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Nika v Nemčiji 
najuspešnejša 

plavalka
Uspeh Celulozarja na 
mednarodnem mitingu

KRŠKO - Plavalci krškega 
Celulozarja so minuli konec 
tedna uspešno nastopili na 
mednarodnem plavalnem mi
tingu v nemškem mestu Bad 
Reichenhalle, na katerem je 
med udeleženci iz sedmih dr
žav nastopilo tudi več udele
žencev svetovnega prvenstva v 
Perthu.Krčani so se izkazali 
predvsem v mlajših kategori
jah. Posebej velja pohvaliti 
Dimitrija Suboriča, ki je zma
gal na 100 m delfin in 100 m 
prosto ter bil drugi na 100 m 
hrbtno med dečki, in Niko 
Jevnik, ki je zmagala na 100 m 
prosto in delfin, medtem ko je 
bila na 100 m hrbtno med de
klicami tretja. Nika je bila s 
tem proglašena za najuspeš
nejšo udeleženko mitinga. 
Med 50 klubi je bil Celulozar 
peti.

Izidi plavalcev Celulozarja: 
dečki -100 m delfin: 1. Dimi
trij Subotič 1:03,87; 100 m 
prosto: 1. Subotič 58,59; 100 
hrbtno: 2. Subotič 1:08,79; 200 
m mešano: 2. Mitja Furst 
2:38,80; deklice -100 m delfin:
1. Nika Jevnik 1:15,26; 100 m 
prosto: 1. Jevnik 1:06,71; 100 
hrbtno: 3. Jevnik; 100 m prsno:
2. Dolores Žičkar 1:35,49; ka
deti -100 prsno: 2. Jaka Maru
šič 1:11,74; kadetinje - 100 m 
delfin: 1. Kristina Klemenčič 
1:16,63; 200 m mešano: 3. Kle
menčič 2:51,52; 100 hrbtno: 1. 
Petra Soldat 1:16,20.

S. P.

Clio - nov avto s starim imenom
Svetovna predstavitev Renaultovega novega malega avtomobila - Več avta za isto ceno

NOVO MESTO - Isti hip, ko je v ponedeljek nekaj minut čez enaj
sto uro predsednik Renaulta Louis Schvveitzer v Parizu odkril ponja
vo z novega Renaultovega avtomobila, so to storili še v enajstih z vi
deo konferenco in satelitskim televizijskim prenosom povezanih evrop
skih mestih med njimi tudi v Novem mestu. V Revozu je pred zbrani
mi novinarji iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Makedonije ter drugimi 
gosti to storil predsednik Revozove uprave Bernard Coursat.

Revoz je ena od treh tovarn - z uveljavljenim 1,9-litrskim dizel- 
poleg nje še francoski Flins in skim motorjem z močjo 65 KM.

DOLENJSKI LIST
ugš čefrfkou prijatelj

španski Valladolid - v katerih 
proizvajajo naslednika clia, ki pa 
tako kot njegov predhodnik, ki so 
ga do sedaj prodali že 4 milijone 
primerkov, nosi ime clio.

Ime pa je v glavnem vse, kar je 
novi clio obdržal od starega. 
Čeprav je delno podoben, je to

• V Novem mestu, kjer so prvi 
novi clio v tajnosti naredili konec 
lanskega novembra, sedaj teče 
poskusna proizvodnja, serijska 
pa naj bi stekla aprila. Do konca 
julija bodo ob novih proizvajali 
tudi stare clie, ki jih sedaj naredi
jo 420 na dan; ob koncu leta bodo 
v Revozu dosegli proizvodnjo oko
li 500 novih cliov na dan. V pri- 
hodnejm letu, ko bodo v Novem 
mestu celo leto izdelovali le nove 
clie, jih bodo naredili blizu 
100.000. V Sloveniji naj bi letos 
prodali 7.600 cliov, od tega okoli 
6.000 novih cliov.

povsem nov avto. Novi clio je 
Renault predstavil sedem let po 
rojstvu starega, s katerim so po
stavili povsem nova merila za 
male avtomobile, ki “imajo vse, 
kar imajo veliki”.

V Renaultu pričakujejo, da bo 
novi clio vsaj tako uspešen kot 
njegov prehodnik. Ponuja še veli
ko več varnosti, opreme, gospo
darnosti in motorne izbire kot 
prejšnji, in to, obljubljajo, za 
približno enako ceno. Na začetku 
bo na voljo s sodobnimi 1,2-, 1,4- 
in 1,6-litrskimi bencinskimi mo
torji z močjo od 60 do 90 KM ter

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

* Novo v Sloveniji!
* Organiziramo seminar z naslovom:

Kako varčevati v vrednostnih papirjih 
Postanite tudi vi uspešen trgovec z vrednostnimi papirji! 

* BPH, Trdinova 1 (bivši hotel Kandija) 
ra 068/342-410

PODELJENA ŽUPANČIČEVA PRIZNANJA - Na slavnostni aka
demiji, ki so jo v petek, 23. januarja, zvečer pripravili v dvorani viniške 
osnovne šole v počastitev 120. obletnice rojstva pesnika Otona 
Župančiča, je črnomaljski župan Andrej Fabjan podelil občinska 
Župančičeva priznanja. Župančičevo plaketo je prejel mag. Janez 
Kramarič (na sliki) za dolgoletno delo na kulturnem področju, 
diplome pa so prejeli: Katica Adlešič, upokojenka iz Adkšičev, za 
ohranjevanje belokranjskega ljudskega izročila, Alojzija Darinka 
Papež, učiteljica slovenskega jezika na črnomaljski osnovni šoli Mira
na Jarca, za 29-letno pedagoško delo in učitelj glasbe Silvester Mihelčič 
ml. za zasluge pri predstavitvi in ohranjanju glasbenega izročila Bele 
krajine. Več o prireditvah v Vinici na kulturni strani. (Foto: M. Mar
kelj)

Kmalu pa se bo tem motorjem 
pridružil še popolnoma nov 1,6- 
litrski štirivaljnik s 16 ventili in z 
največjo močjo 110 KM. V Rena-

MINISTER RAZGORŠEK 
NA OTOČCU

OTOČEC - Danes ob 16. uri se 
v gradu Otočec sestanejo člani 
upravnega odbora Združenja 
podjetnikov Slovenije z minist
rom za malo gospodarstvo in turi
zem Jankom Razgorškom. Bese
da bo o razvojnih možnostih ma
lega gospodarstva in o vlogi zdru
ženja.

ultu zatrjujejo, da bo kupec s 
cliom dve, kot ga imenujejo, dobil 
več avta za isto ceno.

A. B.

MEDALJE
ŠENTJERNEJČANOV

ŠENTJERNEJ - Na pionirskem 
državnem dvoranskem atletskem 
prvenstvu v Celju so mladi športni
ki atletskega kluba Šentjernej osvo
jili eno zlato, tri srebrne in eno bro
nasto medaljo. Državna prvakinja je 
tako postala Alenka Žnidaršič, ki je 
v skoku v višino preskočila 166 cm, 
srebrne medalje so osvojili Katari
na Kovačič v teku na 60 m z ovirami 
z izidom 9,45 sekunde, Matej Kralj 
v skoku v daljino s preskočenimi 606 
cm in Luka Luzar v skoku v višino s 
preskočenimi 181 cm, v isti discipli
ni pa je bil s preskočenimi 178 cm 
Matija Cvelbar tretji.

NOVI CLIO - V ponedeljek so v dvanajstih evropskih mestih predstavili 
novi Renaultov clio. V novomeškem Revozu, ki je eden od treh proizvajal
cev tega sodobnega malega avtomobila, ga je odgrnil predsednik Revozove 
uprave Bernard Coursat. (Foto: A. B.)

Preplaha 
v Posavju še 

niso preklicali
Bo posavska skupna 

deklaracija o pokrajini 
prepričala vlado?

KRŠKO - O preplahu v 
posavskih občinah smo pisa
li že v prejšnji številki. Ker 
obstaja vedno večja bojazen, 
da ni v nevarnosti le ukinja
nje UNZ Krško, ampak tudi 
drugih regionalnih ustanov, 
se je pretekli četrtek v Kr
škem ponovno sestal Svet 
pokrajine Posavje v ustanav
ljanju, ki je na zasedanje po
vabil tudi vse vidnejše poli
tične stranke Posavja ter 
takoj naslednji dan na vlado 
naslovil pismo, s katerim 
najvišji izvršilni organ v drža
vi poziva, naj ne izvaja nika
kršnih dejavnosti, ki bi zma
njšale pristojnosti ali ukinile 
posamezno državno ustano
vo na območju Posavja.

Hkrati so prisotni obliko
vali delovno skupino, ki bo še 
v tem tednu napisala skupno 
deklaracijo političnih strank 
Posavja, s katero bodo vlado, 
državni zbor in vsa ministrst
va obvestili, da so odločeni 
oblikovati pokrajino Posavje, 
kar naj bi omenjeni državni 
organi pri pripravi zakona o 
pokrajinah morali upošteva
ti. Delovno skupino sestav
ljajo Andrej Štricelj’(LDS), 
Ciril Kolešnik (SKD), Stane 
Radanovič (SNS), Franci 
Bogovič (SLS), Silvo Gorenc 
ZLSD), Branko Kelemina
SDS) in Silvester Mavsar 
DS), prvič pa so se sestali že 

v ponedeljek.
Zaradi naglice, s katero so 

se politiki vrgli na delo, je 
možno sklepati, da se za zi
dovi vladnih ustanov kuha 
nekaj zelo vročega, bojazen, 
da bo posavski prostor postal 
le privesek novomeške ali 
celjske pokrajine ali obeh, pa 
tudi ni brez osnove.

E. S.

Izmikanje odgovornosti za sode
Inšpekcijske službe vztarajale na porazdelitvi ekološkega bremena nekdanjega Rika

RIBNICA - Med 16. decembrom in 16. januarjem letos je poobla
ščena družba Kemis iz Radomelj z dvorišča Rika Ribnica v stečaju 
odstranila 100 neprimerno skladiščenih sodov z nevarnimi odpadki, 
ki so se na tem prostoru kopičili že od leta 1988 in so zaradi dotra
janosti grozili z onesnaženjem okolja. S tem pa še ni odpravljena vsa 
nevarnost, saj je po travnati površini zunaj tovarniškega dvorišča 
razmetanih še 200 sodov, v katerih so strjene barve in laki.

Z odstranitvijo sto 200-litrskih

Berite danes
stran 3:
•Korak zavkorakom z 
Romi v Zabjaku

stran 4:
•Dobrodelnost ob 
rojstnem dnevu

stran 6:
•Izgnanci zadovoljni 

z ministrom

mami,o
ogrozila kmetije?

•Bizeljsko: premajhni 
vinogradi

stran 10:
•Kraljeve umetnine so 
ogrožene

~ — — -
•Dolenjske zidanice 
praznila Romuna

stran 16:
•Sredi zime iz 
stanovanja na cesto 

_________ ___ ________

PEPELKAZANAJMLAJSE
NOVO MESTO - V veliki dvora

ni Kulturnega centra Janeza Trdine 
bo prihodnji četrtek, 29. januarja, 
ob 16.30 nastopilo Moje gledališče 
pri Kulturnem domu Španski borci 
iz Ljubljane z Grimmovo pravljico 
Pepelka v priredbi Iztoka Valiča. 
Predstava je bila na 5. festivalu 
otroških predstav poklicnih sloven
skih gledališč nagrajena z Zlato 
paličico.

sodov, v katerih so bile odplake 
hladilnih emulzij in hidravličnih 
olj, so se končala enoletna priza
devanja inšpekcijske službe za 
okolje, ki je vztrajala, da morajo 
ekološko breme Rika v stečaju 
prevzeti povzročitelji prekomer
nega obremenjevanja okolja ozi
roma pravni nasledniki nekdanje
ga Rika. Prav tu pa se je najbolj 
zatikalo, saj odgovornosti za ne
primerno skladiščene odpadke ni 
hotel prevzeti nihče.

Po že januarja lani izdani od
ločbi inšpekcije za okolje o ure
ditvi skladiščenja sodov z nevar
nimi odpadki bi za sode, odložene 
znotraj tovarniškega dvorišča, 
moral poskrbeti Riko Holding, 
d.o.o., v stečaju, za tiste izven 
tovarniške ograje pa Riko FRS, 
d.o.o, v likvidaciji. Riko Holding 
v stečaju se je na odločbo pritožil, 
češ da sodi z odpadki niso njego
va last, saj v podjetju vse od

• Zaradi nasprotujočih si izjav 
stečanih upraviteljev Rika Ribni
ca je inšpekcija za okolje pozva
la predsednike stečajnih upravi
teljev in likvidacijskega senata za 
podjeta Riko Holding, Riko FRS, 
Riko stroj in Ricomag, naj še 
pred zaključkom stečajnega in 
likvidacijskega postopka po
razdelijo ekološko breme Rika.

stečaja proizvodnja ni več poteka
la. Zgovarjal pa se je tudi, da je 
pred uvedbo stečajnega postopka 
na kompleksu podjetja Riko po-

MINOLTA

slovalo več podjetij, za katere da 
je Holding opravljal le storitve 
upravljanja, razvoja in financira
nja. Riko FRS v likcidaciji, pa se 
ni potrudil niti toliko, da bi se 
pritožil.

M. LESKOVŠEK-SVETE

O POSILSTVU TUDI 
V PARLAMENTU?
Iniciativni odbor staršev 

OŠ Šmihel ni zadovoljen z 
delom posebne skupine, 
ustanovljene pri ministrstvo 
za šolstvo in šport. O njenem 
delu uradno niso bili še nič 
obveščeni, prav tako ne star
ši, iz medijev pa je očitno, da 
bolj verjamejo storilcu kot 
žrtvi. Zato so poseben poziv 
poslali vsem parlamentar
nim strankam, varuhu člove
kovih pravic, nevladnim or
ganizacijam v tujini in tudi 
predsedniku državnega zbo
ra dr. Janezu Podobniku. 
Kot kaže, bodo o posilstvu v 
OŠ Šmihel in o razreševanju 
tega primera govorili tudi 
poslanci, o tem pa bo očitno 
spregovorila tudi komisija 
za zaščito romske narodne 
skupnosti. Več o tem še na 
14. strani.

P VREM E
Jutri in v soboto bo še de

loma jasno in hladno vre
me, v nedeljo pa bodo po- 
oblačitve z občasnimi snež
nimi padavinami. MINOLTA Ljubljana: 061/1681068 

MINOLTA Maribor: 062/2295080

PREDLOG TA DEMILITARIZACIJO

Pozor, mine na Goijancih!
Vsi, ki imamo Gorjance radi, ne smemo dovoliti, da jih bodo 

ljudje vrednotili kot goro, ki je znana po tem, da je na vrhu 
vojašnica, za katero se dajeta slovenska in hrvaška stran. Kot 
da je pomembno le to, kateri strani bo pripadla ta grda stavba, 
ki jo je tja postavila arogantna Jogoslovanska ljudska armada 
in s tem naredila silo Gorjancem in še posebej idilični podobi 
mehko zaobljenega vrha te čarobne gore, s katerega se na 
obakraj odpira razkošen razgled, ki polni srce in bogati dušo.

Nam, ki imamo Gorjance radi, ni pomembno to, kakšne uni
forme, čigavo orožje in kakšna prisluškovalna oprema bo na 
vrhu Gorjacev. Nočemo nobenih! Grdo in civilizirane družbe 
nevredno je, da nas ustavi žična ograja in nanjo obešeni napisi: 
Pozor, mine! Nič se ne bi spremenilo, če bi slovenske mine za
menjale hrvaške. Mina je mina, vojak je vojak, oboje pa je 
grožnja.

Mar Slovenijo res ogroža Hn>aška? Kaj Slovenija preti sose
di in se hoče polastiti njenih ozemelj? Bomo morali kar naprej 
živeti v vzdušju histeričnega, patološkega, neproduktivnega, 
sovrašt\’o zbujajočega sumničenja? In to med dvema sosednji
ma narodoma, ki sta doživljala podobno usodo, se spopadala 
z isto sovražno srečo in sanjala enake sanje?

Če že mora stati ta spaka na vrhu Gorjancev, pa jo 
preoblečimo, očistimo, podrimo ograjo, odstranimo orožje, mine 
in vojake in jo povzdignimo v pluninski dom. Dom prijateljstva 
in sosedskega sožitja. Pa še cesti z obeh strani bi lahko zaprli in 
vrnili vrhu njegovo lepoto in dražest. Preveč? Ne, ravno prav!

ANDREJ BARTEU



Pobiranje rtv naročnine
Pred časom so potrkali na marsikatera vrata izterjevalci 

noročnine RTV Slovenija in na pragu dajali vtis, kot da spada
jo v vašo dnevno sobo in da iin morate zato spustiti v hišo. 
Seznami domnevnih neplačnikov, ki so jih izteijevalci nosili s 
seboj, so delali zadevo resno. O resnosti celotne zadeve so 
očitno prepričani tudi pri v RTV Slovenija, saj so se usedli s 
pravniki za mizo na pogovor, kako vendarle izterjati od slo
venskih lastnikov televizijskih sprejemnikov neplačano 
naročnino.

O načinu plačevanja RTV naročnine smo vpraševali tudi v 
tokratni anketi Dolenjskega lista. Sodeč po odgovorih anketi
rancev, gledalci televizrje in poslušalci radia niso zagreti za pred
log, da bi gospodinjstva rtv naročnino plačevala skupaj z 
računom za elektriko, tj. za predlog vodstva RTV Slovenija. Pri 
vsem skupaj je odprtih kar nekaj vprašanj. Ali naj velja 
naročnina za rtv ob dejstvu, da so na aosegu tudi za gledalca 
brezplačni programi različnih komercialnih televizij? Ali 
zaračunati rtv naročnino tistim, ki zaradi nepokritosti ozemlja 
z oddajniki ne prejemajo signala RTVS? Ali naj neplačano 
naročnino pobirajo na terenu izterjevalci? Mogoče bi se vsej sla
bi volji, zameram in neporavnanim računom lahko izognili z 
zaklepanjem, kodiranjem rtv programov?

IRENA BAUSOVAC, tajnica, 
računovodkinja v OŠ Podbočje iz 
Krške vasi: “Poslovanje na nacional
ni televiziji bi morali urediti tako, da 
ne bi bilo izgub. Sicer pa je sedaj 
višina naročnine pravšnja in sem pro
ti povišanju, pa tudi način, kako pri
dobivajo nove naročnike, mi ni všeč. 
Sicer pa: naročnino plačujemo nacio- 
nalki, gledamo pa druge, bolj zani
mive komercialne programe.” 

MARJETA MAL1NGER, upoko
jenka iz Zagreba, na obisku pri sinu 
v Brežicah: “Televizija naj pošilja 
račun naročniku na stanovanje. 
Televizijo naj bi plačevali posebej in 
ne skupaj npr. z elektriko. Plačevanje 
naročnine mora veljati za vse, ki 
gledajo program TV Slovenija. Če 
kdo mogoče ne more sprejemati tega 
TV signala, naj bi ga oprostili plače
vanja naročnine.”

MARJANA PLUT, gimnazijska 
maturantka iz Petrove vasi: “Težko je 
ugotavljati, kdo ima televizor, pa ga 
ni prijavil in ne plačuje TV naročni
ne. Da bi televizijci to preverjali po 
hišah, ni sprejemljivo, saj je stano
vanje nedotakljiva lastnina posamez
nika. Najbolj prav bi bilo, da bi trgov
ci sproti sporočali na TVS imena lju
di, ki so jim prodali TV sprejemni
ke.”

IVAN PEZDIRC, voznik iz Gri
belj: “Še najbolj pošteno bi bilo, da 
bi se vse televizije preživljale z rek
lamami. Kako bodo sicer preverili, ali 
res vsi, ki imajo televizorje, plačujejo 
naročnino. Trkati le na njihovo pošte
nje in vest, da bodo prijavili sprejem
nik, najbrž ni dovolj. Prav tako pa ni 
pošteno, da ljudje plačujejo za pro
grame, ki jih nočejo ali ne morejo 
gledati.”

OLGA BARTOLJ, prodajalka v 
trgovini Borovo, iz Irče vasi: “Televi
zijska naročnina ni poceni, nekateri 
se njenemu plačevanju izogibajo pre
prosto zato, ker še za kruh in mleko 
težko zberejo Čez mesec. Morda bi 
bilo najbolje, da bi se tudi nacional
na televizija preživljala tako kot os
tale televizije, konec koncev ne 
gledamo samo njenega programa, 
naročnino pa plačujemo le njim!” 

GABRIJELA NAGODE, upoko
jenka iz Sevnice: “Mislim, daje danes 
tako malo gospodinjstev, ki ne bi 
imela ob radijskem še televizijskega 
sprejemnika, da ne bi bilo omembe 
vrednega števila prizadetih zaradi 
morebitnega vezanega plačila elek
trike in rtv naročnine. Sicer pa bi 
morali, če bi se že odločili za nov, 
učinkovitejši način pobiranja RTV 
naročnine, to dobro proučiti.” 

ZVONE DUH, upokojenec z Mir
ne: “Nesprejemljivo se mi zdi početje 
RTV Slovenija, ki bi rada med svoje 
naročnike pridobila ljudi s pomočjo 
izterjevalcev. Kot sem slišal ti, hočejo 
celo nepovabljeni v stanovanja, da bi 
se menda prepričali, ali kdo ni prijavil 
TV sprejemnika. Nisem za drugačen 
sistem plačevanja rtv naročnine. 
Televizijci naj raje poskrbijo za boljši 
program!”

MARJAN BLATNIK, samostojni 
podjetnik iz Kočevja: “Ne bi bilo 
pošteno, da bi naročnino za televizi
jo pobirali skupaj z elektriko. Še 
manj pošteno je, da se naročnina 
plačuje le RTV Slovenija. Interese 
nacionalne televizije bi sicer morali 
zavarovati, a ob tem stimulirati 
druge. Ne zdi se mi namreč prav, da 
gledam Pop TV in A Kanal, plačujem 
pa RTV Slovenija.”

GORAZD SVETE, lastnik fo
tografskega studia Foto “S” Kočevje, 
doma iz Ribnice: “Naročnina za 
televizijo je nizka, saj vsaka karta za 
športne prireditve, ki jih prenašajo, 
stane več, kot znaša mesečna naroč
nina. Vseeno mi je, kako bom naroč
nino plačeval. Bilo bi najbolje, da bi 
oddaje kodirali. Potem bi vsakdo de
jansko plačal tisto, kar gleda.”

na interŠet Do leta 2000 ukinitev dvojčkov
Ogled, izbor in nakup 

prek omrežja

Kje naj bi dandanes računalničar
ji pravzaprav iskali priročnike in 
drugo računalniško literaturo, če ne 
na svetovnem spletu. Pri nas že 
nekaj časa deluje kibernetska knji
gama, ki jo je odprl Milan Bunjevac. 
Na naslovu http://www.desk.si/knji- 
garna ponuja več kot 11.000 naslo
vov domačih in tujih knjig, revij in 
magazinov, poleg tega pa še 150 iz
branih glasbenih zgoščenk ali kaset. 
Uporabniki kibernetske knjigarne 
lahko brskajo po katalogu za knji
gami, ki jih zanimajo, po različnih 
kriterijih, kar nedvomno olajša is
kanje izbranega dela in odkrivanje 
knjižnih novosti na področju pro
grama in strojne opreme, od ure
jevalnikov besedil, poslovnih pro
gramov do lokalnih omrežij in mik
roprocesorjev. Seveda je knjige 
mogoče tudi kupiti, naročajo pa se 
preprosto s pritiskom na gumb. Ko 
enkrat obiščete Knjigarno in kupi
te kakšno knjigo, vas “blagajnik” 
uvrsti na seznam strank in vam 
naslednjič ni treba več vpisovati 
potrebnih podatkov, stalne stranke 
pa imajo tudi nekaj popusta. Usta
novljen je tudi knjižni klub Knjigar
ne, njegovi člani imajo 10-odstotni 
popust pri vseh nakupih,

Pozornost cestam 
in organizaciji

Dejavnost KS Podbočje

PODBOČJE - V KS Podbočje 
so v zadnjem obdobju izboljšali 
precej cest. Tako so asfaltirali 15- 
kilometrsko cesto Križaj-Planina 
in odsek Dobrava-Zdanovce sko
zi vas Brlog in Hrastek. Boljši kot 
v preteklosti je zdaj tudi vodovod 
Šutna-Dobrava-Pristava-Zdanov- 
ce, ob katerega obnovi so položili 
tudi elektroenergetske kable 
vključno z napeljavo za javno 
razsvetljavo. Poleg tega so že 
napeljali javno razsvetljavo v 
vaseh Mladje, Dol, Prušnja vas, 
Planina, Brlog in Hrastek, Plani
no, znano po terenih za smuko, pa 
so razbremenili zimske prometne 
gneče z nakupom parkirnega 
prostora ob smučišču. Vodstvo 
krajevne skupnosti je tudi prived
lo do srečnega sprejema na občin
skem svetu ureditveni načrt za 
kraj Podbočje.

Sodeč po poročilih s terena, 
krajevna skupnost pod vodstvom 
predsednika Martina Kodriča 
opira krajevno skupno srečno pri
hodnost na organizirane občane,

društvo Podbočje.
L. M.

Novomeški Telekom v korak z razvitimi - Letos bodo investirali 1,5 milijarde tolarjev 
in vzpostavili 4.100 novih telefonskih priključkov - Kmalu popolna digitalizacija

NOVO MESTO - Novomeška poslovna enota Telekoma deluje na 
območju desetih občin Dolenjske, Bele krajine in Posavja, na katerem 
v 1.192 naseljih in v 53.500 gospodinjstvih živi okoli 176.000 prebival
cev. Ob koncu lanskega leta je bilo na tem območju 56.653 telefonskih 
priključkov, se pravi malo več kot 32 telefonov na 100 prebivalcev, kar 
je okoli 10 odst. pod slovenskim povprečjem. Uidi sicer je telekomuni
kacijsko omrežje na območju novomeške poslovne enote po razvitosti 
kljub velikim vlaganjem in naporom tako Telekoma kot krajevnih skup
nosti in posameznikov pod državnim povprečjem.

Eden od dokazov za to je tudi kar pa bo treba napeljati še kakih
delež digitilaziranega omrežja, ki 
je na našem območju 63-odst., v 
Sloveniji pa je digitilaziranega že 
70 odst. celotnega telefonskega 
omrežja. Na zaposlenega v novo
meški poslovni enoti pride 293 
telefonskih priključkov, kar jih 
uvršča med najboljše poslovne 
enote v Sloveniji, to število pa je 
tudi precej nad evropskim pov
prečjem.

“Zaostanek se počasi, a vztraj
no zmanjšuje,” pravi direktor 
novomeške Telekomove poslovne 
enote Andrej Zupanc. “V lan
skem letu smo za posodobitev in 
razširitev omrežja porabili 1,3 
milijarde tolarjev in razširili ali 
zamenjali 18 telefonskih central 
ter priključili 2.221 novih telefon
skih priključkov.” V začetku lan
skega leta so imeli 4.200 prošenj 
za telefonski priključek, konec 
leta pa le še 1.800, in to v glavnem 
iz krajev, v katerih načrtujejo 
gradnjo ali razširitev telefonskega 
omrežja v naslednjih dveh letih. 
“Po letu 2000 na telefon tako 
rekoč ne bo treba več čakati,” 
obljublja Zupanc. Do konca tisoč
letja načrtujejo tudi popolno digi
talizacijo omrežja in dokončno 
ukinitev neprijetnih dvojčkov. 
Takrat naj bi dosegli gostoto 40 
telefonov na 100 prebivalcev, za

14.000 piriključkov.
Precej od tega bodo naredili že 

letos, ko bodo v jiosodobitev in 
razširitev omrežja investirali mili
jardo in pol tolarjev. Tako bodo 
povečali število telefonskih pri

ključkov za 4.100, od tega jih bo 
kar 1.850 v omrežju ISDN, ki 
omogoča številne dodatne so
dobne telekomunikacijske storit
ve; ob koncu leta je bilo 1.182 
ISDN priključkov. Stopnjo digita
lizacije bodo do konca leta pove
čali na 78 odst., kar pomeni, da 
bodo morali iz starih analognih 
central na sodobne digitalne 
prestaviti 8.600 telefonskih pri- 
kjučkov, medtem ko so jih v lan
skem letu dobrih 6.300. Naložbe 
v razširitev in posodobitev bodo 
potekale v vseh desetih občinah.

A. B.

SLOVENKA IN SLOVENEC LETA V LITIJI - V petek je Nedeljski 
dnevnik v litijski športni dvorani že desetič pripravil veliko zabavno-glas- 
beno prireditev z razglasitvijo Slovenke in Slovenca ter častnega Slovenca 
leta. Naslov slednjega je pripadel legendi slovenske narodnozabavne glasbe 
Slavku Avseniku. Organizator je na prireditev povabil iz vsake lestvice po 
deset “naj" Slovencev in Slovenk, veliko se jih zaradi obveznosti ni 
udeležilo. Namesto Primoža Peterke, Slovenke leta Brigite Bukovec in An
dreje Grašič so prišle mame, ki jih je Simona Vodopivec o njihovih otro-

________ _____ ______ ______ cih spraševala vse mogoče. Slovencu leta Milanu Kučanu je prva čestitala
[ HAl PVf fCVT T TOT 1 ‘n mu izročila priznanje Nataša Atanasova, ki je predtem kot najlepša
l * J Slovenka po izboru Nedeljca prejela ključe avtomobila. (K. Šušteršič)

Tretjina tujcev namesto domačih
Zavod za zaposlovanje, območna enota Sevnica, opozarja na veliko dolgotrajno brezposelnost 

med mladimi in starejšimi - Med tujci na delu največ državljanov ZRJ in Hrvatske

SEVNICA - Posavska brezposelnost (5229 ali 15,8 odst.) je še vedno 
precej nad slovenskim povprečjem in prav nič n e kaže, da se bo podo
ba v kratkem spremenila, kjjub temu daje stoppja brezposlenosti neko
liko nižja kot leto poprej, kajti kot je povedal na novinarski konferen
ci direktor sevniške območne enote Republiškega zavoda za zapooslo- 
vanje Anton Koren: “Srečujemo se s premajhnim številom potreb po 
delavcih.”

Darja Radanovič

Anton Koren je opozoril, da se 
povečuje dolgotrajna brezposel
nost, v velikem porastu je tako 
število mladih in tudi starejših 
brezposelnih. Delodajalci zdaj za 
zahtevnejša delovana mesta ne 
gledajo le na ustreznost spričeval, 
ampak zahtevajo tudi druga zna
nja, kritično pa spremljajo tudi 
kandidatove reference. Lani je 
bilo v Posavju nekaj manj iskalcev 
zaposlitve vključenih v programe 
aktivne politike zaposlovanja, 
kamor spadajo tako programi 
izobraževanja in usposabljanja 
brezposelnih oseb, samozaposlo
vanja in programi javnih del.

Na uradih za delo v Posavjo so 
črtali iz evidenc 839 brezposelnih. 
Zlasti v brežiški in krški občini je 
zelo velik delež iskalcev prve 
zaposlitve do 26 let, je povedala

vi • •

Saša Mohorko. V januarju letos 
je vključeno v programe usposab
ljanja in izobraževanja 940 brez
poselnih. Po novi zakonodaji naj 
bi bolj spremljali aktivnost brez
poselnih oseb, zlasti upravičencev 
do družbenih denarnih pomoči in 
nadomestil.

Republiški zavod za zaposlo
vanje, območna enota Sevnica, je 
izdal delodajalcem 2230 delovnih 
dovoljenj za zaposlitev tujcev, 
takih za celo leto pa še vedno

1751, se pravi za približno tretji
no posavskih brezposlenih oseb. 
Darja Radanovič je povedala, da 
je največ interesa za tujo delovno 
silo med gradbinci (61. odst.), v 
kmetijstvu pa potrebujejo pred
vsem sezonsko tujo delovno silo v 
sadjarstvu, hmeljarstvu, vinograd
ništvu in jagodičevju. Le 8 odstot
kov tujcev ima višjo ali visoko izo
brazbo, predvsem gre za zdravni
ke, glasbenike in eketroinženirje. 
Največ dovoljenj so izdali držav
ljanom ZRJ, sledijo Hrvati (med 
temi je 533 dnevih migrantov) in 
83 Moldavcev. Zavod bo letos 
pripravil enodnevna usposablja
nja za sezonce in 200-urna za ti
ste, ki bi radi dobili delo v grad
beništvu. _ __ ___

P. PERC

Kongres za potrpežljive
Dolenjci in Posavci so jo dobro odnesli pri volitvah na 

kongresu LDS - Dopolnilo v gospodarski resoluciji

MARIBOR - Minuli konec 
tedna je bil zgodovinski Narodni 
dom v Mariboru, iz katerega je 
vodil svoje akcije za ohranitev se
verne meje general Rudolf Mai
ster, prizorišče 2. kongresa naj
večje vladne stranke - LDS. Bil je 
volilni in programski, hkrati pa je 
blizu 400 delegatov znatno spre
minjalo tudi statut stranke. Pred
sednik še ostaja dr. Janez Drnov
šek, generalni sekretar Gregor 
Golobič, podpredsednika pa sta 
Igor Bavčar in mag. Tone Rop.

Kandidati iz Dolenjske in Po
savja so imeli na volitvah precej 
sreče. V svetu LDS bodo po no
vem: M^jda Ivanov iz Trebnjega, 
mag. Adolf Zupan iz Novega me
sta, Andrej Štricelj iz Sevnice in 
Ivan Urbanč iz Kostanjevice 
(Krško). Pri naslednjih državno
zborskih volitvah bodo v LDS

morali zagotoviti med kandidati 
tretjino žensk, na občinskih volit
vah pa bodo zadovoljni, če bo 
žensk praviloma tretjina. Z do
datno kandidaturo je bil izvoljen 
v svet stranke tudi Belokranjec 
Božo Flajšman in tako popravil 
dokaj pičlo zastopanost nekda
njih Zelenih v organih LDS.

Za kongres je bilo pripravljeno 
obsežno in vsebinsko bogato pro
gramsko gradivo s 5 vsebinskimi 
resolucijami. Njihovo število seje 
na koncu povečalo na 9. Posavski 
delegati so v gospodarski del kon
gresne resolucije spravili nujno 
prednost pri gradnji spodnjesav- 
ske verige vodnih elektrarn. Kljub 
prvotni nameri niso nastopili s 
posebno resolucijo za Posavsko 
pokrajino, ker bo LDS na to temo 
pripravila posebno konferenco.

ALFRED ŽELEZNIK

Mariborsiko pismo
Škandala ni bilo
Župan odnehal in LDS je 

lahko zasedala v domu

MARIBOR - Kritike, kijih 
je mariborski župan dr. Alojz 
Križman na začetku leta naslo
vil na slovensko vlado, češ da 
ne uresničuje svojih sklepov, 
sprejetih v Mariboru, in prote
sti proti kongresu LDS v Štajer
ski metropoli zaradi nerešene
ga statusa vojaških objektov v 
mestu so se Mariboru obresto
vali. Nekaj dni pred kongresom 
LDS je mesto obiskal minister 
za gospodarske dejavnosti Me
tod Dragonja in ponovno zago
tovil pomoč. Obiskal je tudi več 
podjetij, po pogovorih z gospo
darstveniki pa je novinarjem 
dejal, da se mariborskemu gos
podarstvu obetajo boljši časi.

Tik pred kongresom je mesto 
obiskal še minister za kulturo 
Jožef Šk»lč in z županom pod
pisal sporazum o sanaciji Slo
venskega narodnega gledališča, 
ki so ga pripravljali več kot leto

dni. Za nameček je minister 
Školjč Mariborčanom zatrdil, 
da se bo na seji vlade zavzel za 
to, da bi nekdanjo vojaško pe
karno namenili za razvoj kul
turne dejavnosti. Tako bi v njej 
lahko še naprej deloval center 
alternativne mladinske kulture 
Pekarna.

Tako se je kongres vladajoče 
stranke v Narodnem domu v 
Mariboru začel slavnostno in 
brez škandalov, ki so jih neka
teri pričakovali. Na kongresu so 
Mariborčani dobili tudi svojega 
prvega kandidata za župana na 
naslednjih lokalnih volitvah. To 
je dramatik, pisatelj in poslanec 
v državnem zboru Tone Partljič. 
Glede na priljubljenost Patr- 
ljiča med volilci postaja očitno, 
da najmočnejši stranki v državi 
ni več vseeno, kdo bo župano
va! drugemu največjemu slo
venskemu mestu, saj je tokrat 
izigrala svoj najmočnejši adut.

In še to! Trenutno je župan 
dr. Alojz Križman v takšnem 
sporu z mestnimi svetniki, da 
sploh noče več hoditi na seje 
mestnega sveta. Zato je moral 
mestni svet preložiti razpravo o 
proračunu, saj župana ni bilo 
na sejo, da bi proračun predla
gal in utemeljil.

TOMAŽ KŠELA
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Novomeška kronika
CESTNINA - V imenu zakona so 

inšpektorji pred dnevi na novomeški 
tržnici poštenemu Gustlu pobrali klo
base. Za prodajo mesnin po novem 
branjevec potrebuje čitabo. Se pravi 
skoraj celotno prašičje rodoslovje in 
sanitarni pregled njihove toalete. Za 
pobiranje cestne takse pri tehničnih 
pregledih pa je dovolj paragonski 
blok. Avto Krka, firma v nekdanji ug
ledni Pionirjevi Avtohiši, kljub pre
povedi slovenske Direkcije za ceste 
pri tehničnem pregledu še naprej ve
selo kasira cestno takso, a je ne na
kazuje državi. Tako imata korist dva: 
Avto Krka, ki pobira,smetano s tuje
ga mleka, in država, ki seji očitno ne 
da bosti z Avto Krko, saj od ljudi, ki 
so ob tehničnem pregledu že plačali 
cestnino, zahteva, da to takso še en
krat nakažejo po položnici. Dobita 
dva, nastrada eden, in to dvakrat. 
Neustrašni inšpektorji pa nad Gust- 
la!

FANI - Fani, mestna obogatitev 
gorjanskega Podgorja, je znana ne 
samo v ožjem krogu svojega domo
vanja, ampak kot vneto avtoštoparko 
širom po naši domovini. Vrla Fani je 
ena redkih, ki z lahkoto pride do 
najvišjih predstavnikov slovenske 
oblasti in se ji za to ni treba najavljati 
dva meseca prej. Ljubljanski mogočni 
gospodje jo radi spustijo predse, saj 
je zadovoljna že z drobižem za send
vič in jih ne mori s tem, kdaj bo v naše 
kraje pripeljala avtocesta in da je tre
ba še kakšnega poslušnega Dolenjčka 
povzdigniti v sinekurne višave. A 
nihče ni prerok v domačem kraju. To 
je izkusila tudi uboga Fani, ko je pred 
časom neustrašno prodrla v pisarno 
načelnika novomeške Upravne enote 
Jožeta Preskarja in odločno zahteva
la svojo pravico - denar za sendvič. 
“Fani, tu delimo samo delo. Za denar 
se obrni na župana!” se je znašel 
Preskar. Od takrat ima pred njo mir. 
P. s.: po novem Fani ni več zadovolj
na le s sendvičem, ampak hoče od 
občine socialno stanovanje.

HRIBERNIK - Nedavna video 
konferenca ob svetovni predstavitvi 
novega clia je lepo uspela, vanjo je 
bilo vključenih 11 evropskih velemest 
od Lizbone, Madrida, Pariza, Frank
furta do Stockholma in enakovredno 
Novo mesto. Za video prenos so upo
rabili opremo, ki jo ima edino Revoz, 
kot zunanja sodelavca pa sta pri tem 
tehnično izredno zahtevnem projek
tu sodelovala tudi novomeška stro
kovnjaka Marjan Hribernik in Franc 
Bojane. Medtem ko se je pri preno
su - bil je kombiniran s satelitskim 
televizijskim - iz Nemčije in Anglije 
tudi kaj zataknilo, je iz Novega me
sta potekal nemoteno, za kar sta 
Hribernik in Bojane dobila priznanje 
francoskega Telekoma.

Ena gospa je rekla, dani sporno, 
daje škocjanski župan Povšič točno 
104 dni starejši od svojega prijatel
ja predsednika Kučana. Kdo pa je 
Za pol centimetra višji, se ne da ugo
toviti, ker je Povšič kar naprej “v 
luftu".

Suhokranjski drobiž
DEVETDEST POMLADI - V 

Suhi krajini živi več starejših pre
bivalk, ki so še delavne in skrbijo 
za dom. Ena takšnih je tudi Roza
lija Prušek iz Drašce vasi. Pred 
kratkim sta jo obiskali tudi Franc
ka Ožbolt in Marija Žigon, pred
stavnici društva upokojencev 
Žužemberk. Rozalija kaže še ne
verjetno energijo, ljubezen in 
šarm, poleg tega kuha in pomiva. 
Skromnost je lepa vrlina, pa tudi 
dobra volja je recept za zdravo in 
dolgo življenje Rozalije Prušek.

POKUŠNJA VIN - Društvo vi
nogradnikov Suha krajina pri
pravlja v februarju razstavo kme
čkih dobrot, pokušnjo suhokranj- 
skih vin in še kaj.

S. M.

SUHOKRANJSKA GRČA - Jože 
Novak ali Učičkov Jože, kot mu 
pravijo domačini, je doma iz Ve
likega Lipja v Suhi krajini. Žužem- 
berški "Gradbenik" je šel v stečaj, 
Jože pa v penzion. Za svoje delo ni 
dobil priznanj, velja pa za zelo prid
nega, poštenega in dobrega Su- 
hokranjca. Nasmejanega in dobre 
volje smo ga našli v gostilni pri 
Rojcu na Laščah, kjer je nastala ta 
fotografija.

MMJZ HAlj h o3tjm MM

DRUŠTVO ZA SRCE - V četrtek so v novomeškem Kulturnem centru 
Janez Trdina v prisotnosti velikega števila ljudi ustanovili podružnico 
Društva za zdravje srca in ožilja za Dolenjsko in Belo krajino. Tako se je 
več kot 5.000 članom tega društvav vsej Sloveniji pridružilo še blizu 200 iz 
naših krajev. Glavna naloga društva je osveščanje za zdrav način življenja 
in za izogibanje dejavnikov tveganja za nastanek srčno-ožilnih bolezni, ki 
povzročijo skoraj polovico vseh smrti v Sloveniji. Ob občnem zboru so 
udeležencem izmerili pritisk in holesterol. (Foto: A. B.)

KONTEJNERJI ZA IZRABUENE AKUMULATORJE - Na novome
škem Agroservisu v Žabji vasi so pred kratkim nabavili tri posebne kontej
nerje za izrabljene akumulatorje in so eni redkih na Dolenjskem, ki so 
poskrbeli za varno skladiščenje in potem odvoz teh akumulatorjev proiz
vajalcem. Dva kontejnerja bodo dali njihovima največjima odjemalcema, 
enega pa bodo imeli na svojem dvorišču. V Žabji vasi imajo namreč poleg 
trgovine, kjer med drugim prodajajo tudi akumulatorje različnih proizva
jalcev (zastopstvo imajo za Toplo) tudi servis. Za nakup posebnih kontej
nerjev so se odločili, ker so jih ljudje pogosto spraševali, kaj naj storijo z 
izrabljenimi akumulatorji. V Agroservisu pravijo, da bodo sprejeli tudi 
izrabljene akumulatorje, ki jim jih bodo pripeljali ljudje, saj se zavedajo, 
da že en sam odvržen akumulator lahko povzroči onesnaženje vode. (Foto: 
J. Dorniž)

Spremembe plačevanja vrtca
Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačilih staršev 

za programe v vrtcih - Osnova za plačilo je dohodek

LJUBLJANA - Pravilnik o pla
čilih staršev za programe v vrtcih 
je po letu in pol prvič dopolnjen 
in spremenjen zaradi odločbe 
Ustavnega sodišča z 11. junija 
lani, ko je ugotovilo neskladnost 
četrtega in petega odstavka 3., 5. 
in dela četrtega odstavka 22. člena 
pravilnika z zakonom in ustavo 
ter ugotovljene pomanjkljivosti iz 
prakse.

Uveljavitev sprememb in do
polnitev prinaša dodatno delo or
ganom, ki določajo plačila star
šev, saj bodo morali na podlagi že 
oddanih vlog do 31. marca opravi
ti novo določitev plačil. Najpo
membnejše novosti, ki jih prina
šajo spremembe in dopolnitve 
pravilnika so: kot osnova za dolo
čitev plačila staršev se ne upošte
va vec premoženje družine, am
pak je edina osnova za določitev 
plačila njen dohodek, sistem ugo
tavljanja dohodkov in prejemkov 
temelji na bruto dohodkih in ne 
več na neto, spreminja se lestvica

V

Bo DNS sleklo podnajemniško srajco?
Danes bodo svetniki odločali, ali bo novomeška mladina po petih letih dobila svoje prostore 

v KC Janeza Tčdine - DNS navaja kup argumentov za njihovo upravičenost

NOVO MESTO - Pet let staro Društvo novomeških študentov (DNŠ) 
že nekaj let sodeluje pri soustvarjanju novomeške kulturne in social
ne podobe, ker pa vse aktivnosti potekajo na različnih krajih in pona
vadi v ne preveč primernih prostorih in ker želijo svoje razdrobljeno 
delovanje združiti, potrebujejo ustrezne prostore. DNS sedaj plačuje 
tudi zelo drago najemnino (okrog 700 nemških mark mesečno), kar je 
edinstven primer v Sloveniji.

Ideja o mladinskem centru je 
stara že nekaj let. V začetku leta 
jim je uspelo zbrati sedem podpi
sov svetnikov različnih poslanskih 
skupin, ki so podprli njihov pred
log, da danes pride na dnevni red 
seje občinskega sveta točka, ali 
Mestna občina Novo mesto dode
li 430 kvadratnih metrov prosto
rov v KC Janeza Trdine v last 
DNŠ. To se zavezuje, da prostor
ov, v katerih morajo potekati le 
mladinske dejavnosti, ne bo nikoli 
prodalo. “DNŠ je do teh prosto
rov upravičeno, ker je nestrankar
ska organizacija novomeških dija
kov in študentov in je v zadnjih 
petih letih edino ogromno stori
lo zanje. Je tudi edina s strani 
države potrjena organizacija za iz
vajanje mladinskih obštudijskih 
dejavnosti na širšem področju 
Novega mesta, ki ima zagotovlje
na finančna sredstva, zagotavlja 
ustrezne kadre za vodenje bodo
čega mladinskega kluba in je z 
lastnimi sredstvi, sponzorji in s 
pomočjo novomeške občine spo
sobna brez dodatnih finančnih 
virov voditi kvaliteten in bogat 
mladinski program skozi vse

- število plačilnih razredov se 
zmanjša iz 8 na 9, najvišje plačilo 
staršev, ki bodo razvrščeni v 8. 
plačilni razred je 80 odst. cene 
programa. Od 2. plačilnega razre
da dalje se v primerjavi z dose
danjimi plačilnimi razredi spremi
njajo razponi bruto mesečnega 
dohodka na družinskega člana v 
primerjavi s povprečno plačo na 
zaposlenega v RŠ in sicer znotraj 
vseh posameznih plačilnih razre
dov.

Določilo dosedanjega 4. člena 
je dopolnjeno in spremenjeno 
tako, da so natančno našteti vsi 
prejemki družinskih članov, ki se 
vštevajo v letni dohodek družine, 
prav tako pa so našteti tudi pre
jemki, ki se v letnem dohodku 
družine ne upoštevajo. Plačilo se 
po novem določa za obdobje kole
darskega leta, to je s 1. januarjem, 
in velja do 31. decembra tekočega

leta' J. D.

FAX ZA DRUŠTVO 
SOS

NOVO MESTO - V skrbi za 
premagovanje komunikacij
skih ovir med gluhimi in sliše- 
čimi je Zveza gluhih in nagluš
nih Slovenije podarila Društvu 
SOS fax z namenom dostopno
sti informacij in zatočišča za 
ženske in otroke, žrtve nasilja. 
Številka faxa SOS društva za 
pomoč ženskam in otrokom, 
žrtvam nasilja, je (061) 441- 
993. Gluhi in naglušni na ob
močju Novega mesta pa lahko 
v primeru nesreče, požara, nuj
ne medicinske pomoči pošljejo 
fax na št.: (068) 322-214, poli
ciji na območju cele države pa 
na (061) 317-988.

ROMSKI OTROCI V VRTCU V 
ŽAB JAKU - Odkar je vrtec tudi v 
Žabjaku Romi svoje otroke bolj 
redno pošiljajo v varstvo. Pred krat
kim so imeli v vrtcu deklico, ki je 
znala brati že v mali šoli. To se do 
sedaj še ni zgodilo. (Foto: J. D.)

V

NOVO MESTO - Program Korak za korakom, kije nastal z name
nom spodbujanja demokratizacije družbe in pozitivnega spreminja
nja vzgoje in izobraževanja malih otrok, se v Sloveniji izvaja od leta 
1995. Med prvimi na našem koncu so ga uvedli v vrtcu v Vavti vasi. 
Lani jeseni pa gaje novomeška vzgojno-varstvena organizacija začela 
izvajati v vrtcu Pikapolonica v romskem naselju v Žabjaku.

“Za izvajanje tega projekta smo 
morali vrtec v Žabjaku na novo 
opremiti in pripraviti različne ko-

Gre za poseben projekt, denar 
zanj pa prihaja iz tujine. V tem 
programu je poudarjena individu
alizacija otrok, to pomeni, da 
vzgojiteljica spoštuje trenutno 
razvojno stopnjo vsakega otroka 
in to upošteva pri planiranju de
javnosti, upošteva razvojno pri
merne načine učenja malih otrok 
in se odziva tudi na razlike v in
teresih in sposobnostih otrok iste 
starosti. V programu je zelo pou
darjeno vključevanje staršev v živ
ljenje vrtca, pa tudi sodelovanje z 
okoljem.

tičke,” pove direktorica novome
ške VVO Metoda Turk. Za izva
janje projekta so dobili milijon 
tolarjev, od tega so jih samo za 
opremo porabili 400 tisoč. V Žab
jaku obiskuje vrtec 21 otrok od 3. 
do 7. leta starosti; vodi ga Magda 
Jazbec, poleg nje pa sta še vzgoji
teljica Metka Pevec Slana in po
močnica vzgojiteljice Jolanda Jaz
bec. Še posebej pri romskih otro- 
kih je pomembno zgodnje in od-

leto,” sta na novinarski konferen
ci, ki so jo pripravili kar v pro
storih (upajo da) bodočega mla
dinskega centra, poudarila pred
sednik DNŠ Marko Zajc in Gre-

AMATERSKA 
FOTOGRAFIJA DO 

MARCA
NOVO MESTO - Razstava No

vomeška amaterska fotografija v 
prvi polovici 20. stoletja, ki je po
stavljena v mali dvorani Dolenj
skega muzeja, bo odprta dlje, kot je 
bilo predvideno, in sicer si jo bo 
možno ogledati še ves februar.

TRADICIONALNI POHOD 
PO CVIČKOV! GAZI

NOVO MESTO - Turistično dru
štvo Otočec organizira tradicionalni 
pohod, ki bo v soboto, 31. januarja, 
izpred društvene lipe pri Gasilskem 
domu na Otočcu po poti, imenovani 
Cvičkova gaz. Pot je dolga približno 
20 km in primerna za vse, ki se radi 
sprehajajo v naravi med Otočcem, 
Paho, Gričevjem, Novo goro, Hme- 
Ijnikom, Karlovci, Trško goro in 
nazaj na Otočec. Prijave in infor
macije sprejemajo: predsednik 
društva Peter Bevc (75-154), Bran
ko Pavlin (25-426), Matjaž Pavlin - 
Kompas Novo mesto (321-338) in 
Tone Žagar (75-347).

PREDAVANJE O BRATIH 
HRVAŠKEGA ZMAJA
NOVO MESTO - Redna tribu

na Hrvaškega kulturnega združe
nja bo v sredo, 4. februarja, ob 18. 
uri v Dolenjskem muzeju, ko bo 
vodilni hrvaški strokovnjak za 
ekumenska vprašanja in veliki 
mojster Bratov hrvaškega zmaja 
prof. dr. Juraj Kolarič predaval o 
tem združenju kot varuhu trajne
ga spomina na narodove odličnike.

gor Macedoni, vodja poslovanja.
Omenjeni prostori v KC Jane

za Trdine, ki bi jih občina menda 
najraje dala v najem, so bili zad
njih pet let prazni. “Toda problem 
je, ker so popolnoma neurejeni in 
neopremljeni ter bi zahtevali od 
15 do. 20 milijonov tolarjev inve
sticijskih sredstev, da bi zaživeli. 
Občina za to ni pripravljena 
prispevati iz proračuna, toda če bi

UPAJO NA PODPORO SVETNI
KOV- “Menimo, da smo legitimni 
predstavniki novomeške mladine in 
da občina tega problema ne more 
reševati mimo DNŠ, ”pravita Mar
ko Zajc in Gregor Macedoni. (Foto: 
L. M.)

nam te prostore dodelila v last, bi 
jih z lastnimi sredstvi iz študent
skega servisa in s pomočjo spon
zorjev uredili v letu dni,” je raz
lagal Zajc in povedal, daje načrte 
za ureditev prostorov financirala

°bČina' L. MURN

KULTURNO IN 
TURISTIČNO 

DRUŠTVO DOBILO 
PROSTORE

OTOČEC - Kulturno in turistič
no društvo Otočec sta za opravlja
nje svoje dejavnosti pridobili lepo 
urejene prostore v stari osnovni šoli 
na Otočcu. Otvoritev bo v četrtek, 
5. februarja, ob 18. uri, ko bo pro
store slovesno predal svojemu na
menu sekretar za kulturo, šport in 
mladino Robert Judež z novomeške 
občine.

Ihidimo se, da preživimo!
V mirnopeški Beti imajo poleg proizvodnje perila Adamo 

in Adama večino dodelavnih poslov

Korak za korakom z Romi v Žabjaku
V tamkajšnjem vrtcu delajo po posebnem programu ■ Denar zanj iz tujine - Poudarek 
na individualizaciji in vključevanju staršev v življenje vrtca - Vrtec obiskuje 21 otrok

prto delo z njimi, za njihovo na
predovanje in razvoj pa je zelo 
pomembno tudi sodelovanje s 
starši, saj je eden najboljših nači
nov pomoči majhnim otrokom ta, 
da se pomaga njihovim družinam.

“V okviru programa Korak za 
korakom je naš projekt dela z 
romskimi otroki edinstven v Slo
veniji,” je povedala Turkova. 
Vzgojiteljica je sicer pri tem na
činu dela z otroki bolj obreme
njena, vendar je za otroke to 
najboljši pristop. “Individualiza
cija ni bila nikoli slaba, zato si 
želimo, da bi lahko tako delali 
tudi v ostalih vrtcih.”

J. DORNIŽ

MIRNA PEČ - Ob osamosvo
jitvi je večino tekstilcev najbolj 
prizadela izguba nekdanjih jugo
slovanskih trgov, vstop na zahod
ne trge pa je težak in zahteven. 
Betina tovarna Konfekcija v Mir
ni Peči, ki sodi v program Modnih 
tkanin, se je do sedaj dokaj uspeš
no otepala vseh težav, čeprav si 
tamkajšnji zaposleni na čelu z 
direktorjem Jožetom Cigičem 
želijo boljših rezultatov.

V Mirni Peči že od vsega začet
ka delajo perilo blagovne znamke 
Adamo, Adama, kije tudi najsta
rejša in ena najuspešnejših Beti- 
nih blagovnih znamk. To perilo 
prodajajo predvsem na domačem 
trgu. Poleg tega pa predstavljajo 
večino (od 75 do 80 odst.) proiz
vodnje dodelavni posli za Nemce, 
Italijane in Avstrijce. “Dela ima
mo dovolj, toda cena dodelavnih 
poslov je nizka, norme pa so vi
soke, zato se trudimo, da preživi
mo,” je povedal direktor Cigič.

Trenutno imajo 95 zaposlenih, 
svoj čas je bilo v Mirni Peči zapos
lenih celo 125 delavcev, delali pa 
so v dveh izmenah, danes delajo

le v eni. Med zaposlenimi je veči
na žensk, in to šivilj. “Plače so 
nizke, vendar smo jih do sedaj 
redno izplačevali, prav tako tudi 
dodatek za malico in prevoz na 
delo ter regres,” pove Cigič. V 
mirnopeški Beti izdelajo na leto 
več kot milijon najrazličnejših 
kosov perila, med dodelavnimi 
posli pa so tudi kopalke. S svoji
mi izdelki se ponovno vračajo na 
nekdanja jugoslovanska tržišča, 
nekaj pa izvažajo tudi v vzhodno 
pa tudi zahodno Evropo. V mir
nopeški Beti upajo, da so glavno 
krizo že prebrodili.

J. D.

DOLENJSKI LISTI Jože Cigič

NAJNOVEJSA
RAČUNALNIŠKA

PRIDOBITEV
NOVO MESTO - V petek, 

23. januarja, so v novih pro
storih lnfotehne v Čitalniški 
ulici odprli sodobno raču
nalniško učilnico in demon
stracijski center IBM raču
nalniške opreme. V centru 
bodo poleg IBM opreme in 
storitev pripravljali razno
vrstne tečaje s področja ra
čunalništva. V učilnici se bo 
lahko hkrati izobraževalo 
deset slušateljev. Posebnost 
centra je oprema, ki omogo
ča projekcijo z računalnika 
na veliko platno. Vsi raču
nalniki v centru so povezani 
z internetnim omrežjem, ta
ko da bo možno tudi učenje 
uporabe tega v svetu vse bo|j 
uveljavljenega medija.

M. G.
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METLIKA DOBILA DRUGI 

BENCINSKI SERVIS
METLIKA - Danes, 29. januarja, 

bo prve stranke sprejel tudi drugi 
Petrolov bencinski servis v Metliki, 
ki je zrasel ob metliški obvoznici 
nasproti starega bencinskega servi
sa. Sicer pa je to že 280. Petrolov 
bencinski servis.

O PRIDELOVANJU 
OREHOV

SEMIČ - Sadjarsko društvo Bele 
krajine pripravlja v sredo, 4. febru
arja, ob 17. uri v hotelu Smuk v 
Semiču predavanje o pridelovanju 
orehov. Predavala bo mag. Anita 
Solar, strokovna sodelavka za lupi
narje na Biotehniški fakulteti. Vab
ljeni vsi, ki vas ta tema zanima. Po 
predavanju bo občni zbor Sadjar
skega društva Bele krajine.

FILATELISTIČNA
RAZSTAVA

ČRNOMELJ - Ob 120. obletnici 
rojstva Otona Župančiča in črno
maljskem občinskem prazniku bo v 
prostorih občine Črnomelj v petek, 
30. januarja, ob 18. uri otvoritev 
filatelističene razstave. Na ogled 
bodo znamke z zaslužnimi sloven
skimi možmi in njihovimi deli ter 
znamke o olimpijskih igrah.

KNJIŽNA RAZSTAVA
METLIKA - V okviru prireditev 

ob slovenskem kulturnem prazniku 
vabi Ljudska knjižnica Metlika na 
ogled razstave knjižnih novosti 
“Leposlovne in strokovne knjige za 
odrasle”. Razstavljena dela bodo na 
ogled od ponedeljka, 2. februarja, 
do četrtka, 12. februarja, v čitalnici 
metliške Ljudske knjižnice.

OBČNI ZBOR 
VINOGRADNIKOV

METLIKA - Metliška podružni
ca Društva vinogradnikov Bele kra
jine bo imela v nedeljo, 1. februar
ja, ob 9.45 v menzi tukajšnje vinske 
kleti občni zbor. Po zboru bo dr.

Direktorica za 
hrano in pijačo

ČRNOMELJ - Jožica Koc
jan, vodja prehrane v Domu 
starejših.občanov v Črnomlju, 
je na tem delovnem mestu od 
L marca 1988, ko je dom odprl 
vrata oskrbovancem. Spominja 
se, da so prvi dan skuhali 25 
kosil, potem pa nikoli več tako 
malo.

Danes, ko v kuhinji dela 12 
ljudi, skuhajo petkrat na dan 
po 300 obrokov. Kuhajo tudi 
kosila za zunanje naročnike, 
starejšim pa jih sami razvozijo. 
Kar sto tridesetim pripravljajo 
dietne obroke, in sicer kar po 
deset različnih diet na dan. 
Kocjanova sama sestavlja na
vadne in dietne jedilnike. “Pri 
tem vedno prisluhnem oskrbo
vancem. Z izjemo nekaterih, ki 
odklanjajo dietno hrano, ki jim 
jo predpiše zdravnik, so ljudje 
v glavnem zadovoljni s tem, kar 
jim pripravimo. Zlasti imajo 
radi zdravo domačo hrano,” je 
zadovoljna Kocjanova.

Jožica ima kot ena redkih 
vodij kuhinj v domovih starej
ših občanov naziv direktorice 
za hrano in pijačo. Ko je pred 
leti zaključevala tehnično šolo, 
je čutila, da potrebuje dodatno 
znanje. Odločila seje za trime
sečno izobraževanje za direk
torico za hrano in pijačo, kjer 
je dobila zlasti obilo znanja o 
trženju in organizaciji dela, ki 
ji pride zelo prav. M. B.-J.

Konec propadanja Martinove cerkve
Martinovi cerkvi v Metliki je grozilo, da se bo zaradi posedanja začela rušiti

METLIKA - Martinova cerkev v Metliki je v svoji zasnovi ena 
najstarejših kulturnih stavb v Beli krajini, njen začetek pa sega vsaj v 
15. stoletje. Vendar je v zadnjih letih vidno propadala. Zemlja, na kateri 
stoji, se še vedno poseda, s tem pa Padi cerkev, zato so se razpoke na 
zidovih povečevale. Kapeli, kije bi' i prizidana cerkvi, je zaradi pose
danja grozilo, da se bo porušila. N čudi torej, da so mnogi Metličani
opozarjali na obnovo.

V začetku leta je črnomaljski 
Begrad na pobudo Zavoda za 
varstvo naravne in kulturne dedi
ščine Novo mesto (ZVNKD) za
čel s pripravljalnimi deli za obno
vo cerkve. Naročnika del sta 
občina Metlika in ministrstvo za 
kulturo^po katastru pa je njen 
lastnik Župnijski urad Metlika, 
medtem ko je zemlja okrog cerk
ve občinska. Kot je povedal Ro
bert Peskar z ZVNKD, je pisnih 
virov o cerkvi zelo malo, je pa 
možno, da je njena ladja še sred
njeveška. Vendar je bila v 17. in 
konec 18. stol. močno predelana, 
obnavljali pa sojo tudi leta 1943.

Dokončno jo je leta 1952 obnovil 
Belokranjski muzej, ki je v njej 
odprl arheološki oddelek, a ga je 
pozneje preselil v grad.

Po Peskarjevih besedah bo 
statična sanacija ter obnova stre
he končana do aprila. Sicer pa je 
v načrtu obnova celotne cerkve, ki 
naj bi veljala okrog 15 milijonov 
tolarjev. Ohranili bodo podobo 
cerkve iz konca 18. in začetka 19. 
stoletja. Odkrili so tudi baročne 
poslikave, a še ne vedo, če jih bo 
moč rekonstruirati. Vedo pa, daje 
bil še pred drugo svetovno vojno 
v cerkvi tudi oltar, a jim ni poz
nano, kam je izginil. Marinka

DENAR ZA BOLNICO - Slavljenec Tonček Plut izroča direktorju bolnice 
Novo mesto dr. Antonu Starcu kuverto, v kateri je izkupiček od dveh dobro
delnih prireditev, ki jih je Plutova družina pripravila v soboto popoldne. Hkrati 
se je nabralo tudi precej prispevkov številnih darovalcev. Denar bodo v

Julij Nemanič razložil novi vinski bolnišnici porabili za nakup dragih medicinskih aparatov. (Foto: M. B.-J.)
zakon.

O PREHRANI 
IN POLJŠČINAH

ČRNOMELJ, SEMIČ - Kmetij
ska svetovalna služba Črnomelj vabi 
kmetovalce na predavanje o prehra
ni plemenskih svinj, ki bo v četrtek, 
5. februarja, ob 10. uri v sejni sobi 
občine Črnomelj. Predavala bo 
Zdenka Kramar z novomeškega 
oddelka Kmetijskega zavoda. V 
petek, 6. februarja, pa bo ob 9. uri v 
sejni sobi občine Semič predavanje 
o tehnologiji pridelovanja poljščin, 
predvsem ajde in krompirja. Pre
davala bo Marjeta Uhan s Kmetij
skega zavoda, oddelek Novo mesto.

PRIKAZ REZI 
VINSKE TRTE

ČRNOMELJ - Kmetijska sveto
valna služba Črnomelj organizira 
prikaz rezi vinske trte pod vodstvom 
inž. Jožeta Maljeviča s Kmetijskega 
zavoda. V sredo, 4. februarja, bo 
prikaz ob 9. uri na Plešivici pri 
Mikulaševi zidanici, ob 12. uri na 
Perudini pri Drakuličevem vino
gradu in ob 14.30 na Tanči gori pri 
Finkovi zidanici. V petek, 6. febru- 
aija, pa si bo rez moč ogledati ob 10. 
uri na Stražnem Vrhu pri zadružni 
zidanici, ob 12. uri v Gorenjcih pri 
Abščevi zidanici, ob 15. uri pa bo 
zbor pred trgovino na Cerovcu.

Dobrodelnost ob rojstnem dnevu
Ljudski godec in pevec Tonček Plut z Mladice pri Semiču praznoval 90. rojstni dan - 24. 

januarja, na predvečer rojstnega dne, dobrodelni koncert za novomeško bolnišnico

SEMIČ • Praznovanja 90. rojstnega dne, kot si ga je za Plutovega 
Tončka z Mladice pri Semiču zamislila njegova družina s prijatelji, bi 
si gotovo želel še kateri slavljenec. A ne le da so se želeli na prireditvi, 
ki sojo poimenovali “Hvala vam, ljudje v belem”, s pesmijo, besedo in 
plesom skupaj z znanim ljudskim pevcem in godcem Tončkom zahvaliti 
zdravnikom, ki so mu pomagali do častitljive starosti, ampak so z vstop
nino in prispevki 68 donatorjev zbrali kar 3 milijone 850 tisoč tolarjev 
za nakup dragih medicinskih aparatov za bolnišnico Novo mesto.

vse prej kot poceni vstopnice, 
tako da so morali prireditev pri
praviti celo dvakrat. To so potrdili 
tudi številni, ki so se pripeljali na

Tončkov sin Toni, ki je bil z bra
tom Slavkom glavni organizator 
prireditve, se je v začetku opravi
čil, da so prireditev v semiškem 
kulturnem domu pripravili v okvi
ru krajevnih možnosti. Estradni 
umetniki bi namreč zahtevali ve
like honorarje, oni pa bi radi na
menili čim več denarja za bolniš
nico. Vendar je dobrodelna pri
reditev presegla ne le meje Bele 
krajine, ampak tudi Slovenije. 
Nekaj donatorjev je bilo namreč 
iz tujine, celo iz Amerike. Kako so 
ljudje pripravljeni podpreti do
brodelnost in l*ako spoštujejo 
Plutovega Tončka, pa niso doka
zali le domačini, ki so hitro raz
grabili za belokranjske razmere

koncert z vseh koncev Slovenije. 
Med njimi Štefka Kučan, dr. Du
šan Plut, direktorja bolnice Novo 
mesto dr. Anton Starc in klinike 
v Valdoltri dr. Vašo Pišot, minister 
za zdravstvo v prvi slovenski vla
di dr. Božidar Voljč, generalni se
kretar v ministrstvu za obrambo 
Jože Romšek, trije belokranjski 
župani in še mnogi drugi.

Na predvečer rojstnega dne so 
se Tončku zahvalili številni, ki ce
nijo njegovo plodno delo pri 
ohranjanju ljudske glasbe. Zlasti 
še, ker je malo pravih ljudskih

Izseljevanje ni več edina rešitev
V krajevni skupnosti in turističnem društvu Sinji Vrh so si v letošnjem letu začrtali 
številne naloge, vendar brez pomoči občine ne bo šlo - Obeležje na najjužnejši točki

• Dobrodelno prireditev je vodil 
Blaž Kočevar. Poleg slavljenca, ki 
je povedal marsikaj zanimivega iz 
svojega življepja, so nastopili še 
ansambel Slavka Pluta, Toni Ver- 
derber, družinski ansambel Plut, 
plesno-vokalna skupina Šokice, 
pevki Jožica Mavsar in Vesna Lu- 
kežič, trio Breza, ansambel Plut- 
Poč, semiški klobukarji, družina 
Konda, folklorna skupina Semi- 
ška ohcet.

godcev, kakršen je Plut, ki kljub 
letom zapoje, zaigra na bršljanov 
list in se pošali kot nekdaj. Nanj 
niso pozabili ne v folklorni skupi
ni Semiška ohcet, s katero je pre
bredel precej sveta, ne v semiški 
občini, ki mu je kot prvemu sploh 
podelila plaketo občine za leto 
1997. A tudi ne na republiki, ki ga 
je odlikovala z zlato Maroltovo 
značko. Štefka Kučan pa mu je 
podarila kozarec. Z njim v roki je 
zapel njemu najljubšo “En star
ček je živel...”, z njim pa je pela 
vsa dvorana.

M. BEZEK-JAKŠE

KONČNO OBNOVA - Metličani 
so si oddahnili, ko so gradbinci 
okrog Martinove cerkve postavili 
zidarske odre in jo začeli obnavljati. 
Grozilo ji je namreč že, da se bo 
porušila. (Foto: M. B.-J.)

Dražumerič z zavoda je še doda
la, da se nameravajo resno pogo
voriti tako z metliškim župnikom 
kot županom, kakšna bo nadalj
nja usoda Martinove cerkve. 
Opozorila pa je, da cerkev verjet
no stoji na prazgodovinski gomili, 
zato bodo morali biti pri posegih 
v zemljo zelo previdni.

M. BEZEK-JAKŠE

Službeni 
stanovanji 

postali socialni
Semiška občina namerava letos 

kupiti službena stanovanja

SEMIČ - Semiška občina je 
lastnica petih stanovanj v nekda
nji šoli v Črmošnjicah. Ker so 
morali v skladu s stanovanjskim 
zakonom stanovanja leta 1991 
opredeliti, so se odločili, da bodo 
omenjena stanovanja kadrovska 
oz. službena.

Celotno šolsko poslopje je v 
precej slabem stanju, zlasti dvoje 
stanovanj, ki sta ostali prazni in v 
njih sploh ni bilo moč živeti. Tri 
stanovanja pa imajo v najemu 
delavci Gozdne 
Ker v
stanovanj, so se odločili, da 1

'vanja pa iiuaju v najemu
ci Gozdnega gospodarstva, 
semiški občini primajkuje 

vanj, so se odločili, da bodo 
prazna stanovanja obnovili. Na
ložba je vredna dober poldrugi 
milijon tolarjev. A na občini so 
menili, da stanovanji kljub obnovi 
še vedno nista primerni za kad
rovski stanovanji, poleg tega sta 
tudi precej oddaljeni od Semiča, 
zato so občinskemu svetu predla
gali spremembo v socialni stano
vanji.

Svetniki so soglasno sprejeli 
sklep o prekategorizaciji stano
vanj, občina pa se je zavezala ob
javiti razpis za dodelitev socialnih 
stanovanj v najem. Ker seje s tem 
zmanjšalo število službenih stano
vanj, nameravajo v občini za te 
namene v letošnjem letu kupiti 
druga primernejša stanovanja.

M. B.-J.

SINJI VRH - Krajevna skupnost Sinji Vrh, ki obsega deset 
najjužnejših slovenskih vasi, je bila ustanovljena šele pred dobrimi 
tremi leti in je najmlajša KS v črnomaljski občini. Medtem ko so bili 
prej ti kraji pozabljeni in zapostavljeni pri razvoju, je sedaj že čutiti 
napredek.

Za takšne kraje, iz katerih so se 
nekdaj množično izseljevali, pa je 
napredek že, če mladi razmišljajo, 
da bodo ostali doma.

Seveda se ob 
tem zavedajo, da bo potrebnega 
še veliko truda, da bodo tudi nji
hovi kraji dobili na primer vodo
vod in urejene ceste. Prav pitna 
voda je na jugu Slovenije največji 
problem, zato je svet KS Sinji Vrh 
predlagal, naj v letošnjem občin
skem proračunu zagotovijo za 
začetek gradnje sinjevrškega 
vodovoda najmanj 20 milijonov

tolarjev. Poleg tega imajo v KS v 
letošnjem načrtu še ureditev 
pokopališč v Damlju, Špeharjih in 
na Sinjem Vrhu, popravilo in 
razširitev številnih krajevnih poti 
ter začetek agromelioracije.

Sicer pa se na tem koncu moč
no prepleta delo krajevne skup
nosti in turističnega društva Sinji 
Vrh. Ne nazadnje je tudi predsed
nik obeh Ivan Černjak. V turistič
nem društvu nameravajo letos 
dokončati ureditev Kala in nara
voslovno učno pot ter postaviti 
turistični informacijski center.

Pripravili bodo programe eno
dnevnih izletov, obiskovalcem pa 
bodo ponudili tudi razglednice, 
spominke, zloženke. Skupaj s KS 
bo društvo pripravilo v Kotu me
ritve najjužnejše točke Slovenije 
in postavilo obeležje. Največ bodo 
morali odšteti za meritve, zložen
ke in razglednice. Zato so že 
napovedali, da pričakujejo iz 
občinskega proračuna 380 tisoč 
tolarjev, in sicer v prvem polletju, 
saj naj bi bila dela dokončana 
najpozneje do 1. junija. V društvu 
zatrjujejo, da bodo imeli, če bodo 
program pravočasno uresničili, v 
prihodnje svoj dohodek in občin
skega proračuna ne bodo več 
obremenjevali. ,

M. D.-J.

PRELOŠKA SRAMOTA - 79-letni Jože Pavlakovič iz Jakovinov in 92-let- 
ni Peter Ivanušič s Pretoke (na fotografiji), ki sta osnovno šolo na Pretoki 
obiskovala v začetku tega stoletja, se - tako kot številni drugi krajani - ni
kakor ne moreta sprijazniti z njeno sedanjo podobo. Preloška šola je praz
na približno dve desetletji, hiša ob njej, v kateri je bilo nekdaj učiteljsko 
stanovanje, pa še desetletje več. Od takrat se v stavbah ni dogajalo nič, če 
odštejemo, da nezadržno propadata v sramoto vaščanov, ki so na črnoma
ljski občini že večkrat prosili, naj poskrbijo za stavbi. Kaj več domačini ne 
morejo storiti, razen da na šolski zemlji pokosijo travo, saj sta hiši občinska 
last. Da pa je nelagodje Preločanov še večje, je v bližini te vaške sramote 
lepo urejeno pokopališče, ki ga obiskujejo tudi ljudje od drugod in se 
zgražajo nadpropajočim nekdanjih hramom učenosti. (Foto: M. B.-J.)

Sprehod po Metliki
RUDOLF VLAŠIČ, GLAS

BENI KRITIK revije Antena ter 
občasni dopisnik več slovenskih 
časopisov, je praznoval pred 
dnevi štiridesetletnico. Znance in 
prijatelje je povabil v gostišče 
Veselica, kjer ni manjkalo dobrot 
z ražnja, pili so dobra belokranj
ska vina ter peli skupaj z legen
darnimi Popolnočnimi kočijami, 
na čelu katerih stoji Rudolfov 
brat Stane, sicer učitelj v podze
meljski osnovni šoli. Pred zbrani
mi je slavljenec obljubil, da bo 
dejaven še najmanj štirideset let.

NA NEKATERE PLAKATE, 
KI SO VABILI ljudstvo na kon
cert metliške godbe, so neznanci 
pripisali ob imenih nastopajočih 
neslane in prostaške pripombe. 
Svoje junaštvo naj bi dokazali 
tako, da bi se pod neumnosti pod
pisali, a kaj, ko gre najverjetneje 
za strahopetce, ki se počutijo 
močne le pod okriljem anonim
nosti in noči. Za takšne pa ljudje 
navadno pravijo, da niso vredni 
niti toliko, da bi jih pes poscal.

V MERCATORJEVI SAMO
POSTREŽNI TRGOVINI, ki jo 
ljudje še najbolj poznajo pod sta
rim imenom Gala, so namestili 
napravo, s pomočjo katere lahko 
kupci po želji dobijo tople izdelke 
iz listnatega testa, kifeljčke in 
drugo pecivo. Ob novosti bi se 
lahko zamislili vsi tisti, ki vlivajo 
vase na tešče kavo, žgane pijače 
in si, še predno rečejo dobro 
jutro, prižgejo cigareto.

Črnomaljski drobir
SODELOVANJE - Pri uteme- 

Ijevanju za ustanovitev zveze 
občin Bele krajine je bilo slišati, 
da so nekateri skupni projekti že 
zaživeli. Ker pa je Bela krajina 
majhna, bi bilo prav, da bi se 
združevali tudi gasilci, kulturniki 
in še kdo. Izrečen je bil tudi že 
predlog o kulturnem sodelova
nju. Tako naj bi imeli v semiški 
občini prireditev “Pridi popoldne 
na Smuk”, v Metliki so že uveljav
ljene mednarodne kulturne pri
reditve “Pridi zvečer na grad”, v 
Črnomlju pa bi lahko imeli pri
reditev “Pridi opolnoči v jurje- 
vanjsko drago”.

SLOVENIJA - Belokranjci se 
velikokrat počutijo pozabljeni od 
države in se sprašujejo, če so 
sploh še v Sloveniji. Ko pa so 
tretješolci prišli na obisk doma
čije Raztresenovih v Jankovičih 
pri Adlešičih in v naslov na raz
glednicah, ki so jih poslali domov 
v osrednjo Slovenijo, napisali po
leg imena, ulice in kraja tudi 
“Slovenija”, je postalo Belokranj
cem jasno, kje so...

PARKIRANJE - Vozniki, ki se 
pogosto vozijo mimo Mullerjeve 
gostilne, se pritožujejo, da so 
vozila njenih gostov velikokrat 
parkirana kar na cesti, tako daje 
zelo težko prevozna. Marsikateri 
Črnomaljec je prepričan, da bi 
policisti, že če bi samo vsak teden 
enkrat pri Mullerjevi gostilni 
razdeljevali listke za nepravilno 
parkiranje, dosegli mesečno nor
mo za kaznovanje tovrstnih pre
krškov.

Seiniške tropine
POMOČ - Ko je na dobrodelni 

prireditvi “Hvala vam, ljudje v 
belem” slavljenec Tonček Plut 
izročil direktorju Bolnišnice 
Novo mesto dr. Antonu Starcu 
izkupiček od koncerta, je rekel, 
da je po smrti pripravljen zapusti
ti zdravstvu tudi svoje organe. 
Vendar je zdravnika opozoril, naj 
ne pričakuje preveč, saj si z na
glušnimi ušesi in izrabljenimi kol
ki ne bi mogel veliko pomagati.

MLADOST JE NOROST - Je 
pa Tbnček Plut priznal, da bi bil 
rad vsaj 60 let mlajši, kajti ko je 
človek mlad in neumen, je lepo. 
Ko pa je star in pameten, je po 
njegovem vsaj za polovico slabše.

VINO - Plutovemu Tončku je 
poštar na omenjeni prireditvi kar 
na oder, ki je bil sicer predelan v 
dvorišče pred gostilno “Semiški 
hram”, prinesel dva paketa. Ene
ga je poslala Martina Sepaher iz 
Amerike, drugega pa generalni 
direktor novomeške Krke Miloš 
Kovačič. V vsakem paketu je bila 
steklenica vina: v ameriškem 
takšnega, kot ga pije predsednik 
Bill Clinton, v novomeškem pa 
Kovačičevega. Strokovna komisi
ja klobukarjev je ocenila obe 
pijači in dala na zapisnik, da je 
Kovačičevo vino veliko boljše, da 
pa jih Clintonovo kar nekako 
razganja...

• Hrvati so ujeli naša vohuna z 
opremo in zasegli vse, kar je bilo 
kaj vredno, vohuna pa vrnili. 
(Mladina)
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Drobne iz Kočevja
tudi poceni je lahko

DOBRO - Poceni izdelki so po
navadi dragi, saj se zaradi slabše 
kvalitete prej iztrošijo ali uničijo 
'njih je zato treba pogosteje me
njavati kot kvalitetnejše in dražje 
izdelke. Vendar to ne velja vedno. 
Dokaz za to so na Kitajskem 
'zdelane Technical star lučke za 
okrasitev novoletnih jelk, ki jih je 
bilo pred nekaj leti v nekaterih 
naših trgovinah moč dobiti za sila 
majhen denar. Kljub napovedim, 
da ne bodo dolgo zdržale, pred
vsem pa da se jih ne bo moglo 
uporabiti niti dvakrat, so v mar
sikaterem kočevskem in ribni
škem domu krasile jelke letos že 
četrto leto zapored.

ZA MANJ DENARJA VEČ - 
Da ne velja vedno, da je za malo 
denarja malo muzike, ne doka
zujejo le lučke za novoletne jelke, 
o tem se lahko v Kočevju prepri
čajo tudi lastniki avtomobilov, ki 
vozijo svoje avtomobile na pranje 
v avtopralnice. V Avtolepu Ob 
mahovniški cesti jim namreč ope
rejo avto in posesajo v njegovi 
notranjosti za okroglih tisoč to
larjev, v avtopralnici Avtoservisa 
M v Cankarjevi ulici pa jim še za 
nekaj manj denarja - menda vse
ga 750 tolarjev - poleg tega pose
sajo tudi sedeže, operejo pre
proge in očistijo armaturo ter vra-

TUDI VNAPREJ 
LAVRIČ IN ČATIČ
KOČEVJE - Po javno izve

denem razpisu o izvajanju dim
nikarske službe na območju 
občine Kočevje sta bili te dni 
Pripravljena predloga konce
sijskih pogodb z dimnikarstvo
ma Lavrič iz Kočevja in Čatič iz 
Ribnice. Na podlagi teh po
godb bosta navedena samostoj
na podjetnika izvajala kot do 
sedaj dimnikarsko službo v 
obeh dimnikarskih okoliših. 
Poleg čiščenja bo ta služba v bo
doče izvajala strokovne pregle
de kurilnih naprav.

V. D.

Jibiiiški zobotrebci
KAR JE PREVEČ, JE PRE

VEČ! - Slavne ribniške sode, ki so 
znotraj in izven ograje nekdanje
mu Rika stali leta, pa se zanje do 
lani ni nihče zmenil, so prejšnji 
teden posneli tudi televizijci. Za 
dplo, ki bi ga brez vika in krika, 
Id seje sprožil z odkritjem nepri
mernega skladiščenja nevarnih 
odpadkov tudi drugod po Slove
niji, domača novinarka opravila 
1® s snemalcem, je tokrat v Rib
nico menda s televizijo prišlo kar 
Pet ljudi. Domačini so se zato 
spraševali, če ne bodo morda pos
neli kar igrani film.

SAMOMORI - Ob številnih 
samomorih v Sloveniji v tem 
mesecu nekateri strokovnjaki 
menijo, da ne morejo biti več 
samo naključje. Ali je res samo 
naključje so prejšno sredo raz
mišljali tudi udeleženci tabora za 
slepo in slabovidno mladino pri 
Novi Štifti. Tega dne so namreč v 
jutranjih urah kar dva udeleženca 
tabora iz dveh različnih krajev 
Slovenije obvestili, naj se takoj 
vrneta domov zaradi smrti očeta. 
Kako je umrl eden od njiju sicer 
nismo zvedeli, za drugega pa so 
jim policisti povedali, da si je vzel 
življenje z vrvjo!

_ laški sel
delavnica za starše -

Delavnica za starše z naslovom 
Pomoč otrokom s težavami pri 

Pisanju in branju” je bila pred 
kratkim v šoli v Robu. Ob tej 
Priložnosti je bila še razstava 
*njig, ki sta jo pripravili vodja 
Knjižnice centralne šole Marija 
Dušin in psihologinja Irena Bu- 
uiČ-Pavlič.

ZAČASNO ZAPRTA TRGO
VINA - Ko se je trgovka v Robu 
Upokojila, so ostali tu brez trgo- 
vme. Vse pa kaže, da bo trgovina 
*malu spet odprta, ker se bo sem 
vozila prodajat trgovka iz Velikih
Lašč,

VEČ PSOV KOT LJUDI - 
Krvava Peč je ena zadnjih dolenj- 
?Kih vasi v smeri proti občini Ig in 
EJokam. Pred vojno je imela 26 
mŠ, zdaj pa je le deset stalno na
oljenih, v njih pa živi 23 doma
činov. Vas leži na nadmorski 
Vtšini 726 m. Zanimivost vasi je, 
“a imajo zelo veliko psov, šoloob- 
veznega otroka ali dojenčka pa 
nobenega.
, LETOS SEDEM OTROK - 
^olo na Karlovici obiskuje letos 
Sedem otrok, ki si nabirajo uče
nost v prvem in četrtem razredu.

IMM \ Z N A Š...i.H OBČIM

DRUGI ZIMSKI TABOR SLEPIH - Organizatorji taborov za slepe 
in slabovidne si prizadevajo za tem, da bi preko športnih aktivnosti 
razvijali tudi duhovne dimenzije. Seveda udeležencem tabora 
omogočajo pridobitev tudi takšnih vrst znanj, kot je za slepe nujno 
potrebna Braillova pisava. (Foto: M. L.-S.)

Nikakršna “muha enodnevnica”
Drugo zimovanje slepe in slabovidne mladine

NOVA ŠTIFTA - V franči
škanskem stamostanu pri Novi 
Štifti je od 17. do 24. januarja 
potekal 2. zimski tabor slepe in 
slabovidne mladine iz vse Slo
venije. Tabora seje udeležilo 16 
slepih in slabovidnih v starosti 
od 18. do 33. leta. Skupaj s 
prostovoljci, med katerimi je 
bilo največ študentov, nekaj pa 
tudi že zaposlenih mladih ljudi, 
je bilo vseh udeležencev na 
taboru 32.

Pobudnik in organizator ta
borov je bil Jure Svoljšak, ki je 
bil leta 1990, ko je organiziral 
prvi takšen tabor, zaposlen na 
Zavodu za slepo in slabovidno 
mladino v Škofji Loki. Na prvem 
taboru je bilo prisotnih le 6 lju
di, potem pa je začelo število 
rasti. Še posebno po letu 1994, 
ko so tabori prešli pod odkrilje 
Škofijske Karitas Ljubljana. 
Tako je bilo na lanskoletnem 
poletnem taboru v Podzemlju v 
Beli krajini že preko 80 udele
žencev.

Z večanjem števila udeležen
cev pa je postajal vse težje iz
vedljiv drugi osnovni namen

taborov, da bi slepi spoznavali 
pokrajino, ljudi, kulturo in obi
čaje. Zato so na poletne tabore 
vpeljali športne aktivnosti, tako 
da si udeleženci krajšajo čas s 
kolesarjenjem, čolnarjenjem, 
nogometom za slepe z zvenečo 
žogo, namiznim tenisom ter 
pohodi in sprehodi v naravo. 
Na taboru je sodeloval tudi pa
ter Alojz Markelj iz draveljske 
župnije, ki se je z letošnjimi 
udeleženci pri Novi Štifti pogo
varjal na temo “Kako sprejeti 
drugačnost”.

• Zveza slepih in slabovidnih 
Slovenije je bila sprva do tabo
rov, ki so vzniknili na zasebno 
iniciativo, zelo zadržana. Sča
soma pa so menda tudi na 
Zvezi spoznali, da tabori niso 
nikakršna “muha enodnevni
ca”, in so do njih postali precej 
prizanesljivijši, čeprav jih še 
danes ne finančno in tudi dru
gače ne podpirajo.

M. LESKOVŠEK-SVETE

Z naložbami do državnega denaija
Za komunalno dejavnost naj bi letos v Kočevju namenili 140 milijonov tolarjev - Investicije 

usklajene z merili ministrstva za okolje in prostor - Širitev čistilne naprave

KOČEVJE - Po predlogu proračuna za letošnje leto, ki je po dveh 
prekinitvah sej občinskega sveta še vedno v prvi obravnavi, naj bi za 
komunalne dejavnosti letos v Kočevju namenili 140 milijonov tolar
jev. Osnovne postavke znotraj komunalnega gospodarstva so javna 
razsvetljava, urejanje javnih površin in vzdrževanje cest, nekaj denarja 
pa naj bi - nenazadnje tudi zato, da bi si s tem pridobili možnost za 
pridobitev državnegea denarja - namenili tudi za reševanje najbolj 
perečih komunalnih problemov.

Kot pravi predlagatelj proraču
na župan Janko Veber, za komu
nalno dejavnost ne namenjajo 
denaija zunaj meril. Čeprav pove
čanje plana za indeks 139 odsto
pa od ostalih proračunskih po
stavk, saj so povsod drugod zago
tovljeno porabo povečali z indek
som 108, ta občini zagotavlja po
treben delež pri razpisih ministr
stva za okolje in prostor in mini
strstva za ekonomske odnose. To 
pa je še toliko pomembnejše, 
meni župan, ker občina zaradi 
predvidenega posojila za gradnjo 
nove šole ne bo mogla dobiti do
datnih posojil in bo lahko kan
didirala le za nepovratna sredst
va. Ena takšnih investicij bo tudi 
predvidena razširitev in posodo
bitev čistilne naprave, ki bo v ce

loti stala 4,5 milijona mark. Letos 
naj bi zanjo namenili 16 milijonov 
tolarjev za ureditev dokumenta-

SEMINARO VODENJU 
KNJIG

RIBNICA - 7. februarja bo v 
prostorih obrtne zbornice Ribni
ca celodnevni seminar o vodenju 
poslovnih knjig, zaključevanju 
evidenc in letni napovedi davka iz 
dejavnosti. Hkrati z napovedanim 
seminarjem bo dana informacija 
o vodenju dvostavnega knjigovod
stva za samostojne podjetnike. 
Pavel Hočevar, sekretar območne 
zbornice meni, da je seminar po
treben vsem, ki vodijo knjige in še 
zlasti knjigovodskim servisom.

A. K.

Delitvena bilanca kot ovira
Smetarska taksa že letos - Pričakujejo boljšo vodo

GRB ZA KRIŽIŠČE PEŠPOTI - Poročali smo že, da osnovna šola 
Primoža Trubarja praznuje letos 240-letnico šolstva v Velikih Laščah in 
več drugih jubilejev in da se bodo prireditve vrstile skozi vse leto. Prva, 
tekmovanje v izdelovanju zobotrebcev, je bila minuli ponedeljek, 19. janu
arja, naslednja pa bo že 6. februarja, ko bodo ob 12. uri odprli v osnovni 
šoli v Laščah razstavo de! znanega rezbarja in likovnika Draga Koširja iz 
Jelovca pri Sodražici. Na razstavi bo predstavljen tudi grb križišča evrop
skih pešpoti E 6 in E 7, ki ga je ob sodelovanju Manfreda Deterginga izdelal 
Drago Košir. Izoblikovan je po zamisli študentov iz osmih držav, ki so sode
lovali na lanskem poletnem delovnem taboru v Rutah, kjer so med drugim 
urejali tudi križišče evropskih pešpoti v Predgozdu. (Foto: J. Primc)

Marija izdelala največ zobotrebcev
Marija Zlobko izdelala v 15 minutah 146 zobotrebcev - Tekmovanje vodil Franc Blatnik 
iz Predstrug, ki je tudi največ odkupil - Pred tekmo umrl najboplj zagnani zobotrebčar

LOŠKI POTOK - Potoška ob
čina se ubada kar z dvema delit
venima bilancama, in sicer z 
občino Ribnica in Kočevje. Ker se 
stanje na tem področju prepočasi 
premika, tudi planiranje ne pote
ka tako, da bi se zagate reševale 
učinkovito. Kaj menijo na občini, 
smo izvedeli od šefa oddelka za 
gospodarstvo Viljema Vesela, 
dipl. inž.

“Deponije v občini nimamo, 
zato smeti odvažamo na deponi
jo v Ribnico. To pa nas letno stane 
približno 3 milijone tolaijev, kar 
za naš proračun ni ravno majhen 
znesek. Občinski svet je konec 
preteklega leta sprejel odlok o 
plačevanju komunalne takse. 
Računamo, da bo prišlo na prebi
valca 1000 tolarjev letno. Veliko 
stvari je še nedorečenih, npr. 
način zbiranja smeti in seveda 
pobiranja. Dokler ne bo teh usk
laditev, ostane v rabi še stari način 
odvoza, to je v zabojnikih.

V okvir komunalnih dejavnosti 
- vse to opravlja Komunala Rib
nica - spada tudi povečanje poko
pališča. Projekti so že zastavljeni, 
zemljišče tudi odmerjeno, potreb
no pa gaje še odkupiti. Tu vidimo 
neke rešitve in računamo, da 
bomo z deli začeli prihodnje leto. 
Del prostora bo urejen za klasič
ne, del pa za žarne pokope,” pravi 
Vesel.

Naslednji veliki zagati v občini 
sta oba javna vodovoda in nekaj 
vaških, voda iz njih je često opo
rečna zaradi starosti in dotraja
nosti velikega dela cevovodov. 
Vesel meni. Za razliko od prej 
naštetih komunalnih zagat sta 
vodovoda izvzeta iz paketa delitve 
in se obravnavata ločeno. V Hy- 
drovodu gre tudi za notranje pre
oblikovanje in vse kaže, da bomo 
probleme z vodo hitreje reševali, 
kar pomeni trdnejše pogajalske 
pozicije.” Ta vodovod je nujno 
potrebno obnoviti, za kar pa ni 
denarja. Glavni problem, to je 
često oporečna voda, pa bodo

skušali reševati z iskanjem novih 
vodnih virov na območju Starega 
in Novega Kota. Vrtino za vodci 
načrtujejo tudi v Glažuti, ki naj bi 
po predvidevanjih postala re
kreacijski, predvsem zimski cen
ter. Vse našteto je še v pripravah.

A. KOŠMERL

VELIKE LAŠČE, DOBREPOLJE - V avli šole Primoža TVubarja v 
Velikih Laščah je bilo 19. januarja prvo občinsko tekmovanje v izdelo
vanju zobotrebcev. Zmagala je Marija Zlobko z Velike Slevice, ki je v 
15 minutah, kolikor je trajalo tekmovanje, izdelala 146 ustrezno ob
likovanih zobotrebcev. Druga je bila Olga Petrič iz Velikih Lašč, 111 
zobotrebcev, 3. Franc Usenik iz Krvave Peči, 90 zobotrebcev, 4. Lado 
Kovačič, 76 itd.

Denarne nagrade oz. darilne 
bone so prejeli tudi najuspešnejši 
trije tekmovalci (nagrade sta 
prispevala KZ Velike Lašče in 
podjetje Trgoup), osnovnošolec 
Gregor Mavec pa je dobil sladko 
nagrado šolske trgovine.

Tekmovanje je vodila in izdelke 
ocenjevala komisija, ki jo je vodil

Franc Blatnik iz Predstrug v 
občiniUobrepolje, zaposlen v 
komerciali Kmetijske zadruge 
Dobrepolje, ki je v svojem življe
nju odkupil kar 250 milijonov bu
taric zobotrebcev (v vsaki butari
ci je po okoli 35 zobotrebcev). On 
je gotovo svetovni rekorder z 
ozirom na število odkupljenih 
zobotrebcev.

Tekmovanje je organiziralo 
vodstvo domače osnovne šole z 
namenom, da se ohrani in oživi 
izdelovanje zobotrebcev in suhe 
robe. Pri tem jim je največ poma
gal Anton Strle iz Strletij. Očitno 
pa je bilo njegovo navdušenje pre
veliko in se je dva dni pred tekmo
vanjem na trgu v Laščah zgrudil 
in umrl. V spomin nanj bodo 
bodoča tekmovanja v izdelovanju 
zobotrebcev imenovali po njem, v 
šolski stavbi pa bodo v posebni 
vitrini razstavili njegove zobotre
bce in orodje, s katerim jih je izde-

loVal' J. PRIMC

Matičkovi odprli
Matičkova kmetija odprtih 

vrat z domačo hrano • 
Zasedeni ob koncu tedna

VELIKE LAŠČE - 12. ja
nuarja je po trnovi poti, ki so 
jo hodili kar več let, Matič
kovim z Velike Slevice le us
pelo dobiti tudi obratovalno 
dovoljenje za svojo kmetijo 
odprtih vrat. Kmetijo vodita 
Anton in Mihaela Polzenik.

Gre za bio hrano, saj ze
lenjave pri njih nikoli niso 
Skopili. Na kmetiji imajo 8 
krav-molznic, prašiče in koz
ličke.

Gostje so očitno zadovolj
ni s postrežbo, saj imajo 
Matičkovi rezervirane pro-

Anton Polzenik je tudi občin
ski svetnik, vodi pa še gradbe
ni odbor za popravilo cerkve 
na Veliki Slevici.

store že za vse vikende v ja
nuarju in februarju. Hkrati 
lahko pogostijo okoli 60 go
stov. K Matičkovim zahajajo 
predvsem ljudje in družbe, ki 
si želijo miru, sprehodov v 
naravo in domače hrane. 
Prenočišč nimajo, je pa mož
no prenočevati v okoliških 
gostiščih. Med zanimivosti 
na Veliki Slevici in bližnji 
okolici gotovo sodi cerkev 
Marije Angelske s tremi ba
ročnimi oltarji in sledjo kopi
ta turškega konjenika, znane 
tudi iz Stritarjeve pesnitve 
“Turki na Slevici”. Pod cerk
vijo je kužno znamenje, zna
meniti pa sta še kapelici na 
vasi in izven vasi pri križu, saj
naj bi bili pri slednji poko
pani Napoleonovi vojaki, ki 
so padli v bitki z ■'
Velikih Laščah.

cije, sicer pa naj bi za to najpo
membnejšo komunalno investici
jo v občini tudi v prihodnjih letih 
namenjali vsa razpoložljiva sred
stva iz komunalne dejavnosti.

Poleg tega nameravajo zaradi 
decembra lani končanih del na E- 
kanalu Šalka vas za ta projekt 
predvidenih 2 milijona tolarjev 
letos nameniti za projekte Kaju-

• Za investicije, ki jih krajevne 
skupnosti same dogovorijo in jih 
bodo skušale oplemenititi z last
nimi sredstvi, naj bi iz proračuna 
namenili vsaki krajevni skupno
sti po 1,2 milijona tolarjev oziro
ma skupno 9 milijonov. Občina 
pa naj bi letos namenila še 10 
milijonov tolarjev za izgradnjo 
vodovoda v Knežji Lipi, ter 15 
miljjonov tolarjev, kolikor znaša 
polovica za to potrebnih sredstev, 
za ureditev odvodnjavanja in 
drugih nedorečenosti na že sani
ranih cestah v občini.

hovo naselje, kjer imajo prebivalci 
težave z meteornimi jn fekalnimi 
vodami in 7,5 milijona tolarjev za 
obnovitev vodovodnega in kanali
zacijskega omrežja ter javne raz
svetljave v Cankarjevi ulici, ki naj 
bi bila s tem letos v celoti sanira
na. Občina naj bi prispevala tudi 
6 milijonov tolarjev za že začeto 
gradnjo kanalizacije od Uniona 
do Turjaškega naselja, ki jo bo v 
preostalem delu do potrebnih 
31,7 milijona tolarjev kril občinski 
sklad stavbnih zemljišč.

M. LESKOVŠEK-SVETE

PRAZNIČNI OBRAČUN
DOBREPOLJE - Bliža se slo

venski kulturni praznik in-pust, ko 
se spet obeta več prireditev. A 
najprej napravimo obračun pri
reditev okoli novega leta. Zelo je 
uspel božično-novoletni koncert 
dobrepoljske godbe, ki je privabil 
v Jakličev dom rekordno število 
poslušalcev, saj je bila dvorana 
polna do zadnjega kotička. Šole v 
Strugah, Kompoljah in Ponikvah 
so pripravile prikaz starih ljudskih 
običajev. Pohoda na Kamni Vrh 
se je udeležilo kar okoli 400 po
hodnikov. Moški pevski zbor Raf
ko Fabiani pa je praznoval 90-let- 
nico obstoja in neprekinjenega 
delovanja in ob tej priložnosti iz
vedel koncert.

M. STEKLASA

• Najprej pride dolgovanje, po
tem pa laganje. (Angleški prego
vor) *
• V življenju vlada sreča, ne 
modrost. (Teofrast)

VERSKA STATISTIKA

Tretjina nezakonskih
Lani več rojstev in porok, 

manj pogrebov

KOČEVJE - Po Oznanilu, glasi
lu župnij Kočevje in Mozelj, povze
mamo, da je bilo lani v Kočevju 95 
krstov (leto prej 93) in Mozlju 3 
(leto prej 2), od tega je bilo 54 
dečkov in 44 deklic. Zakonskih 
otrok je bilo 42, v civilnih zakonih je 
bilo rojenih 30, 23 otrok pa je bilo 
nezakonskih. Prvoobhajancev je 
bilo lani 26 (predlani 102), birmanih 
je bilo 37 fantov in 51 deklet ter še 
26 odraslih katehumenov.

Porok je bilo 27, leto prej 17. Med 
poročenimi so štirje pari sklenili 
takoi menovani mešani zakon, se 
pravi, da je šlo za poroko med 
katoličanom in nekatoličanom. 
Župnikov nasvet: mlada dva, ki se 
želita cerkveno poročiti, naj leto dni 
prej v cerkvi drug drugemu podari
ta zaročni prstan. V prihodnjih letih 
bo to tudi potrebno.

Pogrebov je bilo lani v kočevski fari 
64 (predlani 72) in v mozeljski 2 
(predlani 3). Med umrlimi je bilo 32 
moških in 34 žensk. Povprečna starost 
umrlih je bila 68 let in pol, pri moških 
61 let in pol, pri ženskah pa 75 let. 
Lani je bilo odklonjenih 12 pogrebov 
po obredu Cerkve, ker so rajni pred 
smrtjo to odklonili “ali pa so Cerkvi 
nasprotovali in jo sramotili.”

J. P.
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I Z N A Š IH OBČIM L
Višnja Gora letos praznično mesto
Prvi sestanek o pripravi praznovanja 520-letnice podelitve mestnih pravic Višnji Gori ■ 

Prireditve vse leto, osrednja 4. julija - Predsednik koordinacijskega odbora M. Zupančič

SESTAJALI MESEČNO - Pripravljalni odbor, katerega predsednik je 
predsednik KS Višnja Gora Matjaž Zupančič (drugi z desne), se bo 
mesečno redno sestajal in skrbel, da bodo priprave na praznovanje potekale 
čim bolje. (Foto: L. M.)

VIŠNJA GORA - Eno najstarejših slovenskih mest Višnja Gora bo 
letos praznovalo visoki jubilej - 520-letnico podelitve mestnih pravic. 
Kako bodo ta dogodek obeležili, so se predsednik KS Matjaž Zupančič 
ter predstavniki različnih društev in ustanov dogovarjali prejšnji 
teden. Poleg članov koordinacijskega odbora so določili tudi njegove
ga predsednika, ki je kar predsednik KS.

VRTEC BOGATEJŠI - Trebanjski vrtec je bogatejši za ustrezno oprem
ljen prostor ga otroke s posebnimi potrebami. Na posnetku (z leve): župan 
Lojze Metelko, specialna pedagoginja Ivica Jakovljevič, Marjeta Kotar z 
občinske uprave in Franci Kržič z zavarovalnice Tilia. (Foto: P. P.)

Za jubilejno obletnico mesta so 
pripravili okvirno zamisel. Med 
pomembnejše aktivnosti spada 
izdaja publikacije, ki bo pred
stavila del zgodovine in sedanjost 
Višnje Gore, za kar je skrb pre
vzel Pavel Groznik, predsednik 
turističnega društva. Izdali bodo 
tudi poštne razglednice, razglasili 
grb in zastavo, katerih zasnovo že 
pripravljajo, organizirali bodo li
kovni ekstempore z razstavo, 
ocenjevanje urejenosti kraja in 
razglasitev najlepše urejene ulice, 
hiše, obrtne delavnice, razmišljajo 
pa tudi o zamislih za simbolična 
darila za obiskovalce prireditve, 
na katerih verjetno ne bo šlo brez 
zaščitnega znaka polža.

Osrednja prireditev s kultur
nim programom bo 4. julija, ko bo 
tudi svečana otvoritev obnovljene 
mestne hiše in obzidja cerkve sv. 
Ane, podelitev priznanj, razstava,

ob koncu pa bodo višnjegorski 
gasilci pripravili tudi veselico 
pred gasilskim domom. Člani or-

V MISLIH SE VEDNO 
DOMA

Že 45-leto sem v tujini, pa me 
misli še vedno vlečejo k moji 
družini v lepo posavsko dolino. 
Moj rojstni kraj je Sevnica. Z 
menoj je šla v tujino še sestra in 
tudi njo vedno vleče nazaj. Težka 
so bila povojna leta, danes pa je 
vsak Slovenec lahko ponosen na 
svojo deželo, saj smo vsi kot ena 
družina in imamo vsega dovolj. 
Jaz sem svojo domovino sicer za
pustil, toda nikoli svojega naroda. 
Dopust vsako leto preživljam v 
Sloveniji in nisem ter ne bom ni
koli pozabil maternega jezika.

RUDOLF PEVEC 
Salzburg

KDO BO PRIPRAVIL 
JURČIČEV POHOD?
IVANČNA GORICA - 7. mar

ca bo že petič po vrsti potekal 
Jurčičev pohod od Višnje Gore do 
Muljave, ki gaje do sedaj priprav
ljalo planinsko društvo Viharnik. 
Ob zapletih glede organizacije so 
ta teden pripravili sestanek na 
ivanški občim. V Višnji Gori pa so 
že predlagali iniciativni odbor za 
ustanovitev svojega planinskega 
društva.

Vrtec z roko v roki le napreduje
Trebanjski vrtec bo poslej lažje pomagal in vzgajal tudi otroke s posebnimi potrebami 

Pomoč donatorjev in občine - Na občini pohvale, ker vključujejo tudi Romčke

REVIJA PIHALNIH 
ORKESTROV 

POSAVJA
SEVNICA - V soboto, 31. 

januarja, ob 18. uri vabi Zve
za kulturnih društev Sevni
ca v sevniško kulturno dvo
rano PGD na revijo pihalnih 
orkestrov Posavja. Nastopili 
bodo: delavska pihalna god
ba pri PGD Sevnica, gasilska 
godba na pihala Loče, pi
halni orkester Kostanjevica 
na Krki, pihalni orkester 
Senovo in pihalni orkester 
Videm Krško.

TREBNJE - “Z roko v roki nam je lepše, bolj toplo, več zmoremo, 
več znamo in močnejši smo, zato hodimo z roko v roki tudi v prihod
nje kot dobri sopotniki,” je zaključila zahvalni nagovor ravnateljica 
Vzgojno varstvenega zavoda (VVZ) Trebnje Marija Bizjak na prireditvi 
“Z roko v roki” pred nabito polno dvorano otrok, njihovih staršev in 
donatorjev, ki so pomagali vrtcu, da je opremil prostor za potrebe in
dividualnega dela specialne pedagoginje z otroki s posebnimi potre
bami.

Tega je vrtec dobil v uporabo 
predlanskega septembra z odred
bo trebanjskega župana v stari šoli 
oz. zgradbi v Kidričevi ulici, kjer 
so zdaj pod streho Center za so
cialno delo, Center za izobraževa
nje in Glasbena šola Trebnje. 
Ravnateljica Bizjakova se je zah
valila darovalcem, predstavnikom 
trebanjske občine in pedagoški 
svetovalki Ani Lečevski, ki so ko 
dolgoletni sopotniki vrtca po 
poklicni in človeški plati poskrbeli 
po svojih močeh, da bodo imeli 
trebanjski malčki, posebej še otro
ci s posebnimi potrebami, ustrez 
ne razmere za preživljanje srečne 
ga in zdravega otroštva.

In kdo so bili dobrotniki oz

• Po podatkih, ki nam jih je pri
skrbel “živi leksikon” o trebanj
ski preteklosti Nace Bukovec, so 
prvi vrtec v Trebnjem na pobudo 
Društva prijateljev mladine in v 
povezavi z AFŽ ustanovili že sep
tembra 1952, zaradi prostorskih 
težav pa je prav zaživel pod okri
ljem šole v šolskem letu 1953/54 
(vzojit|jica Kristina Hrast), ko ga 
je obiskovalo 28 otrok. Okrog 30 
otrok je že leto pozneje in vse tja 
do šestdesetih let vzgajala Mari
ja Bončina.

kulturnih društev (Zl 
v okviru lutkovnega abonmaja

donatorji? Zavarovalnica Tilia, 
Vita, d.o.o., Avto Slak, M - KZ,

Izgnanci zadovoljni z ministrom
Z letnega zbora sevniških izgnancev - Še več odločnosti - Zahvalno pismo zunanjemu 

ministru dr. Frlecu, ker se je pri kolegu Kinklu postavil za pravice žrtev nacizma

SEVNICA - Društvo izgnancev Slovenije (DIS), ki je bilo ustanov
ljeno^ jun|ja 1991 in združuje okrog 21.000 članov v 82 krajevnih orga
nizacijah DIS, ima v KO DIS Sevnica enega svojih močnejših členov. 
To seje izkazalo tudi na letnem zboru članov KO DIS pretekli petek v 
Sevnici, na katerem seje zbralo kar približno dve tretjini od 272 članov.

protestirajo proti kakršnemukoli 
vračanju premoženja Avstrijcem 
in Nemcem, ki so po zlomu tretje-

Predsednik KO DIS Drago 
Lupšina je lahko poleg številnih 
članov sevniške organizacije, ki 
povezuje izgnance z levega brega 
Save, se pravi iz krajevnih skup
nosti Loka pri Zidanem mostu, 
Sevnica, Zabukovje in Blanca, 
pozdravil tudi podpredsednico 
DIS Ivico Žnidaršič in predstavni
ke KO DIS Bučka in Trebnje. 
Lupšina je povedal, da so v pre
teklem letu največ pomagali svo
jim članom v luči zakona o žrtvah 
vojnega nasilja, predvsem pa osta
relim, bolnim in tistim, ki so ure
jali delovno dobo.

O pripravi zakona o poplačilu 
vojne odškodnine je podrobno 
spregovoril član IO DIS Jože 
Bogovič, Žnidaršičeva pa je opo
zorila tudi na vztrajno opozarja
nje slovenske vlade, poslancev 
državnega zbora na odprta vpra
šanja vojnih odškodnin. Državni 
zbor je že februarja 1994, ko je 
obravnaval odprta vprašanja 
vojne škode in vojnih odškodnin, 
naložil v vladi, da ustanovi pose
ben sklad, v katerega bo ZR 
Nemčija vplačala dogovorjeno 
vsoto na račun vojne odškodnine. 
Slovenski izgnanci 1941 -1945

* Očitno so odločnejši koraki ob
rodili sadove, saj je slovenski 
zunanji minister dr. Boris Frlec 
med obiskom v Bonnu prejšnji 
teden pri svojem nemškem kole
gu Klausu Kinklu izposloval 
načelno soglasje, da je Slovenija 
upravičena do sredstev iz sklada 
v višini 80 milijonov mark, ki ga 
je pred kratkim Bundestag odo
bril tistim žrtvam nacizma v sred
nje- in vzhodnoevropskih drža
vah, ki še nikoli niso dobile indi
vidualnih odškodnin. Z letnega 
zbora sevniških izgnancev so po
slali ministru Frlecu posebno pis
mo s podpisi vseh navzočih izg
nancev, v katerem so izrazili za
dovoljstvo s to njeno potezo.

IZGNANCI - Predsednik KO DIS 
Sevnica Drago Lupšina se je na let
nem zboru sevniških izgnancev v 
jedilnici Lisce toplo zahvalil prof. 
Ivici Žnidaršič (na posnetku) za 
njeno izjemno dosedanje delo v 
prid žrtvam vojnega nasilja. Mešani 
pevski zbor Lisce prod vodstvom 
Staneta Pečka pa je poskrbel za 
ganljiv kulturni spored.

ga rajha zapustili Slovenijo. Meni
jo, da je treba to premoženje vlo
žiti v sklad za poplačilo vojne 
odškodnine leta 1941 izgnanih 
Slovencev. Žnidaršičeva, Bogovič 
in predsednik DIS Vlado Deržič 
so kot delegacija DIS na nedav
nem pogovoru v ministrstvu za 
zunanje zadeve v Ljubljani znova 
opozorili na svoje zahteve in 
pričakovanja, terjali pa so, naj se 
država odločneje postavi za svoje 
državljane, ki so toliko pretrpeli 
na trnovi poti izgnanstva.

P. P.

MINISTER FRLEC 
SPREJEL 

DELEGACIJO DIS
LJUBLJANA - Društvo 

izgnancev Slovenije (DIS) 
1941-1945 že dlje časa opo
zarja državne organe, naj 
zlasti od Nemčije zahtevajo 
vojno odškodnino za sloven
ske žrtve nacizma. Za izter
javo je društvo pristojnim 
dalo številne podatke in ar
gumente, ministra dr. Borisa 
Frleca pa so pred njegovim 
odhodom v Bonn zaprosili za
pogovor. Delegacija DIS, ki 
so jo sestavljali Vlado Der
žič, Ivica Žnidaršič in Jože 
Bogovič, je ministru s sode
lavci 20. januarja podkrepila 
zahteve okrog dvajset tisoč 
slovenskih izgnancev in dru
gih civilnih žrtev nacizma in 
poudarila nujnost, da se zač
no pogovori z odgovornimi 
predstavniki nemške vlade. 
V DIS so zadovoljni, da je 
minister v Bonnu načel ta 
vprašanja in da sta se z nem
škim ministrom Kinklom 22. 
januarja konkretno pogo
varjala o vojnih odškodninah.

G. K.

ganizacijskega odbora so razmiš
ljali še o mnogih drugih priredit
vah v čast rojstnega dne svojega 
mesta, ki bodo potekale skozi vse 
leto, in se strinjali, da bi bila 
dobrodošla tudi izvedba lutkovne 
igrice Kozlovska sodba v Višnji 
Gori, ki so jo imeli ob praznova
nju 500-letnice mesta.

L. MURN
V

Sest pomirjeval
Narava ima vedno prav

z.o.o., Akripol, Trimo, d.d., Ri
barnica Glivar, s.p., Tejka, d.o.o., 
Opel Kurent, Gostilna Meglič in 
Šalehar - pleskarstvo (vsi Treb
nje), Dolenjske pekarne, d.d., in 
Dolenjska banka, d.d., (Novo 
mesto), Silveco Grosuplje, Pohor
je Mirna, Ječnik, d.o.o., Kranj, 
Berk, d.o.o., Preslesje pri Šentru
pertu, Projan, d.o.o., Ljubljana, in 
Euromix, d.o.o., Črniče.

P. P.

SMEH - Prisrčen, glasen smeh 
je eden od najboljših načinov za 
nevtralizacijo stresa.

GLASBA - Sprostitvena glasba 
mora biti počasna, tiha in instru
mentalna, saj besedilo pesmi lah
ko nelagodno vpliva na razpolo
ženje.

HOJA - Petnajstminutna hoja 
ima večji sprostitveni in pomir
jevalni učinek kot tableta mepro- 
bromata.

POGOVOR - Če ste živčni in 
napeti, skušajte to komu povedati 
ter z njim deliti nemir in zaskrb
ljenost.

VODA - Najbolj se sprostimo 
v vodi, ki ima okrog 37° C. Vroča 
voda šokira živčni sistem in izzove 
škodljivo krčenje mišic.

DIHANJE - Globoko dihanje 
omogoča, da telo sprosti pomir
jevalne hormone endorfine. Teh
nika je preprosta: počasi vdihnite 
skozi nos, razširite trebušno pre
pono in potem še prsni koš ter 
počasi izdihujte skozi nos.

K. ŠUŠTERŠIČ

JAVNI ZAVOD 
BOGENŠPERK

LITIJA - Javni zavod Bogen- 
šperk naj bi v bodoče sestavljali 
grad, gozdna posest, gozdarska
hiša, grajska pristava, ostanki 
zradu Lichtenbe

“BUTALCI” IN “MINISTER 
V ŠKRIPCIH”

SEVNICA - Tukajšnja Zveza 
sv (ZKD) priredi

drevi, 29. januarja, ob 18. uri v 
kulturni dvorani P(PGD Sevnica 
gostovanje Lutkovnega gledališča 
iz Maribora s predstavo Butalci. 
Vstopnice bodo naprodaj v občin
ski knjižnici Sevnica in uro pred 
predstavo na blagajni v kulturni 
dvorani. V okviru abonmaja za 
odrasle pa ZKD Sevnica vabi v 
nedeljo, 1. februarja, ob 19.30 v 
Slovensko ljudsko gledališče v 
Celju na ogled komedije Raya 
Cooneya Minister v škripcih. 
Odhod avtobusov z avtobusne 
postaje v Sevnici bo ob 18. uri. Vsi 
abonenti morajo dvigniti vstop
nice v občinski knjižnici Sevnica, 
na voljo pa je še nekaj vstopnic.

berg s kapelico in 
Tipov drevored. Ustanovitev jav
nega zavoda pomeni za grad 
Bogenšperk popolnoma novo or
ganiziranost in vodenje objekta, 
kjer naj bi imela glavno besedo 
stroka. Ta bo skrbela za strokovno 
vzdrževanje objekta, urejala in 
dopolnjevala bo zbirke in jih po 
potrebi zamenjala. Skrbela bo za 
celotno dejavnost kompleksa, 
oblikovala njihovo celotno podo
bo in skrbela za trženje. Poleg 
tega bo javni zavod Bogenšperk 
postal promotor širšega območja, 
na primer Podsrede, 
nilo, da bi grad, ki ga

Radko ima radio rad
Novi direktor sevniškega 

radia Radko Mlakar 
uvedel cenzuro poročil
SEVNICA - Novi direktor sevni

škega radia Radko Mlakar je uki
nil nedeljsko oddajo “Vse v enem 
košu", potem ko so v tej objavili 
dokaj nedolžno bodičko, povzeto 
po Delu, o tem, da naj bi bil sevni- 
ški župan oškodovan za 70.000 
mark, kolikor jih je bil še kot pod
jetnik posodil v “finančni verigi. ” 
Župana Jožeta Peternela je očitno 
najbolj prizadela trditev, da je 
oškodovanec, kar je njegov odvet
nik dokumentirano zavrnil v po
pravku preteklo nedeljo, ki je bila 
hkrati labodji spev te oddaje.

Številni, ki Peternela (mimogre
de: ta ima vsak mesec “županove 
minute” na tem radiu), že dlje 
poznajo se sprašujejo, kaj se je 
zgodilo s človekom, ki je (bil) znan 
kot človek s smislom za humor in 
dokaj veliko strpnostjo? Kaj je raz
log za razkazovanje mišic zoper ra
dio, ki se brez občinske podpore 
težko nadeja količkaj spodobne 
obeležitve svoje 30-letnice v letu 
1999? Bojda je zagrozil radiu s 
tožbo tudi zato, ker bi rad na ta 
način pomagal novemu direktorju 
radia Radku in ga zaščitil pred 
domnevnimi poizkusi miniranja 
njegove avtoritete že na začetku. 
Radko Mlakar ima svoje novo delo 
tako rad, da je sporočil urednici, da 
mora odobriti vsa poročila, predno 
gredo v eter...

PAVEL PERC

Krjavljeve iskrice] (
SKORAJ ENAKO KOT PRED 

520 LETI - Med različnimi ak
tivnostmi, s katerimi bodo letos 
obeležili praznično leto v Višnji 
Gori, bo zelo pomembna tudi 
predstavitev mesta. Da gre res za 
zgodovinsko mesto, pove poda
tek, daje Višnja Gora dobila svo
je mestne pravice kar štirinajst let 
prej, kot je Krištof Kolumb odkril 
Ameriko. Po zunanji podobi je 
ostala skoraj enaka, le da je iz leta 
v leto več podirajočih se hiš, naj
bolj žalostno pa je to, da je števi
lo prebivalcev zdaj približno isto 
kot v prejšnjem stoletju. Vsaj tu 
bi se Višnjani morali obnašati 
manj “po polževo”.

SPODNJE PERILO ŠT. 46 - 
Med stvarmi, ki so se v teh letih 
spremenile, pa gotovo sodi “cve
tenje” Višnje Gore; pri tem imej
te v mislih odpadke vseh vrst in 
vsepovsod, s čimer ne odstopa od 
drugih krajev. Organizatorji so se 
pogovarjali, da bi postavili še več 
košev, saj ti, če drugega ne, zrna; 
njšujejo možnost, da se smeti 
znajdejo na tleh. Zanimivo je bilo 
izčrpno poročilo predstavnika 
tamkajšnjega VIZ, kije povedal, 
da so v zadnji akciji v bližini nji
hovega zavoda analizirali smeti, 
večje od dva centimetra, in da sta 
po vrstah smeti - našli so jih pet
najst - dve tretjini takih, kijih od
vrže mladina. Med ostalo tretjino 
pa se je znašlo, če verjamete ali 
ne, tudi žensko spodnje perilo št. 
46. Najditelji sporočajo, da ga še 
hranijo. Mogoče pa ga lastnica 
sploh ne potrebuje...

Trebanjske iveri
SMETI - Pri zadnji obsežni či

stilni akciji na Hudejah se je izkazala 
trebanjska Surovina, saj je dobro 
izkoristila mobilno stiskalnico iz 
mariborske centrale. V torek nam je 
vodja trebanjske Surovine Franc 
Slak povedal, daje stiskalnica v dveh 
dnevih stisnila več kot 150 avtomo
bilskih školjk in nekaj deset izdelkov 
bele tehnike, predvsem pralnih 
strojev. Kot je povedal Slak, bodo 
zaračunali samo delo stiskalnice, ki 
je spremenila v bale 79.230 kg ploče
vine, ne pa tudi odvozov. Trebanjska 
občina bo tako dobila račun “le” za 
236.500 tolarjev. To je po Slakovih 
besedah prispevek Surovine k ure
janju tega naselja.

TREBNJE - Konec februarja se 
bo iztekla trimesečna Kovnica zna
nja, v katero je sociologinji Andreji 
Goijanc s pomočjo direktorice Cen
tra za socialno delo v Trebnjem Ani
co Miklič uspelo vključiti 17 Romov 
s Hudej. Plačajo jim stroške prevo
za in malico. Osnovni namen Kov
nice znanja, ki jo financira Repub
liški zavod za zaposlovanje, je nauči
ti Rome nekaterih znanj in dela. 
Romi so se že dejavno vključili v 
dvodnevno čistilno akcijo na Hude
jah in v okolici. Trebanjski župan 
l.ojze Metelko nam je v torek pove
dal, da bo občina plačala stroške či
stilne akcije na Hudejah, da pa še 
nima računa Surovine niti štirih 
kmetov, ki so pomagali s traktorji. 
Po Metelkovih besedah naj bi bili do 
konca marca končani denacionaliza
cijski postopki na Hudejah, na kar se 
bodo lahko lotili načrtovane urbani
zacije tega romskega naselja.

Sevniški paberki
RADIO BREZ KOŠA - Pre

teklo nedeljo so opoldne, v obi
čajnem terminu priljubljene od
daje Vse v enem košu, objavili 
popravek pooblaščenca sevniške
ga župana, odvetnika Zdravka 
Groboljška, da ni bil župan Peter
nel oškodovanec v finančni veri
gi. To naj bi bila hkrati zadnja 
oddaja Vse iz enega koša; tako je 
odredil novi direktor radia Rad
ko Mlakar, kije kratkomalo uki
nil to oddajo “zaradi nastale 
problematike in negativnega jav
nega mnenja.” Nova “metla” 
sevniškega radia seje postavila v 
vlogo velikega cenzorja, kajti 
Mlakar zahteva od urednice Na
de Černič - Cvetanovski, tudi av
torice sporne oddaje, da vsa po
ročila, preden gredo v eter, odo
bri prav on, gospod direktor, 
osebno... Kako naj bi bil temu kos 
v praksi, je seveda že drugo vpra
šanje; kot smo zvedeli tudi na ra
diu nekateri odobravajo direktor
jeve ukrepe, ker se “zavedajo, da 
ima denar svojo ceno”. Urednice 
pa v ponedeljek ni bilo v službi...

FRLEC - Slovenski izgnanci so 
zasloni izdelali že toliko temelj
nih informacij in tudi zakonskih 
rešitev problematike žrtev vojne
ga nasilja, da bi jim lahko bile 
hvaležni številni, dobro plačani 
uradniki slovenske vlade. Zatorej 
je razumljiva odločnost sloven
skih izgnancev, ki terjajo od vla
de, naj se bolj postavi za njihove 
pravice. Na sevniškem zboru smo 
zvedeli, da bi v primeru, če bi se 
zunanji minister Boris Frlec tako 
kot njegovi predhodniki praznih 
rok vrnil z uradnega obiska v 
Bonnu, doma izgnanci uprizorili 
množične demonstracije. Frčalo 
bi perje, pa še kaj...
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Krške novice
VINO - Na prazniku Vina 

Sremič ’98 so se veliko pogovarja
li o vinu; o čem pa naj bi se? Alojz 
Kunej, predsednik Društva vino
gradnikov Sremič, je pri tem re- 
Kel, da bi radi med ljubitelje 
žlahtne kapljice z vinom sremi
čan, češ da je to dobro vino. Am
pak vinska kraljica Katarina 
Jenžur, ki so jo predstavili na 
zaključni prireditvi, je potem 
izrekla čast in slavo cvičku. Ra
zumljivo: ona je doma z desne 
strani reke Save, od koder izhaja 
cviček, sremičan pa je iz vinogra
dov na Sremiču, tj. na levi strani 
Save. Kateri bo zmagal, ali vinska 
kraljica s cvičkom ali sremiški vi
nogradniki s sremičanom? Poča
kajmo na jesen.

BIZNIS - Vinska kraljica Ka
tarina Jenžur in vinska princesa 
Mateja Radej sta na vinskem 
prazniku pokazali, da se spozna
ta tudi na reklame. Kraljica je 
navijala za prodajalca avtomo
bilov, ki ji je zagotovil avto za čas 
kraljevanja, princesa pa za doma
čo turistično kmetijo. Biznis je 
biznis.

MINISTER IN ŽUPAN - 
fUnetijski minister Ciril Smrkolj 
je na sobotnem pogovoru v Kr
škem večkrat omenil, daje župan 
tisti človek v občini, ki mora 
včasih zastaviti svojo besedo in 
vpliv v dobro kmetijstva v občini. 
Navzoči krški župan Danilo Siter 
je s tem dobil še dodatno dolžnost 
k nalogam, ki mu jih nenehno 
nalagajo občinski svetniki.

RAZSTAVA
FOTOGRAFU

SEVNICA - Društvo ljubite
ljev fotografije Krško in zveza 
kulturnih društev Sevnica vabita 
v sredo, 4. februarja, ob 18. uri v 
galerijo Grad Sevnica na otvor
itev razstave. Predstavili se bodo 
člani društva, sevniška glasbena 
šola pa bo poskrbela za kulturni 
program. Razstava bo na ogled 
do 1. marca.

Novo v Brežicah
BREŽICE BI RADE PRE

HITELE SLOVENIJO - V dirki, 
kdo od držav t.i. vzhodnega blo
ka bo prej v združeni Evropi, je 
bilo dolgo težko napovedati zma
govalca, še zlasti, ker so nekateri 
evropski vplivniki glasno poudar
jali, da so za Evropo regij in ne 
držav. In tu so Brežice očitno 
videle svojo prihodnost. Pred do
brim mesecem je njihov občinski 
svetnik Bojan Petan sprožil pobu
do za čimprejšnjo ustanovitev 
regije Posavje. Zamisel je takoj 
padla na plodna tla in dobila pod
poro še v preostalih dveh občinah 
ob spodnjem toku reke Save, ki 
kraje ob njej spaja, in ne ločuje, 
kot je pretekli četrtek ugotovil 
brežiški župan. Ni povsem jasno, 
ali želijo na ta način Brežičani 
priti v Evropo pred ostalo Slove
nijo ali želijo postati le glavno 
niesto nove regije, kar bi bilo si
cer logično, saj je ideja njihova.

ZVERINE PRED VSEMI 
Če smo zgoraj zapisali, da si želi
jo Brežičani oz. Posavci v Evropo 
pred vsemi drugimi, so športniki 
brežiškega kluba Extreme zveri
na team očitno že tam. Kako bi si 
sicer razlagali njihovo ponudbo 
prireditev, katere nameravajo or
ganizirati v letošnjem letu. V pro
gramu imajo: Mountainbike do- 
Wnhil, inline hockey, air & water 
extreme show ter Svvatch snow- 
boaVd fun tour. Upamo, da ne 
bodo naleteli na razumevanje ti
stih občinskih sil, ki odločajo o 
delitvi občinskega denarja, in da 
bodo program zavrnili in ga zalu
čali v koš, kajti v Sloveniji je 
kljub spogledovanjem z Evropo 
slovenščina še vedno uradni 
knjižni jezik.

lx
brežiike 
porodnišnice

V času od 10. do 22. januar
ja so v brežiški porodnišnici 
rodile: Sonja Centrih iz Radeža 
- Patricijo, dr. Darja Orbanič- 
Preskar iz Krškega - Jakoba in 
Jasno, Klavdija štruci iz Kr
škega - Mateja, Jožica Kos iz 
Globokega - Daniela, Tanja 
Vugrin iz Nove vasi - Matijo in 
Tomaža, Barbara Komočar- 
Černelč iz Krškega - Emo, Hel
ena Štern iz Brežic - Enjo, Mar
ija Šepetave iz Stare vasi - 
Mišela, Marija Nepužlan iz 
Krškega - Gajo, Jožica Kovačič 
iz Loč - Jurija, Marija Prah s 
Sromelj - Katjo, Jožica Hervol 
iz Bukoška - Marka.

Čestitamo!

VINSKI PRAZNIK - Ob zaključku praznika sremiških vin so v kul
turnem domu prikazali konec trgatve. Ob muziki, recitaciji, plesu in 
različnih strokovnih nagovorih so organizatorji pripravili vrsto zani
mivosti. Med drugimi sta navzoče, ki so napolnili veliko dvorano kul
turnega doma, nagovorili vinska kraljica Katarina Jenžur in vinska 
princesa Mateja Radej. (Foto: L. M.)

Sremičan 
bi bil lahko 

paradni konj
Vinski praznik Sremič ’98

KRŠKO - V soboto zvečer 
so z zaključno prireditvijo v 
kulturnem domu Krško in 
vinogradniškim plesom v 
Hotelu Sremič sklenili Praz
nik vina Sremič ’98. Letošnjo 
tridnevno prireditev ob kon
cu prejšnjega tedna so narav- 
nali na blagovno znamko 
vina sremičan, kot je povedal 
Alojz Kunej, predsednik 
Društva Vinogradnikov Sre
mič, ki je tudi izrekel upanje 
o ustreznem strokovnem 
dogovoru o zadevi. “Vino
gradniki in vinarji bi morali 
najprej najti najboljšo možno 
kombinacijo sort za vino 
sremičan in tako blagovno 
znamko zaščititi,” je dejal 
Kunej. Po njegovih besedah, 
izrečenih v nagovoru na so

botni sklepni veselici v kul
turnem domu, je “naša per
spektiva vinski turizem”, v 
katerem lahko vino sremičan 
postane najboljši ambasador 
bizeljsko-sremiške vinsko 
turistične ceste.

Potem ko so enologi pod 
vodstvom dr. Dušana Terče
lja ocenili pred časom 406 
prispelih vzorcev vina, so iz
vajalci prireditve v soboto 
prebrali imena vinogradni
kov, najboljših glede na ome
njeno ocenjevanje. Minister 
za kmetijstvo Ciril Smrkolj je 
ob tem izročil priznanje za 
vino, ki ga je v ocenjevanje 
prinesla Antonija Romih s 
Selc pri Blanci in za katero so 
priznali oceno 16,54.

Dr. Dušan Terčelj, starosta 
slovenske enologije, je na 
prireditvi zelo pohvalil sre- 
miška vina. Pri tem je pos
varil: “Če ne boste z zadrugo 
eno - vi morate podpreti za
drugo, zadruga mora pod
preti vas - se ne bo pisalo 
dobro vašemu območju.”

L. M.

ODPRLI BODO VRATA 
OBRTI, KI IZUMIRA
BIZELJSKO - V februarju bo 

na OŠ Bizeljsko dan odprtih vrat, 
ko bodo med šolske zidove pova
bili ljudi, ki se še ukvarjajo z de
javnostmi, ki sicer izumirajo. Med

šolarje bodo prišli krajani, ki izde
lujejo lese za sušenje sadja, ople
tajo steklenice, pletejo košare, 
izdelujejo svitke za na glave, 
izdelke iz kožuhovine, iz medene
ga testa in vse druge, ki jih bodo 
odkrili. Na koncu dogajanja bo 
tudi razstava nastalih izdelkov.

Minister ne bo odrešil zadruge
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ciril Smrkolj na obisku v Krškem - 

Kmečki zadrugi Krško grozi stečaj • Rešiti vinsko klet in hladilnico

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Na povabilo krške podružnice Slo
venske ljudske stranke je bil v soboto na obisku v Krškem minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ciril Smrkolj. V pogovoru v vin
ski kleti Kmečke zadruge Krško v Leskovcu pri Krškem je pojasnjeval, 
kaj misli njegovo ministrstvo narediti v dobro slovenskega kmetijst
va, in spoznaval pereča vprašanja krškega kmetijstva.

Smrkolju so povedali, da je do 
leta 1992 krško kmetijstvo orga
nizacijsko obvladoval Mercator 
Agrokombinat Krško, znotraj ka
terega je uspešno povezovala 
kooperantsko proizvodnjo Teme
ljna organizacija kooperantov. 
Agrokombinat je s prevelikim 
zadolževanjem pri Mercatorju 
zašel v velike težave, iz katerih se 
ni več izkopal. Vodstvo Agroko
mbinata je v tem hotelo obdržati 
v lasti donosne dele podjetja in 
ponuditi zadružnikom le nedo
nosne trgovine in zakonsko pred-

LETNI ZBOR 
KRŠKE ZLSD

KRŠKO - Območna orga
nizacija ZLSD Krško bo or
ganizirala v soboto, 31. janu
arja, ob 10. uri v kulturnem 
domu Krško redni letni zbor. 
Med gosti na zboru napove
dujejo dr. Igorja Lukšiča, 
predsednika programskega 
sveta stranke in dr. Francija 
Križaniča, raziskovalca iz 
inštituta Ekonomske fakul
tete v Ljubljani in člana pred
sedstva ZLSD. Udeleženci 
zbora, za katere pripravljajo 
družabno srečanje v avli kul
turnega doma, si bodo lahko 
tega dne ogledali informacij
sko središče jedrske elek
trarne Krško.

DRUŠTVO KMETIC BREŽICE - Na sobotnem srečanju Društva kme
tic Brežice so se ob jedači, pijači in zabavi kmečke ženske vsaj za nekaj 
časa umaknile vsakdanjemu delu na kmetijah. (Foto: E. S.)

Pomoč deklicama
Solidarnostna akcija

DOBOVA - V akciji zbi
ranja denarja za pomoč 6-let- 
ni Martini in 3-letni Melaniji 
Stipič z Malega Obreža 1 pri 
Dobovi, ki sta v prometni 
nesreči izgubili starše, sta za 
nakazilo denarnih prispev
kov odprta dva računa: št. 
žiro računa (pri NLB Dobo
va) za fizične osebe: 51600- 
621-2005, sklic na št. 05- 
1983130-2722/48; št. žiro 
računa za podjetja in obrtni
ke (nosilec računa je Občin
ski odbor RK Brežice): 
51620-678-65352, sklic na št. 
05-1983130-2722/48. Pri 
prejšnjih obvestilih je prišlo 
do napake pri številki žiro 
računa za podjetja in obrtni
ke, in sicer sta bili pri prepisu 
besedila pomotoma zame
njani zadnji dve številki raču
na. Opravičujemo se za na
pako.

Bodo mamila ogrozila kmetije?
Približno 300 članic društva kmetic Brežice v soboto na srečanju na Čatežu ob Savi • Strokovno 

predavanje o vse bolj pereči temi na podeželju - Obsežen letošnji delovni načrt

ČATEŽ BO SAVI - Ker je probleme vedno lažje reševati, kadar več 
glav pride skupaj, se tudi kmečke žene povezujejo v razne organiza
cije, med katerimi je v brežiški občini najbolj dejavno Društvo kmetic 
Brežice. To je lani proslavilo že 25-letnico delovanja, združuje štiri
najst krajevnih aktivov, v katere je vključeno okoli 800 žena.

Blizu 300 se jih je v soboto zbra
lo v prostorih Petrolovega motela 
na Čatežu ob Savi, kjer so na let
nem srečanju skušale pustiti delo 
in skrbi vsaj za nekaj uric doma in 
se ob zvokih domače glasbe malo 
poveseliti.

“To je že enajsto srečanje! Po
glejte te ženske, kako so zadovolj
ne, da lahko brez skrbi malce po
klepetajo in zaplešejo. Sicer pa 
smo v društvu aktivne skozi vse 
leto, čeprav strokovna predavanja 
prirejamo v glavnem pozimi, kar 
je zaradi narave dela na kmetijah 
razumljivo. Strokovni del današ
njega druženja smo namenile 
problemu, ki vse bolj razdira har

monijo družinskega življenja tudi 
na kmetih. Če je bil včasih to le 
alkohol, povzroča danes strah in 
nesrečo vse večja zasvojenost 
mladih z mamili. Ta niso obšla niti 
podeželja. Ker o teh zadevah 
kmetice vemo premalo, smo na 
pomoč poklicale dr. Franca Bo
žička in njegovo ženo Vesno, ki 
sta nam v zvezi s tem zlom danes 
pojasnila marsikaj,” je povedala 
predsednica društva Stanka Pre- 
skar iz Gornjega Lenarta. Izvede
li smo še, da so kmetice lani sode
lovale na številnih prireditvah, 
kjer so predstavile dobrote kmeč
ke kuhinje, naučile so se peči pol
novredni kruh, se udeleževale

pisane dele. V takem navzkriž
nem ognju želja in hotenj so 
zadružniki ustanovili več zadrug, 
izmed katerih še danes poslujejo 
kmečke zadruge Krško, Kosta
njevica in Bohor.

Kmečka zadruga Krško - kako 
odpraviti težave v njej, so sobotni 
krški gostitelji posebej vprašali 
ministra Smrkolja - je ob prevze
mu dela zadružnega premoženja 
preknjižila nase tudi 100 delavcev 
nekdanjega M-Agrokombinata in 
veliko denarno obvezo do M- 
Agrokombinata - poplačilo vlož
kov v podjetje v zadnjih letih v 
višini poldrugi milijon mark. Za
druga tolikšnega finančnega zalo
gaja ne prenese in zaradi plače
vanja visokih obresti posluje z 
izgubo, iz česar se rešuje s proda
jo nedonosnih delov in odpušča
njem določenega števila zapos
lenih. Po teh posegih so do danes 
ostali zadrugi vinska klet, hladil
nica in vinogradi, ob čemer za
družno vodstvo računa, da si bo 
poslovno zelo opomoglo na račun 
blagovne znamke cviček. “Meni
mo, da moramo narediti vse, da

rešimo klet in hladilnico, saj bo
mo v nasprotnem primeru izgubili 
možnosti za razvoj vinogradništva 
in sadjarstva, ki sta močni panogi 
na našem območju,” poudarjajo v 
zadrugi in med kmetijci krške 
občine, ki pričakujejo tudi pomoč 
vlade.

Kmetijsko ministrstvo naj po 
njihovih navedbah doseže pri 
bankah ustrezno znižanje obrest
nih mer in s 120 milijoni tolarjev 
pomoči reši krško kmečko zadru
go pred grozečim stečajem. V 
reševanje zadružnih težav bi radi 
pritegnili tudi krško občino in 
zadružnike, ki naj bi primaknili 
denar za dokapitalizacijo. Zadru
ga naj bi skupaj z ministrstvom in 
občino javno predstavila sanacij
ski program in s tem ustvarila 
ozračje večjega zaupanja v poslo
vanje zadruge.

M. LUZAR

DVOJNA POMOČ
LESKOVEC PRI KRŠKEM - V 

soboto so v vinski kleti v Leskovcu 
pri Krškem poslušali razlago in nas
vete kmetijskega ministra Cirila 
Smrkolja. Pogovoru je prisostvo
vala tudipikalopolonica, ki menda 
prinaša ljudem srečo. Ob dveh 
prinašalcih sreče bo šlo krškemu 
kmetijstvu najbrž kmalu bolje.

MINISTER SMRKOLJ O KMETIJSTVU - Minister Ciril Smrkolj (na sliki 
tretji z desne) vidi svojo vlogo v reševanju Kmečke zadruge Krško v tem, 
da bo pomagal nagovarjati bankirje k znižanju obresti ali k odpisu posojil. 
Vendar je glavnino dela naložil zadrugi in Krškemu, češ, sami morate v 
lastnem okolju narediti sanacijski načrt in pokličite zraven ljudi, ki so že 
izvedli kakšno uspešno sanacijo. (Foto: L. M.)

PODBOČJE S PRIDIHOM BELE KRAJINE - V petek, 23. januarja, so 
se učenci osnovne šole Podbočje posvetili življenju in delu slovenskega 
pesnika Otona Župančiča. Združili so se v nekaj skupin, v katerih so pri
pravili belokranjske jedi, naučili so se nekaj plesov in pesmi, pripravili so 
stenčas, razstavo Župančičevih del in še kaj ter vse skupaj oblikovali v 
razstavo in predstavili na proslavi. Njihov trud so si ogledali tudi starši, 
njihovi izdelki pa so bili na ogled še nekaj dni. (Foto: T. G.)

strokovnih ekskurzij ter pri sv. 
Vidu priredile srečanje sorodnih 
društev Posavja.

Tudi letos se bo dogajalo mar
sikaj zanimivega. Ob pomoči 
strokovnjakov bodo izvedele 
nekaj več o pridelavi vrtnin, skla
diščenju živil, obnovi kmečkih vr
tov, vlakninah (celulozi) kot 
varovalni snovi v živilih, predelavi 
mleka ter pripravi različnih ribjih 
jedi. Poleg tega bodo s pomočjo 
nove svetovalke Tatjane Mlakar 
skušale iz sebe izbrskati še kakšen 
skriti talent, ki bi morda na kmeti
jo prinesel kak tolar več. S tem se 
je danes namreč vedno težje 
srečati, zato se ni čuditi, da veli
ko žena dopoldne hodi v službo, 
preostanek dneva pa posvetijo še 
domačim kmečkim opravilom, za 
katera praviloma porabijo ves 
dopust. Le zase ga nikoli ne izko
ristijo. Bo kdaj drugače?

E. SEČEN

Št. 4 (2527), 29. januarja 1998

OBNA VEJAJO MOST-Most čez Savo v Krškem bo ljubljansko gradbeno 
podjetje Gradis temeljito obnovilo. Zamenjalo bo celotno gornjo površino 
in povsem obnovilo spodnji del mostne konstrukcije in s tem ohranilo 
obstoječo nosilnost precej obremenjenega in v zadnjem času jamastega 
cestnega objekta. Most bo med popravilom prevozen, ker bosta ves čas 
odprti za promet dve tretjini vozišča. Po besedah Darka Pangerca iz Gradisa 
bodo most, pri katerem v teh dneh urejajo gradbišče, prenovili predvido
ma do septembra. (Foto: L. M.)
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Previdno pri podpisu pogodb!
Ni vseeno, kakšno pogodbo o zaposlitvi podpišemo - Na kaj moramo biti pozorni pri 

_______ podpisu ■ Precej kršitev - Inženir zaposlen kot nekvalificirani delavec

KRŠKO - Pogodba o zaposlitvi je edini akt v podjetju, na katerega 
se delavec, potem ko ga podpiše, ne more pritožiti, temveč ga lahko 
spreminja kvečjemu v dogovoru z delodajalcem. To je razlog, da jo je 
treba pred podpisom temeljito prebrati, razumeti, o čem govori, in se 
pozanimati o pravicah in določbah.

>r

Ce sta Slovenec 
in Evropejec 

brezposelna...
Ostrejši kriteriji - Brez 
pogojev pri zaposlitvi

NOVO MESTO - V tujini mal
ce drugače pojmujejo, kaj je to 
delovno aktivno prebivalstvo in 
kdo je v resnici brezposelna ose
ba. V Evropi je človek delovno 
aktiven že, če je imel v preteklem 
tednu prihodke od več kot ene 
delovne ure. Oseb ne štejejo med 
brezposelne, če v zadnjih 4 tednih 
(do ankete) niso aktivno iskale 
zaposlitve, in tudi ne, če v prihod
njih dveh tednih niso pripravljene 
sprejeti brezpogojne zaposlitve 
(za izgovor ne velja prevoz, bolni 
otroci itd.).

V novomeški enoti Zavoda za 
zaposlovanje menijo, da regijska 
brezposelnost po mednarodnih 
standardih ILO ni tako zaskrblju
joča. Čeprav je še ne morejo 
izračunati, bo zanesljivo manjša 
od slovenske, kije zdaj 7,1-odstot
na. Vedeti moramo, da želi Ev
ropska zveza do konca tisočletja 
šele doseči tako stopnjo brez
poselnosti in poleg tega zvečati 
zaposlenost od 60 na 70 odstot
kov.

B. D. G.

Na kaj morajo biti delavci pri 
sklepanju pogodb o zaposlovanju 
še posebej pozorni? Marjan Ur
banč iz Zveze svobodnih sindika
tov za Posavje je opozoril, da 
morajo biti pogodbe praviloma 
sklenjene pred pričetkom dela, 
čeprav v praksi dostikrat ni tako. 
“Pomembno je, da je za delavca, 
ki dela brez pogodbe, mogoče na 
sodišču doseči spremembo zapos
litve za do)očen čas v zaposlitev za 
nedoločen čas. Vsak naj bi pogod
bo dobil na vpogled, da si jo te
meljito prebere, vendar nekateri 
delodajalci zahtevajo kar takojšen 
podpis. Vsak ima pravico, da v 15 
dneh po prejemu preveri zakoni
tost pogodbe na delovnem in so-

SKRAJNI CAS ZA 
USPOSABLJANJE!

NOVO MESTO - Dolenjska in 
Bela krajina sta znani po izredno 
slabi izobrazbeni strukturi brez
poselnih oseb, saj je stanje slabše 
le še v Prekmurju. Medtem ko je 
med vsemi slovenskimi brez
poselnimi okrog 45 odst. oseb s 1. 
in 2. stopnjo izobrazbe, jih je na 
Dolenjskem celo 56 odst.! Tretji
na brezposelnih je mlajših od 26 
let, od tega jih skoraj polovica 
nima nobenega poklica in več kot 
petina nima končane niti osnovne 
šole. Čas za zresnitev, dodatno 
izobraževanje in usposabljanje 
torej.

cialnem sodišču. O tem mora ob
vestiti delodajalca in nato rok za 
podpis miruje, dokler sodišče ne 
odloči. Po zakonu mora delavec v 
30 dneh podpisati pogodbo.” 

Delavci pri samostojnih podjet
nikih so nekoliko na boljšem, ker

Marjan Urbanč

morajo pogodbe overiti pri uprav
ni enoti, ki preveri, kaj je v pogod
bi. Sicer je treba preveriti, ali je v 
pogodbi zapisano vse tako, kot je 
bilo ustno dogovorjeno. Pozorni 
moramo biti, ali gre za zaposlitev 
za določen ali za nedoločen čas 
(to sicer ni pomembno za pravice, 
bistveno pa za prenehanje de
lovnega razmerja). Pomemben je 
datum nastopa dela in seveda še 
posebej razporeditev na delovno

Doklej slaba oskrba z elektriko?
V ■Hill ... .... , ,   

Skoda v dolenjskem gospodarstvu zaradi nihanj v napetosti električne energije • Kdaj 
bo dokončana gradnja 400 kV RTP Krško? - Zastoj, ker je lokacija na območju NEK

NOVO MESTO - Dolenjska in Bela krajina sta med območji, ki so 
najslabše oskrbljena z električno energijo, kar močno občutijo pred
vsem v industriji. Razmere so v zadnjih letih po zgraditvi razdelilne 
postaje Hudo nekoliko boljše (prej je bila napetost kar dve tretjini časa 
pod 110 kilovati), vendar imajo uporabniki na Dolenjskem zaradi od
daljenosti od virov energije še vedno težave. Rešitev? V novomeški enoti 
Elektra Ljubljane so prepričani, da je to edino čimprejšnja zgraditev 
razdelilno-transformatorske postaje 400/110 v Krškem ali Hudem.

Tako stikališče v Hudem je bilo 
v načrtu že konec 80-ih let, ven
dar so v začetku 90-ih zgradili le 
RP Hudo, ki je sicer bistveno iz
boljšala razmere, čeprav vseh 
težav ni rešila. V Elesu trdijo, da 
je gradnja RTP Krško še vedno 
med prednostnimi nalogami. Še 
vedno pravimo zato, ker ima to 
400 kilovatno stikališče v bližini 
jedrske elektrarne Krško že devet 
let lokacijsko dovoljenje, vendar 
ne tudi soglasja Uprave RS za 
jedrsko varnost. Ker je objekt v 
500-metrskem pasu okoli elek
trarne, mora zadostiti vsem kri
terijem, ki so predpisani za grad
njo jedrskih objektov. Po mnenju 
omenjene uprave naj bi objekt po 
zgraditvi prešel v upravljanje 
elektrarne, s čimer pa se Eles ne

strinja, češ da je stikališče po
membno za celotno regijo.

• Novomeški Revoz rešuje težave 
z napajanjem iz posebnega trans
formatorja v Gotni vasi pa z na
pravami UPS za napajanje ra
čunskega centra ter robotov v ka- 
rosernici in presirnici. Kljub te
mu ocenjujejo, da so lani zaradi 
trenutnih izpadov izdelali kar 
200 avtomobilov manj. Težave 
imajo tudi v občutljivi proizvod
nji v Krki in mnogi manjši proiz
vajalci z občutljivo strojno opre
mo, ki morda izpade in izgube 
prenašajo še te^je.

Zaradi tega spora med Elesom 
in Upravo za jedrsko varnost je v 
lanskem letu gradnja zastala. Ob

tem se nam vsiljuje misel, zakaj 
stikališča ne zgradijo raje v Hu
dem. Vendar imajo investitorji 
odgovor tudi na to. Direktor sek
torja za investicije v Elesu, ki je 
odgovoren za gradnjo krškega 
stikališča, Janez Kern, je pojasnil, 
da so v krško lokacijo doslej že 
vložili 350 milijonov tolarjev in 
poudaril, da se na njej razpletajo 
vsi daljnovodi. Zemljišče za ob
jekt so kupili že pred 10 leti in v 
pripravah za gradnjo posekali kar 
7.800 jablan, ki so dale kakih 300 
ton pridelka.

Uporabniki si v prvi vrsti želi
jo, da bi stikališče čimprej zgradili 
in jim s tem omogočili dostop do 
bolj kakovostne energije. Vseka
kor bo rešitev treba najti še pred 
izgradnjo novih dveh blokov v TE 
Brestanica. Po mnenju strokov
njakov namreč brez daljnovoda 
Brestanica - Krško in brez RTP 
Krško takšnih količin električne 
energije, kakršno načrtujejo v 
Brestanici, sploh ne bo mogoče 
prenesti v elektroenergetsko
omrežje. ______

1 B. D. G.

Pred vrati tretji razpis
Nov razpis Sklada za regionalni razvoj - Med novostmi 

tudi možnost ponovnega kandidiranja prosilcev

RIBNICA - Sklad za regionalni 
razvoj in ohranjanje poseljenosti 
slovenskega podeželja, ki ima 
sedež v Ribnici, bo aprila letos 
objavil že tretji razpis posojil in 
garancij. Načrtujejo, da bodo raz
pisali za 1,5 milijarde tolarjev, 
poleg nekoliko ugodnejših obrest
nih mer pa bodo prosilcem nudili 
tudi nekatere druge kreditne 
ugodnosti.

Zanimanje za skladova posoji
la je zelo veliko, saj se je na oba 
že objavljena razpisa javilo kar 
600 prosilcev, ki so skupno zapro
sili za 50-krat več sredstev, kot je 
bilo razpisanih. Na skladu, ki je 
skupaj z garancijami kot novost
jo lanskoletnega razpisa do sedaj 
odobril posojila skupno 250 pro
silcem, so zato že lani razpisana 
sredstva povečali od 750 mili
jonov ob prvem razpisu na 1,2 
milijarde tolarjev. Kot pravi di
rektor sklada Bojan Dejak, jih 
nameravajo letos še povečati, in

sicer na 1,5 milijarde tolarjev, ki 
jih bodo tako kot že lani nameni
li za posojila in garancije.

“Metodologija razpisa bo po
dobna prejšnjima, s tem da bodo 
nekoliko ugodnejše obrestne 
mere, prosilcem pa bomo nudili 
tudi druge ugodnosti,” pravi De
jak. Med ugodnostmi bodo daljša 
plačilna doba, višji zneski in ne 
nazadnje tudi možnost ponovne
ga kandidiranja prosilcev, ki so že 
prejeli skladove kredite, tako da 
bodo lahko ti svoje projekte tudi 
dokončali. Pomembna novost 
letos pa je tudi, kot pravi Dejak, 
daje sklad prišel v nacionalni pro
gram Phare, tako da bo lahko 
posredoval še dodatno pomoč v 
višini 180 milijonov tolarjev, in 
sicer občinam Lendava, Zagorje, 
Brežice in Nova Gorica, kjer bodo 
v okviru tega eksperimentalnega 
projekta financirali malo gospo-

darStV°' M. L.-S.

IŠČEJO 
ENERGETSKO 

USPEŠNO PODJETJE
LJUBLJANA - Gospodar

ski vestnik in Agencija za 
učinkovito rabo energije v 
posebni akciji tudi letos išče
ta najbolj energetsko učin
kovito podjetje in ustanovo v 
državi. Za priznanje se lah
ko potegujejo podjetja ali 
ustanove (šole, zdravstveni 
domovi, bolnišnice in druge 
javne ustanove) in tudi več
stanovanjske zgradbe, ki so 
od leta 1993 z organizacijski
mi ali tehnološkimi spreme- 
batni privarčevale z energijo 
in zmanjašale onesnaženost 
okolja. Prijave na razpis je 
treba poslati najpozneje do 
10. februarja 1998 na naslov: 
Gospodarski vestnik, Dunaj
ska 5,1000 Ljubljana (Ener
getsko učinkovito podjetje). 
Februarja, marca in aprila 
bodo vse prispele rešitve 
predstavili v Gospodarskem 
vestniku, podelitev priznanj 
pa bo mnja.

mesto. Ta se mora skladati z raz
pisom za delovno mesto.

“Naj navedem, da smo imeli 
primer, ko so inženirja kmetijst
va zaposlili kot nekvalificiranega 
delavca, čeprav je delal dela 
inženirja, samo da so se izognili 
prispevkom. Tak delavec je bil, 
čeprav je dobil nekaj denarja še v 
žep, dolgoročno oškodovan s pre
nizko osnovno plačo,” opozarja 
na osnovi izkušenj Urbanč.

V pogodbi mora biti naveden 
tudi kraj dela pa delovni čas (če 
ne gre za polni delovni čas, tudi 
ne teče polna pokojninska doba). 
Po zakonu in kolektivnih pogod
bah nihče ne more imeti manj kot 
18 dni dopusta (ponekod, npr. tr
govci, kovinarji, ne manj kot 20 
dni), kriteriji za dodatne dneve 
dopusta so predvideni po panož
nih kolektivnih pogodbah ali ak-

• V pogodbo o zaposlitvi je mo
goče zapisati tudi konkurenčno 
klavzulo (za delavce s posebnimi 
pooblastili pa tudi za nekatere 
druge). “Klavzula ve|ja, če je za
pisana v pogodbi o delu. Vendar 
delodajalec lahko od delavca zah
teva podpis klavzule, če mu ob 
tem ponudi in daje odškodnino, 
saj je zaradi prepovedi prikraj
šan za zaslužek,” pravi Urbanč in 
ob tem še pove, da okrog klavzu
le trenutno poteka spor, saj so de
lodajalci predpisovali le prepove
di, niso pa predvideli odškodnin.

tih podjetja, zato je dobro tudi to 
preveriti.

Zelo priporočljivo je, da se de
lavci že pred sklenitvijo pogodbe 
pozanimajo, kakšna je izhodiščna 
plača po kolektivni pogodbi za 
predvideno delovno mesto in ka
teri dodatki k osnovni plači jim 
pripadajo po KR Delodajalci 
ponekod zaradi narave dela (težji 
pogoji, nevarnosti za zdravje itd.) 
dvignejo že osnovno plačo nad 
izhodiščno.

B. D. G.

BORZNI KOMENTAR

Tečaji pidov razočarali
Oživel sivi trg ■ Prava vrednost delnic pidov šele, ko bodo 

porabili zbrane certifikate

Po vrnitvi tečajev večine delnic 
na raven, na kateri so že bile na 
začetku letošnjega leta (vrednost 
SBI okoli 1.400 točk), se je trgo
vanje umirilo. Kupci čakajo, da 
bodo cene še nekoliko padle, 
prodajalci pa upajo na preobrat 
in večje zaslužke pri nekaj višjih 
cenah.

Za slabše trgovanje na borzi je 
precej krivo tudi povečano zani
manje špekulativnega kapitala za 
sivi trg. Po eni strani so izjave 
nekaterih privatizacijskih skladov, 
da nameravajo kmalu uvrstiti 
svoje delnice na organizirani borz
ni trg, vpodbudile črnoborzijance 
k nakupom, še preden bodo jav
no objavljene cene, ki bodo dose
žene v uradnem trgovanju. Po 
drugi strani se je okrepilo tudi za
nimanje za delnice iz notranjih 
odkupov (serije B), kakor tudi 
nekaterih podjetij, ki so šele pred 
kratkim zaključila lastninjenje. Iz 
prve skupine so najbolj iskane 
Krkine delnice serije B, ki dosega
jo ceno nad 18.000 tolarjev, iz 
druge skupine pa Telekomove, s 
katerimi se trguje po cenah med 
12.000 in 12.500 tolarji.

Prvi uradni borzni tečaji prvih 
dveh privatizacijskih skladov 
(Kompas sklad 1 in 2), ki sta v

petek pričela kotirati na organizi
ranem trgu, so za analitike priča
kovani, medtem ko So lastnike 
delnic pidov razočarali. Tečaji so 
po dveh dneh trgovanja dosegli 
komaj polovico knjigovodske 
vrednosti delnice, če računamo 
le realno premoženje brez še ne
uporabljenih certifikatov. Tržna 
cena za prvi sklad se je gibala 
med 250 in 300 tolarji in za 
drugega med 160 in 200 tolarji. 
To je sicer stoodstotno več, kot 
ste še nedavno zanje iztržili na 
sivem trgu, vendar še vedno 
bistveno manj od njihove nomi
nalne vrednosti, ki znaša 1.000 
tolarjev, in ki jo mnogi lastniki 
pojmujejo kot pravično in še 
sprejemljivo ceno. Zal bo na ko
likor toliko razumno in primer
ljivo vrednost obeh delnic potreb
no počakati najmanj še do ta
krat, ko bosta sklada porabila še 
preostalih 70 oziroma 80 odst. 
neporabljenih certifikatov za na
kupe realnega premoženja v 
drugih podjetjih.

IZTOK PLUT 
Dolenjska borznoposredniška 

družba, d. o. o.
Novo mesto. 

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

SIN-PO V SKOPJU
KOČEVJE - Predstavniki 

kočevskega Sin-pa,d.d., pod
jetja s 23 zaposlenimi, so se

)his, makedonski 
industriji zdravil, ki zaposlu
je 4.500 delavcev. Obrat je 
odprl predsednik države Ki- 
ro Gligorov, 75-odstotni last
nik tovarne je nekdanji pred
sednik vlade ZR Jugoslavije 
in ameriški poslovnež Milan 
Panič, ki je večinski lastnik 
tudi številnih tovarn zdravil 
po svetu. Navzoča je bila tudi 
slovenska veleposlanica v tej 
državi Jožica Puhar. Investi
torji so bili zelo zadovoljni z 
laboratorijsko opremo, nare
jeno v Kočevju. V Sin-pu, 
kjer je v nekdnjih prostorih 
Opreme zaposlena večina 
delavcev tega podjetja v ste
čaju, so povedali, da je bil to 
zanje veliki posel.

M. G.

Prenos elektrike na Dolenjsko in v 
Belo krajino stroji na majavih 
nogah. (Foto: B. D. G.)

• Varujmo se malikovanja uspe
ha. (Virchovv)

• Najbogatejši je človek brez želja. 
Zato je na svetu toliko revežev. 
(Štolfa)

Svetuje vam
Urad za varstvo potrošnikov

Mesec januar je čas zimskih 
posezonskih razprodaj. Ponavadi 
se začno 10. januarja, razprodaje 
športne opreme pa 5.'februarja. 
Posezonske prodaje po znižanih 
cenah smejo trajati največ 2 ted
na, kontrolirajo pa jih tržni inš
pektorji. Potrošnike opozarjamo, 
da morajo trgovci, preden začnejo 
s prodajo, objaviti, v katerih trgo
vinah bo razprodaja, in to za vsa
ko trgovino posebej. Navesti mo
rajo vrsto blaga, ki se razprodaja, 
čas trajanja razprodaje in obseg 
znižanja cen. Največ kršitev je pri 
odstotkih znižanja, saj visoki od
stotki pritegnejo kupce. Potrošni
ke opozarjamo, naj bodo pozorni 
na to, če je blago vidno označeno 
s ceno pred znižanjem in z zni
žano ceno ter odstotkom zniža
nja.

Podjetništvo ni avto in mobitel
V štirih krških šolah bodo začeli s podjetniškimi krožki - Sedmošolci in podjetniška 

miselnost - Tildi učitelji morajo spremeniti odnos do podjetništva

KRŠKO - Ko so v svetovalnem podjetju Sun iz Gornje Radgone z 
anketo ugotovili, kako negativno so osnovnošolci nastrojeni do 
podjetništva in podjetnikov, so začeli projekt podjetniških krožkov v 
osnovnih šolah. Letos jih bodo poleg 21 šol v Pomurju in Podravju 
organizirali tudi v štirih osnovnih šolah občine Krško: na Senovem, v 
Krškem, Leskovcu in na Raki. To bo ena prvih nalog pravkar 
nastajajočega javnega zavoda - Podjetniški center Krško.

Mentorji krožkov bodo lokalni 
podjetniški svetovalci, člani pos
peševalne mreže, ki so se za te 
naloge usposabljali na posebnem 
seminarju. Vključujejo se otroci 
7. razredov, ki se privajajo na sku
pinsko delo, spoznavajo proble
me, iščejo ideje in izbirajo primer
no med njimi, za katero na koncu 
izdelajo pravi (malo sicer še šol
ski) poslovni načrt. Otroci tako 
dobijo prvi pogled v podjetništvo, 
razvijajo podjetniško miselnost, 
igrajo namišljene vloge v projek
tu s področja načrtovanja, trženja, 
financ ipd. ter si s takimi naloga
mi dvigujejo samozavest.

Ravnateljice omenjenih štirih 
šol pozdravljajo tak način dela, 
čeprav skupinsko delo v šolah ni
kakor ni novost, z ekonomiko pa 
so se učenci že doslej srečevali ob 
različnih dejavnostih, s katerimi si 
služijo denar. Na Raki so se za 
krožek ogreli, ker bi v tem, sicer 
manjšem kraju radi oživili nekate
re poklice, vidijo pa tu tudi eno

SE DO
PONEDELJKA ZA 

JAMSTVENI SKLAD
LJUBLJANA - Jamstveni 

sklad RS obvešča, da lahko 
vsi, ki jim je delovno razmer
je prenehalo zaradi stečajne
ga postopka ali prisilne po
ravnave v obdobju od 2. janu
arja 1994 do 3. novembra 
1997, le še do ponedeljka, 2. 
februarja, oddajo vloge na 
območnih enotah Zavoda za 
zaposlovanje oz. uradih za 
delo. Po tem datumu bodo 
izgubili pravico do denarja iz 
Jamstvenega sklada. To pa 
ne velja za vse, ki so delo iz 
navedenih razlogov izgubili 
po 3. novembru lani - ti mo
rajo vloge predložiti v 60 
dneh od datuma prenehanja 
delovnega razmerja.

možnost. Svetovalec mag. Stani
slav Čuber je omenil, da bo treba 
otajati hkrati še učitelje, ki podjet
ništvu v osnovnih šolah niso naj
bolj naklonjeni. Po anketi podjet
ja Sun jih le 15 odst. med njimi 
meni, da je tovrstno učenje na 
osnovnih šolah nujno, medtem ko 
ga kar 55 odst. označuje za nepo
trebno in 6 odst. celo za nezaže
leno.

Predsednik krške Obrtne zbor
nice Ivan Molan prav tako podpi
ra tako dejavnost, saj je nedvom
no treba spremeniti odnos do 
podjetništva. V krožkih naj bi 
otrokom pokazali, da podjetništ
vo ni le avto na lizing in mobitel 
(pa čez 14 dni zavožena družina), 
temveč trdo delo in marsikdaj 
tudi razočaranje.

B. D. G.

O DAVČNI NAPOVEDI
BREŽICE - Območna obrtna 

zbornica Brežice je za v torek, 3. 
februarja, ob 16. uri pripravila 
posvet o davčni napovedi za mi
nulo leto. Vodila ga bo Božena 
Macarol iz podjetja Konto, za 
člane pa bo kotizacijo pokrila 
zbornica.

8 DOLENJSKI LIST Št. 4 (2527), 29. januarja 1998



Bizeljsko: premajhni vinogradi
Ob državnih vzpodbudah se mnogi lotevajo obnove, tudi Kovačičevi • Brezposelnost jih je 

usmerila v vinogradništvo - Večje površine, izbor sort, polnjenje in lastna znamka vin

DRENOVEC NA BIZELJSKEM - Pri Kovačičevih z Drenovca - 
morda jih bo kdo bolje poznal, če rečemo pri Piskerčevih - so vinograd
niki že dolgo. Po novem naj bi ta dejavnost v družinski proračun prines
la malo več, saj naj bi od nje živela vsaj dva člana družine: mama Bran
ka in sin Toni. Za to so morali povečati in obnovi ^vinograde ter si 
drugače začrtati delo.

V

Se droben nasvet
Cvetenje pozimi

Ker so dandanes zaradi cen
tralnega ogrevanja kleti precej 
tople, se kaj lahko zgodi, da na 
primer sredi prezimovanja v hiši 
zacveti oleander. Takrat je najbo
lje, da rastlino pustite na njenem 
mestu in jo redno zalivate, da se 
zemlja nikoli popolnoma ne izsu
ši. V začetku marca odcvetele 
poganjke odstranite, dolge poga
njke pa skrajšajte za dve tretjini, 
da bodo vejice lepše pognale. Sre
di marca rožo pognojite z gnoji
lom, ki ima dolgoročno delovanje. 
Oleander presajajte približno vsa
ka tri leta, nov lonec pa naj bo le 
za eno številko večji od prejšnje
ga, sicer bo rastlina porabila 
preveč moči za razvoj korenin. 
Naslednje leto pa pri prezimova
nju oleandra upoštevajte, da je 
idealno prezimovališče na sve
tlem prostoru, bodisi v kleti, 
garaži, lopi ali na hodniku, kjer 
temperatura ne sme biti višja od 
10° Celzija.

V FRANCIJI DOVOLJENA 
GENSKA KORUZA

Po dolgotrajnih pogajanjih je 
Francija kot prva država v Evrop
ski zvezi dovolila pridelavo genet
sko spremenjene koruze. Na trgu 
so se pojavile že tri take sorte, ki 
se odlikujejo po tem, da so odpor
ne proti najhuiši sovražnici ko
ruze - koruzni (ali proseni) vešči.

Ž NOVOMEŠKE TRŽNICE
V ponedeljek so branjevke 

ponujale: koren, kolerabo, repo 
'n redkev po 150 do 200 tolarjev 
kilogram, česen po 500, šalotko 
po 400, čebulo po 150 do 200, 
krompir po 60, fižol po 300 do 
500, brstični ohrovt po 500, kislo 
repo in zelje po 200, regrat po 
1000, ajdovo moko po 400, orehe 
po 800 do 1000, posušene jabolč
ne krhlje po 600, suhe fige po 660, 
suhe slive po 560, rozine po 450, 
jabolka po 60 do 100 in hruške po 
150, liter in pol jabolčnega kisa po 
200, liter medu po 800 do 900, 
stekleničko propolisa po 300, 
lonček bučnega semena po 100, 
zavitek domačega čaja in šopek 
teloha pa po 200 tolarjev.

Na Bizeljskem je trenutno le 
kakih 10 vinogradnikov, ki polni
jo vina lastne blagovne znamke in 
jih tudi sami tržijo. Vinogradni
kov je sicer veliko in tradicije tudi, 
težava pa je v premajhnih razpo
ložljivih površinah in v pomanj
kanju mladih ljudi, ki so se v pre
teklih desetletjih iz teh krajev 
zgolj odseljevali. Nekaj primerov 
v zadnjih letih klub vsemu kaže, 
da Bizeljsko oživlja po dejavnosti 
in zato tudi po prebivalstvu.

Do nedavnega so Kovačičevi 
premogli kakih 6.000 trt, lansko 
pomlad so jih dosadili 3.300 in 
letos jih bodo še 3.500. Nove nasa
de so lahko pridobili, ko se jim je 
posrečilo kupiti staro domačijo z 
dvema hektarjema zemlje in poz
neje še 84 arov površine. Posajene 
imajo trte različnih sort in v koli
činah, ki jim bodo omogočale pri
delavo sortnih vin in racionalno 
polnjenje steklenic. Med rdečimi 
sortami sta žametna črnina in 
modra frankinja, pri belih pa laški 
rizling, sovinjon, šardone, sivit in 
beli pino, šipon, rumeni muškat in 
za bizeljsko značilni rumeni pla
več.

Če ne štejemo nakupa zemljišč, 
so Kovačičevi v povečanje vino-

NI GA ČEZ DOBER NASVET

Škodljivcev več?
Po mili zimi zadošča običajno 

škropljenje

Bralec J. S. sprašuje, kako bo z 
letošnjim zimskim škropljenjem, ko 
neobičajno mila zima ne bo priza
dela sadnih škodljivcev, ki da se 
bodo namnožili še v večjem številu 
kot običajno.

ODGOVOR - Ostremu zimske
mu mrazu resda pripisujejo, da je 
zaustavil ameriškega ali kalifor
nijskega kaparja, najhujšega škod
ljivca sadnega drevja, na splošno 
pa velja, da mraz škodljivcev ne 
pokonča. To se je pokazalo v hudih 
zimah, ko se je temperatura spusti
la do 25 in celo več stopinj Celzija 
pod ničlo. Drevje je pokalo, škod
ljivci pa so preživeli. Listne uši na 
primer zdržijo hud mraz v obliki 
izjemno trdoživih zimskih jajčec, 
skritih v razpokah lubja, predvsem 
pa ob vznožju listnih popkov. Do 
živega jim pride šele učinkovito 
zimsko škropivo, uporabljeno tik 
pred napenjanjem brstov. To velja 
tudi za druge škodljivce.

gradniških površin vložili že 5,5 
milijona tolarjev: za zemeljska 
dela kar 3 milijone, ostalo pa za

kmetijski nasveti
Rešitev za segreto silažo

Segrevanje silaže je največkrat kazen za preslabo tlačenje in 
premalo skrbno pokrivanje silažne mase, včasih pa tudi za prekas- 
no siliranje. Res pa je tudi, daje h kvarjenju bolj nagnjena dobra 
silaža, ki vsebuje več nepovretega sladkorja. Ta se pretvarja v alko
hol, ob tem pa nastaja toplota, ki povzroča izgubo hranilnih snovi. 
Se mnogo hujše od tega je pojav plesni, ki se naglo razmnožijo 
na pregreti silaži, jo naredijo neužitno ter celo zdravju živali ne
varno.

Če se v silaži pojavi ogrevanje in plesnjenje, je zadnji čas za 
ukrepanje. K sreči obstajajo možnosti, da se zavre pogubno pro
padanje kisali, v ta namen pa se najbolj obnese propionska kisli
na, povejno takoj, človeku in silosni opremi nevarna organska 
kislina, s katero je treba skrbno ravnati in se zaščititi pred njo. 
Domačim živalim propionska kislina v priporočenih količinah ni 
nevarna, saj se tvori tudi v vampu prežvekovalcev in je del prebav
ljanja rastlinske hrane.

Propionska kislina ni tako poceni, da bi jo po mili volji škropili 
po silaži, zato je tudi zavoljo tega potrebno skrbno odmeriti po
trebno količino in upoštevati priporočen postopek. Za kvadratni 
meter silažne površine zadošča približno liter kisline, ki pa jo je 
potrebno močno razredčiti, celo tja do 1:30. Redčenje ji olajša tudi 
prodiranje v notranjost silaže. Pri nas je mogoče kupiti le soli pro- 
pionske kisline (na primer izdelka mold-zap in myprosil), ki pa 
ju je lažje pravilno uporabiti kot pa propionsko kislino samo.

In še postopek. Da preprečimo nadaljnje ogrevanje in pro
padanje silaže, je potrebno najprej vse ogreto in plesnivo skrbno 
odstraniti. Samo segreto silažo je še mogoče ohladiti in v v nekaj 
dneh pokrmiti, plesnivo pa je treba takoj zavreči. Odprto površino 
silosa nato poškropimo s propionsko kislino oz. razstopino njene 
soli, vse skupaj pa zatem pokrijemo s folijo, da hlapljiva kislina 
preveč ne izhlapi. Po približno petih dneh je silaža primerna za 
Krmljenje. Če se ogrevanje ponovi, kar se zgodi le redko, je po
trebno postopek ponoviti.

Inž. M. L.

Branka Kovačič

gnojila in gnoj, stebre in žice ter 
za trsne cepljenke, za katere uve
ljavljajo državni regres. Pri nalož
bi so si pomagali tudi z denarjem, 
ki ga je Branka dobila kot enkrat
no izplačilo nadomestil plač pri 
Zavodu za zaposlovanje, saj je 
lani ob stečaju podjetja izgubila 
službo. Kovačičevi so doslej veči
noma prodajali grozdje Vinu 
Brežice in vino na domu, medtem 
ko so v steklenice polnili le manj
še količine, ki so jih še prehitro 
prodali. Zdaj že starajo vino za 
bodoče, sicer še vedno ročno pol
njenje. Načrtujejo vsaj 2.000 
buteljk na leto. V dveh letih bodo 
morali zgraditi tudi novo klet, saj 
se jim obeta letno 3,5 vagona vina. 
Kot pravi oče Slavko, si bizeljski 
vinogradniki ob tako majhnih 
površinah težko privoščijo lastne 
sodobne polnilnice, zato še vedno 
razmišljajo o združevanju in o 
skupni naložbi v polnilno linijo.

B. D. G.

EN
HRIBČEK
BOM
KUPIL...

Ureja: dr. Julij Nemanič
Sod ali cisterna?

Danes si verjetno noben vi
nogradnik pri sodarju ne naroči 
več izjemno velikega 20-hek- 
tolitrskega soda, pa ne samo 
zaradi cenejše cisterne. Velik 
sod v zidanici je igral prej rek
lamno vlogo kot pa kletarsko. 
Bil gospodarjev ponos; postav
ljen je bil ob zidu, v njem naj bi 
bilo najbolj žlahtno vino, tisto 
“od zida”. Iz tega soda je dobi
la družina na mizo polič vina ob 
večjih praznikih, sicer pa je bilo 
namenjeno prodaji in gospo
darjevim gostom. Veliki sod 
torej ni bil namenjen za zorenje 
vina, kajti v tem primeru bi 
moral biti vedno dotočen. Ob 
takšnem kletarjenju se je vino 
v velikem sodu iz tedna v teden 
slabšalo. “Načeti sod” je nad 
površino vina napadala plesen, 
kanove glivice so se zajedale v 
lesene doge in posoda je počasi 
dobivala čuden vonj, ki se je iz 
leta v leto stopnjeval. Velik sod 
se je pri trgatvi tudi dolgo 
polnil, trajalo je dva do tri dni, 
da so ga natočili. Zato v njem 
razsluzenje belega mošta ni 
bilo mogoče, saj je začel vreti že 
drugi dan trgatve.

Znanje o negi vina, ki se med 
vinogradniki opazno širi, je 
vplivalo, da veliki sodi izginja
jo iz zidanic, saj niso več po
trebni. Mali sodi, ki lahko meri
jo 400 do 1000 litrov, pa omo
gočajo kletarjenje po današnjih 
strokovnih načelih. Količino 
mošta do 1000 1 lahko uspešno 
razsluzimo. Več manjših sodov 
vina enake kakovosti omogoča, 
da so vsi sodi razen enega stal
no dotočeni. Sod pa samo ta
krat koristi kakovosti vina, ka
dar je popolnoma dotočen. Za 
vsa vina si pa tudi ne moremo 
privoščiti soda, ker je predrag

O VINU IN ZDRA VJU - Na domačiji Raztresenovih v Jankovičih pri 
Adlešičih je pretekli petek Niko Veselič predaval o vinu, hrani in zdravju.
Številni obiskovalci pa so pokušali tudi razstavljena vina z adlešiških vin
skih goric Male in Velike Plešivice, Kapele in Pritožnika. S tem so želeli 
prispevati k uveljavitvi vina s teh goric, ki je po krivici zapostavljeno, saj 
so mnogi zmotno prepričani, da tam raste samorodnica. Vendar dobro 
uspevajo vrhunske sprte, v kleteh pa zori odlično vino. To so potrdila tudi 
številna priznanja. Se posebej so obiskovalci pohvalili vrhunski laški riz
ling Stanka Agniča iz Pavičičev, ki je na lanskem črnomaljskem martino
vanju dobil veliko zlato medaljo. V kulturnem programu so nastopile 
adlešiške kresnice, gribeljski tamburaši in učenci črnomaljske osnovne šole 
Mirana Jarca. (Foto: M. B.-J.)

Zadružništva ne gre zanemarjati
“Združevanje kmetov v zadruge bo z vstopom v Evropsko unijo še pomembnejše,” meni 

direktorica M KZ Stična Milena Vrhovec - Mleko v porastu - Novo: odkup lesa, zelenjave

IVANČNA GORICA - Skrb za kmetijstvo in dobro sodelovanje za
druge s kmetijsko svetovalno in veterinarsko službo ter občino je v 
ivanški občini še kako pomembno. “Potrebno pa je predvsem večati 
zadružno zavest in država bi morala s svojo politiko do kmetijstva v 
približevanju Evropski uniji upoštevati, da kmetijstvo brez močnega 
zadružništva ne bo zmoglo konkurenčnega boja na skupnem evrop
skem trgu,” je prepričana direktorica Mercatorja Kmetijske zadruge
(M IČ7I Ciljno \4il»no VrllAVPP

in cenejša vina ne bi bila donos
na niti v sodu ne bi bistveno 
pridobila na kakovosti. V sodih 
se razvijajo in zorijo predvsem 
rdeča vina in kakovostna bela. 
Cvičku bi koristilo, daje odvrel 
v sodu, in do prvega pretoka bi 
mu sod omogočil nekaj razvo
ja. Po prvem pretoku bo cviček 
zadržal svežino, svežo sadno 
aromo v cisterni pod parafin
skim oljem ali plinom.

Kakovostna in vrhunska bela 
vina dobrega letnika bodo pri
dobila z vrenjem v majhnih 
sodih, ker ni nevarnosti, da bo 
temperatura narasla preko 20° 
C (isto velja za cviček). Mlado 
belo vino lahko v sodu dalj časa 
čaka na prvi pretok, če vemo, 
da leži na zdravih drožeh. Da so 
droži zdrave, smo lahko prepri
čani, če je bilo grozdje zdravo 
in smo mošt z malo žvepla 
uspešno razsluzili, dodali kva
sovke in je vrenje potekalo brez 
prekinitev do suhega vina. S 
pretokom lahko čakamo, da bi 
vino pridobilo na kakovosti v 
stiku s kvasovkami (drožmi), če 
je sod poln, dotočen, če se ni 
pojavil smrdljivi plin žveplo- 
vodik. Kvasovke v sodu nam 
lahko nadomestijo žveplo, ni 
nam potrebno 10 dni po konča
nem alkoholnem vrenju žve
plati. Smrdljivi plin po gnilih 
jajcih se v majhnih sodih (do 
5001) redko pojavi, če leži vino 
na drožeh in droži mešamo 
med alkoholnim vrenjem in še 
14 dni po njem, vsak dan, kas
neje enkrat na teden. V cister
nah pa ne moremo uporabiti 
kvasovk za zorenje vina in 
čakati s prvim pretokom, sicer 
se gotovo pojavi žveplovodik, 
cisterne namreč ne prepuščajo 
zraka do droži.

(Nadaljevanje-sledi) 
dr. JULIJ NEMANIČ

je tudi gostinstvo. “Veliko inve
sticijskih vlaganj pa bo treba v pri
hodnje nameniti trinajstim objek
tom, ki so potrebni obnove,” ugo
tavlja Vrhovčeva, ki je v zadrugi 
že sedemnajst let.

L. MURN
(M KZ) Stična Milena Vrhovec.

V zadrugi, ki pokriva široko 
območje celotne občine in v kateri 
je 140 članov z deležem tisoč 
nemških mark, sodeluje pa tudi z 
stalimi 750 kmeti, se ukvarjajo z 
odkupom mleka, mesa in krom
pirja. Pridelujejo semenski krom
pir, toda skladišče za tisoč ton je 
bilo lani napolnjeno le do polovi
ce. Širi se tudi odkup lesa in ze
lenjave. “Mleko še vedno pome
ni neke vrste kmečko socialo, nje
gov odkup pa je pri nas, kljub 
temu da so mnogi manjši kmetje 
prenehali z oddajo mleka, v po
rastu. S kakovostjo mleka, ki gre 
večina v predelavo v stiško sirar
no, smo zelo zadovoljni,” je razla
gala direktorica in poudarila, da

PREDAVANJA O 
SOMATSKIH CELICAH

VELIKI GABER, SELA PRI 
ŠUMBERKU - Kmetijska sveto
valna služba Trebnje priredi ta 
teden v večjih krajih predavanja 
mag. Franca Colariča o tem, kako 
je mogoče rečiti problem somat
skih celic. Včeraj sta bili preda
vanje na Občinah za kmetovalce 
z območja Knežje vasi in v Dobr
niču za Dobrničane in Svetinjča- 
ne. V petek, 30. januarja, ob 9.30 
bo v prostorih sole na Selih pri 
Šumberku še predavanje za kme
tovalce s tega območja, istega 
dne, toda ob 13. uri, pa bo v go
stilni Jerlah v Velikem Gabru 
mag. Colarič predaval kmetoval
cem z območja Velikega Gabra.

“OCENJEVANJE 
LOVSKIH TROFEJ”
V okviru strokovnih dejavnosti 

je letos LZS izdala knjigo Oce
njevanje lovskih trofej, ki jo je 
napisal strokovnjak za to in pred
sednik komisije za lovske trofeje 
pri mednarodni organizaciji za 
gojitev in varstvo divjadi CIC Ve
ljko Varičak. Knjiga vsebuje vse, 
kar morajo lovci vedeti o trofejah, 
in je nepogrešljiv priročnik pri 
strokovnem ocenjevanju trofej, ki 
smo ga lovci že dolgo potrebova
li. A. V.

je ovira napredka predvsem maj
hnost kmetij in razdrobljenost 
posesti, to velja zlasti za suho- 
kranjski del občine.

Ena izmed dejavnosti M KZ 
Stična je trgovina s kmetijskim in 
reprodukcijskim materialom - v

Milena Vrhovec, direktorica M KZ 
Stična

šestih večjih občinskih središčih 
delujejo zadružne enote in štiri 
samopostrežne trgovine, razvito •

• Na univerzi bi rad uveljavil le 
nekaj več zdrave kmečke pameti. 
(Novi rektor dr. Jože Mencinger)

helena mrzlikar gospodinjski kotiček
Domača jetrna pašteta

Y času kolin, ko imamo na 
voljo jetra in druge dele svinjine, 
lahko pripravimo okusno pašte
to, ki jo ponudimo, narezano na 
centimeter debele rezine, z me
šano vloženo solato, s kislo čebu
lico, vloženimi gobicami, z gorči
co in majonezo ter s kosom črne
ga kruha. Za pripravo DOMA
ČE JETRNE PAŠTETE (za 10 
oseb) potrebujemo 750 g svinj
skih jeter, 250 g svinjine (trebu
ševina), 250 g mesnate preka
jene slanine, 250 g sveže slanine, 
300 g telečjih jeter, 2 žlički 
posušenega žajblja in 6 lističev 
svežega žajblja, 3 čebule, 1,5 
žličke soli, 1 žličko pimenta, 3 
žlice sladke smetane, 1 žlico li
moninega soka, 3 žlice seseklja
nega peteršilja, 5 žlic masla, 2 
žlici sesekljane blago pekoče 
čebule, 2 žlici moke, 1 žlico jedil
nega škroba, 2 jajci, 1 žlico suhe
ga timijana, 1 žlico suhega ma
jarona, 2 lovorjeva lista, 1 žličko 
česnovega soka, 10 ml vinjaka in 
poper.

Švinjska jetra damo za kratek 
čas v zamrzovalnik, da površina 
nekoliko otrdi. Nato jih z ostrim 
nožem narežemo na tanke tra
kove. Svinjino in slanino nareže
mo na kocke, čebulo narežemo 
na četrtine in drugo za drugim 
zmeljemo v večnamenskem 
strojčku. Zmlete sestavine damo 
v posodo in dobro premešamo.

V večji ponvi segrejemo del 
surovega masla in na njem zdu- 
šimo čebulo. Dodamo jo mesni 
masi in prilijemo pesnov sok. Na 
preostalem maslu malo popeče
mo telečja jetra, ki jih poprej 
potresemo z žajbljem. V ponev, 
kjer smo pekli jetra, dolijemo 
vinjak in pustimo, da zavre, ter 
vse skupaj primešamo mesni 
masi. Nato pridenemo še moko, 
dišave, začimbe in razžvrkljana 
jajca. Zmes pregnetemo z roka
mi in nato še z električnim me
šalnikom, da dobimo gladko in 
rahlo zmes. Podolgovat ognje
varen model s prostornino 2 lit
ra obložimo s tankimi rezinami 
sveže slanine in ga do polovice 
napolnimo z maso. Površino 
obložimo z narezanimi telečjimi 
jetri, prekrijemo z ostalo maso 
ter obložimo s slanino in lovor
jem.

Pečico segrejemo do 200° C.. 
Posodo tesno pokrijemo z alu- 
folijo in ustreznim pokrovom. 
Nato model postavimo v večji 
pekač z vrelo vodo, da ta sega do 
dveh tretjin posode s pašteto. 
Pašteto kuhamo v sopari v pečici 
2 uri. Vzamemo jo iz pečice, 
odstranimo pokrov in obtežimo 
z desko. Ko je pašteta popolno
ma hladna, jo postavimo še v 
hladinik za 12 ur. Pred pričet
kom dela natančno preberite 
navodilo!
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Za Prešernom naš največji poet
120. obletnico rojstva pesnika in prevajalca Otona Župančiča so slovesno počastili 

v njegovi rodni Vinici - Odprtje prenovljene spominske zbirke in akademija

Tisoče mladih 
v knjižnici

ŠKOCJAN - Od novembra 
lani je škocjanska knjižnica, 
ki spada pod novomeško 
Knjižnico Mirana Jarca, v 
novih prostorih. “Prostore je 
zagotovila škocjanska obči
na, ki tudi sicer za razliko od 
marsikatere druge občine le
po skrbi za krajevno knjižni
co; tu velja še posebej poh
valiti župana Janeza Povši- 
ča,” pravi Mira Grahek, ki iz 
novomeške knjižnice skrbi za 
delo in dejavnost v škocjan
ski in šentjernejski krajevni 
knjižnici. Za delo knjižnice je 
zelo dobro, da je od lanske 
pomladi v njej za določen čas 
preko javnih del zaposlena 
domačinka Cvetka Klobu
čar. Prej je bila namreč škoc
janska knjižnica odprta le 
dvakrat na teden, sedaj pa je 
vsak dan.

“Naša knjižnica ima nekaj 
več kot 4.000 knjig, ob torkih 
popoldne pa kraj obišče še 
potujoča knjižnica, tako da 
imamo, kar se tega tiče, v 
Škocjanu kar visok stan
dard,” pravi Klobučarjeva 
Najpogostejši obiskovalci 
knjižnice so škocjanski šolar
ji, ki si največ izposojajo knji
ge za domače branje. “Se 
posebej učenci višjih razre
dov so zelo na tekočem o 
sodobni slovenski mladinski 
literaturi; zelo radi berejo 
dela Bogdana Novaka, Dese 
Muck in Ivana Sivca, posega
jo tudi po mladinskih knjiž
nih zbirkah,” je povedala 
knjižničarka, ki bi rada, če
prav končuje visoko eko
nomsko šolo, tudi naprej 
ostala pri tem delu.

Škocjanska knjižnica ima 
476 članov, od tega je 239 
predšolskih otrok in šolarjev. 
Lani so nabavili in dobili v 
dar 282 knjig - za nakup no
vih knjig da denar občina - 
obiskovalcev pa je bilo kar 
5.297. Poleg izposoje se v 
knjižnici odvija tudi druga 
dejavnost. Tako so lani pri
pravili kar 126 raznih prire
ditev, kijih je obiskalo oziro
ma na njih spodelovalo 5.700 
obiskovalcev; gre za razstave, 
predstave, nagradne uganke, 
razgovore o knjigah, pravljič
ne ure, ustvarjalne delavnice.

A. B.

VINICA - V petek, 23. januarja, je preteklo natanko 120 let od rojst
va slovenskega pesnika, dramatika in prevajalca Otona Župančiča, ki 
je ob TVubarju, Prešernu in Cankarju ena od osrednjih osebnosti slo
venske kulture in slovenstva. V počastitev tega jubileja je bila v 
Župančičevem rojstnem kraju Vinici slavnostna akademija, na kateri 
so podelili Župančičeva priznanja črnomaljske občine, ob tej 
priložnosti pa so tudi odprli prenovljeno pesnikovo spominsko zbirko 
v njegovi rojstni hiši.

Zbirko, ki obiskovalcem Vinice 
v sliki in besedi predstavlja živ
ljenje in delo slavnega rojaka, je 
Belokranjski muzej postavil že 
leta 1951, dopolnitve in prenovit
ve pa je doživela še dvakrat, na
zadnje ob stoletnici Župančičeve
ga rojstva. Zdajšnja prenova ni 
segla v nj_eno vsebino, kot jo je 
zastavil poznavalec Župančiča dr. 
Joža Mahnič, obnovljen je bil le 
njen oblikovni del, za kar je po
skrbel arhitekt Marjan Loboda. 
Želja muzeja in Viničanov pa je, 
da bi celotna stavba, v kateri je 
zbirka, _postala spominska hiša 
Otona Župančiča, je v uvodnem 
nagovoru na otvoritvi dejala di
rektorica Belokranjskega muzeja 
Andreja Brancelj.

Po otvoritvi prenovljene zbirke 
so Viničani in številni gostje, med 
njimi tudi oba Župančičeva sino
va, Andrej in Marko, ter vsi trije 
belokranjski župani, do zadnjega 
kotička zapolnili dvorano viniške 
osnovne šole, kjer je potekala 
slavnostna akademija s prikazom

video filma o Župančiču in reci
talom črnomaljskih srednješolcev 
ob sodelovanju mlajše folklorne 
skupine OŠ Mirana Jarca iz Čr
nomlja, učencev viniške osnovne 
šole in glasbenika Lada Jakše. 
Predsednik Slovenske matice dr. 
Joža Mahnič (s svojo prisotnost
jo je reševal čast odsotnih pred
stavnikov slovenske kulture in 
politike) je v slavnostnem govoru 
orisal delež, ki ga ima Bela kraji
na v Župančičevi umetnosti, naj 
gre za pesnikovo zgodnje doživ
ljanje narave v Vinici in Draga- 
tušu, za ljudi, s katerimi seje sre
čeval, za težke socialne razmere, 
posebej izseljevanje v tujino, ali za 
ljudsko izročilo, običaje in jezik z 
njegovimi posebnostmi. Vse to je 
pesnik vpel v svoje bogato delo. Z 
njim pa slavni Belokranjec prej ko 
slej ostaja prvi slovenski poet za 
Prešernom. “Čeprav smo v mlaj
ših generacijah dobili vrsto moč
nih in pomembnih pesnikov, ga 
objektivno še nobeden ni prese
gel. Zato smo vsi Slovenci, pose-

OTVORITEV SPOMINSKE ZBIRKE - Obnovljeno spominsko zbirko 
Otona Zupančiča v Vinici je s kratkim nagovorom odprl podsekretar Mini
strstva za kulturo Jovo Grobovšek (na sliki levo). Ze naslednji dan si je 
obnovljeno zbirko ogledalo več sto ljudi, med njimi tudi soproga predsed
nika Slovenije Štefka Kučan.

Zbor je bil duša vsega
Včasih živahno kulturno dogajanje v Višnji Gori se po 

polževo spet vrača - Mladi igralci, recitatorji

VIŠNJA GORA - “Pred leti je 
bilo kulturno društvo Janez Cigler 
iz Višnje Gore gonilna sila tam
kajšnjega dogajanja. Veliko in z 
veseljem smo delali,” je poveda
la Anica Petrič, dolgoletna člani
ca društva. Vesela je, da zadnjih 
pet let vendarle kaže na boljše, 
predvsem po zaslugi mladih, nove

predsednice Tatjane Strojan in 
mlade višnjegorske umetnice Me
lite Garvas. Pomembna pridobi
tev je tudi Čandkova domačija.

Zaživela je otroška gledališka 
skupina z osnovnošolci, ki jo vodi 
Strojanova, srednješolske ama-

Vilinci v knjigi in zunaj nje
Pogovor s pesnico in pisateljico Marjetko Jeršek

BREŽICE - Pesnica in pisate- številnimi obiskovalci, med kate- 
ljica mlajše generacije slovenskih rimi so odločno prevladovale žen- 
besednih ustvarjalcev Marjetka ske, se je z njo pogovarjal Drago 
Jeršek je doslej izdala že nekaj Pirman.
knjig pesmi in proze, s svojim Pogovor se je bolj malo sukal o

poli literature, saj je največ zani
manja zbudilo vse tisto, kar je v 
njenih delih ezoteričnega, mistič
nega, skrivnostnega in nenavad
nega. Pisateljica je fantastični svet 
vilinskih bitij, ki nastopajo v nje
ni najnovejši knjigi Akvamarinski 
prehod, umeščala na realna tla 
kot eno od vzporednih resnično
sti, ki se jih običajno ne zavedamo 
in z njimi zvečine ne komunicira
mo, ko pa te resničnosti odkri
jemo, nam spoznanja iz njih lah
ko oplemenitijo in obogatijo živ
ljenje, spremene osebnost in te
meljito spremene življenjske poti, 
lahko pa celo povsem zavrejo 
proces staranja. Besedovanje o 
reinkarnaciji, energetskem zdrav
ljenju, urokih, karmi, intuiciji in 
podobnih novodobnih temah je 
že napeljevalo k misli, da Breži- 
čanov ni obiskala pisateljica, am
pak nekakšen guru, a je Jerškova 
nazadnje pogovor le speljala 
nazaj k svoji literaturi. Označila 
se je predvsem za umetnico, ki 
želi s svojimi literarnimi deli odpi
rati ljudem pozitivno življenjsko 
naravnanost.

M. MARKELJ

Marjetka Jeršek med pogovorom v 
brežiški knjižnici

specifičnim pisanjem, za katero je 
bilo najprej značilno uvajanje al
ternativne scene v literaturo kas
neje pa novodobne ezoterike in 
keltske mitologije, pa je zbudila 
tudi precej pozornosti, predvsem 
pri bralcih, manj pa pri literarnih 
kritikih in teoretikih. Minuli četr
tek, 22. januarja, je bila Jerškova 
gost brežiške knjižnice. Pred kar

Tatjana Strojan

terske igralce usmerja Garvasova, 
pod vodstvom Petričeve so dejav
ni recitatorji. Skupaj s šolo in 
turističnim društvom pripravljajo 
proslave ob kulturnem prazniku, 
materinskem dnevu, za božič. 
Višnjegorski gasilci jim za vaje in 
predstavitve odstopijo gasilski 
dom, ki služi obenem kot kultur
ni. “Ko bo obnovljena mestna hi
ša, bo tudi tam na voljo prostor za 
manjše prireditve. Čeprav bo tre
ba še marsikaj narediti, pa se tu 
vendarle nekaj kulturnega doga
ja, predvsem letos, ko mesto praz
nuje 520-letnico pridobitve mest
nih pravic,” je povedala Stroja
nova.

Skorajda ni prireditve, ki je ne 
bi popestrilo domače petje, in rav
no tuje problem. “Imeli smo zelo 
dober mešani pevski zbor, vendar 
pa je pred petimi leti žal razpadel. 
Skorajda isti pevci še vztrajajo v 
cerkvenem zboru, ki ga ravno ta
ko vodi prof. Milan Jevnikar. Prav 
bi bilo, da bi mesto ponovno ime
lo tak zbor, saj je bil včasih duša 
društva,” meni Petričeva.

L. M.

bej pa vi Belokranjci, na Županči
ča lahko samo ponosni,” je na 
koncu govora poudaril dr. Mah-

« M. MARKELJ

VEČER S PISATELJEM 
JOŽETOM DULARJEM

NOVO MESTO - V veliki čital
nici študijskega oddelka Knjižnice 
Mirana Jarca bo danes, 29. januar
ja, ob 18. uri predstavitev knjižne 
novosti, romana Mesto nad Bojico, 
pisatelja Jožeta Dularja. Z avtorjem 
se bo pogovarjal novinar Andrej 
Bartelj, večer pa bo z venčkom na
rodnih popestrila skupina otrok 
folklornega društva Kres.

POSODICE NA TISOČLETJA STAR NAČIN - Muzejske delavnice, ki 
jih občasno prirejajo v Dolenjskem muzeju že dve leti, so letos povezane z 
veliko arheološko razstavo Kapiteljska njiva v Novem mestu. Minulo so
boto, 24. januarja, so otroci pod vodstvom Vesne Barborič iz Dolenjskega 
muzeja (na sliki desno) in ob pomoči upokojene vzgojiteljice Julijane Lukič 
izdelovali lončene posodice, s katerimi bodo opremili razstavo o oblačilih 
in nakitu iz starejše železne dobe. Posodice so izdelovali na tisočletja star 
način, kot so ga poznali železnodobni prebivalci na naših tleh pred izu
mom lončarskega vretena. (Foto: M. Markelj)

Kraljeve umetnine so ogrožene
V Moderni galeriji v Ljubljani so odprli prvo veliko retrospektivno razstavo del Toneta 

Kralja - Razstava opozarja na ogroženost Kraljevega stenskega slikarstva

LJUBLJANA - Slikar, grafik, kipar in arhitekt Tone Kralj velja za 
enega najpomembnejših avtorjev moderne slovenske umetnosti, svo
jo prvo pravo retrospektivno razstavo pa je dočakal šele letos, ko so 
prejšnji četrtek, 22. januarja, zvečer v Moderni galeriji slovesno odprli 
pretehtan izbor njegovih slik, grafik, skulptur, oblikovanega pohištva 
in prikaz cerkvenega stenskega slikarstva.

Tako je ta pomembni umetnik 
dolenjskega rodu (rodil se je v 
Zagorici pri Dobrepolju), obisko
valcem kostanjeviške galerije 
Božidarja Jakca sicer dobro znan 
po obsežni stalni zbirki svojih del, 
z razstavo v Moderni galeriji ven
darle predstavljen na doslej naj
bolj celovit in zaokrožen način, 
hkrati pa je velika retrospektivna 
razstava postala tudi nekakšen 
javni poziv k reševanju Kraljeve 
umetniške zapuščine. Pri pripravi 
razstave seje namreč izkazalo, da 
je precej Kraljevih umetnin nujno 
potrebnih restavratorskih pose
gov, pri čemer še posebej izstopa
jo njegove cerkvene stenske pos
likave, ki so po besedah poprav
ljalca razstave višjega kustosa 
Moderne galerije mag. Igorja 
Kranjca v katastrofalnem stanju.
Kralj je med obema vojnama ve
liko slikal po cerkvah na Primor
skem v Italiji in na Hrvaškem, ne
katere poslikave, kot so na primer 
stenske slike v cerkvi v Avberju in 
Tomaju, pa so pred nepopravlji
vim uničenjem. Ob izropanju 
Kraljevega ljubljanskega ateljeja 
ob koncu vojne, propadanju sten
skih poslikav in izginjanju nje
govih del se obeta, da bo Tone 
Kralj postal tiste vrste slovenski 
umetnik, ki bo znan po največji 
količini izgubljenih in uničenih 
del.

Na razstavi, ki sojo pripravlja
li dobro leto in je zahtevala veli
ko terenskega dela, je postav
ljenih na ogled prek trideset Kra
ljevih slik, petdeset grafičnih li
stov, deset skulptur, nekaj pri
merkov Kraljevih oblikovalskih in 
arhitekturnih projektov, zlasti 
pohištva, različno dokumentarno 
gradivo in video predstavitve cer
kvenih stenskih poslikav. Umet
nine so prireditelji izbrali iz last-

Mag. Igor Kranjc, avtor velike Kra
ljeve razstave in pisec študije v kata
logu.

nega fonda, iz kostanjeviške gale
rije, Goriškega muzeja, Muzeja 
sodobne umetnosti, zasebnih 
zbirk in od drugod. Postavitev

razstave je delo Tadeja Pogačarja, 
spremljajoči obširni katalog z be
sedili Igorja Kranjca, številnimi 
barvnimi in črno-belimi repro
dukcijami, seznamom nagrad, 
razstav, ilustracij in literature o 
umetniku pa je oblikoval Zmago

M. MARKELJ

S SLIKAMI OD KRKE 
DO KOLPE

NOVO MESTO - V razstavnih 
prostorih restavracije splošne bol
nišnice bodo v četrtek, 5. februaija, 
ob 19. uri v počastitevkulturnega 
praznika odprli slikarsko razstavo, 
na kateri se bo predstavila novome
ška slikarka Danja Bajc z akrili in 
pasteli. Njen priljubljeni motiv je 
izginjajoča kmečka arhitektura na 
podeželju med Krko in Kolpo.

VODSTVO PO RAZSTAVI 
KAPITELJSKA NJIVA

NOVO MESTO - V soboto, 31. 
januarja, bo ob 10. uri lepa prilož
nost ogledati si veliko arheološko 
razstavo Kapiteljska njiva Novo 
mesto v Dolenjskem muzeju pod 
vodstvom avtorja razstave arheo
loga Boruta Križa.

Razkril zamolčane zgodbe
Stanislav Kovač predstavil Zamolčane zgodbe slovenske 

tranzicije -18 zgodb o propadlih podjetjih

Glasbeno tekmovanje
Regijsko tekmovanje učencev 

glasbenih šol

NOVO MESTO - Prihodnji te
den bo v Glasbeni šoli Marjana 
Kozine potekalo tridnevno regijsko 
tekmovanje učencev glasbenih šol. 
V torek in sredo, 3. in 4. februarja, 
bodo učenci glasbenih šol iz Brežic, 
Črnomlja, Kočevja, Krškega, Nove
ga mesta, Ribnice, Sevnice in Treb
njega pokazali svoje znanje v igra
nju klavirja in pihal ter v petju, v 
petek, 6. februarja, pa bo pred žiri
jo nastopila še komorna skupina tria 
trobent iz novomeške glasbene šole. 
Najboljši med posamezniki bodo 
prejeli zlato priznanje in si pridobili 
pravico do nastopa na državnem 
tekmovanju mladih slovenskih glas
benikov, ki bo 29. marca v Ljubljani. 
Zaključni koncert prejemnikov 
zlatih, srebrnih in bronastih pri
znanj na regijskem tekmovanju bo 
v sredo, 4. februarja, ob 19. uri v 
Kozinovi dvorani novomeške glas
bene šole.

I DOLENJSKI LIST 1

NOVO MESTO - Knjižnica 
Mirana Jarca je v četrtek, 22. ja
nuarja, zvečer obiskovalcem pri
pravila zanimiv in pester večer, saj 
je v goste povabila ljubljanskega 
diplomiranega ekonomista in 
novinarja Stanislava Kovača, ki 
mu ne manjka ne raziskovalnega 
duha ne poguma. Gostje namreč 
predstavil svojo knjigo Zamol
čane zgodbe slovenske tranzicije, 
ki jo je pred kratkim izdala Za
ložba Mladinska knjiga, v njej pa 
odkriva zamolčane zgodbe pro
padanja nekoč znanih in velikih 
družbenih podjetij, kot so Ljub
ljanska banka, Hit, Litostroj, 
Smelt, Tam, Sandi Grubelič, Vi
dem Krško, Stanovanjski sklad, 
Smelt in druga.

“Po osebni presoji sem izbral 
osemnajst najbolj radikalnih pri
merov. Knjigo sem napisal zato, 
da zgodbe, ki so zaznamovale 
temnejšo stran zgodbe o uspehu, 
ne bi odšle v pozabo, ampak bi 
ostale trajen dokument obdobja 
privatizacije družbenega premo
ženja in nastanka slovenske drža
ve,” je povedal Kovač, ki je v po
govoru z Jadranko Matič Zupan
čič in obiskovalci zaupal še, da je 
do tako natančnih podatkov prišel 
na podlagi zaupanja in “verjetno 
mojega kredibilnega pisanja” in 
da je imel pri objavljanju najraz
ličnejše težave, za nekaj časa seje 
moral celo izseliti iz Ljubljane. 
Zamolčane zgodbe so javnosti 
delno že znane, saj so bile v ob
dobju od leta 1992 do 1996 objav
ljene v tedniku Mladina, v knjigi 
pa so dopolnjene s številnimi 
novimi in ključnimi podatki.

Kot pravi avtor v uvodu knjige, 
je vsaka zgodba z leti postala za

ključen primer z uradnim in neu
radnim koncem. Uradni konec so 
pisali predstavniki države, neura
den pa je zapisan v knjigi. “Tudi 
po zaslugi medijev so bili ti do
godki spolitizirani, izgubili so ost
rino in postali muhe enodnevnice. 
Afere sem skušal vsebinsko zao
krožiti,” je razložil Kovač, ki je 
vsako zgodbo predstavil z uvo
dom, jedrom pripovedi, zaključki

Stanislav Kovač

pa so epilogi, ki kažejo usodo 
glavnih oseb, ko gre za postopke 
pred preiskovalnimi in sodnimi 
organi države, in ceno, ki jo bodo 
morali za storjene napake plačati 
davkoplačevalci.

“Od osemnajstih primerov je le 
eden zaključen z vidika kazen
skega področja. Najbolj tragično 
je, da večina zamolčanih zgodb ne 
bo nikoli prišla pred sodišče,” je 
dejal Stanislav Kovač. Po njegovi 
zaslugi pa je prišla vsaj pred jav-

nOSt L. MURN
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GREL SE BO - Med 5. in 19. ja

nuarjem je v Vojni vasi nekdo prišel 
v rastlinjak, ki je bil pokrit s polivi
nilasto folijo, in ukradel peč za topel 
zrak. S tem je lastnico D. M. iz 
Vojne vasi oškodoval za 300 tiso
čakov.

IZROČIL OROŽJE - V torek, 
20. januarja, popoldne je brežiškim 
policistom J. K. izročil orožje, ki ga 
je neupravičeno posedoval. Gre za 
pištolo kalibra 12 mm in lovsko 
puško kalibra 16 x 16 mm. Obe sta 
bili izdelani doma. Izročil je tudi 50 
nabojev kalibra 5,6 mm.

VZEL PRAZNO BLAGAJNO - 
Med 15. in 21. januarjem je po
slovno zgradbo Agrarie Brežice 
obiskal neznanec, s kamnom razbil 
dvojno steklo na oknu in zatem vsto
pil v prostore. Odnesel je prazno 
blagajno, vredno okoli 70 tisoč to
larjev.

VAŠ PES ZA POLICIJO?
Uidi vaš pes lahko posta

ne policijski. Slovenska poli
cija trenutno namreč nima 
lastne vzreje psov, zato jih za 
nadaljpjo vzgojo odkupuje 
od vzrediteljev. Ministrstvo 
za notranje zadeve odkupuje 
od 10 do 14 mesecev stare 
nemške ovčarje. Psi morajo 
biti primerno vzgojeni in 
imeti lastnosti, ki se priča
kujejo od bodočega službe
nega psa. Dodatne informa
cije o odkupu lahko dobite 
vsak delavnik med 7. in 14. 
uro na telefonski številki 061 
159 88 12.

Lani le en požar
Zamenjati želijo kombi

HINJE - Minulo leto so 
gasilci iz Hinj kljub malošte
vilnemu članstvu uspešno 
delali. V začetku marca so 
sodelovali pri iskanju pogre
šanega, pogasili so tudi požar 
v listnatem gozdu pod Hi
njami in se udeležili sektor
ske vaje ter avtorelija. Od 
izkupička veselice so kupili 
nekaj opreme. S centrom za 
obveščanje so povezani z mo
bilno radijsko postajo, ki pa 
v tem koncu Suhe krajine 
sploh ne dela.

Na občnem zboru so imeli 
gasilci volitve: predsednik je 
Ciril Papež, tajnica Jožefa 
Jaklič in poveljnik Ciril Škuf
ca. Letos želijo gasilci uredi
ti gasilski dom, radi pa bi za
menjali še stari kombi. Obč
nega zbora sta se udeležila 
tudi sektorski poveljnik 
Franc Škufca in Tine Filip iz 
GZ Novo mesto, ki je oblju
bil pomoč pri nabavi vozila in 
nakupu oblek za pionirsko 
desetino, ki je hinjski gasilci 
že leta ne morejo sestaviti in 
poslati na tekmovanja.

S. M.

Slabši časi za Rome brez izpitov
Lani kar štirikrat več odkritih spolnih zlorab kot leto prej - Občine lahko k večjem 

redu in miru prispevajo tudi s soglasji za obratovalni čas lokalov

SEMIČ - Lani sta Dolenjska in Bela krajina v primerjavi z ostalimi 
slovenskimi regijami živeli varno; kaznivih dejanj je bilo za tretjino 
manj od desetletnega povprečja, tudi število smrtnih žrtev v prometu 
seje od 32 v letu 1996 lani zmanjšalo na 12. Kljub temu je uprava tudi 
v letošnjem letu določila nekaj prednostnih nalog. Med drugim bodo 
še bolj preganjali tiste prekrške in kazniva dejanja, ki so specifični za 
romsko populacijo, kot je na primer vožnja brez izpita, z neregistri
ranim avtom in podobno.

Kot je na nedavnem že tradi
cionalnem srečanju vodstva UNZ 
Novo mesto z župani dolenjskih 
in belokranjskih občin dejal na
čelnik uprave za notranje zadeve 
Novo mesto Franci Povše, so lani 
obravnavali skoraj 1.300 kaznivih 
dejanj, od katerih sojih raziskali 
77 odstotkov, s takšno raziska
nostjo pa se UNZ Novo mesto 
uvršča na 2. mesto v Sloveniji. 
Obravnavali so za 17 odstotkov 
več gospodarskega kriminala, kar 
za štirikrat pa seje povečalo števi
lo obravnavanih kaznivih dejanj 
zoper spolno nedotakljivost. Tudi 
zlorabe drog, predvsem mehkih, 
je vse več, saj se je število teh 
kršitev skoraj potrojilo, z drogo 
pa sta najbolj obremenjeni črno
maljska in novomeška občina. 
Prav občina Črnomelj ima zaradi 
zgostitve kar nekaj diskotek več 
težav tudi z zagotavljanjem javne
ga reda in miru.

Število potnikov na slovensko- 
hrvaški meji še narašča in lani so 
se na mejnem prehodu Metlika 
pojavile že prve kolone. Za dobro

desetino se je povečalo tudi števi
lo ilegalcev, policisti pa so obrav
navali in presekali tudi organizi
rano sprovajanje beguncev čez 
mejo.

Najbolj zadovoljive rezultate 
beleži novomeška UNZ v prome
tu, kjer je uspelo število smrtnih 
nesreč od 32 v letu 1996 lani 
zmanjšati na 12. Glede na pod
pisani sporazum o gospodarskem 
sodelovanju s Hrvaško je pričako
vati še večji promet, zato obstaja 
strah, da se bo dolenjke zopet pri
jelo ime cesta smrti.

Kljub prizadevanjem policisti 
opažajo, daje njihov trud pogosto 
zaman zaradi neučinkovitosti 
sodnikov za prekrške. “Če ni od
ločb o kaznovanju, težko zago
tovimo red in vprašanje je, koliko

• Varnost in osebna svoboda sta 
edini stvari, ki si ju posameznik 
ne more sam zagotoviti. (Mira- 
beau)

Vozniški izpiti 
bodo še naprej 

v Kočevju
Država bo poravnala svoj dolg

KOČEVJE - Zaradi neplačeva
nja najemnine je Športna zveza 
Kočevje s 1. januarjem letos izpit
nemu centru v Kočevju, ki dela 
enkrat na teden po dve uri v pro
storih Doma telesne kulture, 
odpovedala najemno pogodbo. 
Prebivalcem občin Kočevje, Rib
nica, Osilnica in Loški Potok je 
zato grozilo, da bodo morali 
vozniške izpite, ki jih pred izpit
no komisijo v Kočevju letno dela 
okoli 1000 prebivalcev omenjenih 
občin, opravljati v Novem mestu, 
Ljubljani ali Postojni.

Za odpoved je bila kriva drža
va, ki najemnine ni poravnala vse 
od sredine leta 1996, tako da se je 
nabralo za približno 500 tisoč to
larjev dolga. Vse prispevke, kijih 
plačajo kandidati za opravljanje 
vozniškega izpita, namreč pobere 
država, ki potem vrne del tega 
denarja za kritje najemnin in 
drugih stroškov izpitnih centrov. 
Za kočevski center tega ni stori
la, vendar pa bo, kot so prejšnji 
teden zagotovili na kočevski up
ravni enoti, ki je o nastali prob
lematiki takoj obvestila pristojne 
državne institucije, svoj dolg do 
kočevske Športne zveze poravna
la. Če ga ne bo oziroma če najem
nine ne bo plačala kmalu, bo 
začasno priskočila na pomoč 
občina, tako da vozniški kandidati 
ne bodo prizadeti in bodo lahko 
izpite še naprej opravljali v doma
čem kraju. Glede na razmere iz
pitnega centra v Kočevju ta nam
reč dosega dokaj dobre rezultate, 
ki ga uvrščajo v slovensko pov
prečje, sicer pa je prednost oprav
ljanja izpitov na tem območju ta, 
da nanje ni potrebno čakati.

M. L.-S.

OTROK ZANETIL 
POŽAR

< METLIKA-V četrtek, 22. 
januarja, nekaj pred pol
dnevom je zagorelo v stano
vanjskem bloku v Ulici 1. 
maja v Metliki. Požar, ki je 
nastal v stanovanju J. H., je 
povzročil triinpolletni otrok, 
ki je zažgal prevleko otroške 
odeje. Ogenj se je zelo hitro 
razširil po dnevni sobi in jo 
v celoti uničil. Požar so gasili 
domači, sosedje in metliški 
gasilci. Škode je za 4 mili
jone tolarjev.

NOVO VOZILO ZA 
RIBNIŠKE GASILCE
' RIBNICA - Člani PGD 
Ribnica so uspešno zaključili 
triletno akcijo “Koledar v 
vsako gospodinjstvo”, s kate
ro so zbirali denar za boljšo 
opremljenost enote. S proda
jo novoletnih koledarjev so 
tokrat zaslužili 700 tisoč to
larjev; lani so nekaj primak
nili tudi s postavljanjem stoj
nic in odrov ob julijskem 
“Srečanju v moji deželi” in 
septembrskim sejmom suhe 
robe in lončarstva. Veliko so 
zaslužili tudi s prevozom 
vode v sušnem obdobju ter z 
oskrbo vode zaradi onesna
ženja zajetja v Velikih Polja
nah, s čiščenjem greznic, od
točnih cevi, prevozom poško
dovanih vozil, organizira
njem veselice in še kaj. Tako 
jim je uspelo zbrati 35 tisoč 
mark za nakup vozila za hi
ter prevoz ljudi in orodja na 
mesto nesreče ter namenske 
opreme zanj, ki je stala 15 
tisoč mark. Vozilo bodo do
bili v drugi polovici februar
ja, ko bodo imeli tudi občni

zbor (M.G-Č.)

• K večjem javnem redu in miru 
lahko prispevajo občine tako, da 
vplivajo na obratovalni čas loka
lov, čeprav seje prav v črnomalj
ski občini zgodilo, da se je na 
sodišču znašla tožba zaradi izpa
da dohodka, kije posledica ome
jevanja obratovalnega časa.

časa nam bo še uspelo mirili 
razgrajače in druge kršitelje,” je 
dejal Povše.

T. GAZVODA

VODSTVO POLICIJE Z ŽUPANJ - Tokrat so se predstavniki UNZ Novo 
mesto z župani oziroma namestniki dolenjskih in belokranjskih občin sesta
li v Semiču. Med drugim so sklenili, da bodo še tesneje sodelovali z lokal
no skupnostjo. (Foto: T. G.)

BOGAT PLEN V 
BREŽICAH

BREŽICE - Prejšnji vi
kend je nekdo vlomil v di
skont Kerametala v Breži
cah. Neznani nepridiprav je 
prišel skozi vrata v skladišče 
in si ogledal tudi vse ostale 
prostore, odnesel pa je go
tovino v tolarjih, markah in 
kunah, slipe plačilnih kartic, 
čeke in nekaj zavitkov različ
nih cigaret. Trgovino je oško
doval za več kot 700 tisoč to
larjev.

DOLENJCI VINSKI 
REKORDERJI

NOVO MESTO - Dolenj
ska in Bela krajina v slovenski 
statistiki izstopata pri podatku, 
ki označuje število vinjenih 
povzročiteljev prometnih ne
sreč. S 14,9 odstotka sta nam
reč kar precej nad slovenskim 
povprečjem 12 odstotkov. 
Kljub temu da smo v deželi 
cvička, se moramo zavedati, 
da tudi pri nas velja omejitev 
0,5 promila alkohola!

STRELIVO V GOZDU
NOVO MESTO - V četr

tek, 22. januarja, so domači
ni pri spravilu lesa v prečen- 
skcm gozdu pri novomeški 
vojašnici naleteli na zakopa
ne nevarne snovi. Policisti so 
ugotovili, da gre za ostanke 
bivše jugoslovanske vojske. 
Odkrili so nekaj plastičnih 
posod, praznih in polnih 
steklenic z bojnimi strupi, 
manjših ampul, nekaj vžigal
nikov za šolska minska eks
plozivna telesa in šolske 
mine, Inšpekcija, kije odšla 
na kraj, je ugotovila, da gre 
za nevarne snovi. Za odstra
nitev so poskrbeli delavci 
Gasilsko-reševalnega cent
ra. Obstaja verjetnost, da je 
vojska pustila zakopanih še 
več podobnih nevarnih snovi.

po dolenjski 
deželi

• V sredo so se na tovornem 
terminalu na Obrežju srečali 
Slovenec, Italijan in Romun. 
Po opravljeni mejni kontroli 
in špediterskih formalnostih 
so odšli vsak do svojega to
vornjaka, ki so jih pustili na 
vstopnem terminalu, in čaka
li. Čakalna doba je bila kakš
nih 20 minut, torej dovolj, da 
najbolj neučakanim popusti
jo živci. Pred Slovenca, ki se 
je že postavil v kolono za 
izhod, se je začel s svojim to
vornjakom vrivati Romun. 
Slovenca je to seveda razjezi
lo in je pritisnil na hupo in 
stikalo za luči. Ker je bil vri- 
vač očitno gluh in slep, je 
Slovenec skočil iz tovornjaka 
in Romunu razložil, kje je vr
sta. To je razjezilo tudi Itali
jana, ki je opazoval “pamet
nega Slovenca” in mu poka
zal, kaj si misli o njem. Za 
Slovenca je bilo to preveč. 
Med njima se je vnel prepir, ki 
se je sprevrgel v pretep, v ravs 
pa se je vključil tudi Romun. 
Tujca sta se s sodnikom za 
prekrške srečala takoj, Slove
nec pa malo kasneje.
• V petek so imeli krški poli
cisti kar nekaj dela s 26-let- 
nim M. B. iz Krškega. Najprej 
so ga s fičkom ustavili v Kr
škem, a se na njihove ukaze 
ni odzval, pač pa se je odpe
ljal naprej. Policisti pa za 
njim. Ko je opazil, da je ne bo 
mogel kar tako odnesti, je le 
ustavil, alkotest pa je pokazal 
kar 2,85promila alkohola. S 
tako visokim rezultatom se 
mladenič rti strinjal, povrhu 
vsega pa so policisti še ugo
tovili, da fant sploh še ni 
opravil vozniškega izpita. 
Kljub prepovedi vožnje so ga 
čez čas spet ustavili. Tudi 
tokrat je poskušal pobegniti, 
a mu ni uspelo. O svojem 
obnašanju je razmišljal v 
prostoru za pridržanje.

USODNA ROLA 
PAPIRJA

KRŠKO - V torek, 20. ja
nuarja, dopoldne so vozniki 
viličarjev v krškem podjetju 
ICEC, med njimi je bil tudi 
40-Ietni Miro Čosič, na to
vornjake nalagali po tono 
težke papirne role. Ob dvigo
vanju ene izmed rol je priče
la le-ta drseti iz objema 
klešč, zato jo je skušal Cosič 
zadržati, vendar gaje papir
na rola stisnila ob steber in 
zatem padla na tla. Poškodo
vanega voznika viličarja so 
odpeljali v bolnišnico v Bre
žice, kjer je zaradi hudih no
tranjih poškodb in krvavitev 
umrl.

Konkurenca 
od G7 zahteva 

pojasnilo
Slaba luč za vse

NOVO MESTO - Kot ka
že, je prispevek v zadnjem 
Dolenjskem listu z naslovom 
Delavci G7 opozarjajo na ne
pravilnosti povzročil precej 
razburjenja. Ne le v omenje
nem podjetju, katerega od
govor objavljamo na 14. stra
ni, pač pa tudi pri drugih 
podjetih na Dolenjskem, ki 
se ukvarjajo z varovanjem 
premoženja in ljudi. Vodstvo 
podjetja G7 Sektor Dolenj
ska je namreč prepričano, 
da za obtožbami, ki naj bi bi
le plod le enega ali dveh de
lavcev, stoji tudi konkurenč
no podjetje.

“Glede na izjave odgovor
nih G7 ostala tako prizade
ta podjetja za varovanje pre
moženja in oseb na Dolenj
skem pričakujemo pojasnilo, 
saj takšne izjave mečejo sla
bo luč na vse nas, nesoglas
ja v podjetju pa naj v G7 sa
mi uredijo in naj za to ne kri
vijo konkurence,” pravi di
rektor podjetja Protekt Jože 
Ribič, ki meni, da bi morali 
v G7 pojasniti tudi, kako so 
prišli do podatkov, kijih hra
ni ministrstvo za notranje 
zadeve. Sicer pa je Ribič po
vedal, je je Protekt leta 1996 
res vložil pritožbo zaradi G7, 
ki pa se ni nanašala na očit
ke iz prispevka v prejšnjem 
Dolenjskem listu, pač pa na 
kršitve zakona o tehničnem 
varovanju, saj podjetje G7 ni 
imelo licence za opravljanje 
teh del. Konkurenca od inš
pekcijskih služb, ki so konec 
leta opravile pregled poslo
vanja v G7, pričakuje tudi 
uradni odgovor o tem, kakš
ne nepravilnosti so našli, če 
so seveda jih.

T. G.

OB PRSTE
KRŠKO - Ponoči od ponedelj

ka na torek je 19-letni C. A. iz 
Krškega v ICEC v Krškem oprav
ljal nočno delo kot pomočnik na 
prečnem rezalnem stroju. Nekaj 
pred četrto zjutraj je hotel pretr
gati obrez na papirju, zaradi, 
česar je z levo roko segel med nož 
rezalnega stroja. Ker je z roko 
segel predaleč, mu je zgornji nož 
porezal prste.

ROM STRELJAL
KRŠKO - V torek, 20. januar

ja, ob 18. uri je 32-letni H. M. 
obvestil policiste, da ima 46-letni 
J. J. iz Straže pri Raki orožje brez 
dovoljenja in da je nekoliko prej 
z avtomatsko puško izstrelil štiri 
naboje. Policisti so se odpeljali v 
romsko naselje in odkrili strelca, 
ki je puško skril pri prijatelju.

Dolenjske zidanice praznila Romuna
Odkrita vlomilca v 23 zidanic in vikendov na območju Javorovice, Nove gore in Tolstega 
vrha - Romuna sta si v gozdu postavila bivak - Policisti so ju prijeli tik pred odhodom

NOVO MESTO - Od 16. do 21. januarja so na policijsko posta
jo Novo mesto in policijski oddelek Šentjernej kar deževaie pri
jave vlomov v brunarice, zidanice in vikende, vlomilci pa so s sami
mi vlomi povzročili več škode, kot so bili vredni odneseni pred
meti, saj so vlomilci odnašali predvsem hrano, pijačo, oblačila, 
svetila in orodje, s katerim so se lotevali novih objektov.

Občani so sprva prijavili 14 ilegalce, so se novomeški in
vlomov, policisti pa so na pod
lagi ugotovitev o ugotovljeni 
smeri vlomov pozivali občane, 
naj preverijo svoje objekte. 
Tako se je dodatno javilo še 9 
občanov, preiskave pa so poka
zale, da je bilo v vseh 23 objek
tov skozi okna in vrata vlom
ljeno na enak način. Policisti in 
kriminalisti so hitro stopili v 
akcijo in blokirali del območja 
Gorjancev. Prvi poskus s slede
njem psov zaradi dežja ni bil 
uspešen, drugi pa je bil. / 

Psi so može v modrem pelja
li v gozd, kjer je bil narejen bi
vak. V njem so odkrili pravo 
skadišče ukradenih predmetov 
in dva Romuna, stara 19 in 29 
let, ki sta bila namenjena v Ro
munijo. Zaradi suma, da gre za

šentjernejski policisti povezali 
s hrvaškimi varnostnimi organi, 
ki so potrdili, da so pred časom 
obravnavali migracijsko skupi
no sedmih Romunov. Ti so se v 
24 urah, kolikor časa so imeli za 
vrnitev, razkropili, da bi manj 
opazno potovali v Italijo. Dva 
sta prečkala zeleno mejo na 
Gorjancih, policisti pa so ju 
dobili tik pred odhodom in s 
tem preprečili nadaljnje vlam
ljanje, saj sta bila brez premo
ženja.

Kot je na torkovi novinarski 
konferenci povedal komandir 
policijske postaje Novo mesto 
Franc Prašnikar, so policisti na 
15 kilometrih zelene meje, ko
likor je spada pod njihovo 
policijsko postajo, lani obrav-

• Kot kaže, bo kmalu razreše
na tudi serija vlomov v stano
vanja v novomeških blokih. 
Policisti so namreč na-sledi 
širše organizirani skupini, v 
katero sta vpletena celo dva 
otroka.

navali 49 ilegalcev. Oba osum
ljenca sta v preiskovalnem 
zaporu.

T. GAZVODA

Franc Prašnikar
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Krka trdno med velikimi štirimi
Košarkarji novomeške Krke Ljubljančanom niso pustili upanja - Krčani z Unionom 
Olimpijo hrabro le na začetku - Krka po sinočni tekmi še trdneje na četrtem mestu

SPET SESTRI 
SILVESTER

TREBNJE - Badmintonski klub 
Tom z Mirne je v soboto, 24. janu
arja, v telovadnici trebanjske osnov
ne šole pripravil prvi letošnji državni 
turnir za igralce do 13. leta, na kate
rem je nastopilo 30 dečkov in 26 
deklic iz Slovenije in po dogovoru o 
sodelovanju med zvezama sosednjih 
držav tudi iz Hrvaške. Po pričako
vanju sta imeli med dekleti glavno 
besedo sestri Silvester: z 2:1 (11:2, 
9:12,11:5) je Urška v finalu prema
gala Špelo. Tretje mesto je osvojila 
hrvaška prvakinja Maja Šaver. Od 9. 
do 12. mesta sta se uvrstili Katja 
Strmole in presenetljivo tudi Tre- 
banjka Katarina Grmovšek. Med 
fanti nista nastopila poškodpvani 
Grega Skerbiš in Blaž Holc, tako da 
Mirnčani niso imeli nikogar med 
najboljšimi osmimi, zmagal pa je 
hrvaški up Neven Rihtar. Turnir je 
veljal tudi za slovensko jakostno 
lestvico, na kateri sta med dekleti 
tako kot lani tudi letos na vrhu 
Urška in Špela Silvester.

NOVO MESTO, KRŠKO - Košarkarjem novomeške Krke gre vse bolje 
in kot za stavo zmagujejo tudi na gostovanjih. Tokrat je bil njihova žrtev 
ljubljanski Slovan, izdatna zmaga nad moštvom s Kodeljevega pa je 
Novomeščane še bolj utrdila na četrtem mestu prvenstvene lestvice, ki ga 
je uprava kluba pred začetkom sezone sicer načrtovala, a so se take napove
di marsikateremu poznavalcu slovenske košarke zdele preoptimistične. 
Krčanom žal ne gre tako dobro, proti Unionu Olimpiji, ki sojo še pred 
dvema letoma na domačem parketu premagovali kot za šalo, pa so tokrat 
izgubili s 49 točkami razlike.

Novomeščani so že v uvodnih 
minutah poskrbeli, da od napoveda
nega izenačenega srečanja v dvora
ni na Kodeljevem ni bilo nič. Že po 
nekaj minutah so namreč vodili z 
desetimi točkami razlike, ob polčasu 
pa je razlika narasla že na 22 točk, 
kar je tekmo, ki so si jo ogledali tudi 
številni novomeški ljubitelji košar
ke, naredilo precej nezanimivo. 
Čeprav so Novomeščani na začetku 
drugega polčasa brez Smodiša ne
koliko popustili, zmaga Krke ni 
prišla pod vprašaj, največje vodstvo 
pa so Novomeščani dosegli dve 
minuti pred koncem srečanja, ko so 
vodili s 23 točkami razlike. V 21. 
kolu so Novomeščani, ki so že ves 
januar v izvrstni formi, doma igrali 
z Idrijo, ki je letos očitno v precejšnji 
krizi in je s Krko izgubila že na 
domačem parketu, tako da se za 
četrto mesto ni bati. Dokaz, da je 
Krka trdno usidrana med velike 
štiri, je tudi razlika med danimi in

BRŠUINČANI NA GOLTEH - Petošolci bršljinske osnovne šole so letos, 
kot je že v navadi, zimovali na Golteh, kjer so se prejšnji teden zamenjali 
z učenci novomeške osnovne šole Center. Šolo v naravi je več kot le 
smučarski tečaj, saj imajo otroci poleg petih ur smučanja dnevno še dve 
uri pouka, ki je seveda prilagojen razmeram zimskega bivanja v naravi. 
Smučarski del šole v naravi so zaključili s tekmovanjem, družabni del pa 
z zaključni večerom, zabavo in kvizom, na katerem so pokazali, kaj vse so 
se naučili v šoli na Golteh. Žal jim letos vreme ni bilo naklonjeno, saj je 
snega manj, poleg tega pa je prve tri dni smučanje motil močan veter. Na 
sliki: delo na snegu so učitelji zabeležili tudi na magnetni trak šolske 
videokamere. (Foto: I. V)
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V Inlesu Troha namesto Šibile
Čeprav so jesenski del prvenstva Ribniški rokometaši končali 

s štirimi porazi, niso obupali - Bolj sproščena igra

RIBNICA - Po odhodu dose
danjega trenerja ribniških roko
metašev dr. Marka Šibile, ki se je 
z Inlesom razšel ob koncu jesen
skega dela sezone, je vodstvo klu
ba začelo iskati njegovega nasled
nika. Potem ko so vabilo odklonili 
ribniški trenerji, ki trenutno dela
jo v Grosupljem in Škofji Loki, je 
sredi januarja predsednik kluba 
Pavle Hočevar uradno sporočil, 
da bo rokometaše Inlesa v nada
ljevanju prvenstva vodil lanski 
Sibilin pomočnik Borut Tfoha.

Borut H-oha slovenski roko
metni javnosti ni neznan, saj je do 
poškodbe pri padcu z motorjem 
veljal za enega najbolj obetavnih 
mladih igralcev. Kasneje je sku
paj z Dušanom Andoljškoni ne
kaj časa‘delal kot rokometni sod-

Borut Troha

nik, pred dvema letoma pa je 
oživil rokomet v Sodražici, ki zdaj 
uspešno tekmuje v nižjih ligah. 
Precej izkušenj je nabral lani, ko 
je bil pomočnik Šibile, po nje
govem odhodu pa se ni bal usesti 
se na vročo Inlesovo trenersko 
klop kot prvi trener.

“Za igralce ni bilo počitka, saj 
smo s pripravami začeli takoj po 
novem letu. Čeprav nismo vede
li, kdo bo novi trener, smo delali 
nemoteno. V začetku smo name
nili posebno pozornost telesnim 
sposobnostim, prejšnji teden pa 
smo začeli vaditi tudi z žogo. 
Vzdušje med igralci je dobro, saj 
se zavedajo odgovornosti in po
membnosti vsake tekme v nada
ljevanju prvenstva”, je povedal 
novi trener Inlesa Borut Troha.

Do prve tekme nadaljevanja 
prvenstva v Ajdovščini čakajo 
Ribničane prijateljske tekme z 
Lisco, Jadranom in morda tudi s 
Tfebnjem. TVener Tloha bo do 
tedaj največ pozornosti posvetil 
taktiki. V precej šablonsko igro 
želi vnesti več sproščenosti, saj 
meni, da so bili igralci v jesenski 
sezoni preveč togi in počasni. 
"Prvo mesto me ne obremenjuje, 
čeprav si ga vsi želimo. V jesen
ski sezoni so vodilna moštva 
nanizala nekaj porazov, kar po
meni, da še vedno ni vse odloče
no. Za nas bosta izredno po
membni tekmi v Ajdovščini in 
proti Rudarju v Ribnici. Če iz
tržimo štiri točke, se nam bodo 
vrata 1. lige odprla na stežaj,” je 
še povedal TVoha.

M. GLAVONJIČ

prejetimi koši +160, saj imajo le 
štiri prvouvrščena moštva pozitivno 
razliko, petouvrščeni Helios pa je 
dal kar 80 košev manj, kot jih je pre
jel.

Pred manj kot dvema letoma je

turk med sestnajst
NOVO MESTO - Na dvoran

skem državnem prvenstvu v tenisu 
za igralce do 18. leta, kije bilo od 21. 
do 26. januarja v Čelju, je večina 
mladih igralcev teniškega kluba 
Krka Novo mesto svoj nastop kon
čala že v kvalifikacijah, kjer so iz
padli Tomaž Kastelec, Maj Jožef in 
Tomaž Budja. Nikola Maljkovič je v 
prvem krogu glavnega turnirja po 
dobri igri s 6:7 in 2:6 izgubil z 
Jovanovičem iz Ljubljane, medtem 
ko se je Blaž Tlrrk uvrstil v drugi 
krog oziroma med 16 najboljših, 
kjer je s 0:6 in 4:6 izgubil s prvim 
nosilcem turnirja Ogrincem iz 
Domžal. Med dekleti se je Aleša 
Šantelj iz kvalifikacij prebila na 
glavni turnir, kjer je izpadla v prvem 
krogu.

LANA TUDI DRUGIČ
NOVO MESTO - Na drugem 

veleslalomu za pokal centralne 
regije je po zmagi na prvi tekmi med 
cicibani Grega Plantan tokrat os
vojil drugo mesto, Marko "Ravnikar 
je bil šesti in Marko Knafelc sedmi. 
Med cicibankami je že drugič zma
gala Lana Grandovec, Ema Lapaj
ne je bila četrta in Tea Kos peta.

POSAVCEM ŠE VEDNO 
NE GRE

BREŽICE - V sobotnem 7. krogu 
prve državne lige v streljanju z 
zračno pištolo sta oba posavska 
prvoligaša doživela nova poraza in 
sta tako v boju za ohranjanje mesta 
v družbi najboljših v vedno težjem 
položaju. Res pa je, da sta imela oba 
za nasprotnika objektivno boljši 
moštvi in da so strelci SK Kruno 
Brežice nastopili brez svojega naj
boljšega moža Roberta Ferenčaka. 
Pa še ena zanimivost. Sevničani in 
Brežičani so v soboto dosegli po
vsem enaka izida, 1618 krogov. Re
zultata: Mrož (Velenje) - Kruno 
Brežice 1678:1618 (Sabadoš 544, 
Krošelj 542, Pavlovič 532), Kopa- 
čevina - Heroj Marok (Sevnica) 
1652:1618 (Tbmše 556, Ajster 535, 
Ognjenovič 527). Na lestvici še 
naprej vodi ljubljanska Olimpija, za 
katero še naprej odlično strelja 
Brežičan Robert Kranjc, ki je še 
vedno v igri za skupno zmago med 
posamezniki, Kruno Brežice so 
zdrsnile na deseto mesto, Sevničani 
pa so dvanajsti, zadnji.

E. S.

VESNA KRŽAN 
ČETRTA

KRANJ - V Kranju je v nedeljo 
potekal turnir tretjega kroga držav
ne lige v streljanju z zračnim orož
jem za mlajše mladince. V discipli
ni standardna zračna puška so mla
di strelci Kruna Brežice dosegli 
osmo mesto in tako osvojili svoje 
prve letošnje ekipne točke. Nekoli
ko slabše jim je šlo v posamični 
konkurenci, kjer je Edi Zakovšek, ki 
je po dveh krogih zasedal solidno 
deveto mesto, tokrat ostal brez točk. 
Zato pa je toliko bolj na svojem 
prvem nastopu z zračno pištolo pre
senetila 13-letna Vesna Kržan (Kru
no Brežice), ki je le za eno mesto 
zgrešila bronasto kolajno, solidno 
pa je z osmim mestom krst prestala 
tudi njena vrstnica Anita Rancinger. 
Rezultati - zračna puška ekipno: 1. 
Tolmin 1109, 2. Postojna 1067, 3. 
Tabor Ježica 1050, ...8. Kruno Breži
ce 962; - posamezno: 1. Fajdiga 
(Postojna) 384, 2. Oražem (Por
torož) 382, 3. Ličer (Tolmin) 
379,...17. Edi Zakovšek (Kruno 
Brežice) 351, 20. Gašper Arh (Le
skovec), 25. Iztok Zakovšek (Kruno 
Brežice) 340, ...29. Kristjan Šumej 
(Leskovec) 334, ...38. Gregor Lapuh 
(Kruno Brežice) 271; - mlajše mla
dinke, zračna pištola: 1. Muhvič 327, 
2. Konečik 315, 3. Gjerek (vse 
Moris) 311,4. Vesna Kržan (Kruno 
Brežice) 294, ...8. Anita Rancinger 
(Kruno Brežice) 245. (E.S.)

bilo srečanje med takratnima Smel
tom Olimpijo in Interieijem Krškim 
pravi derbi, ki so ga krčani kar ne
kajkrat tudi dobili, zadnjo soboto pa 
je bilo srečanje med Unionom 
Olimpijo in Krškim kot igra mačke 
z mišjo. Mladi Krčani so se v uvod
nih minutah srečanja sicer hrabro 
upirali evropskemu poklicnemu 
moštvu iz Ljubljane, a je bila v nada
ljevanju razlika v višini, kakovosti in 
izkušnjah le prevelika.

SIMON PETROV je preudarno 
vodil Krko do izdatne zmage in ob 
tem dosegel 13 točk.

sitni ii imju siinim
KOŠARKA

I. A-liga, 20. kolo - SLOVAN : 
KRKA 59:75 (22:44); KRKA: 
Jevtovič 21, S. Petrov 13, Smodiš 
17, Plevnik 12, Stevič 12; SLO
VAN: Lerič 19, Djurkovič 10, 
Maravič 9 itd.
KRŠKO : UNION OLIMPIJA 
59:108 (29:49); KRŠKO: Ogorevc
II, Sambol 2, Krajcar 17, Božič 2, 
Černelič 5, Vukič 22; UNION 
OLIMPIJA: Jurkovič 24, Tušek 
21 itd.
LESTVICA: 1. Union Olimpija 
38, 2. Pivovarna Laško 38, 3. 
Kovinotehna Savinjska 34, 4. 
Krka 32,5. Helios 30,6. Postojna 
30... 12. Krško 21.
V 21. kolu je Krka sinoči igrala 
doma z Idrijo in Krško v gosteh s 
Slovanom.

ODBOJKA
1. A-liga, moški, 4. kolo 2. dela -
ŽUŽEMBERK: FUŽINAR 0:3 
(-5, -10, -6);
LESTVICA: 1. Salonit 8,2. Fuži- 
nar 8,3. Gradis 6,4. OUmpija4,5. 
Pomgrad 4, 6. Kamnik 2, 7. Bled
0, 8. Žužemberk 0.
1. A-liga, ženske 3. kolo 2. dela - 
ZAVAROVALNICA MARI
BOR LJUTOMER : TPV NO
VO MESTO 1:3 (1, -10, -10, -10); 
4. kolo 2. dela - TPV NOVO 
MESTO : B&L UTRIP PRE
BOLD 3:0 (4,9, 9);
LESTVICA: 1. Sobota 6, 2. In- 
fond Branik 6 (obe ekipi imata 
tekmo manj), 3. TPV Novo mes

to 6,4. Kemiplas Koper 4,5. Krim 
4, 6. ZM Ljutomer 2, 7. Marsel 
Ptuj 2, 8. B&L Utrip Prebold 0.
V 5. kolu bodo Novomeščanke ig
rale v gosteh s sedmouvrščenim 
ptujskim Marselom.
1. B-liga, moški, 4. kolo 2. dela - 
KRKA NOVO MESTO : TER
MO LUBNIK 3:0 (6,1,4) 
LJUTOMER: KOČEVJE 3:0 (9, 
13,11)
LESTVICA: 1. Krka 8,2. Šoštanj 
6, 3. Granit 6... 7. Kočevje 2 itd.
V 5. kolu se bosta Krka in Kočev
je pomerila v Kočevju.

NAMIZNI TENIS 
1. liga, moški, 10. kolo - KRKA 
NOVO MESTO : MAXIMAR- 
KET OLIMPIJA (neodigrano). 
LESTVICA: 1. Selda Pack Pre
serje 20,2. Moravske Toplice So
bota 16, 3. Maximarket Olimpija 
(tekma manj) 14,4. Radlje 12,5. 
Krka (tekma manj) 12 itd.

ROKOMET
Četrtfinale slovenskega pokala, 
prve tekme: TREBNJE : CELJE 
PIVOVARNA LAŠKO 23:30 
(11:14); TREBNJE: Papež 3, 
Blagojevič 8, Stojakovič 5, Šavrič 
3, Zarabec 1, Žitnik 1, Gradišek 
2; CELJE PIVOVARNA LA
ŠKO: Puc 7, Šerbec 6, Pungartnik 
5 itd.
ANDOR: AFP DOBOVA 27:21 
(10:10); AFP DOBOVA: Dapo 2, 
Begovič 4, Simonovič 9, Bogovič 
1, Ocvirk 1, Deržič 2, Kranjčič 1, 
Sladič 1.

V

Žužemberk še brez osvojenega niza
Suhokranjci si prvo zmago obetajo v soboto v Kamniku - Odbojkarice TPV-ja v Ljutomeru 

v prvem nizu osvojile le točko, v nadaljevanju pa zlahka - Krka v l.B-ligi kot ekspresni vlak

ŽUŽEMBERK - Odbojkarji Žužemberka še naprej lomijo zobe na trdi 
skorji prvoligaškega kruha. Tokrat so imeli v gosteh v prvem delu sezone 
zagotovo  najmočnejše moštvo v državi, ravenskega Fužinarja, letošnjega 
pokalnega zmagovalca. Proti tako močnemu nasprotniku niso mogli iztržiti 
več kot časten poraz. Povsem drugače je bilo v soboto v novomeški športni 
dvorani, Iger so se ntgprej novomeški odbojkarji poigrali s Škofjeločani, 
kasneje pa so dekleta svojo moč dokazala v dvoboju s odbojkaricami iz 
Šempetra.

Žužemberčani, novinci v l.A- 
odbojkarski ligi, priložnost za prvo 
prvoligaško zmago še čakajo, saj jim 
je žreb na začetku namenil štiri 
najmočnejša moštva. Že na zadnji 
tekmi s Fužinaijem so se Suhokranj-

Brulca razveseljuje čedalje boljša 
igra Vlatka Petkoviča, saj njegovo 
moštvo v soboto, 31. januarja, čaka 
izjemno pomembno srečanje v 
Kamniku, s tamkajšnjim istoimen
skim moštvom, ki je Suhokranjcem 
neposredni tekmec za obstanek v 
ligi. Na tekmo vabijo tudi svoje 
navijače, za katere so pripravili 
brezplačen avtobusni prevoz. Avto
bus bo z žužemberškega trga odpe
ljal ob petih popoldne.

Novomeščanke so sredi tedna ig
rale zaostalo tekmo tretjega kroga 
v Ljutomeru, kjer sojih domačinke 
v prven nizu močno presenetile, saj 
jim je uspelo dobesedno vse, kar so 
si zamislile, TPV-jevkam pa je uspe
lo osvojiti eno samo točko. K sreči

so se odbojkarice TPV-ja v nadalje
vanju tekme le zbrale in zmagale s 
3:1. Precej lažje delo so imele v so
boto na tekmi novinkami v ligi, 
odbojkaricami B&L Utrip Prebold, 
ko je trener Bojan Vernig lahko dal 
priložnost tudi igralkam s klopi, 
Katji Vernig, Thmari Podolski ter 
mladima Snežani Rajak in Ana
staziji Muhič. Uidi v petem krogu 
Novomeščanke ne bi smele imeti 
težav, saj se bodo pomerile s pred- 
zadnjeuvrščeno ekipo l.A-lige ptuj
skim Marselom.

Odbojkarjem novomeške Krke 
gre v l.B-ligi zelo dobro, saj se z 
vsemi nasprotniki tako rekoč po
igravajo. Tako je bilo tudi v soboto, 
ko proti škofjeloškemu Termu Lub
niku v prvem nizu vodili že s 14:0, a 
so v zaključku nekoliko popustili in 
gostom dovolili doseči šest zapored
nih točk, česar pa si v drugem in 
tretjem nizu niso dovolili. Uidi tre
ner Bojan Jaklič je dal tokrat prilož
nost stopiti na igrišče vsem igral- 
cem. L y

USPEŠEN BLOK - Kapetanka 
TPV-ja Alenka Ostroveršnik in prva 
igralka ekipe Jana Vernig sta neiz
kušenim gostjam takole blokirale 
številne udarce. Prav izkušne novo
meške vrste največ pripomorejo, da 
ekipa TPV-ja ne niha v igri tako, kot 
se ji je to dogajalo pred leti. (Foto: 
I. V.)

ci precej boljšemu in bolje plačane
mu moštvu dobro upirali, predvsem 
v drugem nizu, ko so vodili s 5:1 in 
sojih gostje ujeli pri 8:8, tudi neko
liko s sodniško pomočjo pa so ta niz 
Ravenčani dobili s 15:10. Trenerja

NA SVETI PETER

NOVO MESTO - Planinsko dru
štvo Matica Novo mesto vabi na 
planinski izlet na 888 m visoki Sv. 
Peter, ki bo v soboto, 7. februarja. 
Odhod avtobusa s parkirnega pro
stora nasproti novomeške avto
busne postaje bo ob pol osmih, od 
koder sc bodo planinci z osebnimi 
avtomobili napotili čez Stražo do 
Podgozda. Hoje je za štiri ure. Pri
javite se lahko do 5. februarja po 
telefonu (068) 323-862 pri Rezki 
Moretti, ki vam bo o izletu poveda
la še kaj več.

v

Šport iz Kočevja in Ribnice
• RIBNICA - Na 2. tekmi spom
ladanske sezone v prvi ligi so 
rokometašice Gramiza mnogo 
težje, kot so pričakovale, prema
gale zadnjeuvrščeni Mlinotest iz 
Ajdovščine. Kočevke so pokazale, 
kako proti najslabši ekipi v ligi ne 
bi smele igrati, saj so bile izredno 
neučinkovite v napadu, za name
ček pa so pokazale najslabšo igro 
v obrambi doslej. V prvih desetih 
minutah so zastreljale tri sedem
metrovke. Potem ko je bil izid kar 
petnajstkrat izenačen, so gostitel
jice prišle do zmage 30 sekund 
pred koncem tekme. Mira Dra- 
gičevič je s sedemmetrovko doseg
la zmagoviti zadetek in v zadnji 
sekundi še enega. Kočevske so se 
z zmago približale petemu mestu, 
v prihodnjem krogu pa bodo ig
rale v Piranu.
• KOČEVJE - Na predzadnji 
tekmi prvenstva 2. slovenske 
košarkarske lige skupina - zahod 
so igralci Snežnika v Kočevju 
premagali Portorož 108:83 in si 
tako bržkone zagotovili obstanek. 
Kočevci so odigrali eno boljših 
tekem doslej. Gostov ni mogla 
rešiti visokega poraza niti conska 
obramba, saj je imel Snežnik več 
kakovostnih posameznikov.
• KOČEVJE - S spomladanskim 
delom prvenstva so začeli tudi ig
ralci namiznega tenisa v 2. ligi. 
Kočevski Melamin je prvo tekmo 
odigral v Križah pri TVžiču in 
izgubil z 0:7. Drugo srečanje je 
kočevska trojica Gregor Vidmar, 
Andrej Novak in Marko Mlakar 
odigrala v Škofji Loki, kjer so

zgubili z 2:5. To tekmo bi lahko 
dobili, a so pri izidu 2:2 izgubili že 
dobljeno srečanje.
• KOČEVJE - V 18. krogu prve 
B odbojkarske lige so igralci 
Kočevja v Ljutomeru izgubil z 
0:3. Klonili so v igri na mreži in 
zaradi napak pri sprejemu žog v 
odločilnih trenutkih.
• KOČEVSKA REKA-Ob kon
cu tedna so bili zelo uspešni tudi 
strelci Morisa iz Kočevske Reke. 
Člani so sicer izgubili tekmo 7. 
kroga prve lige v streljanju s stan
dardno zračno pištolo proti Slo
venskim Konjicam 1545:1667, a 
so bile zato uspešne ml. mladin
ke, ki so v 7. krogu 3. lige v stre
ljanju s standardno zračno puško 
premagale Grosuplje s 1659:1622. 
Mladinke so nastopile tudi na 
tekmi v Kranju in osvojile 1. me
sto. Na prva tri mesta so se uvr
stile: Alenka Muhvič, Simona 
Konečnik in Andreja Gjerek.
• KOČEVJE - Kegljači Kočevja 
so povsem izgubili prvenstveno 
tekmo v 2. ligi proti ekipi Adria 
Convert z 0:8 (5272:4884). Ko
čevci so igrali brezvoljno, tako da 
je zmaga gostiteljev več kot za
služena.
• RIBNICA - Ob koncu tedna je 
bil vnovič uspešen ribniški triat
lonec Damjan Kromar. Na nje
govi drugi letošnji tekmi NA 
evropskem pokalu v zimskem tri
atlonu v Avstriji je med 80 tek
movalci iz 14 držav zasedel 9. 
mesto in si tako osvojil nove točke 
evropskega pokala.

M.GLAVONJIČ
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Iz KS Kostel
TURNIR TROJK - Na ne

davnem turnirju trojk v košar
ki, ki ga je organiziralo Turi
stično športno društvo Kostel, 
je zmagala ekipa Klukševe 
bombe iz Kočevja, drugo me
sto pa je zasedla ekipa Inleko 
iz Kočevja. Ti dve ekipi nena
vadnih imen sta bili tudi nagra
jeni.

SLABO VREME, SLABA 
CESTA - Obkolpska cesta od 
Petrine do Mirtovičev po slo
venski strani Kolpe je slabo 
vzdrževana, saj ob slabem vre
menu pada na cesto kamenje 
in ovira promet. Prihaja tudi 
do pravih plazov peska, ka
menja in snega, in to najpogo
steje na območju Sv. Ane. Vse 
to je nevarno za promet. To 
nevarnost skušajo sicer odgo
vorni odstraniti s postavlja
njem škarp, vendar dela pote
kajo (pre)počasi.

OB PETKIH REKREACI
JA - Vsak petek ob 18. uri je v 
telovadnici osnovne šole v Fari 
rekreacija za člane domačega 
turistično-športnega društva. 
Udeležujejo se je tako člani 
športnih sekcij društva kot tudi 
rekreativci.

Krka Telekom si obeta nastop na Giru!
Novomeški kolesarski klub Krka Telekom ima za letos visoke cilje ■ V moštvu poleg Slovencev še pet Italijanov, najboljši Hrvat in najboljši Bolgar -

Sandi Papež že trenira obetavno moštvo mlajših mladincev _______________________ ___________

Prva naloga poklicnega kolesarskega moštva Krke Telekoma so letos 
kljub vsemu predvsem najvišja mesta na domačih dirkah - Po Sloveniji, na 
tekmovanjih za veliko nagrado Krke, Kranja, Ptuja in seveda na državnih 
prvenstvih. Tretjino petnajstčlanskega moštva tvorijo Italijani, pravih 
Novomeščanov pa je v moštvu šest. Z italijanskim pokroviteljem firmo STM 
si obetajo celo nasto na Giru, sicer pa bodo nastopali tudi na dirkah prve 
kategorije svetovnega pokala. Moštvo do 23. leta bodo čez dve leti oblikovali 
iz Sandijeve 22-članske četice mlajših mladincev.

lanski zmagovalec
NOVO MESTO - Na prvem le

tošnjem hitropoteznem turnirju 
šahovskega kluba Novo mesto je 
zmagal lanski skupni zmagovalec 
mojstrski kandidat Marjan Kastelic, 
drugi je bil Robert Rudman in tretji 
gost iz Grosuplja Vojko Srebrnič. 
(R. R.)

PRVENSTVO
TREBNJEGA

NOVO MESTO - Na kegljišču 
Vodnjak v Novem mestu se je s fi
nalnim nastopom končalo 15. od
prto prvenstvo Trebnjega v keglja
nju. Zmagala je Bernarda Žvikart iz 
Slovenj Gradca (790), druga je bila 
Angelca Žafran iz Kočevja (186) in 
tretja Majda Rapanšek iz Slovenj 
Gradca (781). Naslednja štiri mesta 
so zasedle trebanjske kegljavke 
Flisarjeva, Zupančičeva, Rifljeva in 
Vebrova.  (N. G.)

TOPLIČANI SI 
OBETAJO

DOLENJSKE TOPLICE - Ko
maj 13-letna Nina Šimunič, hči 
nekdanjega prvaka in rekorderja v 
troskoku Milana Šimuniča, članica 
atletske sekcije Dolenjske Toplice, 
je na državnem prvenstvu za pio
nirke 24. januarja v Celju z novim 
rekordom v skoku v daljino (533 
em) osvojila drugo mesto. Po treh 
letošnjih zmagah topliških atletov 
na mednarodnih mitingih je to za
nje prva uradna medalja na držav
nih tekmovanjih. Atleti Dolenjskih 
Toplic, ki so se na zimsko sezono 
Pripravljali v Združenih državah 
Amerike in na Madžarskem, si pre
cej obetajo od državnih prvenstev, 
Id bodo naslednji teden v Ljubljani 
m Novi Gorici. (M. Š.)

PO PRVEM KROGU
ČRNOMELJ - Po prvem krogu 

Posamičnega prvenstva OKS v Ka
nižarici med mladinci vodi domačin 
Tomislav Bojič, med kadeti je naj
bolje začel Novomeščan Uroš Brulc 
'n pri kadetinjah članica trebanj- 
sltega Mercatorja lrcyia Goleš. Med 
najmlajšimi po posameznih starost
nih skupinah vodijo Davor Ljubcn- 
ko, Nensi Modrinjak, Mirjana Mila- 
dič in Sandra Stevanovič (vsi Ru
dar). (N. G.)

SMUŠČIŠA SAMEVAJO
RIBNICA - Ribniški in sodraški 

Smučarji so se vso jesen načrtno 
Pripravljali za zimo, ki je letos še 
vedno zelena. Člani SK Sodražica so 
v Izbirju podaljšali smuščišče, ob
novili infrastrukturo, tehnično 
Usposobili vlečnico, uredili tekaške 
Proge. Pred leti so napeljali elektri
ko za nočno smuko. Zelo dejavni so 
bili tudi člani SK Ribnica, ki je ok
tobra oživil delovanje. V Danah pri 
Ribnici so posodobili smučišče, pri
pravili tekaške proge za vse starosti, 
Posodobili skakalnico v Sajevcu, 
načrtujejo organizacijo smučarskih 
tečajev in še kaj. Smučarjem je pri
sluhnila tudi občina, ki je za obe 
Smučišči kupila teptalca snega.

Zakaj med poklicna 
moštva?

Vzroki za novomeško odločitev, 
da svoje člansko vrsto preoblikuje v 
poklicno moštvo, tičijo v odločitvi 
mednarodne kolesarske zveze, da 
postavi nov sistem kategorizacije 
tekmovalcev, tako da so sedaj kole
sarji razdeljeni v dve kategoriji - 
elite in do 23. leta. Kategorijo elite 
potem naprej delijo na takoimeno- 
vane TT (trade team oziroma po
klicno moštvo) kolesarje, ki imajo 
podpisane posebne poklicne po
godbe, in na amaterske kolesarje, ki 
naj bi načeloma ne imeli podpisanih 
pogodb in jim kolesarjenje ne bi bilo 
glavni vir zaslužka.

V času združevanja amaterskega 
in poklicnega kolesarstva so tudi v 
kolesarskem društvu Krka začeli 
razmišljati, kako naprej. Vsak vr
hunski tekmovalec, kar so Krkini 
kolesarji med amaterji bili, si želi 
napredovati, se primerjati z naj
boljšimi na svetu oziroma nastopati 
na največjih tekmovanjih. To jim 
danes v kolesarstvu omogoča le sta
tus poklicnega kolesarja. V prime
ru, da se ne bi odločili za poklicno 
moštvo, bi iz kluba nekaj najboljših 
kolesarjev prej ali slej odšlo v druga 
poklicna moštva, saj so nekateri že 
imeli ponudbe za podpis pogodbe. 
Razlog za ustanovitev poklicnega 
moštva je bil med drugim tudi 
možnost, da se na ta način pridobi
jo tudi pokrovitelji iz tujine, saj je 
pri nas vse težje priti do pokrovitelj
skega denarja. Predvsem je novo
meško moštvo na ta način že lani 
prišlo do kakovostnih koles in druge 
opreme, kije amaterjem tuji proiz
vajalci ne bi dali zastonj.

Seveda so obstajali tudi razlogi 
proti taki odločitvi. Tako so tekmo
valci, ki še niso dopolnili 24 let, po 
podpisu poklicne pogodbe uvrščeni 
v razred elite in kot poklicni kole
sarji niso mogli nastopiti na sre
dozemskih igrah. Do zadnjega tre
nutka je bil vprašljiv tudi njihov na
stop na evropskem prvenstvu za 
kolesarje do 23. leta, ki je lani še 
ostalo odprto tudi za mlade poklic
ne kolesarje.

Na nekatere težave so v klubu 
Krka Telekom, kot se je novomeško 
kolesarsko društvo preimenovalo 
po prihodu novega glavnega pokro- 
vitelja, naleteli tudi pri sestavi 
moštva. Po pravilih mednarodne 
kolesarske zveze UCI je moralo biti 
v moštvu najmanj polovico Sloven
cev. Obenem so pri sestavi moštva 
želeli v svojih vrstah dati prostor 
vsem najboljšim slovenskim kole
sarjem, predvsem pa so želeli, da bi 
tako v domačem klubu ostali vsi 
najboljši dolenjski kolesarji. Tako so 
v moštvo poleg novomeških kole
sarjev že lani povabili Borisa Pre
mužiča, Igorja Kranjca, "Bideja Va
ljavca in Valterja Bončo. Žal so bili 
prepozni, saj so vsi ti tekmovalci 
razen Premužiča pred novomeško 
ponudbo že podpisali pogodbe z 
drugimi klubi. Kot kaže, se ta usme
ritev letos že uresničuje, saj sta se

(5* KRKNZDRAV1UŠČK
HOTELI OTOČEC ■sKj,

tokrat Novomeščanom pridružila 
odlična Rogova kolesarja Sašo 
Sviben, lanski državni prvak v vožnji 
na kronometer in v cestni vožnji, in 
edini slovenski kolesar, udeleženec 
olimpijskih iger v Atlanti in najboljši 
slovenski kronometrist zadnjih let 
Robert Pintarič.

Petnajst profesionalcev
V poklicnem kolesarskem mošt

vu Krka Telekom je pred začetkom 
sezone 15 kolesarjev. Poleg šestih 
Novomeščanov, Gorazda Štanglja, 
Bogdana Finka, Boštjana Mervarja, 
Milana Eržena, Uroša Murna in 
Branka Filipa, je v moštvu še sedem 
tujcev in že omenjena bivša člana 
ljubljanskega Roga. Med tujci je ob 
lanskem bolgarskem prvaku v cest
ni vožnji in vožnji na čas Pavlu 
Šumanovu in najboljšemu hrvaške
mu kolesarju Vladimirju Miholjevi- 
ču, ki sta nastopala za Krko že prej, 
v moštvu še pet Italijanov. Ivan 
Quaranta, Marino Beggi, Claudio 
Ainardi, Roberto Bianchini in Pas- 
quale Santoro. Razen mladega obe
tavnega Specialista za Sprint 23-let- 
nega Quarante, kije zadnji dve leti 
tekmoval za znano poklicno moštvo 
Polti, so vsi ostali italijanski kolesarji 
novinci v druščini poklicnih kole
sarjev. Vzrokov za vključitev tujcev 
v moštvo je več. Kot prvega velja 
omeniti, dav Sloveniji ni dovolj tako 
dobrih kolesarjev, da bi bili sposob
ni najtežje etapne dirke odpeljati do 
konca in ob tem izdatno pomagati 
prvemu možu moštva. Vključitev

PORAZA
LESKOVČANOV

LESKOVEC - Strelci Leskovca 
so doma tesno izgubili derbi sed
mega kroga tekmovanja v 1. državni 
ligi. Prvouvrščebna Olimpija jih je 
premagala s 1754': 1741. Druga le- 
skovška ekipa je v tretji ligi s 
1929:1634 izgubila s Tolminom: V 4. 
krogu pionirskega državnega prven
stva so mladi leskovški strelci v 
Kranju zasedli drugo mesto.

PORAZ Z REKORDOM
ČRNOMELJ - Kegljači črnoma

ljskega Rudarja so tesno s 3:5 
(5227:5340) izgubili tekmo v Litiji, 
čeprav so dosegli rekordni ekipni 
izid, osebni in regijski rekord pa je 
z 955 podrtimi keglji dosegel tudi 
Željko Goleš. (N. G.)
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Mirko Fifolt, direktor kolesarskega 
kluba Krka Telekom, ima letos ve
like načrte.

Italijanov v moštvo poleg ostalega 
odpira moštvu Krke Telekoma itali
janski sponzorski trg. Tako je zelo 
pomemben pokrovitelj moštva pos
talo tudi znano italijansko špedicij- 
sko podjetje STM, kije med drugim 
tudi pokrovitelj dveh etap Gira, s 
čimer se odpirajo vrata za nastop na 
drugi največji etapni dirki tudi 
Novomeščanom, ki pa že imajo tako 
rekoč zagotovljen nastop na četrti 
največji etapni dirki na svetu Po 
Portugalskem. STM bo financiral 
tudi priprave novomeških kole
sarjev februarja in marca v Rimini
ju.

Prvi mož moštva bo 
Štangelj

Kljub odličnim tujcem v moštvu 
je prvi mož novomeške vrste še 
naprej domačin Gorazd Štangelj, ki 
pa se je moštvu Krke Telekoma 
priključil po učnem letu v najboljši 
italijanski amaterski ekipi Fior. 
Kolesarsko društvo Krka je namreč 
s tem italijanskim moštvom skleni
lo dogovor, da se Gorazd po enem 
letu v Italiji, ko naj bi čim bolje 
spoznal in se navadil na način dir
kanja v kolesarsko najbolj razviti 
deželi na svetu. Gorazd se je v Fio- 
ru izjemno izkazal, saj je bil takoj za 
predlanskim svetovnim prvakom do 
23. leta Figuerasom drugi najboljši 
član moštva in je zmagal na petih 
dirkah, skoraj redno pa se je uvrščal 
med prve tri. Vse to mu je prineslo 
kar nekaj konkretnih ponudb iz 
drugih poklicnih moštev, kar se zgo
di le redkim amaterjem, ki se mora
jo ponavadi za podpis prve poklic
ne pogodbe ponujati sami.

Kako je bilo lani?
V Krki Telekomu so lani nekoli

ko spremenili program priprav na 
sezono. Temeljne priprave so opra

vili pozimi na Kanarskih otokih, 
nadaljevali pa so v Istri. Že na 
začetku sezone je bilo videti, da so 
dobro pripravljeni, a na naslednjih 
dirkah niso imeli sreče. Najprej je 
zaradi smrti glavnega organizatorja 
odpadla močna etapna dirka na Si
ciliji, kar je precej porušilo njihove 
načrte. Potem so imeli težave s 
kolesnimi obroči, ki so se stalno 
kvarili. Prav ta okvara je Štanglju v 
odločilnih trenutkih na dirki po 
Bergamaškem preprečila odmeven 
uspeh. Temu so se pridružili številni 
padci in prometna nesreča, višek 
vsega pa je bil še zlom stegnenice 
Bogdana Finka.

Kljub smoli, kije fante spremlja
la tako rekoč ves čas, so v klubu po 
besedah direktorja moštva Mirka 
Fifolta za prvo leto v druščini po
klicnih kolesaijev lahko zadovoljni. 
Tekmovali so skupaj z nekaterimi 
izmed najboljših kolesarjev na 
svetu, večkrat so bili med ubežniki 
in dosegli tudi nekaj opaznih uvr
stitev, kot je na primer peto mesto 
Bedina na Giru del Trentino, dirki 
prve kategorije svetovnega pokala. 
Bedin je bil poleg tega tretji na eni 
izmed etap, Zati pa deseti v skup
nem vrstnem redu dirke po Berga
maškem. V zadnjem delu sezone je 
zelo dobro dirkal tudi Bogdan Fink, 
ki je bil zadnja dva meseca pred 
nesrečo v vrhunski formi. Gorazd 
Štangelj je bil enajsti na dirki kate
gorije 1/3, na kateri je nastopila tako 
rekoč vsa svetovna konkurenca, 
zmagal je Vandenbruck. Tu je Go
razd v šprintu le za 3 cm, kolikor je 
zaostal za Mussejevim, zgrešil 10 
točk svetovnega pokala. Na dirki 1/
2 Camaciore se je izkazal Boštjan 
Mervar, ki je zmagal v seštevku točk 
na letečih ciljih, medtem ko je bil 
Gorazd Štangelj na isti dirki ves čas 
med ubežniki, bežal skupaj s Taf- 
fijem, Tonkovim in Mussejevim, a 
jih je na koncu skupina ujela. S 
svojimi zadnjimi nastopi je Štangelj 
dokazal, da mu ne manjka veliko, da 
bi se lahko enakovredno postavil ob 
bok najboljšim.

Brez medicine in denarja 
ne gre

Vrhunskega športa brez izdatne 
zdravniške in farmacevtske podpore 
si danes ni več mogoče zamišljati. 
Že zdavnaj so minili časi, ko so se 
športniki z zrezki in krompirjem v 
želodcu enakovredno kosali s kon
kurenti. Podobno kot v ostalih po
klicnih moštvih tudi Novomeščani 
precej pozornosti posvečajo stalne
mu zdravniškemu nadzoru tekmo
valcev. Dr. Balažič je v klub v zad
njih letih prinesel precej novosti, 
sodelujejo tudi z nekaterimi italijan
skimi zdravniki. Vseeno do prav 
najnovejših informacij o novih 
preparatih prihajajo le stežka. Gre 
predvsem za farmakološke prepa
rate, ki tekmovalcem pomagajo pri

Slovenski del poklicnega moštva Krke Telekoma s trenerjem Srečkom 
Glivarjem (levo) in kapetanom moštva Gorazdom Stangljem (desno s 
kolesom). Ze včeraj so se jim na pripravah v Riminiju pridružili tudi Itali
jani. V sklopu teh priprav bo tudi prva dirka, ki se bo začela 1. februarja.

treba ustrezno opremiti in kriti 
stroške treningov in tekmovanj. 
Najmanj, kar lahko ponudiš otroku, 
ki se želi ukvarjati s kolesarstvom, je 
tekmovalno kolo in dres. Predvsem 
pri dečkih pa tudi v mladinskih kate
gorijah morajo marsikdaj na pomoč 
priskočiti tudi starši, ki jih že po 
tradiciji skušajo vključiti v delo klu
ba, zlasti so nepogrešljivi pri orga
nizaciji posameznih dirk.

Tako glede na z vrhunskimi po
klicnimi moštvi neprimerljiv pro
račun kot tudi glede na usmeritev 
kluba, da naj tudi v prihodnosti 
ogrodje poklicnega moštva tvorijo 
domači kolesarji, so sestavljeni tudi 
načrti za prihodnost. Ttenutno se 
moštvo Krke Telekoma na svetovni 
lestvici nahaja okoli 55. mesta, po 
besedah Mirka Fifolta pa je glede 
na omenjene usmeritve kluba cilj 
uvrstitev med 40 najboljših moštev 
na svetu.

Po ustanovitvi poklicnega moštva 
so  v Novem mestu brez mesta v eki
pi ostali tisti kolesarji, ki so prestari 
za mladinske vrste in premladi za 
poklicno moštvo. Martin Derganc je 
tako lani v italijanskem moštvu Fior 
zamenjal Gorazda Štanglja, letos pa 
se mu je pridružil še Uroš Plankar. 
Nekdaj izjemno obetavni Peter 
Ribič bo letos vrtel pedala za ptuj
sko Perutnino, Jože Puš pa za krški 
Savaprojekt, kamor je že lani pre
stopil Andrej Gimpelj. Po besedah 
Mirka Fifolta bodo tudi v Krki Tele
komu najkasneje v dveh letih morali 
registrirati amatersko moštvo kole
sarjev do 23. leta. Takrat bodo v 
člansko kategorijo prestopili člani 
sedanjega moštva mlajših mladin
cev, ki jih že zavzeto trenira Sandi 
Papež. Pod njegovim nadzorom ta 
čas vadi kar 22 mladih kolesarjev, 
med katerimi jih kar nekaj zelo ve
liko obeta.

IGOR VIDMAR

Gorazd Štangelj bo tudi letos prvi 
mož moštva.

regeneraciji organizma po vadbi in 
tekmovanju. Prav problem regene
racije se je pojavil, ko se je pojavilo 
bistveno večje število dirk kot prej 
med amaterji. Zadevo so rešili v 
sodelovanju z italijanskimi zdravni
ki, ki pa so jih morali za te usluge 
ustrezno plačati.

Prav denar pri uspehu posamez
nega kluba oziroma moštva igra 
ključno vlogo na poti do uspeha. 
Medtem ko imajo največja moštva 
poklicnih kolesarjev letno na razpo
lago tudi po deset in več miljonov 
nemških mark, morajo v Krki Tele
komu letni načrt izpeljati z deseti
no te vsote, v kar je so vštete tudi vse 
brezplačne usluge, podarjena opre
ma in drug material.

Kaj pa mladi?
Čeprav gre večji del tega denarja 

res za poklicno moštvo, ne zanemar
jajo dela z mladimi kolesarji, ki jih 
je v vseh kategorijah okoli 60; vse je

ŠPORTNI OBJEKT PROPADA

Ključavnice gor, ključavnice dol
Sodišče bo moralo odločiti, čigav je kajakaški center Stari malni

OSILNICA - Nedograjeni tu- 
ristično-športni in rekreativni 
center v Starih malnih ob Kolpi je 
jabolko spora med občino Osilni
ca in Projekt inženiringom, d.o.o., 
Ljubljana. Po prejemu obvestila 
zemljiške knjige Kočevje, da je

občina Osilnica lastnik objekta in 
zemljišča okoli objekta v Starih 
malnih, je komisija občine Osilni
ca 19. januarja letos zamenjala 
ključavnice na vratih in tako pre
vzela objekt v svojo last. Le dva 
dni kasneje pa je Projekt inže-

KAJAKAŠKI CENTER - Na fotografiji je zgradba kajakaškega cen- 
tra Stan malni in divja Kolpa, kjer je urejena kajakaška steza in kjer 
so vsako leto okoli 1. maja kajakaška tekmovanja na divjih vodah. 
(Foto: J. Primc)

niring Ljubljana ob pomoči ko
čevske Varnosti in prisotnosti 
policije spet zamenjal občinske 
ključavnice s svojimi, saj meni, da 
je on lastnik.

Pri kočevski policiji smo v 
ponedeljek, 26. januarja, pov
prašali, kaj vedo oni o tej zadevi. 
Komandir Miro Ješelnik je pove
dal, da je policija le ugotovila in 
popisala stanje, zapisnik pa bo 
postala državnemu tožilstvu, ki 
bo nato ukrepalo po svoji presoji.

Neuradno pa smo zvedeli, da 
je v zvezi z lastništvom objekta in 
zemljišča v Starih malnih že 
vložena pri sodišču vsaj ena tožba 
in da lahko pride še do kakšne 
tožbe. Vsekakor pa bo o tem, kdo 
ima prav, se pravi, kdo je lastnik 
stavbe in zemljišča v Starih mal
nih, izreklo sodišče. Žalostno pri 
vsem tem pa je, da stoji objekt v 
Starih malnih že več let nedokon
čan in neizkoriščen, ker se pač ni 
uspelo dogovoriti o lastništvu. 
Ker obe strani menita, da sta last
nika in obe pri tem omenjata tudi 
dokumente o tem, bo moralo 
zadnjo besedo povedati sodišče, 
ki naj bi to opravilo čim prej, da 
lepi objekt ne bi še naprej pro
padal, ampak da bi končno le 
služil svojemu namenu.

J. PRIMC
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Sporočilo bralcem
V zakonito 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).

Loška šahovska liga
Dol. list št. 3, 22. januarja

K pisanju meje vzpodbudilo pot
varjanje dejstev v članku “Loška 
šahovska liga”, natisnjenem na 13. 
strani vašega lista, ki je izšel 22. 1. 
1998, na športni strani. Avtor je 
podpisan z A. K.

Že v samem naslovu je avtor 
pokazal svoje “poznavanje” jezika 
in slovnice; turnir se namreč ni odvi
jal niti v Ložu niti v Loki, da bi bil 
loški, ampak v Loškem Potoku. Po 
resničnem prvem stavku, v katerem 
je navedel zmagovalce turnirja, je 
takoj v naslednjem ustrelil povsem 
mirno. Piše namreč, da imava za 
uspeh turnirja največ zaslug požrt
vovalni organizator Mirko Mohar in 
jaz. Mirko je zares pravi organiza
tor različnih športnih dogodkov in 
dober športnik, ampak z organiza
cijo novoletnega turnirja ni imel 
popolnoma nič. Hirnir sem organi
ziral izključno jaz, pri izpeljavi pa mi 
je pomagal Vinko Košmerl. Omeni
ti pa moram še šahovski klub iz Rib
nice, ki nam je posodil ure. Denar 
za nagrade sem prispeval sam (del
no iz prijavnine).

Gospodu A. K. želim javno spo
ročiti, naj drugič svoje navedbe pre
veri na kraju samem, namesto da 
zapisuje nepreverjena mnenja in 
izjave.

VLADO MOHAR 
Hrib n.h.

Loški Potok

Ko država žrtev 
pusti na cedilu
Dol, list št. 3, 22. januarja
Vsem vladnim organizacijam v Slo
veniji in znanim v tujini

Lani se je na eni od osnovnih šol 
v Novem mestu, v prostorih sanitarij 
zgodil spolni napad na deklico, sta
ro 11 let. Njen vrstnik, star 13 let, je 
deklico v trenutku, ko je hotela za
pustiti sanitarije, porinil nazaj v sa
nitarne prostore, tako da je s pred
njim delom telesa padla na stranišč
no školjko. V tem trenutku je nave
deni vstopil v sanitarije, zaprl vrata 
in deklico, ki je ostala v klečečem 
položaju, obrnjena proti školjki 
spolno napadel tako, da je z njo 
nasilno analno občeval. Starši dek
lice so o dejanju obvestili policijo, 
deklico odpeljali k zdravniku, ki je 
ugotovil, da ima močno poškodova
no analno odprtino, ter tudi del de
belega črevesa. Deklica je morala 
ostati na zdravljenju.

Zoper dečka je bilo zaradi nje
gove starosti, ki po zakonodaji naše 
države do štirinajstega leta oprede
ljuje otroke kot kazensko neodgo
vorne za svoja ravnanja, posredo
vano poročilo državnemu tožilcu.

Tbda nobena od odgovornih usta
nov (šola, Center za socialno delo in 
tudi njihova pristojna ministrstva), 
do današnega dne ni podvzela ust
reznega ukrepa za zaščito žrtve.

V zvezi s tem se je v Novem me
stu na pobudo mnogih staršev usta
novil iniciativni odbor, kije postavil 
zahtevo, da dečka prešolajo na dru
go šolo v istem kraju. Toda navkljub 
pisanju peticij in zbranih okoli 1000 
podpisov staršev in drugih, da pri
stojni organi zaradi zaščite žrtve 
sprejmejo ustrezni ukrep prešolanja 
dečka, se je od storitve dejanja do 
konca 1997 nadaljevalo nad deklico, 
žrtvijo institucionalno zlorabljanje. 
Institucija kot taka ni podvzela ust
reznih ukrepov za zaščito žrtve!

Zato so se starši deklice odločili, 
da deklica do nadaljnjega ostane 
doma, ter o tem obvestili šolo, z na
vedbo razloga za njihovo odločitev. 
Institucija jim je nato “ponudila

pomoč”, da se deklici omogoči 
izobraževanje oziroma šolanje na 
domu. To pa pomeni tiho soglasje za 
izključitev otroka iz normalnega 
izobraževalnega procesa in s tem 
življenja, do katerega ima deklica 
pravico. S tem bi bila žrtev pravza
prav kaznovana.

Nova pobuda ministrstva za šol
stvo pa pravi, da bodo dečku, osum
ljenemu dejanja, postavili neprestan 
“nadzor”, ki bo onemogočal njego
vo eventualno nadaljnje šikaniranje 
ali napadanje žrtve. To, da se žrtev 
z njim mora videvati ves čas svoje
ga bivanja v šoli, zanje ne predstav
lja nadaljnjega zlorabljanja deklice.

Delo na področju spolnih zlorab 
ter osveščenosti ljudi v zvezi s tem v 
Sloveniji še ni dobilo svojega prave
ga mesta. Kompetentne inštitucije

• IZ ODPRTEGA PISMA MINI
STRU DR. SLAVKU GABRU - In 
kaj ste v tem primeru storili vi? 
Nič! Odgovornost ste prepustili 
sami šoli oz. ravnateljici in social
ni službi v Novem mestu. Kljub 
temu da se nihče v Novem mestu 
ni prav znašel, se niste zganili. 
Molčali ste. Takrat pa, ko smo se 
oglasili starši, ko so začeli o tem 
pisati v časopisih, ste ustanovili 
nekakšno komisijo. Prepričana 
sem, da tale vaša komisija le zase
da. In vse, prav vse odločitve so v 
korist storilca in v škodo žrtve. Vi, 
gospod minister, pa molčite. Leto 
dni je minilo, vi pa še niste poskr
beli za to, da bi vaši ljudje zašči
tili deklico in prešolali posiljeval
ca. Vem, da ga zakon ne doseže, 
ker je (vsaj po letih) še otrok. Pa 
saj ne zahtevamo zapora ali celo 
linča. Samo prešolajte ga in mu 
nudite ustezno terapevstsko 
zdravljenje. In ne recite, da je 
prešolanje nemogoče! Spolno 
nadlegovanje učencev spada ven
dar pod težje kršitve vašega šol
skega pravilnika - tukaj pa ima
mo celo posilstvo! Ste prebrali 
knjižico Šolska pravila? Vaše ime 
je napisano, zato bi bilo dobro, da 
ta pravila tudi poznate.

OLGA DERNOVSCEK 
članica iniciativnega odbora staršev 

Novo mesto

še vedno pogosto ne ukrepajo v ko
rist otroka žrtve ali pa sploh ne 
ukrepajo. Zato vas prosimo, da nas 
podprete v zahtevi po ukrepanju, ki 
za žrtev pomeni zaščito. To za nas v 
konkretnem primeru pomeni pre
šolanje dečka, ki je osumljen spol
nega napada, na drugo šolo v istem 
kraju. Menimo, da bi bil tudi za 
dečka takšen ukrep prej razbreme
njujoč, kot pa obremenjujoč, in nje
mu v korist.

Prosimo vas, da nas, kolikor se 
strinjate z našo zahtevo po prešo- 
lanju dečka, podprete in s pripisom 
“Priključujemo se zahtevi” in s pod
pisom vašega združenja, društva ali 
osebnim podpisom priloženi faks 
posredujete ponovno po faksu ali po 
pošti Ministrstvu za šolstvo in šport 
ter Združenju proti spolnemu zlo
rabljanju v vednost.

Hvala vam za sodelovanje.
Fax Ministrstva za šolstvo in 

šport: (061) 178-56-69; 178-56-67, 
fax združenja proti spolnemu zlo
rabljanju: (061) 131-33-41.

Združenje proti spolnemu 
zlorabljanju 

Ljubljana 
Masarykova 23

Šmarjeta 
in Mirna Peč 
na hladnem
Dol, list št. 3, 22. januarja

V zadnjem času posebno po član
kih v časopisju kaže, da se vse bolj 
zapleta vprašanje nastajanja novih 
občin na območju dosedanje novo
meške mestne občine. Vlada in mi
nistrstvo za lokalno samoupravo, ki 
je resor SLS-a, naj bi namreč iz pr
votnega predloga novonastalih 
občin izpustila Šmarjeto in Mirno 
Peč. Članek v zadnjem Dolenjskem 
listu “Šmarjeta in Mirna Peč na 
hladnem” pa navaja celo govorice, 
da je v to odločitev vmešana politi
ka lokalne SLS. Ta naj bi bila proti 
tem dvema novima občinama zato, 
ker bi s tem izgubila del volilne baze 
in s tem moč v novonastali novome
ški občini.

Slovenski pregovor pravi: Kjer je 
dim, tam je ogenj. Toda ne glede na 
govorice in morda resnična dejstva 
Slovenski krščanski demokrati pod
piramo ustanovitev novih občin 
povsod tam, kjer sta izražena jasen 
interes in volja prizadetih krajanov. 
Kaj pomeni imeti svojo občino, sta 
dokaz tudi Šentjernej in Škocjan, 
kjer lahko ugotovimo mnogo hitrej
ši razvoj obeh občin in občutno 
zadovoljstvo njihovih prebivalcev.

Slovenski krščanski demokrati 
Novo mesto

Sklepi kot odgovor 
polemikom
Dol. list št. 2, 15. januarja

Kar običaj je, da imajo ljudje 
predsodke proti tistim, ki se odločijo 
za vegetarijansko hrano, bolj začu- 
dujoče pa je, da pomisleki o vegeta
rijanstvu prihajajo tudi s strani dr.

Božidarja Zlenderja, predsednika 
programskega odbora posveta o 
mesu v prehrani in zdravju, ki naj bi 
objektivno opredelil vlogo in pomen 
mesa za zdravo prehrano. Tako dr. 
Žlender piše, da izključevanje vseh 
vrst mesa iz prehrane, prav tako pa 
pretiravanje z mesom, zmanjšuje 
pestrost prehrane in je lahko zdrav
ju škodljiva ter da obe skrajnosti 
pomenita tveganje.

Na svetu se približno milijarda in 
pol ljudi prehranjuje brez mesa. Ti 
torej po mnenju dr. Žlendra nima
jo zadovoljenih osnovnih prehram
benih telesnih potreb. Povsem zna
ne in jasne so raziskave povezano
sti mesnega prehranjevanja z zdrav
jem: pogostejša so obolenja srca in 
ožilja, grozi povišan holesterol, 
povečana je možnost infarka, putike 
in podobno.

Tudi v Sloveniji so bile narejene 
strokovne raziskave. V eni izmed 
njih je sodeloval tudi prof. dr. Dra- 
žigost Pokorn, ki ugotavlja, da 
“med vegetarianci ni debelih ljudi, 
je pa neprimerno več zdravih kot 
med tistimi, ki se prenajedajo z 
mesno in mastno hrano. Raziskava, 
pri kateri smo ocenjevali prehram
beno stanje 30 ljudi, ki že dalj časa 
ne uživajo mesa, je pokazala, da je 
njihovo stanje izredno zadovoljivo 
in da prav v ničemer ne zaostajajo 
za stanjem podobne skupine me
sojedcev, ki je sodelovala v raz
iskavi, ampak jih po fiziološki moči 
celo prekašajo.”

Rastlinska hrana se razkraja 
počasneje od mesa. Človek ima dol
go črevesje, značilno za rastlino
jedce, in če uživa meso, lahko stru
pi preobremenjujejo njegove led
vice in povzročajo protin, artritis, 
revmo in celo raka. Poleg tega so 
zaklanemu mesu dodajane kemi
kalije, problem pa povečujejo še 
kemikalije, s katerimi pitajo živali in 
ostanejo v mesu še dolgo po zakolu.

Ni najbolj jasno, da kot doktor 
nasprotujete tem dognanjem, in da 
postavljate vegetarijance med skraj
neže, ki tvegajo svoja življenja.

SMO NAROD GOSPODARJEV ALI HLAPCEV?

Elan je bil začetek razprodaje
Naša diplomacija vse bolj ponižno prikimava vse večjim zahtevam sosedov

V zadnjem času lahko opaža
mo, da naša “demokratična” 
oblast vse bolj sledi stari poti, da 
postajamo sped narod hlapcev. To 
se jasno vidi, ko se odvzemajo 
pravice ljudem po njihovih “ljud
skih izvoljencih'’ v državnem zbo
ru in vladi. Predlog in sprejem 
zakonov, ki razprodajajo sloven
sko gospodarstvo, se je kmalu po 
uveljavitvi Slovenije kot samo
stojne države začelo, danes pa je 
to postalo že pravilo. Naše gospo
darstvo postaja last tujcev, vse 
manj pa države in državljanov 
Slovenije.

Vsi ti naši “dragi voditelji” so 
imeli polna usta ob referendumu 
za samostojno Slovenijo, kako ne 
bomo nikomur dovolili, da bi gos
podaril z našim narodnim gospo
darstvom, sedaj pa so prvi, ki so 
sprejeli takšne pogoje in jih tudi 
začeli uresničevati, da je začelo 
slovensko narodno bogastvo za 
bagatelne cene vedno bolj pre
hajati v tujčeve roke. Poglejmo na 
primer Papirnico Videm, Elan, da

ne naštevam še drugih, o katerih 
vsakodnevno piše naš dnevni tisk 
ali objavlja RTV.

V prvih letih samostojne Slove
nije je bil, kot kaže, provizorično 
sprejet zakon, da tujec ne more 
biti večinski lastnik nobenega gos
podarskega subjekta, vendar pa je 
takoj prva Demosova vlada pro
dala za bagatelno ceno paradne
ga konja slovenskega gospodarst
va, takrat in še sedaj znanega 
izdelovalca smuči Elan. To je bil 
samo začetek. Začelo se je z vsemi 
možnimi sredstvi zmanjševati 
vrednost gospodarskih subjektov, 
da bi tako razvrednoteni prehajali 
za bagatelo v privatne in tuje 
roke. Poseben čudež pa je da so 
takšna gospodarska podjetja pred 
prodajo zelo neproduktivna in v 
velikih izgubah, potem pa zacveti
jo in takoj ustvarjajo dobiček. To 
je poseben čudež v slovenskem 
gospodarstvu.

Ob vsem tem bi lahko rekli, da 
so naši vrli velmožje preobrnili 
znani Cankarjev izrek takole:

“Slovenski narod si je z izvolitvi
jo 'demokratičnih ljudskih izvo
ljencev’ podpisal sodbo sam!” To 
se vidi iz dela naše zunanje poli
tike, ko vedno bolj popuščamo 
južnim, severnim in celo zahod
nim sosedom. Vse bolj ponižno 
prikimava naša zunanja politika 
njihovim vedno bolj velikim apeti
tom, čeprav ima v rokah močne 
adute, da bi jih lahko usposobila 
v prid Slovenije in zavrla za vse 
večne čase njihove apetite. Žal 
imamo v naši politiki vse preveč 
dela za uveljavitvami ideološko- 
političnih opcij in strank, vse manj 
pa skupnih prizadevanj za Slove
nijo in slovenske državljane. Ob 
vsem tem molčimo, prenašamo 
molče in takoj ob volitvah pozabi
mo ter jim ponovno dajemo pod
poro, da nas bodo resnično za 
tujčeve groše prodali za hlapce! 
Bodimo vsaj ob volitvah gospo
darji in jim enkrat kot leta 1990 
rečemo: “Dovolj vam imamo!” 

FRANCE TOMŠE 
Ljubljana

Omenjate humano mesno prehra
no. Vendar: ali ste že bili v klavnici, 
ko koljejo uboge in nedolžne živa
li? Kaj odgovorite, če vas kdo vpra
ša, ali imate radi živali? Danes ni 
potrebno ubijati živali, da preživi
mo, saj poznate podatek, da potre
bujemo okoli 14 kg žita za kilogram 
živalskega mesa. Ce se že sami ne 
strinjate z vegatarijanstvom, ne 
zavajajte drugih, ki se šele odločajo 
za brezmesno pot. V očeh razgleda
nih ljudi vaše izjave ne zdržijo. Kdo 
naj jih jemlje resno, če kot doktor 
pravite, daje vegetarijanstvo skraj
nost, če se tako prehranjuje več kot 
milijarda in pol ljudi? Mesni lobiji 
so zelo močni, mesna industrija je 
nacionalnega pomena, zato država 
ne more povedati resnice: meso je 
škodljivo!

IGOR ENTRA

Delavci G7 
opozarjajo 
na nepravilnosti
Dol. list št. 2, 15. januarja

V zadnjem času so se v različnih 
medijih, tudi v Dolenjskem listu, 
pojavili prispevki z neresnično vse
bino o podjetju G7 Sektor Dolenj
ska, katerim so bili priloženi podpi
si delavcev. Pošiljatelj dopisa je pod
pise zlorabil in z njimi oblatil ime 
podjetja in vseh zaposlenih. Avtor 
prispevka, ki je bil posredovan 
medijem (“Resnica o podjetju za 
varovanje premoženja G7 Sektor 
Dolenjska”), zaposlenim ni znan, 
podpisi, ki so mu bili priloženi, pa so 
bili zbrani in namenjeni povsem 
drugačnemu besedilu.

Uslužbenci vsebino prispevkov 
zavračamo in se ob njej počutimo 
prizadete, predvsem zaradi trditev o 
neustrezni izobrazbi, strokovni ne
usposobljenosti, očitkih o temni 
preteklosti (storitve kaznivih de
janj) zaposlenih, uporabi ponare
jenih službenih izkaznicah, vpiso
vanju neresničnih dogodkov v de
lovne naloge ter nezakonitih vdorih 
v stanovanja.

Uslužbenci podjetja G7 Sektor 
Dolenjska z vsebino dopisa “Resni
ca o podjetju za varovanje premo
ženja G7 Sektor Dolenjska” nismo 
bili seznanjeni niti se z njo ne stri
njamo, kar potrjujemo z lastnoroč
nimi podpisi.

Podpisi 19 uslužbencev v 
uredništvu

APLAVZ NI OBVEZEN

Presiti in lačni
Osnovnošolski ravnatelji so 

na svojih srečanjih že večkrat 
opozorili na neenakopravnost 
šolarjev, kar zadeva izvedbo 
kulturnih, športnih in nara
voslovnih dni. Za starše učen
cev, ki ne živijo v središčih, je 
to velik strošek, saj je treba 
plačati avtobusni prevoz pa še 
za malico je treba primakniti 
kak tolar. Ljubljanski učenci 
imajo ustanove, kjer je možno 
izvesti imenovane programe 
brez stroškov prevoza, doma
la pred nosom, Belokranjci, 
na primer, pa morajo prekoba- 
liti sto kilometrov in več v eno 
smer. K temu moramo prišteti 
še dnevnice za učitelje - sprem
ljevalce in slika postane še 
dražja. Nezanemarljiva pa ni 
tudi izguba časa, ki jo povzroči 
potovanje.

Poreče kdo, da se lahko na 
rob slovenskega ozemlja potis
njene šole odpovedo takšnim 
in podobnim ekskurzijam, 
toda to bi bilo do otrok, ki naj 
bi imeli enake možnosti za 
razvoj in oblikovanje osebno
sti, nepošteno in neodgovorno. 
Pri vsej zadevi trpijo denarnice 
staršev, ki se v nemalo prime
rili že odločajo in otrokom ne 
omogočijo ogleda operne, 
gledališke ali baletne pred
stave. Pa ne gre za zaplanka- 
nost ali za nerazumevanje 
pomembnosti, ne, gre pred
vsem za to, da marsikdo več 
ne zmore vseh stroškov brez
plačnega šolanja. Šolsko mi
nistrstvo bo moralo kaj ukre
niti, sicer se bo še v večji meri 
dogajalo to, kar se že, namreč, 
da ljubljanska mladina zara
di presitosti z nemirom in me
tanjem kovancev na oder moti 
umetnike pri izvajanju, pode
želani pa si lahko ogledajo le 
zunanjost Opere, ko so na iz
letu v belem mestu, in to na 
edinem obisku, ki ga denarno 
omogoči šolsko ministrstvo.

TONI GAŠPERIČ

Slovenija evropski 
rezervat za 

velikega kormorana?
Škoda vse večja

Odločba ministrstva za 
okolje in prostor o 10-odstot- 
nem odstrelu kormorana 
razširjenosti te ptice pri nas 
ne bo popolnoma nič zmanj
šala, saj naj bi bil to le nado
mestek za naravno smrtnost 
v populaciji, s čimer se ribiči 
ne moremo strinjati. Ta od
ločba (uresničevanje katere 
sploh ni zagotovljeno) je po
novno vzbudila razprave, 
kdo ima prav, kdo je zaščit
nik narave in kdo je črna 
ovca. Predstavniki Ribiške 
zveze Slovenije smo pred
stavnikom ministrstva na 
nekaj sestankih povedali 
naše argumente in dokaze o 
škodah, ki jih veliki kormo
ran povzroča ribji populaciji. 
Na teh sestankih so bili pri
sotni tudi predstavniki Dru
štva za opazovanje in prouče
vanje ptic Slovenije, ki pa 
svojih ortodoksnih stališč 
niso spremenili niti za ped.

Kormoran je še vedno uvr
ščen med trajno in popolno
ma zavarovne vrste, kar pa že 
nekaj časa ni več, saj se je 
število teh ptic v Evropi po
večalo na milijon. Glede na 
ukrepe, kijih izvajajo evrop
ske države, bo Slovenija po
stala celo rezervat za veli
kega kormorana v Evropi.

Ribiči smo ob prvih poja
vih velikega kormorana le- 
tega sprejeli s simpatijami in 
tudi s sočustvovanjem. Sele 
ko se je zaradi popolnega 
varstva in odsotnosti narav
nih sovražnikov dejansko 
porušilo naravno ravnotežje, 
smo se odločili za nekatere 
aktivnosti. Tako pri nas zara
di kormorana skoraj ni več 
lipana, druge matične jate 
avtohtonih vrst rib pa so 
zdesetkane. V naših rekah je 
vse več ranjenih in poginje
nih rib. Trditvam, da kormo
ran prihaja k nam zato, ker 
so vode prebogate z ribami, 
bi se človek, če zadeva ne bi 
bila tako resna, lahko samo 
nasmehnil. Tudi življenjski 
prostor rib pri nas se je moč
no zmanjšal.

Za številne argumente so 
ornitologi ostali gluhi, kor
moranov pa je pri nas iz leta 
v leto več. Dober gospodar 
varuje in skrbi za svojo last
nino. Država, ki je lastnica 
voda, in ne ribiči, mora take 
vode zavarovati. In to ne v 
interesu trenutne potrebe, 
ampak trajno. Odločba, ki jo 
je izdalo ministrstvo, pa to 
zagotovo ni.

BORUTJERŠE 
predsednik Ribiške zveze 

Slovenije
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ŽUPANČIČ NA 
STRANSKEM TIRU

Čeprav Oton Župančič so
di v sam vrh slovenske pesni
ške kulture in narodne biti, je 
bil ob 120-letnici rojstva po
tisnjen na stranski tir. Oblet
nico našega rojaka smo Vini- 
čani in Belokranjci proslavili 
dokaj dostojno, a brez pred
stavnikov slovenskega kul
turnega in političnega življe
nja. Prišel ni niti državni sek
retar Silvester Gaberšček, ki 
naj bi po uradnem vabilu od
prl prenovljeno spominsko 
zbirko. Sicer pa so prireditev 
zelo uspešno pripravili črno
maljski gimnazijci, učenci iz 
OŠ Vinica in OS Mirana Jar
ca iz Črnomlja. Velike zaslu
ge gredo režiserki Bogomiri 
Kure in scenaristki Danijeli 
Kure - Kastelic, Jožetu Strm
cu, slavnostni govor pa je 
imel dr. Joža Mahnič. Ponos
ni smo, da sta bila med nami 
pesnikova sinova Marko in 
Andrej Župančič. Dan po 
obletnici je Zupančičevo roj
stno hišo obiskalo nekaj sto 
obiskovalcev, med njimi tudi 
Štefka Kučan, žena predsed
nika Slovenije.

JOŽE STEGNE
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Prireditev 
z grenkim 
priokusom

Čigav spodrsljaj

Prijetno presenečen ob 
prejemu vabila za obisk pri
reditev, ki se bodo v tem in 
prihodnjem mesecu zvrstile v 
Metliki, sem se odločil, da 
obiščem že prvo “Z godbo v 
novo leto”. Že napoved na
stopajočih je obetala veliko: 
pihalna godba Kapele, mest
na godba Metlika, Vasovalci, 
Poljub, Vinko Šimek. Saj res, 
kje pa je Toni!?

Po uvodu pihalne godbe 
Metlika je sledjl pozdrav 
voditelja Vinka Šimka, ki je 
že na začetku organizator
jem “spustil” nekako takole: 
“Ste pa res bogata občina, da 
si lahko privoščite Šraufci- 
gerja!” Ljudje pa v smeh. 
Majhna pikrost se je s časom 
prelevila v cenen humor, ki 
pa je mejil že na norčevanje 
in zasramovanje. G. Šimek, 
ki se ima na tem področju za 
kult(ur)nega, si takih grobih 
diskvalifikacij ne bi smel 
privoščiti.

Ob koncu prireditve so 
sledile zahvale pokrovite
ljem, organizatorjem in vsem 
nastopajočim. Slednjim so 
izročili šopke, sreča pa je 
poskrbela, daje šopek preje
la tudi godba iz Kapel, saj pri 
podelitvi šopkov sponzorjem 
ponj ni prišel predstavnik iz • 
podjetja Kolpa. Zaključek 
prireditve si bomo zapomni
li tudi po tem, da povabljeni 
ugledni gostje iz Kapel niso 
vedeli, kaj početi ob koncu. 
Obiskovalci - upam si trditi, 
da tudi nastopajoči - so priča
kovali še en nastop, morda 
združen z mestno godbo Met
lika, a tega nismo dočakali. 
Voditelj je nanje pozabil. V 
imenu somišljenikov in v 
svojem imenu se prijetnim in 
tenkočutnim glasbenikom iz 
Kapel opravičujem za spo
drsljaj tistih, ki si kaj takega 
ne bi smeli privoščiti.

LOJZE KOČEVAR 
Gradac

• Pravi domoljubi so za čast do
movine pripravljeni gaziti do 
kolen v krvi. (Fatalist Jakob)

• Bog je vstal z levo nogo, ko je 
ustvarjal človeka - kar se mu še 
danes pozna. (Štolfa)

Davki, novi davki
Če kdo zunaj le zalaja, 
že se hrbet upogiba 
in uslužnosti se pipa 
brž odpre, doma pa svaja 
vsak dan znova nas pomlaja. 
Pravzaprav se nas ne tiče, 
saj vodeči so nam priče, 
da na veji smo zeleni, 
sliši pa še gluhonemi: 
davek - spet predsednik kliče.

Davki novi, davki stari 
na prostore in na zemljo, 
na kulturo in na žemljo 
in če skrivaš kaj v omari 
in če morda kdo pisari, 
vse se v davke bo pisalo, 
pisal, risal si, budalo, 
za državo našo milo, 
kaj milijard nam bo kupilo, 
da se bo še zapravljalo.

Kdor je kruljav, naj se zgrudi, 
star pa naj tako pomaga, 
da se onstran brž prevaga, 
revež naj zastonj se trudi, 
če je plačan že v zamudi, 
naj prispeva za poslance, 
menedžerje in prodance.
Naj sposobni le živijo, 
nesposobni odletijo, 
da se bo lahko še kralo.

Mleko spet smo podražili, 
kruh, elektriko in drugo, 
ali v ozko, pravo strugo 
smo z inflacijo krenili.
Ne verjameš? Kdo te sili.
In v Evropo še nas miče 
in predsednik v zbor vse kliče, 
k spravi modro nas poziva, 
da še pekla bo kopriva 
in tako redil prašiče.

Davek - spet predsednik kliče, 
da se bo še zapravljalo, 
da se bo lahko še kralo 
in tako redil prašiče.

JANEZ KOLENC

Komu koristi molk v Kostanjevici
_______________________________________________________________________

Krajani z 263 podpisi zahtevajo jasne odgovore na nekatera pereča vprašanja ■ Bo zaradi Belo kraj inO! 
črpalke potrebna ponovna zapora ceste? - Rušenje vage v nasprotju z odločbo

Na svet krajevne skupnosti in 
tudi na nekatere druge občinske 
ter republiške ustanove smo na
slovili nekaj odprtih vprašanj, ki 
jih je podpisalo več kot 260 kra
janov. Vsemu je skupno to, da 
krajani nismo popolnoma nič in
formirani o delu sveta krajevne 
skupnosti. Svetnike smo volili 
krajani, zato pričakujemo, da 
boste delali v našem interesu in 
ne v interesu posameznikov.

Eno izmed odprtih vprašanj je 
vaga, ki je stala v Oražnovi ulici 7. 
Čeprav je decembra lani na izred
nem zboru krajanov svetnik An
drej Božič dejal, da je bila vaga 
odstranjena v skladu z odločbo 
uprave enote, je razvidno, da se 
odločba nanaša na rušenje sekun
darnih prizidkov pri objektu 
Oražnova 7, medtem ko bi se mo
ral osrednji del tehtnice - stavbi- 
šče ohraniti.

Junija 1996 seje porušil celoten 
objekt - prizidka in osrednja 
zidana stavba, prostor pa sedaj 
služi izključno za parkirišče go-

KMALU VEČ ZNANJA 
O PTIČU ČEBELARJU
BIZELJSKO - Ptič čebelar, ki 

gnezdi v peskokopu na Bizel
jskem, kjer si v peščeno steno iz
dolbe luknjo, je med drugim dobil 
tudi mesto na zaščitnem znaku 
tamkajšnje osnovne šole. Ker je 
Bizeljsko eden redkih krajev, kjer 
je čebelarje mogoče videti, bodo 
tamkajšnji šolarji skušali izvedeti 
in zapisati čimveč o njem v poseb
nem projektu.

ZAHVALA KOMETU
Kupila sem izdelek konfekcije 

Komet iz Rosalnic. Ko sem doma 
izdelek bolj pogledala, sem ugo
tovila, da ima manjšo napako, 
zato sem jim ga poslala nazaj s 
prošnjo po zamenjavi. Minilo je 
nekaj dni, ko sem dobila njihovo 
pošto, v njej.pa nov izdelek z 
opravičilom. Želela bi, da bi bilo 
še več takšnih podjetij, kot je be
lokranjski Komet.

E. L.
Šentjernej

PREDSTAVITEV 
DUALNEGA SISTEMA 

IZOBRAŽEVANJA
RIBNICA - V okviru aktivno

sti pri vpisu osmošolcev na ribni
ški in sodraški osnovni šoli v na
daljnje šolanje sta Območna obrt
na zbornica Ribnica in Območna 
obrtna zbornica Slovenije pri
pravili predstavitev novega dual
nega sistema izobraževanja. Ta 
sistem po besedah Pavla Hoče
varja, sekretarja OOZ Ribnica, 
vzpostavlja pravi partnerski od
nos, saj odgovornost za izobraže
vanje deli med državo, deloda
jalce in sindikate. Najpomemb
nejše je, da praktični del izobraže
vanja določajo delodajalci in ta 
znanja tudi sami prenašajo na 
mlade. Prisotni so bili tudi obrt
niki, ki so vrisali potrebe po 
poklicih, predvsem pa praktično 
delo, ki ga vajenci več kot pol leta 
opravijo v obratovalnicah (delav
nicah). Udeležba je bila zelo ve
lika.

stinskih lokalov. Ne strinjamo se 
s trditvijo predlagateljev rušenja, 
da zgradba nima ne kulturne ne 
zgodovinske vrednosti, prav na
sprotno! Leta 1970 so namreč na 
tej stavbi odkrili spominsko plo
ščo, saj so se v hiši od leta 1941 
zbirali skojevci, posvečena pa je 
padlim skojevcem domačinom.

Del zgodovine kraja ni le spo
minska plošča, pač pa tudi sama 
vaga, ki je dolga desetletja služila 
svojemu namenu. Ker morajo 
kmetje sedaj živino in pridelke 
voziti na tehtanje v več kilometrov 
oddaljene kraje, zahtevamo, da se 
stavba v najkrajšem času - na 
stroške tistega, kije odgovoren za 
nelegalno rušenje, in ne na stro
ške davkoplačevalcev! - postavi 
nazaj.

Pogovori o novem bencinskem 
servisu potekajo že več kot dve 
leti, krajani pa še danes kljub trd
nim zagotovilom predstavnika 
Petrola na javni razpravi ob razgr
nitvi načrtov, da bo črpalka zago
tovo začela obratovati oktobra 
1997, sploh ne vemo, ali nov ben-

PUSTNE SEME 
V RIBNICI

RIBNICA - Člani Pustnega 
društva Goriča vas so na sobot
nem občnem zboru predstavili 
priprave ob letošnjem tradicio
nalnem srečanju pustnih mask iz 
vse Slovenije, ki bo v soboto, 21. 
februarja. Številnim obiskoval
cem se bodo tudi tokrat pred
stavili ptujski korenti, škoromati 
iz Podgrada pri Ilirski Bistrici, 
cerkljanski lavfarji, šjeme iz Ilir
ske Bistrice, turistična Kraljevi
na iz Kostanjevice ob Krki, sku
pine iz Vira pri Domžalah, Lig iz 
Kanala ob Soči, seveda ne bo 
manjkalo tudi domačih skupin. 
Letošnji predračun se suče okrog
2.950.000 tolarjev, glavni pokro
vitelj karnevala pa je občina Rib-

nica' M.G.-Č

OROŽJE NI ZA 
OTROKE

Otroški vrtec Sonček v 
Šmarjeti sta obiskala dva lov
ca. Kot sem videla na novo
meški televiziji, sta se z malč
ki pogovarjala, kako lovci 
hranijo divje živali, obiskali 
so tudi krmilnice. Do tu vse 
lepo in prav. Potem pa kar 
verjeti nisem mogla, kako je 
pogumni lovec otrokom raz
lagal, kako ravnati s puško, 
kako vstaviš vanjo naboj. 
Marje potrebno otroku, ki še 
ne ve za hudobije tega sveta, 
že vcepiti željo po ubijanju? 
Sprašujem se, kako so vzgoji
teljice v Sončku gledale na 
tako strokovno predavanje. 
Mar ne bi bilo za malčke 
lepša pravljica o Rdeči kapi
ci, ki je po gozdu brez bojaz
ni pred živalmi sama koraka
la k bolni babici in podobno, 
kot pa to, kako v puško vsta
viš naboj in s tem nemočni 
živali vzameš življenje?

E. LAUŠEVIČ

cinski servis v Kostanjevici bo ali 
ne. Z zaprtjem starega servisa 
smo krajani zelo prizadeti, pred
vsem pa prebivalci okoliških vasi, 
ki imajo tako sedaj do najbližje 
črpalke tudi do 20 kilometrov. 
Zato zahtevamo jasen odgovor, 
kdo je kriv, da se zadeva ne pre
makne z mrtve točke: ali Ladi Pe- 
tretič, Petrol, krajevna skupnost 
ali občinska uprava.

Hkrati naj se poiščejo možnosti 
za saniranje stare bencinske čr
palke, saj je položaj, v katerem 
smo krajani Kostanjevice in oko
lice, nevzdržen. Zaradi črpalke 
smo enkrat že zaprli cesto. Tako 
bomo ravnali tudi v primeru, da 
ne dobimo odgovora do 10. feb
ruarja letos.

Opozarjamo tudi na neurejeno 
okolico cerkve na Slinovcah, kije 
posledica ostankov gostinske po
nudbe na žegnanju, in zahtevamo 
takojšnjo odstranitev le-teh. Raz
čistiti bi bilo potrebno tudi nejas
na vprašanja glede dohodov do 
Krke, saj so si jih nekateri samo
voljno prilastili in zaprli. Od sve
ta krajevne skupnosti zahtevamo 
tudi natančnejše finančno poroči
lo o poslovanju. Nujno bi bilo tre
ba urediti oglasno desko, saj smo 
krajani premalo obveščeni o do
gajanjih in delovanju sveta KS v 
krajevni skupnosti.

263 KRAJANOV 
KS KOSTANJEVICA 

(Podpise hrani uredništvo)

Evropa brez odpadkov

Črnomelj že dalj časa ni ravno 
v ponos nam, ki v njem živimo, 
gotovo pa to z zaskrbljenostjo 
opazuje vsak obiskovalec našega 
mesta. Odpad z leve in desne, kot 
bi se pripeljal na odlagališče 
starih avtomobilov. Želeli bi vi 
Evropo? Prav, vendar je pred tem 
potrebno počistiti pred svojim 
pragom, in to dobesedno. Čudi 
nas, da niti najvišja občinska 
oblast ne vidj, kako grd je vstop v 
naše mesto. Že dolgo leži pri Lok
vah odslužena Zastava 101 s 
številko karoserije VX1128A0O’O07 
4205 (lastnika ni težko ugotoviti!). 
Nedaleč stran je nekdo odvrgel 
star štedilnik, tablo s prepovedjo 
odmetavanja smeti pa lepo podrl, 
da ne moti več nobenega.

V bližini si je nekdo ob cesti 
postavil zasilno prebivališče v 
prikolici, ki je podaljšana v lese
no barako in celo že elektrificira
na. Ob naselju se klati trop psov, 
verjetno necepljenih. Ob gozdni 
poti med vasmi Rožanec - Petro
va vas je skrben gospodar odvrgel 
karoserijo Zastave 101 številk 
YX1100D00*00879750, oker bar
ve, pralni stroj, štedilnik, stare 
žimnice...

Mar ti ljudje res nič ne cenijo 
nas, svojih sosedov? Zadnji čas je, 
da začnemo na take ljudi, tudi če 
so naši sosedje, kazati s prstom, 
odgovorni pa naj že kaj ukrenejo!

E. K. O.

Zavajajoče Podobnikove obljube
Po prihodu na oblast je od obetov kaj malo ostalo

Ob branju časopisa gledam sli
ko, ki prikazuje podpredsednika 
vlade Marjana Podobnika z ženo 
in otroki med sprejemom pri pa
pežu. Pomislim: ali ni to zavaja
nje, da bi si pridobil še večje zau
panje za svoje cilje ali pa se iz vseh 
nas in papeža norčuje? Takšni 
ljudje bi namreč morali biti pošte
ni tudi v dejanjih. Pa so?

Za osvetlitev spomina naj ome
nim organiziran shod na Kongres
nem trgu. Ali se še spomnite, ko
ga se je tam blatilo in izžvižgalo, 
kaj se je obljubljalo in govorilo,
kdo da je kriv za vse nepravilno
sti v državi? Vztrajanje, da se 
mora vse razčistiti, pokradeno 
vrniti, krivce poklicati pred odgo
vor... Sedaj pa sedite na visokem 
stolu v vladi! Ali je kaj od tega že 
storjeno? Se spomnite dogovora, 
da se v nobenem primeru in za 
noben denar ne bo odstopilo od 
ostalih dveh pomladnih strank? 
Na shodu pred parlamentom v 
podporo pomladnim strankam je 
bilo to že tiho znamenje, da Po
dobnik sklepa zavezništvo z Dr

novškom, ki ga je v javnosti ved
no grobo napadal. Kaj seje iz tega 
izcimilo? Ali ni to prevara vohl- 
cev? Zanima nas, kako težka je 
bila vreča za toliko poslanskih gla
sov. Po krščanski veri pa so nas 
učili poštenosti.

Od zavajajočih obljub ni nič, 
vedno bolj tonemo v revščino in 
razprtije. Ža vas je pomembno, da 
ste v vladi, da se razumeta s pred
sednikom LDS, narod pa naj bo 
tih in spokoren.

V Dnevniku vidim sliko avto
mobila, ki naj bi bil namenjen za
državni zbor, pa še cena in opis 
vozila. Saj te zadne kap! Navaden 
smrtnik ne more v vsej svoji živ
ljenjski dobi zaslužiti toliko de- 
natja. Mogoče pa bi se dalo peljati 
tudi v cenejšem avtu? To je resni
ca in opozorilo vsem, ki so nasedli 
in še nasedajo propagandnim ob
ljubam.

FRANC ZAMAN
Dolenjske Toplice

f DOLENJSKI LIST I

MODNI KOTIČEK

Čas in čar toalet
Novoletne zabave so sicer 

za nami, vendar prihaja novo 
leto, polno novih izzivov, torej 
novih praznovanj, svečanih 
prireditev, slavnostih podelitev, 
zabav. Ne pustite se preseneti
ti in bodite pripravljeni na po
vabilo na kakršnokoli poseb
no priložnost, kjer boste potre
bovali svečano oziroma večer
no toaleto.

Za vse, ki obožujete okrasje, 
je primeren tako imenovani 
ŽABO - nabomica iz čipk ali 
mehke tkanine, pripeta na 
ovratnik ali na prsni del bluze 
za okras. V16. stoletju so ga 
nosili na srajcah tudi moški, 
od srede 19. stoletja do srede 
20. pa je bil priljubljen okras 
ženskih oblačil.

ŽIVOTEC je zgornji del 
ženskega oblačila, ki je bil v 
preteklosti zelo oprijet in oja
čan s kostmi, trd in neupogljiv. 
Danes ga v višini pasu prišijejo 
na krilo, da v celoti dobi sve
čan videz.

SMOKING je svečan moški 
suknjič s svilenim šal ovratni
kom, ki se zapenja z enim 
gumbom. Že v 19. stoletju je 
bil krojen iz črnega ali temno
modrega visoko kakovostnega 
blaga. V 80-tih je postal mo
den tudi kot žensko oblačilo.

Najrazličnejši ŠALI, glede 
na obliko, širino in dolžino, so 
postali pomemben modni do
datek dnevnih in večernih 
oblačil.

Pomembno je, da je oblači
lo nekaj posebnega, elegantno 
in svečano, narejeno iz razkoš
nih tkanin, kot so žoržet, ža
met, svila, saten, čipka..., in 
primerno vašemu videzu in 
postavi.

JERCA LEGAN

Medalja brez količine vina ni nič
Pripombe in nekateri predlogi pred letošnjimi ocenjevanji cvička in drugih vin

Ali ni morda potreba in čas, da 
pričnemo razmišljati o spremem
bah prireditve? Preiti je treba iz 
etnološko-folklorne prireditve vetnološko-folklorne prireditve 
ekonomsko-tržno prireditev. 
Morda je ravno sedaj čas, ako 
hočemo našemu cvičku dati dušo, 
vrednost in izkazati spoštovanje. 
Razmišljam kot vinogradnik, kle
tar in trgovec. Zavedati se mora
mo, da biti prvak brez količine in 
tržnih presežkov ne pripomore k 
napredku vinarstva. Nisem proti 
spodbujanju ljubiteljskega pride
lovanja vina, ampak naj bodo ta 
ocenjevanja na drugem nivoju. Če 
že imamo kralja cvička, naj določi 
stroka, kolikšna mora biti količina 
le-tega.

Zavedati se moramo tudi, da je 
cviček vedno bolj poznan in ce
njen v Sloveniji in tudi med po
trošniki v drugih vinorodnih ra
jonih. V vinotekah bi morali imeti 
določeno količino steklenic kralja 
cvička. Ali ne bi bilo lepo dati da
rilo poslovnemu partnerju stek
lenico kralja cvička? Kaj hitro bi

LOVCA NA SESTANKU Z MINISTROM SMRKOLJEM - 19. januarja 
smo se na 8. seji prvič letos sestali člani lO Lovske zveze Slovenije (LZS).
Predsednik komisije Tone Vončina je predstavil organizacijo LŽ in razne 
strokovne teme. Po seji nas je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre
hrano Ciril Smrkolj povabil na delovno kosilo. Milan Jenčič je predstavil 
vsakega člana in njegove naloge. Razprava je bila zanimiva za obe strani.
Lovci zastopamo mnenje, da morajo biti lovišča večja od dva do tri tisoč 
hektarov, kajti le na takih je možno pravilno gospodariti brez škode za 
divjad. Lov mora biti pod nadzorom stroke. Predlagali smo, da bi ob 
končnem oblikovanju zakona sedle skupaj strokovne službe LZS in stro
kovnjaki MKGP Zavoda za gozdove, s čimer se je strinjal tudi minister.
Menimo, da je bil sestanek ploden in daj bil storjen pr\’i korak pri skup- .
nem reševanju naše problematike, zato se ministru zahvaljujemo za po- nejšega razmerja izbora sort za to 
vabilo in pripravljenost k dialogu. (Član IO LZS Anton Vrščaj) suho, blago, gladko, lahko in pri-

prišli na potrebo po nekaj tisočih 
steklenicah. Ali lahko to zagotovi
mo z nekaj sto litri?

Dr. Dušan Terčelj je dejal: 
“Edinstveno slovensko vino, pro
izvod Dolenjske, je treba ohrani
ti, zaščititi in s primerno propa
gando ponovno uveljaviti na trži
šču. Sedem let sem preučeval cvi
ček in prišel tudi do najprimer-

jetno vino. Imeti mora malo kisli
ne in ne sme biti trpko.” Ali pa 
besede Zdravka Mastnaka: “Tisti, 
ki je odkril cviček, je verjetno 
nebeški kletar.” Vedeti moramo, 
da je cviček samo eden. Noben 
drug slovenski vinorodni rajon 
nima takega bogastva, razen Kras 
(kraški teran). Pa smo to dovolj 
izkoristili? Nismo morda med 
vsemi slovenskimi vinorodnimi 
rajoni na zadnjem mestu? Mislim, 
da bo slej ko prej nastala potreba 
po združevanju vinogradnikov. 
Predstavljam si, da bo vsaka večja 
vinska gorica imela svojo klet. 
Vedelo se bo, da je iz te ali one 
gorice letošnji letnik tak in tak. 
Potem bodo kleti goric tekmovale 
med sabo, vedelo se bo, kje je 
cviček najboljši, kje mogoče malo 
slabši, ampak še vedno odličen. 
Vinogradnik, ki ne bo mogel oskr
bovati srednje velikega gostin
skega lokala z isto kvaliteto celo 
leto, bo težko prišel na domači 
trg, kaj šele kam dlje. Res bo mor
da vina pod imenom cviček manj, 
bo pa temu primerna tudi cena. 
Kaj pomeni npr. v tujini med več 
desetimi vrstami renskega rizlin
ga, chardonnayja, traminca iz vi
norodnih dežel s tradicijo ena 
steklenica istega vina iz Dolenj
ske? Nič! Izgubilo se bo med zve
nečimi imeni. Koliko bo pa cvič
kov? Samo eden, to je cviček z 
Dolenjskega.

Na vrsti je Zveza vinogradnikov 
Dolenjske. Treba je zahtevati, naj

državne ustanove financirajo pro
mocijo in uveljavljanje enptne 
blagovne znamke za cviček. Čas je 
za to, čas pa teče hitro. ^ y

NAJ ŽIVI ANGLEŠČINA!
ČRNOMELJ - V mladinskem 

kulturnem klubu bo v soboto, 31. 
januarja, ob 22. uri koprivniška 
skupina Oveiflovv predstavila svoj 
novi album Extremly pervertedfan- 
tasies of the mad milkman 's disor- 
dered mind. Družbo jim bodo delali 
obetavni Not the same iz Trbovelj. 
Naj živi angleščina!

NAGRADNI 
VPRAŠANJI RADIA 

LOGATEC
LOGATEC - Notranjski ra

dio Logatec zastavlja dvoje na
gradnih vprašanj: Kakšen je 
zastarel izraz za obutev? (na
grada darilni paket prodajalne 
Fastcoop) in Kdo je bil rimski 
hišni bog? (nagrada otroška 
trenirka trgovine Lar). Odgo
vore je treba poslati do sobote, 
31. januarja, na naslov: Daša 
Košir - za NTR Logatec, Trža
ška 12/b, za oddajo “99 minut 
za obešanje, 81 minut za grde, 
umazane, zle”. Nagrajenki 
prejšnjega tedna sta Irena Ste- 
gel in Natalija Mezek, obe iz 
Logatca.
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Po zdravje tudi popoldne
V Zdravilišču Šmarješke Toplice uvajajo popoldansko 

delo zdravstvene službe za samoplačnike

Dr. Daroslav Ivaškovič

* ŠMARJEŠKE TOPLICE - S 
prihodnjim tednom začne v 
Zdravilišču Šmarješke Toplice 
del zdravstvene službe za samo
plačnike delati tudi popoldne. 
Na začetku gre v prvi vrsti za 
tako imenovani sprostitveno- 
rekreativni program, razmiš
ljajo pa že o njegovi širitvi in 
tudi o popoldanskem delu fizia- 
trične-protibolečinske ambu
lante.

“Za popoldansko delo zdrav
stvene službe v našem zdravili
šču smo se odločili zato, da 
ustrežemo ljudem, ki v dopol
danskem času nimajo časa za 
kakovostno in strokovno spro-

stitveno-rekreativno dejav
nost,” pravi dr. Daroslav Iva
škovič, vodja zdravstvene služ
be v tem zdravilišču.

In kaj vse ponuja ta pro
gram? Ročno in podvodno 
masažo, limfno drenažo, fizio
terapevtske storitve, kot so 
elektro in toplotne terapije 
proti bolečinam v sklepin in 
mišicah, vaje za razgibavanje, 
biserne kopeli z dodatkom 
eteričnih olj za tiste, ki imajo 
težave s cirkulacijo, sprostit
vene vaje; ob torkih pa se bodo 
obiskovalci lahko tudi posve
tovali s kliničnim psihologom. 
Seveda bodo vseskozi na voljo 
tudi fitnes Icabinet in vadba v 
njem pod strokovnim vodst
vom, bazen, savna, aerobika in 
še kaj.

“Pristop bo povsem indivi
dualen, program je zasnovan 
tako, da ni primeren samo za 
tiste, ki si želijo sprostitvene 
rekreacije za ohranitev in utrdi
tev zdravja, ampak tudi za bol
ne, ki so potrebni zdravstvene 
rehabilitacije, saj bodo taki de
ležni fizioterapevtskih storitev 
po priporočilu njihovega doma
čega zdravnika ali specialista.”

Popoldanski del zdravstvene 
službe bo v Šmarjeških Topli
cah delal od ponedeljka do pet
ka od 14. do 19. ure, ob sobo
tah pa od 10. do 16. ure.

A. B.

ZDRAVNIŠKA RAZLAGA
prim. mag. dr. TATJANA GAZVODA

Kako se gripa širi?
Epidemije influence A se 

javljajo običajno vsaki dve do 
tri leta, epidemije infuence B 
pa na štiri do pet let. Epidemi
je gripe A so običajno večje in 
obsežnejše, epidemije gripe B 
pa so navadno lokalizirane.
Včasih seje mislilo, daje gripa 
izrazito sezonska bolezen, ki se 
javlja pozimi. Danes vemo, da 
se lahko pojavi in razširi ka
darkoli, ne glede na letne čase.

Širi se neobičajno hitro, tako 
da lahko že v kratkem času 
zajame velika območja. Gre 
namreč za kapljično infekcijo.
Ljudje so občutljivi na virus in
fluence, ki je razmerovma od
poren na zunanje mikroklimat- 
ske razmere, inkubacijska doba 
je kratka, svoje prispeva pa še 
sodobni promet oziroma hitro 
preseljevanje ljudi. Najugod
nejši pogoji za širjenje gripe so 
v gosto naseljenih krajih in v 
zaprtih kolektivih. Izvor infek
cije gripe je vedno človek ne 
glede na to, ali je zdrav ali 
bolan. Najnevarnejši so zdravi 
klicenosci in bolniki, ki se giba
jo in širijo infekcijo naprej.
Bolezen se prenaša s človeka na 
človeka direktno ali pa preko 
kapljic, ki jih izločamo iz zgor
njih dihal pri govorjenju, kaš
ljanju in kihanju. Vsekakor 
nastane najpogosteje okužba z 
direktnim dotikom okužene 
osebe. Za okužbo gripe so ena

ko občutljivi ljudje vseh staro
sti in ras.

Pri gripi pride do značilne 
odpornosti (imunosti), ki pa 
traja vsega šest do osem mese
cev oziroma največ eno leto. In
fekcija z določenim tipom viru
sa tako zaščiti človeka le proti 
določenemu tipu povzročitelja.

Vhodna vrata za vstop viru
sa v človeški organizem so 
zgornja dihala. Zaradi vdora 
virusov v sluznico zgornjih di
hal pride do propada celic ozi
roma do spremljajočega vnetja.

Splošni znaki prizadetosti or
ganizma, ki spremljajo priza
detost zgornjih dihal, so pos
ledica splošne zastrupitve. Iz 
okuženega organizma virus 
hitro izgine, tako da je bolnik 
kužen le nekaj dni, največ v 
zgodnji fazi bolezni.

Pri razvoju gripe je potrebno 
ločiti dve fazi: začetno virusno, 
sledi ji bakterijska. Virusna 
faza prevladuje v začetku bo
lezni. Virusna poškodba sluzni
ce dihal pa je vzrok za kasnejši 
razvoj bakterijskih okužb, ki še 
naprej okvarjajo dihalno sluz
nico, večinoma v obliki gnojnih 
vnetij. Tako se začetni prozor
ni izločki spremenijo v gnojne, 
v težjih primerih pa lahko pride 
celo do gnojnega vnetja posa
meznih organov. V takih pri
merih govorimo že o komplika
cijah gripe.
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Mercator - Kmetijska zadruga »KRKA«, z.o.o., Novo mesto 
PE AGROSERVIS 
Knafelčeva 2 
8000 Novo mesto
Tel.: 068/321-479, 321-031, 321-032 
Fax: 068/321-987

RAZPIS ZA ZUNANJEGA
PREVOZNIKA KMETIJSKEGA REPROMATERIALA

Razpisne pogoje in podrobnejše informacije dobite v 
komerciali PE AGROSERVIS-a. Rok za sprejem vlog je 15 
dni od objave oglasa.
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Retje pred nalogami
Vaški predsednik Ivan Košmerl 

o najnujnejšem
LOŠKI POTOK - Gotovo bo to 

leto za vaški odbor eno zahtevnej
ših, sodeč po načrtih, ki jih ima. 
Največji zalogaj bo dokončna ure
ditev in asfaltiranje priključka na 
novozgrajeno cesto proti Ložu. 
Dejansko gre samo za dobrih 400 
m razširjene in izredno strme 
gozdne poti. To so načrtovali že 
preteklo leto, a jim je načrt pre
križala finančna suša. Hkrati s 
tem priključkom urejajo tudi 
gozdno cesto, tokrat v dolžini 700 
m, če pa hočejo povezati obširni 
gozdni predel Retijske Gore, pa 
jih čaka delo kar na 3 km dolgi 
trasi.

“Priključek in asfaltiranje nas 
bosta stala po nepopolnih izraču
nih vsaj 4 milijone tolarjev. Prvot
ni načrt, da bi ta denar dobili od 
posekanega lesa na trasi in s pro
dajo zemljišča, je le delno uspel. 
Poleg teh novih 400 m asfalta pa 
moramo preplastiti še asfalt skozi 
del vasi tam, kjer je potekal obvoz 
in je dobesedno uničen. Kdo bo 
vse to plačal, je še vedno vpraša
nje, ki pa ga moramo rešiti v prvih 
pomladanskih mesecih,” pravi 
vaški predsednik Ivan Košmerl, ki 
že 28 let uspešno vodi vaški od
bor.

Seveda gre še za druge prob
leme. Tako je del vodovodnega 
omrežja, kije staro že 40 let, moč
no načet in gre za velike izgube 
vode. To gre sicer na račun Hyd- 
rovoda, vendar mora vaški odbor 
storiti veliko korakov, da se stvari 
premaknejo. Sporni hidrant, za
radi katerega je grozila tožba, so 
že odstranili. Asfaltirali bodo še 
nekaj deset metrov vaške uličice, 
ki je v preteklih letih izpadla, in 
preplastili cesto proti Malemu 
Logu. Načrtujejo tudi kanalizaci
jo - ta se v načrtih pojavlja leto za 
letom - nujna pa je tudi čistilna 
naprava. Košmerl pravi, da bodo 
to lahko uredili le s pomočjo 
države.

A. KOŠMERL •

• Škorpijon se skriva pod najlep
šim kamnom. (Romunski prego
vor)
• Skupno trpljenje združuje, 
skupno zadovoljstvo razdružuje. 
(Renan)

Mercator
Izvrstna ponudba

Dezodorant Impulse 399,00
100 ml, 4 vonji:
Incognito, Vanilla, Free Špirit in Špice

od 22.1. do 5.2.'97
in se 16 označenih izdelkov!

Krka naj bo multinacionalka
Iz bogate vsebine Krkinega glasila Utrip

Razgibana in zanimiva vsebina je 
poleg pestrega oblikovanja tista od
ličnost Krkinega glasila, ki uvršča 
časopis tovarne zdravil med najug
lednejše publikacije te vrste. Uvod
nik poudarja, daje bilo leto 1997 čas 
pomembnih Krkinih poslovnih re
zultatov in leto velikih naložb, o ka
terih je sproti poročal tudi naš

pokrajinski tednik.
V časopisu so številni podatki o 

novih stikih tovarne zdravil v nje
nem poslovnem življenju, pregled v 
zadnjem času prejetih nagrad Kr
kinim delavcem, med katerimi je na 
vidnem mestu častna listina Inšti
tuta Jožef Štefan. Tovarna jo je do
bila kot priznanje za sodelovanje pri

prenosu znanstvenih in tehnoloških 
dosežkov ter znanj, ustvarjenih na 
Inštitutu, v družbeno in gospodar
sko zaledje doma in v tujini. Oseb
ni priznanji sta ob tej priložnosti 
prejela tudi generalni direktor Mi
loš Kovačič in direktorica sektorja 
za raziskave ter razvoj mag. Eliza
beta Rustja. - Kotiček za delničarje 
pojasnjuje podatke o gibanju teča
jev in prometu Krkinih delnic.

Osrednji poudarek v novem Utri
pu pa je novoletni intervju Katje Šti- 
mac z Milošem Kovačičem, pred
sednikom uprave in generalnim

direktorjem. Za 20 odst. večji pri
hodek kot leta 1996, za 8 milijard 
ustvarjena večja prodaja in za četr
tino večji dobiček, ko je donosnost 
kapitala v Krki večja kot obrestna 
mera, to so enkratni dosežki. Krka 
dosega več kot 75 odst. prodaje z iz
vozom, njena hčerka Zdravilišča pa 
je lani presegla vse optimistično 
načrtovane rezultate.

To pa so uspehi, o kakršnih pred 
desetletji na Dolenjskem nismo 
mogli niti sanjati.

T. G.

Pripeljite, natočijtg, nakupite, 
zamenjajte, oper

Ifla&s

Pričakujemo vas v Metliki na 
280. Petrolovem bencinskem servisu !

PETROL z vami na poti
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NEO-DOM, Neprofitna stanovanjska organizacija d. o. o., Emonska 8, Ljubljana, objav
lja na odlagi 3. člena Pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list št. 
26/95 in 31/97) naslednji

RAZPIS
za oddajo neprofitnih stanovanj v najem v Sevnici

I. Prosilci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:

• biti morajo državljani Republike Slovenije;
• stalno bivališče na območju občine Sevnica zagotavlja prednost pri dodelitvi;
• mesečni dohodki na družinskega člana se v letu dni pred objavo tega razpisa gibljejo 

nad mejo, ki jih izloči iz kroga upravičencev do dodelitve socialnega stanovanja v na
jem po 100. členu stanovanjskega zakona (Ur. I. RS, št. 18/91, 19/91 in 21/94) ter 
26. člena zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 54/92);

• povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v letu dni pred razpisom ne prese
gajo povprečne plače na člana družine za višji odstotek, kot ga določa Pravilnik o od
dajanju neprofitnih stanovanj v najem;

• v kolikor so državljani lastniki neprimernega stanovanja, lahko zaprosijo za pridobitev 
neprofitnega stanovanja pod pogojem, da dajo svoje stanovanje, v skladu z že citi
ranim pravilnikom, v upravljanje razpisovalcu v popolno upravljanje za najmanj 25 let;

• državljani, ki so odkupili stanovanje skladno z določili stanovanjskega zakona ali so 
pravico do odkupa prenesli na družinske člane, oziroma so lastniki primernega stano
vanja ali stanovanjske hiše, ne morejo sodelovati na razpisu;

• na razpisu ne morejo sodelovati tudi državljani, ki jim je bilo v času uveljavitve stano
vanjskega zakona že dodeljeno družbeno stanovanje, vsled krivdnih razlogov pa so s 
sklepom sodišča stanovanjsko pravico izgubili;

• državljani, ki bodo zagotovili lastno finančno udeležbo pri pridobitvi neprofitnega stano
vanja, bodo pridobili za vsak odstotek lastne udeležbe od vrednosti stanovanja 25 točk, 
višina lastne udeležbe pa ni omejena; lastna udeležba se jim bo poračunavala tako, 
da se od začetka šestega leta najema pa do zaključenega tridesetega leta mesečna 
najemnina zmanjša za odstotek lastne udeležbe; v primeru, da se najemnik izseli pred 
iztekom tridesetih let, se mu razlika neporačunane lastne udeležbe vrne; realna vred
nost vplačane lastne udeležbe se zagotavlja na podlagi obračuna v DEM, vplačljiva in 
izplačljiva pa je v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije in se ne 
obrestuje;

• državljani, ki jim bo stanovanje dodeljeno, bodo ob sklenitvi najemne pogodbe morali 
položiti trajno varščino v višini treh mesečnih obveznosti, ki se bo uporabila za kritje 
eventuelnih škod, ki bi jih povzročili na stanovanjskem objektu z nenormalno uporabo 
stanovanja in skupnih delov objekta in naprav; realna vrednost varščine se bo zago
tavljala na enak način kot v 8. točki.

• potrdilo o zaposlitvi prosilca in njegovih družinskih članov;
• fotokopijo dokumenta o doseženi stopnji izobrazbe, overjeni pri notarju;
• izjavo, overjeno pri notarju, da bo lahko stanodajalec v primeru dodelitve stanovanja, 

pri pristojnih organih zahteval in nato uporabljal vse podatke, ki so zajeti v kategorijo 
osebnih podatkov in so potrebni za urejanje stanovanjskega razmerja vključno z even- 
tuelno izterjavo neplačanih obveznosti;

• izjavo, overjeno pri notarju, da bo ob sklenitvi najemnega razmerja stanodajalcu izročil 
administrativno prepoved oz. nepreklicni trajni nalog za poravnavo obveznosti iz naslova 
najemnega razmerja.

Udeleženec razpisa lahko predloži vse izjave, ki zahtevajo overitev notarja, kot eno izjavo 
z več točkami.

IV. Predmet tega razpisa je devetnajst (19) stanovanj v objektu Planinska 29, ki bodo 
predvidoma vseljiva v marcu 1998, in 24 (štiriindvajset) stanovanj v objektu Pla
ninska 26, ki bodo predvidoma vseljiva v juniju 1998, in sicer:

V objektu Planinska 29
• 1 stanovanje za invalidno osebo v kletni etaži v projektantski izmeri 65,70 m2,
• 5 stanovanj tipa A v projektantski izmeri 49,55 m2,
• 5 stanovanj tipa B v projektantski izmeri 49,55 m2,
• 5 stanovanj tipa C v projektantski izmeri 57,90 m2,
• 1 stanovanje tipa D v projektantski izmeri 50,05 m2,
• 1 stanovanje tipa E v projektantski izmeri 50,05 m2,
• 1 stanovanje tipa F v projektantski izmeri 58,90 m2.

V objektu Planinska 26
• 2 stanovanji v projektantski izmeri 66,00 m2,
• 2 stanovanji v projektantski izmeri 51,50 m2,
• 2 stanovanji v projektantski izmeri 47,50 m2,
• 8 stanovanj v projektantski izmeri 65,60 m2,
• 8 stanovanj v projektantski izmeri 47,50 m2,
• 2 stanovanji v projketantski izmeri 68,90 m2.

V zgornjih izmerah ni upoštevan kletni prostor, ki sicer pripada k vsakemu stanovanju.

Razporeditev prostorov je razvidna iz opisov in skic, ki so sestavni del razpisa in so na raz
polago na sedežu izvajalca razpisa.

Stanovanja bodo normalno opremljena tako, da bo imelo vsako stanovanje merjeno po
rabe elektrike. Prav tako je uveden priključek za skupno TV anteno in telefon. Ogrevanje 
bo centralno.

II. Udeleženci razpisa morajo navesti v vlogi naslednje podatke:

• ime in priimek, naslov ter EMŠO,
• imena in priimke ter EMŠO-je vseh, ki bivajo z njim v s skupnem gospodinjstvu,
• o dohodkih vseh družinskih članov v letu 1997,
• o sedanjih stanovanjskih razmerah (status, primernost stanovanja, utesnjenost, oblika 

in stopnja arhitektonskih ovir v primeru invalidnosti, o trajanju družinske skupnosti za 
mlade družine, številu otrok, o zaposlenosti, o izobrazbi),

• o eventuelni višini lastne udeležbe,
• o eventuelni izročitvi svojega stanovanja v upravljanje.

III. Udeleženci razpisa morajo priložiti k vlogi naslednjo dokumentacijo:

• overjeno kopijo potrdila o državljanstvu;
• potrdilo pristojne upravne enote o stalnem bivališču in članih skupnega gospodinjstva;
• potrdila o brutto dohodkih vseh družinskih članov v letu 1996 do vključno 30.11.1997 

(veljajo odločbe o dohodnini, potrdila delodajalcev, bank o prilivih na osebni žiro račun 
ipd.);

• potrdilo občine, da prosilec ni uvrščen na listo socialnih upravičencev za stanovanje;
• izjavo, overjeno pri notarju, da bodo v primeru, če jim bo dodeljeno stanovanje, svoje 

neprimerno lastniško stanovanje oddali v popolno upravljanje NEO-DOMU d.o.o. Ljub
ljana za dobo najmanj 25 let (to izjavo podajo samo prosilci, ki imajo lastno neprim
erno stanovanje);

• potrdilo pristojnega oddelka občine, da niso izgubili stanovanjske pravice vsled krivd
nih razlogov;

• izjavo, overjeno pri notarju, o višini lastne finančne udeležbe, ki jo bo vplačal v roku 8 
dni po pravnomočnosti sklepa o dodelitvi stanovanja v najem s potrdili o zagotovljenih 
finančnih sredstvih za lastno udeležbo (to izjavo in potrdila podajo samo prosilci, ki 
bodo sodelovali z lastno udeležbo);

• potrdilo ali ustrezno pogodbo, iz katere bo moč ugotoviti stanovanjski status;
• potrdilo o delovni dobi prosilca;
• točkovalni zapisnik o stanovanju, potrjen na pristojnem oddelku občine;
• potrdilo, da je udeleženec ali njegov družinski član trajno vezan na uporabo invalid

skega vozička, v kolikor uveljavlja točke iz tega naslova;
• izvid in mnenje pristojne komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v 

primeru invalidnosti, zaradi katere udeleženec razpisa ali njegov odrasli družinski član 
ni sposoben za samostojno življenje in delo; v primeru družine z mladoletnim otrokom, 
ki ima zmerno, težjo ali težko duševno motnjo ali težko telesno motnjo, se predloži 
potrdilo o razvrstitvi otroka, ki ga izda pristojna komisija Centra za socialno delo;

V. Rok za vložitev vlog je dvajset (20) dni po objavi razpisa v Delu in Dolenjskem 
listu, kar pomeni, da bodo obravnavane vloge, ki bodo dostavljene do vključno 
četrtka, 19. februarja 1998, do 13. ure ali pa bodo poslane priporočeno po pošti 
in bodo označene z datumom PTT 18. februarja 1998.

Na listo za dodelitev stanovanj v objektu Planinska 29 bo uvrščeno 19 prosilcev, na listo za 
dodelitev stanovanj v objektu Planinska 26 pa 24 prosilcev. Rezultati razpisa pa bodo ob
javljeni v DELU in Dolenjskem listu v dvajsetih (20) dneh po zaključku razpisa.

VI. Vrednost m2 stanovanjske površine v navedenih stanovanjskih objektih, na podla
gi katerega se bo ugotavljal odstotek lastne udeležbe prosilca, znaša 1.700,00 
DEM.

Višina mesečne najemnine na m2 stanovanjske površine bo znašala 4,5 DEM v tolarski pro
tivrednosti.

VII. Prednostni red upravičencev za stanovanja ter vse potrebne predhodne postopke 
bo pripravila komisija v sestavi:

1. Zagorc Jože, predsednik
2. Pevec Franc, član
3. Simončič Borut, član
4. Kos Jože, član

Vlil. Udeleženci natečaja dostavijo ali pošljejo vloge za dodelitev neprofitnega stano
vanja na naslov: »IR« INŽENIRING, d.o.o., Krško, 8270 Krško, Cesta krških žrtev 
53.

Na gornjem naslovu ali po telefonu št. 0608/21-944 ali 22-944 lahko dobite v času od
8.00 do 13.00 ure tudi dodatna pojasnila v zvezi s tem razpisom in ustrezne obrazce.

IX. V primeru, da ne bo dovolj interesentov za razpisana neprofitna stanovanja med 
upravičenci za dodelitev takšnih stanovanj, bomo le-ta oddali tudi interesentom, 
ki presegajo gornji limit dohodkov po pravilniku in ne glede na trenutni kraj stal
nega bivališča.

NEO - POM -NSO d.o.o.

V Ljubljani, 29.1.1998 Direktor: Janez Jamnik, dipl. oec.
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STARI OBIČAJI

Zimska obredja v Dobrepolju -
J J. tl • ml

Ančka Lazar-Vintarjeva iz Do
brepolja zbira narodno blago. 
Pripravlja tudi izdajo knjige o tem 
v zbirki “Glasovi". Za radio so pos
neli doslej že preko 300 enot, v re
dakciji za ljudsko glasbo pa so v 
oddaji “Slovenska zemlja v besedi 
in pesmi” prav po zaslugi Vintarjeve 
Ančke predvajali že 23 samostojnih 
oddaj o Dobrepolju. Predava tudi 
po šolah, pred kratkim pa je imela 
v Ljubljani v gostišču Mrak sreča
nje s študentkami etnologije, kate
rim je pripovedovala o ljudskih 
običajih v Dobrepolju, jim pela 
stare pesmi in pripovedovala razne 
pripovedke.

Okregala je sv. Antona
Ančka, kije rojena leta 1927, je 

za knjigo zbrala doslej že preko 
sto zgodb. V dobrepoljsko narečje 
jih pomagata prirediti sin Ludvik 
Lazar in snaha Branka, ki sta sla
vista, pri delu z računalnikom pa 
vnuk. Zgodbe, ki bodo izšle v knji
gi, bodo objavljene v narečju in 
knjižnem jeziku. Denimo tale o 
okreganem in celo tepenem sv. 
Antonu:

Revna vdova je imela za ženi
tev godno hčer, ki nikakor ni 
mogla dobiti ženina. Teta ji je 
svetovala, naj moli k sv. Antonu in 
še daruje kaj vbogajme. “Jaz sem 
tudi tako naredila, in čeprav sem 
bila že priletna, sem dobila dobre
ga moža,” je povedala teta.

Dekle je teto ubogalo. Pogosto 
je molila, in ko so zaklali prašiča, 
je sv. Antonu darovala šunko. 
Moža pa ni bilo od nikoder, zato 
se je razjezila, šla nekoč popol
dne, ko v cerkvi ni bilo drugih lju
di, do kipa sv. Antona in ga kre
gala:

“Veš kaj, ti si navaden lump! 
Lej, kako sem molila, vbogajme 
sem dajala, čeprav težko, šunko 
sem ti prinesla, moža pa od ni
koder! Po pravici povem, da bi te 
najraje vrgla z oltarja!”

Ko ga je tako kregala, je začu
tila, da je prišel v cerkev še nek
do. Ozrla se je in videla lepega 
mladeniča. Prišel je k njej in jo 
vprašal, zakaj se jezi. Povedala mu 
je, on pa ji je rekel:”Nikar se več 
ne jezite, se bo vse dobro izteklo,”

KRIŽNI HODNIK - Križni hodnik 
stiškega samostana je bil zgrajen v 
romanskem slogu in je imel lesen 
strop. Nekatere romanske prvine so 
še ohranjene. Kasneje je bil prenov
ljen v gotskem slogu (na fotografiji), 
kakršen je še danes.

STARINSKA OPREMA - V samo
stanu je posebna soba z zbirko stare 
opreme hiš in gradov, ki jo je samo
stanu daroval dolenjski zbiratelj 
Leopold Kozlevčar, ki je upodobljen 
na sliki.

DOLENJSKI LIST

in je dal dekletu kuverto, na kate
ri je bil napisan njej neznan na
slov. Rekel ji je še, naj gre v me
sto in izroči pismo osebi, na kate
ro je naslovljeno.

V mesto je šla že naslednji dan 
in pozvonila pri veliki hiši, kjer 
naj bi dobila naslovnika. Odpret 
ji je prišla neka gospa in ji pove
dala, daje mama tistega, na kate
rega je bilo pismo naslovljeno. 
On, sin, pa pisma ne bo mogel 
prebrati, saj je že od rojstva slep. 
Dekle mu je kljub temu predala 
pismo in mu rekla, naj odpre ku
verto. Ko je odprl, je spregledal.
V pismu pa je bilo napisano, naj 
se s prinašalko pisma poroči. 
Potem je bila poroka in vsi so bili 
zadovoljni.

Mladenič, ki je dekletu dal v 
cerkvi pismo, paje bil sam sv. 
Anton...

Običaji o božiču
Vintarjeva Ančka je pred krat

kim predstavila v dvorani na Vid
mu zimska obredja v Dobrepolju.

BOŽIČ - Otroci smo že poleti 
opazovali po grmovju, kje raste 
najlepši mah za jaslice. Konec 
novembra ali v začetku novembra 
smo ga tudi že nabrali, saj smo se 
bali, da bi ga sicer prekril sneg. 
Pred svetim večerom so mati, 
mama in starejše sestre pekle in 
pospravljale, mlajši otroci pa smo 
z atetom (atom) delali jaslice v 
bogkovem kotu. Papirnate figure 
pastircev, ovac itd., na katere smo 
že prej prilepili ošiljene paličice, 
smo zatikali v mah. Pri nas pa smo 
imeli še dve bigci (kipca ovčic), ki 
nam ju je prinesel stric iz Ljub
ljane. Tista kipca sta se zdela 
nam,otrokom, tako zanimiva, da 
smo ju kar naprej prestavljali po 
mahu, in tako sta bili zaradi pogo
stega prijemanja tisti beli ovčici 
vedno bolj črni.

Ko so jaslice stale, smo pogrni
li mizo z belim prtom, dali gor še 
hlebec kruha in potice pa še bog- 
ca smo postavili zraven. V več 
posod smo dali raznovrstno žito, 
da ga bomo dajali kasneje ko
košim zobat, ki bodo zato nosila 
jajca le doma in ne drugje. K jas
licam pa smo dali tudi posebno

CISTERCIJANI V STIČNI

Ančka Lazar-Vintarjeva sodeluje 
tudi s šolami, študenti etnologije in 
Slovensko akademijo znanosti in 
umetnosti.

pecivo-golobičke.
Ob zvonjenju avemarije smo se 

pripravili “za kropit, žegnat”. Ma
ma je natresla v star peglezen (li
kalnik) žerjavico, nanjo pa dala 
razne paličice in zelenje iz kravje
ga žegna (iz butar, ki so bile bla
goslovljene na cvetno nedeljo). 
Potem je vzela žegnano vodo, s 
katero smo se najprej vsi pokriža
li, ata pa peglezen in smo šli po 
hiši in okoli nje ter vse žegnali, 
tudi “cimpreje” (vse, kar je ste
sano): štalo (hlev), pod, kozolec, 
svinjake itd. Vse smo tudi poka
dili, vso pot pa smo molili.

Nato smo večerjali: zelje, fižol 
in mlečno kašo. Taka večerja je 
bila zato, ker je bil na sveti večer 
še post, pa tudi zato da bo nasled
nje leto dobra letina. Po večerji 
smo molili tri roženkrance (rožne 
vence), da smo se otroci že dolgo
časili in med molitvijo tudi drug 
drugemu kaj ponagajali. Po molit
vi smo se otroci spravili na peč in 
okoli nje, mati so nam povedali 
kakšno štorijo (zgodbo) pa tudi 
zapeli smo.

K polnočnici so šli vsi, kdor je 
lahko hodil, se pravi, da so ostali 
doma le najstarejši, bolni in naj
mlajši otroci. Doma pa je točno 
opolnoči odšla mati v hlev in dala 
živini jesti. Ljudje so bili namreč 
prepričani, da se to noč živali v

hlevu pogovarjajo, kakšnega gos
podarja imajo. Najmlajši otroci pa 
smo doma že dremali in poslušali, 
kako golobičke, tiste iz peciva, 
pojejo “Bogec pridi k nam...” In 
kakor smo bili od vsega že utruje
ni in pospani, smo v sanjah res 
slišali, kako golobičke pojejo.

Seveda pa smo bili vsi budni,ko 
so prišli naši od polnočnice. Ma
ma je postregla vsakega s polovi
co mesene klobase, in to je bilo 
imenitno. Potem smo se še pogo
varjali in šli spat. Zjutraj smo lah
ko otroci dalj spali, starša pa sta 
vstala kot običajno: ata je šel k 
živini v hlev, mama pa je zakurila 
v peči...

TEPEŽNICA - Za tepežni dan 
smo naredili otroci korobače iz 
bek. Ko smo bili majhni, smo 
tepežkali le domače. Malo starejši 
otroci so šli tudi na tepežkanje po 
vasi, še starejši pa so tepežkali 
tudi po okoliških vaseh. Tepežkar- 
ji so bili zaželjeni povsod, tepež- 
kani pa so jim dajali “uheljne” 
(krhlje), jabolka ali pa kdo tudi 
kak dinar. Prevladovalo je prepri
čanje, da se tepežkarjem ne sme 
nikoli zapreti vrat. To so podkre
pili tudi s pripovedko, da nekoč 
pri neki hiši tepežkarjem niso 
odprli vrat, potem pa jim je za 
kazen krava poginila.

SVETI TRIJE KRALJI - Za 
svete tri kralje so pri vsaki hiši 
spekli tako velik hlebec, da so ga 
komaj vsadili v krušno peč. Hle
bec je bil okrašen z letnico in 
drugimi okraski. Na svete tri kra
lje je ata vsakemu izmed otrok 
odrezal velik kos kruha. Otroci so 
gledali, da je bil kos, ki so ga 
dobili, čim daljši. Vsak izmed 
otrok je nato stopil k podbojem 
vrat in si postavil tisti kos kruha 
pokonci na glavo. Kolikor je bil 
kos kruha dolg, toliko bo otrok v 
tistem letu zrasel. Tistemu hlebcu 
smo rekli poprtnik in kdor je 
dobil poprtnik pri sedmih doma
čijah, tistega nobeden ni mogel 
premagati.

JOŽE PRIMC
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• Miseria učiteljska - Od kar je šola od cerkve proč, ne povabi žup
nik nikoli več učitelja na obed, tudi mu neče nič posoditi (kmetom pa 
vselej). Prosil kuharico za zabele - pa je baba zapodila učiteljico, češ 
da je enkrat že posodila, ali ni učitelj nič vrnil. Učitelj se grenko na
smeji: Jaz pa sem posodil župniku že dvakrat svinjine in ne dobil nič 
za to. Učiteljevi so prvikrat jeli nezabeljen obed. Ljudje mu tadi ne 
dajo obljubljene bire, mesto 20 veder dobi komaj dve, raje se z njim 
ravsajo in pravdajo.Radi goljufajo - Kupec, ki se zanaša tod na tujo 
vago, se često hudo speče, pri 10 ct je bilo že ne samo nekaj funtov 
manj, ampak že cel cent. Ljudje so že taki, ko vidijo, da jim se vse 
zaupa in ne pazi na tanko na prste, ne dajo ne dobre mere, ne poštene 
vage, ne zdravega zrnja.
• Gorenjski kmet o dolenjskih kmetih - Dolenec je nekaj prelen, nekaj 

preneumen, zato živi slabo o prosenem kruhu in s fižolom namešanem 
krumpirju. Taki, ki imajo po 2 grunta, žive slabeje od mene, ki sem 
kajžar. Imajo dosti zemlje in prav dober je svet na Dolenjskem, imajo 
živine in klaje, da bi je imeli lahko še več, imajo hčere in sinove in 
vendar ne znajo si pomagati. Ko bi imel jez tako kmetijo, bi živel ne le 
o dobri hrani, velikokrat tudi o mesu, ampak bi popil lahko vsaki dan 
še tri bokale vina. Ti Dolenci ne umejo si pripraviti kaj dobrega, če 
imajo tudi za vse reči dober pridelek.

• Nespodobno o zakonu - Da otrok ne da Bog, trde dostikrat prosti 
ljudje, reže in smeje se nekako zabavljivo. Očeta z veliko otroci in 
skrbmi taki ne obžalujo nič, češ, zakaj pa jih je napravil. Tako i cigan 
Mihov, pitan, kdo ga je ustvaril, djal: Gadžo. - Od kod to? DuhSvni 
govore o zakonu često nespodobno. Eden mu djal ritna bratovščina, 
drugi privilegirana kurbarija, Bačnik razglasil je ljubav za nepotreb
no in škodno reč, za zapreko zakona, tako i nekteri drugi, posebno 
tercijali in starci.
• Leni gospodarji - Gospodarji prečinske župe se odtegnejo delu, če 
se le morejo, n.pr. če imajo kaj vozariti, ali v nogradu ongaviti. Mnogi 
lenčarijo tudi brez vsakega izgovora. V Bršlinu izmed 25 gospodprjev 
delajo sami le trije na polji. V veliki vasi Straži - čez 70 hiš - veljata 
po okolici samo dva za poštena in še teh je eden doselil se. Gospoda
rijo strašno nemarno, ne gnoje, ne popravljajo cest, ne izkapajo štirenj, 
trpe nesnago, jedo beli kruh, pijančujejo etc.

• V Prečni posebno hudobni - Vas Prečina ima posebno hudobne lju
di, zavidne, objedljive, sleparske, smešne bahače, ali kmetuje se i tod 
slabo. Petrič prišel nazaj z ogleda hrvaške železnice. Pustil je doma 
cela dva grunta brez nadzora in peljal 25 delavcev v Skrad, kterim je 
mislil biti palir in služiti vsaki dan 2 for. ali že prvi dan vzela ga noč, 
pustil je delavce in železnico etc.
• Manj muzike na svatbah - Kar sem videl letos (1871. pred pustom) 
svateb in svatovščin ni bilo nikjer godcev - razun pri Malnarjevih, kjer 
se je omožila hči na tako bogatijo, da bo imela 7 zidanic, 20 goved in 
vina in vsega dosti (v mrzlem dolu štatemberžkem) - Povsod drugej 
je godel kak svat na orgeljce in plesa in druzega veselja je bilo ravno 
toliko, kakor z veliko muziko. Kakor kaže bo te hude potrate (mu
zike) kmali konec na vsaki kmečki svatbini.

Najstarejši samostan na Slovenskem
Iz reda benediktincev je leta 1098 

nastal v Franciji red cistercijanov in 
komaj 34 let pozneje so prvi cister
cijani že prišli v Stično. Samostan 
in cerkev, ki ki so ju zgradili v ro
manskem slogu, so v kasnejših sto
letjih dograjevali, prenavljali in po
sodabljali. Geslo menihov je bilo: 
“Moli in delaj!" Stiški samostan je 
bil v vsej svoji zgodovini ne le ver
sko, ampak tudi gospodarsko in 
kulturno središče. V njem je nastal 
okoli leta 1428 tudi znameniti Stiški 
rokopis, katerega original danes 
hrani Narodna in univerzitetna 
knjižnica v Ljubljani. Po Velikem 
splošnem leksikonu DZS so v 12. in 
13. stoletju cistercijani ob prevze
manju prvin zgodnje burgundske 
gotike razvili svoj lastni arhitektur
ni slog, saj so gradili cerkve brez 
barvnih in plastičnih okrasnih prv
in in brez zidanih stolpov. Na slo
venskih tleh so bili trije cistercijan
ski samostani: Stična (1130), Vet- 
rinje (1142) in Kostanje\’ica (1234). 
Razpustil jih je cesar Jožef II., 
ponovno pa je zaživela le Stična.

Po enem'izmed ljudskih izročil 
je na Pristavi blizu današnje Stič
ne pred davnimi stoletji živela 
pobožna kneginja Virida, ki je 
obljubila, da bo sezidala samo
stan. Ko ji je umrl mož, ni vedela, 
kje naj ga pokoplje. Po nekem 
nasvetu je pokojnega moža polo
žila v krsto in jo naložila na voz, 
češ da ga bo pokopala tam, kjer se 
bodo voli ustavili, in da bo tam 
zgradila tudi samostan. Voli so se 
ustavili tam, kjer je danes Stična, 
in tam je zgradila samostan. Ni pa 
vedela, kako naj kraj imenuje. 
Tedaj seje na bližnjem grmu ogla
sil zelen ptič, kije pel: Sit hic! (Naj 
bo tukaj!) in zato so kraj imeno
vali Sittich, to je Stična.

Po drugi pripovedi so ob pri

hodu na območje današnje Stične 
cistercijani začeli graditi samo
stan. Kar so podnevi zgradili, jim 
je bilo ponoči porušeno. Ptiči so 
od kraja gradnje odletali nekoli
ko proč in peli: “Sit hic!”, češ naj 
zgrade samostan tam, kamor oni, 
ptiči, lete. Menihi so res zgradili 
tam samostan in ga zaradi ptičev 
imenovali Zatičina, danes paje to 
Stična.

Redovno načelo sv. Benedikta, 
ki so ga prevzeli tudi cistercijani, 
je bilo: Moli in delaj! Zato so bili 
samostani skozi stoletja žarišča 
vere, znanstvenega in umetniške
ga dela pa tudi gospodarskega 
napredka. Redovna pravila so 
določala, da se morajo cistercijani 
preživljati z ročnim delom, s po
ljedelstvom, živinorejo in vino
gradništvom. Delati so morali vsi, 
tudi opat. Prihod cistercijanov je 
bil pomemben tudi za naše kme
tijstvo, saj so sem prinesli nove žit
ne in sadne vrste, uvedli so želez
ni plug in tudi drugo orodje. Tako 
so se kmetje od menihov naučili 
naprednejšega kmetovanja.

Prvotna pravila cistercijanov so 
bila zelo stroga, saj je bilo v njih 
leta 1119 določeno v deveti točki: 
“Dohodki, kijih samostan ne sme 
imeti, so: župnije, cerkve, pokopa
lišča, desetina tujega dela in tru
da, vasi, vaščani, zemljiški davek, 
dohodki obratov, n.pr. od mlina, 
mizarstva in podobno. Vse to je 
neskladno z našo redovno misel
nostjo in česa takega ne smemo 
imeti”. V cerkvah niso smeli ime
ti kipov in stenskih slik (prepoved 
iz leta 1134), nato so prepovedali 
še zvonike pri samostanskih cerk
vah itd. Sv. Bernard pa ni bil na
sprotnik umetnosti, pač paje me
nil, da slike in kipi nasprotujejo 
skromnosti in redovnike pri molit

vi lahko le motijo. Vse kaže, da so 
nekaj te miselnosti povzeli kasne
je luterani, saj so njihova pravila 
v marsičem podobna prvotnim 
cistercijanskim, ki pa so se jim ci- 
sterijani odpovedali, saj so kasne
je sprejemali darove, uvedli dese
tino itd. Plemiči po Dolenjskem in 
drugod so kar tekmovali, kdo bo 
več daroval samostanu. Med prvi
mi daritelji so bili gospodje Viš- 
njegorski. V nekaj desetletjih sije 
samostan pridobil obsežna ozem
lja Med Ljubljano in Novim me
stom ter Krko in Savo pa tudi 
drugod.

Ditrih Višnjegorski je daroval 
leta 1145 stiškemu samostanu tudi 
villo Lasis, današnje Velike Lašče. 
Leta 1230 so dobili menihi v dar 
tudi (Veliko) Slevico in so na tem 
območju začeli ustanavljati nove 
vasi (Dvorska vas, Mala in Velika 
Slevica, Osolnik itd.) Leta 1250 
jim je Auersperg podaril šest 
kmetij na Rašici. Zaradi denarnih 
stisk pa so menihi začeli svojo 
posest prodajati in že leta 1300 so 
bili Turjačani lastniki Slevice itd. 
Dobrotniki pa so v zahvalo hoteli 
le, da bi smeli biti pokopani v sa
mostanu, kar je bilo kasneje tudi 
odobreno (saj so prej imele pravi
co pokopavanja le župnijske cerk
ve). Stiški nekrologij našteva do 
leta 1539 že 230 takih dobrotni
kov. Samostan si je pridobil naj
prej tudi nižje sodstvo nad pod
ložniki, pozneje pa celo krvno 
sodstvo (pravico soditi na smrt).

Med mnogimi zanimivostmi naj 
omenimo Stiški rokopis, slovenski 
jezikovni spomenik, ki je nastal 
okoli leta 1428. Češki menih, kije 
bil v tem samostanu, si je v svoj 
priročnik napisal slovensko “Mo
litev pred pridigo” in molitev 
“Češčena bodi kraljica” pa še več

osnutkov za pridigo in nekaj slo
venskih besed. V isti priročnik je 
12 let kasneje cistercijanec Slo
venec zapisal prvo kitico veliko
nočne pesmi “Naš gospod je od 
smrti vstal” in nov “Obrazec za 
skupno splošno izpoved”. Ta 
rokopis hranijo v NUK v Ljub
ljani, v zgodovinskem oddelku 
stiškega samostana pa je moč 
videti tudi veren posnetek origi
nala (in še mnogo drugih zanimi
vosti iz vse Slovenije). Jezik Sti
škega rokopisa je dolenjščina, 
pomešana z nemškimi tujkami.

Med mnogimi zanimivostmi 
velja posebej opozoriti na 14 po
staj križevega pota, ki jih je leta 
1766 naslikal kranjski slikar For- 
tunat Bergant. Te slike skupaj z 
izrezbarjenimi okvirji iz tistega 
časa so tudi največje likovne 
umetnine v stiški cerkvi.

V samostanu je delovalo mno
go znamenitih opatov in menihov.

Kdor želi o tem več vedeti, naj 
prebere kakšno knjigo o tem sa
mostanu. Jaz naj spomnim le še na 
nekatere. Predvsem velja to za 
znamenitega zdravilca patra in 
opata Simona Ašiča, ki je o zdra
vilstvu napisal več knjig. Zelo je 
znan tudi pater Gabriel Humek, 
ki je bil akademski slikar in je svo
ja dela pokazal tudi na mnogih 
razstavah.

V okviru samostana je do pred 
nekaj leti delovala gimnazija, ki so 
jo obiskovali mnogi znani Sloven
ci, med njimi pred 180 leti tudi 
kasnejši pesnik in dramatik Anton 
Tomaž Linhart, med zadnjimi 
(zdaj namreč v samostanu ni več 
gimnazije, ampak je za ta namen 
sezidana precej stran nova stavba, 
ki je še najbolj podobna vojaške
mu šotoru) pa tudi Janez Janša.

O samostanu Stična so pisali 
mnogi znameniti Slovenci: Janez 
Vajkard Valvasor, Josip Jurčič 
(Jurij Kozjak), Ivan Zorec in več 
drugih.

Besedilo in slike: 
JOŽE PRIMC
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MAKETA SAMOSTANA - Na fotografiji mladi turistični vodnik po sa
mostanu Stična Matej Šteh kaže na maketi, kakšen je bil samostan začasa 
Valvasorja.
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MARICA PREBIRA KRHLJE - Narezana jabolka je Marica naložila 
na lese in jih zaprla v sušilno peč, kjer bodo ostala en dan, da bodo 
nastali okusni krhlji. (Foto: L. M.)

SADJARSKA KMETIJA ERJAVEC

Posušeno domače sadje 
iz Krjavlje vi h krajev

V Sloveniji je malo pravih 
sušilcev sadja, še posebej na Do
lenjskem, družina Erjavec iz 
Gorenje vasi pri Ivančni Gorici 
pa se pred nekaj leti odločila prav 
za to. In odlično jim gre.

Včasih so se Erjavčevi ukvar
jali s pridelavo semenskega 
krompirja in reje živine. “Toda 
od kmetije je bilo premalo do
hodka, in tako smo se okrog 
leta 1994 začeli preusmerjati 
bolj v sadjarsko kmetijo, čeprav 
imamo še zdaj v hlevu nekaj 
bikov. S kravami in mlekom je 
preveč dela,” je pripovedovala 
gospodinja Marija, ki se je k 
Erjavčevim primožila iz šent- 
lovrenske fare. Oba z možem 
Francijem sta kmetijska tehni
ka in sta se spoznala na novo
meški srednji kmetijski šoli 
Grm.

Erjavčevo suho sadje je do
mače. Doma imajo manjši sa
dovnjak in so do sedaj nekaj 
sadja dobivali tudi od drugod. 
Spomladi nameravajo posaditi 
približno štiri tisoč dvoletnih 
sadik jabolk. V sodelovanju s 
svetovalnim podjetjem Siviš 
Dobova so kupili cepljene sadi
ke in jih sami vzgojili, da se bo 
cenovno bolje izšlo. Predvsem 
gre za jabolka sorte idared, jo- 
nagold, zlati delišes, imajo pa 
tudi hruške vilijamovko, sorte 
konferans, klapovo maslenko 
in slive. Med domačimi sortami 
so najbolj primerni bobovci in 
voščenke, pa tudi suhe tepke 
imajo dober okus.

In kako so se Erjavčevi lotili 
sušenja sadja, ki je na prvi po
gled zelo enostavno opravilo, 
vendar dolgi postopek zahteva 
vrsto znanja? “Začneš čisto iz 
nič. O sušenju sadja ni nobene 
prave literature, in če se hočeš 
naučiti, moraš kar poskušati. 
Kolikokrat sva z možem vrgla 
stran veliko izdelkov, ki niso 
bili dobri; so skisali ali splesne
li. Na svojih napakah se pač 
učiš,” je pripovedovala gospa 
Marica in dodala, da vsi, ki to 
obvladajo, ljubosumno skrivajo 
male skrivnosti.

Postopek je naslednji: naj
prej je treba odbrati zdravo 
sadje primerne zrelosti in de
beline. “To je zelo pomembno, 
ker če je preveč zrelo, nima več 
v sebi vseh koristnih snovi. Še 
posebej hruška je zelo občutlji
va, in skorajda čakaš uro, kdaj 
jo boš odtrgal z drevesa,” je 
izkušnje razlagal Franci, ki je 
zaposlen na Farmi Stična. Sad
je je nato treba skrbno oprati in 
očistiti, nato pa ga olupiti ter 
razrezati. Za slednji dvi opravi
li, ki bi, če bi ju opravljali čisto 
ročno, vzeli preveč dragocene
ga časa, imajo Erjavčevi poseb
na strojčka. Koščke je treba 
nato naložiti na lese in jih sušiti 
na toplem zraku pri tempera-
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turi 42° Celzija, kajti le tako v 
krhljih ostane čimveč vitami
nov in mineralov. Za sušenje so 
nabavili tri komorne peči na 
kurilno olje - pred tremi leti so 
začeli z eno - kajti ta postopek 
je dolgotrajen. Na primer: neo
lupljeni koščki jabolk (nekatere 
namočijo v žveplo in so potem 
svetlejši) se sušijo en dan, z lu
pino pa še več. V času sušenja 
je treba sadje kontrolirati, pre
birati in odbirati že morda suhe 
krhlje. Marica je povedala, da 
zdaj sušijo po sortah. Iz desetih 
kilogramov svežih jabolk se 
dobi le približno kilogram krh
ljev.

Erjavčevi so se dobro znašli 
pri prodaji svojega suhega sad
ja, ki je zelo sladko. “Tako da 
marsikdo vpraša, ali mu doda
jamo sladkor, pa mu seveda ne. 
Ponavadi se zatakne pri proda
ji. Ko so vmes posredniki, kmet 
oziroma proizvajalec vedno 
dobi malo. Odločili smo se, da 
po trgovinah sami ponujamo 
svoje izdelke, ki tudi zato do 
potrošnika pridejo cenejši. 
Glavni kupec so ljubljanske in 
novomeške trgovine,” je razla
gala Marica. Suho sadje, ki ga 
je treba hraniti v suhem in tem
nem prostoru, sami pakirajo v 
vrečke, na katerih je listek z de
klaracijo “Domače sušeno sad
je iz Krjavljevih krajev”, napisa
ne pa so tudi vrste suhega sad
ja. Erjavčevi od lani sprejema
jo najavljene skupine obisko
valcev, ki si pri njih lahko 
ogledajo kmetijo, sadovnjak, 
drevesnico in sušilnico, v kateri 
imajo urejeno prijetno in dobro 
založeno prodajalno za svoje 
pridelke in izdelke. Gorenja 
vasje namreč blizu Muljave in 
drugih turističnih zanimivosti 
ivanške občine ter je le dober 
kilometer oddaljena od glavne 
ceste Ljubljana - Novo mesto, 
tako da so obiski pogosti. Naj
večje Gorenjcev. Erjavčevi jim 
poleg suhega sadja ponudijo 
tudi domači jabolčni sok, sad
no in hruškovo žganje, Marica 
pa po naročilu v krušni peči 
speče dober sadni kruh. Vsi 
izdelki so lično pakirani v po
sebno darilno embalažo in tudi 
naprodaj.

Tako Marica kot Franci poh
valita ivanško svetovalno služ
bo za kmečko družino in dopol
nilne dejavnosti ter Irmo Le
kan, ki jim rada pomaga z nas
veti. Tako so Erjavčevi pogosti 
udeleženci različni sejmov: 
“Suho sadje, ki je bilo včasih 
manjvrednostno, postaja tako 
počasi vse bolj zaželjeno in si ga 
vsak že skoraj ne more privo
ščiti,” meni Marica, ki je zagna
na ne samo doma, pač pa tudi 
kot predsednica društva pode
želskih žena Ivančna Gorica.

LIDIJA MURN

DELOŽACIJA V ČRNOMLJU

Sredi zime iz stanovanja na cesto
Dnevnik Delo je 22. januarja v 

Iskricah objavil misel Turgenjeva 
“Solze so kot vihar: po njem je 
človek vedno mirnejši”. MaraAščič 
iz Črnomlja je tega dne izjokala 
veliko solza, vprašanje pa je, če je 
bila potem kaj mirnejša. Aščičeve 
so namreč pred tednom dni nasil
no izselili iz stanovanja, v katerem 
so bili podnajemniki dobrih osem 
let.

Aščičeva zgodba
Kot sta dan pred napovedano 

izselitvijo povedala Pile in Mara 
Aščič, so se v zasebno stanovanje 
na Cankarjevi 1 vselili oktobra 
1989, naslednje leto pa so vložili 
prošnjo za socialno stanovanje. 
“Vendar stanovanja nismo dobili, 
poznava pa ljudi, ki so do social
nih stanovanj prišli, čeprav po 
najinem prepričanju niso mogli 
biti na lestvici pred našo družino. 
Ko smo se vselili v stanovanje, 
smo se o plačevanju najemnine 
dogovorili z Miro Lakner, ki je - 
to smo zvedeli šele, ko smo dobili 
obvestilo o odstranitvi oseb in 
stvari iz stanovanja ter izročitvi 
stanovanja v posest upnici - poob- 
laščenka lastnice Alme Granič iz 
Ljubljane. Ko sva vprašala, če 
bomo podpisali pogodbo, je rek
la, da ni potrebno, saj smo vendar 
ljudje, ter da smo lahko v stano
vanju, dokler bomo hoteli, med
tem ko bo najemnino poviševala 
tako, kot se bodo sicer povečevale 
stanarine. Leta 1993 je Laknerje
va predlagala podpis pogodbe za 
eno leto, mi pa smo želeli pogod
bo za nedoločen čas. Tako do pod
pisa sploh ni prišlo. Naslednje 
leto je močno povečala stanarino, 
kar je bilo v nasprotju z dogo
vorom ob vselitvi. Potem nas je 
tožila. Na sodišču je rekla, da 
višina najemnine sploh ni po
membna, temveč želi, da se izse
limo. Osebno denarja za stano
vanje ni hotela vzeti, petkrat sva 
ji ga poslala po pošti, a se je vrnil, 
in potem ji ga nismo več pošiljali,” 
povesta Aščičeva. Potem dve leti 
nista plačevala, nakar je prišel 
sklep s sodišča v metliški Novo- 
teks, kjer sta oba zaposlena, da 
odtegujejo Piletu od plače po 
14.250 tolarjev za plačilo stanari
ne za nazaj, medtem ko sta zatrdi
la, da ne vesta, kaj je s tekočo 
stanarino.

Pile in Mara pravita, da sta na 
sodišču zvedela, da je glavni raz
log za njihovo izselitev, ker bi last
nica rada prodala stanovanje. 
“Zavedam se, da stanovanje ni

naše, in pri priči bi se bili priprav
ljeni izseliti, vendar ne vemo, kam 
naj gremo. Ves denar sem vlagal 
v hišo in mlin v Bosni, a sedaj je 
vse porušeno. Celo zemlja ni več 
moja. Ko bi vsaj imeli kaj v Bos
ni! Sicer pa smo vsi štirje, torej 
oba z ženo, devetletna hčerka 
Marina in sedemletna Lucija, 
slovenski državljani,” pravi Pile. 
Dan pred nasilno izselitvijo - sami 
se namreč niso nameravali izseli
ti - sta oba še upala, da gre mor
da le za grožnjo in da bodo lahko 
še ostali v stanovanju. “Kam naj 
gremo sredi zime? Zvedeli smo, 
da bodo naše pohištvo nekam 
shranili. Mi pa naj ostanemo sre
di ceste? Saj še v službo ne bova 
mogla, in če ostaneva brez zapo
slitve, bova težko našla drugo! In 
kako bosta hčerki obiskovali 
šolo?” je kljuvalo v Aščičeva.

Zgodba Laknerjeve
Toda kljub upanju Mare in Pi- 

leta, da gre zgolj za grožnjo in da

že pred dobrima dvema letoma, a 
so se pritožili. Drugo je pFišlo 
decembra predlani, tokratno pa je 
že tretje. Saj razumem, da jim je 
težko, vendar so dovolj dolgo 
vedeli, kaj jim grozi, in v tem času 
bi si že lahko našli stanovanje,” je 
povedala Laknerjeva ter dodala, 
da je stanarina, ki jo odtegujejo 
Piletu od plače, dolg iz let 1994 in 
1995, medtem ko tožba za stanari
no za leti 1996 in 1997 na sodišču 
še teče.

Tretja plat
Na stanovanjskem oddelku 

črnomaljske občine Aščičev pri
mer zelo dobro poznajo. Poveda
li so, da so si že zaradi otrok priza
devali pomagati in neuki stranki 
nakazati pot do rešitve. Saj so v 
letih od 1990 do 1995 štirikrat za
prosili za socialno stanovanje, 
vendar so bili v skupni razvrstitvi 
na 36. 19., 16. in 21. mestu, na 
lestvici za dvosobno stanovanje pa 
so bili trikrat na četrtem in enkrat

PRED IZSELITVIJO - Aščičevi Pile, Lucija, Marina in Mara v 
podnajemniškem stanovanju dan pred nasilno izselitvijo.

v resnici ne bo prišlo do izselitve, 
so ob napovedani uri prišli sodni 
izvrševalec, pooblaščenka lastnice 
Mira Lakner, štirje najeti fantje- 
nosači, dva policista ter varnost
niki varnostne službe Berkopec, 
ki so, kot so dejali, varovali, da ne 
bi prišlo do incidenta. Kljub med 
jokom izrečenim prošnjam Mare, 
naj jim pustijo dom ali pa povedo, 
kam naj gredo, so se lotili izselit
ve. Laknerjeva je ob tem poveda
la, da se z Aščičevima že štiri leta 
vlečejo po sodišču. “Stanarino 
sem zvišala le toliko, kolikor je 
sicer narasla. Potem smo se začeli 
tožiti. Aščičeva sta se pritožila 
celo na Vrhovno sodišče in In
špekcijsko sodišče, a sta obe od
ločili, da se morajo izseliti. Prvo 
obvestilo o izselitvi iz 39 kv. met
rov velikega stanovanja so dobili

na sedmem mestu. Zato so jim na 
stanovanjskem oddelku želeli po
magati na drugačen način. Hote
li so od Laknerjeve odkupiti sta
novanje ter ga ponuditi Aščiče- 
vim, da bi lahko še naprej bivali v 
njem, vendar to ni bilo možno. 
Potem so jim ponudili stanovanje 
v Vinici, a so odgovorili, da imajo 
predaleč na delo in da ni avtobus
nih zvez. Tudi Rudnik Kanižarica 
v zapiranju je bil pripravljen dati 
občini v najem stanovanje v Kani
žarici, v katerem naj bi živeli Ašči
čevi, a so ga odklonili. Na stano
vanjskem oddelku so jim predla
gali številne zasebne hiše in stano
vanja, za katere so vedeli, da jih 
lastniki dajejo v najem, pa se prav 
tako niso strinjali. “Pile nam je dal 
jasno vedeti, da je stanovanjski 
problem njegove družine prob

lem občine, od katere je zahteval 
dvosobno stanovanje. Prepričan 
je bil, da mu ga je občina dolžna 
zagotoviti, čeprav v naši občini 
živijo štiri in celo petčlanske dru
žine na borih 25 kv. metrih. O 
najemu zasebnega stanovanja pa 
ni hotel niti slišati. Rekel je, da 
gre raje na cesto. Opozorili smo 
ga, da ni nikjer na svetu tako, kot 
je on živel doslej, da je pač stano
dajalcu postavljal pogoje in nič 
plačeval. Laknerjeva je namreč 
dohodek od najemnine prijavlja
la na davkariji. Ko pa je predlaga
la podpis pogodbe, se Aščičevi z 
njo niso strinjali. Potem pa je za
čela dvigovati najemnino, ker je 
mislila, da jih bo to pognalo iz sta
novanja. Kljub temu da smo spre
jeli sklep, da družino črtamo s 
prednostne liste za socialna sta
novanja, če odkloni ponujene 
možnosti, smo jim bili še vedno 
pripravljeni pomagati. Celo mimo 
prednostne liste, kot da gre za 
izjemne razmere, kot so potres, 
poplava in požar. Povezali smo se 
celo s socialnim delavcem v novo
meškem Novoteksu, ki sploh ni 
vedel, da imajo Aščičevi stano
vanjski problem. Pileta je povabil 
na razgovor, a se ni odzval. Social
ni delavec je pojasnil, da ni njego
va dolžnost, da se sam trudi reše
vati problem, če delavec za to ne 
pokaže zanimanja,” so povedali 
na občinskem stanovanjskem od
delku ter dodali, da so bili kljub 
trudu deležni še Piletovih groženj.

Tudi Vladka Potočar dobro 
pozna ta problem, predvsem kot 
predsednica komisije za dodelitev 
socialnih stanovanj in ne kot di
rektorica Centra za socialno delo, 
saj pravi, da center nima stano
vanj, da bi jih razdeljeval. “Zave
dam se, da je problem hud, in ved
no sem se zavzemala za to, da bi 
ga strpno rešili, a Aščičevi niso bili 
pripravljeni sprejeti nobene po
nujene rešitve. Priznam, da sem 
že obupala,” je pojasnila Potočar- 
jeva.

Takšen je torej Aščičev primer 
z več plati. Pregovor pravi, da je 
vsak svoje sreče kovač. Lahko pa 
tudi nesreče. Laknerjeva trdi, da 
ima pravico do svojega stanova
nja, s čimer se strinjajo tudi Ašči
čevi, ki pa bi si motda lahko, če bi 
sprejeli ponujeno roko, prihrani
li bolečino ob izselitvi. Trmasto 
vztrajanje pri zahtevah, do kate
rih po mnenju zaposlenih na sta
novanjskem oddelku niso upravi
čeni, jih je torej pahnilo na cesto.

MIRJAM BEZEK-JAKŠE

ZDRAVI1 ,ISCF, SMAR.IKSKF TOPLICE

ZDRAVILIŠČE POPOLDAN - 
MASAŽNO SPROSTITVENI CENTER

Jfli veste da vam lahko tako kot pri delu kdo pomaga tudi pri počitku, oddihu in sprostitvi?

%af{p? %ftj vam ponujamo?
• ROCNEMASAZE
• POD VODNE MASAŽE
• ROČNO UMENO DRENAŽO
• BISERNE KOPELI Z DODA TKOM 

ETERIČNIH OLJ
• FIZIOTERAPEVTSKE STORITVE
• SPROSTITVENE VAJE
• FITNES, AEROBIKO
• KOPANJE V TERMALNIH BAZENIH

Obiščite nas v Zdravilišču Šmarješke Toplice! Pričakujemo vas:
od ponedeljka do petka med 14.00 in 19.00 uro ter 

ob sobotah med 10.00 in 16.00 uro.

Informacije in rezervacije: 068 73 230, 73 030 
(F* KRKkZDRAVILIŠČk____________________
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TELEVIZIJSKI SPORED
lUcviz^a si pridržuje pravico do 
morebitnih sprememb sporedov!

ČETRTEK, 2». I.
SLOVENIJA 1
8.10-1.35 TELETEKST
9.00 ODDAJA ZA OTROKE 

OUASIMODOVE ČAROBNE DOGO
DIVŠČINE, ris. naniz., 4/26
9.25 ŽIVALSKE PRAVLJICE, 4/13
10.00 GRACE NA UDARU, amer. na
niz., 19/25

9.40 TEDENSKI IZBOR
NOVICE IZ SVETA RAZVEDRILA
10.05 GRACE NA UDARU, amr. naniz., 
20/25
10.30 NASH BRIDGES, amer. naniz., 4/14
11.50 DOGODIVŠČINE Z DIVJEGA 
ZAHODA, serija, 9/16

13.00 POROČILA
13.10 VREMENSKA PANORAMA 
14450 TEDENSKI IZBOR

AL ANDALUS FLAMENCO, 2. oddaja
15.25 GIBLJIVE SLIKE
15.50 OSMI DAN

16.20 SLOVENSKI UTRINKI
17.00 OBZORNIK
17.30 ODDAJA ZA OTROKE
18.20 RESNIČNA RESNIČNOST
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 PRIMOŽ TRUBAR, tv nadalj., 1/4
21.15 TEDNIK
22.00 ODMEVI, KULTURA, ŠPORT
22.45 OH, DR. BEECHING, angl. naniz., 8/9
23.20 POLNOČNI KLUB
SLOVENIJA I
8.00 Vremenska panorama - 9.30 Pepa in Pepe, 
Špan. naniz., 15/26 -10.00 Tedenski izbor Kolo
sreče; 10.30 Lov za zakladom, franc, kviz., 4/10; 
13.20 Stoletje ljudstva, serija, 2/10; 14.10 Živ
ljenje razoroienegačloveka, polj. drama -15.05 
Tenis -16.35 Doktor Sylvestre, franc., naniz., 3/ 
12 -17,55 Slalom, L tek (ž) -18.20 Trdno v sed
lu, naniz, 16/65 -19.00 Kolo sreče - 20.25 Sla
lom, 2 tek (ž) - 21.15 Makedonski večer
KANALA

sreče; 14.35 Amer. film -16.10 Tenis -17.40 
Pasje življenje, amer. naniz, 4/22 -18.05 Žens
ka gre svojo pot, nem. naniz, 11/14 -19.00 Kolo 
sreče -19.30 Videoring - 20.05 Koncert - 21.35 
Veliki fhiti in skrivnosti 20. stoletja, angl. dok. 
serija, 10/26 - 22.05 Dedci ne plešejo, amer. film 
- 23.55 Profit, amer. nadalj, 4/8
KANALA
9.00 Srečni časi, ponov. - 9.30 Družinske vezi, 
ponov. -10.00 Cannon, ponov. -11.00 Mac- 
Gyver, ponov. -12.00 Oprah show -13.00 Psi 
faktor, ponov. -14.00 Vitez za volanom, naniz. -
15.00 Srečni časi, naniz. -15.30 Družinske vezi, 
naniz. -16.00 Nora hiša, naniz. -16.30 Cooper- 
jeva druščina, naniz. -17.00 Princ z Bel Aira -
17.30 Sončni zaliv, nadalj. -18.00 Dobri časi,slabi 
časi, ndalj. -18.30 Drzni in lepi, nadalj. -19.00 
Oprah show - 20.00 Film po vaši izbiri - 0.00 
Cannon, naniz. -1.00 Dannyjeve zvezde
VAŠ KANAL
14.00 Videostrani -17.00 Glasbena oddaja -
18.00 Kmetijski razgledi -18.30 Za uho in oko 
-19.00 Novice - 19.30 24 ur - 20.00 Kontaktna 
oddaja - 21.00 Novice - 21.30 Glasbena oddaja
HTV 1
7.40 Tv spored - 7.55 Poročila - 8.00 Dobro jutro 
-10.05 Zimski izobraževalni program -12.00 
Poročila -12.25 Zlati zaboj, (serija, 5/60) -13.10 
Santa Barbara (serija) -14.00 Sinovi Nevihte -
15.05 Program za mlade -18.05 Kolo sreče -
18.40 Govorimo o zdravju -19.10 Hrvaška spo
minska 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 - 23.50 Nočna straža: Oddelek za umore 
(serija); 0.40 Smrtonosno orožje (amer. film);
2.40 Sedmi element + Svet zabave; 3.25 Koncert;
5.40 Ameriški grafiti (amer. film)
HTV«
14.15 Tv koledar -14.25 Imitacija življenja 
(amer. film) -16.25 Program za mlade -17.10 
Zlati zaboj (serija) -17.55 Trenutek spoznanja 
-18.25 Mojstrovine svetovnih muzejev -18.35 
Hugo, tv igrica -19.00 Županijska panorama -
19.30 Dnevnik, vreme, šport - 20.15 Stranka 
(serija) - 21.20 Čosby show (hum. serija) - 21.50 
Made in LA (amer. film) - 23.30 Friday Fos- 
ter (amer. film)

premiera: Forezičanska Halifax; 0.15 Psi fak
tor (serija); 1.00 Dok. film; 2.00 Skrita kamera;
2.30 Koncert; 4.00 Tenis v hrvaškem šprtu
HTV«
10.45 Tv koledar -10.55 Dosjeji X (serija) -
11.40 Črno belovbarvi-15.00 Theatron-17.00 
Dok. oddaja -18.40 Zlati gong -19.30 Dnevnik, 
šport, vreme - 20.15 Triler - 21.20 Potovanja -
22.40 Oprah Show

NEDELJA, 1. D.
SLOVENIJA 1
8.20-1.00 TELETEKST
8.40 OTROŠKI PROGRAM 

FERDI, ris. serija
9.05 ZVEZDICA, lut. igrica
9.30 ČAROBNI ŠOLSKI AVTOBUS, 
ris. naniz., 5/39

9.55 NEDELJSKA MAŠA
11.00 DOGODIVŠČINE Z DIVJEGA ZA

HODA, amer. serija, 10/16
11.30 OBZORJE DUHA
12.00 LJUDJE IN ZEMLJA 
12 30 4*4
aoo POROČILA
13.50 PASJA ZMEDA, kan. film
15.25 TV GENU, ponov.
17.00 OBZORNIK
17.15 PO DOMAČE
18.55 VRT GOSPODIČNE FLORE
19.10 RISANKA
19.20 LOTO
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
19.55 ZRCALO TEDNA
20.10 ZOOM
21.40 VEČERNI GOST
22.35 POROČILA, VREME, ŠPORT
22.55 MOČ VOLJE, amer. film
SLOVENIJA S
8.00 Vremenska panorama - 9.40 Nemški film -
10.55 Pomp -11.40 V vrtincu • 12.25 Supervele
slalom (m)-13.30 Tenis-16.30 Koš NBA-17.00 
Pot v Nagano -17.55 Rokomet -19.30 Dnevnik 
- 20.05 Stoletje ljudstva, angl. dok. serija, 3/10 -
21.00 Slovenski magazin - 21.30 Šport - 22.15 V 
New Orleansu, amer. naniz., 4/22
KANALA

9.00 Srečni časi, ponov. - 9.30 Družinske vezi, 
ponov. • 10.00 Cannon, ponov. -11.00 Mac- 
Gyver, ponov. -12.00 Oprah show, Cannon, 
ponov. -13.00 Lepota telesa, ponov. -14.00 
Vitez za volanom -15.00 Srečni časi, naniz. -
15.30 Družinske vezi, naniz. -16.00 Nora hiša, 
naniz. -16.30 Cooperjeva druščina, naniz. -
17.00 Princ z Bel aira, naniz. -17.30 Sončni zaliv, 
nadalj. -18.00 Dobri časi, slabi časi, nadalj. -
18.30 Drzni in lepi, nadalj. -19.00 Oprah show 
- 20.00 Poslednji met, film - 21.30 Psi faktor -
22.30 MacGyver, naniz. - 23.30 Cannon, naniz.
VAŠ KANAL
14.00 Videostrani -17.00 Kultura -18.00 Iz 
produkcije Združenji LTV -18.30 Avtogaleri- 
ja -19.00 Novice - 19.30 24 ur - 20.00 Video- 
boom 40 - 21.00 Novice - 21.30 Litijski mozaik
HTV 1
7.40 Tv spored • 7.55 Poročila - 8.00 Dobro 
jutro, Hrvaška -10.05 Zimski izobraževalni 
program -12.00 Poročila -12.25 Zlati zaboj 
(serija) -13.10 Santa Barbara (serija) -14.00 
Živa resnica -14.30 Poslovni klub -15.05 Pro
gram za mlade -17.00 Hrvaška danes -18.00 
Kolo sreče -18.35 Besede, besede, besede -
19.05 Hrvaška spominska knjiga -19.30 Dnev
nik, vreme, šport - 20.15 Hrvaška in svet - 20.50 
Rojstvo bombe (dok. serija) - 21.30 Pol ure 
kulture - 22.05 Opazovalnica - 22.35 Čas zarote 
(dok. serija) - 23.00 Poročila
HTV«
14.25 TV spored -14.40 Čudežna deklica (amer. 
film) -16.25 Program za mlade -18.35 Hugo (tv 
igrica) -19.00 Županijska panorama -19.30 
Dnevnik, vreme, šport - 20.10 Kviz - 20.25 Dosje
ji X (serija) - 21.30 Smo preko mojega trupla 
(nem. film) - 23.15 Imitacija življenja, film

PETER, 50.1.
SLOVENIJA 1
7.55- 1.20 TELETEKST
8.45 KU-KU, lutkovna igrica
9.00 LOV NA ZNAMKO
9.30 TEDENSKI IZBOR 

RESNIČNA RESNIČNOST
10.20 SLOVENSKI UTRINKI
10.50 OH, DR. BEECHING, angl. na
niz., 8/9
11.20 PRIMOŽ TRUBAR, tv nadalj., 1/4
12.30 LIUDJE IN ZEMUA

13.00 POROČILA
15.50 ZGODBE IZ ŠKOLJKE
16.20 MOSTOVI
17.00 OBZORNIK
17.10 PO SLOVENIJI
17.30 ODDAJA ZA OTROKE
18.20 NOVI RAZISKOVALEC, amer. dok. 

serija, 4/13
19.15 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 DENIS POKORA, amer. film
21.40 ODDAJA O TURIZMU
22.00 ODMEVI, KULTURA, ŠPORT
22.45 NEWYORŠKA VROČICA, amer. na

niz., 14/22
23.20 SLOVENSKI JAZZ
SLOVENIJA «
8.00 Vremenska panorama - 9.30 Pepa in Pepe, 
Špan. naniz., 16/26-10.00Tedenski izbor: Kolo

SOBOTA, 31.1.
SLOVENIJA 1
8.25 - 2.00 TELETEKST
8.40 OTROŠKI PROGRAM 

RADOVEDNI TAČEK
8.55 TABORNIKI IN SKAVTI
9.10 POD KLOBUKOM
9.55 JASNO IN GLASNO
10.40 BEG Z JUPITRA, avstral. nadalj., 
10/13
11.05 ZGODBE IZ ŠKOUKE 
11.40SLO VENSKI KVINTET TROBIL
12.05 TEDNIK

13.00 POROČILA
13.10 VREMENSKA PANORAMA
14.15 TEDENSKI IZBOR 

TURISTIČNA ODDAJA
14.25 SLOVENSKI JAZZ
15.25 POLICIJSKA AKADEMIJA IV, 
amer. film

17.00 OBZORNIK
17.15 NAŠA PESEM
17.50 NA VRTU
18.15 OZARE
18.20 ŽIVALSKI INSTINKT, fran. dok. oddaja
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
19.55 UTRIP
20.10 TV GENI J
21.35 NOVICE IZ SVETA RAZVEDRILA
22.00 NAJ NAJ NAJ, angl. dok. serija, 4/6
22.30 POROČILA, VREME, ŠPORT
23.05 PRAVICA MIMO ZAKONA, amer.

film
SLOVENIJA S
8.00 Vremenska panorama - 9.30 Razvedrilna 
oddaja -10.55 Smuk (ž) -12.25 Smuk (m) -14.55 
Tenis -15.55 Košarka -16.25 Pot v Nagano -
19.30 Vodeoring - 20.05 Policijska akademija IV 
- 21.35 V vrtincu - 22.15 Sobotna noč
KANALA
8.30 Kaličopko, ponov. - 9.30 Risanka -10.00 
Mork in Mindy, naniz. -10.30 Divji zahod, 
naniz. -11.30 Mladi Sherlock Holmes -13.30 
Dobri časi, slabi časi, ponov. -15.30 Sončni 
zaliv, ponov. -17.30 Oprah shov, ponov. -18.30 
Atlantis, ponov. -19.30 Miza za pet, naniz. -
20.30 Pogreb v Berlinu, film - 22.30 Petek tri
najstega, naniz. - 23.30 Atlantis, ponov. - 0.30 
Cannon, naniz.

VAŠ KANAL
14.00 videostrani -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 Od sobote do sobote -
21.30 Glasbena oddaja
HTV 1
8.20 Tv koledar - 8.30 Poročila - 8.35 Risanka -
9.00 Dobro jutro -11.00 Program za mlade -
12.00 Poročila -12.20 “Phar Lap" (amer. film)
-14.00 Poročila -14.05 Zverinjak v Bromtu (se
rija) -15.00 Briljanten -15.50 Televizija o 
televiziji -16.25 Dr. Quinn - žena vrač III (se
rija) -17.10 Večer z Muppetki -17.40 Turbo 
Limach Show -19.03 V začetku je bila beseda -
19.10 Hrvaška spominska knjiga -19.30 Dnev
nik, šport, vreme - 20.15 Detektiv in dama 
(amer. film) - 22.05 Opazovalnica - 22.40 Nočna

8.30 Kaličopko - 9.30 Risanka -10.00 Mork in 
Mindy, naniz. -10.30 Štirje diamanti, 2. del mlad. 
filma -11.30 Atlantis, ponov. -12.30 Časopisna 
brigada, film -14.00 Drzni in lepi, ponov. -15.45 
Bravo mestro, ponov. -16.00 Oče Dowling, na
niz. -17.00 Lepota telesa, ponov. -18.00 Strašilo 
in gospa King, naniz. -19.00 Kung Fu, naniz. - 
20.00Thgget, film - 22.00 Odklop, ponov. - 23.00 
MacGyver, naniz. - 0.00 Cannon, naniz.
VAŠ KANAL
13.00 Videostrani -16.30 Glasbena oddaja -
17.00 Šport -18.30 Za uho in oko -19.00 Nov
ice - 19.30 24 ur - 20.00 Mala klinika cinizma -
20.30 Za uho in oko - 21.00 Novice - 21.15 Od 
sobote do sobote - 21.30 Kmetijski razgledi

PONEDELJEK, 2. II.
SLOVENIJA 1
8.00-1.55 TELETEKST
8.45 NA POTEP PO SPOMINU
9.55 TEDENSKI IZBOR

NOVI RAZISKOVALEC, amer. dok. 
serija, 4/13 
10-50 NA VRTU
11.15 ŽIVALSKI INSTINKT, franc. dok. 
oddaja
12.05 TURISTIČNA ODDAJA
12.25 UTRIP
12.45 ZRCALO TEDNA

13.00 POROČILA
13.10 VREMENSKA PANORAMA
13.25 4 x4
14.00 TEDENSKI IZBOR 

VEČERNI GOST
14.50 ZOOM

16.20 DOBER DAN, KOROŠKA
17.00 OBZORNIK
17.10 PO SLOVENIJI
17.30 ODDAJA ZA OTROKE
18.20 RECEPT ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE
19.05 RISANKA
19.10 ŽREBANJE3x3PLUS6

NAGRADI V METLIKO 
IN STRAŽO

Žreb je izmed reševalcev 2. na
gradne križanke izbral Štefanijo Ku
kovec iz Metlike in Marijo Gačnik iz 
Straže. Kukovčevi je pripadla denar
na nagrada, Gačnikova pa bo za na
grado prejela knjigo. Nagrajenkama 
čestitamo.

Rešite današnjo križanko in jo 
pošljite najkasneje do 9. februarja na 
naslov: Dolenjski list, Glavni trg 24, 
p.p. 212,8001 Novo mesto, s pripisom 
“križanka 43". Ovojnico brez poštne 
znamke lahko oddate v nabiralnik pri 
vhodu v stavbo uredništva v Novem 
mestu.

REŠITEV! KRIŽANKE
Pravilna rešitev 2. nagradne 

križanke se, brano v vodoravnih 
vrsticah, glasi: PRAŠEČ, RENATA, 
ETANAL, SKOKI, KOROTAN, 
PRETEP, NEGA, LAPIS, ODTIS, 
ANICA, SAARA, VIKANJE, ANU, 
KUB, CAR, ARA.

19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 SAVANNAH, amer. nadalj., 5/34
21.00 KRUH PREŽIVETJA-OD AUSCH- 

VVITZA DO GOLEGA, dok. oddja
22.00 ODMEVI, UNIVERZITETNI RAZ

GLEDI, KULTURA, VREME, ŠPORT
22.45 PISAVE
23.35 TISTO, amer. film
SLOVENIJA«
8.00 Vremenska panorama - 9.30 Indaba, franc, 
naniz., 5/25 - 10.00 Šport -10.45 Ženska gre 
svojo pot, 11/14 -14.55 Tedenski izbor: Veliki 
miti in skrivnosti 20. stol., angl. dok. serija, 10/ 
26; 15.20 Makedonski večer -17.30 Trdno v 
sedlu, novozel. naniz., 17/65 - 18.05 Rodbina 
Mogadorskih, franc, nadalj., 8/12 -19.00 Lin- 
go, tv igrica - 20.00 Studio City - 21.00 Pomp -
22.05 10.000 obratov - 23.00 Brane Rončel izza 
odra - 0.25 Sestre, amer. naniz., 4/22
KANALA
9.00 Srečni časi, ponov. - 9.30 Družinske vezi, 
ponov. -10.00 Cannon, ponov. -11.00 MacGyver, 
ponov. -12.00 Oprah show, ponov. -13.00 Dan- 
nyjeve zvezde -14.00 Vitez za volanom, naniz. -
15.00 Srečni časi, naniz. -15.30 Družinske vezi, 
naniz. - 16.00Nora hiša, naniz. -16.30 Cooperje
va druščina, naniz. -17.00 Princ z Bel Aira, naniz. 
-17.30 Sončni zaliv, nadalj. -18.00 Dobri časi, 
slabi časi, nadalj. -18.30 Drzni in lepi, nadalj. -
19.00 Oprah show - 20.00 Nezaslišana sreča, film
- 21.30 Sam svoj mojster, naniz. - 22.00 Policij
ska kamera - 22.30 MacGyver, naniz. - 23.30 Can
non, naniz. - 0.30 Dannyjeve zvezde
VAŠ KANAL
14.00 Videostrani -17.00 Šport -19.00 Novice
- 19.30 24 ur - 20.00 Dokumentarna oddaja -
20.30 Šport - 21.00Novice - 21.30 Iz produkcije 
Združenja LTV

TOREK, 3. H.
SLOVENIJA 1
7.25-1.45 TELETEKST
8.15 SONCE NE SIJE VSAK DAN, češka 

nadiaj., 5/6
9.05 TEDENSKI IZBOR

RECEPT ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE
9.55 NE WYJORŠKA VROČICA, amer. 
naniz., 14/22
10.25 SAVANNAH, amer. nadalj, 5/36
11.20 PO DOMAČE

13.00 POROČILA
13.10 VREMENSKA PANORAMA
14.05 TEDENSKI IZBOR

KRUH PREŽIVETJA - OD AUSCH- 
W1TZA DO GOLEGA, ponov.
15.00 PISAVE
15.30 TISTO, amer. film

17.00 OBZORNIK
17.10 PO SLOVENIJI
17.30 TABORNIKI IN SKAVTI
17.50 BEG IZ JUPITRA, 11/13
18.20 VELIKE KNJIGE, dok. serija, 5/6
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK VREME, ŠPORT
20.05 GIMNAZIJA STRTIH SRC, avstral. na- . 

dalj., 5/26
21.00 PROETCONTRA
22.00 ODMEVI, KULTURA, ŠPORT
22.40 KDO JE GLAVNI, amer. naniz., 10/22
23.15 KOVINA IN MELANHOLIJA, nizoz. 

dok. oddaja
0.15 SVET POROČA
SLOVENIJA >
8.00 Vremenska panorama - 9.30 Pepa in Pepe, 
Špan. naniz, 17/26 - 10.05 Studio City -13.30 
Slovenski magazin -14.0010.000 obratov -15.00 
Denis pokora, amer. film -17.30 Trdno v sedlu, 
naniz, 18/65 - 18.05 Grad Hochenstein, nem.

nadalj, 4/6 -19:00 Kolo sreče -19.30 Videor
ing - 20.05 Hipnotičnisvet P. Mc. Kenne - 21.00 
Osamljeni planet - 21.50 Vprašanje zakonito
sti, angl. naniz, 5/7 - 22.20 Innocenza, švic. dra
ma - 23.50 Sestre II, amer. naniz, 5/22
KANALA
9.00 Srečni časi, ponov. - 9.30 Družinske vezi, 
ponov. -10.00 Cannon, ponov. -11.00 Mac- 
Gyver, ponov. -12.00 Oprah show, ponov. -
13.00 Atlantis, ponov. -14.00 Vitez za volanom, 
naniz. -15.00 Srečni časi, naniz. -15.30 Družin
ske vezi, naniz. -16.00 Nora hiša, naniz. 16.30 
Cooperjeva druščina -17.00 Princ z Bel Aira -
17.30 Sončni zaliv, nadalj. -18.00 Dobri časi, 
slabi časi, nadalj. -18.30 Drzni in lepi, nadalj. -
19.00 Oprah show - 20.00 Odklop - 21.00 Zazna
movani, naniz. - 22.00 Drevv Carey, naniz. -
22.30 Pravdarji, naniz. - 23.00 MacGyver, naniz. 
- 0.00 Cannon, naniz.

VAŠ KANAL
14.00 Videostrani -17.00 Mini 5 -17.30 Šport - 
18.00Oddaja o kulturi -18.30 Avtogalerija -19.00 
Novice -19.30 24 ur - 20.00 Pekel v vesolju, amer. 
film - 21.40 Novice - 21.50 Rezerviran čas

SREDA, 4. U.
SLOVENIJA 1
8.10 -1.00 TELETEKST
9.00 DOGODIVŠČINE IZ ŽIVALSKEGA 

VRTA
9.45 VELIKE KNJIGE, dok. serija, 5/6
10.40 TEDENSKI IZBOR

KDO JE GLAVNI, amer. naniz, 10/22
11.05 GIMNAZIJA STRTIH SRC, avst
ral. nadalj, 5/26
11.55 NAJ NAJ NAJ, angl. dok. serija, 4/6
12.25 GLASBENA ODDAJA

13.00 POROČILA
13.10 VREMENSKA PANORAMA
13.55 TEDENSKI IZBOR

SVET POROČA
14.25 KOVINA IN MELANHOLIJA, 
dok. oddaja

15.55 PROETCONTRA
16.20 OBZORJA DUHA

17.00 OBZORNIK
17.10 PO SLOVENIJI
17.30 MALE SIVE CELICE
18.20 ZAROČENCA, nadalj, 5/10
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK VREME, ŠPORT
20.05 NASH BRIDGES, amer. naniz, 5/14
21.00 OSMI DAN
21.30 LOJZE, dok. film
22.00 ODMEVI, KULTURA, ŠPORT
22.45 GRACE NA UDARU, amer. naniz, 21/25
23.20 KONCERT ORKESTRA SF
SLOVENIJA S
8.00 Vremenska panorama - 9.30 Pepa in Pepe, 
naniz, 18/26 - 10.00 Tedenski izbor: Hipnotični 
svet P. Mc. Kenne, 3/4; 10.55 Sobotna noč; 12.55 
Pasja zmeda, kan. film -17.30 Hdno v sedlu, 
novoz. naniz, 19/65 - 18.05 Iz dobrega gnezda, 
nem. naniz, 3/13 -19.00 Kolo sreče -19.30 
Videoring - 20.05 Šport - 22.30 Lov za zakladom, 
franc, kviz, 5/10 - 0.00 Sestre, amer. naniz, 6/22
KANALA
9.00 Srečni časi, ponov. - 9.30 Družinske vezi, 
ponov. -10.00 Cannon, ponov. -11.00 MacGyver, 
ponov. -12.00 Oprah show, ponov. -13.00 
Dannyjeve zvezde -14.00 Vitez za volanom, 
naniz. - 15.00Srečničasi, naniz. -1530 Družinske 
vezi, naniz! -16.00 Nora hiša, naniz. -16.30 Co
operjeva druščina, naniz. -17.00 Princ z Bel Aira 
-17.30 Sončni zaliv, nadalj. -18.00 Dobri časi, sla
bi časi, nadalj. -18.30 Drzni in lepi, nadalj. -19.00 
Oprah show - 20.00 Kje je Vonnie?, film - 21.30 
Ellen, naniz. - 22.00 Lepota telesa - 23.00 Mac- 
gyver, naniz. - 0.00 Cannon, naniz.
VAŠ KANAL
14.00 Videostrani -16.45 Pekel v vesolju, film -
18.30 Mini 5-19.00 Novice -19.30 24 ur - 20.00 
Glasbena oddaja - 21.00 Novice - 21.30 Mala 
klinika cinizma

| DOLENJSKI UST |

DESET 
AČlfl

Žreb je za sodelovanje pri oblikovanju lestvice Studia D in Dolenjskega lista dodelil 
nagrado Mariu Rejcu iz Jagrščev 22, Cerkno. Nagrajencu čestitamo!
Lestvica, ki je na sporedu vsak ponedeljek ob 16.30, je ta teden takšna:

1. (2) Nazdravimo novemu letu - ansambel Korenine 
(1) Lunco bom vprašal - Igor in Zlati zvoki
(4) Prva ljubezen - ansambel Akord 
(3) Žena ali harmonika - ansambel Labirint 
(8) Če bo šlo po sreči - ansambel Zasavci
(5) Slovenski bogataš - ansambel Ivana Puglja 
(-) Pod sivim očakom - Franc Flere in Stiski kvartet

8. (6) Gorjanska pravljica - ansambel Vrisk
9. (7) Nočna vila - ansambel Poljub

10. (9) Moje dekle - kvintet Sonček
Predlog za prihodnji teden: Slamica in sod - ansambel Vasovalci

§*Š----------------------------------------------------------------------------------^
KUPON ŠT. 4 
Glasujem za:
Moj naslov:

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

NAGRADNA KRIŽANKA 4
DOLENJSKI

UST

DOLENJSKI

UST

VISEČI
KAPNIK

PRESKUS CIGAN
NIZOZEMSKI

ANTILSKI
OTOK

LAHKOŽIV, 

MALOPRI

DEN ČLO
VEK

RANA OO
UGRIZA

NADOME
STEK ZA

SLADKOR

NIZEK
SLOJAST
OBLAK

'

'm.-* 'tam* -V' -1.
J||L/igB . Č1SciPif^N-STVENO

SPOZNANJE

SRED AMER 
KAKTEJA

v * ♦ >*> >

OKRAJŠAVA

ZA
TONA

v
KRČMA,

GOSTILNA

L PRITOK 
DONAVE V 
ROMUNIJI

REVŠČINA

MESO S 
TREBUHA 

ŽIVALI
NEKD. BUŽ 

VZH. DEŽELA

ODSEK

TEKMO
VALNE

POTI

ORIENTA! 
SKJ ASKET

BIVALL&E
BOGOV

PUŠČAVSKI

RIS

AVTOR:
JOŽE
UDIR

KEM SIMBOL 
ZA NIKEU

PANJ, NA 
KATEREM
SE SEKA

DOLENJSKI

UST
DOLENJSKI

UST

GR. MEZZO- 
SOPRANIST 
KA (AGNES,

•1944)

AKT

KIT. UTEŽNA 
MERA

RIŽEVO
ŽGANJE

NAJSTAREJŠI
NOETOV

SIN

KRAŠKA
PLANOTA
V BOSNI

.......'ptica'’
UJEDA

PECLJU
POOOBEN

DEL GOBE

KRAVICA

PECIVO
V OBLIKI 

ŠTEVILKE 8

JUD NASLOV 
ZA VERSKE 

GA UČITELJA

EINSTEIN
ALBERT

IVJE

DIJAK,

UČENEC
REALKE

DESNI

PRITOK

MOZELE

(NEMČIJA)

IME DVEH

DRŽAV
V ZDA

20 DOLENJSKI LIST Št. 4 (2527), 29. Januarja 1998



I^KRKKZDRAVILIŠČk
HOTELI OTOČEC

TENIŠKI CENTER OTOČEC

AVTOKUNIKA
® 068/ 323-035

Poleg mehaničnih popravil 
na vseh tipih vozil je AVTOKUNIKA 

tudi uradni zastopnik za športne vzmeti

JANEXin an’ortlzerieMQNROE

■fMONROt?
amortizerji

VEČJA VARNOST NA CESTI

ZAHVALA

V 57. letu starosti nas je zapustila draga 
žena, mama in stara mama

JOŽEFA
HUDOKLIN

s Sel pri Šentjerneju

Prisrčna hvala vsem, ki ste v težkih trenutkih delili z nami 
bolečino, nam 'ustno ali pisno izrazili sožalje, pokojni podarili 
toliko sveč in lepega cvetja. Zahvalo smo dolžni vsem 
sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem. Še 
prav posebno pa zdravstvenemu osebju Infekcijskega oddelka 
Interne bolnice Novo mesto, dr. Tatjani Remec za ves trud, 
da bi ji rešili življenje. Posebna zahvala sosedu Pungerčarju, 
Šentjernejskemu oktetu, Revozu - Oddelku težke presernice 
in Kovinotehni PC Brežice, g. župniku za lepo opravljen obred 
in Pogrebni službi Oklešen za spoštljivo opravljeno slovo.

Žalujoči: mož Ignac, sin Igor z družino ter ostalo sorodstvo

ZAHVALA

Ko pridemo k hiši, 
tebe, oče, ni, 
a v srcu nas močno boli.

V 85. letu starosti nas je zapustil naš 
dragi mož, oče, ded in praded

JOŽE VRTAČIČ
iz Žihovega sela 6

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem in vaščanom za 
izraze sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter vsem, ki ste 
pokojnega pospremili na zadnji poti. Prav lepa hvala sosedu 
Jožetu Barboriču za besede slovesa, g. Luzarju za izvedeno 
Tišino in g. župniku za lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Svinčeni oblaki so prepregli nebo, 
brezupni koraki ne vedo, kam gredo.
(Pavel Golia)

Ob nenadni izgubi naše drage mame, 
tašče, babice, prababice in tete

ANICE
TEKSTOR

iz Malega Slatnika

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izraze sožalja, darovano cvetje in sveče ter 
spremstvo na njeni zadnji poti. Zahvala tudi Vinku Mikcu za 
poslovilne besede, pevcem iz Šmihela za zapete žalostinke, g. 
patru Felicijanu za lepo opravljen obred in Pogrebni službi 
Oklešen.

Žalujoči: vsi njeni

107.5 MHz UKV
Rožna ulica 39.1330 Kočevje, tel /fax 061 855 666

RADIO MAX
88,90 M HZ 
89,70 MHZ

DOLENJSKI LIST
uaš četrtkou prijatelj

DOLENJSKI LIST
uaš četrtkou prijatelj

ZAHVALA

V 69. letu starosti nas je za vedno 
zapustil naš dragi mož, oče, stari oče, 

brat in stric

ALOJZ
KOCJAN

iz Gor. Laknic 40 pri Mokronogu

ZAHVALA

V 71. letu starosti nas je zapustil naš 
dragi

ANTON 
KOŠIČEK

Trške njive 9, Žužemberk

Ob boleči izgubi moža, očeta, dedka in brata se iskreno 
zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, dobrim sosedom, 
sovaščanom, znancem in drugim za izraze sožalja, gmotno in 
moralno podporo, darovano cvetje in sveče ter izkazano 
spoštovanje ob zadnjem slovesu. Še posebno se zahvaljujemo 
za vso prizadevnost sosedom, ZD Žužemberk, govornikoma 
za poslovilne besede in Društvu upokojencev Žužemberk, 
žužemberškim pevcem, g. dekanu za lepo opravljen obred in 
oris pokojnikove življenske poti ter Pogrebnemu zavodu 
Novak. Vsem še enkrat iskrena hvala! Ohranimo lep spomin 
nanj.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 45. letu starosti nas je za vedno 
zapustil naš dragi sin, brat in stric

JOŽE
KOKALJ

iz Gor. Suhorja 2 pri Metliki

Z bolečino v srcu se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in znancem za izraze sožalja, podarjene 
vence, cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na 
zadnji poti. Hvala dobrim sosedom za nesebično pomoč pri 
pogrebnih storitvah ter Pogrebnemu zavodu Novak za prevoz. 
Zahvaljujemo se tudi osebju novomeške bolnišnice, Oddelku 
za visceralno kirurgijo, za ves trud, pevcem za zapete 
žalostinke ter gospodu župniku za lepo opravljen obred. Vsem 
skupaj še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: žena Jožefa, sin Lojze, hčere Justi, Slavka in Jožica z 
družinami, sestre Ani, Malka in Mimi z družinami ter ostalo 

sorodstvo

«

ZAHVALA

iz Črešnjic pri Otočcu

Ob boleči izgubi našega očeta se iskreno zahvaljujemo 
sorodnikom, prijateljem, vaščanom in vsem drugim, ki ste ga 
pospremili na zadnji poti, mu darovali cvetje, sveče, za svete 
maše ter nam pisno in ustno izrazili sožalje. Posebno se 
zahvaljujemo g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem za 
lepo petje, govornikoma za ganljive besede, trobentaču za 
zaigrano Tišino ter Pogrebnemu zavodu Oklešen. Zahvala 
tudi kolektivu Servisa Krevs, Labodu iz Novega mesta, KZ Krka 
Graben, Eurolenel s Cikave ter Dolenjski banki za vso pomoč 
in darovano cvetje. Vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga 
spoštovali, še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njegovi

V 68. letu starosti je mnogo prezgodaj 
sklenil svojo življenjsko pot naš dragi 

mož, oče in stari oče

FRANC
GORENC

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom 
in znancem za podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala 
podjetju Mercator, Lovski družini Suhor, Gasilskemu društvu 
Suhor, govornikom za lepe besede slovesa in gospodu župniku 
za opravljen obred. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njegovi

V SPOMIN

Nikoli za zmeraj ne odide tisti, 
za katerega bi želeli, da se vrača.

Drugega februarja minevajo tri leta od 
tragične smrti

ANTONA
ŠUŠTARIČA

s TVate pri Semiču

Hvala vsem, ki se ga spominjate in mu prižigate sveče.

Bratje in sestre 
1998

ZAHVALA

V 69. letu nas je zapustil stric in brat

ALOJZ
AVSEC

z Malega Slatnika

ZAHVALA

V 75. letu starosti nas je zapustila draga 
žena, sestra, svakinja in teta

MALKA 
ADLEŠIČ
iz Velikega Nerajca 17

Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom in znancem, ki ste jo 
v času njene bolezni obiskovali in ob njeni smrti darovali cvetje 
in sveče ter jo v tako velikem številu pospremili k zadnjemu 
počitku. Lepa hvala osebju Doma sterejših občanov Črnomelj, 
g. župniku iz Dragatuša za opravljen obred, g.Marici Lašič za 
veliko dobrih del, sosedi Mileni Štajdohar za lepe besede 
slovesa, Jožetu Maleriču za organizacijo pogreba in pevkam 
z Otovca za zapete žalostinke. ^

Žalujoči: vsi njeni 
Veliki Nerajec, 19.1.1998

ZAHVALA

Ni smrt tisto, kar nas loči, 
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše, brez pomena 
zanje so razdalje, kraj in čas. 
(Mila Kačič)

V 69. letu nas je zapustil naš dragi ata in 
stari ata

JANEZ
STROJIN

z Mestnih njiv 12, Novo mesto

Prisrčna hvala sorodnikom, prijateljem in vaščanom za 
podarjeno cvetje in sveče, g. župniku za lepo opravljen obred, 
g. Mikcu za lepe besede slovesa in pevcem za zapete 
žalostinke. Vsem iskrena hvala!

Vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in prijateljem 
za izraze sožalja ter podarjeno cvetje. Posebna zahvala 
novomeškim železničarjem za govor in venec, pevcem in g. 
proštu Lapu za opravljen obred. Vsem še enkrat prisrčna 
hvala!

Vsi njegovi
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tedenski koledar
Četrtek, 29. januarja - Franc 
Petek, 30. januarja - Martina 

« Sobota, 31. januarja - Janez 
Nedelja, 1. februarja - Ignac 
Ponedeljek, 2. februarja - svečnica 
Torek, 3. februarja - Blaž 
Sreda, 4. februarja - Andrej
LUNINE MENE
3. februarja ob 23.53 - prvi krajec

kino
BREŽICE: Od 29.1. do 1.2. (ob 16.30 

in 20. uri) ter 2. in 3.2. (ob 20. uri) drama 
Titapik. 4.2. (ob 20. uri) kriminalni film 
Zbogom dekleta.

ČRNOMELJ: 30.1. (ob 20. uri) in 31.1. 
(ob 18. in 20. uri) ameriška komedija Sam

dom 3.1.2. (ob 18. in 20. uri) ameriški kri
minalni film Igra.

DOBREPOLJE: 30.1. (ob 19.30) ame
riški kriminalni film Igra. 1.2. (ob 15. uri 
in 19.30) ameriški film Vulkan.

GROSUPLJE: 30.1. (ob 19. uri) ame
riški film Vulkan. 31.1. (ob 19. uri) ameriški 
kriminalni film Igra.

KRŠKO: 29. in 30.1. (ob 17. uri) ter 1.2. 
(ob 18. uri) risani film Herkules.

METLIKA: 30.1. (ob 20. uri) ameriški 
kriminalni film Igra. 1.2. (ob 18. in 20. uri) 

'ameriška komedija Sam doma 3.
NOVO MESTO: Od 29.1. do 3.2. (ob 

16., 18. in 20. uri) komedija Austin Po- 
wers.

RIBNICA: 31.1. (ob 21. uri) ameriški 
film Vulkan. 1.2. (ob 16. uri) ameriški kri
minalni film Igra.

VELIKE LAŠČE: 31.1. (ob 19. uri) 
ameriški film Vulkan. 1.2. (ob 19. uri) 
ameriški kriminalni film Igra.

film
• DO NAZGA, komedija (The 
Full Monty, Velika Britanija, 
1997, 100 minut, režija: Peter 
Cattaneo) *

Film Do nazga ali Do nagega, 
£e se vam sleng na papirju zdi 
nerazumljiv, je brez najmanjših 
dvomov najbolj potentna ko
medija na domačih platnih v 
minulem letu. To potrjujeta vsaj 
dve dejstvi: v prestolnici je na 
rednem sporedu že od novembr
skega Ljubljanskega filmskega 
festivala, kjer je doživel prve 
ovacije; drugo; toliko navdu
šenja med tako različnimiprofdi 
gledalcev - gre za osebna, mala 
in povsem interna merjenja 
reakcij - že dolgo ni bilo zasledi
ti, morda, kar se komedije tiče, 
sploh še nikoli.

Toda Do nazga ni imel za se
boj močne propagandne ma- 
šinerije tako kot holivudska pro
dukcija, v njem ne igra Al Pad
no ne Richard Gere, še najmanj 
pa Jim Carrey. Pod režijo se ni 
podpisal Cameron ali Fincher, 
ampak Peter Cattaneo, Anglež z 
italijanskim priimkom, mogoče 
tudi predniki. Pod produkcijo 
spet stoji italijanski priimek. Sce
narij je požegnala, obenem pa 
tudi občutno financirala komisi
ja pri Evropski skupnosti, ki 
načrtno podpira evropski film, 
da bi tako vsaj malo zajezila

tovrstni ameriški imperializem. 
Zadeli so v polno. Do nazga je 
namreč na podelitvi v Berlinu, 
rezerviranem za stari kontinent, 
postal najboljši film leta, snel pa 
je še nekaj felbcov za režijo, sce
narij in še nekaj šare.

“Jebeš" Ameriko, ki ima gu
mijastega Carreyja, 200-milijon- 
ski Titanik in pohotnega pred
sednika. Na tej strani je le z nekaj 
drobiža nastal trebuhe parajoč in 
usta raztezajoč, toda inteligenten 
in ne zgolj debilno smešen film, 
ki ima fantastičen tekst v an
gleških teve dramah in kriminal
kah prekaljene igralce, povsem 
enostavno in že pozabljeno kla
sično kamero, režijo in montažo 
ter zelo efektno glasbo starih 
kraljev diska. Štorija je že pona
rodela: v nekdaj zelo perspektiv
ni jeklarski Sheffield udari recesi
ja, tako da v mestu obratuje le še 
urad za brezposelne, kjer ubija
jo čas tudi suhi, mali, grdi Gaz, 
tolsti Dave in njun bivši šef in 
mojster plesnih korakov Gerald. 
Ko v mesto pridejo Chippenda- 
les, seksi striptizarji, Gaz prepriča 
peterico na avdiciji izbranih lu- 
zerjev, da je striptiz njihova edi
na možnost za zaslužek, on bi 
naprimer lahko potem plačeval 
alimente za sina, ki mu ga žena 
prepoveduje srečevati. Med ko
mičnimi zapleti imamo še vrsto 
socialnih štorij.
- Še to. Zakaj naj bi šle babnice 

gledat tipe, ki niso ne lepi ne mla
di, še občutka za ritem nimajo? 
Ker gre jo do konca, do nazga, in 
ker so to njihovi fantje iz sosed
nje ulice. TOMAŽ BRATOŽ

Spoštovani naročniki in bralci!
Vsi, ki ste postali naročniki Dolenjskega lista v lanski na

gradni akciji, ste prejeli položnico za plačilo celoletne naroč
nine. Za nakazilo nimate več veliko časa, kajti dobitnike nagrad 
bomo izžrebali že v torek, 3. februarja - kajpak med tistimi na
ročniki, ki boste imeli plačano naročnino, po pošti pa vam bomo 
poslali tudi želeno knjigo in koledar.

Hkrati bomo izžrebali tudi nagrajence izmed starih na
ročnikov, pri katerih je pogoj za morebitni dobitek plačana 
naročnina za lani.

Med tistimi, ki že plačujete letošnjo polletno naročnino, 
bomo v kratkem izžrebali skoraj dva tisoč dobitnikov stenskega 
setvenega koledarja - in to lepo darilo bomo izžrebancem takoj 
poslali po pošti. DOLENJSKI LIST

IZDAJATELJ: Dolenjski list Novo mesto, d.o.o. Direktor: Drago Rusija 
UREDNIŠTVO: Marjan Legan (odgovorni urednik), Andrej Bartelj, 
Mirjam Bezek-Jakše, Jožica Dorniž, Breda Dušic Gornik, Tanja Gazvoda, 
Mojca Leskovšek-Svete, Martin Luzar, Milan Markelj, Lidija Murn, 
Pavel Perc in Igor Vidmar.
IZHAJA ob (etrtkih. Cena posamezne številke 200 tolarjev; naročnina za 1. polletje 
5.070 tolarjev, za upokojence 4.563 tolarjev; letna naročnina 10.400 tolarjev, za 
upokojence 9.360 tolarjev; za družbene skupnosti, stranke, delovne organizacije, društva 
ipd. letno 20.800 tolarjev; za tujino letno 130 DEM oz. druga valuta v tej vrednosti. 
Naročila in odpovedi upoštevamo samo s prvo številko v mesecu.
OGLASI: 1 cm v stolpcu za ekonomske oglase 2.800 tolarjev, na pni ali zadnji strani 
5.600 tolarjev; za razpise, licitacije ipd. 3.300 tolarjev. Mali oglas do deset besed 
1.700 tolarjev (po telefonu 2.200 tolarjev), vsaka nadaljnja beseda 170 tolarjev; za 
pravne osebe je mali oglas 2.800 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 
propaganda in naročniška služba 323-610; mali oglasi in osmrtnice 324-006. 
Telefaks: (068)322-898
Elektronska pošta: info@dol-list.si Internet http:llwww.dol-list.si
Nenaročenih rokopisov, fotografij in disket ne vračamo. Na podlagi mnenja (št. 23- 
92) pristojnega državnega urada spada Dolenjski list med informativne proizvode iz 
13. točke tarifne številke 3, za katere se plačuje 5-odst. prometni davek.
Računalniška priprava časopisnega stavka: Dolenjski list Novo mesto, d.o.o. 
Prelom in filmi: Grafika Novo mesto, d.o.o. Tisk: DELO-TČR, d.d., Ljubljana.

KMETIJSKI STROJI

TRAKTORSKO PRIKOLICO domače izde
lave prodam. B (068)58-213. 359
TRAKTORJI UNIVERZAL, Fiat, Zetor, 
Lamborghini, IMT, TV 826, Landini, Same, 
Hurliman, Torpedo po starih cenah s popusti! 
Novo za staro! Rabljeni TV 732, Univerzal 45 
DT, LTZ55. Ugodni krediti! Agroavto Kranj, 
Ljubljanska 30, B (064)332-111,112,113, od 
8. do 16. ure. 375
TRAKTORSKI VAUAR za valjanje njiv, 
prikolico in škropilnico za traktor prodam. B 
(0608)43-264. 388
MOLZNI STROJ Alfa Laval in hladilni ba
zen, 130-litrski, s hladilnikom, prodam. B 
(0608)32-453. 304
MOTOKULTIVATOR Muta Maestral s koso 
in frezo prodam. B (068)49-819, po 15. uri.

390
TRAKTOR TV 418 z nekaj priključki pro
dam. B (068)27-422. 397
UGODNO PRODAM bočno kosilnico Uni
verzal GS 20/35 A in 80-litrski bojler. B 
(068)83-571. 366
TRAKTOR Eicher, 65 KM, letnik 1978, plug 
IMT 61004 in plug Slavonec prodam. B 
(0609)633-561. 323
TRAKTOR TORPEDO 45,400 ur, prodam. 
B(068)45-420. 320

MEŠALEC za TV in frezo prodam ali zame
njam za manjšo kosilnico. B (068)45-078.

411

taBakuro,
Podbevškova 5, Novo mesto 
Tel. 068/341-288, 341-810

NOVO
/MK

ZASTOPNIK ZA DOLENJSKO

VSE NA ENEM MESTU — 
V NOVEM MESTU

KUPIM

DELNICE TELEKOMA, Žita, Save, Kom- 
pasa, S-Hrama, Arkade in ostale odkupimo za 
gotovino. tt (041 )669-221. 70
DELNICE TELEKOMA in ostale ugod
no odkupim. *(068)324-297.

MOTORNA VOZILA

OPEL KADETT1.4 i, letnik 1991,89.000 km, 
lepo ohranjen, registriran do 30.11.1998, 
prodam za 9300 DEM. B (068)81-298. 326 
R TWINGO, star 6 mesecev, prodam. B 
(068)324-284, dopoldan. 329
BMW 318 i, letnik 1986, lepo ohranjen, 
prodam. B (068)24-255. 348
126 P, letnik 1989, 43.000 km, brezhiben, 
prodam. B (068)75-255, po 16. uri. 365 
R 4, letnik 1986, registriran do 1/99, prodam. 
B(068)24-337. 369
VW JETTO1.6 B, letnik 1987, registrirano za 
celo leto, prodam za 5500 DEM. B (068)78- 
057. 372
GOLF JX D, letnik 1989/90, registriran do 
22.11.1998,116.000 km, prodam. JožeMrvar, 
Stara cesta 28, Straža. 394
OPEL ASTRO 1.6, letnik 6/95, prvi lastnik, 
servo volan, kovinske barve, temna stekla, CZ, 
zračna blazina, 37.000 km, 3V, prodam. B 
(068)28-458. 399
R 5 CAMPUS PLUS, letnik 1993, registriran 
do 1999, prodam. B (068)30-095. 322
OPEL CORSO, letnik 1990, mešalno mizo 
Diamond studio Master, 2 x 16 kanalov, in 
kitari Ibanez in Gibson prodam. B (068)30- 
079. 345
R 5 CAMPUS PLUS, letnik 11/92, prodam. 
B (068)65-169, po 16. uri. 328
R 18, letnik 1982, srebrno kovinske barve, 
registriran do8/98, prodam za 1600 DEM. B 
(068)69-282. 381
ROVER 214 SI, letnik 1994, CZ, klima, 5V, 
prodam. Jordan, Grajska 27, Kostanjevica.

325'
FIAT UNO 1.0 i.e., letnik 1991, katalizator, 
registriran za celo leto, prodam. B (068)28- 
714. 412
FIATCROMA 2000 i.e., letnik 1992, registri
ran začelo leto, prodam. B (068)28-714 . 413 
GOLF 1.6CLD, letnik 1991/92, registriran do 
6.1.1999, prodam. Kastelic, Srebrniče 11. 383 
JUGO 45 KORAL, letnik 1988, registriran do 
12/98, prodam za 1400 DEM. B (0608)75- 
405. 391
DOBRO OHRANJENEGA in opremljene
ga hrošča, registriranega do 15.1.1998,
prodam. B (068)41-014. 342
R 4 GTL, letnik 1989, registrirando 4/98, red
no servisiran, srednje ohranjen, prodam za 
1900 DEM. B (068)25-031. 395
R 5 ugodno prodam. B (068)78-207. 332
R TWINGO, rdeč, letnik 1997,13.000 km, 
prodam za 13.300 DEM. B (068)75-298. 361

GOLF DIZEL, 1. 89, reg. do maja, pre
voženih 106.000 km. prodam ali menjam 
za juga ali R4. »(068)75-334.
OPEL ASTRA 1.6i, karavan, letnik 
5/92, dodatna oprema, možen kredit, 
prodam * (068)322-059.
R5 CAMPUS, letnik 1991, prodam ® 
(068)73-106.

POHIŠTVO
TROSED, raztegljiv v ležišče, in dvosed, 
primeren za v vikend, prodam. tt (041)623- 
116. 347

POSEST

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

107
STARI GRAD pri Podbočju, prodam vino
grad, zidanico, sadovnjak, gozd, 34 a, voda, 
asfalt, elektrika do parcele. Ugoden kraj za 
stalno bivališče. Cena 25.000 DEM. B 
(061)481-978. 122
VINOGRAD v Šmavru z zidanico, 17 a, 
prodam. B (068)78-245, zvečer. 311
VINOGRAD v Grčevju prodam ali dam v 
najemzavečlet. B(068)25-044. 324
OPUŠČENO hribovsko kmetijo, 10 ha, in 
nedokončano novo hišo prodam. B (068)76- 
716 ali (0608)89-239, zvečer. 367
MEŠAN GOZD med Soteska in Dvorom 
prodam. B (064)472-229. 382

GOSTINSKO-TRGOVSKI OBJEKT, 18.30 
x 7 m, novogradnja, v Črnomlju, prodam. 2 
prostora sta opremljena za fast food, 1 pro
stor trgovina. Vsi prostori so v obratovanju. 
Na vrhu hiše je možna ureditev stanovanja. B 
(068)51-888. 318
V NAJEM ODDAM 20 a vinograda v Knežiji 
nad Karteljevim.B (064)736-619. 387
GOZD na Brezovici pri Šmarjeti, 60 a, pro
dam. B(068)21-161. 305
VINOGRAD z zidanico, v Starem Ljubnu, v 
dveh parcelah po 6 a ter mlatilnico za žito, ma
lo rabljeno, prodam. B (068)79-692. 314
TRAVNIK, 57 a, na Smledniku pri Raki 
prodam. B (0608)75-210. 352
V MIRNI PEČI, center, prodamo novejšo 
hišo, 180 m2, na zanimivi lokaciji (šola, vrtec), 
vsa infrastruktura, za 120.000 DEM. B 
(068)78-030 ali (0609)643-999. 408
NA ROBU Novega mesta prodamo za 
145.000 DEM v celoti izdelano hišo (ogreva
nje plin), mirna in sončna lega. B (068)78-030 
ali (0609)643-999. 409
STAREJŠO ZIDANICO z vinogradom, cca 
300 trt, prodam. B (068)49-270. 373
VINOGRAD, 500trt, na Podklancu pri Vini
ci ugodno prodam. B (068)64-537. 346
ZIDANICO, vinograd in gozd prodam, seno 
pa menjam za drva ali prodam. B (0608)80- 
278. 357
STARO HIŠO z gospodarskim poslopjem in 
nekaj zemlje, z gradbeno parcelo, v Dragi 5 
pri Šmarjeških Toplicah, prodam. Informacije 
vsak dan od 15. do 18 ure. 358

PREKLICI
OPOZARJAMO Ano Hudoklin, Brusnice 39, 
naj preneha s telefonskimi klici in z zmerja
njem Renate Ljubi ter Anice in Mihaela Po
redoša, sicer jo bomo sodno preganjali! 363

PRODAM

PODJETNIKI LESARJI! Prodam vso linijo 
za izdelavo palet in elementov z gatrom vred 
za 73.000 DEM. Odkup zagotovljen! B in fax: 
(065)23-817. 302
BEL in rdeč krompir za nadaljnje sajenje 
prodam in dostavim nadom.B(064)491-118.

307
POZOR! Prodam univerzalno napravo za 
razgibavanje invalidnih oseb z elektronsko 
regulacijo ter invalidski voziček na elektromo
torni pogon. B (063)763-346. 312
UGODNO PRODAM kvalitetne hrastove in 
smrekove plohe, naravno suhe. B (0609)629- 
794. 315
BAS KITARO s kovčkom prodam. B (068) 
24-778. 316
ELEKTRIČNE OMARICE, zunanje in 
notranje, kompletno opremljene, ugodno 
prodam B (061 )751 -425 ali (041)683-190.

321
KOZOLEC na 3 štante in podstrešek ugod
no prodam. B (068)75-551. 340
NOVO prikolico za osebni avto prodam. B 
(068)68-016. 376
BELO VINO in prevleke za sedeže za 126 P 
prodam. B (068)52-603. 407
INDUSTRIJSKI šivalni stroj, dvoigelni 
“uberdeck” Union Special, in aparat za šiva
nje elastike za perilo prodam. B (068)52-984.

360
POCENI PRODAM BOJLER (drva, elektri
ka) za kopalnico, star 1 leto. B (068)69-24 L

309
3 RADIATORJE IG, 36členov, višina 1 m in 
enega 30 členov, višina 60 cm, ugodno 
prodam. B (068)28-714. 414
ETAŽNO centralno peč, 20.000 Kcal, žensko 
kolo, 2 motorni kosilnici in motorno kolo 
prodam. B (068)27-466. 371
KOSTANJEVO KOUE prodam. B (068)26- 
889. 301
AVTOPRIKOLICO večjih dimenzij, naletna 
zavora, a test, traktorsko prikolico domače 
izdelave, gumi voz, 16 col, prodam. Stane 
Staniša, Konec 12, Novo mesto, B (068)322- 
628, dopoldan, (0609)634-131, popoldan. 303
BUKOVA razžagana drs a, 9 metrov, prodam 
po 5000 SIT. B (068)322-172. 393
DOMAČE ŽGANJE in belo ter rdeče vino 
prodam B (068)59-021. 370
CIRKULAR Mio standard, 6 operacij, 
prodam 25% ceneje. B (068)65-409. 308
VINO CVIČEK po 260 S1T/I in domače žga
nje sadjevec po 650 SIT/1 prodam. B (068) 81 - 
416. 344

GARAŽNA in dvoriščna vrata z daljinskim 
odpiranjem ali brez prodam. B (068)42-635.

ŽGANJE SADJEVEC prodam po 650 SIT/1. 
B(068)81-295. 327
VINO CVIČEK in seno, večjo količino, 
prodam. B (068)76-000. 310

RAZNO
MAŠKARADNE originalne kostime za 
otroke in odrasle lahko naročite na TP 
(061)142-41-33. 331
TRGOVINO v obratovanju oddam v najem. 
B* (068)89-808. 355
PROFESOR inštruira fiziko in osnove elek
trotehnike. tt (068)20-452. 386
ZA POMOČ starejšima zakoncema nudimo 
dobro plačilo in stanovanje. Družina z 
otrokom ni ovira, tt (061)51-296. 406
V METLIKI - GALA CENTER,oddamo 
poslovni prostor - pisarno, 22 m2, telefon, CK. 
tt (068)58-422. 378
ZAKONCA sprejmeta mlado družino na 
kmetijo. Možnost dedovanja! Naslovv upravi 
lista. 343

RADIO KRKA
Nevo mesto
106,6 MHZ

SMSi* h

"tftMKTVSOBOT0”

vsak o soboto 
od 17. do 23. ure

[ TELEVIZIJA NOVO MESTO |

.vaš., kanal
s Trdinovega vrha

na kanalu

SLUŽBO DOBI

V TRGOVINI BUTLER redno zaposlimo 2
trgovca (- ki) za akcijske prodaje. B (068)372- 
600. 317
DO BOLJŠEGA jutri s prodajo dodatnega 
šolskega programa! B (064)634-064 ali 
(041)637-492. 319
ZA NEKAJ UR dnevno vabimo mlajše upo
kojenke, ki si želijo dodatnega zaslužka. B 
(068)324-017. 333
DELOv pisarni nudimo komunikativnim ose
bam. B(068)324-076. 334

KUHARJA (-ICO) z izkušnjami, samostojno, 
zaposlimo v gostilni v Novem mestu. Delo je 
izmensko, nedelje proste. B (041)637-352.

335
VOZNI KA C in E kategorije takoj zaposlim. 
B (068)42-350, zvečer. 349
V NOVEM gostinskem lokalu zaposlimo
natakarico ali dekle, ki ima veselje do strežbe. 
B(068)83-150. 353
CVETLIČARJA - ARANŽERJA zaposlimo 
za nedoločen čas. Nastop dela predvidoma 
1.3.1998. Trata, d.o.o., Brod 68, Novo mesto, 
B (068)322-392. 380
ELEKTROTEHNIKA - elektronika zaposli
mo za nedoločen čas. Informacije: Kambič, 
laboratorijska oprema, Semič 40, B (068)67- 
006. 384
HONORARNO ZAPOSLI MO ekonomista 
za zbiranje reklamnih sporočil na območju 
Novega mesta. Pogoj: končana peta stopnja 
ekonomske smeri, starost 27 let, tekoče zna
nje slovenskega jezika. Pisne ponudbe pošljite 
na naslov: EKO PRO, d.n.o., Šolska 12, 
Črnomelj. 398

STANOVANJA

ZA NEDOLOČEN ČAS najamem dvosobno 
stanovanje v Brežicah. B (0609)612-743. 300
V BREŽICAH ali v Krškem nujno najamem
eno- ali dvosobno stanovanje, lahko oprem
ljeno, B (0608)65-503 ali (0608)62-602, 
popoldan. 306
V NOVEM MESTU oddam garsonjero, del
no opremljeno. B (068)79-555. 337
V ŠENTJERNEJU prodam dvosobno stano
vanje, 54 m2, v manjšem bloku, vseljivo. B 
(0608)56-693. 368
ENOSOBNO STANOVANJE oddam mizar
ju ali ključavničarju. B (068)23-998. 330
GARSONJERO v Novem mestu oddam ure
jeni ženski. 6- mesečno predplačilo! B 
(061)335-162, ob delavnikih zvečer, ali 
(068)342-019, ob vikendih. 336

ŽENITNE PONUDBE

PRIVLAČNA, 30-letna, višje postave, želi 
spoznati razumevajočega življenjskega sopo
tnika B (090)42-37. 313

ŽIVALI

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

34
SPREJEMAMO NAROČILA za bele pi
ščance, rjave in grahaste jarkice. Metelko, 
Hudo Brezje 16, B (0608)89-038. 148
BELE PIŠČANCE, kilogramske, ijave in gra
haste (samo jarkice) naročamo. Kuhelj, Šmar
je 9, Šentjernej, B (068)42-524. 254
KOBILO prodam. B (068)89-916. 339
2 PSIČKI bernardinki, čistokrvni, brez ro
dovnika, prodam. B (061)614-231. 350
DVA PRAŠIČA, 120 in 150 kg, prodam. B 
(0608)87-600. 362
ČRNEGA PUDLJA, mladiča, čistokrvnega, 
lahko brez rodovnika, kupim. B (068)324- 
377, zvečer. 377
BELI PIŠČANCI, kilogramski, so v prodaji 
vsak dan na naslovu: Jože Jeršin, Račje selo, 
Trebnje, B (068)44-389 ali (041)708-671. 402 
TELIČKO SIVKO, staro 8 tednov, prodam. 
B (068)43-005 . 405
KRAVO, staro 8 let, brejo 6 mesecev, prodam. 
B(068)51-630. 396
MLADE BELE PETELINE, težke cca 5 kg, 
lahkonaročitenaB(068)49-711. 392
PRAŠIČA, težkega 130 kg, prodam. B 
(068)89-715. 338
ENO LETO starega koštruna in jagenjčka, 
lepa, prodam. B (068)21-256. 364
MLADE NESNICE, jarkice, hisex, rjave, tik 
pred nesnostjo, opravljena vsa cepljenja, 
prodajamo po ugodni ceni. Naročila spreje
majo in dajejo vse informacije: Jože Zupančič, 
Otovec, Črnomelj, B (068)52-806, Gostišče 
Krulc, Mostec, Dobova, B (0608)67-587, 
Vera Čož, Slepšek 22, Mokronog, B (068)49- 
711. 125
PRAŠIČE, težke 100 do 120 kg, traktorske 
brane in 100 kom. kostanjevega kolja prodam. 
B (068)21-605. 341

4 BREJE OVCE, enega ovna in 5 jagenjčkov 
za zakol prodam. B (068)21-785, Jani. 385 
TELIČKO, staro 10 dni, in drva prodam. B 
(068)75-173. 403
PRAŠIČE, težke 110 kg, prodam po 300 SIT/ 
kg. B (068)41-037. 354
PRAŠIČE, težke 80 do 100 kg, prodam. B 
(068)42-607. 374
ODOJKE prodam. B (068)81-453. 400
ODOJKE prodam. B (068)42-532. 404
2 TELICI za zakol in eno brejo 4 mesece, ter 
2 prašiča, težka 100 do 120 kg, prodam. B 
(068)81-670. 389
VEČ TELET, starih do 10 dni, kupim. B 
(068)73-227. 410
NEMŠKE OVČARJE, mladiče, stare 2 mese
ca, prodam. B (068)66-512, popoldan. 351
BIKCA FRIZIJCA, starega 10 dni, prodam. 
B(068)46-512.

r N
AVTOSERVIS 
MURN, s.p.

Resslova 4,8000 Novo mesto 
tel./fax: 068/24-791

CENTER »SUZUKI

• prodaja vozil
• rezer. deli in dodatna oprema
• servis
• kleparske in ličarske storitve
• ugodni krediti T + 6%

DOBER NAKUP 
MODELOV '98

ALTO 1,0 GL 3D JiOSO 12.990 
ALTO 1,0 GL 30 UMT 13.990 
BALEN0 WAG0N 1,3 GLX

23.990v __________/

URŽKA
(več kot plesna šola) 

Novo mesto

Vabimo Vas
v začetni plesni tečaj za odrasle 

i v sredo, 11 2 1998( ob 20.00 
v avlo OŠ Grm(Novo mesto 

Za informacije pokličite 
0609 625 949

S (068) 324-377

j
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MAN4P
tutisticnk zncija.

KANDIJSKA 9, SLO-8000 NOVO MESTO 
TEL: 068/321-115, 325-477 

FAX: 342-136

KANARSKI OTOKI
DJERBA
TAJSKA
INDIJA in NEPAL
KUBA
MEHIKA
... in še in še ...

od 72.200,00 SIT dalje 
od 68.400,00 SIT dalje 
odhod 18. 2. iz Ljubljane 
odhod 1. 3. iz Ljubljane 
odhod 25. 4. 
odhod 20.4.

SEJMI 1988
POHIŠTVO - STOCKHOLM 4. 2., 5 dni - letalo 
KMETIJSTVO - VERONA 3. 2., 1, 2 dni - avtobus 
A VTOSALON - ŽENEVA 10. 3., 1 dan - letalo 
GRADBENIŠTVO - MUNCHEN 29. 3., 31. 3. 1. 4.,

2 in 3 dni-avtobus

Pokličite nas poslali vam bomo programe in seveda vse 
uredili za vaše potovanje!

VABLJENI - VSAKDAN OD 9. - 15. URE

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

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-letn'o (kredit 585.100 SIT) ali 
5-letno (kredit £30.100 SIT) 
odplačevanje.

BankVVustria

Nov AX že za 7 DEM na dan.

ZAHVALA

Življenje celo si garala, 
vse za hišo in družino dala, 
le sledi ostale so povsod, 
od dela tvojih pridnih rok.

V 58. letu starosti nas je nenadoma 
zapustila

BREDA JAKŠE
iz Potočne vasi 5

Z bolečino v srcih se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izraze sožalja, podarjeno 
cvetje in sveče. Iskrena hvala šmihelskim pevcem, g. župniku 
za opravljen obred in besede slovesa, g. Oklešnu za 
organizacijo pogreba in govorniku Urošu. Hvala vsem, ki ste 
kakorkoli pomagali in pokojnico pospremili na njeni zadnji 
poti.

Žalujoči: vsi njeni

grafiKi
sodi • časopisi v 24 urah • komercialni tisk •knjige 

,,(IJ • brošure • plakati • oblikovanje • marketing
kopitar • trgovina • servisiranje računalnikov

® 068/323-611; fax: 068/321-693

FRIZERSKI SALON
v Novem mestu 

oddamo v najem.
S* 068/22-361

ZAHVALA

Le delo, skrb, ljubezen, 
bolezen in trpljenje 
izpolnjevalo tvoje je življenje.
Vse do zadnjega si upal, 
da bolezen z močno trdo voljo boš pregnal.
Pošle so ti moči in zatisnil trudne si oči.
Ostala je praznina, v srcih naših huda bolečina.

V 33. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil naš ljubi mož, očka, sin in
brat

ANTON JURŠIČ
iz Kočevarjeve ulice 10 A

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, 
prijateljem in nekdanjim vaščanom za izraze sožalja, darovano cvetje, sveče in vence ter spremstvo 
na njegovi zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo dr. Cepičevi, dr. Hudoklinovi in osebju Pljučne 
bolnice, Onkološkemu inštitutu, Lipi Kostanjevica, delavkam nekdanjega Novoteksa, VVO 
Ostržek, Zdenki Vrhovšek in družinam Kuhar, Turk iz Kočarije, Tbrk in Gole. Hvala tudi g. 
Smoliču in g. Ašiču za lepe besede ob uri slovesa in g. župniku za lepo opravljen obred.

Žalujoči: žena Sonja, sin Klemen, hčerka Klavdija in ostalo sorodstvo

(9 d.d. <y 
-----GRADBENIŠTVO -irarusin^niin?]
Družba za gradnjo in inženiring d.d. 

NOVO MESTO Kočevarjeva 4

ZAKLJUČUJEMO GRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA 
OBJEKTA v Metliki v Kidričevem naselju. Na voljo je še nekaj 
stanovanj velikosti 41 do 98 m2.
Nudimo tudi gradnjo objektov za individualne graditelje, kot 
tudi storitve obratov in mehanizacije.

Informacije dobite na sedežu družbe v Novem mestu 
tel.: 068/324-108 • fax: 068/321-037

Jasnovidka Amalija vam 
pomaga iz stiske in 
razočaranj — vse na osnovi 
lastnega videnja.

090 - 40 36

; s

STU
io

ZAHVALA

V naših srcih ti živiš, 
zato pot nas vodi tja, 
kjer v tišini spiš.
Tam lučka ljubezni vedno gori, 
tvoj nasmeh med nami živi.

V 85. letu starosti naju je zapustil naš dragi mož in oče

ANTON KOŽELJ
sedlarsko - tapetniški mojster 

iz Metlike

Z bolečino v srcu se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za pisne 
in ustne izraze sožalja, darovano cvetje in sveče ter tako številno spremstvo na zadnji poti. Posebna 
zahvala Slavu in Dragici Koželj za vsestransko pomoč, g. župniku za lepo opravljen obred, 
cerkvenemu pevskemu zboru, ge. Albinci Tošeski pa za ganljive besede slovesa. Hva a 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu, g. Stanetu Bajuku za govor pri odprtem grobu, dr. Vukoviču, 
patronažnima sestrama Anici Vraničar in Bernardi za nego na domu in Splošni bolnišnici Novo 
mesto. Najlepša hvala sindikatu STP Mercator ter sodelavcem Salona pohištva, Zvezi borcev 
Metlika, metliški godbi, Pogrebnemu društvu in g. Piškuriču za organizacijo pogreba. Vsem se 
enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: žena Marija, hči Marija in ostalo sorodstvo

Benefit international, d.o.o.
Ljubljanska c. 27 (BTC)
8000 Novo mesto
objavlja prosto delovno mesto v prodajalni z obutvijo za

prodajalca, lahko pripravnika
Delovno razmerje bomo z izbranim kandidatom sklenili za določen 
čas.
Ponudbe prinesite osebno v prodajalno do 7.2.1998.

Jo3.0 MHZ

VI NAM - MI VAM
oglas na kratko s pošto - odmevno objavo v
po s 068/323-610 ali 041/623-116 DOLENJSKEM LISTU

| GOTOVINSKA POSOJILA
1 Muzejska 3

TT 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 tr 068/321-926, g. Zdenko Potočar.

' TABAKUM, d.o.o.
Novo mesto

! Tel. 068/341-288, 341-810

GUME za osebni program (BREZPLAČNA MONTAŽA in POPUST) *
Akumulatorji VESNA * VINOGRADNIŠKA ŽICA * NOSILCI ŽICE * 
DIRTFRNF IN0X * ŠKARJE * AKCIJA; proaram STIHL. HUS0VARNA
in 0LE0 MAC - do 30% POPUSTA ali 4 OBROKI! Velika izbira vrtnih j
kosilnic! - VROČE CENE!

Št. 4 (2527), 29. januarja 1998
DOLENJSKI LIST



PORTRET TECjA TEdlNA
Darinka Papež

Pred slabimi tremi desetletji si 
je slavistka Darinka Papež našla 
svojo prvo zaposlitev v črnomalj
ski osnovni šoli Mirana Jarca in 
ji ostala zvesta do danes. V vseh 
teh letih se je nabralo toliko 
drobnih spominov, najbolj pa je 
vesela, da je prišla v dober kolek
tiv, kije cenil željo po znanju in 
se trudil za uveljavitev šole.

Prav zaradi tega se je v svoji 
mladostni zagnanosti še z večjo 
vnemo in odgovornostjo lotila 
dela, a ne le pri rednem pouku 
slovenskega jezika, temveč tudi 
pri izvenšolskih dejavnostih. 
Spodbujala je mlade in oni so 
spodbujali njo, da se je lotevala 
vedno novih nalog. Skupaj so se 
veselili uspehov, ki jih ni bilo 
malo, bodisi v novinarskem 
krožku, pri šolskem radiu, dram- 
sko-recitatorskem krožku, pri 
tekmovanju za bralno značko ali 
za Cankarjevo priznanje, pri 
raziskovanju ljudskega blaga, 
pripravljanju prireditev in še kje. 
Bila je zraven povsod, kjer je vsaj 
malo dišalo po slovenščini.

“Zame je bil velik uspeh, že ko 
sem videla, da sem učence nav
dušila za slovensko besedo. Da 
so vzljubili lepoto slovenskega 
jezika in ga znajo ceniti,”pravi 
Papeževa. Ko teče beseda o njej, 
nikoli ne pozabijo omeniti njene
ga materinskega čuta, ki poleg 
strokovnosti pri njenem delu od

igra najpomembnejšo vlogo. 
“Nekdo je nekoč rekel, da mora 
učitelj, če ne more narediti vtisa 
s svojo zunanjostjo, odpreti svoje 
srce. Priznam, da imam rada 
svoje delo in da delam z vsem 
srcem, v kolikšni meri pa se mi 
uspe približati učencem, najbo
lje vedo sami. Moje pravilo je, da 
mora biti učitelj strog, pošten, 
zahteven, toleranten, in če mi to 
uspeva, sem vesela, da sem nare
dila nekaj dobrega za učence in 
za svojo dušo, ” pravi Darinka 
Papež, ki otrokom v njihovih 
občutljivih in hkrati vihravih 
letih neprestano dopoveduje, da 
morajo vedno imeti vsaj majhen 
cilj, ki jih pripelje k drobni sreči. 
Iz majhnih sreč pa lahko ustvari
jo veliko srečo. Hkrati na njih 
prenaša vedrino, ki kar vre iz nje.

Učenci ne skrivajo, da so ji za 
vse to hvaležni. Ko je 8. b razred 
leta 1995 zapuščal osnovno šolo 
Mirana Jarca, je Papeževi v slo
vo zapisal, da jih je znala varno 
voditi po razburkanih vodah nji
hove mladosti. “Razumeli ste 
našo večkrat preveliko mladost
no razigranost. Našli ste toplo, 
razumevajočo in spodbudno be
sedo, ko smo zadeli ob oviro in 
padli, ” so zapisali. In ko se 
srečuje z nekdanjimi učenci, so 
ji hvaležni za nasvet ali droben 
citat, ki ga je izbrskala iz litera
ture in jim ga skupaj z življenjsko 
modrostjo posredovala na izjem
no prijazen način.

Papeževa je na viniški sloves
nosti ob 120. obletnici rojstva 
pesnika Otona Župančiča preje
la za delo na kulturnem področju 
Župančičevo diplomo. “Ne de
lam zaradi pohval. Rada bi se 
kot ranjena žival zavlekla v kot 
in v miru ustvarjala. Če pa sem 
s tem doprinesla k dobremu ime
nu šole, sem vesela. Hkrati pa gre 
tudi za priznanje drugim učite
ljem, od katerih sem se učila, ” 
pravi. Tako pač čuti v srcu, in če
prav so ji pred novim letom učen
ci na vprašanje, kakšna naj bo, 
odgovorili, naj ostane takšna kot 
doslej, se ji zdi, da bi morala biti 
po prejetem priznanju še boljša.

MIRJAM BEZEK-JAKŠE

“NAJ" MEŠČANKA, “NAJ” MEŠČAN - Minuli petek je bila v restavraciji Tango na Otočcu svečana razglasitev 
celoletne akcije “Naj” meščan, “naj” meščanka ter avto leta 1997, ki jo je pripravil časopis Novi medij. Bralci 
Novega medija in poslušalci Studia D so na lestvici za “naj” meščanko in “naj” meščana predlagali več zaslužnih 
žensk in mož z najrazličnejših področij od politike do športa. Laskava naslova “naj ” meščanka so podelili Lojz
ki Potrč, direktorici novomeškega doma starejših občanov in “naj” meščan dr. Antonu Starcu, direktorju 
novomeške bolnišnice. Priznanji in zlata prstana, kopiji prstana, izkopanega na arheološkem najdišču Kapitel
jska njiva v Novem mestu, je “naj” meščanoma izroči!predsednik državnega zbora dr. Janez Podobnik. Razgla
sili so tudi avto leta 1997, to je VWpolo, sledila sta Opel Corsa in Renault Megan. Del denarja od prodanih 
vstopnic je Sovi medij namenil Medobčinskemu društvu gluhih in naglušnih Dolenjske in Bele krajine, predsed- 
nik državnega sveta Tone Hrovat pa je društvu v imenu Slovenske ljudske stranke izročil barvni televizor. Na 
fotografiji od leve proti desni: dr. Janez Podobnik, “naj” meščan dr. Tone Starc, “naj” meščanka Lojzka Potrč in 
glavna urednica Novega medija Jasna Šinkovec. (Foto: M. Klinc)

Metličanka čebelarska kraljica
Vajdovi iz Metlike, ki se desetletja ukvaijajo s čebelarstvom, sodijo med največje slovenske 
________čebelaije - Zlata medalja za med • Martini naslov prve čebelarske kraljice

METLIKA - V Sloveniji imajo 
čebelarji v povprečju po 10 do 20 
panjev, takšnih z nekaj sto čebelji
mi družinami pa bi lahko prešteli 
na prste. Zato ne čudi, da so Vaj
dovi iz Metlike s 300 AŽ-panji v 
sedmih čebelnjakih, kijih imajo v 
Metliki, Radoših, Bojanji vasi in 
na Boldražu, med šestimi največ
jimi slovenskimi čebelarji.

Pri Vajdovih so čebelarili že od 
nekdaj, gospodar Milan pa je pre
vzel čebele od mame in za to lepo, 
a odgovorno delo navdušil tudi 
ženo Martino in sinova Milana in 
Igorja. Čeprav so se čebelarjenja 
lotili zelo strokovno in se veliko 
izobražujejo - sin Milan je bil pred 
leti celo na enomesečnem tečaju

vzreje matic v Pragi - poudarjajo, 
da je njihovo delo še vedno zgolj 
ljubiteljsko. Zavedajo pa se, daje 
za uspešno čebelarjenje poleg 
pridnosti najpomembnejše prav 
znanje, zato sodelujejo s Kmetij
skim inštitutom, Zvezo čebelar
skih društev ter številnimi sloven
skimi in tujimi strokovnjaki. Sicer 
so pri Vajdovih zagovorniki saje
nja medovitih rastlin in biološke-

Halo, tukaj je bralec Dolenjca!
Obrambni minister bi moral odstopiti! - V Praprečah pri Šentjerneju je nekdo iz 
belega golfa obstrelil psa - Nekatera podjetja so na svoje upokojence kar pozabila

Pred kratkim je novomeški žu
pan Franci Koncilija izročil dru
štvu invalidov Novo mesto v last 
nove prostore na Rozmanovi 32, 
ki jih je občina kupila za potrebe 
društva. Staneta Sušnika iz Nove
ga mesta in njegovo ženo, ki sta 
tudi člana omenjenega društva, je 
ob tej novici zbodlo to, da ni ni
kjer omenjen prispevek članov 
društva. Za zbiranje denatja so se 
namreč odločili že predlani, ker 
so menili, da bodo potem lažje 
prosili za denar. Staneta zanima, 
kam je šel ta denar. Tajnik društva 
Zvone Tkalec je povedal, da je 
prostore kupila občina, denar, ki 
so ga prispevali člani in donator
ji, pa so porabili za adaptacijo 
prostorov, ki jih je stala skoraj 
več, kot so stali prostori. Vse to so 
podrobno obrazložili v svojem 
glasilu, če pa ima kdo še kakšna 
vprašanja, bodo radi odgovorili. 
Uradne ure imajo v ponedeljek, 
sredo in petek od 8. do 12 ure.

Franci Knafelj iz Krškega me
ni, da bi moral obrambni minister 
Tit TUrenšek zaradi zadnjih do-

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. 
in 19. uro. Dežurni novinar 
vam bo pozorno prisluhnil.

godkov nepreklicno odstopiti.
Boža s Prapreč pri Šentjerneju

in njegove sokrajane pa zanima, 
kdo je tisti junak, ki je pred krat
kim v mraku v vasi kar iz avtomo
bila s puško obstrelil psa in nato 
odpeljal. V vasi je bilo v kratkem 
ubitih že nekaj psov, ne da bi jim 
kdo pojasnil, zakaj in kdo jih je 
pobil. Pred kratkim pa je tako 
rekoč pred njihovimi očmi iz bele
ga golfa z dizelskim motorjem 
nekdo obstrelil psa, ki se je resda 
potepal po vasi, vendar tega ni 
zaslužil. Ko so otroci slišali, da 
žival cvili in trpi, so začeli jokati, 
zato je Božo psa odpeljal k veteri
narju. Omenjenega početja v vasi 
ne le da ne odobravajo, ampak se 
nad njim zgražajo. “Kaj bomo 
potem, ko bo zmanjkalo psov, mi 
na vrsti?” se sprašuje Božo.

Bralec iz Krškega, ki je pred 
kratkim v Dolenjcu prebral, kako 
so se upokojenci zahvalili svoje
mu bivšemu podjetju, ker se je ob 
koncu leta spomnilo tudi nanje, je 
bil ob tem žalosten, saj se v nje
govem bivšem podjetju nanje niso 
spomnili ne tako ne drugače. “V 
tovarni papirja nas je več sto de
lavcev pustilo svoje zdravje in naj
lepša leta, sedaj pa nismo niti to
liko vredni, da bi se nas spomnili 
vsaj s čestitko. Počutimo se kot 
nebodigatreba, s pokojnino pa 
smo še v breme državi,” je zaklju
čil Krčan.

D. S. iz Dolenje Lepe vasi pri 
Krškem je potožila, da letos nje
na dveletna hčerka ni prejela 
vabila za dedka Mraza kljub njen
emu posredovanju. “Ni nam hudo 
za darilo, ampak za dedka Mraza, 
ki si ga je dekletce tako želelo 
videti,” je pribila. Motijo tudi, da 
so bili izvajalci pri kopanju jarkov 
za vodovod na območju Velikega 
Trna tako “hitri”, saj so v 8 urah 
na srednje zahtevnem terenu sko
pali celih 100 m jarka. Plačala bo 
občina oz. davkoplačevalci!

Za konec sta nas poklicala še 
dva Novomeščana. Možaka z ra- 
govskega konca moti, da je ploč
nik za Ragovsko, kjer stoji kiosk, 
vedno zaparkiran, tako da pešci 
ne morejo mimo. Marija iz cen
tra Novega mesta pa je pohvalila 
prizadevanja podjetja, ki je pre
vzelo Gorjance, ker želi poleg ob
stoječih avtobusnih prog uvesti še 
nekatere nove, med drugim tudi 
mestno progo. Te proge bi bili še 
posebej veseli tisti Novomeščani, 
ki nimajo svojega prevoza, pa si 
želijo na drug konec mesta, npr. 
na pokopališče. “Za začetek bi bil 
dovolj že kombi,” je predlagala 
Marija. J. D. •

• Norci in pametni ljudje so ena
ko neškodljivi. Najbolj nevarni so 
napol nori in napol pametni. 
(Goethe)

dobrodošlo prvo ocenjevanje 
medu na lanskem sejmu sadja v 
Gornji Radgoni. Vajdovi so le 
poskusno poslali na ocenjevanje 
vzorec cvetličnega medu, ker so 
želeli strokovno mnenje, a bili so 
nemalo presenečeni, ko so preje
li zlato medaljo.

Še večje presenečenje je doži
vela Martina, ko je bila konec lan
skega leta na Ambroževem plesu, 
ki sta ga v Ljubljani pripravila 
Akademsko čebelarsko društvo in 
Zveza čebelarskih društev, izbra
na za prvo slovensko čebelarsko 
kraljico. Okrog 20 čebelark se je 
pomerilo v čebelarskih opravilih, 
ki jih ima Vajdova seveda v me
zincu, zato ne čudi, daje bila naj
bolj spretna. Za nagrado je dobi
la lovorjevo krono in umetelno 
oblikovano steklenico, ki naj bi jo 
odprla na prelomu tisočletja. Mi
lan pristavi, da ni izključeno, da 
ne bodo kakšnega medu poime
novali kraljičin med.

M. BEZEK-JAKŠE

Vsak teden ena
Iz zbirke anekdot 

Slavka Klančičarja

“Sreča”
Bil je lep spomladanski 

dan, kot nalašč za delo v vino
gradu. Takoj po končani služ
bi sem sedel v avto, da bi bil 
čimprej v Straški gori. Ko sem 
peljal skozi Dolenjske Toplice, 
zagledam na parkirnem pro
storu ob drevo naslonjenega 
našega delavca Franca Avgu- 
ština-Kreseta. Spomnil sem se, 
da se mu je danes zavalil hlod 
na nogo in da so ga že navse
zgodaj peljali k zdravniku. 
Ustavil sem avto in izvedel, da 
do zdravnika ni prišel.

“Peljal vas bomo v bolniš
nico, ” rečem čakajočemu.

Predno je moj varovanec 
prišel na vrsto, opravil slikanje 
in dobil mavec, je bilo že 
pozno popoldan. Da bi vsaj 
deloma rešil, kar se da, sem 
nazaj grede malo bolj pognal. 
Ravno tisti dan pa so topliški 
miličniki z radarjem kontro
lirali hitrost. Tako mi pred nji
hovo postajo eden od njih po
kaže stop loparček.

“Prehitro ste vozili, "mipra
vi in privleče iz žepa blok.

“Ponesrečil se je in sedaj ga 
iz bolnišnice peljem hitro do
mov, "pohitim z opravičilom, 
sopotnik pa napravi strašno 
trpeč obraz in pokaže na ma
vec.

Mož postave se je dal prepri
čati in tako je ostal le pri opo
minu. Čez čas se nagne Avgu
štin k meni: “Kakšno srečo ste 
imeli! Če ne bi vozili mene, bi 
prejle prav na hudičevo pla
čali. ”

TOPLAR DOBIL 
NOVO STREHO

JABLAN - Ena izmed lepših 
značilnosti naše krajine so ko
zolci, zato je prava škoda, da 
izginjajo. Še posebej toplarji. 
Nekatere zdela starost, spet 
druge porušijo lastniki. Konec 
tega tedna je družina Kos iz 
Jablana dobro poskrbela za 
toplar, ki s svojo mogočnostjo 
krasi prihod v vas. Kozolec, ki 
je dočakal več kot sto let, je bil 
potreben obnove, z akcijo do
mačih in vaščanov pa je dobil 
novo rdečo streho. Čeprav 
imajo Kosovi veliko in moder
nizirano kmetijo ter kozolca ne 
potrebujejo za sušenje sena, 
kot je bilo včasih.

Čebelarska kraljica Martina Vajda

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 3366

Milan Vajda pred čebelnjakom

ga načina zatiranja bolezni čebel, 
čeprav marsikdaj brez kemičnih 
sredstev ne gre.

Čebelarji so se velikokrat pri
toževali nad prenizkimi cenami 
medu, Milan pa pravi, da so sedaj 
dokaj ugodne. “Vendar bi mora
la biti tudi na policah trgovin že 
na prvi pogled opazna razlika 
med kvaliteto medu, več pa bi 
morali narediti za uveljavitev 
domačega medu, tako kot je na
vada v drugih evropskih državah,” 
je prepričan Vajda. Ob tem pou
darja, da čebelarji pogrešajo po
moč države, saj je splošno znano, 
da čebele le desetino svojega dela 
opravijo za čebelaije, ostalo pa za 
druge.

Vajdovi pridelujejo v glavnem 
cvetlični, akacijev, kostanjev in 
gozdni med, vosek, propolis, me
deno žganje, kranjsko medico in 
cvetni prah, pred leti pa so vzga
jali tudi matice. Čebelarji so dos
lej pogrešali ocenjevanje čebeljih 
pridelkov, zato je bilo toliko bolj

Kožaijeva sivka vdrugič trojčke
RDEČI KAL - Pri Kožarje- 

vih na Rdečem Kalu je njihova 
sivka pred kratkim povrgla 
trojčke. To pa se ni zgodilo 
prvič. Gospodar Jože je pove
dal, da je sivka najprej dvakrat 
imela po enega telička, potem 
pa kar dvakrat dvojčka in en
krat tudi trojčke, ki pa so bili 
takrat žal mrtvi. Pred štirinajsti
mi dnevi pa je povrgla tri zdra
ve in krepke teličke.

“Pri telitvi je bil prisoten tudi 
živinozdravnik, ki se kar ni mo
gel načuditi nad zdravimi in 
Krepkimi telički, saj so se vsi 
trije takoj postavili na noge kot 
risi,” pove Jože. To, da bo več 
teličkov, so pri Kožarjevih 
pričakovali, saj je bila proti 
koncu krava že zelo okorna, 
niso pa si upali pomisliti na 
tako lepa teleta. Čeprav je nji

hov hlev bolj majhen, bodo 
teličke obdržali, vsaj eno pa 
tudi potem, ko bodo dovolj 
zrasle za prodajo. “Mleka zanje 
imamo dovolj pri hiši,” pove 
Jože.

Jože je z veseljem pokazal 
tudi kobili, ki si jih je kupil 
zaradi veselja do konj, ima pa 
jih tudi za delo na polju. Pri 
Kožarjevih, kjer sta poleg očeta 
in mame doma še sin in hči, se 
ukvarjajo predvsem z oddajo 
mleka in rejo goveje živine. Ker 
pa kmeta vedno rado kaj tepe, 
od države do slabega vremena 
in bolezni pri živini, so bili 
Kožarjevi toliko bolj veseli kar 
treh teličkov naenkrat. “Sivke 
resda niso velike mlekarice, so 
pa bile od nekdaj dobre za tele
ta,” je dodal Jože.

J. D.
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GOSPODAR JOŽE S TELIČKI - Mleko morajo dodajati, saj ga 
krava sivka nima dovolj za tri tako velike korenjake.


