikom, ki 
te storitve iščejo v Novem mestu 
in Trebnjem. Podružnica nudi 
kompletne storitve ustanavljanja 
s.p., računovodske in knjigovod
ske storitve po sistemu enostavne
ga in dvostavnega knjigovodstva 
ter svetovanje za obrtnike, samo
stojne podjetnike in d.o.o.

Vodi jo mag. Muamer Mavrič

ŠKOCJAN - Lani poleti so za 
občinski praznik v Škocjanu slo
vesno predali namenu nove, še 
neopremljene lekarniške prosto
re. Dolenjske lekarne so prostor 
opremile m škocjanska lekarna je 
svoja vrata odprla sredi oktobra. 
Vodja lekarne mag. farmacije 
Muamer Mavrič, ki se na delo 
vsak dan vozi iz Trebnjega, pravi, 
da so ljudje zelo zadovoljni, ker so 
končno dobili lekarno v domačem 
kraju, pogosto pa so prav prijet
no presenečeni, ker imajo skoraj 
vse kot v Novem mestu.

Odpiralni čas lekarne so prila
godili delovnemu času tamkajš
njega zdravnika. Lekarna je odpr
ta vsak dopoldan od pol osmih do 
pol treh, le ob četrtkih pa od enih 
do sedmih zvečer. “Najbolj so je 
veseli stari ljudje, ker lahko dobi
jo zdravila takoj ko pridejo od 
zdravnika, prej pa so morali iskati 
prevoz, da so lahko šli ponje vprevoz, da so lahko šli ponje v 
Novo mesto ali Šentjernej,” pove 
Muamer. Lekarna je dobro ob
iskana, saj imajo na dan samo ok
rog 50 receptov. V njej se oglasi
jo tudi ljudje iz Šmarjete, Krškega 
in Tržišča. Prijazni Mavrič zelo 
rad prisluhne ljudem in jim tudi 
svetuje. “Včasih daš ljudem zdra
vilo, že ko jim prisluhneš, kaj jih 
teži,” meni. Skratka, v lekarni se 
trudijo, da ljudje dobijo željeno 
zdravilo, če česa nimajo, skušajo 
to čim prej dobaviti. Sicer pa 
zdravila dovažajo vsak dan.

J. D.

Muamer Mavrič
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IZ NAŠIH OSCIN Mi*

ODLIČNA LETINA - Ocenjeval
ci vin v Drašičih

Dobro kletarjenje
Soseska zidanica iz Drašičev 
pripravila sedmo ocenjevanje

DRAŠIČI - Preteklo soboto je 
soseska zidanica iz Drašičev pri 
Metliki pripravila tradicionalno 
sedmo ocenjevanje vin. Doslej je 
vedno ocenjevala ena komisija, ker 
ni bilo nikoli več kot sto vzorcev, 
tokrat pa jih je bilo kar 140 iz vse 
Bele krajine in sosednje Hrvaške. 
Eden od vzorcev je bil celo z otoka 
Krka. Zato sta vzorce pokušali dve 
petčlanski komisiji pod vodstvom 
dr. Julija Nemaniča in Toneta Pez
dirca.

V Drašičih so prepričani, da je 
dala ta degustacija bolj stvarno 
oceno o vinih lanskega letnika kot 
ocenjevanje ob martinovanju, ko so 
bili mnogi vzorci še mošt. Pokazalo 
pa se je, da so poleg dobre lanske 
letine vinogradniki tudi dobro kle- 
tarili, saj je bilo izločenih le 11 
vzorcev. Najvišje ocene za svoje 
vzorce so prejeli: Zvonko Prus s 
Krmačine (belokranjsko belo, 16,5 
t.); enako oceno sta za tovrstno vino 
prejela še Martin Simonič iz Dra
šičev in družina Stariha iz Drašičev; 
Jože Simčič iz Železnikov (laški riz
ling 17,7 in Sardone 18,1); Jože in 
Anica Prus s Krmačine (rumeni 
muškat, 17,8); Milan Malnarič iz 
Vavpče vasi (sovinjon 17 in šardone- 
pozna trgatev 18,2); družina Ko- 
stelec iz Drašičev (laški rizling-poz- 
na trgatev 17,8 in sivi pinot-izbor 
18,6), družina Mavretič iz Drašičev 
(zeleni silvanec-pozna trgatev 17,9, 
šardone-izbor 1-8,3, beli pinot-izbor 
18,4 in modra frankinja-pozna tr
gatev 18,2); družina Plut iz Drašičev 
(metliška črnina 16,9); Jože Bajuk iz 
Drašičev (žametna črnina 16,1) in 
družina Stariha iz Drašičev (modra 
frankinja 17,3).

M. B.-J.

Trgovci z novci
Ob akcijskih prodajah 

v črnomaljski občini
ČRNOMELJ - Črnomalj

ski svetniki so na zadnji seji 
dvignili precej prahu zaradi 
prodaje na tovarniških dvori
ščih. Slišati je bilo, da gre za 
pretihotapljeno blago, za de
javnost, ki ni prijavljena in je 
nelojalna konkurenca majh
nim domačim trgovinam, ki 
morajo poslovati po zakonih 
in plačevati davke.

Pa očitno le ni tako prepro
sto. In ko še zvemo, da na 
občinski upravi v preteklem 
letu niso dovolili prodaje na 
tovarniških dvoriščih - prejeli 
so 12 prošenj - ker so zahtevali 
tudi dovoljenje direktorjev, da 
takšno prodajo pred pragom 
svoje tovarne dovolijo, je slika 
povsem drugačna. Res pa je, 
da so prav na pobudo svetni
kov po obnovi črnomaljskega 
gasilskega doma za najemni
no v njem dovolili občasne 
prodaje. Eden od svetnikov je 
namreč takrat dejal, da je 
prav, da dajo ljudem možnost 
za cenejše nakupe, res pa je, 
da bi se na takšno prodajo 
lahko spomnili domači trgov
ci, pa bi davek ostal doma.

Ko je že kazalo, da bo s spre
jetjem sklepa, naj občinska 
uprava ne daje več soglasij za 
akcijske prodaje, razprava 
zaključena, se je znova razvne
la. Če je bil svetnik kot podjet
nik za takšen sklep, se kot gasi
lec, ki se otepa z revščino, s tem 
ni strinjal. In ko je vse kazalo, 
da ugibanj o tem, kaj bi bilo 
najbolj prav, še ne bo konec, je 
očitno še najbolj trezno raz
mišljal predsednik občinskega 
sveta. Občinski upravi je na
ložil, naj prouči, če se da iz raz
prave potegniti kaj pametnega. 
Občinarji najbrž ne bodo ime
li prevelikega dela.

M. BEZEK-JAKŠE

O OBNOVI 
SADOVNJAKOV

SEMIČ - Kmetijska svetovalna 
služba Črnomelj vabi na predavanje 
o obnovi kmečkih sadovnjakov, ki 
bo v sredo, 21. januarja, ob 18. uri v 
sejni sobi občine Semič. Predaval bo 
specialist za sadjarstvo inž. Jani 
Gačnik.

Grozdje na trtah čaka na mraz
V vinogradu metliške vinske kleti so 8. januarja trgali laški rizling - Dobra tona grozdja 

bo počakala na razmere za ledeno vino ali pa bo propadla - Drugič jagodni izbor

METLIKA - Napovedi, ki jih je ob koncu lanske trgatve izrekel vod
ja vinske kleti metliške kmetijske zadruge Tone Pezdirc, češ da bo lan
ska vinska letina zagotovo izredna, so se potrdile. Prvi dokaz je uspešna 
prodaja portugalke-mladega vina, ki so ga dali na trg v začetku no
vembra.

Tudi metliška črnina kot kako
vostno vino bo dobra, čeprav ne 
tako, kot bi morda kdo pričakoval 
glede na dober lanski letnik. Ve
liko izvrstne modre frankinje, ki 
je osnova za metliško črnino, so 
namreč namenili za vrhunsko 
vino. Tega bo kar 70 tisoč litrov. 
V vinski kleti ne pomnijo, da bi ga 
že kdaj imeli toliko. Rdeče vino 
pač znova dobiva veljavo, kar se 
kaže tudi v tem, da je njegova 
cena ostala enaka lanski, medtem 
ko je belemu vinu padla.

Tudi belo vino bo po Pezdirče- 
vem mnenju zelo dobro, čeprav 
imajo vsaj 80 odst. namiznega 
belega vina, imenovanega belo- 
kranjec. “Menim, da bo boljše kot 
leto prej, četudi vem, da vinograd
niki k nam pripeljejo grozdje, ki 
ga doma ne potrebujejo. Vendar 
imajo laški in renski rizling, rume
ni muškat, Sardone in sivi pinot 
vse pogoje za vrhunska vina,” je

TRGATEV NA JANUARSKEM 
SONCU - Ob trgatvi v vinogradu 
metliške zadruge v Vidošičih je bilo 
v četrtek, 8. januarja, veliko lepše 
vreme kot marsikdaj oktobra. Iz 
okrog 500 litrov mošta, ki so ga 
pred tednom dni iztisnili v vinski 
kleti, bodo donegovali laški rizling- 
izbor, ki bo naprodaj konec tega 
leta.

LETOŠNJA TRGATEV - Sturmovi iz Metlike se lahko pohvalijo, da bodo 
imeli v letošnjem letu kar dve trgatvi. 2. januarja so namreč v vinogradu v 
Vidošičih obrali 800 trt šardoneja, iz katerega so iztisnili 400 litrov mošta 
za vino šardone-izbor. Sturmovi, ki imajo več kot 5.000 trt, so lanski 
pridelek pospravili precej pozno: modri pinot sredi novembra, muškat 21. 
novembra, kraljevino 13. decembra in laški rizling 26. decembra. Vendar 
Sturmova trgatev ni bila zadnja v vidošičkih goricah, saj ima kmetijska 
zadruga Metlika v bližnjem vinogradu še okrog dve toni laškega rizlinga. 
V zadrugi so se odločili, da bodo s trgatvijo počakali toliko časa, da bodo 
primerne vremenske razmere za ledeno vino. V kleti imajo namreč že pozno 
trgatev, izbor in jagodni izbor laškega rizlinga. (Foto: M. B.-J.)

zadovoljen Pezdirc. V vinski kle
ti imajo tudi tri predikatna vina. 
V drugi polovici novembra so 
imeli trgatev za pozno trgatev in 
izbor laškega rizlinga. Mesec 
pozneje so trgali še laški rizling za 
jagodni izbor, ki ga imajo tokrat 
šele drugič, prvič pa so ga pridela
li leta 1985. Sladkorna stopnja 
moštov vseh teh posebnih trgatev 
je bila zelo visoka. Jagodni izbor 
je imel kar 134 Oe. stopinj.

Prvič sploh pa so zaposleni v 
kmetijski zadrugi pretekli četrtek 
v zadružnih vinogradih trgali po 
novem letu. Nabrali so dobrih 
1.100 kilogramov laškega rizlinga, 
ki so ga sicer namenili za ledeno 
vino. Za to trgatev so se odločili 
zaradi napovedi toplega vremena, 
vendar so v vinogradu pustili še 
dobro tono grozdja. Omenjeno 
grozdje bodo bodisi potrgali za 
ledeno vino ali pa ga pustili na 
trtah. Metliška klet je imela kot 
prva v takratni Jugoslaviji ledeno 
vino že leta 1986.

M. BEZEK-JAKŠE

“Z GODBO V NOVO 
LETO”

METLIKA - Mestna god
ba Metlika, mestna skupno
st Metlika in metliška občina 
vabijo na prireditev “Z god
bo v novo leto”, ki bo v so
boto, 17. januarja, ob 20. uri 
v športni dvorani v Metliki. 
Nastopili bodo pihalni orke
ster Kapele, ansambla Poljub 
in Vasovalci, državna prvaka 
v akrobatskem rock and rol- 
lu, plesna skupina Ghetto 
dancers, humorist Vinko Ši- 
mek-Jaka Šraufciger in mast
na godba Metlika. Vstopnina 
bo 500 tolarjev.

O VRTNINAH IN MESU
ADLEŠIČl, SEMIČ - Kmetijska 

svetovalna služba Črnomelj vabi 
kmečke žene in dekleta na preda
vanje o zgodnjem pridelovanju vrt
nin, ki bo v soboto, 17. januarja, ob 
18.30 v kulturnem domu v Adleši- 
čih. V sredo, 21. januarja, pa bo ob 
18. uri v sejni sobi občine Semič pre
davanje o kunčjem in konjskem 
mesu.

NAJSLAJŠI PRUSOV 
RUMENI MUŠKAT
KRMAČINA - V petek, 9. 

januarja, je znani vinograd
nik Jože Prus s Krmačine 
pri Metliki v vinogradu na 
Repici trgal rumeni muškat. 
Nad zelo dobro letino ni bil 
presenečen le Prus, temveč 
tudi inšpektor Jože Urh. 
Sladkorna stopnja mošta je 
bila kar 146 Oe. stopinj, kar 
je po zagotovilih inšpektorja 
pri vinskem letniku 1997 
največ v Beli krajini in na 
Dolenjskem. Vendar ta ru
meni muškat-jagodni izbor 
očitno ne bo edino ponovo- 
letno vino iz Prusovega vino
grada, saj ima še vedno na 
trtah laški in renski rizling.

LICITACIJA MESNIN
TRNOVEC - Po maši, ki bo v 

nedeljo, 18. januarja, ob 10. uri v 
cerkvi sv. Antona v Trnovcu pri 
Metliki, bodo domačini po več kot 
petdesetih letih obudili licitacijo 
suhomesnatih izdelkov. Vabijo vse, 
da na licitacijo, ki bo pred cerkvijo, 
prinesejo čim več klobas in drugih 
mesnin ter jajc. Izkupiček od licita
cije bodo namenili za obnovo vaške 
cerkve.

KOMEDIJA V SEMIČU
SEMIČ - Občina Semič in tukajš

nji KUD Jože Mihelčič vabita na 
ogled komedije v treh dejanjih 
“Poročil se bom s svojo ženo” KPD 
Josip Lavtižar iz Kranjske Gore. 
Predstava bo v petek, 16. januarja, 
ob 19. uri v kulturnem domu Semič, 
vstopnice po 600 tolarjev pa so v 
predprodaji v semiški železnini.

V

Črnomaljska srednja šola se širi
Srednja šola bo imela v prihodnjem šolskem letu vsaj dva oddelka več kot v letošnjem, kar 

pomeni še večje prostorske težave za sosednjo osnovno šolo - Pomoč šolskega sklada

ČRNOMELJ - Tukajšnja srednja šola, ki ima po novem dve orga
nizacijski enoti, in sicer gimnazijo ter sredpjo poklicno in strokovno 
šolo, ima sedaj 17 oddelkov. V novem šolskem letu pa jih bo imela 
n^jmai^j 19. To pomeni, da bo srednja šola prej ali slej potrebovala 
celo šolsko stavbo, v kateri ima sedaj osnovna šola Loka v najemu štiri 
učilnice.

V srednji šoli pravijo, da so na 
razširitev svoje šole opozarjali že 
več let. Izkoristili so že vse pro
storske možnosti, saj so v učilnici 
preuredili celo garderobo in zo
bozdravstveno ambulanto. Pro
storska stiska pa je tudi v športni 
dvorani, s katero upravlja srednja 
šola.

Za prihodnje šolsko leto v sred-

Pomoč turizma pri razvoju občine
V semiški občini so pripravili natačen načrt razvoja turizma, saj ne želijo ničesar prepustiti 

naključju • S številnimi prireditvami privabljajo turiste • Največja Semiška ohcet

SEMIČ - V semiški občini se, odkar je samostojna, trudijo čim bolj 
razviti turizem, s katerim bi povezali in hkrati predstavili vse panoge, 
ki se lahko vključijo v turistično dejavnost. Poleg tega si želijo prav s 
pomočjo turizma dodobra predstavili občino

V letošnjem letu so zato v se- 
miški občini pripravili bogat turi
stični program. Vse leto bo pote
kala akcija za lepo, urejeno in 
čisto občino, urejali bodo kraško 
učno pot ter sodelovali pri projek
tu “Po poteh dediščine Dolenjske 
in Bele krajine”. Nadaljevali bodo 

.s pripravo vinske turistične ceste, 
predstavili kočevarsko dediščino 
in pripravili natečaj za turistični 
spominek semiške občine. Dobro 
se zavedajo tudi, kako pomemb

no je pri turistični predstavitvi 
občine sodelovanje društev, pa 
naj gre za njihove izdelke, kot so 
vina, čebelarski izdelki, izdelki 
domače obrti, kulinarične posla
stice ali pa za storitve.

Sicer pa nameravajo Semičani 
v letošnjem letu sodelovati na 
turističnih sejmih Alpe-Adria in 
Gost-tur. V maju bodo na turistič
ni kmetiji Cerjanec pripravili pra
znovanje pomladi, junija razstavo

drobnice in proslavo ob 100-letni- 
ci belokranjskega vodovoda. Tret
jo soboto v juliju bo gotovo naj
večja turistično-gospodarsko-kul- 
turna prireditev v občini, imano- 
vana Semiška ohcet, na kateri se 
bo zares poročilo nekaj parov. Ob 
tem bo še več spremljajočih pri
reditev, med drugimi izbor naj
boljšega medu v Sloveniji in tek
movanje v letenju z jadralnimi pa
dali. V jeseni bo po trgatvi še tra
dicionalno praznovanje jeseni pa 
martinovanje, leto pa bodo za
ključili z decembrskim živžavom 
in štefanjim.

M. B.-J.

jim je uspelo za vseh 25 učencev 
v kovinarskem programu dobiti 
učna mesta, zlasti po zaslugi 
črnomaljskega Danfossa, semiške 
Iskre, suhorskega TPV in nekate
rih obrtnikov. Kar se vpisa v gim-

• V črnomaljski srednji šoli se je 
v letošnjem šolskem letu zelo 
razmahnila in obogatila ponudba 
izbirnih vsebin. Tako v okviru 
KUD Jasa delujejo dramski kro
žek, plesna skupina, pevski zbor 
in izd^jnjo šolsko glasilo. Filmski 
kroček snema videokaseto o Oto
nu Župančiču in pripravlja pro
slavo ob 120-letnici njegovega roj
stva. Uspešen je debatni krožek 
ter še vrsta drugih.

nji šoli načrtujejo, da bodo raz
pisali dva oddelka 1. letnika gim
nazije, dva oddelka 1. letnika 
podjetniškega poslovanja - smer 
poslovni tajnik, dva oddelka na
daljevalnega programa podjetni
škega poslovanja - smer poslovni 
tehnik ter en oddelek strojništva 
- program oblikovalec kovin, pre- 
oblikovalec in spajalec. Pri kovi
narjih se bolj nagibajo k šolskemu 
načinu izobraževanja, ker se boje, 
da bodo sicer težave pri pridobi
vanju učnih mest, saj še ni znano, 
v kolikšni meri bo država spodbu
jala delodajalce. V letošnjem letu

nazijo tiče, gotovo ne bo težav, saj 
so imeli v letošnjem šolskem letu 
omejen vpis. Zato pa se lahko po
hvalijo, da je bil ob prvi ocenje
valni konferenci v enem od prvih 
gimnazijskih razredov 100-odst. 
učni uspeh, kar se v Črnomlju že 
desetletja ni zgodilo.

M. BEZEK-JAKŠE

LUČ IZ BETLEHEMA - Tako kot 
petzadnjh let so tudi letos črnoma
ljski skavti prinašali na domove 
Luč miru, simbol ljubezni in vese
lja ter dobrih medsebojnih odno
sov, ki tokrat potuje po Evropi pod 
geslom "Objemi vre". S tem so se 
pridružili drugim slovenskim in 
evropskim skavtom, ki s tem opo
minjajo na pomen vrednot, ki vse 
bolj izgubljajo na vrednosti. Skavti 
niso pozabili tistih, ki so zapuščeni 
in odmaknjeni, in so nekaj svetlobe 
prinesli tudi bolnim in starim v 
Domu ostarelih v Črnomlju. Prvič 
je betlehemsko lučko sprejel črno
maljski župan in poslanec Andrej 
Fabjan, ki se jim je zahvalil za trud 
in jim obljubil pomoč pri njihovih 
projektih v letu 1998. (Boštjan Pri- 
janovič)

Sprehod po Metliki
LJUDJE SPRAŠUJEJO, kdo 

je ukazal posekati breze na ze
lenici nasproti občinske stavbe. 
“To je Hladnikovo maslo,” trdijo 
najbolje obveščeni in pri tem mis
lijo na gospoda Marjana Hladni
ka, ki skrbi v Metliki za hortikul
turno ureditev. “Če so breze pad
le po Hladnikovem preudarku, je 
že prav tako,” je slišati druge. 
“Hladnik je strokovnjak, v kate
rega delo se ne more vtikati vsak
do, ki slučajno loči smreko od 
hrasta,” še dodajajo.

BOJDA JE ZE NEKAJ DE
LEGACIJ obiskalo Vranoviče, 
da bi si ogledalo nanovo nastaja
jočo cestno razsvetljavo. Med 
ogledovalci prednjačijo menda 
Metličani, ki požirajo slino, ko 
vidijo, da bo naselje bolje raz
svetljeno kot najbolj obljudena 
katerakoli metliška cesta ali uli
ca. Morda pa bo prav vranoviški 
primer vzpodbudil Metličane, da 
bodo pričeli razmišljati o “več 
svetlobe” v svojem kraju.

POTOPISNO
PREDAVANJE

METLIKA - V metliški občini 
se bodo v počastitev kulturnega 
praznika od sredine januarja do 
konca februarja zvrstile številne 
prireditve. Prva bo v petek, 16. 
januarja, ob 18. uri v čitalnici 
Ljudske knjižnice Metlika. Pla
ninsko društvo Metlika namreč 
vabi na potopisno predavanje o 
odpravi na afriško vulkansko 
goro Kilimandžaro, ki jo bo v v 
besedi in sliki predstavil alpinist 
Iztok Trček iz Ljubljane.

Črnomaljski drobir
SREČA - Marsikdo lahko zavi

da Črnomaljcem življenje v nji
hovi občini. Pripravljalci občin
skega proračuna za lansko leto so 
namreč predvideli, da se bo v 
občinsko blagajno nateklo 745 
tisoč tolarjev davka na dobitke od 
iger na srečo. A po rebalansu 
proračuna je tega denarja kar za 
135 odst. več. Sledi torej logičen 
sklep, da so imeli Črnomaljci v 
preteklem letu veliko srečo, pred
vsem pa precej večjo, kot so jo 
načrtovali (ali pa jim jo privoščili) 
avtorji proračuna. A s tem sreč
nega življenja Črnomaljcev še ni 
konec. Načrtovalci proračuna so 
namreč predvideli, da bo v občin
sko blagajno pritekel milijon to
larjev od denarnih kazni, a ni 
kapnil niti tolar. Semičani in 
Metličani Črnomaljcem zavidajo 
srečno in pošteno življenje!

PREDAL - Mnogi se jezijo 
nad ljudmi, ki delajo na črno. 
Črnomaljski svetnik Danijel Kle
pec pa te ljudi po eni strani ra
zume, saj je zaradi lastnih izku
šenj, ki jih ima z registracijo de
javnosti, prepričan, da mnoge 
prej mine potrpljenje in začnejo 
delati nelegalno, kot pa dočakajo, 
da da državna birokracija od sebe 
ustrezen papir. Klepec je namreč 
že pred poldrugim letom oddal 
vlogo za registracijo dejavnosti, 
vendar je ne more nihče registri
rati, ker na državi ni “predalčka”, 
kamor bi jo lahko spravili. Da bi 
birokrati odprli novo rubriko, jim 
še na misel ne pride.

DOMIŠLJIJA - Imajo pa zato 
državni birokrati zelo bujno do
mišljijo, ko je potrebno kakšno 
zadevo zaplesti. Belokranjec, ki 
je želel registrirati dva čolna za 
posojanje turistom za vožnjo po 
zgornjem toku Lahinje, je moral 
- preden je dobil “žegen” - čolna 
opremiti s 30 metri vrvi in sidrom. 
Da je reka globoka največ dva 
metra, birokratov seveda ni zani
malo. Če že nimamo dovolj mor
ja, naj pač morska pravila veljajo 
za rečice!

...................1........'■ ■■.... ............... -v

Semiške tropine
SMETI - Ob koncu tedna vi- 

kendarji iz drugih krajev, ki ima
jo zidanice po semiški gori, s 
smetmi do vrha nabašejo kontej
ner ob semiškem stanovanjskem 
bloku, v katerem je pošta. Seve
da zmanjka prostora za smeti 
stanovalcev bloka, tako da so ti 
razmišljali celo, da bi kontejner 
zaklepali s ključavnico. A tega 
niso storili. Belokranjci pač kot 
Belokranjci: čelih kdo udari po 
levem licu, mu nastavijo še desno. 
In tako se tudi Semičani tolažijo, 
da je še sreča, da vikendarji s 
smetmi polnijo njihov kontejner, 
kajti kako grdo bi šele bilo, če bi 
se smeti znebili za prvim grmom.

VODOVOD - Semiški župan 
Janko Bukovec neprestano po
navlja, da bo gradnja belokranj
skega vodovoda projekt stoletja 
Napaka, glede na to, da naj bi 
vodovod začeli graditi letos, kon
čan pa naj bi bil čez osem let, gre 
za projekt dveh tisočletij!
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Drobtte iz Kočevja
NEPOPUSTLJIVOST - Vsa

ka stvar je menda za nekaj dobra 
in ta da osnovna šola Ljubo Šer
cer za otroke s posebnimi potre
bami nima parkirnega prostora, 
je po mnenju nekaterih kočevskih 
staršev otrok z motnjami v dušev
nem razvoju, dobra za policiste. 
Ker je prostor med šolo in bližnjo 
trgovino, ki ga okoliški stanoval
ci uporabljajo kot parkirišče, ved
no poln; na njem svojih avtomo
bilov ne morejo parkirati niti 
delavci šole, kaj šele starši, ki 
zjutraj pripeljejo otroke v šolo ali 
sosednji vrtec. Ima pa precej ve
liko dvorišče, kjer bi lahko starši 
pustili svoje avtomobile za čas, da 
pospremijo otroke do šole, ki je 
na drugi strani magistralne ceste. 
Vendar je za nekatere starše 
otrok z gibalnimi motnjami, pred
vsem ob slabem vremenu, šola 
očitno predaleč, zato v običajni 
jutranji naglici raje kršijo cestno
prometne predpise in ustavijo ob 
robu cestišča oziroma na poloč- 
niku ob šoli.

NITI ZASTONJ - Po preure
ditvi notranjosti Nove Ljubljan
ske banke so na Gramizu pomis
lili, da bi banka morda sedaj žele
la obnoviti tudi zunanjost. Ker 
sami letos začenjajo z novim pro
gramom obnavljanja starih fasad, 
so banki predlagali, da bi jim 
poskusno zastonj in brez kakrš
nihkoli obeznosti obnovili eno 
fasadno ploščo. Za izvajalsko 
Podjetje nelogično vprašanje 
enega izmed vodstvenih mož v 
banki, ali so njihov komitent, pa 
za banko, ki nima prav nobene 
Potrebe pristajati na zastonj 
opravljena dela, ni prav nič nelo
gično - zanimivo pa bi bilo, če bi 
vedeli odgovor, ali bi bilo za 
morebitno sklenitev posla bolje, 
da Gramiz ni ali da bi bil njihov 
komitent!

OBČAN SPRAŠUJE-
medved odgovarja

“Zakaj Urban vozi listi nemški 
avto po ribniških cestah tako 
Počasi? Se je v Nemčiji naučil 
Pfevidno voziti?

“Očitno to počne le zato, da si 
njegov novi, lepi avto lahko ogle- 
tla čimveč zavistnih domačinov. ”
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VOLFOVA LE 
DOBILA VODO

TRAVA - Zgodba ni od 
danes. Še preden sta Jure in 
Micka Volf kupila hišico, ki 
je od vasi dokaj oddaljena, je 
bila ta namenjena rušenju. 
Kljub temu je bila do nje 
napeljana vodovodna cev, ki 
pa ni bila nikoli priključena 
na obstoječe omrežje v vasi. 
Kar dobri dve leti sta hodila, 
od Poncija do Pilata, da so 
jima končno preteklo jesen 
cev priključili. Seveda sta 
vode nadvse vesela, saj je bila 
nošnja ali vožnja vode zanju 
velika muka. Micka pravi, da 
gre zahvala dr. Petru Rusu, 
ki da je edini razumel nujno 
stisko, in sta mu seveda nad
vse hvaležna. Sedaj si želita 
še pralni stroj, dala pa sta 
tudi prošnjo za napeljavo 
telefona, a so jo v KS Draga 
gladko zavrnili.

A. K.

Laški sel
NOVE RAZGLEDNICE - 

Turističnega gradiva za območje 
občine Velike Lašče je malo, zato 
so sklenili, da bodo izdali nove 
turistične razglednice, predloge 
zanje pa bodo zbirali še do kon
ca meseca kar na sedežu občine. 
V okviru priprav na praznovanje 
letošnjih jubilejev šole, šolske 
knjižnjižnice in vrtca pa je že izšla 
prva razglednica z geslom “Ni 
učitelja, ki bi vse vedel, in ni 
učenca, ki ne bi ničesar vedel.”

KONJEREJSKI KOLEDAR - 
Konjerejsko društvo Velike Lašče 
je v sodelovanju z Mladinsko 
knjigo izdalo svoj koledar za 
letos.

IZMENJAVA ČESTITK - Iz 
Emmentala v Švici je prejela 
občina Velike Lašče praznične 
čestitke in koledar. Seveda so us
trezno čestitali tudi Laščani.

TURISTIČNE TABLE - Obči
na zbira predloge za obnovo 
turističnih panojev (tabel) na 
Levstikovem domu in na križišču 
v Rašci. Zbirali jih bodo še do 
konca januarja.

NOVO NASELJE - Med Gra- 
dežem in vasjo Laporje je nasta
lo novo naselje stanovanjskih in 
počitniških hiš. Imenuje se Gra- 
deške Senožeti.

Sanacija zaradi 
žleda še traja

Vse poškodbe bodo odpravljene 
šele do marca

KOČEVJE - Na območju, ki ga 
pokriva PE Elektro Kočevje, so 
žled, sneg in veter konec leta 1996 
in v začetku leta 1997 povzročili 
ogromno škodo. Za odpravljanje 
poškodb daljnovodov in nizkona
petostnega omrežja, ki je poteka
lo skoraj celo lansko leto, so po
rabili že okoli 310 milijonov tolar
jev, računajo pa, da jih bodo še 
okoli 47, saj bo sanacija zaključe
na šele koncem prihodnjega me
seca.

Žled, sneg in veter so močno 
poškodovali ali celo popolnoma 
podrli okoli 66 kilometrov daljno
vodov in približno 2 kilometra 
nizkonapetostnega omrežja. Dalj
novodi so bili tako močno poško
dovani, da so jih morali skoraj v 
celoti zgraditi na novo, del daljno
vodov, ki potekajo po terensko 
bolj neugodnem terenu, pa so 
zgradili v podzemski kabelski iz
vedbi na popolnoma novi trasi. 
Za položitev podzemnih kabel
skih vodov so zato lani izdelali kar 
25 projektov za izvedbo in pri
dobitev odločbe za priglašena 
dela ter 2 projekta za izvedbo in 
pridobitev gradbenega dovolje
nja.

V skladu s projektnimi rešitva
mi je Elektro lani obnovil 57,9 
kilometra daljnovodov s polizoli- 
ranimi vodniki in 6,3 kilometra v 
podzemni kabelski izvedbi, 3,8 
kilometra manj poškodovanih 
daljnovodov pa so obnovili z 
obstoječimi golimi vodniki. Ob
novili so tudi vse poškodovane 
nizkonapetostne vode, za dokon
čanje sanacije pa jim zato preosta
ja še obnovitev treh odsekov dalj
novodov v skupni dolžini 8,7 kilo
metra. Na dveh odsekih dela že 
izvajajo, vsa pa bodo opravili 
predvidoma do konca prihodnje
ga meseca.

Miren kotiček 
za tiste z nekaj 

več denarja
Gramiz pričenja z gradnjo 

vrstnih hišic za trg

KOČEVJE - Največje ko
čevsko gradbeno podjetje 
Gramiz, d.d., v teh dneh 
pričenja z zbiranjem po
trebne dokumentacije za 
gradnjo vrstnih hišic in garaž 
v Podgorski ulici v Kočevju. 
Projekt, ki ga bodo izvedli na 
podlagi lastnih zamisli in 
dela preko 80 zaposlenih po 
načrtih arhitekta mag. Bruna 
Urha, bodo obširneje pred
stavili prihodnji mesec. Za 
Kočevje bo to namreč no
vost, saj gre za prvi projekt 
gradnje vrstnih hišic za trg. Z 
njo bodo, kot upajo, lahko 
začeli še maja letos.

Zemljišče, ki se razprosti
ra za zadnjim blokom v Pod
gorski ulici med blokom in 
prvo zasebno stanovanjsko 
hišo z diskontno trgovino, je 
Gramiz pridobil na podlagi 
kompenzacijslTih poslov z 
nekdanjim podjetjem Zidar. 
Zaradi majhne oddaljenosti 
od centra je primeren tudi za 
garaže, ki jih v Kočevju pri
manjkuje, ljudje v centru 
mesta pa jih sploh nimajo,” 
pojasnjuje direktor podjetja 
Brane Oberč odločitev, da 
bodo za trg zgradili 6 vrstnih 
hišic in 15 garaž.

Za 140 kv. metrov stano
vanjske površine in 200 kv. 
metrov pripadajočega zem
ljišča bodo kupci Gramizovih 
vrstnih hišic v Podgorski uli
ci morali odšteti okoli 150 
tisoč mark, pri čemer pa jim 
bo Gramiz vzel v ceno tudi 
njihovo lastniško stanovanje 
in bodo lahko doplačali samo 
razliko.

M. LESKOVŠEK-SVETE

Zaradi utesnjenosti trpi program
Na OŠ Ljubo Šercer se srečujejo s hudimi prostorskimi težavami - Nefunkcionalni 

prostori otežujejo delo - Pripravljeni so še čakati, le da bi vedeli, do kdaj

KOČEVJE - Kakor domala na vseh šolah na Kočevskem - izjema je 
le pred dobrima dvema letoma zgrajena nova šola pri Fari - se s pro
storskimi težavami srečujejo tudi na OŠ Ljubo Šercer v Kočevju. Ker 
gre za šolo za otroke s posebnimi potrebami, ki izvaja tako program 
za duševno lažje telesno prizadete kot tudi program vzgoje in 
izobraževanja otrok in mladostnikov z zmerno, težjo in težko motnjo 
v duševnem razvoju in dodatnimi motnjami, so nekatere njihove težave 
še očitnejše.

OŠ Ljubo Šercer, ki jo v letoš
njem šolskem letu obiskuje 70 
otrok iz kočevske in ribniške 
občine ter Velikih Lašč, deluje v 
prostorih stare kočevarske hiše v 
Kočevju že 35 let. Stavba meri 900 
kvadratnih metrov in je dovolj 
velika za njeno dejavnost, vendar 
pa neprimerna, saj prostori niso 
funcionalno urejeni. Da bi pri
dobili dovolj uporabnih površin, 
so že pred časom na podstrešju 
uredili tri učilnice, knjižnico, ar
hiv in delovni prostor za socialno 
delavko. Vendar so zaradi poma
njkanja denarja podstrešje pre
uredili le za silo, tako da v učil
nicah, v katerih morajo učenci v 
zadnjih klopeh zaradi nizko spu
ščene strehe paziti pri vstajanju, 
nimajo tekoče vode. Na podstreš
ju tudi nimajo sanitarij, hodnik je 
brez dnevne svetlobe, elektrika je 
nestrokovno napeljana, zaradi 
neustreznega ogrevanja pa mora
jo vse prostore tudi dodatno ogre

vati z električnimi pečmi.
Dokončanje ureditve podstreš

ja bi bilo zato po mnenju ravnate
ljice šole Milene Aupič nujno po
trebno. Nujno bi morali urediti 
tudi sanitarije in zamenjati stre
ho, ki v zimskem času pogostokrat 
zateka. Ker je stavba slabo izolira
na, skozi stene tu in tam pronica 
vlaga, dotrajana pa je tudi opre
ma po učilnicah in v šolski kuhi
nji, kije večnamenski prostor, saj 
jim služi tudi kot učilnica za pouk 
gospodinjstva in razdeljevalnica 
kosil, del pa je uporablja tudi či
stilka.

Šola na te probleme opozarja 
občino že leta, na problem neza
varovanega stopnišča, ki povezuje 
vsa tri nadstropja in ni primerno 
za otroke z motnjami v duševnem 
in telesnem razvoju, pa že vse od 
ustanovitve šole. Ker se zavedajo, 
da hude prostorske težave pesti
jo tudi druge šole na Kočevskem, 
si zaradi utesnjenosti na njihovi

šoli, zaradi katere trpita delo in 
program, želijo le, da bi strokov
njaki šolo pregledali in potrebno 
prenovo finančno ovrednostili. 
Na tej podlagi naj bi jih nato ob
čina uvrstila v svoje načrte glede 
investicij v šolski prostor. Kot 
pravi Aupičeva, so namreč pri
pravljeni čakati, pa čeprav morda 
še pet let, le da bi vedeli, do kdaj!

M. LESKOVŠEK-SVETE

PRVA BIO KMETIJA 
URADNO ZAŽIVELA
LAZEČ - Te dni smo obiskali 

Franca Vesela (po domače Po
pov) na Lazcu, ki se je prvi v ob
čini Loški Potok odločil za ponud
bo bio prehrane, kar hkrati pome
ni tudi prve zametke kmečkega 
turizma. Ta kmetija, ki je uradno 
začela poslovati z novim letom 
sodeluje z Vitro, to je zavodom za 
razvoj podeželja, ki ima podruž
nico v Cerknici. Tako bo Popova 
kmetija gostila enega izmed treh 
delovnih taborov, ki jih letos 
načrtuje Vitra. Ta bo potekal od 
13. do 25. julija, udeleženci pa so 
predvsem tujci iz več evropskih 
držav. Na Popovi kmetiji bo apri
la 14-dnevna razstava Vitrinih de
javnosti.

A. K.

Dokazali, da smo ravnali prav
Predsednik dr. Peter Rus o triletni samostojnosti novonastale občine Loški Potok

LOŠKI POTOK - O tem preteklem obdobju in bodočih nalogah smo 
se pogovarjali s predsednikom občinskega sveta dr. Petrom Rusom.
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BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT - V dvorani športnega centra je bil 
26. decembra četrti božično-novoletni koncert. Lani seje večer prepletal s 
filmsko glasbo, tokrat so obiskovalci spoznavali slovenske pokrajine Rezi
jo, Prekmurje, Koroško, Štajersko, Gorenjsko in Primorsko v petju, glasbi 
in plesu. Nastopili so ribniški pevski zbori Vitra, Trenutek, Inles, MPZ KUD 
Gallus, Lončar, plesna skupina Tine Rožanc iz Ljubljane, instrumentalna 
skupina Terlep in domača godba na pihala. (Foto: M. Glavonjič)

“V potoškem primeru se je iz
kazalo, da smo v novi občini v teh 
treh letih naredili bistveno več, 
kot bi, če bi ostali v prejšnjem 
sestavu. Menim, da je Loški Po
tok uspešna občina, to pa doka
zujejo tudi številke proračuna. 
Denar smo pridobili iz dodatnih 
virov seveda pa smo ga tudi smi
selno porabili, največ za ceste in 
telefonijo, v prihodnjem letu bo
mo končali ali začeli s tistimi 
“drobnarijami”, ki sicer niso naj
nujnejše, pa ljudem kljub temu 
veliko pomenijo. V načrtu je 
športno igrišče, pogovarjamo se o 
obnovi stare šole, ki bi služila ob
čini in novim nastajočim ustano
vam, mislim celo, da se bo usmer
jenost v ceste, ki se je že skoraj 
končala, preusmerila v celoti na 
druga področja.”

Eno takih področij sta šport in 
kultura, ki naj bi ostala v sklopu 
občine Ribnica. O tem pravi dr. 
Rus: “V Loškem Potoku je občin
ski svet prepričan, da je treba kul
turo za Potočane ustavarjati do
ma, ne v Ribnici. Pri vseh teh 
dilemah je treba najprej vsaj dve

stvari ločevati: kje je kultura loci
rana (Miklova hiša v Ribnici) in 
kdo je animator. Mi smo za to, da 
se kultura goji doma, smo mne-

• “Nekaj investicij iz letošnjega 
proračuna še nimamo pokritih. 
Gre predvsem iz naslova gradnje 
dokaj zahtevne ceste v smeri 
Loške doline. Gre za približno 15 
milijonov tolarjev, ki jih bo po
trebno prenesti v to leto. Kolikšen 
bo letošnji proračun, je ta trenu
tek težko reči, vsekakor pa ne 
mislimo z dolgovi obremenjevati 
prihodnjega občinskega sveta,” 
meni dr. Rus.

nja, da se obnovi ali zgradi nov 
kulturni dom, kar bi pomenilo 
dolgoročno rešitev za razne dejav
nosti. Nekaj ponujenega s strani 
Miklove hiše je sicer sprejemljive
ga, poudarjam pa še enkrat, da

Potočani znajo in imajo voljo 
narediti marsikaj.”

Občinski svet je obravnaval 
zamisel, da bi območje vasi Retij 
in cerkev sv. Florijana - o tem smo 
sicer že poročali - proglasili za 
kulturni spomenik in območje 
vasi v zaščiteno krajino. Dr. Rus 
pravi, da so že sprejeli osnutek 
odloka, seveda pa potrebujejo še 
pristanek zavoda za kulturno in 
naravno dediščino.

A. KOŠMERL

Prvo tekmovanje zobotrebčarjev
Prvo občinsko tekmovanje v izdelovanju zobotrebcev - Namen: ohraniti tradicijo

VELIKE LAŠČE - Vodstvo osnovne šole “Primož Trubar” iz Velikih 
Lašč organizira 19. januarja ob 16.30, prvo občinako tekmovanje v 
izdelovanju zobotrebcev, na njem pa lahko sodelujejo vsi krajani od 
najmlajših do najstarejših. Najuspešnejši tekmovalci bodo prejeli 
denarne nagrade.

“Namen tega tekmovanja je, da 
bi ohranjevali tradicijo suhoro- 
barstva, ki je bilo ena najpo
membnejših gospodarskih panog 
v vaseh na območju občine Velike 
Lašče. Znani so primeri, ko so se 
ljudje z izdelovanjem in prodajo 
zobotrebcev v Trst in na Nemško 
celo obogateli. Želja nas, organi
zatorjev tekmovanja, je, da bi vz
podbudili mlade za usmerjanje v 
lesarsko obrt, predvsem v su- 
horobarstvo,” pravi ravnatelj šole 
Edi Zgonc.

Tekmovanje bo potekalo po 
pravilih. Glavne določbe so: tek
movalec bo moral imeti predpisan 
nož srpaste oblike (“fovček”); za 
tekmovanje sme biti uporabljen le 
leskov les; zobotrebci morajo 
biti dolgi 7,5 cm in ošiljeni na 
obeh straneh. Zmagal bo tisti, ki 
bo v določenem času naredil naj
več ustrezno oblikovanih zobotre

bcev. Nagrajeni bodo trije najus
pešnejši tekmovalci, najuspešnej
ši izdelovalec pa bo dodatno na
grajen še s po 190 tolarji za vsak 
zobotrebec, ki ga bo naredil več 
kot drugouvrščeni tekmovalec.

Ob tej priložnosti bo v šoli tudi 
razstava pripomočkov, ki so jih 
nekdaj uporabljali za izdelovanje 
zobotrebcev. Tekmovanje bo prva 
izmed več prireditev, ki bodo or
ganizirane letos v počastitev 240-

VSI NA SMUČANJE
VELIKE LAŠČE - 26. januarja 

bo vseh 43 učencev 5. razreda os
novne šole “Primož TVubar” odpo
tovalo na enotedensko zimsko šolo 
v naravi v Cerkno. Ib je velik uspeh, 
za katerega so zaslužni tudi starši 
šolarjev in občina, ki je odobrila 
nekaj denarja za kritje stroškov za 
socialno ogrožene učence.

letnice šolstva v Velikih Laščah, 
125-letnice šolske knjižnice, 45- 
letnice vrtca in 10-letnice organi
ziranega izvajanja zimske in letne 
šole v naravi. j. pR1MC

SNEGOBRANE GOR
VELIKE LAŠČE - Po občinskem 

obvestilu izpred dveh let so lastniki 
objektov dolžni namestiti na strehe 
snegobrane, saj so, če zdrsne sneg 
na javno cesto, dolžni sami sneg 
odstraniti ali pa poravnati stroške za 
odstranitev oziroma škodo, ki bi 
nastala, če bi zaradi zdrsa snega 
prišlo do prometne nesreče. Kljub 
tem opozorilom pa je v občini še kar 
precej objektov, ki snegobranov ni
majo.

• Zvestoba stranki je topoglavost: 
raje volim najslabšega od naših 
kakor najboljšega od njihovih. 
(Fonda)
* Žena podpira štiri vogale hiše, ki 

jo je mož postavil. (Štolfa)

lit 
alg JaSSl

Dr. Peter Rus: “Zaskrbljujoča je 
velika nezaposlenost in še bolj 
odhajanje ljudi iz kraja, ki ima lah
ko dolgoročne posledice.

LETNI OBRAČUN
OSILNICA - Minuli petek 

zvečer je bilo v gostilni Kovač na 
Selih tradicionalno srečanje vseh, 
ki so najbolj odgovorni za razvoj 
osilniške občine na vseh področ
jih. Na njem je župan Anton 
Kovač predstavil opravljeno delo 
v minulem letu in poudaril, da bo 
v tem letu glavna naloga občine 
omogočiti zaposlitev vsem, saj če 
ne bo dela za vse, ne bodo tu os
tajali ljudje, zato na tem območju 
ob južni meji še marsičesa ne bo. 
Predsednik občinskega sveta 
Mladen Žagar pa je ugotovil, da 
bo letošnje leto zadnje leto man 
data tega občinskega sveta in da 
se bo svet tudi v tem letu trudil za 
razvoj Osilniške doline.

Osilnica: 
optimistični 

plan uresničen
Letos več za zaposlevanje

OSILNICA - Če bi država 
nakazala občini Osilnica vse, 
kar je obljubila in kar so v Osil
nici načrtovali, bi imela občina 
lani za okoli 169 milijonov to
larjev prihodkov in izdatkov, 
tako pa jih je bilo za 19 mili
jonov manj. Največja razlika 
oziroma primankljaj je bil pri 
vodovodih (12 milijonov tolar
jev). Zaradi tega so na zadnji 
seji občinskega sveta, kije bila 
minuli petek sprejeli spre
membo občinskega proračuna 
za lani.

V razpravi so ugotovili, daje 
nova občina vsa leta po ustano
vitvi uspešno poslovala. Ure
dili so predvsem dostope do 
vseh vasi, kanalizacija za Sela 
in Osilnico v glavnem že de
luje, kot je bilo načrtovano, 
gradnja vodovoda pa je v za
ključni fazi. Med zadevami, ki 
niso bile uspešno izpeljane, je 
treba omeniti predvsem, da 
kljub novemu televizijskemu 
pretvorniku TV-sprejem ni nič 
boljši in da še vedno več vasi ne 
more sprejemati slovenskega 
TV programa.

Razpravljali so še o kajaka- 
ško-turistično- rekreativnem 
centru Stari malni, kjer je na 
Kolpi urejena tudi kajakaška 
steza. Kar med sejo je namreč 
prispel fax Zemljiške knjige 
Kočevje, da “so dvorišče, po
slovna stavba in njiva (se pravi 
kajakaški center z okolico, op. 
pis.) vknjiženi kot lastninska 
pravica na pravno osebo Obči
na Osilnica’. Zato so se na seji 
dogovorili o skorajšnjem pre
vzemu tega objekta v občinsko 
last.

J. PRIMC
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IZ NAŠIH O S C I M MŠ
Da ne bodo smeti še predrage?
Svetniki so na predlog JKP Grosuplje sprejeli zvišanje cene zemljišča za izgradnjo 

nove komunalne deponije v Spanji dolini - Problem ekološke rente - Predlogi

IVANČNA GORICA - Komunalna deponija v Stahanu bo kmalu 
polna, zato so občinski sveti občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna 
Gorica že julija lani ob načelnem soglasju krajanov določili lokacijo 
za novo komunalno deponijo v Španji dolini. Svetniki so takrat določili 
tudi največjo možno ceno za odkup zemljišč. Lastnikom je bilo 
ponujeno do 8,5 DEM za kvadratni meter zemljišča, toda kot je pove
dal direktor Javnega komunalnega podjetja (JKP) Grosuplje Janez 
Skarlovnik - podjetje je nosilec aktivnosti izgradnje nove deponije - se 
nihče od njih ni odločil za prodajo po ponujeni ceni.

V SLOGI JE MOČ - Zagnani krajani KS Krka, ki so bili lani veseli pri
dobitve nove asfaltirane ceste in pločnikov (finančno breme KS in ivanške 
občine), so izkoristili suho zimsko vreme ter v sdboto, 10. januarja, združili 
moči pri obsipianju približno kilometra in pol pločnikov. Prišli so stari in 
mladi, z orodji in traktorji (na sliki) ter uspešno opravili delo. Zemljo so 
vozili s sejmišča nasproti pekarne Mišmaš, kjer bodo, kot je zadovoljno 
povedal predsednik KS Jože Smolič, naredili avtobusno obračališče. (Foto: 
L. Murn)

JKP Grosuplje je tako v skladu 
z novim Zakonom o stavbnih 
zemljiščih s pomočjo sodnih cenil
cev pripravilo novo odkupno ceno 
zemljišča, v kateri so upoštevane 
odškodnine in nadomestila. “Pred
lagana povprečna tržna cena je 
9,20 DEM za kvadratni meter, kar 
je poštena cena,” je povedal Ja
nez Skarlovnik in pojasnil, da so 
za zemljišče že pridobili geoteh- 
nično poročilo o pogojih teme
ljenja in izvedbe odlagališča ko
munalnih odpadkov v Spanji do
lini ter hidrogeološko poročilo. V 
izdelavi je idejnotehnična zasno
va deponije, kar pomeni idejni 
načrt deponije, tehnologijo treti- 
ranja odpadkov in faznost odla
ganja, sistem odplinjevanja, nag
njenost izcednih voda itd.

Ivanški svetniki so si bili v bur
ni razpravi enotni, da gre za 
precejšnje odstopanje od prvotne

cene in daje zemljišče predrago - 
predvideva se odkup 10,8 ha, kar 
pomeni po predlagani povprečni 
vrednosti približno 95 milijonov 
tolarjev, vendar so predlog spre
jeli. Problem je tudi višina ekolo
ške rente, za katero je Skarlovnik 
obljubil, da bodo pogajanja še 
potekala. Na julijski seji se je 
občinski svet zavzemal za kolek
tivno rento v razmerju dve tretji
ni proti ena tretjina za ivanško in 
grosupeljsko občino, na zadnji 
seji pa se svetniki niso strinjali z 
razmerjem 60 proti 40 odstotkov.

Milan Jevnikar je opozoril, daje 
JKP Grosuplje pri razgovorih o 
odškodnini pozabilo na sodelo
vanje s KS Višnja Gora in Gro
suplje, saj so ljudje pripravljeni in 
rezultati bi bili verjetno boljši. 
Sprejet je bil tudi njegov predlog, 
da odkupijo najprej zemljišča za 
prvo fazo odlagališča odpadkov 
ter da JKP podjetje opravi še eno 
vrtino za brezovski izvir vode.

Janez Skarlovnik, direktor JKP 
Grosuplje

Svetniki so sprejeli tudi predlog 
Franca Godeše, da manjka pri
stop do prizadetih ljudi in da je 
potrebno predložiti seznam last
nikov zemljišč in se dogovarjati z 
njimi.

L. MURN

Še denar za rokomet iz proračuna?

GOVEDOREJCI V TREBANJSKI OBČINI VSE BOU USPEŠNI - Do
bri stotniji članov trebanjskega govedorejskega društva in njihovih 
družinskih članov, zbranih preteklo soboto na občnem zboru in tradicio
nalnem ponovoletnem srečanju v gostilni Vojnovič v Slovenski vasi, je 
svetovalka Elena Šatej zaželela, da bi bilo za vsakogar to leto predvsem 
zdravo in uspešno: Zahvalila se je trebanjski kmetijski zadrugi za sponzorst
vo tega večera. Tajnica društva Ana Moder je med uspehi društva v pretek
lem letu poleg skrbi za strokovno izobraževanje poudarila, da je društvo 
prispevalo denar Janezu Bregarju iz Stehanje vasi, da je lani kupil sodobno 
mizo za obrezovanje parkljev, kar že dlje uspšno počne tudi Drago Glavan 
iz Zagorice. Direktor KZ Trebnje Ludvik Jerman je povedal, da so lani 
odkupili 12,5 milijona litra mleka, kar je za 7,7 odstotka več kot leto po
prej. Vodja selekcijske službe pri Kmetijskem zavodu Ljubljana Alojz 
Zupančič pa je pohvalil trebanjske rejce za vse boljše dosežke. (Foto: P. P.)

Ob rebalansu trebanjskega občinskega proračuna svetniki spet bolj vsak na,svojem “bregu” 
Država priznala za 90-odstotno izravnavo blizu 40 milijonov - Kulturniki nezadovoljni

TREBNJE - Ministrstvo za finance je trebanjski občini lani prizna
la še dodatnih 39,7 milijona tolarjev za 90-odstotno izravnavo oz. 
doseganje tolikšne povprečne slovenske javne porabe na prebivalst
va. Na zadnji seji občinskega sveta so trebanjski svetniki sprejeli nov 
rebalans proračuna v skupni višini 1.097.319.000 tolarjev, to je nad 7 
odstotkov več od prejšnjega proračuna. TVebanjci so lani zmanjšali 
zadolževanje z načrtovanih 56 na 52 milijonov tolarjev.

Falkner (ZLSD) pa je pozvala 
strokovno službo, naj pripravi 
pregled, koliko je kulturnega 
prostora v občini.

P. P.

Zagotovljena poraba ima po 
novem na voljo dobrih 787 mili
jonov tolarjev. Več denarja so 
namenili izobraževanju, socialne
mu in otroškemu varstvu, kmetij
stvu in za urejanje lokalnih cest. 
Popravki proračuna pa bodo vsaj

Jutranjka bo imela $00 zaposlenih
Sanacijsko-razvojni načrt sevniška Jutranjka uspešno uresničuje pri zmanjševanju 

zaposlenosti - Ob koncu leta 1998 še do 40 milijonov tolrajev izgube

SEVNICA - “Naše poslovanje v letu 1997 je potekalo skladno s sana- 
cijsko-razvojnim načrtom, ki ga je sprejel nadzorni svet družber v 
začetku marca tega leta. Povečali smo izkoristek delovnega časa, znižali 
bolniške izostanke in povečali doseganje norm. Poglavitno pa je, da 
smo v celoti čim mapj boleče, ne da bi delavce metali na cesto, uresničili 
začrtane cilje zmanjševanja zaposlovanja. Ko sem se pred 15 meseci 
vrnil za krmilo Jutranjke, d.d., je bilo še 1030 zaposlenih, trenutno 
jih je še 860,” nam je v začetku januarja povedal Drago Milinovič, 
predsednik uprave Jutranjke.

Sanacijski program predvideva 
za leto 1998 še nadaljnje zniževa
nje zaposlenih, in sicer naj bi dela
lo v Jutranjkini matični tovarni na 
Radni ter v obratih v Brežicah in 
na Dolu pri Hrastniku še 800 
delavcev. Presežni delavci naj bi 
končali v invalidskih delavnicah v 
Brežicah in Sevnici, ki naj bi po

PRVO SREČANJE 
ČLANOV IN 

SIMPATIZERJEV 
SEVNIŠKE LDS

VRH PRI BOŠTANJU - 
Predsedniku občinskega od
bora LDS Sevnica Andreju 
Štriclju je uspelo za prvo sre
čanje svojih elanov in simpa
tizerjev, ki bo v soboto, 17. 
januarja, ob 14. uri v gostišču 
Dolinšek na Vrhu pri Bošta-
nju, zagotoviti udeležbo dveh 
visokih gostov, ministrov 
Metoda Dragonje in dr. Pav
la Gantarja. Na srečanje, ki 
naj 
je!
LDS
volilne enote. Po pogovoru z 
ministroma in poslanci ter 
kratkem orisu dela OO LDS 
Sevnica se bodo udeleženci 
srečanja zadržali še na kosi
lu in ob zabavi.

* V Jutranjki so vključeni v vlad
ni “projekt 11” pomoči pri kad
rovski prenovi podjetij. V lanskih 
desetih mesecih so ustvarili za 
milijardo in 353 milijonov tolar
jev čistih prihodkov iz prodaje, 
kar je za 6 odstotkov več kot v 
enakem obdobju prejšnjega leta, 
toda zaradi zmanjšanja števila 
zaposlenih s za 6 odst. manjšimi 
zmogljivostmi. Predvidevajo, da 
bo ob koncu leta 1997 izguba po
lovico manjša od leta poprej, in po 
sanacijskem programu ne bi sme
li preseči 85 milijonov tolarjev.

Drago Milinovič

so odprli ekskluzivno prodajalno. 
Prodajo na tržišča bivše Jugosla
vije so povečali na 700.000 mark. 
Na domačem trgu so ustvarili 36 
odstotkov vseh prihodkov.

Kot pravi vodilni mož Kon
fekcije Jutranjka Sevnica, d.d., 
Drago Milinovič, so lani dezin- 
vestirali družbi nepotrebno pre
moženje. S tem so si zagotovili la
stne vire financiranja, zato tudi ni
so povečevali kreditov pri bankah.

P. PERC

nekoliko zapolnili “luknje” cest
nega in komunalnega gospodarst
va, socialnega varstva, predvsem 
naložbnih načrtov v kulturi in 
izobraževanja odraslih.

Dodatni poldrugi milijon to
larjev je nagrada in spodbuda za 
presenetljivo in hkrati razveselji
vo uspešen rokometni klub. Zu
pan in hkrati predsednik kluba 
Lojze Metelko je izrazil bojazen, 
kako bo s preživetjem kluba, če ne 
bo sklenjenih še več sponzorskih 
pogodb (doslej jih je že več kot 20, 
večinoma izven trebanjske obči
ne), še zlasti, če naj bi trebanjski 
rokometaši, kot vsaj zdaj kaže, 
zaigrali tudi na katerem izmed 
evropskih tekmovanj. Trebanjski 
rokometni klub je eden zelo red
kih, če ne celo edini, ki ga podpi
ra občina neposredno iz svoje 
proračunske malhe in, kot so že 
nekajkrat opozorili nekateri svet
niki, zlasti Tone Zaletel (SLS), na 
terenu tega ne odobravajo več.

Svetnik Igor Teršar (LDS) je 
dejal, da je sramota za občino, da 
se v globalu sredstva za kulturo 
zmanjšujejo, kolega Janez Livk 
(SKD) mu je pritrdil, rekoč, daje 
dolgoročno profit le v kulturi in 
vzgoji človeka. Svetnica Zvonka

JURČIČEVO DOMAČIJO 
BO ŠE LETO DNI 

UPRAVLJALA ZVEZA
IVANČNA GORICA - Da bi 

se muzejska dejavnost v muzeju 
Jurčičeva domačija na Muljavi 
(Jurčičeva rojstna hiša in muzej 
na prostem) izvajala tudi v bodo
če in da bi muzej imel primerne
ga gospodarja, je ivanški občinski
svet na zadnji seji sprejel sklep, da 
koncesija za opravljanje te dejav
nosti še naprej ostane Zvezi kul-nosti še naprej ostane Zvezi 
turnih društev občin Dobrepolje, 
Grosuplje in Ivančna Gorica.

Milinovičevih besedah zaživele 1. 
februarja letos.

Kot kažejo rezultati lanskolet
nega desetmesečnega poslovanja, 
so si utrdili položaj na trgu, zago
tovili prodajo svojih izdelkov do
ma in dosegli donosnejše dode
lavne posle. Povečali so delež 
izdelkov lastne blagovne znamke, 
ki jim jih je uspeli prodati, za 
Konfekcijo Jutranjko, na novih 
tržičih vzhodne Evrope. Tako so 
Rusom že poslali za približno pol 
milijona mark izdelkov, v pre
stolnici Madžarske Budimpešti pa

OBČNI ZBOR 
ČEBELARJEV

SEVNICA - Predsednik sevni- 
ških čebelarjev Janez Levstik vabi v 
nedeljo, 18. januarja, ob 8.30 v pro
store AMD Sevnica na redni letni in 
hkrati tudi volilni občni zbor Čebe
larskega društva Sevnica. Člani 
bodo lahko ob tej priložnosti po
ravnali članarino, dr. vet. med. Ani
ta Vraničar z oddelka z zdravstveno 
varstvo čebel Veterinarskega zavo
da Slovenije pa bo imela naprodaj 
preparat za testiranje prisotnosti in 
zatiranje varoze - Hemovar.

POMOČ KMETOMA 
ZARADI MASTITISA 

IN POŽARA
TREBNJE - Trebanjski svetni

ki so soglašali s predlogom odbo
ra za kmetijstvo in gozdarstvo, ki 
ga vodi Marjan Jevnikar, da odo
brijo 250.000 tolarjev pomoči Ja
nezu Bregarju iz Stehanje vasi za 
odpravo izrednih posledic pri pri
reji mleka, saj je moral dati Bre
gar po besedah vodje trebanjske 
kmetijske svetovalne službe Tone
ta Zaletla lar 7 najboljših krav v 
zakol zaradi mastitisa. Svetniki pa 
so odobrili 200.000 tolarjev po
moči Francu Kastelcu iz Zagorice 
pri Velikem Gabru za obnovo 
pogorelega kozolca ter nabavo 
opreme in strojev.

MESOJEDEC PRVI
SEVNICA - Na decembrskem 

hitropoteznem turnirju šahovskega 
kluba Milan Majcen iz Sevnice je 
zmagal Zvonko Mesojedec nad 
Andrejem Grilcem (Triglav Krško) 
in Mojco Grilc (Milan Majcen). 
Mesojedec je prvi tudi v skupnem 
vrstnem redu klubskih turnirjev za 
leto 1997. (J. B.)

PETERLE IN STREL - Poslanec Lojze Peterle je ob koncu Baragovega 
srečanja, o katerem poročamo na kulturni strani, pač kot politik, dodal 
tudi politični podton, ko je izrazil upanje, da bo Baraga manj lustriran , 
kot je bil svojčas Plečnik. Veselilo pa bi ga, če bi trebanjski občinski svet 
dosegel soglasje, da Baragov rojstni dan 29. junij ne bi bil le Baragov spom - 
inski dan, temveč da bi postal tudi občinski praznik. Zupan Metelko je 
izrazil prepričanje, da se bo to tudi zgodilo. Ultramaratonec Manin Strel 
(na posnetku s prvakom SKD Peterletom) pa je premore med simpozijem 
izkoristil za lobiranje in podporo svojim novim plavalnim podvigom. (Foto: 
P. Perc)

( Krjavljeve iskrice ^ (
“DEPONIJA BO SVINJSKO 

DRAGA” - Kam s smetmi, je vse 
bolj pereče vprašanje ivanške 
občine, saj bo dosedanje odlaga
lišče v Stahanu po predvidevanjih 
nove smeti sprejemalo le še do 
maja. In čeprav so se svetniki že 
lanskega julija dogovorili o novi 
lokaciji v Španji vasi, je sedanja 
podražitev kvadratnega metra 
zemljišča privedla celo do izjav, 
da sploh m nujno, da je odlagali
šče tu, da se lahko išče nova lo
kacija ipd. Razumljivo ogorčenje, 
toda prav otročje in iluzorne iz
jave glede na to, da je bilo v raz
iskavo tega terena vloženega že 
veliko truda in denarja. Nezau
panje je izrazil Nikolaj Erjavec, ki 
dvomi, da so zadeve res realne: 
“Nimam občutka, da bomo rešili 
problem smeti v občini. Deponi
ja bo pri teh cenah postala do
besedno svinjsko draga. Smeti bi 
lahko ceneje deponirali kje izven 
občine.” Župan Jernej Lamperje 
dejal, da to deponijo nujno potre
bujejo, direktor JKP Grosuplje 
Janez Skarlovnik pa je poudaril, 
da izkušnje kažejo, da bi bil 
najdražji odvoz odpadkov kam 
drugam. Gotovo pa je najhuje, če 
smeti ne ba nihče pospravil.

OBREMENITI PODJETJA - 
V razpravi o ekološki renti je bil 
upoštevanja vreden predlog Ni
kolaja Erjavca in Igorja Bončine, 
daje treba z njo obremeniti pred
vsem donosna podjetja. V ivanški 
občini ni malo takih, ki so še kako 
dejavni pri onesnaževanju okolja 
in proizvajajo veliko odpadkov. S 
smetmi pa so povezani tudi Romi. 
Svetniki so si bili enotni, da jih v 
bližini deponije ne sme biti, toda 
verjetno je to račun brez krč
marja.

Trebanjske iveri

Sevniški paberki

OBRAMBA IN STROŠKI - 
Starši nabornikov Slovenske 
vojske zadnjič kar niso mogli ver
jeti, da so njihovim sinovom s tre
banjske obrambe poslali vabila, 
naj se zglasijo pri njih kar sredi 
tedna, čeprav vedo, da so bodoči 
vojaki tudi srednješolci in imajo 
obveznosti tudi in predvsem do 
šole. Roditelje pa je še bolj nepri
jetno presenetilo, ko so se spom
nili, kako so v prejšnjem sistemu 
vendarle vabili nabornike ob so
botah ali nedeljah in jim povrnili 
še potne stroške, zdaj pa o kakš
nem povračilu stroškov, vsaj za 
kakšno malico ali pivo, ni bilo niti 
duha ne sluha...

KAMERA ODKRIVA - Propada
joča Marinova hiša sredi Mirne je 
že dolgo v sramoto kraju in še bolj 
njenim 18 lastnikom. Ti se ne 
morejo dogovoriti, kaj storiti s po
drtijo, ki ie ogroža mimoidoče 
pešce in avtomobile. Zdaj je na
posled odločno ukrepala trebanj
ska občina: Komunali je naročila 
na stroške lastnikov posloviti zidar
ski oder, da bi vsaj čez zimo omili
li nevarnosti, ki pretijo. Polletna 
“najemnina " takega odra stane 
300.000 tolarjev...

SANITARIJE - Na zadnji seji
občinskega sveta je predsednik 
gasilcev Trmi Koren doživel hlad
no prhanje, saj svetniki niso 
pokazali pretirane naklonjenosti, 
da bi občina prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Sevnica odo
brila 5,8 milijona tolarjev pomoči 
za obnovo sanitarij, nadomestne 
garaže in postavitev nadstrešnice 
za gasilsko lestev. Sanitarije v 
kletnih prostorih sevniškega 
gasilskega doma so bila nazadnje 
obnovljene pred 30 leti in v resni
ci niso v čast mestu. Svetnike je 
zmotila velika številka, kljub 
temu da je PGD pridobilo izved
beni načrt in prearačun, ki za vsa 
dela znaša 12,7 milijona tolarjev!

...METLA PRIHAJA - Morda 
bi gasilski predsednik Toni bolj 
uspel v prepričevanju sevniških
svetnikov, če ne bi bil zamudil na
sejo sveta in seje točka dnevnega 
reda o gasilskih sanitarijah po
maknila za tisto o soglasju k ime
novanju direktorja javnega zavo
da Radio Sevnica. Za kandidata 
Radka Mlakarja se je zadeva raz
pletla bolje, kot je predlagala ko
misija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, m ta četr
tek “metla” sevniškega radia pri
haja prvič v novo službo. Joj, 
mami, pankerji grejo...
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Krške novice
PRENOVA - Klima je ugodna, 

ker se je toliko otoplilo, da se da 
celo zidati brez škode pred zmr- 
zaljo. Tako so zamešali ustrezno 
malto tudi pred Kulturnim do
mom Krško in polepšali in utrdili 
s ploščami pokrite glavne zunanje 
stopnice. Na vogalu teh stopnic je 
tudi temeljni kamen kulturnega 
doma, ki ga je postavil Stane 
Dolanc. Kamna ob tej prenovi 
niso podrli. Tako je tudi prav. Če 
ne bi bilo kamna, bi kdo mislil, da 
je omenjeni politično vplivni 
možakar postavil kar cel kultur
ni dom.

LUKNJE UPANJA - Na kr
škem mostu čez Savo na Vidmu 
so se naredile luknje v asfaltu. 
Krško je veselo, saj upa, da se 
bodo luknje toliko povečale, da se 
bo zaradi njih most podrl in bo 
treba zgraditi novega. Zdaj je 
tudi v resnici priložnost za nov 
most. Vsakič, ko v krško jedrsko 
centralo vozijo težke uparjalnike, 
namreč zgradijo kakšen most. In 
zdaj se bliža čas, ko bodo v Krško 
Pripeljali nove uparjalnike.

SE POMEMBNEJŠE - Na 
območju Krškega so se pred 
fasom pojavile table, ki opozarja
jo na bližino vinske ceste. Kmalu 
Po tistem so se jugozahodno od 
Krškega pojavile ob cestah še 
večje table z glinastim šentjernej- 
skim petelinom na vrhu. Te s 
kokotom ozaljšane table opozar
jajo mimoidoče, da so ti “dobro
došli v dolini cvička”. Krško, zla
sti pa njegovi vinogradniki na 
kranjski strani, so na nogah, češ, 
kako si Šentjernej lasti cviček, ko 
je vendar jasno, da je dežela 
cvička pri nas. Tako je na vidiku 
manjša lokalna vojna. Po vojni za 
sodišče, bolnišnico in podobne 
zadeve širšega posavsko-dolenj- 
skega pomena, zdaj še vinska voj
na. Razumljivo, saj je vino zade
va še širšega družbenega pome
na.

Novo v Brežicah
ROMI JO ŽE IMAJO - V 

Hrastju pri Cerkljah so pričeli 
vaščani že pred letom dni graditi 
vaško kapelico. Ker nimajo do
volj denarja, se je gradnja precej 
zavlekla, tako daje vprašanje, če 
bo lahko gotova v tem letu. Po
vsem drugače pa je v streljaj od
daljeni vasici, ki jo krasijo same 
nove družinske hiše, pred kateri
mi se šopirijo dobri avtomobili. 
Thmkajšnji prebivalci so kapelico 
sredi vasi postavili v nekaj tednih, 
zato mimoidoči Hrastovcem po
rogljivo svetujejo, naj se zgleduje
jo po sosedih, pa bodo tudi oni 
imeli svojo kapelico pod streho. 
Hrastovci si zbadljivk ne ženejo 
preveč k srcu, saj vedo, da bo nji
hova kapelica za razliko od one 
druge blagoslovljena. Omenjena 
sosednja vas namreč ni vrisana v 
noben zemljevid in nima niti last
nega imena. Uradno torej ne ob
stoji, čeprav jo vsi poznajo kot 
romsko naselje Kerinov grm.

PARKIRIŠČ PA VEDNO 
MANJ - Parkiranje v brežiškm 
mestnem jedru je tema, okoli ka
tere je bilo doslej prelitega že ve
liko črnila in žolča, stanje pa se 
kljub temu ni nič izboljšalo. Ob
ljube in sklepi o ureditvi dodatnih 
parkirnih prostorov so še vedno 
le obljube, v praksi pa se število 
parkirišč celo zmanjšuje. Velik 
parkirni plato pri Semenarni je 
zaradi prenove Radanovičeve 
hiše pol manjši, od ponedeljka 
naprej pa je zaprto tudi parkirišče 
na dvorišču hiše na Cesti prvih 
borcev 24, kjer so doslej svoja 
vozila puščali uslužbenci občine 
ter profesorji in dijaki trgovske 
šole. Celoten objekt, v katerem so 
pred desetletjem našle zatočišče 
tedanje družbeno politične orga
nizacije, je namreč prišel v roke 
novega lastnika, ki je skupaj s 
stavbo kupil tudi dvorišče.

las
brežiške 
porodnišnice j

V času od 23. decembra 1997 
do 9. janurja 1998 so v brežiški 
porodnišnici rodile: Anica Luif 
iz Krške vasi - Lariso, Dijana 
Čosič iz Brežic - Hano, Sonja 
Somek iz Krškega - Evo, Stan
ka Špegel z Rožnega - Davida, 
Jasmina Ilc iz Krške vasi - Mati
ca, Majda Kočevar-Klavžar s 
Senovega - Tilna, Polonca Urek 
iz Mihalovca - Evo, Tatjana 
Frankovič z Dolšc - Nastjo, Sa
bina 1 lodak iz Brežic - Kleme
na, Zdenka Pflege iz Cerkelj ob 
Krki - Petra, Nataša Žagar iz 
Velike vasi - Špelo, Marija Le
vak iz Bukoška - deklico.

Čestitamo!

12 NAŠIH OBČIN
SREČANJE 

DRUŠTVA KMETIC
ČATEŽ OB SAVI - Kme

tijska svetovalna služba Bre
žice bo organizirala v soboto, 
24. januarja, ob 10. uri v Pe
trolovem motelu na Čatežu 
ob Savi srečanje članic društ
va kmetic Brežice. V stro
kovnem delu srečanja bodo 
poslušali predavanje dr. Fran
ca Božička in Vesne Božiček 
o družini in zasvojenosti.

V Podbočju živahno pred obletnico
Pred praznovanjem 750-letnice prve omembe Sv. Križa, današnjega Podbočja, bodo v kraju 

uresničili nekaj obetavnih naložb - Uspešno sodelovanje z županom in občinsko upravo

PODBOČJE - Leta 1999 bodo praznovali 750-letnico prve omembe 
Sv. Križa, današnjega Podbočja. Do praznovanja se bo v kraju zgodilo 
marsikaj, kar bo dalo pečat gospodarskemu in družbenemu razvoju 
KS Podbočje, kot je povedal Martin Kodrič, predsednik sveta KS 
Podbočje.

SODELUJEJO TUDI S ŠENT
JURJEM - Dane Mižigoj, predsed
nik Društva za pomoč duševno 
prizadetim osebam Posavja, ob 
sinu Dančiju in Petni Jeršiču, pred
sedniku šentjurskega društva.

Delavnice na terenu
Klub v Kostanjevici že dela, 

kmalu na Senovem

KRŠKO - V Društvu za pomoč 
duševno prizadetim osebam Po
savja Sožitje iz Krškega si priza
devajo, da bi bili čim bližje svojim 
varovancem, zato so se lani odlo
čili, da ustanovijo klube. Tako so 
sredi oktobra ob velikem razume
vanju ravnatelja osnovne šole 
Kostanjevica na Krki Matjaža 
Zajelšnika tak klub ustanovili v 
Kostanjevici. Na voljo jim je 
učilnica, oprema in topla malica. 
Tako se varovanci - prihajajo tudi 
tisti iz obrobnih krajev, ki drugače 
nimajo možnosti za vključevanje 
v delavnice - srečujejo dvakrat 
tedensko. Tak način dela je nale
tel na odobravanje tako pri varo
vancih kot pri njihovih starših. 
Kot pravi predsednik društva 
Dane Mižigoj, bo letos vodenje 
tega kluba prevzel Center za so- 
cilno delo iz Krškega oziroma 
Varstveno-delovni center iz Le
skovca. Letos bodo organizirali 
tak klub tudi na Senovem. Sicer 
pa so v društvu Sožitje zadovolj
ni, da podjetniki in obrtniki vidi
jo delo in napredek društva ter 
gmotno podpirajo posamezne 
akcije. T a

RAZSTAVLJATA ASTA 
LAZAR IN TAJA 

ALBOLENA
KRŠKO - Društvo likovnikov 

Krško Oko pripravlja razstavo z 
naslovom Mavrični most, v kateri 
bosta predstavila svoja likovna 
dela Asta Lazar in Taja Albolena. 
Razstavo, ki bo v avli Kulturnega 
doma Krško, bodo odprli jutri ob 
17. uri in bo na ogled do 20. janu
arja.
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Zaživel naj bi center šolskih in 
obšolskih dejavnosti, za katerega 
potrebe bodo uredili staro osnov
no šolo v kraju. V okviru tega cen
tra naj bi po predsednikovih be
sedah zgradili čolnarno na Krki in 
skupaj s to manjši prostor za kam
piranje. Za ljubitelje višinskega 
sveta pa bodo uredili prostor za 
taborjenje na Planini.Omenjeni 
center snujejo v sklopu širšega 
regijskega zimsko- letnega šport
no rekreacijskega središča Pod- 
bočje-Planina. Ta naj bi obisko
valce v bodoče razveselil z načr
tovanim igriščem pri podboški 
osnovni šoli, verjetno kar malce 
presetil z grajskimi stopnicami, ki 
jih namerava krajevna skupnost 
zgraditi od Podbočja do Starega 
Gradu, ter razgibal s pešpotmi. Te 
poti za pohodnike bo krajevna 
skupnost uredila od Podbočja do

vasi Planina, blizu katere deluje v 
nekaterih zimskih mesecih smuči-

DRUŽINSKI PRAZNIK - Alojz Kapler z Malega Trna 12 (na fotografiji 
drugi z dfsne) je dozdaj ugnal v kozji rog vse bolezni in različne druge nad
loge in praznoval 15. decembra lani že 90 rojstni dan. Ob rojstnem dnevu 
je takole sedel za praznično pogrnjeno mizo. Na fotografiji z leve: zeta Zvon
ko in Stanko, pravnuk Tinček, vnuk Jože, hčerka Pepca in zadnja desno 
hčerka Marija. Najstarejša hčerka Štefka je bila v tem času v Belgiji, kjer 
stalno živi in od koder redno obiskuje očeta Alojza. (Foto: L. M.)

METULJ V SNEGU 
NEŽE MAURER

KRŠKO - Danes, 15. januarja, bo 
ob 18. uri v prostorih Valvasorjeve 
knjižice predstavitev pesniške zbir
ke Metulj na snegu Neže Maurer. 
Pogovor z avtorico bo vodila Jožica 
Vogrinc, njene pesmi bosta recitira
la Ana in Gordana Rostohar, z glas
bo pa bodo večer popestrili učenci 
tukajšnje glasbene šole.

PALAČ NA ČATEŽU
ČATEŽ - Na novoletnem šahov

skem turnirju v motelski restavraciji 
na Četežu je nastopilo 95 šahistov iz 
Slovenije in Hrvaške. Zmagal je 
hrvaški velemojster Mladen Palač 
nad Slovencem Željkom Pavičičem 
in Georgom Mohrom. Najbolje 
uvrščeni član krškega Triglava je bil 
Igor Šitnik na petem mestu, najbolje 
uvrščeni Novomeščan pa Marjan 
Kastelic na sedmem mestu.

SREČANJE UPOKOJENIH OBRTNIKOV - Območna obrtna zbornica 
Krško tudi letos ni pozabila na svoje upokojene stanovske kolege. Poleg 
rednih izletov so se, da nazdravijo novemu letu ter si izmenjajo misli in 
spomine, v začetku januarja srečali v gostilni Žolnir v Kostanjevici. Prišlo 
jih je več kot 60, pomladile pa so jih Vesele Štajerke, ki so krepko dvignile 
razpoloženje. (Foto: T. G.)

Jovsi za turizem in ne za prepire
Tkiristično društvo'Kapele namenja precejšnjo pozornost znamenitemu močvirju Jovsi - Krajina 

v zgibanki in koledarju - Franc Vranetič: “Naše društvo ni politična organizacija”

KAPELE - 1\iristično društvo Kapele ima nekako srečo, saj deluje 
v turistično bogatem okolju. Pod vasjo so Jovsi, obširno močvirje, ki 
so našli mesto tako v ekoloških spisih kot v leposlovju, zato je razum
ljivo tudi zanimanje lokalnih turističnih delavcev.

“Svoje delo usmerjamo v raz
iskovanje in ohranitev močvirna
tega sveta Jovsov, v delo društva 
pa skušamo pritegniti čim več 
mladih. Opravili smo že nekaj 
raziskovalnih nalog o pticah. V 
lanskih počitnicah smo se s pod
mladkom lotili fotografiranja v 
Jovsih in tako je okrog trideset 
udeležencev pod mentorstvom 
Teje Ferlan in zunanjega strokov
nega mentorja Hrvoja Oršaniča 
spoznavalo fotogafijo in lepote 
pokrajine,” je povedal Franc 
Vranetič, predsednik turističnega 
društva Kapele.

Kapelski turistični zanesenjaki, 
sicer zaljubljeni v domačo krajino, 
pripravljajo razstave v različnih

krajih, da bi svoje naravne lepote 
razkrili tudi drugim. “Prav zato 
smo podprli tudi naravoslovnega 
fotografa Hrvoja Oršaniča iz 
Brežic, kije svoje prizadevanje za 
zaščito Jovsov prikazal s fotografi
jami v koledarju Jovsi. Po zgiban
ki je ta koledar nadaljevanje pri
zadevanj za popularizacijo in 
zaščito Jovsov. Koledar, če kdo 
želi videti v njem našo pokrajino, 
je na voljo v knjigarnah, pri Orša- 
niču in v našem društvu,” pojas
njuje predsednik Vranetič.

Turistično društvo bi rado ure
dilo v Jovsih opazovalnico in učno 
pot, za kar so že pridobili nujno 
dokumentacijo in informativne 
table. Pot do opazovalnice in Jov-

Martin Kodrič

šče, na katerem bodo v bodoče 
postavili še eno smučarsko progo 
z nekaterimi spremljajočimi ob
jekti.

Krajevna skupnost bo zgradila 
tudi športnorekreacijsko središče 
z večnamensko stavbo v Velikem 
Mraševem ter športnorekreacijski 
prostor v Malem Mraševem. 
Športnorekreacijska zadeva bo 
tudi tisto, kar naj bi nastalo ob 
vrtini tople vode med Kostanjevi
co in Podbočjem. Vrtina že obsta
ja in v zvezi z njo zdaj iščejo inve
stitorje.

Razvojno zavzetost Podbočja 
naj bi že v slabih dveh letih opa
zili tudi v lokalni obrtni coni, za 
katero zdaj pripravljajo vse po
trebno in v kateri bodo prvi lah
ko začeli graditi leta 1999. Če bo 
obrtna cona spodbudila rast obra
tovalnic in podobnih dejavnosti, 
bo kmetijstvu koristil namakalni 
sistem, ki naj bi ga začeli ob pod-

• Ali lahko naravni biser, imeno
van Jovsi, zatemnijo sence raz
prtij v človeški družbi okrog Jo
vsov? Očitno je senc kar nekaj. 
“Poudaril bi, da je delo turistič
nega društva s strani posameznih 
vodilnih v kraju otežkočeno, saj 
nekateri naši člani dobivajo pri
pombe, daje pripadnost turistič
nemu društvu pripadnost določe
ni stranki. Vendar naše društvo 
ni politična organizacija. Je le 
društvo, ki združuje vse, ki želijo 
delovati na tem področju, poma
ga mladim in si prizadeva ohrani
ti naravne lepote in urediti kraj,” 
poudarja predsednik Vranetič.

se naj bi turistom kazali kot
bodoči vodniki sedanji mladi člani
društva. . ..

L. M.

pori kmetijskega ministrstva gra
diti ob Krki in v rečni bližnji okoli
ci. Tako obrtnikom kot kmetom in 
še komu zraven bosta koristila 
bencinska črpalka in servis za 
kmetijsko mehanizacijo, ki ju 
namerava KS Podbočje zgraditi v 
Malem Mraševem na Križaju. Ali 
bodo na črpalko in servis prihajali 
poleg domačinov mogoče tudi 
Hrvati, se še ne ve, znana pa so 
prizadevanja, da bi na Planini 
zgradili maloobmejni prehod in 
tako odpravili eno od sedanjih 
ovir na že obstoječi cesti med Slo
venijo in Hrvaško. Ko bo maloob
mejni prehod na Planini nared, 
bo ta planinska vas najbrž že 
deležna dihala v znamenju CR- 
POV, saj KS Podbočje namerava 
vključiti vas v ta razvojni projekt.

Ob vsej razvejeni skrbi za raz
voj bodo v kraju Podbočje uredili 
trg. Delajo ga z mislijo, da bi nanj

• Kot je poudaril predsednik 
Martin Kodrič, župan krške obči
ne in občinska uprava izražata 
razumevanje za podboške raz
vojne projekte in tako sodelova
nje se kaže v uresničenih načrtih 
krajevne skupnosti.

sodilo tudi kaj iz nekdanjega 
gradu, kar hranijo nekatere mu
zejske zbirke v Sloveniji.

Podbočje bo v bodoče imelo 
dom za dnevno bivanje in varstvo 
starejših občanov. Dela zanj bo ob 
sodelovanju KS Podbočje, občine 
Krško ter ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve orga
niziral župnik v Podbočju Franc 
Novak, kot je povedal predsednik
Kodrič. , _

M. LUZAR

VODOVOD - Delavci in stroji 
krškega podjetja Kostak v teh dneh 
nadaljujejo gradnjo vodovoda na 
območju Velikega Trna, kar kaže 
tudi naša fotografija. Zdaj polaga
jo cevi (skoraj 6 km) v pretežno 
kamnita tla. Dela, ki jih opravljajo 
v tej gradbeni etapi, bodo stala 28 
milijonov tolarjev. Če se bo nada
ljevalo lepo vreme, bodo dela kon
čali v dobrem mesecu dni. (Foto: L. 
M.)

Brežiško Vino 
nadaljuje 

trgatev
Sardone in laški rizling 

za jagodni izbor

BREŽICE-Podjetje Vino 
Brežice je imelo v vinogradu 
na Drenovcu na Bizeljskem 
ob koncu prejšnjega tedna tr
gatev šardoneja in laškega 
rizlinga. Grozdje, ki so ga 
torej obirali 3 do 4 mesece po 
običajni jesenski trgatvi, je 
bilo zelo zdravo. Iz njega 
bodo Vinovi vinarji pripravili 
jagodni izbor.

V Vinu so sicer so sicer še 
pustili na trtah precej grozd
ja laški rizling, ker upajo, da 
bo vreme v naslednjih tednih 
ugodno za še kakšno poseb
no trgatev. Ugotavljajo tudi, 
da so se dobro obnesle mre
že, ki varujejo grozdje pred 
pticami in ki so jih lani prvič 
doslej napeli v vseh vino
gradih.

SLOVO - V ponedeljek so se svetniki ob koncu seje občinskega sveta 
Brežice pozdravili s kolegom Bogdanom Matjašičem (na fotografiji v sre
dini), ki je prav danes začel delati kot pomočnik okrožnega državnega 
tožilca v> Krškem, potem ko je včeraj prisegel na ministrstvu za pravosodje 
v Ljubljani. Matjašič je bil dozdaj vodja oddelka za upravne notranje 
zadeve v upravni enoti Brežice. V občinskem svetit Brežice je bil do odho
da na tožilstvo podpredsednik odbora za proračun in finance, član odbo
ra za urbanizem in okolje ter predsednik občinske statutarnopravne ko
misije. Kol predsednik slednje je pred časom odstopil, ker je "politika pre
vladala nad stroko in ker nisem več mogel zagovarjati statuta ”. Matjašiču 
so v napitnici ob slovesu izrekli mnogi kolegi iz sveta priznanje za načelnost 
in strokovno znanje. (Foto: L. M.)
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S KADROVNIKI O 
ZAPOSLOVANJU

NOVO MESTO - Predstavniki 
kadrovskih služb novomeških de
lodajalcev so se pretekli četrtek 
sestali z Zavodom za zaposlova
nje. Na posvetu so tudr letos sku
paj pregledali stanje na področju 
brezposelnosti in zaposlovanja, se 
seznanili z zadnjimi novostmi in 
se pogovorili o bodočem zaposlo
vanju. Obe strani najbolj žuli ve
lika neusklajenost med ponudbo 
in povpraševanjem po delavcih.

Po poteh dediščine do zaslužka
Eden redkih skupnih projektov Dolenjske in Bele krajine napreduje - Že prvi turisti 

_____________ • Vključuje se tudi ministrstvo za turizem - Vzorčni primer

NOVO MESTO - Minister za turizem in malo gospodarstvo Janko 
Razgoršek je pretekli teden, potem ko seje seznanil z dosedanjimi 
rezultati turističnega projekta Po poteh dediščine Dolenjske in Bele 
krajine, obljubil, da bo tudi njegovo ministrstvo podpisalo sporazuma 
o projektu. Cela druščina, ki že sodeluje v njem, med drugim tudi osem 
dolenjskih in belokranjskih občin, si od sodelovanja obeta seveda tudi 
finančno pomoč, tako kot že doslej od kmetijskega ministrstva in Cen
tra za promocijo turizma Slovenije.

DOLENJSKI LISTI

PROJEKT POSTAJA VZOREC POVEZOVANJA - "Povezovanje občin 
že daje prve rezultate, čeprav je do končnega uspeha, ko naj bi projekt 
povsem prešel v podjetniške vode, še veliko dela. Poleg promocije bo treba 
poskrbeti tudi za izboljšanje ponudbe, za ureditev najnujnejše infrastruk
ture (če začnemo pri straniščih...), za več prenočitvenih zmogljivosti, ” so 
menili na koordinacijskem odboru (na sliki). Angleški partner v projektu 
je nakazal možnost investicije v kulturni objekt za te namene in zdaj še 
preučuje štiri od 12 predlaganih lokacij. Menda se tehtnica najbolj nagiba 
v prid Staremu gradu pri Otočcu. (Foto: B. D. G.)

Podjetniški center bo povezoval
Minister Janko Razgoršek odprl Podjetniški center Novo mesto in njegove nove prostore 

■ Strokovna in finančna pomoč malemu gospodarstvu - Direktor Andrej Škrinjar

NOVO MESTO - Sredi preteklega tedna je malo gospodarstvo 
novomeške, škocjanske in šentjernejske občine dobilo Podjetniški cen
ter. Projekt za njegovo ustanovitev ter zagotovitev prostorov in opreme 
za delo je vodila Hermina Kastelec, ustanovitelji pa so tri občine ter 
območni zbornici gospodarstva in obrti. Ob otvoritvi prostorov se je 
na Kočevarjevi 1 (bivši Pionir) zbrala vrsta pomembnih gostov, med 
njimi minister za malo gospodarstvo in turizem Janko Razgoršek.

Predsednik OZS Miha Grah je 
opomnil, daje na Dolenjskem ob 
dveh multinacionalkah nujno vz
podbujati vzporeden razvoj malih 
podjetij. Čeprav v zadnjih letih na 
Dolenjskem narašča delež male
ga gospodarestva po številu zapo
slenih in tudi po prihodkih, pa

• Center bo začel z delom po 15. 
januarju, ko se lahko oglasite v 
pisarni osebno ali po telefonu 
372-980. 'L začetkom februarja bo 
nastopil delo tudi direktor j>od- 
jetniškega centra Andrej Škri
njar. V letošnjem letu naj bi cen
ter med drugim oblikoval sveto
valno mrežo, ustanovil garancij
ski sklad ter vodil vse potrebne 
posle v zvezi z državnimi razpisi 
ugodnih posojil.

Novo mesto pri tem zaostaja za 
Slovenijo. Medtem ko je v državi 
na tisoč prebivalcev ustanovljenih 
26 podjetij, jih je na območju 
omenjenih treh občin le 18.

Podjetniški center bo povezo
val podjetnike, obe zbornici, obči
ne ter državne ustanove, ki vpliva
jo na razvoj malega gospodarstva. 
Obstoječim in tudi bodočim pod
jetnikom in obrtnikom bo nudil

strokovno in finančno pomoč. V 
ta namen naj bi še to leto razvil 
svetovalno mrežo za svetovanje 
posameznikom, organiziranje 
delavnic in posvetov. Na centru 
bo mogoče dobiti tudi splošne in 
finančne informacije, še posebej 
tiste o državnih in občinskih raz
pisih ugodnih posojil, pa pomoč 
pri pripravi potrebne dokumenta
cije za razpise, pri pripravi projek
tov in podobnem. Vzpodbujal bo 
tudi programe izobraževanja in 
zanje zagotavljal del sredstev ter 
pomagal podjetnikom in obrtni
kom pri promociji njihove dejav
nosti.

Kot je poudaril direktor repub
liškega pospeševalnega centra za 
malo gopodarstvo Božo Marodič, 
bodo cene storitev v centru sub-

MANJSI IZVOZ
KRŠKO - Po podatkih območ

ne gospodarske zbornice za Po
savje je ta regija v prvih desetih 
mesecih lanskega leta izvozila za 
150 milijonov dolarjev blaga, kar 
je za okrog 10 odst. manj kot v 
enakem obdobju leto poprej.

BORZNI KOMENTAR

Res visoka rast SBI?
Tečaji delnic naraščajo zaradi ocene iz tujine o visoki 
rasti SBI zaradi odpiranja Slovenije za tuja vlaganja

Sredi preteklega tedna so se 
cene delnic ponovno pričele str
mo dvigovati. Do petka smo pri 
najprometnejših že dosegli ravni, 
ki so jih imele v zadnjih dneh de
cembra (Krka nad 22.500, Lek 
nad 32.000 in Petrol nad 20.500 
tolarji). Borzni indeks SBI je 
konec tedna tako dosegel 1427 
točk.

Novo rast tečajev je povzročila 
napoved japonske mednarodne 
investicijske banke Daiwa, da bo 
SBI do konca leta dosegel vred
nost okrog 2.100 točk. To naj bi 
se zgodilo, ker bo Slovenija letos 
zaradi usklajevanja z Evropsko 
unijo ponovno liberalizirala do
tok tujega kapitala in s tem povr
nila zanimanje tujih investitorjev 
za nakupe na naši borzi. Če do 
liberalizacije še ne bi prišlo letos, 
naj bi po teh napovedih borzni 
indeks poraste! “samo ” za četr
tino, približno na vrednost 1750 
točk. Točnost napovedi bo po
trdil čas, do takrat pa bodo trgo
vanje na domači borzi pretresale 
m razveseljevale mnoge, pogosto 
tudi težko predvidljive posebnosti 
naše privatizacije. Med njimi 
morda tudi že dolgo najavljeni 
pričetek trgovanja z delnicami 
pooblaščenih investicijskih družb.

Kako hitro in brez potrebe lah
ko delnice izgubijo nekaj odstot
kov vrednosti, je pokazalo pone
deljkovo trgovanje. Zaradi nove
ga preplaha na azijskih in zahod
nih borzah so pričeli delnice 
panično razprodajati tudi neka
teri domači špekulanti, kar je 
povzročilo padce tečajev od 1,5 
do 3 odstotke. Špekulativni raz
logi so bili tudi v ozadju velikega 
nihanja cene nakupnih bonov 
Banke Slovenije. Pričakovanja 
visoke januarske inflacije so se 
kmalu razblinila, zato je po strmi 
rasti (do vrednosti nad 3.000 to
larjev) cena začela padati in se v 
ponedeljek ustavila pri 2.400 to
larjih.

Povprečni tečaj delnic Inter
europe na prvi dan trgovanja je 
znašal 2.111 tolarjev, vendar tu 
cena še ne daje prave orientacije, 
saj je nanjo najbolj vplivat en 
sam večji nakup po ceni 2.300 
tolarjev, medtem ko so se ostali 
posli sklepali po vrednosti 1.800 
in 1.900 tolarjev.

IZTOK PLUT, 
Dolenjska borznoposredniška 

družba, d. o. o.
Novo mesto 

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

vencionirane. Novonastali center 
ima po njegovem tudi vse možno
sti, da se razvije v regionalni cen
ter. Če bi vse občine v regiji znale 
stopiti skupaj, bi imele še več 
možnosti za pridobitev sredstev 
za razvoj malega gospodarstva.

B. D. G.

Brošura z evropskim logotipom 
je prvi rezultat tega doslej edine
ga regionalno zasnovanega turi
stičnega projekta na podeželju v 
Sloveniji. Skupaj s projektom so 
jo uspešno predstavili na medna
rodnih turističnih sejmih v Lon
donu, Berlinu, Koelnu, Ljubljani 
in drugod. Tri agencije so ponud
bo že dale v svoje programe za 
leto 1999, zanimanje pa se še 
povečuje po vključitvi razstave 
Kapiteljska njiva v ponudbo. 
Izbrane turistične točke je pose
bej zaradi brošure in novega pro
jekta v minulem letu obiskalo 7 
tujih novinarjev, 22 avtobusov s 
skupinami po 30 ljudi in 16 posa
meznih skupin s 5 do 10 turistov.

Turistični proizvod Po’ poteh 
dediščine bodo v kratkem pred
stavili na Internetu, v reviji za 
potnike Adrie Airways in do kon
ca februarja še na CD-romu.

KDAJ BODO ODPRTE
LJUBLJANA - S prvim januar

jem je začel veljati nov pravilnik 
o obratovalnem času za trgovine. 
Ta določa trgovinam redni delov
ni čas od 8. do 21. ure in možna 
dežurstva za trgovine z živili.

Brošuro bodo ob finančni pod
pori Revoza prevedli še v franco
ščino in jo predstavili tudi v tej 
državi, še naprej bodo predstav
ljali projekt na vseh prireditvah, 
kjer sodeluje Center za promoci
jo turizma, in še v tem letu poskr
beli tudi za označevanje turistične 
poti in točk. V prihodnje naj bi se 
bolj približali tudi domačim in 
sosednjim hrvaškim turistom, 
morda tudi nekaterim tradicio
nalnim trgom, kot je nizozemski.
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IŠČEJO
PODJETNIKE Z 

DOBRIMI NAČRTI
BREŽICE - Člani pospe

ševalne mreže za malo gos
podarstvo občine Brežice so 
se v torek, 6. januarja, pogo- 
varjali o vključitvi v program 
mednarodne pomoči Phare, 
IU je je poleg mrež iz Zagor
ja, Lendave in Nove Gorice 
deležna tudi brežiška. Prejš- 
nji teden so občino zato ob
iskali svetovalci, z delom pa 
je začela tudi posebna sveto
valka. Gospodarska in obrt
na zbornica morata čimprej 
sporočiti naslove podjetnik
ov s perspektivnimi projekti 
za razvoj, zato pozivata vse, 
ki imajo take načrte, naj se og
lasijo v eni ali drugi zbornici.

PRIDOBITEV — Minister Razgoršek odprl Podjetniški center 
Novo mesto

POPRAVEK
V tabeli, ki je prejšnji teden po

jasnjevala besedilo o napovedi 
dobičkov iz kapitala, je pri pretipka
vanju prišlo do neljube napake. 
Namesto prodajne cene 19.000 to
larjev smo za 21. junija zabeležili 
ceno 19.700 tolarjev, zaradi česar je 
izračun napačen in bi kdo lahko 
sklepal, da naš sogovornik ne zna 
računati. Za nenamerno napako se 
opravičujemo bralcem in Karlu 
Vardijanu.

Dober izdelek vedno najde kupca
Na to računa družinsko podjetje Pekarna in slaščičarna Ajda z Bizeljskega - Berkovičeva 

sta za novo dejavnost stavila vse premoženje in vse znanje

DRENOVEC NA BIZELJSKEM - V krajih, ki po Sloveniji slovijo 
po najbolj starajočem se prebivalstvu, sta sredi lanskega leta Kristi
na in Slavko Berkovič začela pekarsko in slaščičarsko dejavnost. Ajda 
je družinsko podjetje, v katerem je Kristina našla samozaposlitev kot 
vodja proizvodnje, tehnologija, pekarnarka in slaščičarka, medtem 
ko Slavko skrbi za razvoz izdelkov, za prod jo in marketing. Po nekj 
mesecih trdega dela seje Berkovičevima 300.000 mark vredna naložba 
le začela počasi vračati, vendar zaslužke še naprej usmerjata v proiz
vod jo, za katero imata smele načrte.

ki je zahtevnejše in je zato tudi 
konkurence manj. Slaščice so tudi 
cenovno zanimivejše, vendar

Priprav je bilo veliko, objekt in 
oprema sta terjala dve leti inten
zivnega dela. Berkovičeva sta 
hkrati neutrudno iskala nova zna
nja o tehnologiji v peki ter o pro
daji in jih sproti vgrajevala v svoje 
podjetje. Kot pravita, bi na sredi 
poti zaradi zapletenih papirnatih 
postopkov kar obupala, a ker sta 
v projekt vložila vse premoženje 
in najela kredite, poti nazaj ni 
bilo. “Države so sama usta - če že 
ne nudi finančne pomoči, naj vsaj 
olajša pot ob uvajanju dejavnosti 
in poenostavi postopke!” pravi 
Slavko.

V proizvodnji sta zaposlila še 
enega kvalificiranega peka in v 
kratkem bosta še eno delavko. V 
pekarni spečejo vsak dan 250 kg 
večinoma posebnih vrst kruha pa 
še kakih 400 kosov različnega pe
civa. Poleg tega pečejo mlince, 
potice in za konec tedna še torte 
in kremne rezine po naročilu, za 
šole, ki so med njihovimi stalnimi 
odjemalci, pa seveda priljubljene 
pice, krofe in zavitke z različnimi 
nadevi. Zdaj nameravajo začeti še 
s proizvodnjo testenin.

In komu vse to prodajo danes, 
ko je konkurenca manjših pekarn 
že kar precejšnja? “Na tržišču je 
še dovolj prostora, če je izdelek 
dober in cena solidna. Ajda ima 
možnosti v posebnih vrstah kruha 
(belega pečemo zelo malo) in še 
posebej na področju slaščičarstva,

zahtevajo več dela in tudi več zna
nja, saj mora biti izdelek privlačen 
za oči in hkrati tudi dober. V zad
njih letih sva z ženo intenzivno 
spremljala dogajanje v tej dejav
nosti, ona proizvodno in strokov
no, jaz prodajno in tržno. Tržnih 
poti je kar nekaj,” meni Slavko.

V Ajdi so začeli s klasično po

nudbo trgovinam in večjim odje
malcem, kot so na primer šole, 
razmišljajo pa še o potujoči tr
govini in o odprtju mlečne resta
vracije v enem od bližnjih mest. 
Po izkušnjah Kristine kupci danes 
vse bolj zahtevajo naravne sesta
vine in kakovostne izdelke, za 
katere so pripravljeni plačati tudi 
več. Kristina zato peče pecivo 
brez dodatkov, piškote brez pecil
nega praška in dela torte z rastlin
sko smetano, ob tem pa surovine 
naroča samo pri preverjenih do
baviteljih. “Nudimo zelo širok iz
bor izdelkov in tako tudi testira
mo, kaj kupci želijo,” pravi.

B. DUŠ1Č GORNIK

Posebna komisija Evropske 
skupnosti je dolenjski projekt 
uvrstila med 6 vzorčnih (od 19 
podobnih projektov), ki bodo 
predstavljeni v Bruslju.

B. D. G.

PRVE OBRATOVALNICE 
ZA VAJENCE

BREŽICE -12 obratovalnic na 
območju Območne obrtne zbor
nice Brežice je doslej izpolnilo 
pogoje za izobraževanje učencev 
po vajenskem sistemu. V kratkem 
bo ustrezna potrdila dobilo največ 
delavnic s področja oskrbe in po
pravil avtomobilov, vajence pa so 
pripravljeni sprejeti tudi v obra
tovalnici, ki se ukvarja s termola- 
kiranjem ter mešanjem barv in 
lakov, pa v mizarstvu ter pogreb
nih storitvah in cvetličarstvu.

Razvojni načrti 
brez podatkov
Ali danes kdo sploh natanč

no ve, kako gospodari neka 
regija ? Največ opletamo s po
datki Agencije za plačilni 
promet, ki so vse bolj okrnje
ni in govorijo predvsem še o 
gibanju števila družb, o de
narnih tokovih pa o plačah in 
likvidnosti. Tudi zgovornih de
narnih tokov za regijo v bodo
če, ko bodo usmerjeni tudi 
preko bank, ne bo več mogoče 
slediti. Podatkov o gibanju in
dustrijske proizvodnje za regi
jo sploh ni, in kot kaže, država 
nima posebnega interesa za 
regionalni prikaz statističnih 
podatkov.

Ob taki ugotovitvi bi se mo
rale zamisliti predvsem regije 
in tudi občine, ki snujejo 
dolgoročne načrte za gospo
darski razvoj svojega območ
ja, pri čemer dostikrat računa
jo brez krčmarja. Zanimivo je, 
da posamezna združenja Gos
podarske zbornice Slovenije 
razpolagajo s številnimi infor
macijami, s kupi podatkov za 
svojo panogo, tudi za regije, 
medtem ko so njihove območ
ne podružnice “bose”. Ker gre 
za močan aparat s številnimi 
zaposlenimi, bi gospodarstvo, 
ki ga tudi plačuje, moralo 
zahtevati tudi regijske podat
ke. Vendar se na tem področju 
kljub opozorilom že nekaj 
časa nič ne premakne.

Težko si predstavljamo, 
kako odgovorni snujejo načrt 
dolgoročnega razvoja nekega 
območja, če nimajo pravih in
formacij. Eno takih strategij 
so nedavno pisali za občino 
Novo mesto. Čeprav naj bi jo 
obravnaval in sprejel svet ob
čine, gospodarstvo o predla
gani strategiji skorajda nič ne 
ve. Le na nekem delovnem 
sestanku je bil predstavnik 
zbornice menda nekaj zraven. 
Če sklepamo po tem, si ni 
težko predstavljati, kakšen 
pomen za razvoj občine bo 
imela takšna strategija občine.

B. DUŠIC GORNIK

HRAST BO GRADIL 
V DOLENJSKIH 

TOPLICAH
DOLENJSKE TOPLICE 

- Novomeška obrtna zadruga 
Hrast se pripravlja na eno 
največjih svojih investicij, 
gradnjo apartmajskega na
selja v Dolenjskih Toplicah, 
vredno okoli 10 milijonov 
mark. Gre za gradnjo za trg, 
ki bo trajala okoli 2 leti, prve 
enote pa naj bi kupcem izro
čili že letos jeseni. V naselju 
nad cesto, ki pelje proti Suši- 
cam, je Hrast kupil zemljišče, 
na katerem bodo zgradili 5 
stanovanjskih objektov z 90 
apartmaji s 30 in 45 m2 povr
šine, poslovni objekt ter 
podzemne garaže.

Kristina in Slavko Berkovič “V Ajdi smo začeli s klasično ponudbo tr
govinam in večjim odjemalcem, kot so šole, razmišljamo pa še o drugih 
tržnih poteh, na primer, o potujoči trgovini in o odprtju mlečne restavracije 
v enem od bližnjih mest ” (Foto B. D. G.)

8 DOLENJSKI LIST Št. 2 (2525), IS. januarja 1998



Vinska klet čaka glas iz Amerike
Bo več kot stoletna vinska klet bizeljske šole dočakala obnovo? ■ Ameriški rotarijanci naj 

bi zbrali denar - Šolska zadruga vzgaja za vinogradništvo - Lastna blagovna znamka

BIZELJSKO - V tukajšnji Šolski zadrugi Čriček so zaskrbljeni nad 
nadaljnjo usodo čudovite že nad sto let stare vinske kleti, ki ima med 
drugim tudi znamenita sončna vrata. Klet na Borštu ob nastajajoči 
vinskoturistični cesti se ruši. Je sicer v lasti šole, vendar ta z dejav
nostjo šolske zadruge ne zasluži dovolj za tako veliko naložbo. Po be
sedah ravnateljice šole Vide Najger se morda kleti le obetajo boljši časi, 
čeprav ne kažeta razumevanja zanjo ne občina in ne šolsko ministrst
vo. Za obnovitev so se namreč zavzeli ameriški rotarijanci.

ZAHTEVE REJCEV 
ČRNO-BELEGA 

GOVEDA
GROBLJE PRI DOMŽA

LAH - Društvo rejcev govedi 
črno-bele pasme je poslalo 
kmetijskemu ministru Ciri
lu Smrkolju obširno uteme
ljene zahteve in priporočila, 
ki bi pripomogla, da bi se iz
boljšal sedanji klavrni polo- 
žaj govedoreje. Rejci, orga
nizirani v društvu, zahteva
jo vzpostavitev tržnega reda 
za mleko in mlečne izdelke, 
uvedbo premiranja prvesnic 
v letu 1998, uvedbo denarnih 
podpor pri pridobivanju 
tržnega mleka (za ravninske 
kmetije 20.000, za Kras in 
hribovito območje 35.000, za 
gorske kmetije pa 40.000 to
larjev na kravo), poenotenje 
laboratorijske analize mleka 
z evropsko, zagotovitev do
volj velike črede za odbiro 
bikovskih mater, preverbo 
metodologije in izhodišč za 
kalkulacije cen mleka, pred
lagajo pa tudi uvedbo dodat
ka za koncentracijo proiz
vodnje.

Čriček je od zadnjega oktobra 
dalje vzorčna šolska zadruga. Na 
leto pridela okrog 8 ton grozdja in 
s ponosom gleda na hektar sodob
no urejenega vinograda s pet let 
starimi trtami. V nasadu delajo 
učenci in učitelji, pomagajo pa jim

Z NOVOMEŠKE TRŽNICE
Minuli ponedeljek, ki je bil za ta 

letni čas precej sončen in topel, so 
branjevke na tržnico prinesle že 
čebulček, ki je bil po 500 tolarjev li
ter, kislo zelje in repa je bila po 200, 
fižol po 400 do 500, česen po 500, 
koren, koleraba in redkev po 150 do 
200, repa po 150, cvetača po 300, 
brstični ohrovt po 500, radič po 100, 
čebula po 200, hren po 400, rdeča 
pesa po 200, merica špinače po 250, 
merica motovilca po 200, šopek 
peteršilja po 50,1,51 jabolčnega kisa 
po 200, jajca po 25 do 30, jabolka po 
60 do 90 tolarjev kilogram, hruške 
po 150, liter medu po 800 do 900 in 
steklenička propolisa po 300 tolar
jev.

sejmisca
BREŽICE - Na sobotnem sejmu 

so imeli naprodaj 140 prašičev, 
starih do 3 mesece, 70 v starosti 3 
do 5 mesecev in 20 starejših. Prvih 
so prodali 110 po 460 do 530, drugih 
40 po 330 do 350, tretjih pa 5 po 270 
do 290 tolarjev kilogram žive teže.

Vida Najger

tudi domačini, ki se spoznajo na 
posel, pa kmetijski svetovalci. 
Tako otroke v značilnem vino
gradniškem kraju vzgajajo v nov 
rod vinogradnikov. V nasadu je 
tudi precej namiznih sort trte, 
tako da grozdje vključujejo tudi v

PREDAVANJE 0 
PRIDELOVANJU PESE

NOVO MESTO - V četrtek, 
22. januarja, bo ob 11. pri v 
prostorih Srednje kmetijske 
šole Grm, Sevno na Trški gori 
13, tehnologinja za pridelavo 
sladkorne pese inž. Jadranka 
Prokeš iz Tovarne sladkorja 
Ormož predavala o pridelo
vanju te ekonomsko zanimive 
poljščine. Vse zainteresirane 
obveščamo, da lahko na preda
vanje prinesejo vzorce zemlje 
za analizo založenosti njive, na 
kateri nameravajo gojiti peso, 
z rastlinskimi hranili. Vzorec 
jemljemo s sondo do globine 
20 do 25 cm.

kmetijski nasveti
Sladkorna pesa? Zakaj pa ne?

Pridelovanje sladkorne pese seje razširilo na območje Posavja 
in Dolenjske. Sladkorna pesa je trenutno dohodkovno najbolj 
donosna poljščina in z zagotovljenim odkupom pridelka. Pridelek 
odkupuje Tovarna sladkorja v Ormožu. Transport pa poteka po 
železnici. Vključitev sladkorne pese v kolobar pomeni razširitev 
ozkega poljedelskega kolobarja. Dobro uspeva po žitih, krompirju 
kot tudi koruzi in te poljščine prevladujejo pri nas. Ne prenese 
sama sebe, kot tudi ostale pese ne. Na isto površino se lahko vrne 
po štirih letih.

Za začetek je-pomembna pravočasna priprava tal. Ob setvi 
pripravimo setveno površino do mrvičastin grudic. Pesa zahteva 
trdo posteljico in mehko odejico. To pomeni, da pesi namenimo 
skrbno pripravo tal, kamor sodi tudi gnojenje. Na hektar damo 
okoli 220 kg čistega dušika, 90 kg fosforja, 280 kg kalija. Ne prene
se kislih tal kot tudi ne pomanjkanja bora. Peso gnojimo na pod
lagi analize zemlje, ki jo opravijo v tovarni sladkorja brezplačno. 
Pomanjkanje in pretiravanje z gnojenjem še vpliva na količino in 
kvaliteto pridelka.

Setev opravimo v aprilu, ko se temperatura tal dvigne vsaj na 
8° C. Setev opravimo natančno s sejalnico. Sejemo na medvrstno 
razdaljo 45 cm in v vrsti na 11,6 do 17 cm. Zelo se priporoča se
jati na 17 cm, kjer po normalnem vzniku praktično razredčimo 
vsako drugo rastlino. Tako zagotovimo željeni sklop 75.000 rast
lin na hektar. Po setvi je potrebno pravočasno kemično zatiranje 
plevelov kot varstvo posevka pred boleznimi in škodljivci. 
Običajno se dvakrat zatira proti plevelom in dva- do trikrat proti 
boleznim in po potrebi proti škodljivcem. Po vzniku pese z med
vrstnim okopavanjem preprečujemo zaskorjenost, zapleveljenost 
in izhlapevanje.

Sladkorna pesa zahteva natančnost pri pripravi zemlje, ob
delavi, gnojenju in varstvu posevka. Je delovno in kapitalno 
zahtevna poljščina, zato pa tudi dohodkovno zanimiva.

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

oddeiek Novo mesto

prehrano otrok. Samo minulo je
sen so otroci pozobali 400 kg 
grozdja. Ostalo grozdje prodajo, 
nekaj pa ga tudi stisnejo v mošt in 
pozneje ustekleničijo okrog 120 
litrov vina za posebne priložnosti. 
Ponosni so, da so na bizeljskem 
ocenjevanju vin za svoj prvi pri
delek prejeli srebrno medaljo.

“Mnogi se čudijo ali celo zgra
žajo nad tem, češ kako gredo 
otroci in vino skupaj. Na naši šoli 
otroke vzgajamo tako, da ne bodo 
le dobri pridelovalci, ampak da 
bodo vedeli tudi kaj o kulturi pit
ja. Otroci morajo znati živeti z vi
nom, saj so skoraj vsi doma iz 
vinogradniških družin,” pove rav
nateljica Najgerjeva.

Šolska zadruga Čriček ima 
smele načrte, med drugim tudi

pridelavo vin lastne blagovne 
znamke. Tudi zato bi želeli ohra
niti in obnoviti klet, saj bi v njej v 
spodnjem delu, ki je v zemlji, ime
li vinoteko, medtem ko bi zgornji 
del uredili v prostor za protoko
larne namene, za srečanja, morda 
tudi za kakšno prenočišče. “Po 
predračunu naj bi taka obnova 
stala 35.000 mark. Naše vinograd
ništvo sicer financira samo sebe 
ter daje še nekaj denarja za sofi
nanciranje dodatnih programov 
za učence (npr. plavalni tečaj), da 
razbremenimo starše, in za na
gradni izlet članov zadruge. Žal je 
denarja za obnovo kleti premalo, 
a upamo na najboljše,” je vedra 
Najgerjeva. Po pošti je namreč še 
naprej v stiku z ameriškim doktor
jem manedžmenta, ki je po na
ključju sodeloval pri jesenski tr
gatvi v šolskem vinogradu. Men
da bo s pomočjo ameriškega Ro
tar)' cluba poskušal zbrati denar 
za prenovo kleti, šola pa bi v tem 
primeru rotarijancem ponudila v 
uporabo tudi bodoče zgornje pro
store kleti.

B. DUŠIČ GORNIK

VALENTINA Z ZAJČJE GORE - 
Med pridelovalci šampanjca v 
našem posavskem vinorodnem 
območju so tudi Mastnakovi z Ore
hovega pri Sevnici. Vrhunsko pene
če vino Valentina pridelujejo iz iz
branih belih sort vina po naravni 
metodi dodatnega vrenja v stekleni
ci. Vzorno urejen vinograd in s so
dobnimi predelovalnimi naprava
mi opremljeno zidanico imajo na 
Zajčji gori, od koder je lep razgled 
na Savo in Sevnico. Penina je dobi
la ime po vnukinji prizadevnega vi
nogradnika Ivana Mastnaka oz. 
hčerki sina Zdravka, poznanega 
slovenskega enologa. Penino Valen
tina nudijo v lično opremljenih 
steklenicah in v kartonskih škatlah. 
Na sliki je Ivan Mastnak med ogle
dovanjem usedline na kronskem 
zamašku, ki jo ob koncu zorenja s 
posebnim postopkom odstranijo iz 
steklenice, to pa zatem začepijo s 
plutovinastim zamaškom. (Foto: 
M. Vesel)

EN
HRIBČEK
BOM
KUPIL...

Ureja: dr. Julij Nemanič
Higiena v kleti

Danes se od vina pričakuje, 
da diši samo po grozdju ali 
vinu, da nima nobegega tujega, 
nevinskega vonja niti priokusa. 
Pri vse večji skrbi ljudi za last
no zdravje se pričakuje v živilih 
- in je vino živilo - čimmanj do
datkov (žvepla).

V mnogih vinorodnih deže
lah črtajo (prepovedujejo) ne
katera čistila za vino, ki so bila 
doslej dovoljena. Tudi v Slove
niji smo se že lani načrtneje 
usmerili k naravi in zdravju 
prijaznejši tehnologiji. Ko bo 
dogovorjenih več stališč in 
bodo navodila poenotena, bom 
o tem pisal.

V nemškem strokovnem ča
sopisu sem zasledil zanimive in 
koristne napotke avstrijskega 
inženirja, ki se v višji šoli v 
Klosternenburgu ukvaija s pre
učevanjem urejenosti prostora 
v vinskih kleteh, predvsem 
čistoče.

Pod vzdrževanjem čistoče 
pojmujemo pravočasna, na ust
reznih mestih in z ustreznimi 
materiali odgovorno opravlje
na kletarska dela. Začne se pri 
ljudeh. Okužbe so možne tudi 
z umazanimi rokami. Vsaka 
vinska klet ima svojo “prostor
sko klimo”, zato naj bo zgraje
na in opremljena tako, da se 
čistoča lahko vzdržuje; pomem
bno je, da se v vinski kleti na
haja samo tisto, kar je nujno 
potrebno za posamezno de
lovno sezono. Čistilo za vino, 
na primer, pa vleče nase razne 
vonjave iz zraka, ki niso vedno 
čiste in jih ob čiščenju oddaja v 
vino. Škropiva za vinograde so 
sploh nevarna za skladiščenje v 
istem prostoru, saj s svojimi

vsiljivimi vonji onesnažujejo 
zrak in vino. Žamaški za stek
lenice se radi navzamejo tujega 
vonja in ga oddajo v vino, ko 
steklenico zapremo.

O kletni čistoči odločajo tudi 
materiali, s katerimi zidamo in 
opremljamo prostore. Stene 
naj bodo bele, da se lažje odkri
je umazanija. Čeprav je lepo 
videti kletno plesen “cladospo- 
rium cellare” v obliki “mahu” 
na stenah kleti, se moramo nad 
tem zamisliti. Kletar se tolaži, 
da ima v prostoru ustrezno kli
mo, saj je omenjena plesen zna
menje dobre kletne vlažnosti. 
Danes se dobijo za ugotavljanje 
vlage v kleteh bolj natančni me
rilci - vlagomeri, ki ne pomeni
jo več velikega izdatka.

Tudi tla v zidanicah naj bodo 
iz materialov, ki se lahko očisti
jo in niso podvržena razpada
nju, če so polita z vinom. V raz
pokah se naselijo mirkoorga- 
nizmi, ki povzročajo nastanek 
čudno “kislih” vonjav. Danes so 
dosegljivi za kislino odporni 
materiali za tla. V kleteh se ve
liko pere, razliva voda in os
tanki vina, zato morajo biti na
kloni tal izpeljani tako, da se 
tekočina ne zadržuje na tleh. 
Zaradi čistoče naj bi bilo v kle
teh razen sodov čimmanj lese
nih stelaž in orodij.

Kjer je to izvedljivo, naj bi 
bila lesena vinska posoda v 
posebnem prostoru, jeklene 
cisterne v drugem, zaloga ste
kleničenih vin zopet v svojem 
prostoru. Vsak od navedenh 
treh prostorov ima različne 
zahteve po zračni vlagi, da bi 
zorenje vina potekalo najbolje. 
Prepih ni zaželjen.

(Nadaljevanje sledi) 
dr. JULIJ NEMANIČ

• Večanja kmetij pri nas je poli
tični problem. Nobena od strank 
ne želi dregniti v to, ker ima sko
raj vsak Slovenec nekje košček 
zemlje. Kdor bo pospešil ta pro
ces, bo izgubil glasove volilcev. 
(Jože Hobič iz Nemške Loke pri 
Kočevju)

Sklepi kot odgovor polemikom
S posveta “Meso v prehrani in zdravje” novembra v Radencih, ki je zelo odmevalo 

v javnosti - Bistveno: obe skrajnosti povečujeta človekovo tveganje

Namen posveta je bil, objektivno opredeliti vlogo in pomen mesa za zdravo 
prehrano in seznaniti o tem strokovno in širšo slovensko javnost. Blizu 200 
udeležencev na posvetu kaže na to, da je bila izbrana tematika zanimiva, 
prav tako pa odziv javnih medijev in bralcev, ki so po pričakovanju različno 
reagirali na sporočila posveta. Iz predavanj in vsebinsko zelo pestre razprave 
na posvetu lahko povzamemo nekaj naslednjih ugotovitev in sklepov.

Meso vseh vrst moramo obravna
vati kot osnovno živilo, ker je boga
to z beljakovinami velike biološke 
vrednosti, rudninskimi snovmi, vita
mini B-kompleksa in tudi nekateri
mi esencialnimi maščobnimi kisli
nami, ki jih je treba zagotoviti v nor
malni prehrani zdravih ljudi vseh 
starosti, pa tudi v dietni prehrani 
razen pri redkih posebnih obole
njih. Meso v prehrani ne sme biti vir 
energijsko bogatih maščob, zato je 
treba njihov delež v mesu močno 
zmanjšati. »

Človek je po naravi omnivor (vse- 
jed) in svoje prehranske potrebe 
najlažje in z najmanj tveganja zado
voljuje z normalno pestro prehrano, 
ki vključuje hrano rastlinskega kot 
tudi živalskega izvora. Obe skupini 
živil se glede hranilne vrednosti in 
vsebnosti biološko pomembnih ter 
t.i. zaščitnih snovi dobro dopolnju
jeta. Meso je v normalni prehrani 
potrebno živilo, vendar v zmernih 
priporočenih količinah in dobre ka
kovosti, to je predvsem s čim manj 
maščobami, zlasti nasičenimi.

V prireji mesa kakor tudi v po
nudbi in predelavi je tudi pri nas že 
več desetletij močno očitna spre
memba v smeri prireje in ponudbe 
manj zamaščenega mesa in izdel
kov. Ih razvoj sledi priporočilom 
medicinske in prehranske znanosti 
za zmanjšanje deleža maščob in 
energije v prehrani. Povečuje se po
nudba mesa in izdelkov z manj 
maščobami in z njihovo izboljšano 
kakovostjo oziroma spremenjeno 
maščobnokislinsko sestavo ter z 
manj ali brez aditivov in drugih ne
naravnih posegov v predelavi mesa. 
Upoštevanje novih znanstvenih 
spoznanj na področju humane pre
hrane mora biti trajna naloga proiz
vajalcev in predelovalcev mesa.

Izključevanje vseh vrst mesa iz 
prehrane, prav tako pretiravanje v 
uživanju mesa zmanjšuje pestrost 
prehane in je lahko zdravju škodlji
vo. Obe skrajnosti pomenita tvega
nje, da bo prehrana neuravnoteže
na, ter tako lahko povečata pogost
nost določenih bolezni, ki jih je mo
goče preprečiti z zmernim uživa
njem mesa, povezanim s pestrostjo 
prehranjevanja. Izključevanja mesa 
iz prehrane s prehransko medicin
skega vidika ni mogoče zagovarjati 
in ni priporočljivo, ker je proti 
načelu pestre prehrane, torej proti 
prvemu načelu zdrave prehrane, 
zato ga tudi z vidika znanstveno ute
meljene prehrane nikjer v svetu ne 
priporočajo. Uravnoteženo prehra
no brez mesa je težko doseči in je 
treba imeti tudi veliko znanja o pre
hrani, da se vse potrebe telesa lah
ko zadostijo samo z ustreznim 
izborom rastlinske hrane.

Meso ima v prehrani tudi velik 
gastronomski pomen, saj zaradi 
svoje pestre sestave daje mesnim 
jedem specifične jedilne (senzorič
ne) lastnosti, predvsem videz, meh
kobo, sočnost, vonj in okus, ki se 
harmonično dopolnjujejo s številni
mi nemesnimi jedmi in pijačami, kar 
je zaželjeno tudi s stališča potreb 
človeškega organizma. Pred kulina
rično pripravo je treba meso pravil
no odbrati in pripraviti (odstranje
vanje odvečne maščobe, zorenje) in 
izbrati primerne kulinarične po
stopke priprave. Za zdravje je 
pravilna priprava mesa enako ali 
morda še bolj pomembna kot sesta
va mesa. Pri previsokih tempera
turah (krepko K100° C) in pri 
predolgotr: ““9‘^-topkih priprave 
v mesu • aiajnih Po;- rdljive toksične
sno'-'‘2las“W° 8>' v so zato glede 

.j. Priporočljivi

temperature blažji in časovno krajši 
postopki priprave.

Povprečna poraba mesa na prebi
valca v Sloveniji je primerna in na 
ravni veljavnih priporočil za zdravo 
prehrano.

Dr. BOŽIDAR ŽLENDER 
predsednik programskega odbora 

posveta

OBVESTILO
VINOGRADNIKOM

ŠENTJERNEJ - Društvo vino
gradnikov Šentjernej vabi vinograd
nike na kletarski tečaj (stekleniče
nje vina), ki se bo začel 19. januarja 
ob 16. uri v osnovni šoli Šentjernej. 
Tečaj bo potekal trikrat tedensko s 
skupno 42 urami predavanj pod 
vodstvom priznanih strokovnjakov, 
končal pa se bo z ogledom kleti in 
degustacijo. Prijave v gostilni Maj
zelj v Šentjerneju (tel. 81-014) ali pri 
tajniku društva Darku Bambiču (tel. 
81-388).

j helena mrzlikar gospodinjski kotiček
Izkoristimo čas pomaranč

V zimskih dneh nam poma
ranče pomenijo bogat vir vitami
nov, predvsem vitamina C. Po
marančni sok in tudi lupina (ne- 
škropljena) sta cenjena pri pri
pravi najrazličnejših okusnih 
jedi, kot so mesni zrezki s poma
rančno omako, skutna krema s 
pomarančo, piščančja in zimska 
solata s pomarančo, pomarančna 
marmelada in še mnoge druge.

Za popestritev zajtrka lahko 
pripravimo POMARANČNO 
MARMELADO, za katero po
trebujemo 1,5 kg pomaranč, sok 
dveh limon, 3,5 litra vode, 2,7 kg 
sladkorja in 150 ml viskija. Po
maranče dobro operemo z vročo 
vodo in temeljito obrišemo. 
Vrhnjo oranžno in spodnjo belo 
lupino odstranimo z ostrim no
žem in shranimo. Pomarančam 
iztisnemo sok, ostalo pa grobo 
sesekljamo in damo v posodo z 
debelim dnom. Dolijemo poma
rančni in limonin sok ter doda
mo grobo narezano vrhnjo lupi
no. Belo lupino in pečke zavije
mo v gazo in položimo ostali 
masi zaradi veliko pektina, ki 
pomaga pri želiranju marmela
de. V nepokriti posodi segreva
mo pomarančno maso približno 
2 uri, da tekočina povre na polo
vico. Nato gazo z vsebino odstra
nimo in vmešamo sladkor. Pu

stimo, da masa ponovno zavre, 
in jo kuhamo 20 minut. Ko se 
marmelada zgosti, ji prilijemo 
viski, jo napolnimo v segrete 
kozarce in neprodušno zapremo.

ZIMSKA SOLATA S POMA
RANČO za 4 osebe vsebuje 2 
glavici belgijskega radiča, 4 po
maranče, 12 orehovih jedrc, 3 
žličke olja, 1 žlico jabolčnega 
kisa, 1/2 žličke gorčice, sol in pop
er. Posamezne liste radiča opere
mo, osušimo in z njimi obložimo 
skledo. Pomaranče olupimo in jih 
prečno narežemo na rezine. Te 
položimo na solatne liste in po
tresemo s sesekljanimi orehi. Iz 
danih sestavin zmešamo preliv in 
z njim začnimo solato.

Kot namaz za opečen kruh ali 
palačinke pripravimo SKUTNO 
KREMO S POMARANČO. Za 
4 osebe potrebujemo 300 g sku
te, 150 g sladkorja, 150 g sladke 
smetane, 4 žlice pomarančnega 
soka, 2 jajci, 100 g mešanega 
kandiranega sadja. Skuto gladko 
zmešamo s sladkorjem, primeša
mo smetano, rumenjake in po
marančni sok. Iz beljakov stepe
mo trd sneg in ga rahlo vmešamo 
v kremo. Primešamo še na košč
ke narezano kandirano sadje in 
premešamo. Kremo naložimo v 
kozarce, jo ohladimo in nato 
ponudimo z biskvitnim pecivom.
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Na odru izpričano slovenstvo
150-letnico prve uprizoritve Linhartovega Matička na Slovenskem so v Novem mes

tu počastili z vrsto prireditev - Razstave, gledališka predstava, izid publikacije

KAMBIČ RAZSTAVLJA 
V LJUBLJANI

LJUBLJANA - Danes, 15. janu
arja, opoldne so v Kulturno- infor
macijskem centru Križanke odprli 
razstavo slik Mihaela Kambiča. 
Razstavo sta pripravila Belokranjski 
muzej iz Metlike in Mestni muzej 
Ljubljana, odprl pa jo je metliški 
župan Branko Matkovič.

MAKEDONSKE IKONE 
IN MINERALI

NOVO MESTO - V razstavnih 
prostorih frančiškanskega samo
stana bodo v soboto, 17. januarja, ob
18.40 odprli razstavo ikon Goceta 
Kalajdžinskega in razstavo minera
lov Makedonije. O slikarju bo go
voril publicist Drago Medved, o 
mineralih Miha Jeršek, razstavo pa 
bo odprl veleposlanik republike 
Makedonije v Sloveniji dr. Dimitar 
Mirčev. V kulturnem programu bo 
nastopil ansambel Strune iz Ljub
ljane.

NOVO MESTO - V spomin na dogodek pred 150 leti, ko so na 
praznik sv. treh kraljev v dvorani Kazina novomeški ljubiteljski igral
ci predvsem iz vrst državnega uradništva kot prvi na Slovenskem upri
zorili Linhartovo veseloigro Ta veseli dan ali Matiček se ženi in seje 
Novo mesto s tem dejanjem vpisalo v zgodovino slovenske kulture in 
slovenstva sploh, se je v dolenjski metropoli zvrstilo več prireditev, 
osrednja pa je bila slovesnost v avli Kulturnega centra Janeza TVdine.

V avli so slovesno odprli zbir 
razstav, povezanih z zgodovin
skim dogodkom: razstavo knjiž
nih izdaj Linhartove komedije, 
ilustracij Linhartovih del slikarke 
Melite Vovk, arhivskih dokumen-

sestavinami prežete igre, s katero 
se je v Novem mestu napovedalo 
revolucionarno vretje, kije izbru
hnilo tri mesece kasneje. Matič
kov odrski krst je bil tako veliko 
več kot le krstna gledališka pri
reditev, zapisan bo ostal kot izje
men kulturni in politični dogo
dek, s katerim se je dokazalo pro-

tifevdalno razpoloženje v Novem 
mestu in njegovo slovenstvo.

V kulturnem programu je na
stopil solist Damjan Ristič, ki je 
ob klavirski spremljavi Aleksan
dre Vremšak zapel dva Linharto
va samospeva, nato pa so v nabi
to polni veliki dvorani Kulturne
ga centra Janeza Trdine igralci 
Šentjakobskega gledališča iz 
Ljubljane uprizorili Linhartovega 
Matička v režiji Mileta Koruna.

150-letnico krstne uprizoritve 
je pospremil tudi izid publikacije 
Miloša Jakopca Matičkovi odme
vi leta 1848 v Novem mestu.

M. MARKELJ

Mlade vzgajati za kulturo
Pogovor s predsednikom ZKD Novo mesto Francem Plutom

KETTEJEV VEČER
NOVO MESTO - Literarni 

klub Dragotina Ketteja bo v 
ponedljek, 19. januarja, ob 19. 
uri v počastitev rojstnega dne 
pesnika, po katerem nosi ime 
in čigar ustvarjanje je tesno 
povezano z Novim mestom, 
pripravil kratek literani večer 
Kettejevih pesmi ob vodnjaku 
na Glavnem trgu, nato pa bo v 
Kettejevi sobi restavracije 
Breg Kettejev večer.

Dr. Stane Granda

tov iz revolucionarnega leta 1848, 
barvnih litografij, slik oblačil iz 
Linhartovega časa in gledaliških 
kostumov za Matička. Slovesne 
otvoritve se sicer nista udeležila 
napovedana minister za kulturo 
Jožef Školč in predsednik SAZU 
dr. France Bernik, so pa kar 
številni domačini s svojo udeležbo 
pokazali, da se zavedajo pomena 
davnega dogodka za kulturno 
identiteto mesta. Zbrane je v ime
nu pokrovitelja slovesnosti, Mest
ne občine Novo mesto, pozdravil 
novomeški župan Franci Koncili
ja, publicist in eden od pobudni
kov praznovanj Miloš Jakopec ter 
zgodovinar dr. Stane Granda pa 
sta spregovorila o Linhartu in nje
govem Matičku ter pomenu in 
ozadjih krstne uprizoritve te sicer 
zabavne, a z revolucionarnimi

NOVO MESTO - Na lanski 
programsko-volilni konferenci 
Zveze kulturnih društev (ZKD) 
Novo mesto konec novembra je 
bil za novega predsednika za štiri 
leta izvoljen ljubiteljski igralec in 
režiser prečenske gledališke sku
pine Franc Plut iz Zaloga. Kot 
sam pravi, je ljubiteljska kultura, 
predvsem pa igranje na odru, zanj 
že več kot 30 let ljubezen in bo
lezen obenem. Lani je za priza
devno delo prejel občinsko pri
znanje.

Vlogo predsednika novomeške 
zveze, ki združuje okrog 27 kul
turnih društev treh občin: novo
meške, šentjernejske in škocjan
ske, je Plut vzel zares. Čeprav je 
ljubiteljska kultura pred pomem
bnimi spremembami z ustano
vitvijo sklada in je še mnogo 
nedorečenega, je poln načrtov.

MINISTER V ŠKRIPCIH
KRŠKO - V Kulturnem domu bo 

v soboto, 17. januarja, ob 19.30 Slo
vensko ljudsko gledlaišče iz Celja 
uprizorilo komedijo Rayja Cooney- 
ja Minister v Škripcih za modri 
abonma in izven.

ZLATE PTICE 
PODELJENE

LJUBLJANA - Včeraj, 14. febru
arja, so v Klubu Central slovesno 
podelili nagrade Zlata ptica, ki jih 
namenjajo za izjemne dosežke na 
različnih področjih umetniškega 
ustvarjanja. Prejeli so jih: režiser 
Igor Šterk za film Ekspres ekspres, 
revija Delta za preboj na področju 
ženskih študij, Sonja Porle za poto
pis Črni angel, varuh moj, koreo
grafinja in plesalka Suzana Koncut 
za predstavo Quintet in režiser 
Samo Strelec za oživitev profesio
nalnega gledališča na Ptuju.

Začenja se pot v javnost
Prva samostojna razstava grafičnih del mlade akademske 

slikarke Nataše Mirtič - Podiplomski študij grafike

Akademska slikarka Nataša Mirtič

Neveseli del Ta veselega dne
Kadar zdajšnjost na prazno

vanjih različnih obletnic zadene 
ob preteklost, to ni samo stvar 
spominjanja in slovesnega po
čutja, zadoščenja in potrditev 
trajanja, ampak je to lahko tudi 
trenutek, ko se nam zdajšnjost 
pokaže na drugačen način, kot 
da jo dotik s preteklostjo presvetli 
in razkrije v njenih sicer spre
gledanih potezah.

Pred dnevi je Novo mesto 
doživelo takšen slovesen stik s 
preteklostjo. Spomnili in počasti
li smo častitljivo 150-letnico prve 
uprizoritve veseloigre Antona 
Tomaža Linharta Ta veseli dan 
ali Matiček se ženi, ki je svoj 
odrski krst debelo polovico sto
letja po svojem nastanku in tri
inpetdeset let po smrti svojega 
avtorja doživela prav v dolenjski 
metropoli na pragu revolucionar
nega vrenja leta 1848. Dogodek 
je v poldrugem stoletju pretaka
nja časa zadobil posebno teht
nost in danes ga nedvomno lah
ko uvrstimo med pomembnejše 
trenutke slovenske kulture in 
narodnega ozaveščanja.

In na kaj trkanje preteklih 
časov ob zdajšnjost poleg vsega 
povsem razvidnega in v teh dne
vih tudi javno povedanega in 
zapisanega še opozarja, kaj se 
nam na obličju tega trenutka še 
dodatnega kaže? Ko smo sprem
ljali prireditve in na koncu še

sledili Linhartovemu Matičku, 
kot so ga uprizorili gledališčniki 
Šentjakobskega gledališča iz 
Ljubljane v režiji Mileta Koruna, 
se je najbrž v prenekaterem kul
turno občutljivem meščanu zga
nilo spoznanje, da Novo mesto, 
kulturno središče Dolenjske, ob 
številnih kulturnih ustanovah in 
dejavnostih vendarle nima svoje
ga gledališča, ne ljubiteljskega in 
še manj polpoklicnega, ter je 
tako prava bela vrana med drugi
mi primerljivimi slovenskimi 
regijskimi središči. Mesto, ki se < 
danes lahko pohvali, da je kot 
prvo pred davnimi 150 leti upri
zorilo Linhartovega Matička, 
danes ni sposobno tega dejanja 
ponoviti niti na najbolj ljubitelj
ski ravni ne.

Obletnica torej trka na srca in 
pamet Novomeščanov, naj ven
dar začno razmišljati, kaj vse bi 
ustanovitev denimo polpoklicne
ga gledališča Novemu mestu in 
njegovi širši okolici prinesla, 
kako bi takšna ustanova delova
la spodbudno na različno ust
varjalnost, koliko domačih ta
lentov bi lahko raslo v domačih 
tleh in bogatilo kulturno podobo 
mesta in pokrajine.

Mislim, da bi ob zaresnem 
razmisleku o vsem tem v mestu 
ob Krki lahko kmalu sami zno
va postavili Matička na oder.

Ml MN MARKEU

“Ljubiteljski kulturi je treba dati 
mesto, ki si ga zasluži, saj je to 
množična kultura in podlaga za 
profesionalno. Predvsem mora 
ostati ljudska.” Kot predsednik, ki 
to nalogo opravlja neprofesional
no, vidi veliko težavo v kulturnih 
domovih, ki so potrebni obnove,

NOVO MESTO - Mlada aka
demska slikarka Nataša Mirtič, 
doma s Sel pri Dolenjskih Topli
cah, je naredila prvi pomembnejši 
korak v javnost, ko se je minuli če
trtek, 8. januarja zvečer, v Galeriji 
Luna predstavila novomeškim 
ljubiteljem likovne ustvarjalnosti 
z izborom desetih grafik na svoji 
prvi samostojni razstavi po konča
nem študiju. Z razstavo se doka
zuje kot zanimiva ustvarjalka, ki 
se lahko ponaša z dokaj izrazito 
izdelanim grafičnim likovnim 
izrazom.

Doslej se Nataša Mirtič kot ust
varjalka v javnosti ni dosti pojav
ljala, saj se je bolj kot razstavlja
nju posvečala študiju in ustvarjal
nemu delu. Že v času študija na 
srednji gradbeni šoli v Novem 
mestu se je veliko ukvarjala z li
kovnim ustvarjanjem, pri čemer ji 
je bil v veliko spodbudo in ji je 
pomagal tudi kot osebni učitelj 
akademski slikar Jože Kumer iz 
Dolenjskih Toplic. Pod njegovim 
mentorstvom se je uspešno pri
pravila na sprejemni izpit za vpis 
na Akademijo za likovne umet
nosti v Ljubljani, ko se je po kon
čani srednji srednji šoli odločila za 
slikarstvo kot svoj bodoči poklic. 
Mimogrede zapišimo, da je bilo 
tisto leto 150 kandidatov za vpis, 
sprejetih pa jih je bilo le 15. Mir- 
tičeva je končala študij v rednem 
času in lani uspešno diplomirala 
pri prof. Andreju Jemcu. Vendar 
s tem svoje študijske poti še ni 
končala, saj se je odločila za po
diplomski študij grafike pri 
prof. Lojzetu Logarju.

Za novomeško razstavo, ki je 
pravzaprav prva samostojna raz
stava Mirtičeve, če odmislimo 
razstavo izpred več let v zdravili
šču Dolenjske Toplice, je avtori
ca pripravila manjši izbor jedka
nic z akvatinto, vendar pa razsta
va kljub majhnemu številu grafič
nih del nudi pregled grafičnega 
ustvarjanja mlade umetnice. V 
izboru so grafike od začetka 
njenega študija na akademiji pa 
do najnovejših stvaritev. “Mislim, 
da sem v grafiki bolj kot v slikar
skih prizadevanjih našla svoj izraz 
in da mi grafi, so*" medij ta čas 
bolj ustreza,”** SVoj iz
bor Mirtičeva pojasnjuj

'571 I
M. MARKl

Franc Plut

statusne ureditve lastništva, mno- 
gokje pa jih sploh ni. “Ljubiteljske 
skupine morajo imeti svoj prostor 
za predstavitve svojih dejavnosti, 
morajo pa se tudi bolje organizi
rati in se manj ljubosumno zapi
rati same vase, saj to onemogoča 
dobro delo. Sicer pa menim, da je 
največ potrebno narediti na pod
ročju vzgoje za kulturo, pri čemer 
imajo pomemno vlogo šole in 
druge izobraževalne ustanove,” je 
povedal Plut. Kritičen je do novo
meške kulture.

Od leta 1971 je nepogrešljiv 
igralec gledališke skupine Prečna, 
ki je ena redkih v novomeški 
občini, ki vsako leto spomladi pri
pravi predstavo. Za letos so izbra
li komedijo Valentina Katajeva 
Dan oddiha. Premiera bo febru
arja, spomladi pa bodo z manjšo 
akademijo proslavili še 70-letnico 
ustanovitve prečenskega amater
skega gledališča, ki je bilo lani.

L. MURN

Irena Adamovič in Srečko Matovič

S kulturo poseljena Luna
Pestra razstavna dejavnost v Galeriji Luna - Predvsem 

fotografija in grafika - Domači ustvarjalci

NOVO MESTO - Likovnih 
razstavišč, od stalnih do občas
nih ter od večjih do manjših, v 
dolenjski metropoli in njeni 
okolici pravzaprav ne manjka, 
saj se kakšna likovna razstava 
občasno dogodi že skoraj v 
vsakem gostinskem lokalu, ki 
da kaj nase, vendar pa bi težko 
našli lokal, ki bi se tako zlil z 
galerijsko dejavnostjo, kot seje 
novomeška Luna. Ni naključje, 
da sta njena lastnika in upravi
telja Irena Adamovič in Srečko 
Malovič pred ime lokala napi
sala “galerija”, saj naj bi prav 
razstavna dejavnost dala Luni 
značaj, gradila vzdušje in hkrati 
obogatila kulturno ponudbo 
mesta ob Krki.

Začelo se je pred štirimi leti 
s poletnim gostinskim vrtom ob 
Krki in sposojo čolnov, nada
ljevalo pa leta 1995 z otvoritvi
jo gostinsko-galerijskega pro
stora, s katerim sta Irena in 
Srečko začela uresničevati svo
je načrte o lokalu s stalnimi li
kovnimi razstavami. Irena Ada
movič, po poklicu inženirka ra
diologije, se je v rodno Novo 
mesto vrnila prav z namenom, 
da naredi kaj takega. Njeni 
načrti so se ujeli z razmišljanji 
Srečka Maloviča, samostojnega 
kulturnega delavca, da sama 
nerganja, kako se v dolenjski 
metropoli nič ne dogaja, ne 
prinesejo sprememb, da je pač 
treba kaj narediti. In tako sta se 
kljub pomislekom nekaterih, 
da zadeva ne bo šla, odločila, 
da iz Lune naredita tudi galeri
jo. Zdaj dvomljivcev ni več, v

Luni se že dve sezoni vrstijo li
kovne razstave, bilo je tudi 
nekaj literarnih večerov, malih 
okroglih miz in predavanj.

“Mislim, da sva na pravi 
poti,” pove v imenu obeh Irena 
Adamovič. “Lep je občutek, da 
nama je uspelo nekaj narediti. 
Ne razmišljava več, da bi galeri
jo opustila, kot sva že pomisli
la pred časom, ko je prišlo do 
manjše krize. Samo z razstavno 
dejavnostjo se pač ni mogoče 
preživljati. Navsezadnje pa 
nama ni za to, da bi bilo vse na 
komercialni podlagi. Tega je že 
tako in tako v svetu preveč. K 
sreči imava močno podporo pri 
prijateljih, kot so Rok Jožef, 
Klavdija Kotar, Robi Erjavec, 
Dušan Obradinovič in drugi. 
Na razumevanje pa sva naletela 
tudi na novomeškem sekretari
atu za kulturo in šport.”

V eni razstavni sezoni se v 
Luni zvrsti od deset do petnajst 
likovnih razstav. Predvsem gre 
za fotografske in grafične raz
stave, saj seje kmalu pokazalo, 
da likovna dela, ki niso zašči
tena s steklom, niso prav pri
merna za razstave v gostinskem 
lokalu. In kdo razstavlja v Lu
ni? Lastnika želita, da bi bilo 
kar največ domačih ustvarjal
cev, saj naj bi galerija Luna de
lovala tudi kot spodbuda za 
mlade novomeške likovnike in 
fotografske ustvarjalce, da se 
predstavijo javnosti, vendar se 
ob pomanjkanju domačih ob
časno zatečeta tudi k ustvarjal
cem iz drugih okolij.
M. MARKEU

Baraga kot eden največjih Slovencev
Baragov simpozij v TVebnjem uspel - Prispevki, pretežno zgodovinarjev, bodo še letos 

objavljeni v zborniku ■ Bo Baragov spominski dan trebanjski občinski praznik?

TREBNJE - Celodnevni Baragov simpozij, ki je pretekli petek 
potekal v veliki predavalnici Centra za izobraževanje in kulturo v TVeb- 
njein, je po splošnem prepričanju številnih uglednih razpravljalcev in 
gostov lepo uspel. Predsednik Zveze zgodovinskih društev Slovenije 
doc. dr. Stane Granda seje v imenu organizatorja zahvalil udeležencem 
za tehtne prispevke, kijih bodo še letos objavili v posebnem zborniku, 
še posebej pa se je zahvalil za pomoč trebanjski občini in njenemu 
županu Alojziju Metelku ter Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

Zgodovinarji pa tudi etnolog in 
slavistka so pretekli petek osvet
lili pomen in okoliščine življenja 
in dela škofa Friderika Ireneja 
Barage, čigar 200-letnico rojstva 
so ne le njegovi trebanjski rojaki 
odmevno obeležili lani. Pozorno 
so jim prisluhnili tudi upokojeni 
nadškof dr. Alojzij Šuštar, poslan
ca državnega zbora Janez Mežan 
in Lojze Peterle ter številni posa
mezniki, ki so že precej postorili 
za širšo'predstavitev enega naj
večjih Slovencev, kot je Barago v 
pozdravnem nagovoru poimeno
val trebanjski župan.

Prof. dr. France M. Dolinar je 
spregovoril o Cerkvi na Sloven
skem v Baragovem času, doc. dr.
Stane Granda je slikovito orisal, 
kakšno je bilo v Baragovem času 
Trebnje z okolico, doc. dr. Bog
dan Kolar pa je opisal zgodovin
ske okoliščine začetkov Bara
govega misijonskega dela. Po

BARAGOV SIMPOZIJ - Dr. Fran
ce Baraga, strokovnjak za arhive, 
med govorom na simpoziju. (Foto: 
P. P.)

ogledu dokumentarnega filma Po 
sledovih F. I. Barage, ki se mu je 
ob udeležencih simpozija v tre
banjskem kulturnem domu pri
družila množica trebanjskih učen

cev, je prof. Ivan Nemanič obudil 
še filmski spomin na Barago. V 
drugem delu simpozija je prof. dr. 
Marijan Smolik nanizal poglavit
ne podatke o Baragi in še sedmih 
slovenskih škofih v Ameriki, od 
katerih so štirje prišli v ZDA na 
Baragovo pobudo. Friderik Bara
ga pa je bil prvi, ki je leta 1853 
dosegel škofovsko čast in je po 
petnajstih letih škofovanja v 
Ameriki leta 1868 tudi umrl.

Doc. dr. Darko Friš je orisal 
Baragovo podobo v očeh sloven
skih izseljencev v Severni Ameri
ki, dr. Andrej Vovko pa Barago
vo podobo v delih slovenskih 
zgodovinarjev. Zanimiv je bil tudi 
prispevek prof. dr. Zmaga Šmit- 
ka o najnovejših pogledih sloven
skih etnologov na Baragovo delo. 
Emiljana Pavlin pa je ob koncu 
nanizala, kaj je sodobno Trebnje 
postorilo za ohranitev in obuditev 
dela Barage; od Baragovega spo
minskega dne in pohoda po Bara
govi poti do programa CRPOV 
Knežja vas, kjer je Baragov rojst
ni kraj v gradiču Mala vas vse bo
lje obiskan. Lani jih je občudovalo 
lepote in urejenost Male vasi že

P. PERC
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dežurni 
po ročajo
PO CIGARETE, KONJAK, KA- 

VO - V noči na 8. januar je nekdo v 
Ulici 21. oktobra v Črnomlju vlomil 
v bife in skladišče bifeja, ki je v lasti 
Polenjke Novo mesto. Ukradel je 7 
bsoČ tolarjev, 30 zavojev najrazlič
nejših cigaret, 3 kilograme kave in 
nter konjaka. Škode je za 70 tiso
čakov.

v ŠENTJERNEJU VLOMILI V 
HIŠO - V noči na 11. januar je ne
kdo v Šentjerneju vlomil v stanova
njsko hišo, ki je last J. A., in ukradel 
kovinsko blagajno, v kateri je bilo 
100 mark in 10 tisoč tolarjev. Last
nika je oškodoval za okoli 50 tisoč 
tolarjev.

VLOMIL V OSEBNI AVTO - V 
soboto, 10. januarja, zvečer je ne
znanec na parkirišču na Trgu svo
bode v Črnomlju vlomil v osebni 
avto, last A. M. iz Črnomlja, in mu 
okradel kasete, radia pa ni utegnil 
odmontirati. Škode je za 45 tiso
čakov.

VEČ SAMOZAŠČITE
KOČEVJE - V kočevski občini 

je začel veljati predpis o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesre
čami, ki prinaša to novost, da se 
bodo morale bolj uveljaviti vza
jemna zaščita in pomoč ter samo
pomoč. Strokovne naloge bodo v 
pristojnosti občinskega štaba za 
civilno zaščito, delovalni pa bodo 
tudi krajevni - sektorski štabi. 
Tako odslej v primeru naravnih in 
drugih nesreč prebivalci občine 
Kočevje obveščajo Regijski center 
Ljubljana na številko 112, ki 
pokriva območje te občine 24 ur 
mtdan. V. D.

Je treba vandalizem kar trpeti?
Teraso Anice Hrovatič imajo nekateri sosedi kar za smetišče - Silvestrsko obmetavanje 

z jajci ^Žaljivke, ropotanje, grožnje so še hujše, odkar policija več ne posreduje

NOVO MESTO - Ali bo prevlada močnejših, agresivnejših in br
ezobzirnih postala nekaj, s čimer se mora povprečno umirjeni občan 
sprijazniti in požreti prav vse, kar mu sosed navrže? Anica Hrovatič s 
Seidlove ceste 22 v Novem mestu se s tem ne more pomiriti. Že IS let 
živi v pritličnem stanovanju z izhodom na travo in pobira smeti zgo
raj stanujočih, prenaša žaljivke in grožnje, čisti posvinjane šipe in 
vrata, popravlja ključavnice, se v strahu obrača na policijo, ko v nje
na okna letijo konzerve, palice ali kamni.

Med letošnjimi novoletnimi 
prazniki je Anici, ki kot invalidka 
živi sama, prekipelo. Potem ko je 
mladež začela usklajeno obmeta
vati z jajci njena vhodna vrata in 
okna pri terasi, je poklicala polici
jo. Možje v uniformah so ji zgolj 
svetovali, naj vse lepo pobriše in

ANICA NE BO VEČ ČISTILA - 
Morda je najbolj sporno ravno tako 
nasilje, ki je vsem na očem, a nihče 
nič ne ukrene ali ne more ukreniti. 
Primer Hrovatičeve je le eden od 
mnogih, saj je še precej družin, ki 
morajo prenašati objestnost sosedov, 
še posebej v večstanovanjskih hišah, 
kjer ni nikogar, ki bi naredil red. Na 
fotografiji: Anica Hrovatič pred 
vhodnimi vrati, ki so skupaj z okni 
služila za tarčo pri silvestrskem ob
metavanju z jajci. (Foto: B. D. G.)

UKRADEL 300 KG 
TEŽKO KLADIVO
ŠENTRUPERT - Med 27. 

decembrom in 9. januarjem 
je nekdo s parkirišča pred 
kulturnim domom v Šentru
pertu ukradel pnevmatsko 
kladivo, ki je težko 300 kilo
gramov. S tem dejanjem je E 
K. iz Kamnja oškodovan za 
dobra dva milgona tolarjev.

praznuje naprej, ter se odpeljali. 
Kot pravi, je v zgornjih nad
stropjih takoj nato nastopilo na
vdušenje, ki so mu dali duška z 
množico petard, ki so pokale pod 
njenimi okni.

“Dokler so policisti osumlje
nim vsaj potrkali na vrata, je še 
nekako šlo, toda zadnje leto in 
pol, ko so roke dvignili tudi poli
cisti, postaja vse huje. Lani, ko me 
ni bilo doma, sem bila poleg jajc 
deležna še razbitega poštnega 
nabiralnika in zlomljene ključav
nice. Ker podobno doživlja tudi 
moja soseda tu spodaj, je lani ona 
klicala policijo. Vsak dan sosedje 
od zgoraj na mojo teraso mečejo 
vsakovrstne smeti: od tetrapakov, 
konzerv pa do še bolj nagnusnih 
krvavih vložkov in olagumijev,” je 
pripovedovala vsa ogorčena po 
praznikih.

“Po 15 letih sem se odločila, da 
ne bom več pospravljala. Lani 
sem tri ure drgnila razbita jajca s 
šip. Ne bom jih več!” Ne more 
razumeti, da se vandalizmu ne da 
stopiti na prste. Ker se sama z

VLOM V TRGOVINO 
MERCATORJA

LOŠKI POTOK - V noči od 5. 
na 6. januar je bilo vlomljeno v 
Mercatorjevo trgovino na Hribu. 
Ko to poročamo, še ni znano, 
kolikšna je škoda. Pomočnik 
poslovodje Alojz Car nam je po
vedal, da je tat vdrl spodnja skla
diščna vrata in prišel v pisarno 
poslovodje. Tu je namreč nepre
makljiva nekaj sto kilogramska 
blagajna, zato se je zadovoljil z 
drobižem, ki ga je našel v registr
skih blagajnah. Očitno pa bo večja 
škoda zaradi odnesenih cigaret. 
Morda si je tat postregel še s 
kakšno steklenico pijače in še s 
čim. Car zanika govorice, daje tat 
našel izkupiček silvestrovanja, ki 
gaje priredilo Turistično društvo.

A. K.

njim noče sprijazniti, med storil
ci ni priljubljena. Trdi, daje zara
di sosedov morala zamenjati tudi 
telefonsko številko za tajno. Ne
koč ji je eden izmed njih zagrozil 
kar z bajonetom. “Obvestila sem 
policijo, a menda ne morejo nič, 
ker me ni zaklal! Spet drugič sem 
prižgala luč, da bom večerjala, ko 
so začeli metati v šipe palice in 
kamne.”

Policisti so na njen klic menda 
samo svetovali, naj ugasne luč in 
gre spat. Tako ženska, ki živi sama 
in zaradi invalidnosti v pritličnem 
stanovanju, ne sme prižgati luči, 
da bi v miru večerjala, ne more za 
več dni od doma in ne stopiti na 
svojo teraso. Vse zato, ker nekate
ri menijo, da v demokraciji in svo
bodi lahko počno, kar jih je volja, 
in jih pri tem jih nihče ne ustavi.

B. DUŠIČ GORNIK

V NOVO LETO S 
POŠKODOVANIM 

SLUHOM
VIHRE - Prvega dne nove

ga leta sta se v zdravstvenem 
domu v Krškem zaradi hu
dih poškodb ušesnih bobni
čev oglasila 25-letni Franc J. 
in 20-letna Cvetka J. z Viher. 
O tem obisku v zdravstven
em domu je zdravnica obve
stila policiste, ki so raziska
li ozadje poškodb. Ugotovili 
so, da sta se poškodovana vr
nila s silvestrovanja okoli 5. 
ure zjutraj, z njima pa je pri
šel tudi sosed, 22-letni Si
mon P. Franc je skozi priprto 
okno iz kleti, v kateri je imel 
napolnjene jeklenke s kisi
kom in acetilenom, potegnil 
gumijaste cevi z gorilcem in 
s plinom napolnil črno 30-ki- 
logramsko polivinilasto vreč
ko za smeti. Pri polnjenju 
vrečke, ki jo je držal v rokah, 
je prišlo do močne eksploz
ije, zaradi katere je na stano
vanjski hiši počilo pet stekel 
na oknih. Franc in Cvetka 
sta dobila poškodbe bobniča 
in opekline po nogah, Simon 
pa je ostal na zdravljenju v 
novomeški bolnišnici.

Pozor, radar!
“Voznike, ki se peljejo po 

magistralni cesti od Novega 
mesta proti Krškemu, obve
ščamo, da je pri odcepu za 
Krško radar. Previdnost torej 
ne bo odveč, ’’ je pred dnevi 
voditeljica ene od dolenjskih 
radijskih postaj resno in od-

v Žabji vasi in še kje. Iz tega

čas spustite nogo s pedala za 
plin, da ne boste s svojim de
narjem polnili policistov moš
njiček. Je torej namen sporoči
la, ki krajevno in časovno do
loča radarsko kontrolo, s tem 
dosežen?!

V družbi, ki je zaradi neust
rezne kaznovalne prometne 
politike naravnana k množič
nim kršitvam, so takšna opo
zorila voznikom le še priliva
nje olja na ogenj in v potuho 
brezobzirnim voznikom. Pri 
tem sicer ne mislimo na opo
zorila, ki voznike obveščajo na 
širše območje ali ceste, kjer naj 
bi radar meril hitrosti. Doka
zano je namreč, da imajo takš
na opozorila tudi pomembno 
preventivno vlogo.

Slovenija je, kar se varnosti 
v cestnem prometu tičej na 
samem evropskem repu. Števi
lo mrtvih se zadnja leta sicer 
zmanjšuje, a za več kot polovi
co primerov smrti na naših 
cestah je kriva prav hitrost. Že 
leta čakamo na nov zakon, ki 
naj bi prinesel več reda na 
naše ceste, čeprav tudi od tega 
ni pričakovati čudežev. In us
pehov ne bo vse dotlej, dokler 
bomo postavljali na tehtnico 
prizadevanja za večjo varnost 
in zaščito tistih, ki z namernim 
kršenjem predpisov ogrožajo 
ne le svojih, pač pa tudi naša 
življenja.

T. GAZVODA

torej sledi sklep: če se že peljete 
proti “radarski zasedi”, pravi

ločno obvestila poslušalce. Pa 
to ni bil edini primer. Tako so 
poslušalci redno obveščeni, če 
je radar pri trgovini na Drski,

VINJETE NA POŠTAH
Vinjete za vse vrste vozil, ki so 

obvezne na avstrijskih hitrih in 
avtocestah, lahko kupite tudi na 
desetih poštah poslovne enote 
Novo mesto, in sicer v Brežicah, 
Črnomlju, Dobovi, Jesenicah na 
Dolenjskem, Krškem, Metliki, 
Novem mestu, Sevnici, Šentjer
neju in Trebnjem.

po dolenjski 
deželi

Kot kaže, je pretekle dni 
po naših cestah spet vozilo 
precej vinjenih voznikov, ki so 
povzročili policistom kar 
nekaj preglavic. O njih poro
čajo iz Šentrupertat Škrjanč, 
Lešnice in tudi iz Črnomlja. 
• Tako sov sredo policisti v 
Kolodvorski ulici v Črnomlju 
kontrolirali promet. Mimo
njih seje pripeljal 23-letni M. 
S. iz Črnomlja, ki je kljub
znaku policista, naj ustavi, še 
z večjo hitrostjo odpeljal 
naprej. Policisti so ga uspeli 
ustaviti v Cankarjevi ulici in 
z alkotestom so ugotovili, da 
je imel v izdihnjenem zraku 
1,57 promila alkohola. Ker se 
je v postopku s policisti ne
dostojno vedel, so ga pridrža
li, zagovarjati pa se bo moral 
tudi pri sodniku za prekrške. 
• Ilegalci kljub nižjim tem

peraturam ne mirujejo. Tako 
sta dva Bosanca na polju 
med Slovenijo in Hrvaško 
pred dnevi ilegalno prestopi
la državno mejo. Namerava
la sta priti do Mokric, kjer sta 
jih čakala dva kolega, ki sta 
mejo prestopila normalno na 
mejnem prehodu Obrežje. 
Na njihovo nesrečo so jih pri 
tem opazovali policisti, ki so 
avto z ilegalci ustavili na 
Čatežu. Zadnjo besedo je 
imel sodnik za prekrške.

SKUPAJ
PROTI

POKLIČITE !
OSTALI BOSTE ANONIMNI

Mladeniči o prodaji heroina ne vedo nič!
0 prodaji 150 gramov heroina, v kateri je sodeloval tajni sodelavec policije, na sodišču ■ Albin Božičnik: “Vse obtožbe 

zoper mene so laž!” - Postopek prevzela skupina državnih tožilcev za posebne zadeve - Vpleten prijatelj policist?

KRŠKO - 150 gramov heroina za nepoznavalca sicer ne pomeni veliko, 
a glede na to, da bi ta količina zadostovala za okrog 7.000 ljudi (ali 250 
razredov otrok!), ki niso vajeni mamil, je zadeva resnejša. Mamila so prav 
v Posavju vse večji problem - pred mesecem dni 23-letni Brežičan umrl 
zaradi predoziranja s heroinom - prodaja pa postaja vse bolj organizira
na. Zato je zadevo prvič v Posavju vzela v roke skupina državnih tožilcev 
za posebne zadeve iz Ljubljane.

Ta skupina obravnava še eno 
zadevo - sum, da je Albin Božičnik, 
ki naj bi bil vpleten tudi v prvi 
zadevi, organiziral prodajo mamila 
iz zapora, ko je prav tako zaradi 
mamil (na njegovem dvorišču so 
našli zakopan kilogram heroina) že 
prestajal zaporno kazen.

Tokrat so se na zatožni klopi 
znašli 27-letni Mihael Glogovšek iz 
Artič, 28-letni Robert Bogovič iz 
Arnovega sela in 31-letni Albin 
Božičnik iz Brežic zaradi suma, da 
so se združili za neupravičeno pro
dajo mamil, ter 23-letni Aleš Frece 
iz Brežic, ki naj bi kot policist zlo
rabil osebne podatke pri preverja
nju registrske številke avtomobila, s 
katerim se je vozil navidezni kupec.

Na glavnem zaslišanju, kije bilo 
prejšnjo sredo, so vsi zanikali vple
tenost: Mihael in Robert nista vede
la, da gre za mamilo, Aleš je zaradi 
Mihaelovega strahu, da ga zasleduje 
neki avto, le preveril njegovo regi
strsko tablico, ni pa brskal za identi
teto lastnika avta, Albin pa je bil dva 
najbolj kritična dneva, ki se mu 
očitata, na morju, kar dokazuje tudi 
z računom hotela v Opatiji ter dve
ma pričamo, ki lahko potrdita nje
govo prisotnost v Opatiji oziroma v 
Poreču.

Očitki obtožnice
Obtožnica Božičniku očita, da se 

je 29. julija zvečer pred gostilno 
Slovenec v Pohanci sestal z navi
deznim kupcem in mu ponudil v

odkup heroin po 55 mark za gram, 
pri čemer je najmanjša količina 50 
mark, mu izročil vzorec heroina in 
se z njim za naslednji dan dogovoril 
za prodajo 50 gramov mamila. Do 
prodaje je prišlo trikrat: 30. julija, 
20. avgusta in 10. septembra (vsakič 
po 50 gramov, za kar je moral kupec 
odšteti vsakič po 2.750 mark), pro
dajo pa naj bi po ugotovitvah krimi
nalistov izvršil njegov prijatelj Ro
bert Bogovič.

Aleš Frece naj bi kot policist na 
mejnem prehodu Obrežje izkoristil 
geslo za dostop do računalniško 
vodenih osebnih podatkov MNZ, 
saj naj bi preverjal lastništvo avto
mobila in tudi lastnika avta - navi
deznega kupca, ki je bil tajni poli
cijski sodelavec. Do tega bi bil 
upravičen le, če bi se oseba gibala na 
območju mejnega prehoda. Ti po
datki so varovani po zakonu o varst
vu osebnih podatkov in po pravilni
ku o določanju in varovanju zaupnih 
podatkov. Tako dobljene informa
cije naj bi, kot mu očita obtožnica, 
preveril na prošnjo Glogovška, ki 
naj bi mu povedal, da oseba obstaja 
in zato ni sumljiva.

“Vse čista laž”
Albin Božičnik je zanikal vse, 

česar ga bremeni obtožba. Ker naj 
bi ga med drugim bremenil tudi 
telefonski pogovor, v katerem se je 
s prijateljem pogovarjal o prodaji - 
policija se je namreč na podlagi 
odredbe sodišča v skladu z Zakoni

kom o kazenskem postopku RS 
poslužila več posebnih metod in 
sredstev - je povedal, da sta se pogo
varjala o nekem materialu, ki naj bi 
ga pripeljal iz tujine, ne pa o mami
lih, s predplačilom pa bi se izognil 
zapletom.TUdi za dva zanj najbolj 
obrememenjujoča datuma ima ali
bi. Obtožba mu namreč očita, da se 
je 29. julija sestal z navideznim 
kupcem, a v obrambo je predložil 
originalni račun hotela Istra v Opa
tiji, kjer je bil od 28. julija do 4. av
gusta. To naj bi potrdil tudi prijatelj 
iz Hrvaške, ki bo zaslišan v nadalje
vanju dokazovanja. 20. avgusta naj 
bi bil v Poreču, kjer naj bi njegov pri
jatelj praznoval rojstni dan. Tildi 
slednji bo zaslišan kot priča, da pa 
Božičnika res ni bilo doma, je obraz
ložil tudi z dejstvom, da je prav tiste 
noči njegovi mami zgorela hiša, kar 
je on zaradi odsotnosti izvedel šele 
ob enajstih dopoldne.

Nič o tretji osebi
Mihael Glogovšek je povedal, da 

je nekomu - imenoval ga je tretja 
oseba, a o imenu ni hotel govoriti, 
ker “hoče imeti mir” - posodil 
10.000 mark, ki naj bi jih dobil vrnje
ne v tednu dni. Tretja oseba naj bi 
mu znesek, ki je Mihaelu pomenil 
veliko, saj predstavlja njegov enolet
ni zaslužek, vrnil, takoj ko bo Miha
el zanj “nekaj naredil”. “Če tega ne 
bi storil, denarja nikoli ne bi dobil 
nazaj. A kljub temu ga nisem dobil, 
niti za uslugo nisem bil plačan," je 
dejal Glogovšek. Sicer pa je zanikal, 
da bi se z Božičnikom posebej sesta
jal ali se pogosto družil. Da je bil v 
paketih heroin, je izvedel šele na 
policiji.

Pakete je res predal Bogovič, saj 
sta bila prijatelja in Glogovšek je 
Bogoviča večkrat prosil za kakšno

uslugo. “Sicer pa ne on ne jaz nisva 
vedela, zakaj v zadevi sploh gre,” je 
dejal Glogovšek. Ta prizna, da je 
Freceta prosil, da bi preveril števil
ko avtomobila, ki se je večkrat pe
ljal za njim in tudi stal na parkirišču 
ob njegovi gostilni, tako da ga je bilo 
že kar strah. Kot pravi Glogovšek, 
je Frece rekel le, da “s to zadevo ni 
nič narobe”, ni pa mu nikoli zaupal 
kakšnih službenih zadev ali policij
skih podatkov.

Bogovič je pred 5-članskim sena
tom, ki mu je predsedoval sodnik 
Miloš Medved, dejal, daje Božični
ka sicer poznal, nista pa se družila. 
Na vprašanje, zakaj je ob aretaciji in 
pred preiskovalnim sodnikom ome
njal vpletnost Božičnika, pa je rekel: 
“Ob aretaciji sem bil tepen, polici
sti so me zrušili na tla, mi en zob 
zbili, enega okrušili in od mene za
htevali priznanje, daje vpleten Bo
žičnik. V takšnem prisilnem polo
žaju bi rekel, daje bil zraven še kdo, 
celo Milan Kučan,” je dejal Bogovič 
in dodal, da so mu tudi na policiji 
rekli, da mora reči, da je zraven 
Božičnik, zato je tako govoril tudi 
pred preiskovalnim sodnikom, saj 
ga je bilo strah, da bo od policistov 
ponovno tepen, ker še ni bil nikoli 
v podobnem postopku, namreč ni 
vedel, ali se bo po zaslišanju moral 
vrniti na policijo. Na tokratni glav
ni obravnavi je povedal, da o vplete
nosti Božičnika ne ve nič, govoril pa 
je o tretji osebi, ki jo pozna le na vi
dez. Na vprašanje, kdo gaje 30. juli
ja poslal pred lokal Alf, ni hotel 
odgovoriti.

Frece je dejal, da se je ob pogo
voru z Glogovškom, ki mu je govo
ril, da ga nekdo zasleduje, čutil 
dolžnega, da preveri avto, in dodal, 
da ni zlorabil gesla ali podatkov.

“Učili so me, da je policist v službi 
24 ur. Če hočeš nekaj storiti, mora 
biti podan sum, in to so bile zame 
Glogovškove besede o ogroženo
sti,” je dejal. Ker ni odkril nič poseb
nega, zadeve ni prijavil naprej. Sicer 
pa policistom ni znano tajno delo 
policijskih sodelavcev.

Previdnost tajnega sodelavca
Kot priča je bil zaslišan tudi na

čelnik uprave kriminalistične službe 
UNZ Krško Sašo Jejčič, saj mora 
ostati identiteta tajnega sodelavca 
skrita, s tem pa so zaščiteni tudi 
ostali sodelavci. Jejčič je opisal do
gajanje, očitano v obtožnici in med 
drugim povedal, da se je Božičnik 
sestal s tajnim sodelavcem policije 
29. julija (ta je za Božičnika izvedel 
preko nekega Steva, ki mu je dejal, 
da Božičnik išče nove kupce za he
roin). Božičnik mu je povedal za 
pogoje, med drugim tudi to, da je 
pod nadzorom policije in da zato 
mamilo zanj prodajajo znanci. Na- 
sledenjega dne se je tajni sodelavec 
policije sestal z Božičnikovim pri
jateljem, ki se je predstavil kot 
Miško, in mu povedal, da ga pošilja 
Božičnik. Komunikacijo med Božič
nikom in Glogovškom so kriminali- 

_sti odkrili s kontrolo telefonov. 20. 
avgusta naj bi Bogovič tajnemu 
sodelavcu ponudil v odkup kilogram 
in pol heroina, vendar bi lahko tako 
velik posel opravil le Božičnik.

25. avgusta je moral tajni sode
lavec Bogoviču pokazati tudi oseb
no izkaznico. Bogovič naj bi na 
sestanku 4. septembra tajnemu 
sodelavcu ponujal v prodajo celo 
300 gramov heroina, večjih količin 
pa si ne upa prodati, ker ga je strah, 
da za takšnim nakupom stoji polici
ja. 6. septembra je bil govor o 250 
gramih heroina, a do prodaje ni 
prišlo, ker je Bogovič želel denar 
vnaprej.

O Frecetovem delovanju je Jejčič 
povedal, da so bili z ministrstva za 
notranje zadeve obveščeni, da ne
kdo preverja zaščitene podatke,

preverjanje pa je bilo vidno tudi iz 
računalniškega izpisa. Sicer pa zo
per Freceta teče disciplinski posto
pek.

Božičnikov zagovornik je Jejčiču 
očital, da nimajo materialnih doka
zov, na primer fotografij, ki bi bile 
ob sedanji moderni tehniki mogoče. 
Ta je povedal, da so sledenje vzpo
stavili šele 25. avgusta zaradi nevar
nosti kompromitacije tajnega sode
lavca, osumljeni pa bi lahko zaznal 
aktivnosti policije, sicer pa je dejal, 
da so prekupčevalci vse bolj previd
ni in izurjeni - Božičnik naj bi tajne
ga sodelavca pri prvem kontaktu 
pretipal, če je mogoče ozvočen.

• Sojenje zoper četverico se bo še 
nadaljevalo, saj so tako tožilka kot 
zagovorniki obtoženih predlagali 
dodatne dokaze. Preverili bodo 
račun hotela v Opatiji, zaslišali dve 
priči, s katerima naj bi bil Božičnik 
kritična dneva, pogledali bodo za
vitke mamil in pridobili natančnej
šo analizo tega mamila. Predlogu, 
naj bi Albina Božičnika spustili iz 
pripora, senat ni ugodil, sicer pa sta 
Božičnik in njegov odvetnik prav 
zaradi pripora vložila ustavno pri
tožbo.

Sicer pa so se v tej akciji policisti 
poslužili kar nekaj posebnih metod 
in sredstev. In kako so 29. julija ugo
tovili identiteto Božičnika, ko naj bi 
bil ta na morju? “Tajnemu sode
lavcu je Stevo povedal, da gre za 
Božičnika, kriminalisti so navidez
nemu kupcu pokazali njegovo sliko, 
tako ga je prepoznal; na sestanku se 
je Božičnik predstavil kot Bine, 
pripeljal pa se je z avtom, ki ga je 
takrat uporabljal. O tem sestanku 
govori tudi posnetek telefonskega 
posnetka med Glogovškom in Bo
žičnikom, kjer je v šifriranem pogo
voru (govorila sta o prodaji golfa) 
beseda tekla o prodaji heroina.” 
Jejčič je izključil možnost, da bi se 
tajni sodelavec zmotil pri prepoz
navi osumljenega.

A. A.
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SEVNISKI KARATEISTI 
SREBRNI V MURSKI 

SOBOTI
MURSKA SOBOTA - Na med

narodnem turnirju v Murski Soboti 
so se slovenski karateisti zelo dobro 
odrezali. Sevničani Marko Stopar, 
Darijan Tabak in Denis Orač so v 
katah osvojili srebrno kolajno, 
Marku Stoparju se je kolajna za las 
izmaknila in je končal na nehva
ležnem 4. mestu. V športnih borbah 
do 70 kg je bil Trboveljčan Miha 
Kovačič tretji Idrijčan Miha Božič 
pa je v športnih borbah do 75 kg 
priboril Sloveniji tudi edino zlato 
medaljo. Na 3. mestu so pristali tudi 
kadeti in mladinci: Slovenija I (ka
deti Denis Orač, Miha Kovačič, 
Miha Božič, Darko Zarič - Maribor, 
Jernej Simerl - Trbovlje in Miha 
Valenčak - Oplotnica), Slovenija III 
(mladinci Damjan Fila in Sašo Vaš 
- Krško, Matjaž Končina, Grega 
Jančič in Rok Gajšek - vsi Žalec).

P. P.

Polzeljani za Krko ravno pravšnji
Pomembna zmaga košarkarjev Krke v boju za četrto mesto ■ Najboljša sodnika izključila 
izgrednika in pomirila živce - Krčani niso izkoristili zadnje priložnosti za drugo zmago

NOVO MESTO, KRŠKO - Okoli 1500 gledalcev je v soboto v novomeški 
športni dvorani, ki je sicer z zamudo za obema košema dobila dodatne 
sestavljive tribune, videlo vrhunsko košarkarsko predstavo, kakršne so si 
obetali, ko seje novomeško košarkarsko moštvo uvrstilo v 1. A-ligo. Če je 
bilo moštvo Uniona Olimpije za Novomeščane premočan nasprotnik, so bili 
Polzeljani, ki že nekaj let sodijo v sam vrh slovenske košarke, Novome- 
ščanom ravno pravšnji nasprotnik.

Tekma je bila pomembnejša za 
Novomeščane, ki si prizadevajo os
vojiti četrto mesto, kot za Polzelja- 
ne, ki so si tretje mesto na lestvici 
tako rekoč že zagotovili, kaj več pa 
v rednem delu prvenstva ne morejo 
doseči, saj sta Pivovarna Laško in 
Union Olimpija letos razred zase. 
Temu primerno je bil živčen že 
začetek srečanja, ki gaje s piščalko 
v roki vodil najboljši slovenski 
sodniški par Iztok Rems in Sašo 
Pukl. Novomeščani so tekmo začeli 
bolje in vodili z 8:5, a so jih Polze
ljani kmalu ujeli in povedli s 15:13. 
Sredi polčasa je trener Kovinotehne 
Savinjske Boris Zrinski poslal na 
igrišče 202 cm visokega Veljka 
Petranoviča, znanega po stalnem 
izzivanju. Očitno je bilo, da so gost
je hoteli živčnost pri domačih igral
cih vzpodbuditi do te mere, da bi 
prišlo do izgreda, kar jim je tudi 
uspelo. Petranoviču sicer ni uspelo 
spraviti s tira ponavadi najbolj 
živčnega novomeškega košarkarja 
Matjaža Smodiša, pač pa mu je

POTAPLJAČI ODPRLI SEZONO - V soboto, 10. januarja, so slovenski 
potapljači, kot je že v navadi, s potopom v zimsko hladno in letos tudi 
prosojno čisto Krko na Loki v Novem mestu odprli novo sezono. Tokrat 
so člani novomeškega Kluba za podvodne aktivnosti imeli v gosteh kar 50 
potapljačev iz sedmih slovenskih društev. Zaradi dobre vidljivosti pod vodo 
in prijetno toplega vremena nad vodo pa je bil tokratni prvi potop več kot 
le namakanje v ledeni vodi. Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto 
namerava tudi letos pripraviti ekološko - čistilno akcijo “Krka izvir - izliv’’, 
s katero so v minulih letih že precej očistili dno reke Krke in veliko pripo
mogli k večji ekološki zavesti ljudi, ki živijo ob njej. Eden najstarejših članov 
domačega kluba Nenad Mangotič (na sliki) se je potopi! v opremi, s 
kakršno so se potapljali pred dvema desetletjema, ko je on naredil svoje 
prve potope.

moi umi imun
KOŠARKA

1. A-liga, 18. krog - KRKA : 
KOVINOTEHNA SAVINJSKA 
68:65 (45:37); KRKA: Jevtovič 6, 
Samar 20, S. Petrov 11, Smodiš 9, 
Stipaničev 4, Plevnik 2, Stevič 16; 
KOVINOTEHNA SAVINJSKA: 
Jagodnik 21, Horvat 16 itd. 
KRŠKO: KRAŠKI ZIDAR 86:104 
(40:49); KRŠKO: Kovačevič 10, 
Ogorevc 13, Murovec 10, Krajcar 
21, Rozman 9, Boh 2, Vukič 21; 
KRAŠKI ZIDAR: Lazarevski 26, 
Vuksanič 22 itd.
LESTVICA: 1. Union Olimpija 
34, 2. Pivovarna Laško 34, 3. 
Kovinotehna Savinjska 30, 4. 
Krka 28,5. Helios 28,6. Postojna 
27, 7. Slovan 26, 8. Zavarovalni
ca Maribor 25,9. Maribor Branik 
25, 10. Kraški zidar 25, 11. Idrija 
23, 12. Krško 19.
V soboto, 17. januarja, se bosta 
Krka in Krško pomerila v Novem 
mestu.

ODBOJKA
1. A-liga, 2. del, 1. krog, moški 
ŽUŽEMBERK: SALONIT AN 
HOVO 0:3 (-5, -4, -4); 2. krog - 
ŽUŽEMBERK : GRADIS MA
RIBOR 0:3 (-6,-10, -6); 
LESTVICA: 1. Salonit Anhovo 4,
2. Fužinar 4,3. Gradis Maribor 4, 
4, Olimpija 2, 5. Pomgrad 2, 6.

Bled 0 (1:6), 7. Žužemberk (0:6), 
8. Kamnik 0 (0:6).
V soboto, 17. januarja, bodo 
Žužemberčani igrali v gosteh z 
Olimpijo.
1. A-liga, 2. del, 1. krog, ženske - 
TPV NOVO MESTO : KEMI- 
PLAS KOPER 3:0 (4, 6, 8); 2. 
krog - TPV NOVO MESTO : 
INFOND BRANIK 0:3 (-4, -5, -
3);
LESTVICA: 1. Infond Branik 2,
2. Sobota 2,3. Krim 2,4. Zavaro
valnica Maribor Ljutomer, 5. 
Kemiplas Koper, 6. TPV Novo 
mesto 2, 7. Marsel Ptuj 2, 8. 
Gostišča Štorman 0.
V soboto, 17. januarja, bodo 
Novomeščanke igrale v gosteh z 
Zavarovalnico Maribor Ljutome
rom.
1. B-liga, 2. del, 1. krog, moški - 
KRKA : HOTELI SIMONOV 
ZALIV IZOLA 3:0 (8 6, 7); 
TERMO LUBNIK : KOČEVJE 
1:3 (10, -12, -13, -7); 2. krog - 
KRKA NOVO MESTO : ŠO
ŠTANJ TOPOLŠICA 3:0 (3, 4, 
5); HOTELI SIMONOV ZALIV 
IZOLA : KOČEVJE 3.1 (13, -12, 
4,5).
V soboto, 17. januarja, bodo 
Novomeščani igrali v gosteh z 
Brezovico, Kočevci pa doma z 
Granitom.

nasedel vedno mirni Dejan Jevtovič.
V prvo sta ju sodnika sicer pomirila 
in spravila narazen, v 12. minuti pa 
sta ju po prerivanju pod novome
škim košem izključila.

Prvi polčas so zanesljivo dobili 
Novomeščani, v drugem delu igre 
pa so gostje še enkrat resno zagrozili 
in sredi polčasa povedli s 55:52. 
Čeprav je moral pet minut pred 
koncem srečanja s petimi osebnimi 
napakami na klop še Matjaž Smo
diš, so krkaši zdržali do konca 
srečanja in povsem zasluženo zma
gali, saj gostje priložnosti, ki se jim 
je ponujala tik pred koncem sreča
nja, niso izkoristili. Potem ko so 
Polzelani onemogočili Plevnika, 
Jevtoviča in tudi Smodiša, so njiho
vo strelsko nalogo prevzeli Simon 
Petrov, Dušan Stevič in Primož Sa
mar, ki gaje trener Ljubojevič jese
ni precej neupravičeno puščal sedeti 
na klopi, a je tudi tokrat dokazal, da 
sodi v prvo peterko.

Žal so precej manj uspešni Krča
ni, ki so v soboto iz rok spustili zad
njo priložnost za drugo zmago v 
letošnjem prvenstvu. Krčani so si 
proti Kraškemu zidarju sicer na vso 
moč trudili, a s svojimi nizkimi igral
ci proti kar trem sežanskim dvome- 
trašem niso mogli iztržiti kaj več kot 
poraz z zanje sorazmerno majhno 
razliko.

V soboto čaka Novomeščane in 
Krčane v novomeški športni dvora
ni dolenjsko-posavski derbi, ki pa to 
zaradi prevelike razlike v kakovosti 
obeh moštev pravzaprav ne bo.

I. V.

IVANŠKI 
SREDNJEŠOLCI 

ODLIČNI V 
BADMINTONU

IVANČNA GORICA - Ekipi 
srednje šole Josipa Jurčiča, v kateri 
so igrali Dušan Skerbiš, Žiga Str
mole, Uroš Skerbiš, Maja Klemen
čič in Barbara Horvat, vodil pa jo je 

'prof. Franci Pajk, je decembra uspe
lo doseči drugo mesto na ekipnem 
državnem prvenstvu srednjih šol RS 
v badmintonu, ki je bilo v Lendavi. 
Izjemnega dosežka so bili veseli in 
jim je spodbuda zanaprej.

INTEL NA KOPITNIK
NOVO MESTO - Novoustanov

ljeno novomeško planinsko društvo 
Intel Servis bo v soboto, 24. januar
ja, pripravilo planinski izlet na 910 
m visoki zasavski vrh Koritnik. 
Odhod avtobusa s parkirišča na
sproti novomeške avtobusne posta
je bo ob 7. uri, izlet bo vodil Bran
ko Dolinar, ki, kljub temu da izlet ni 
zahteven, priporoča popolno pla
ninsko opremo, gamaše in smučar
ske palice. Prijavite se lahko pri 
Marku Remsu po telefonu 323 780 
ali (0609) 652 426. Cena izleta je 
tisoč tolarjev.

TEKMOVANJE V 
CARVINGU

TREBNJE - Trebanjsko podjetje 
Vita, zastopnik znanega avstrijskega 
proizvajalca smuči, teniških loparjev 
in druge športne opreme Fischer, bo 
v soboto, 17. januarja, ob 1L uri na 
Rogli v okviru srečanja imetnikov 
olimpijske kartice pripravilo smu
čarsko tekmovanje za vsakogar v 
carvingu. Prijave in informacije po 
telefonu (061) 132 3240 (Dragica 
Koželj) do 15. januarja ali pa na dan 
prireditve v informacijskem centru 
na zgornji postaji sedežnice Planja 
na Rogli.

NAJDLJE KASTELEC
NOVO MESTO - Na državnem 

prvenstvu v tenisu za igralce do 16. 
leta je v teniškem centru Bombač v 
Ljubljani od Novomeščanov prišel 
najdlje Tomaž Kastelec, ki se je 
uvrstil v četrtfinale oziroma med 
osem najboljših. Četrtfinalni dvoboj 
z Mihaličem iz Mariboru je izgubil 
z 1:2. Na glavni turnir oziroma med 
32 najboljših so se uvrstili še Maj 
Jožef, Tomaž Budja in Tadej Pucelj, 
a so že v prvem kolu izpadli. Na 
prvenstvu zaradi poškodbe ni nasto
pil najbolje uvrščeni novomeški 
tenisar v kategoriji do 16. leta Blaž 
TUrk, ki je na slovenski jakostni 
lestvici peti. Dekleta so nastopila na 
prvenstvu v Litiji. Katja Škofje iz
padla v kvalifikacijah, Aleša Šantej 
pa v prvem kolu glavnega turnirja.

Dušan Stevič

TENISKA SOLA
NOVO MESTO - Teniški klub 

Krka vabi k vpisu v celoletno teniško 
šolo za vse starostne kategorije. 
Otroke, stare najmanj 6 let, lahko 
prijavite pri Marku Remsu po tele
fonu 323 780 ali (0609) 652 426.

NOGOMETNI TURNIR
METLIKA - Nogometni klub 

Kolpa iz Podzemlja bo v soboto in 
nedeljo, 24. in 25. januarja, v telo
vadnici osnovne šole Metlika pri
pravil turnir v malem nogometu. 
Prijavite se lahko po telefonu (041) 
697 953 (Sopčič) ali pa na dan žre
banja, ki bo 21. januarja ob 18. uri v 
gostilni Veselič v Podzemlju.

Igor po Ameriki v Afriko
Novomeški metalec diska se z velikimi načrti pripravlja 

na novo sezono - Prvi cilj le evropsko prvenstvo

NOVO MESTO - Nekoliko 
daljši odmor po lanski izjemno 
uspešni sezoni je Igor Primc izko
ristil, da si je ob pomoči sodelav
cev zagotovil denar za priprave 
na novo zanj izjemno pomembno 
sezono, v kateri ga poleg ostalih 
tekem čaka evropsko prvenstvo, 
na katerem želi več kot le nasto
piti. Z izidom okoli sedanjega 
državnega rekorda, ki ga je Igor 
postavil lani spomladi, bi se nam
reč zagotovo uvrstil v finale, kar 
bi mu med ostalim na stežaj odpr
lo vrata največjih svetovnih at
letskih mitingov, tudi tistih za 
grand prix (veliko nagrado).

Na priprave v Združene države 
sta se za šest tednov s trenerjem 
Karlom Gačnikom odpravila sre
di novembra. Vzrokov za odhod 
v Ameriko je bilo več, predvsem 
pa so k taki odločitvi pripomogle 
za vadbo ugodno toplo vreme v 
Kaliforniji in družba ameriških 
metalcev diska, saj je Igor edini 
boljši metalec diska v Sloveniji in 
je zaradi tega primoran vaditi 
sam.

V Združenih državah Amerike 
je vadil v okviru atletskih skupin 
na univerzah Chico v Sacramen- 
tu in Standford pri San Franciscu.
Kljub v primerjavi z lanskim le
tom manjši količini vadbe s tre
nerjem ugotavljata podobno pri
pravljenost, predvsem pa sta ve
sela, daje Igor utrdil svojo tehnič
no znanje, kar je pogoj za zanes
ljivost metov. Ta je še posebej 
pomembna na velikih tekmova
njih, kot so svetovna in evropska 
prvenstva ter olimpijske igre, kjer 
ima tekmovalec v predtekmova
nju na voljo le tri mete.

V ZDA seje Igor med drugim 
srečal tudi z legendarnim metal
cem diska Johnom Povvellom, 
nekdanjim svetovnim rekorder
jem (71,36 m). Povvell je slovel 
predvsem po izjemnem tehnič
nem znanju, Igorju pa je dal kar 
nekaj konkretnih nasvetov, kijih

Igor Primc

bo lahko s pridom izkoristil pri 
nadaljnjem razvoju tehnike meta. 
Trenerji in tekmovalci, s katerimi 
je skupaj vadil v Ameriki, so vsi 
po vrsti hvalili Igorjevo hitrost in 
natančnost izvedbe meta. Le s 
tem lahko namreč konkurira tek
mecem, ki so zvečine precej višji 
od našega rekorderja.

S priprav v Ameriki se je Igor 
Primc vrnil v torek, 25. decembra, 
le slabo uro pred začetkom pri
reditve, na kateri so ga v novo
meški športni dvorani spet pro
glasili za športnika leta. Novolet
ne praznike je preživel doma, ja
nuarja pa načrtuje tritedenske 
priprave na Kanarskih otokih ob 
zahodni afriški obali, kjer bo za 
razliko od ameriških temeljnih 
priprav, kjer se je posvetil pred
vsem razvoju moči, delal zlasti na 
tehniki meta. Že na zimskem 
državnem prvenstvu bi rad disk 
vrgel preko 60 m, kar mu do sedaj 
pozimi še ni uspelo.

I. V.

TPV je povsem nadigral Koprčanke
Novomeške odbojkarice so z lahko zmago nad koprskim Kempilasom presenetile tudi poznavalce 

* Žužemberk spoznal prvoligaško odbojko - Novomeščani stresajo jezo nad nemočnimi

NOVO MESTO, ŽUŽEMBERK - Že po prvih dveh krogih drugega dela 
prvenstva v prvih odbojkarskih ligah je precej jasnega. Pri dekletih so 
Mariborčanke očitno za razred pred ostalimi, Novomeščanke pa glede na 
sredino tekmo, ko so v mai\j kot eni uri premagale Koprčanke, letos meri
jo celo na drugo mesto. Žužemberčanom so Kanalci in Mariborčani poka
zali, daje prva liga povsem nekaj drugega kot družba, v kateri so Suhokranj- 
ci napenjali mišice v prvem delu prvenstva. Odbojkarji Krke so z dvema 
lahkima zmagama dali vedeti, da med l.B-ligaši ne bodo imeli resnih tek
mecev in da njihova vrnitev med najboljše ne bi smela biti vprašljiva.

predvsem v drugem nizu, ko soNovomeške odbojkarice so praz
nike izkoristile za priprave ob mor
ju in so drugi del prvenstva začele 
odlično pripravljene, kar so dokaza
le že na prvi tekmi proti lanskim - 
državnim prvakinjam odbojkaricam 
koprskega Kemiplasa, ki so pred 
začetkom prvenstva resno napove
dovale, da nameravajo naslov os
vojiti tudi letos. Očitno bo to zanje 
precej težka naloga, še posebej če se 
ne bo v postavo na igrišču kmalu 
vrnila poškodovana reprezentančna 
podajalka Mojca Klepač. Novome
ščanke so Koprčanke tokrat povsem 
nadigrale, kar je presenetilo tudi 
dobre poznavalce razmer v sloven
ski odbojki, v pičlih 54 minutah pa 
so jim pustile osvojiti le 18 točk. Igra 
je bila še najdlje izenačena v tretjem 
nizu, ko so gostje držale ravnotežje 
do izida 9:8 za TPV, potem pa so 
Novomeščanke stvar spet vzele v 
svoje roke. Po pričakovanju je bilo 
precej drugače kot v sredo v soboto, 
ko so v Novo mesto prišle Maribor
čanke. Tokrat so bile brez možnosti 
za zmago Dolenjke, ki so jih gostje 
zaustavile z odličnim blokom, svoje 
pa je naredila tudi izkušena povrat
nica v mariborske vrste Sergeja 
Lorber.

Žužemberčanom je za prvi tekmi 
v prvoligaški druščini žreb določil 
najboljši oziroma vsaj najbolj znani 
slovenski moštvi. Suhokranjci so si 
tako lahko v sredo ogledali na delu 
kanalski Salonit, ki je z visokim 
blokom povsem zaustavil žužem- 
berške napadalce, sem ter tja je pre
boj uspel le Vlatku Petkoviču, ki si 
je po poškodbi in bolezni že precej 
opomogel. Nekoliko bolj enako
vredna je bila tekma le na začetku 
nizov; prvega so Žužemberčani 
začeli celo z vodstvom s 5:1. Mari
borski Gradis, dolga leta najboljše 
slovensko odbojkarsko moštvo, 
letos ni več to, kar je nekdaj bil. 
Tako so se morali Mariborčani za 
zmago s 3:0 kar precej potruditi,

domačini vodili z 10:8. Kljub vsemu 
kaže, da bo Žužemberčanom edini 
res enakovredni nasprotnik le Kam
nik, ki bi ga morali Suhokranjci 
premagati doma in v gosteh ter si 
tako zagotoviti mesto v razširjeni 
enotni L ligi že po rednem delu 
prvenstva.

Odbojkarji Krke, med katerimi 
sta tudi v drugem delg sezone in 
kljub krivičnemu izpadu iz L A-lige 
ostala oba Latvijca, dobro uigrani

stresajo jezo na drugoligaško druž
bo. V prvih dveh kolih so njihovo 
moč občutili Izolani in Šentjurčani, 
s katerimi so se v tej sezoni pomeri
li že tretjič, a so jih tokrat najbolj 
nadigrali, saj so jim v treh nizih 
pustili osvojiti le 12 točk.

I. V.

NAJBOLJŠI SAHISTI
STARI TRG OB KOLPI - V 

šahovskem klubu Stari trg ob Kolpi 
so proglasili naboljše šahiste v lan
skem letu. Po posameznih kategor
ijah so bili proglašeni za najboljše 
med člani Hrvoje Jurkovič in Sabi
na Kapš, med mladinci Thdej Kobe 
in Sonja Mukavec, med kadeti Ma
rio Kapš in Mateja Madronič, med 
dečki Rok Švegelj in med deklicami 
Tjaša Štaudohar. (V. K.)

Štirje iz Toma na svetovno
Mirnski badmintonisti Murn, Hajnšek, Plahutnikova in 

Jovanova bodo nastopili na svetovnem ekipnem prvenstvu

MIRNA - Kar štirje igralci mirn- 
skega badmintonskega kluba Tom 
so izbrani v slovensko reprezentan
co za svetovno ekipno prvenstvo, ki 
bo od 14. do 21. februarja v Sandef- 
jordu na Norveškem. Med dekleti 
bosta v slovenski izbrani vrsti nasto
pili Urša Plahutnik in Urša Jovan, 
med fanti pa Aleš Murn in Kristijan 
Hajnšek.

Dekleta bodo tekmovala za Uber 
cup in so v skupini skupaj Združe
nimi državami Amerike, Latvijo, 
Italijo in Kazakstanom. Po napove
dih trenerja mirnskih badmintoni- 
stov Mileta Čuka so Slovenke na 
čelu z Ljubljančanko Majo Pohar, 
prvouvrščeno igralko na evropski 
jakostni lestvici, v tej skupini prve 
favoritke in naj bi se, če bo vse po 
sreči, uvrstile na nadaljnje tekmo
vanje. Fante so izžrebali v težjo sku
pino in se v boju s Francozi, Island
ci, Madžari in Latvijci ne morejo 
uvrstiti na nadaljnje tekmovanje, 
kamor bo napredovalo le prvouvr
ščeno moštvo iz vsake skupine.

Na tretjem A-turnirju sezone v 
dvorani Bit v Ljubljani so mirnski 
badmintonisti dosegli nekaj manj 
kot na drugem, saj je zmagovalka 
drugega turnirja Urša Plahutnik 
nastopila bolna, Kristijan Hajnšek 
pa zaradi angine sploh ni nastopil, 
kljub temu pa so dosegli kar nekaj 
mest pod vrhom. Urša Jovan je izgu
bila šele v finalu, kjer jo je z 11:4 in 
11:1 premagala Maja Pohar, Plahut
nikova je bila tokrat peta, Urška 
Silvester deseta, Maja Klemenčič 
trinajsta, Špela Silvester, najmlajša 
udeleženka turnirja, pa seje uvrsti
la na 21. mesto med 24 nastopa
jočimi. Med fanti je Aleš Murn 
zasedel četrto mesto, potem ko je v 
polfinalu izgubil z Mišom Mattia- 
som. 15-letni Žiga Strmole je na A- 
turnirju tokrat nastopil prvič in os
vojil zanj izvrstno 15. mesto, med
tem ko je v paru skupaj z Murnom, 
s katerim sta v igri parov pred krat
kim osvojila naslov mladinskih 
državnih prvakov, osvojil četrto 
mesto.

I. V.
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®>MER
V vroči areni 

dobno in poceni!

televizor, ELEKTRONIKA, 
Voyager 51, ekran 51 cm, 
teletekst, z euro priključkom 
daljinsko upravljanje

■

medeninasta kljuka,
ARIENI, Electra 5060, 
na ključ ali cilinder

vrtalno kladivo v kovčku, BOSCH, 
GBH2/24DSR, moč 620 W, 
vrtenje levo/desno, vrtanje v beton 
s svedri SDS-plus od 4 do 24 mm

koš za perilo, BEKAFORM, 
prostornina 60!, bele, zelene, 
modre ali granitne barve, 
darilo: kaseta za jedilni pribor

pločevinasta lopata, LOVRENC, hi. 
modre barve, mere: 40 x 36 cm, 
dolžina ročaja 130 cm

varčna žarnica, PHILIPS, 
PLE-C Economy, 20 ali 15 W

MERKURJEVI POPUSTI IN PLAČILA NA OBROKE
ŠE 4% DO 10% POPUSTA
• 4% ceneje pri vsakem takojšnjem plačilu s kartico DINERSMERKUR
• 4% do 10% ceneje pri takojšnjem plačilu nad 5.000 SIT z MERKURJEVO KARTICO ZAUPANJA

DO 5 OBROKOV BREZ OBRESTI
• pri nakupu na 5 čekov z odloženim plačilom
• na Merkurjevo posojilo do 5 obrokov
• pri obročnem nakupu z DINERS-MERKUR

(s tem da priračunam obresti (2-2X, 3-2)1,4-3X, 5-4X),
Obenem pa upoštevamo tudi 4X popust na kartico)

TUDI NA 12 OBROKOV
• možnost nakupa na 12 čekov z odloženim plačilom
• na posojilo do 12 obrokov
• na največ 5 obrokov s kartico DINERS MERKUR m
Minimalni znesek oz obrok je 5.000 SIT, pri nakupu nad 5 obrokov priračunamo obresti, 
in sicer 6-1i, 7-2X, 8-3X 9-4X, /0-5*, 11-6X, 12- IX.
Pri obročnem nakupu z DINERSMERKUR pa velja 6-5*, s tem da obenem upoštevamo tudi 4X popust na kartico.

^ merku p,

•9
\ES^)*»«.......

Ksujj j ju 'mbB
)VQ1

MERKU«VES2£N£SI5i“!;

V PRODAJALNE I
GRADAC: NOVOTEHNA.
KOSTANJEVICA NA KRKI: NOVOTEHNA. KRŠKO: NOVOTEHNA. NOVO MESTO: NOVOTEHNA - Glavni trg, 
NOVOTEHNA - Tehnični center in NOVOTEHNA - Gradbeni center TRERNJE: NOVOTEHNA.
IN V MERKURJEVE FRANŠIZNE PRODAJALNE
GROSUPLJE: Vimont ŠENTVID PRI STIČNI: Agrograd.
SLOVENSKA VAS PRI ŠENTRUPERTU: Kovinoprodaja. TREBNJE: PC Kovinoprodaja.

zamrzovalna omara, vtična programska ura, LEGRAND,
IBERNA, IV 25 70.990,00 Omnirex 1.990,00
štedilnik, CORONA, 220 RE 56.990,00 parni likalnik, TEFAL, 1655.22 9.990,00
štedilnik, CORONA, 310 RE 58.990,00 sušilnik las, SIEMENS, MH 91502 5.990,00
kombinirani hladilnik, vibracijski brusilnik, ISKRA ERO,
ZANUSSI, ZFC 22/9 RD 77.990,00 VB 743 16.990,00
samostojna vgradna kuhalna plošča, nadrezkar, ISKRA ERO, NR 808 A 17.990,00
ZANUSSI, ZXL 636 ICW 34.990,00 vibracijski vrtalni stroj, ISKRA ERO, 1
samostojna vgradna kuhalna plošča, S 558 A 12.990.00
ZANUSSI, ZXL 636 ICX 34.990,00 žaga za rezanje kotov, VETO, 3915 4.790,00
koš za odpadke, BEKAFORM, Click 1.090,00 stojalo za vrtalnik, ISKRA ERO,
3-delni komplet plastičnih posod ST 016 8.990,00
s pokrovi, BEKAFORM, 108475 490,00 paralelni primež, VETO, 9230 2.790,00
glasbeni stolp, GRUNDI6, M 13 47.990,00 delovna miza, BLACK & DECKER,
radiokasetofon, PHILIPS, AQ 5150 7.890,00 WM 300 5.990,00
reflektor, KAiJ, R 07/3T* 7.590,00 medeninasta kljuka, ARIENI,
reflektor, KAiJ, R 07/2T 4.990,00 Merak 5010 1.990,00
reflektor, KAiJ, R 07/1 2.490,00 vložek za cilindrično ključavnico,
zunanja plafoniera, PRISMA, TITAN, 847/66 K 1 990,00

Eko 20 Grili 2.890,00 nabiralnik, UNIOR 3.190,00
zunanja plafoniera, PRISMA, ledotop, PIROTERM, 10 kg 360,00

Eko 25 Grili 2.890,00
___________________________ __________



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).

Dolenj kin 
posluh za 
upokojence
Dol. lisi št. 1, 8. januarja

Že desetletja sem stalni bralec 
Dolenjskega lista in želim komenti
rati dve izjavi v prvi letošnji številki 
časopisa. Na strani 16 je v prispevku 
Dolenjkin posluh za upokojence 
med drugim zapisano: “...povedal je 
tudi za težave, kijih družbi povzroča 
denacionalizacija, saj morajo zara
di tega veliko denarja nameniti za 
novogradnje in adaptacije poslovnih 
prostorov...” Ker omenjeno pod
jetje teh težav v več kot 30-letnem 
obstoju nacionalizacije ni imelo in 
ker to stvar zelo dobro poznam, o 
tem imam tudi veliko gradiva, vas 
lahko prepričam o nasprotnem.

S svojimi prizadevanji za popra
vo krivic, o katerih je poročal tudi 
Dolenjski list, sem dosegel, da sem 
postal ponovni lastnik svojih pro
storov, a ne od pristojnih občinskih 
ne od državnih organov mi še ved
no ni uspelo dobiti odgovora na 
moje vprašanje, ali sem sploh upra
vičen do prejema odškodnine za 
protizakonito nacionalizacijo in kdo 
mi jo je dolžan plačati.

Leta 1950 sva z ženo dobila grad
beno dovoljenje za hišo na Kolod
vorski cesti v Črnomlju. Leta 1953 
sta bili dve sobi v nadstropju za silo 
urejeni za bivanje. A ker nisem 
uslišal prošnje tedanjega partijskega 
sekretarja v Črnomlju Martina Žug
lja, ki je hotel na vsak način dobiti 
to stanovanje, ne pa prostorov v 
pritličju, je prišlo do spora, ki se ni 
kar tako pozabil. Leta 1955 sem s 
podjetjem Potrošnik sklenil pogod
bo o najemu pritličnih prostorov, ki 
jih je to podjetje preuredilo v trgovi
no.

Decembra 1958 je izšel zakon o 
nacionalizaciji najemnih stanovanj
skih in poslovnih zgradb. Čeprav je 
zakon dopuščal možnost, da lokali, 
ki ne merijo več kot 70 kv. metrov, 
lahko ostanejo v zasebni lasti, so v 
Črnomlju pobrali vse. Komisijo za 
nacionalizacijo je tedaj vodil sodnik 
Roman Keržan. Tudi meni so nacio
nalizirali vse pritličje, po pritožbi so 
vrnili le klet, tako da so skupaj vzeli
68,40 kv. metra prostorov. Priznali 
so mi odškodnino, ki je znašala 
približno moje tri plače trgovskega 
poslovodje, izplačevali pa naj bi mi 
jo celih 50 let!

Sledile so številne moje pritožbe. 
Z leti je postal za reševenje moje 
zadeve pristojen občinski organ in 
konec leta 1967 sta oba zbora občin
ske skupščine Črnomelj sprejela 
sklep, da “se poslovni prostori v hiši 
Janka Vranešiča denacionalizirajo”. 
Tb očitno ni bilo po godu ne občini 
ne Potrošniku in čez dobra dva 
meseca je bil sklep preklican.

Zadeva se je še zapletala, se 
znašla na sodišču, pravico pa sem 
iskal tudi pri zveznih in republiških 
upravnih organih in komisijah, pod
jetje v moji hiši pa je “postalo” Do
lenjka, ki je prostore kljub dvema 
novima samopostrežnima v Črnom
lju napolnilo z novo javno potrebo 
- krmili in mineralno vodo. Lojze 
Urbanič, direktor Dolenjke, je sic
er soglašal, da so se mi zgodile 
številne krivice, a “lokal prinaša 
dohodek in za trgovca je merilo le 
interes”.

Dolenjka je s prenosom naciona
liziranih lokalov v svoje lastništvo v 
Črnomlju leta 1981 dobila kar 7 
lokalov, ki so skupno merili 507 kv. 
metrov, za kar je občini plačala 79 
milijonov starih dinarjev. Dobila jih 
je praktično zastonj.

Pred izidom zakona o denaciona
lizaciji so mi bili po odločbi repub

liškega sekretariata za pravosodje 
prostori vrnjeni. In to šele po več kot 
30 letih in potem, ko je republiško 
vrhovno sodišče moje zahtevke 
zavrnilo 7-krat, zvezno pa 3-krat. 
Šele po tem času seje ugotovilo, da 
nacionalizacija ni bila izvršena v 
skladu s predpisi. Tildi zvezno ustav
no sodišče mi je “odgovorilo” 17- 
krat, a nikoli na postavljeno vpra
šanje.

Predsedniku uprave Dolenjke, 
d.d., se je na novoletnem srečanju 
očitno stožilo po časih, ko so mora
li na primer za najemnino za mojih
68,40 kv. metrov plačevati za julij, 
avgust in september 1990 po 1.847,20 
tolarjev, za naslednje tri mesece 
istega leta pa se je najemnina “zvi
šala” na 2.863 tolarjev. Mimogrede: 
ravno v tistem času sem kupil par 
srednje dobrih moških čevljev in 
sem moral k dvomesečni najemnini 
še nekaj doplačati.

Odmev na prispevek o 
obletnici sodnika Simončiča

In še nekaj o prispevku “85 let 
Štefana Simončiča”, v katerem me 
je zmotil stavek: “...kot pravnik in 
sodnik je imel prefinjen občutek za 
človeka in njegove pravice...” Gle
de na podrobne izsledke UJV Novo 
mesto, preiskovalnega sodnika v 
Črnomlju, javnega tožilca v Novem 
mestu (predsednik senata je bil 
ravno g. Simončič) o domnevnem 
ponarejanju in uničenju uradne li
stine se s takšno oceno pisca prej 
omenjenega prispevka ne morem 
strinjati. Najbrž se ne motim preveč, 
če domnevam, da je bil v mojem 
primeru tudi on pod pritiskom 
zgrešene politike.

JANKO VRANEŠIČ 
Črnomelj

Človek človeku
V Društvu invalidov 
Metlika bolj zdravi 

skrbijo za bolne

Tudi lani smo pred božič
nimi in novoletnimi prazniki 
člani Društva invalidov Met
lika obiskali druge člane. V 
društvu nas je včlanjenih 360, 
21 med njimi pa jih skrbi za 
obiske. Konec leta smo ob
iskali vse člane, jim podarili 
setveni koledar, okrog stotim 
starejšim, bolnim in pomoči 
potrebnim pa še darilo.

Sicer pa v društvu vse leto 
pripravljamo akcije za ohra
nitev zdravja naših članov. 
Nekaj zmogljivosti imamo v 
toplicah in na morju. Lansko 
poletje smo pripravili tudi 
enodnevno kopale z veli
kim popustom v Cateških 
Toplicah. Izvršni odbor dru
štva pa je na seji sprejel 
sklep, da dvema članoma na
meni tudi denarno pomoč. S 
pomočjo Lions kluba iz No
vega mesta in Zveze delov
nih invalidov iz Ljubljane 
bomo enemu pomagali pri 
nakupu računalnika z Breil- 
lovo pisavo, drugemu pa je 
društvo primaknilo del de
narja za nakup dihalnega 
aparata.

V Društvu invalidov smo 
zadovoljni, da lahko poma
gamo soljudem, hkrati pa 
želimo vsem članom in lju
dem dobre volje v novem 
letu veliko zdravja, sreče in 
zadovoljstva.

Društvo invalidov 
Metlika

Za mladinski klub v Novem mestu
Spodnji prostori KC Janeza IVdine so še neurejeni, neizkoriščeni in neoddani

Ideja o novomeškem mladin
skem klubu, ki bi omogočal kon
tinuirano izvajanje mladinske 
kulture in drugih obštudijskih 
dejavnosti z ustreznimi prostori 
za koncerte in razne projektne 
delavnice, široko in razvejeno in
formacijsko mrežo, z izkušenimi, 
odgovornimi in zaupanja vredni
mi ljudmi ter, kar je najpomemb
nejše, z zagotovljenim virom fi
nanciranja, je stara že kar nekaj 
let. Bili so že poskusi v tej smeri, 
vendar se je na koncu vedno 
zataknilo ali pri denarju, lokaciji 
ali pri ljudeh.

Z izgradnjo KC Janeza Trdine 
so sanje nas mladih začele dobi
vati realne obrise, saj so prostori 
v spodnji etaži kulturnega centra 
delno še neizkoriščeni, neurejeni 
ter neoddani in kot takšni pravza
prav idealni za ureditev dolgo 
pričakovanega in od vseh možnih 
oblasti obljubljanega mladin
skega kluba in centra.

Pri tako velikih projektih je pač 
treba položiti karte na mizo. V 
Novem mestu obstaja sicer več 
mladinskih interesnih združenj, 
od raznih srednješolskih orga
nizacij, podmladkov vseh možnih 
političnih strank, kulturno-umet- 
niških društev ipd. do Društva 
novomeških študentov. Slednje je 
že po definiciji apolitična orga
nizacija, ki združuje zainteresira
ne študente in dijake novomeške 
občine, pravzaprav edino, ki je v 
zadnjih petih letih (od svoje usta
novitve dalje) dejansko delovalo 
in ogromno storilo na področju 
mladinske kulture, športa, soci-

MINISTER SMRKOLJ 
DAL BESEDO

V nedeljo, 4. januarja, se mi je 
ponudila priložnost, da sem v ra
dijski oddaji, namenjeni kmeto
valcem, lahko zastavila vprašanje 
kemtijskemu ministru Cirilu Smr
kolju. Pobarala sem ga, zakaj že 
četrto leto ne da iz rok našega 
osnutka zakona proti mučenju 
živali, ki smo ga vložili v parla
mentarni postopek. Vprašala sem 
ga tudi, če mu ni nerodno, ko nje
govi sodelavci hodijo v Bruselj na 
dogovarjanje za sprejem v Evrop
sko zvezo ter se tam srečujejo s 
kolegi iz držav, ki imajo že zdav
naj to potrebno zakonodajo. Žal 
nisem imela priložnosti, da se 
ministru zahvalim za tolažilno iz
javo, po kateri naj bi še v tem me
secu ministrstvo osnutek zakona 
poslalo državnemu zboru. Upam, 
da bo minister držal besedo!

LEA EVA MULLER

ale, izobraževanja, humanitarnih 
akcij idr. Z uskladitvijo Zakona o 
skupnosti študentov RS v letu 
1997 je DNŠ tudi edini uradno in 
od države potrjeni nosilec obštu
dijskih dejavnosti na širšem pod
ročju Novega mesta, ki se finan-

• Ob tej edinstveni priložnosti se 
mladi obračamo tudi na vas, bral
ce Dolenjskega lista, da nas pod
prete v naših prizadevanjih in ta
ko skupaj storimo, po našem in, 
upamo, tudi vašem prepričanju 
ogromen korak naprej za novo
meško in dolenjsko mladino da
nes, jutri in v prihodnje.

cirajo od vseh na tem območju 
lociranih študentskih servisov.

Društvo novomeških študentov 
je v tem trenutku torej edina z 
najvišjega nivoja potrjena orga
nizacija za izvajanje mladinskih 
obštudijskih dejavnosti na pod
ročju Novega mesta, ima zagotov
ljena finančna sredstva, poseduje

5-letne izkušnje in zagotovlja tudi 
ustrezne kadre za vodenje bodo
čega mladinskega kluba.

Društvo novomeških študentov 
že nekaj časa posveča veliko po
zornosti omenjeni problematiki 
in je v tem smislu storilo tudi 
nekaj konkretnih korakov. K 
sodelovanju, oblikovanju idej, 
programa, načrtov ipd. bodo 
vsekakor povabili VSE zgoraj 
naštete in nenaštete mladinske 
organizacije, ki delujejo v novo
meški občini. Vsakdo, ki bo imel 
zamisel ali idejo in voljo do njene 
uresničitve, bo dobrodošel pri 
oblikovanju klubskega programa. 
Vendar se je treba zavedati, da 
mora nad celoto bedeti stabilen, 
resen in odgovoren koordinator, 
ki ne bo dopustil nikakršnih ne
pravilnosti v poslovanju kluba in 
centra ter bo s svojim imenom 
zagotavljal legitimnost in pozi
tivno mnenje javnosti o delovanju 
kluba. To naj bi bila vloga Društva 
novomeških študentov.

TOMAŽ KONCILIJA

Domorodci so praznovali.
“Komu Matiček, Micka, hči 

župana, ki mar mu je slovenstvo, 
nista znana "so nagrobni stihi, ki 
jih je dr. France Prešeren posvetil 
utemeljitelju slovenske drama
tike Antonu Tomažu Linhartu. 7. 
januarja letos smo v Novem 
mestu praznovali 150-letnico 
krstne uprizoritve njegovega 
“Matička". Ocenili smo, da gre 
za kulturni dogodek, pomemben 
v slovenskem merilu, in smo zato 
skrbno pripravili proslavljanje. K 
udeležbi smo povabili pred
stavnike kulturnih ustanov in 
države iz Ljubljane in vse Slove
nije ter zaradi poročanja obvestili 
vse medije.

Novomeški “domorodci” (po
vzeto po Bleivveisovem poročilu o 
krstni uprizoritvi “Matička" v 
Novicah iz leta 1848) pa smo bili 
tako glede udeležbe vabljencev 
kot glede odmevnosti dogodka v 
medijih tudi tokrat vnovič razo
čarani. Izmed vabljencev so se 
odzvali le v NUK in v muzejih iz 
Radovljice. Le redki so se opravi
čili, drugih pa preprosto ni bilo. 
Tukajšnja javna občila so sprem
ljala dogajanje nadvse zavzeto, 
republiška (Delo, RTV Slovenija 
in Radio Slovenija) pa so pokritje 
dogodka modro prepustila svojim

dolenjskim dopistništvom. RTV 
dogodka sploh ni omenil, Delo se 
je zadovoljilo s poročilcem svoje 
dopisnice na pokrajinski strani, 
Radio Slovenija pa je poročanje 
vpletel v oddajo, namenjeno 
zamejskim Slovencem.

Domorodci iz Novega mesta 
smo prireditev počastili z veliko 
udeležbo. V nabito polni dvora
ni smo navdušeno ploskali igral
cem Šentjakobskega gledališča iz 
Ljubljane, ki so nam odigrali 
“Matička".

Dan za dnem prebiram repub
liška glasila, gledam RTV in lo
vim oddaje Radia Slovenija. Na 
vsake kvatre se v njih zasolzi 
kakšna kapljica o kulturnih sno
vanjih domorodcev z Dolenj
skega. Tolaži me upanje, da se bo 
sodelovanje vseh novomeških 
kulturnih ustanov, ki je vzklilo ob 
pripravljanju proslave 150-let- 
nice “Matička”, še nadaljevalo. 
Da bo kljubovalo mačehovske
mu odnosu prestolne Ljubljane 
in se še naprej samopotrjevalo. 
In da Dolenjska v prihodnje v 
republiških občilih ne bo enako
pravno obravnavana le v kroni
ki nesreč in kriminala...

MILOŠ JAKOPEC 
domorodec iz Novega mesta

Zakaj črnomaljski župan ne odgovori
Zastavljena vprašanja niso samo neprijetna, ampak kažejo tudi na nezakonitost postopkov

ZA DRAGE 
INSTRUMENTE

Po več kot 60 dneh še vedno 
nisem zasledil v Dolenjskem listu 
odgovora g. župana Črnomlja na 
moja javna vprašanja, zastavljena 
v zvezi s parcelo 159/5 in gradnjo 
osnovnošolske telovadnice v Žu
pančičevi ulici v Črnomlju. Za
stavljena vprašanja niso samo ne
prijetna in problematična, ampak 
so z njimi povezani dogodki tudi 
nezakoniti, zato bom sam odgo
voril nanje.

Oddaja parcele 159/5 (parcela 
je bila zelenica in se vodi pod ka
tegorijo zelenih površin) in 1260/ 
40 poti na križišču med Žadružno 
in Zupančičevo ulico v Črnomlju 
ter gradnja poslovno-stanovanj- 
skega objekta na parcelah, ki je 
bil zgrajen do III. gradbene faze 
poleti približno v 40 dneh.

Oddaja oziroma prodaja“nave- 
denih parcel za izgradno poslov- 
no-stanovanjskega objekta s stra
ni sklada stavbnih zemljišč občine 
Črnomelj zasebnima fizičnima 
investitorjema v letu 1994 se je 
izvršila brez javnega razpisa. 
Kakšna je bila cena parcel, ima 
možnost raziskati družbeni pra
vobranilec, saj je bila zadeva pre
dana njemu. Zgodbo o oddaji na
vedenih parcel lahko v borzni ter
minologiji prevedemo v insiderst- 
vo.

V zvezi z izdajo lokacijskega 
dovoljenja (brez soglasij komu
nale, elektra, spremembe na
membnosti “kmetijskega” zemlji
šča, sosedov) lahko označimo za 
prekoračitev pooblastila usluž
benca, ki je vodil postopek izdaje 
lokacijskega dovoljenja.

Prekinitev vodovoda ob zemelj
skem izkopu, “sončenje” vodovo
da od konca meseca julija do 
začetka septembra in večkratne

motnje z oskrbo vode lahko ozna
čimo kot nevestno delo pristojnih 
kakor tudi novomeških inšpektor
jev za okolje.

Škoda in trajna manjvrednost 
na sosednjem objektu, ki je na
stala zaradi zemeljskega izkopa in 
pikiranja v “žive” skale pri izgrad
nji poslovno-stanovanjskega ob
jekta v približni oceni 4,7 milijo
na tolarjev za povzročitev večje 
škode ob gradnji. Glede na to, da 
investitorji ponavadi v takih pri
merih hočejo objekt prodati, naj 
opozorim morebitne kupce po
slovno-stanovanjskega objekta na 
parceli 159/5, da lahko “pojerba- 
jo” tudi povzročeno škodo s stra
ni investitorja.

Nepooblaščenemu brskanju po 
spisu 122 za izdajo osebnih podat
kov. Z vsemi navedenimi dogod
ki bo seznanjen tudi pristojni or
gan.

Glede igric, ki se jih igrajo po 
25 letih nekateri z Upravne enote 
Črnomelj in novomeški inšpek
torji za okolje in prostor, s kateri
mi so mislili, da bodo zaustavili 
določene postopke, pa jih obve
ščam, da lahko dobijo samo oceno 
zakonitosti zakonov z njihovih 
področij, predlog novega zakona 
o popravi krivic “treh načrtov” ali 
pa še kakšno tožbo.

Gradnja osnovnošolske telo
vadnice, ki naj bi se gradila na 
parceli 82/1 oziroma na igrišču v 
Zupančičevi ulici v Črnomlju

Po nasvetu svetovalke iz mini
strstva za okolje in prostor, da ne 
bodo opravili strokovnega nadzo
ra nad oddelkom za okolje in 
prostor UE Črnomelj samo zara
di enega primera, je primer telo
vadnice kar pravšnji. V zvezi z 
zavrnitvijo vpogleda v spis o grad

nji telovadnice Upravne enote 
Črnomelj, oddelka za okolje in 
prostor z razlogom, da fizičnim 
osebam ne bo dovoljen vpogled v 
spis, naj bo pristojnim jasno, da so 
kršili člen Ustave RS, ki pravi, da 
imajo državljani pravico do up
ravljanja javnih zadev, ob tem pa 
je bil kršen tudi ustavni člen o 
možnosti pritožbe. Zakaj takšna 
vsebina dopisa oziroma zavrnitev 
vpogleda v spis in takšno ravnanje 
upravnega organa, pove 85. člen 
Odloka o urejanju prostora obči
ne Črnomelj oziroma urejanje 
Župančičeve ulice, ki pravi, da je 
dovoljen prizidek k osnovni šoli, 
ne pa kakšna gradnja telovadnice 
čez cesto na obstoječem igrišču. 
Vprašati pa se je potrebno tudi, 
zakaj je občina Črnomelj izbrala 
projektni načrt, ki ne ustreza od
loku, čeprav je drugi načrt pred
videl gradnjo telovadnice ob sami 
osnovni šoli.

Torej je izdaja lokacijskega 
dovoljenja za gradnjo telovadnice 
v Župančičevi ulici na igrišču po 
odloku o urejanju prostora nele
galna. V zvezi z izdajo lokacijske
ga dovoljenja, ki predvideva grad
njo na igrišču, bo podana tudi 
zahteva za obnovo postopka. V 
primeru potrebe bo ustanovljeno 
civilno združenje “Ne damo igri
šč”. Igrišče, ki je v samem središču 
mesta in ima čez leto dovolj upo
rabnikov, si ne zasluži, da izgine 
zaradi določenih igric oziroma 
fiaskov iz preteklosti, pa tudi ne, 
da se ne ponovi bebasta zgodovi
na igrišča v Loki, ki je izginilo 
zaradi gradnje šolskega centra in 
telovadnice, čeprav so Občinarji 
obljubili, da bodo zgradili novo. 
Igrišče se gradi že več kot 15 let 
in ga marsikdo ne bo dočakal.

Na koncu naj navedem še svoje 
mnenje o gradnji prizidkov k os
novni šoli m gradnji telovadnice. 
Črnomelj bi potreboval novo os
novno šolo s telovadnico na dru
gi lokaciji, saj je ta stara že preko 
50 let. V staro osnovno šolo pa naj 
se preselijo občinski delavci, saj 
bodo za sedanje denacionalizi
rane prostore v gradu kaj kmalu 
plačevali mastne najemnine.

BORUT GRABRIJAN 
Črnomelj

V sklad za drage medicinske in
strumente pri OORK Novo mesto 
sta prispevali: OŠ Brusnice poklanja 
namesto cvetja na grob pokojne 
Antonije Vovko 10.000 tolarjev, M- 
KZ Metlika pa namesto cvetja na 
grob pokojnega Brinčevega očeta 
15.000 tolarjev.

OORK Novo mesto •

• Bog je iz kaosa ustvaril ta svet, 
ljudje pa se že tisočletja trudijo, da 
bi ga povrnili v prvotno stanje. 
(Jurič)

SRNICA BAMBI - Na Stritarjevi domačiji v Podsmreki pri Velikih Laščah 
danes živijo in gospodarijo mati Vida Praznik, s sinom Frenkom snaho 
Mojco. Mojca dela v trgovini Kmetijske zadruge v Velikih Laščah, Frenk 
doma kmetuje in izdeluje suho robo, mama pa gospodinji in dela zobotreb
ce. Kmetija ni velika, saj redijo skupno le sedem govedi, nekaj prašičev in 

zajcev.  “Pa še deset mačkov in srnico Bombi imamo ”, je povedala Mojca. 
Srnici so med košnjo trave s kosilnico poškodovali tačko, zdaj pa se ji je 
rana že pozdravila in veselo skače okoli. (Foto: J.Primc)
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Saj sta bila dva 
predavanja, kajne?

Zadnja decembrska nede
lja. Dopoldanska oddaja Ra
dia Slovenija: Naš gost. Prijet
no klepetanje z upokojenim 
učiteljem iz Laškega, ki je s 
čolnom ljubiteljsko prijadral 
celo do Baltika. Lepo, zanimi
vo. Le nekaj moti: poklicni 
novinar, spraševalec, ne obvla
da maternega jezika. Tudi 
takele spušča v eter: “Ja, saj 
sta bila pred tem tudi dva pre
davanja, kajne?”

A ni edini ne v radijski in ne 
v slovenski osrednji TV hiši! 
Dvojina je za mnoge poklicne 
novinarje v javnih sredstvih 
obveščanja španska vas. Ne
kaj tujega, neznanega. Kot da 
nekateri med njimi ne v šoli in 
nikoli v življenju niso slišali, 
da je “predavanje” srednjega 
spola in da sta zato bili nekoč 
in nekje “dve predavanji”.

Shirlie Roden, ki ima rada 
našo državo in se je že naučila 
toliko našega jezika, da lahko 
v slovenščini celo napoveduje 
spored, je v ženski prilogi Slo
venskih novic 5. januarja po
tožila, da se uči govoriti slo
vensko. Na koncu je dodala: 
“...le vaše dvojine se še nisem 
lotila. Slišala sem celo, da bo 
ta kmalu izginila, in čakam na 
to...”

Čeprav prikupna pevka, 
skladateljica, igralka in pesni
ca, ki je diplomirala iz primer
jalne književnosti na univerzi 
v Warwicku, zelo dobro govori 
slovensko, se ji pričakovanje o 
“ukinitvi naše dvojine” ne bo 
uresničilo. A ji take želje ne 
moremo zameriti. Lahko pa 
štejemo za grd madež v zna
nju, za malomarnost in nedo
stojno omalovaževanje doma
čega jezika tistih časnikarjev, 
ki kvarijo ugled slovenščine. 
Ne poznajo dvojine, ene izmedm 
dragocenih posebnosti jezika, 
ki je ohranjal našo istovetnost 
dolga stoletja.

T. GOŠNIK

PRAZNIČNI KONCERT 
ŽPZ MAVRICA

V župnijski cerkvi sv. Mihaela 
v Šmihelu pri Novem mestu je 29. 
decembra nastopil ženski pevski 
zbor Mavrica, ki deluje pri DSO 
Novo mesto. Zbor vodi zborovod
kinja Marjana Dobovšek. Števil
nim poslušalcem se je zbor pred
stavil s programom božičnih, 
umetnih in ljudskih pesmi.

• Totalitarizem po svojem bistvu ni 
krvavo nasilje, temveč je nadzor 
nad vsem, kar se med ljudmi doga
ja. (Kreft)

Upokojenci polni načrtov
Novomeško društvo upokojencev eno najmočnejših v 

Sloveniji - Bogat program dela za letošnje leto

Novomeško društvo upokojen
cev se uvršča med najmočnejša 
društva v Sloveniji, saj ima kar 
3.725 članov, kar je več kot polovi
ca vseh upokojencev na tem ob
močju. Da pa od svojih članov ne 
pobira le članarine in posmrtnine, 
dokazuje z bogatim delovnim 
programom, ki je neke vrste na
potilo za zdravo, kulturno, šport
no, zabavno, rekreacijsko in dru
žabno življenje upokojencev in 
kar vabi k sodelovanju.

Poverjeništva na terenu, teh je 
sedem, bodo organizirala letne 
konference v februarju in marcu, 
konferenca društva pa bo 4. apri
la. V razpravi in ob sprejemanju 
nove pokojninske zakonodaje se 
bo društvo zavezemalo za dosled
no izpolnjevanje pravic iz pokoj
ninskega in invalidskega zavaro
vanja in bo na to temo organizira
lo tudi več predavanj. V progra
mu so predvidene tudi številne 
interesne dejavnosti. Mešani pev
ski zbor, ki ima redne vaje, bo 
nastopal na društvenih in drugih 
prireditvah. Športne aktivnosti, 
primerne za upokojence, se odvi
jajo v 6 športnih panogah, vključe
na pa so tudi tekmovanja, ki jih 
organizira občinska agencija za 
šport. Zelo bogato je načrtovana 
tudi izletniška dejavnost, saj je 
predvidenih kar 13 izletov. Letos 
bodo upokojenci lahko obiskali 
Madžarsko in Nizozemsko, šli 
bodo na izlet na slovensko obalo, 
na Gorenjsko in Koroško, na 
srečanje upokojencev v Celju in 
še posebej na izlet v neznano. V 
programu so tudi nekatere speci
fične interesne dejavnosti kot npr. 
letovanje za babice in dedke v 
Atomskih toplicah, korektivna 
telovadba vsak dan v grmski os
novni šoli, rekreacijski pohodi...

V okviru kulturnih in izobraže
valnih akcij bodo na voljo ogledi 
gledaliških predstav v Ljubljani, 
Celju, Mariboru in Kranju, orga
niziran bo tudi nadaljevalni tečaj 
nemškega jezika, začetni tečaj 
angleškega jezika, kuharski tečaj, 
zdravstvena predavanja pa bodo 
ob ponedeljkih v januarju in feb
ruarju. Sledila bodo tudi preda
vanja iz zgodovine in o pravnih 
vprašanjih.

Društvo bo poskrbelo tudi za 
informativno dejavnost, izdajalo 
bo trimesečni bilten, o svojem 
delu pa bo poročalo tudi v medi-

^lh' MIROSLAV VUTE

NAGRADNI 
VPRAŠANJI RADIA 

LOGATEC
LOGATEC - Notranjski ra

dio Logatec zastavlja dvoje na
gradnih vprašanj: katero je ime 
rimske boginje sreče (nagrada 
elegantna ženska bluza Smer 
21 - trgovina Fortuna z Vrhni
ke) in katere so vsaj tri znamke 
spodnjega perila, ki se lahko 
dobi v Modiani (nagrada dve 
brisači z emblemom modne 
hiše in pesmarica Mercator - 
Modne hiše Maribor, PE Mo- 
diana). Odgovore je treba do 
sobote, 17. januarja, poslati na 
naslov Daša Košir - za NTR 
Logatec, Tržaška 12/b Logatec, 
za oddajo “99 minut za obeša
nje, 81 minut za grde, umazane 
in zle”. Nagrajenca prejšnjega 
tedna sta Matjaž Jerala iz Mav
čič in Uroš Vidmar iz Domžal.

Na obrobju, toda samo navidezno!

Zvonka Struna

“Ljubezen je edina stvar, ki 
raste, kadar jo s polnimi roka
mi delimo,” pravi pregovor. To 
gotovo čuti 468 šoloobveznih 
otrok v osnovni šoli Žužem
berk. Gotovo pa so pristnejši 
stiki med otroki in učitelji v 
podružničnih šolah na Dvoru, 
Ajdovcu in v Šmihelu. Čeprav 
so odmaknjeni od centralne 
šole, prevladuje v njih nekakš
no tiho tekmovanje, kjer se 
kljub slabšim materialnim po
gojem enakovredno kosajo 
tako v šolskih kot tudi zunaj 
šolskih dejavnostih.

Podružnična šola na Dvoru 
ima že častitljivih 123 let. Če ne 
bi bila tako vzdrževana, bi bile 
razmere v njej veliko slabše. 
Vodja podružnične šole Zvon
ka Struna je povedala, da je 
bilo v preteklih letih opravlje
nega veliko dela, zamenjana 
okna, prekrita streha, obnovlje
na fasada, nakupljena oprema. 
“Pereč pa je problem delitve 
hrane in jedilnice za otroke. 
Želja otrok pa tudi staršev je, 
da bi končno dobili prostor, v 
katerem bi lahko razgibali svoje 
ude,” pravi Zvonka Struna m 
doda, da so na ta problem opo-

Silva Papež

zorili tudi predstavnike sveta 
staršev OŠ Dvor, ki so se sesta
li v tem šolskem letu.

V podružnični osnovni šoli 
Šmihel sta dva kombinirana 
oddelka, v katerih je skupaj 21 
otrok. Šola je stara 113 let, za 
razliko od dvorske še nima cen
tralne kurjave, pogrešajo pa 
tudi nekakšno mini telovadni
co, ki bi bila v nekdanjem učite
ljskem stanovanju.

“Zelo sem vesela pridobitve 
igrišča za košarko, badminton 
in odbojko, ki smo ga v pretek
lem letu uredili tudi s pomočjo 
staršev, gasilcev in drugih,” je 
povedala vodja p. šole v Šmihe
lu Silva Papež. V šoli in v izven- 
šolskih dejavnostih dela z otro
ki z velikim veseljem, in kot 
sama pravi, je z ljubeznijo pot 
do njihovih srčkov odprta in 
njeno največje veselje je, da so 
otroci zadovoljni in se vračajo 
na obisk tudi nekdanji učenci te 
šole.

Podružnično šolo v Ajdovcu 
pa vodi Marjja Rozman, ki po
učuje tu že 35. leto. Šola je 1947 
leta zrasla na temeljih požgane
ga in podrtega prosvetnega 
doma, vse do leta 1964 je bila v

Marija Rozman

njej osemletka. Sedaj hodi v 
šolo 42 učencev, v dveh kom
biniranih oddelkih, učenci višje 
stopnje pa se vozijo v šolo v 
Žužemberk. Marija ni mogla 
skriti veselja ob pridobitvi nove 
centralne kurjave, obnovljeni 
in zamenjani dotrajani električ
ni napeljavi in opravljenih dru
gih vzdrževalnih delih. “S po
močjo staršev smo pred leti 
uredili tudi igrišče za košarko, 
radi bi uredili še fasado, velika 
želja je tudi telovadnica,” doda 
Marija Rozman, ki uči zadnjo 
generacijo učencev z ajdovške 
planote. Podružnične šole Aj
dovec, Dvor in Šmihel imajo 
poleg svojega osnovnega po
slanstva vzgoje in izobraževanja 
tudi več drugih nalog. Skrbijo 
za kulturni utrip v kraju, sode
lujejo z gasilskimi društvi, upo
kojenci in starostniki. Veliko je 
potrebno v podružnicah še po
storiti, da pa je bilo v zadnjih 
letih veliko narejenega po za
slugi ravnateljice mag. Jelke 
Mrvar in pomoči Mestne obči
ne Novo mesto ter ostalih do
natorjev, so bile enotne vse tri 
sogovornice.

SLAVKO MIRTIČ

ŠPORTNO DRUŠTVO UPOKOJENCEV- Vedno aktivni novomeški upokojenci so se v mesecu oktobru pomerili 
med seboj v petih panogah. Najboljši so bili nagrajeni s pokali, za drugo in tretje mesto pa so prejeli medalje. 
Šah: L Blatnik, 2. Kobaš, 3. Gorenc; balinanje: 1. Marolt, 2. Mraz, 3. Hrovat; streljanje - ženske: L Fabijan, 2. 
Kolenc, 3. Brajer; streljanje - moški: 1. Hribar, 2. Šenica, 3. Jazbec; kegljanje - ženske: L Celič, 2. Kacin, 3. Turk; 
kegljanje - moški: L Fabjan, 2. Trontelj, 3. Štor; pikado - ženske: 1. Hrovat, 2. Golob, 3. Rifelj; pikado - moški: 
L Nedič, 2. Blažič, 3. Frlan. (M. Golob)

KAPELICO ŽELIJO
TRAVA - “Na Travi želimo 

zgraditi kapelico v približni izmeri 
30 m2. Stala naj bi na pokopališču 
ob še obstoječem zvoniku farne 
cerkve, ki so jo med vojno požgali 
partizani. Prav tu na Travi je bila 
prva fara v teh krajih in na tem 
pokopališču so pokopavali ljudi iz 
zelo oddaljenih krajev. Ne želimo 
mrliške vežice, pač pa sakralni 
objekt, v katerem bi bilo možno 
bogoslužje in dostojno slovo od 
pokojnih, saj na to pokopališče 
gravitira pet vasi,” pravi podpred
sednica KS Draga Marta Steiner. 
Na vprašanje, kako bodo to fi
nančno izpeljali, meni podpred
sednica, da računa na krajane, 
vaško skupnost, cerkev, občino in 
državo. Je pa pri vsej zamisli 
zavora. V Dragi bodo v kratkem 
začeli graditi mrliško vežico. Kra
jani pa le stežka razumejo, kako 
bodo pokojnike prevažali, saj so 
nekatere vasi oddaljene več kilo
metrov, poleg tega so v krajevni 
skupnosti Draga kar tri pokopali
šča.

v

Jože Žagar
v V 77. letu starosti je umrl Jože 
Žagar, nekdanji direktor poslov
ne enote Nama v Kočevju. V dru
žinskem krogu so ga 4. januarja 
pokopali na mestnem pokopali
šču v Kočevju.

Rojen je bii v Osilnici, si pro- 
dobil trgovsko izobrazbo ter na 
tem področju delal vse do upoko
jitve. Kot zaveden Slovenec se je 
že oktobra 1941 vključil v organi 
ziran boj proti okupatorskemu 
režimu. Leta 1943 je odšel v par
tizane in bil v 8. in 9. SNOB. Ko
nec druge svetovne vojne je doča
kal kot častnik armade slovenske 
vojske. Tudi kasneje je aktivno 
sodeloval pri obnovi porušene 
domovine - deloval je v raznih 
organizacijah, zlasti borčevski in 
v odborih domicilnih enot. Raz
govori z njim so bili poučni in pri
jetni, saj je mnogokrat obujal 
spomine. Vedno je verjel v hu
mano družbo.

Igor Brezovar

Na motoiju v Indijo
Želel ga je kupiti Manjo, a motorja ne 

smem prodati zaradi carneta. Ko sem se s 
carinikom posvetoval o raznih možnih vari
antah, mi je dejal, da četudi bi bil totalno 
uničen, bi ga v paketu poslali v Prago. Torej 
mi ne preostane nič drugega, kot da ga z 
ladjo pošljem v Hamburg. Prijatelj Manoj je 
poskrbel za servis, kjer so mi zapakirali 
motor in hodil z menoj po uradih, da sem 
uredil vse potrebno s papirji. Po treh dneh 
je bil motor v pristanišču, dobil sem žig na 
carnet, Irena pa je medtem že vložila na 
račun denar za letasko karto. V Dubaju, kjer 
sem čakal na letalo sedem ur, sem si za pre
ostalih 20 USD kupil dober whiski in se ve
selil, da se vračam domov.

Spoznanja s poti
Marsikaj nevsakdanjega sem doživel na 

tej dolgi, zanimivi in nepozabni poti. Iz teh 
neštetih doživetij sem se tudi marsikaj na
učil. Ne obupujem pred težavami, znam jih 
reševati z drugačnim pristopom. Pred poto,- 
vanjem so me vsi opozarjali na razne bolez
ni, kraje, nesreče, celo na umore. Nič takega 
nisem doživel. Spoznal sem, da če si prija
zen do ljudi, če se obnašaš razmeram in oko
lju primerno, če nikjer ne izstopaš in se pri
lagajaš njihovemu načinu življenja, niipaš 
težav.

Ljudje, s katerimi sem se srečeval, me 
niso okradli - ne ubili. Nič pretresljivega se 
ni dogodilo, preprosto: povsod so mi poma
gali, mi nudili hrano in stanovanje. To so 
ljudje z velikim srcem, to so ljudje z velikim 
L. V veliko zadovoljstvo jim je bilo, da so 
nama lahko kakorkoli pomagali, saj so se

ljudje v nekaterih vasicah prav prizadevali, 
da bi bila njihova gosta, čeravno ne živijo v 
izobilju. Želel bi, da bi vsak Evropejec ali 
Američan kdaj prišel med te ljudi, verjetno 
bi za bogastvo in srečo imeli potem dru
gačna merila. Kajti bogat si, kolikor daješ, 
in zame so ti ljudje izredno bogati.

Brez večjih problemov sva prevozila ne
kaj čez 15.000 km. Če bova našla sponzor
je, se bova v prihodnjem letu podala v Avst
ralijo, seveda na yamahi super tenere 750.

Ženske, zenske

i.
Izgleda kakor božji dar.
Še ne dopolnjenih oblik 
se že zaveda, da je čar, 
da mnogim moškim bo malik. 
Bo zmogla skozi svet utvar, 
skoz svet intrig v svet razlik?
Bo v toplem domu srečen par? 
Bo bar njen dom, za čik zapik? 
Je, vsemogočni Gospodar, 
zares Tvoj dar - hudičev trik?

Je kakor prepoznavni znak 
novomeške javne scene: 
že po naravi stas krepak, 
hoje prav počasne, lene, 
iz vseh butikov kakšen trak, 
mode pravzaprav nobene.
Le sem pa tja se kak čudak 
radovedno še okrene.
Po Glavnem trgu meša zrak, 
z masko nezadržno vene.

III.
Ko čas obesi nekaj kil 
preveč, zariše nekaj gub, 
povesi spredaj ti profil, 
nervozna si, mar ne? Obup!
Ne skrije let ti plast ličil, 
v butiku skrbno zbran nakup, 
po zadnjih zgledih modni stil.
V žargonu mladih si škrlup; 
vrstnikom treba ni slepil, 
saj njim je znan vsak tvoj poljub. 

JANEZ JEŠTOVSKI, jan. 1998

A. K. V. D.

PRVIČ O ŽRTVAH VOJNEGA NAS1UA POD MADŽARI V Viteški 
dvorani Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani je bila 5. januarja informa
tivna konferenca za slovenske izgnance iz let 1941-1945 in druge žrtve 
vojnega nasilja. Udeležilo se je je več kot sto ljudi. V uvodu je Ivica 
Žnidaršič izrazila zadovoljstvo, da se je v letu 1997 dajalo možnost član
stvu Društva izgnancev Slovenije (DIS) in drugim žrtvam, da so prihajali 
v stik z odgovornimi predstavniki iz pristojnih ministrstev, eksperti za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, predstojniki arhivov Slovenije in 
drugimi. Poleg voditeljice konference so na vprašanja odgovarjali tudi 
Janko Stušek, državni sekretar z ministrstvu za delo, družino in socialne 
zadeve. Jadran Hočevar z ministrstva za zunanje zadeve je povedal, daje 
Slovenija že vključena v skupino držav, ki bo v okviru sklada 80 milijonov 
DEM prejela del sredstev iz naslova vojne odškodnine. Prvič so predstavili 
elaborat o oblikah nasilja nad Slovenci iz Prekmurja, ki so ga med drugo 
svetovno vojno okupirali Madžari. Študent fakultete za družbene vede Gre
gor Kaplan je zbral podatke o madžarskih okupatorjih in slovenskih žrt
vah vojnega nasilja in pripravil zanimiv prispevek. Madžarska naj bi bila 
povračilo za vojno škodo izplačala bivši jugoslovanski oblasti, vendar je 
posamezne žrtve vojne niso dobile. Na sliki Janko Stušek in Gregor Kap
lan, ki sta še po konferenci odgovarjala na vprašanja. (G. K.)
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SREDI ZIME TOPEL DOM!
Dopolnite zalogo kurilnega olja!

• 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

• TOČNA DOBAVA NAROČENIH KOLIČIN

Podrobnejše informacije dobite na najbližjih Petrolovih skladiščih in bencinskih servisih.

V NOVOLESU GORELO - V petek, 9. januarja, je zagorelo v podjetju Novoles v Straži. Ogenj je nastal v silosu 
oziroma v odsesovalnem kanalu, kjer je v sesalnih ceveh prišlo do samovžiga žaganja. Požar so pogasili Novolesovi 
gasilci, škode pa je za 5 milijonov tolarjev. (Foto: Borut Peterlin)

VSESLOVENSKA AKCIJA

Izbor idealnega moža Slovenije
KOČEVJE - Zabaviščno- 

glasbeni center Luxor iz Mrtvic 
pri Kočevju v teh dneh začenja 
s vseslovensko akcijo izbire naj
bolj idealnega moža v Sloveniji 
za letošnje leto. Akcija bo 
medijsko podprta in bo do 
izbora polfinalistov potekala po 
posameznih regijah; na širšem 
območju Dolenjske jo bodo 
spremljali Dolenjski list, Studio 
D in zaradi sedeža organizator
ja akcije kočevski lokalni radio 
Univox.

V stavbi v gozdičku ob magi
stralni cesti Ljubljana - Kočevje 
v naselju Mrtvice pri Kočevju je 
pred letom in pol pričela delo
vati diskoteka Luxor, ki jo je v 
prvih mesecih obiskalo tudi do

tisoč gostov dnevno. Z orga
nizacijo zabav za otroke, mladi
no in odrasle, komercialnih in 
promocijskih koncertov, do
brodelnih in drugih prireditev 
je Luxor sčasoma presegel 
okvire diskoteke. Zato so usta
novili Zabaviščno-glasbeni cen
ter, ki so ga poimenovali po di
skoteki, to pa preimenovali v 
diskoteko Faraon, ki ob pestri 
dejavnosti, ki jo izvaja center, 
sedaj deluje le še ob petkih in 
sobotah, medtem ko je nedelja' 
zapolnjena s posebnim progra
mom za najmlajše, imenovanim 
Luxy show.

Po upravnih in drugih zaple
tih z ureditvijo objekta ZGC 
Luxor, ki je bil sprva zgrajen

kot proizvodni objekt, in ure
ditvi lastništva ZGC Luxor da
nes posluje kot samostojna 
enota firme ATT iz Ljubljane. 
Njena matična firma pa je tudi 
generalni pokrovitelj Luxor- 
jeve do sedaj najobsežnejše 
akcije izbora najbolj idealnega 
moža, s katero začenjajo v teh 
dneh in ki jo bo poleg radijskih 
postaj Studio D in Univox na 
Dolenjskem spremljal tudi naš 
časopis. Več o akciji, ki se bo 
sklenila junija z zaključno pri
reditvijo v ZGC Luxor v Mrtvi
cah, na kateri bodo proglasili 
najbolj idealnega moža v Slove
niji za letošnje leto, bomo še 
pisali.

M. L.-S.

MODNI KOTIČEK

Umetnost ličenja
Ličenje so spretno uporab

ljali že Egipčani 1400 let pr. n. 
št., ko je kraljica Nefretete 
uporabljala zeleno senco za 
veke iz malihita, obrvi pa si je 
oblikovala s črnim antimono
vim prahom. V Evropski kul
turi so se nekaj časa posluže
vali neverjetno nevarnih sesta
vin, kot so pudri iz belega svin
čenega prahu, za bleščeč sijaj 
koži so uporabljali merkurjev 
sublimat, ki je razjedal mišice. 
Nekatere ženske so za zapeljiv 
pogled uporabljale kapljice iz 
opija.

Danes nas strokovnjaki os
krbujejo s celo vrsto varnih li
čil, vendar nepremišljena in 
površna uporaba le-teh ni pri
poročljiva. Ne glede na modne 
smernice morate upoštevati 
nekaj osnovnih pravil:
• Pred vsakim ličenjem je po
trebno kožo temeljito očistiti, 
navlažiti s hidrantnimi kre
mami in losioni.
• Obraz namaženo s tekočim 
pudrom, ki je za odtenek svet
lejši od polti (nikoli ga ne pre
izkušajte na roki).
• S pudrom v stiku popravi
mo morebitne napake, nato 
pa celoten obraz prekrijemo s 
pudrom v prahu.
• Pudranje zaključimo s pud
rom v kamnu, ki utrdi vso os
novo (napudramo tudi ust
nice).
• Oči si poudarimo s tušem 
ali svinčnikom, na koncu pa 
jih počešemo z maškaro. Po 
potrebi si počešemo obrvi in s 
svinčnikom zapolnimo prazen 
prostor (redke obrvi).
• Sence uporabljamo pred 
maškaro, zato da ne nastaja
jo prašni kosmi.
• Ustnice obrobimo s svinčni
kom, ki jeza odtenek temnejši 
od rdečila.
• Ličenje zaključimo z rdeči
lom v prahu, da poudarimo 
ličnice oziroma optično po
pravimo obliko obraza.

JERCA LEGAN

PO TRAGEDIJI PRI MALEM OBREŽU

“Naj gori luč, da bosta prišla ati in mami”
MALI OBREŽ - Hudo je, če se 

v mesecu, ki ga ljudje označujemo 
kot najbolj veselega in polnega le
pih pričakovanj, na otroška lica na
seli žalost. Toda nesreča žal ne iz
bira in to, kar je doletelo mlado 
družino Stipičevih z Malega Obreža 
pri Dobovi, lahko imenujemo pra
va družinska tragedija. Preteklo 
nedeljo je minilo natanko mesec 
dni od tistega hladnega decembr
skega jutra, ko sta šestletna Marti
na in njena triletna sestrica Mela
nija Stipič z Malega Obreža pri 
Dobovi v usodnem trenutku ostali 
brez obeh staršev.

V časopisih je takrat pisalo, da 
je tistega dne nekaj po šesti uri 
zjutraj 21-letni voznik Darko J. iz 
Vrhov pri Kapelah z osebnim 
vozilom Volkswagen Sharane v 
bližini dobovskega otroškega vrt
ca od zadaj zadel pešca 31-letno 
Melito in njenega moža, 27-letne- 
ga Martina Stipiča, oba pa sta na 
kraju nesreče poškodbam podleg
la. Tragedija se je zgodila komaj 
kakih 300 metrov od njunega 
doma.

“Slišala sem, da se je blizu nas 
zgodila prometna nesreča, pa tudi 
veliko policistov sem videla na 
cesti, vendar si zadeve nisem 
preveč gnala k srcu. Ko pa sem 
kmalu zatem zagledala svojega 
moža, kako skrčen od bolečine, ki 
sem jo razbrala na njegovem 
nemem obrazu, prihaja proti 
meni, sem v grozi zavpila: “Pa ne 
moja Melita!” se je v solzah tiste
ga strahotnega spoznanja spomni
la Melitina mati, 57-letna Jožefa 
Zupančič. “Ni lepo, ampak v tem 
trenutku vozniku, ki je ubil mojo 
hčerko edinko in zeta, ne želim 
nič dobrega. Ne morem poma
gati, ne morem je preboleti. Ne 
vem, kako je moral tam, kjer je 
predpisana omejitev hitrosti na 40 
kilometrov na uro in znak “otro
ci na cesti”, tako divjati. Tega, kar 
je prizadejal ubogima punčkama 
in nama z možem, mu ne bom 
mogla nikoli odpustiti,” je še 
dodala skozi solze in k sebi stiska
la vnukinji, ki pravzaprav še ne 
dojemata zadosti globoko, da sta 
postali siroti.

Mlajša Melanija mi je pokaza
la dva plišasta medvedka, ki ju je 
pred dnevi prinesel poštar. Igrač 
ji res ne manjka, saj na njihov 
naslov od neznanih naslovnikov 
prihajajo iz vseh koncev Slove
nije. Na vprašanje, kje sta mami

ca in ati, pokaže, proti Dobovi in 
pravi: “Tam sta, pod rožicami!” 
Zvečer dedku in babici pogosto- 
ma ne dovoli ugasniti luči, kajti 
“ati in mami v temi ne bosta našla 
postelje, ko bosta prišla ponoči 
domov ajat.” Med spanjem pogo- 
stoma joka, čeprav je čez dan na 
videz razigrana in brezskrbna. 
Njena sestrica Martina bo 13. sep
tembra stara sedem let in bo šla 
že v šolo. “Ko bom velika, bom 
frizerka! Ati mi je v kleti nove hiše 
že pripravil prostor, kjer bom 
imela frizerski salon,” je poveda
la, medtem ko kljub navidezni 
radoživosti ni mogla prikriti žalo
sti, ki se je zrcalila v njenem 
otožnem pogledu.

“Denar za novo hišo sta pričela 
zbirati že leta 1991, ko sta se po- 
očila. Pred tremi leti sta pričela 
idati in zet Martin je letos name- 
aval najeti še en kredit, s pomoč-
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NISTA SAMI - Martina in Melanija z dedkom in babico. (Foto: E. S.)

Napoleonova vrba

Dvestoletna 
vrba nad grobom 

francoskega vojaka
Dvesto let je minilo, odkar 

nas je obiskal Napoleon oziro
ma njegova vojska. Francozi so 
prišli v naše kraje prvič leta 
1797, drugič 1805 in tretjič leta 
1809. Na TVatah, na obrobju 
Novega mesta, ob kolovozu 
med dvema travnikoma stoji 
vrba, ki jo nekateri še danes 
imenujejo Napoleonova vrba. 
Po mnenju gozdarskega stro
kovnjaka znaša življenjska 
doba vrbe sicer manj od dvesto 
let, a možno je, da vrba na "IVa- 
tah životari še iz časov Franco
zov.

Kovačev Jože, kot so po 
domače rekli nekdanjemu go
stilničarju iz Žabje vasi, ki je 
dopolnil 90 let, se še spomni 
pripovedi, da so vrbo posadili 
v času, ko so bili v teh krajih 
Francozi, pod vrbo pa naj bi bil 
pokopan francoski vojak.

Vrba je v precej žalostnem 
stanju. Razklana je na dvoje, v 
sredi je preperela, zemljo, kije 
nastala v votlem delu, pa so 
domačini porabili za rože. Pred 
leti so ob njej postavili drog 
električne napeljave in tako 
simbolično združili preteklost 
in sedanjost.

Z. KOBE

jo katerega bi v hiši uredil central
no ogrevanje. Ogromno sta nare
dila sama in tudi midva sva jima 
pomagala, kjer sva le mogla. Ve
selila sta se letošnjega poletja, ko 
naj bi se končno vselila in normal
no zaživela, saj tu, v stari hiši, ni-

• Tragedija je v hišo na Malem 
Obrežu št. 1 prinesla toliko žalo
sti, da se je ne da izmeriti. Zara
di velikih dolgov pa obstaja ne
varnost, da postane novogradnja 
last upnikov in ne nesrečnih 
otrok Martine in Melanije, ki bi 
v dokončani hiši le dočakali toli
ko želeno kopalnico in svojo sobi
co. Zato še enkrat objavljamo 
številki žiro računov, na katerih 
se zbira denar za pomoč: za fizič
ne osebe (pri NLB Dobova): 
51600-621-2005, sklic na št. 05- 
1983130-2722/48; št. žiro računa 
za podjetja in obrtnike (nosilec 
računa je Občinski odbor RK 
Brežice): 51620-678-65352, sklic 
na št. 05-1983130-2722/48. Do
datne informacije lahko dobite 
na telefonski številki punčkinih 
starih staršev (0608-67-081) ali 
pri njihovem zakonitem skrbniku 
Rudiju Radanoviču v Dobovi (tel. 
0608-67-175).

mamo niti kopalnice. Tudi za 
otroka bi bilo tako bolje, midva z 
možem pa bi še naprej ostala v 
stari hiši, saj tolikšne stopnice 
niso za stare ljudi. Kaj bo sedaj, ne 
vem. Brez pomoči dobrih ljudi ne 
bo šlo. Melita in Martin sta me
sečno skupaj odplačevala nekaj 
nad 40 tisoč tolarjev kredita, moj 
mož pa dobiva le trideset tisoča
kov pokojnine. Z majhnimi otro

ki je veliko dela in stroškov, sedaj 
pa se, kot kaže, poslavlja tudi naš 
pralni stroj, ki pušča na vse stra
ni,” je zaskrbljeno potarnala babi
ca Jožefa, ki svojih vnukinj za 
nobeno ceno ne bi dala v rejo ali 
posvojitev.

“Prejeli smo že nekaj klicev, 
obiskala pa sta nas tudi zakonca 
iz Maribora. Vsi bi želeli punčki 
posvojiti, a jaz brez njih ne mo
rem. Doslej sem veliko skrbela 
zanju in ju negovala, ko sta bila 
starša v službi, zato si ne morem 
predstavljati, da bi ostala brez nji
ju. Mislim, da bi me naslednji dan 
pobralo. Vesela pa sem, da je na 
svetu še toliko dobrih ljudi. Pogle
jte, koliko igrač sta punčki dobili 
v tem času, in v marsikaterem 
paketu je bil priložen tudi kak 
bankovec. Nekateri pošljejo tudi 
samo denar, ki ga še najbolj potre
bujemo. Vsak tak prispevek takoj 
odnesemo na banko, saj bo hišo 
treba nekako dokončati in odpla
čati dolgove.”

Dokončanje hiše bo za stare 
starše sirot Martine in Melite res
nično pravi podvig, ki ga brez 
pomoči okolja ne bodo zmogli. 
“Verjamem v dobre ljudi in ver- 
jamam, da nam bodo toliko po
magali, da bomo uspeli.'

ERNEST SEČEN

(E* KRKNZDRAVIUŠČN 
HOTELI OTOČEC

TENISKI CENTER OTOCEC
• V teniškem centru Otočec že 
razmišljajo o sezoni igranja na 
odprtih igriščih. Da bi svoje red
ne in tudi bodoče goste nanjo kar 
najbolje pripravili, organizirajo 
tečaje tenisa, tako začetne kot 
nadaljevalne, individualne ali 
skupinske s po štirimi tečajniki v 
skupini. Vsa dodatna pojasnila v 
zvezi s tečaji in tudi drugo po
nudbo športnih in rekreativnih 
dejavnosti v teniškem centru

Otočec dobite po telefonu (068) 
75 458.
f' Fitnes v teniškem centru Oto
čec je za goste odprt od 8. do 23. 
ure, pod nadzorom strokovnjakov 
pa lahko vadite od 18. do 21. ure. 
Od 8. do 23. ure si lahko privoščite 
tudi ročno masažo, aerobika je or
ganizirana od ponedeljka do pet
ka od 19. do 21. ure, savna in 
masažni bazen pa sta odprta vsak 
dan od 8. do 23. ure.
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Lokomotiva izginja pred množico?
Čeprav Karla in Ksenijo pozna 

veliko Črnomaljcev, saj sta doma
čina, njuno magijo in iluzionistične 
točke pa lahko občudujejo le red
kokdaj. A ne zato, ker se ne bi rada 
vračala v domači kraj. Le čas jima 
lega ne dopušča, saj ju vabijo na 
vse konce sveta, nastopata pa celo 
na ladjah in letalih.

56-letni Karlo, ki zadnja tri 
desetletja živi v Avstriji, pravi, da 
se že 45 let ukvarja z iluzijo ter 
nadaljuje 320-letno tradicijo iluzi
onizma v družini. S Ksenijo sode
lujeta na odru enajst let, pomeri
la pa sta se tudi na zadnjih treh 
evropskih prvenstvih iluzionistov 
ter vedno zmagala. Zanimivo je, 
da za njunimi kulisami ne stoji 
množica ljudi, ki bi jima pomaga
li pripravljati program, pripomoč
ke in še vrsto drugih stvari, po
trebnih za uspešen nastop. Karlo 
in Ksenija za vse poskrbita sama. 
Karlo, sicer izučen za mizarja, 
naredi vse priprave, ki so unikati 
in jih tudi patentira, Ksenija pa jih 
dekorira in sešije oblačila. Skupaj 
se odločita za glasbo, kiju sprem
lja ob nastopih, in za svetlobne 
učinke. Seveda Karlo ne pozabi 
poudariti, daje uspešnost nastop
ov odvisna od njega, saj je Kseni
ja le asistentka.

Koliko časa je potrebno za 
celovečerni nastop, pove že to, da 
za nekajminutno točko potrebuje 
pet let priprav. Vendar imata 
danes sedem 40-minutnih progra
mov, kar je po njunih zagotovilih 
največ med evropskimi iluzionisti. 
“Pri tem je najpomembnejša moč 
koncentracije in volje. Brez tega 
ne bi bilo programa. Zato imam 
vsak dan od 4. do 7. ure zjutraj 
koncentracijski trening, s katerim 
ne bom prenehal do konca živ
ljenja. Medtem ko ima človek 
običajno od 18 do 24 enot moči 
volje, so meni, ko sem bil najbolj 
skoncentriran, v Londonu izmeri
li 316 enot. In takrat lahko s svo
jo energijo prižgem žarnico, ki jo

držim v roki, kar naredi le 12 lju
di na svetu. To moč volje uporab
ljam tudi za zdravljenje migrene, 
revme, išiasa in depresije. Na moj 
dom v predmestju Dunaja pri
hajajo na zdravljenje ljudje iz 
mnogih držav, tudi zdravniki,” 
pove Sajovic o tem, kaj zmore.

Proti koncu preteklega leta sta 
Ksenija in Karlo po večletnem 
premoru spet nastopila pred 
črnomaljskim občinstvom. Sode
lovala sta na dobrodelni prire
ditvi, katere izkupiček je šel za na
kup aparatur za črnomaljski kino, 
ki deluje v okviru Zavoda za 
izobraževanje in kulturo (Zik). 
Zik namerava v tem letu pripravi
ti po Sloveniji še deset dobro
delnih prireditev za kinoapara- 
ture, glavna zanimivost na njih pa 
bosta Ksenija in Karlo. Pravita, da 
veliko nastopata za dobrodelne 
namene po vsem svetu, vsako leto

pa se za dobrodelnost odpovesta 
okrog 500.000 nemškim markam. 
Mnogi, ki jim spomin še dobro 
služi vedo, da je bil prav Karlo 
leta 1985 pobudnik ustanovitve 
takratnih črnomaljskih delavnic 
pod posebnimi pogoji, ki so se 
pozneje preimenovale v Varstve- 
no-delovni center (VDC). Takrat 
je pripravil šest dobrodelnih pri
reditev, obljubil pa, da bo izkupi
ček od nastopov toliko časa na
menjal za delavnice, da bodo naj
sodobneje opremljene v Evropi. 
Pa potem iz tega ni bilo nič, VDC 
pa se otepa z velikimi prostorski
mi težavami. “V načrtu sem imel 
še 14 nastopov za delavnice, ven
dar sem predlagal, da bi mi pro
stor, kjer bi zanje služil denar, 
našli predstavniki delavnic. A so 
mi rekli, da nimajo časa, da bi ig
rali menedžerja. In tako je moja 
dobra ideja splavala po vodi,

NAJPREJ DENAR, POTEM ATRAKCIJA -Jasna Šeruga-Muren iz Zika, 
ki bo vodila letošnje dobrodelne prireditve za nakup črnomaljskih kino- 
aparatur, na katerih bosta nastopala Ksenija in Karlo Sajovic (z leve proti 
desni) ter njun beli volčjak Antheo, ki je zvezda njunega iluzionističnega 
programa. Stojijo pred muzejsko lokomotivo v Črnomlju, ki naj bi čez štiri 
leta s Karlovo pomočjo izpuhtela v zrak, če bo seveda dovolj denarja. (Foto: 
M. B.-J.)

6ALERIJA 
KRALJ

Prešernov trg 3, Novo mesto - OB KINU KRKA - Tel.: 068/372-720
..........................

GALERIJA VAM NUDI:
- raznovrstno in kvalitetno okvirjanje slik, 

fotografij, plakatov, gobelinov itd...

- nakup umetniških slik in kipov

- umetniške slike po naročilu
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GALERIJA ZAČNE Z REDNIM POSLOVANJEM 
V PONEDELJEK, 19. JANUARJA.

ODPRTA JE VSAK DAN RAZEN NEDELJE 
OD 9. DO!9. URE.

čeprav sem jim še vedno priprav
ljen pomagati.” pravi Sajovic.

Karlo in Ksenija pa hočeta 
narediti za Črnomelj še kaj več 
kot pomagati z dobrodelnimi pri
reditvami. Želita si, da bi se 
končno v mestu začel razvijati tu
rizem, vendar se zavedata, da bi 
morali imeti Črnomaljci nekaj, 
kar bi bilo zanimivo ne le za slo
venske, temveč tudi za tuje turi
ste. Zato sta se odločila, da bosta 
po naslednjem evropskem prven
stvu iluzionistov, ki bo leta 2002 
v Parizu, pripravila v Črnomlju 
spektakel, kakršnega še ni bilo v 
Evropi: Karlo namreč namerava 
s pomočjo iluzije odstraniti s 
črnomaljske železniške postaje 
17,35 metra dolgo, 4,65 metra vi
soko ter 78,2 tone težko muzejsko 
lokomotivo, zgrajeno leta 1921 na 
Dunaju, ki je vlekla tovorne in 
potniške vagone po Julijski kraji
ni in Sloveniji. “Precej držav mi je 
ponudilo, da bi naredil, da bi pri 
njih kaj izginilo. Vendar si želim, 
da bi se to zgodilo prav v Črnom
lju, saj pričakujem, da bo prišlo na 
ta dogodek tisoče ljudi iz drugih 
držav, mnogi pa bi tudi pozneje 
obiskali Črnomelj, da bi videli 
lokomotivo, kije izpuhtela. Pred
met sicer lahko izgine na tri 
načine, bodisi da ga prekrijem s 
platnom, z bliskom ali pa zgolj z 
zamahom roke. Odločil sem se za 
slednji način, stal pa bom 20 
metrov od lokomotive, ki bo zame 
največji predmet, ki bo izginil iz
pred oči gledalcev,” pravi Karlo.

O tem, ali bo Črnomelj tudi v 
resnici deležen te velike atrakcije, 
pa bo odločil denar. Že pred 
desetimi leti se je dogovarjal, da 
bi s pomočjo iluzije izginil stolp 
ljubljanskega gradu, a ni bilo de
narja. Tokrat je njegova cena za 
to, da črnomaljska muzejska loko
motiva izgine in se seveda čez čas 
zopet vrne na staro mesto, 12 
milijonov DEM. Pravi, da ima z 
Avstrijo, Švico in Nemčijo že 
dogovorjeno, da bodo prispevale 
5,5 milijona DEM, s tem pa si 
bodo pridobile tudi pravico sne
manja spektakla. Vendar pa da
nes še ne ve, ali se bo našel še kdo, 
ki bo primaknil razliko do 12 mili
jonov mark.

MIRJAM BEZEK-JAKŠE

APLAVZ NI OBVEZEN

Ob čar darovanja?
Število krvodajalcev v met 

liski občini nazaduje. Kje je 
pravi vzrok za to, ni nihče ugo
tavljal, toda gotovo so k temu 
pripomogle govorice, da drža
va prodaja kri, ki jo dobi brez
plačno. Na lastna ušesa sem 
slišal zanikanje odgovornih z 
najvišjih republiških vrhov, a 
je ljudi težko prepričati o na
sprotnem, kar se je razširilo od 
ust do ust. Kdor je vrgel kost 
med ljudi, krvodajalstvu goto
vo ni naredil usluge, državljani 
pa po reku, da kjer je dim, je 
tudi ogenj, verjamejo, da je 
država zmožna tudi te poteze.

Se pa, slišim, dogaja tudi to, 
da delodajalci neradi dajejo 
proste dneve tistim, ki so pri
pravljeni darovati kri. Konec 
koncev jih človek razume, saj 
je težko nekomu plačati dva 
delovna dneva, ki ju ni izpolnil 
z delom. To pa vodi v najbolj
šem primeru k najmanj dvema 
možnostma: da delodajalcu 
država povrne denar za plačilo 
dveh dni za vsakega krvoda
jalca posebej ali da prejmejo 
plačilo za darovano kn krvo
dajalci V slednjem primeru bi 
krvodajalstvo izgubilo mik 
človekoljubnosti in bi verjetno 
odvrnilo od udeležbe v akcijah i 
vse tiste, ki so se jih udeleževali 
prav zaradi prijetnega občut- ! 
ka da z darovano krvjopoma 
gajo sočloveku v nesreči Na 
tem bi kazalo graditi tudi v pri i 
hodnte. sicer bomo postali 
preračunljivci, ki bomo za vsa 
ko svoje deianje, pa naj bo vi- > 
tleli navzven še tako vzvišeno, 
zahtevali denar m zgolj denar j 
S čim si bomo potem sploh še ! 
greli dušo?

TONIGAŠPERIČ

Mirko gasi le še radovednost
Mirko Repar je petinosem- 

desetletni bard, ki pa ne zna o 
dvorski dolini zlagati samo pes
mic, ampak tudi živo pripove
dovati o zgodovini tega kraja. Z 
njim je povezan domala vse 
svoje življenje, saj je mati, vdo
va iz prve svetovne vojne, že od 
leta 1927 imela tukaj trafiko in 
se sem z njim in z njegovo nekaj 
let mlajšo sestrico Ano tudi 
preselila. Še predno pa je Mir
ko prišel na Dvor, je doživel že 
vrsto zanimivih doživetij v 
Soteski, kjer je njegova mati 
delala na žagi, pa v Gabrju, kjer 
so prej stanovali, in na Selih pri 
Straži, kjer je kot otrok služil 
pri sorodnikih. Toda ne bomo 
opisovali teh zanimivih in raz
burljivih pa tudi tragičnih do
živetij iz otroštva, ker nam pro
stor ne dopušča, ampak se bo
mo osredotočili le na nekaj pri
god iz začetka druge svetovne 
vojne, ki je usodno zaznamova
la tudi Dvor in mladega Mirka 
z njim.

Pred začetkom druge svetov
ne vojne je bil Mirko Repar 
poštar na Dvoru. Vsako jutro je 
moral s pošte v Žužemberku 
pripeljati poštno vrečo in njeno 
vsebino raznesti naslovnikom 
na Dvoru in okoliških vaseh. A 
tisti čas na začetku druge vojne 
je v Žužemberšku vladala veli
ka zmeda. Ni čudno, v kraju je 
bilo veliko vojaštva in razpad je 
bil očiten, saj so se posamezne 
skupine že začele razhajati. 
TUdi na pošti je bilo tako. To je 
Mirko spoznal, ko je vrečo s 
pošto pripeljal na Dvor. “Ta 
vreča ni za nas, ampak za Hi
nje!” je ugotovila šefinja dvor
ske pošte in nič ni pomagalo 
zagotavljanje, daje vzel le tisto 
vrečo, ki je ostalo, “v vreči so 
vse pokojnine pa tudi uradni
ške plače. Vsi bomo ostali brez 
njih! Ta pa je za Hinje, Pojdi tja 
in poglej, če nimajo oni naše!” 
je bila zaskrbljena in mu nalo
žila vrečo nazaj na motorno 
kolo.

Mirko je odbrzel preko Krke 
in pognal v strmino na oni stra
ni. Saj bi mu bila pot v veselje, 
pa kaj, ko je v srcu glodala tista 
skrb: vojna! Tudi v Hinjah je 
bila poštarica začudena. Njene 
vreče še ni bilo. Nosil joje hinj- 
ski poštar, ki jo je iz Žužem
berka ubral peš po bljižnici pre
ko Lipja. Medtem je Mirko tudi 
zvedel, da je v vasi dobro zaka
mufliran oddelek protiletalske 
obrambe Komandant je bil 
neki zagrizeni Črnogorec, ki je 
zaprl že šestnajst vojakov in jih 
obtožil dezerterstva. Grozil je, 
da jih bo lastnoročno postrelil.

K čakajočemu Mirku je pri
stopi) Črnogorčev namestnik. 
Slovenec in ga vprašal, kako je 
v Žužemberku. Mirko mu je 
povedai da se vojska razhaja 
Ko je oficir to slišal, je odšel 
Kmalu st t vrnil skupaj z raz
burjenim komandirjem Ta je s 
pištolo v roki Mirka prisilil da 
ie stooil z njimi na pokopališče 
lam :a vrati ie grozeče vihre* 
oištoio in mu veiei. naj še enkrat 
ponovi ka| ->e dogaja v Luzern 
berku. Mirko je hitro razumei 
da ga namerava oficir na mestu 
ustreliti, pa je povedat “V

Žužemberku se vojska spre
haja.” “No, vidiš, se je obrnil 
Črnogorec k podrejenemu Slo
vencu, “vojska se sprehaja, ne 
pa razhaja!” in je Mirka izpusti. 
Ta je pograbil poštno vrečo, ki 
je medtem že prispela v Hinje, 
in se jadrno vrgel na motor.

Pozneje je zvedel, kako se je 
zgodba odvila naprej. Črnogor
ca so le pregovorili, da je od
jezdil v Žvirče, kjer je bil tele
fon, iskat nadaljnja navodila. 
Ko se je vrnil, pa ni bilo nobe
nega vojaka več Vsi sojo med
tem popihali Oficir se je razjo
kal, nato pa s konjem le krenil 
proti jugu.

Mirko je najstarejši dvorski 
gasilec, zato brez gasilske zgod
be ne moremo. Tudi ta je iz voj
nih časov. Bilo je dvainštiride
setega leta zjutraj in dvorski 
gasilci so odšli gasit na Smuko. 
Na Dvoru je ostal le Mirko, da 
bi popazil na mamino trafiko in 
na gasilni dom, ki je bil v bližini. 
Poleg gasilnega doma pa je stal 
kozolec, poln suhega sena, na 
katero se je spravila počivat 
skupina italijanskih črnosrajč
nikov. Fantič, kije šel mimo po 
cesti, je čez živo mejo frcnil 
prižgano vžigalico v seno pod 
kozolcem. Nihče ni opazil, kdaj 
je začelo tleti, a ko je zagorelo, 
so plameni v hipu zajeli celo 
poslopje. Črosrajčniki so se kot 
ščurki prestrašeni razbežali po 
vasi, Mirko pa je bil strumen 
gasilec. Prihitel je na pomoč, 
kajti kosmi gorečega sena so 
leteli vsenaokrog in požar bi se 
lahko razširil. Mirko je planil k 
vodnjaku s črpalko, a črpalka je 
bila suha. Mrzlično je iskal 
vode v bližini, da bi jo zmočil, 
a nikjer je ni bilo Planil je v 
sosednjo hišo: “To je vse, kar 
imam tekočega,” je pokazala 
gospodinja na polno nočno po
sodo pod posteljo. V sili vrag 
muhe žre: Mirko je pograbil, 
kar je imela, in stekel, da bi 
črpalko čimprej pognal. A ko
maj je pritekel na hišni prag, že 
je padel predenj velik kosem 
gorečega sena in lesene stop
nice je v hipu zajel ogenj. Mir 
ko je nagonsko obrnil posodo 
in pogasil plamen, ki bi sicer 
zajel celo hišo. In nauk: prave
mu gasilcu v sili tudi polna 
‘kahla” prav pride.

Še precej takih zgodb, z malo 
več ali manj humorja, z malo 
več ali manj pelina, ve povedati 
Mirko Težko je na kratko na
šteti vse, kar je je v svojem pest
rem življenju počel: recimo, da 
je bil tudi čebelar muzikant in 
še marsikaj Imel pa je tudi 
družino s štirimi otroki, sedaj 
ga ima že kar osem vnukov 
Živi na Dvoru v bližini Škrab 
čeve hiše katero si je Še za 
svojega življenja izbral Marjan 
Marinc za razstavni prostor 
svoje znamenite “dvorske zbir 
Ke” Ta ie zdai shranjena v za
bojih n čaka na boljše čase 
Mirko ipa da se bo želja po
kojnega slovenskega umetnika 
velikega ijutnteija Dvora, kma 
lu uresničila ter da txi kraj dobil 
dostoino razstavišče in pred
stavitev kakršno si te s svojo 
bogato zgodovino tudi zaslužil 

TONE JAKŠE
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Televizija si pridržuje pravico do 
morebitnih sprememb sporedov!

ČETRTEK, 15.1.
SLOVENIJA 1
8.10 -1.40 TELETEKST
9.00 ODDAJA ZA OTROKE 

OUASIMODOVE ČAROBNE DOGO
DIVŠČINE, ris. naniz., 2/26
9.45 GRACE NA UDARU, amer. na
niz., 18/25

10.15 TEDENSKI IZBOR
NASH BRIDGES, amer, naniz., 2/10 
11.05 IZ SVETA RAZVEDRILA 
11.35 DOGODIVŠČINE Z DIVJEGA 
ZAHODA, amer. poljud. serija, 7/16

13.00 POROČILA
15.25 TEDENSKI IZBOR 

/NE/ZNANI ODER
15.50 OSMI DAN

16.20 SLOVENSKI UTRINKI
17.00 OBZORNIK
17.35 ODDAJA ZA OTROKE 

SPREHODI V NARAVO
17.50 DENVER, POSLEDNJI DINO
ZAVER, ris. naniz.

18.20 ZENIT
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 CVETJE V JESENI, 2/3
21.00 TEDNIK
22.00 ODMEVI, VREME, ŠPORT
22.40 OH, DR. BEECHING, angl. naniz., 6/9
23.15 NOČNI KLUB
SLOVENIJA X
8.00 Vremenska panorama -10.00 Pepa in 
Pepe, Špan. naniz., 7/26 -10.30 Tedenski izbor: 
Kolo sreče; 11.00 Lov za zakladom, franc, kviz., 
2/10; 16.00 Zywot Czlowieka Razbrojonego, 
polj. drama -17.20 Trdno v sedlu, novozel. 
naniz., 8/65 - 17.55 Doktor Sylvestre, franc., 
naniz., 1/12 -18.50 Kolo sreče -19.30 Video- 
ring - 20.05 Košarka - 21.55 Smrtni molk, nem. 
film - 23.35 Peter Strohm, nem. naniz., 8/14 
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 Lepota telesa, 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 Drz
ni 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 Apollo 
11, film - 21.30 Psi faktor - 22.30 Vitez za vola
nom, naniz. - 23.30 Petrocelli, naniz. - 0.30 
Dannyjeve zvezde, ponov.
VAŠ KANAL
14.00 Videostrani -17.00 Glasbena oddaja -18.00 
Iz produkcije Združenja LTV -18.30 Avtogale- 
rija -19.00 Novice - 19.30 24 ur - 20.00 Video- 
boom 40 - 21.00 Novice - 21.30 Litijski mozaik
HTV 1
7.35 Tv spored - 7.50 Poročila - 8.00 Dobro jutro, 
Hrvaška -10.05 Zimski izobraževalni program - 
Program za mlade -12.00 Poročila -12.25 Lju
bezen boli (serija) -13.10 Santa Barbara (seri
ja) -14.00 Živa resnica -14.30 Poslovni klub -
15.05 Program za mlade -Pot za Avonlea (seri
ja) -18.00 Kolo sreče -18.35 Besede, besede, 
besede -19.05 Hrvaška spominska knjiga -19.30 
Dnevnik, vreme, šport - 20.15 Hrvaška in svet -
20.50 Spomini Walterja Cronkiteja (dok. serija) 
- 21.45 Pol ure kulture - 22.20 Opazovalnica -
22.50 Čas zarote (dok. serija) - 23.15 Poročila
HTV X
13.10TV spored -13.25 El Cid (amer.-ital. film) 
-I(g25 Program za mlade -16.55 Risanka -
17.05 Ljubezen boli (serija) -18.35 Hugo (tv 
igrica) -19.00 Županijska panorama -19.30 
Dnevnik, vreme, šport - 20.10 Kviz - 20.25 
Dosjeji X (serija) - 21.30 Pekel ljubosumja 
(franc, film) - 23.15 Potemnjeni nangelj (film)

P£T£R, 16.1.
SLOVENIJA 1
8.10-1.10 TELETEKST
9.00 LOV NA ZNAMKO, norv. nadalj., 2/4
9.30 TEDENSKI IZBOR 

ZENIT
10.00 SLEDI
10.15 OH, DR. BEECHING, angl. na
niz., 6/9
10.50 CVETJE V JESENI, 1/3 
11.40 SLOVENSKI UTRINKI 
12.10 UUDJE IN ZEMLJA

13.00 POROČILA
15.50 ZGODBE IZ ŠKOLJKE
16.20 MOSTOVI
17.00 OBZORNIK
17.35 OTROŠKI PROGRAM 

LAHKIH NOG NA OKROG
18.20 NOVI RAZISKOVALEC, amer. dok. 

serija, 2/13
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT 
20.05 VELIKA RDEČA DIVIZIJA, amer.

film
22.00 ODMEVI, VREME, ŠPORT
22.40 NEWYORŠKA VROČICA, amer. na

niz., 12/22
23.15 MOJSTRI JAZZA, 3. del
SLOVENIJA X
8.00 Vremenska panorama - 9.30 Pepa in Pepe, 
Špan. naniz., 8/26 - 10.00 Tedenski izbor: Kolo 
sreče; 10.30 Košarka -14.15 Zadnji voz, amer. 
film -16.20 Plavanje - 17.20 Pasje življenje,

amer. naniz., 2/22 -17.55 Ženska gre svojo pot, 
nem. naniz., 9/14 -18.50 Kolo sreče -19.30 
Videoring - 20.05 Agencija - 21.35 Veliki miti 
in skrivnosti 20. stoletja, angl. dok. serija, 8/26
- 22.05 Umetnostno drsanje - 23.30 Profit, amer. 
nadalj., 2/8
KANALA
9.00 Srečni časi, ponov. - 9.30 Družinske vezi, 
ponov. -10.00 Petrocelli, ponov. -11.00 Mac- 
Gvver, 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: Poštena kupčija; Trgovski potnik; 
Mirovne sile - 22.00 Atlantis - 23.00 Vitez za 
volanom, naniz. - 0.00 Petrocelli, naniz.
VAŠ KANAL
14.00 Videostrani -17.00 Kultura - 18.00 
Kmetijski razgledi -19.00 Novice - 19.30 24 ur
- 20.00 Kontaktna oddaja- 21.00 Novice -21.30 
Glasbena oddaja
HTV 1
7.35 Tv spored - 7.50 Poročila - 8.00 Dobro jutro 
-10.00 Žimski izobraževalni program -12.00 
Poročila -12.25 Ljubezen boli (serija, 1/10) - 
13.10 Santa Barbara (serija) -14.00 Sinovi nevihte 
-15.05 Program za mlade -15.45 Pot za Avonlea 
(serija) -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 (potopis, serija) - 20.50 Lepa 
naša - 22.10 Opazovalnica - 22.45 Tednik - 23.45 
Poročila - 23.55 Nočna straža: Frasier (humor, 
serija); 00.20 Oddelek za umore (serija); 1.05 Air 
Terminator 2 (amer. film); 3.20 Sedmi element 
+ Svet zabave; 4.00 Koncert; 5.10 Filmska kla- 
pa; 5.45 Anastazija (amer. film)
HTV X
14.50Tv koledar -15.05 Potemneli angelj (film) 
-16.25 Program za mlade -17.10 Ljubezan boli 
(serija) -17.55 Čuvajka skrivnosti -18.25 Remek 
dela 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 V ritmu rock’n’rola 
(amer. film) - 23.10 Sanje o begu (amer. film)

SOBOTA, 17.1.
SLOVENIJA 1
8.45-2.10 TELETEKST
9.00 OTROŠKI PROGRAM 

RADOVEDNI TAČEK
9.20 TABORNIKI IN SKAVTI 
9.40 POD KLOBUKOM 
10.25 Z JUPITRA, avstral. nadalj., 8/13 
10.55 ZGODBE IZ ŠKOLJKE

11.20 SLOVENSKI KVINTET TROBIL, 
l.del

12.00 TEDNIK
12.35 ODDAJA O TURIZMU

13.00 POROČILA
13.10 TEDENSKI IZBOR

NOVI RAZISKOVALEC, amer. dok. 
serija, 2/13
14.00 MOJSTRI JAZZA, 3. del
15.00 PRIDEN OTROK, franc, film

16.35 SPREHODI V NARAVO
17.00 OBZORNIK
17.15 30 LET FOLKLORNE SKUPINE 

EMONA
17.50 NA VRTU
18.15 OZARE
18.20 NATIONAL GEOGRAPHIC, amer. 

dok. serija, 6/6
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
19.50 UTRIP
20.10 RESJE!
21.35 NOVICE IZ SVETA RAZVEDRILA
22.00 NAJ NAJ NAJ, angl. dok. serija, 2/6
22.35 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
23.00 DEMONI, angl. film
SLOVENIJA X
8.00 Vremenska napoved - 8.25 Lahkih nog na 
okrog - 8.55 Agencija, ponov. -10.25 Smuk (Ž) 
-11.30 Košarka -12.15 Smuk (M) -13.10 Skoki 
-15.00 Plavanje -15.45 Umetnostno drsanje -
17.30 Biatlon -18.30 Avto leta -19.30 Video
ring - 20.05 Draga Lili, amer. film - 22.00 V 
vrtincu - 22.40 Sobotna noč
KANALA
8.00 Kaličopko, ponov. - 9.00 Mork in Mindy, 
risanka - 9.30 Mork in Mindy, naniz. -10.00 
Divji zahod, naniz. -11.00 Neskončna zgodba 
2, film -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 Diplomiranec, 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 -18.15 Tedenski pregled 
-19.00 Novice -19.30 24 ur - 20.00 Iz produkcije 
Združenja LTV - 21.00 Novice - 21.30 Teden
ski pregled
HTV 1
7.25 Opazovalnica - 8.15 Tv koledar - 8.25 
Poročila - 8.35 Risanka - 9.00 Dobro jutro -
11.00 Program za mlade -12.00 Poročila -12.25 
Sam v gozdu (amer. film -14.00 Poročila -14.05 
Zverinjak v Brorotu (serija) -15.00 Briljanten - 
15.45 Televizija o televiziji -16.20 Dr. Quinn - 
žena vrač lil (serija) -17.10 Večer z Muppetki 
-17.40 Turbo Limach Show -19.03 V začetku 
je bila beseda -19.10 Hrvaška spominska knji

ga - 19.30 Dnevnik, šport, vreme - 20.20 Air 
America (film) - 22.20 Opazovalnica - 22.50 
Nočna straža: Forenzičanka Halifax; 0.30 Za
upno; 1.15 Psi faktor (serija); 2.00 Tuji zabavni 
program; 3.00 Največji uspehi hrvaškega špor
ta; 5.20 Show program 
HTVX
12.40 Tv koledar -12.50 Dosjeji X (serija) -
13.35 Črno belo v barvi -16.35 Morje -17.05 
Dok. serija -18.40 Zlati gong -19.30 Dnevnik, 
šport, vreme - 20.15 Triler - 21.15 Poročila - 
21.25 Krila na zemlji (dok. serija) - 22.10 Poto
vanja - 23.20 Oprah Show

NEDELJA, 18.1.
SLOVENIJA 1
8.40- 1.05 TELETEKST
8.55 OTROŠKI PROGRAM 

ČEBELICA MAJA, ris. naniz.
9.00 FERDI, ris. serija
9.15 ČAROBNI ŠOLSKI AVTOBUS, 
ris. naniz., 3/39

10.00 NEDELJSKA MAŠA
11.00 DOGODIVŠČINE Z DIVJEGA ZA

HODA, amer. serija, 8/16
11.30 OBZORJE DUHA
12.00 UUDJE IN ZEMUA
12.30 4x4
13.00 POROČILA
13.40 WALLERJEV ZADNJI OBHOD, nem. 

film
15.15 RESJE!,ponov.
17.00 OBZORNIK
17.15 PO DOMAČE
18.40 PO VRTOVIN IN PARKIH, dok. odda

ja, 4/4
19.10 RISANKA
19.20 LOTO
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
19.50 ZRCALO TEDNA
20.10 ZOOM
21.40 OČETJE IN SINOVI
22.35 ODMEVI, VREME, ŠPORT
22.55 MED UUBEZMUO IN SMRTJO, 

amer. film
SLOVENIJA X
8.00 Vremenska panorama -10.00 Divji in svo
bodni, amer. film -11.35 Tedenski izbor: Pomp;
12.20 y vrtincu -13.00 SL (M) -11.25 Super 
VSL (Ž) -15.00 Umetnostno drsanje -19.30 
Videoring - 20.05 Stoletje ljudstva, angl. dok. 
serija, 1/10 • 21.00 Slovenski magazin - 21.30 
Šport - 22.00 Mali nogomet - 23.05 V New Or
leansu, amer. naniz., 2/22
KANALA
8.00 Kaličopko - 9.00 Mork in Mindy, risanka -
9.30 Mork in Mindy, naniz. -10.00 Dvojni agent, 
2. del mladi, filma -11.00 Skrivnostne pošasti, 
dok. film -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 Na 
lovu za pravico, film - 21.30 Odklop, ponov. -
22.30 Vitez za volanom, naniz. - 23.30 Petrocel
li, naniz.
VAŠ KANAL
16.30 Glasbena oddaja -17.00 Šport -18.30 Za 
uho in oko -19.00 Novice -19.30 24 ur - 20.00 
Mala klinika cinizma - 20.30 Za uho in oko -
21.00 Novice - 21.30 Kmetijski razgledi

PON£D£U£K, 19.1.
SLOVENIJA 1
8.00 - 2.30 TELETEKST
8.50 NA POTEP PO SPOMINU
9.55 TEDENSKI IZBOR

NOVI RAZISKOVALEC, amer. dok. 
serija, 2/13 
10.45 NA VRTU
11.10 NATIONAL GEOGRAPHIC, 
amer. dok. serija, 6/6 
12.00 UTRIP 
12.15 ZRCALO TEDNA 
12.25 4x4

13.00 POROČILA
13.10 VREMENSKA PANORAMA 
14.05 TEDENSKI IZBOR

INTERVJU 
1450 ZOOM

16.20 DOBER DAN, KOROŠKA
17.00 OBZORNIK
17.10 PO SLOVENIJI
17.30 ODDAJA ZA OTROKE
18.20 RECEPT ZA ZDRAVO ŽIVUENJE
19.10 RISANKA
19.15 ŽREBANJE3x3PLUS6
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT 
20.05 SAVANNAH, amer. nadalj., 3/34
21.00 TUJA DOK. ODDAJA
22.00 ODMEVI, VREME, ŠPORT
23.20 VERONIKA DESENIŠKA, gledališka 

predstava
SLOVENIJA X
8.00 Vremenska panorama - 9.30 Indaba, franc. 
naniz.t3/25 - 10.00 Tedenski izbor: Kolo sreče;
10.30 Spori; 13.50 Veliki miti in skrivnosti 20. 
stol., angl. dok. serija, 8/26; 15.15 Smrtni molk, 
nem. film -17.15 Trdno v sedlu, novozel. naniz., 
9/65 - 17.50 Rodbina Mogadorskih, franc, na
dalj., 6/12 -18.50 Lingo, tv igrica - 20.05 Studio 
City - 21.05 Pomp - 21.50 Tok noč tok - 23.00 
Brane Rončel izza odra - 0.25 Peter Strohm, 
nem. naniz., 9/14
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. -16.00 Sončni zaliv, nadalj. -16.30 Drz
ni 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 Mor5ska dekli 
ca v New Yorku, film - 22.00 Sam svoj mojster, 
naniz. - 22.30 Policijska kamera - 23.00 Vitez 
za volanom, naniz. - 0.00 Petrocelli, naniz. -1.00 
Dannyjeve zvezde
VAŠ KANAL
17.00 Steelova pravica, ponov. filma -18.30 
Šport -19.00 Novice - 19.30 24 ur - 20.00 Pos
netek kulturne prireditve - 20.30 Šport - 21.00 
Novice - 21.30 Iz produkcije Združenja LTV

TOR£K, 20.1.
SLOVENIJA 1
7.50-2.15 TELETEKST
8.40 ODDAJA ZA OTROKE

SONCE NE SUE VSAK DAN, češka 
nadlaj., 3/6

9.30 TEDENSKI IZBOR
RECEPT ZA ZDRAVO ŽIVUENJE 
10.15 NEWYJORŠKA VROČICA, 
amer. naniz., 12/22 
10.40 SAVANNAH, amer. nadalj.,
3/36
11.30 PO DOMAČE

13.00 POROČILA
13.10 TEDENSKI IZBOR 

TUJA DOK. SERIJA 
14.05 OPUS
14.35 VERONIKA DESENIŠKA, gleda
liška predstava

16.20 VOUA NAJDE POT
17.00 OBZORNIK
17.10 PO SLOVENIJI
17.30 OTROŠKI PROGRAM 

TABORNIKI IN SKAVTI 
17.50 BEG IZ JUPITRA, 9/13

18.20 VEUKE KNJIGE, dok. serija, 3/6
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT 
20.05 GIMNAZIJA STRTIH SRC, avstral.

nadalj., 3/26
21.00 MEDNARODNA OBZORJA
22.00 ODMEVI, VREME, ŠPORT
22.40 KDO JE GLAVNI, amer. naniz., 8/22
23.15 OMIZJE O KULTURI 
0.45 SVET POROČA

SLOVENIJA X
8.00 Vremenska panorama -10.00 Pepa in 
Pepe, Špan. naniz., 9/26 - 10.30 Lingo -11.05 
Studio City -13.30 Tedenski izbor: Slovenski 
magazin; 14.40 Tok noč tok -15.00 Velika rdeča 
divizija, amer. film - 17.20Trdnov sedlu, naniz., 
10/65 - 17.55 Grad Hochenstein, nem. nadalj., 
2/6 -18.50 Kolo sreče -19.30 Dnevnik - 21.05 
Vprašanje zakonitosti, angl. naniz., 3/7 - 21.35 
Življenje razoroženega človeka, polj. drama, 21 
3 - 22.25 Peter Strohm, nem. naniz., 10/14 
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 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 Zazna
movani, naniz. - 22.00 Drew Carey, naniz,
22.30 Pravdarji, naniz. - 23.00 Vitez za volanom, 
naniz. - 0.00 Petrocelli, naniz.
VAŠ KANAL
17.00 Mini 5 -17.30 Šport -18.00 Oddaja o 
kulturi -18.30 Avtogalerija -19.00 Novice -
19.30 24 ur - 20.00 Ljubezen lahko tudi ubija, 
film - 21.40 Novice - 21.50 Rezerviran čas

SR£DA, 21.1.
SLOVENIJA 1
8.10-0.55 TELETEKST
9.00 DOGODIVŠČINE IZ ŽIVALSKEGA 

VRTA
9.45 VELIKE KNJIGE, dok. serija, 3/6
10.40 TEDENSKI IZBOR

KDO JE GLAVNI, amer. naniz., 8/22 
11.05 GIMNAZIJA STRTIH SRC, avst
ral. nadalj., 3/26 
11.50 VOUA NAJDE POT 
12.20 NAJ NAJ NAJ, angl. dok. serija, 2/6

13.00 POROČILA

13.10 VREMENSKA PANORAMA
13.30 TEDENSKI IZBOR 

SVET POROČA
14.00 OMIZJE O KULTURI 
15.30 MADE IN SLOVENIA 
16.20 OBZORJA DUHA

17.00 OBZORNIK
17.10 PO SLOVENIJI
17.30 MALE SIVE CELICE 
18.20 ZAROČENCA, nadalj., 3/10
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT 
20.05 NASH BRIDGES, amer. naniz., 3/14
21.00 OSMI DAN
21.30 PODOBA PODOBE
22.00 ODMEVI, KULTURA, ŠPORT 
22.45 GRACE NA UDARU, amer. naniz., 19/25 
23.15 KONCERT ORKESTRA SF
SLOVENIJA X
9.30 Pepa in Pepe, naniz., 10/26 -10.00 Teden
ski izbor: Kolo sreče; 10.30 Košarka; 12.15 So
botna noč -14.15 Wallerje zadnji obhod, nem. 
film -17.20 Trdno v sedlu, novoz. naniz., 11/65 
-17.55 Iz dobrega gnezda, nem. naniz., 1/13 -
18.50 Kolo sreče - 20.05 Hokej - 22.30 Iz slo
venskih ateljejev - 22.40 Lov za zakladom, franc, 
kviz, 3/10 - 23.40 Aliča, evrop. kult. mag. - 0.10 
Peter Strohm, nem. naniz., 11/13
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. -16.00 
Sončni zaliv, nadalj. -16.30 Drzni 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 Nekdo, ki ga je poznala, film -
21.30 Ellen, naniz. - 22.00 Lepota telesa - 23.00 
Vitez za volanom, naniz. - 0.00 Cannon, naniz.
VAŠ KANAL
16.50 Ljubezen lahko tudi ubija, film -18.30 
Mini 5 -19.00 Novice - 19.30 24 ur - 20.00 
Videotip - 21.00 Novice - 21.30 Mala klinika 
cinizma

DESET
DOMAČIH

Žreb je za sodelovanje pri oblikovanju lestvice Studia D in Dolenjskega lista dodelil 
nagrado Tamari Janežič iz Škocjana 38. Nagrajenki čestitamo!
Lestvica, ki je na sporedu vsak ponedeljek ob 16.30, je ta teden takšna:
1. (1) Nazdravimo novemu letu - ansambel Korenine
2. (5) Žena ali harmonika - ansambel Labirint
3. (8) Lunco bom vprašal - Igor in Zlati zvoki
4. (2) Slovenski bogataš - ansambel Ivana Puglja
5. (3) Gorjanska pravljica - ansambel Vrisk
6. (4) Nočna vila - ansambel Poljub
7. (-) Prva ljubezen - ansambel Akord
8. (7) Moje dekle - kvintet Sonček
9. (6) Voščimo sreče, voščimo zdravja - ansambel Rubin

10. (9) Pod Gorjanci - ansambel Nagelj
Predlog za prihodnji teden: Če bo šlo po sreči - ansambel Zasavci

KUPON ŠT. 2 
Glasujem za: 
Moj naslov:

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

NAGRADNA KRIŽANKA 2

NAGRADI V SEVNICO 
IN NOVO MESTO

Žreb je izmed reševalcev 35. na
gradne križanke izbral Aljošo Deželaka 
iz Sevnice in Mihaela Hrovatiča iz, No
vega mesta. Deželaku je pripadla de
narna nagrada, Hrovatič pa bo za nagra
do prejel knjigo. Nagrajencema čestita
mo.

Rešite današnjo križanko in jo poš
ljite najkasneje do 26. januarja na 
naslov: Dolenjski list, Glavni trg 24, 
p.p. 212, 8001 Novo mesto, s pripisom 
“križanka 2". Ovojnico brez poštne 
znamke lahko oddate v nabiralnik pri 
vhodu v stavbo uredništva v Novem

REŠITEV 35. KRIŽANKE
Pravilna rešitev 35. nagradne 

križanke se, brano v vodoravnih 
vrsticah, glasi: AKTIVA, KORDON, 
TRIOLA, BIATLON, INKA, VA, 
START, GROS, LAME, SVOD, 
AMON, ERNEST, NANA, PTIČAR, 
IRITIS, SKAT, KATODA, TARA.

AVTOR:
JOŽE
UDIR

MEDSEBOJ
NO DAJANJE 

UDARCEV

KAMENČEK 
IZ SREBROV 
NITRATA ZA 
IZŽIGANJE 

RAN

DOMAČE
ŽENSKO

IME

NAČIN NA
GOVARJA 

NJA, ZLASTI 
ZA STAREJŠE 

LJUDI

SUMERSKI 
BOG NEBA

NEKDANJI
RUSKI

VLADAR

VRSTA 
GROZDJA V 
DALMACIJI

ZGODAJ
ZRELO
SADJE

GR MATE
RIALISTIČNI 

FILOZOF

STARO IME 
/A KOROŠKO

PREME- 
TENKA

TRETJA
POTENCA

ŠTEVILA

DOLENJSKI 
UST 

DOLENJSKI 
UST

PRAŠIČ

IME ITALIJ 
OPERNE 

PEVKE 
TEBALDI 

JEVE
ALDEHID
OCETNE
KISLINE

SKESANA
ŽENSKA

KAR SE PRE 
NESE S 

TISKARSKO 
TEHNIKO 
NA PAPIR

NEM REKA, 
DESNI PRI 

TOK MOZELE

TISOČAK

OSKRBA,
VARSTVO

POSAMEZ 
NIK NE OLE 
DE NA SPOL

JUŽ. AMER 
KAČA 

VELIKANKA

ZDRAVSTVE
NA SLUŽBA

GRŠKA
ČRKA

BOG MORJA 
V NORDIJSKI 
MITOLOGIJI

KRATICA 
ZA MALO 
KALORIJO

AM. USTA
NOVA ZA 

VESOLJSKE 
RAZISKAVE

UGANKARSKO REKLAMNI UST

ŠPICA
U ' p v**

(06 g) 222 72 
(041) 67f-456
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JAZBINŠEK S SVOJIMI LEGENDAMI PRI SLONU - Zadnji jazzov
ski večer minulega leta se je v gostilni Pri slonu, kjer se občasno vrstijo 
nastopi slovenskih jazzovskih glasbenikov, predstavil znani trombonist in 
pevec (ter nekdanji minister) Miha Jazbinšek s svojimi legendami: piani
stom Vaskom Repincem, basistom Matvežem Smrkolom, trobentačem 
Tomažem Grintalom in bobnarjem Marjanom Loborcem. Kvintet je pri
pravil zanimiv večer s tradicionalnimi jazzovskimi večno zelenimi melo
dijami. (Foto: M. Markelj)

NAJBOLJ VESELI OBISKA - Štiričlansko zastopstvo društva upo
kojencev iz Loškega Potoka je obdarila vse člane starostnike in tik pred 
novim letom obiskalo člane in nečlane, ki so nastanjeni v Domu za starejše 
občane v Kočevju. Kljub tegobam, ki jih prinašajo leta, pravijo, da se v 
domu dobro počutijo. Čestitk in skromnih daril pa so bili zelo veseli. Pravi
jo, da Dolenjski list radi prebirajo, saj jim je ta časopis edina prava vez z 
dogodki v domačem kraju. (Besedilo in slika: A. Košmerl)

SREČNI OTROCI - V sredo pred božičnimi prazniki je dedek Mraz raz
veseljeval otroke v občini Šentjernej. Najprej je obiskal učence prvega do 
četrtega razreda OŠ Šentjernej, nato otroke iz vrtca Čebelica in družinskih 
varstev. Med obiskom se je ustavil v podružnični osnovni šoli Orehovica, 
kjer so mu učenci in učiteljice pripravili krajši program, med katerim je 
tudi dedek Mraz zarajal z otroki. Darila sta prispevali KS Šentjernej in KS 
Orehovica. (Foto: Marijan Hočevar)

POSEBEN SPREJEM ZA OREHOVIŠKE PRVOŠOLCE - Prvošolčke 
v prvem razredu čaka kup novosti. Ne le to, da se morajo prvič resno soočiti 
z novimi znanji, pač pa so po nekaj mesecih pouka sprejeti tudi v šolsko 
skupnost. In sprejem za učence 1. razreda, ki obiskujejo podružnično šolo 
šentjemejske šole v Orehovici, je bil nekaj posebnega. Tako zaradi bogate- 
ga programa, ki so si ga ogledali tudi starši in prijatelji otrok, kot tudi zaradi 
torte, kije otrokom na obraze privabila širok nasmeh. (Foto: T. G.)

VRTEC VIDEK DOBIL FANTOMČKA - Dedek Mraz je otrokom 
bršljinskega Vrtca Videk prinesel večnamensko in priročno igračo 
Fantomček, ki je del otroškega programa tovarne Tom na Mimi. Kot je 
povedala Majda Nemanič, so bili otroci navdušeni, še posebej ker so morali 
po darilo s “posebnim prevozom Ob tej priliki se dobremu dedku Mrazu 
zahvaljujejo in mu želijo še veliko poslovnih uspehov. (Foto: Majda Luzar, 
EPS)

Zadruga “RESA”, z.o.o.
UPRAVNI ODBOR 
Cesta krških žrtev 67 
8270 KRŠKO
Na osnovi sklepa 1. redne seje z dne 10.12.1997 razpisuje upravni 
odbor Zadruge “RESA” iz Krškega skladno s 34., 42. in 44. členom 
Zadružnih pravil Zadruge “RESA”, z.o.o., Krško prosta dela in 
naloge

DIREKTORJA ZADRUGE
Kandidat mora poleg z zakonom določenih izpolnjevati še 
naslednje pogoje:
• da ima najmanj srednješolsko izobrazbo
• najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 2 leti na vodilnih 

delovnih mestih
• da je s svojim dosedanjim delom dokazal, da je sposoben 

opravljati razpisana dela
• da je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada 

slovenski jezik.

Kandidati moraio svoiim vlooam in ostali zahtevani 
dokumentaciji priložiti svoio viziio o delovanju obrtne zadruge 
in program svoieaa dela v niei.
Dejavnosti Zadruge “RESA" so: zaključna dela v gradbeništvu, 
proizvodnja in trgovina.
Ni reelekcija.
Izbrani kandidat se imenuje za dobo štirih let in je po poteku tega 
časa lahko ponovno imenovan.
Kandidati morajo svojo vlogo z vsemi prilogami, ki dokazujejo 
izpolnjevanje gornjih pogojev, najkasneje v 15 dneh po objavi v 
časopisu poslati na naslov: Zadruga “RESA”, z.o.o., Cesta krških 
žrtev 67, 8270 Krško - Upravni odbor.
O izboru bodo kandidati pismeno obveščeni v roku 15 dni po 
poteku razpisa.

• Vse, kar imenujemo spodobnost, 
ni nič drugega kot lep videz. (Kant)

• Opijanjanje je prostovoljno izzi
vanje norosti. (Hipokrat)

je avtomobilsko znamka, ki se vse bolj in bolj uveljavlja 
na slovenskem tržišču.

Zaradi povečanja prodaje iščemo podjetja, ki so pripravljena 
sprejeti izziv in pričeti s prodajo in servisiranjem 

avtomobilov PROTON na področju
Do/en/sfce,predvsem NOVEGA MESTA.

Pisne ponudbe pošljite uradnemu zastopniku:

Dunajska 191, Ljubljana. 061 US 40 22,168 5309

M-KMETIJSKA ZADRUGA 
TREBNJE 

Baragov trg 3 
8210 Trebnje

objavlja prosta delovna mesta
3 prodajalcev za delo v prodajalnah z repromaterialom.
Pogoji: VI. stopnja strokovne izobrazbe - prodajalec (mešane 
stroke), najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj na podobnih delih, 
kandidati naj bodo moški.
Delovno razmerje bomo z izbranimi kandidati sklenili za nedoločen 
čas, z 2-mesečnim poskusnim delom.
Ponudbe zbiramo na gornji naslov do 23. januarja 1998. O izbiri 
boste obveščeni v 8 dneh po končanem zbiranju.

življenje | JIA

Iv P "......J K, J \. ‘ .1 S.

' M

C- .«»»*»*SRCA
Vsi skupaj in Vsak posebej smo prispevali.

DA BO ZDRAVO, LEPŠE IN BOLJ POLNO.

Razstava, ki smo jo v Krki organizirali skupaj z zdravniki Kliničnega oddelka za 
kirurgijo srca in ožilja, se je 13. januarja sklenila z javno prodajo razstavljenih del.

Zbrana sredstva smo namenili za zdravljenje obolelih na srcu ali ožilju. 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste z nakupom razstavljenih umetnin pomagali bolnikom.

Posebna zahvala c;rr umetnikom, ki so odstopili svoja dela za razstavo in prodajo: Zvest Apoi.i.onio, Martin Avsenik, 

Matejka Belle, Marin Berovič, Pliar Birs, Milan Bizovičar, Metod Bohinc, Boc.dan Borč ič., Milina Braniselj, Joži 

Centa,. Jure Cihear, Jože Ciuha, Peter Černe, Roberto Faoanee, Vida Fakin, Črtomir Fri tih, Marjeta Godler, 

Klementina Golija, Milena Gregorčič', Stane Jagodič, Božidar Jakac., Marta Jakopič-Ki navi r, Viljem Jakopin, Stane 

Jarm, Andrej Jemec, Boris Jesih, Peter Jovanovič, Bojan Klančar, Janez Knez, Leon Koporc , Joži i Kotar, Janez. Kovač ič, 

Ernest Krnaič, Tomaž Kržišnik, Dušan Lipovec, Janez Logar, Lojze. Logar, Erik Lovko, Marjan Manček, Jože Marinč,

Pavel Medvešček, France Mihelič, Ivo Mršnik, Ismar Mi ji zinovic , Franc Novinc, Poi de Oblak, Valentin Oman, Janko 

Orač, Kl avdij Palčič, Borut Pečar, Tomaž Perko, Janez Pirnat, Dora Plestenjak, Jože Pohi.es, Milan Rijavec , Maksim 

Sedej ml., Rudi Skočir, Domen Slana, France Slana, Vida Slivniker, Savo Sovre, Lojzi Spac al, Zora Stančič, Branko Si;hy,

Jože Tisnikar, Milan Todič, Veljko Toman, Marijan 1 ršar, Klavdij Tutta, Izidor Urbanč ič., Ht iqin \\ ang, Karli. Zelenko, ^. 

Uroš Žitnik.

■■■■
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MOJ NAJDRAŽJI
ŠE CENEJŠI.
RENAULT VAM ZA SREČNO NOVO 
LETO PODARJA NIŽJE CENE VASlII 
NAJBOLJ PRILJUBLJENIH MODELOV:

CLIO 1.2 RL 3 vrata 
KANGOO 1.2 RN 
MEGANE 1.4 RL 3 vrat 
LAGUNA DEDICACE

1.351.080 SIT 
1.616.055 SIT (5% davek) 
2.027.089 SIT 
2.964.677 SIT

RENAULT
_ AVTO 

ŽIVLJENJA

Dober Gospodar Ve, Da Uhko Denar, 
vKi Ga Je Prislužil Z Dobro Letino, 
Se Oplemeniti. Izbrati Mora Le Pravo 

Obliko Varčevanja.
V Novi KBM d.d. se lahko odloča za:

varčevalno knjiŽco z odpovednim rokom 
kratkoročne vezave v tolarjih, 

v tolarjih z valutno klavzulo ali v tuji valuti 
dolgoročne vezave v tolarjih ali tuji valuti 

ali pa izbere rentno varčevanje

KBM d d
PodruZrica BRKZICH

O pestri ponudbi varčevanj povprašajte v enoti Nove KBM d.d. ekspozituri Brežice, Maistrova 2. 
Naša teicfonska številka 0608 62 031.

Z veseljem vam bomo pojasnili vse, kar vas bo o varčevanju zanimalo.

RADIO KRKA
Novo mesto
106,6 MHZ

vsako soboto 
od 17. do 23. uro

FRIZERSKI SALON v Novem 
mestu oddamo v najem.

B 068/22-361

Verjert
-nfl

ali ne.

fr~
hMio

OGNJIŠČE

Krvavec Kum 
104.5 105.9

RADIO

107.$ MHz UKV
Rožna ulica 39.1330 Kočevie lel /lax 061 855 666

m mam

ČRNOMELJ d.o.o.

068/53-259 
51-013 

faks 068/53-258
S

RAZPISUJE PROSTI DELOVNI MESTI:

REFERENT NABAVE
POGOJA: - srednja ali višja izobrazba trgovske ali ekonomske smeri 

- izpit B-kategorije

PRODAJALEC v trgovini s tehničnim blagom
POGOJA: - srednja trgovska šola - izpit B-kategorije

Pisne prijave pošljite na naslov:
M & M Črnomelj, Majer 9, 8340 Črnomelj

KLJUČAVNIČARSTVO MAJCEN MIRKO, s.p. 
CEGELNICA 33, 8000 NOVO MESTO
objavlja prosto delovno mesto

1. skladiščnika
Pogoji: V. stopnja strokovne izobrazbe - strojni tehnik; 1 leto 

delovnih izkušenj pri enakem ali podobnem delu; zaželjeno 
znanje angleškega jezika, 

ali
V. stopnja strokovne izobrazbe - poslovodja; 5 let delovnih 
izkušenj kot trgovec tehnične smeri, obvezno znanje 
računalništva (materialno knjigovodstvo), zaželjeno znanje 
angleškega jezika.

Delovno razmerje bomo z izbranimi kandidati sklenili za nedoločen 
čas, z 2-mesečnim poskusnim delom.
Dokazilo o izpolnjevanju pogojev s kratkim življenjepisom in 
opisom dosedanjega dela naj kandidati pošljejo v 10 dneh po 
objavi na naš naslov. Ponudbe bomo pregledali in se o izbiri 
odločili v 15 dneh po končanem zbiranju ponudb.

tl({: * časopisi v 24 urali • komercialni lisk * knjige
. • brošure • plakati • oblikovanje • marketing

Kopt M t • trgovina • servisiranje računalnikov

s? 068/323-611; fax: 068/321-693
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V SPOMIN
Usojeno ti ni bilo živeti.
Zakaj...?
Zakaj...?
Ne moremo razumeti.

MILENI CIMPRIČ
Vsi tvoji

ZAHVALA

Ob prerani in boleči izgubi našega 
dragega

JANEZA
VODOPIVCA

iz Novega mesta, Šmihel 28

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sokrajanom, 
znancem in drugim za izraze ustnega in pisnega sožalja, 
denarno pomoč, darovano cvetje in sveče ter izkazano 
spoštovanje ob zadnjem slovesu. Še posebej se zahvaljujemo 
Društvu vinogradnikov Podgorje, Sevnica - Boštanj in 
Šentrupert, govorniku za ganljive besede ob slovesu, g. 
župniku, šmihelskim pevcem, izvajalcu Tišine ter Pogrebni 
službi Oklešen za lepo opravljen pogreb. Hvala vsem, ki ste 
nam v najtežjih trenutkih stali ob strani.

Žalujoči: vsi‘njegovi

ZAHVALA

Ob boleči in nenadni izgubi dragega 
moža, ata in starega ata

IVANA
LOGARJA
z Laz pri Uršnih selih

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sodelavcem Revoza, OŠ Šmihel in podr. Birčna vas za izraze 
sožalja, darovano cvetje, sveče ter spremstvo na njegovi zadnji 
poti. Hvala vaščanom za vso pomoč, obema govornikoma, GD 
Uršna sela in Dobindol, pevcem moškega pevskega zbora 
Ruperčvrh. Prav lepa hvala tudi gospodu župniku za lepo 
opravljen obred.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 85. letu starosti nas je zapustila naša 
ljubljena teta

ANGELCA 
SMOLEJ - 

GORŠE
roj. Redek

Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom in znancem za 
podarjeno cvetje, sveče, za sv. maše ter za spremstvo pokojne 
k večnemu počitku. Prav lepa hvala osebju Doma starejših 
občanov Šmihel za razumevanje in lajšanje trpljenja, g. 
župniku pa za opravljen obred.

Žalujoči: Bunčevi, Žurovi, Micka, Anica ter ostalo sorodstvo

ZAHVALA

Za zmeraj je zaprla svoje trudne oči 
naša najdražja mamica, sestra in babica

MARIJA 
KOVAČIČ
rojena Banič

Stara Bučka 34

Iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
vaščanom in znancem, ki ste v teh težkih trenutkih slovesa 
sočustvovali z nami, nam pomagali in s tolažilnimi besedami 
lajšali našo bolečino. Posebna zahvala gospodu župniku in 
govornicama za prelepe besede ob slovesu. Hvala za vse vaše 
izraze sožalja, podarjeno cvetje in sveče.

Žalujoči: sinova Samo in Milan z družino, sestri Elka in Slavka 
z družinama ter ostalo sorodstvo

V SPOMIN

Te dni mineva že pet let, odkar nam je kruta usoda iztrgala iz 
naše sredine dragega

MATEJA ŽURA

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

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 61. letu nas je za vedno zapustil naš 
dragi mož, ate in stari ate

LEOPOLD
KOCJAN

iz Kočevja 10 B, Črnomelj

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so nam v težkih trenutkih 
stali ob strani.

Žena Katarina, sin Marjan z družino, hčerki Anita in Jožica, 
vnuka Suzika in Dejan

ZAHVALA

V 68. letu starosti nas je zapustil naš 
dragi

STANE
MUHVIČ

z Mirne

Ob boleči izgubi moža, očeta in dedka se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, vaščanom in znancem, ki ste nam stali 
ob strani, nam izrazili sožalje, pokojnemu darovali cvetje in 
sveče ter ga v tako velikem številu pospremili na zadnji poti. 
Posebej se zahvaljujemo g. župniku za lepo opravljen obred, 
govornici za poslovilne besede, pevcem za zapete žalostinke 
in Pogrebni službi Oklešen za spoštljivo opravljeno slovo. 
Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 73. letu starosti je mirno in tiho zaspala naša draga sestra in 
teta

SODNIK ZA PREKRŠKE 
NOVO MESTO, Glavni trg 7
objavlja prosto delovno mesto:

diplomirani pravnik - pripravnik
Pogoji:
- končana pravna fakulteta, državljanstvo Republike Slovenije, 

znanje slovenskega jezika.
Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za določen 
čas.
Pisne vloge z dokazili pošljite v osmih dneh po objavi.

ZAHVALA
V 74. letu starosti nas je zapustila draga 
mama, stara mama, prababica, tašča in 

sestra

NEŽKA 
JERMAN

roj. Kebelj
iz Otočca

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo sorodnikom in znancem, ki 
so nam izrazili sožalje in pokojni darovali cvetje in sveče. 
Posebna zahvala organizaciji ZZB, Društvu invalidov'Novo 
mesto in PGD Otočec. Zahvalo izrekamo tudi kolektivom 
Krka, Bramac, Strašnik in Instalacije Dule. Hvala tudi g. 
župniku za lepo opravljen obred. Vsem še enkrat iskrena 
hvala!

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 84. letu starosti nas je zapustil naš 
dragi mož, oče, stari oče, dedek in brat

MARTIN
JAKLIČ
iz Križevske vasi 9

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sosedom, prijateljem 
in znancem za izraze sožalja, darovano cvetje in sveče. Iskrena 
hvala osebju ZD Metlika, posebno sestri Anici Vraničar, 
Gasilskemu društvu Križevska vas, govorniku za poslovilne 
besede, pevcem, gospodu Janžekoviču za zaigrano Tišino ter 
župnikoma za lepo opravljen obred. Še enkrat iskrena hvala 
vsem, ki ste pokojnika pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 74. letu starosti nas je po hudi bolezni 
zapustil naš dragi mož, oče, stari oče, 

brat in stric

CIRIL VRŠČAJ
iz Vojne vasi

DANICA FERMOLSEK
iz Novega mesta

Z bolečino v srcu se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izraze sožalja, podarjeno 
cvetje in sveče. Iskrena hvala za venec sostanovalcem bloka, 
šmihelskim pevcem, gospodu p. Luki za lepo opravljen obred 
in besede slovesa ter Pogrebnemu zavodu Novak. Hvala vsem, 
ki ste kakorkoli pomagali in pokojnico pospremili na njeni 
zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da je v 77. letu 
starosti umrla

LIDA KOMAR
učiteljica v pokoju

Od nje smo se poslovili v soboto, 10.1.1998, na pokopališču v 
Ricmanjih. Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Vsi njeni 
Mirna Peč, TVst

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
kakorkoli pomagali, pokojnemu darovali vence, cvetje in 
drugo. Hvala vsem, ki ste nam izrazili sožalje in pokojnega 
očeta v tako velikem številu pospremili na zadnji poti. Hvala 
Jožetu Maleriču za organizacijo pogreba, g. župniku Petru 
Slevcu, govornikoma Marjanu in Francu Maleriču, pevcem in 
godbenikom. Najlepša hvala osebju ZD Črnomelj za lajšanje 
bolečin.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 86. letu starosti nas je nenadoma 
zapustil dragi mož, oče, dedek, stric in 

svak

ANTON
KAVČIČ

iz Črešnjic 20, Cerklje ob Krki

Prisrčna hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
vaščanom, ki ste nam v najtežjih trenutkih pomagali, 
pokojnemu darovali sveče in cvetje, g. župniku za lepo 
opravljen obred in pevcem za zapete žalostinke. Vsem še 
enkrat iskrena hvala!

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

NOVO - NIŽJE CENE VOZIL RENAULT

CLIO že od 1.351.080 SIT
TVVINGO že od 1.372.015 SIT
MEGANE že od 2.027.089 SIT
ESPACE RTE 2,0 že od 3.943.000 SIT
TRAFIC ŠASIJA S KABINO, motor 2,5 ccm3 že od 2.230.000 SIT

SUPER KREDITI

CLIO T + 0%
TVVINGO T + 5%
OSTALI MODELI T + 6%

KANGOO
PREIZKUSITE VOZILA IN ODKRIJTE PROSTORNOST, 

KI SE SKRIVA ZA ENKRATNIMI DRSNIMI VRATI.
DNEVI ODPRTIH VRAT 

od 15. do 17.1.1998
RENAULT
AVTO ŽIVLJENJA

tedenski koledar
Četrtek. 15. januarja Pavel 
Petek, 16. januarja Marcel 
Sobota, 17. januarja Anton 
Nedelja, 18. januarja - Marjetka 
Ponedeljek 19. januarja - Marij 
Torek, 20, januarja Boštjan 
Sreda, 21. januarja Neža

LUNINE MENE
20. januarja ot 20 40 zadnji krajec

kino
BREŽICE- Od 15 do 18.1. (ob 17.30) 

kriminalni film L.A zaupno. Od 15. do 
19... (ob 20. uril kriminalni film Igra. 21.1 
(ot 20. uril Donme Brasco.

ČRNOMELJ; 16. i. (ob 20. uri) in 17.1 
(ot ;8. un in 20 15) ameriški akcijski film 
Jutri nikoli ne ume. 18.1. (ob 18. in 20. uri) 
ameriška komedija Očkov dan.

DOBREPOLJE: 16.1. (ob 19.30) slo
venska drama Stereotip. 18.1. (ob 15. uri 
in 19.30J ameriški akcijski film Jutri nikoli 
ne umre.

GROSUPLJE: 16.1. (ob 19. uri) ame
riški akcijski film Jutri nikoli ne umre. 17.1. 
(ob 19. uri) slovenska drama Stereotip.

KRŠKO: 16.1. (ob 20. uri) in 18.1. (ob 
18. uri) grozljivi film Krik. 20.1. (ob 18. in 
20. uri) kriminalni film Igra.

METLIKA: 16.1. (ob 18. in 20. uri) 
ameriška komedija Očkov dan. 18.1. (ob 
18. uri in 20.15) ameriški akcijski film Jutri 
nikoli ne umre.

NOVO MESTO: Od 15. do 21.1. (ob 
16.30 in 20. uri) drama Titanik.

RIBNICA: 17.1. (ob 21. uri) ameriški 
akcijski film Jutri nikoli ne umre. 18.1. (ob
16 uri) slovenska drama Stereotip. 

TREBNJE: 16.1. (ob 20. uri) in 18.1. (ob
17 uri) melodrama Kontakt.

VELIKE LAŠČE: 17.1. (ob 19. uri)
ameriški akcijsjci film Jutri nikoli ne umre. 
18.1 (ob 19. uri) slovenska drama Ste
reotip

TELEKOM in ostale delnice ugodno od
kupim. II (068)324-297. 171
GUMI VOZ, železen, kupim. II (0608)77- 
051 121

MOTORNA VOZILA
R CLIO 1.2 RN, letnik 1993, prodam. tt 
(041)685-799 ali (068)24-012. 3
GOLF, LETNIK 1987, prodam ali menjam za 
kmetijske stroje.tt(068)47-390. 126
Z B1S, letnik 1990, 43.000 km, ohranjeno, 
prodam. II (068)24-048. 132
126 P, letnik 1988, prodam. tt (068)75-541.

164
VW VENTO TD, letnik 1992, prodam. tt 
(068)75-521. 169
CLIO 1.2 RN, letnik 6/96, kot nov, ugodno 
prodam. »(068)22-475. 174
HYUNDAi PONY 1.3 LS, letnik 1991,63.000 
km, prvi lastnik, servisiran, dodatna oprema, 
prodam za 6900 DEM. »(068)24-368. 196 
Z 750, letnik 1985, neregistrirano, vozno, 
prodam. Anton Kobe, Seiišče 6, Dolenjske 
Toplice, »(068)65-879. 145
T1PO 1.4, letnik 1991, lepo ohranjen, prodam. 
» (068)65-200, po 17. uri. 157
VW JETTO, letnik 1982, registrirano do 4/98,. 
zelo lepo ohranjeno, prodam.»(068)69-255, 
po 18. uri. 189
NOVO ŠASIJO za R 4, hrošča, letnik 1975, 
dobro ohranjenega, ter živinsko in manjšo 
traktorsko prikolico prodam. B (068)78-053, 
popoldan. 178
OPEL KADETT 1.3 S limuzina, letnik 1989, 
prodam. »(068)21-188. 146
TWINGO PACK, prva registracija 8/97, per- 
la moder, električna oprema, za 13.900 DEM 
in R 4, letnik 1989, izredno lepo ohranjen, 
prodam.»(068)24-875. 190
PASSAT 1.8 CL, letnik 1992, ABS, rdeč, 
pomična streha, 115.000 km, prodam za 
13.900 DEM. »(068)24-277. 127
FORD ESCORT 1.3 CLX, letnik 1993, prvi 
lastnik, 53.000 km, registriran do 1/99, 
prodam. »(068)22-629. 162
R18, letnik 1980, prodam.»(068)81-122.

119
ESCORT 1.3 CL, letnik 1990, dodatna opre
ma, rdeč, prodam.»(068)76-491, popoldan, 
323-165, dopoldan. 193
JUGO 45, letnik 1987, registriran do 6/98, 
ugodno prodam. »(068)41-293. 102
KAMION Z 50.8, letnik 1988, s hladilno ko
moro in agregatom, vozen z B kategorijo, 
prodam, tt (068)81-188. 114

OPEL ASTRA karavan 1.6i, letnik 92, 
bela, veliko dodatne opreme, prodam. 
* 322-059.

POHIŠTVO
SPALNICO, 2 fotelja, hladilnik Gorenje, šte
dilnik Gorenje (2 plin, 2 elektrika) in otroški 
avtosedež prodam. tT (041)689-441. 98
POSTEI JO z ortopedskim jogijem, 90 x 190, 
ter pisalno mizo prodam. IT (0608)32-097.

101
RAZNO POHIŠTVO, peč na petrolej, ter
moakumulacijsko peč, oblačila, obutev ter 
zavese ugodno prodam. IT (0609)644-860.

195

POSEST
STARO HIŠO, potrebno popravila, primer
no za diskont ali bife, v Šmihelu prodam. Dra
go Staniša,»(066)75-266, od 18. do 20. ure.

107
V VELIKEM VIDMU, Šentlovrenc, prodam 
zazidljivo parcelo (asfalt, voda, elektrika).» 
(061)159-54-65. 118
PARCELO za vikend, Laze pri Predgradu, 
prodam. «(068)28-641.
STARI GRAD pri Podbočju, prodam vino
grad, zidanico, sadovnjak, gozd, 34 a, voda, 
asfalt, elektrika do parcele. Ugoden kraj za 
stalno bivališče. Čena 25.000 DEM. tt 
(061)481-978. 122
VINOGRAD z zidanico in vso opremo na 
Ljubnu pri Drganjih selih prodam, tt (068) 
84-530. 176
1300 m' mešanega gozda v okolici Novega 
mesta prodam.»(068)21-654, zvečer. 194
TRGOVSKO-GOSTINSKI LOKAL v Čr
nomlju prodam. Je novogradnja, z novo opre 
mo (cca 100 m!). Na podstrešju je možna ure
ditev stanovanjskih prostorov. » (068)51- 
888. 115
VIKEND- ZIDANICO na Stražnjem Vrhu 
pri Črnomlju prodam. «(068)69-096. 175 
GOZD pri Dvoru, lha 20 a, prodam, tt 
(068)65-371. 147
ZAZIDIJIVO PARCELO blizu Dolenjskih 
Toplic prodam. »(068)324-440, zvečer. 166 
PARCELO, 22 A, na Malem Vinjem vrhu, s 
stavbnim zemljiščem, prodam. tt (068)76- 
507. 116
GOZD v Dečji vasi pri Debnjem prodam po 
1 DEM/nr »(061)775-500. 96

PREKLICI
VLADIMIR ILIČ, Jakčeva 22, Novo mesto, 
opozarjam vse ljudi, da nisem plačnik za na
stale dolgove Gorana Iliča, Jurčičeva 12, Novo 
mesto, in prosim, naj ne nasedajo njegovim 
lažem in mu ne dajejo denarja. 111
F. ROZMAN, G. Suhor, Dragatuš, prepo
vedujem vožnjo in posege na parcelo št. 2451/ 
l,k.o. Stara Lipa. 113

JURIJ TEROPŠIČ, Knafelčeva 31, Novo 
mesto, prepovedujem Francu in Karolini Vov
ko, Drama 21, Šentjernej, in njuni družini 
hojo. vožnjo in povzročanje škode po moji 
parceli št 1683/1 in 1683/2, k.o. Črešnjice. Če 
prepovedi ne bodo upoštevali, jih bom sod
no preganjal. 138

PRODAM
500 LITROV rdečega vina in svinjsko mast 
prodam. »(068)73-634. 104
NEONSKE LUČI in okrasna korita za sobne 
rože prodam. »(068)85-983. 129
KORUZO v zrnju prodam, tt (068)69-541.

150
OPAŽ in ladijski pod z dostavo, smrekov, suh, 
prve ali druge klase, prodam. B (063)451-082.

160
KROMPIR za sajenje, lanski uvoz, frizija, ka- 
lingford, navan, dezire in sante prodam. » 
(061)785-097. 165
ŽAGO za razrez hlodovine na 2 lista prodam. 
»(068)52-552. 153
2 SONČNA KOLEKTORJA, 300-litrski 
bojler TVT, termoakumulacijsko peč AEG, 
2.5, ugodno prodam. »(068)65-066. 131
KALANO kostanjevo kolje prodam. « 
(068)78-237. 144
ETAŽNO centralno peč, električni mešalec 
za beton, žensko kolo, moped Tomos avtoma- 
tic, črno beli televizor, ekran 36 cm, in 2 mo
torni kosilnici prodam. »(068)27-466. 134

8 betonskih stebrov za kozolec ugodno 
prodam. «(068)22-187. 163
DOBRO OHRANJEN tricikel prodam. 
Stane Staniša, Konec 12, Novo mesto. 112 
6 AŽ PANJEV, 9-satnih, poceni prodam, tt 
(068)42-492, zvečer. 181
POLOVICO MESA mlade krave prodam.« 
(068)41-189. 105
500 LITROV mešanega vina in dobro ohra
njeno klavirsko harmoniko Melodija Mengeš 
prodam.»(068)42-347. 152
GRADBENI STROJ, kompresor z orodjem 
za vrtanje kamna in razbijanje betona pro
dam, za žganje pa oddam termoakumulacij
sko peč. «(068)44-126. 136
OBDELANO kostanjevo in smrekovo kolje, 
(dolgo po 180 SIT, kratko po 150 SIT), 
prodam. »(068)24-131. 143

RAZNO
POZOR! Če imate težave z izpadanjem las ali 
podobno, uporabite naš losion, ki izpadanje 
ustavi takoj! Naročila na »(063)763-346.

106
V NAJEM ODDAM lokal v Črnomlju, na 
Kolodvorski, 35 m2.»(061 )343-631. 117
ANGLEŠČINA, izkušeni pedagog nudi 
inštrukcije in maturitetno pripravo. » 
(068)341-106. 155
VEČJI POSLOVNI PROSTOR, primeren za 
prodajalno, na Glavnem trgu vNovem mestu 
oddam. »(068)23-946, po 16. uri. 191
POKRIT PROSTOR za zimovanje camp 
prikolice iščem. «(0609)628-612. 172

SLUŽBO DOBI
SAMOSTOJNO FRIZERKO zaposlimo. 
Frizerski salon Slavica, Metlika, TT (068)58- 
336, od 8. do 18. ure. 89
DRUŽINA SPREJME žensko za pomoč, 
nego starejše osebe in vodenje gospodinjstva, 
tt (0608)67 763. 100
UREJENO, simpatično dekle dobi zaposlitev 
v gostinskem lokalu v centru Novega mesta. 
IT (0609)622-268. 128
SODELAVCA za trženje računalniških pro
gramov (tečaj angleškega jezika) iščemo. tT 
(068)324-017. 130

NUDIMO DINAMIČNO, samostojno in 
dobro plačano delo! tT (065)69-189. 135
DEKLE za strežbo v gostinskem lokalu iščem. 
tT (068)76-294, od 18. do 22. ure. 141 
DEKLE za delo v strežbi zaposlimo. Nudimo 
hrano in stanovanje. TT (068)52-530. 142
Z DELOM na domu vam nudimo odličen 
zaslužek! TT (041)70-71-70. 158
4 SODELAVCE za prodajo knjižnega progra
ma že znanim strankam potrebujemo. TT 
(064)634-064 ali (041)637-492. 161
DEKLE za delo za šankom dobi zaposlitev. 
TT (068)321-520. 179
VOZNIKA E kategorije, za vožnjo po SRS in 
D redno zaposlim. TT (068)85-558 ali (041) 
661-907. 182
TRGOVCA za delo na akcijskih prodajah 
zaposlimo. Pogoj: končana trgovska šola in 
vozniški izpit B kategorije. TT (068)26-374.

183
NEMŠKO PODJETJE nudi honorarni za
služek s prodajo in marketingom. » (041) 
691-905. 192
V TRGOVINI POLONA, Dol. Mokro Polje, 
Šentjernej, iščemo prodajalko. » (068)81- 
122. 120

STANOVANJA
V CENTRU Novega mesta zamenjam lastni
ško stanovanje, 82 m2, za manjše. Šifra: Lepa 
lokacija. 110
ENOSOBNO STANOVANJE oddam. « 
(068)27-123. 186
TRISOBNO STANOVANJE V Novem me
stu, CK, telefon, kuhinja, oddam. « (068) 
341 008. 197

ŽIVALI
TIBETANSKI TERIERJI, mladiči šampi
onskih staršev, naprodaj, tt (061)12-53-888.

34

MLADIČA PEKINEZERJA, starega 6 ted
nov, rodovniki, prodam. »(068)341-512.

103

SPREJEMAMO NAROČILA za bele pi
ščance, rjave in grahaste jarkice. Metelko, 
Hudo Brezje 16,«(0608)89-038. 148

RJAVE KOKOŠI ter grahasti in beli piščanci, 
večji, bodo v prodaji od 15. 3. dalje. Jože 
Jeršin, Račje selo, Trebnje,»(068)44-389 ali 
(041)708-671. 167
BELI PIŠČANCI, stari 4 tedne, bodo v proda
ji od 20. do 30. L Jože Jeršin, Račje selo, Treb
nje, «(068)44-389ali(041)708-671. 168
PSA ROTVAJLERJA (mladiča) ugodno 
prodam. »(068)89-306, popoldan. 180
TRIJE črni kužki, stari 7 tednov, iščejo dobre 
gospodarje. Mati je labradorka.«(068)66- 
259. 139
3 KRAVE za zakol prodam.»(068)87-191.

185
MLADE NESNICE, jarkice, hisei, rjave, tik 
pred nesnostjo, opravljena vsa cepljenja, 
prodajamo po ugodni ceni. Naročila spreje
majo in dajejo vse informacije: Jože Zupančič, 
Otovec, Črnomelj,«(068)52-806, Gostišče 
Krulc, Mostec, Dobova, tt (0608)67-587, 
Vera Což, Slepšek 22, Mokronog,»(068)49- 
711. 125
SIVO KRAVO, brejo 6 mesecev, prodam.» 
(068)89-830. 109
KRAVO za zakol prodam. B (068)89-377.

140
PRAŠIČA, 160 kg, prodam. »(068)42-191.

133
PRAŠIČA, 160 kg, rdeče in belo vino ter sad
jevec prodam. »(068)81-346. 108
2 BIKCA po 250kgprodam. »(068)40-164.

156
PRAŠIČA, težkega 130 kg, prodam. « 
(068)76-412. 149
PRAŠIČA, 120 kg, za zakol, prodam, tt 
(068)76-373. 154
PRAŠIČA, 170 kg, domača krma, prodam.» 
(068)73-327. 177
BIKA, starega 7 dni, prodam.«(068)45-546.

124
VEČ KOZ prodam.«(068)81-485. 184
ENOLETNE KOKOŠI za nadaljnjo rejo ali 
zakol prodam, tt (061)787-556. 99
BIKCA za nadaljnjo rejo, sivca ali simental- 
ca, težkega cca 120 kg, kupim, tt (068)83-541.

187
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film
» JAMES BOND 007 - JUTRI 
NIKOLJ NE UMRE, bondiada 
Tomorrow Never Dies, 1997, 

US minut VB/ZDA, režija: Ro- 
ger Spottisvvoode)

Bondiuae, super vohunske 
akcije o tajnem agentu angleške 
kraljice 007, nastajajo že od za
detka šestdesetih let, to pa je že 
18. epizoda. Naravnost never- 
jeno ' Še posebej, če upoštevamo, 
da se osnovni vzorec v vsem tem 
času ni niti najmanj spremenil. 
Drugačen je bil le toliko, kolikor 
so se izboljševale filmske tehni
ke in razmerja v svetovnem redu. 
Bondiada je namreč vedno ne
koliko katastrofična prispodoba 
o trenutnem razmerju sil. Ja, to 
je tista še najbolj opazna razlika 
med njimi, scenaristična prila
goditev stanju stvari. Vedno ima
mo na šahovnici zelo genialnega 
norega magnata, imperialnega 
egomana, ki hoče na vsak način 
planet narediti za svoj lastni vrt. 
Ti megalomani vedno ušpičijo 
kakšno na moč zlobno zaroto, ki 
/o lahko razreši ena sama oseba. 
L prejšnjih epizodah so to bili 
Rusi, Arabci, Azijci, bolni pre- 
možneži, teroristi, Jutri nikoli ne 
umre pa pametno ugotovi, da je 
še najbolj primeren sovražnik 
ljudstva v zadnjem času lahko 
medij oziroma množični mediji, 
televizija in rumeni tisk.

Calver, fino pokvarjeni Jo- 
nathan Pryce, je lastnik medij
skega imperija satelitske in ka
belske televizije, ki pokriva ves 
planet, torej nekakšen Ted Tur
ner, v rokah pa ima tudi večji del 
svetovnega tiska, tako da o njem 
zlahka vidimo tudi nekaj Ruper
ta Murdocha. In ker so ratingi, 
gledanost in branost kot nikoli 
sita zver, Calver zmanipulira ve
lesile m skoraj zaneti 3. svetovno 
vojno. Kaj pa je lepšega kot o tem 
prvi poročati in imeti celo vse 
ekskluzivne pravice! Calver hoče 
voditi svet, ga režirati po svoji 
volji. Ni mu mar za čast in ob
last. v tem sploh ni poanta. Če si 
lahko sam naredi udarne teve 
štorije, je itak večji car od ame
riškega predsednika. Pametni 
scenaristi so tu lepo vpletli Kitaj
sko, ki je nekako nadomestila 
Sovjetsko zvezo. Calverjev cilj, 
razlog vseh teh operacij, je na
mreč pridobitev pravice za odda
janje na svežem nezasedenem 
ogromnem kitajskem trgu.

Sicer pa so tu serije obveznih 
spektaklov, nonstop akcijski 
stampedi, bleščeči preobrati, su
per mrhe, ženska šefica britan
skega M-a, stari Q, ki za Bonda 
pripravlja opremo in seveda sam 
007, irski lepotec Pierce Bros- 
nan. Brosnan lepo nadaljuje 
bondovsko tradicijo hladnokrv
nih, snobovskih, elegantno ma
čističnih in heroično iznajdljivih 
tipov.

Produkcija in režija ? Lepo 
prosim, to vprašanje pa se za 
bondiado pač ne spodobi.

TOMAŽ BRATOŽ

BELA TEHNIKA
MALO RABLJEN štedilnik, 4 elektrika, 2 
plin zelo ugodno prodam.»(068) 323-089.

151

ELEKTRONIKA
DOBRO OHRANJEN računalnik Schneider, 
zelen monitor 2 joysticka in nekaj kaset ter 
ženski krznen plašč temno rjave barve, št. 42, 
ugodno prodam «(068)42-135. 97
BARVNI TELEVIZOR Iskra, dobro ohra
njen, ugodno prodam. «(068)49-711. 173
GLASBENI STOLP Panasonic, 5 cedejev, 
dvojni kasetar. avtorevers, ura, 2 zvočnika, ga
rancija celo leto, nov, daljinsko upravljanje, 
dobro ohranjen, prodam Marija Berk, Gor 
Jesenice 21, Šentrupert. 188

KMETIJSKI STROJI
HRIBOVSKO NAKLADALKO, 19 m5, pro
dam. Milan Mačerol, Sadinja vas 14, Dvor.

170
TRAKTOR MAN, 25 KM, letnik 1965, in 
novo bočno traktorsko kosilnico IMT 627, 
653, enojni rez, prodam.»(0608)82-930.

123
NAKLADALKO SIP, 17 nemško, 23 m3, ter 
plug Batuje, 10 col, prodam.»(0608) 82-597.

137

KUPIM
ODKUPUJEMO hlodovino bukve, hrasta, 
opravljamo posek in spravilo lesa.«(0608) 
80-395 ali (041)696-244. 159

IZDAJATELJ: Dolenjski list Novo mesto, d.o.o. Direktor: Drago Rustja 
UREDNIŠTVO: Marjan Legan (odgovorni urednik), Andrej Bartelj, 
Mirjam Bezek-Jakše, Jožica Dornii, Breda Dušic Gornik, Tanja Gazvoda, 
Mojca Leskovšek-Svete, Martin Luzar, Milan Markelj, Lidija Murn, 
Pavel Perc in Igor Vidmar.
IZHAJA ob (etnkih. Cena posamezne številke 200 tolarjev; naročnina za I. polletje 
5.970 tolarjev, za upokojence 4.56J tolarjev; letna naročnina 10.400 tolarjev, za 
upokojence 9.300 tolarjev; za družbene skupnosti, stranke, delovne organizacije, društva 
ipd. letno 20.300 tolarjev; za tujino letno 130 DEM oz druga valuta v lej vrednosti. 
Naročila in odpovedi upoštevamo samo s prvo številko v mesecu.
OGLASI: 1 cm v stolpcu za ekonomske oglase 2.300 tolarjev, na prvi ali zadnji strani 
3.600 tolarjev; za razpise, licitacije ipd 3.300 tolarjev. Mali oglas do deset besed 
i.700 tolarjev (po telefonu 2.200 tolarjev i vsaka nadaljnja beseda 170 tolarjev; za 
pravne osebe je mali oglas 2.800 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 
propagandu m naročniška služba 323-610; mali oglasi in osmrtnice 324-006. 
Telefaks: 1068)322-898
Elektronska pošta: info@dol-list.si Internet http:llwww.dol-list.si
Nenaročenih rokopisov, fotografij in disket ne vračamo. Na podlagi mnenja (št. 23- 
92; pristojnega državnega urada spada Dolenjski list med informativne proizvode iz 
‘S. točke tarifne številke 3, za katere se plačuje 5-odst prometni davek. 
Računalniška priprava časopisnega stavka Dolenjski list Novo mesto, d.o.o. 
prelom in filmi: Grafika Novo mesto,p.o. Tisk: DELO-TČR, d.d. Ljubljana.

MESTNA OBČINA NOVO MESTO 
Seidlova cesta 1, Novo mesto
objavlja prosto delovno mesto

strokovnega sodelavca
v Sekretariatu za finance in podjetništvo.

Kandidati naj izpolnjujejo naslednje pogoje:
- najmanj višja šola ekonomske smeri
- izkušnje na področju financ ali računovodstva
- dobro poznavanje dela z osebnim računalnikom (Word, Excel)
- samostojnost in odgovornost pri djlu.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s trimesečnim 
poskusnim delom.
Kandidati naj prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev 
pošljejo v roku 10 dni po objavi na naslov: Mestna občina Novo 
mesto, Sekretariat za finance In podjetništvo, Seidlova cesta 
1, 8000 Novo mesto, z oznako: “Razpis za strokovnega 
sodelavca - Ne odpiraj!”
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GOSPODARSKA ZBORNICA 
SLOVENIJE

OBMOČNA ZBORNICA NOVO MESTO

RAZPIS PRIZNANJA 
Območne Gospodarske zbornice Novo mesto 

ZLATA ROKA
Območna gospodarska zbornica Novo mesto vsaki dve leti 
podeljuje PRIZNANJE V OBLIKI SKULPTURE ZLATA ROKA 
kot visoko priznanje uspešnim gospodarstvenikom, 
posameznikom iz podjetij, za njihove izjemne dosežke 
trajnega pomena na področju poslovnega,tehnološkega, 
marketinškega in organizacijskega dela, ki so vidno 
prispevali k pomembnejšim dosežkom podjetij in 
uresničevanju poslovnih razvojnih ciljev tako podjetja, kjer 
delajo, kot tudi k splošnemu družbeno gospodarskemu 
razvoju regije.
Merila za presojo upravičenosti do priznanja, ki so 
podrobneje opredeljena v Pravilih o pogojih in merilih za 
podeljevanje priznanj Območne gospodarske zbornice Novo 
mesto, so predvsem: trajnost dosežkov, poslovna uspešnost 
in finančni položaj gospodarske družbe, prispevek 
kandidatov k uveljavljanju gospodarske družbe na trgu, 
uporaba sodobne tehnologije, skrb za kadre in njihovo 
usposabljanje, razvojnoraziskovalno delo in uvajanje 
informacijskega sistema, uvajanje novih rentabilnih 
programov in organizacija poslovanja.
Predlog za podelitev priznanja lahko podajo gospodarske 
družbe in njihove oblike združevanja, upravni organi občin 
in organi Območne gospodarske zbornice.
Predlog mora biti podrobno obrazložen in dokumentiran v 
skladu s Pravili, ki jih je sprejel Odbor Območne zbornice 
Novo mesto dne 14.11.1991.
Predloge za podelitev priznanj Območne zbornice Novo 
mesto pošljite najkasneje do 10.2.1998 na naslov: GZS - 
Območna gospodarska zbornica Novo mesto, “Priznanje 
Zlata roka”, Novi trg, 8000 Novo mesto.

CITROEN

AX
Izjemna priložnost.
Kreditiramo vam nakup novega AX-a. 
Plačevali boste le 666 SIT na dan 
oz. samo 19.999 SIT mesečno, 
odločite pa se lahko za 
3-letno (kredit 585.100 SIT) ali 
5-letno (kredit 830.100 SIT) 
odplačevanje.
BankVVustria

AVTO-HIT d.o.o.
Novo mesto, 068/341-300 
NOVOTEHNA AVTOMOBILI 
Novo mesto, 068/322-066 
OPCIA d.o.o.
Brežice, 0608/62-334

Nov AX že za 7 DEM na dan.

Morebitna pojasnila lahko dobite na tel. št. 322-182.

PIONIR M KO, d.d., v stečaju 
Kočevarjeva 1, 8000 Novo mesto
obvešča zainteresirane kupce, da bo v sobotnem DELU 
(dne 17.1.1998) objavljen tretji javni razpis za zbiranje 
ponudb za prodajo nepremičnin in premičnin.

»O ^ t*'

O

KVrv ,>

O

S (068) 324-377

Vsem, ki tokrat niste imeli sreče, želimo, da bo sreča v prihodnje prav na Vaši strani

ČESTITAMO - obljuba EN DAN 
VSE ZASTONJ se je izpolnila 708 
srečnežem. Največja sreča je 
bila v višini 174.576 tolarjev. Vsi 
imetniki Kartice Kovinotehne, ki 
ste kupovali na izžrebani dan, 
boste dobili po pošti vse potrebne 
informacije o prevzemu bonov.

Nemogoče je mogoče

KOVINOTEHNA

RADIO MAX
88,90 Mhz
89,70 Mhz

NOHTI
• Podaljševanje nohtov 

• Frizerstvo 
• Ličenje

Tel.: 068/78-071 
Ivica Marn, s.p. 

Mirna Peč

CESTNO PODJETJE NOVO MESTO, d.d. 
Družba za vzdrževanje 
in gradnjo cest 
Ljubljanska c. 47,
8000 Novo mesto
Tel.: (068) 321-723, (068) 322-531
Fax: (068) 322-061

Objava popravka sklica 1. seje skupščine družbe, 
objavljenega v Uradnem listu št. 87 z dne 29.12.1997
V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Ur. list 30/93 in 29/ 
94) objavljamo popravek sklica 1. seje skupščine delničarjev 
družbe.
V poglavju Udeležba in glasovanje na skupščini se stavek: 
Skupščine se lahko udeležijo in na njej odločajo delničarji, ki 
so vpisani v delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi na dan 
15.1.1998 oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
nadomesti s stavkom:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej odločajo delničarji, ki 
so vpisani v delniški knjigi družbe oziroma njihovi pooblaščenci 
ali zakoniti zastopniki.

V nadaljevanju velja že objavljena vsebina poglavja.

ZAHVALA

V 82. letu starosti nas je zapustila naša draga stara mama, tarna, tašča in teta

MARIJA MAJERLE
roj. Brunskole

iz Črnomlja, Železničarska c. 10

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izraze sožalja, 
podarjeno cvetje in sveče ter vsestransko pomoč in vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili 
na njeni zadnji poti. Zahvala g. kaplanu za lepo opravljen obred, pevkam z Otovca, g. Banovčevi 
za poslovilne besede, Pogrebnemu zavodu Malerič ter pevkama v cerkvi ge. Štefki in ge. Majdi. 
Iskrena hvala tudi dr. Baniču, dr. Fortunovi iz ZD Črnomelj ter njeni dolgoletni prijateljici ge. 
Tomčevi za vso pozornost in skrb. Vsem še enkrat iskrena hvala! Stara mama, hvala Ti za vse, 
pogrešala te bova - tvoja vnuka Tomaž in Bojan.

Žalujoči: vnuka Tomaž in Bojan, pravnuki Matevž, Špela in Neža, snaha Zalka in Jana ter ostalo
sorodstvo

Črnomelj, 31.12.1997

VI NAM -
oglas na kratko s pošto
po v 068/323-610 ali 041/623-116

MI VAM
odmevno objavo v

DOLENJSKEM LISTU

GOTOVINSKA POSOJILA 
Muzejska 3 

j O 068/321-751

ZASTAVLJALNICA MONETA vam nudi kratkoročna posojila!
Garancija po dogovoru s takojšnjo realizacijo.

RAČUNALNIŠKO
IZOBRAŽEVANJE
APR0S, 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 B 068/321-926, g. Zdenko Potočar.
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PORTRET TECjA TE(JnA

Anica Bukovec

Ljudi, ki potrebujejo pomoč, 
je tudi pri nas zadnja leta vse več, 
pa ne le starih in bolnih, med 
njimi so tudi mlade družine, ki 
ne najdejo zaposlitve in se same 
ne morejo preživljati. Prostovolj
ke, več kot 500jih je v novomeški 
območni organizaciji Rdečega 
križa, ki jim pomagajo, pravijo, 
da je najtežje mladim. Anica 
Bukovec, upokojena učiteljica in 
nekdanja ravnateljica šmihelske 
osnovne šole, je predsednica kra
jevne organizacije Rdečega križa 
na Drski že skoraj 20 let. Pri 
Rdečem križu pa dela že 40 let, 
zato jo moti, ker je sedaj naen
krat postalo moderno govoriti o 
prostovljnem delu, kot da ga prej 
sploh ni bilo. Res pa je, da svoje
ga dela aktivistke niso nikoli 
obešale na veliki zvon, pomagale 
so zato, ker so ljudje potrebovali 
pomoč in ker so take po srcu.

Anica se je Rdečemu križu 
pridružila na novomeškem učite
ljišču. Po rodu je Belokranjka, 
Vrhova Anica iz Metlike. Ko je 
končala učiteljišče, si je želela 
poučevati otroke na Radoviči, 
vendar so jo leta 1958 kot razred
no učiteljico z dekretom poslali 
na Laze. “Takrat je bila na La
zah še popolna osemletka, pouk 
je obiskovalo po 80 otrok, ki sva 
jih poučevali dve učiteljici dopol
dan in popoldan, ” se spominja 
Anica. Stanovala je na Uršnih 
selih pri Bukovčevih, kjer je

spoznala moža in si tudi ustva
rila družino.

Od 1965. leta je bila učiteljica 
in vodja osnovne šole v Birčni 
vasi, po petih letih pa je prišla na 
šmihelsko osnovno šolo, kjer je 
bila zadnjih deset let do upo
kojitve leta 1993 ravnateljica. 
“Poučevala sem skoraj vse, od 
male šole do 7. razreda, najraje 
pa sem bila učiteljica petošol- 
cem, "pove. Sicer pa je učiteljski 
poklic vedno rada opravljala. Ko 
je Anica postala ravnateljica, je 
bilo na šoli 528 učencev, ko se je 
upokojila, pa več kot še enkrat 
toliko. “Ko smo postali tako ve
lika šola, me je motilo, da ne 
poznam več vseh otrok. ”

Včasih je bila na vasi učiteljica 
deklica za vse, tudi Anica je bila 
neštetokrat zapisnikarica na 
najrazličnejših sestankih, kot 
tajnica pa je začela tudi v krajev
ni organizaciji Rdečega križa na 
Drski. Tudi za to krajevno orga
nizacijo je tako kot za mnoge 
druge značilno, da v njej delajo 
le ženske, in to pretežno upoko
jenke. V krajevni skupnosti Dr- 
ska, ki šteje okrog 5600 ljudi, 
imajo skoraj 1200 članov. “S 
pomočjo članarine vsako leto 
organiziramo srečanje starostni
kov, starejših nad 70 let, in pri
pravimo novoletno obdaritev 
starih in bolnih,” pove Anica. V 
prednovoletnem času obiščejo 
tudi ostarele v domu, ob tednu 
Rdečega križa pa bolne in nepo- 
kretne. Pomagajo pa tudi mla
dim. S pomočjo akcije RK Slove
nije “Nikoli sami” so pred krat
kim mladim družinam razdelili 
30 paketov, spomladi, ko so po 
trgovinah zbirali hrano, pa 24. 
Nekaj denarja so namenili tudi 
za šolo v naravi, za počitniško 
letovanje in za šolske potrebščine 
otrok iz socialno šibkih družin.

“Ljudi, ki potrebujejo pomoč, 
je veliko, zato bi potrebovali več 
prostovoljcev, predvsem v blo
kovskem naselju Slavka Gru
ma, ” pove Anica. “Če je komu 
Volgčas, naj se nam pridruži, 
ljudje so pozornosti in pomoči 
sočloveka zelo veseli, ” pravi: 
“Nas, ki pomagamo, pa to bogati 
in osrečuje. ” J DORNIŽ

Prva nagrada 
križanke bo 
šla na Bled

Izid žrebanja novoletne 
nagradne križanke 
Dolenjskega lista

NOVO MESTO - Tokrat 
smo prejeli kar 818 rešitev 
novoietne nagradne križan
ke, žal skoraj vsako drugo z 
napako. Med pravilnimi re
šitvami je žreb izral nasled
nje dobitke:

Prvo nagrado - 50.000 to
larjev bo prejel Anton Kunč, 
Bled, Gregorčičeva 32 a, 
drugo nagrado - 30.000 tolar
jev Miha Vestovšek, Novo 
mesto, Volčičeva 31, tretjo 
nagrado - 20.000 tolarjev pa 
Peter Selak ml., Šentjernej, 
Novomeška 12.

Knjižne nagrade bodo pre
jeli: Andreja Gačnik, Ru
manja vas 1 1, Ivanka Pirc, 
Dol. Vrhpolje 19, Jožica 
Kralj, Kapljišče 3, Iva TUrk, 
Novo mesto, Ragovska 19, 
Mici Piletič, Novo mesto, 
Gotna vas 21, Bogdana Mo
har, Loški Potok, Hrib 14 in 
Vida Breskvar, Krško, Milke 
Kerinove 10. Čestitamo!

PRAVILNA REŠITEV: 
Z, S, DVINA, LOKRIS, RI
SAR, POLGAR, EDNINA, 
AHENA, OKVARA, OSE
BEK, VARIKINA, TALENT, 
ISO, SREZ, MERNIK, ŠI- 
VAČ, TN, ELUVIJ, SPA- 
DOLINI, VIRMAN, NOS, 
SLA, OČAK, OKO, SIRAR- 
KE, OSIP, VE, KETTE, KO
REN, GALEB, SKAT, EK
VADOR, KATODA, LAVA, 
TAO, ETANOL, PEN, OZIM
KA, DOL, STO, AKA, KA
CIN, TOKATA, ANANA, 
EMU, EK, BELINA, ETI- 
MON, SERT, OBRT, OVI
TEK, JAKUTI, ANANAS.

RAZSTAVA MALIH 
ŽIVALI

LJUBLJANA - Društvo gojite
ljev malih pasemskih živali Ljub
ljana Moste-Polje bo od 16. do 18. 
januarja na Gospodarskem raz
stavišču priredilo razstavo malih 
pasemskih živali in vabi vse lju
bitelje na ogled.

Halo, tukaj je bralec Dolenjca!
Prevečkrat suhe vodovodne pipe v Grobljah pri Šentjerneju - Čestitke preženejo podgane 

- Neprijazni novomeški knjižničarji • Hrup delajo drugi, ne metliški policisti

“Če bi bil drek zlato, bi se reve
ži rodili brez riti,” se glasi znani 
grafit neznanega duhoviteža. Ne
kaj podobnega si iz povsem drugih 
razlogov želi bralka Dolenjskega 
lista iz Novega mesta, kije po tele
fonu potožila, da revež v dolenjski 
metropoli tudi na stranišče ne 
more, ko je sila. Večkrat jo pot 
zanese v mestno središče, tam pa 
ni nikjer brazplačnega javnega 
stranišča, in tako je bila nekajkrat 
v hudi zadregi, saj ima v denarnici 
najpogosteje popolno sušo.

S pogosto sušo v svojem vodo-: 
vodu pa imajo težave prebivalci 
Grobelj v šentjernejski občini. 
Kot je sporočila Grobeljčanka, 
njihov vodovod že dlje časa bole
ha za nizkim pritiskom, podnevi 
je skoraj nemogoče uporabljati 
pralni stroj, tudi pošteno umije se 
človek le stežka, pogosto pa vode 
kar zmanjka. Vprašuje šentjemej- 
skega župana, zakaj so Grobelj- 
čani v tem pogledu zapostavljeni. 
Župan Franc Hudoklin pojas
njuje, da problem pozna in da so

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! Prisluh
nili vam bomo, zapisali, mor
da dali kakšen nasvet in po 
možnosti poiskali odgovor na 
vaše vprašanje. Na telefonski 
številki (068)323-606 vas 
čakamo vsak četrtek med 18. 

Jn 19. uro. Dežurni novinar 
vam bo pozorno prisluhnil.

že večkrat poskušali doseči od se
danjega oskrbovalca, Kostaka iz 
Krškega, ureditev razmer, vendar 
se z njimi ni mogoče dogovoriti, 
zato so se na občini odločili, da 
bodo vodovod, s katerim se oskr
bujejo Groblje in še nekaj vasi, 
priključili na občinsko vodovodno 
omrežje. Če bo le mogoče, bodo 
že letos prebivalci Grobelj imeli 
dovolj vode v pipah, zanesljivo pa 
prihodnje leto.

Stane Željko iz Suhorja je od
kril preprosto, a učinkovito sred
stvo, kako pregnati podgane in 
ostale škodljive glodalce iz hle
vov, kašč in drugih prostorov. Ku
piti je treba zvočno čestitko, ka
kršne prodajajo na vseh poštah in 
v trafikah, in pustiti, da kakšen 
dan na teden igra svojo vižo v hle
vu ali kašči. Ena čestitka je upo
rabna za več mesecev, posledica 
občasne elektronske muzike pa 
je, da se podgane do zadnje pobe
rejo proč. Preizkušeno zanesljivo! 
In ker verjame v moč Dolenjskega 
lista, je zaprosil, če bi zapisali nje
govo željo: rad bi dočakal na TV 
Slovenija ponovitev nadaljevanke 
Planet opic. Naj to preberejo mož
je na TV Slovenija in ukrepajo!

Morda je tudi za težave, s kate
rimi se srečuje študentka Mojca 
iz Novega mesta, kakšno poceni 
učinkovito sredstvo. Precej hudih 
besed je namenila zaposlenim v 
Knjižnici Mirana Jarca v Novem 
mestu. S knjižničarji ima očitno 
same slabe izkušnje. Vsakič, ka
dar se ob koncu tedna oglasi v 
knjižnici in si izbere knjige za 
študij, se knjižničarji ne zmenijo 
kaj dosti zanjo. Pustijo jo dolgo 
čakati, vmes pa vneto zasebno 
telefonarijo ali počno kaj druge
ga. Ko se je končno usmilijo, ji 
običajno rečejo, da izbranih knjig 
ni oziroma naj si jih sama poišče 
na policah v izposojevališču, kjer 
pa imajo, tako trdi Mojca, le knji
ge za srednje šole. Nič ne poma

ga, da so na računalniku njene 
knjige zabeležene kot proste. In 
ker se ji to dogaja teden za ted
nom, je Mojca prepričana, da so 
knjižničarji neprijazni in da v 
knjižnici ni pravega reda.

Kdo bo razrešil vprašanje ka
ljenja nočnega miru in krupa na 
Mestnem trgu v Metliki, je za
htevno vprašanje. Stanovalka 
trga, ki nas je poklicala, je prepri
čana, da povzročitelji hrupa niso 
policisti, kot piše v svojem pri
spevku Policisti kot pešci naša 
novinarka, ampak tisti nočni ptiči, 
ki se prevažajo kljub prepovedi o 
prometi od lokala do lokala, in pa 
seveda tisti lokali, ki ostajajo od
prti pozno v noč, med njimi nosi 
zastavo lokal, ki je sploh odprt 
samo ponoči in se včasih zapre 
šele proti jutru. Stanovalka meni, 
naj se policisti kar vozijo na trg in 
naj naredijo red.

Krajan iz Škocjana, ki se vsak 
dan vozi v Novo mesto, opozarja 
na težave s semaforji na Seidlovi 
cesti pri trgovini in pri tovarni 
Krka. Pravi, da se ob popoldan
skem soncu izredno težko vidi, ali 
gori rdeča ali zelena luč, razločna 
je le utripajoča rumena. Prepri
čan je, da bi bilo treba nekaj nare
diti za večjo varnost. Za semafor 
pri trgovini bi bilo po njegovem 
sploh najbolje, če bi ga ne bilo.

Alenka Mežnaršič iz Metlike se 
je v imenu 117 upokojencev kon
fekcije Komet zahvalila vodstvu 
in delavcem tega podjetja za po
zornost, ki so jim jo izkazali, ko so 
jih povabili na prednovoletno 
srečanje, jih pogostili ter obdarili.

J. R. s Cerovca se zahvaljuje 
poštenemu najditelju iz zlatarne 
Karat, ki je pri Fabriki na Gorjan
cih našel njeno denarnico in ji jo 
vrnil. Tako ji je z zaupanjem v 
poštenost ljudi polepšal prvi dan 
v novem letu, ki sta ga z možem 
izkoristila za izlet na Gorjance.

MiM

Devet pogorelcev je brez strehe
V romskem naselju Boriha pri Metliki je rdeči petelin minuli petek uničil dom devetim 
stanovalcem - Požar izbruhnil pri agregatu - Takoj stekla akcija za pomoč brezdomcem

BORIHA PRI METLIKI - 
Prejšnji petek okrog sedmih zve
čer je zagorelo na obrobju Rosal- 
nic, v najbolj revnem in zanemar
jenem romskem naselju v metliški 
občini, znanem kot Boriha. Rdeči 
petelin je povsem uničil hišo An
tonije in Petra Hudorovca, ki je 
bila največja in edina povsem 
zidana v naselju. Ostali so le goli 
zidovi in strop.

Kot sta povedala Hudorovčeva, 
je zagorelo na lesenem balkonu, 
na katerega so pred približno pol 
leta postavili agregat za elektriko. 
Po njunem mnenju je najbrž 
prišlo do kratkega stika na agre
gatu. Potem je hiša zagorela kot 
bakla, devet stanovalcev, ki so bili 
pred požarom vsi doma, pa so 
komaj rešili svojo kožo. “Prepri
čani smo, da bi metliški gasilci 
lahko rešili vsaj del našega imet
ja, če ne bi policist, ki je prišel na 
kraj požara, dejal, da so v hiši 
bombe, ki lahko eksplodirajo. To 
pa ni bilo res,” so povedali stano
valci pogorele hiše.

V hiši so poleg Antonije in Pet
ra živeli še njuna sinova Tonček in 
Branko z ženama ter trije vnuki, 
stari 13 let in 2 leti ter 9 mesecev. 
Prvo noč po požaru so jih vzeli

pod streho sosedje, kako bo na
prej, pa niso vedeli povedati. “Če 
bi imeli vsaj odeje, bi si postavili 
šotor. A nimamo prav ničesar,” je 
dan po požaru dejal Peter. Nihče 
od stanovalcev pogorele hiše tudi 
ni zaposlen, njihovi edini dohod
ki so socialne pomoči in otroški 
dodatki, kar zadostuje le za skrom
no preživetje iz meseca v mesec.

• Nada Krašovec iz Centra za 
socialno delo Metlika je poveda
la, da je prvi delovni dan po po
žaru stekla akcija za pomoč Pogo
relcem. Center je še isti dan iz
plačal 21.000 tolarjev enkratne 
pomoči, do katere so upravičeni 
po zakonu. Rdeči križ bo poskrbel 
za hrano in oblačila, osnovna šola 
za šolske potrebščine, občina 
Metlika bo prispevala za gradbe
ni material, pomagala pa naj bi 
tudi Karitas. Sicer pa je Krašov- 
čeva potrdila, da so bili Hudorov- 
čevi skrbni in so se večinoma pre
bijali skozi življenje sami.

“Kolikor bomo mogli, si bomo 
pomagali sami, pričakujemo pa 
tudi pomoč socialne službe,” 
pravi Antonija ter zatrdi, da dos
lej ni nikoli prosjačila, boji pa se,

NA POGORIŠČU - Stanovalci edine zidane hiše v Borihi pred pogoriščem. 
Nikakor ne morejo razumeti, da jim lani, ko so dobili v naselje vodovod, 
niso postavili še hidranta, saj so njihova bivališča v glavnem lesena in bi 
se kaj lahko zgodilo, da bi ob požaru pogorelo do tal celo naselje. (Foto: 
M. B.-J.)

Dana je Majdo 
osrečila prav 
na Silvestrovo
Majda Ažnik dobila 
osebni avto VW Polo

MIRNA - Ko je bila od
mevna okrog 200.000 mark 
vredna marketinška akcija 
“Dober dan vsak dan” mirn- 
ske Dane 22. decembra kon
čana pred ljubljanskim Intes- 
parom, 38- uslužbenka Hme
zad banke Žalec Majda Až
nik iz Ložnice pri Žalcu še ni 
vedela, da je prav dna dobila 
glavno nagrado - osebni av
tomobil VW Polo 50. To je 
zvedela na Silvestrovo dopol
dne, ko ji je mož Bojan še v 
posteljo prinesel razveseljivo 
obvestilo Dane z Mirne. Loj
ze Mrhar, vodja komerciale v 
Dani, si je zamislil dober sce
narij, kako nagrajenki “pok
variti” silvestrovanje, in se je 
odločil, da jo bodo na prelo
mu leta presenetili z navad
nim obvestilom po pošti, naj 
se zglasi po avto. In res, pre
tekli četrtek se je v Dani 
oglasila iz doline “zelenega 
zlata” kar številna “delegaci
ja”: poleg moža sta prišla še 
moževa starša in njen brat 
Janez Apnar.

Majda, po poklicu grad
bena inženirka, je povedala, 
da doslej kakšne posebne 
sreče ni imela, da njena dru
žina rada pije Danine soko

ve, ona pa včasih poskusi tudi 
kakšen liker. Z možem gra
dita hišo pri njenih starših, 
stanujeta pa pri moževih, 
tako rekoč v soseščini, zato 
so bili vsi domači zelo veseli 
te nagrade, saj si ni bilo 
mogoče predstavljati, da bi si 
sicer lahko privoščila zame
njavo 14 let stare regate ali 
10 let starega “pejčka.”

P. P.

DANA NAGRADILA Z AV
TOM ŽALČANKO - Srečni 
nagrajenki Majdi Ažnik (na 
sredi) sta ključe avta izročila 
komercialista v prodaji Dane 
Niko Borštnarin Bojan Brezo
var, potem pa so s penino rah
lo zalili srečni dogodek. (Foto: 
P. Perc)

& ARS RAMOVŠ

Visoko umetnost boste našli tudi 
v Metropolitanki, Veroni ali Salzburgu 
in glamur tudi v Parizu ali na Dunaju...

Z manj miljami pa je bolj prijazno...

V Brežicah bo lepše.

(061) 125 33 66

da bo odslej morala.
V metliškem gasilskem društvu 

so povedali, da so prihiteli na po
moč, ker imajo edini gasilske ci
sterne, da pa so po svojih močeh 
pomagali tudi Rosalničani. Ven
dar so zatrdili, da niso imeli več 
kaj reševati, poleg tega je bilo 
pogorišče težko dostopno, tako 
da je ena od cistern celo obtičala 
v blatu. Najpomembnejše je, da se 
požar ni razširil po naselju. Po
trdili pa so, da so med gorenjem 
pokale salonitne plošče, s kateri
mi je bila hiša pokrita, nekaj pa je 
počilo tudi v hiši, zato si ne gasil
ci ne domačini niso upali povsem 
v bližino. Tako tokrat kot že ob 
nedavnem požaru v središču Met
like pa se je pokazalo, da metli
škim gasilcem primanjkuje zaščit
nih oblek za gašenje požarov.

Na policijski postaji v Metliki 
so zanikali trditve Romov, da so 
policisti preprečevali priti gasil
cem na kraj požara, ker te pri
stojnosti nimajo. Že podatek, da 
je od takrat, ko so na policiji do
bili sporočilo krajana o požaru, pa 
do povratne informacije s centra 
za obveščanje preteklo le pet mi
nut, pove, da policistom ni bilo 
vseeno, kaj se dogaja v Borihi. 
Komandir Mladen Desnica dopu
šča možnost, da so policisti opo
zorili gasilce na nevarnost. Dodal 
je še, da je požar nastal, ko je Pe
ter Hudorovac med delovanjem 
agregata vanj natakal gorivo.

M. BEZEK-JAKŠE

RAZPIS ZA 21. 
FESTIVAL MORJA 

IN SONCA
PORTOROŽ - Piranski 

župan razpisuje javni natečaj 
za 21. festival zabavne glasbe 
Portorož 1998, ki bo 18. juli
ja v portoroškem avditoriju. 
Natečaja se lahko udeležijo 
vsi ustvarjalci zabavne glasbe 
s skladbami, ki še niso bile 
javno predvajane ali posnete. 
Posamezni avtorji bodo na 
festivalu lahko nastopili naj
več z dvema skladbama z 
dolžino treh minut. Prijave je 
treba poslati do 31. marca na 
naslov: Agencija Plahutnik, 
Pristaniška 45, Koper.

MARKO BRECELJ 
V ČRNOMLJU

ČRNOMELJ - V Mladinskem 
kulturnem klubu bo v soboto, 17. 
januarja, ob 22. uri nastopil legen
darni glasbenik, ljubiteljski politik, 
brezkompromisni borec za pravico 
in resnico, glavni urednik Ttobente, 
WC direktor MKC Koper in pred
sednik (v odstopu) Društva prijate
ljev zmernega napredka Marko 
Brecelj z gosti.

Vsak teden ena
lz zbirke anekdot 

Slavka Klančičarja

Ustrežljivost
Gozdni obrat Podturn je 

obiskal občinski inšpektor za 
delo. Dobro nas je 'vrti/ 'in vzel 
v precep zaradi neke prijave s 
področja delovnega razmerja. 
Na koncu zaslišanja je v pisar
ni administratorke Pavle dik
tiral še zapisnik. Vsi smo bili 
zelo resni. V sosednji sobi pa 
je pri priprtih vratih obratovna 
knjigovodkinja Milena Čibej 
nekaj računala na svojem di- 
gitronču in se delala, kot da jo 
vsa zadeva niti malo ne zani-

Na koncu zapisnika je in
špektor želel še prikazati pot
ne stroške.

“Koliko kilometrov je do 
Novega mesta?"je vprašal. 

“Trideset v obe smeri. ” 
“Torej, tridesetkrat osem ce

lih trideset... "je rekel in vzel v 
roke svinčnik, da bi izračunal.

Strojepiska pa je istočasno 
potegnila k sebi staro račun
sko ropotalo na mizi. Še isto 
sekundo se je zaslišalo iz so
sednje sobe: “Dvesto devetin
štirideset novih din. ”

“Hvala, Milena, hvala," 
sem rekel. “Torej le prislušku
ješ!”


