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AVTO RAZSTAVA
NOVO MESTO - Danes 

ob 11. uri.bodo v novomeški 
športni dvorani Marof odpr
li avto razstavo, ki jo orga
nizira reklamna agencija 
Noua. Avtomobile po pred
stavilo 10 razstavljalcev, raz
stava pa bo odprta vsak dan 
od 9. do 20. ure, in sicer do 
1. marca.

Prenova hotelov v obojih toplicah
Krka Zdravilišča prenavlja hotela v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah - Kategorija 4 
zvezdic - Polna zasedenost obeh zdravilišč - Prenova bo veljala 280 milijonov tolarjev

DOLENJSKE IN ŠMARJEŠKE TOPLICE - V začetku januarja je 
družba Krka Zdravilišča začela prenavljati hotel Zdraviliški dom v 
Dolenjskih Toplicah in hotel Toplice v Šmarjeških Toplicah. Dela bodo 
v enem in drugem zdrav ilišču končana v začetku marca, veljala pa bodo 
okoli 280 milijonov tolarjev. Oba hotela bosta po prenovi v kategoriji 
4 zvezdic.

1 Č/rmil Paič

OBIŠČITE NAS NA 
AVTORAZSTAVI
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MINOLTA Ljubljana: 061/1681068 
MINOLTA Maribor: 062/2295080

Drugi topliški hotel Kopališki 
dom so povsem prenovili pred 5 
leti, ko so ob njem postavili prizi
dek, imenovan Zavetje zdravje, v 
katerem je celoten zdravstveni del 
zdravilišča. Po obnovi Zdravili
škega doma bosta oba hotela 
dobila tudi novi imeni, in sicer se 
bo Kopališki dom po novem ime
noval Vital, Zdraviliški dom pa 
Kristal. V Zdravilišču Dolenjske 
Toplice bo sedaj okoli 280 ležišč. 
Lani so imeli 10.668 gostov, od 
katerih je ostal vsak v zdravilišču 
povprečno dobrih osem dni, tako 
da so imeli 85.600 nočitev. Lani je 
bilo zdravilišče povprečno zase-

OBISK IZ AMERIKE
NOVO MESTO - V nedeljo, 1. 

marca, bodo prispeli na petdnev
ni obisk v Slovenijo študentje in 
štirje profesorji Univerze za glas
bo iz New Port Newsa (ZDA) na 
povabilo članov pihalnega orke
stra Krka Zdravilišča iz Straže in 
njihovega dirigenta Mira Sajeta. 
Med obiskom si bodo ogledali 
znamenitosti Novega mesta.
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BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA, d.o.o. 
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)
S? 068/342-410

V času sejma Alpe Adria-Dom 
od 3. do 8. marca 1998 

za OKNA, VRATA, HIŠE 
dodatni sejemski popust

jffip JELOVICA
Informacije na prodajnih mestih:

NOVO MESTO, Ul. talcev 2, tel./fax: 068/323-444 
METLIKA, Cesta XV. brigade 9, tel./fax: 068/58-716 
BREŽICE, Aškerčeva 1, tel./fax: 0608/62-926

KURENTI NA NOVEM TRGU - Včasih je bil prvi novoletni mesec 
marec, v rimskih časih je bil februar dvanajsti mesec in čas 
očiščevalnih obredov, kar bi danes lahko primerjali s pustom. V mar
cu, ko se je sonce spet dvignilo, pa je bil čas veseljačenja in rodova- 
nja. Totem smo novo leto premaknili v januar, stare šege in navade 
pa so ostale. Najbolj znana slovenska pustna maska je prav gotovo 
kurent, ki prinaša rodovitnost in izganja zimske demone. Nekoč so 
se maskirali izključno moški, ti obredi pa so imeli predvsem mitološko 
in ontološko vsebino. Kasneje je ta podoba postala izkrivljena in vse 
skupaj je prešlo v burko. Danes so šemljenje za zabavo prevzeti otro
ci. Minuli petek so Novo mesto obiskali kurenti iz Haloz, njihov na
stop na ploščadi Novega trga pa si je ogledalo veliko ljudi. [Foto: J. 
Dorniž)

deno kar 84-odstotno.
“Pritisk na naše zdravstvene in 

bazenske zmogljivosti je vse večji 
in se bo z zgraditvijo apartmaj
skega naselja z 230 ležišči, ki ga bo 
letos zgradila Obrtna zadruga 
Hrast, še povečal,” jjravi direktor 
Zdravilišča Dolenjske Toplice 
Brane Krevs. Zato nameravajo v 
dveh do treh letih prenoviti se
danji edini zunanji bazen in zgra
diti dva nova, ki bosta kombinaci
ja zunanjega in notranjega baze
na z možnostjo prehoda iz enega 
v drugega. V načrtuje še prizidek 
k Zdraviliškemu domu

Hotel Toplice, najstarejši hotel 
v Šmarjeških Toplicah, bo po ob
novi prav tako dobil 4 zvezdice in 
bo novem del hotela Krka, poleg 
njega pa je še hotel Šmarjeta, oba 
v kategoriji 4 zvezdic. Skupaj je v 
Zdravilišču Šmarješke Toplice 
290 ležišč. Lani je bilo v Šmarje
ških Toplicah 10.661 gostov, pov
prečno je vsak ostal v zdravilišču 
blizu 9 dni in so tako našteli 
93.126 nočitev. Povprečno je bilo

zdravilišče skozi celo leto zased
eno 88-odst.

Kot je povedal direktor zdravi
lišča Matevž Aš, bo do 10. marca 
povsem prenovljenih 48 sob, od 
tega jih je večina enoposteljnih, 
po katerih je največje povpraše
vanje. Poleg sob prenavljajo tudi 
vhod v hotel in vhodno avlo, ho
telsko restavracijo, ostrešje, novo 
pa bo tudi dvigalo. Dolgoročno 
načrtujejo tudi gradnjo novega 
hotela, a ne v sedanjem hotel
skem kompleksu. A. B.
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PO PRENOVI TUDI NOVO IME
- Po prenovi Zdraviliškega doma v 
Dolenjskih Toplicah (na fotografiji) 
bo hotel dobil 4 zvezdice in novo ime
- Kristal. Že pred leti prenovljeni 
hotel Kopališki dom pa se bo po 
novem imenoval Vital. (Foto: A. B.)

DEKLARACIJA O 
NARODNI SPRAVI
NOVO MESTO - V torek, 

3. marca, priredi območna 
organizacija ZLSD Novo 
mesto javno tribuno na temo 
deklaracija o narodni spra
vi. Tribuna bo ob 17. uri v 
veliki dvorani zavarovalnice 
Tilia v Novem mestu, na njej 
pa bo sodeloval tudi pred
sednik ZLSD Slovenije Bo
rut Pahor.

Berite danes
stran 2:
•Za drobnimi lastniki 

- slab gozd
stran 3:
• Televizija Novo 
mesto naprodaj

stran 4:
• Vstajenje iz ruševin 
je iluzija

stran 8:
•Zakaj ima Tkanina 
premalo naročil?

stran 9:
•Pogajalci na kolenih
stran 11:
• “Otvoritev šole bi 
bila nevarna ”

stran 12:
•Pa kaj, če ni 
medalj?

stran 17:
•Prehranjevalne 
navade Dolenjcev

FILMSKA USTVARJALNOST - Pretekli teden je Zavod za izobraževanje 
in kulturo (Zik) Črnomelj s pomočjo Arhiva RS v črnomaljskem kulturnem 
domu odpri razstavo z naslovom “Filmska ustvarjalnost Metoda in Milke 
Badjura ”. Gre za eno od dobrodelnih prireditev, s katerimi Zik zbira de
nar za nakup novih kinonaprav, saj so sedanje med najstarejšimi v Slove
niji. Na otvoritvi sta bila tudi namestnik direktorja Arhiva RS Marjan 
Zupančič in vodja Filmskega arhiva Lojz Tršan. Nekdanji vodja Filmskega 
arhiva in belokranjski rojak Ivan Nemanič je predstavil bogato delo za
koncev Badjura, ki sta snemala tudi v Beli krajini. Na fotografiji (od leve): 
Ivan Nemanič, vodja filmskega programa pri Ziku Marija Miketič, Tatja
na Jakac, ki je z možem Božidarjem posnela dragocene filme o Beli kraji
ni, direktorica Zika Nada Žagar in hčerka zakoncev Badjura - Tija. (Foto. 
M. B.-J.)

Korak bliže menjavi uparjalnikov
V jedrski elektrarni Krško že priprave na letošnji 35-dnevni remont - Tri pogodbe za 

posodabljanje elektrarne - Hrvaška še ne plačuje v sklad za razgradnjo_____

KRŠKO - V jedrski elektrarni v Krškem se končuje 14. gorivni cik
lus. Elektrarna obratuje od lanskega junijskega remonta stabilno in z 
visokim izkoristkom. Kot so sporočili na nedavni novinarski konferenci 
v Krškem direktor Stane Rožman in sodelavci, nuklearka trenutno 
obratuje z znižano 98-odstotno zmogljivostjo.Elektrarno bodo izklo 
pili 25. aprila, do tega datuma pa ji bodo znižali moč na 80 odst. Re 
mont, ki bo sledil omenjenim postopkom in bo trajal predvidoma 35 
dni, bo obsegal pregled in vzdrževanje uparjalnikov in temeljit pre 
gled električnega generatorja. Z letošnjimi vzdrževalnimi posegi bodo 
zagotovili tudi 20 tehnoloških izboljšav.

V sklopu obsežnejšega poso
dabljanja krške jedrske elekt
rarne so zaključili mednarodni 
razpis za Varnostne analize za 
zamenjavo uparjalnikov in dvig 
moči. Kot najboljšega ponudnika 
so izbrali ameriški Westinghouse 
in z njim podpisali pogodbo 11. 
februarja. Končali so tudi med-

NUKLEARKA V 
JANUARJU

KRŠKO - Jedrska elektrar
na v Krškem je dosegla v janu
arju 100 odst. razpoložljivost in 
prav tolikšno izkoriščenost. Ob 
takem najvišjem izkoristku so 
se njeni vplivi na okolje gibali 
v okviru dovoljenega. V janu
arju je elektrarna uskladiščila 
9 sodov s srednjeradioaktivno 
vsebino in enega z nizkoradio- 
aktivno. Tako je skupno števi
lo sodov prejšnji mesec znašalo 
3.953.

^IVBEME
Nadaljevalo se bo lepo 

sončno vreme, v soboto se 
bo pooblačilo, v nedeljo pa 
snežilo.

narodni razpis za Izvedbo zame
njave uparjalnikov in potrebnih 
rekonstrukcij. Kot najboljšega po
nudnika so izbrali konzorcij Fra- 
matome-Siemens in z njim 19. 
februarja podpisali pogodbo.

Za temeljitejšo posodobitev 
nuklearke je poleg omenjenih 
pomembna zlasti pogodba za 
izdelavo in prevoz uparjalnikov,

* Kot je znano, nuklearka redno 
plačuje v sklad za razgradnjo 
elektrarne, in sicer nakazuje zne
ske v višini slovenskega dela ob
veznosti do tega sklada, ne vpla
čuje pa denarja, kije hrvaški del 
obveznosti do skladu. Taka razli
ka izhaja iz dejstva, da Hrvaška 
ne plačuje za razgradnjo in da 
tako dolguje že več kot poldrugo 
milijardo tolarjev. Ob tem dolgu 
ima hrvaško elektrogospodarstvo 
tudi še precejšen neplačan račun 
za elektriko, ki jo je letos prejelo 
iz krške jedrske elektrarne.

ki so jo s konzorcijem Framato- 
me-Siemens podpisali ob koncu 
leta 1996. Po tej pogodbi so dos
lej naredili na Japonskem od
kovke za tlačne posode uparjalni
kov. Trenutno obdelujejo v Italiji 
omenjene odkovke, na Švedskem 
izdelujejo cevi uparjalnikov, v 
Španiji, kjer bodo sestavili upar

jalnika, pa obdelujejo primarne 
sestavne dele. Uparjalnika bodo 
iz Španije pripeljali do Kopra in 
od tam v Krško.S podpisom ome
njenih treh pogodb je jedrska 
elektrarna bliže zamenjavi upar
jalnikov, ki jo bodo opravili spom
ladi leta 2000. Kot poudarjajo v 
vodstvu NEK, elektrarna vključu
je v omenjeno posodobitev kar 
največ znanja lastnih strokovnja
kov.

M. LUZAR

VSA POSAVSKA 
MOŠTVA V FINALE

POSTOJNA - V soboto in nede
ljo je postojnsko strelsko društvo 
priredilo prvi del polfinala sloven
ske dopisne lige, ki so se ga uspešno 
udeležili tudi strelci iz Leskovca, 
Brežic, Ivančne Gorice in Kočevske 
Reke. Vse njihove ekipe so se uvr
stile med prvih pet in s tem v finale, 
ki bo na sporedu 14. in 15. marca, v 
katerem tudi niso brez možnosti za 
nova odličja. Najboljši od naših je 
bil s puško Gašper Arh (Leskovec), 
s pištolo pa Danijel Miškovič (Kru- 
no Brežice). Izidi: - mlajši mladin
ci, standardna zračna puška: 1. Po
stojna 1054, 2. Leskovec 1032 (Arh 
356, Zorko 350, Šumej 326)... 5. 
Kruno Brežice 994 (I.Zakovšek 348, 
E.Zakovšek 335, Lapuh 311); mla
dinci, zračna pištola: 1. Ptuj 1036... 
3. Kruno Brežice 957 (Miškovič 328, 
Ajkovič 318, Kržan 311), 4. MORIS 
(Kočevska Reka) 952 (Vereš 325, 
Kep 318, Muhvič 309).

PRELOŠKI VODOVOD
PRELOKA - Prebivalci Preloke 

in okoliških vasi imajo precejšnje 
težave s pitno vodo, zlasti še, ker 
sedaj uporabljajo kapnico, ki je 
marsikdaj oporečna. Vse pa kaže, 
da se jim obetajo boljši časi, saj so 
potem, ko so na črnomaljski občini 
dobili poročila hidrogeoloških raz
iskav na območju Preloke, pri Vod
nogospodarskem inštitutu naročili 
projektiranje 9 kilometrov dolgega 
vodovoda od Preloke skozi Miliče 
do Balkovcev. Samo idejni projekt 
bo veljal več kot dva milijona tolar
jev, zato bo za nadaljnja dela črno
maljska občina poskusila dobiti de
nar v okviru regionalnega projekta 
vodooskrbe Bele krajine.
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ZARAŠČANJE NASE KRAJINE

Tudi s srcem in pametjo
V gozdnogospodarskih načrtih je zapisano, da je treba ustaviti 

agresivni gozd, ki vse bolj zarašča pašnike in košenice Slovenije. 
In kdo naj bi nujna vzdrževalna dela, sečnjo in košnjo, plačal, 
saj za ljudi takšna obramba kmetijskih zemljišč pred gozdom 
ekonomsko ni ravno zanimiva? Minister za znanost in teh
nologijo dr. (gozdarstva) Lojze Marinček je v Semiču zatrdil, 
da je to dolžnost države, ne občine. A če država ne bo dala 
pomoči, bo krajši konec potegnila občina, za katero so 
zaraščena območja, ki jih v kočevskem hribovju pa tudi drugod 
ni malo, vse večja cokla razvoja. Toda vse le ni odvisno od vo
lje države, ampak tudi od pripravljenosti domačinov, da 
poprimejo za delo. Vprašanje pa je, če bo dodatni ministrov nas
vet, da morajo kaj narediti tudi s srcem in pametjo, naletel na 
plodna tla.

Pa bi moral, saj niso ogroženi le višinski predeli, ampak tudi 
veliko bolj obljudena nižina, kjer smo tudi že izgubili veliko 
hektarjev kmetijske zemlje, velik del celo nepovratno. Lahko 
se zgodi, da bo medtem, ko bomo govorili, kako oživiti višinski 
predel, nižinski izumiral, kol je slikovito dejal eden od razprav- 
Ijalcev v Semiču: “Iščemo izgubljeni zaklad, drugega pa 
spuščamo iz rok". Žal pri nas nihče ne more prisiliti ljudi, da 
bi obdelovali zemljo, saj za to ni zakonske osnove, vse skupaj 
pa nas vendarle veže moralna obveznost, da zaustavimo 
zaraščanje krajine, ki nam gotovo ni v čast.

MIRJAM BEZFK-JAKŠE



Tisti cviček (iz Ljubljane)
Potem ko je podjetje Slovenijavino iz Ljubljane posla

lo na police trgovin vino z oznako cviček, je nastala v 
nekaterih vinorodnih območjih pravcata vinska vojna. 
Ljubljanski cviček je pridelovalce, ki so prepričani, da 
cviček sodi izključno na ustrezne lege na Dolenjskem in 
Posavju, spodbudil k protestom. Sporno ljubljansko vino 
rdečkaste barve sproža vprašanja o smiselnosti vinske 
zakonodaje, če je skozi zakonske luknje mogoče natočiti 
v vinsko steklenico kjer koli domala vse, celo, kot rečeno, 
v Ljubljani cviček. Slovenijavino s “svojim” vinom je odpr
lo tudi vprašanje, koliko poštenja in morale je v enologih, 
ki zamižijo pred obravnavanim vinarskim podjetjem sre
di ljubljanskega asfalta. Polnjenje cvička v Ljubljani 
pomeni zanesljivo dobro podjetje, kajti brez pričakova
nega dobrega zaslužka si Ljubljančani ne bi nakopavali 
stroškov z nabavo vina na Sremiču ali Bizeljskem, s pre
vozom v Ljubljano, stekleničenjem ipd. Ali se pridružu
jete protestom glede ljubljanskega cvička? Ali mislite, da 
je omenjena vinska vojna nepotrebna? Ali vas žlahtna 
kapljica m vinarska alkimija ne zanimajo? smo vpraševali 
v tokratni anketi Dolenjskega lista. Če bi roka pravice in 
tisti, ki merijo grehe, ob spornem ljubljanskem cvičku 
ravnali ne le po črki zakonov, pač pa tudi po javnem 
mnenju iz te ankete, bi ljubljanskim vinskim trgovcem 
gladko prepovedali imeti opravka s cvičkom.

MAJDA MALNARIČ, poslovod
enja v Dolenjkini trgovini v Semiču: 
“Slovenijavino se je znašlo, ker je 
našlo luknjo v starem zakonu. Kar se 
zakonov tiče, jez njegovim početjem 
res morda vse v redu, gotovo pa je 
vprašljiva moralna plat takšnega de
janja. Afera je po eni strani tudi re
klama za cviček, vprašanje pa je, če 
bodo zaradi tega res prodali kaj več 
pravega dolenjskega cvička.” 

MIRAN KUZMA, zidar s Kneži- 
ne pri Dragatušu: “To, kar si je pri
voščilo Slovenijavino, je po mojem 
mnenju navadna goljufija, ki bi mo
rala biti kaznovana, ne glede na to, 
da še nimamo dorečene slovenske 
zakonodaje. Ni prav, da pod imenom 
vina, ki ga imajo na Dolenjskem tako 
v čislih, prodajajo povsem nekaj 
drugega, saj gre potemtakem tudi za 
zavajanje kupcev.”

LOJZE ZALAŠČEK, kmet iz 
Boštanja, eden vodilnih vinogradni
kov Društva vinogradnikov Sevnica 
- Boštanj: “Očitno so ljubljanski vin
ski trgovci izkoristili luknjo v zakonu, 
ker so zavohali dober zaslužek. O 
moralni (ne)sprejemljivosti takega 
početja bi se dalo veliko pogovarjati, 
lahko pa le upamo, da bodo imeli od 
tega cvička korist tudi vinogradniki 
iz našega posavskega okoliša.” 

IVAN VOVK, predsednik društva 
vinogradnikov Šentrupert: “Bojim 
se, da bi se ponovila zgodba o pro- 
slulem Marvinu, ko je bil cviček za 
dlje časa močno razvrednoten. Če
prav si lahko Slovin privošči moral
no nesprejmljivoo početje, dokler 
mu zakon tega ne bo prepovedoval, 
bi morata na neki način poseči vmes 
država, če se že Ljubljančani izgo
varjajo zgolj na podjetniški interes.” 

ROMAN JORDAN, hišnik in 
šofer v OŠ Kostanjevica: “Dokler 
cviček ni imel veljave, se ni nihče 
zmenil zanj, kar pa se sedaj počne z 
njim, je kriminal. Cviček bi morali 
zaščititi, in sicer v krajih, kjer ga 
pridelujejo že od nekdaj: od Brežic, 
Gadove peči do vključno Šentjerne
ja, saj za cviček niso značilne zgolj 
kislina, aroma in barva, pač pa je 
pomembna tudi sestava tal.”

IVAN ŠELER iz Pišec, zaposlen v 
Vinu Brežice: “Po moje je najbolj 
prav, daje predelava tam, kjer je tudi 
pridelava. To velja seveda tudi za 
grozdje in vino. Kaj o sporni zadevi 
s polnjenjem cvička v Ljubljani pravi 
zakon, ne vem natanko, prav pa ni, 
da se cviček seli iz svojega avtoh
tonega območja. Jaz temu naspro
tujem.”

ZDRAVKO DVORŠAK, vodja 
strežbe v gostilni Rog in vinski 
svetovalec v Zdravilišču Dolenjske 
Tbplice: “Čeprav še ni sprejeta nova 
zakonodaja, kjer bo cviček jasno 
zapisan kot avtohtono dolenjsko 
vino, bi morali vinarji to spoštovati. 
Kar je naredil Slovin, je grdo in 
nepošteno. Pri nas tega cvička goto
vo ne bomo točili, pozivam pa tudi 
vse druge, naj to vino bojkotirajo.”

MARJAN BRIŠKI, trgovec iz Kočevja: “Čas bi že bil, da bi 
imeli svoje zakone in druge potrebne akte, namesto da še ved
no veljajo tudi stari jugoslovanski. Potem tudi ne bi prihajalo do 
takšnih zadev, kot je to primer s cvičkom. Sedaj je težko reči, kdo 
ima prav. Podjetnost je namreč podjetnost, morala pa z njo pog
osto nima nobene zveze, čeprav bi bilo prav, da bi jo imela.”

BRANE DEJAK, doma iz Ribnice: “Za večino nepravilnosti, 
ki se dogajajo, tičijo zakonska neurejenost, luknje v zakonu in 
politika. Zato je tudi krivca treba iskati predvsem v državi in 
njenih ustanovah in šele potem v ljudeh, ki izkoriščajo njihovo 
neučinkovitost. Cviček Še zdaleč ni osamljen primer njihove 
'iznajdljivosti’. Za nekatere morda tudi nikoli ne bomo izvede
li.”

m

do 'dravska Za drobnimi lastniki - slab gozd
S potrdilom z odmevnega pogovora o gozdovih Novega mesta in okolice - Poziv bralcem

V veljavo stopil sporazum 
med Slovenijo in Hrvaško

NOVO MESTO - S 1. februar
jem je stopil v veljavo sporazum 
o socialnem zavarovanju med Slo
venijo in Hrvaško. Slovenskim 
zavarovancem in njihovim družin
skim članom, ki se na Hrvaškem 
nahajajo začasno kot turisti, so na 
šolanju ali na službenem potova
nju, je za ta čas zagotovljena pra
vica do nujnih zdravstvenih stori
tev, to je do takih, kijih ni mogoče 
odložiti, ne da bi bilo s tem ogro
ženo življenje ali zdravje ljudi. 
Nujnost zdravstvenih storitev 
vedno presoja zdravnik, ki trenut
no obravnava zavarovano osebo. 
Zavarovanci uveljavljajo to pravi
co na podlagi posebnega potrdi
la, ki ga pred odhodom dvignejo 
v območni enoti ZZZS ali njeni 
izpostavi na podlagi potrjene 
zdravstvene izkaznice. Vsi tisti, ki 
se na Hrvaškem redno šolajo, pa 
poleg zdravstvene izkaznice pred
ložijo tudi potrdilo o šolanju. S 
tem potrdilom lahko uveljavljajo 
pravico do nujnih zdravstvenih

* Sporazum ureja tudi področje 
napotitve na delo na območju 
druge države. Zavod izda potrdi
lo na podlagi sklepa o napotitvi 
na delo in zdravniškega spričeva
la, in sicer največ za čas predvi
denega dela v tujini. Pravico do 
zdravstvenih storitev imajo tudi 
družinski člani zavarovanca, če z 
njim odhajajo v tujino.

storitev pri tistih hrvaških izvajal
cih, ki imajo pogodbo s hrvaškim 
zavodom za zdravstveno zavaro
vanje. Potrdilo mora zavarovanec 
predati hrvaški izpostavi zavoda 
tam, kjer začasno biva, le izjemo
ma lahko z njim uveljavlja zdrav
stvene storitve v zdravstvenem 
zavodu oz. pri zdravniku.

Vse dodatne informacije in 
pojasnila v zvezi z izvajanjem 
omenjenega sporazuma lahko 
dobite na oddelku za izvajanje 
zdravstvenega zavarovanja v ob
močnih enotah oz. izpostavah 
zavoda. . „

J. D.

PGD STRANSKA VAS VABI
STRANSKA VAS - Upravni od

bor prostovoljnega gasilskega društ
va Stranska vas vabi vse svoje člane 
in članice, da se udeležijo rednega 
občnega zbora društva, ki bo v dvo
rani gasilskega doma v soboto, 28. 
februarja, ob 19. uri.

LETNI ZBOR 
NOVOMEŠKEGA 

PLANINSKEGA DRUŠTVA
NOVO MESTO - Planinsko dru

štvo Novo mesto vabi vse svoje člane 
na redni letni zbor, ki bo v četrtek, 
12. marca, ob 16.30 v Kulturnem 
domu Janeza Trdine v Novem me
stu. Vsi prisotni bodo prejeli novo 
brezplačno številko društvenega 
glasila, poravnali članarino za letoš
nje leto ali kupili novo planinsko 
karto Dolenjske in drugo planinsko 
literaturo. Po zboru bo premiera 
novega dokumentarnega filma o 
Trdinovi poti.

NOVO MESTO - Društvo Novo mesto je prejšnjo sredo zvečer v 
restavraciji Breg pripravilo odmeven pogovor o gozdovih Novega mesta 
in širše okolice. Pogovor sta vodila vodja novomeške območne enote 
Zavoda za gozdove inž. Andrej Pečavar in vodja odseka za načrtovanje 
gozdov pri tem zavodu inž. Peter Dular

Novomeška enota Zavoda za 
gozdove opravlja javna gozdarska 
dela na Dolenjskem in v Beli kra
jini, kjer je okoli 92.000 ha goz
dov. Prevladujejo zasebni gozdo
vi, posest je močno razdrobljena, 
saj je kar 25.500 gozdnih lastni
kov. Za drobnimi posestniki pa 
praviloma ostaja slab gozd, kajti 
majhni posestniki vidijo v gozdu 
samo veliko korist.

Da so bili dolenjski gozdarji 
uspešni, pove podatek, da se je 
lesna zaloga v 40-ih letih povečala 
za tretjino in znaša sedaj 205 ku- 
bikov na hektar. Zaraščanje - tega 
je bilo kar po 400 ha na leto - goz
darji nimajo za razvoj gozda in 
pravijo, da ga je treba zaustaviti.

V prejšnjem sistemu, ko je v 
gozdovih prevladoval t.i. širši 
družbeni interes, je bila lastninska 
pravica nad gozdom precej ome
jena. Posekani les je lastnik mo
ral prodati preko GG, to pa je 13 
odst. od cene prodanega lesa kot 
biološko amortizacijo vlagalo na
zaj v gozd. To rešitev z biološko 
amortizacijo je slovenskemu goz
darstvu zavidala vsa Evropa.

Po novem pa je za gospodarje
nje z gozdom odgovoren izključ
no lastnik, ta pa je v glavnem 
praznih žepov in iz gozda samo 
jemlje. V državnih gozdovih sta 
po novem načrtovanje in usmer
janje ločena od gospodarskih 
funkcij gozda. Prodaja lesa pa je 
povsem sproščena. Pojavljajo se 
črne sečnje in tudi hudo uničeva
nje gozda. Tukaj so inšpektorji in 
organi pregona večkrat nemočni, 
kaznovalna politika pa tako po
četje prej spodbuja, kot prepreču
je. “Gozdarji nimamo več ne pali-

POD ARHEOLOGOVIM 
VODSTV OM PO RAZSTAVI

NOVO MESTO - V soboto, 28. 
februarja, bo ob 11. uri javno vod
stvo po arheološki razstavi Kapitelj
ska njiva Novo mesto v galeriji Do
lenjskega muzeja. Po razstavi bo 
vodil njen avtor arheolog Borut 
Križ.

AC RADANOVIČ 
NAJBOLJŠI V LETU 1997

BREŽICE - Porsche Slovenija, 
generalni uvoznik vozil zamke 
VW, AUDI, SEAT in PORSCHE, 
je tudi letaš izbral svojega naj
boljšega trgovca za leto 1997. Na 
slavnostni podelitvi v Portorožu je 
direktor firme Porsche Slovenija 
g. Windisch izmed 43 pogodbenih 
trgovcev podelil priznanje in zla
to značko VW za solidno pro
mocijo in odlično prodajo vozil 
Avtocentru Radanovič iz Brežic. 
Uspešni so bili tudi pri prodaji 
vozil znamke AUDI in izmed 19 
pogodbenih trgovcev so bili izbra
ni kot “best dealer” za leto 1997.
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SADJARSKI DNEVI POSAVJA - Sadjarsko društvo Posavja Krško je 
pripravdo 19. in 20. februarju 6. Sadjarske dneve Posavja, ki se jih je udeležil 
prvega dne tudi Ciril Smrkolj, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre
hrano. Ministrstvo je predstavilo uresničevanje programa razvoja sloven
skega sadjarstva po letu 1995. Udeleženci so tako izvedeli, da je ministrst
vo lani dalo sadjarjem dvakrat večjo podporo kot leto poprej. V EZ država 
plača tudi do 75 odst. vrednosti sadjarjeve naložbe, v Sloveniji pa žal naj
več 25 odst. Minister je v Artičah med nasveti sadjarjem dejal: "Dajte prej 
nižje cene, da potrošniki ne bodo segali po južnem sadju, organizirajte se, 
da ne boste spomladi jokali, da so polna skladišča neprodanega sadja. " 
(Foto: L. M.)

ce ne korenčka, le z jezikom si 
lahko pomagamo, ko skušamo 
vplivati na zasebne lastnike, da bi 
pri gospodarjenju z gozdom upo
števali strokovna načela,” pravi 
inž. Pečavar.

Drugi del pogovora se je sukal 
okoli novomeških gozdov. V pri
pravi je občinski odlok o razgla
sitvi Ragovega loga in Portovala

• Poseben problem je vožnja s 
terenskimi avtomobili po gorjan
skih in drugih gozdovih ter v na
ravi sploh. To zakon sicer pre
poveduje, toda nekateri se nanj 
požvižgajo in tako je prejšnjo so
boto 6 takih objestnežev tekmova
lo, kdo bo bo gozdnih poteh, vla
kah in brezpotjih s terenskim av
tom prej prišel iz Gabrja do Gos
podične. Vse, ki nasprotujejo ta
kemu početju in ga obsojajo, pozi
vamo, naj se mu zoperstavijo. Če 
ne drugače, naj take primere z 
navedbo kraja, datuma in registr
ske številke, po možnosti pa tudi 
s fotografijo, sporočijo našemu 
uredništvu.

za gozd s posebnim namenom. To 
je tudi edina možna oblika zaščite 
teh dveh mestnih gozdov, ki naj bi 
pripeljala tudi do njunega odku
pa. Oba mestna gozdova skupaj 
merita 55 ha, od tega je le 8 ha v 
lasti države, 3 ha v občinski lasti, 
vse ostalo pa je v zasebni lasti in 
posest je drobnolastniška. Enot
na lastnina pa je osnova za učin
kovito in načrtovano delo v teh 
gozdovih.

V obravnavo se je posredno, a 
zelo tehtno vključil tudi prof. Vla
dimir Braco Mušič, urbanistični 
strokovnjak svetovne veljave, član

Društva Novo mesto, ki je poslal 
svojo pisno razpravo. V zvezi z 
mestnima gozdoma pravi: “Urba
nistična zasnova Novega mesta 
predvideva ureditev Ragovega 
loga v gozd parkovnega značaja in 
delno v mestni park, ki ga Novo 
mesto praktično nima. Parkovni 
del vidimo predvsem v vzhodnem 
območju loga in na stiku z Drgan- 
čevjem, kije predvideno za razvoj 
dela univerze. Na ta način bi bil 
kot park obdelan tudi del Ragov- 
skega polja in bi dobili privlačno 
menjavo gozdne in odprte kra
jine. Za Portovaljebil pred leti že 
izdelan ureditveni načrt, ki je po 
skrbni valorizaciji gozda, arheolo
ških območij in interesov kraja
nov predvidel širitev osrednjega 
športno-rekreacijskega območja 
mesta. Podobno poteka tudi načr
tovanje športno-rekreacijskih de
javnosti pri Sv. Roku in v gozd
natem zaledju Regrških košenic. 
Vsi posegi v prostor teh najbolj 
urbano integriranih in hkrati naj
bolj obremenjenih gozdov v ure
ditvenem območju mesta morajo 
potekati načrtno in pod enotnim 
organizacijskim vodstvom. Mest
na občina bo morala v zvezi s tem 
sprejeti ustrezne varovalne akte 
in priskrbeti sredstva za odkup 
zemljišč in za skupne ureditve. To 
pa pomeni tudi ustrezno rešitev 
problemov upravljanja z gozdovi 
in drugimi zelenimi površinami 
mesta.”

Beseda je tekla tudi o Gorjan
cih, na katerih sta dve veliki za
sebni (denacionalizirani) gozdni 
posesti. Strokovnjaki pravijo, da 
je gospodarjenje s temi gozdovi 
na Gorjancih zgledno in da novi 
lastniki vlagajo tako v nego goz
dov kot v vzdrževanje gozdnih 
cest. Ostaja pa dejstvo, da so vz
dolž 10 km meje na Gorjancih 
lastniki gozdov tujci.

A. BARTELJ

O GOZDOVIH - Razprava o gozdovih, ki jo je pripruvilo Društvo Novo 
mesto - odprl jo je predsednik društva Tone Škerlj (prvi z leve), vodila pa 
gozdarska strokovnjaka inž. Andrej Pečavar (tretji z leve) in inž. Peter Dular 
(desno) - je vzbudila veliko zanimanja. (Foto: A. H.)

Mariborsko pismo
Bo 23. november 
državni praznik v 

spomin na Maistra?
Potrditev rekla, da nihče ni 

prerok v svoji domovini

MARIBOR - Mariborski 
mestni svetniki so v teh dneh 
popravili napako, ki so jo po 
mnenju mnogih Mariborčanov 
storili pred dvema letoma. 
Takrat namreč niso sprejeli 
predloga, da bi 23. november 
razglasili za praznik mestne 
občine. Tega dne leta 1918 je 
general Rudolf Maister razoro
žil nemško zeleno gardo v me
stu ter Maribor in vso severno 
Slovenijo priključil matični do
movini. Po tem ko so maribor
ski mestni svetniki izvedeli, da 
bodo generalu Maistru posta
vili spomenik v Ljubljani, so na 
zadnji seji mestnega sveta izob
likovali predlog, naj 23. novem
ber postane kar državni praznik 
Republike Slovenije.

Sicer pa so v Mariboru tako 
kakor na vlogo vseh velikih mož

od nekdaj obstajali različni po
gledi tudi za zgodovinsko vlogo 
generala Maistra. O tem na 
svojevrsten način priča zgodo
vina osrednjega trga pred zgra
dbo mestne občine. Kmalu po
tem ko je Maister Maribor pri
ključil Sloveniji, so s tega trga 
odstranili spomenik avstroogr- 
skemu admiralu in velikonem- 
škemu nacionalistu Tegetthofu, 
vendar nova kraljevina na nje
govo mesto ni postavila spome
nika borcem za severno sloven
sko mejo, temveč srbsko pravo
slavno cerkev. Ko je po okupa
ciji Hitler v Mariboru naročil, 
naj mu “to deželo zopet naredi
jo nemško”, so nacisti pravo
slavno cerkev porušili. Za to, da 
bi na njeno mesto postavili 
spomenik svojemu firerju, pa 
jim je za to očitno zmanjkalo 
časa. Zato so po osvoboditvi 
trgu brez problemov nadali ime 
po največjem revolucionarju: 
Vladimirju lljiču Leninu. Do
prsni kip generalu Maistru pa 
so čez nekaj let namestili v avlo 
mestne občine, vendar so ga 
konec sedemdesetih let pre
mestili v osnovno šolo v Šenti
lju. Šele v času slovenske pom
ladi je tedanja SZDL na trgu 
pred mestno občino postavila 
spomenik generalu Maistru, po 
osamosvojitvi pa so v avlo mest
ne občine vrnili tudi njegov 
doprsni kip. r0MAŽ KŠKLA
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Novomeška kronika
KLJUČAVNICA - Vrla poslan

ca državnega zbora iz novomeške 
“Kine Rafael Kužnik (SNS) in Ja
nca Mežan (SDS) (če bosta Mirna 

in Dolenjske Toplice postali sa
mostojni občini, bodo Novomešča- 
ni Poslansko goli in bosi) se enkrat 
na teden iz poslanskih višav spusti
ta v zagatno kalužo svoje poslanske 
oaze. Mežan ta parlamentarno 
Plavi ponedeljek seveda izkoristi še 
2a številne opravke v zvezi s pred
sednikovanjem občinskemu svetu 
ln je bolj malo v pisarni, pa tudi si- 
oot na njuno skupno poslansko 
Pisarno v občinski stavbi na Novem 
trgu ni prav velikega navala. Pa si je 
sjovensko nacionalni Kužnik mislil:
• e. *.e. v parlamentu ne morem 
otipih Mežana, ga bom pa vsaj na 
občinski ravni. In je velel nekakš
nemu svojemu tajniku zamenjati 
ključavnico v vratih poslanske 
Pisarne. Mežan pa v luft. Odločni 
občinski tajnik Martina pa še višje! 
oodba je taka, kot bi jo na sodišču 
'zrekli posiljevalcu: v enem tednu 
roora stvar povrniti v prvotno sta
nje, sicer mu grozi pogojna kazen.

TURIZEM - Na občnem zboru 
turističnega društva Dolenjske 
Toplice so izvolili novo vodstvo in 
nov upravni odbor. Novost je le ta, 
ua je iz upravnega odbora izpadel 
še edini član Zdravilišča Dolenjske 
Toplice, domačin in tudi sicer vneti 
turistični delavec Peter Kotar. Tako 
bodo vrli topliški turistični zanese
njaki turizem v topliški dolini raz
vijali brez zdravilišča. Seveda bodo 
gostje kar drli v te kraje pod Kočev
skim Rogom samo zato, da bodo 
občudovali dosežke turističnega 
društva in vase zagledane topliške 
veljake. Mimogrede pa se bo mor
da tistih dobrih 10.000 vsakoletnih 
zdraviliških gostov pomilovalno 
ozrlo še na bedni turistični prispe
vek zdravilišča z razvitim gostin
stvom, zdravstveno ponudbo, baze
ni in bogatim dodatnim progra
mom.

TEK - Tone Anderlič, najbolje 
plačani kovinar po Josipu Brozu, 
kot ga je označila Mladina, je te dni 
zelo oblegani človek. LDS-ovskega 
veljaka iz domačih krajev - doma je 
namreč iz Zbur pri Šmarjeti (veliki 
ljudje so doma iz majhnih krajev) - 
v stiski kličejo na pomoč. Pa ne 
gasilci, ampak vodstvo tamkajšnje 
krajevne skupnosti, ki bi rada po
stala samostojna občina, tako kot 
KS Mirna Peč, a jima to ljubljanski 
birokrati preprečujejo. Anderlič na 
pol obljublja, bolj pa se pred obup
nimi klici iz domačih logov skriva. 
Prav rad pa se vsako leto pride ka
zat na mirnopeški tek. Množične 
prireditve kot vešče luč privlačijo 
populistične politike. “Če bo letos 
prišel, bo tudi tekel!” obljubljajo v 
Mirni Peči.

Ena gospa je rekla, da je Igor 
Hrovatič, državni podsekretar za 
Podeželje v kmetijskem ministrstvu, 
delo začel z lepim zgledom:v tujo 
hostoje navozil svoj odpadni grad
beni material.

Suhokranjski drobiž

TV NOVICE - Vse več novic iz 
Suhe krajine lahko spremlja širša 
Dolenjska tudi preko novomeške 
televizije Vaš kanal. Za to se še 
Posebej trudita snemalca Vlado 
l^ostevc (na sliki) in Dare Pucelj. 
Skoda le, da na Plešivici ni na od
dajniku pretvornika, ki bi ponesel 
sliko tudi tja, kjer novomeške 
televizije ne vidijo. Takih belih lis 
pa je v Suhi krajini še veliko, zalo 
bi bilo prav, da odgovorni storijo 
tudi korak naprej za boljše obve
ščanje svojih občanov.

PUST - V pustnih dneh v Suhi 
krajini ni bilo nobene večje pust
ne prireditve niti organiziranega 
srečanja maškar. Pred leti, ko je 
bilo gotovo snovi za takšna sreča
nja in zborovanja veliko manj, kot 
je danes aktualnih dogodkov in 
novic, je bilo na Dvoru več pust
nih srečanj.

ZIDANICE IN VIKENDI - 
Glede na članke in polemike v 
časopisih pa tudi vrsto besed, ki 
so se vrtele v gostilniških krogih 
in okoli njih o zidanicah in vi
kendih, ki počasi drsijo v dolino, 
je nekaj resnice tudi v tem, da vi
kendi in zidanice, katerih je že 
več kot trt na gori, počasi polzijo 
v dolino. Rešitev? Morda zasa
ditev novih trt?

S. M.

MM LZ N A Š I H O S Č I N MA*

AVTOHIŠA BERUS - Na slovesnosti v četrtek, 19. februarja, so odprli 
nove prostore Avtohiše Berus v novomeški industrijski coni na Cikavi. 
Uspešno Berusovo družinsko podjetje že dolga leta prodaja in servisira 
vozila Volkswagen in Audi na Dolenjskem, v Beli krajini in na Kočevskem 
in jih je doslej prodalo že več kot 1.300. Berusovi prodajno servisni pro
stori in kakovost njihovih storitev ustrezajo najvišje postavljenim evrop
skim kriterijem in zahtevam. Na otvoritvi so predstavili tudi novi Volksvvag- 
nov avto passat variant. (Foto: A. B.)

RAČUNALNIK ZA SLEPEGA FANTA - Lions klub Novo mesto, kate
rega prva zapoved je pomoč slepim in slabovidnim, je speljal akcijo za 
nabavo računalnika s primemo opremo za delo slepega Zlatka Cigiča iz 
Metlike. Tej človekoljubni akciji so se pridružili Medobčinska organizaci
ja slepih in slabovidnihn oseb Novo mesto, Društvo invalidov Metlika in 
Zveza podeželske mladine Božakovo. Za nakup računalniške opreme je 
bilo treba zbrati 15.000 mark. Cigiču so jo izročili v sredo, 18. febmarja, v 
Novem mestu. Na fotografiji: Zlatko Cigič za računalnikom, prirejenim 
za delo slepih oseb, s Tomažem Pintaričem iz Maribora, ki je to opremo 
dobavil. (Foto: A. B.)

Televizija Novo mesto naprodaj
Zavarovalnica Tilia namerava prodati svojih 55,5 odst. TV Novo mesto - Novomeška občina 

bi kupila 24 odst. - Se bo dragocene frekvence na TVdinovem vrhu polastila Pop TV?

NOVO MESTO - Na zadnji seji občinskega sveta so soglasno potrdili 
predlog sklepa, da občina odkupi 24,3-odstotni solastniški delež Za
varovalnice Tilia v Televiziji Novo mesto, in to za 15,1 milijon tolarjev. 
Novomeška občina ima že sedaj v TV Novo mesto 8,7-odst. delež, s tem 
nakupom pa bi se njen delež povečal na 33 odst., kar je največ, kar 
ima lahko v medijski družbi en družbenik oziroma delničar.

vem vrhu svoj program. Če bi Pop 
TV “zavzela” Trdinov vrh, bi jo 
lahko gledali ne le v naših krajih, 
ampak še v polovici Hrvaške. Gle
danost bi se ji močno povečala in

90 LET ALOJZIJE KOTAR IZ JERMAN VRHA PRI BUČKI - Prejšnjo 
soboto je bila stara Kolarjeva hiša polna veselih ljudi. Na praznovanje 90. 
rojstnega dne mame Alojzije so prišli njeni trije otroci Dragica, Ivan in 
Cvetka z družinami. Alojzija, ki se še vedno zelo dobro drži, le noge ji 
odpovedujejo, ima 10 vnukov in 13 pravnukov. Sama pravi, da si ni niko
li mislila, da bo dočakala tako visoko starost, saj je bila po drugi svetovni 
vojni zelo bolna na srcu. Kako tudi ne, saj je med vojno pretrpela veliko 
hudega: mož je odšel v partizane, ona pa je ostala sama s tremi majhnimi 
otroki. V jeseni leta 1943 so Nemci požgali hišo in takrat se je z otroki na
stanila skupaj z bratovo ženo in otroki v zidanici v Stari Bučki. Ustraho
vali so jo Nemci in belogardisti. Alojzija se je pred 90-timi rodila v Nemčiji, 
kot osemletni deklič pa se je s starši vrnila domov. V Jerman Vrhu pa sta 
si z možem kar dvakrat postavila hišo: pred vojno in po vojni, ker so jo 
Nemci požgali. Sedaj živi Alojzija sama v hiši, v neposredni bližini pa je 
zgradil novo hišo vnuk Miro, ki skrbi zanjo. “Dobro se razumemo in strašno 
sem vesela, ker me imajo otroci tako zelo radi," pravi Alojzija. Na fotografiji 
je skupaj s svojimi otroki. (Foto: J. Dorniž)

Vse lepo in prav, a v vsej stvari 
je majhna pomanjkljivost: Zava
rovalnica Tilia občini ni ponudila 
v prodajo 24,3-odst. deleža, sploh 
pa ne za to ceno! “Tega sicer nis
mo javno objavili, se je pa očitno 
že razširilo. Vendar bomo proda
li celoten delež, to je 55,5 odst., in 
to najboljšemu ponudniku,” pravi 
Miroslav Štimac, predsednik Tili- 
ine uprave.

Pri lastninjenju TV Novo me
sto so ustanovitelji in drugi vla
gatelji svoje vložke spremenili v 
lastninske deleže in tako je posta
la Tilia največji in večinski lastnik, 
ostali pa so še: tovarna zdravil 
Krka, Dolenjska banka, Obrtna 
zadruga Hrast, občine Novo me
sto, Trebnjej Črnomelj, Metlika,
Šentjernej, Škocjan in Semič ter 
sedanji in bivši zaposleni v TV 
Novo mesto.

TV Novo mesto je na hudih 
preizkušnjah. Če hoče imeti sta
tus nekomercialne televizije in s 
tem pravico do frekvence in do 
delnega pokrivanja stroškov za 
nakup in vzdrževanje oddajniške 
opreme iz državnega proračuna 
in naročnine TV Slovenija, mora 
imeti 5 ur žive slike na dan. Že za 
to morajo napeti vse moči. Zad
nje čase pa hoče ljubljansko-ame- 
riška Pop TV, od katere novome
ška TV že sedaj vsak dan prevze
ma televizijski dnevnik ob pol os
mih zvečer, na vsak način v naj
bolj gledanem času oddajati pre
ko njihove frekvence na Trdino-

Občasno varovanje otrok na domu
Novost, ki jo z marcem uvaja novomeška WO

ki želijo delati v tem programu, v 
medijih pa je bil objavljen tudi 
razpis za zunanje izvajalce, ki pa 
morajo imeti končan štiriletni 
izobraževalni program ali naj
manj 5 let izkušenj v vzgojno- 
izobraževalnem delu. Za občasno 
varovanje na domu so se že zani
mali tudi starši, celo iz krške 
občine. Kontaktna oseba je Irena 
Čampa, dipl. socialna delavka v 
novomeškem vrtcu; pri njej bodo 
starši lahko dobili vse informacije, 
izbirali pa bodo lahko tudi delav
ko, ki bi si jo želeli, da popazi na 
njihovega otroka. V vrtcu bodo 
upoštevali tudi posebne želje 
staršev.

J. D.

PRIZADEVNI 
VAVTOVŠKI GASILCI

VAVTA VAS - Na občnem 
zboru postovoljnega gasilskega 
društva Vavta vas so najprej 
pregledali svoje lansko delo. 
Vavtovški gasilci imajo kaj 
pokazati. Tako so lani nabavili 
dvojna avtomatska dvižna vra
ta, zaščitno opremo, opremo 
za reševanje, obnovili zuna
njost gasilskega doma in pri
pravili proslavo ob praznova
nju 90-letnice delovanja društ
va. Njihovi člani so na tekmo
vanjih osvojili več pokalov, ak
tivni so njihovi mladinci in pio
nirji, še posebej pa otroci iz 
društva Mladi gasilec, ki ga v 
OŠ Vavta vas vodi prof. Ber
narda Zemljič.

Za letos so si vavtovški gasil
ci zadali veliko nalog. Usta
novili bodo sekcijo za vodne 
aktivnosti, ki bo usposobljena 
za reševanje iz vode, in jamar
sko sekcijo za tehnično reševa
nje. Nabaviti nameravajo opre
mo za obe novi sekciji, novo 
terensko vozilo, motorno žago 
itd., vse v skupni vrednosti 
85.000 nemških mark.

NOVO MESTO - Po novem bo 
od 2. marca naprej občasno varo
vanje otrok na domu organizira
la tudi novomeška Vzgojno-varst- 
vena organizacija, kar ji omogoča 
lani sprejeti Zakon o vrtcih. Pro
gram občasnega varovanja otrok, 
starejših od 1 leta, bodo izvajali 
strokovni delavci vrtca in zunanji 
delavci.

Storitev bo lahko trajala največ 
do 9 ur, plačilo za varstvo pa se 
spreminja glede na čas varovanja, 
ali je to dnevna ura ali nočna ali v 
nedeljo oz. na praznik. Pri varo
vanju več otrok se cena sorazmer
no znižuje. Cene so ekonomske, 
poleg varstva pa naročnik plača 
tudi stroške prevoza na delo, torej 
na njihov dom.

V vrtcu so objavili interni raz
pis, na katerega se je javilo 6 
strokovnih delavk (vzgojiteljic, 
pomočnic vzgojiteljic, svetovalk),

s tem seveda tudi dohodek od TV 
reklam.

V Sloveniji je 210 točk, na kate
rih so oddajniki TV Slovenija. Od 
tega je 8 najboljših in med njimi 
je Trdinov vrh. Frekvence na teh 
osmih točkah so mednarodno do
govorjene, njihovo število je ome
jeno. Na televizijskem oddajniku 
na Trdinovem vrhu imajo frek
vence TV Slovenija 1 in 2, Kanal 
A in TV Novo mesto - in konec! 
Frekvenca na taki točki je pravo 
bogastvo, dragocenost.

• “Ljudje največ gledajo televizi
jo med 7. in 10. uro zvečer,” pravi 
Marjan Moškon, direktor TV No
vo mesto. “Če nimaš v tem času 
programa, si povsem nezanimiv. 
Prav v tem času pa naj bi TV 
Novo mesto predvajala program 
Pop TV. Na to seveda ne bomo 
pristali!”

Še dobro, da zakon omejuje 
lastništvo na največ 33 odst. Poleg 
tega zakon prodajalca obvezuje, 
da delež, ki ga prodaja, najprej 
ponudi v odkup ostalim družbeni
kom, in šele če ti niso zainteresi
rani, ga lahko (po isti ceni) proda 
drugim. Tako je prodaja Tiliinega 
deleža priložnost, da ga odkupijo 
ostali družbeniki. Ker je novome
ška občina pripravljena odkupiti 
dobrih 24 odst., je treba najti 
kupce še za ostalih slabih 32 odst.

Ali pa bosta Dolenjska in Bela 
krajina dragoceno frekvenco pre
pustili ameriški firmi in tako en
krat za vselej ukinili domačo TV

h‘S0? A. BARTELJ

KIBERNETSKI 
LITERARNI VEČER

NOVO MESTO - Danes, 26. feb
ruarja, bo ob 18. uri v veliki študij
ski čitalnici Knjižnice Mirana Jarca 
kibernetski literarni večer, na kate
rem bo Jaka Železnikar predstavil 
pesniško zbirko Interaktivalija, v 
kateri je združil pisanje poezije in 
računalniško tehnologijo z name
nom, da bralec pesmi ni več samo 
pasiven spremljevalec, ampak so
ustvarjalec pesmi.

POPRAVEK
V 6. številki Dolenjca je prišlo do 

napake v članku z naslovom Še letos 
(oceno zbiranje odpadkov, in sicer 
je bila navedena prevelika količina 
odpeljanih odpadkov na deponijo. 
Pravilno je, daje novomeška Komu
nala predlani iz gospodinjstev od
peljala okrog 13.500 ton odpadkov 
iz gospodinjstev in 13.000 ton iz in
dustrije.

Trgovina z novimi občinami
Kako se pretaka podtalna zaudarjajoča politična gnojnica

MIRNA PEČ - Zadnji sestanek 
predstavnikov krajevnih skupnosti 
Mirna Peč, Šmarjeta in občinskih 
političnih strank prejšnji petek zve
čer v Mirni Peči, na katerem so 
(spet) razpravljali o tem, zakaj sta 
ti dve območji izpadli iz vladnega 
predloga za nove občine in kaj je 
moč še storiti, je bil bolj ko ne pre
pričevanje prepričanih. Nikogar ni 
bilo, ki ne bi posebej poudaril, da 
že od samega začetka z vsemi 
močmi podpira prizadevanja teh 
dveh krajevnih skupnosti, da bi 
postali samostojni občini. Ampak...

Ampak obrnilo se je drugače in 
pred poslance v parlament je prišel 
vladni predlog, v katerem med 20- 
imipredvidenimi novimi občinami 
ni Mirne Peči in Šmarjete. Medtem 
ko opozicijske ZLSD, SDS in SKD 
obljubljajo, da bodo njihovi po
slanci glasovali za amandmaja, ki 
sta ju vložila socialdemokrat Janez 
Mežan (sicer Mirnopečan) in ese- 
lesovec Andrej Fabjan iz Črnomlja 
v prid odrinjenima Mirni Peči in 
Šmarjeti, je sicer vplivna in odločna 
članica SLS Martina Vrhovnik ne

bogljeno zmajevala, da so njihovi 
poslanci sicer nekaj obljubljali, 
ampak da se ne da predvideti, kako 
bodo glasovali. Predstavnika ob
činske LDS pa na sestanku v Mir
ni Peči sploh ni bilo, kar ni nič kaj 
spodbudno znamenje.

Če bosta ta dva amandmaja po 
kakšnem čudežu izglasovana, bi bil 
izid paradoksalen: novi občini, v 
kateri ima največ volivcev vladajo
ča SLS, bi pravzaprav izborila opo
zicija, in to proti volji vlade, v kateri 
ima SLS tudi resor lokalne samou
prave.

Sicer pa je tako in tako vse sku
paj ena sama podtalna smrdljiva 
politična gnojnica. To je resignira- 
no priznala tudi Vrhovnikova, ko je 
dejala: “Pri teh občinah gre samo 
za trgovino, strokovna merila ne 
veljajo nič. Vprašanje je, kdo bo kaj 
dobil, ljudje gotovo ne." Vrhovni
kova se zaveda, da največji očitki 
in zamere letijo prav na SLS. “Mi 
v Novem mestu se trudimo, a 
očitno nismo dovolj uspešni. Brez 
LDS ne moremo nič, v Ljubljani 
mešetarijo. Morda bi lahko dobili

eno od teh dveh občin, obe težko... “
Ko iz Šmarjete in Mirne Peči 

sprašujejo v Ljubljano, zakaj so iz
padli iz predloga za nove občine, ne 
dobijo utemeljenih odgovorov. 
“Strokovni" birokrat očitno bolje 
pozna razpoloženje ljudi v teh kra
jih kot domačini sami. Še oktobra 
sta bili Mirna Peč in Šmarjeta za 
ljubljanske veščake zgleden primer 
bodočih novih manjših občin. 
Ampak časi se hitro spreminjajo in 
politični vetrogončiči z njimi. “Pa 
nočemo nič drugega, kot da na refe
rendumu ljudje lahko izrazijo svo
jo voljo!" pravita prizadeta predsed
nika KS Šmarjeta in Mirna Peč.

Kakor koli že - če se bo izteklo 
tako, da se bodo Mirnopečani in 
Šmarječani čutili izigrane in pre
varane, grozijo, da bodo bojkotira
li volitve, zaprli ceste, nehali delati 
v krajevni skupnosti, se povezali z 
drugimi zavrženimi in še kaj. Am
pak to sodi že bolj v folkloro. Na to 
predstavo bi iz Ljubljane morda 
celo prišli.

ANDREJ BARTEU

Računalnik za 
slabovidnega 

Matjaža
Darilo novomeškega društva 

slepih in slabovidnih

NOVO MESTO - Medob
činsko društvo slepih in sla
bovidnih iz Novega mesta 
ima 136 članov iz 10 občin 
Dolenjske in Bele krajine. 
Za člane izvajajo posebne so
cialne programe, ki jih v 
državi za tako prizadete lju
di ne izvaja nihče, slepe člane 
oskrbujejo s časopisi in knji
gami v Braillovi pisavi, slabo
vidne pa s časopisi in litera
turo v povečanem črnem 
tisku.

Podjetje za zaposlovanje 
invalidov Iris, ki gaje že pred 
leti ustanovilo društvo, ima v 
Novem mestu, Brežicah, 
Metliki in Črnomlju zapos
lenih 15 invalidov, v svojem 
tonskem studiu pa snema na 
zgoščenke knjižna dela in 
strokovno literaturo. V dru
štvu nudijo članom tudi raz
ne tehnične pripomočke: za 
slepe: govoreče ročne ure in 
budilke, razne družabne 
igre; za slabovidne: različne

povečevalne lupe pa tudi 
računalnik z večjim monitor
jem in posebnim programom 
za povečavo črk. Prejšnji 
teden je društvo poklonilo 
prvi takšen računalnik s ti
skalnikom slabovidnemu 
Matjažu Kajiču iz Novega 
mesta, dijaku 3. letnika sred
nje kmetijske šole Grm, ki je 
85-odst. invalid že od rojstva. 
Matjažu, ki zaradi tega težje 
spremlja pouk in se uči, bo 
pri nadaljnjem šolanju raču
nalnik prišel zelo prav. Čaka
ta ga še najmanj dve leti 
šolanja, saj se je vpisal v pro
gram 3 + 2 za kmetijskega 
gospodarskega tehnika.

J. D.
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Čakajoč na številko
Čakanje pred vrati zdravstvene
ga doma postalo semiški “šport”

SEMIČ - Težko bi sestavili lestvi
co semiških problemov, saj morda 
katerega od njih ne bi uvrstili na 
pravo mesto. Zagotovo pa bi se na 
prvem mestu vedno znašel zdravst
veni dom z zdravstvenimi uslugami. 
Koliko je bilo že izrečenih besed in 
prelitega črnila o teh težavah, da so 
v Semiču še vedno na začetku.

Vsemiškem zdravstvenem domu 
si morajo pacienti za obisk pri 
zdravniku priskrbeti listič s številko, 
ki pomeni vrstni red. Zaradi bojaz
ni, da bi številk zmanjkalo - kar se 
tudi zgodi, čeprav pridejo nujni 
primeri vedno na vrsto - mnogi 
čakajo pred zaprtimi vrati zdravst
venega doma že dve uri pred priho
dom zdravnika. Takšno čakanje z 
vročino ali bolečinami ni ravno pri
jetno. Zato je bil najprej za šala, 
sedaj pa že kar zares, izrečen pred
log, naj bi nekako zaplankali pro
stor pred vhodom v zdravstveni 
dom, da bi ljudje čakali v zavetju. 
Ena od sosed je predlagala celo, da 
bi ob petih zjutraj pacientom odkle
pala vrata zdravstvenega doma, če 
bi ji za to plačali. A da bi se Semi
čani številkam odpovedali? To pa 
ne! Kar 85 odst. anketirancev je še 
naprej za takšno določanje vrstne
ga reda.

Gneča pri semiškem zdravniku 
je navadno te ob ponedeljkih, tor
kih in kadar dežuje, sicer pa številke 
celo ostajajo. Ob vsem čakanju in 
negodovanju Semičani še vedno 
tudi niso prišli do poglavja “Naro
čanje pri zdravniku po telefonu”.

M. BEZEK-JAKŠE

REZ SADNEGA 
DREVJA

METLIKA - Kmetijska svetoval
na služba Metlika vabi na prikaz 
rezi sadnega drevja v torek, 3. mar
ca, in sicer ob 9. uri na Krivoglavicah 
pri Nemaniču, ob 11. uri v Radovi
čih pri Ivanu Mužarju, ob 14. uri na 
Radoviči pri Stanku Matekoviču in 
ob 16. uri v Bereči vasi pri Janezu 
Klemenčiču.

DAN SADJARJEV
METLIKA - Kmetijska 

svetovalna služba Metlika 
vabi na dan sadjarjev, ki bo 
v petek, 27. februarja, ob 9. 
uri v sejni sobi občine Met 
lika. Beseda bo tekla o oskr 
bi starih kmečkih vrtov, vab 
Ijeni pa so vsi, ki imajo na 
vrtu stara drevesa, a jim n 
vseeno, kako bo zanje po
skrbljeno.

Frančišek Hudelja

IVdoživi Knežinčani
Upajo v vodovod

KNEŽ1NA - Na Knežini, 
vasici nad Dragatušem, je le 
8 naseljenih hiš, 4 pa so praz
ne. A marsikatera domačija 
ima le še po enega ostarele
ga prebivalca. Še največ, kar 
9, jih je pri Hudeljevih, kjer 
bivajo kar tri družine. Hude- 
ljeva hči si z družino sicer 
gradi novo hišo, to pa je tudi 
edina novogradnja v vasi. 
Ljudje se boje za prihodnost 
vasi, v kateri je sedaj le 5 
otrok, starih do 10 let, od 
tega trije pri Hudeljevih.

A ljudje na Knežini so va
jeni trdega življenja in se ne 
dajo kar tako. Zadnje deset
letje jim je nekoliko lažje, ko 
imajo asfalt do vasi in tele
fon. Velike težave pa imajo 
še vedno s pitno vodo, saj 
pijejo kapnico iz vodnjakov, 
ki pa ob suši, kakršna je 
letošnjo zimo, presušijo. 
Zato vozijo vodo iz izvira 
Lahinje, a jim je bilo rečeno, 
naj bi tega ne počeli več, ker 
je zgornji tok Lahinjevzašči- 
ten kot krajinski park. Župan 
Andrej Fabjan jim je oblju
bil, da bo v okviru regional
nega belokranjskega vodovo
da prihodnje leto tudi k njim 
po ceveh pritekla voda.

“Na 500 metrov oddalje
nem Belčjem Vrhu je vodo
vod in pripravljeni smo po
magati, kolikor je v naših 
močeh. Denarna pomoč iz 
vasi pa bi bila bolj pičla, saj 
smo v vasi v glavem reveži. 
Sedaj imamo v vasi le 8 krav. 
Vsaj toliko so jih nekdaj ime
li pri vsaki hiši,” pravi Fran
čišek Hudelja, prepričan, da 
bo v Dolenjskem listu, kate
rega naročnik je že 42 let, 
prihodnje leto lahko prebral 
zapis o vodovodu na Knežini.

M. B.-J.

Sredi zime z mislijo na poletje
Letošnje metliške mednarodne poletne kulturne prireditve “Pridi zvečer na grad” bodo 

že po tradiciji pestre in zanimive - Devet kulturnih večerov - Zanimanje sponzorjev

METLIKA - Čeprav je še koledarska zima, ima poseben odbor pri 
metliški Ljudski knjižnici že pripravljen okvirni program letošnjih 
mednarodnih poletnih kulturnih prireditev, poznanih pod imenom 
“Pridi zvečer na grad”. Letošnje prireditve bodo že desete, šestič pa 
jih pripravlja omenjeni odbor.

Prireditve se bodo pričele v 
petek, 26. junija, s tridnevnim 
folklornim festivalom, na kate
rem bodo nastopile tri folklorne 
skupine iz tujine. Zaključek kul
turnih večerov pa bo v petek, 28. 
avgusta, z orkestrom slovenske 
policije. V dveh mesecih se bo ob 
sobotnih večerih zvrstilo sedem

prireditev, ki naj bi bile, če bo le 
vreme dopuščalo, na dvorišču 
metliškega gradu. Člani priprav
ljalnega odbora Toni Gašperič, 
Rudi Vlašič, Matjaž Rus, Andreja 
Brancelj Bednaršek, Martin Sko- 
liber, Marta Strahinič in Branko 
Bučan, ki jim predseduje Anica 
Kopinič, so prepričani, da bo v

bogatem programu vsak našel 
nekaj zase. Seveda prireditelji ne 
bodo pozabili na domače kul
turne ustvarjalce, predstavili pa se 
bodo tudi pobratimi iz Ronk in 
Wagne. Ker je prav zaradi polet
nih prireditev Metlika z gradom 
in dogajanjem v njem vključena 
tudi v vseslovenski projekt “Ima- 
go Sloveniae-Podoba Slovenije”, 
bo eden od večerov tudi v okviru 
tega projekta.

Novost letošnjih večerov bodo 
fanfare z glasbo, ki jo je priredil 
Silvester Mihelčič. Poleti bosta v 
Ganglovem razstavišču v metli
škem gradu na ogled tudi dve 
razstavi, in sicer o letalstvu ter o 
sodobni škotski grafiki.

Kot je povedala Anica Kopinič, 
je med sponzorji veliko zanimanje 
za kulturne večere, ki naj bi letos 
veljali okrog 4 milijone tolarjev. 
Zato so vsem sponzorjem, ki so že 
doslej podpirali prireditve, poslali 
prošnje, kmalu pa jih bodo dobili 
tudi novi morebitni sponzorji, 
prav tako pa črnomaljska in semi- 
ška občina, saj so v Metliki pre
pričani, daje prireditev “Pridi zve
čer na grad” že davno prerasla 
občinske meje in postala regijska.

M. B.-J.
SLOVENIJA NA KRIŽPOTJU - Lanskega novembra je pri založbi Mi
helač izšla knjiga belokranjskega rojaka dr. Dušana Pluta “Slovenija na 
križpotju ”, ki jo je konec preteklega tedna predstavil v Črnomlju in Semiču.
Knjiga govori predvsem o položaju Slovenije pred vstopom v Evropsko 
unijo. In kako se piše Beli krajini? Dr. Plut (prvi z leve) je dejal, da bo 
prilagajanje EU Beli krajini prineslo vrsto negativnih posledic. Vendar pa 
ima EU za razvojno šibka območja, kakršno je belokranjsko, posebne 
razvojne sklade, Belokranjci pa bodo morati pripraviti dobre razvojne pro
grame. Pogovor v Črnomlju, od koder je posnetek, sta vodila prof. Franci 
Fortun in Mojca Molan, v kulturnem programu pa so nastopili učenci 
semiškepodružnice Glasbene šole Črnomelj. (Foto: M. B.-J. j

Lastne države ne spoštujemo dovolj
Tako je v slavnostnem govoru na predvečer črnomaljskega občinskega praznika menil 

predsednik občinskega sveta Andrej Kavšek - Podelitev priznanj in ekološke graje

“PRIČARANI ŽENIN”
METLIKA - V soboto, 28. febru

arja, bo ob 19. uri v tukajšnjem kul
turnem domu KUD “Ivan Cankar” 
iz Velike Loke uprizorilo komedijo 
Vladinova “Pričarani ženin”. Vstop
nina bo 500 tolarjev.

ČRNOMELJ - Na predvečer črnomaljskega občinskega praznika, 
ki ga Črnomaljci praznujejo 19. februarja v spomin na 1. zasedanje 
SNOS, kije bilo v mestu leta 1944, je bila v tukajšnjem kulturnem domu 
- torej prav tam, kjer je bilo pred 54 leti zasedanje - osrednja proslava 
ob prazniku. Slavnostni govornik je bil predsednik občinskega sveta 
Andrej Kavšek.

Kavšek se je spomnil zgodovin
skega zasedanja SNOS, ki pome
ni začetek slovenske državnosti. 
“Naša država je še zelo mlada in 
to se pozna tudi v odnosu do nje, 
saj je ne spoštujemo dovolj. A živ
ljenje v drugi državi bi bilo za nas 
gorje,” je dejal govornik ter pou
daril, da se moramo naučiti ločiti 
pleve od zrnja, pri doseganju ci
ljev pa biti strpni. Z besedami, da 
je složna hiša spoštovana, razdor

Vstajenje iz ruševin je iluzija
Na krogli mizi o revitalizaciji semiškega dela Kočevskega Roga opozarjali predvsem na 

zaraščanje - Porušene kočevarske vasi le dokumentirali, v ostalih ohranjali življenje

SEMIČ • Po odselitvi Kočevarjev v zimi iz leta 1941 na 1942 je zrastlo 
po roškem hribovju v semiški občini 500 ha gozdov, precej zaradi 
pogozdovanja. Od osemdesetih let naprej, ko seje pogozdovanje ustavi
jo, je samo zarastlo še okrog 200 ha zemljišč, na prav tolikšni površini 
pa bi še lahko kmetovali. Nezaraščene so le oaze sredi gozdov, zlasti 
tam, kjer so bile kočevarske vasi.

Kmetijci so sicer ugotovili, da bi 
nadaljnje zaraščanje lahko pre
prečili, vendar je bilo vse lepo 
zapisano predvsem na papirju. 
Pašno-košni in košni sistem se je 
namreč v začetku kar obnesel, a 
ker ni bilo denarne pomoči, ljud
je pa niso videli ekonomske upra
vičenosti, je vse padlo v vodo. 
Vodja novomeške območne enote 
Zavoda za gozdove Andrej Peča- 
var je na okrogli mizi o revitaliza
ciji roškega hribovja v semiški 
občini, ki je bila pretekli teden v

O ŠKROPLJENJU 
IN ZAŠČITI

METLIKA - Metliška podružni
ca Društva vinogradnikov Bele kra
jine pripravlja v nedeljo, 1. marca, 
ob 9.30 v tukajšnji Vinski kleti pre
davanje o tehniki škropljenja in 
zaščitnih sredstvih v vinogradih ter 
predstavitev podjetij Zupan, Karsia 
in Jurana. Predavala bosta mag. 
Matjaž Zupan in inž. Andrej Kos.

Semiču priznal, da je nekaj kriv
de, da je tako zaraščeno, na goz
darjih, čeprav si lastijo tudi zaslu
ge, da ni zaraščeno še bolj. Boje 
pa se, da bo povsem zarastlo. Pod 
koreninami in grmovjem izginja
jo tudi ostanki vasi. Glede ponov-

O OŽIVLJANJU - Semiški župan 
Janko Bukovec (levo) in minister 
za znanost in tehnologijo dr. Lojze 
Marinček na okrogli mizi v Semiču.

ne poselitve je imel pomisleke, 
ker bi se pojavil konflikt med 
kmeti in divjadjo, a tudi infra
strukture za današnje zahteve lju
di ni.

Tudi minister za znanost in teh
nologijo dr. Lojze Marinček je 
potrdil, daje iluzorno pričakovati 
revitalizacijo kočevarskih vasi. 
Župan Janko Bukovec pa ni skri
val želje, da bi vasem, ki so vsaj 
nekoliko ohranjene, omogočili 
obnovo in s tem življenje. Na tem 
območju je bilo namreč nekdaj 34

* Predstavniki novomeškega Za
voda za varstvo naravne in kul
turne dediščine po povedali, da 
nameravajo obravnavano območ
je uvrstiti v regijski park Kočev- 
sko-Kolpa. Vendar pri ohranja
nju materialnih ostankov koče
varskih vasi doslej ni bilo veliko 
narejenega, razen da so izšle kryi- 
ge in so bile postavljene razstave. * v

vasi, danes pa so od več kot 20 
ostale le ruševine. Čeprav tokrat
v Semiču niso rešili ničesar, pa je 
bil pogovor prvi korak za dogo
varjanje s petimi ministrstvi o 
tem, kakšno pot bodo v semiški 
občini, ki je je kar polovica pod 
gozdovi, ubrali v prihodnje.

M. BEZEK-JAKŠE

pa rodi še večji razdor, ta pa bedo, 
je Kavšek zaključil govor.

Na slovesnosti so podelili tudi 
priznanja. Občinski plaketi sta 
prejela direktor Danfossa Leo
pold Panjan ter poveljnik povelj
stva Gasilske zveze Črnomelj An
ton Banovec. Ekološki priznanji 
brezi sta si prislužila društvo 
Krnica iz Velikega Nerajca in 
Zdenka Hanzelj iz Črnomlja, 
ekološko grajo kopino pa IMP 
Livar iz Ivančne Gorice. Livarjev 
direktor mag. Izidor Derganc je 
ob tem dejal, da tako hudega 
ekološkega problema, zaradi ka
terega so dobili grajo, ni moč re
šiti v enem letu, če ga podjetju 
pred njimi, torej Beltu, ni uspelo 
odpravili v 40 letih. Vendar ne gre 
zgolj za ekološko breme mešča-

PR1 ZNANJA ZA PRAZNIK - 
Predsednik črnomaljskega občin
skega sveta Andrej Kavšek je ob 
občinskem prazniku izročil plake
ti, ekološki priznanji in grajo. 
Najvišje občinsko priznanje je pre
jel tudi uspešni direktor Danfossu 
Leopold Panjan (levo). (Foto: M. 
B.-J.)

nov, ampak tudi IMP Livarja, ki 
želi, da bi bila tovarna z okolico 
lepo urejena.

V kulturnem programu so ig
ralci Iva Župančič, Štefka Drolc, 
Jurij Souček in Andrej Kurent ob 
glasbeni spremljavi Silvestra

* Na črnomaljskem pokopališču 
v Vojni vasi je bila v okviru ob
činskega praznika minuli petek 
otvoritev poslovilnega objekta. 
Objekt ima tri mrliške vežice in 
druge potrebne prostore. Veljal je 
73 milijonov tolarjev, denar pa so 
prispevali krajevna skupnost 
Črnomelj, krajani s samoprispev
kom, sponzorji ter občina iz skla
da stavbnih zemljišč.

Mihelčiča predstavili slovenske 
pesmi upora. Nekaj skladb je za
igral tudi tamburaški orkester 
glasbene šole Črnomelj pod vod
stvom Silvestra Mihelčiča mlaj-

Šega' M. B.-J.

O BELOKRANJSKEM 
KMETIJSTVU

KRASINEC - Črnomaljska, met
liška in semiška podružnica Sloven
ske ljudske stranke vabijo v soboto, 
28. februarja, ob 17. uri v gostilno 
Kapušin na Krasincu na posvet o 
kmetijstvu v Beli krajini. Gost bo 
državni sekretar za kmetijstvo Franc 
But.

ŽELITE GOJITI 
SLADKORNO PESO?
METLIKA - Kmetje iz metliške 

občine, ki se zanimajo za gojenje 
sladkorne pese, naj se oglasijo v 
četrtek, 5. marca, od 11. do 13. ure 
v gostilni Kapušin na Krasincu. Od 
predstavnice sladkorne tovarne 
bodo dobili podrobne informacije 
oz. podpisali pogodbo.

“BARA BARA” V 
ČRNOMLJU

ČRNOMELJ - Zavod za izobra
ževanje in kulturo Črnomelj vabi v 
četrtek, 26. februarja, ob 18. uri vse 
otroke, ki so na počitnicah, v knjiž
nico na ogled lutkovne predstave 
Ferija Lainščka Bara Bara.

Sprehod po MetlikiL
KO BODO PREJELI STA 

NOVALCI bloka v Kidričevem 
naselju 3 februarski račun za po
rabo vode, bodo debelo gledali, 
kajti poraba vode je najmanj 
trikrat večja, kot je povprečje 
Spraševali se bodo, kdo se po
spešeno kopa, morda pa bode 
celo pregledali svoje pipe, kotlič
ke na straniščih in bojlerje, če 
voda morda zaradi pokvarjeni 
tesnil ne odteka neuporabljena' 
kanalizacijo. Karkoli bodo ugo
tovili, to seveda ne bo zmanjšale 
računa, morda pa jih bo naučilo, 
da je treba priviti malomarneže, 
ki dvigujejo komunalne storitve 
ne samo sebi, ampak prav vsem. 
ki živijo pod isto streho.

FOLKLORNA SKUPINA 
IVAN NAVRATILje nastopilav 
Biljah pri Novi Gorici. Njihovo 
plesanje, petje in igranje je pos
nela TV Primorka, katere pro
gram je moč spremljati na Pri
morskem tja do Bovca. Bilje 
poznajo tudi nogometaši nogo
metnega kluba Kolpa iz Podzem
lja, saj njihovi nogometaši brcajo 
žogo prav tako v 3. slovenski 
nogometni ligi. Pričakovati je, da 
bodo folkloristi navezali tesnejše 
stike z Biljenci, kajti tudi tam us
peva vinska trta in biljenska vina 
prijetno polzijo po grlu.

PREDSTAVITVE KNJIGE 
VINO IN ZDRAVJE dr. Petra 
Kapša v Ljudski knjižnici se je 
udeležilo veliko število Metliča
nov, ki so se izkazali kot kulturni 
pivci. Po pogovoru z avtorjem so 
srkali Kopiničevo vino, hvalili 
njegovo cvetico in blagodejnost, 
dvigovali kozarce proti svetlobi in 
nestrpno gledali proti izhodu, ki 
jih je popeljal v prvo gostilno, kjer 
ni bilo treba več kulturno piti, saj 
se je pisec knjige skupaj z izda
jateljem in založnikom Tonijem 
Vovkom odpeljal čez Gorjance, a 
tudi dr. Julij Nemanič, znani eno
log, je odšel iz klubske knjižnične 
sobe naravnost domov.

Črnomaljski drobir
MOST - Na črnomaljski ob

činski upravi so lani poleti zago
tovili, da bodo razmajani, polom
ljeni in zelo nevarni mostiček na 
Dobličici pri tovarni Belsad po
pravili do zime. Kljub temu daje 
že konec februarja, je most še 
vedno v razpadajočem stanju. 
Sicer pa, ali je letos sploh bila 
kakšna zima?

GLASBA - Dr. Dušan Plut je 
na predstavitvi knjige “Slovenija 
na križpotju” govoril tudi o svojih 
glasbenih izkušnjah. Igral je 
namreč na harmoniko, brenkal 
na kitaro, še najbolj pa mu gre od 
rok igranje na glavnik. Ta inštru
ment je poleg drugega na voljo na 
vsakem koraku, je poceni, pa še 
težav z rezervnimi deli ni.

POŠTA - Črnomaljci se prito
žujejo, da so napisi pri okencih na 
njihovi pošti izpisani s tako majh
nimi in slabo vidnimi črkami, da 
brez predhodnega posvetovanja z 
zaposlenimi stranke sploh ne 
vedo, h kateremu okencu mora
jo stopiti po opravkih, zaradi ka
terih so se namenili na pošto.

Semiške tropine
AVTOMOBILI - Semiški žu

pan Janko Bukovec ima seznam 
lastnikov avtomobilov - “civilov", 
ki so svoje bolj ali manj odrab- 
Ijene jeklene konjičke prodali 
Romom, a jih seveda niso urad
no prepisali. Kot je zatrdil, ima 
tudi številke šasij teh avtomo
bilov. Torej so uradni lastniki 
praviloma tehnično oporečnih in 
neregistriranimi vozil še vedno 
“civili”. A ko bodo takšne avto
mobile našli zapuščene po semi
ški občini, bodo lastnike - kot za
gotavlja župan - tožili. Tako bodo 
morda ljudje le dojeli, da proda
ja razmajanih avtomobilov Ro
mom za nekaj sto mark ni najce
nejša pot, da se znebijo starih 
krip. Lahko je celo zelo draga.

POSPRAVLJANJE - Predsed
nik semiškega občinskega sveta 
pa seje pred časom temeljito lo
til pospravljanja starih loncev in 
druge šare, ki sodi zraven. Na
vlake se je znebil na najbolj pri- 
počen način: odpeljal jo je v - žu
panovo drago. Stari piskri na 
srečo niso imeli številk...

OBČINSKI AVTO - V letoš
njem semiškem proračunu je 
med odhodki tudi poldrugi mili
jon tolarjev za nakup občinskega 
avtomobila. Sedaj se Občinarji 
vozijo z devet let starim citroe
nom, ki se ga je črnomaljska 
občina na eleganten način rešila, 
ko so se Semičani ločili od Črno
maljcev. Semičani so potrebovali 
kar tri leta, da so ugotovili, da 
razmajani avtomobil tudi zanje ni 
dober. Seveda pa bodo morali 
pohiteti z njegovo prodajo, sicer 
se lahko zgodi, da ga razen Ro
mov ne bo maral nihče več...
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Drobne iz Kočevja
Kazen ZA VSE? - Na silve

strski večer pogoreli zabojnik za 
Papir v Ulici heroja Marinclja so 
Pristojni odstranili in pogorišče 
Primerno očistili, vendar pa vse 
do danes še niso postavili na nje- 
govo mesto novega zabojnika. 
Stanovalci tega blokovskega na
selja na vstopu v Mestni log, ki se 
jim vsakodnevno časopisje sedaj 
kopiči na balkonih, so se zato 
začeli spraševati, če ne bodo mor
da za objestnost razposajenih 
Posameznikov na predvečer no- 
vega leta kaznovani kar vsi!

STADION JE STADION - 
Cesta na stadion v Kočevju je 
nedvomno dobila ime po tem, ker 
Predstavlja najkrajšo pot iz osred
nje Ljubljanske ceste do športne
ga igrišča v Gaju. Domačini tam
kajšnjemu nogometnemu igrišču 
še danes pravijo štadion, nekateri 
pa trdijo, da je pravilno izgovori
ti le stadion. Naj se oboji pomiri
jo, beseda seje udomačila in je po 
Slovanju slovenskega knjižnega 
jezika (1985) oboje pravilno.

OBČAN SPRAŠUJE, 
MEDVED ODGOVARJA

“Zakaj se nisi pritožil pri šefu 
hotela v Brodu na Kolpi, ker ti 
je natakar obračunal kuno po 
34 tolarjev, čeprav znaša urad
ni tečaj okoli 27 tolarjev?”

“Če našo ministrstvo za ob
rambo lahko podari Hrvaški 
nekaj milijonov vredno vohun
sko opremo, potem tudi jaz v 
svojo škodo in njihovo korist 
lahko pogrešim nekaj tisoč to
larjev. ”

Ribniški zobotrebci
NE VSA GOSPODINJSTVA - 

Tako, kot se spodobi za časopis, 
ki se ne financira iz zasebnega 
žepa, ampak ga plačuje občina, je 
v teh dneh izšla že četrta redna 
številka ribniškega Rešeta. Kot je 
bilo dogovorjeno, ribniško občin
sko informativno glasilo izhaja v 
nakladi 3.500 izvodov in ga ribni
ška gospodinjstva prejemajo 
brezplačno. Od prvotno zamiš
ljenega in dogovorjenega je le 
majhno odstopanje: glasilo naj bi 
prejemala vsa gospodinjstva, ven
dar pa je potem, ko nekaj izvodov 
zadrži izdajatelj in se jih nekaj 
tudi drugače porazgubi, gospodi
njstev v ribniški občini več, kot je 
izvodov Rešeta!

RAZBITI MIT - Penzion Jel
ka v centru Ribnice je v dneh 
pred novim letom prešel z vajeti 
poslovnega sistema Mercator v 
zasebne roke. Čeprav je domala 
na idealni lokaciji, temu ribniške
mu hotelu, kot mu pravijo, v pre
teklih nekaj letih nikakor ni šlo - 
zgubo je prinašal, koso v njem še 
delali Mercatorjevi delavci, žalo
stno pa so propadli tudi poskusi 
kar nekaj najemnikov, da bi mu 
vdahnili življenje. Zato sedaj, ko 
je v rokah zasebnika, ki je kupil 
tudi spodnje prostore Johanove 
hiše, le lahko upamo, da bo znal 
poskrbeti za svojo lastnino in bo 
končno razbil v zadnjih nekaj 
letih ustvarjeni “mit” o zakletosti 
stavbe, ki da vsem prinaša smolo.
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Gozdnatost “omejuje” proračun
V kočevski občini je delež stavbnih zemljišč v primerjavi z gozdnimi zanemarljiv • 
Zaradi malo zemljišč tudi malo prihodkov - Po novem odloku ne bo bistveno bolje

KOČEVJE - Zaradi še vedno veljavnega starega občinskega odlo
ka, v katerem so opredeljena le stavbna zemljišča v mestu in njegovi 
okolici, je delež prihodkov kočevske občine iz nadomestil za uporabo 
stavbnih zemljišč manjši, kot bo po novem odloku, ki naj bi ga občinski 
svetniki obravnavali že v kratkem. Vendar tudi po sprejemu novega 
odloka, ko naj bi pobrali nadomestila za vsa stavbna zemljišča, zbrane
ga denarja ne bo toliko, da bi se kočevska občina lahko primerjala s 
povprečno slovensko občino.

V novem odloku naj bi bila 
opredeljena stavbna zemljišča za 
celotno območje občine, vendar 
tako, da podeželja ne bi preveč 
obremenjevali. Vsa zemljišča naj 
bi bila zato razdeljena v štiri raz
rede: v prvega, za katerega bi se 
zaračunavala najvišja najemnina, 
naj bi spadala stavbna zemljišča v 
mestu; v drugega v okoliških va
seh, kot so Livold, Stara Cerkev in 
Gorenje; v tretjega pa stavbna 
zemljišča v podeželskih središčih, 
kot so Mozelj, Predgrad, Fara, 
Štalcarji in Koprivnik; v četrtega 
naj bi uvrstili počitniške hišice, za 
katere naj bi zopet veljalo dražje 
nadomestilo. Novost odloka bo 
tudi, da bodo nadomestila za upo
rabo stavbnih zemljišč za poslov
ne prostore odvisna od donosno
sti dejavnosti, določene kategori
je, kot so socialno ogroženi in 
neprofitne organizacije ter novo-

PREDAVANJA 
NA BIO KMETIJI 

NA LAZCU
LAZEČ - Prve dni tega 

leta je kmečkoturistična kme
tija Franca Vesela na Lazcu 
v občini Loški Potok uradno 
odprla svoja vrata. Te zimske 
mesece kmetija že gosti prve 
posameznike in skupine, še 
bolj odmevni pa sta bili dve 
predavanji znanega Suho- 
kranjčana Antona Fabijana 
pod naslovom Narava in člo
vek. Obe predavanji sta bili 
proti vsem pričakovanju iz
redno dobro obiskani. Os
novna misel njegovih preda
vanj je bila sožitje človeka z 
naravo in iskanje naravnih 
danosti za zdravje človeka. 
Izredno zanimiva je bila raz
laga pridobivanja zdravila 
endovitala, ki ga izdeluje v 
svojem laboratoriju. Le-to 
nastaja iz soka rdeče pese in 
čebeljih izdelkov po poseb
nem naravnem postopku, ki 
pa je vsaj za zdaj še skrivnost. 
In še zanimiva napoved: 21. 
aprila ob 18. uri bosta pre
davala minister Igor Bavčar 
in dr. Emil Erjavec z Bioteh
niške fakultete v Ljubljani.

A. K.

Janez Škulj

Pust v Ponikvah
Pustne norčije na Ponik

vah so nekaj posebnega, se 
spominja Janez Škulj s Poni- 
kev. V nedeljo pred pustnim 
torkom so izhajale Novice 
Malega Pariza, pustni časo
pis, ki obravnavajo pereče 
zadeve Ponikev na smešen 
način. Organizatorji poni
kovskih pustnih norčij noče
jo nobenih pokroviteljev in 
donatorjev, saj se bojijo, da 
se njihov stari običaj ne bi 
skomercializiral.

Janez Škulj je prireditve 
na pustni torek opisal tako:

“Prva maškara, ki gre na 
pustni torek zjutraj po vasi, je 
AGF.NT, ki pobira denarne 
prispevke za ureditev raznih 
aktualnih zadev v vasi, občini 
ali državi. Za agentom gre po 
vasi STARI PAR (JAJCAR 
in JAJCAR1CA oziroma TA-

STAR in TASTARA), ki sta 
nekdaj pobirala le jajca, zdaj 
pa tudi denar. Nato krenejo 
po vasi še trije pari ali skupi
ne, ki ponazarjajo krošnjarje, 
dimnikarje, ribiče, cigane ali 
kaj drugega, predvsem pa 
domače obrti.

Popoldanski program po
teka sredi vasi in pomeni 
zahvalo za darove, ki so jih 
mačkare nabrale dopoldne. 
Tudi za večerni program, ko 
štirje pari plešejo po hišah ob 
zvokih MOSKONTARJA in 
ob spremstvu POLICAJA, je 
zahvalni program za darove, 
ki so jih mačkare dobile do
poldne.

Zvečer se program nada
ljuje s sprejemom mladih 
(ZELENCEV) v fante oziro
ma v ZVEZO PONIKOV
SKIM PRIJATELJEV, ki vse 
naštete prireditve organizira 
v popolni tajnosti. Sprejema
jo fante, ki so dopolnili 18 
let. Fant pa mora prej pravil
no odgovoriti na vprašanje 
stroge komisije.

Opolnoči krstijo zelence 
tako da jim na glavo zlijejo 
pol kozarca vina. S krstom 
zelenec postane fant in član 
Zveze ponikovskih prijate
ljev in le krščeni fantje (in ne 
dekleta) imajo pravico in 
dolžnost, da sodelujejo pri 
mačkarah. j p

graditelji pa bodo za obdobje 
petih let plačila oproščeni.

S sprejetjem novega odloka, za 
uveljavitev katerega imajo za 
katastrsko občino Kočevje že 
pripravljeno evidenco, ki naj bi jo

TEKMOVANJA IN 
JAHALIŠČE

RIBNICA - Na rednem letnem 
občnem zboru so člani konjeniškega 
kluba Ribnica prisluhnili poročilom 
vodij posameznih sekcij, iz katerih 
je bilo mogoče razbrati, da so lani 
opravili skoraj vse zastavljene na
loge. Delo pri obnovi infrastrukture 
ob jahališču na Ugarju ter stalna 
skrb za podmladek bosta tudi v pri
hodnje glavna usmeritev kluba. 
Lani so pripravili dvodnevno tekmo 
v dresurnem jahanju in začeli graditi 
novo jahališče. Letos maja bodo 
imeli zopet v gosteh najboljše slo
venske tekmovalce v dresurnem ja
hanju, oktobra pa bo v Ribnici še 
tekma v preskakovanju ovir. Do
gradili bodo jahališče, obnovili 
vodovod, zgradili šest boksov, kupili 
silosa za oves, če bo denar, pa bodo 
obnovili tudi klubske prostore, gar
derobe in sanitarije. (M.G.)

PREDAVANJI IN KVIZ
KOČEVJE, RIBNICA - Danes, 

26. februarja, bo ob 16. uri v pro
storih Društva upokojencev preda
vanje o delu na vrtu. Predavala bo 
Ana Ogorelec, kmetijska svetoval
ka. Jutri, 27. februarja, bo v Ribnici 
medobčinski kviz o kmetijstvu, na 
katerem bodo nastopile štiri ekipe 
(Kočevje, Ribnica, Velike Lašče). 
Istega dne ob 16. uri pa bo v gostišču 
Jelen v Mozlju občni zbor ovčerej- 
skega društva, združen s predava
njem o zdravstvenem varstvu drob
nice.

KRŠENJE USTAVNIH 
PRAVIC!

GOTENICA - Maloštevilni la
stniki nepremičnin na nekdaj za
prtem območju v predelu kočev
ske občine do osamosvojitve niso 
mogli urediti svojih lastninskih 
odnosov z državnimi organi. Pa 
tudi danes ni veliko bolje: vsi pis
ni predlogi posameznikov za od
kup ali zamenjavo njihove lastne 
nepremičnine so ostali brez več
jega uspeha. Po osmosvojitvi so 
lastniki nepremičnin videli upa
nje tudi v ustanovitvi sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS 
v letu 1993, ki je postal upravlja
vec vseh državnih zemljišč. A 
skladje imel v nekaterih primerih 
celo odklonilno stališče za menja
vo ali odkupe. Lastniki zemljišč 
na tem območju, ki še vedno ni
majo pravih posestnih pravic, 
menijo, da se s počasnim reševa
njem lastninskih in posestnih 
odnosov krši njihova osnovna 
ustavna pravica glede zaščite last
nine.

V. D.

ODBORI O NAČRTU 
OBČINSKEGA 

SREDIŠČA
LOŠKI POTOK - 17. februar

ja so začeli odbori, ki delujejo pri 
občini, razprave o ureditvenem 
načrtu občinskega središča. Kot 
prva sta se sestala odbor za kul
turo in športne dejavnosti ter od
bor za družbene zadeve. Odločno 
so se uprli predlagani pozidavi 
igrišča pred osnovno šolo dr. An
tona Debeljaka, ki ga poleg šole 
uporabljajo odrasle športne sku
pine in druga društva. Po predlo
ženih načrtih naj bi na sedanjem 
igrišču zrasla tržnica, pokrita z 
betonsko ploščo, na kateri naj bi 
bila parkirišča. Plan sicer pred
videva za igrišče drugo lokacijo, a 
je ocenjeno za nesprejemljivo. 
Odbora sta podprla gradnjo več
namenske dvorane, manj pa sta se 
poglabljala v predlagano cestno 
ureditev in druge probleme.

A. K.

sčasoma uredili za vso občino, bi 
lahko z nadomestili za uporabo 
stavbnih zemljišč sedaj zbranih 
1,7 odstotka prihodkov kočevske
ga občinskega proračuna prihod
nje leto povečali na 3,5 odstotka. 
Dosti več pa iz naslova nadome
stil za uporabo stavbnih zemljišč 
tudi ne morejo doseči, saj, kot 
pravi tajnik kočevske občine Mi
loš Šenčur, tudi če jim bo uspelo 
pobrati nadomestila za sva stavb
na zemljišča v občini, sedaj zbra
nega zneska 17 milijonov tolarjev 
ne bodo mogli več kot podvojiti. 
V kočevski občini, kije po nekate
rih podatkih v več kot 95 odstot
kih že prekrita z gozdom, je nam
reč delež stavbnih zemljišč v pri
merjavi z ostalimi zemljišči zane
marljiv. Zato pa je tudi delež pri
hodka iz nadomestil za uporabo 
stavbnih zemljišč manjši, kot v 
prenekaterih drugih slovenskih 
občinah, kjer z nadomestili zbere
jo tudi do 10 odstotkov proračun
skega denarja.

M. LESKOVŠEK-SVETE

Ribničani proti
RIBNICA - Čeprav ob

močja Ribnice ne bo znotraj 
načrtovanega parka(?), ne 
ve se še, kakšnega, pa sosede 
skrbi usoda Kočevske, saj je 
skoraj vsa pokrajina vrisana 
v meje novega rezervata. 
Ribničani že vedo, kako je 
bila tudi zanje moteča bliži
na nekdanjega zaprtega ob
močja Gotenice in Kočevske 
Reke. “Park ne prinaša raz
voja, kot se govori, zato bo 
kvečjemu le ovira,” so zatr
dili podpredsedniku vlade 
Marjanu Podbniku. Ta pa 
očitno ni bil dovolj sezna
njen s parkovnimi razmera
mi, sni je povedal, daje sicer 
slišal za neformalne sku
pine, ki se ogrevajo za usta
novitev parka na Kočevskem, 
a brez jasnih določil o raz
vojnih možnostih. Marjan bi 
kot drugi steber sedanje 
vlade pač moral dobro vede
ti, da so meje bodočega par
ka “zakoličili” uslužbenci 
oziroma strokovne službe 
enega izmed “njegovih” mi
nistrstev. .. _

M. G.

ŽIVAHNO PUSTOVANJE V KOČEVJU - Čeprav so kočevske vzgojiteljice 
tudi letos pripravile pustno zabavo za otroke ob istem času, kot v Ribnici 
poteka karneval, je bilo v soboto v dvorani Šeškovega doma precej živah
no. Obilice zabavnih iger in plesa so bili otroci deležni tudi v nedeljo v bist
roju Lunca na Nami. Zabaval jih je ansambel Selekcija, ki je igral tudi na 
sobotnem pustnem plesu, ki se je zavlekel v zgodnje nedeljske jutranje ure. 
Na plesu je imela komisija z izborom najlepše maske, ki ji je za nagrado 
pripadlo kolo, težko delo. Na priredim za otroke (na posnetku) pa so izbrali 
maškaro, ki je najbolje plesala rock and roli, in nagradili 14-mesečnega 
otroka, ki je bil najmlajša maškara. Prireditev v bistroju Lunca je bila letos 
pr\’ič, postala pa naj bi tradicionalna. (Foto: M. L.-S.)

Državi ne mislijo 
odvajati nekaj, 
kar je njihovo

Zakaj odklanjajo podpis 
pogodbe za zemljo

KOČEVJE - Občina Kočevje je 
velika 76.556 hektarjev, v zasebni 
pa ima le 26.932 hektarjev. Na 
49.633 hektarjev, ki so v lasti 
države, je tudi 35 tisoč hektarjev 
gozda, kjer delo izvaja Grča, d.d., 
Kočevje. 7.700 hektarjev je imel 
ob uveljavitvi sklada leta 1993 
Mercator, kmetijsko gospodarst
vo Kočevje, ostale površine pa so 
v zakupu fizičnih oseb. Sklad je 
lani z njimi sklenil 1.150 pogodb, 
ki redno po ceni pet mark pov
prečno na hektar poravnavajo 
svoje obveznosti.

Mercator, kmetijsko gospo
darstvo, ima po podatkih sklada 
1.700 hektarjev kmetijskih zem
ljišč, vendar skladu ne plačuje na
jemnine, ker ni pripravljen z njim 
podpisati zakupne pogodbe. V 
podjetju, tako kot večina na Ko
čevskem, imajo sklad za podaljša
no roko države, ki “ropa” naravne 
dobrine, občina pa od tega ne 
dobi nič. Najemnino za okrog 500 
hektarjev zemlje bi morali skladu 
plačevati tudi v podjetju Snežnik 
iz Kočevske Reke. Podpis po
godbe odklanjajo, ker ne mislijo 
državi dajati to, kar je njihovo. 
Podjetje v prostoru ohranja kul
turno krajino in bi bilo pošteno, 
da renta ostane v domačem kraju 
za potrebe demografsko ogrože
nega kočevskega območja.

M. G.

Kako gre županom
“Tečejo” prvi mandat

ZAHODNA DOLENJ
SKA - Tudi županom šestih 
občin zahodne Dolenjske 
zadnje leto teče prvi mandat. 
Milan Tekavec (Velike La
šče) je po mnenju občanov v 
glavnem dobro vodil novo 
občino, nekdanjo KS mega
lomanske občine Vič-Rud- 
nik. Za neuspeh v mandatu 
pa lahko šteje “pobeg” ljub
ljanskih prevoznikov, ki so 
zaradi upada števila potni
kov opustili večletne proge 
proti Ljubljani. Janez Novak 
(Loški Potok) je državi doka
zal, da pri njih na izrazito 
demografskem območju uga
šajo številne vasi. Antonu 
Jakopiču (Dobrepolje) gre 
zasluga, da so pri njih med 
prvimi v Sloveniji z novo 
politično posadko izpeljali 
referendum za samoprispe
vek. Osilniški “oče naroda” 
Anton Kovač pa je z lobira
njem dosegel vse: kanalizaci
jo, čistilno napravo, vodo
vod, obnovo in graditev cest, 
TV pretvornik in še kaj. Jože 
Tanko (Ribnica) se od prve
ga dne zavzema za vrnitev 
tradicionalizma Ribnice. Od 
tod bo julija tudi drugo sre
čanje “Slovencev vsega sve
ta” v Ribnici. Ker je Kočevje 
druga največja slovenska 
občina, je imel župan Janko 
Veber med vsemi kolegi naj
več težav. .. _

M. G.

KMALU NOV LOVSKI DOM V SODRAŽICI - Lepo vreme je izvabilo 
na hišna opravila tudi člane Lovske Ji užine Sodražica. V objektiv smo jih 
ujeli pri zadnji fazi ureditve novega doma ob smučišču Izbir. Ker so dom 
gradili po osamosvojitvi, ko ni bilo več družbene pomoči in prispevkov od 
velikih podjetij, ki so na Ribniškem že ugasnila, so prizadevni člani zavi
hali rokave in največ sprostovljnim delom spravili pod streho zelo lepo 
stavbo. V njej bodo poleg lovske sobe še hladilnica, skladišče, pisarne, sani
tarije in pomožni prostori. (Foto: M. Glavonjič)

Od doma bi imeli dvojno korist
Z izgradnjo doma starejših občanov bi v Ribnici pridobili tudi nova delovna mesta - Investicija 

ocenjena na milijardo tolarjev - Prizadevanja za uvrstitev v državni proračun________

RIBNICA - Ob podpovprečni stopnji rodnosti se delež starejših lju
di podobno kot v vsej v Sloveniji nezadržno povečuje. Rešitev vidijo v 
gradnji doma starejših občanov.

Ribniška občina že od leta 1993 
zagotavlja mrežo javne službe za 
pomoč ostarelim in invalidnim 
osebam na domu preko javnih 
del. Pred dvema letoma in pol so 
za to obliko pomoči, ki sta jo spr
va nudili le dve, zdaj pa jih štiri 
delavke, dve delavki tudi redno 
zaposlili. Kljub temu pa se v zad
njem času srečujejo z vse večjimi 
težavami, saj zaradi prezasede
nosti obstoječih domov po vsej 
Sloveniji skorajda ne dobijo več

možnosti, da bi vanje vključili 
svoje starejše in invalidne občane. 
Zato so se lani z ministrstvom 
začeli resneje pogovarjati o mož
nostih izgradnje doma starejših 
občanov in varstveno-delovnega 
centra v Ribnici.

Izgradnja objekta naj bi stala 
približno milijardo tolarjev. Zato 
se je ribniška občina že povezala 
sosednjimi občinami, storili pa 
bodo tudi vse potrebno, da bodo 
uvrščeni v koncem lanskega leta

sprejet vladni program razvoja 
varstva starejših oseb na področju 
socialnega varstva v Sloveniji do 
leta 2005. Ker ima ribniška občina 
15 odstotkov prebivalcev, starej
ših od 60 let, kočevska 14,5, Ve
like Lašče 19 in Loški potok 20,7 
odstotkov, računajo, da jim bo ob 
pomoči decembra lani ustanov
ljenega iniciativnega odbora za 
izgradnjo doma, v katerem so 
Benjamin Henigman, Janez Jan
ša, Franc But, Božidar Voljč, 
Franc Košir in Jože Tanko, zastav- 
ljeni projekt uspelo uvrstiti v 
državni proračun.
M. LESKOVŠEK-SVETE
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MŠŠ I z M A Š j H O S Č I M HUM
Poudarek na že začetih naložbah
Ivanški svetniki po dolgi in vroči razpravi sprejeli osnutek odloka proračuna za leto 1998 

- Investicije: OŠ Višnja Gora in Stična, deponija Spaja dolina in nakup TRAIGA

SRAMOTNA PODRTIJA - Višnja Gora je lepo mesto, ki bo letos julija 
praznovalo že svoj 520. rojstni dan. Se pred tem, 7. marca, pa bo tradicio
nalni Jurčičev pohod verjetno spet privabil številne popotnike iz vse Slove
nije. Zato je prav žalostno, da jih bo pozdravilo kar nekaj že napol po
drtih starih hiš. Eden od hujših primerov je tale podrtija blizu Candkove 
domačije ob glavni cesti skozi stari del mesta. Višnjansko turistično društvo 
se trudi, da bi se z lastniki čimprej dogovorili o prodaji (lastnik menda hoče 
petnajst tisoč nemških mark) in ureditvi te še napol stoječe hiše, ki Višnji 
Gori ni v ponos. Še najmanj v jubilejnem letu. Ni pa to edini primer. (Foto: 
L. Murn)

POKUŠEVALCI VIN OPRAVILI TEČAJ - Pretekli ponedeljek pozno 
zvečer se je z zadnjim predavanjem dr. Julija Nemaniča v jedilnici Lisce 
in s podelitvijo potrdil 42 tečajnikom v hotelu Ajdovec končal 28-umi tečaj 
za degustatorje oz. pokuševalce vin. Društvo vinogradnikov Sevnica- 
Boštanj je po besedah predsednika Rada Umeka po izjavah uglednih pre
davateljev, že omenjenega dr. Nemaniča, inž. Marjana Kvedra, dr. Dušana 
Terčelja, dr. Mitje Kocjančiča, dr. Mojmirja Wondre (med njegovim pre
davanjem pretekli četrtek je nastal tudi tale posnetek), zelo dobro orga
niziralo prvi tovrstni tečaj v Sloveniji, predavatelje pa je razveselilo zavze
to sodelovanje slušateljev, zato so spontano podaljšali predavanja za več 
ur. (Foto: P. Perc)

JUBILANTI NA SREČANJU NA SEVNIŠKEM GRADU - Sevniška 
občina je pretekli petek povabila na srečanje v slavnostni dvorani na 
sevniškem gradu delavce jubilante, zaposlene v vzgoji in izobraževanju. 
Pozdravil in nagovoril jih je sevniški župan Jože Peternel, ki se je jubilan
tom zahvalil za njihovo družbeno pomembno delo in izrazil prepričanje, 
da bodo svoje znanje in modrost še v prihodnje razdajali mladini. Priznanja 
in spominske zlatnike za 20-letno delo je prejelo 29 delavcev, za 30-letno 
delo pa 11 jubilantov. Slednje smo, po prijetnem kulturnem programu 
okteta Jurij Dalmatin in citrarke Cvetke Imperl, ujeli na tale spominski 
posnetek. Od leve stojijo: Terezija Repovž, Elizabeta Ernesti, Marjana 
Dvojmoč, Berta Logar, Marija Žnideršič, Viktor Kolman, Katarina Šan- 
tej in Ana Kos. Manjkajo Anton in Ivanka Jevševar ter Marta Lipovšek. 
(Foto: P. Perc)

IVANČNA GORICA - “Težko je pripraviti proračun, s katerim bi bili 
vsi zadovoljni, smo se pa skušali temu čimbolj približati. Sledili pa 
bomo predvsem začetim investicijam in programom,” je poudaril 
župan Jernej Lampret. Svetniki so osnutek sprejeli s sklepom, da pred
stavniki svetniških skupin skupaj z županom še dodatno razpravljajo 
o osnutku skupaj s svetniškimi predlogi.

Glavne naloge omejujejo zače
te investicije, med katerimi pred
njačijo nadaljevanje gradnje nove 
osnovne šole v Višnji Gori, iz
gradnja prepotrebne komunalne 
deponije v Špaji dolini, pridobitev 
novih prostorov za delovanje ob
činskega uprave oz. nakup TRA
IGA, pridobitev zemljišča in pro
jekta za izgradnjo nove šole v 
Ivančni Gorici, priprava projek
tov za nov vrtec, rešitev projekt
nih nalog ob nadaljevanju gradnje 
avtoceste za sočasno izgradnjo 
infrastrukture itd. “Zagotovljeni 
programje zelo zmanjšan. Nače
loma pa naj bi se sredstva name
njala po zagotovljenih merilih,” je 
povedal župan.

Svetniki niso ostali brez vpra-

USTANOVLJENO 
VIŠNJANSKO PD “POLŽ”

VIŠNJA GORA - V ivanški ob
čini, kije do sedaj imela le PD Šent
vid pri Stični, od februarja deluje 
novo združenje planincev, in sicer v 
Višnji Gori, kjer se sekajo štiri pla
ninske poti. Društvo s predsedni
kom Darkom Steinerjem sije za ime 
izbralo “Polž“, člani pa so veseli, da 
je zanj med krajani veliko zanima
nja. Najmanj deset članov je pogoj 
za ustanovitev društva. Načrtov za 
delo jim ne manjka.

šanj in pripomb, še posebej glas
ni so bili tokrat iz južnega dela 
občine. Igor Jernejčič in Janko 
Roši iz Zagradca ter Francka Vid
mar iz Ambrusa so menili, da je 
treba manj razvitim bolj poma
gati. V KS Zagradec teče na pri
mer že peti zaporedni krajevni sa
moprispevek, med večjimi prob
lemi pa je otroško varstvo in šol
stvo. Obudili so tudi vprašanje, 
kaj je z referendumom glede nove 
osnovne šole v dolini Krke.

Franc Godeša je povedal, da

ŽUPAN LAMPRET - Skupaj s 
strokovno sodelavko Ljudmilo 
Obrezo je predstavil osnutek odlo
ka letošnjega proračuna. (Foto: L. 
M.)

mora občinski svet pred razpravo 
o proračunu predhodno dobiti 
obvezno mnenje odbora za gospo
darstvo in in nadzornega odbora, 
statut pa določa posvet s predsed
niki KS, s katerimi sklepi je treba 
seznaniti občinski svet. “Tega ni 
bilo in do takšnih pomanjkljivosti 
v četrtem letu delovanja občine 
ne bi smelo priti.” Župan je odgo
voril, da je bil 7. januarja sklican 
sestanek s predsedniki (vse KS so 
se tudi samostojno oglašale na 
občini in se dogovarjale o pred
nostnih nalogah) in s predstavni
ki političnih strank, zvez ter stro
kovnih delavcev.

L. MURN

1. ODPRTO PRVENSTVO 
V TAROKU

MULJAVA - V soboto, 28. febru
arja, bo ob 9.30 v gostilni Pri Obr- 
ščaku potekalo 1. odprto prvenstvo 
Občine Ivančna Gorica v taroku. 
Organizatorji vse zainteresirane 
lepo vabijo in obljubljajo tudi na
grade.

SREČANJE LITERATOV 
“PESMI ŠTIRIH”

VIŠNJA GORA - Ena izmed pri
reditev v sklopu praznovanja 50-let- 
nice vzgojno-izobraževalnega zavo
da Višnja Gora je tudi literarni 
večer, ki bo danes, 26. februarja, ob 
18. uri v avli zavoda. Srečanje bo 
nekaj posebnega, saj bodo gostje 
pesniki znamenite zbirke Pesmi šti
rih: Tone Pavček, Janez Menart, Ka
jetan Kovič in Ciril Zlobec.

Mojstri tesnil in posebnih orodij
V Tesnilih, tovarni industrijskih tesnil in orodij, d.o.o., Velika Loka so januarja prejeli 

certifikat kakovosti ISO 9002 - Največ izvažajo na Hrvaško, v Italijo in Nemčijo

VELIKA LOKA - Tesnila, tovarna industrijskih tesnil in orodij 
(TIT), d.o.o., ustanovljena leta 1991 v Veliki Loki, zaposluje 50 delavcev 
z dvema proizvodnima programoma, in sicer s proizvodnjo industrij
skih tesnil in s proizvodnjo orodij. Njihova tesnila med drugim cenijo 
v rafinerijah in farmaciji, izdelujejo pa tudi tesnila iz teflona, ki ga 
sami proizvajajo.

tudi izvozijo največ izdelkov takoj

Šola Blanca bo dograjena leta 2000
Ministrstvo za šolstvo bo dalo denar za dograditev učilnic in telovadnice osnovne 

šole Blanca - Pričetek gradnje prihodnje leto ■ Že neznosna prostorska stiska

BLANCA - Svetovalec ministra za šolstvo Niko Žibret je med 
obiskom blanške šole prisotne razveselil z novico, da bo ministrstvo 
dozidavo učilnic in telovadnice vsekakor financiralo v letih 1999 in 
2000, tako da lahko računajo s pričetkom gradile že v prihodnjem letu.

Inž. Milivoj Lapuh, Žibretov 
dolgoletni sodelavec pri investici
jah šolskega ministrstva, je oblju
bil, da bo pregledal idejno rešitev,

“KREFLOVA KMETIJA” 
ŠE V SEVNICI

SEVNICA - Po izjemno do
bro obiskani premieri in reprizi 
v Šentjanžu ter gostovanju na 
Blanci, sevniška zveza kultur
nih društev priredi gostovanje 
dramske skupine iz Šentjanža 
s Potrčevo Kreflovo domačijo 
še v soboto, 28. februarja, ob 
19. uri v kulturni dvorani sev- 
niškega gasilskega doma. Vstop
nice bodo v prodaji uro pred 
predstavo na blagajni v dvora-

ki jo je pripravil Center za razvoj 
Posavja, nato pa bo izdelal vari
antna predloga v mejah norma
tivov za dozidavo učilnic in telo
vadnice OŠ Blanca. Sevniški 
župan Jože Peternel je zagotovil,

da bodo v letošnjem občinskem 
proračunu zagotovili sredstva za 
pridobitev dokumentacije.

Vodja občinskega oddelka za 
družbene dejavnosti Jože Maurer 
je predlagal, naj bi ministrstvo za 
šolstvo letošnjo jesen podpisalo 
dogovor o načinu financiranja 
dograditve osnovne šole Blanca. 
Župan Peternelje predlagal, da bi 
bilo to po ključu, da bi v letu 1999 
zagotovili dva obroka, en obrok 
pa v letu 2000. Žibret je s tem 
soglašal in znova poudaril, da bo 
blanška šola na vrsti za gradnjo v 
letu 1999, kar je morda še najbolj 
vzradostilo ravnateljico, Anico 
Mešiček, ki že dolgo opozarja na 
neznosno prostorsko stisko šole. 
Kaže pa poudariti, da ima vodst
vo šole podporo tudi pri svojih 
najvidnejših lokalnih politikih, 
zlasti svetnikih sevniškega sveta 
Branku Kelemini (SDS) in Jožetu 
Roštoharju (ZLSD).

P. P.

Franc Bartolj, direktor Tesnil, TIT, 
d.o.o.

za Hrvaško, morajo posebno po
zornost posvečati zlasti kakovosti 
izdelkov. Tudi zato so se v Tesni
lih TIT-u predlani odločili za 
vključitev v program Gospodar
ske zbornice Slovenije, ki je orga
nizirala seminar za uvajanje celo
vitega sistema kakovosti po stan
dardih ISO za mala podjetja. De
cembra lani so v Veliki Loki

PARLAMENTARNI 
VEČER V 

ŠENTRUPERTU
ŠENTRUPERT - TYebaiy- 

ski socialdemokrati vabijo v 
soboto, 28. februarja, ob 19. 
uri v večnamensko dvorano 
osnovne šole dr. Pavla Lunač
ka v Šentrupertu na javno 
razpravo, ki so jo poimeno
vali parlamentarni večer, sty 
bodo gostje poslanci držav
nega zbora Janez Janša, 
Branko Kelemina, Janez 
Mežan, Lojze Peterle, Ciril 
Pungartnik in dr. Franc Žni
daršič ter trebanjski župan 
Alojzij Metelko.

opravili certificiranje in po uspeš
nem preizkusu zagotavljanja ka
kovosti prejeli januarja letos cer
tifikat ISO 9002, od nemške pod
ružnice TUEV Bayern Sava, kar 
bo podjetju Tesnila, TIT, d.o.o., še 
olajšalo izvoz na najzahtevnejše 
trge. Lani so ustvarili za okrog 3,6 
milijona mark skupnega prihod
ka, od tega z izvozom približno 60 
odstotkov. Pokrivajo približno tri 
četrtine slovenskega trga indust
rijskih tesnil, nove kupce doma in 
na tujem pa pridobivajo tudi s po
sodabljanjem tehnologije in novi- 
mi izdelki. p pERC

AKCIJA V SEVNICI
SEVNICA - Območno združe

nje Rdečega križa Sevnica vabi 
vse krvodajalce in ostale polno
letne, še posebej pa mlade in 
zdrave občane, da se udeležijo 
krvodajalske akcije, ki bo v torek, 
3. marca, od 7. do 13. ure v pro
storih Srednje šole v Sevnici.

MODNI DODATKI
SEVNICA - Tukajšnje turistično 

društvo vabi v ponedeljek, 2. marca, 
ob 18. uri v kulturno dvorano sevni
škega gasilskega doma na predavan
je o cvetju. Cvetličarka in vrtnarka 
inž. Silva Fric bo s pomočjo diapozi
tivov pokazala razne razstave cvet
ja, parke in botanične vrtove.

KONCERT KOMORNE 
GLASBE

TREBNJE - Glasbena šola je pri
redila v sredo, 25. februarja, zvečer 
v predavalnici tukajšnje osnovne 
šole koncert komorne glasbe, na 
katerem so nastopili kitaristka Ly- 
dia Danihelova, flavtistka Katarina 
Schwardyjeva in violinist Peter Ole-

TESTIRANJE ŠKROPILNIC
SEVNICA - Kmetijska svetoval

na služba obvešča kmetovalce, da 
orgnaizira testiranje škropilnih 
agregatov. Lastniki pršilnikov in 
škropilnic se lahko prijavijo do 27. 
februarja za testiranje na sedežu 
službe na Glavnem trgu 27 v Sevni
ci ali po telefonu (0608) 82-725. V 
začetku marca pa v M-Kmečki za
drugi Sevnica pripravljajo testiranje 
molznih naprav.

r..................... j

Krjavljeve iskrice '
NEPREKLICNO KONEC 

POČITNIC - Počitnice ivanških 
svetnikov, ki so trajale kar dva 
meseca, česar - kot so radi pove; 
dali - niso krivi sami, je sedaj 
nepreklicno konec. Petkovi seji, 
ki je bila vroča in od časa do časa 
prav zabavna, predvsem zaradi | 
govora o občinskem proračunu, 
jutri sledi že nova. Zakaj kat 
naenkrat tako natrpan urnik, ni 
bilo mogoče izvedeti, ravno tako 
pa je brez pravega odgovora osta; 
lo vprašanja Jožeta Mihelčiča, ki 
je povedal, da bi svetniki morali 
po zakonu dobiti gradivo za na 
sejo deset dni prej, pri njem pa je 
bilo le osem dni.

“OBČINA IN ŽUPAN NE 
MARATA ŠAHA!” - V razpravi 
o proračunu so imeli svetniki 
mnogo pripomb. Eno izmed zani
mivejših je prispeval Nikolaj Er
javec, ki je predlagal, da se glede 
na šahovske uspehe v občini - 
ivanška občina ima osvojenih kar 
enajst naslovov državnih prvakov 
- tudi fina.nčno podpre šahovsko 
društvo. Župan Jernej Lampret 
ni bil preveč navdušen, tako da si 
je Erjavec sam odgovoril na vpra
šanje: “Ta občina in župan pač ne 
marata šaha!” in s tem povzročil 
salvo smeha. Sicer pa to ni bilo 
prvo (in verjetno ne zadnje) ne
strinjanje dveh strankarsko ena
ko usmerjenih mož (oba sta člana 
SDS), kar se je izkazalo tudi kas
neje, ko se le Erjavec ni strinjal s 
takšnim sprejemom osnutka od
loka proračuna in je z besedami, 
da bo sprožil ustavni spor, za
pustil sejo.

Trebanjske iveri
AFRICA - Obiskovalci di

skoteke Africa morajo biti pri
pravljeni ne le na prijetne trenut
ke ob dobri glasbi, temveč tudi na 
kakšna manj prijetna srečanja s 
samovoljnimi redarji, nam sporo
čajo naši bralci. Ti zatrjujejo, da 
redarji očitno svojim prijateljem 
in znancem dovoljujejo domala 
vse, tistim, malo manj hrupnim in 
utrujenim, ki se jim pomalo že 
tudi drema, pa naj bi redarji 
ročno pomagali zdramiti se, pre
prosto tako, da jih postavijo ven, 
na hladno. No, če ni vmes kakšne 
pretirane grobosti, malo več kisi
ka gotovo nikomur ne škodi.

POSLANSKE PISARNE - Ti. 
volilno bazo treh trebanjskih po
slancev: Lojzeta Peterleta (SKS), 
Cirila Pungartnika (LDS) in dr. 
Franca Žnidaršiča (DeSUS) silno 
zanima, koliko Temenice in Mir
ne bo še moralo preteči, da bodo 
vendarle oživele njihove poslan
ske pisarne.

POLOŽNICE - Tudi tistim, ki 
imajo lastne greznice in ki svojih 
objektov nimajo priključenih na 1 
javne kanalizacijske sisteme, nji
hove odpadne vode pa odtekajo I 
v podtalje in s tem obremenjuje- ! 
jo vode v naravnem okolju, tre
banjska Komunala po uredbi 
vlade o taksi za obremenjevanje 
okolja že iz leta 1995 mora zara
čunavati to takso in denar odva
jati Republiški upravi za varstvo 
narave. Ta denar vlada uporablja 
za sofinanciranje ekoloških pro
jektov. Zavezanci, ki zdaj veselo 
zavračajo položnice Komunale za 
to takso, se bodo kmalu soočili s 
kruto resnico, da jih bo takšno 
zavlačevanje plačila drago stalo, 
saj bodo morali k sorazmerno 
majhnim zneskom za takse pri
šteti še stroške postopka izter
jave.
........ ".... 1

Sevniški paberki
____________________________x

POTRDILO - Predsednik dru
štva vinogradnikov Sevnica-Bo- 
štanj Rado Umek je pretekli 
ponedeljek v prijetnem vzdušju v 
hotelu Ajdovec podelil vinograd
nikom 42 potrdil o opravljenem 
tečaju za poskuševalca vin. Priz
nani strokovnjak in tudi preda
vatelj na tem tečaju dr. Julij Ne
manič, degustator in predsednik 
tovrstnih komisij na mednarod
nih vinskih sejmih, je kot dobro 
šalo sprejel potezo, da je Umek 
tudi njemu izročil enako potrdi
lo kot tistim, ki so opravili šele 
prve korake na zahtevni poti 
pokuševalcev vin.

NE VOJAKI NE USMILJE
NE SESTRE - Pred nastopom na 
srečanju delavcev jubilantov, 
zaposlenih v vzgoji in izobraževa
nju, na sevniškem gradu so pevci 
okteta Jurij Dalmatin razdirali 
šale na račun Štajercev in Kranj
cev. Franci Pernovšek, čigar par
tizansko ime je Frenk, seje spom
nil govora visokega slovenskega 
politika, ki naj bi govoril leta 1972 
o učiteljih kot o vojakih revolu
cije. Umetniški vodja prof. Emil 
Lenarčič pa je krenil iz politič
nega močvirja in pripomnil, da 
bodo tokrat prepevali - usmilje
nim sestram. Njegova soproga, 
po poklicu tudi prosvetarka, mu 
je zažugala, sicer ne z valjarjem, 
a tako odločno, da je Emil smeje 
vzel besedo nazaj...
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nekim odmaknjenim šankom po- 
častili spomin na slavnega Johan- 
nesa Gutenberga in še bolj na 
krško tiskarno, ki je lahko nasta
la po zaslugi imenitnega izumite
lja umetnosti tiskanja. Tiskarno,

ki so jo krstili po Valvasorju, je 
ukinil mladi slovenski kapitali
zem. Ob zapiranju tega podjetja 
niso nič vprašali ne Gutenberga 
ne Valvasorja. Krčanov pa tudi 
pe, saj njih tako ali tako ne vpra
šajo, ko jim ukinjajo in jemljejo 
podjetja.

PRELOM IN ZLOM - V Kr
škem so si na letnem zboru krške 
združene liste pred časom dobro 
skočili v lase celo funkcionarji. 
Svoj prav so branili na primeru 
sprave, kakor si jo je zamislil 
strankin predsednik Pahor. Go
vorili so odločno in ognjevito. Če 
bi bil obravnavani krški letni zbor 
Združene liste, bi se na njem go
tovo zgodilo kaj prelomnega, kar 
bi zapisali z debelejšimi črkami. 
Tako je bil npr. prelomen v pre
teklosti krški kongres takratne 
ZSMS. Ampak kljub tej in dru
gim dosedanjim prelomnim zade
vam, je Krško samo še bolj po
lomljeno in zlomljeno, od dobl
jenih bitk v Krškem pa imajo ko
rist predvsem drugje.

PREREKANJA - Pred vrati je 
tretja runda spopada med pred
sednikom SDS Krško Danilom 
Koritnikom in Silvom Gorencem, 
najvplivnejšim človekom krške 
ZLSD. Prva runda je potekala v 
časopisju, druga je bila pred 
dnevi na sodišču, tretja bo spet v 
hiši pravice. Spor Gorenc-Korit- 
nik se bo vlekel še nekaj časa. 
Zanesljivo pa bi dosegli spravo, 
če bi se nasprotnika dobila na 
skupnem pikniku, ki bi ga orga
nizirala krška LDS, “častil” pa 
krško krščansko demokratski 
župan. Uganite, koliko je potem
takem možnosti za pomiritev?

Novo v Brežicah
BIZELJSKO ODSLEJ BREZ 

BANKE - Ko na Sotli še ni bilo 
državne meje, Bizeljancev ni bilo 
nikoli strah, da ne bi mogli pro
dati svojega pridelka. Vsaj dve 
tretjini pridelanega vina sta ved
no romali v Zagreb in njegovo 
okolico, danes pa tamkajšnji vi
nogradniki bolj tenko piskajo. 
Hrvaških kupcev skorajda ni več, 
menjava vina za denar pa je tako 
upadla, da so se pri Novi ljubljan
ski banki odločili svojo posloval
nico na Bizeljskem kar zapreti.

VRNITEV DOBOVŠKEGA 
OL1MPIONIKA - Zimske olim
pijske igre so za nami in večina 
predstavnikov naše države se je 
že vrnila z daljne Japonske, med 
njimi ugledni podjetnik iz Sel pri 
Dobovi, znan tudi kot glavni 
mecen dobovskega rokometnega 
kluba. Njegovega nastopa v deže
li vzhajajočega sonca sicer ni 
prenašala nobena televizija, kljub 
temu pa tam ni stal križemrok. 
Biznis je biznis.

NEUTRUDNI DIREKTOR - 
Novi direktor brežiškega radia Te
ter Spiler se je svojim poslušalcem 
v soboto predstavil tudi i' živo. Med 
pustno prireditvijo v brežiški, lim, 
športni dvorani ga je bilo videti zdaj 
tu, zdaj tam, ves čas je imel polne 
roke dela in bil pri tem tudi uspe
šen. Sam je pridobil večino spon
zorjev in tudi sicer prispeval velik 
delež, da je prva tovrstna prireditev 
v Brežicah uspela. Vse to pa je 
počel v službeni, se pravi - pustni 
opravi (na sliki).

Štovička 
postaviti 

na pravo mesto
Akademski kipar Mavsar 

o slavnem medaljerju

BREŽICE - Na pustni pri
reditvi smo v brežiškem “ba
lonu”, kot pravijo montažni 
športni dvorani pri osnovni 
šoli, srečali Bojana Mavsar
ja, edinega posavskega aka
demskega kiparja. Čeprav 
tudi sam našemljen, je-bil 
tam službeno, kajti poskrbel 
je za zanimivo sceno, ki je 
polepšala in obogatila prire
ditveni prostor.

Mavsar sicer dela v Gleda
liškem ateljeju v Ljubljani, 
kadar pa se mu ponudi pri
ložnost, prav rad skoči še v 
rodno Krško. V tamkajšnji 
galeriji se namerava rojakom 
predstaviti s samostojno raz-

Bojan Mavsar

stavo že jutri, 27. februarja, 
svoje energije pa ne usmerja 
le v izdelavo raznovrstnih 
skulptur. Pred časom je usta
novil mednarodno društvo 
likovnikov FLU, sedaj pa 
ima pred sabo dva nova pro
jekta: postaviti kiparja in 
medaljerja Vladimirja Što
vička ter njegova dela na 
mesto, ki mu (jim) pripada, 
ter v Krško vrniti grafiko, s 
katero se danes v tem mestu 
nihče resno ne ukvarja.

E. SEČEN

USPESNI MLADI 
PIANISTKI

KRŠKO - Na 4. mednarod
nem tekmovanju violinistov in 
pianistov Etide in lestvice, kije 
bilo prejšnji teden v Zagrebu, 
sta najmlajši pianistki iz Glas
bene šole Krško Ana Stopar in 
Špela Troha, učenki prof. Ka
roline Vegelj Stoparjeve, do
segli lep uspeh. Stoparjevaje s 
96 od sto možnih točk osvojila 
drugo nagrado, Trohova pa s 
94,2 točke peto nagrado. 
Učenki sta tako potrdili, da 
krška glasbena šola kljub zelo 
slabim prostorskim razmeram 
ohranja visoko raven.

Nerešen status pregnancev s Planine
Na upravni enoti Krško zadovoljni s svojini delom - Nerešenih in starih zadev vse 
manj - Letos in v prihodnjem letu naj bi rešili vse denacionalizacijske zahtevke

• Ko ubijamo bolhe, prelijamo 
svojo kri. (Dangubič)

KRŠKO - “Lansko leto je bilo za upravno enoto Krško uspešno. 53 
zaposlenih je obravnavalo več kot 21 tisoč zadev, nerešenih je ostalo le 
dobrih tisoč,” je med drugim na novinarski konferenci, ki jo je prejšnji 
teden sklicala upravna enota Krško, dejal njen načelnik Anton 
Podgoršek, delo upravne enote pa so predstavili tudi načelniki od
delkov Ivica Puntar, Nina Hadžimulič in Ana TUbeishat.

Tudi v lanskem letu so na up- pnu|gf j
ravni enoti dali poseben pouda
rek reševanju zahtevkov po tako 
imenovani vojni zakonodaji in de
nacionalizacijskih zadev. Konec 
leta je od vloženih nekaj več kot 
3.500 zahtevkov s področja vojne 
zakonodaje ostalo nerešenih le 
okoli 150, zatika pa se pri revizij
skih postopkih, ki nekaj časa niso

rs
ZPM KRŠKO NA 

DELAVNICA SVETA 
EVROPE

KRŠKO - Zveza prijate
ljev mladine Krško organizi
ra sodelovanje v počitniških 
delavnicah v Informativno 
dokumentacijskem centru 
Sveta Evrope v Ljubljani, ki 
so namenjene učencem 7. in 
8. razreda. Taka delavnica 
poteka še danes med 10. in 
13. uro. Omenjeno obliko 
raziskovalnega dela in sezna
njanja v evropskem infor
macijskem centru v Ljubljani 
vodi Liana Kalčina Srhoj, 
direktorica centra. Na delav
nicah naj bi udeleženci spoz
nali Svet Evrope in med dru
gim Evropsko konvencijo o 
človekovih pravicah.

DELAVNICE ZPM 
KRŠKO

KRŠKO - Zveza prijateljev mla
dine Krško organizira med zimski
mi počitnicami likovne delavnice za 
osnovnošolce od 5. do 8. razreda. 
Delavnica, ki traja od 9. ure do 
12.30, je danes v osnovni šoli v 
Podbočju, jutri na Raki in v soboto 
v Koprivnici. Material za izvedbo 
delavnic in malico zagotovi ZPM 
Krško, kjer sprejema prijave za 
delavnice Vida Ban po telefonu in 
faksu številka (0608) 32-432. Udele
ženci - za posamezno delavnico, tj. 
za posamezno šolo je število prijav 
omejeno na 20 - se za sodelovanje 
lahko oglasijo tudi kar v šoli. Delav
nice, kjer izdelujejo pusten maske in 
plakat o ekologiji, vodi Uroš Srpčič, 
absolvent pedagoške fakultete. 
Doslej so že izvedli delavnice v 
osnovnih šolah na Senovem in v 
Krškem.

VSE VEC “POBRANIH” 
VOZNIŠKIH

KRŠKO - Policisti vse bolj pre
ganjajo voznike, ki ogrožajo promet 
na naših cestah, ena izmed kazni pa 
je tudi prepoved vožnje z odvze
mom vozniškega dovoljenja. Števi
lo teh kazni skokovito narašča, saj se 
je število lani v primerjavi z letom 
prej podvojilo (1021 ukrepov).

KURENTI - Brežice je prejšni teden obiskalo 20 kurentov iz Cvetkovcev 
pri Ormožu. Sprehodili so se skozi mesto in se nazadnje zapeljali še preko 
Save, kjer so obiskali Terme Čatež. Cvetkovski kurenti, ki so prišli na obisk 
na povabilo občinske turistične zveze Brežice, so naleleteli na dober spre
jem. Pozdravili so jih med drugimi predsednik občinskega sveta Brežice 
dr. Alojzij Slavko Sušin, tajnik občine Ferdo Pinterič in Viljem Pavlič, tajnik 
občinske turistične zveze Brežice. (Foto: L. M.)

Brežičan skoraj dve zadevi dnevno
Upravna enota Brežice lani produktivnejša in varčnejša kot v preteklosti - Tkidi najboljša 

v Sloveniji • Prepočasno posodabljanje - Primerno sodelovanje z občino________

BREŽICE - “Skupni cilj, ki smo si ga zadali - učinkovita in racional
no organizirana državna uprava, ki bo prijazen in dober servis 
državljanom, seveda še ni dosežen. Nesporno je upravna enota Brežice 
opravila lani več dela kot v predhodnem obdobju, in to z manjšimi 
materialnimi stroški po enoti, kar govori, da smo bili produktivnejši 
in varčnejši.” Tako je dejal Darko Bukovinski, načelnik upravne enote 
Brežice, ko je pred dnevi na novinarski konferenci s sodelavci pred
stavil njeno lansko delo.

Upravna enota Brežice, ki dela 
za območje z več kot 24.000 pre
bivalci, je bila lani v nekaterih

m «
.

iz
brežiške 
porodnišnice j

V času od 10. do 21. februar
ja so v brežiški porodnišnici 
rodile: Vladka Lopatič Omer
zu iz Velikih Malenc - Laro, 
Cvetka Hudorovac iz Gorice - 
Dragano, Vera Pavlič s Pokle
ka - Ivana, Jasna Rabzelj iz 
Veniš - Anžeta, Irena Klemen
čič iz Brežic - Roka, Irena Pav
letič iz Brestanice - Uroša, Vil
ma Kerin iz Krške vasi - Majo, 
Vida Hudorovič iz Gazic - de
klico, Martina Retelj s Ceste - 
Katjo, Tatjana Pleteršnik iz 
Bukoška - dečka, Ana Ulčnik iz 
Vitne vasi - Danijela, Slavica 
Vizjak iz Brežic - Janka, Bar
bara Smrekar iz Krške vasi - 
deklico.

Čestitamo!

pogledih najboljša v Sloveniji, po 
mnogih merilih pa med najbolj
šimi v državi. Tako npr. je stro
kovni delavec v upravni enoti 
Brežice rešil na dan, gledano sta
tistično, 1,19 upravne zadeve v 
zvezi z Zakonom o žrtvah vojne
ga nasilja. To pomeni, da je breži
ška upravna enota med vsemi v 
Sloveniji najučinkovitejša pri re
ševanju vlog v zvezi z zakonom o 
žrtvah vojnega nasilja, pri čemer 
je največ obravnavala prošnje izg
nancev. Od skupnega števila izg
nanskih zadev jih je rešila lani 76 
odst.

Kot je na nedavni konferenci za 
novinarje povedal načelnik Buko
vinski, stalno raste število zadev, 
kijih brežiška upravna enota dobi 
v obravnavo. Tako je npr. lani 
obravnavala za polovico več zadev 
kot leta 1995.

Načelnik si ob tem zastavlja 
vprašanje, ali je mogoče zahtevati 
od delavcev upravne enote še 
večjo storilnost. “Dolga leta ni 
nihče vlagal v izboljšanje delovnih

Anton Podgoršek

in niso stekli, zaradi česar številni 
občani še vedno zaman čakajo na 
mesečno rento in druge ugodno
sti.

Poseben problem je izdaja ne
gativnih odločb pregnancem, ker 
ti v zakonu o žrtvah vojnega nasi
lja nimajo opredelitve, bi pa mo

rali po vrsti nasilja spadati naj
manj v kategorijo izgnancev. Gre 
za primere okoli 70 prebivalcev 
Planine na Gorjancih, kjer so po
bili vse moške v vasi, domačije 
požgali, ženske in otroke pa preg
nali, tako da so se brez doma in 
imetja potikali okoli. Kot je pove
dal Podgoršek, so iz upravne eno
te pripravljalce zakonodaje več
krat opozarjali na ta problem, je 
pa v postopku sprememba zako
nodaje in pričakovati je ugodno 
rešitev tudi za Planince.

Upravna enota, ki med drugim 
izdaja obratovalna dovoljenja, je 
zadnje čase precej pozornosti na
menila tudi krški papirnici ICEC 
Videm Krško. Tako je šla lani 
uprava podjetja v široko zastav
ljeno akcijo za pridobitev vseh 
dovoljenj za obratovanje, k sode
lovanju pa so pritegnili še Sava- 
projekt ter strokovnjake iz Ljub
ljane in Novega mesta, ki so v 
nekaj mesecih pregledali vse na
prave in ugotovili, da podjetje v 
65 točkah ne izpolnjuje minimal
nih tehničnih pogojev, zato je 
nujna sanacija le-teh, kar bo 
pogoj za izdajo pogojne odločbe. 
Sicer pa je zadnji rok za odpravo 
vseh pomanjkljivosti leto 2002.

T. GAZVODA

Novost iz Kostanjevice
Stroja za peskanje ladij, ki je izdelan v Novi Gorici, brez 

Filtra iz kostanjeviškega podjetja ne bi bilo

• Sodelovanje upravne enote 
Brežice in občine Brežice je “pri
merno, saj poteka brez večjih 
problemov”, kot je brežiške raz
mere označil načelnik Bukovin
ski. Dobro sodelovanje z občino 
Brežice se bo načelnikovih be
sedah nadaljevalo, posebej pri 
oblikovanju razvojnih programov 
in delovanju pospeševalne mreže 
malega gospodarstva.

pogojev. Sicer je znano, da izva
janje kateregakoli novega zakona 
ni bilo organizirano na način, da 
bi bili upravni organi na 1. stop
nji, torej tudi mi, primerno opre
mljeni z ustrezno računalniško in 
programsko opremo. Če ne bi v 
prihodnje dosegali zastavljenih 
ciljev, bi bila to razumljiva pos
ledica pretekle prakse. Zato se 
bodo morali premišljeno odločati, 
preden nam bodo predpisovali 
vedno nove in 'nujne’ upravne 
naloge,” pravi Bukovinski.

Če torej država nekako pozab
lja upravno enoto, upravna eno
ta skrbi za svoje približevanje 
državljanom. Tako je po besedah 
Bukovinskega lani sodelovala z 
lastnim informativnim gradivom 
na brežiškem sejmu obrti in pod
jetništva.

L. M.

KOSTANJEVICA - V zaen
krat še družbenem podjetju SOP 
IKON Kostanjevica so na željo 
podjetja VT Blast iz Nove Gorice 
razvili filter, ki je potreben za 
ekološko brezprašno peskanje na 
novem tehnološko samohodno 
zasnovanem peskalniku za pe
skanje ladijskih bokov, uporaben 
je v petrokemiji, gradbeništvu in 
še kje, stroj pa prekaša vse do 
sedaj znane tehnologije peskanja 
in nima enakovredne konkuren
ce. Tehnologija peskalnega stroja 
skupaj s filtrom je patentirana v 
Sloveniji, Evropi, ZDA in na 
Japonskem. Doslej so v SOP 
IKON-u prodali tri takšne filtre: 
na Finsko, v Španijo in Grčijo.

V tem kostanjeviškem podjet
ju je redno zaposlenih okoli 70 
ljudi, ki redno prejemajo meseč
no plačo; vodilni in delavci pa 
imajo načrte, kako bi podjetje, ki 
je v drugi fazi lastninjenja, obdr
žali in zavarovali pred negativni
mi lastninskimi virusi, saj se 
zavedajo, da je podjetje še kako 
pomembno za sam kraj. Imajo pa 
tudi nove razvojne načrte. Kot je 
povedal kontrolor Marjan Rad- 
kovič, so omenjeni filter tehnolo
ško še poenostavili in funkcional
no zelo izboljšali ter izboljšave 
preizkusili kar v sami ladjedelni
ci na otoku Syros v Grčiji.

Ker razvoj in izboljšave filtra na 
terenu precej stanejo, v podjetju 
upajo, da bodo imeli pri sofinan
ciranju novih izdelov in vključeva
nju na širši zunanji trg kaj poslu-

Marjan Radkovič
ha tudi pri razvojni družbi ter 
ministrstvu za znanost in teh
nologijo. Tudi zato, ker je SOP 
IKON ostalo edino podjetje v Slo
veniji, ki izdeluje klimatsko - 
odpraševalne naprave.

T. G.

KULTURNI TEDEN 
O PUSTU

LESKOVEC PRI KRŠKEM - 
V OŠ Leskovec pri Krškem so po 
navedbah ravnatelja prof. Ivana 
Mirta letošnji teden kulturnih 
dejavnosti namenili pustnim obi
čajem. Vrsto dogodkov na to 
temo so zaključili 20. februarja z 
dnevom šole, na katerem so se 
učenci v posameznih delavnicah 
učili pesmi o pustu, plesati sam
bo ter izdelovati maske in pustne 
pripomočke. Pripravljali so tudi 
pustne jedi in se pobliže spoznali 
s slovenskimi pustnimi običaji. Ob 
koncu so svoj trud javno pred
stavili.

Št. 8 (2531), 26. februarja 1998

PUSTOVANJE ZA VELIKE IN MALE - Na pustno soboto je Radio 
Posavje, studio Brežice, ob podpori Zavoda za šport, Občine Brežice ter 
številnih sponzorjev v "balonu" ob osnovni šoli pripravil veliko pustno 
rajanje za velike in male. Program je povezovala radijka Karmen Molan, 
ki si je zadevo tudi “izmislila ”. Kljub pozitivnemu učinku ansambla Ma- 
jolka, novomeških padalcev, brežiških akrobatov in ostalih nastopajočih 
so bile v osprednju vendarle šeme, zbrane iz vseh vseh vetrov ter vseh veli
kosti, od največjih do najmanjših in obratno. Tudi prava mačja (ali leo
pardjo) družina (na sliki) je bila med njimi. (Foto E. Sečen)
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Zakaj ima Tkanina premalo naročil?
V 7 letih sanacije poplačali 32 milijonov mark dolga - Lani tekoče brez izgub, zdaj spet v težavah - Delavci doma 

zaradi pomanjkanja naročil - Nihče noče vlagati v tekstil • Rešitev v terciarnih dejavnostih?

NOVO V TELEFONIJI
LJUBLJANA - Švedska korpo

racija Ericsson je prejšnji teden 
predstavila brezžični telefonski 
sistem CTS, ki pomeni povezavo 
med stacionarno in mobilno tele
fonijo. Novost prinaša cenovno 
ugodnejše telefoniranje in izboljšuje 
dosegljivost. Uporabniki digitalne
ga sistema GSM bodo po novem 
lahko opravljali in sprejemali klice 
tudi preko javnega stacionarnega 
telekomunikacijskega omrežja.

O PRETOKU KAPITALA
LJUBLJANA - Gospodarska 

zbornica Slovenije bo jutri podelila 
nagrade za izjemne gospodarske in 
podjetniške dosežke. Ob podelitvi 
nagrad bo tudi okrogla miza o tem, 
ali se je možno izogniti uvozu in iz
vozu podjetniškega kapitala. V 
uvodnih razpravah bosta poleg 
predsednikov uprave Save Kranj in 
Luke Koper sodelovala tudi prva 
moža Krke in Revoza - Miloš Kova
čič in Bernard Coursat.

NOVO MESTO - Med delavci Novoteksa Tkanine je minuli teden 
završalo, s^j je podjetje ostalo brez precejšnjega dela naročil, tako da 
ima zdaj zasedenih le 60 odstotkov svojih zmogljivosti. Zakaj nenado
ma, ko je že kazalo, da so iz najhujšega, ni naročil? Se naročila res 
selijo k Pomadi, h konkurenčni družbi bivših Novoteksovih ljudi v 
Maribor? Zakaj imajo drugi slovenski metražerji dovolj dela, celo to
liko, da ga odstopajo Novomeščanom? Tako so se spraševali delavci, 
ko so izvedeli, daje doma na “prisilnem” dopustu ostalo 15 delavcev 
iz barvarne in da bodo ob petkih vsaj dvakrat doma tudi vsi ostali razen 
delavcev v tkalnici in predilnici v Metliki. Je družba po 7 letih trdega 
boja za obstanek, vmes je odplačala 32 milijonov mark dolga iz pre
teklosti, spet v nevarnosti?

Družba Novoteks Tkanina je 
kot največji proizvajalec tkanin v 
Sloveniji po izgubi jugoslovanskih 
trgov prva zašla v hudo krizo. 
Danes namesto nekdanjih 1300 v 
tovarni dela le še 500 delavcev, 
vendar je za obstoj in učinkovit 
prodor na trg tudi to preveč, še 
posebej če vemo, da njihovi do
mači konkurenti delajo z okrog 
100 zaposlenimi. Ena večjih težav 
Tkanine so poleg presežnih delav
cev tudi prevelike zmogljivosti 
strojev, ki so bili namenjeni tka
nju velikih količin manj kakovost
nega blaga, s katerim danes na 
trgu ne morejo biti več konku
renčni.

“Žal smo minula leta morali 
reševati preteklost, namesto da bi 
gradili prihodnost. Število delav
cev smo zmanjševali na karseda

Iz Vizije še nič dividend
Lansko leto zaključili s 14 milijoni tolarjev dobička - Na 
borzo šele po zaključku lastninjenja - Čigava bo Vizija?

NOVO MESTO - Družba za 
upravljanje (DZU) Vizija in in
vesticijski sklad, ki ga upravlja, sta 
v lanskem letu poslovala pozi
tivno. Še nerevidirani podatki 
govorijo o dobičku v višini 14 mili
jonov tolarjev, kar je dobro v 
primerjavi z večino podobnih 
družb, ki so lansko leto zaključile 
z izgubo. Kljub temu pa ta dobi
ček ni dovolj velik, da bi lahko 
svojim delničarjem izplačali prve 
dividende. Tak rezultat je dosežen 
kljub temu, da je družba doslej 
zamenjala 60 odstotkov zbranih 
certifikatov.

Delnice Vizije bodo v kratkem 
vknjižene v centralni register pri 
KDD, s čimer bo tudi ta družba 
pripravljena za uvrstitev delnic na 
organizirani trg vrednostnih pa
pirjev. Kot smo že večkrat pisali, 
lahko občani, ki so svoje certi
fikate vložili v pooblaščene inve
sticijske družbe (Vizijo, Ateno, 
Kmečko družbo, Nacionalno 
finančno družbo, Niko in druge), 
pričakujejo uvrstitev teh delnic na 
borzo šele po sprejemu zakona o 
zaključku lastninjenja. Ta bo 
omenjenim družbam zagotovil

dodatno premoženje, za katerega 
bodo lahko porabile preostanek 
zbranih certifikatov (zapolnitev

• Kot poročajo Finance, se za
varovalnica Slovenica, katere ve
činski lastniki so Kmečka družba 
in njeni skladi, še vedno zanima 
za nakup DZU Vizije, ki je v ve
činski lasti novomeške zavaroval
nice Tilia. Finančno časopisje že 
piše o možnosti, da bi Slovenica 
z združitvijo dobila DZU Vizijo, 
to pa bi lahko pozneje priključili 
DZU Kmečka družba. Obe ome
njeni zavarovalnici sta že pred 
časom podpisali pismo o nameri 
za kapitalsko povezovanje, ven
dar je zdaj prišlo do zastoja v tem 
procesu. Po nekaterih informaci
jah se zdaj bolj govori o dokapi
talizaciji Tilie. Odločitve torej še 
ni, vsekakor pa je usoda Vizije 
povezana z reševanjem Tilie.

privatizacijske luknje). Preko 
19.000 delničarjev Vizije bo do 
konca marca prejelo tudi pisno 
informacijo o poslovanju in ciljih 
te investicijske družbe.

B. D. G.

BORZNI KOMENTAR

Nizki tečaji za banke
Rastoči trendi tečajev in pro

meta na borznem trgu so v začet
ku preteklega tedna vlili kar 
nekaj optimizma udeležencem 
trgovanja. Nekaterim je uspelo 
prodati delnice po dokaj solidnih 
tečajih, na katere so čakali že kar 
nekaj časa. Tako so za delnice 
Krke iztržili nekaj nad 25 tisoča
kov in za Lek največ 37.000 to
larjev, kar je najvišji doseženi 
tečaj za to delnico doslej. Ome
njeni delnici sta tržno najbolj za
nimivi tudi za tujce, zato se je nji
hov lastniški delež pri obeh 
družbah nekoliko zvišal. Tuji 
borzni analitiki namreč ugotav
ljajo, da so delnice naših far
macevtskih družb še vedno pod
cenjene v primerjavi s cenami 
farmacevtskih delnic na drugih 
borznih trgih.

Povsem drugačno usodo do
življajo bančne delnice. Značilni 
so bili izjemno nizki tečaji in mali 
promcti delnic Dolenjske banke 
in banke SKB. Delnice slednje 
dosegajo trenutno za polovico 
višji tečaj na londonski borzi kot 
doma, kjer so pod 2.100 tolarji, 
kar je najnižje od uvrstitve delnic 
na londonsko borzo v lanskem 
letu. Tudi redne in prednostne 
delnice Dolenjske banke dosega
jo tako nizke tečaje in promete, 
kot že dolgo ne. Za redne je 
mogoče iztržiti okrog 13.500 in

za prednostne okrog 12.500 to
larjev. Pri tem vodsNi obeh bank 
zagotavljata, da sta banki dosegli 
vse načrtovane cilje in presegli 
načrtovane dobičke. Tako je 
mogoče sklepati, da na trg vpli
va uvedba davka na bilančno 
vsoto ter strah pred reorganizaci
jo bančnega sistema nasploh, 
poleg tega pa tudi omejitve za 
tujce, ki ne morejo kupiti banč
nih delnic brez predhodnega 
dovoljenja Banke Slovenije.

Svojih pet minut so dočakale 
tudi delnice naftnih družb: Petro
love so en dan dosegle nekaj nad 
21.000 in Istrabenzove malo čez 
2.800 tolarjev. Po objavi podpisa 
pogodbe o sodelovanju z ameri
škim podjetjem Sears so cene 
obeh delnic Kovinotehne preseg
le 500 tolarjev, sicer se njihov 
tečaj giblje okrog 470 tolarjev. Z 
delnicami Term Čatež in Raden
ske ni živahnega trgovanja. Prve 
padajo iz dneva v dan v nižje 
tečaje in dosegajo ceno okrog 
11.500 tolarjev, tečaji Radenske 
so med 1.750 in 1.800 tolarji. Na 
trgu obveznic in drugih delnic ni 
nič novega.

IJUDMILA BAJEC, 
Dolenjska borz n oposred n iška 

družba 
Novo mesto 

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

neboleč način, enako namerava
mo tudi zdaj. Resje, že lani smo 
začutili pomanjkanje naročil, 
sploh pa v začetku tega leta. Tež
ko dobimo naročila, še posebno 
donosna, taka, ki nam pokrijejo 
stroške. Čeprav bi morali popol
noma preiti na materiale visokih 
kakovsti, še vedno delamo polovi
co nižjega razreda. Naročila iz 
Amerike so se zmanjšala zaradi

• Pretekli teden so se v Novotek- 
su Tkanini pogovarjali z delavci, 
sestal se je tudi sindikat zapos
lenih, saj med njimi vladata strah 
in nezaupanje. Kaj bodo v tovar
ni storili, da bi pospešili proda
jo? Pravijo, da se bodo na vsak 
način poskušali obdržati na ame
riškem tržišču, kjer so zadnja leta 
prodajali 80 odstotkov vse proiz
vodnje. Želijo prodajati materia
le višjih kakovosti, čeprav se za
vedajo, da bodo morali še vsaj 
leto ali dve ohraniti tudi del sicer 
nedobičkonosne proizvodnje bla
ga slabše kakovosti. Bolj kot prej 
ciljajo tudi na evropski trg, zato 
pripravljajo nove kolekcije iz
ključno zaiy. Vtem času usposab
ljajo tudi obrat v Metliki za proiz
vodnjo lastne preje.

azijske gospodarske krize, ko so 
tamkajšnji proizvajalci še pocenili 
blago nižjih kakovosti. Tudi mi 
lahko dobimo naročila, toda po

tako nizkih cenah, ki nam ne po
krijejo stroškov,” pravi direktori
ca Milena Kramar-Žnidar.

Pri tem je ne čudi, da imajo nji
hovi konkurenti dovolj naročil, saj 
je manjša naročila (za 100 ljudi in 
za manjše stroje) lažje dobiti. Za
trdila je, da bi lahko tudi sama 
dobila naročila iz ZDA po 2,5 
dolarja nižji ceni, vendar bi s toli
ko ljudmi in s takimi stroji stro
škov ne pokrila.

Družba je nujno potrebna fi
nančne, infrastrukturne, kadrov
ske in tudi produktne preobrazbe. 
Lani v tekočem poslovanju ni

Milena Kramar-Žnidar

imela izgube, kako bo letos, se ne 
ve. Direktorica Milena Kramar- 
Žnidar upa, da bo do konca mar
ca spet več naročil, saj gre delno 
tudi za problem cikličnosti pri 
naročanju. V vsakem primeru 
morajo najpozneje v dveh ali treh 
letih zmanjšati število zaposlenih 
na 250. Za začetek tujcem, ki so 
zaposleni v Metliki, ne bodo po
daljšali delovnih dovoljenj.

Tovarna ima še vedno rezerve v 
prevelikih zmogljivostih, pro
storih in opremi, dezinvestiranja

pa se lahko loti z odprodajo ali pa 
z odpiranjem novih dejavnosti. 
Milena Kramar-Žnidar je po to
likih letih boja razočarana: “Nih
če noče vlagati v tekstil, tudi 
države ne skrbi naša usoda, zato 
smo prisiljeni vlagati v druge de
javnosti. Obstoječi proizvodni del

• Z nekdanjimi Novoteksovimi 
ljudmi, ki so delali v mešani 
družbi, se že nekaj let tožijo pred 
sodiščem, saj naj bi iz podjetja 
odnesli posle, poslovne vezi in 
menda še kaj in mu s tem ned
vomno škodovali. Danes imajo ti 
ljudje konkurenčno Firmo Poma
da, kije prežela mariborsko pro
izvodno podjetje Tabor. Z enako 
ponudbo tkanin nastopajo tako 
rekoč na istih trgih in Novoteksu 
Tkanini konkurirajo tudi z nižjo 
ceno. Kljub temu direktorica Kra- 
mar-Žnidarjeva trdi, da Novome- 
ščani tokrat niso ostali brez naro
čil zaradi tovrstne konkurence.

moramo še zmanjšati in ga poso
dobiti tako, da bomo rešili ozka 
grla, priti moramo na 250 zapos
lenih. Vzporedno naj bi razvijali 
terciarno dejavnost, in to v metli
ških prostorih, vendar bo zadnjo 
besedo o tem letošnje poletje re
kla skupščina lastnikov. Težko bo, 
ker delavci, ki so 35-odstotni last
niki, v novih programih ne vidijo 
delovnih mest zase, po drugi stra
ni pa zunanji lastniki kažejo pred
vsem zanimanje za dobiček in di
vidende, ne briga pa jih, s kakimi 
težavamai se ubada podjetje in 
kaj bo z njim.”

BREDA DUŠIČ GORNIK

Vrag, pa taki lastniki!
Človek bi pričakoval, da je 

lastnina že sama po sebi st\'ar, 
ki sili imetnike h gospodarne
mu ravnanju, vendar nas prak
sa o tem uči drugače. Celo za
sebni lastniki marsikdaj niso 
niti do kolen dobrim gospo
darjem, še posebej, če jim je 
premoženje padlo tako rekoč 
z neba in v gospodarjenju niso 
podkovani. Država je kot last
nica že pregovorno slaba, nje
ni skladi, ki so v lastninjenju 
podjetij zajeli kar 40 odstotkov 
premoženja, pa so vreče brez 
dna. (Saj veste, za pokojnine 
in odškodnine ni nikoli dovolj 
denarja!) Delavce zanimajo 
plače in delovna mesta, delni
čarji pidov nestrpno čakajo 
dividende.

Na koga se torej lahko opre
jo podjetja? Žal vse prepogo
sto ugotavljajo, da njihove 
težave, vsakodnevni boj za 
preživetje, za obstoj in redno 
zagotavljanje plač, nikogar ne 
zanimajo. Vse kaže, da je 
mnogim novim lastnikom tudi 
malo mar za splošne gospo
darske razmere, v katerih 
poslujejo. Kot da je edina 
skupna stvar, ki zanima vse 
lastnike po vrsti, samo dobiček 
in, če je le možno, še čim več 
dividende.

Ne moremo oporekati, da je 
zahteva lastnikov po dobičku 
naravna stvar, vendar posta
nejo taisti lastniki dokaj čudni 
patroni, ko jasno pokažejo, da 
hočejo v enem ali dveh letih iz 
podjetij posesati vse, kar se še 
da. Pri tem se ne ozirajo na to, 
kaj bo jutri, karje močno sprto 
z zdravo logiko dobrega gos
podarja.

BREDA DUŠIČ GORNIK

Mercator: panika odveč?
V Poslovnem sistemu Mercator trdijo, da njihovi cilji 

in bodoče uspešno poslovanje niso ogroženi

EKOLOŠKA SANACIJA PRED VRATI? - Kot je na javni obravnavi de
jal direktor ICEC Videm Miloš Habrnal (na sliki stoji), so pretekli mesec 
že podpisali pogodbo za prvi projekt. Po maju naj bi vse kuhalnike prazni
li s črpalko, zaradi česar bo tovarna spuščala v zrak kar za četrtino manj 
žveplovega dioksida. Izboljšava bo stala družbo 2 milijona mark. (Foto: 
B. D. G.)

LJUBLJANA - Morda je tudi 
med dolenjskimi delničarji Mer
catorja nastalo nekaj panike, ko je 
ta družba objavila izgubo v višini 
2,4 milijarde tolarjev za lansko 
leto. Zaradi burnega odziva vla
gateljev in padanja vrednosti 
delnic je Poslovni sistem Merca
tor pohitel s pojasnjevanjem na
stale izgube.

V Mercatorju predvsem opo
zarjajo, da so to šele ocene poslo
vanja, hkrati pa zagotavljajo, daje 
tekoče redno poslovanje sistema 
pozitivno. Na slabe rezultate 
poslovanja za lani bo vplivalo 
nekaj finančnih učinkov, ki sicer 
niso rezultat dejavnosti podjetja 
in torej ne bi smeli ogrožati bodo
čega poslovanja družbe.

Mercatorje tako izgubil za 1,9 
milijarde tolarjev denarja na 
račun umika lastnih delnic, ki ga 
je najprej knjižil in nato moral 
stornirati. Za dobre pol milijarde

tolarjev bo negativnega finančne
ga učinka zaradi zahteve, da Mer
cator prevrednoti portfelj lastnih 
delnic, ki jih je pridobil po knjižni 
vrednosti, na tržno ceno. Družbi 
poleg tega še grozi, da bo morala 
plačati za milijardo tolarjev dav
ka od dobička od leta 1994 do 
1996 in zamudne obresti, ker je 
davkarija zavrnila skupinski davč
ni obračun Mercatorjevih družb. 
Mercator se je na tako odločbo 
pritožil.

Tako uprava Mercatorja trdi, 
da ti negativni učinki na rezultate 
poslovanja izvirajo iz preteklosti 
in ne bodo spremenili ciljev druž
be. V letošnjem letu naj bi namreč 
ta prihodke iz trgovinske dejav
nosti povečala za 10 odst., zgradi
la 9 že načrtovanih supermarke
tov in ustvarila dobro milijardo 
tolarjev dobička.

B. D. G.

ZAPIRANJE RUDNIKOV
LJUBLJANA - Če bo državni 

zbor sprejel dopolnilo k predlogu 
letošnjega proračuna, bodo trije 
rudniki v zapiranju (Zagorje, Kani
žarica in Senovo) dobili namesto 3,9 
kar 4,5 milijarde tolarjev za zapira
nje. S to razliko naj bi pokrili lan
skoletni izpad proračunskega de
narja ter izpolnili zakonske obvez
nosti, ki so jih prevzeli od nekdan
jih RRPS. Tako bi vse tri jame lah
ko zaprli do konca 1.2000, kot je bilo 
načrtovano.

BORZA ODPIRA 
VRATA

LJUBLJANA - Jutri, 27. 
februarja, bo v prostorih 
Ljubljanske borze na Sloven
ski cesti 56 v Ljubljani že 4. 
informativni dan. Med 10. in 
12. uro bosta dve preduvanji 
o organizaciji in poslovunju 
borze, istočasno bo možen 
tudi ogled elektronskega tr
govanja z delnicami in ob
veznicami v živo. Organiza
torji bodo odgovarjali na 
vprašanja o pojmih iz borzne
ga poslovanja, večje skupine 
pa prosijo za predhodno na
javo.

Okolje terja 130 milijonov mark
ICEC Videm prisiljen vlagati v ekološko sanacijo stare in nevarne tovarne - Do konca leta

2001 občutno manj nevarnosti iz Krškega • Tudi brez klora - Bodo program uresničili?

KRŠKO - Novi lastnik proizvodnje celuloze in papirja v Krškem je 
pripravil program ekološke sanacije tovarne in ga pretekli četrtek tudi 
predstavil na javni obravnavi. Taje pritegnila pozornost že zaradi dolga 
leta trajajočih negativnih vplivov tovarne na okolje pa tudi z. napoveda
nimi naložbami, vrednimi celih 130 milijonov mark. Družba ICEC 
Videm Krško seje sanacije lotila zaradi zahtev inšpekcij in zato, ker 
ima od zaključka leta 1996 zgolj začasno odločbo za opravljanje de
javnosti. Naloženo ji je, da pridobi manjkajoča uporabna dovoljenja 
in opravi potrebne ukrepe ekološke sanacije.

Program, v katerem bodo po 
stavljeni časovni mejniki za pre
verjanje dosežene sanacije in tudi 
njenih učinkov, mora potrditi 
ministrstvo za okolje in prostor. 
Kot je razložila mag. Justina 
Šepetave iz ICEC Videm, sanaci
ja predvideva pet sklopov ukre
pov. Prvi in drugi sveženj so že 
začeli uresničevati. Do konca tega 
leta naj bi vložili 3,8 milijona 
mark za boljšo izrabo vode in 
energije, za učinkovitejše vodenje 
procesov, boljšo merilno tehniko 
in nadzor ter za zmanjšanje hru
pa in nekontroliranih izpustov v 
okolje.

Tfetji sklop ukrepov je finanč
no in tehnološko zahtevnejši. Do 
konca leta 1999 naj bi z vložkom

vrednosti 50 milijonov mark 
odstranili nevarnost klora in 
uvedli beljenje celuloze s kisikom, 
ozonom in vodikovim peroksi
dom. Tudi z drugimi ukrepi v tej 
fazi naj bi zmanjšali vpliv kemi
kalij na okolje ter zajeli in sežigali 
vse pline, kar bi odpravilo sedanje 
prekomerne izpuste v zrak. Posta
vili naj bi še kurilno napravo za 
sežig trdnih odpadkov (lubje, 
grče, blato čistilnih naprav).

Z ukrepi zadnjih dveh sklopov 
naj bi v družbi ICEC Videm do 
leta 2001 z izgradnjo biološke či
stilne naprave dokončno razbre
menili odpadne vode, z izgradnjo 
kogeneracijske enote pa še zrak in 
tla. Zamenjava kurilne naprave in 
premoga za zemeljski plin naj bi

omejila izpuste v zrak, v tla in v 
vodo ter znatno zmanjšala količi
ne trdnih odpadkov (elektrofiltr- 
skega pepela in premogove žlin
dre). Oba sklopa naj bi investitor
je stala dodatnih 77 milijonov 
mark.

Krčani so pozdravili program 
ekološke sanacije, zdi pa se jim, 
da so roki za tako drage naložbe 
zelo kratki. Težko si predstavlja
jo, kje bo ICEC Videm dobil toli
ko sredstev za sanacijo. Po be
sedah direktorja družbe Miloša 
Habrnala računajo na denar od 
dobička, amortizacije, od izdaje 
delnic, ki se bodo pojavile na 
borzi, ter od kreditov doma in v 
tujini. Družba očitno računa tudi 
na kredite Ekološko-razvojnega 
sklada RS in na oprostitev neka
terih ekoloških taks, poleg tega pa 
se zavzema, da bi 10 milijonov 
mark, kolikor mora zaradi poseb
ne pogodbe z državo ob nakupu 
nakazati v državni proračun, na
menila za ekološko sanacijo. Pri 
slednjem ICEC Videm podpira 
tudi krška občina.

B. DUŠIČ GORNIK
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Kmetom boljše ali še slabše?
Belokranjsko kmetijstvo se otepa s težavami, kijih poznajo v vsej Sloveniji - Priprave 

na vstop v Evropsko unijo - Bo v Beli krajini zaživela pridelava lana in konoplje?
ČRNOMELJ - Preteklo soboto je bila v Črnomlju okrogla miza o 

belokranjskem kmetijstvu, ki sta seje udeležila državni sekretar za 
kmetijstvo in evropske zadeve Franci But in državni podsekretar ter 
vodja sektorja za podeželje Igor Hrovatič. Težave in razvojne možnosti 
je predstavil črnomaljski župan Andrej Fabjan.

Andrej Fabjan je poudaril, da

OBČNI ZBOR DRUŠTVA 
VINOGRADNIKOV 
SEVNICA-BOŠTANJ
SEVNICA - Društvo vino

gradnikov Sevnica - Boštanj 
vabi v nedeljo, 1. marca, ob 9. 
uri v restavracijo hotela Aj
dovec na redni letni občni 
zbor. Ob tej priložnosti bo 
priznani enolog Darko Marje
tic predaval o novem vinskem 
zakonu. Društvo se lahko po
hvali, da je prvo v Sloveniji pri
pravilo tečaj za degustatorje 
oz. pokuševalce vin, ki ga je 
obiskovalo 43 vinogradnikov, 
vodili pa so ga priznani stro
kovnjaki.

• Država naj podpira najsposob
nejše kmete, ker sicer kmalu ne 
bo mogla podpirati nikogar več. 
(Erjavec)

l NOVOMEŠKE TRŽNICE
V ponedeljek so branjevke 

Ponujale: merico motovilca po 
300 tolarjev, merico regrata po 
200, kilogram česna po 500 do 
600, šalotko po 300, čebulo po 
200, krompir po 70, “kifeljčar” za 
seme po 200, kolerabo, korenje in 
redkev po 150 do 200, fižol po 400 
do 500, kolerabo, redkev in koren 
po 150 do 200, kislo repo po 200, 
1,5 litra jabolčnega kisa po 200, 
jabolka po 60 do 100 kilogram, 
hruške po 180, orehe po 800 do 
1000, rozine po 450, suhe fige po 
660, suhe marelice po 1000, suhe 
slive po 560, liter sadjevca po 800, 
razna semena po 100 do 150 tolar
jev kozarček, šopek teloha po 150, 
kozarec medu po 800 do 900, zavi
tek domačega čaja po 200 in jajca 
po 25.

sejmisca
BREŽICE - Na sobotnem sej- 

rou so imeli naprodaj 110 do 3 
niesece starih prašičev, 45 v sta
rosti 3 do 5 mesecev in 30 starej
ših. Prvih so prodali 50 po 430 do 
470, drugih 20 po 350 do 360, 
tretjih pa 5 po 260 do 270 tolar
jev kilogram žive teže.

kljub številnim problemom vidijo 
možnosti razvoja na podeželju, če 
bo zgrajena infrastruktura, zago
tovljene dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah in v doglednem času 
urešničeni skupni projekti vodo- 
oskrbe, vinske ceste, CRPOV in 
blagovne znamke. Franci But je 
dejal, da so razmere v belokranj
skem kmetijstvu podobne kot v 
vsej Sloveniji, torej niti rožnate 
niti spodbudne. “Vse pa je po
trebno meriti z vidika Evropske 
unije. Če ne začnemo v prihod
njem letu z razvojem podeželja in 
kmetijstva, kot ga imajo v EU, se

Kristalom - 
najboljša 

gnojila
Ponos Norsk Hydra
Kristalom so stoodstotno 

vodotopna mineralna gnoji
la, ponos norveške multina
cionalke Norsk Hydro, vodil
ne in največje proizvajalke 
mineralnih gnojil na svetu. 
Veljajo za velik tehnološki 
dosežek, narejeni so iz narav
nih mineralov in zračnega 
dušika, primerni pa zlasti za 
foliarno gnojenje vseh vrst 
rastlin, saj je njihova raztopi
na brez ostankov, ki bi mašili 
škropilne šobe. Zaradi sto
odstotne topnosti so tudi 
najprimernejši za gnojilni 
dodatek pri kapljičnem na
makanju - fertigaciji pa tudi 
za gnojenje pri tako imeno
vanem hidroponskem (vod
nem) gojenju rastlin.

Kristalone izdeluje norve
ška tovarna v obliki razno
barvnih drobnih kristalov, ki 
omogočajo, da že na zunaj 
prepoznamo, katere mine
rale vsebujejo. V prodaji (v 
Sloveniji od leta 1995) so 
namreč kristalom z najrazlič
nejšimi sestavami. Rdeči kri- 
stalon, na primer, vsebuje 
NPK v razmerju 12:12:36, 
poleg tega pa še magnezij, 
bor, mangan, železo, cink in 
molibden. Fertil, d.o.o., Treb
nje, ki v Sloveniji zastopa 
norveško multinacionalko, 
ima naprodaj deset različnih 
kristalonov, primernih za 
najrazličnejše kulturne rast
line. . . - nInz. J. P.

kmetijski nasveti
Rezervna, spomladna saditev

Jesenska saditev sadnega drevja je, kot je znano, boljša od pom
ladanske, saj omogoča hitrejše ukoreninjenje in zanesljivejše pri
jetje sadike. Ima pa tudi pomanjkljivosti: neutrjeno in ne dovolj 
odporno sadiko lahko prizadene mraz, nevarni pa soji tudi škod
ljivci, na prvem mestu voluhar, pa tudi divji zajec. Spomladi je še 
zmeraj čas za saditev, le podvizati se je treba, delo pa opraviti še 
bolj natančno in strokovno pravilno.

Sadilne jame je potrebno izkopati vsaj mesec dni pred saditvi
jo. Velikost in globina je odvisna predvsem od moči podlage pa 
tudi od rastišča. Čim slabša je zemlja, tem širša naj bo sadilna 
jama: jablane, cepljene na sejancu, potrebujejo največje, tja do 
poldrugega metra široke in nad pol metra globoke; na šibki pod
lagi, denimo na M 9 in M 27, pa zadošča že 40 cm globoka in prav 
toliko široka jama. Tolikšne jame zadoščajo tudi za saditev hrušk, 
cepljenih na kutini.

Posebno natančen mora biti postopek sajenja, saj korenine 
sadne sadike ne smejo priti v stik ne s hlevskim gnojem ne z mine
ralnim gnojilom. Na dno jame je treba dati najprej mešanico do
bre prsti in komposta, oblikovano v stožčast kup(ček), ki omogoča, 
da nanj položene korenine sadike lahko lepo razporedimo. Na to 
pride dovolj debela plast rodovitne zemlje in šele nanjo plast mi
neralnega gnojila. Za eno sadiko zadošča kilogram sadjarske 
mešanice NPKi ki ima dvakrat več fosforja kot dušika in trikrat 
več kalija. Za bolj pravilen odmerek bi morali poznati zaloge hra
nil v tleh, torej opraviti pedološko analizo. Na zalogo mineralne
ga gnojila, ki je lahko tudi večja (založno gnojenje), je treba dati 
se eno plast dobre zemlje in šele nanjo plast hlevskega gnoja.

Sadilna jama naj bo do vrha napolnjena, poteptana in zalita z 
vodo, sadikapa z osmico privezana na kol, ki smo ga že prej zabili 
v dno jame. Če obstaja nevarnost voluharja, je preventiva nujna, 
sicer gre lahko vse delo v nič. Stoodstotne zaščite sadjarska stro
ka še ne pozna, najbolj se obnese žičnata zaščitna mreža za kore
nine, dostop voluharja do korenin, ki mu tako teknejo, pa lahko 
prepreči tudi steklovina, staro usnje ali steklena volna, s katero 
obdamo občutljive korenine in koreninski vrat.

Inž. M. L.

z njo nimamo kaj pogovarjati. 
Vendar pa tega ni moč vpeljati 
brez registra kmetij in katastra,” 
je dejal But. V naslednjem letu 
bodo vpeljali direktna plačila za 4 
stopnje kategorij zemljišč, dopla
čilo za sonaravno kmetovanje, 
podporo zgodnjemu upokojeva
nju kmetov, če bodo kmetijo pre
dali nasledniku, slednji pa bo 
dobil enkratno pomoč pri razvo
ju kmetije, ter podpirali ostale 
programe pri razvoju podeželja.

Direktorja metliške in črnoma
ljske kmetijske zadruge Ivan 
Kure in Ivan Simonič sta opozo
rila na vse manj goveje živine, 
posledica tega pa je vsako leto za 
5 do 8 odst. manj mleka. Simonič 
je spomnil na zanemarjeno vzdr
ževanje izsuševalnih sistemov, 
zato naj bo vsaj namakanje uskla
jeno, da ne bodo vrgli stran de
narja. Kure je pristavil, da njiho
va zadruga veliko vlaga v kmetije. 
Samo lani je prispevala 26 mili-

Franc But

KOMENTIRAMO

jonov tolarjev, kar je več, kot so 
dale občina in država. Metliški 
župan Branko Matkovič pa je 
predlagal, da bi občine dobile še 
namenske vire za kmetijstvo. Či
stih kmetov res ni veliko, se pa 
skoraj vsak po malem ukvarja s 
kmetijstvom. Ljudje bi najbrž

• Franci But se je zavzel, da bi 
zopet zaživela pridelava lana in 
konoplje. Pri konoplji se “mora
jo dogovoriti z UNZ”, ki ima 
konopljo za drogo, v EU pa po 
Butovih besedah to kulturo še 
posebej podpirajo. Pred leti so 
konopljo in lan že poskušali goji
ti, a ju industrija, kije dobila po
ceni vlakna iz vzhodnoevropskih 
držav, ni bila pripravljena od
kupiti.

pridelali še več, če ne bi imeli 
težav pri odkupu pridelkov. Vod
ja izpostave kmetijskega zavoda v 
Novem mestu Niko Požek pa je 
spomnil, da bo Bela krajina kma
lu polna krajinskih ali regijskih 
parkov, ki morajo biti za kmeta 
prednost in ne zavora pri razvo-

JU' M. BEZEK-JAKŠE

SAD ST. 1
KRŠKO - V januarski številki re

vije za sadjarstvo, vinogradništvo in 
vinarstvo, ki je izšla z manjšo zamu
do, piše mag. Anita Solar o fran
coskih izkušnjah pri pridelovanju 
orehov, dr. Stanislav Tonjko in 
sodelavci o regulatorjih rasti jab
lane, inž. Borut Matkovič o ferti
gaciji v sadovnjaku, mag. Nikita Fajt 
o sadjarskem središču Bilje, inž. 
Jože Maljevič o sonaravni pridelavi 
grozdja, inž. Tadeja Vodovnik o po
potovanju po vinorodni Italiji, inž. 
Jurij Mamilovič pa komentira do
godke v preteklem obdobju.

Pogajalci na kolenih
Od sivega trga oslabljeno in napol sesuto slovensko zadružništvo 

postaja vse manj pomemben partner

Z zadnjim dnem marca se bodo 
začela pogajanja o polnopravnem 
vstopu Slovenije v Evropsko zvezo 
(EU), ki pa bodo slovensko kmetij
stvo dočakala skoraj povsem ne
pripravljeno. Razen obilice politizi
ranja in strankarskega obljubljanja 
nima kot panoga z lastnim intere
som v rokah tako rekoč nič, nima 
ne desetletje obetane kmetijsko goz
darske zbornice ne dobro organizi-

• PRIMER NAZADOVANJA - KZ 
Trebnje je v letih, ko je delala še pre
delovalnica krompirja na Mirni, na 
leto od kmetov odkupila tudi po 
S.000 in več ton krompirja. Zdaj ga 
le še okrog 500 ton.

ranega zadružništva. Še huje: tako 
nepovezanega, neenotnega in raz
sutega zadružništva, kot ga imamo 
sedaj, nismo imeli že od leta 1972, 
ko se je na novo oblikovala Za
družna zveza Slovenije in nadalje
vala stoletno tradicijo slovenskega 
zadružništva.

NI GA CEZ DOBER NASVET

Hitro do krompirja
Pridelava zgodnjih sort
Zgodnji krompir sadimo v mar

cu in zdaj je zadnji čas za izbiro 
ustrezne'sorte, siljenje semena in 
pripravo zemlje. Krompir silimo 
tako, da ga položimo v plitve zaboje 
in postavimo v svetel in topel pro
stor (okoli 15° C in 70- do 80-od- 
stotna relativna vlaga). Za strojno 
sajenje smejo biti kaliči dolgi le 
nekaj milimetrov, ko to dolžino 
presežejo, siljenje ustavimo. Zelo 
pomembno je, da pride krompir v 
osušena in topla tla (vsaj 8° C). Če 
nasad prekrijemo s folijo, kar 
omogoči zgodnejši pridelek, mora
mo še prej tla poškropiti s herbici
dom, sicer plevela ni moč zatirati, 
ker je pač prekrit. Ker je zgodnji 
krompir intenzivna kultura, je po
trebno zanjo še posebej skrbno pri
praviti zemljo in bogato pognojiti 
(120 kg dušika, prav toliko fosfor
ja in dvakrat več kalija).

Inž. MARJETA UHAN

Največji udarec zadružni misli je 
ob spremenjenem političnem siste
mu zadala prevlada egoizma, ki je 
v temelju nasproten zadružništvu. 
Kmet, predvsem večji, je videl za
drugo samo tedaj, kadar jo je po
treboval, ko pa je ona potrebovala 
njega, ji je pokazal hrbet. Po do
pustitvi trgovanja mimo zadruge se 
je začel proces slabitve zadrug, 
temu pa se je pridružilo še droblje
nje močnejših zadrug v več šibkej
ših. Pojavila so se še različna dru
štva, ki so se začela ukvarjati tudi s 
posli, ne le z izobraževanjem, in 
posledice so tu: napol razbiti za
družni sistem (zdaj je v Sloveniji še 
okrog 120 zadrug) in do anarhije 
razviti sivi trg. Tako kmetijsko 
zadružništvo ne more biti enako
praven in čvrst sogovornik niti v 
slovenskih, kaj šele v mednarodnih 
razmerah.

Sosednja Avstrija je imela moč
nejše in bolje organizirano zadruž
ništvo, a sta jo avstrijsko kmetijst
vo in prehranbena industrija še 
kako skupila ob vstopu v Evropsko 
zvezo! Kar ni bilo dobro organizira
no ali gospodarsko močno, je pro
padlo ali se je pridružilo močnejšim 
partnerjem, pa četudi so prišli z 
Bavarske. Slovenija ima kar nekaj 
kmetijskopredelovalne industrije, 
14 mlekarn, nad 30 klavnic itd., 
predvsem pa izjemno razdrobljeno 
in gospodarsko šibko kmetijstvo, ki 
bo kaj lahek plen tuje konkurence

• KAJ PA DANDANAŠNJE OB
RESTI? - “Propadanju kmetstva so 
vzrok deloma slabe letine, včasih 
nizke cene poljskim pridelkom, do
stikrat pa tudi kmetova nevednost in 
lahkomiselnost... Kmet se je moral 
zadolžiti pri oderuhu, ki je posojal 
na 8, 10, 12, 24 in več odstotkov 
obresti na leto. Lezel je v dolgove in 
zapel je boben..." (Iz govora Frana 
Jakliča, objavljenega pred sto leti v 
Knjižici za ljudstvo, ki jo je spisal 
Janez Evangelist Krek.)

in žrtev nujne postopne liberaliza
cije, vendar očitno to nikogar pre
tirano ne skrbi, sicer ne bi dopustili, 
da se s kmetijstvom dogaja to, kar
SE

MARJAN LEGAN

EN
HRIBČEK
BOM
KUPIL...

Ureja: dr, Julij Nemanič
Mladina in vino

Borci proti alkoholizmu vidi
jo v mladini, ki uživa vino, četu
di zmerno, bodoče socialne 
primere. Ali družba kot celota 
kaj naredi, da bi mladina dobi
la prave informacije o vinu? 
Smo vinorodna dežela s kar vi
soko porabo vina na prebivalca 
(čez 40 litrov na leto). V ta po
datek so vključeni tudi otroci. 
Ta nedolžna letna količina vina 
na enega prebivalca Slovenije 
gotovo osupne abstinente in 
nepoznavalce kulturnega uži
vanja vina. Vino je in bo del na
šega vsakdanjika, zato seje tre
ba z njim seznaniti pravočasno. 
Kdaj je to? Verjetno že v osnov
ni šoli.

Sliši se kot nesmisel nasled
nje geslo: “Z vinom preprečuje
mo alkoholizem.” Šofirati se 
moramo naučiti, da ne bi po
vzročali na cesti nesreče. Tudi 
vino se moramo naučiti piti, da 
ga bomo znali uživati v zmernih 
količinah in v pravih trenutkih. 
Da pa bi vino razumeli, je tre
ba več vedeti o njem. Poudariti 
moramo, da je vino sooblikova
lo človeško civilizacijo, da je 
njegova zgodovina stara že več 
kot 6000 let in da imamo tudi v 
naši domovini že dolgoletno 
tradicijo v pridelavi vina.

Vino je torej več kot samo 
osvežilna pijača, je živilo, je 
zadovoljstvo, je tudi kulturni,

politični in verski simbol. Mla
dini smo dolžni prikazati vlogo, 
ki jo je imelo pri ohranitvi člo
veštva. Koncem 19. stoletja so 
skoraj trumoma odhajali iz vi
norodnih okolišev Slovenije 
ljudje po svetu, ker je trsna uš 
uničila vinograde. Tem ljudem 
je vinska trta dajala kruh, zato 
jo lahko imenujemo hranitelji
co. Posamezni narodi so obli
kovali svojo kulturo (poezijo) 
na osnovi vina. Zelo osiromaše
na bi bila slovenska pesniška 
dediščina, če bi odmislili pesmi, 
ki opevajo vino. Naj omenim le 
Prešernovo Zdravljico, našo 
himno, ki govori o optimizmu 
in zmernem in spoštljivem uži
vanju vina. Naš največji pesnik 
in njegova Zdravljica nas zave
zujeta, da mladim predstavimo 
vino pošteno, kot to zasluži. 
Vino pa ima gotovo poleg pozi
tivnih tudi negativne strani. 
Primerne informacije o vinu že 
v osemletki bi omogočile mla
dini, da izoblikuje pravilen od
nos do vina, da vidi v njem do
polnilo hrane, ki v družbi z ust
reznim vinom postane okusnejša.

Kdo je tisti pri nas, ki je 
dolžan poskrbeti za vinski pouk 
mladih? V svetu obstajajo na
cionalni učni programi. Fran
coski program je namenjen 
mladini od 11. do 17. leta sta
rosti, kot tudi staršem in učite-
!jem. (Nadaljevanje sledi) 

dr. JULIJ NEMANIČ

V “NEBESIH” - Gostilničar Dušan Potočar iz Potočne vasi pri Novem 
mestu ima veliko veselja in znanja za izdelovanja suhomesnatih izdelkov, 
še posebej rad se loti divjačinskih salam, ki jih izdeluje po skrbno čuvanem 
receptu, plodu očetovih in njegovih lastnih večletnih izkušenj. Pravi, da je 
za dobro salamo poleg sestavin posebej pomembno sušenje na mrzlem 
zraku. V teh dneh, ko je zima pokazala svoj pravi obraz vsaj z mrazom, je 
bil pogled v “nebesa ”, kot v šali tudi rečejo sušilnici za meso, za Potočarja 
razveseljiv. Več kot sto njegovih divjačinskih salam se je na mrzlem zraku 
lepo dodelalo. Zdaj jih čaka počitek v žitnem zrnju, dokler se ne bodo znašle 
na mizi Potočarjeve gostilne pred tistimi gosti, ki cenijo slastne prigrizke 
ob dobrem vinu. (Foto: M. Markelj)

[helena mrzukarI gospodinjski kotiček
Vpliv mleka na naše zdravje

Od živil, ki sestavljajo našo 
uravnoteženo prehrano, je mle
ko med pomembnimi hranili. 
Spremlja nas od rojstva preko 
otroštva, odraščanja in zrelih let 
do pozne starosti. Zaradi bogast
va in pravilnega razmerja hra
nilnih snovi, ki so tudi lahko pre- 
bavljive, so mleko in mlečni 
izdelki v zdravi prehrani nena
domestljivi. Te hranilne snovi 
izkorišča telo za rast, krepitev 
telesnih moči in odpornost pro
ti boleznini. Mnogi ljudje ga ne 
uživajo ali pa neredno in v majh
nih količinah, čemur vzrok je v 
pomanjkljivi zdravstveni vzgoji 
in prehranskih navadah. Zato 
naj bo cilj in skrb družbe za na- 

j daljnje organizirano povezova- 
j nje proizvajalcev mleka, mle- 
| kam, trgovine in potrošnikov, 

kar bi pripomoglo k povečanju 
proizvodnje kakovostnega mle
ka na izbor mlečnih izdelkov, ki 

j morajo biti za potrošnike čim 
j cenejši. Mleko vsebuje poleg 
i beljakovin, maščob, mlečnega 

sladkorja, vode, rudninskih sno
vi še majhne količine encimov, 
prostih organskih kislin, plinov 
in drugo. Ugotovljeno je, da se 
mleko v kmečkih gospodinjstvih 
vse premalo predeluje v različne 
mlečne izdelke.

J Med pomembne mlečne izdel

ke, ki so že tisočletja znano živi
lo so SIRI, ki še danes pomenijo 
mnogim glavni vir beljakovin in 
kalcija. Tudi tako imenovano 
KMEČKO SUROVO MASLO, 
ki je izdelano iz nepastirizirane 
smetane, je lahko kakovostna 
zabela mnogim jedem. Posebnost 
naše kulinarike je TOPLJENO 
MASLO, ki ga pripravljamo s 
topljenjem ali kuhanjem surove
ga masla, pri čemer se maščoba 
loči od ostalih sestavin, t.i. tropin. 
Topljeno maslo vsebuje 95-99 
odst. mlečne maščobe, njegova 
obstojnost pa je več kot eno leto. 
S segretim topljenim maslom za
belimo koruzne žgance, mlečno 
ajdovo in proseno kašo, štruklje, 
svaljke in podobno. Zdravo be
ljakovinsko nadomestilo za meso 
je KMEČKA SKUTA ali SIR
ČEK, navodila za pripravo naj bi 
bila znana vsaki gospodinji. Jedi 
z dodatkom skute so naša narod
na posebnost in se morajo vklju
čevati v jedilnike na kmetijah, še 
posebno pa tam, kjer se ukvarja
jo s turizmom kot dopolnilno de
javnostjo. Če zmerno uživamo 
polnovredno mleko in mlečne 
izdelke, je strah pred “slabim 
holesterolom odveč”, še poseb
no, če bomo fizično aktivni, se 
odrekli kajenju in se izogibali 
stresom.
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Vzpon na pegaza
Ob izidu nove pesniške 

zbirke Petre Klepač
NOVO MESTO - Pri Do

lenjski založbi jev sodelovanju 
z osnovno šolo Šentjernej kot 
28. knjiga zbirke Utva izšla 
pesniška zbirka štirinajstletne 
šentjernejske pesnice Petre 
Klepač z naslovom Vzpon k 
realizmu človeka - 2000.

To je njena že druga pesni
ška zbirka, vendar pa šele s to 
zares stopa v javnost in njeno 
pesništvo pred zahtevnejše 
vrednotenje. Pesmi namreč 
niso izšle kot kakšna posebna 
številka šolskega glasila ali 
česa podobnega, ampak so 
beli dan ugledale v knjižni 
zbirki Utva, ki naj bi, po dose
danjem izboru avtorjev in del 
sodeč (Severin Šali, Pavle Zi
dar, Jože Dular, Tone Pavček, 
Vladimir Kavčič, Lojze Kra
kar, Vida Brest, če omenimo le 
nekatere), prinašala zrela in 
tehtna besedila. Zaradi rosne 
mladosti avtorice in zelo po
tentno začrtanega naslova 
zbirke se bralcu, še predno 
začne pozorneje prebirati knji
go, vsiljuje v premislek vpraša
nje, ali je Petrina poezija kos 
temu položaju. Branje kaj 
kmalu pokaže, da je bolje, če 
se njene zbirke bralec ne loti z 
resnimi kriteriji vrednotenja, 
ker jim preprosto ni in še ne 
more biti kos. Avtorica sicer 
ima dobre trenutke, verz ji od 
časa do časa zapoje, vendar 
pa vse to ostaja bolj posrečeno 
naključje kot pravilo, saj se 
pesmi dušijo pod gmoto nedo
mišljenih, šabloniziranih mo
drosti, napaberkovanih kdove 
od kod vse. Očitna slabost 
Petrine poezije je, da ne raste 
na poljih pristne izkušnje, zato 
tudi ne rojeva ne dorečenih 
metafor ne izrazitega pesniške
ga jezika. Vsekakor pa avtori
ci ne manjka volje do pesnje
nja, prav to pa obeta, da bo 
najverjetneje premagala pasti, 
ki se jim žal v tej knjigi ni og
nila. Ne želimo ji, da bi padla 
s pegaza, četudi ga je nekoli
ko nerodno zajezdila. In s tem 
namenom je napisanih tudi 
teh nekaj besed.

MILAN MARKELJ

Španska palma še na Koroškem
V

V Galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu so odprli razstavo slik, risb in grafik 
likovnega ustvarjalca Branka Suhyja - TVetja postavitev cikla Španska palma

SLOVENJ GRADEC - V Galeriji likovnih umetnosti so v petek, 20. 
februarja, zvečer odprli razstavo slik, risb in grafik prof. Branka Su- 
hyja iz cikla Španska palma, ki sojo skupaj z Obalnimi galerijami iz 
Pirana lani zasnovali v kostanjeviški Galeriji Božidarja Jakca. Na 
razstavi, kije doslej obiskala že tudi Zagreb in sojo v Slovenj Gradcu 
postavili v vseh galerijskih prostorih, je predstavljen obsežen izbor 92 
del iz celotnega cikla.

la v ospredje bolj slikarski del 
razstave. V Slovenj Gradcu je po
stavitev še bolj zračna in omogoča 
boljše komuniciranje s posamez
nim likovnim delom. S slovenjgra
ško postavitvijo se projekt tudi 
zaključuje.

Slike, risbe in grafike cikla 
Španske palme so nastajale v letih 
1994 do 1997 kot odmev na doži
veto poletje v Španiji. V celoti 
vzeto gre za novo obdobje v sli
karjevem ustvarjanju. Iz cikla veje 
nov svet, nova govorica, moč in 
energija. Čeprav so bila v Kosta
njevici, Piranu, Kopru, Zagrebu 
in Slovenj Gradcu na ogled ista 
dela, pa vendar lahko govorimo o 
štirih različnih obrazih iste podo

be. V Piranu so zaživeli veliki for
mati, do izraza je prišel medite
ranski naboj, v Kostanjevicije je 
postavitev omogočila predstavitev 
risbe, cerkev sama s svojo arhitek
turo in zgodovinskim nabojem je 
sprejela in zaživela s koloritom 
platen različničnih formatov in jih 
povezala v svojevrstno zgodbo, v 
zagrebškem Muzeju za umetnost 
in obrt pa smo videli povsem 
drugačno postavitev, ki je postavi-

Ob razstavi je izšel tudi obsežen 
katalog, za katerega so napisali 
besedila Andrej Medved, dr. 
Konrad Oberhuber, Victoria 
Martino in Igor Zidič.

B. BOŽIČ

“OKO” RAZSTAVLJA 
V ZAGREBU

ZAGREB - Društvo likovnikov 
Krško Oko je v sredo, 18. februar
ja, pripravilo svojo prvo od treh za 
letos načrtovanih likovnih razstav v 
Zagrebu. Na povabilo hrvaškega 
likovnega društva Spektar so jo 
odprli v galeriji Dobri dol. Razsta
vo je odprla svetovalka slovenskega 
veleposlanika na Hrvaškem Alenka 
Vipotnik - Kopanja, društvo Oko pa 
je predstavila njegova predsednica 
Blandina Markovič. V kulturnem 
programu so nastopili člani Rožen- 
kravta in citrarka Jasmina Levičar.

Zaigrali bodo Partljiča
Po dveh letih mirnopeški igralci spet na odru - V nedeljo 

premiera Gospe poslančeve ■ V načrtu gostovanja

MIRNA PEČ - Po dveh letih 
prekinitve je na veselje mnogih 
domačinov spet zaživelo KUD 
Mirna Peč. Zasluge gredo pred
vsem prizadevnemu predsedni
ku društva Bogdanu Krevsu, ki 
je okrog sebe zbral nekaj starih 
in novih mlajših ljubiteljskih ig
ralcev. Od lanskega decembra 
pridno pripravljajo Partljičevo 
komedijo Gospa poslančeva, ki 
jo bodo v domačem kulturnem 
domu premierno uprizorili v 
nedeljo, 1. marca, ob 15. uri.

“Gledališka dejavnost ima tu 
kar lepo zgodovino, saj so igre 
uprizarjali še pred vojno, zad
njih dvajset let pa neprekinje
no. Zato bi bilo škoda, da bi vse 
zamrlo, saj se v kraju ne doga
ja veliko,” je povedal Krevs, ki 
tudi sam igra že dvajset let. 
Najtežje je bilo priti do režiser
ja, zato so zelo hvaležni Staši 
Vovk iz ZKD Novo mesto, da je 
prevzela to nalogo. “Lepo je 
delati z njimi, saj so zelo zag
nani in imajo veselje. Toda 
zaradi prezaposlenosti upam, 
da bodo za naprej našli druge
ga režiserja,” je povedala na eni 
izmed vaj. Za kostume, sceno 
in podobno bodo igralci (v eki

pi jih je enajst) poskrbeli sami 
in s pomočjo sponzorjev, želijo 
pa, da bi jim v prihodnje s 
pomočjo krajevne skupnosti 
uspelo v kulturnem domu pre-1 
urediti in posodobiti oder, za-‘ 
štor in razsvetljavo.

S Partljičevo Gospo poslan
čevo nameravajo gostovati še1

Bogdan Krevs

po drugih dolenjskih krajih, v 
čast pa jim je, da si bo igro na 
premieri ogledal tudi njen pisec 
Tone Partljič.

L. M.

v

Ze s prvencem zrel pisec

ŽE DRUGA IGRA V ŠENTJERNEJU - Ljubiteljski režiser in igralec Ciril 
Progar (sedi za mizo) v krogu šentjernejskih gledaliških navdušencev med 
vajami za novo gledališko predstavo.

Večer z mladim pisateljem Alešem Čarom v brežiški 
knjižnici - Nagrajeni roman Igra angelov in netopirjev

Odrske deske ne samevajo
Dramska skupina Šentjernej je pripravila gledališko 
predstavo - Premiera Partljičeve komedije to soboto

VIOLINSKI KONCERT 
MAJE BEVC

NOVO MESTO - V torek, 3. 
marca, bo ob 19. uri v dvorani glas
bene šole Marjana Kozine violinski 
koncert, na katerem se bo pred
stavila violinistka, dijakinja 4. letni
ka Srednje glasbene šole Ljubljana, 
Maja Bevc iz Novega mesta. Ob 
klavirski spremljavi bo odigrala 
skladbe J. S. Bacha, I. Dvojrina, G. 
Thrtinija, L. M. Škerjanca, L. van 
Beethovna in P. de Sarasate.

ŠENTJERNEJ - Skoraj tri 
desetletja v Šentjerneju ni bilo na 
odru nobene ljubiteljske gledali
ške predstave, ki bi jo postavili 
domačini sami. Lani je končno le 
prišel konec dolgotrajne gledali
ške suše in domači šentjernejski 
oder je zaživel. Na pobudo Cirila 
Progarja, izkušenega ljubitelj
skega igralca, ki se je preselil v ta 
krai, so ustanovili dramsko skupi
no Šentjernej in postavili na oder 
Partljičevo komedijo Ščuke pa ni. 
Predstava je bila deležna velikega 
zanimanja, kar je šentjernejskim 
gledališčnikom dalo novih moči in 
pripravili so novo igro, ki bo pre
miero dočakala to soboto.

“Lotili smo se komedije “Poli
tika, ljubezen moja” izpod pere
sa Toneta Partljiča. Gre za precej 
bolj zahtevno delo, kot je bilo lan
sko,” pravi Ciril Progar, režiser in 
glavni igralec. “Kot mi je znano, 
se te komedije še ni lotilo nobeno 
ljubiteljsko gledališče. Upam, da 
nam bo uspelo predstavo v redu 
izpeljati.”

To upanje s Progarjem deli vsa 
skupina ljubiteljskih gledališčni
kov, ki so se zbrali ob tej pred
stavi. Ni jih malo, saj je igralcev in 
ostalih, brez katerih ni gledališke 
predstave, več kot dvajset. Zveči
ne gre za mlade. Z vajami so 
začeli lani novembra, imeli pa so

jih predvsem ob koncu tedna, ko 
se mladi vrnejo v domači kraj iz 
šol v drugih krajih. Kot je pou
daril Progar, so vse, od scene do 
mask, pripravili sami, ves čas pa 
jim trdno stoji ob strani občina, 
med več podporniki pa jim je še 
posebno prav prišla pomoč Novo- 
lesa iz Straže.

To soboto, 28. februarja, ob 20. 
uri bodo Ciril Progar, Eli Kušljan, 
Tanja Ferkolj, Sabina Topolovec, 
Branka Štefanič, Marko Gorenc, 
Renata Jankovič, Rezka Šuštaršič 
in drugi Šentjernejčani, ki jim v 
žilah utripa teatrska kri, pokaza
li, kaj zmorejo na odru. Že to, da 
so poskrbeli, da domače odrske 
deske niso prazne, je veliko in 
pohvale vredno.

M. MARKELJ

BREŽICE - V tukajšnji knjiž
nici so minuli četrtek, 19. febru
arja, zvečer pripravili še eno zani
mivo srečanje s sodobno sloven
sko literaturo. Tokrat se je knjiž
ničar Drago Pirman pogovarjal z 
mladim obetavnim pisateljem 
Alešem Čarom, ki je s svojim ro
manom Igra angelov in netopirjev 
lani pritegnil precejšnjo pozor
nost javnosti, za svoje delo pa je 
na slovenskem knjižnem sejmu 
prejel tudi nagrado za najboljši 
knjižni prvenec, izdan v obdobju 
1995 - 1997. Roman je izšel v 
knjižni zbirki Beletrina, ki jo izda
ja Študentska založba pri Štu
dentski organizaciji Univerze v 
Ljubljani.

Glavni junak zajetnega romana 
mladega avtorja je duhovnik 
Faus, ki ga iz mirnega, duhovno
sti posvečenega življenja, stanja 
nekakšne moralne in družbene 
nedolžnosti, po prihodu v urbano 
okolje iztrga femme fatale Nasja 
ter ga potegne v krog izgubljenih 
kreatur, zapletenih v vezi spolno
sti, alkohola in drog. Pisatelj 
dogajanje zapisuje skozi optiko 
več oseb, kar daje njegovemu 
pisanju poseben mik in pripove

di potrebno napetost. Zanimivo 
je, da je že po izidu knjige v pi
sateljevem rojstnem kraju Idriji 
izbruhnil škandal, šlo je za vple
tenost nekega duhovnika v pedo-

Aleš Čar med pogovorom v Knjiž
nici Brežice

!----

Venetova ljubezen v lesu
V prostorih gradu Otočec so odprli razstavo kipov, 
ki jih Peter Vene ustvarja iz lesa stoletja starih vrb
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OD MASK DO POSOD - Med zimskimi šolskimi počitnicami je Knjižnica 
Mirana Jarca pripravila brezplačne počitniške likovne delavnice, ki so 
potekale ves prejšnji teden od ponedeljka do petka pod vodstvom Nataše 
Franko. Pr\ a dva dneva so otroci oblikovali najrazličnejše pustne maske, 
naslednje tri dni pa jih je Frankova učila osnov oblikovanja gline in po
sodja na način, kot so ga uporabljali pred izumom lončarskega vretena. 
Na sliki: otroci izdelujejo pustne maske s pomočjo napihnjenih balončkov. 
(Foto: M. Markelj)

OTOČEC - Samouki sevni- 
ški kipar Peter Vene, ki se na 
likovni sceni pojavlja že od leta 
1966, je pripravil obsežen izbor 
svojih novejših lesenih skulptur 
in jih razstavil v prostorih gradu 
Otočec, kjer so na ogled go
stom že nekaj časa, slavnostno 
otvoritev pa je razstava, imeno
vana Ljubezen v lesu, dočakala 
šele minuli petek, 20. februar
ja. Po nagovoru kulturnega ani
matorja Jožeta Torija je na 
otvoritvi o avtorju in njegovem 
delu govoril akademski slikar 
Alojz Konec, v kulturnem pro
gramu pa je nastopil trobilni 
kvintet ljubljanske srednje glas
bene šole.

Kipar Vene je s svojimi lese
nimi skulpturami začasno opre
mil hodnike pritličja in dveh 
nadstropij otoškega gradu. V 
tem starinskem okolju naj bi 
kipi polneje zaživeli, obiskoval
cu pa bi hkrati govorila grajska 
arhitektura in kiparska dela, ki 
jih avtor ustvarja iz več stoletij 
starih vrb, topolov in lip. Širom 
naše dežele izbira ostarele in od 
zoba časa izvotljena drevesa, ki 
padajo pri melioracijah in dru
gih posegih v prostor. Naravna

oblika posameznih kosov mu 
služi kot navdih in spodbuda, 
da iz nje neposredno, brez 
študijskih risb s kiparjenjem 
izvleče nove oblike, ki spomi
njajo na človeško ali kakšno 
drugo živo obliko. Zanimiva 
posebnost v Venetovem ki-

r f

Peter Vene ob eni od svojih stva
ritev na razstavi v gradu Otočec.

parstvu so stvaritve organo- 
morfnih oblik, ki lahko služijo 
tudi kot uporabni predmeti, 
mize ali stoli, in pa uporaba 
starih postopkov pozlate neka
terih njegovih lesenih skulptur.

MiM

filijo, kar je sprožilo ugibanja, ali 
je pisatelj že prej vedel za to in 
afero v literarni obliki napovedal. 
Seveda je šlo za popolno naključ
je, kot je pisatelj med pogovorom 
zatrdil, saj je pred pisanjem izbi
ral, ali naj bo junak romana poli
tik ali duhovnik, za slednjega pa 
se je odločil, ker je bila tako pot 
navzdol še bolj izrazita. Čar se je 
na živahno povpraševanje vodite
lja pogovara razgovoril še o svoji 
ljubezni do glasbe, navdušenju za 
branje in o svojem razumevanju 
literature.

M. MARKELJ

DAN DOLENJSKEGA 
MUZEJA

NOVO MESTO - V nedeljo, 1. 
marca, ki je tradicionalni dan Do
lenjskega muzeja, bo muzej odprt 
od 9. do 15. ure. V tem času si bo 
mogoče ogledati vse muzejske zbir
ke in razstave brez vstopnine. Ves 
prihodnji teden bo v muzejski spre
jemnici mogoče kupiti razglednice 
in drugo gradivo po zelo znižanih 
cenah.

STROKOVNO
PREDAVANJE

NOVO MESTO - V veliki čitani- 
ci knjižnice Mirana Jarca je bilo 
minuli petek, 20. februarja, stro
kovno predavanje o načrtovanju 
sodobnih knjižnic kot informacij
skih centrov. Predaval je Rajko 
Slokar, ravnatelj Goriške knjižnice 
Franceta Bevka. Predstavil je izkuš
nje s strokovnega izpopolnjevanja v 
Veliki Britaniji in Nemčiji.

IRENA CELIC V LUNI
NOVO MESTO - V galeriji l.una

bodo danes, 26. februarja, ob 19. uri 
odprli razstavo fotografij slikarskih 
del likovne ustvarjalke Irene Celič.

Gosta revije Janez Zorko 
in Slavka Ložar

Prva letošnja 
številka Rasti

NOVO MESTO - Te dni je 
med naročnike in bralce pri
šla prva letošnja številka 
Rasti, revije za literaturo, 
kulturo in družbena vpraša
nja. Ker bo poslej izhajala 
dvomesečno, je izšla v enoj
nem obsegu in nekoliko pre
oblikovana, ohranila pa je 
preizkušeno vsebinsko zas
novo.

Revija ima tokrat dva go
sta: v tujini živečega in uve
ljavljenega kiparja Janeza 
Zorka, o katerem sta krajša 
zapisa prispevala Monique 
Cazeaux in njegov osebni 
prijatelj Rudi Stopar, ter 
nekdanjo muzejsko delavko 
Slavko Ložar, s katero se je 
pogovarjala Ivica Križ. Seve
da je likovna oprema v zna
menju Zorkovega kiparstva.

Za ljubitelje leposlovja re
vija prinaša pesmi in prozo 
domačih ustvarjalcev: Mar
jance Hočevar, Ivana Gre
gorčiča, Helene Crček, Ur
ške Henigman, Andreja Lut
mana, Anice Zidar in Irme 
Plajnšek ter prevod izbranih 
pesmi Felipa Alfauja. Kar 
dva prispevka sta posvečena 
150-letnici prve odrske upri
zoritve Linhartovega Matič
ka v Novem mestu, napisala 
sta ju Miloš Jakopec in Stane 
Granda. Natalija Petakovič 
piše o jezikovnih in zgodo
vinskih posebnostih Damlja, 
Mitja Simič o zgodovinskih 
parkih in vrtovih na Dolenj
skem, Janez Kolenc pa kritič
no razmišlja o civilizaciji in 
umetnosti. V razdelku, na
menjenem družbenim vpra
šanjem, sta objavljena zani
miva prispevka Arturja Šter
na o evoluciji kulture in 
Franca Trčka o virtualnem 
Novem mestu, v Rastoči knji
gi pa Marko Koščak piše o 
projektu Po poteh dediščine 
Dolenjske in Bele krajine, 
Samo Pahor pa o možnostih 
gozdnega turizma.

Poleg uveljavljenih pri
spevkov za dolenjski biograf
ski leksikon, ki jih pripravlja 
Karel Bačer, in kronike kul
turnih dogodkov, ki jo zapi
suje Lidija Murn, je v zad
njem delu revije objavljenih 
še več krajših prispevkov: 
Zdenko Picelj piše o razstavi 
Kapiteljska njiva, Drago 
Gradišek o glasbenem živ
ljenju v krški občini, Karoli
na Vogelj Stopar o pianistič
nem kongresu, Jože Perše o 
tridesetletnici Trdinove poti, 
Franci Šali pa o novostih 
Dolenjske založbe.
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PIL BO - Pred časom se je v 
Gornjem Gradišču mudil nekdo, ki 
je bil očitno zelo žejen, celo tako 
zelo, da je vlomil v vikend hišico 
lastnika R. J. iz Ljubljane ter odne
sel liter viskija in 12 steklenic piva. 
Kdaj je bil tat na delu, ni natančno 
znano, saj lastnika ni bilo pri viken
du od 21. januarja do 18. februarja.

PO DRVA KAR V TUJ V GOZD 
I • Med 15. januarjem in 16. februar

jem je nekdo v gozdu v bližini Žvirč 
Posekal okoli 25 hrastov in jih 
odpeljal neznano kam. S tem je last
nico T. B. iz Ambrusa oškodoval za 
milijon tolarjev.

OB RADIO - V noči na 17. feb- 
j ntar je nekdo na parkirišču pri že- 

g lezniški postaji v Dolnjih Praprečah 
vlomil v osebni avto ter ukradel av- 

" Joradio znamke Blaupunkt. S tem je 
lastnico A. G. z Malega Vidma 
oškodoval za 20 tisočakov.

S 3,3 PROMILA ZA 
VOLANOM

ŠENTJERNEJ - V soboto, 14. 
februarja, ob 3.15 je 34-letni B. K. 
tz Šentjerneja vozil osebni avto z 
Otočca proti Dragi. Policisti so ga 
na Otočcu ustavili, alkotest pa je 
pokazal kar 3,3 promila alkohola v 
izdihnjenem zraku. Policisti so mu 
odvzeli vozniško dovoljenje in mu 
prepovedali nadaljnjo vožnjo. 
Zagovarjati se bo moral pred sod
nikom za prekrške.

Odnos do živali 
bo opredeljeval 
poseben zakon
Zagrožene visoke kazni

Slovenija je zaradi slabega in 
pogosto surovega ravnanja z 
živalmi med razvitimi državami v 
slabi luči. Znani so primeri, da 
tuje televizije vrtijo dokumen
tarne filme, ki prikazujejo ravna
nje z živalmi pri nas, hkrati pa 
ponekod v tujini tiskajo letake s 

oživi, naj turisti ne obiskujejo 
lovenije, ker tam surovo ravna

jo z živalmi. Zato bi bil že zadnji 
čas, da dobimo zakon o varstvu 
živali pred mučenjem, saj je pri 
nas zaradi pomanjkljivih predpi
sov varstvo živali pred mučenjem 
zelo slabo obdelano. Predlog za
kona sta poslanca Zmago Jelinčič 
in Polonca Dobrajc vložila že leta 
1994, ker pa postopek še ni kon
čanje poslanec Pavel Rupar sre
di februarja letos predložil ome
njeni zakon v hitri postopek.

Za kršilce zakona so predivi- 
dene visoke kazni, nov vir dohod
ka pa naj bi bil tudi poseben od 1- 
do 5-odstotni (ali se višji) davek 
za vse, ki trgujejo in imajo koristi 
od živali. Iz izrečenih kazni in 
navedenih davkov naj bi gradili in 
vzdrževali vsaj 5 regijskih zavetišč 
za zavržene živali.

T. G.
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V HIŠO
ŽUŽEMBERK - V soboto, 

21. februarja, pet minut pred 
deseto zvečer je 57-letni Jože 
Hrovat iz Zalisca na Kebri 
vozil osebni avto po lokalni 
cesti Žužemberk - Radohova 
vas. V križišče je pripeljul z 
neprimerno hitrostjo, in ker 
je s podvozjem podrsal po 
vozišču, gaje dvignilo v zrak, 
nato pa je silovito trčil v 
vogal stanovanjske hiše. V 
nesreči seje voznik lažje 
poškodoval, sopotnik 62-let- 
ni Tone Juklič iz Zalisca pa 
je zaradi hudih poškodb na 
kraju nezgode umrl.

DO KDAJ PO RAZBITI 
CESTI?

RIBNICA - Država je v svojem 
nacionalnem programu obnove in 
gradnje novih cest pozabila na lju
di južno od Ljubljane. Magistralko 
M-6 od Škofljice do Broda na Kol
pi so zgradili leta 1962, zdaj pa je 
skoraj že pretesna za potniški, kaj 
šele tovorni promet. Razen vse 
pogostejših policijskih patrulj in 
zased na ovinkasti cesti ni videti 
kakšne druge državne “pomoči”. 
Vozniki radarjev ne potrebujejo na 
vsakem ovinku, saj so zaradi njih 
samo zbegani. Večkrat se namreč 
zgodi, da po prehodu radarske kon
trole vozniki močno pritisnejo na 
plin in zapeljejo s ceste. Glede na 
že sprejeto strategijo približevanja 
Evropi tudi po novih cestah se bodo 
morali šoferji na potovanju po 
Dolenjski še več let prilagajati 
razmeram na njej, predvsem pa 
imeti v glavi stari izrek, “da se po
časi najdlje pride ”, tudi v Evropo.

GASIJO ŽE 50 LET
KOČEVJE - Člani prostovolj

nega gasilskega društva Lesne in
dustrije LIK Kočevje so na obč
nem zboru ugotovili, da se je po
žarna varnost v tem podjetju po 
zaslugi gasilcev in zaposlenih zelo 
izboljšala. Imeli so le en manjši 
požar, sicer pa ti gasilci sodeluje
jo tudi pri akcijah zunaj svojega 
požarnega okoliša. Mnogo so sto
rili za preventivo, izobraževanje, 
tekmovanja in še kaj. Društvo je 
bilo ustanovljeno pred petimi 
desetletji, takrat kot kočevska les
na industrija, tako da bodo jubilej 
proslavili skupaj s podjetjem. 
Občnega zbora se je udeležil tudi 
glavni direktor holdinga LIK Ja
nez Zalar.

Marihuano gojijo tudi upokojenci
Vse več mladoletniške kriminalitete in mamil ■ Tako malo žrtev posavske ceste že dolgo 

niso zahtevale ■ Zoper starše vložili 7 ovadb zaradi zanemarjanja otrok

GASILCI OBČINE ŠENTJERNEJ ZBOROVALI - Od 10. januarja do 
14. februarja so v občini Šentjernej vsak vikend potekali občni zbori pro
stovoljnih gasilskih durštev, ki jih je v občini kar 10. Poleg rednih tem je 
bilo veliko govora tudi o sodelovanju z Gasilsko zvezo Novo mesto, s katero 
se vsako leto sklene aneks k obstoječi pogodbi. Govorili so tudi o opera
tivnih gasilskih enotah, imenovanih od občine in potrjenih od ministrska 
za obrambo, delovale pa bodo v sistemu zaščite in reševanja pri CZ občine. 
V letošnjem letu se bo pri občinskem gasilskem poveljstvu začelo 
izobraževanje za 40 nižjih gasilskih častnikov. (Foto: M. Hočevar)

LETOS BODO PRAZNOVALI 110-LETNICO - Zbrane žužemberške 
gasilce sp že ob začetku letnega občnega zbora prostovoljnega gasilskega 
društva Žužemberk presenetile žene in dekleta v narodnih nošah. “To je le 
uvod v visoki jubilej, ki ga praznuje društvo,” je dejal predsednik 
turističnega društva Suha krajina Vlado Kostevc. Gasilci so bili z delom v 
preteklem letu zadovoljni. Gasilce bo tudi v naslednjem 5-letnem obdob
ju vodil upravni odbor pod predsedstvom Marka Zajca, tajnika Slavka 
Setničarja, poveljnika Jožeta Papeža in podpoveljnika Marjana Bendeta. 
Zbrane sta pozdravila tudi član GZ Novo mesto Janez Gornik in pred
sednik KS Žužemberk ter sektorski poveljnik Franc Škufca. (Foto: S. Mir
tič)

MAJHNO DRUŠTVO Z VELIKIMI NALOGAMI - Gasilci in gasilke 
PGD Reber pri Žužemberku so v soboto, 21. februarja, ocenili delo v pre
teklem letu in začrtali nove naloge. Lani so praznovali 60-letnico društva 
in se udeležili ostalih aktivnosti v občini. Ogromno prostovoljnih ur so 
vložili v prizidek in stolp, uredili pa so tudi okolico in obnovili fasado. Letos 
jih čaka popravilo strehe, nabaviti morajo novo opremo, posvetili pa se 
bodo tudi preventivi in usposabljanju članov ter tekmovalnih desetin. (Foto: 
S. Mirtič)

“Otvoritev šole bi bila nevarna”
Svet KS Zakot-Bukošek v Brežicah z vsemi sredstvi proti premajhni prometni varnosti ob novi 
Srednji ekonomski šoli ■ Odprta šola in zaprta cesta • So preveč plačali na nepravem koncu?

KRŠKO - Če gre verjeti statistiki, so prebivalci občin Krško, Sevni
ca in Brežice lani živeli varneje: bilo je manj kaznivih dejanj, večja je 
bila raziskanost le-teh, medtem ko so ceste v Posavju zahtevale “le” 
15 življenj, kar je najmanj od leta 1980, odkar na UNZ spremljajo te 
podatke. A zaskrbljujoča je mladoletniška kriminaliteta, ki seje lani 
v Sloveniji prav v teh krajih najbolj povečala, skrb pa vzbuja tudi vse 
več mamil, čeprav je polistom in kriminalistom iz UNZ Krško zadnje 
čase uspelo raziskati nekaj večjih zadev in prijeli skupino preproda
jalcev.

Kot je povedal načelnik UNZ 
Krško Rajmund Veber, seje lani 
na cestah v Posavju sicer zgodilo

Rajmund Veber

več prometnih nesreč kot v letu 
prej, a posledice so bile milejše, 
predvsem pri smrtnih žrtvah. 
Ceste v Posavju so v 18 letih

POŽARI TUDI ZARADI 
NEZNANJA

GROSUPLJE - Minuli regijski 
posvet predstavnic gasilk Posavja, 
Dolenjske, Bele krajine in ljub
ljanskega območja je pokazal, da 
se vedno več deklet vključuje v 
gasilsko organizacijo. Ugotovile 
so, da prav gasilke veliko prispe
vajo k zmanjšanju požarov in 
ostalih nezgod, ker delujejo pre
ventivno. Sklenile so, da se bodo 
letos udeležile državnega in osta
lih tekmovanj. V pripravah na 
gasilski kongres, ki bo maja v 
Sežani, bodo ob sodelovanju zvez 
in društev storile še več za vklju
čitev novih članic. Zavzele so se, 
da je potrebno ljudi še bolj osve
stiti o požarni ogroženosti in osta
lih nezgodah.

V. D.

zahtevale že 536 smrtnih žrtev, 
največ v letu 1989, ko je v promet
nih nesrečah umrlo 57 ljudi. Kljub 
zadovoljivim rezultatom promet
ne varnosti je pomembno dejstvo, 
da bi bilo v Posavju po evropskem 
povprečju smrtnih žrtev na 10 
tisoč ljudi še sprejemljivo število 
11 žrtev. Magistralna cesta Ml na 
33 kilometrih lani ni zahtevala 
življenj.

UNZ Krško je lani zabeležila 
največji padec kriminalitete v Slo
veniji, predvsem na račun zmanj
šanega števila vlomov in goljufij. 
A negativni trendi se nadaljujejo 
na področju trgovine z mamili. 
Opazen je porast uživalcev mamil 
kot tudi preprodajalcev, ta prob
lematika pa se iz mestnih središč 
širi po vsej regiji.

UNZ Krško je na tem področju 
okrepila dejavnost, kar se kaže v 
več kot podvojenem povečanju 
števila podanih kazenskih ovadb. 
Povečala se je uporaba trdih drog, 
predvsem heroina, skrb zbujajoča 
pa je poraba raznih sintetičnih 
mamil, ki jih mladi uživajo na 
raznih hišnih zabavah. Večina 
sintetičnih mamil prihaja iz tuji
ne, predvsem Nizozemske. Na 
trgu se je pojavila tudi marihua
na, imenovana “skank”, ki je 
pridelana na Nizozemskem. Sicer 
pa je večja količina marihuane

pridelana na našem območju, kjer 
so podnebni pogoji dobri, mari
huane pa ne pridelujejo le užival
ci, pač pa celo starejši, seveda 
izključno za prodajo.

T. GAZVODA

MEJA VSE BOLJ 
OBLEGANA

KRŠKO - Na mejnih prehodih 
z republiko Hrvaško na območju 
UNZ Krško je bilo lani za dobro 
desetino več prometa kot leto 
prej. Mejo je prestopilo skoraj 11 
milijonov potnikov. Delež to
vornega prometa se iz leta v leto 
veča, vse več prometa pa je tudi 
na mejnih prehodih Rigonce in 
Dobova, kjer je zaradi neustrezne 
infrasturukture in gostejšega 
prometa vse več težav.

VINJENI KOLESAR
NOVO MESTO - Policisti so 

pred časom ustavili 39-letnega 
kolesarja B. B. iz Brezjega, ki je 
napihal kar 4,13 promila alko
hola.

113 ZA INTERVENCIJE
KRŠKO - Telefon s številko 

policije 113 na UNZ Krško je lani 
zazvonil kar okoli 34-tisočkrat. 
Med njimi je bilo le 4.000 inter
vencijskih, ki so zahtevali takojš
nje posredovanje policije zaradi 
prometnih nesreč, kršenja javne
ga reda in miru, mejnih zadev, ile
galcev in podobnega. Policisti še 
vedno opažajo, da občani to šte
vilko pomoči pogosto pokličejo za 
ostale nenujne zadeve pa tudi 
zaradi provokacij in napak.

BREŽICE - Srednja ekonomska šola Brežice, ki jo bodo po vsem 
sodeč, zgradili kmalu, dviguje val nezadovoljstva. Svet brežiške 
KS Zakot-Bukošek je po eni svojih zadnjih sej sporočil, da se bo 
boril z vsemi sredstvi, da bodo pristojni poskrbeli za prometno 
varnost pri omenjeni šoli.

Po besedah Ladislava Roži
ča, predsednika sveta KS Za
kot-Bukošek, najvišji organ te 
KS zgroženo ugotavlja, da in
vestitor ob otvoritvi šole ne 
namerava zagotoviti prometne 
varnosti. Študije, ki razlagajo 
bodoči avtobusni promet po 
naselju Trnje in šolske poti na 
tem območju, ki so jih pred
stavili krajevni skupnosti, so po 
Rožičevih besedah milo rečeno 
neresne. O vsem tem je krajev
na skupnost že napisala nekaj 
obvestil in opozorilnih pisem, 
vendar je nočejo slišati. “Če se 
bodo pristojni tako obnašali 
tudi naprej in bodo šolo odprli 
brez urejenega prometa, bomo 
zaprli na dan otvoritve in tudi 
še potem cesto Brežice-Bizelj- 
sko,” je neizprosen predsednik 
krajevne skupnosti, ki ima za 
seboj nedvomno veliko pod
poro prebivalcev, zlasti stano
valcev zelo gosto naseljene so
seske Trnje.

Pred gradnjo šole so obljub

ljali domačinom več zadev za 
varnejši promet, med drugim 
pločnik od šole do križišča s 
Cesto svobode po šolski strani 
in semaforizirano križišče Bi
zeljske ceste s Prežihovo ulico. 
Vsega tega do otvoritve šole, po 
vsem sodeč, ne bo, tako kot se 
bo slavnostno odpiranje šole 
stavbe zgodilo očitno tudi brez 
obljubljene ceste z nadvozom, 
ki naj bi šolo povezovala z 
bližnjo avtobusno postajo.

Ob takih bistvenih pomank- 
ljivostih se bo otvoritve nove 
ekonomske šole držalo malce 
grenkobe in nelogodja. Svet KS 
Zakot-Bukošek namreč ne mis
li spustiti prsta, kritično uperje
nega na vse, ki bi lahko razvoz
lali omenjeni prometni vozel 
pri šoli. Ali krajevna skupnost 
nima prav, ko neomajno vztra
ja pri trditvi, da bo odgovoren 
za nesrečo tisti v občini ali v 
državi, ki bo po uradni dolžno
sti dal odpreti brežiško šolo, ne 
da bi pred tem zagotovili varno

pot pešcem in avtomobilistom?
Ob dejstvu, da opisane neu

rejene prometne razmere po
menijo igračkanje s človeškimi 
življenji, a tudi z zaupanjem 
državljanov, se mnogi v Breži
cah sprašujejo, ali je za zahte
vani pločnik, semafor in drugo, 
kar še manjka za varnejši pro
met na omenjenem območju, 
zmanjkalo denarja. Če ga je 
zmanjkalo, so mogoče po nepo
trebnem preplačali parcele, 
kjer stoji šola?

M. LUZAR

Ladislav Rožič

po dolenjski 
deželi

• Opojnosti alkoholnih hla
pov ne poznajo le odrasli, če 
verjamete ali ne, celo osnov
nošolci. S takšnim primerom 
so se pred dnevi prvič v tako 
hudi obliki soočili v osnovni 
šoli Šentjernej. Učenec 8. 
razreda je od doma prinesel 
žganje, ga spravil v kolesarni
co, kmalu ob začetku pouka 
pa se je spravil k pitju. Okus 
pijače je izboljšal s sladkor
jem, spil pa je je toliko, da mu 
je v hipu postalo slabo. Z 
rešilcem so ga odpeljali v 
novomeško bolnišnico, kjer 
so mu morali zaradi hude 
zastrupitve izprazniti želodec.
• Slovenija je resda majhna 
in kaj lahko se zgodi, da se 
naenkrat znajdeš na tujem 
ozemlju. A to se ne dogaja le 
slovenskim obveščevalcem. 
Podoben primer se je zgodil 
tudi v krški občini, ko je to
vornjak krškega trgovskega 
podjetja, naložen s pohišt
vom, iskal nekaj kupcev v 
vaseh nad Kostanjevico ozi
roma Podbočjem, šel pa je 
skozi Prušnjo vas, kjer del 
ceste že tako ali tako poteka 
po hrvaškem ozemlju. To si
cer ne bi bilo nič hudega, če 
ne bi šofer zgrešil odcepa in se 
odpeljal v notranjost Hrvaške 
- r’ objem tamkajšnjih polici
stov, ki ob tovornjaku, pol
nem robe, niso stali križem- 
rok in Slovence “velikoduš
no" sprejeli v Jaški. Kaj se je 
tam dogajalo s tovornjakom, 
šoferjem in pohištvom ter 
morebitno kaznijo sicer ni 
znano, po neuradnih podat
kih pa naj bi roba že bila v 
Krškem, nanjo pa so kupci v 
ponedeljek še čakali. Jeza 
zaradi višje sile ni lutda.

ZAKAJ SO 
POGINILE RIBE?
SEVNICA - V sredo, 18. 

februarja, okoli pol desete 
dopoldne je ribič na mostu 
za pešce čez Savo opazil, da 
so v reki ribe začele skakati 
iz vode, nekaj minut za tem 
pa so že poginjale. Policisti 
in inšpektor za okolje, ki so
prišli na kraj, so ugotovili, 
daje do pogina prišlo pri iz
toku kanalizacije v Savo. 
Voda je imela vonj po kislem. 
Ribič je nabral kakšnih 30 
kilogramov mrtvih rib. Ko 
bo opravljena analiza vode, 
bo znan vzrok pogina, jasno 
pa bo tudi, kateri objekt je 
povzročil onesnaženje Save.

PIVSKI PRVAKI
KRŠKO - Slovenci smo 

znani po tem, da radi vinjeni 
sedemo za volan, v takšnem 
stanju pa prometna nesreča ni 
daleč. Tudi v Posavju taki 
vozniki niso izjema, saj je bilo 
lani med povzročitelji kar oko
li 15 odstotkov vinjenih, med
tem ko je evropsko povprečje 
za polovico manjše. Njihova 
vinjenost je v povprečju giba
la med 1, 33promila pri nesre
čah s smrtnih izidom do 1,72 
promila pri nesrečah z lahki
mi telesnimi poškodbami. 
Letošnji januarje, kar se alko
hola v prometu tiče, še manj 
ugoden od lanskega povprečja.
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Martin Strel je zmagal v Ziirichu
Martin Strel je sezono začel v bazenu, nadaljeval pa jo bo ob Ažurni obali, v Ljubljanici 

in Sredozemlju - Njegov največji cilj je 111 km med Sicilijo in Pantellerio

KAJA V ČETRTFINALU
NOVO MESTO - Na finalnem 

turnirju odprtega prvenstva Slove
nije v tenisu za deklice do 12. leta v 
Ljubljani seje Novomeščanka Kaja 
Vukšinič uvrstila v četrtfinale, kjer 
je izgubila z Ljubljančanko Tino 
Obrez, medtem ko je Katja Bec iz
padla v drugem krogu glavnega 
turnirja.

TREBNJE - Martin Strel, pla
valni maratonec iz Mokronoga, ki je 
lani kot prvi Slovenec premagal 
Rokavski preliv in plavalno povezal 
Afriko in Evropo, je tudi letošnjo 
sezono začel uspešno. V nedeljo je 
namreč nastopil v Ziirichu na tek
movanju v 12-urnem plavanju in 
tako kot pred dvema letoma tudi 
tokrat zmagal, čeprav mu je bil 
domačin Daniel Christen ves čas tik 
za petami.

Martin je tokrat svoj rekordni izid 
izpred dveh let popravil za 1900 m, 
v 12 urah pa je preplaval 43,1 km ter 
Christena premagal za vsega 150 m. 
Med posamezniki - v Ziirichu so

POMEMBNA JE MAŠČOBA - Martin Strel se na svoje plavalne avan
ture ne pripravlja le v bazenu, ampak tudi za dobro obloženo mizo. Za 
razliko od drugih športnikov veseli Mokronožan prisega na maščobo oko
li trebuha, ki ga po njegovem mnenju varuje pred hladno vodo in je 
neizčrpen vir energije, zato se dobro zapečenega odojka ne brani. Takole 
je nadzoroval peko jagenjčkov in odojkov na gradu Mala Loka, kjer sta 
mu družbo delala kuharski mojster in potapljač novomeškega kluba za 
podvodne aktivnosti Trebanjec Jože Uhan, ki ga kot reševalec spremlja na 
skoraj vseh njegovih nastopih. (Foto: I. V.)

listu nul lunin
KOŠARKA

1. SKL, 24. kolo - UNION 
OLIMPIJA : KRKA 73:65 
(37:28); UNION OLIMPIJA: 
Kraljevič 15 (54%, 5 skokov), 
Stepania 11 (83%, 3 skoki), Tay- 
lor 10; KRKA: Plevnik 16 (60%), 
Smodiš 14 (29%, 8 skokov), Jev- 
tovič 13 (67%, 3 skoki), S. Petrov 
10 (57%), Stevič 8 (23%, 12 sko
kov), Samar 2, Stipaničev 2. 
KRAŠKI ZIDAR . KRŠKO 
95:75 (41:33); KRŠKO: Kovače
vič 12, Kozole 2, Avsenak 6, Kraj
car 19, Božič 1, Rozman 13, Boh
2, Černelič 1, Vukič 19.
Ostali izidi: Slovan : Idrija 90:59, 
Pivovarna Laško: Postojna 93:65 
(47:35), Kovinotehna Savinjska: 
Helios 89:58 (43:26), ZM Ovni: 
Pošta MB Branik 84:83.
Lestvica: 1. Union Olimpija 46, 2. 
Pivovarna Laško 45,3. Kovinoteh
na Savinjska 41,4. Krka 39,5. He
lios 36,6. Postojna 36,7. Slovan 35, 
8. ZM Ovni 35,9. Kraški zidar 33, 
10. Pošta Maribor Branik 32, 11. 
Idrija 29,12. Krško 25. Po odmoru 
zaradi nastopa državne reprezen
tance se bodo v soboto, 7. marca, 
Novomeščani doma pomerili s He
liosom, Krčani pa prav tako doma 
s Pivovarno Laško.

ROKOMET
1. SRL, moški, 14. kolo - SEVNI
CA : TREBNJE 24:29 (13:15); 
SEVNICA: Marcola, Hadžiali, 
Božič 1, Simončič 4, Povše 1, Ru- 
pret 1, Sečki 4, Lupše, Vertovšek 
10, Godec, Požek 3, Dernovšek, 
Sirk; TREBNJE: Torlo, Višček, 
Mežnaršič, Bregant 2, Papež 5, 
Radelj, Blagojevič 5, Šavrič 6, 
Stojakovič 8, Hribar, Bilbija 1, 
Ojsteršek, Žitnik, Gradišek 2. 
AFP DOBOVA : ANDOR 18:19 
(8:6); AFP DOBOVA: Denič, 
Dapo 2, Begovič 2, Simonovič 4, 
Bogovič 2, Voglar, Ocvirk 2, 
Deržič L Krajnc, Sladič 4, Škof. 
MARC ŠKOFLJICA : KRŠKO 
18:21 (13:8); KRŠKO: Iskra 3, 
German 3, Kukavica 4, D. Ur
banč 6, Čopič 4 itd.
Ostali izidi: Prevent : Gorenje 
33:27, Deimar : Slovan 31:24, 
Pivovarna Laško: Prule 67 32:20. 
Lestvica: 1. Pivovarna Laško 26,
2. Andor 20,3. Prule 67 20,4. Pre
vent 19, 5. Tfebnje 19, 6. Krško 
15,7. Gorenje 14,8. Slovan 12,9. 
AFP Dobova 9,10. MARC Škof
ljica 6, 11. Deimar 5, 12. Sevnica
3. V 15. kolu bo v soboto, 28. feb
ruarja, Krško doma igralo z AFP 
Dobovo, Trebnje v gosteh z Ve
lenjem in Sevnica prav tako v go
steh z Delmarjem.

ODBOJKA
1. A DOL, moški, 8. kolo II. delu
- SALONIT: ŽUŽEMBERK 3:0

(8,7,9); ŽUŽEMBERK: Smrke, 
Gotenc, Petkovič, Slak, Pucelj, 
Rifelj, Perko, Pečar, Brulec. 
Ostali izidi: Pomgrad : Gradis 
0:3, Bled : Olimpija 2:3, Kamnik 
: Fužinar 1:3.
Lestvica: 1. Salonit Anhovo 16,2. 
Fužinar 14,3. Gradis 12,4. Olim
pija 8,5. Pomgfad 8,6. Bled 2,7. 
Kamnik 2,8. Žužemberk 2. Žu
žemberk bo v 9. kolu 28. februar
ja igral v Mariboru z Gradisom. 
1. A DOL, ženske, 8. kolo II. dela
- KEMIPLAS KOPER : TPV 
NOVO MESTO 3:0 (4, 10, 9); 
TPV NOVO MESTO: J. Vernig, 
Petrač, Lutsiv, Koncilija, Muhič, 
Volkova, K. Vernig, Podolski, 
Smrke, Ostroveršnik.
Ostali izidi: Sobota : Infond 
Branik 0:3, Krim : ZM Ljutomer 
2:3, Marsel Ptuj: B&L Utrip Pre
bold 3:0.
Lestvica: L Infond Branik 16, 2. 
TPV Novo mesto 12,3. Kemiplas 
Koper 10, 4. ZM Ljutomer 10,5. 
Sobota 8, 6. Krim 4, Marsel Ptuj 
4, B&L Utrip Prebold 0. V na
slednjem kolu bo TPV 28. febru
arja igral v Mariboru z Infondom 
Branikom.
L B DOL, moški, 8. kolo II. dela
- HOTELI SIMONOV ZALIV 
IZOLA: KRKA NOVO MESTO 
0:3 (-12, -4, -7); KOČEVJE : 
TERMO LUBNIK 1:3 (-13, -11, 
1, -13): Lestvica: L Krka Novo 
mesto 14 (tekma manj), 2. Granit 
12... 8. Kočevje 4. V 9. kolu bo 
Krka igrala v Gosteh s Šoštanjem 
Topolšico, Kočevje pa doma s 
Hoteli Simonov zaliv Izolo.
3. DOL, zahod, moški, 16. kolo - 
MOKRONOG (prost); v nasled
njem kolu bo Mokronog, kije na 
lestvici med 9 moštvi z 10 točkami 
šesti, v soboto, 28. februarja, ig
ral doma z Logatcem.
3. DOL, zahod, ženske, 16. kolo - 
RADIO MORJE : TPV NOVO 
MESTO II 1:3; KOČEVJE (pro
sto); Lestvica: 1. Partizan Škofja 
Loka 20... 5. TPV Novo mesto 12 
itd. V naslednjem kolu se bosta 
obe dolenjski ekipi, TPV II in 
Kočevje, v soboto, 28. februarja, 
pomerili med sabo v Novem me
stu.

NAMIZNI TENIS 
1. SNTL, 14. kolo, moški - KRKA
: RADLJE 5:2 (Retelj : Kus 0:2, 
Komac : G. Nišavič 2:0, Hribar : 
Petar 2:0, Hribar - Komac: Kus - 
Petar 2:0, Kralj : G. Nišavič 2:0, 
Hribar: Kus 1:2, Komac : Petar 
2:0).
Lestvica: L Šekla Pack Preserje 
26,2. Maximarket Olimpija 24,3. 
Moravske toplice Sobota 22, 4. 
Krka 20,5. Radgona 18, 6. Mari
bor 12, 7. Vesna 8, 8. Radlje 6,9. 
Petovia 2, 10. ERA 2.

istočasno tekmovale tudi štafete - je 
nastopilo 27 plavalcev iz 14 držav. 
Večina jih tako kot Martin vseh 12 
ur ni zapustila bazena, tisti manj pri
pravljeni pa so si med plavanjem 
privoščili počitek in masažo na su
hem, kar je sicer dovoljeno. Marti
na tokrat zanj precej topla voda - 
termometer kje pokazal 25 stopinj 
C - ni motila in ves čas tekmovanja 
se je dobro počutil. Da je nasto
pil v Švici, so mu tokrat omogočili 
BTC Novo mesto, Komunala Treb
nje, Adria Airways in Japan Motors 
Mitchubishi.

Martin, ki se je povsem posvetil 
maratonskemu plavanju, se je iz 
Švice vrnil v ponedeljek, že v torek

pa si je po prvi prespani noči pri
voščil lažji trening v tivolskem ba
zenu, saj nima več veliko časa, ker 
ima letos še precej velikih načrtov. 
Meseca maja kani v petih etapah 
preplavati Ažurno obalo, kar bo 
zanj predvsem odličen trening za 
najpomembnejši letošnji podvig: 
potem ko je lani preplaval Sre
dozemsko morje med Tunizijo in 
italijanskim otokom Pantelleria, bo 
letos konec septembra poskusil pre
plavati 111 km med Sicilijo in Pan- 
tellrio. Že pred tem načrtuje v 
začetku j unija preplavati Ljubljani
co, v začetku julija pa še morje med 
Malto in Sicilijo.

I. V.

Koše kar ven iz telovadnice
Zaradi dolgov je osnovna šola Leskovec zaprla vrata 
krškemu košarkarskemu prvoligašu - Iščejo rešitev

KRŠKO - Prvo moštvo košarkar
skega kluba Krško se je še pred dve
ma letoma v finalu končnice prven
stva z Olimpijo enakovredno borilo 
celo za naslov državnega prvaka, 
letos pa je z eno samo zmago v red
nem delu prvenstva trdno na zad
njem mestu prvenstvene lestvice, 
poleg s porazi pa se ukvarja še z 
drugimi težavami. Tedanji uspeh 
krškim košarkarjem ni prinesel le 
slave, ampak tudi dolgove, nekaj na 
račun drago kupljenih igralcev, 
nekaj pa na račun nastopa v dragem 
evropskem tekmovanju za pokal 
Radivoja Korača. Od tedaj si klub ni 
več opomogel, tako da so morali od
pustiti skoraj vse plačane igralce in 
v prvi ligi igrati predvsem z doma
čimi fanti, povečini mladinci in ka
deti.

Nov šok za upravo krškega košar
karskega prvoligaša je bila prepoved 
uporabe telovadnice v osnovni šoli 
Leskovec, za kar se je osnovna šola 
odločila zaradi neplačanih računov 
iz preteklosti. Klubska blagajna je 
prazna in denar, s katerim bi klub 
šoli poravnal obveznosti, se ne da 
najti čez noč. Po besedah Draga 
Radeja, ki v košarkarskem klubu 
med drugim skrbi za odnose z jav
nostjo, bi klub rad rešil zaplet na 
drug način. Šoli ponujajo, da bi od 
kluba odkupila semafor z za rezul
tate, ki visi na steni telovadnice in je 
last košarkarjev. Tako bi na nek 
način poravnali stare dolgove, šola 
pa bi uporabo semaforja na košar
karskih in rokometnih tekmah 
zaračunavala.

Druga možnost, da bi krško ko
šarkarsko moštvo nemoteno vadilo 
naprej, je po besedah Draga Rade
ja pravilnik, s katerim občina krije 
stroške objektov za delo mladinskih 
in kadetskih ekip. Glede na to, da so 
v prvem moštvu košarkarskega klu
ba Krško le trije igralci (Krajcar, 
Vukič in Avsenak), ki niso mladinci 
ali kadeti, bi lahko njihovo vadbo 
uvrstili v delo z mladinskimi in ka
detskimi ekipami.

Če smo še pred dvema letoma 
zapisali, da krško košarkarsko mo

štvo s samimi kupljenimi igralci 
nima prav veliko zveze s Krškim, 
sedaj velja nasprotno. V Krškem je 
košarka dobila domovinsko pravico 
in domače moštvo, ki sedaj sicer še 
igra v 1. A-ligi, bi v prihodnjih se
zonah lahko uspešno nastopalo v 
drugoligaški konkurenci.

I. V.

Pa kaj, če ni medalj?
Slovenci smo svoje športnike 

na olimpijske igre v Nagano 
pospremili z velikimi upi, saj je 
bilo med 34 slovenskimi udele
ženci kar sedem takih, ki so z 
letošnjimi izidi na tekmovanjih 
za svetovni pokal napovedali, da 
njihova medalja ne bi bila prese
nečenje. Zal so si Andreja, Ur
ška, Spela, Polona, Jure, Andrej 
in Primož izbrali take športne 
panoge, pri katerih o uspehu ali 
neuspehu odloča tudi sreča. 
Zgrešen strel pri biatlonu, neugo
den veter ali brezvetrje pri smu
čarskih skokih, ledena plošča, 
zdrs ali zapet količek pri slalomu 
in veleslalomu - in sanj o meda
lji je konec. Vseh sedem je s svo
jim nastopom ali vsaj z delom 
svojega nastopa dokazalo, da od 
njih nismo zaman pričakovali 
medalje, a kot da so bili zakleti, 
nikomur ni uspelo. Žal.

Slovenska športna javnost je 
razočarana, športniki poplju
vani. Taki smo pač ljudje. Ko 
nekomu gre, ga dvigujemo med 
zvezde, ko mu spodrsne, ni vre
den nič, pozabljeno je vse, kar je 
velikega storil dotlej. Športnikov 
ne gre obsojati, saj so si želeli 
uspeha bolj kot kdorkoli drug. 
Olimpijske igre so vsaka štiri leta 
in marsikateri športnik v svojem 
življenju doživi le en olimpijski 
nastop, ki je zanj ponavadi višek

športne poti. Za ta nastop gara 
leta in leta, zato ljudje, ki njegov 
neuspešni nastop spremljajo v 
naslanjačih pred televizijskimi 
sprejemniki, nimajo pravice do 
sodbe.

Od športa dobimo le toliko, 
kolikor vanj vložimo. Vse se 
začne pri otrocih. Več kot jih 
vključimo v posamezni šport, 
večja je verjetnost, da odkrijemo 
katerega, ki je tako nadarjen, da 
bi se po dolgoletni skrbno načr
tovani vadbi lahko enakovredno 
meril z najboljšimi na svetu. Pri 
zimskih športih je v Sloveniji 
možnost izbora zelo omejena, saj 
smučarskih skakalnic, drsališč in 
smučišč, na katerih leži sneg celo 
zimo, ni za vsakim vogalom, in 
le redki otroci imajo možnost, da 
se s temi športi sploh seznanijo. 
Predvsem med alpskimi smučar
ji, ki večino treningov že od mla
dih nog opravijo na tujih smuči
ščih, pri izboru bolj kot nadar
jenost odloča debelina denarnice 
staršev. V slovenskem merilu po
vprečno uspešen desetletni smu
čar stane starše najmanj okoli 
pol milijona tolarjev in redki so, 
ki otroku tako razkošje sploh 
lahko privoščijo. Ob vsem tem so 
tri peta mesta, ki so jih naši smu
čarji dosegli v Nagonu, izjemen us
peh. Pa kaj potem, če ni medalj!

IGOR VIDMAR

Krka korajžno tudi v Tivoliju
Košarkarji novomeške Krke so poskušali presenetiti od evropske lige utrujeno Olimpijo, 

kije imela z njimi polne roke dela ■ Žoga nobenim ni hotela v koš - Aplavz poražencu

NOVO MESTO - Košarkarji Uniona Olimpije za petkovo srečanje z 
Novomeščani niso bili najbolj motivirani, saj so bili po sredini izčrpljujoči 
tekmi in uspehu v Franciji proti Pauju Ortezu precej utrujeni, a kljub temu 
so se zavedali, da si še enega spodrsljaja na domačih tleh ne smejo 
privoščiti, zato je trener Zmago Sagadin od svojih varovancev zahteval, naj 
petkovo tekmo proti Krki v Tivoliju odigrajo resno, kar seje tudi zgodilo, 
sicer bi si razpoloženi novomeški košarkarji že tokrat priborili dragoceni 
tivolski skalp.

REPREZENTANTA - Na petkovi tekmi sta Ljubljančan Jaka Danev 
(levo) in Novomeščan Simon Petrov (desno) igrala v različnih dresih, 
naslednji dan pa sta v Kranju že vadila kot člana istega moštva. Simon 
Petrov si je s sijajnimi predstavami pridobil zaupanje trenerja državne 
reprezentance Borisa Zrinskega, ki ga je poklical na priprave slovenske 
izbrane vrste za tekmo z Belgijo in Bolgarijo. Medtem ko je Jaka Danev s 
53 nastopi rekorder v sedanji reprezentanci, bi Petrov v primem nastopa 
dres članske izbrane vrste oblekel prvič. (Foto: I. Vidmar)

Primc, Brežičani in Topličani
Igor Primc na zimskem prvenstvu prvič pozimi čez 60 m - Kopica medalj brežiških 

kladivarjev na državnih prvenstvih - V dvorani za naslove tudi šprinterji in skakalci

Zimska atletska sezona se počasi končuje. Najboljše čakajo še največja 
mednarodna tekmovanja, medtem ko je večina tistih atletov, ki se niso 
uvrstili na evropsko dvoransko prvenstvo, z mislimi že pri tekmovunjih na 
odprtem. Na zadnjih domačih in mednarodnih tekmovanjih so atleti iz 
našega konca dosegli nekaj izvrstnih izidov in uvrstitev.

steroboj v Genovi, kjer sta obe osvo
jili šesto mesto.

I. V.

V petek se je na tivolski tribuni 
zbralo blizu 2000 gledalcev, med 
katerimi je bilo vsaj polovico Novo- 
meščanov, ki so večji del srečanja 
popolnoma preglasili peščico doma
čih navijačev. Košarkarji Krke so 
vedeli, da je utrujena Union Olim
pija zrela za odstrel, zato so že v 
prvih minutah zaigrali na vso moč. 
Če v vrstah Ljubljančanov ne bi bilo 
nekdanjega centra krškega Interier- 
ja Marijana Kraljeviča in Ivice 
Jurkoviča, ki jima je uspelo obdržati 
ravnotežje pod košema in zaustavi
ti dokazovanja željnega Matjaža 
Smodiša, bi se prvi polčas izšel v 
korist Novomeščanov. Obe moštvi 
sta gradili igro predvsem na pou
darku na obrambi, kar dokazuje 
boren odstotek meta - 41 odst. pri 
Ljubljančanih in 39 odst. pri Novo- 
meščanih.

V drugem polčasu sta moštvi le 
nekoliko natančneje metali na koš, 
a odstotek meta tudi na koncu ni 
presegel 50 odst. Union Olimpija je 
sicer vztrajno večala razliko, ki je 
bila največja dobre tri minute pred 
koncem, ko je znašala 14 točk, ven
dar Novomeščani niso popustili in 
so razliko do konca srečanja skoraj 
za polovico zmanjšali. Čeprav je 
zmaga ostala doma, je bil aplavz po 
končani tekmi namenjen dolenjske
mu moštvu.

__________ 1. V.

JANKO EDINI 
KASTELCA

NOVO MESTO - Na februar
skem hitropoteznem turnirju šahov
skega kluba Novo mesto je s 17 
točkami zmagal Marjan Kastelic, 
drugi je bil Robert Rudman, ki je 
zbral 13,5 točke, tretji pa Roman 
Janko, ki je sicer zbral pol točke 
manj od Rudmana, je pa edini 
premagal Kastelca. Nastopilo je 19 
šahistov.

Najboljši izid zadnjih tekmovanj 
je na državnem zimskem prvenstvu 
v metih v Kopru dosegel novomeški 
metalec diska Igor Primc, ki je prvič 
pozimi presegel mejo 60 m, natanč
neje 60,42 m. Gled na to, da na tre
ningih meče celo preko 63 m, ni 
daleč od norme za evropsko prven
stvo, kjer si obeta zanesljiv nastop v 
finalu. Toplo vreme v januarju in 
februarju mu gre zelo na roke, saj so 
treningi na domačem štadionu 
bistveno cenejši od tistih na Floridi 
ali na Kanarskih otokih.

V Kopru so dobro sezono napo
vedali tudi brežiški metalci kladiva. 
Obetavni Primož Kozmus je zmagal 
med člani in se z 59,01 m dolgim 
metom približal meji 60 m, obenem 
pa dokazal, da njegov trener Vlado 
Kevo, državni rekorder v metu 
kladiva, ne pretirava, ko pravi, daje 
s Primožem dobil naslednika, ki bo 
kmalu presegel tudi njegov rekord. 
Tretje mesto je z 49,73 m zasedel 
Primožev klubski tovariš Vernes

Mesič. Simona Kozmus je tokrat 
prvič nastopila med članicami in 
zmagala s 50,01 m dolgim metom, 
medtem ko je bila Lidija Novak s 
43,12 m druga. Brežičani so se izka
zali tudi v mlajših kategorijah, kjer 
so naslove državnih prvakov v svojih 
kategorijah v metu kladiva osvojili 
pionir Jurij Vodopivec, Primož Koz
mus med starejšimi mladinci in 
Lidija Novak med mladinkami.

Šprinterji in skakalci so se pome
rili na državnem prvenstvu v Novi 
Gorici, kjer so zablesteli predvsem 
atleti iz Dolenjskih Toplic. Medtem 
ko je Boštjan Šimunič s 15,58 m 
osvojil srebro, sta članici atletske 
sekcije Dolenjske Toplice Gordana 
Djurič (12,94 m) in Andreja Blatnik 
(12,24 m), ki sicer tekmuje za Novo 
mesto, dosegli dvojno zmago. V 
teku na 60 m z ovirami je Novo
meščanka Katka Jankovič z izidom 
8,54 s sicer osvojila le tretje mesto, 
a se je s tem vseeno tako kot Djuri- 
čeva uvrstila v reprezentanco za še-

R4ZSTAVA ŠPORTA - Športna društva iz Dolenjskih Toplic so v petek, 
20. februarja, v zdravilišču Dolenjske Toplice družno odprla razstavo, na 
kateri so v sliki in besedi predstavili svojo dejavnost atletska sekcija, šol
sko športno društvo, košarkarski klub, hokejski klub in klub za prosto lete
nje. Poleg tega so razstavili del športne opreme, ki jo uporabljajo topliški 
športniki, nekateri pa so se gostom predstavili sami v popolni bojni opravi 
(hokejista na sliki). Nekatera društva, predvsem atleti in jadralni padalci, 
s svojimi uspehi spadajo med najboljše v Sloveniji. (Foto: I. V.)
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Vrhovnik v Naganu, 
otroci v Badentalu
Cicibani zmagujejo
NOVO MESTO - Ljubljan

čan Matjaž Vrhovnik, član 
novomeškega smučarskega 
društva Krka Rog, je bil od šti
rih slovenskih slalomistov, ki 
so nastopili na slalomski tekmi 
na olimpijskih igrah v Naganu, 
edini, ki je pravilno zvozil obe 
progi in bil uvrščen. Medtem 
ko so njegovi reprezentančni 
tovariši Jure Košir, Andrej 
Miklavc in Drago Grubelnik 
odstopili, je Matjaž osvojil 17. 
mesto.

Kljub napetim bojem na 
Japonskem ostali člani društva 
niso mirovali. V avstrijskem 
smučarskem središču Bodental 
so ob pomoči trenerjev in star
šev tekmovalcev pripravili četr
ti letošnji veleslalom centralne 
regije, na katerem so se izkaza
li tudi mladi upi novomeškega 
smučarskega društva Krka 
Rog. Med cicibani je Luka 
Kenda zmagal, Grega Plantan 
je bil drugi in Mario Knafelc 
tretji, Marko Travnikar pa 
deseti. Med cicibankami je bila 
tudi tokrat najhitrejša Lana 
Grandovec, Ema Lapajne pa 
je dosegla peti čas. V skupnem 
vrstnem redu za pokal central
ne regije vodita Graga Plantan 
in Lana Grandovec, Krka Rog 
pa je najboljša med klubi tako 
pri cicibankah kot pri ciciba
nih, medtem ko je druga ljub
ljanska Olimpija.

Prvaki obakrat le pretrd oreh
Tako odbojkarji Žužemberka kot odbojkarice TPV-ja so se tokrat v gosteh pomerili z vrstama 

državnih prvakov in srečanji izgubili - Novomeščani odločno nazaj v prvo ligo

GIMNASTIKA V 
KRŠKEM

KRŠKO - Gimnastično društvo 
Rain Krško bo v petek, 6. marca, 
pripravilo občinsko prvenstvo v žen
ski športni gimnastiki v C-programu 
Gimnastične zveze Slovenije. Tek
movanje, na katerem bodo v skupi
nah od L do 4. in od 5. do 8. razre
da nastopile osnovnošolke iz Ko
stanjevice, Rake, Krškega in Bre
stanice, bo v telovadnici osnovne 
šole Jurija Dalmatina iz Krškega od 
štirih do sedmih popoldne. To bo 
prvo tovrstno tekmovanje v zadnjih 
petindvajsetih letih.

PREVEJŠKI NA VRHU
NOVO MESTO - Čas zimskih 

šolskih počitnic so mladi kolesarji 
izkoristili za priprave ob morju, kjer 
so v Umagu nastopili tudi na prvi 
dirki, na kateri so se v vseh treh sta
rostnih razredih povzpeli na stop
ničke za zmagovalce Prevejški. Med 
starejšimi mladinci je zmagal Dam
jan Prevejšek, drugi pa je bil Gaber 
Gomišček (oba Krka Telekom). Pri 
mlajših mladincih je bil Andrej 
Prevejšek tretji, Aleš Kebelj četrti 
in Gregor Švajger peti (vsi Krka 
Telekom); zmagal je je Novogoričan 
Matjaž Jarc, drugi pa je bil Hrvat 
Milivoj Glavica (Nedeljanec 94). 
Tomaž Nose pa je bil deseti. Med 
dečki je zmagal Tadej Prevejšek 
(Savaprojekt Krško), Janez Muhvič 
(Krka Telekom) pa je bil drugi.

ŽUŽEMBERK, NOVO ME
STO - Žužemberčani si pred tekmo 
v Novi Gorici niso obetali veliko, 
želeli pa so si predvsem dobre igre 
in ne prehudega poraza, kar jim je 
tudi uspelo, saj so v treh nizih zbra
li 24 točk. Trener Bojan Brulec seje 
tokrat odpovedal uslugam trem 
starejšim igralcem prve postave 
Gorazdu Kosmini, Jožetu Povšiču, 
Bojanu Černaču pa tudi Gregorju 
Novaku. Priložnost, da se izkažejo, 
so tako dobili mladi, ki so jo tudi s 
pridom izkoristili. Ob prekaljenemu 
Vlatku Petkoviču je z odlično igro 
na mreži še posebej prišel do izraza 
šestnajstletni Rok Pucelj.

Žužemberčani so že na začetku z 
vodstvom 4:1 presenetili Kanalce, ki 
se suhokranjskemu prvoligašu niso 
zoperstavili z najboljšo postavo, kar 
pa moči moštva, ki uspešno nasto
pa v evropski ligi, ni bistveno zmanj
šalo. V nadaljevanju so igralci Sa
lonita sicer prevzeli pobudo in po 
10:8 osvojili še pet točk zapored. 
Najbolj izenačen je bil tretji niz, ko 
so se Kanalci otresli odpora najbolj
šega dolenjskega moštva šele po 9:9. 
Tudi naslednjo tekmo bodo Žužem
berčani igrali v gosteh, tokrat v 
Mariboru, kjer bodo proti Gradisu 
poskušali osvojiti vsaj niz, v nadalje
vanju pa se bodo doma pomerili z 
Olimpijo, ki v žužemberški telovad
nici nikakor ni nepremagljiva.

Podobna usoda kot Žužemberča- 
ne je doletela tudi Novomeščanke, 
ki pa so lanske prvakinje, odbojka
rice koprskega Kemiplasa, v tej se
zoni že premagale. Tokrat so bile

Koprčanke le preveč motivirane, saj 
je bila zanje zmaga tako rekoč živ
ljenjskega pomena - morebitni po
raz bi jih izločil iz igre za naslov 
prvaka oziroma nastopa v končnici 
prvenstva. Novomeščanke bi si z 
morebitno zmago že zagotovile 
drugo mesto pred končnico, zato 
tudi zanje tekma nikakor ni bila ne
pomembna.

Žal so tekmo, nekoliko tudi pod 
pritiskom bučnih koprskih navija-

POVSOD
STAROTRŽANI

STARI TRG OB KOLPI - Na 
ekipnem šahovskem prvenstvu Do
lenjske za osnovne šole so o zma
govalcih v posameznih starostnih 
skupinah odločali boji med šolskimi 
ekipami iz novomeške in črnomalj
ske občine. V vseh skupinah so bili 
najboljši mladi šahisti osnovne šole 
Stari trg: Izidi: dečki - L Stari trg 
(Špehar, Madronič, Verderber, 
Švegelj), 2. Center Novo mesto, 3. 
Ob Rinži Kočevje; deklice -1. Stari 
trg (Mihelič, I. Kure, N. Kure, 
Mukavec), 2. Mirna Peč; fantje - L 
Stari trg (Mukavec, Kapš, Butala, 
Farič), 2. Šmihel; dekleta - L Stari 
trg (Farič, Štaudohar, Madronič, 
Medic), Mirna Peč. Žal je bila 
udeležba slaba, saj so le v skupini 
dečkov nastopila tri moštva, med
tem ko sta se v ostalih kategorijah 
tekmovanja udeležili le po dve šol
ski ekipi.

čev, začele preveč nezbrane in s 
preveč napakami pri sprejemu 
začetnega udarca. Pobrale so se šele 
v tretjem nizu, ko jim je Jana Ver-

Sevničan med osem v Evropi
Na mladinskem evropskem prvenstvu v karateju v Atenah • Sevničan 

Marko Stopar prvi Slovenec med 8 najboljših katašev
ATENE, SEVNICA - Na 25. mla

dinskem evropskem prvenstvu v ka
rateju v Atenah so biii najuspešnejši 
Italijani, sledili pa so jim Španci, 
Francozi in Angleži. Zelo dobro so 
se odrezali tudi mladi slovenski ka
rateisti, saj so osvojili štiri peta me
sta in dve sedmi mesti.

V katah posamezno se je med 
osmerico najboljših karateistov 
Evrope uspelo uvrstiti le Sevničanu 
Marku Stoparju, to pa je tudi prvi 
tekmovalec v katah v zgodovini slo
venskega karateja, ki se mu je uspe
lo prebiti v finale. Stopar je osvojil 
odlično sedmo mesto. Selektor slo
venskih karate reprezentanc Borut 
Markošek, kije skupaj s selektorjem 
kadetske reprezentance Sevniča- 
nom Jurijem Oračem in selektorjem 
mladinske reprezentance Stojanom 
Šestanom bdel nad ekipo, je ob kon
cu ugotovil, da se je slovensko za
stopstvo poslovilo z grenkim prioku
som, saj je v štirih polfinalnih bor
bah za bronasto odličje vendarle 
ostalo praznih rok.

Jurij Orač, tudi glavni trener 
sevniških karateistov, je nastop 
svojega varovanca Marka Stoparja 
v Atenah takole opisal: “Markoje že 
v prvem nastopu za kato Enpi pre
jel visoke ocene, ki so ga popeljale 
na 12. mesto med 16 evropskimi

v

Šport iz Kočevja in Ribnice
• RIBNICA - Rokometašice 
kočevskega Gramiza so naredile 
preveč napak, da bi tokrat lahko 
premagale Mariborčanke. Tek
ma je bila do 45. minute izenače
na, pri izidu 17:16 pa so Mari
borčanke tesno pokrile najboljšo 
igralko Gramiza Darjo Kersnič in 
tekma je bila odločena. Pri gos
titeljicah namreč ni bilo razpolo
ženih igralk razen Vukove, pri 
Mariborčankah pa se je v konč
nici tekme izkazala vratarka Šip
kova, ki je ubranila šest žog.
• PTUJ - V mestu korentov in 
nekdanjem rokometnem središču 
severozahodne Slovenije so se 
Ribničani počutili kot na doma
čem igrišču, zato so brez večjih 
težav še tretjič letos zmagali. 
Gostitelji so se upirali le deset 
minut. Najboljši strelec tekme je 
bil z 9 zadetki kapetan Inlesa 
Damjan Škaper.
• RIBNICA-V 12. krogu 11. lige 
zahod se je igralcem Grče po 
dveh porazih le nasmehnila sreča. 
Z veliko borbenostjo in upošte
vanjem navodil trenerja Ivana 
Žerjava so povsem zasluženo 
premagali bojevito ekipo Radov
ljice z 29:21. Kočevci so povedli s 
7:1, a sojih gostje še ujeli, v nada
ljevanju pa jim to ni več uspelo. 
Po 12. krogu so igralci Grče na

četrtem mestu.
• KOČEVJE - Odbojkarje Ko
čevja je zapustila športna sreča, 
saj so tekmo 8. kroga proti Termo 
Lubniku izgubili zaradi slabše 
igre v končnici vseh nizov in 
odsotnosti obolelih Ahca in Vid
marja.
• KOČEVJE - V negotovi tekmi 
druge košarkarske lige se je to
krat sreča nasmehnila Primor
cem, ki so že izgubljeno tekmo 
rešili sebi v prid. Bistričani so 
zmagoviti koš dosegli deset se
kund pred koncem tekme, v zad
njem napadu pa je Snežniku 
zmanjkalo časa za zmago oziro
ma podaljšek. Končni izid je bil 
79:81.
• ŠKOFIJE - Igralci NTK Me
lamin se tudi tokrat z gostovanj 
vračajo praznih rok. Čeprav so 
tekmi na Škofijah inv Novi Gori
ci izgubili s tesnima izidoma 4:3, 
pa z igro niso razočarali. V odlo
čilnih trenutkih jim je zmanjkalo 
moči, kar so bolj izkušeni gostite
lji kaznovali z zmagama.
• KOČEVJE - V 13. krogu 2. 
državne lige so kegljačice Kočev
ja presenetljivo premagale vodil
ni Norik Prosol s 7:1. Tako so na 
široko odprle vrata kvalifikacij za 
vstop v prvo ligo.

M. GLAVONJIČ

kataši. Za svoj drugi nastop, ko je 
izvedel svojo t.i. specialko - kato 
Unsu, je ponovno dobil visoke 
ocene. Kato je izvedel kakovostno, 
s polno dinamike, hitrosti, v popol
nem ritmu in z dovršenim akro
batskim skokom. Po seštevku je imel 
7. oceno. V slovenskem taboru je 
bilo veselje nepopisno. Marko Sto
parje prvi kataš v Sloveniji, ki se mu 
je uspelo uvrstiti med 8 najboljših v 
Evropi. V finalnem nastopu si je s 
kato Goju shiho sho prislužil skup
ni sesštevek ocen 38,4 točke, kar je 
zadostovalo za odlično 7. mesto. 
Zmagal je Španec Lopez, pred 
Nemcem Milnerjem in Angležem 
Mottbamom. Kadetsko in mladin
sko reprezentanco je opremil sevni- 
ški podjetnik Benjamin Androjna.” 

P. P.

SKUPŠČINA 
KOLESARJEV KRKE 

TELEKOMA
NOVO MESTO - Redna letna 

skupščina članov kolesarskega klu
ba Krka Telekom bo v sredo, 4. mar
ca, ob šestih popoldne v Šport ho
telu na Otočcu.

Pomanjkanje snega 
izničilo načrte

TRAVNA GORA - Edina pla
ninska postojanka na meji med 
potoško in ribniško občino je zad
njih deset let vidno propadala, a vse 
kaže, da je v sedanjem najemniku 
dobila dobrega in inovacij polnega 
gospodarja. Tako so že preteklo leto 
obnovili vlečnico in kupili teptalec 
snega, ki pa žal do sedaj še ni bil po
treben, ker snega ni, in tudi če še bo, 
je glavna sezona mimo. Gotovo 
bodo morali v bodoče misliti na 
zasneževanje s topovi. Seveda pa je 
trenutno problem voda. Zato načr
tujejo globinsko vrtanje, in če bo 
uspešno, bo mnogo problemov re
šenih in bodo načrtovanja realnejša.

Kljub temu so z obiskom zadovo
ljni, pove direktor Ivan Klančar. 
Dobro so izkoriščene spalne kapaci
tete in so predvsem ob praznikih in 
vikendih polni. Prav zato ob sobotah 
uvajajo plese z živo glasbo, kar je 
gotovo nova in spodbudna zamisel.

Klančar pravi, da ima z občino 
Ribnica in še posebej s predstavni
kom cestnega podjeta g. Pajničem 
zelo dobre odnose, saj je obisk 
doma v veliki meri odvisen od dobro 
urejene ceste v dolžini 5 km od 
Vagovke do Travne gore. Asfalta 
najbrže letos še ne bo, bodo pa do
bro uredili makadamsko cestišče v 
vsej dolžini, lotili pa se bodo tudi ob
nove pročelja doma.

A. K.

Šestnajstletni Žužemberčan Rok 
Pucelj je tokrat dobro izkoristil zau
panje trenerja Bojana Brulca.

nig z uspešnimi servisi vlila upanje 
na morebitni preobrat, na kar je 
kazalo tudi vodstvo Novomeščank z 
8:4, a so v odločilnih trenutkih nare
dile nekaj začetniških napak, kar so 
prvakinje izkoristile in se s po
membno zmago povzpele na tretje 
mesto v krog ekip, ki lahko resno 
računajo na nastop v končnici. V 
naslednjem kolu bodo Novome
ščanke v Mariboru igrale z do sedaj 
še neporaženim Infondom Brani
kom, kjer je malo verjetno, da bi 
lahko zmagale, medtem ko jih Ko
prčanke z verjetno zmago na Ptuju 
lahko spodrinejo z drugega mesta.

Odbojkarji novomeške Krke se v 
Izoli niso pustili presenetiti, neko
liko bolj izenačen pa je bil le prvi 
niz, v katerem so igralci Hotelov 
Simonov zaliv osvojili 12 točk. Krki, 
ki ima tekmo manj od ostalih, na 
lestvici sledi le Granit, ki za Novo
meščani zaostaja le za dve točki, po 
zaostali tekmi z Ljutomerom pa bo 
razlika na vrhu l.B-ligaške lestvice 
že večja.

MNOŽIČNO NA 
STRELIŠČU

KOČEVSKA REKA - V strel
skem klubu Moris so pripravili 
odprto klubsko tekmovanje, ki se ga 
je udeležilo 68 strelcev. Tudi tokrat 
so bili med najboljšimi strelci iz 
ekip, ki nastopajo v ligah. Zmago
valci: zračna pištola, člani: Zorko 
188; zračna puška: Markun 193; 
kombinacija: Markun 380; članice, 
zračna pištola: Kep 178; zračna 
puška: Kovačič 181; kombinacija: 
Kep 345: mladinci: zračna pištola: 
Vere 181; zračna puška: Hajdinjak 
180; kombinacija: Hajdinjak 330; 
mladinke, zračna pištola: Konečnik 
178; zračna puška: Kep 157; kombi
nacija: Kep 334.

FEBRUARJA KRANJEC
SEVNICA - Na februarskem 

hitropoteznem turnirju šahovskega 
kluba Milan Majcen iz Sevnice je 
zmagal Toni Kranjec, drugi je bil 
Andrej Grilc in tretji Bojan Kuzmič. 
Kranjec vodi tudi v skupnem vrst
nem redu. (J. B.)

POSAVCA NA URŠKI
KRŠKO - Luka Vodlan in Maja 

Bromše, plesalca Posavskega ples
nega kluba Lukec sta na mednarod
nem plesnem turnirju Urška Open 
v Ljubljani osvojila drugo mesto v 
standardnih in tretje mesto v latin
skoameriških plesih.

BREZ PORAZA
ČRNOMELJ - Na belokranj

skem prvenstvu v pospešenem šahu 
je s sedmimi zmagami in dvema 
remijema zmagal mojstrski kandi
dat Slavko Bedič. Izidi: L Bedič 8, 
2. T. Kobe 7, 3. Stariha 7, 4. Petrič
6.5.5. V. Kobe 6,6. Fabjan 6,7. Škof
5.5. (V. K.)

PLANINCI BODO 
GRADILI

LOŠKI POTOK - Planinsko dru
štvo Loški Potok ima trenutno v 
uporabi večjo brunarico Pri malnih, 
ki pa zaradi ožjega vodovarstvene
ga območja ni ravno primerna za 
večje prireditve in srečanja. Tako so 
se odločili, da bodo gradili novo 
brunarico ali kočo v predelu Kam- 
nega griča v bližini Travne gore. Pri
prave, zbiranje lesa itd. že tečejo pa 
tudi občinski svet je na 21. redni seji 
že izdal ustrezno soglasje za grad
njo.

FINALE POKALA 
V NOVEM MESTU
NOVO MESTO - V nede

ljo, 22. februarja so v pro
storih košarkarske zveze 
Slovenije odločili, da bo fi
nalni turnir slovenskega po
kalnega tekmovanja 11. in 
12. aprila v Novem mestu. 
Izžrebali so tudi polfinalne 
pare: Union Olimpija se bo 
pomerila z domžalskim He
liosom, domači košarkarji 
pa si bodo poskušali izboriti 
finale v boju z drugim naj- 
boljšim slovenskim moštvom 
Pivovarno Laško. V novome
škem taboru z žrebom niso 
najbolj zadovoljni. Če bi v 
polfinalu dobili precej slabši 
Helios, bi jim žreb že sam po 
sebi na široko odprl vrata 
nastopa v pokalo pokalnih 
zmagovalcev, do katerega 
lahko sedaj pridejo le z zma
go nad favoriziranimi Laščani.

SEMIČANI ŠESTI
SEMIČ - V 8. krogu II. slovenske 

strelske lige je Iskra Semič v Ormo
žu premagala tamkajšnji TSO s 
1675:1649, v 9. krogu pa doma IX. 
korpus Piran s 1682:1659. Obakrat 
je med Semičani najbolje streljal 
Jože Ivanetič. Po 9 krogih so Semi
čani med 12 moštvi na 6 mestu, v 
preostalih dveh kolih pa se bodo 
pomerili v gosteh z vodilnim Kam
nikom in doma s Predosljami.

CELULOZARV 
TUHELJSKIH TOPLICAH

KRŠKO - Plavalci krškega Celu- 
lozarja so 21. in 22. februarja nasto
pili na mednarodnem srečanju za 
pokal Limach v Tbheljskih Toplicah, 
kjer so med tekmovalci, starimi do 
10 let, iz 13 hrvaških in slovenskih 
klubov dosegli nekaj dobrih uvrsti
tev. Nina Andrijaševič je zmagala na 
200 m hrbtno (3:08,96), na 50 hrbt
no pa je bila z osebnim rekordom 
41,52 peta. Sara Hojski je osvojila 
tretje mesto na 200 m prosto 
(2:51,38), 50 m hrbtno (0:41,27) in 
100 prosto (1:33,92), medtem ko je 
bila na 100 m delfin (1:33,92) in 50 
m prsno (46,90) četrta. Peto mesto 
je osvojila tudi ženska štafeta 4 X 50 
m mešano, za katero so nastopile 
Vedrana Sember, Ingrid Žičkar, 
Sara Hojski in Nina Andrijaševič. 
Celulozar je bil med klubi šesti.

Zmagal Bartoli, 
naši v prvi polovici
Kolesarji začeli v Kalabriji

NOVO MESTO - Kolesar
jem poklicnega moštva Krka 
Telekom na prvi od štirih feb
ruarskih dirk v Italiji ni uspel 
veliki met, čeprav z mesti med 
prvo polovico uvrščenih na 
Giru di Reggio Calabria v me
stu Melito Porto Salvo ne mo
rejo biti nezadovoljni. Na 194 
km dolgi dirki svetovnega po
kala kategorije 1/3 je štartalo 
144 kolesarjev, na cilj pa jih je 
pripeljalo 106, prvi med njimi 
pa je bil član moštva Asics Ita
lijan Michele Bartoli, ki je na 
svetovni lestvici tretji, pred 
njim pa sta uvrščena le Francoz 
Laurent Jalabert in nemški 
kolesarski zvezdnik, zmagova
lec lanskega Tuora Jan Ullrich.

Med člani Krke Telekoma 
sta se najbolje uvrstila Italijan 
Claudio Ainardi in Gorazd 
Štangelj, ki sta za zmagoval
cem zaostala pet minut. Izidi: 
L Bartoli (36,106 km/h), 2. 
Celestin (Team Polti), 3. Maz- 
zoleni (Šaeco) (oba v času 
zmagovalca)... 31. Ainardi... 
33. Štangelj (oba zaostanek 5 
min)... 44. Miholjevič, 45. 
Murn (oba 8:51)... 58. Ouaran- 
ta (9:03) itd.

ZMAGA IN REKORD
NOVO MESTO - Na odprtem 

prvenstvu Novega mesta je nastopi
lo 87 kegljačev, z novim rekordom 
kegljišča, 910 podrtih kegljev, pa je 
zmagal član kranjskega Iskraemeca 
Albin Juvančič. (N. G.)

KRUNO BREŽICE 
TRETJE

PTUJ - Na tradicionalnem po
kalu “Korant” v streljanju z zračno 
pištolo, ki poteka vsako pustno so
boto na Ptuju, so z osvojitvijo 3. 
mesta lep moštveni uspeh dosegli 
strelci SK Kruno Brežice in tako za 
eno mesto popravili svojo lansko 
uvrstitev. Zmagala je ljubljanska 
Olimpija, drugi pa je bil Ptuj. Za 
brežiško ekipo so dosegli: Robert 
Ferenčak 548, Vlado Sabadoš 546 in 
Dejan Pavlovič 544 krogov. Med 
posamezniki je s 571 krogi slavil 
Brežičan v vrstah Olimpije Robert 
Kranjc.

"TENISKI VRTEC" NA OTOČCU - Delavci novomeške vzgojno- 
varstvene organizacije vseskozi dopolnjujejo vsebine vzgojnega dela z otro
ki, v letošnjem letu so se načrtno lotili popestritve telesne vzgoje, in sicer 
so obiskali Teniški center Otočec. Dvodnevnega obiska se je udeležilo kar 
920 otrok, starih od 4 do 7 let, iz 43 oddelkov. Vodja teniškega centra Dušan 
Hočevar in pedagoška vodja vrtca Milka Blažič sta poskrbela, da so se 
otroci dobro počutili in skozi igro in zabavo spoznali osnovne elemente 
tenisa. Vadba je bila prilagojena starostni in razvojni stopnji otrok. Otroke 
je še posebej navdušil velik prostor. Obiski novomeških cicibanov so 
potekali od decembra do srede februarja. V vrtcu razmišljajo, da bi v novem 
šolskem letu ponudili staršem nove programe, v mislih imajo športni in 
glasbeni vrtec.

I^KRKkZDRAVILIŠČN 
HOTELI OTOČEC

TENIŠKI CENTER OTOČEC ^
• TENIŠKA ŠOLA IN VRTEC - 
V teniškem centru Otočec bodo 
še do 4. marcu vpisovali v teniški 
vrtec, kije namenjen otrokom do 
7. leta starosti, in v teniško šolo 
za otroke do 10. leta starosti. 4. 
marca bodo ob 19. uri pripravili 
sestanek s starši prijavljenih 
otrok. Šola in vrtec bosta poteka
la ob popoldnevih od ponedeljka 
do petka skozi celo leto. Dodatna 
pojasnila lahko dobite in otroke 
vpišete po telefonu 068 75 458.
• TEČAJI ZA ZAČETNIKE IN

s

ZNALCE - Trenerji in teniški 
učitelji Teniškega centra Otočec 
pripravljajo redne tečaje za za
četnike in za bolj ali manj izurje
ne tenisarje. Da bi se tečajniki 
naučili čimveč, so skupine majh
ne, največ 4 tečajniki, učiju pa jih 
po metodah ameriškega poklic
nega teniškega združenja USP- 
TK. Zaželjeno je, da se tečajniki 
že pred prijavo s sodelavci ali 
prijatelji dogovorijo in oblikuje
jo štiričlanske skupine, po mož
nost z enakim znanjem.
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Sporočilo bralcem
V zakonu o javnih glasilih, ki 

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

Resnica o
“privilegijih članov 
Zveze borcev”
Dol. list št. 7, 19. februarja

Človek preprosto ne more verje
ti, koliko sovraštva in nestrpnosti 
veje iz časopisnega prispevka treh 
podpisnikov, ki želijo ustanoviti 
Združenje Svobodnih partizanov v 
Novem mestu po direktivah dr. 
Ludvika Čanžka. To združenje naj 
bi razbilo organizacijo Zveze borcev 
NOB. Da bi diskreditirali nestran
karsko organizacijo Zveze borcev, 
ki vsa leta po vojni združuje in skr
bi za svoje člane ter ohranjanje 
tradicij NOB, se poslužujejo najbolj 
grobih hujskaških izrazov, kot npr.: 
“brutalne metode nastopanja, izvež- 
bani lutkarji, borci za preživetje 
utopične ideje, barbarski zločini, 
sami sebi so največji sovražniki in 
rablji”. Pripisujejo ji (Zvezi borcev) 
“zahrbtno sovraštvo in gon po naj
slabšem, brezmejno škodovanje 
vsem, ki mislijo drugače, odvzem 
pravice življenja” itd.

Gospa in gospoda podpisniki ali 
se zavedate, koliko sovraštva ste 
posejali s tem pisanjem? Sprašujem 
se, po kakšnem ključu boste izbirali 
mlade, kijih poleg partizanov nova
čite, da bi jim vcepljali svojo misel
nost in mržnjo. In to v imenu neko
ga, ki v revanšistični vnemi ne izbi
ra sredstev za dosego ciljev in stran
ke, kateri pripada. V imenu nekoga, 
ki se je sam vključil v komunistično 
organizacijo ravno takrat, ko je ta 
prevzela oblast, in pozneje zamenjal 
več strank z izpostavljanjem svojih 
zamer po časopisu. Kdo je g. Čan- 
žek je bilo predstavljeno že v tem in 
več drugih časopisih.

Združenje zveze borcev NOB želi 
vključiti v svojo organizacijo kot 
simpatizerje mlade izključno zato, 
da bi ohranjali tradicije NOB, to 
svetlo epopejo slovenskega naroda, 
kar je bil edinstveni primer v okupi
rani Evropi ter podlaga za današnjo 
samostojno Slovenijo, ne pa, da bi 
hujskali k razcepljenosti in pogro
mom nad bivšimi nasprotniki. Vaš 
namen pa je očitno razvrednotiti 
NOB s pluvanjem po članih ZB, po 
borcih - bivših komunistih, ki so 
začeli in vodili ta boj, veliko jih je 
žrtvovalo tudi svoja življenja. Če ste 
bili resnični partizani, se gotovo 
spominjate povelj pred bitkami: 
“Skojevci in komunisti, na juriš 
naprej!” To niso bili “majski borci” 
Čanžkovega kova, ki bi se vključe
vali zato, da bi se izognili mobiliza
ciji v nemško vojsko takrat, ko je bil 
izid vojne že očiten.

V svoji vnemi ste izpostavili celo 
“pero Spomenke Hribar”, ki je prva 
začela govoriti o spravi, menda do
bronamerno, vendar je pozneje do
jela, da je s tem odprla le težnje po 
prevrednotenju zgodovine in po
novne delitve Slovencev. O spravi, 
ki je po mojem trdnem prepričanju 
bila že zdavnaj dosežena in preseže
na, bom navedel primer, ki sem ga 
doživel sam. Pred leti me je na neki 
proslavi (borčevski) nagovoril kra
jan iz nekoliko oddaljene vasi, ki ga 
nisem poznal. Predstavil se je do
besedno takole: "Kaj me ne poznaš? 
Ali se ne spomniš bitke na Suhorju 
v Beli krajini novembra 1942, ko 
sem bil jaz pri belogardistih v po
stojanki, vi pa ste nas zajeli in iz
pustili?” Skupaj sva odšla v gostilno 
in obujala spomine. Kaj bi hoteli še 
več?

Borci NOB se, kakor pravite, res 
nismo borili za komunistične ideje 
saj je to le teorija, ki v praksi nikjer 
na svetu, niti pri nas, ni bila udeja
njena. Poleg proti okupatorju smo 
pa se seveda borili tudi za socia
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listične ideje, za socialne pravice, za 
človeka vredno dostojno življenje. 
Kdo bi se štiri leta lačen in prezebel 
boril le zato, da bi izpod okupator
ja osvobodili bogataše, sam pa bi bil 
še nadalje njihov hlapec in brez
pravna raja? Da so bili edino komu
nisti sposobni začeti in voditi ta 
NOB, je bilo že dokazano, ker so 
imeli za sabo množice - to brez
pravno rajo v jugoslovanskem kapi
talizmu. Ravno ta socialistična ide
ja, ki smo si jo, poleg izgona okupa
torja, priborili, je ljudem prinesla 
dostojno življenje in eksistenco, vi
soko socialno varnost in najosnov
nejšo človeško pravico - pravico do 
dela. Tega jim ni zagotovila niti 
kapitalistična stara Jugoslavija in ne 
sedanja nova kapitalistična Sloveni
ja. Zato socialistična ideja ne bo ni
koli zamrla, čeprav ji oporekate in 
po njej pljujete, dokler bodo na 
svetu revni, lačni in brezpravni ljud
je, na drugi strani pa skrajno bogati.

Gospa in gospoda podpisniki, 
ustanavljajte Čanžkova združenja 
po mili volji; če pa hočete ljudem 
dobro, se nikar ne podpisujte pod 
zmedene hujskaške časopisne član
ke, o katerih avtorstvu si pač mislim 
svoje.

Borec NOV od avgusta 1942, 
že več kot petdeset let 

svobodni partizan, vojni invalid 
MARTIN RUKŠE

NOV PROSPEKT 
BAZE 20

Te dni je Dolenjski muzej 
založil nov prospekt spome
niškega območja BAZA 20 v 
slovenskem in angleškem 
jeziku. V prikupni zloženki 
so 3 barvne fotografije in 
narisan načrt s podatki za 26 
objektov. Gradivo pove, da 
je spominsko območje do
stopno obiskovalcem ves 
dan. Razstavi v barakah 16 in 
22 je mogoče obiskati le s 
strokovnim vodstvom od 1. 
aprila do 30. septembra vsak 
delavnik od 8. do 16. ure, v 
sobotah in nedeljah pa le po 
predhodnem dogovoru. Sku
pine se lahko najavijo na 
telefon, mobitel ali faks Do
lenjskega muzeja.

Avtor teksta je Jože Saje, 
ki tudi strokovno vodi obiske 
po objektih na Bazi 20. Pre
vod je oskrbela Nataša Ko
sec, zloženko je oblikoval 
Jovo Grobovšek, natisnila pa 
Tiskarna Novo mesto. - Lani 
je obiskalo Bazo 20 nekaj 
nad 3500 ljudi, leto dni prej 
pa 3000. Te dni imajo tabor
niki iz Straže in Dolenjskih 
Toplic v Lukovem domu 
kratko zimsko gozdno šolo, v 
barako na Daleč hribu pa so 
prišli na zimovanje skavti iz 
Železnikov.

T. G.

Katero gimnazijo izbrati?
Strokovno ali splošno, to je zdaj vprašanje

Enega od informativnih dne- 
vov, ki so se sredi februarja odvi
jali na slovenskih srednjih in vi
sokih šolah ter fakultetah, je pri
pravila tudi Gimnazija Novo me
sto. Ker gimnazijci še vedno, go
stujejo pri Šolskem centru v Šmi
helu, je tudi letošnji informativni 
dan potekal v Izobraževalnem 
centru hotela Krka.

Informacije o gimnazijskem 
programu je učencem in njihovim 
staršem posredovala ravnateljica 
gimnazije prof. Helena Zalokar, 
vidno vlogo na predstavitvi pa so 
imeli tudi dijaki, saj so za obisko
valce pripravili 20-minutni film o 
letošnjih dejavnostih na šoli, 
izjemno domiselno pa so obliko
vali tudi predstavitveno publikaci
jo o šoli. S prihodnjim šolskim 
letom se v naš izobraževalni si
stem uvajajo tudi tehniške gimna
zije, zato je potrebno opozoriti, 
kakšne so razlike med njimi in 
splošno gimnazijo, katere pro
gram bo izvajala gimnazija Novo 
mesto.

Solatne cigarete
Priporočilo dijakinjam

Februarska številka revije Živ
ljenje in tehnika, ki jo izdaja Tehni
ška založba Slovenije, je med zani
mivostmi objavila novico, da so 
strokovnjaki iz države New Yersey 
v ZDA izdelali cigareto brez niko
tina. V isti sapi izumitelji poudarja
jo, da pri kajenju nikakor ni najbolj 
nevaren nikotin, saj vsebuje cigare
ta zlasti še katran, številne dušikove 
in ogljikove spojine ter druge snovi. 
Domiselnemu kemiku z one strani 
Atlantika je z dolgotrajnim razisko
vanjem in s preizkušanjem več kot 
200 rastlin uspelo iz dveh vrst solate, 
ki ju lahko srečamo tudi pri nas, 
namreč ledenke in rimljanke pri
praviti novo vrsto cigaret brez niko
tina. Nove “solatne cigarete” so na 
pogled popolnoma enake tistim s 
klasično tobačno vsebino. Tudi gori
jo tako kot nikotinske svaljčice in 
dajejo podoben dim, ki pa je dru
gačnega vonja: spominja na zažgan 
premog.

Povpraševanje po novem blagu se 
je na trgu hitro razširilo. Nove ciga
rete brez tobaka je moč v ZDA 
kupiti v škatlicah z oznako Bravo za 
3 dolarje in pol. Solatna cigareta 
postaja moderna, bolj sprejemljiva 
pa je tudi za nekadilce.

Privoščili bi jo pri nas še posebej 
prikupnim dijakinjam 4. letnika go
stinske šole v Novem mestu: po 
plesnih vajah v osnovni šoli Grm so 
20. februarja po 17. uri prihajale 
dobre volje iz šole. Vsaka druga je 
vrtela v rokah ali v ustih prižgano 
cigareto. Škoda postavnih in lepih 
deklet, da si tako nesmiselno kvari
jo zdravje.

Tg.

UMIRANJE NA OBROKE

Odstranili rampe, na ljudi pozabili
Po preteku sedmih let je razočaranje ljudi z območja Kočevske Reke popolno

Bivše zaprto območje Kočevske 
Reke je svojevrsten fenomen. Po 
drugi svetovni vojni je bilo ob
močje sicer zaprto in ljudem giba
nje omejeno, so pa bili še kako 
svobodni pri trošenju proračun
skih sredstev. Po osamosvojitvi 
Slovenije je nova oblast z velikim 
pompom dvignila zapornice in 
slišati je bilo, da bo ta kraj kmalu 
spremenjen v rajsko deželo, kjer 
se bosta krajanom cedila med in 
mleko. Po preteku sedmih let pa 
je razočaranje krajanov popolno.

Tukajšnji ljudje v času zaprto
sti niso živeli slabo; imeli so jas
no opredeljeno podobo kakovosti 
življenja. Nova demokratična 
oblast jim je ponujala še boljše 
življenje, predvsem svobodo v 
enakopravnejših in pravičnejših 
medsebojnih odnosih. Toda ta 
oblast je odstranila le rampe, na 
ljudi in razvoj kraja pa je kmalu 
pozabila in še danes kaže povsem 
ignorantski odnos.

Med ljudmi pa vre. Pravijo, da 
je vedno slabše in že skoraj nevz
držno. Razočarani so nad vladno 
politiko pa tudi nad kočevsko 
občino. Nujnih naložb ni ne v 
občinskem ne v državnem prora
čunu. Stirirazredno osnovno šolo, 
ki bo prihodnje leto praznovala 
100 let obstoja, je potrebno obno
viti in povečati; vrtec ne ustreza 
več pogojem normalnega dela; 
kulturni dom vidno propada; kraj 
nima čistilne naprave, odplake pa 
odtekajo v kraško podzemlje; na

zunaj lepa cerkev je znotraj po
vsem gola; o invaziji turistov m ne 
duha ne sluha, prav tako o družin
skih kmetijah m kmečkem turiz
mu; kmetijske površine zaraščajo, 
kar pomeni pravo opustošenje in 
seveda spremembo kulture celot
nega kraja; kljub širni zemlji, ljud
je nimajo kje graditi, prostorsko 
urbanističnega plana pa ni od ni
koder; v kraju je več praznih ob
jektov, naključni obiskovalci pa 
nimajo kje prespati...

Vodilni kadri prihajajo iz Ljub
ljane, ki specifičnosti kraja ne 
poznajo in se za težave ljudi ne 
zanimajo, strokovni kadri pa 
odhajajo (v zadnjem času je odšlo 
10 ljudi z višjo in visoko izobraz
bo). Vse je naravnano v strogo 
profitno politiko. Žalostno pa je, 
da dobiček ne ostaja doma, pač pa 
odteka v Ljubljano in Novo me
sto.

Ljudje so upravičeno zbegani, 
razočarani pa tudi jezni in pri
pravljeni ukrepati po svoje. Spra
šujejo se, kaj pomeni tovrstna 
vladna politika. Gre morda za 
ponovno zaprtje nekoč že zaprte
ga območja? Kakšno vlogo oprav
lja javno podjetje Snežnik, ki je po 
mnenju nekaterih krajanov na 
račun delavcev oškodovalo druž
beno premoženje za več deset 
milijonov tolarjev. Je morda 
območje rezervirano na Natovo 
vojaško bazo? Zakaj ne prideta 
kmetijski minister pa tudi mini
ster za okolje in prostor in pojas

nita nerazumno vladno politiko?
Prej v tem kraju ni bilo nika

kršne kontrole, danes ni jasnih 
pravil igre - ni vizije, ki bi ljudem 
zagotavljala vsaj znosno preživet
je. To je zavestno oškodovanje in 
nazadovanje kraja - to je grožnja 
celotni slovenski demokraciji.

IVE A. STANIČ

Tako kot strokovne gimnazije 
tudi splošna gimnazija ne izobra
žuje za poklic, saj se vse gimnazije 
namenjene dijakom, ki bodo po 
maturi nadeljevali študij na viso
ki šoli ali fakulteti. Splošna gim
nazija dijaku omogoča najbolj 
prosto izbiro nadaljnjega poklica. 
Nudi mu dobro znanje obveznih 
maturitetnih predmetov - mate
rinščine, matematike in tujega 
jezika, in poglobljeno znanje pri 
izbirnih predmetih, ki si jih dijak 
izbere po lastni presoji. Med di
jaki splošne gimnazije zato priča
kujejo bodoče študente posamez
nih naravoslovnih in družboslov
nih predmetov, tujih jezikov, pra
va, novinarstva, ekonomije, medi
cine, skratka vseh tistih smeri, za 
katere je potrebna široka paleta 
znanja.

In ker je splošna gimnazija 
resnično splošna, se lahko dijak 
po končanem štiriletnem šolanju 
odloči za kateri koli poklic, tudi 
tistega, s področja tehnike.

Prof. POLONA KUKEC

Za zdravo umsko 
in telesno 
življenje

Lani 4.270 udeležencev zbiranj 
v interesnih dejavnostih

NOVO MESTO - S slikarsko 
razstavo in s predstavitvijo ročnih 
del je 120 članov Društva upoko
jencev 23. februarja zvečer v Domu 
starejših občanov zaokrožilo enolet
ni paket predavanj in dejavnosti 12 
skupin interesnih dejavnosti. V ve
liki dvorani doma je najprej dr. 
Milena Hadl obudila spomin na lan
ska druženja članov društva, vodja 
interesnih dejavnosti Ivo Tovšak pa 
je predstavil živahno delo interesnih 
skupin. Lani je 410 upokojencev 
sodelovalo pri 166 tedenskih, 21 
mesečnih ter 2 letnih zbiranjih, vseh 
pa se je udeležilo nekaj nad 4200 
članov. Zahvalil se je šoli Grm, 
Domu starejših občanov, Kulturne
mu centru Janeza Trdine, Kmetijski 
šoli in sredstvom obveščanja za 
pomoč in naklonjenost.

Govorila sta tudi predsednik 
društva Ivo Somrak in Vinko Go
bec, predsednik Zveze upokojen
skih društev Slovenije, ki uvršča 
upokojensko dejavnost v Novem 
mestu v sam vrh takih aktivnosti v 
državi. Prav po takem delu so upo
kojenci v Sloveniji prepoznavni in 
dokazujejo, da hočejo sooblikovati 
slovenski jutrišnji dan. - Na srečanju 
so se zahvalili 20 članom, ki ljubitelj
sko vodijo interesne dejavnosti, 6 
zunanjim sodelavcem in predavate
ljem. Podelili so simbolične nagrade 
voditeljem in vodjem podskupin v 
dejavnostih. Veterinar Drago Hadl 
je z diaprojektorjem obudil spomin 
na lanske izlete in srečavanja čla
nov, zbor delavcev doma pa je pod 
vodstvom zborovodkinje Marjane 
Dobovšek lepo zapel vrsto pesmi.

V spodnji dvorani doma so nato 
odprli slikarsko razstavo akvarelov, 
risb in pastelov, ki jih je v zadnjem 
letu ustvarilo 12 članov likovne sku
pine. Predstavil jo je njen vodja 
Marjan Maznik, že prej pa so si člani 
v veži doma ogledali še razstavo 
ročnih del. Tudi z obema razstava
ma novomeški upokojenci presene
čajo in potrjujejo, kako koristna in 
razveseljiva je vsestranska dejavnost 
tega močnega društva.

T. GOŠN1K

SOŽITJE DOBILO PROSTORE IN RAČUNALNIK - Prlek, 13. febru
arja, je bil za člane Sožitja, društ\’a za pomoč duševno prizadetim Krško, 
ki združuje 129 varovancev iz občine Krško, starih od 3 do preko 70 let, 
poseben dan. Na Ulici 4. julija v Krškem, kjer sicer domuje tudi plesni klub 
Lukec, so slovesno odprli svojo pisarno, ki jo doslej niso imeli. Piko na i 
je prispevalo še vodstvo podjetja Medex international iz Ljubljane (to je 
pred kratkim praznovalo 45-letnico) z direktorjem Alešem Mižigojem na 
čelu, ki je društm priskrbelo najsodobnejšo računalniško opremo. Zahvala 
gre tudi vsem, ki so pomagali pri opremljanju pisarne. (Foto: T. G.)

APLAVZ NI OBVEZEN
Počil bo župana

Zadnjič sem bil priča izbru
hu mladega Roma. Za šan- 
kom je bentil nad občino in 
nad županom, ki da ga bo 
počil, ko mu bodo popustili 
živci, s katerimi je že na robu. 
Mladi Rom je bil s tira, ker po 
njegovem trdnem prepričanju 
občina na čelu z županom 
noče napeljati vodovoda do 
romskega naselja. "Tudi mi bi 
se radi umivali!" se je drl in 
dodal, da ima doma puško, ki 
ni pod posteljo le za okras. Ob 
tem sem se spomnil na kra
jane, ki so sami kopali jarke za 
vodovod do svoje vasi, na 
vaščane, ki so prispevali denar 
in delo, da je vas dobila asfalt,, 
telefon, elektriko. Spoznali so, 
da jim bosta pomagala tako 
občina kot tudi bog, če si bodo 
pomagali sami.

Ob začetku vsakega šol
skega leta ista pesem. Starši 
romskih otrok pridejo v šolo 
vprašat, kdaj jim bo ravnatelj 
kupil knjige, zvezke, svinčnike, 
copate. Ko bi bilo treba prine
sti v šolo denar za filmsko 
predstavo, je odgovor vedno 
isti: “Nimamo denarja, šola 
bo plačala. ” In šola res plača, 
tako kot bo občina napeljala 
vodovod, saj so Romi navse
zadnje tudi prebivalci dežele 
na sončni strani Alp. So tisti 
del državljanov, ki zgolj zahte
va in dobro pozna svoje pravi
ce, dolžnosti pa so zanje še 
vedno španska vas. Pa tega 
niso krivi sami, ampak država, 
ki jih ujčka, da ji ne bi kdo 
očital takšne ali drugačne di
skriminacije.

TONI GAŠPERIČ

DANES SE VRNEJO
JEZERSKO - Od sobote do 

danes je v stražarnici SV nad 
Jezerskim preživelo del zimskih 
počitnic 83 članov in članic novo
meškega Rodu gorjanskih tabor
nikov. Tako kot lani so zimski čas, 
ki pa je bil bolj podoben pomla
di, preživeli v praktičnih vajah, 
urjenju in privajanju življenju v 
naravi ter utrjevanju taborniških 
spretnosti. Po stari navadi brez 
humorja in prijetne zabave zlasti 
ob večerih seveda tudi ni šlo. 
Starešina zimovanja je bila Moj
ca Grein, za potek dela je skrbel 
taborovodja Jure Habjanič, kuhar 
je bil izkušeni Janez Badovinec in 
gospodar Rudi Omahen, sama 
znana in že dolgo “uveljavljena” 
novomeška taborniška imena.

Tg-

Sta dekleti, ki 
sem ju pomagal

V • a • V V* IH
rešiti, se živi:

Ranjeni v vojni
Junija 1942 sem služil kot 

primorski Slovencev 1. artile
rijskem polku italijanske voj
ske v Grosupljem - Turjak. 
Nekega dne sem se znašel na 
grosupeljski železniški postaji 
ravno takrat, ko so partizani 
južno od postaje napadli vlak, 
kije vozij na redni progi Novo 
mesto - Grosuplje - Ljubljana. 
Pomagal sem reševati ranjene. 
Ko sem vstopil v zadnji vagon, 
sem dobil vtis, kot da sem v 
klavnici. Na enem sedežu sta 
ležali dve dekleti.Kljub itali
janski prepovedi sem poiskal 
še tri vojake, da smo ranjeni 
dekleti odnesli na reševalno 
postajo, ki je bila ob spomeni
ku ameriškega Slovenca Loui
sa Adamiča. Dekle, ki sem jo 
nosil, je bila ranjena v ledja. 
Vprašali sta me, če sem Slove
nec. Povedal sem jima, da sem 
iz Borjane blizu Kobarida, oni 
pa sta dejali, da sta študentki in 
da se vsak dan vozita od doma 
na Dolenjskem na študij v 
Ljubljano.

Ker niti s pomočjo raznih 
medijev niti s pomočjo ZZB 
NOV Grosuplje in Novo mesto 
nisem mogel zvedeti, če sta 
preživeli vojne rane, prosim 
bralce Dolenjskega lista, naj 
mi ju pomagajo najti. V pomoč 
naj jima povem, da sem takrat 
nosil italijansko vojaško uni
formo z alpskim klobukom in 
rdečo kravato. Če sta preživeli 
vojno, se mi oglasita!

MIROSLAV STRES 
IV. prekomorske 55 
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! MODNI KOTIČEK \

• Bodoča mamica I
1 i
' Primerna oblačila in obutev ■ 
1 ta bodoče mamice ne pomeni i 
1 le modno in okusno, pač pa i 
J tudi pravilno izbiro. Modne 1 
, muhe utegnejo biti včasih tudi 1 
i nevarne. Spodnje perilo naj bo , 
i primemo letnemu času in ust- , 
, rezno krojeno. Zaradi poveča- - 
i n ih in težjih dojk potrebujete , 
i pravilno oporo z ustreznim , 
i nedrčkom, ki pa ne sme tišča- , 
1 ti. Spodnje hlačke naj bodo ■ 
1 pozimi bombažne ali flanela- i 
1 ste, poleti pa lahke. Ob stegnih i 
1 in pasu naj ne tiščijo, ker s tem * 
( ovirajo krvni obtok in povzro- 1 
, čajo občutek nelagodnosti. 1 
i Pas za nogavice je krojen tako, ( 
i da je pritrjen na ramah, neka- , 
i terim nosečnicam pa zdravnik a
• predpiše ortopedskega. Pozimi ■ 
1 se izogibajte tenkih nogavic. « 
1 Raje si priskrbte razširjene in 1

hlačke v enem kosu. Obleka 1 
, naj bo praktična in okusno ' 
, izbrana.
i V specializiranih trgovinah , 
i za bodoče mamice boste našle , 
i različna oblačila po modnih ,
• zapovedih in privlačnih barv. ■ 
1 Tkanine naj bodo zračne in > 
J namenjene pogostejšemu pra- 1 
, nju. Najprimernejše so eno- 1 
i delne obleke ali hlačni kom- ( 
i binezoni, ki ne tiščijo in so ,
• prikupni na pogled. Najpri- i
• mernejša obutev so čevlji po ■
1 meri. Naj bodo prostorni, s • 
J srednje visoko peto. Pomemb- 1 
t na pa je predvsem osebna 1 
, higiena in pravilna prehrana, ( 
i ki sta pogoj za dobro počutje ( 
i in zdravje bodoče mamice in , 
i dojenčka. S primerno izbrano i 
' obleko pa lahko le še pripo- ■ 
1 morete k priznanju okolice, da > 
1 ste najlepša nosečnica na 1 
J svetu. '

JERCA LEGAN \

Ivanka Lovše
V torek, 17. februarja, smo se 

na mokronoškem pokopališču v 
velikem številu še zadnjic poslovi
li od Ivanke Lovše. Luč sveta je 
ugledala pred 68 leti pri Deben- 
čevih na Dolu pri Šmarjeti na 
kmetiji s sedmimi otroki. Trdo 
delo ji ni bilo tuje. Poročila se je 
z Jožetom Lovšetom, imela sta 
dva otroka. V Martinji vasi so si 
zgradili dom. Ivanka je bila zapos
lena enajst let v tovarni čevljev v 
Mokronogu, potem se je zaradi 
težav s srcem invalidsko upokoji
la. Pred sedmimj leti ji je mož 
nenadoma umrl. Živela je skrom
no. Pomagala ie tudi drugim lju
dem in je imela poseben čut do 
starejših in bolnih. Stregla je tudi 
90 let stari ženski, ki jo sedaj zelo 
pogreša. Hodila je tudi na pletil- 
ski krožek v Trebnje, sodelovala 
pri kulturnih prireditvah, pela v 
zboru DU Trebnje, trikrat pa je 
bila na pevskem taboru v Šen
tvidu pri Stični. Članom društva 
invalidov Trebnje bo ostala v le
pem spominu.

R. M.

Manj znano o Kočevskih Nemcih
Germane loči od Jadrana le slovenski narodič - Od 60.000 kv. km ozemlja ostalo Slovencem 

in Sloveniji le še 20.000 - Kočevski Nemci dobili za prostovoljno izselitev lepo plačilo

Zgodovinar Zdravko Troha nam 
je poslal dobrih 10 strani dolg za
pis z zgornjim naslovom. Zaradi 
pomanjkanja prostora smo prispe
vek občutno skrajšali, predvsem 
smo izpustili že večkrat zapisana in 
splošno znana dejstva, ohranili pa 
vse novo, manj znano in zanimivo. 
Za morebitna dodatna vedenja bo 
treba prebrati zgodovinska dela o 
tem ali pa vprašati po njih avtorja 
prispevka oz. skrajševalca. Zdaj pa 
prisluhnimo Zdravku Trohi:

Fritz Lange je leta 1942 zapisal: 
“Danes lahko ugotavljamo, da 78 
milijonov Germanov loči od Jad
rana samo slovenski narodič, ki 
šteje samo tretjino toliko glav, kot 
ima Berlin prebivalcev.”Slovenci 
so ob prihodu v srednjo Evropo 
poselili okoli 60.000 kvadratnih 
kilometrov ozemlja. Nemci so 
kočevsko ozemlje pred stoletji 
najprej kolonizirali, med zadnjo 
vojno pa so nameravali Slovence 
iztrebiti, seveda v sodelovanju z 
Italijani in drugimi, ki so si razde
lili Slovenijo. Vladi Nemčije in 
Italije sta se 31. avgusta 1941 spo
razumeli za izselitev kočevskih in 
ljubljanskih Nemcev.

Po nemških dokumentih je od 
12.174 prijavljenih prišlo na ras
ni pregled v Kočevju, Črmošnji- 
cah in Dragi skupaj 11.833 optan
tov, od katerih se jih je izselilo 
11.509. Tako je po nemških podat

kih ostalo na Kočevskem 324 
kočevskih Nemcev (in ne preko 
600, kot trdijo nekateri) ali 3,82 
odstotka.

Za odkup premoženja kočev
skih Nemcev sta bili ustanovljeni 
dve italijanski firmi. Italijani pa so 
Nemcem do zasedbe Rima izpla
čali le dogovorjeni prvi obrok in 
del drugega obroka odkupnine za 
na Kočevskem puščeno premože
nje. Kočevski Nemci so ob pre
selitvi v Spodnjo Štajersko odpe
ljali s seboj vse najvrednejše pre
moženje, manjši del pa so proda
li sosedom Slovencem na Kočev
skem ali jim ga podarili. V tako 
imenovanem rajh pa so preselje
ni Nemci dobili vso opremo, živi
no in drugo premoženje izgnanih 
Slovencev. Razen tega so dobili 
od Nemčije še 4451 tedaj sodob
nih poljedelskih strojev in 10.778 
glav živine. Nemška banka pa jim 
je izplačala še velike vsote denar
ja kot podporo, predujem ali 
posojilo. Nemški naseljenci so bili 
oproščeni vračanja posojil za tri 
leta, vendar posojil nikoli niso 
vrnili. Razen tega so bili oprošče
ni služenja vojaškega roka razen 
prostovoljcev. Skupna površina 
zaplenjenih slovenskih posesti na 
Štajerskem je znašala 74.426 ha, 
na Kočevskem pa so kočevski 
Nemci zapustili 43.000 ha veliko 
slabše zemlje.

“Ob vsem tem menim,

NAJVEČJA NALOŽBA 
BO OBNOVA ŠOLE

LOŠKI POTOK - Na zadnji 
seji občinskega sveta so sprejeli 
plan del za tekoče leto. Predvide
ni občinski proračun je do 70 odst. 
namenjen raznim občinskim de
javnostim in 30 odst. za investi
cije, pri tem pa računajo še na
vrerktva iz naslova demografske
ogroženosti. Največja investicija 
je namenjena obnovi stare šole, v 
kateri je bil do lanskega leta Sa- 
turnusov obrat. Predvidoma bodo 
za obnovo porabili vsaj 65 mili
jonov tolarjev. Večje investicije 
predstavljajo še gradnja mrliške 
vežice v Dragi, izgradnja novega 
igrišča Na hribu in še nekaj komu
nalnih del.

A. K.

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA VSEVNIŠKI GALERIJI - Društvo lju
biteljev fotografije Krško povezuje že več kot 30 članov iz vseh treh 
posavskih občin. Ustanovili so ga, potem ko je februarja lani na Posavskem 
centru za permanetno izobraževanje zbrana skupina fotografov amaterjev 
zaključila študijski krožek o umetnosti fotografije, se s fotografijami pred
stavila v Krškem, kot društvo pa prvikrat v Brežicah. Razstavljali so že tudi 
v sevniški osnovni šoli Sava Kladnika. Do 1. marca pa bo odprta razsta
va, ki jo je sevniška zveza kulturnih društev (ZKD) pripravila v galeriji na 
sevniškem gradu. Predsednica društ\’a Nataša Mikolavčič se je ob otvoritvi 
zahvalila ZKD Sevnica in tukajšnji glasbeni šoli za kulturni spored ter men
torju društva Milanu Ogorevcu. (Foto: P. P.)

Franc Zupančič
V četrtek, 19.1 , smo se19. februarja,!

na pokopališču v Soteski še zad
njič poslovili od 74-letnega Fran
ceta Zupančiča ali Miholovega 
ata iz Meniške vasi pri Dolenjskih 
Toplicah. Rodil se je v petnajst
članski kmečki družini in kar tri
najst otrok je še živih. Kako so 
sploh preživeli, se je tudi pokojni 
večkrat spraševal. France je bil 
pastir, ko je komaj shodil; po 
končani osnovni šoli pa je postal 
furman in je do druge svetovne 
vojne prekrižaril roške gozdove. 
Leta 1942 se je aktivno vključil v 
OF, do konca vojne je bil v parti
zanskih brigadah. Pred več deset-

DOLENJSKI LIST
uaš četrtkov prijatelj

letji je prišel v Sotesko, kjer si je 
ustvaril družino. Zraven službe je 
sodeloval pri raznih obnovitvenih 
delih v kraju. Njegova prisotnost 
nas je združevala. Zadnja leta je 
resno zbolel in žal je v tej borbi 
omagal. Francetov lik pa ostaja v 
naših srcih in lepem spominu..

T. V.

/m\AMALIJA V
Jasnovidka Amalija vam 
pomaga iz stiske in 
razočaranj — vse na osnovi 
lastnega videnja.

pa u.wU...., 
pravi zgodovinar Troha, “da je 
dolžnost slovenske države tudi 
skrb za dobre odnose s tukaj ži
večimi kočevskimi Nemci in ohra
njanje njihove kulturne dediščine, 
ki je prepletena s kulturno dedi
ščino Slovencev, saj so oboji sto
letja živeli kot dobri sosedje in 
prijatelji.”

Povzetek pripravil: 
J. P.

Kopina in direktor
V sredo, 18. februarja, so bila 

na proslavi ob prazniku občine 
Črnomelj podeljena ekološka 
priznanja in ekološke graje. Kot 
je bilo pričakovati, so bili dobitni
ki priznanj zadovoljni, dobitnik 
graje, direktor IMP Livarja iz 
Ivančne Gorite mag. Derganc, pa 
je bil nezadovoljen. To svoje neza
dovoljstvo je izrazil na precej 
nenavaden način. Ko je od pred
sednika Občinskega sveta prevzel 
grajo v obliki skulpture kopine, se 
je zahvalil, takoj nato pa postavil 
vprašanje predlagatelju graje, 
kako je možno v enem letu rešiti 
onesnaževanje okolja v obratu 
Belt Črnomelj. Kljub temu da ni 
jasno, ali je vprašanje namenjeno 
predlagatelju - občinski žiriji ali 
predlagatelju - Občinskemu od
boru SDS, mu lahko odgovorimo, 
da je bil čas za takšna vprašanja 
pred tremi leti, ko je njegovo pod
jetje v konkurenci z ostalimi po
nudniki pridobilo pravico do na
kupa in proizvodnje v obratu Belt 
Črnomelj. Glede na morebitni 
prekratek triletni rok za rešitev 
onesnaževanja okolja pa velja 
pogledati v gradivo za sejo občin
skega sveta občine Črnomelj v 
septembru 1997. V njem IMP Li
var odgovarja na podobno vpraša
nje in zatrjuje, da je vsa oprema 
za zaščito okolja v obratu Črno
melj že nabavljena in da bi bila 
lahko montaža izvršena v šestih 
mesecih. V Občinskem odboru 
SDS menimo, da je kljub neza
dovoljstvu in nejasnostim dolž
nost stroke, da omogoči ekološko 
varno proizvodnjo.

Občinski odbor SDS Črnomelj 
zanj: PAVEL ZAJC

Naj starejši 
šmihelski 

gasilec
Tone Lavrič iz Šmihela
NOVO MESTO - Šmihelsko 

prostovoljno gasilsko društvo ima 
17 veteranov, med najstarejšimi je 
Tone Lavrič iz Šmihela, ki bo letos 
avgusta praznoval 90 let. Rodil se 
je 1908. leta v Podlipi pri Ajdovcu, 
od leta 1918 pa živi v Šmihelu. 
Pravi, daje pri gasilcih že od leta 
1937, priključil pa se jim je, ker ga 
je gasilstvo zanimalo in ker je od 
nekdaj rad pomagal ljudem.

Leta Tonetu še niso prišla do 
živega, še vedno se rad udeležuje 
prireditev in srečanj, ki jih pri
pravijo gasilci, tako seje udeležil 
tudi zadnjega občnega zbora. Rad 
pove, da je v življenju opravljal 
več poklicev; v stari jugoslovanski 
mornarici je bil 13 let podoficir, 
med drugo svetovno vojno je bil 
zajet in kot vojni ujetnik odpeljan 
v Nemčijo. Po osvoboditvi pa je 
bil v več podjetjih sekretar. Poleg 
tega je bil tudi zagnan gasilec, od 
1953 pa do 1961 leta je bil tajnik 
društva, potem pa več let pred
sednik. “Najlepše spomine imam 
na otvoritev novega gasilskega 
doma leta 1975; vesel sem bil, da 
smo šmihelski gasilci končno 
dobili svoje prostore in ker mi je 
uspelo zastavljeno investicijo 
pripeljat do konca,” je povedal.

Tone je prejel za svoje delo več 
gasilskih priznanj in odlikovanj, 
med drugimi zlato občinsko odlič
je in znak veterana, od leta 1979 
pa je tudi častni predsednik šmi- 
he' 'helskega gasilskega društva.

POŽAR HITRO 
UKROTILI

NOVI KOT - Pretekli četrtek 
okrog 12. ure je zagorela suha t ra
va v bližini vasi Novi Kot v občini 
Loški Potok. Nekdo je lep dan 
izkoristil za čiščenje pa mu je 
ogenj ušel in je pogorelo 25 ha 
travnika, podrasti in gozda. Pri 
gašenju so sodelovali gasilci iz 
Prezida, Iga vasi, Starega trga, 
Babnega Polja in vsa društva iz 
občine Loški Potok pa seveda tudi 
številni občani. Z zaseko gozda 
jim je požar uspelo v nekaj urah 
lokalizirati. Kolikšna je škoda, še 
ni v celoti ocenjeno. Če pa bo 
držal sklep občinskega štaba za 
CZ, s katerim so seznanjeni vsi 
občani, da je strogo prepovedano 
kuriti v naravi in da bo stroške 
intervencije trpel vsak povzroči
telj, potem zna biti nekomu pošte
no vroče in pa seveda opomin 
vsem tistim, ki se običajno na taka 
opozorila enostavno požvižgajo.

NAPIS - Napis na obcestni tabli na 
koncu vasi pri Brežicah ne obeta 
obiskovalcu ničesar dobrega. Toda 
v praksi je vse drugače, kot napo
veduje ta pomanjkljiva krajevna 
oznaka. (Foto: L. M.)

• Komur je ljubezen prevroča, 
naj jo ohladi z zakonom. (Ruski 
pregovor)

• Čas je dober zdravnik, a slab 
kozmetik. (Maugham)

• Bila sta idealen par: ona zgoraj 
brez, on spodaj brez. (Petan)
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DEŽURNE TRGOVINE
V soboto, 28. februarja, bodo odprte naslednje 

prodajalne živil;
• Novo mesto: od 7. do 19. ure: Samopostrežba 
Šmihel
od 7.30 do 21. ure: trgovina Anita pri gostišču Kos 
od 7. do 20. ure: Vita, trgovina Darja, Ljubljanska 
od 7. do 20, ure: market Saša, K Roku 
od 7. do 20. ure: trgovina Sabina, Slavka Gruma 
od 7. do 20. ure: trgovina Sabina, Mirana Jarca 
od 7.30 do 20. ure: trgovina Brin, Trdinova ulica 
od 7. ure do 19.30; mlečni diskont Vita, Šmihel 
od 8 do 21. ure: trgovina Žepek, Ragovska 
od 7. ure do 1430 market Maja, Bučna vas 
od 7. do 19. ure: trgovina Cekar v BTC, Bučna vas 
od 7. do 20. ure: samopostrežba Azalea, Brusnice 
od 7.30 do 14. ure: market Pri kostanju, Prečna 
od 8. do 17. ure: trgovina Brcar, Smolenja vas 
od 7.30 do 13. ure: trgovina Pod lipo, Smolenja vas 
od 8. do 13. ure: trgovina Dule, Smolenja vas 
od 8. do 16. ure; trgovina Pero, Črmošnjice pri 
Stopičah
od 8. do 20. ure: market Perko, Šentpeter 
od 7. do 20. ure: trgovina Marks, Vavta vas 
od 6 30 do 17. ure' market Malka, Mestne njive 
od 6.30 do 17. ure: pekarna Malka Žužemberk, 
prodajalna Kandija
< Uršna sela: od 8. do 16. ure: Urška
• Šentjernej: od 7 do 17. ure: Market Šentjernej 
od 7. do 18 ure: trgovina Klas, Šmarje pri Šent
jerneju
• Metlika: od 7 do 21. ure: trgovina Prima

V nedeljo, 1. marca, bodo odprte naslednje 
prodajalne živil.
• Novo mesto: od 8 do 11 ure Prodajalna Glav
ni trg, Samopostrežba Mačkovec, Market Ljubljan
ska, Market Ragovska, Market Drska, Market 
Kristanova, Marke! Drska, Samopostrežba Šmihel, 
Market Seidlova

od 7.30 do 21. ure: trgovina Anita pri gostišču Kos 
od 7. do 13. ure: Vita,trgovina Darja, Ljubljanska 
od 8. do 13. ure: market Saša, K Roku 
od 7. do 20. ure: trgovina Sabina. Slavka Gruma 
od 8. do 13. ure: trgovina Sabina, Mirana Jarca 
od 8.30 do 20. ure: trgovina Brin, Trdinova ulica 
od 7, ure do 19.30: mlečni diskont Vita, Šmihel 
od 8. do 19. ure: trgovina Žepek, Ragovska 
od 8. do 11. ure: market Maja Bučna vas 
od 8, do 12. ure: trgovina Cekar v BTC, Bučna vas 
od 8. do 12. ure: samopostrežba Azalea, Brusnice 
od 7.30 do 11. ure- market Pri kostanju, Prečna 
od 8. do 12. ure: trgovina Brcar, Smolenja vas 
od 8. do 12, ure: trgovina Pod lipo, Smolenja vas 
od 8 do 11. ure: trgovina Dule. Smolenja vas 
od 8. do 12. ure: trgovina Pero, Črmošnjice pri 
Stopičah
od 8. do 12. ure: market Perko, Šentpeter 
od 8. do 17. ure: trgovina Marks, Vavta vas 
od 7. do 12. ure: market Malka, Mestne n|ive 
od 7. do 12. ure. pekarna Malka Žužemberk, proda
jalna Kandija
• Uršna sela: od 8. do 12. ure: Urška
• Straža: od 8 doli ure: Market Straža
• Šentjernej: od 8 do 11 ure: Samopostrežba 
od 8. do 12. ure: trgovina Klas, Šmarje pri Šent
jerneju
• Žužemberk: od 8. ure do 1130: Market
• Škocjan: od 7.30 do 10. ure: Pri mostu
• Trebnje: od 8 do 11. ure: Samopostrežba 
Blagovnica
• Mirna: od 7 30 do 11 ure Grič
• Mokronog: od 8 do 11 ure Samopostrežba
• Črnomelj: od 8 do 11. ure: Pod lipo, Market 
Čardak
• Semič: od 7.30 do 10. ure: Market
• Metlika: od 7, do 21. ure: Prima

\

Vodja proizvodnje PE Pekarne 
Grad Zvonka Blatnik

Slastni krofi 
žužemberške 
pekarne Grad
Nov diabetični program

ŽUŽEMBERK - Pred slabi
ma dvema letoma je bila slav
nostno odprta pekarija v pro
storih nekdanje grajske kašče. 
Kmetijska zadruga Suha kraji
na - njen direktor je Janko 
Skube - je zastavila smele in 
obetavne načrte. Zvonka Blat
nik, vodja proizvodnje v pekar
ni Grad, je povedala, da dela v 
pekariji 18 delavk in delavcev, 
ki skrbijo, da številni potroš
niki dobe njihove dobrote. Nji
hova ponudba izdelkov se je v 
nekaj letih razširila, tako da 

J. D. \ poleg keksov, ki so znani kot 
“Dobrote iz grajske kašče”, 
pečejo tudi potice, krofe in 
tudi torte.

“Povpraševanju po pustnih 
krofih sedaj v pustnem času 
pravzaprav ne moremo ugodi
ti. Pečemo vse dneve pa tudi ob 
nedeljah,” pravi Zvonka Blat
nik in doda, da se trudijo ustre
či kupcem. Njihova blagovna 
znamka je znana po Sloveniji. 
V njihove izdelke je vloženo 
mnogo truda in ročnih spret
nosti, pa tudi embalaža je pri
jetna za oko in se prilagaja 
povpraševanju kupcev.

Sedaj razvijajo nov diabetič
ni program keksov, ki bo še do
datno obogatil ponudbo pe
karne Grad.

S. M.

Dvorski upokojenci
DVOR-“Kar je telesu pri

jetno, je duši koristno” je vodi
lo dvorskih upokojencev, ki so 
pred kratkim imeli letni občni 
zbor. “Program dela je osnova 
za uspešno uresničevanje po
treb, želja in možnosti upo
kojencev, zasnovan seveda na 
realnih izhodiščih," je povedal 
Franc Senica iz Lašč, ki so mu 
zaradi zavzetega dela zaupali 
še en mandat. Poleg skrbi za 
socialni in zdravstveni položaj 
upokojencev bodo v letošnjem 
letu veliko pozornost nameni
li izletniški in družabni dejav
nosti. Tako si bodo 9. maja 
ogledali lepote Krasa, junija se 
bodo udeležili srečanja upo
kojencev Slovenije v Celju, si 
ogledali sejem, avgusta bodo 
sodelovali na srečanju v Do
lenjskih Toplicah, se septem
bra odpravili na izlet v Savinj
sko dolino, leto pa bodo za
ključili z martinovanjem no
vembra in novoletnim družab
nim srečanjem.

S. M.
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MEDČLOVEŠKI ODNOSI

Kako živeti, ko odpove tradicija
Šola za starše je lani prvič pote

kala v trebanjski občini. Skozi vse 
leto jo je obiskalo 6 skupin z 88 
udeleženci; po vsebini programa je 
to obogatena nekdanja materinska 
šola. Jože Ramovš, ki je podiplom
ski študij končal pri dr. Antonu 
Trstenjaku z doktoratom iz antro
pološke tematike (človekovo doživ
ljanje resničnosti), je svoje letošnje 
sodelovanje v Soli za starše s temo 
Psihohigienskipogled na družino v 
prispodobi označil, da gre za temo 
o zakonskih krizah.

Največja vrednota, ki jo ljudje 
navajajo poleg zdravja, je dober 
zakon in družina. V ljudeh je 
ogromno energije in želja, da bi 
med seboj dobro živeli. Če živiš 
dobro v družini, potem tudi s so
sedi in z vsemi drugimi. Če znaš 
na enem področju uravnavati 
medčloveške odnose, jih znaš 
povsod. In kje krivda, da marsikje 
’ne klapa’? V naši civilizaciji, kjer 
je tradicija odpovedala in kjer še 
ni modelov. Preprosto: če ne in
vestiram v medsebojni, partnerski 
odnos toliko, kot investiram v hišo 
in v avto, potem ne bom uspel! In 
to je prav in je logično; narava je 
zmeraj poštena! Po mnenju Ra
movša “pregorevamo” tudi zato, 
ker je večina naše energije na-

Marinka Sila

menjena “embalaži”, komaj del
ček pa vsebini.

Detabuizacija smrti nujna
Dr. Ramovša smo povprašali, 

kako bi komentiral pripravljanje 
neozdravljivo bolnih ljudi na 
smrt, kakršno so prikazali v ne
davni ameriški televizijski oddaji 
Oprah Show. V tej oddaji smo 
videli tudi profesorja, ki naj bi se 
Židane volje nekaj mesecev od
pravljal na oni svet in je še živ 
uprizoril svoj pogreb, da bi slišal,

kaj lepega mu nameravajo pove
dati ob njegovi dejanski smrti. 
Njegov bivši študent, novinar, ki 
gaje obiskoval do zadnjih dni, pa 
je po smrti profesorja izdal o 
svojem učitelju knjigo, s katero 
naj bi poplačal vse stroške nje
govega zdravljenja, ker ni bil ni
kjer zavarovan.

“Strah pred smrtjo? Smrt je 
vsekakor treba detabuizirati, sicer 
bo prišlo do evtanazije. Čez 15,20 
let, ko bo starih ljudi zelo veliko, 
bo postalo nevzdržno, če se se
danja srednja generacija ne bo 
pripravila na starost, tako da jo bo 
vzela kot del življenja. V primeru, 
ki ste ga omenili, gre žal za značil
no ameriško igro imbiznis,” je po
vedal dr. Ramovš, mentor projek
ta “Trebnje zdrava občina in ob
čina dobrih medsebojnih odno
sov”.

TVebanjski projekt za zgled
Trebnje je vključeno v svetovno 

mrežo zdravih mest in se lahko

Od Sv. Jere do Volovskega
V zadnjem obdobju vedno bolj 

potujčujemo ne le imena ansam
blov, podjetij itd., ampak tudi 
povsem slovenska krajevna ime
na. Tako že pišemo in govorimo 
o Sv. Geri, že v osnovni šoli (v 
Novem mestu) pa so nas učili, 
da je to Sveta Jera.

Podobno velja za Socerb, grad 
nad Tržaškim zalivom v Slove
niji. Prebivalci slovenske občine 
Dolina v Italiji so nam, obisko
valcem tega gradu, že pred deset
letji povedali, da gre za grad 
Strmec in naj uporabljamo slo
vensko ime zanj. Pred kratkim 
smo v Dolenjskem listu brali 
daljši članek dr. Franceta Bu
čarja o slovenskih regijah, V 
njem omenja tudi Volosko, ki je 
danes del Opatije. Dejansko pa 
gre za Volovsko.

Takih primerov bi lahko naštel 
še več, žal pa se zanje ne zmeni
jo ne zgodovinarji ne slavisti. 
Slovenci smo tudi po krivdi naših 
zgodovinarjev, slavistov in poli
tikov izgubili od nekdanjih okoli 
70.000 kv. km s Slovenci pose
ljenega ozemlja kar 50.000 kv. 
km. Italijani, Avstrijci, Hrvatje in 
Madžari, ki so si naša ozemlja 
prisvojili, postavljajo zdaj nove 
zahteve o staroavstrijski manjšini 
pa o nakupu nepremičnin, Hr
vatje so slovensko manjšino iz
brisali iz svoje ustave (toda zgo

dovinar Grafenauer piše, da je 
Hrvaška nekdaj segala od juga 
pa do Gvozda in da je bil današ
nji Karlovac nekdaj Karlovec, 
Sisak pa Sisek itd.). Hrvatje so to 
območje in tudi Gorski Kotar 
začeli zasedati, ko so bežali pred 
Turki, in so se pomešali med 
slovensko prebivalstvo, vendar 
jih ni moglo biti več kot Slo
vencev, saj sicer še danes na tem 
območju ne bi govorili skoraj 
slovensko in bi znali izgovarjati 
mehki č (ki ga ne znajo izgo
varjati; kje ste slovenski slavisti, 
da bi znali to utemeljiti in bi ver
jetno ugotovili, da so kajkavski 
Hrvatje pravzaprav Slovenci, 
štokavci pa Hrvatje - eni rečejo 
kaj, drugi što).

Žal je tako, da so slovensko 
zgodovino pisali tujci, ki so bili 
nasprotni Slovencem, naši zgo
dovinarji pa smo tuje priredbe 
naše zgodovine v glavnem le pre
pisovali. Na to je opozorila v 
svojem delu o Celjskih hrvaška 
zgodovinarka Nada Klajič, del
no pa tudi v uvodu v eno svojih 
zgodovinskih knjig tudi Grafe
nauer. Seveda so tujci našo 
zgodovino prirejali tako zato, da 
so si prisvojili in si še želijo pris
vojiti čim več Slovenije, pravza
prav si jo kar razdeliti, kot so si 
jo že med drugo svetovno vojno.

JOŽE PRIMC

dr. Jože Ramovš

primerja z mnogo večjimi občina
mi in jih celo prekaša. S projek
tom so takoj po izvolitvi in prevze
mu županskih dolžnosti seznanili 
novega župana Alojzija Metelka, 
ki je postal tudi predsednik pro
jektnega sveta. Diplomirana so
cialna delavka trebanjskega Cen
tra za socialno delo Marinka Sila, 
pravi, da so Družinski dan kot 
prvo pripravo na življenje v za
konu in družini izvedli za vse 
učence osmih razredov v trebanj
ski občini že šestič. Lani se ga je 
na primer udeležilo 219. Program 
so pred božičnimi in novoletnimi 
prazniki usmeijale socialne delav
ke, pedagoginje, psihologinja, 
zdravnica, teologi, šestero družin, 
usposobljenih na seminarju dr. 
Jožeta Ramovša “Sto domačih 
zdravil za lepše družinsko življe
nje”. Učenci so prejeli posebno 
zloženko. “Na vsaki šoli posveti
jo temu programu posebno po
zornost, saj učenci pišejo prego
vore in reke o družini, rišejo in 
pripravijo pecivo ter skupaj z gosti 
preživijo delovno-praznični dan. 
O doživetjih učenci pišejo utrin

ke,” pravi Marinka Sila, ena 
gonilnih sil celotnega projekta. V 
okviru Inštituta dr. Antona Trste
njaka so Trebanjci nameravali iz
dati publikacijo ob 5-letnem izva
janju programa Družinski dan, a 
zaradi pomanjkanja denarja tega 
niso izvedli. Pri denarju seje tudi 
zataknilo, ko so načrtovali izdajo 
ali ponatis publikacije Projekt 
“Trebnje zdrava občina in občina 
dobrih medsebojnih odnosov”, ki 
sojo izdali leta 1995 ob srečanju 
županov slovenskih zdravih mest.

V okviru projekta je tudi pri
prava na zakon in družina, ki jo v 
občini pripravlja šentruperška 
župnija, mladi pa se seznanjajo s 
s socialnimi, psihološkimi in 
antropološko-pastoralnimi vsebi
nami. Letos dr. Ramovš spet 
pripravlja v Stični seminar za 
kvalitetnejše življenje v družinah.

Program skupine za boljše so
žitje v družinah je namenjen dru
žinam, ki so se znašle v krizi in so 
sprejele program za urejanje 
medsebojnih odnosov po social- 
no-andragoški metodi dela. Vanj 
se vključujejo družine po končani 
osnovni zdravstveni oskrbi in vz
postavitvi abstinence od vseh vrst 
zasvojenosti in omam, pred raz
vezo zakonske zveze ali za vzpo
stavitev višje kakovosti življenja. 
Skupina šteje zdaj 26 članov, ki se 
srečujejo v domačem kraju, na 
pohodih in kulturnih prireditvah. 
Ta skupina deluje v Trebnjem že 
20 let in je ena redkih skupin, ki 
kot polodprt sistem pomagajo 
družinam.

S temi programi so Trebanjci 
sodelovali tudi na predstavitvi 
nestandardnih programov vse
življenjskega učenja v organizaciji 
Centra za izobraževanje in kul
turo v Trebnjem. Programe so 
predstavili tudi drugje. Zanje so 
se živo zanimali vsi najvidnejši 
slovenski strokovnjaki.

PAVEL PERC

NAGRADNI 
VPRAŠANJI 

RADIA LOGATEC
LOGATEC - Notranjski ra

dio Logatec zastavlja dvoje na
gradnih vprašanj: S katerimi 
plačilnimi sredstvi je možen 
nakup v Centru Interspar v 
Ljubljani na Viču? (Nagrada: 
15 izdelkov.) Katerih pet doba
viteljev dnevno dostavlja svež 
kruh in pecivo v samopostrež
no trgovino Tbmi? (Nagrada: 
torta čebelica Maja). Odgo
vore je treba poslati do sobote, 
28. februarja, na naslov: Daša 
Košir - za NTR Logatec, Trža
ška 12/b za oddajo “99 minut 
za obešanje, 81 minut za grde, 
umazane, zle”. Nagrajenca 
prejšnjega tedna sta Slavko 
Nuzdorfer iz Kosez in Marija 
Ušeničnik iz Kranja.

EKOLOŠKO PRIZNANJE BREZA

Zdenka, mojstrica za mestne parke
Zdenka Hanzelj iz Črnomlja je 

bila že med šolanjem na vrtnarsko- 
cvetličarski šoli v Celju trdno od
ločena, da po končani šoli postane 
cvetličarka. Če pa bi že naneslo, da 
bi bila vrtnarka, zagotovo ne bi 
delala v parkih. A zarečenega kru
ha se poje največ. Po spletu okoli
ščin in naključij že dvanajsto leto 
urejuje prav parke, in to tako 
uspešno, da bo prihodnji teden ob 
črnomaljskem občinskem prazniku 
prejela občinsko ekološko prizna
nje, imenovano breza, ki ga v 
Črnomlju že vrsto let podeljujejo za 
uspehe pri varovanju okolja.

Zdenka je začela s pripravništ
vom v arboretumu Volčji Potok, 
kjer si je nabrala precej izkušenj. 
Se preden je zaključila s priprav
ništvom, je odšla k črnomaljski 
Komunali. “Kar težko mi je, ko se 
spomnim tistih časov. Ko sem 
morala začeti sama urejati parke 
po mestu, sem se srečevala s šte
vilnimi težavami, a nikogar ni bi
lo, ki bi mi svetoval. In ker sem v 
začetku predvsem vzdrževala par
ke, pravega učinka mojega dela ni 
bilo videti,” se spominja. Zato 
takrat meščani niso gledali nanjo

kot na vrtnarko, temveč kot na 
cestarko ali celo smetarko.

Zdenka se je sama dodatno 
izobraževala in počasi se je začela 
spreminjati tudi podoba črnoma
ljskih parkov. V Komunali so njen 
načrt in predloge sprejeli in ji zau
pali. Kmalu so opazili spremem
bo tudi meščani, kajti vsako leto 
je bilo po parkih več cvetličnih

Zdenka Hanzelj

gredic z vrtnicami, čebulnicami in 
enoletnicami. Sedaj jih je že več 
kot petdeset, in če hočeta biti z 
Esmijo Muratovič, ki ji pomaga, 
pravočasno kos vsemu delu, mo
rata precej pohiteti. Poleti skoraj 
ni ne sobote ne nedelje, da se ne 
bi sukala okrog “svojih” cvetic, 
zlasti še če je suša in jih mora zali
vati. Zato pa ji srce kar poskoči od 
veselja, ko ljudje pohvalijo njo in 
njene rože. Zdi seji, kot bi preje
male pohvale na račun svojih 
otrok. Še bolj pa, ko opazi, da se 
pred parki ustavljajo avtomobili s 
tujimi registracijami, ljudje pa se 
gredo slikat pred njene cvetlične 
grede.

Zdenka že celo zimo razmišlja, 
kako bo sredi maja zasadila okrog 
4.500 enoletnih cvetic, da bodo 
parki nekoliko drugačni kot lani. 
Ideje se v glavnem porodijo v nje
ni glavi. Ker pa je zanjo najpo
membnejši estetski videz kraja, si 
v vsakem mestu, ki ga obišče, naj
prej ogleda parke in marsikatera 
izkušnja poklicnih kolegov ji pri
de pri njenem delu še kako prav. 
Zadovoljna je, da lahko zadnje 
čase načrtuje gredice - nekatere

med njimi so prav zanimivih ob
lik - brez strahu, da bi ji brezvest
ni meščani rože pokradli in s tem 
uničili, kot se je to dogajalo spo
četka. “Včasih sem že obupavala, 
in kar strah me je bilo, kakšen 
vandalizem bom zagledala na 
gredicah. Marsikdaj je šlo za ob
jestno izživljanje, spet drugič pa 
so se ljudje “samopostrežno” 
oskrbeli s cvetjem za okras svojih 
domov ali grobov. Sedaj je kraj že 
zelo malo, ljudje pa niso postali le 
bolj osveščeni in kulturni, ampak 
ravnajo celo samozaščitno, saj 
nam sami sporočijo, če opazijo, 
daje kdo potegnil iz zemlje okras
no cvetje,” pravi Hanzljeva.

Že ves čas, kar je na Komuna
li, si Zdenka želi, da bi imeli rast
linjake in vzgajali enoletnice. 
Zdaj se Komunali to še ne splača, 
razen če bi vzgojili toliko sadik, da 
bi jih tudi prodajali. Tako ji pač ne 
preostane drugega, kot da ureja 
zgolj parke, čeprav je, kot sama 
pravi, v duši še vedno cvetličarka. 
Sicer pa: Zdenka je srečna med 
rožami, pa naj bodo v cvetličarni 
ali v parkih.

MIRJAM BEZEK-JAKŠE

Vsaka hiša ima svojo čud
Na Srednji šoli Črnomelj je 

bila nedavno predstavitev sed
mih raziskovalnih nalog, ki so 
jih pod mentorstvom profesor
jev pripravili dijaki. Šest nalog 
je nastalo v okviru gibanja 
“Znanost mladini”, ena pa za 
Krkino nagrado. Za tiste, ki jim 
ni vseeno, ali bo belokranjsko 
ljudsko izročilo zašlo v pozabo 
ali se bo s pomočjo prizadevnih 
zapisovalcev le ohranilo za
namcem, sta bili še posebej za
nimivi nalogi gimnazijcev Ber
narde Plaveč in Gašperja Gre
goriča.

Bernarda Plaveč je prouče
vala ljudsko pripoved v Bistrici 
in okolici, njena hipoteza pa je 
bila, da so na posebnost ljud
skega izročila v teh krajih vpli
vali prav Kočevarji. O njeni za
nimivi nalogi smo pisali že lan
sko poletje. Tokrat pa se ustavi
mo še ob raziskovalni nalogi o 
folklorni pripovedi v Adlešičih 
in okolici, katere avtorje dijak 
4. letnika gimnazije Gašper 
Gregorič. Za tovrstno razisko
valno delo je dijaka navdušila 
profesorica slovenskega jezika 
Bogomira Kure. Da pa se je 
Gašper odločil prav za razisko
vanje Adlešičev z okolico, ni 
naključje. Njegova mama Mari
ja izhaja namreč iz adlešiške 
družine Cvitkovičevih, poznane 
po ohranjanju starega ljud
skega izročila. Njegov stari oče 
Alojz je tudi zavzet kronist,

Gregorič je v nalogi zbral 
dvajset pripovedi, ki jih je po 
klasifikaciji dr. Marije Stanonik 
razvrstil med pravljice, reali
stične ali novelistične pravljice, 
živalske pravljice, povedke, 
bajčne povedke ali bajke, kr
ščanske povedke ali legende, 
zgodovinske povedke, razlagal
ne ali aitiološke povedke in na 
spominske povedke. Zapisal jih 
je tako, kot so mu jih povedali 
pripovedovalci, torej v narečju. 
Dobro pa se zaveda, da razisko
valna naloga še ni dokončana 
ter da bo moral med drugim 
dodelati slovstveni del naloge 
in primerjati zbrano gradivo s 
podobnimi deli, ki so izšla v 
preteklosti, na primer z Rači- 
čevimi ali Šašljevimi. “Vem pa, 
da bom moral pohiteti, saj bo
gata ljudska kultura naglo tone 
v pozabo. Samo za primerjavo

Gašper Gregorič

naj povem, da v Adlešičih živi 
okrog 90 ljudi, pred petdeseti
mi leti pa jih je bilo več kot dva
krat več. In ko sem obiskoval 
stare ljudi, so s tresočim glasom 
hvalili dobre stare čase. Veliko 
bolj so garali kot ljudje danes 
ter živeli skromneje, a so bili 
zelo srečni. Kajti znali so se tudi 
zabavati, ob družabnih sreča
njih pa je bila vedno prava 
priložnost tudi za pripovedo
vanje zgodb,” pravi Gašper.

Za mladega raziskovalca, ki 
očitno ubira pot svojega stare
ga očeta, je bilo zbiranje gradi
va posebno doživetje. “Ljudje 
so bili ob mojem obisku najprej 
presenečeni, potem pa prav 
navdušeni, da sem se obrnil 
nanje, jih bil pripravljen poslu
šati in pripovedi zapisati. Zato 
se jim še enkrat zahvaljujem, 
bojim pa se, da bo brez njih 
veliko ustnega izročila odšlo v 
pozabo,” pravi Gregorič, ki je 
ob koncu naloge zapisal tudi 
slovarček narečnih besed, upo
rabljenih v pripovedih.

Gregorič v nalogi omenja 
precej zgodb o tem, kako in 
zakaj so zgradili cerkve v Adle
šičih in njeni okolici. Zanimiva 
je pripovedka o farni cerkvi sv. 
Nikolaja, ki stoji v središču 
Adlešičev. Na vrhu zvonika so 
štiri ure, ki naj bi kazale čas na 
vse štiri strani neba. Pozoren 
opazovalec pa lahko opazi urne 
kazalce le na treh urah. Ljudje 
pripovedujejo, da so morali fa
rani za gradnjo cerkve prispe
vati denar. Dogovora so se 
držali vsi, le prebivalci zahod
nega dela ne. Zato še danes ni
majo urnih kazalcev na zvoni
ku.

MIRJAM BEZEK-JAKŠE

ZDRAVNIŠKA RAZLAGA
prim. mag. dr. TATJANA GAZVODA

Kako odkriti raka dojke?
Temeljita preiskava dojk naj 

bo del vsakega rutinskega zdrav
nikovega telesnega pregleda in 
vsakoletnega ginekološkega 
pregleda. Za odkrivanje zgod
njega raka dojke imamo dve 
dobro prizkušeni metodi:
* Vsakomesečne samopreiska- 
ve dojk ženske naučijo izurjeni 
zdravniki ali medecinske sestre. 
Mnogo verjetneje je namreč, 
da bo ženska odkrila spremem
be v dojkah prej in učinkoviteje 
kot kdo drug, ki jo preiskuje 
manj pogosto. Samopreiskava 
sicer poveča zaskrbljenost žensk 
zaradi mas v dojkah, ki niso 
rakaste (90% odkritih bul je 
namreč nenevarnih). Lahko pa 
odkrije primere raka bolj zgo
daj, ko so možnosti za ozdravi
tev večje ob hkratni ohranitvi 
dojke.
* Mamografija je slikanje dojk 
z rentgenskimi žarki pri navi
dezno zdravih ženskah. To je 
hiter, preprost in varen posto
pek. Danes se verjetno strinja
jo vsi, da z mamografijo odkri
jemo raka do eno leto prej, pre
den ga lahko otipamo. Ameri
ško združenje za raka priporo
ča, da si dajo ženske narediti 
osnovni mamogram med 35. in 
40. letom starosti, nato naj ima
jo mamografijo na dve leti do 
49. leta starosti, potem pa vsa
ko leto. Tistim, ki imajo družin
sko obremenjenost vsled raka 
dojke ali druge nevarnostne 
dejavnike, priporočajo zgod
nejši osnovni mamogram, po 
40. letu starosti pa vsakoletno 
mamografijo. Z mamografijo

lahko odkrijemo tumor, ki meri 
manj kot 0,5 cm. Najmanjša 
bulica, ki pa jo navadno zatipa
mo, meri okoli 1 cm. Študije so 
pokazale, da je preživetje bol
nic za 22% boljše pri primerih 
raka, ki so ga odkrili z mamo
grafijo. Pri tem ima tudi 60% 
žensk negativne podpazdušne 
bezgavke.

Nekateri so zaskrbljeni glede 
tveganja zaradi pogostega rent
genskega slikanja. Vendar ko-

* Kateri znaki opozarjajo - 
Rakasta bulica v dojkah je po
gosto trda, nepravilne oblike in 
na otip drugačna kot ostala 
dojka. Lahko najdemo tudi tr
dovratno bulo v pazduhi. Bole
čina v dojki se pogosteje pojavi 
zaradi kake nenevarne bolezni, 
vendar je priporočljiv zdravni
ški pregled. Spontani izcedek 
iz bradavice ene dojke lahko 
kaže na raka. Možna je tudi 
nepravilnost ali uvlečenje kože 
dojke ali bradavice. Pri napre
dovalih primerih se najde po
membna oteklina ali nepravil
nost dojke. Zaradi prizadetosti 
mezgovnega sistema je koža na 
videz podobna pomaranči. To 
kaže na napredovalo fazo bo
lezni in jo lahko naznanja tudi 
rdečina, otekanje in zvišana 
temperatura kože.

risti daleč presegajo vsa druga 
tveganja! Doza rentgenskih 
žarkov, kijih ženska prejme pri 
mamografiji, je manjša kot 
doza kozmičnih žarkov, ki jo 
človek prejme med poletom z 
letalom.
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V PEKARNI GORENC* a l-ivaiviti uuivciTC

Pustni krofi z zlatim presenečenjem
R tišini četrtkove noči, ko je 

večina uživala zasluženi počitek, je 
bilo v Gorenčevipekami v Ivančni 
Gorici živahno. Tako kot vsako 
noč. Skozi razsvetljena okna je bilo 
slišati glasove radijskega reporterja, 
ki je veselo oznanjal rezultate sla
loma na olimpiadi, vmes pa govor
jenje delavcev, ki se jim je proti jut- 
ru vendarle počasi bližal konec 
delavnika, ter šumenje peči. Pri pri
hodu v pekarno je božansko zadi
šalo po svežem kruhu in pecivu.

Pek Tone, napravljen v bel 
predpasnik in s čepico na glavi, je 
iz friteze ravnokar pobiral krofe - 
velike, lepe, z venčki in, kot sem 
se prepričala malo kasneje, tudi 
slastne. “Tale bo za vas,” je izločil 
enega, počakal, da se je očedil, in 
ga še posipal s sladkorjem. Na 
vrsto so prišli ostali: lepo ocvrti, 
enako veliki, vsakega je krasil bel 
obroč. Na cvrenje pa so že čakali 
naslednji, ravno prav shajani. “Na 
Toneta se res lahko zanesem, da 
bo delo dobro potekalo,” je pove
dal direktor pekarstva Lado Go
renc iz okolice Šentlovrenca, ki 
sedaj, odkar podjetju dobro gre, 
po dolgih letih večji del noči ven
darle lahko preživlja doma, v po
stelji. Zvečer in zjutraj pa vedno 
pride pogledat in še kaj postorit.

Vsaka gospodinja si želi speči 
krofe, kot so Gorenčevi. Ponava
di poizkuša različne recepte, pa 
vendarle ji včasih uspe, včasih pa 
venčkov ni in ni. Toda ko gledaš 
približno dveurni postopek tukaj, 
se čudiš, kako enostavno vse iz- 
gleda. “Seveda je pomembno, 
koliko sestavin daš, ampak ravno 
tako važne so ostale malenkosti: 
da testo ni premehko, da se ne 
trga, daje prav shajano, daje pra
va temperatura olja ipd. Težko je

to povedati, enostavno potem že 
kar veš,” je pripovedoval Tone in 
še dodal, da če bi jih šel delat v 
domači kuhinji, verjetno ne bi vsi 
tako uspeli. V pekarni imajo 
namreč že vse preračunano.

Če je naročil veliko, naenkrat 
delajo približno po 600 krofov, da 
testo ne prehaja. Najprej ga stroj
no mešajo, pri oblikovanju krofov 
pa si pomagajo z delilnim strojem. 
Tri kilograme testa razreže na 30 
enakih delov, kar pomeni trideset 
krofov. Ti potem hajajo v poseb
nih komorah, ter se nato za pri
bližno osem minut preselijo v fri- 
tezo. Pri temperaturi 170 stopinj 
Celzija jim je ravno prav vroče. 
Zaenkrat Gorenčevi premorejo 
eno, nameravajo pa kupiti še eno, 
saj bodo potem lahko v eni uri 
ocvrli tisoč krofov. Sledi še mar- 
meladni nadev in posipanje s 
sladkorjem v prahu.

Lepo zložene na platojih jih je 
eden izmed šoferjev že ob štirih 
nalagal v kombi ter poskrbel, da 
so pravi čas prišli na določena 
mesta. “Prodajamo jih v trebanj
ski in ljubljanski konec, tako v tr
govine kot v šole in dijaške do
move. Zadnja stranka dobi naše 
izdelke najkasneje ob 7. uri,” je 
povedal direktor.

Tisto noč so naredili 360 kro
fov, v pustnem tednu pa je naročil 
mnogo več. Lani so jih na primer 
takrat ocvrli kar osemnajst tisoč, 
letos pa so prišli še do višje števil
ke - petindvajset tisoč. Na pustne 
dni se morajo v pekarni dobro 
pripraviti in delati še bolj, poskr
beti pa morajo tudi za zadostne 
količine materiala. “Težko si je 
predstavljati, ampak lani smo za 
pusta porabili petsto kilogramov

Lado Gorenc, direktor Pekarstva 
Gorenc

moke, veliko marmelade, ogrom
no jajc itd. Ničesar ne sme zmanj
kati,” je povedal Gorenc. Že kar 
tradicionalno pa za pusta v šest 
krofov vmesijo zlate izdelke ter 
tako presenetijo šest sladkosned- 
nežev. Tudi letos je bilo tako.

V pekarni je zaposlenih deset 
ljudi, kar štirje so domači. Poleg 
g. Lada še sin Damjan, ki je pek, 
ter hčerki Liljana, ki obiskuje 
poslovodsko šolo, in Helena, ki se 
uči za slaščičarko. Pripravna kot 
je, je takoj postregla z dišečo 
kavo, ki se je ob rani uri še kako 
prilegla. Gorenc je zadovoljen, da 
tudi otroke zanima ta stroka in 
meni, da je vsako stvar treba 
delati z veseljem, pa gre. “V pe
karstvu delam skoraj 22 let, v 
glavnem vse ponoči, kar ni tako 
enostavno. Toda tako sem se 
vživel v to, da si ne morem pred
stavljati česa drugega,” meni 
Gorenc, ki je bil najprej zaposlen 
pri nekem privatniku na Mirni, 
zatem je enajst let delal v Dolenj-

KAJ JE POKAZALA RAZISKAVA

Prehranjevalne navade Dolenjcev
Priljubljena novomeška zdravni

ca dr. Tatjana Gazvoda, specialist
ka medicine dela, prometa in špor
ta se je pred časom lotila študije, ki 
naj bi pokazala, kakšne so prehra
njevalne navade Dolenjcev. Prva 
pilotska raziskava je zajela nekaj 
več kot 200 ljudi na območju Nove
ga mesta, Straže, Otočca, Šentjer
neja in Kostanjevice; pod vodstvom 
prim. Gazvodove sta jo za diplom
sko nalogo opravili študentki ljub
ljanske Visoke šole za zdravstvo, 
kjer prim. Gazvodova tudi predava.

“Z vprašalnikom smo želeli 
smo dobiti podatke o nevarnost
nih dejavnikih za kronične bolez
ni sodobnega sveta, zlasti za 
bolezni srca in ožilja,” pravi 
zdravnica. “To je pilotska raziska
va, bomo pa to delo nadaljevali na 
večjem vzorcu vsaj 2.000 ljudi, in 
taki rezultati so tudi dejansko pri
merljivi s podobnimi raziskavami 
v svetu.” Taki podatki so zelo upo
rabni predvsem za organiziranje 
najprimernejše zdravstveno pre
ventivne dejavnosti za prepreče
vanje oziroma zmanjševanje bo
lezni srca in ožilja in drugih bolez
ni sodobnega sveta. “To je moč 
doseči s pravilnim prehranjeva
njem, s primerno gibalno aktiv
nostjo, z opustitvijo kajenja in 
pretiranega uživanja alkohola, z 
izogibanjem stresu, s skrbjo za 
primerno telesno težo, skratka z 
zdravim načinom življenja,” trdi 
dr. Gazvodova.

Večina anketiranih ima osnov
nošolsko izobrazbo oziroma po
klicno šolo. Kar 65 odst. jih je 
odgovorilo, da imajo pri delu 
pravšnjo količino izzivov, s kateri
mi se spoprimejo, a pri tem osta
nejo sproščeni, mirni in imajo svoj 
cilj. 35 odst. anketiranih pa vsak
danje delo (službo) doživlja kot 
stalen mučen boj in kot občutek 
utesnjenosti. Dobra petina jih 
opravlja psihično obremenjeval- 
no delo, prav toliko jih dela v iz
menskem delu, ki je, popoldan
sko še posebej, povezano z občut
kom pritiska in utesnjenosti.

Velika večina anketiranih (87 
odst.) je poročenih, a jih je le 
tretjina v zakonu srečnih, ostali pa 
ga “jemljejo takega, kakršen pač
je”.

67 odst. vprašanih se zdravstve
no počuti dobro. 27 odst. jih ima 
težave s srcem in ožiljem, prav

toliko s prebavili, desetina z 
živčevjem in malo manj z dihali. 
Kar tričetrt vprašanih je odgovor
ilo, da ne kadijo.

Od mesa Dolenjci pojemo naj
več svinine in govedine; več kot 2- 
krat na teden je meso tri četrt 
vprašanih, ribe le zanemarljiva 2 
odst., ocvirke, svinsko mast in 
slanino pa občasno uživa kar 90 
odst. anketiranih. “Tu je treba 
stvari močno spremeniti: ljudje bi 
morali jesti manj mesa in bolj 
poredko, in to več perutnine in 
predvsem rib, svinina in govedina 
vsebujeta veliko škodljivih ma
ščob.” Poleg tega kar 40 odst. 
vprašanih jedi dosoljuje, od kru
ha jedo največ belega, kar tudi ni 
dobro. Prav pa je, da kar 70 odst. 
uživa več kot 2-krat na teden 
stročnice, ki dajejo balast čreves-

J
Prim. mag. dr. Tatjana Gazvoda

ju in s tem zmanjšujejo raka. Sad
ja ne uživata le 2 odst. vprašanih, 
polovica pa ga vsak dan; zelenja
vo pa vsak dan uživa kar 85 odst. 
anketiranih, kar vse je z zdravst
venega stališča zelo dobro. Skoraj 
pol vprašanih vsak dan pije mle
ko, le 6 odst. pa nikoli. Ne more
jo oziroma nočejo pa se odpove
dati slaščicam, saj se jih kar 40 
odst. sladka več kot 2-krat na 
teden, kar je preveč.

Boljše, kot bi pričakovali
Pri pitju vina je slika boljša, kot 

bi pričakovali. 46 odst. anketi
ranih pije vino občasno; do 2 de
cilitra vina na dan popije 22 odst. 
vprašanih, 18 odst. več kot 3 
kozarce na dan, 13 odst. pa jih

skih pekarnah v Trebnjem, šest let 
pa je že direktor svoje pekarne v 
Ivančni Gorici.

V Gorenčevi pekarni pečejo 
tudi vse vrste kruha: belega, črne
ga, ajdovega, krompirjevega, ko
ruznega, bio, štručke itd., pa tudi 
peciva. Glavno delo poteka sicer 
ponoči in delavci pridejo ob 20. 
uri zvečer, odhajajo pa zjutraj, 
dopoldne pa se slaščičarji uk
varjajo predvsem s peko najrazlič
nejših keksov. Kot je povedal 
Gorenc, so trenutno največji hit 
smetanovi žepki in breskvice. Na 
polici trgovinice pa se je bohotila 
še vrsta drugih piškotov, paki
ranih v različnih količinah. “Vse 
kekse delamo ročno, tako kot 
doma, in tudi to se pozna pri 
kvaliteti,” je zadovoljen povedal 
Gorenc.

Ko se je začelo daniti in so 
najzgodnejši že odhajali na delo, 
so se peki počasi odpravljali do
mov. Utrujeni, pa vendar zado
voljni, saj so prav marsikateremu 
izmed teh uslužbencev pripravili 
krasen zajtrk s svežo štručko, 
žemljico ali pa pustnim krofom.

LIDIJA MURN

vina ne uživa. Od tistih, ki pijejo, 
jih skoraj pol uživa cviček, belo 
vino pa samo 11 odst. Zmerno 
uživanje (do 2 del na dan) rdečega 
vina pri jedi zdravju ni škodljivo, 
marveč celo koristno. Pri jedi pije 
64 odst. vprašanih, “za žejo” 18 
odst., v prijateljski družbi 16 odst. 
in le 2 odst. zato, da se omamijo. 
70 odst. vprašanih občasno pije 
tudi pivo. Žganih pijač nikoli ne 
pije 60 odst. vprašanih, tisti, kijih 
pijejo, pa v glavnem domače 
žganje, a le pol odst. več kot dva 
kozarčka na dan.

Kavo vsak dan uživa 67 odst. 
anketiranih, nikoli pa 17 odst. 
Zdravniki pravijo, da 2 skodelici 
kave na dan ne škodita zdravju, a 
kljub temu pozivajo k previdnosti 
pri pitju te pijače.

Žalosten in z zdravstvenega 
stališča zaskrbljujoč je podatek, 
da se kar 90 odst. vprašanih niko
li ne ukvarja s športnimi aktiv
nostmi; enkrat na teden je dejav
nih le 4 odst. vprašanih, 2- do 3- 
krat slabe 3 odst., vsak dan pa 
dobre 3 odst. Zato ni čudno, da je 
večina anketiranih predebelih, in 
to moški bolj kot ženske.

“Rezultati te ankete pozivajo k 
spremebni prehranjevalnih na
vad,” opozarja prim. Gazvodova. 
“Ljudje več vnašajo v svoje telo, 
kot porabijo. Uživati je treba več 
obrokov na dan, in to vsaj dva 
dopoldne, s poudarkom na zajtr
ku. Jesti je treba manj mastno 
hrano, več belega mesa in zlasti 
rib, uporabljati bistveno več rast
linskih maščob, in še to v zelo 
majhnih količinah, bel kruh nado
mestiti s črnim in polnozrnatim, 
slaščice zamenjati z domačim sad
jem. Zmanjšati je treba stresne 
situacije, tako na delovnem mestu 
kot v družini. Predvsem pa je tre
ba pri ljudeh spodbuditi gibalno 
dejavnost, za začetek je to lahko 
hoja, priporočljive pa so vse 
aerobne dejavnosti: rahel tek, 
kolesarjenje, plavanje, in to vsaj 
3-krat na teden najmanj po pol 
ure,” svetuje zdravnica.

Ta raziskava je tudi dobra osno
va za načrtovanje preventivnih 
akcij v okviru nedavno ustanov
ljenega Društva za zdravje srca in 
ožilja Dolenjske in Bele krajine, 
katerega podpredsednica je prav 
prim. Gazvodova.

A. BARTEU

CVRTJE KROFOV-Peki so imeli ogromno dela. Nekaj se jih je ukvarja
lo s peko kruha in raznih štručk, dva pa sta ravno prav shajane krofe po
lagala v vroče olje friteze. Nobenega ni bilo, ki ne bi imel belega venčka. 
Šestim pustnim krofom pa so v Pekarstvu Gorenc dodali tudi zlato 
presenečenje. (Foto: L. M.)

• Prečenski modrijani nagrajsali - Semenj v Radohovi vasi. Kupcev 
malo. Prečinski modrijani tudi prišli z živino, nekteri so tako nagraj
sali, da se je vse smejalo Prečincem. Muren prodal je par volov za 190 
f nedavnaj imel je samo za enega 120 f, dal jih je zato, ker nima več 
krme, česar se je domislil šele zdaj. Krevs imel je za par krasnih volov 
o zadnjem mestnem sejmu 430f, zdaj ju je dal rad za 340. Ljudje tod 
večkrat o najhuji dragini nečejo prodati, češ da bo že še draže in tako 
marsikoga hudofrata, racionalno ne znajo nič postopati ne kupovaje 
ne prodajaje.

• Moški m češpljah - Na pustni dan zjutraj so ljudje oružili koruzo 
za seme, to se mora zato zgoditi pred solnčnim izhodom, da ne delajo 
kvara vrane. Včeraj sejali so sploh deteljo, danes pa sejejo korenje na 
- zmrzlo! zemljo, češ da je to naj bolje opraviti pustni dan. Tudi visi 
vse polno možkih po češpljah, da jih otrebi in oklesti, tako snago drevja 
povrača Kurent z obilnim pridelkom.

• Različno za pusta - Kjer je družina, mora biti pustni dana offo poti
ca, špehovka etc in strašna večerja s pijanstvom, sicer se hiša raznaša. 
Kjer je sama domača rodbina, zadostuje ft govedine, da se dobi malo 
juhe, nektere pametneje hiše jele prenašati pustovanje na opoldanji 
čas. Zvečer se jedo, kdor hoče, ostanki, ali pa sim ter tje tudi kava in 
gre se rano spat, da ne pridejo šeme delat nadlege in tudi, kjer so mali 
otroci, pohujšanja. Ali take hiše so še zmirom rari nantes etc.

• Izgubljen denar - Če pade kak denar na tla, dobi se zato tako težko, 
ker se hudič nanj usede in ga s svojo ritjo zakrije.

Prgišče misli
Človek je žival, ki se ukvarja s 

politiko. (Aristotel)

Civilizacija ponižuje mnoge, 
da bi dvignila izbrane. (Alcott)

Kdor govori, seje, kdor posluša, 
žanje. (Perzijski pregovor)

Denar je os, okrog katere se 
vrtijo ljudje. (Pajo Kanižaj)

Nikogar še niso obesili s sre
brniki v žepu. (Ruski pregovor)

Svet se osvaja z besedo, ne pa z 
izdrtim mečem. (Georgijski pre
govor)

Nikar ne jemljite življenja pre
resno; nikdar ga ne boste rešili 
živi! (Hubbard)

Dobivati izkušnje pomeni de
lati napake. (H. G. Wells)

vjXX°m

II JELOVICA
Lesna industrija, d.d., ŠKOFJA LOKA 
tel.: (064) 61-30, faks: (064) 634-261

POPUST OB TAKOJŠNJEM PLAČILU, 
SVETOVANJE, PREVOZ, 

MONTAŽA, GARANCIJA, SERVIS

POTRJENA KAKOVOST - ISO 9001
Informacije na prodajnih mestih :

NOVO MESTO, Ul. talcev 2, tel./fax: 068/323-444 
METLIKA, Cesta XV. brigade 9, tel./fax: 068/58-716 
BREŽICE, Aškerčeva 1, telVfax: 0608/62-926
JAKA ELEKTRO Radeče, BAVEX Trebnje,
KERA - TRADE Zagorje ob Savi, MK TRGOIMPEX Kočevje
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MEJNIKI SLOVENSKE ZGODOVINE je knjiga Vlada Habjana (drugi 
z desne), ki so jo 18. februarja v Cankarjevem domu v Ljubljani poleg 
avtorja predstavili v imenu založnika Peter Kovačič Peršin, dr. Matjaž 
Kmecl in dr. Janko Prunk. Avor Mejnikov Vlado Habjan pravi, da je knji
ga prvo delo, ki ni napisano pod vplivom avstrijske ali drugih podobnih 
imperialističnotendencioznih šol. Knjiga je izšla z veliko zamudo, ker je 
bilo težko najti založnika. Avtor je poudaril in tudi kasnejša razprava je 
potrdila, da v pogajanjih o meji s Hrvaško ne bi smeli popuščati, saj smo 
zaradi naših slabih politikov v preteklosti izgubili že veliko ozemlja, in če 
ne bomo odločni, ga bomo še več. (Foto: J. Primc)

PODOBO SVOJO NA OGLED POSTAVI... - Tale je ob potki, z roba 
gozda, ki se vleče od Železnega hriba nad Mrzlo dolino tja proti Srebrničam, 
le nekaj korakov od parobka, s katerega se vidi vasica Škrjanče. Tu lahko 
izberete: star štedilnik, dva pralna stroja, poldrugi meter visoko nekdanjo 
peč za gretje vode, dve avtomobilski gumi, fičkovo izpušno cev, skoraj 
“novo” moško kolo ter nekaj pločevine... Z avtomobilom do tega skladišča 
ni mogoče priti, lastnik si je moral pomagati s konjsko ali kravjo vprego. 
Sneg te sramote ne bi mogel skriti; nekdanji lastnik razstavljene tehnike se 
je hinavsko skril in v gozdu pustil le pečat svojega zavržnega odnosa do 
narave in soljudi. - Gozdarji pravijo, da takih odlagališč stare šare v 
gozdovih okoli Novega mesta sploh ni malo. (Foto: T. Gošnik)

OTROŠKE ILUSTRACIJE - KUD Artoteka Bela krajina iz Črnomlja je 
pripravilo 3. bienale otroške ilustracije. Tokratna tema so bila Župančičeva 
dela, odzvali pa so se učenci vseh belokranjskih osnovnih šol razen podze
meljske. Prispelo je več kot 300 listov, zaradi prostorske stiske v Špeličevi 
hiši pa so jih rastavili 250. Ob otvoritvi razstave pretekli četrtek je akademski 
kipar Jožef Vrščaj podelil tudi nagrade, ki so jih prejeli: na razredni stop
nji Katja Pezdirc (na fotografiji) iz OŠ Mirana Jarca, Darja Potokar iz OŠ 
Semič in Maja Medoš iz OS Loka; na predmetni stopnji pa Nataša Brula 
iz OŠ Milke Šobar-Nataše;, Marko Nemanič iz OŠ Metlika in Renata Sin
kovič iz OŠ Mirana Jarca. Posebno nagrado sta si prislužila likovni krožek 
OŠ Stari trg ter likovna pedagoginja Duška Vlašič iz OŠ Metlika. (Foto: 
M. B.-J.)

NOVA PRODAJALNA MESA - V soboto je mesarstvo Kocjan na Mihovici 
pri Šentjerneju odprlo prodajalno svežega mesa in mesnih izdelkov. V lastni 
predelavi bodo še posebno skrb posvečali suhomesnim izdelkom, priprav
ljenim po domačih receptih. Sicer pa ima Martin Kocjan lastno vzrejo 
bikov, odkup živali, diskontno prodajalno mesa in mesnih izdelkov, hkra
ti pa z mesom zalaga okoliške trgovine, menze, šole in druge večje 
potrošnike. Nova mesnica je pridobitev v oskrbi Šentjernejskega polja, še 
posebno pa zato, ker so meso in mesni izdelki iz domače vzreje živali. (Foto: 
M. Vesel)

NOVO NA DOLENJSKEM

Judeževi redijo teleta za Zlato zrno
PriJudeževih na Veliki Cikavi 10 

sicer nimajo zlatega teleta, zato pa 
so se, da bi se lažje preživljali, 
odločili za rejo telet blagovne 
znamke Zlato zrno. Za zdaj so edi
ni na območju Dolenjske, ki so pri
dobili licenco in se lani novembra 
že lotili prve reje telet. Ta poteka po 
posebej postavljenem in nato strogo 
nadzorovanem sistemu, ki zagotav
lja predpisano kakovost od njive do 
mize. Osnovna ideja projekta Zla
to zrno je zagotoviti dovolj kako
vostne teletine in hkrati ne pobijati 
toliko živali za tako malo mesa. 
Potrošniku naj bi znamka zagotav
ljala kakovost in znano poreklo pri 
vsakem členu v verigi.

S kmetijstvom se preživljata 
Jožefa in Franci pa njuni štirje 
otroci in še mama. S pitanjem 
mlade govedi se Franci ukvarja že 
čez dvajset let, pravzaprav vse od 
takrat, ko je končal srednjo kme
tijsko šolo. Ves čas tesno sodeluje 
z zadrugo in vmes od časa do časa 
poskuša s čim novim, odvisno od 
stanja na tržišču. Zdaj Judeževi 
na leto spitajo okrog 40 mladih 
govedi. Nekaj imajo tudi krav 
mlekaric, saj mleko potrebujejo 
za hranjenje telet v prehodnem 
obdobju, poleg tega sejejo in ža
njejo žita za lastno uporabo ter 
sadijo krompir. Zdaj ga pridelajo 
okrog 15 ton letno, pred časom so 
ga tudi dvakrat več.

V svojih hlevih imajo prostora 
za 30 telet. Ob našem obisku so 
jih hranili le 23, saj jih je na tržišču

POSEBNOST - Teleta za Zlato 
zrno veliko pijejo in dosti močijo.

težko dobiti, čeprav redijo različ
ne pasme. Kupujejo jih na ob
močju novomeške zadruge. Vse 
živali so veterinarsko pregledane 
in oštevilčene. Številka in zdrav
niško spričevalo jih spremljata vse 
do klavnice. Pravila takšne reje so

Stroga pravila
Kot nam je povedal Franci 

Judež, traja turnus reje 3 mesece,
to je odvisno od teže in inten
zivnosti prirasta. Ob zakolu naj bi 
teleta znamke Zlato zrno tehtala 
okrog 250 kg in dala kakih 150 kg 
mesa. Ob zakolu ne smejo biti sta
ra več kot 6 mesecev, kar se bo po 
prvih izkušnjah Judeževih dalo 
dosegati. Ravno izkušnje s pita
njem govedi so tiste, ki Judeževi 
družini omogočajo, da obvladajo 
zahtevno pitanje telet. Kaj je tako 
posebnega pri pitanju telet za 
Zlato zrno?

“Teleta dobivamo postopno in 
jih prav tako postopoma dajemo 
iz hleva, predvidoma enega do 
dva na teden. Za rejo bi bilo veli
ko enostavneje, če bi dobili vseh 
30 telet naenkrat in vse obenem 
tudi oddali. Pri taki postopnosti je 
veliko večja nevarnost za prenos 
bolezni, zato moramo biti še pose
bej pozorni na stanje živali. Pre
prečiti moramo, da živali ob pre
hodu v nov prostor in na nov na
čin prehrane ne doživijo stresov,” 
pojasnjuje Judež.

V hlev dobijo 7 do 11 tednov 
stare teličke s težo od 100 do 130 
kg, take, ki jih običajno že kolje
jo za teletino. Mlada teleta so še 
navajena na mlečno prehrano, 
zato jim morajo še posebno pozo
rnost posvečati v prvem mesecu, 
ko se jim razvija vamp in se po
stopno prilagaja na drugačno pre
hrano. Zaradi tega je v začetku za 
prehod potrebno tudi hranjenje z 
mlekom. Teleta potrebujejo več 
nege, višje temperature, dovolj 
sveže stelje in vedno očiščen hlev, 
da so na suhem. Teleta zelo veli
ko pijejo in zato tudi več kot 
običajno močijo. Gospodar mora

zelo stroga, zato se jih velja držati 
sicer je rejec izločen iz sistema.

KOT DOJENČKI - “Teleta so kot dojenčki, ”pravita Jožefa in Franci Judež, 
ko komaj ukrotita živali, da jima povsem ne poližejo oblačil.

hlev tudi zračiti, da v njem ne bi 
bilo preveč amoniaka. Poleg tega 
teleta tudi ne smejo biti na rešet
kah, kar je običajno pri pitancih 
in omogoča manj fizičnega dela.

“Ta teleta so v bistvu dojenčki 
in zahtevajo drugačno nego. Stal
no jih opazujemo, da takoj opazi
mo morebitne bolezni in še pravi 
čas ukrepamo. Pravila so stroga, 
zato ne smemo uporabljati antibi
otikov in drugih nedovoljenih 
zdravil. Tudi krma je strogo pred
pisana. Teleta imajo zelo velik 
apetit, tako da je poraba krme 
zelo velika, toda zato tudi hitro 
rastejo. Predpisano je, da morajo 
imeti teleta hrane na razpolago, 
kolikor hočejo,” razlaga Franci 
Judež.

Bo tokrat šlo?
In s čim hranijo teleta, ki jih 

bomo, če bo vse po sreči, če se bo 
znamka uveljavila in reja obdrža
la, lahko kupovali tudi v mesnicah 
pod nazivom Zlato zrno? Teleta 
jedo seno in koncentrat Zlato 
zrno, ki so ga strokovnjaki razvili 
posebej za takšno prirejo. Kon

centrat vsebuje žita, sončnične 
tropine, sojine tropine in podob
no, skratka, same naravne sesta
vine, ki tvorijo izredno koncentr
irano in z beljakovinami bogato 
hrano. Taka prehrana naj bi zago
tavljala, da teletina ne bo zama
ščena kljub večji starosti telet ob 
zakolu.

Judeževi so tokrat z rejo telet 
poskusili že drugič. Prvič so tele
ta začeli rediti takrat, ko je bil 
zakol telet prepovedan, žal pa jim 
je uspelo prodati le malo, saj pro
gram prireje še ni bil tako daleč, 
kot je sedanji, in tudi krma ni bila 
taka. Kljub slabi izkušnji je mla
da družina z rejo telet poskusila 
znova, in to prva na tem območju. 
Ravno te dni, tako so napoveda
li, naj bi prodali prva “zlata” tele
ta iz svojega hleva.

“Zaslužek še ni poznan, vendar 
po porabi krmil, sedanji ceni in 
intenzivnosti prirasta lahko skle
pam, da se bo račun izšel. Vseka
kor upam, da bo tokrat več uspe
ha in da se bo taka prireja v Slove
niji obdržala,” optimistično pravi 
Franci Judež.

BREDA DUŠIČ GORNIK

PRANJE PERILA NEKDAJ

Ko so še prali na javnih periščih
Leta 1960 pri nas še ni bilo pral

nih strojev. Se pred drugo svetovno 
vojno in po njej so ženske kuhale 
perilo doma, dokončno pa so ga 
oprale na periščih. V Novem mestu 
so bila perišča na reki Krki, po 
vaseh pa običajno pri izvirih, poto
kih ali vodnjakih. Kasneje, po voj
ni, so gradili večje stanovanjske ob
jekte in v njih urejali posebne pral
nice. K temu zapisu me je vzpod
budil ogled obnovljenega perišča v 
Mali Slevici pri Velikih Laščah, ko 
je neka ne več rosno mlada novi
narka vprašala, kje je v korito za 
pranje pritekala topla voda...

Perišča na Krki
Na reki Krki pri Novem mestu 

se spomnim treh perišč: pod Bre
gom, nasproti njega v Kandiji (pri 
Barbiču) in na Loki. Perišču na 
Krki smo rekli “flos” (splav). Flos 
je bil urejen tako, da je bilo v dno 
Krke zabitih več pokončnih ste
brov, ki so nosili streho, da so bile 
perice tudi v primeru dežja na 
suhem. Med stebri sta bila dva 
med seboj povezana splava (flo- 
sa), ki sta se z ozirom na višino 
vode v Krki samodejno dvigala in 
spuščala. Splava sta bila med se
boj povezana s trami in letvami, ki 
so ujele perilo, če je ušlo perici 
med pranjem iz rok in potonilo. 
Na splav so perice prišle po mo
stičku, ki je povezoval kopno s 
splavom. Perilo so prinašale na 
perišče na perilnikih, se pravi na 
posebnih napravah za pranje. 
Perilnik je bil pravzaprav lesena 
deska, ki je imela ob straneh in na
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vrhu še ožje dešcice, da ni peri
cam med pranjem voda curela po 
nogah in da niso škropile naoko
li, ko so s perilom pri izpiranju 
tolkle po perilniku. Perilnik so 
med pranjem zataknile za poseb
no urejen žleb pri splavu, ki je bil 
malo pod vodno gladino in prire
jen ravno prav, da se je perilnik 
naslonil tudi na splav in tako med 
pranjem sam poševno stal.

Na flosu in okoli njega je bilo 
še posebno živahno poleti, ko smo 
se tam kopali otroci. Mlajši smo 
se ob njem učili plavati, malo sta
rejši otroci so se pogumno spušča
li med obema splavoma od lesene 
prečke v vodi do naslednje preč
ke, ki je povezovala splava. Po- 
gumnejši fantje so odstranili ne
kaj opek s strehe perišča in se na

strehi sončili ter tudi od tam 
skakali v vodo.

V Mali Slevici pri Velikih La
ščah so imeli kar sredi vasi perišče 
in napajališče za živino. Za pranje 
je bilo posebno korito, za napa
janje živine pa spet posebno. Iz 
izvira so s črpalko črpali vodo, ki 
so jo z ozirom na potrebo preus
merjali v to ali ono korito s poseb
nim manjšim lesenim koritom. Ta 
posebnost Male Slevice je že pro
padla, nato pa so jo poleti 1996 
obnovili v okviru akcije “Dežela 
suhe robe”. Pri obnovi, ki jo je 
organiziralo podjetje Vitra iz 
Cerknice, so sodelovali mladi iz 
vse Slovenije in drugih držav. 
Tako ohranjeno vaško jedro je 
zdaj ena izmed turističnih zanimi
vosti te vasi.

NAPAJALIŠČE PRI B1RČNI VASI - Na fotografiji je napajališče živine 
pri Birčni vasi, levo je že zasuto korito za napajanje telet, desno pa tudi že 
zasut izvirček z urejenim bazenčkom za pranje perila, medtem ko be
toniranega korita za pranje perila (in kopanje otrok) ni na fotografiji, je 
pa še danes ohranjeno.

Pred kratkim sem obiskal rod
no Birčno vas in ugotovil, da nih
če več ne vodi živine napajat na 
vaško napajališče in v vseh hišah 
imajo tudi pralne stroje, da peri
šča že dolgo ne potrebujejo več.

Birčensko perišče in napajali
šče živine se je nekoliko razliko
valo od tistega v Mali Slevici. 
Vode tu ni bilo treba črpati v ko
rita, ker je bilo korito za napaja
nje živine zabetonirano ob izviru. 
T\idi v naravni in delno urejeni 
bazenček za izpiranje perila des
no od napajališča je voda priteka
la kar iz izvira. Vendar so vaščani 
sezidali še eno korito za izpiranje 
perila, v katerega so ženske nali
vale vodo iz prej omenjenega 
bazenčka. Od korita do bazenčka 
pa je bil vzidan še poševen kamen, 
na katerem so ženske prale tako, 
da so tolkle s perilom po njem. Ko 
je bilo perilo oprano, so običajno 
ženske v tistem zidanem koritu 
skopale še otroke, če so šli z nji
mi. Kaj s prcteklostjo?Včasih je 
bilo drugače, zdaj je pa tako, 
pravijo nekateri mlajši, ki ne ka
žejo pravega razumevanja za pre
teklost, za to, kako so živeli, kaj so 
delali in v kaj so verovali predni
ki. Pa vendar je treba bodočnost 
graditi na preteklosti in ne v zra
ku, ker se bo sicer vse zrušilo. 
Tega se v Evropi že zavedajo in 
nas na to opozarjajo. Mladi iz 
Evrope in vsega sveta prihajajo k 
nam, da bi nam pomagali ohra
njati kulturno in naravno dedišči
no. Ponekod tem nasvetom iz 
tujine že verjamejo. V občini Ve
like Lašče soorganizirali že nekaj 
mednarodnih delovnih taborov za 
ohranjanje kulturne in naravne 
dediščine. Kaj podobnega bi lah
ko sprejeli tudi drugod.

Besedilo in slike: 
JOŽE PRIMC
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Supercene v Kovinotehni!
PC na Cikavi v Novem mestu

V zalogi imamo različne bitumenske kritine po zelo 
ugodnih cenah! Našo ponudbo dopolnjuje velika izbira 
instalacij ter črna in barvna metalurgija!

Plačilo na čeke do 12 mesecev.
Za imetnike Kartice Kovinotehna pa še dodatne ugodnosti!

Modularni blok 6/1 
Križevci (kos)

Opeka 
Syporex, m3 13.788 sit

Cement Anhovo 
(vreča) 699 sit Laminatni

parket 1.990 sit
Hidrirano apno 
Zagorje (33 kg) 499 sit

Nemogoče je mogoče

(f KRKK
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
NOVO MESTO

vabi k sodelovanju

1) DIPLOMIRANEGA INŽENIRJA STROJNIŠTVA
za delo na področju operativnega vzdrževanja v farmacevtski 
proizvodnji,

2) ELEKTROTEHNIKA-ELEKTRONIKA
za delo na področju vzdrževanja merilne regulacijske tehnike,

3) INŽENIRJA ELEKTROTEHNIKE (šibki tok)
za delo na področju vzdrževanja avdio-video sistemov v Službi 
za informacijske tehnologije in telekomunikacije.

Od kandidatov pričakujemo:
• primerne delovne izkušnje,
• aktivno znanje angleškega/nemškega jezika,
• poznavanje računalniških orodij,
• komunikativnost in smisel za delo z ljudmi.

Novim sodelavcem nudimo dinamično in zanimivo delo, možnost 
strokovnega in osebnostnega razvoja, primerno plačo in urejene 
delovne pogoje.

Če ste prepričani, da je to izziv in priložnost za vas, v 8 dneh pošljite 
pisno ponudbo z življenjepisom in dokazili v kadrovsko službo KRKE, 
Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, kjer lahko dobite dodatna 
pojasnila na tel. 312-568 pod tč 1) in 2) in na 312-672 pod tč 3).

i= zavarovalnica triglav

ftujBijsciaoc

Ali ste med tistimi, ki želijo uspeti?
Če ste, potem se pridružite skupini uspešnih

ZAVAROVALNIH ZASTOPNIKOV ZA OSEBNA ZAVAROVANJA 
ZAVAROVALNICE TRIGLAV

OD VAS PRIČAKUJEMO:

• najmanj srednješolsko izobrazbo
• starost nad 20 let
• veselje do dela z ljudmi
• samoiniciativnost, iznajdljivost

PONUJAMO VAM:

• stimulativen zaslužek
• možnost dodatnega izobraževanja
• ustvarjalno delovno okolje
• možnost napredovanja
• možnost redne zaposlitve

Pisne prijave z dokazili o izobrazbi ter vaših pričakovanjih pošljite na
Območno enoto Krško, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško
(s pripisom: kadrovska služba), in sicer v 8 dneh po objavi.

NOVOLES, lesna industrija Straža, d.d.
VABI K SODELOVANJU

• lesne tehnike
• mizarje

za opravljanje zahtevnejših del v proizvodnji

• ter razpisuje več prostih mest za pomožna dela v žagalnici 
in na skladišču.
Delo je primerno za moške, stare do 35 let.

Oglasite se lahko osebno v kadrovski službi Novolesa ali pošljete 
pisne prijave v 8 dneh po objavi na naslov:
NOVOLES, lesna industrija Straža, d.d., Kadrovsko-pravni sektor, 
Na žago 6, 8351 Straža, z oznako “za razpis".
O izbiri bomo kandidate obvestili v 30 dneh po končanem zbiranju 
prijav.

marketing DL
tel. 068/323-61 0 • GSM 04 1 /623-1 1 6

Odrezali smo jih
Seveda, obrestne mere pri kreditih
za občane, samostojne podjetnike in pravne osebe.
Polepšajte si življenje z novim avtom, pohištvom, računalnikom 
ali pa kar z gotovino. Omislite si sanjske počitnice. Zagotovo 
se boste zdaj tudi lažje odločli za nakup ali prenovo stanovanja 
oziroma
stanovanjske hiše. Krediti so ugodni, saj znaša letna obrestna 
mera že od T ♦ 5,75% naprej,

pri namenskem varčevanju pa je letna obrestna mera še nižja.

Če ste samostojni podjetnik, vam je prav tako na voljo raznolika 
ponudba kreditov, kot na primer za nakup ali prenovo poslovnih 
prostorov. Letne obrestne mere pri kreditih 
so že od J + 6,25% naprej.

Ugodne kredite pa nudimo tudi podjetjem, saj je pri njih letna 
obrestna mera že od J + 5^5% naprej

Izkoristite izjemne možnosti, ki vam jih ponujamo v SKB banki.
Informativne izračune si lahko ogledate na internetu
http://www.skb.si,
za dodatne informacije pa pokličite
Zeleni telefon 080 15 15.

SKB BANKA D.D.
Za Danes. In za Jutri.

Op
Klavni |iokro
olimpijskih repreientanr

KREKOVA BANKA

VAS

NA SVOJI LADJI 
STE VI KAPITAN!

Toda z dobrim krmarjem boste lažje in varneje 
pluli po morju vsakodnevnih obveznosti.

VAŠ TEKOČI RAČUN PRI KREKOVI BANKI
ZANESLJIVO UPRAVLJANJE, 

ZAGOTOVLJENA DISKRETNOST 

IN VSE UGODNOSTI,

ki jih lahko pričakujete 
od dobre banke:

čeki, plačilne kartice, 
kartice za bankomat, 
trajni nalogi, 
izredna prekoračitev..

KREKOVA BANKA
U<T'. 'jO V J faŽOi

proFOCUS
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Televizija vi pridržuje pravico do 
morebitnih sprememb sporedov!

ČETRTEK, 26. II.
SLOVENIJA 1
7.40- 1.40 TELETEKST
8.30 POČITNIŠKI PROGRAM 

RISANKA
8.45 TELERIME
8.50 VIDKOVA SRAJČICA
9.25 BRIŠI PIŠI
9.35 PRIDI POME, TU STRAŠI, češ. 
film

10.30 TEDENSKI IZBOR 
ODDAJA O KULINARIKI
10.55 NAJ NAJ NAJ..., angl. dok. odda
ja, 6/6
11.30 GRACE NA UDARU, amer. na- 
niz, 24/25
12.05 NASH BRIDGES, amer. naniz., 8/14

13.00 POROČILA
13.10 VREMENSKA PANORAMA
13.30 TEDENSKI IZBOR 

ZADEVA MAKROPULOS, opera
15.05 SPOZNAVAJMO NARAVO IN 
DRUŽBO: GALEBOV LET
15.25 GIBLJIVE SLIKE
15.50 OSMI DAN

16.20 ODDAJA MADŽARSKE TV
17.00 OBZORNIK
17.10 PO SLOVENIJI
17.30 JASNO IN GLASNO, kontaktna oddaja
18.20 RESNIČNA RESNIČNOST
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 VRTINEC ROŽ, franc, nadalj., 5/14
21.05 TEDNIK
22.00 ODMEVI, KULTURA, ŠPORT 
22.50 OPREMLJEVALKE, amer. naniz., 3/21
SLOVENIJA S
8.00 Vremenska panorama - 9.00 Moesha, 
amer. naniz., 6/14 - 9.20 Tedenski izbor: Trdno 
v sedlu, novozel. naniz., 22/65; 9.45 Iz dobrega 
gnezda, nem. naniz., 4/13 -10.35 Euronevvs - 
14.25 Vprašanje zakonitosti, amer. naniz., 7/7; 
14.55 Pomp -16.35 Sestre, amer. naniz., 14/22 
-17.30 Trdno v sedlu, novozel. naniz., 23/65 -
18.05 Doktor Sylvestre, franc, naniz., 5/12 -
19.00 Kolo sreče -19.30 Videoring - 20.00 
Največji kaskaderji, 1/3 - 20.50 Sestre, amer. 
naniz., 15/22 - 21.45 Citizen Band, amer. film 
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 Odklop, 
ponov,-14.00 Vitez za volanom-15.00 Srečni časi, 
naniz. -15.30 Družinske vezi, naniz. -16.00 Nora 
hiša, naniz. -16.30 Coopetjeva 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 
Sodni dan, film - 22.00 Psi faktor - 23.00 Mac- 
Gyver, naniz. - 0.00 Cannon, naniz.
VAŠ KANAL
14.00 Videostrani -17.00 Prifarski muzikanti, 
ponov. -18.00 Iz produkcije Združenja LTV -
18.30 Avtogalerija -19.00 Novice - 19.15Teden- 
ski kulturni pregled -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 -10.00 Izobraževalni program -
12.00 Poročila -12.25 Živinorejec (serija) - 
13.15 New York (serija, 6/352) - 14.05 Živa 
resnica -14.35 Poslovni klub -15.10 Program 
za mlade -17.00 Hrvaška danes -18.00 Kolo 
sreče -18.35 Besede, besede, besede -19.05 
Hrvaška spominska knjiga - 19.30 Dnevnik, 
vreme, šport - 20.15 Odprto - 21.05 V 80 
sekundah okoli sveta, dok. film - 21.50 Pol ure 
kulture - 22.25 Opazovalnica - 22.55 Čas zarote 
(dok. serija) - 23.20 Poročila
HTV I
14.30 TV spored -14.45 Večno mlad, amer. film 
-16.25 Program za mlade -17.00 Živinorejec 
(serija) -17.50 Živalski planet -18.20 Moč de
narja -18.35 Hugo (tv igrica) -19.00 Županij- 
ska panorama -19.30 Dnevnik, vreme, šport -
20.10 Kviz - 20.25 Dosjeji X (serija) - 21.30 Brez 
kože, ital. film - 23.00 Morilci, film

PETER, 27. II.
SLOVENIJA 1
7.40- 1.45 TELETEKST
8.30 POČITNIŠKI PROGRAM 

RISANKA
8.45 TELERIME
8.50 ANGLEŠKA DOK. ODDAJA
9.20 RISANKA
9.30 PEKLENSKI NAČRT, mlad. tv film

10.30 TEDENSKI IZBOR 
RESNIČNA RESNIČNOST
11.30 OPREMLJEVALKE, amer. na
niz., 3/21
12.05 VRTINEC ROŽ, fran. nadalj., 5/14

13.00 POROČILA
13.10 GLEDALIŠKA PREDSTAVA 
14.15 ZGODBE IZ ŠKOLJKE 
14.45 POLNOČNI KLUB, ponov.
16.20 MOSTOVI
17.00 OBZORNIK
17.10 PO SLOVENIJI
17.30 ODDAJA ZA OTROKE
18.20 NOVI RAZISKOVALEC, amer. dok. 

serija, 8/13
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT 
20.05 OPERACIJA CARTIER, TV film

21.40 IZ KUHINJE IVA IVANČIČA
22.00 ODMEVI, KULTURA, ŠPORT 
22.50 PROFIT, amer. nadalj, 8/8 
23.45 KONCERT SIMFONIKOV RTV
SLOVENIJA !
8.00 Vremenska panorama - 9.00 Moesha, amer. 
naniz, 7/14 - 9.20 Tedenski izbor: Trdno v sedlu, 
novozel. naniz, 23/65; 9.45 Doktor Sylvestre, 
franc, naniz, 5/12 -10.30 Zlata šestdeseta -11.30 
Euronews -14.05 Tedenski izbor: Največji 
kaskaderji, 1/3; 15.00 Lov za zakladom, franc, 
kviz, 8/10 -16.35 Sestre, amer. naniz, 15/2217.30 
Pasje življenje, amer. naniz, 6/22 - 18.05 Žen
ska gre svojo pot, nem. naniz, 13/14 -19.00 Kolo 
sreče -19.30 Videoring - 20.00 Jubilejnih 40 in 
70 let RTV, 1. del - 21.30 Veliki miti in skrivnosti 
20. stol, dok. serija, 13/26 - 22.00 Brez kože, ital. 
film - 23.25 V dvomu za.,, nem. nadalj, 1/8 
KANALA •
9.00 Srečni časi, ponov. - 9.30 Družinske vezi, 
ponov. -10.00 Cannon, ponov. -11.00 MacGyver, 
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 Cooperjeva druš
čina, naniz. -17.00 Princ z Bel Aira -17.30 Sončni 
zaliv, nadalj. -18.00 Dobri časi, slabi časi, nadalj. -
18.25 Bravo, maestro -18.40 Drzni in lepi, nadalj. 
-19.00 Oprah show - 20.00 Film po vaši izbiri - 23.30 
Cannon, naniz. - 030 Dannyjeve zvezde
VAŠ KANAL
14.00 Videostrani -17.00 Glasbena oddaja -
18.00 Kmetijski razgledi -18.25 Dajmo naši! -
19.00 Novice - 19.30 24 ur - 20.00 Kontaktna 
oddaja - 21.00 Novice - 21.30 Glasbena oddaja
HTV 1
7.40 Tv spored - 735 Poročila - 8.00 Dobro jutro 
-10.05 zobraževalni program -12.00 Poročila -
12.25 Živinorejec (serija) -13.15 New York (se
rija, 7/352) -14.05 Sinovi nevihte -15.10 Program 
za mlade -17.00 Hrvaška danes -18.00 Kolo 
sreče -18.35 Govorimo ozdravju -19.05 Hrvaška 
spominska knjiga -19.30 Dnevnik, vreme, šport 
- 20.15 Sedem vrhov (potopis, serija) - 20.50 
Lepa naša - 22.10 Opazovalnica - 22.45 Tednik - 
23.45 Poročila - 23.50 Nočna straža: Oddelek za 
umore (serija); 0.40 Gospodar plime (amer. 
film); 235 Sedmi elemnet; 3.40 Koncert; 5.25 
Hrepenanje po življenje (amer. film)
HTV*
14.35 Tv koledar -14.45 Morilci (film) -16.25 Pro
gram za mlade -17.05 Živinorejec (serija) -18.25 
Mojstrovine svetovnih muzejev -18.35 Hugo, tv 
igrica -19.00 Županijska panorama -19.30 Dnev
nik, vreme, šport - 20.15 Stranka (serija) - 21.20 
Cosby show (hum. serija) - 21.50 Popolna priča 
(amer. film) - 23.30 V senci zla (amer. film)

SOBOTA, 28. II.
SLOVENIJA 1
7.50 - 0.50 TELETEKST
8.30 OTROŠKI PROGRAM 

RADOVEDNI TAČEK 
8.55 POD KLOBUKOM 
9.40 JASNO IN GLASNO
9.45 OB JEZERU, franc, nadalj.

9.50 DARILO, avstral. film
11.20 KONCERT OB SOJU LUČI NA LJUB

LJANSKEM GRADU
12.05 TEDNIK
13.00 POROČILA
13.20 ZGODBE IZ ŠKOLJKE
13.50 ČAROBNI ŠOLSKI AVTOBUS, 9/9
14.20 OPERA, balet
15.20 TO JE TISTO, amer. film
17.00 OBZORNIK
17.15 NAŠA PESEM 97
17.50 NA VRTU
18.15 OZARE
18.20 LJUDJE IN NJIHOVO MESTO, nem. 

dok. oddaja
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
19.55 UTRIP
20.10 EMA 98, slov. izbor evrovizijske melodije
21.15 RAZVEDRILNA ODDAJA 
21.45 HOMOTURISTICUS
22.05 KAJ JE TVOJ STRUP, avstral. dok. seri

ja, 1/5
22.40 POROČILA, VREME, ŠPORT
23.10 THE NIGHT STALKER, amer. film
SLOVENIJA I
8.00 Vremenska panorama - 9.00 Indaba, franc, 
naniz., 8/25 - 9.30 Tedenski izbor: TV show-TV 
poper; 10.30 Koncert skupine Avtomobili -
11.55 Smučarski poleti -15.30 Euronevvs -16.55 
Šport -19.30 Videoring - 20.00 Lady Janc, amer. 
film - 23.30 V vrtincu - 0.10 Sobotna noč
KANALA
8.30 Kaličopko, ponov. - 9.30 Risanka • 10.00 Mork 
in Mindy, naniz. -10.30 Divji divji zahod, naniz. -
11.30 Srečni časi, naniz. -12.00 Johnny Mysto, film 
-13.30 Dobri časi, slabi časi, ponov. -15.30 Sončni 
zaliv, ponov. -17.30 Oprah shov, ponov. -18.30 At- 
lantis, ponov. -19.30 Miza za pet, naniz. • 20.30 
Malteški sokol, film - 22.30 Petek trinajstega, naniz. 
- 23.30 Atlantis, ponov. - 0.30 Cannon, naniz.
VAŠ KANAL
14.00 Videostrani -17.00 Videoboom -18.00 
Mala klinika cinizma - 18.30 Majhni smo... -
18.15 Od sobote do sobote -18.40 Za uho in oko 
-19.00 Novice -19.30 24 ur - 20.00 Iz produkcije 
Združenja LTV - 21.00 Novice - 21.15 Od so
bote do sobote - 21.30 Videotip
HTV 1
8.20 Tv koledar - 8.30 Poročila • 8.35 Risanka - 9.00 
Dobro jutro -11.00 Program za mlade • 12.00 
Poročila • 12.25 Poljedeljski svetovalec -12.55 
Blisk (amer. film) -14.40 Poročila • 14.55 Briljan
ten -15.40 Televizija o televiziji -16.15 Dr. Quinn

- žena vrač III (serija) -17.00 Potovanja -18.00 
Večer z Muppetki -19.03 V začetku je bila beseda 
-19.10 Hrvaška spominska knjiga -19.30 Dnevnik, 
šport, vreme - 20.15 Iganjalec duhov (amer. film)
- 22.00 Opazovalnica - 22.30 Forum-23.15 Nočna 
premiera: Nič ne traja večno; 2.40 Psi faktor (se
rija); 3.25 Dok. film; 4.10 Skrita kamera; Koncert; 
Uspeh v hrvaškem športu; Jazz pred jutrom
HTV*
10.00 Tv koledar -10.10 Dosjeji X (serija) - 
10.55 Črno belo v barvi -13.55 Opera -16.00 
Deset velikih svetovnih pisateljev -17.30 Virus 
(rač. oddaja) -18.00 Življenje v Istri (dok. odd
aja) -18.40 Zlati gong -19.30 Dnevnik, šport, 
vreme - 20.15 Triler - 21.20 Dok. film - 21.55 
Kulturni krajolik - 22.55 Oprah Show

NEDELJA, 1. III.
SLOVENIJA 1
8.10-1.05 TELETEKST
9.00 ŽIVŽAV 

FERDI, ris. serija 
9.20 TELERIME
9.25 ZVEZDICA, lut. igrica 

9.50 OZARE
9.55 NEDELJSKA MAŠA
11.00 DOGODIVŠČINE Z DIVJEGA ZA

HODA, amer. serija, 14/16
11.30 OBZORJE DUHA
12.00 LJUDJE IN ZEMLJA
12.30 4x4
13.00 POROČILA
14.10 TUJEC V DRUŽINI, amer. film 
15.45 EMA 98, slov. izbor evrop. melodije
17.00 OBZORNIK
17.10 GALA VEČER Z AVSENIKI, 1. del
18.35 SPOZNVANJE NARAVE IN DRUŽBE
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 NELLIGAN, amer. film
SLOVENIJA 2
8.00 Vremenska panorama - 9.00 Indaba, franc, 
naniz., 9/25 - 9.30 Tedenski izbor: Pravi biznis;
10.20 V vrtincu -11.05 Neustrašni medvedki v 
čudežni deželi, amer. film -12.20 Euronevvs -
13.00 Šport -19.30 Videoring - 20.00 Strici so 
mi povedali, tv nadalj., 4/7 - 21.15 Stoletje ljud
stva, angl. dok. oddaja, 7/10 - 22.10 Šport v 
nedeljo - 22.55 Slovenski magazin - 23.25 V New 
Orleansu, amer. naniz., 8/22 
KANALA
8.30 Kaličopko - 9.30 Risanka -10.00 Mork in 
Mindy, naniz. -10.30 Mark Twain in jaz, 2. del 
mlad. filma -11.30 Atlantis, ponov. -12.30 
Družinske zdrahe, film -14.00 Drzni in lepi, 
ponov. -15.45 Bravo mestro, ponov. -16.00 Oče 
Dovvling, naniz. -17.00 Lepotica in zver, naniz. 
-18.00 Strašilo in gospa King, naniz. -19.00 
Kung Fu, naniz. - 20.00 Duh bojevnika, film -
21.30 Odklop, ponov. - 22.30 MacGyver, naniz. 
- 23.30 Cannon, naniz.
VAŠ KANAL
13.00 Videostrani -16.30 Med polko in valčkom 
-17.00 Šport -18.30 Za uho in oko -19.00 No
vice - 19.30 24 ur - 20.00 Mala klinika cinizma - 
20.25 Dajmo naši! - 21.00 Novice - 21.15 Od 
sobote do sobote - 21.30 Kmetijski razgledi

PONEDELJEK, 2. III.
SLOVENIJA 1
8.10-1.10 TELETEKST
9.00 ODDAJA ZA OTROKE
9.45 NOVI RAZISKOVALEC, amer. dok. 

serija, 8/13
10.45 TEDENSKI IZBOR

LJUDJE IN NJIHOVO MESTO, nem.
dok. oddaja
11.35 NA VRTU
12.05 HOMOTURISTICUS
12.30 UTRIP
12.45 ZRCALO TEDNA

13.00 POROČILA
13.30 LJUDJE IN ZEMLJA
14.00 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
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 SAVANNAH, amer. nadalj., 9/34
21.05 RONALD ŠEGA, dok. oddaja
22.00 ODMEVI, UNIVERZITETNI RAZ

GLEDI, KULTURA, VREME, ŠPORT
23.20 JUDITHOFBETHUL1A, amer. nemi film
SLOVENIJA I
8.00 Vremenska panorama - 9.00 Moesha, 
amer. naniz., 8/14 - 9.25 Tedenski izbor: Pasje 
življenje, amer. naniz., 6/22; 9.55 Ženska gre 
svojo pot, nem. naniz., 13/14 -10.45 Euronevvs 
-12.55 Tedenski izbor: CB postaje, amer. film;
14.30 Slovenski magazin; 15.00 Šport v nedeljo 
-16.15 Strici so mi povedali, TV nadalj., 4/7 -
17.30 Trdno v sedlu, novozel. naniz., 24/65 -
18.05 Rodbina Mogadorskih, franc, nadalj., 10/ 
12-19.00 Lingo -19.30 Videoring - 20.00 Stu
dio City - 21.05 Pomp - 22.05 Alfi Nipič, 2. del 
- 22.55 Brane Rončel izza odra
KANALA
9.00 Srečni časi, ponov. - 9.30 Družinske vezi, 
ponov. -10.00 Cannon, ponov. -11.00 MacGyver, 
ponov. -12.00 Oprah shovv, ponov. -13.00 Dan- 
nyjeve zvezde -14.00 Vitez za volanom, naniz. -
15.00 Srečni časi, naniz. -15.30 Družinske vezi, 
naniz. -16.00 Nora hiša, naniz. -16.30 Cooperjeva 
druščina, naniz. -17.00 Družinske zadeve, naniz. 
-17.30 Princ z Bel Aira, naniz. -18.00 Sončni 
zaliv, nadalj. -18.30 Drzni in lepi, nadalj. -19.00 
Oprah shovv - 20.00 Moj očka heroj, film - 21.30 
Sam svoj mojster, naniz. - 22.00 Vsi županovi 
možje, naniz. - 22.30 MacGyver, naniz. - 23.30 
Cannon, naniz. - 0.30 Dannyjeve zvezde
VAŠ KANAL
14.00 Videostrani -17.00 Bojevniki, amer. film 
-18.30 Šport -19.00 Novice -19.30 24 ur - 20.00 
Med polko in valčkom - 20.30 Šport - 21.00 
Novice - 21.30 Iz produkcije Združenja LTV

TOREK, 5. III.
SLOVENIJA 1
8.10-1.40 TELETEKST
9.00 TEDENSKI IZBOR 

RADOVEDNI TAČEK
9.20 OČIVIDEC, angl. dok. naniz., 14/15
9.45 RECEPT ZA ZDRAVO ŽIVLJE
NJE

10.35 PO DOMAČE
12.05 SAVANNAH, amer. nadalj., 9/36
13.00 POROČILA
13.10 VREMENSKA PANORAMA
15.00 RONALD ŠEGA, ponov. dok. oddaje
15.50 PISAVE
16.20 BELLADONNA, evrop. ženski mag.
17.00 OBZORNIK
17.10 PO SLOVENIJI
17.30 ODDAJA ZA OTROKE

17.45 OB JEZERU, franc, nadalj, 2/7
18.20 BESEDE
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 IMNAZIJA STRTIH SRC, avstral. na

dalj, 9/26
21.05 PROETCONTRA
22.00 ODMEVI, KULTURA, ŠPORT
22.50 KDO JE GLAVNI, amer. naniz, 14/22
23.20 CARLOS FUENTES, angl. dok. oddaja 
0.15 SVET POROČA
SLOVENIJA t
8.00 Vremenska panorama - 9.00 Moesha, 
amer. naniz, 9/14 - 9.20 Trdno v sedlu, novo
zel. naniz, 24/65 - 9.55 SP v biatlonu -12.00 
Rodbina Mogadorskih, franc, nadalj, 10/12 - 
12.55 SP v biatlonu -14.30 Šport -15.05 Teden

ski izbor: Studio City -16.35 V New Orleansu, 
amer. naniz, 8/22 - 17.25 Trdno v sedlu, novo
zel. naniz, 25/65 -18.05 Grad Hohenstein, nem. 
nadalj.. 6/6 -18.55 Kolo sreče -19.30 Videoring
- 20.05 Šport - 20.55 Tretja skala od sonca, amer. 
naniz, 1/20 - 21.30 Sestre II, amer. naniz, 16/ 
22 - 22.15 Moja mala Mimi, franc, drama - 23.50 
Van Morrison, dok. oddaja
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 Družinske vezi, 
naniz. -16.00 Nora hiša, naniz. 16.30 Cooperje
va druščina -17.00 Družinske zadeve, naniz. -
17.30 Princ z Bel Aira -18.00 Sončni zaliv, na
dalj. -18.30 Dtzni in lepi, nadalj. -19.00 Oprah 
shovv - 20.00 Odklop - 21.00 Svilene sence, naniz.
- 22.00 Zaznamovani, naniz. - 23.00 MacGyver, 
naniz. - 0.00 Cannon, naniz.
VAŠ KANAL
14.00 Videostrani -17.00 Mini 5-17.25 Majhni 
smo,. -17.35 Šport -18.00 Kmetijski razgledi -
18.30 Avtogalerija -19.00 Novice - 19.30 24 ur
- 20.00 Fatalna najstnica, amer. film - 21.40 
Novice - 21.50 Rezerviran čas

SREDA, 4. III.
SLOVENIJA 1
8.10-1.20 TELETEKST
9.00 TEDENSKI IZBOR

OB JEZERU, franc, naniz, 2/7 
9.25 MEJNIKI NARAVOSLOVJA IN 
TEHNIKE, nem. dok. oddaja 
9.40 RISANKA 
9.45 BESEDE
10.35 PROFIT, amer. nadaljh, 8/8 

11.30 KDO JE GLAVNI, amer. naniz, 14/22 
12.05 GIMNAZIJA STRTIH SRC, avstral. na

dalj, 9/26
13.00 POROČILA
13.10 TEDENSKI IZBOR

NELLIGAN, amer.film 
14.50 SVET POROČA 
15.25 PRO ETCONTRA 
16.20 OBZORJA DUHA

17.00 OBZORNIK
17.10 PO SLOVENIJI
17.30 MALE SIVE CELICE
18.20 ZAROČENCA, nadalj, 9/10
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 NASH BRIDGES, amer. naniz, 9/14
21.00 OSMI DAN
21.30 CUKRARNA, dok. film
22.00 ODMEVI, KULTURA, ŠPORT 
22.55 GRACE NA UDARU, amer. naniz, 25/25
23.20 KONCERT ORKESTRA SF
SLOVENIJA 2
8.00 Vremenska panorama - 9.00 Moesha, amer. 
naniz, 10/14 - 9.25 Tedenski izbor: Trdno v sed
lu, novozel. naniz, 25/65; 9.50 Grad Hohenstein, 
nem. nadalj, 6/6; 10.45 Stoletje ljudstva, angl. 
dok. serija, 7/10 -11.35 Euronevvs -12.45 Teden
ski izbor: Sobotna noč; 14.45 Alfi Nipič, 2. del -
16.05 Sestre, amer. naniz, 16/22 - 16.55 Smuč. 
skoki -18.55 Kolo sreče -19.30 Videoring - 20.00 
Nogomet - 23.35 Sestre, amer. naniz, 17/22 
KANALA
9.00 Srečni časi, ponov. - 9.30 Družinske vezi, 
ponov. -10.00 Cannon, ponov. -11.00 Mac- 
Gyver, ponov. -12.00 Oprah shovv, ponov. -
13.00 Dannyjeve zvezde -14.00 Vitez za volan
om, naniz. -15.00 Srečni časi, naniz. -15.30 
Družinske vezi, naniz. -16.00 Nora hiša, naniz. 
- 16.30 Cooperjeva druščina, naniz. -17.00 
Družinske zadeve -17.30 Princ z Bel Aira -
18.00 Sončni zaliv, nadalj. -18.30 Drzni in lepi, 
nadalj. -19.00 Oprah shovv - 20.00 Forrest 
Gump, film - 22.30 Ellen, naniz. - 23.00 Mac- 
Gyver, naniz. - 0.00 Cannon, naniz. -1.00 
Samotne sledi, dok. oddaja
VAŠ KANAL
14.00 Videostrani -16.45 Fatalna najstnica, film 
-18.30 Mini 5-19.00 Novice -19.3024 ur - 20.00 
Najspot - 21.00 Novice - 21.30 Mala klinika 
cinizma

DESET 
DOMAČIH

Žreb je za sodelovanje pri oblikovanju lestvice Studia D in Dolenjskega lista dodelil 
nagrado Lojzetu Furlanu, Pod gozdom VI/15, Grosuplje. Nagrajencu čestitamo! 
Lestvica, ki je na sporedu vsak ponedeljek ob 16.30, je ta teden takšna:

1. (2)
2. (3)
3. (1)
4. (5)
5. (8)
6. (4)
7- (-)
8. (6)
9. (7)

10.
Predlog za prihodnji teden: Kje si, očka moj - Bratje Poljanšek

^-----------------------------------------------------------
KUPON ŠT. 8 

Glasujem za:

Moj naslov:

Slamica in sod - ansambel Vasovalci
Pod sivim očakom - Franc Flere in Stiški kvartet
Če bo šlo po sreči - ansambel Zasavci
Kovač še kuje - Štirje kovači
Pridi deklica - Matija Slak s Starimi znanci
Lunco bom vprašal - Igor in Zlati zvoki
Rozamur.da - ansambel Vrisk
Prva ljubezen - ansambel Akord
Žena ali harmonika - ansambel Labirint

(10) Slovenski bogataš - ansambel Ivana Puglja

■-H

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

NAGRADI V NOVO MESTO 
IN BIRČNO VAS

Žreb je izmed reševalcev 6. nagradne 
križanke izbral Zvoneta Šuštaršiča iz 
Novega mesta in Antona Koširja iz 
Birčne vasi. Šuštaršiču je pripadla de
narna nagrada, Košir pa bo za nagrado 
prejel knjigo. Nagrajencema čestitamo.

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

REŠITEV 6. KRIŽANKE
Pravilna rešitev 6. nagradne križanke 

se, brano v vodoravnih vrsticah, glasi: 
KAPAR, AMARU, DVOSED, BRANIKA, 
ARAGON, IVAN, GOLOBICA, ATIS, 
N1KITA, PAG, SAK, NIT, ATONA, 
ASTRA, NOTAR, VOKAL, TREV1, 
ADANA.

NAGRADNA KRIŽANKA 8

AVTOR:

JOŽE

UDIR

ZADNJE,

SLABO

VINO

DODATEK 

(K POGODBI)

NAČIN PRE
NOSA BESE 
Dl LA PREKO 

MREŽ
(2 do 5 Kb/»)

MOHAMED

VLADARSKA

RODOVINA

IMENSKI 

SLOVAR ALI 

SEZNAM

REPUBLIKA 

V ZAHODNI 

AFRIKI

SPECIALIST 

ZA PATO

LOGIJO

OKRASNA

RASTLINA,

VRSTA

VETRNICE

PODPORNI 
STEBER V 
PODOBI 

MOŠKEGA

NARAVNI No 
ALI Co ALU 
MOSILIKATI

MAGISTER
ARTIUM

DOLENJSKI 
UST 

DOLENJSKI 
UST

OBLIKA 
NAČRTNEGA 

RAVNANJA 
ZA DOSEGO 

CIUA

KONJ

ARABSKE

PASME

ENOCELIČNI

ORGANIZEM

JAP LUKA 

NA SEVERU 

OTOKA 

HONŠU

STAREJŠA
ŽENSKA,

NAVADNO
GOSPODI

NJA

MESTO V 

EGEJSKI 

MAKEDONIJI

GR. MIT 

SPREMLJE

VALEC

BOGA EROSA

OSNOVNI

PREDMET

OBRAVNA

VANJA

OBRAMBNI
NASIP

STARO KULT 
SREDIŠČE 
JAPONSKE

GR BOG 

SMRTI, 

SIN NOČI

JAPONSKI

DROBIŽ

ZVAREK,

PREVRETEK

KEM SIMBOL 
ZA NEON

IME GRAFIKA 
DEBENJAKA

STARI

OČE

OBOROŽENA

OKLOPNA

REČNA

LADJA

SRBSKO

MOŠKO

IME

GOROVJE 

V ITALIJI
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POGREBNE IN POKOPALIŠKE STORITVEJanez Ribič
Kruta in nepričakovana smrt je 

§• februarja posegla v družino in 
rok žene, sina, bratov in sestre 

^trgala Janeza Ribiča. Luč sveta 
je zagledal pred 62 leti v Ornuški 
vas1 pri Trebelnem na večji kmetiji 
kot najstarejši sin med šestimi 
otroci. Opravljal je vsa dela na 
kmetiji, vozil je les v Kočevje, v 
času gradnje avtoceste je prevažal 
razen material. V mladosti si je 
vedno želel, da bi se kaj izšolal, pa

ni bilo mogoče. Je pa zato to 
omogočil svojemu sinu. Leta 1969 
se je zaposlil v podjetju Treles 
Trebnje in tu delal 28 let vse do 
svoje invalidske upokojitve. V 
Trebnjem si je z družino tudi 
zgradil hišo, še vedno pa je rad 
hodil v vinograd na Trebelno. Rad 
je imel družbo, kjer se je pelo. 
Vključen je bil v trebanjsko društ
vo upokojencev in invalidov ter je 
z veseljem zahajal na izlete in 
srečanja. Vedno je bil prijazen in 
nasmejan. Pogrešali ga bomo in 
ostal nam bo v lepem spominu.

R. M.

ZAHVALA

V 64. letu starosti nas je zapustil naš 
dragi mož, oče, stari oče, brat in stric

ALOJZ
MOHORKO

iz Avšičeve 5

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, posebno 
Štavdoharjevim, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, 
darovano cvetje in sveče. Hvala tudi g. župniku, govorniku, 
pevcem, trobentaču za zaigrano Tišino, Kraškommercu, 
Komunali, strežnemu osebju Doma starejših občanov v 
Šmihelu ter vsem, ki ste pokojnika pospremili na zadnji poti!

Žalujoči: vsi njegovi

Peter Blatnik, Hrastulje 48, Škocjan
V dogovoru z Zavodom za zdravstveno zavarovanje vam 
pokopališke storitve opravim brezplačno.
Delovni čas nonstop na tel. 068/76-279, mob. 0609/651-554.

ZAHVALA
Ne jokajte ob mojem grobu, 
le tiho k njemu pristopite.
Spomnite se, kako trpel sem, 
in večni mir mi zaželite.

Po težki bolezni smo izgubili dragega 
moža, očeta, dedka, brata in strica

ALOJZA
SAKSIDO

TVška gora 17

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, ki ste nam v tako težkih trenutkih stali ob strani, 
izrazili sožalje, darovali cvetje in sveče ter pokojnega v tako 
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 
Zahvaljujemo se osebju DSO Novo mesto, dr. Gorjupu in 
osebju, sodelavcem Komunale Novo mesto, kolektivu 
Vrtnarije, sodelavkam Zdravilišča Šmarješke Toplice in 
kolektivu Policije Rogaška Slatina. Zahvala velja tudi GD 
Zdinja vas. Posebna zahvala g. župniku za opravljen obred, 
pevcem, izvajalcu Tišine, govornikoma in Pogrebni službi 
Oklešen za spoštljivo opravljeno slovo. Vsem iskrena hvala!

Žalujoči: žena Ani, hčerke Ani, Mira in Slavka z družinami in 
ostalo sorodstvo

ZAHVALA
V nebeškem vrtu cveto 
zdaj zate rožice lepo, 
tam jih zaliva mati Marija 
vsak dan z nedolžno roko.

Po težki bolezni nas je v 71. letu 
zapustila naša draga mama, stara mama, 

sestra in teta

JUSTINA 
STARIČ

roj. Retelj
z Rihpovca 20 pri TVebi\jem

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam v najtežjih 
trenutkih stali ob strani, nam izrazili sožalje, pokojni darovali 
cvetje in sveče ter jo pospremili na zadnji poti. Zahvaljujemo 
se sodelavcem Novi Gorjanci NM, Cestnemu podjetju NM, 
IMP Ivančna Gorica, Pletilstvu Erika Trebnje m Beti Mirna 
Peč za vence. Hvala osebju ZD Trebnje, Pogrebnemu zavodu 
Novak, g. kaplanu za lepo opravljen obred, praporščakom in 
pevcem za zapete žalostinke. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Zakaj si morala nam umreti, 
ko pa s tabo je bilo lepo živeti?
Odkar utihnil je tvoj glas, 
žalost, bolečina domujeta pri nas.
Ljubila si življenje, polje in dom, 
vendar brez slovesa 
zapustila si svoj dom.

V 58. letu starosti nas je tiho in za vedno 
zapustila naša draga žena, mama, babica 

in teta

ANTONIJA
HOČEVAR

iz Dol. Stare vasi 5, Škocjan

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam v težkih trenutkih kakorkoli pomagali, 
nam izrazili sožalje, darovali cvetje, sveče in za sv. maše ter 
pokojno v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. 
Vsem skupaj še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njeni

V SPOMIN
V srcih naših je praznina, 
v duši neizmerna bolečina, 
blagor, kdor pozabit zna.

22. februarja je minilo žalostno leto, 
odkar je za vedno odšel naš

TONI GRIVEC

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu in prižigate sveče 
ter z lepo mislijo počastite njegov spomin.

Vsi, ki ga imamo radi

ZAHVALA

V 84. letu starosti nas je zapustila naša 
draga mama, stara mama, prababica, 

sestra in teta

ALOJZIJA
ZORAN

iz Šmarjeških Toplic 18

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, 
prijateljem in znancem za podarjeno cvetje, sveče in denar za 
sv. maše ter spremstvo pokojne na njeni zadnji poti. Iskrena 
hvala patronažni sestri Majdi za vso skrb in nego ter dežurni 
ekipi ZD, g. župniku za opravljene obredne slovesnosti in 
cerkvenim pevcem.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 71. letu starosti nas je mnogo 
prezgodaj zapustil dragi mož, oče, dedek 

in pradedek

IVAN VENE
z Bučke 31

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in sosedom 
za nesebično pomoč v težkih trenutkih, vsem, ki ste nam izrekli 
sožalje, podarili cvetje in sveče ter pokojnega v tako velikem 
številu spremili na zadnji poti. Posebna zahvala velja g. 
župniku, govornikom in pevcem.

Žalujoči: vsi njegovi 

Bučka, Boštanj, Kranj, Naklo

ZAHVALA

V 86. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, stara mama in babica

NEŽKA ŠUKLJE
iz TVnovca pri Metliki

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom in prijateljem za izraze sožalja, darovano cvetje, 
sveče in sv. maše ter za spremstvo pokojne na njeni zadnji poti k Trem faram. Posebna hvala 
osebnemu zdravniku pokojne dr. Blažu Mlačku in ostalim zdravnikom Zdravstvenega doma 
Metlika za vso pomoč, patronažni sestri ge. Anjci Vraničar za zdravstveno nego in lajšanje 
bolečin kakor tudi ge. Dančulovičevi za vso nesebično pomoč in skrbno nego med boleznijo. 
Najlepša hvala cerkvenemu oktetu za lepo zapete poslovilne pesmi, g. župniku Florjanu za vse 
molitve in lepo opravljen pogrebni obred, sosedi Milki Kokalj za ganljive besede slovesa v imenu 
Krajevne skupnosti in ZZB, sosedom pogrebnikom za vso pomoč pri organiziranju pogreba. Še 
enkrat hvala vsem, ki ste nam stali ob strani!

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Saj ni rečeno, da te ni, Srečna je bila družina,
čeprav tvoj glas se več ne sliši, ko za nas tako lepo si skrbel,
beseda tvoja v nas živi, z dobrim srcem in pridnimi rokami

za  vedno ostal boš med nami ti! si nam dal, kar si imel.
Hvala ti!

V 58. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi mož, oče, dedek,
brat in stric

ANTON ZUPANČIČ
iz Cerovega Loga

Z bolečino v srcih se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izraze 
sožalja, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše ter za številno spremstvo na njegovi na žalost zadnji 
poti. Posebna zahvala osebju Kliničnega centra in Onkološke klinike Ljubljana, Urološkemu 
oddelku Novo mesto, pevcem za zapete pesmi, g. Bratkoviču za ganljiv govor, ge. Novakovi za 
spoštljivo opravljene pogrebne storitve in g. župniku za lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi, ki so ga imeli radi

ZAHVALA

V 74. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, stari oče, tast, brat in stric

FRANC ZUPANČIČ
iz Soteske 36

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem, ki ste 
nam v najtežjih trenutkih stali ob strani, nam izrazili sožalje, pokojnemu darovali cvetje, sveče in 
za svete maše ter ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Še posebej se 
zahvaljujemo osebju Intenzivnega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto, Pljučnemu oddelku 
novomeške bolnišnice, dr. Kvasiču in patronažni sestri Jelki Pirc. Zahvala tudi gospodu župniku 
Andreju Severju in Andreju Glavanu za lepo opravljen obred, Antonu Virantu za poslovilne 
besede in za nesebično pomoč Marici Fifolt, Transportu Andolšek, Žagi Soteska, JO-PO Jože 
Počrvina, IMP Ivančna Gorica in Boru iz Dolenjskih Toplic. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Kmalu prišla bo pomlad, 
ki vsak si jo želi,
Ti, predraga žena in mama, 
zaprla za vedno si oči.
Kako smo mi vsi žalostni!
16. februarja nas je za vedno zapustila predraga žena, mama, stara mama in teta

MARIJA JERIČ
roj. Skube

Gorenja vas pri Dobrniču

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, molitve, darovane sv. maše, 
cvetje in sveče ter vsem, ki ste našo mamo v tako velikem številu pospremili na zadnji poti. Prisrčna hvala g. 
dr. Žnidaršiču za pomoč in zdravljenje, ge. Majdi Gačnik, vsemu zdravstvenemu osebju v Trebnjem in 
Internemu oddelku bolnišnice Novo mesto. Iz srca se zahvaljujemo Skubetovim, Dimnikarjevim z Doba in 
sodelovcem Nuklearne elektrarne in šole iz Krškega, g. župniku za lepo opravljen obred, cerkve
nemu pevskemu zboru iz Dobrnjiča in Slavki Grabnar za lep govor. Vsem še enkrat hvala!

Žalujoči: mož Jože, Milka, sin Jože in hčerka Marička z družinama ter ostalo sorodstvo
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tedenski koledar
Četrtek, 26. februarja - Andrej 
Petek, 27. februarja - Garijel 
Sobota, 28. februarja - Roman 
Nedelja, 1. marca - Albin 
Ponedeljek, 2. marca - Neža 
Torek, 3. marca - Marin 
Sreda, 4. marca - Kazimir

LUNINE MENE
26. februarja ob 18.26 - mlaj

kino
BREŽICE: Od 26. do 28.2. (ob 16.30) 

risani film Anastazija. 26. in 27.2. (ob 18. uri) 
ter 28.2. in 1.3. (ob 18. in 20. uri) komedija 
Očkov dan. 26. in 27.2. (ob 20. uri) drama 
Zlomljen glas. 1. 3. (ob 16.30) risani film 
Anastazija. 2.3. (ob 20. uri) film Očkov dan. 
4.3. (ob 20 uri) akcijski film Možje v črnem.

ČRNOMELJ: 27. in 28.2. (ob 20. uri) 
kriminalni film Zbogom dekleta. 1.3. (ob 
18. in 20. uri) ameriška komedija George 
iz džungle.

DOBREPOLJE: 1.3. (ob 15. uri in

19.30) film Do nagega.
GROSUPLJE: 28.2. (ob 19. uri) film Do 

nagega.
KOSTANJEVICA: 28.2. (ob 20. uri) 

film.Volcano.
KRŠKO: 26. in 27.2. (ob 18. uri) kome

dija Sam doma 3.27.2. (ob 20. uri) in 28.2. 
(ob 18. uri) film Poljub za lahko noč. 1.3. 
(ob 18. uri) kriminalni film Zbogom dek
leta.

METLIKA: 26.2. (ob 16. uri) in 27.2. 
(ob 20. uri) ameriška komedija George iz 
džungle. 1.3. (ob 20. uri) ameriški krimi
nalni film Zbogom dekleta.

NOVO MESTO: 26.2. (ob 11. in 16. uri) 
akcijski film Divji ogenj. 27.2. (ob 11. in 16. 
uri) pustolovski film Trije mušketirji. Od 
26.2. do 4.3. (ob 18. uri in 20.15) komedija 
Nabrita družabnica.

RIBNICA: 28.2. (ob 21. uri) film Do 
nagega.

ŠENTJERNEJ: 27.2. (ob 20. uri) film 
Volcano.

TREBNJE: 27.2. (ob 20. uri) in 1.3. (ob 
17. uri) akcijski film Jutri nikoli ne umre.

VELIKE LAŠČE: 28.2. (ob 19. uri) film 
Do nagega.

film
• OSMI POTNIK 4, znanstveno

fantastična grozljivka (Aline: 
Resurrection, 1997, ZDA, 110 
minut, režija: Jean Pierre Jeunet)

Nadaljevanja ali sequelles, kot 
se izražajo po svetu, so pogrun
tavščina novejšega datuma, od 
osemdesetih dalje, nastajajo pa 
predvsem iz dveh razlogov. Prvi 
je, da scenaristi nimajo dovolj 
dobrih idej za čisto novo zgodbo 
in prodajajo še staro (Policijske 
akademije in Freddyji Kruggerji), 
nekaj čisto drugega pa so dvojke 
in trojke, ki sledijo nadvse uspeš
nim enkam. To so običajno zelo 
zvezdniške, zelo drage in izpiljene 
akcije in spektakli, recimo Bat- 
mani, Smrtonosna orožja, Umri 
pokončno in Osmi potniki.

Osmi potnik je iz daljnega leta 
1979 in je še danes klasika, tako 
kot drugi in tretji. Vsi trije so raz
predali prastari strah Zemljanov 
in piscev znanstvene fantastike 
pred invazijo ljudem sovražnih 
stvorov, ki nas bodo pomakali in 
poslali v večno pozabo. Ker pa 
človek rad dokazuje svojo vse
splošno premoč, četrti del zastavi

zadevo nekoliko drugače: kako 
bi se dalo te stvore spremeniti v 
ljudem servilno in ubogljivo smr
tonosno orožje. Poročnica Rip- 
ley, gimnastična in bolj našpi- 
čena Sigoumey Weaver kot kdaj
koli prej, ki si jo je stvor izbral za 
prenašateljico svojih zarodkov, 
se je v predzadnjem delu samo
morilsko žrtvovala za človeštvo, 
toda po 200 letih jo klonirajo iz 
neke pozabljene kaplje krvi, da bi 
iz nje dobili novega hišnega ljub
ljenca. Jasno, da se projekt še 
kako sfiži in Ripley, ki simbolizira 
mater in maternico človeštva, je 
spet edina, ki lahko beštijo užene 
v kozji rog. Stvar pa je vendarle 
nekoliko bolj zapletena, saj ima 
stvor zdaj njene, človeške reflek
se. Kdo je zdaj kokoš in kdo jaj
ce, kdo je mati in kdo hči? Bitka 
med dvema maticama je zdaj 
tudi bitka med dvema generaci
jama. In vrstama, jasno. Usoda 
sveta je na koncu itak odvisna od 
žensk, pravi film, moški so tu 
čista prokreativna kloaka.

Jeunet, Francoz, ki je naredil 
apokaliptično Delikateso in me
sto izgubljenih otrok, je verno 
svoji maniri naredil zelo temač
no, dovršeno stilizirano in efekt
no nadaljevanje, ki pa bo lahko 
rodilo svoj sequelle šele potem, 
ko bo znanost naredila še korak 
dlje od klonske genetike.

TOMAŽ BRATOŽ

KMETIJSKI STROJI

TRAKTOR URSUS 335, letnik 1988, 2046 
delovnih ur, odlično ohranjen, s priključki ali 
brez, prodam. B (068)89-351. 787
TRAKTORJA Štore 402 super in Ursus, 60 
KM, oba po 1500 delovnih ur, prodam, tt 
(068)76-528. 840
TRAKTOR TV 420, zelo lepo ohranjen, s 
kiper prikolico, plug in plug za oranje snega 
prodam. «(068)78-164. 819
TRAKTROR UN1VERZAL 445 DT, pogon 
na 4 kolesa, prodam, tl (068)78-421. 859
MLATILNICO za žito v dobrem stanju, 2 ha 
zemlje na Mihovcu pri Podgradu, k o. Vinja 
vas (na enem mestu), prodam. B (068)89- 
705. Sl1*
UNIVERZAL 445 DTC, 300 delovnih ur, 
zelo ohranjen, prodam. It (068)324-579. 766 
ZELO MALO RABLJENO frezo Honda M 
600 prodam. 11(068)45-443. 769

KUPIM
NAJVEČ NUDIMO za delnice Krke B, 
Petrola B, Kolinske C ter ostale. Gorenjska 
borznoposredniška družba, It (064)380-100.

644

TELEKOMOVE in ostale delnice odkupim, 
tf (068)324-297. 848
HLODOVINO hrasta in kostanja kupim, tt 
(061)338-698 ali(0609)620-396. 860
MEŠALEC za beton kupim. tt (068)312-429, 
dopoldan. 781

MOTORNA VOZILA
JUGO 60, letnik 11/89,79.000 km, modro-siv, 
prodam.tr (068)59-157. 758
JUGO KORAL55, letnik 1989, prodam. Ka
stelic, Ravnace 12 pri Suhorju. 759
LADO SAMARO 1300, letnik 1993, prodam, 
tt (068)85-617.

(TT
ll 0LENJSKI LIST
IZDAJATELJ Dolenjski list Novo mesto, d.o.o. Direktor: Drago Rustja 
UREDNIŠTVO: Marjan Legan (odgovorni urednik), Andrej Barlelj, 
Mirjam Bezek-Jakše, Jožica Dornii, Breda Dušic Gornik, Tanja Gazvoda, 
Mojca Leskovšek-Svete, Martin Luzar, Milan Markelj, Lidija Murn, 
Pavel Perc in Igor Vidmar.
IZHAJA ob četrtkih. Cena posamezne številke 200 tolarjev; naročnina za I. 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: l cm v stolpcu za ekonomske oglase 2.800 tolarjev, na prvi 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, C,lavni trg 24, p.p. 212. 
Telefoni: uredništvo in računovodstvo (068)323-606, 324-200; ekonomska 
propaganda in naročniška služba 323-610; mali oglasi in osmrtnice 324-006. 
Telefaks: (068)322-898
Elektronska pošta: info@dol-list.si Internet http://www.dol-Iist.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.
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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 _#*9tr 12.990 
ALTO1,0GL3D 44*90 13.990

BALENO WAG0N 1,3 GIX
25Jm 23.990 

BALENO 1,6 GLX WAG0N 4x4
JL69CT 29.990

V____________________________ /

FORD ESCORT 1.6 GHIA 16 V, karavan, 
letnik 1993, odlično ohranjen, vsa oprema, 
servisna knjiga, prodam. B (068)317-204, 
dopoldan, (068)325-455, popoldan. 436 
GOLF JGL D, letnik 1984, registriran do 12/ 
98, bel, prodam. B (068)83-685. 770
R 5 D, letnik 12/88, registriran do 12/98, 
prodam. B (068)87-871. 776
ŠKODO FAVORIT, letnik 1991, dobro ohra- 
njeno, prodam za 4500 DEM. Tf (0608)31- 
330. 792
KOMBI IVECO, letnik 1989, in hrošča, let
nik 1973, oba ohranjena in registrirana, 
prodam. tt (068)28-336. 794

SEDEŽNO GARNITURO prodam za 
30.000  SIT. O (068)23-375. 816
SPALNICO, zakonsko posteljo, nočni omari
ci, komoda z ogledalom, omara, dobro ohra
njeno, prodam. Tf (068)84-454. 820
DVA FOTELJA IN trosed, raztegljiv, ugodno 
prodam. Tf (068)53-030. 754

POSEST
OPUŠČENO hribovsko kmetijo na samem, 
odprta lega, do 5 ha v enem kosu, voda, elek
trika, kupim za ovčerejo, tt (061)126-17-20, 
zvečer. 554
ZAPUŠČEN VINOGRAD na Gabru pri 
Semiču prodam. Dostop po asfaltni cesti. 
Primerno za stavbno zemljišče. TT (061)751 - 
331. 783
VEČJO zazidljivo parcelo na Veliki Dolini pri 
Mokricah ugodno prodam. TT (068)21-458.

807
KAŠČO - BRUNARICO, dobro ohranjeno, 
prodam. Tf (0608)75-400. 810
VINOGRAD v Straški gori, lep razgled, 
prodam. TP (068)22-744, popoldan. 818
V KOTU PRI SEMIČU ugodno prodam ko
stanjev gozd in njivo, cca 1 ha. Na njivi je elek
trika in voda, možna gradnja. tt (062)608- 
478. 824
VINOGRAD, sadovnjak in zidanico na 
Stražnem vrhu pri Črnomlju prodam. TT 
(061)213-007, popoldan. 852
V ZILJAH pri Vinici prodam gozd in vino
grad ter zazidljivo parcelo v Podklancu pri 
Vinici z dostopom do reke Kolpe, tf (068)52- 
143. 853
UGODNO PRODAM ali zamenjam za grad
bena dela 30 a veliko njivo, primemo za vino
grad in vikend, na Prekopi pri Kostanjevici. 
TT (0608)87-293. 833
PARCELO, 15 a, primemo za hišo ali zidani
co, v Rodinah pri Črnomlju prodam. Tf 
(068)24-555. 857
PARCELO, 28 a, na Hrušici, južna lega, as
falt do parcele, možnost zidave, prodam. IT 
(068)341-376, zvečer. 805
VINOGRAD in hram v Gradenju pri Pod
bočju prodam. Jože Stipič, Herinja vas 9, TT 
(068)75-053. 778
VIKEND s 33 a vinograda in 7 a sadovnjaka, 
na sončni legi v bližini Brestanice prodam. tt 
(0608)70-094. 764
STANOVANJSKO ali stanovanjsko- poslov
no hišo v Novem mestu kupim. tt (068)26- 
351. 782

PREKLICI
TONE DULC, s.p., mizarska dela, Nad mlini 
48, Novo mesto, preneham z dejavnostjo 
28.2.1998. 837

KIA MOTORS
KIA PRIDE 1,3 i 

že od 11.990 DEM
SEPHIA

že od 17.290 DEM
Dodatni popusti! 

Odkup vaših vozil!
AK TRADE, Podbevškova 9, Novo mesto 

® 068/342-444.21-400

JUG045, letnik 1991, prodam za 2300 DEM. 
B (068)76-327, Anica. 797
GOLF BII 1.3, letnik 1989,105.000 km, regi
striran do 28.4., kovinske barve, lepo ohra
njen, prodam za 7000 DEM. B (068)21-916.

822

IVAN PERC iz Gribelj se javno opravičujem 
Francu Lindiču, ki sem ga obdolžil kraje mesa 
in ga s tem javno osramotil. 867
MIROSLAV PAPEŽ, Žvirče 31, se opravi
čujem Silvestru Papežu z Lopate, ker sem ga 
6.4.1996 udaril v gostilni Krnc v Hinjah. 788

RTWINGOwind, letnik 1997,12.000 
km kovinsko zelen, platnena streha, 
prodam B (0609)628-851.

JUGO 45, letnik 1991, registriran do 25. L 
1999, rdeč, radio, lepo ohranjen, prodam za 
2600 DEM. B (068)89-248. 825
R 5 campus, letnik 1992, registriran do 8/98, 
rdeč, 59.000 km, zelo lepo ohranjen, prodam 
za 7000 DEM. B (0608)69-237. 775
ROVER 214 SI, letnik 1994, klima, in fiat 
mareo, letnik 1996/97, prodam. Jordan, Graj
ska 27, Kostanjevica, B (0608)87-543. 800
CITROEN DIANA furgon, letnik 1984, regi
striran do 5/98, prodam za 120.000 SIT. B 
(068)60-487, po 16. uri. 768
Z 128 1.1 GX, letnik 1987, dobro ohranjen, 
registriran do 3.4.1998, prodam. B (068)50- 
336. 802
R 4, letnik 1987, prodam. B (068)25-248.

790
126 P, letnik 1987, garažiran, prodam. B 
(068)27-058. 796
MOTORNO KOLO, odprt tovorni tricikel, 
registriran do septembra, prodam Slaniša, 
Konec 12, Novo mesto, B (0609)634-131

760
R 211.4 TL, letnik 1991, ugodno prodam. B 
(068)25-947,- popoldan. 774
R 5 CAMPUS plus, 3V, letnik 1993, prvi last
nik, nikoli karamboliran, prodam. B (068) 
322-879,316-144,Dejan. 836
JUGO KORAL 45, dobro ohranjen, letnik 
1989, registriran do 10/98, prodam. B (068) 
42-709. 757
JUGO 45, letnik 1989, registriran do 8/98, bel, 
prodam. B (068)44-725. 813

POHIŠTVO
NOVO kotno sedežno garnituro (trosed, kot 
in dvosed), ugodno prodam. B (068)89-234.

596

PRODAM
KROMPIR, lanski uvoz, več sort, za sajenje, 
prodam B (061)785-097. 470
POHORSKI KAMEN Skrilavec, različnih 
barv, prodajamo. Možna dostava! B (063) 
762-433. 527
KROMPIR sorte sante, romana in jerla 
prodam. Lampret, Gatina 23, Grosuplje, B 
(061)771-413. 755
VRTNO SENO prodam. Franc Zajc, Škarpa 
3, Mokronog. 762
METRS1CA bukova drva prodam, kupim pa 
bikca, starega 10 dni. B (0608)80-364. 779
SESALEC prodam. B (041)717-159. 804
KOTEL za žganjekuho ali svinjekuho iz 
nerjaveče pločevine prodam ali menjam za 
vino ali meso. B (068)84-390. 809
OPAŽ in ladijski pod že za 540 SIT z dostavo, 
smrekov, suh, 7 cm! B (063)451 -082. 811
BRUSILN1CO prodam. Komplet stroje, 
opremo in utečeno delo. B (068)321-165, 
vsak dan od 17. do 19. ure. 821
OPREMO za trgovino z živili ugodno pro
dam. B (068)44-342. 831
HRASTOVE DESKE, 5 in 3 cm, 1 m>, in 
smrekove, 5 cm, 1 m3, prodam. B (068)23- 
878, popoldan. 835
100 LITROV tropinovega žganja prodam. B 
(068)50-336. 849
FOTOAPARAT Samsung, zoom 28-90, pro
dam. B (041)717-159. 855

KUPOLNO krušno peč za peko pic idr, pri
memo za gostinske lokale in kamin, lahko vrt
ni, namenjen za pečenje in ogrevanje, pro
dam. Izdelava je iz visokokakovostnega Sa
motnega materiala. Možna montaža B 
(0608)34-662, po 19. uri. 866

S1NTHESYZER CASIO 401, 100 stereo 
efektov, 100 spremljav, 4 oktave, poljubna 
nastavitev hitrosti spremljav, malo rabljen, 
priklop na elektriko ali baterije, prodam. B 
(068)50-336. 803

KOSTANJEVO KOLJE, dolžina po želji kup
ca, in bukova in gabrova drva prodam. TT 
(068)78-086. 839
KOSTANJEVO KOLJE za vinograd in smre
kovo za fižol prodam. tt (068)78-276. 830
KOSTANJEVO KOLJE, dolžine 3 m, in 
domače žganje sadjevec prodam, tt (068)49- 
899. 773
CEPLJENI OREHI, prodaja sadik orehov 
novega sadnega izbora. Glavne sorte: franket, 
elit, G 139, sorte za naše kraje (ne pozebejo, 
debel plod, tankolupinasti. stalna rodnost), tt 
(068)325-400. 763
NOVO etažno centralno peč, 20.000 Kcal, 
motorno kosilnico, motorno kolo in 80-litrski 
električni bojler prodam, tt (068)27-466.

834
ROČNO mizarsko stiskalnico, delovne pro
stornine 80 x 200, poceni prodam, tt (068)20- 
404. 765
BELO in rdeče vino prodam, tt (068)75-028. 
BUKOVA DRVA prodam, tt (0609)331-565 
ali (041)676-725. 784
SENO v balah - kocke, prodam, tt (068)81 - 
340. 865
DOBRO OHRANJEN komat, 22 col, pro
dam. tt(068)76-296. 798
SENO, otavo in lepo ohranjeno nakladalko 
Sip, 19 mJ, prodam, tt (068)76-000. 851

RAZNO
ŽELITE preživeti vikend ali počitnice v 
Moravskih toplicah? Na voljo so sobe prve in 
druge kategorije. Možna uporaba kuhinje, tt 
(069)48-686. 756
POSLOVNI PROSTOR na Otočcu, 70 m2, 
oddam v najem za mirno obrt ali pisarne, tt 
(0609)640-559. 808
V DOLENJSKIH TOPLICAH, center, od
dam poslovna prostora, 53 in 23 m2, ter 
dvosobno stanovanje, tt (066)62-145. 828
VARSTVO za eno- in dve leti stari deklici 
iščem, tt (068)317-183, dopoldan. 864
PLOŠČE za opaženje, punte in plohe ugod
no posodim, tt (068)342-506. 846
FRIZERSTVO MARIJA KULOVEC iz 
Vavte vasi obvešča stranke, da bodo brezplač
ni strokovni pregledi lasišča in las v torek, 3. 
marca. 854
TRGOVINO v obratovanju, z urejeno 
dokumentacijo, oddamo v najem 'S' 
(068)322-654.
ŽALUZIJE, rolete in lamelne zavese iz
delujemo in montiramo po ugodnih ce
nah. Možnost plačila s čeki. ® (068) 
•44-662 ali (041)710-963 00761

SLUŽBO DOBI
NAGROBNE SVEČE nudimo v nadaljnjo 
prodajo pod ugodnimi pogoji. Možna tudi 
redna zaposlitev, tt (0609)622-668. 724
DVA KLJUČAVNIČARJA z znanjem varje
nja CO, zaposlimo. Novak, Na Lazu 1, Novo 
mesto, od 8. do 17. ure. 785
V AVTOŠOL1 NIK takoj zaposlimo in
štruktorja. tt(068)342-687. 789
PEKA s prakso zaposlimo, tt (068)76-251.

791

ZA NEDOLOČEN ČAS takoj zaposlim* ■ 
natakarja s prakso, tt (068)45-214 ali (061 1 
784-021. t ■

Z DELOM 60.000 SIT na teden! Možna rec [ 
na zaposlitev, tt (041)712-986. 80- J
2 DELAVCA zaposlim v cementninarstvu* i 
na montaži. Prednost imajo delavci elektrod ( 
kovinarske stroke. Teracerstvo in cement" ( 
narstvo Jože Kic, Hrastulje 46, Škocjan. 8fr
REDNO ali honorarno zaposlim natakaric*1 i 
ali pripravnico, tt (068)322-642, po 16. uri |
ZASTOPNIKE z lastnim prevozom zaposlil 
mo za popis pravnih oseb na Dolenjskem in 
Beli krajini. Slovenska knjiga, d.o.o.. P[ BI 
PIRŠ, Litijska cesta 38,1001 Ljubljana. 8£
POHIŠTVENE MIZARJE ali lesarske tet je 
nike zaposlimo za delo v proizvodnji. Mizar y 
sko podjetje Treles Trebnje, d.o.o., Trebnje n; 
Temeniška pot 4, tt (068)44-038. 82 vr
KAVA BAR GINA, Karteljevo, zaposli n* fc 
takarico.tt (068)75-569. & R
NATAKARICA dobi službo v bifeju na Seli* pi 
pri Dolenjskih Toplicah, tt (068)66-081 ali 75 J« 
246. 82 al
HONORARNO ZAPOSLIMO dekle za det R 
za šankom. Možna kasnejša redna zaposlitev b 
tt (068)324-323. 84: k

300 DEM dnevnega zaslužka nudimo pr (1 
novem evropskem projektu. Čar marketinj 
internacional, tt (0609)627-643. 84i
IŠČEMO telefonske svetovalce. Plačilo 3? 
SIT/uro.tt (068)324-076. 8$
MLAJŠEGA KOVINARJA z delovnim 
izkušnjami na različnih strojih zaposlimo, 0 
(068)325-545 . 84:

SLUŽBO IŠČE
TRGOVKA išče zaposlitev. B (068)76-451 
po 16. uri. 771

STANOVANJA
DVOSOBNO STANOVANJE v Črnomlji 
prodam. B (068)51-964, popoldan. 76’
2-ALI3-SOBNO opremljeno hišo ali stano
vanje v Krškem ali Brežicah najamem za dob« 
dveh let, od 1.4. dalje. B (0608)242-481,06 
7. do 18. ure ali (0608)242-21 L 78«
DVOINPOLSOBNO STANOVANJE za 
menjam za enoinpolsobno. B (068)20-343.

841
ENOSOBNO STANOVANJE, 2 km od Ko 
stanjevice, oddam v najem. B (0608)78-118

STANOVANJE, 21.5 m!, v Ljubljani, n* 
Celovški 264 (nastanitveni center), prodam 
B (068)20-455, popoldan, (0609)624-592 
826
ENOSOBNO opremljeno stanovanje v No
vem mestu oddam. B (068)24-834, od 14. do 
18. ure. 863
V KRŠKEM oddam enosobno stanovanje 
opremljeno, s telefonom in KATV. B (068) 
27-134. 817

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

ZAHVALA

V 79. letu nas je zapustil

JAKOB
ZDRAVIČ

upokojeni obrtnik iz Šentjerneja

Zahvaljujemo se sosedom, prijateljem in znancem za 
podarjeno cvetje, sveče in sv. maše ter za spremstvo pokojnega 
k večnemu počitku. Zahvaljujemo se tudi Obrtni zbornici 
Novo mesto, DU Šentjernej in g. župniku za lepo opravljen 
obred. '

Njegovi najbližji

ZAHVALA

Delo, skromnost in poštenje - 
tvoje je bito življenje.
Tvoj dom ovita je črnina, 
v srcih ostala je praznina.
V 82. letu starosti nas je zapustila naša 
draga mama, tašča, stara mama, teta in 

prababica

MARIJA DRAGOVAN
z Grabrovca 14

Ob boleči izgubi naše drage mame se iskreno zahvaljujemo 
sorodnikom, sosedom, znancem in drugim, ki ste nam stali ob 
strani, nam izrazili sožalje, pokojni darovali cvetje in sveče ter 
jo v tako velikem številu pospremili na zadnji poti. Posebna 
zahvala Nevrološkemu oddelku bolnice Novo mesto, doc. dr. 
Mlačku, sosedi Anici za poslovilne besede, gospodom 
župnikom za lepo opravljen obred, pevkam za zapete 
žalostinke in Janezu za zaigrano žalostinko. Vsem skupaj še 
enkrat hvala!

Žalujoči: vsi njeni
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TIKA TREBNJE 
S 068/44-940

Cene brez 
konkurence

Pralni strSj Gorenje Štedilnik 
model 512 3 plin+ 1 el.

59.990 SIT 
za en aparat

bele PIŠČANCE, kilogramske, rjave in gra- 
haste (samo jarkice) naročamo. Kuhelj, Šmar
je 9, Šentjernej,B(068)42-524. 254
VALILNICA NA SENOVEM obvešča ce
njene kupce, da sprejemamo naročila za vse 
wste enodnevnih in večjih piščancev. Vse in
formacije dobite na B (0608)71-375. 526

RJAVE in grahaste nesnice ter beli večji 
piščanci bodo v prodaji od 19.3. dalje. Jože 
Jeršin, Račje selo 2, Trebnje, B (068)44-389 
ali (041)708-671. 691
RJAVE in grahaste nesnice, stare 6 tednov, ter 
Bele večje piščance lahko naročite pri Jožetu 
Kočevarju, Križevska vas 60, Metlika, B 
(068)59-129. 692

ZBIRAMO NAROČILA za bele piščance 
jata, purane in zrejene jarkice. Ramovš, Šent
rupert, W (068)40-189. 799
RJAVE JARKICE in bele piščance bomo 
prodajali od 7. marca dalje. Prevolšek, Čatež, 
»(068)48-366. 847
4 STARE in 5 mladih kozličkov prodam. » 
(068)85-636. 850
OVCE z mladiči in ovna ter odojka, primerne
ga zazakol, prodam.»(068)325-308. 861
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, »(068)52-806, Gostišče 
Krulc, Mostec, Dobova, B (0608)67-587, 
Vera Což, Slepšek 22, Mokronog,»(068)49- 
711. 125
PRAŠIČE, težke 80 do 140 kg, prodam. B 
(068)21-605. 793

JAGNJETINO, jagenjčke zanadaljnjo rejo ali 
zakol in hlevski gnoj prodam. B (068)68-611. 
TELICO SIVKO, staro 1 ieto, in mlado kra
vo za zakol prodam. B (068)84-181. 786
PRAŠIČA, 100 kg, domača hrana, prodam. B 
(068)42-333. 812
2 PRAŠIČA, težka cca 100 kg, prodam. B 
(068)42-423. 862
PRAŠIČA, krmljenega z domačo krmo, 
težkega cca 120 kg, prodam. B (068)76-165.

771
PRAŠIČA, težkega 120 kg, prodam. B 
(068)73-614. 827

POSEBNI POPUSTI 
ZA NAKUP KURILNEGA OLJA
Praktično darilo ob nakupu nad 2000 litrov! 

Informacije in naročila:
SKLADIŠČI: Brežice 0608/61-188, Novo Mesto 068/323-814 
BENCINSKA SERVISA: Črnomelj 068/56-070, Kočevje 061/851-461

PETROL

NOVOLES, lesna industrija Straža, d.d. 
OBJAVLJA PRODAJO

strojne opreme in delov opreme, ki je bila izločena iz proizvodnega procesa
Prodaja se prične v ponedeljek, 2,3.1998,in bo trajala vsak dan od 11. do 
13. ure do konca tedna na sedežu podjetja v Straži.

ŠteviloZap. št. Naziv opreme
1. Elektromotor
2. Elektromotor 26 kW
3. Elektromotor 18,5 kW
4. Stroj za brušenje rezil
5. Brusni boben s ploščo domače izdelave
6. Brusni boben domače izdelave
7. Dvolistna formatka ŽIČNICA
8. Krožna žaga domače izdelave
9. Vrtljiva stiskalnica
10. Pokončna pnevmatska stiskalnica domače izdelave
11. Cevni ventilator z motorjem
12. Horizontalna vrtalka
13. Nadmizni rezkar
14. Pasovna tračna brusilka BUTFERINGA
15. Krožna žaga domače izdelave
16. Vrtalka domače izdelave, nekompletna
17. Čeparka RAY
18. Vrtalka za spone, domača izdelava
19- Termoakumulacijska peč
20. Poravnalka
21. Varilni aparat
22. Reduktor
23. Avtomatski čelilnik BOTENE
24. Dvojna prirezovalka ŽIČNICA
25. Kompresor FAGRAM z el. motorjem
26. Avtomatska povezovalka - pakirni stroj
27. Bočni viličar AMEISE
28. Spajač KUPER
29. Mlin za krhke snovi
30. Vibracijska miza
31. Robna brusilka ARMINIUS
32. Tračna brusilka domače izdelave
33. Krpač grč REIMAM
34. Nožne škarje
35. Čelilnik domače izdelave

AVTOKUNIKA
^ 068/ 323-035

Poleg mehaničnih popravil 
na vseh tipih vozil je AVTOKUNIKA 

tudi uradni zastopnik za športne vzmeti

*JAMEXin amortizer'eMOMROt

¥MONROt:
amortizerji

. . . VEČJA VARNOST NA CESTI

|^Mkrka
M KZ KRKA, z.o.o.
PE Lastna proizvodnja 
Mihovica 29 
8310 ŠENTJERNEJ
M KZ KRKA, z.o.o., PE Lastna proizvodnja Mihovica 29, Šentjernej, 
objavlja javno licitacijo naslednjih rabljenih strojev in opreme:

letnik Izkl. cena v SIT

1. Obiralni stroj za hmelj BRAFF 1200 1971 470.000,00
2. Sejalnica za koruzo 1984 85.000,00
3. Prikolica za prevoz hmeljske trte 1994 300.000,00
4. Trgalnik hmelja 1994 188.000,00
5. Agregat 5 KW 1991 99.000,00
6. Traktor SAME Butalo 130 1981 658.000,00
7. Sejalnica IMT, 51-redna 1989 517.000,00
8. Plug regent Volldreh, 3-brazdni 1992 658.000,00
9. Sortirnik za krompir z elek. tehtnico 1992 230.000,00
10. Kombiniran 4-redni okopalnik 1992 282.000,00
Licitacija bo v soboto, 28.2.1998, ob 10. uri v prostorih PE Lastna 
proizvodnja Mihovica 29, Šentjernej. Ogled strojev bo v petek, 
27.2.1998, od 8. do 15. ure ter eno uro pred začetkom licitacije. 
Poleg naštetih bodo na licitaciji še ostali stroji nižjih vrednosti, 
katerih seznam lahko prejmete na ogledu.
10% vplačila sprejemamo eno uro pred začetkom licitacije. Na 
izlicitirano vrednost se plača 5-odst. prometni davek.

£ Mercator - KZ Krka, z.o.o., Novo mesto

5

ILIA
TRGOVSKO IN PROIZVODNO PODJETJE, d.o.o. 
Ljubljanska c. 89, Novo mesto, tel.: 068/324-442

Spoštovani 
poslovni partnerji 

in spoštovani kupci!
Vljudno vas vabimo

na otvoritev 
nove trgovine

z inštalacijskim materialom
na Ljubljanski c. 89 

v Novem mestu, 
ki bo v četrtek, 5.3.1998, 

ob 13. uri!

RADIO KRKA
Novo mesto
106,6 MHZ

p §m w

vsako soboto 
od 17. do 23. ur&

f DOLENJSKI LIST

10 % promocijski popust
na vsa novo sklenjenja premoženjska zavarovanja in sicer:

• požarno zavarovanje;
• stanovanjsko zavarovanje;

• vlomsko zavarovanje;
• avtomobilska zavarovanja (kasko, tatvina, požar).

na območjih občine Krško, Brežice in Sevnica

Vabljeni!

M
Adriatic
zavarovalna družba d.d.

Vi uganete 
- mi nagradimo!

Odgovor na drugo nagrad
no vprašanje se je moral gla
siti, da Dolenjski list izhaja 
ob četrtkih. Največ sreče pri 
žrebanju za darilni bon je 
imela Malči Krašovec iz Lo
pate 21 pri Hinjah.

Med naročniki, ki že ima
jo plačano naročnino za 1. 
polletje (ali celo leto) so bili 
za junijski nagradni izlet 
izžrebani: Branko Škoporc iz 
Hrastovice 35 pri Mokrono
gu, Amalija Težak iz Dol 6 
pri Suhorju in Anica Žugelj 
iz Kota 17 pri Semiču.

Izpolnite pravilno tretji 
nagradni kupon in prilep
ljenega na dopisnici pošljite 
na naslov uredništva v Novem 
mestu, Glavni trg 24, p.p. 212, 
in sicer do torka, 3. marca, ko 
bomo spet izžrebali tri izlet
nike in dobitnika

darilnega bona 
Kovinotehne 

za 5.000 tolarjev.

H-----------------------H
NAGRADNI KUPON št. 3
Vprašanje: Koliko slane Dole
njski list v prosti prodaji?

Odgovor:

Moj naslov:

f^

VI NAM - MI VAM
oglas na kratko s pošto odmevno objavo v

po ft 068/323-610 ali 041/623-116 DOLENJSKEM LISTU

GOTOVINSKA POSOJILA 
' Muzejska 3 

tr 068/321-751

ZASTAVLJALNICA MONETA vam nudi kratkoročna posojila!
Garancija po dogovoru s takojšnjo realizacijo.

RAČUNALNIŠKO 
j IZOBRAŽEVANJE

APROS, d.o.o., Novo mesto

3-dnevni osnovni in nadaljevalni tečaji WIND0WS, W0RD, EXCEL in 
INTERNET popoldne na Srednji ekonomski šoli Novo mesto.
Prijave in informacije na ■zr 068/321-926, g. Zdenko Potočar.

POSEBNA PONUDBA 
HOTELSKO NASELJE 
SIMONOV ZALIV

Do 30. maja vam pri bivanju najmanj 5 dni priznamo 10% popusta, 
UPOKOJENCEM pa 20% POPUSTA. Kopanje v bazenu z morsko vodo, 
izleti, sprehodi! Rezervacije: ‘zr 066/463-100

! UMETNI KAMEN 
za oblaganje fasad 
po najugodnejših cenah!

Izdelujemo ga v sivi, beli in rjavi barvi ter kombinacijah barv. Cena z 
dostavo in polaganjem cca 2.700 tolarjev 1 m2. K0ŠMRLJ, s p., Meniška 
vas 7, Dolenjske Toplice, tt 068/65-882, 65-557.

f ^
Če želite vsak četrtek v letu prejeti vsebinsko bogat in oglasno odmeven časopis, ki 
ga bere blizu sto tisoč ljudi, izpolnite naročilnico in jo pošljite na naslov: 
Dolenjski list, 8000 Novo mesto, Glavni trg 24, p.p.212.
Za vse drugo bomo poskrbeli mi, vi pa pazite, da si ne bo ob četrtkih sosed iz vašega 
poštnega nabiralnika pred vami “izposodil” vašega Dolenjskega lista.

Naročilnica za DOLENJSKI LIST

S to naročilnico naročam DOLENJSKI LIST za:

Ime in priimek:__________________________________________________________ Upokojenec: da ne

Naslov (kr^j, ulica, hišna številka):_____________________________________________________ _________________

______________________________________________________________ Pošta:___________________________________

Naročnik izjavlja, da naročilo res velja zanj, dokler naročnine ne bo pisno odpovedal, sicer pa bo 
naročnino plačeval osebno ali s položnico, ki mu jo bo poslal Dolenjski list.
Naročnik bo časopis začel prejemati od prve številke dalje v mesecu: 1998

Kraj: Datum: Podpis:
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PORTRET TECjA TE<JnA
Mag. Eli Rustja

Kot pridna študentka farma
cije je Eli Rustja ob poletnih se- 
mestralnih počitnicah z veseljem 
delala v novomeški lekarni, kate
re štipendistka je bila. Tam jo je 
v delo lekarniške farmacevtke 
pokroviteljsko uvajala magistra 
Blažena Dolinšek. Eli si je nad
vse želela delati prav v lekarni. Po 
diplomi se je v začetku leta 1962 
zaposlila v lekarni in tam ostala 
- en sam dan.

Magister Boris Andrijanič, ve
lik in zelo zaslužen Novomeščan, 
takratni direktor lekarne in mla
de tovarne zdravil Krka, je pre
sodil, da obetajočo strokovnjaki
njo bolj potrebuje v tovarni. In 
prvi dan v Krki je Eli morala 
nadomestiti magistro Morosini- 
jevo, vodjo tabletnega oddelka, 
kije odšla na porodniško. “Vrgli 
so me v vodo in splavala sem, ” 
se veselo spominja.

Tabletni oddelek je bil v tistih 
časih najpomembnejši obrat v 
Krki, ki je takrat delala še v 
nekdanji Skabernetovi hiši v 
mestu. Mlada farmacevtka je 
sklicala zaposlene - večina jih je 
v Krki delala od začetka - in jim 
dejala približno takole: “Ravno
kar sem končala fakulteto, imam 
teoretično znanje, vi pa veliko 
praktičnega. Če to dvoje združi
mo in bomo drug drugemu v po
moč in spodbudo, bomo uspeš
no delali in bomo vsi zadovolj
ni. ”

Tako je bilo in je še danes, ko 
je mag. Rustjeva direktorica 
Krkinega sektorja za raziskave in 
razvoj, v katerem poteka razvoj 
in registracija vsakega novega 
Krkinega zdravila in učinkovin. 
V tem sektorju, enem od Krkinih 
možganskih trustov, dela 266 lju
di, od teh je 12 doktorjev znano
sti, 30 magistrov znanosti - med 
njimi je tudi direktorica Rustje

va - in 91 delavcev z visokošolsko 
izobrazbo. "Zelo sem ponosna 
na svoje sodelavce. Naši stro
kovnjaki so v veliki meri zaslužni 
za uspeh Krke in porok za njeno 
nadaljnjo rast, "pravi direktori
ca.

Mag. Rustjeva je v 36 letih dela 
na najodgovornejših in najzah
tevnejših mestih v Krki doživela 
silen razvoj te novomeške tovar
ne zdravil, ki je že dolgo tudi eno 
najuspešenjših in najuglednejših 
slovenskih podjetij. K temu je 
nemalo prispevala tudi sama, 
Krka pa je vzgajala, oblikovala, 
brusila, dvigovala in razvijala 
njo. “Krka za svoj generični pro
gram potrebuje ogromno lastne
ga znanja. Take generične indu
strije, kakršno imata slovenski 
farmacevtski tovarni Krka in 
Lek, v svetu ni. Mi smo nekako 
vmes med inovativno raziskoval- 
no-razvojno farmacevtsko in 
klasično generično industrijo, ki 
je značilna n.pr. za Nemčijo, 
Anglijo pa tudi Ameriko, kjer 
generična industrija nima svoje
ga razvoja. Mi pa v našem sicer 
generičnem programu v raz
vojnem procesu novega proizvo
da dodajamo ogromno nove 
vrednosti z lastnim znanjem, ki 
ga tudi ščitimo s patenti, "pravi 
Rustjeva.

Mag. Rustjeva je po srcu No- 
vomeščanka, po duši Dolenjka 
in po pripadnosti krkašica. “Kr
ka je odprta v svet in za to ima 
največ zaslug naš direktor Miloš 
Kovačič; tako smo tudi njeni 
delavci svetovljani, v stalnem 
stiku z napredkom in dosežki v 
najrazvitejših deželah. Sama sem 
bila skoraj po vsem svetu. Ta 
odprtost in širina mi nadvse ust
rezata. Po drugi strani pa lahko 
živim v mestu, na katero sem zelo 
navezana, v deželi, ki jo občudu
jem, in med ljudmi, ki jih imam 
nadvse rada. Nič ni lepšega in 
bolj osrečujočega. ’’ Z možem 
Vinkom imata že dolga leta vino
grad na Vinjem vrhu, s katerim 
imata veliko veselje. Od tam 
jima pogled uhaja čez prostrano 
novomeško kotlino v gorjansko 
Podgorje, kjer zadovoljno živi 
njuna starejša hči, inženirka 
agronomije, zaposlena v Krki. 
Mlajša hči, farmacevtka, pa je 
uresničila materine mladostne 
želje: dela v lekarni, in to v svoji. 
“Moje največje veselje in sreča 
pa je mojih pet vnukov," se 
razneži.

Po 36 letih v Krki bi za Eli 
Rustja lahko rekli, da ne dodaja 
leta življenju, ampak življenje 
letom. ANDREJ BARTEU

Izlet naročnikov 
Dolenjskega lista
Tokrat na Koroško

Na prvi letošnji izlet vas 
bomo peljali na Koroško. 
Odhod bo v soboto, 7. mar
ca, ob 7. uri z novomeške 
avtobusne postaje. Ker v tem 
koncu Slovenije še nismo bi
li, nikar ne oklevajte in se 
čimprej prijavite.

Najprej si bomo v Slovenj 
Gradcu ogledali mestne za
nimivosti, nato pa kostnico 
in vas Libeliče, znano po 
plebiscitnih dogodkih iz leta 
1921. Pot bomo nadaljevali v 
Kotlje, kjer bo ogled rojstne
ga kraja Prežihovega Voran- 
ca in Prežihovine. V Mežiški 
dolini se bomo seznanili z 
zbirko mineralov in rudarje
njem, v Črni in Peci pa bo 
ogled Matjaževe jame in 
kipa kralja Matjaža. Izlet 
bomo zaključili v turistični 
vasi Šentanel, kjer bomo 
imeli v kmečkem turizmu 
pozno kosilo.

Cena za naročnike Dolenj
skega lista je 4.000 tolarjev, 
za druge pa 4.800 tolarjev.

Prijave zbiramo do pone
deljka, 2. marca, na telefon
skih številkah:
068/321-115 in 342-136

Na izlet vas vabita

DOLENJSKI UST

MAN/ff
tutiitična. ctijencijcL

Halo, tukaj je bralec Dolenjca!
“Predsednik KS Dvor si upa govoriti laži?!” - Niso krivi za zemeljski plaz - Zakaj ne 

pride do rušitve opornega zidu? - Dolgoletna naročnica brez nagrade

Tokrat bo na vrsto najprej prišla 
Marija iz Metlike, ki nam je svo
jo pripombo sporočila kar pis
meno. Pravi takole: “Opažam, da 
ste se že pred nekaj časa posvetili 
čiščenju dreves v središču Met
like. Zakaj ne očistite tudi kosta
nja na parkirišču na Dragah? Tudi 
ta povzroča nekaj umazanije in 
škode na avtomobilih!”

Veronika Konte z Dvora je kli
cala že prejšnji teden in obrazlo
žila problem zemeljskega plazu v 
Stari gori, ki ogroža kar nekaj 
zidanic (tudi njihovo) in cesto, KS 
Dvor pa ni storila še ničesar, ra
zen da je postavila znak z ome-

Halo, tukaj 
DOLENJSKI UST!

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.

jitvijo vožnje. Ogorčena je nad 
izjavo predsednika KS Janeza 
Horvata, da je vzrok temu prav 
njihova na črno postavljena zida
nica, čeprav je povedala, da so 19. 
avgusta 1987 za njeno gradnjo 
prejeli vsa potrebna dovoljenja. 
“Da smo delali na črno, je men
da izvedel od nekih sosedov v vi
nogradu. Ali ga ni sram, da kot 
predsednik KS daje v medije 
takšne laži?! In kaj se pravi, da se 
o stvari ni šel pozanimat na novo
meško občino, ampak se je zado
voljil kar z informacijo sosedov?!” 
je razmišljala Kontetova, ki od 
Hrovata zahteva, da se njenemu 
možu javno opraviči.

Ob nedavni nagradni akciji za 
stare in nove naročnike Dolenj
skega lista je naša dolgoletna 
naročnica Martina Lubi iz Oreh
ka pravi, da žreb pač nekomu 
prinese srečo, drugemu pa ne, 
ampak da ni prav, če zvesti pri
jatelji Dolenjskega lista nikoli ne 
dobijo ničesar. Sama je naročnica 
in redna plačnica več kot 35 let. 
“Ne spomnite se nas niti s setve
nim koledarjema niti s kakšno 
drugo malenkostjo.” Frančiška 
H. z Broda se novomeškemu žu
panu Franciju Konciliji iskreno 
zahvaljuje za njegovo pozornost 
ob visokem jubileju - pred krat
kim je praznovala 90. rojstni dan 
- in mu želi vse dobro.

Osebni spor skuša preko naše
ga Časopisa delno reševati Jože 
Krajšek s Homa. Sovaščanu Mi
lanu Brezniku sporoča, naj ga ne

žali več, in da če mu ima kaj pove
dati, naj pride k njemu, ne pa da 
se dogovarja preko tretje osebe. 
Krajan iz Lamutove ulice na 
Mestnih njivah je spraševal, kdo 
je merodajen, da se vendarle po
dre tamkajšnji oporni zid ob cesti, 
ki je pogosto razlog avtomobilskih 
karambolov in nesreč. Ta problem 
je že star. “Zakaj se to ne uredi in 
se škarpa ne podre, čeprav je bilo 
že v časopisu objavljeno, da bo 
cesta med 10. in 16. februarjem 
zaradi del zaprta. Pa do tega ni 
prišlo,” je povedal prizadeti kra
jan in omenil, da problem verjet
no predstavlja to, ker je lastnik 
dela škarpe inšpektor Žnidar. 
Opozoril je tudi na problem, ker 
iz Lamutove ulice ni nobenega 
prometnega znaka, čeprav je tam 
zelo nepregledno. Janez Železnik 
z novomeških inšpekcijskih služb 
je povedal, da je bila odločba o 
izvršbi problematičnega oporne
ga zidu izdana že lani, investitor 
pa je KS Mestne njive. Kot je nje
mu znano, je problem dobiti izva
jalca del, saj nihče ni pripravljen 
podreti sporni zid. Zakaj, pa je 
drugo vprašanje.

L. M.

DNEVI DALMATINSKE 
KUHINJE

OTOČEC - Restavracija Tango 
vabi na dalmatinske večere s kla- 
po Maraska od četrtka, 26., do 
sobote, 28. februarja.

Fridrihštajn še zbuja domišljijo
Dela na rešitvi ruševin po tragični ljubezni znanega gradu Fridrihštajn nad Kočevjem 

potekajo že četrto leto ■ Prijava na mednarodni razpis za nagrado Henryja Forda

Z UKRADENIM AVTOM 
V OGRAJO

NOVO MESTO - V noči na 17. 
februar je nekdo s parkirišča na 
Košenicah neznano kam odpeljal 
osebni avto Opel ascona, last D. 
V. Avto je bil odklenjen, v njem pa 
so bili kontaktni ključi in doku
menti. Avto so policisti našli še 
istega dne v Dolenjskih Toplicah, 
bil pa je v nevoznem stanju, saj se 
je neznani tat in popotnik z avtom 
zaletel v betonsko ograjo in ga 
močno poškodoval. Policisti so 
nepridipravu že na sledi.

LANI MANJ UMOROV
KRŠKO - Število umorov seje 

lani v primerjavi z letom prej za 
pol zmanjšalo, saj so policisti 
obravnavali le 3 umore. Se vedno 
ostaja neraziskan umor Nemca 
Odenkirchna v Brestanici.

KOČEVJE - Ruševine gradu 
Fridrihštajn, ki so ga postavili 
grofje Celjski v letih od 1422 do 
1425, naj bi po zamisli kočevskih 
gozdarjev postale izhodišče za 
oblikovanje celovite turistične 
ponudbe kočevske občine. Tako 
kot je nekoč odmevala vest o 
tragični ljubezni med grofom 
Friderikom in Veroniko Deseni- 
ško po celotni tedanji Evropi, naj 
bi danes obnovljeni porušeni zi
dovi več kot pol tisočletja starega 
gradu skupaj s prireditvami, ki bi 
se zvrstile v tednu ali mesecu 
Veronike Deseniške ponesle ime 
Kočevja daleč preko naših meja.

Grajski kompeks Fridrihštajn 
je zaradi izjemnih kulturnih, 
zgodovinskih, znanstvenih in kra
jinskih vrednot pomemben kul
turni spomenik. Pobudnik akcije 
za rešitev tedaj že skoraj docela 
zaraščenih razvalin je bil Franc 
Cankar leta 1957. Dela so poteka
la 10 let, kljub temu pa občina 
takrat očiščenih ruševin nikakor 
ni mogla spraviti v republiški pro
gram za kulturo. Več posluha za 
grad je pokazala šele nova sloven
ska država. Na pobudo gozdarjev, 
ki so bili pobudniki oživitve akcije 
reševanja razvalin, so v Kočevju 
ustanovili gradbeni odbor, ki je 
med drugim dobil tudi nalogo, da 
poišče povezavo med dogajanji na 
gradu ter športnim in kulturnim 
utripom Kočevja. Prostovoljna 
dela, s katerimi so gozdarji pričeli 
leta 1994, so zato počasi prerasla 
v organiziran projekt, ki ga danes 
poleg občine in številnih sponzor
jev podpira tudi ministrstvo za 
kulturo.

Pod strokovnim nadzorom ljub
ljanskega regionalnega zavoda za 
varstvo naravne in kulturne dedi
ščine so do sedaj na gradu obno
vili že velik del južnega stolpa in 
vzhodnega obzidja, od septembra 
lani do pred kratkim pa so delali 
na vhodu v grajski kompleks. 
Dostopna pot na grad je tako že 
strasirana, na območni enoti

Zavoda za gozdove v Kočevju pa 
tudi že pripravljajo informacijske 
table, ki jih bodo postavili na 
gradu. V poletnih mesecih, ko si
cer opravijo večino del, bodo zgra
dili še obrambni zid do vzhodnega 
stražnega stolpa, s čimer bodo, 
kot pravi predsednik odbora za 
oživitev razvalin gradu Fridrih
štajn Igor Hočevar, omogočili tu
di lažji in varnejši dostop na grad.

Ker je cilj obnove gradu rešitev 
razvalin pred dokončnim izgi
notjem, hkrati pa tudi, da bi raz
valine nad mestom spodbudile 
kulturnega duha Kočevske, je 
odbor grad Fridrihštajn v teh 
dneh prijavil na mednarodni raz
pis za pridobitev nagrade Heniy- 
ja Forda, ki je namenjena za 
ohranjanje naravnih in kulturnih 
spomenikov v Evropi. V Kočevju 
upajo, da bodo nagrado dobili, 
saj, kot pravi Hočevar - podobno 
pa je tudi zapisal k obrazložitvi

prijave na razpis - “grad Fridrih
štajn s svojo zgodbo še danes zbu
ja domišljijo in je zaradi čedalje 
večjega zanimanja za srednji vek 
po celi Sloveniji tudi idealna 
priložnost za promocijo Kočevja 
kot turističnega mesta”.

M. LESKOVŠEK-SVETE

KONCERT DVEH 
SKUPIN

ČRNOMELJ - V Mladin
skem kulturnem klubu bosta v 
soboto, 28. februarja, ob 22. uri 
nastopili glasbeniki skupini: 
Plan Kruutntoone iz nizozem
skega Groningena (prepletajo 
rock in blues z balkanskimi 
etno rtimi) in Antiotpad iz 
Pule, ki igra energični punk. 
Pred kratkim so izdali nov al
bum Totalno sam ljut na ovaj 
svijet.

Pustna tradicija navdušuje
Pustni karneval v Ribnici je privabil 1000 udeležencev 

pustnega sprevoda in nekajtisočglavo množico

RIBNICA - Veliki pustni kar
neval v Ribnici, ki je letos s seboj 
prinesel tudi že 3. srečanje etno
grafskih mask iz Slovenije in 
tujine, je s predstavitvijo avtoh
tonih slovenskih in hrvaških pust
nih mask v prvem delu ter sodob
nih mask v drugem delu karneva
la potrdil, daje v pustni šegavosti 
mogoče združiti tradicijo in so
dobnost na način, ki ljudi navdu
šuje. Nekajtisočglava množica je 
namreč navdušeno pozdravila 
predstavitev vseh 35 skupin z oko
li 1000 udeleženci.

Če smo pustnemu društvu Go
riča vas lani še lahko očitali kakš
no napako v organizaciji karneva
la, je karneval letos potekal od 
začetka - začel se je natančno ob

PUSTNI KARNEVAL V RIBNICI - Po legendi je nastanek Ribnice po
vezan z velikanom in ribicami, ki jih je lovil z ogromnim sitom, zato je ta 
pustna maska na ribniškem karnevalu nepogrešljiva. (Foto: M. L.-S.)

OBLAST PRFORCENHA USU - Minule dni je Kostanjevica spet zaživela, 
saj je vsaj od leta 1854, ko so prvič poročali o pustnem veseljačenju, v 
dolenjskih Benetkah običaj, da oblast od nedelje zjutraj do srede, ko je 
pogreb kurenta, prevzame Prforcenhaus. Najbolj živahno je bilo v nedeljo 
(na sliki), ko je prišlo v’ to najmanjše mesto na Slovenskem na stotine lju
di od blizu in daleč. Posebnega zanimanja so bile deležne skupinske maske 
vasi, ki so opozorile na nekaj najbolj perečih težav krajevne skupnosti. 
Organizatorji so tokrat poskrbeli še za nekaj manjših novosti, veljalo pa 
bi ponovno razmisliti o novih likih, kot je bila nekdaj že uveljavljena riba, 
ki danes stoji nasproti klavnice. (Foto: T. G.)

ARS RAMOVŠ
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18.7.-t.8.

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 Brčžicah bo lepše.

(061) 125 3366

napovedanem času štiri minute 
po drugi uri popoldan - do konca 
skoraj brezhibno. Njegov pričetek ; 
je napovedal burovž, stara ribni- j 
ška maska, ki z zvonjenjem deset- 
kilogramskega zvonca odganja 
zimo in naznanja pomlad, hkrati 
pa daje maskam znak, da je prišel j 
njihov čas. Po maskoti organiza- : 
torja prireditve se je zvrstila rib
niška godba na pihala in nato pi
sana povorka ribniških osnovno- | 
šolcev in predšolskih otrok, ki so 
ji z napovedovanjem prihoda 
tradicionalnih mask sledili rib
niški korobači s pokanjem bičev.

Strnjene vrste gledalcev v ozki 
Šeškovi ulici so prihod škoroma- ! 
tov iz Podgrada, ki so bili prva in 
najštevilčnejša skupina tradicio- I 
nalnih mask, toplo pozdravile. Za 
njimi je prišla skupina zgončarjev 
iz hrvaškega Velikega Berguda, ki 
je bila letos v Ribnici prvič, sledile 
pa so ji še maske iz Liga nad 
Kanalom, cerkljanski lavfarji, 
šeme iz Vrbovega iz Ilirske Bist
rice ter nato ribniški velikan z ri- 1 

bicami. Prvič je bila na karnevalu . 
tudi petelinja družina iz Velikih 
Lašč, kije bila predhodnik številč- J 
nejših in veliko bolj glasnih ku
rentov iz Spuhlja.

Po tradicionalnem delu sprevo
da je prihodu ministra Naceta 
sledil mimohod vrste sodobnih 
mask, ki so jih v večini izdelali 
domačini ali pa njihovi sosedje iz 
Kočevja. Kočevski medvedi tudi 
tokrat niso manjkali, prav tako 
tudi ne ribniška kamela in ekipa 
teksaške rulete, novost, ki je ob
činstvo navdušila, pa je bila Kek
čeva ekipa iz Željn pri Kočevju. 
Med maskami na temo iz sodob
nega političnega življenja pa seve
da tudi brez vohunskega vozila, 
topa hrvaškega Mupa in mafije ni 
šlo.

M. LESKOVŠEK-SVETE

Vsak leden ena
Iz zbirke anekdot 

Slavka Klančičarja

Nevaren vic
S soprogo sva bila na obi

sku pri nekom, ki je delal na 
notranji upravi. Kot zanimi
vost nama je povedal, da vča
sih skrbi tudi za zavarovanje 
najvišjih predstavnikov naše 
oblasti.

Nekoč je zelo zgodaj zjutraj 
delal obhode v parku v nepo
sredni bližini rezidence na 
Brdu pri Kranju. Nepričako
vano se mu je pridružil Stane 
Dolanc, ki verjetno ni mogel 
spati.

“Veš kakšen nov vic o me
ni?” ga je pobaral funkcionar.

“Sploh ne!"
"No, no, vem, da veš. Kar 

brez skrbi ga povej, ne bo no
benih posledic. ”

Pa mu je povedal enega 
krepkega.

“Katerega si mu pa pove
dal?” me je zanimalo.

“Saj nisem nor, da bi ga širil 
okoli Vit je bil najmanj za šest


