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NOVO MESTO - Na obsežnem dnevnem redu današnje seje 
občinskega sveta novomeške občine sta dve točki namenjeni legaliza
ciji največje črne gradnje v občini. Seveda ne naravnost in neposred
no, marveč zavito in prikrito.

SILVESTER MIHELČIČ 
PREDSEDNIK 

GLASBENE MLADINE 
SLOVENIJE

LJUBLJANA - Minulo so
boto, 21. marca, je bil na pro- 
gramsko-volilni skupščini 
Glasbene mladine Slovenije 
izvoljen za novega^iredsed- 
nika v naslednjem štirilet
nem obdobju Silvester Mi
helčič, dolgoletni organiza
tor gibanja Glasbene mladi
ne in ravnatelj Glasbene šole 
Črnomelj. Leta 1992 je vodil 
slovensko delegacijo v Bar
celoni, ko je bila slovenska 
organizacija sprejeta v sve
tovno združenje Glasbenih 
mladin (FIJM). Na program
sko volilni skupščini so bile 
sprejete smernice razvoja in 
delovni načrt za prihodnja 
štiri leta.

Gre za “Programsko zasnovo 
za ureditveni načrt turistično-re- 
kreacijskega sklopa Ostanek v

* Kako je mogoče, da občinska 
služba, ki bi morala prva in naj
bolj varovati okolje in urejati pro
stor in se zavzemati za spošto
vale zakonodaje na tem področ
ju, hoče na tako poniglav način 
preslepiti občinske svetnike, da bi 
dvignili roke za postopek legali
zacije največje črne gradnje v 
novomeški občini? Kakšen inte
res je za tem? Strokoven gotovo 
ne. Je ta interes podprt s pravo 
politično barvo ali pravo barvo 
denarja? Ko se to dvoje združi, 
govorimo o mafijskem delovanju. 
Ali pa gre samo za vse bolj uve
ljavljen način urejanja prostora, 
znan vsaj že iz primera vulkani- 
zerstvo Vidic. Postopek je pre
prost: najprej čim hitreje na črno 
zgradiš čim večji objekt, potem ti 
ga na občini ne samo legalizira
jo, ampak izdelajo še njemu pri
lagojen ureditveni načrt celotne
ga območja.

Zalogu” ter “Program priprave 
ureditvenega načrta za Turistič- 
no-rekreacijski sklop Ostanek v

%/.rezu Svobodnih Sindikatov si Slovenije

VABIMO VAS NA

PROTESTNI SHOD
V SOBOTO, 28. MARCA '98,
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* Posredujemo pri trgovanju z vrednostnimi papirji 
na Ljubljanski borzi

* Upravljamo s finančnim premoženjem 
BPH, Trdinova 1 (bivši hotel Kandija)
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PRAZNOVANJE V STIČNI SEJE PRIČELO - V nedeljo, 22. mar
ca, se je z mašno slovesnostjo v stiški baziliki pričelo praznovanje 
jubilejnega leta cistercijanskega samostana Stična. Te dni je namreč 
minilo 900 let od ustanovitve cistercijanskega reda, stiška opatija pa 
letos praznuje tudi 100 let ponovne naselitve. Somaševanje je skupaj 
z opatom dr. Antonom Nadrahom vodil apostolski nuncij v Sloveniji 
msgr. Edmond Farhat, ki je v pridigi poudaril predvsem pomen 900- 
letnice meništva v zgodovini Cerkve in v svetu ter tudi povedal, da je 
sveti Oče ravno to nedeljo med blažene vpisal prvega cistercijanskega 
afriškega meniha. Jubilejno leto, ki ga bodo obeležili še z razstavo, z 
izidom spominske znamke in zlatnika, bodo zaokrožili 4. oktobra, ko 
bo poudarek na 100. obletnici oživitve samostana. (Foto.' L. Murn)

Zalogu”. Sekretariat za varstvo 
okolja in urejanje prostora oziro
ma njegov Zavod za družbeno 
planiranje in urbanistično načrto
vanje je za ti dve točki pripravil 
obsežno gradivo, v katerem pa ni 
niti z besedo omenjeno, da gre za 
poseg v z občinskim odlokom za

varovano območje reke Temen
ice, da gre za črno gradnjo in da 
je velikanska črna gradnja na 
robu vasi Zalog pred izlivom Te
menice v Krko že končana.

Še več: v gradivu, pod katerim 
je podpisan sekretar inž. Miloš 
Dular, zavajajoče besedičijo, da je 
“območje opuščenega mlina ter 
okoliških zemljišč v Zalogu degra
dirano z opuščeno dejavnostjo in 

(Nadaljevanje na 2. strani)

DOLENJSKA SALAM1ADA V ŠENTJANŽU PRI REPOVŽU BREŽI- 
ČANU JURIČU - Preteklo soboto je brežiški mesar Branko Jurič, ki red
no sodeluje na največji salamiadi na Slovenskem v Sevnici pri Vrtovšku, 
doživel na 5. dolenjski salamiadi v gostilni Repovž nekakšno zadoščenje 
za izpuščene priložnosti. Jurič je namreč prepričljivo ugnal vso konkuren
co. Drugi pri Repovžu je bil Viničan Peter Selak, tretji Jože Zupet iz 
Podboršta, peti Brežičan Goran Čop, 6. mesto je zasedel Rafael Grozde iz 
Tržišča, 7. Franc Erman iz Gaja, 8. mesto pa Brežičan Karel Rožman. 64 
salam je ocenjevala komisija, ki jo je prvikrat vodil domačin Stanislav 
Jazbec (med posvetom z ostalimi člani komisije tik pred ocenjevanjem. 
Komisija je ocenila, da so salame zvečine odlične, čeprav vreme ni bilo 
najbolj naklonjeno za njihovo dozorevanje. BirtJože Repovž bo 18. aprila 
gostil tudi finale slovenskih salamiad. Repovž se je zahvalil vsem sponzor
jem, še zlasti pa Dolenjskim pekarnam, Lekosu - domači lekarni Sevnica, 
Kolpi Metlika in leskovški vinski kleti krške kmetijske zadruge. (Foto: P. 
Perc)

Je alarm zaradi 
ukinitve vlakov 
res nepotreben?
Odločitev do konca marca

NOVO MESTO-V minu
lem tednu je po Dolenjskem 
in Belokranjskem močno 
odmevala novica, da name
rava železnica ukiniti tretjino 
vlakov proti Dolenjski, Beli 
krajini in Sevnici, zaradi 
česar naj bi tedensko ostalo 
brez javnega prevoza 17.000 
potnikov.

Kot je po alarmantnih po
ročilih v medijih sporočil 
državni sekretar za železnico 
dr. Slavko Hanžel, nima nih
če namena opuščati železni
ških prog, o možnosti opu
ščanja nekaterih vlakov z 
novim voznim redom, ki bo 
začel veljati 25. maja letos, 
pa še potekajo strokovne raz
prave. Napovedal je tudi, da 
bodo Slovenske železnice o 
predlogu še razpravljale z 
uporabniki oz. občinami, nov 
vozni red pa mora potrditi 
tudi minister za promet in 
zveze.

Iz Slovenskih železnic so 
nam pred tednom dni sporo
čili, “da nobena železniška
proga ne bo ukinjena,” števi
lo vlakov, ki bodo vozili po 
novem voznem redu, pa bo
znano konec marca. Opozo
rilo o ukinjanju vlakov torej 
ni bilo odveč, saj imajo priza
dete občine le še prav malo 
časa za pogajanja in za to, da 
ohranijo krajem južno od 
Ljubljane vsaj tisto malo in
frastrukture, kolikor je še 
imajo.

V Slovenskih železnicah 
poudarjajo, da tudi država 
terja od njih gospodarno 
obnašanje. Po preverjanju 
zasedenosti posameznih vla
kov in zmogljivosti naj bi uki
nili predvsem vlake, ki so 
zunaj prometnih konic ko
maj nekajodstotno zasedeni.

B. D. G.

V NEDELJO 
PREMIK URE

V nedeljo, 29. marca, bomo 
spet prešli na poletni čas in urine 
kazalce premaknili za eno uro 
naprej. Poletni čas bo letos trajal 
do 25. oktobra.

Kočevsko iskanje krivde za škodo
Niti na izredni seji občinskega sveta niso jasno ugotovili krivca, krivili pa so župana

KOČEVJE - “V občinskem svetu občine Kočevje se že od začetka 
mandata srečujemo s problematiko prostorske ureditve naše občine,” 
je v uvodu obrazložitve predloga za sklic izredne seje kočevskega 
občinskega sveta, kije bila prejšnjo sredo, zapisala skupina svetnikov 
iz vrst LDS, SKD, DS, SDSS in Zelenih Kočevja.

Urban Dobovšek je v imenu obširni obrazložitvi opravljenega
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POZIV ZELENIH 
KOČEVJA

KOČEVJE - Ob 22. mar
cu, ki gaje OZN razglasila za 
svetovni dan voda, Zeleni 
Kočevja opozatjajo na potre
bo po večji skrbi tako za 
ohranitev čistih podtalnic, ki 
so najboljši vir za preskrbo s 
pitno vodo, kot tudi za ob
varovanje površinskih voda 
pred nadaljnjim onesnaževa
njem. Pristojne službe in 
ustanove, ki nadzirajo stanje 
voda, pozivajo, naj izrabijo 
vse zakonske možnosti za boj 
proti onesnaževanju z gos
podinjskimi in industrijskimi 
izpusti, divjimi odlagališči ter 
neprimernim kmetovanjem. 
V zvezi s slednjim tudi pozi
vajo M-KG Kočevje, naj svo
je intenzivno kmetovanje 
omili in preide na način kme
tovanja, ki bo za občutljivi kra- 
ški teren Kočevske prijaznejši.

mPprodajni center
ŽELEZNINA
tel./fax: 068/323-836

Paič

sklenjeno pogodbo s podjetjem 
Popolus iz Ljubljane.

M. LESKOVŠEK-SVETE

Krika vas * 0608/59-059 
Novo mesto V 068/21-123

predlagateljev sklica izredne seje 
ocenil, da je zaradi nesprejetja 
prostorskoureditvenih načrtov 
(pup-ov) v Kočevju nastala gospo
darska škoda, saj so nekateri in
vestitorji zato s svojimi projekti 
odšli na druga območja zunaj 
kočevske občine. Ker so županu 
že večkrat svetovali, naj oddelek 
za okolje in prostor, v katerem so 
skupaj s pripravnico le trije delav
ci, kadrovsko okrepi, je predlagal, 
da ustanovijo posebno komisijo, 
ki bo ugotovila, zakaj župan tega 
ni storil in zakaj pup-i še vedno 
niso prejeti. “Zame je edini krivec 
župan,” je glasno izrazil mnenje 
nekaterih svetnikov Jože Hobič, 
kljub temu da je župan Janko 
Veber pojasnil, da so objavili raz
pis za zaposlitev še enega delav
ca, pa se nanj ni nihče javil.

Načelnica oddelka za okolje in 
prostor Simona Peršak-Cvar je v

B VREM E
Do konca tedna bo delo

ma jasno in toplejše vreme.

dela poudarila, da je imela kočev
ska občina v preteklosti prostor
ske izvedbene akte in tudi plan 
izredno slabo pokrite. Zavrnila je 
očitke, da bi postopek zavlačevali. 
“Delali smo strokovno, korektno, 
pridno in z veseljem,” je dejala, s 
čimer pa se ni strinjal načelnik 
kočevske upravne enote Bogomir 
Štefanič.

Kljub županovemu ugovoru 
zoper na pamet ocenjeno večmili
jonsko gospodarsko škodo so 
svetniki z večino glasov ocenili, da 
je zaradi nesprejetja pup-ov Ko
čevska utrpela gospodarsko ško
do. Zahtevali so, da župan takoj 
ukrepa. Nadzorni odbor bo pri 
pregledu zaključnega računa za 
lansko leto pregledal finančno 
poslovanje župana in oddelka za 
okolje in prostor v zvezi s pup-i ter

REKORDEN IZVOZ
NOVO MESTO - Revoz je lani 

dosegel rekorden izvoz in sicer v 
vrednosti 130 milijard tolarjev oz. 
4,7 milijarde francoskih frankov.

(NE)MORALA V POLITIKI

Podobnikov zarečeni kruh
Upamo(o) si napovedati, da se bo to grabljenje oblasti slabo 

končalo predvsem za predsednika Slovenske ljudske stranke 
Marjana Podobnika, ki mu je nenadna politična višina izzvala 
vidne znake vrtoglavice. Najmanj nespodobno je (nepotizem!), 
da kot brat dr. Janeza, novega predsednika državnega zbora, 
zase brez pomišljanja terja še mesto predsednika vlade, torej 
najmočnejši in najzahtevnejši položaj v državi. Ob tem pa ima 
stalno na jeziku moralo in poštenost. Njegova neučakanost in 
nezrelost bo škodovala tudi stranki sami.

Tako je bilo v tem kotičku zapisano pred 15 meseci in res ni 
bilo treba dolgo čakati, da se take napovedi začenjajo 
uresničevati. Marjan Podobnik, ki si je v javnosti skušal zgra
diti s stalnim poudarjanjem morale lastno podobo zunajserij- 
skega (nad)politika in velikega poštenjaka, je v teh dneh pod 
plazom utemeljenih obtožb, da je kot predsednik SLS odgo
voren za nečedno okoriščanje na račun družbenega premoženja 
(Lek) v času predvolilne kampanje leta 1992 in še za nekatere 
druge nepoštene poteze. Da si je to dovolil, niti ni najhujše, saj 
so si verjetno v času, ko še ni bilo ustreznega zakona o finan
ciranju strank, podobno pomagali tudi drugi politiki, vendar 
spretneje, da jih doslej niso odkrili. Hujše je, da sije Podobnik 
ob tem prislužil še očitek demagogije in dvoličnosti. Postavlja 
se načelno vprašanje, ali je takemu človeku še mogoče zaupati 
vodilno koordinatorsko vlogo pri varovanju slovenskega javnega 
premoženja, preganjanju korupcije in organiziranega krimina
la.

MARJAN LEGAN
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Čigav problem je Kosovo?
V Prištini so pred nedavnim po večletnih diplomatskih priza

devanjih podpisali sporazum o vračanju albanskih dijakov in 
študentov v albanske šole. Ali so se s tem podpisom polegle 
razprtije na Kosovu? Miru v naelektreno ozračje, ki vlada med 
obema narodoma na jugu Srbije, sporazum ni vnesel. Srbski 
študentje s profesorji na čelu in drugi nealbanski prebivalci so 
se na dokument odzvali z množičnimi demonstracijami, kar 
zanesljivo ni napoved mirnejših dni v nekdanji južni srbski av
tonomni pokrajini. Albanska stran bo verjetno nekako mirno 
počakala nekaj tednov, da se bo prepričala, ali so srbske oblas-

lj vroče, kot je bilo v zadnjem obdobju,
Kosovu “mirih” Albance srbski policisti ob podpori svojih ok
lepnikov. Nemir na Kosovu, ki prikrito traja že zelo dolgo in ki 
je v zadnjih mesecih znova enkrat udaril na dan z vso silovito
stjo, skrbi tudi mednarodno skupnost. Ali kosovska kriza zadeva 
tudi Slovenijo, smo vprašali v tokratni anketi. Iz odgovorov tudi
sledi, da Slovenija ne more prezreti dramatičnih kosovskih 
dogodkov. Tega si ne more privoščiti še zlasti zato, ker trka na 
vrata mednarodnih ustanov, te pa so še kako vključene v 
reševanje krize na jugu Srbije.

POLONA KUKEC, prof. geografi
je in zgodovine na novomeški gimna
ziji: “Zame svet ni velik in tudi Koso
vo ni daleč. Zatiskanje oči pred 
tamkajšnjimi dogodki po mojem ne 
vodi nikamor. Ker je bilo vojne na tem 
koncu sveta že dovolj, bo potrebno 
uporabiti vsa diplomatska sredstva za 
umiritev krize. In pri tem lahko Slove
nija zaradi bližine in poznavanja 
problemov veliko prispeva.” 

GIZELA ŠKODA, predmetna 
učiteljica likovne in tehnične vzgoje 
na sevniški osnovni šoli Sava Kladni
ka: “Nasilje ne more nikoli obroditi 
nič dobrega, kajti največkrat povzroči 
reakcijo prizadetega in potem ni vide
ti kmalu konca reševanju sporov po 
nasilni poti. To nas lahko skrbi tudi ob 
zadnjih dogodkih in represiji srbske 
policije na Kosovu.”

BLAŽ PAVLIN, študent 4. letnika 
medicinske fakultete v Ljubljani: “ 
“Neupoštevanje civilizacijskih norm 
se človeku prej ko slej maščuje, zato 
tudi ne more biti sprejemljivo kakrš
nokoli nasilje v medčloveških odno
sih, kaj šele krvavo policijsko posre
dovanje srbskih oblasti na Kosovu 
proti albanskemu prebivalstvu. Upam, 
da bosta prevladala strpnost in zdrav 
razum.”

JAKOBINA PAHOR PUGELJ, 
učiteljica iz Metlike: “Čisto vseeno 
nam glede dogodkov na Kosovu ne 
sme biti. Ni daleč od nas. TUdi če želi
mo trgovati z nekdanjimi jugoslovan- 
skimi republikami, se ne smemo 
vtikati v njihove notranjepolitične 
zadeve. Nisem proti mirnim shodom 
Albancev v Sloveniji, saj so tudi med 
vojno v Sloveniji Slovenci protestira
li v drugih državah.”

SLAVICA JANKOVIČ, delavka iz 
Adlešičev: “Najbrž ne bi smeli biti 
povsem brezskrbni, kaj se dogaja na 
Kosovu, saj smo bili v skupni državi. 
In če svet opozarja, daje Kosovo ne
varno krizno žarišče za Evropo, je za 
nas še toliko bolj, ker smo precej bli
zu. Svoje mnenje o dogodkih na Ko
sovu Slovenija gotovo mora imeti, 
vprašanje pa je, koliko se sme naša 
država vtikati v te zadeve.”

JOŽE FERENČAK, podjetnik iz 
Brežic: “Kolikor poznam dogajanje 
na Kosovu, vidim, da gre za željo na
roda, kije na tistem območju večinski, 
da bi živel v miru in na svojem, brez 
teroija, ki bi ga nad njim izvajal kdo 
drug. Ker gre torej za zelo resen in ve
lik problem, ne more biti za njegovo 
reševanje pristojna le Srbija, ampak bi 
se jnorala za stvar zavzeti celotna 
svetovna javnost.”

JUSTINA GLOBEVNIK, gospo
dinja iz Kržišča: “Srbi in Albanci sami 
se ne bodo mogli ničesar zmeniti, ne 
bodo se pomirili, zato je prav, da kri
zo na Kosovu rešujejo druge države. 
Kosovska kriza ni samo srbski prob
lem, ampak mednarodni in tudi slo
venski. Pri Srbih smo Slovenci men
da na najslabšem glasu, saj so Srbi na 
primer zadnjič ovirali slovenske šo
ferje, drugih pa v glavnem ne.”

IVAN ANŽELJC, doma iz Loške
ga Potoka: “Po eni strani se nas prob
lemi na Kosovu ne tičejo, saj je Slo
venija samostojna država, ki s Koso
vom nima nič več skupnega. Po drugi 
strani pa je Kosovo tudi naš problem 
vsaj toliko, kot je to problem vseh 
drugih držav. Stališče, ki ga bomo 
zavzeli do Kosova, pa bo po mojem
mnenju tudi zelo pomembno za naše 

uče .....................vključevanje v Nato.”
BOGOMIR VIDMAR, upoko

jenec iz Kočevja: “Kosovo je problem 
vse Evrope, vesel pa sem, da ni več 
neposredno naš problem. Kosovo je 
sedaj novo vrelišče, ki grozi, da bo 
postalo širši problem. Za Slovenijo je 
ne glede na to, koliko nas bo to stalo, 
edina rešitev priključitev Natu, za 
Kosovo pa lahko le upamo, da se 
bodo zadeve uredile po diplomatski 
poti.”

Odlikovanje
legendarnemu

Ladu Ambrožiču
Predsednik Milan Kučan 
mu je izročil zlati častni 

znak svobode
LJUBLJANA - Predsed

nik republike Milan Kučan je 
v četrtek na posebni sloves
nosti v kristalni dvorani pred
sedniške palače vročil najviš
je državno odlikovanje, zlati 
častni znak svobode Repub
like Slovenije, legendarnemu 
partizanskemu vojskovodji, 
generalu, zgodovinopiscu in 
intelektualcu Ladu Ambroži
ču - Novljanu ob njegovi de
vetdesetletnici za zgledno in 
dejavno svobodoljubnost. V 
svojem nagovoru je med dru
gim dejal:

Domoljub, naprednjak in 
socialni bojevnik Lado Am
brožič - Novljan, predvojni 
učitelj injadralec,sejevčasu 
vojaške okupacije in razkosa
nja slovenskega narodnega 
ozemlja takoj odločil za upor. 
S svojim zgledom je vplival 
na odločitve tisočev drugih. 
Sodeloval je pri organizira
nju OF na Dolenjskem in ta
koj prevzel poveljniške vloge 
udarnih partizanskih enot od 
pete grupe odredov, Gubče
ve brigade, do legendarnega 
IX. korpusa in glavnega šta
ba NOV in PO Slovenije. 
Užival je izjemen ugled in 
spoštovanje svojih soborcev 
zaradi svoje modrosti v pre
sojah vojaških in političnih 
razmer ter odločnosti v tre
nutkih ključnih odločitev, 

)adih z 
>orant-

bodisi v velikih spopa 
italijanskim in kolabo
skim vojaštvom na Dolenj- 

le --------skem v letih 1942 in 1943, v 
množičnem in enotnem os
vobodilnem poletu v sloven
skem Primorju ali pri po
hodu legendarne XIV. divizi
je na Štajersko. Bil je med 
poveljniki, ki so z vso natanč
nostjo sooblikovali lik slo
venskega partizanskega bor
ca. Njegova zgodovinopisna 
dela, v katerih ohranja smisel 
za temeljne vrednote naroda 
in njegovega izročila, pred
stavljajo dragoceno sloven
sko vojaško zgodovinsko li
teraturo.

JEDRSKA 
ELEKTRARNA 
V FEBRUARJU

Črna gradnja kot kukavičje jajce
(Nadaljevanje s 1. strani)

zato potrebno preureditve”, da je 
“investitor pokazal interes, da se 
to degradirano območje urabni- 
stično, arhitekturno in hortikul
turno uredi v skladu z merili pro
stora ter da se mu določijo nove 
vsebine”, daje “glede na nujnost 
sanacije degradiranega prostora 
na eni strani ter uravnoteženega, 
sonaravnega izkoriščanja nje
govih potencialov smiselno, da se 
območje opuščenega mlina sani
ra in uredi v turistično-rekreacij- 
ski sklop v skladu z možnostmi in 
merili prostora, ki jih bodo iz
postavile posebne strokovne pod
lage za ureditveni načrt”.

Kaže, da je namen pripravljal- 
cev gradiva oziroma njihovih 
predpostavljenih zavesti občinske 
svetnike ali jim vsaj prikriti ozad
je tega primera in jim podtakniti 
kukavičje jajce, iz katerega bi se 
izvalila požegnana legalizacija 
največje črne gradnje v novome
ški občini. Pa si na kratko oglej
mo dejstva.

Konec lanskega junija je novo
meški Zavod za varstvo naravne 
in kulturne dediščine obvestil 
urbanistično inšpekcijo, da v Za
logu, na mestu, kjer je nekoč stal 
Mišičev mlin, raste velika gradnja. 
Izkazalo se je, da je Emilijan 
Ostanek iz trebanjskega konca 
porušeni mlin in zemljišče ob 
njem kupil od nekega Ljubljanča
na, njegov sin Jožko pa je le na 
podlagi priglasitve obnovitvenih 
del v rekordno kratkem času na 
tem mestu zgradil velikanski ob
jekt v izmeri 37 krat 30 m, v kate
rem naj bi uredil kmečki turizem 
s 14 sobami in gostinsko sobo za 
najmanj 100 ljudi. V načrtu je 
imel še malo elektrarno, ribogoj
nico, bazen s kopališčem in še kaj.

šal Ostanka, temu uspelo končno 
vročiti odločbo o odstranitvi na 
črno zgrajenega objekta do srede 
septembra, je Ostanek v pogovo
ru za naš časopis izjavil, da je 
zaprosil za vsa potrebna dovolje
nja in da postopek teče, ter napo
vedal otvoritev objekta za lansko 
martinovo.

glasil

Isti dan konec lanskega julija je 
občinski sekretar za varstvo oko
lja in urejanje prostora Miloš Du
lar za naš časopis izjavil, da na 
občini v zvezi s to zadevo nimajo 
vloge za lokacijsko dokumentaci
jo, ki je osnova za izdajo ostalih 
potrebnih dokumentov in dovo
ljenj. “V občinskih planskih doku
mentih pa je zemljišče, na kate
rem je zrasel Ostankov objekt, 
opredeljeno kot 1. območje varo
vanja kmetijskih zemljišč,” je 
takrat povedal Dular in zaključil: 
“Tako bi lahko, z vsemi potrebni
mi dovoljenji, seveda, lastnik ob-

fiiasii
jekt obnovil v enakih gabaritih it ™est 
za isto dejavnost, za katero jj“°bi 
nekdaj služil!”

Tako torej Dular lani. nove
Prejšnji teden je inšpektor inž Odli 

Tonček Žigante povedal: “Na od hetj 
ločbo o odstranitvi objekta se jit08r; 
Ostanek pritožil na Ministrstvo zi P°K 
okolje in prostor; hkrati je vloži 
prošnjo za odlog izvršbe ter prile, 
žil potrdilo občinskega sekretarir
♦ o to i/aretiir\ olzolio i n nrpionl
zn pvmunu uuvtiisivvga avisiviauvi HCU]

ta za varstvo okolja in urejanji pon 
prostora, da za to lokacijo tečjtujkjjiuMuia, ua iu luikduiju leti lujK
postopek za pridobitev potrebni nasl 
dokumentacije. Na podlagi tegi^ov.

iTi/rlShn nHlnžil Hrv I pfnčn i p ni RlOl
UUKUUlCUldllJC. INd pUUldgl ICg**"'*

sem izvršbo odložil do letošnjeg* ®°' 
poletja. Če bo črnograditelj doj^ 
takrat pridobil zazidalni načrt, iz- na^
v tre Kn cir>pr n o n p i/irlim ra7< t 
idiudi pnuuun zdžiudiiii iidcri, u 
vršbe ne bo, sicer pa ne vidim raz- frar 
loga, da bi ministrstvo mojo od- uve 
ločbo spremenilo.” Ministrstvo zJ hat 
okolje in prostor je na ta prime! ven 
opozoril tudi novomeški Zavod z)stav 
varstvo naravne in kulturne dedi- Pa' 
ščine. let

ANDREJ BARTEL.

Na isti dan konec lanskega julija, 
je inšpektorju inž. Tončku Ži-ko je inšpektorju inž. Tončku Zi- 

ganteju, kije že sredi junija zasli-

ČRNI OBLAKI NAD ČRNO GRADNJO - Na mestu nekdanjego ra 
Mišičevega mlina v Zalogu, v varovanem območju reke Temenice, je zras■ 19 
la mogočna črna gradnja. Če bodo obveljala občinska prizadevanja, bo m
grozeče črne oblake nad njo kmalu zamenjala svetla zarja legalizacije■ ^
(Foto: A. B.)

Razširjena izobraževalna ponudba
Med posavskimi osmošolci jih največ zanimanja kaže za nadaljevanje šolanja na srednjih 

šolah v regiji za gimnazijce in za frizerke - Zelo slab odziv za kovinarje in šivilje
SEVNICA - V Posavju se bo v šolskem letu 1989/99 izobraževalna 

ponudba nekoliko razširila, saj v Šolskem centru Brežice uvajajo pro
gram ekonomske gimnazije (razpisana sta 2 oddelka) in diferencialni 
program za poklic ekonomski tehnik. Skupno bo na posavskih sredn
jih šolah razpisanih 24 oddelkov za dijake 1. letnika. Po namerah, ki 
so jih ugotavljali v Republiškem zavodu za zaposlovanje, Območni 
enoti Sevnica, pri osmošolcih, je pričakovati vpis v programih gimna
zije, ekonomski tehnik in verjetno tudi prodajalec

Šolski center Brežice razpisuje

KRŠKO - Jedrska elektrarna 
Krško je v februarju, ko je doseg
la 100 odst. razpoložljivost in 
98,2-odst. izkoriščenost, poslala 
v omrežje 409.260 MWh električ
ne energije. Njeni vplivi na oko
lje so se gibali v okviru dovoljene
ga-

skupaj 11 oddelkov, polehg že 
omenjenih dveh oddelkov eko
nomske gimnazije še dva oddelka 
za poklic prodajalec, 3 za eko
nomskega tehnika, med 324 osmo
šolci, ki nameravajo srednjo šolo 
obiskovati v Brežicah pa bi jih kar 
132 želelo priti v enega izmed šti
rih oddelkov gimnazije.

Srednja šola Krško razpisuje 8 
oddelkov, in sicer dva za elektro
tehnika elektronika, po enega pa 
za elektrikarja elektronika, za ka
terega je med posavskimi osmo
šolci med ponudbo krške srednje 
šole še največ zanimanja (24 
osmošolcev). Precej slabši je odziv 
za oddelek mehanik vozil (14 
osmošolcev), za strojnega tehika 
(12), manj kot 10 osmošolcev pa 
namerava nadaljevati šolanje na 
oddelku za elektrikarja motornih 
vozil (7), za oblikovalca, preobli
kovala in spajkalca kovin (5), le 
štirje posavski osmošolci pa so

izrazili namero, da bi pridobili 
poklic obdelovalca kovin.

Podobno kot Krčani tudi na 
sevniški srednji šoli računajo na

priliv dijakov iz drugih slovenskih ^ 
občin, kajti kot kaže analiza 2. na- n 
mere posavske generacije osmo- n 
šolcev 1997, se ni bati le za napol- n 
nitev dveh oddelkov za poklic n 
frizerke, saj je takih kandidatk kar e 
58; za zdaj pa kaže samo na 3 p 
pomožne šivilje v enem oddelku ž 
na Srednji šoli Sevnica in le na c 
enega zainteresiranega za poklic ^ 
šivilja-krojač v razpisanih dveh r 
oddelkih! P. P. j
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DAN ODPRTIH VRAT DHL NOVO MESTO - V Sloveniji je podjetje 
DHL, ki je sinonim za hiter prenos pošiljk od vrat do vrat, prisotno že 10 
let. Po Sloveniji imajo 5 regijskih centrov in eden od njih je tudi v Novem 
mestu za območje Dolenjske, Bele krajine in Posavja, kjer imajo okrog 300 
strank. Med večjimi so Krka, Revoz, TPV, Nuklearna elektrarna Krško, Lis
ca, Jutranjka, Beti itd. Minuli četrtek so imeli dan odprtih vrat, poslovnim 
partnerjem so pokazali svoje nove prostore, saj so se pred kratkim preselili 
na Seidlovo cesto v neposredno bližino Autocommercea. Na fotografiji sta 
med drugimi generalni direktor DHL v Sloveniji Bojan Brank, druga z 
desne je Meta Sotirov, vodja postaje DHL v Novem mestu. (Foto: J. Dor- 
niž)

Mariborsko ipismo
Vsak četrti 
Mariborčan 
brezposeln
Ni socialnih stanovanj

MARIBOR - Na začetku te
ga tedna se je nekaterim Mari
borčanom nasmehnila sreča. 
Mariborski župan dr. Alojz 
Križman je namreč 21 druži
nam, ki so “zmagale” na nate
čaju za dodelitev socialnega 
stanovanja, izročil ključ novega 
stanovanja. Žal pa je to le kap
lja v morje, saj na socialno 
stanovanje čaka več kot tisoč 
socialno ogroženih družin.

Sicer pa se socialne razmere 
še naprej slabšajo, saj se plaz 
stečajev in odpuščanja delavcev 
še ni ustavil. Od leta 1989 do 
danes je moralo v mariboski 
regiji v stečaj natanko 139 sred
nje velikih in velikih podjetij, ki 
so dajala delo in kruh več kot 
30.000 delavcem. Največ delav
cev je izgubilo delo in zaposli
tev zaradi stečaja delniške 
družbe Tam in odbisnih družb 
(okoli 7600), Elektrokovine 
(3156), Metalne TIO (880), 
Jeklotehne (692), Tfekstilne to
varne Tabor (689), Hidromon- 
taže (633), Lileta (553), Elko- 
ma TSN (379), Caprica Lenart

(364), Gradisa GP (311), Cevo
voda (301), Metalna TPO (296), 
Jekla Ruše (296), Atmosa Hoče 
(285), Tippa (268), Pik Eksclu- 
siva (246), Štajerske pivovarne 
(234), Špedtransa Transport 
(197), Iskre releji Makole 
(179), Karoserista (171), Stav
barja Megrada (158), Klemosa 
(145) in še in še bi lahko našte
vali.

Nekatera podjetja so zabred
la v takšne težave, da niso Ime
la dovolj denarja niti za to, da 
bi na sodišču sama zase pred
lagala uvedbo stečaja. Zato je 
Eureki v želji, da bi se agonija 
delavcev končala, dal denar za 
uvedbo stečajnega postopka 
sindikat Skei(!), Minu in Unigi- 
tu pa občina Ruše.

Žaradi krize v gospodarstvu 
je v mariborski regiji že 31.748 
registriranih brezposelnih de
lavcev, medtem ko je delovno 
aktivnih 107.842 delavcev. To 
pomeni, da je vsak četrti Mari
borčan brezposeln. Dve tretji
ni brezposelnih oseb že toliko 
časa zaman išče delo, da so na 
zavodu za zaposlovanje izgubili 
pravico do denarnega nado
mestila. Tako prejema denarno 
nadomestilo ali denarno po
moč v času brezposelnosti samo 
ena tretjina brezposelnih delav
cev.

Gospodarske in socialne 
razmere v Mariboru se torej še 
naprej zaostrujejo. Najbolj 
zaskrbljujoče pa je, da se pre
strukturiranje gospodarstva v 
štajerski metropoli niti še ni 
prav začelo.

TOMAŽ KŠELA
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Novomeška kronika
gasilu Odločajmo je na najvidnejšem 

h il mestu napoved, da bo Novo mesto 
3 ji dobilo škofijo. To je po pogovoru z 

nuncijem Edmundom Farhatom (Kon- 
! c>lija napačno piše Farhad) oznanil 
j novomeški župan Koncilija, ki je za 

'nl Odločajmo tudi napisal poročilo v
0 o tretji osebi in ob njem objavil fo- 
; j< tografijo (v prvi osebi). V izčrpnem 
)Zj poročanju o tem veledogodku je v

naštevanju častnih Farhatovih naslo- 
ilojlov Sternu pritaknil tudi naziv 
*ia' diplomatskega zbora”. Pa se,
J neuki, sprašujemo, kaj naj bi ta dofen 

[9] pomenil. Po Verbinčevem slovarju 
tujk je dofen (dauphin) kraljevič, tudi 

int naslov francoskih prestolonasledni
ki kov. To bi težko spravili v zvezo z 
>gt monsinjorjem Farhatom, kvečjemu 
jo de hoče Vatikan po kakšnem le navo
ja meškemu županu znanem skrivnem 

načrtu zasesti že dolgo izpraznjen 
francoski tron in spet v tej republiki 

>d- uvesti kraljevino. Pač pa je msgr. Far- 
ZJ nat doyen diplomatskega zbora Slo- 

lel vonije, kar pomeni najstarejši pred- 
za stavnik diplomatskega zbora, ta naziv 
Ji- pa vedno pripada nunciju. S tujkami 

Jo tako: preprosti ljudje jih ne upo
rabljajo; polizobraženci jih uporab
ijo napačno; izobraženi ljudje jih, če 
ao treba, uporabljajo prav, najraje pa 

j ne. Sapienti sat.
OŠPICE - V občinskem glasilu 

Odločajmo, ki se po zadnjih številkah 
sodeč spreminja v županovo zasebno 
trobilo, financirano iz občinskega 
Proračuna, na rumeno butasti strani 
duhovičijo tudi na račun Dolenjskega 
“Sta. To duhovičenje pa je krotoviče
nje in norčevanje iz humorja. Novi
narju Dolenjskega lista, ki ne velja za 
županovega apologeta (branilec, zla
sti cerkveni pisec, ki brani krščanstvo 
pred pogani) dajejo enako težko, kot 
občinskim strankam LDS, SLS in 
ZLSD, ki da dobijo ošpice, ko zasliši
jo besedo župan. Za stranke ne vemo, 
novinar pa je že davno prebolel 
otroške bolezni. Še dobro, da je že 
dolgo plešast, sicer bi mu ob župa
novih dofenskih in drugih dosežkih 
lasje kar naprej stali pokonci.

AVTOMAT - Na novomeškem 
;il radiu Krka očitno dobro gospodari
jo jo, saj so si lahko nabavah drag avto- 
<0 mat, s pomočjo katerega glasbeni 
e program in reklamna sporočila tečejo 

samodejno in vnaprej načrtovano. A 
kot se pri takih stvareh rado zgodi, se 
je glasbeni robot v ponedeljek ob 
kakih pol enajstih zvečer spuntal in

1 začel del ene in iste pesmi ponavljati 
1 v nedogled, kot da bi na starem

gramofonu vrteli pokvarjeno ploščo.
- Odgovorni, ki je v kakšnem zakaje- 
I nem lokalu žulil svoje pojačano pivo,

•ega seveda ni slišal, poslušalec, ki 
nam je to sporočil, pa tudi ni zdržal 

• več kot pol ure, tako da ni znano, 
ti koliko časa je “ponavljanje na poseb-
- no Željo” trajalo.

STIMAC - Ta bodička ni naperje- 
, na proti Miroslavu Štimcu, predsed- 
„ njku uprave novomeške zavaroval- 
“ niče Tilia. On, njegova žena in hči so 
, edini, ki se v Novem mestu tako 
’ Pišejo. Še več, celo Štimčev brat, ki 
1 živi na domačiji ob Kolpi v prelepih 
1 osilniških krajih, se piše Štimec in ne 
; Stimac. So pa v novomeškem reklam- 
i no miporočajočemvikomentirajočem 

glasilu Novi Medij (zakaj medij z ve
liko začetnico?) najlepšo Slovenko 
Majo Šimec iz Črnomlja prekrstili v 
Majo Štimac. Morda bodo napako 
Prihodnjič popravili tako, da bodo 
napisali, daje Miroslav Šimec najšar- 
mantnejši  med slovenskimi zavaro- 
Valniškimi direktorji.

Fna gospa je rekla, da za al
banske zelenjadarje očitno ne velja 
slovenski zakon, po katerem mora
jo vsi prodajalci kupcem izstaviti 
račun. Pri njih dobiš endivijo, 
Vrečko, drobiž in - gija!

Suhokranjski drobiž)
. zaslužna za obnovo -
Vasi po drugi svetovni vojni niso 
bili pretirano naklonjeni obnovi 
žužemberškega gradu, čeprav si 
Je spomeniška služba veliko pri
zadevala, da bi rešila grajske 
[uševine pred propadanjem. Med 
konservatorskimi deli je vsa leta 
•^delovala tudi Špelka Valentin- 
^ii-Jurkovič. Sodelovala je tudi 
na četrtkovi novinarski konferen
ci ob izzidu zbornika “Žužcm- 
berški grad” in požela aplavz od 
vseh prisotnih, pa ne samo zara
di svojega prizadevanja, ko je kot 
®rhitektka konservatorka sode
lovala pri sanacijskih in obno- 
vitvenih delih, temveč tudi zara
di številnih novih idej, ki jih je 
Odboru predlagala za rešitev lega 
Pomembnega objekta.

UGODEN ODZIV - Novi slo
venski film Prepad rež. Igorja 
Šmida, ki je doživel premiero v 
Ambrusu, so predvajali tudi v 
Nedeljo v dvorani na Dvoru. Lepi 
film je spominjal na nekdanja 
šestdeseta leta, ko je bil film na 
8Poredu vsak mesec. S. M.

MM iz n a š I H OBČIM MM
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Mirna Peč in Šmarjeta na hladnem
Izgubljena bitka za novi občini ■ Lani jeseni vlada za 4 nove občine v sedanji novomeški, 

sedaj le za dve - Kaj si obetata vladni stranki? ■ Pritožba in grožnje

OTVORITEV PRODAJALNE KROJAČ - Minuli ponedeljek je bila v 
Novem mestu pri Kandijskem mostu otvoritev Novoteksove trgovine Kro
jač. Okrog 400 let stara stavba je bila pred kratkim zgledno obnovljena. 
Lastnika sta Ana Florjančič in Ivan Murgelj, ki sta hišo odkupila od de
nacionalizacijskega upravičenca, jo obnovila in jo dala v najem Trgovini 
Novoteks. Hiša je bila nazadnje obnovljena med obema vojnama, že od 
nekdaj pa je bila namenjena obrtni dejavnosti, po vojni je bila nacionalizi
rana, v njej pa je bilo podjetje Krojač. V novi trgovini bo na voljo bogata 
izbira zaves, dekorativnih in tapetniških materialov, metrskega blaga in 
pozamenterije. Na otvoritvi je s kratkim programom nastopil Vili Resnik, 
ki nas bo s pesmijo Naj bogovi slišijo zastopal na Evroviziji. Številnim 
zbranim je spregovoril tudi direktor Trgovine Novoteks Bruno Bregar in 
načelnik novomeške Upravne enote Jože Preskar, ki je trgovino tudi odprl.

NOVO MESTO - Med 36 referendumskimi območji v Sloveniji, na 
katerih se bodo volilci 19. aprila odločali za nove občine, ni KS Mirna 
Peč in Šmarjeta iz novomeške občine, sta pa Dolenjske Toplice in 
Žužemberk. Odločitev državnega zbora je v obeh zavrnjenih krajevnih 
skupnostih, ki sta izpadli iz tekme za nove občine, vzbudila razočaranje 
in jezo ter poglobila občutek krivičnosti.

POSLEJ PIHALNI ORKESTER OBČINE ŠENTJERNEJ - Šentjemej- 
ski pihalni orkester je v soboto zvečer v prostorih šentjemejske osnovne 
šole organiziral redni letni koncert v počastitev materinskega dneva. Sicer 
ima pihalni orkester že dolgo tradicijo, delovati je začel daljnega leta 1911. 
Po daljši prekinitvi je začel znova delovati leta 1974, in sicer pod okriljem 
in imenom tedanje Iskre. Prvotna zasedba 22 članov se je s~prizadevnost
jo članov ter ob finančni pomoči glavnega* sponzorja razvila v vrhunski 
orkester, ki danes šteje preko 50 članov. V Šentjerneju si skoraj ne morejo 
predstavljati prireditve brez njihove udeležbe, nastopajo pa tudi drugje po 
Sloveniji, na tekmovanjih pa dosegajo vrhunske rezultate tudi na državni 
ravni. Sobotni koncert je bil za šentjernejsko godbo prelomnega pomena, 
saj so s podpisom pogodbe z šentjernejsko občino pridobili novega glavnega 
sponzorja in se preimenovali v Pihalni orkester Občine Šentjernej.

BOLJŠI ČASI ZA ŽUŽEMBERŠKI GRAD - Odbor za obnovo 
žužemberškega gradu, ki ga vodi Slavko Gliha (na sliki drugi z leve), prisega 
na stalnost četudi majhnih korakov, ki naj bi sčasoma le privedli do primer
ne obnove tega za kraj in širše okolje pomembnega spomenika, kot so 
povedali na novinarski konferenci minuli teden, ko so ob prizadevanjiih 
odbora predstavili tudi zbornik Žužemberški grad. Po predstavitvi so si 
novinarji ogledali grad, beseda pa je* še posebej živahno tekla, ker je bila 
zraven umetnostna zgodovinarka Špelka Valentinčič Jurkovič, ki grad 
pozna do zadnjega kamna. Več o obnovi v prihodnji številki Dolenjskega 
lista. (Foto: M. Markelj)

Potrošniki potrebujejo znanje
Končno smo dobili zakon o varstvu potrošnikov ■ Pomembno bo poznavanje zakona ■ V Novem 

mestu potrošniška pisarna Zavoda za varstvo potrošnikov ■ Nad revščino z znanjem

Ti občutki so v Šmarjeti in Mir
ni Peči še toliko močnejši, ker pri
merjava z marsikaterim območ
jem, na katerem bodo izvedli re
ferendum in ki bo postalo nova 
občina, pokaže, da ti dve krajev
ni skupnosti (KS Šmarjeta pa 
morebiti še s KS Bela Cerkev) iz
polnjujeta veliko več predpisanih 
meril za samostojne občine. Res 
nobeno od obeh območij ne zado
šča zahtevi, da mora občina šteti 
vsaj 5.000 prebivalcev, vendar 
tega kriterija ne izponjuje kar 29 
od 36 območij, ki jim je državni 
zbor dal žegen za pot do novih 
občin. Hodoš, na primer, šteje 459 
prebivalcev, Solčava 584t Jezer
sko 673, Mirna Peč 2661, Šmarje
ta pa 2700; v Hodošu sploh nima
jo osnovne šole, na Jezerskem in 
v Solčavi imajo samo 4-razredno. 
Takih primerjav, ki gredo v prid 
zavrženima Šmarjeti in Mirni 
Peči, je še več.

Čudno je tudi, da je slovenska 
vlada še lani jeseni ugotavljala, da 
je občina Novo mesto prevelika in 
da zato nima značaja mestne 
občine, kar je ugotovilo tudi 
ustavno sodišče, saj “območje 
mestne občine naj ne bi vključe
valo lokalnih skupnosti, ki ne 
sodijo v urbani sestav mesta”. 
Tako naj bi še po lanskem pred
logu na območju sedanje novo
meške občine nastale štiri nove: 
Dolenjske Toplice, Žužemberk, 
Mirna Peč in Šmarjeta.

PROSLAVA OB 
MATERINSKEM DNEVE
MIRNA PEČ - V kulturnem 

domu bo v nedeljo, 29. marca, ob 15. 
uri prireditev ob materinskem dne
vu.

PONOVNO “GOSPA 
POSLANČEVA”

MIRNA PEČ - Domača gledali
ška skupina, ki je letos pod vod
stvom režiserke Staše Vovk pri
pravila Partljičevo komedijo Gospa 
poslančeva, bo v soboto, 28. marca, 
ob 19.30 v kulturnem domu znova 
zaigrala. Na premierni predstavi je 
bila dvorana nabito polna, zato ima
jo tisti, ki so ostali brez sedeža, sedaj 
ponovno priložnost. Mirnopeški ig
ralci so ta čas uspešno gostovali v 
Kostanjevici na Krki in v Šentjer
neju, povabljeni pa So še v Metliko, 
Semič, TVebnje, Novo mesto in še 
kam.

NOVO MESTO - Pred kratkim smo dobili težko pričakovani zakon 
o varstvu potrošnikov. Že nekaj let deluje nevladna organizacija Zve
za potrošnikov, pred leti smo dobili tudi vladni Urad za varstvo 
potrošnikov, ki ga vodi Novomeščanka dr. Vida Čadonič - Špelič. Kmalu 
potem ko je v Novem mestu začela delovati potrošniška pisarna, pa so 
se med uradom in Zvezo potrošnikov začela nesoglasja, ki se niso pomi
rila do danes.

Helena Mrzlikar, ki v novome
ški potrošniški pisarni na Novem 
trgu svetuje ljudem ob ponedelj
kih popoldan, ob sredah dopol
dan pa Marija Nina Novak, pravi: 
“Pri svojem rednem delu opažam, 
da ljudje potrebujejo predvsem 
znanje za samopomoč, zato sem 
se pred leti zelo zavzemala za 
ustanovitev izobraževalnega cen
tra za podeželje pri srednji kme
tijski šoli Grm, pa je žal projekt 
tik pred izvedbo padel v vodo.” 
Svetovanje v potrošniški pisarni je 
njeno dodatno delo. Lani decem
bra je opravila tudi izpit iz pravne
ga varstva potrošnika in s lem pri
dobila licenco za potrošniško 
svetovanje.

“Ljudje obiščejo pisarno v naj
hujših primerih, ko ne vedo ali naj 
se obrnejo na odvetnika ali ne, 
dostikrat jih pomiri že pogovor,

spoznajo pa tudi svoje napake, 
npr. da niso shranili računa,” 
pove Mrzlikarjeva. “Če problema 
ne morem sama rešiti, stranko

Sedaj pa to! Že ko so pred 
časom v obeh krajevnih skupno
stih izvedeli, da so izpadli iz igre 
za nove občine, so za to izdajo 
okrivili vladajoči stranki SLS in

IZJAVA - Po novinarski konferen
ci je predsednik KS Šmarjeta Janez 
Kermc za TV Slovenija izjavil, da 
bodo v znak protesta, ker sta jih 
vlada in državni zbor prikrajšala za 
svojo občino, pozvali k bojkotu 
volitev. (Foto: A. B.)

LDS. In takega mnenja so še 
danes. To je na ponedeljkovi novi
narski konferenci potrdil tudi 
Janez Mežan, poslanec SDS v 
državnem zboru, sicer krajan 
Mirne Peči. “Izglasovali so tiste 
nove občine, za katere ti dve 
stranki menita, da bosta pri na
slednjih volitvah v njih potegnili 
svojo korist!” je naravnost pove
dal Mežan. Seveda pri tem ne sme 
zavesti dejstvo, da sta “domača” 
poslanca vladnih strank Tone

Anderlič iz LDS (doma iz Zbur 
pri Šmarjeti) in črnomaljski žu
pan Andrej Fabjan (SLS) obakrat 
v očitnem nasprotju z ukazom 
svojih strank (in verjetno z njunim 
pristankom) glasovala v korist . 
Smarjete in Mirne Peči. To sta pač 
lahko storila, saj s tem res nista 
spravila v nevarnost vnaprej do
govorjene kravje kupčije. “Gre

• Tako Šmarjeta kot Mirna Peč 
bosta sprožili postopek na Ustav
nem sodišču. Zahtevajo zgolj za 
vse enake kriterije in njihovo dos
ledno upoštevanje. Razmišljajo 
tudi o pozivu k bojkotu jesenskih 
volitev, če bodo volili, pa naj bi 
kandidate tistih strank, ki so v 
sicer izgubljeni bitki za občine 
glasovali zanje.

pač za majhne in prozorne poli
tične trike,” to početje komenti
ra Mežan. Kakorkoli že, za aman
dma, po katerem bi tudi Mirna 
Peč postala referendumsko ob
močje za novo občino, je glasova
lo 32 članov državnega zbora, 
proti pa 40; pri glasovanju za 
Smarjeto pa je bil rezulta 33 za in 
40 proti. Kot smo rekli, sta bila 
Anderlič in Fabjan obakrat za (s 
figo v žepu), za je bil Mežan, 
medtem ko se je nacionalni Ra
fael Kužnik iz Dolenjskih Toplic 
s svojim partijskim šefom Zmag
om Jelinčičem in njegovo prima
dono Dobrajčevo glasovanju hra
bro izognil.

Na koncu je državni zbor spre
jel še en briljantno butalski sklep, 
da tista območja, kijih niso izgla
sovali, ne izpolnjujejo “z ustavo in 
zakonom določenih pogojev za 
ustanovitev občin”. Čeprav v 
resnici pol zavrnjenih (med njimi 
sta tudi Mirna Peč in Šmarjeta) 
zadostuje več kriterijem kot tista 
območja, ki so jih izglasovali in 
bodo lahko postala samostojne

°bČine' A. BARTELJ

Helena Mrzlikar

napotim na pravno službo Zavo
da za varstvo potrošnikov v Ljub
ljani,” pojasni Mrzlikarjeva.

15. marec, svetovni dan potroš
nikov, je za nami, pred nami pa je 
še skoraj celo leto, ki je letos 
posvečeno odpravljanju revščine.

• Novomeška svetovalna pisarna 
Zavod za varstvo potrošnikov iz 
Ljubljane je na Novem trgu 6 :n 
je odprta: ob ponedeljkih od 15 JO 
do 18.30 in ob sredah od 9. do 12. 
ure, njihov brezplačni telefon je 
068 317-289. Na brezplačni tele
fon v Ljubljani (št.: 0801010) pa 
lahko pokličete vsak dan razen 
petka od 10. do 14. in ob sredah 
do 15. ure.

“Tudi pri nas živi veliko ljudi na 
robu pomanjkanja, žal mnogi ni
majo znanja, da bi si lahko sami 
pomagali iz revščine,” meni Mrz
likarjeva, kije prepričana, da le s 
prosvetljevanjem in svetovanjem 
lahko pomagamo ljudem, da se 
bodo postavili na lastne noge.

J. DORNIŽ

Obnova mesec pred rokom
Obrtna zadruga Hrast bo obnovo novomeške gimnazije 

končala konec aprila - Hrastu certifikat ISO 9002

NOVO MESTO - Rok za do
končanje obnove novomeške 
gimnazije je konec maja letos. 
Vodstvo Obrtne zadruge Hrast, 
ki dela vodi od začetka, pa ob
ljublja, da bodo dela, če ne bo 
kakšnih nepredvidenih zaple
tov in težav, končali mesec dni 
pred rokom, se pravi konec ap
rila. Tako bodo letošnjo maturo 
dijaki res lahko opravili že v 
prenovljeni gimnazijski stavbi.

Junija 1996 so gimnazijsko 
stavbo, predvideno za manjšo 
obnovo, izpraznili. Sprva je bilo 
za obnovo fasade in še nekatere 
manjše lepotne popravke na 
gimnazijskem poslopju na voljo 
50 milijonov tolarjev, končna 
vrednost celotne prenove pa bo 
veljala okoli 450 milijonov to
larjev. Septembra 1996 je Hrast 
začel prenovo po prvotnem 
načrtu, vendar se je hitro poka
zalo, da je stavbo najprej treba 
statično sanirati in šele potem 
bi lahko nadaljevali obnovitve
na dela. Statična sanacija je 
veljala 88 milijonov tolarjev. Pri 
nadaljnji obnovi je prišlo do 
težav m zastojev, ki so pripeljali 
celo do tega, da je Hrast dela za 
kratek čas ustavil. Od začetka 
letošnjega leta, ko je Hrast na 
novem razpisu Ministrstva za 
šolstvo in šport dobil tudi vsa 
nadaljnja dela pri obnovitvi 
gimnazije, pa delo poteka teko
če in brez zastojev.

Hrast se je pri obnovi novo
meške gimnazije res izkazal in 
mu je to pomembno priporoči

jo in ocena za druga dela; go
tovo bi bil zelo primeren izva
jalec pri obnovi novomeškega 
Narodnega doma, ki je, poleg 
vsega, statično veliko trdnejši, 
kot je bilo gimnazijsko poslop
je. “To je brez dvoma tudi pos
ledica doslednega izvajanja 
politike kakovosti v naši firmi, 
dobre organizacije, 20-letne

tradicije, strokovnih kadrov, 
kar vse je pripeljalo do tega, da 
bomo v kratkem prejeli med
narodni certifikat kakovosti 
ISO 9002,” pravi direktor Hra
sta Martin Bajuk.

Novomeška gimnazija bo 
torej povsem prenovljena, iz
vedli so popolno statično sana
cijo zgradbe, obnovljene so vse 
inštalacije, kanalizacija, za
menjali so večino keramike in 
pustili le prelepo in zaščiteno 
keramiko na gimnazijskih hod
nikih, nova so okna, ostalo 
stavbno pohištvo pa je restavri
rano in obnovljeno, po novem 
je podstrešje izkoriščeno in so 
na njem uredili zavodovo knjiž
nico in kabinete; obnovljena je 
telovadnica, nova je lepa fasa
da. Dela pri obnovi zavzeto 
vodi vodja gradbišča inž. Janko 
Jožef.

Hrastje tudi izvajalecobrtni- 
ško-inštalacijskih del pri grad
nji prizidka novomeške Knjiž
nice Mirana Jarca v vrednosti 
okoli 300 milijonov tolarjev. 
Dela bodo stekla letos jeseni.

A. B.

OBNOVA GIMNAZIJE - Ob
nova novomeške gimnazije bo 
veljala okoli 450 milijonov tolar
jev. (Foto: A. B.)
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VSE VEČJE ZANIMANJE - Belokranjci so na sejmu Alpe Adria- 
turizem letos tretjič nastopili skupaj, kar je očitno zelo dobro, saj se 
po besedah Grete Auguštin, svetovalke za turizem in kmetijstvo pri 
črnomaljski občini, zanimanje za Belo krajino povečuje. Mnogi jo 
namreč že zelo dobro poznajo, največje povpraševanje pa je bilo tokrat 
za aktivne počitnice. Med drugimi sta svojo ponudbo na turističnih 
kmetijah predstavila tudi Zvonko Žagar in Zdravko Bahor (prvi in 
drugi z leve). (Foto: M. B.-J.)

Belokranjci spet skupaj
S pestro ponudbo in gostoljubnostjo na sejmu Alpe Adria

ČRNOMELJ, METLIKA, 
SEMIČ - Pretekli teden je bi) v 
okviru Alpe Adria na ljubljan
skem Gospodarskem razstavi
šču mednarodni sejem turizma, 
športa, izdelkov, storitev in idej 
za prosti čas. Belokranjske 
občine so se, kot že nekajkrat 
doslej, na njem predstavile sku
paj, in sicer pod geslom “Leto 
športa v turizmu”.

Pri predstavitvi so črnomalj
ska, semiška in metliška občina 
dale prednost izletništvu, po
hodništvu in jadralnemu padal
stvu. Sicer pa so se v petih dneh 

ueše posebej predstavile gostilne 
Badovinac z Jugorja, “Na Hra
stu” in Majs s Hrasta, Budački 
iz Metlike, Kapušin s Krasinca,
Zlata kapljica z Radoviče, Ve
selič iz Podzemlja, bistro Julija
ter podjetje Gostinstvo in turi
zem iz Metlike. Svojo ponudbo 
so predstavile turistične kmeti
ja Bahor iz Dragovanje vasi, 
Žagar iz Damlja ob Kolpi, Cer- 
janec s Krupe ter Grabrijan iz

Adlešičev. Turistično društvo 
Adlešiči je poskrbelo, da so se 
obiskovalci sejma seznanili z 
belokranjsko domačo obrtjo, 
program pa sta popestrila an
sambla Vasovalci in Tonija Ver- 
derberja.

Tako na belokranjskem raz
stavnem prostoru kot ob hisu 
na dvorišču razstavišča je bilo 
vse dni veliko obiskovalcev, saj 
so se lahko obilno najedli in 
napili, ne da bi jim bilo potreb
no odšteti en sam tolar. Za to 
so poleg prej omenjenih raz
stavljavcev poskrbeli še Društ
vo kmečkih žena iz Semiča s 
kulinarično ponudbo ter metli
ška in semiška podružnica Dru
štva vinogradnikov Bele krajine 
in Društvo vinogradnikov Čr
nomelj s svojimi vini. Kmalu pa 
se bo pokazalo, če je pregovor
na belokranjska gostoljubnost,
ki tudi na sejmu ni zatajila, pre- 

likar-pričala katerega od zastonjk 
skih jedcev, da se bo odločil za 
dopustovanje med Belokranjci.

M. B.-J.

Pohvalna skrb zadruge za razvoj
V metliški kmetijski zadrugi zatrjujejo, da so lani vložili v metliško kmetijstvo več kot 

občina in država skupaj - Pomembno je razvijanje blagovne znamke za bela vina
METLIKA - V metliški kmetijski zadrugi so v zadnjih treh letih 

povečali promet za skoraj 100 odst.. To jim je uspelo le ob štirih več 
zaposlenih, kar pomeni, da seje produktivnost zelo povečala ter da so 
poslovali z dobičkom.

Posredne in neposredne pod
pore, ki so jih lani prispevali v 
kmetijstvo, so znašale kar 31 mili
jonov tolarjev. “Upam si trditi, da 
tudi največje kmetijske zadruge 
niso vložile toliko denarja, z goto
vostjo pa lahko rečem, da občina 
in država skupaj nista prispevali 
niti približno toliko v metliško 
kmetijstvo, kot je bil naš prispe
vek,” je prepričan direktor KZ 
Metlika Ivan Kure. Ob tem pou
darja, da imajo največ štipendi
stov v metliški občini, štipendije 
pa dajejo tudi dijakom, ki bodo 
ostali na kmetijah.

KZ je v zadnjih treh letih vloži
la v naložbe 289 milijonov tolar
jev. Največje med njimi so bile 
obnova vinogradov, diskont v 
Ljubljani in ureditev trgovine v 
Mestnem logu, v dolgoročnem 
načrtu pa imajo ureditev trgov

skega centra v Mestnem logu. Di
rektor pravi, da kmetje v metliški 
občini niso imeli težav pri proda
ji pridelkov, saj skoraj ni bilo 
pridelka, ki ga ne bi bilo moč pro
dati preko zadruge. “Seveda pa se 
cene oblikujejo na trgu in zadru
ga nanje nima večjega vpliva. 
Vendar kmetom plačujemo v 
kratkih rokih. Tako živino v osmih 
dneh, kar ni nikjer v Sloveniji, a 
tudi pri plačilu grozdja smo med 
najboljšimi plačniki tako glede 
cene kot rokov,” pravi Kure. 
Bodo pa v prihodnjih letih pov
sod, kjer so možnosti za razvoj 
kmetijstva, pri kmetih spodbujali 
zanimanje za komasacije in agro
melioracije ter pridelavo zele
njave. '

Ivan Kure poudarja, da bodo 
morali v zadrugi veliko vložiti v 
blagovno znamko belega vina.

PRI NAS BELOKRANJCIH - Zveza kulturnih društev Metlika je pretekli 
petek pripravila prireditev “Pri nas Belokranjcih ”. Predstavili so se številni 
nastopajoči iz vse Bele krajine, med drugimi tudi ženski pevski zbor folk
lorne skupine “Ivan Navratil’' (na fotografiji). Toda čeprav je bila metliška 
športna dvorana polna, so bili, kot je opazil tudi humorist Janez Vraničar- 
Luigi, sami znani obrazi. Zato je bilo več kot umestno njegovo vprašanje, 
ali je smiselno, da Belokranjci sami sebi kažejo, kako je pri njih. (Foto: 
M.B.-J.)

ZA MATERINSKI DAN
METLIKA - Občinski odbor 

SKD Metlika organizira v petek, 27. 
marca, ob 19. uri v tukajšnjem kul
turnem domu prireditev ob mate
rinskem dnevu. Nastopili bodo ok
tet Vitis, duo Baron, metliški pihalni 
kvintet, družina Filak ter učenci in 
dijaki.

KOMEDIJA V SEMIČU
SEMIČ - Kulturno društvo Orel 

iz Semiča vabi v soboto, 28. marca, 
ob 19. uri v tukajšnji kulturni dom 
na ogled komedije “Na tankem 
ledu”. Gostovala bo igralska skupi
na KUD Predoslje.

Končno pot za zaposlitve Romov?
V Črnomlju predstavili projekt “Romska kooperativa”, v okviru katerega bi trajno zaposlili Rome 

• Država bi morala pri reševanju romske problematike pomagati vsaj toliko kot občine
ČRNOMELJ - Tukajšnja Agencija za razvoj je pretekli četrtek pri

pravila v Črnomlju predstavitev razvojno-eksperimentalnega projek
ta “Romska kooperativa”. Projekt je v sodelovanju z novomeško 
območno enoto Zavoda za zaposlovanje predstavilo podjetje B&Z iz 
Ijubljane, sodi pa v okvir novega programa aktivne politike zaposlo
vanja.

Kot so povedali iz podjetja morejo enakovredno kosati z 
B&Z, so ugotovili, da se Romi ne drugimi iskalci zaposlitve, zato so

Poveljnik z najkrajšim mandatom
Gasilska zveza Črnomelj o lanskem delu in letošnjih načrtih - Več sodelovanja s 
Hrvati - Zapleti ob volitvah: izvoljeni poveljnik Gasilske zveze odklonil funkcyo

ČRNOMELJ - Gasilska zveza Črnomelj združuje 27 prostovoljnih 
gasilskih društev, in kot je bilo slišati na sobotnem občnem zboru, v 
glavnem delajo zadovoljivo. Največje težave imajo zaradi pomanjka
nja operativnega kadra ter podmladka, več pozornosti pa bi morali 
nameniti tudi delu s članicami in veterani.

Poveljnik gasilske zveze Črno
melj Anton Banovec je v svojem
obširnem poročilu o delu pouda
ril, da gasilska zveza ne bi smela 
prepuščati društev le njihovi sa
moiniciativnosti, ampak spodbu
jati in usmerjati delo v njih, hkra
ti pa pomagati urediti status 
društev in gasilcev. Danes deloda
jalci težko dovolijo odhod z de
lovnega mesta gasilcem, že če gre 
za intervencije, kaj šele, da bi jih 
pustili na izobrževanje na Ig. 
Zupan Andrej Fabjan je dejal, da 
se bo ob bližnjem pogovoru z 
direktorji poskušal dogovoriti o 
izdajanju dovolilnic za izobraže
vanje gasilcev.

Ko je že kazalo, da bo občni 
zbor končan zelo hitro, saj skoraj 
ni bilo razprave, se je zapletlo ob 
volitvah. Predsednik gasilske zve
ze je med štirimi kandidati postal 
Ivan Štrekelj *z gasilskega društva 
Vranoviči. Za poveljnika pa je bil 
izmed dveh kandidatov izvoljen 
Tomaž Lozar, ki pa je ob razgla

sitvi rezultatov povedal, da je že 
pred volitvami odklonil kandida
turo, da pa ga tudi ni nihče vpra
šal, ko so ga zapisali na kandidat
no listo. Iz volilne komisije so 
pojasnili, daje bil rezultat pri gla
sovanju poveljnika sicer neodlo

čen, ko pa je z zamudo prišel še 
delegat iz Gribelj, se je jeziček na 
tehtnici nagnil v prid Lozarja. 
Nekateri so predlagali, da bi dali 
namesto Lozarja na kandidatno 
listo koga drugega in ponovili 
volitve, a je bilo slišati, da nimajo 
nikogar s primernim činom. Po 
nekoliko mučnem iskanju rešitve 
so se odločili, da bodo funkcijo, ki

* Na občnem zboru so podelili 
tudi priznanja. Predsedstvo Ga
silske zveze Slovenije je z gasilsko 
plamenico 1. stopnje odlikovalo 
Nika Miketiča iz PGD Žuniči, z
gasilsko plemenico 3. stopnje 
Antona Grahka iz PGD TVibuče
ter z gasilskim odlikovanjem 3. 
stopnje PGD Ziye. Gasilska zve- 

i Črnomelj pa je Branku Filipu
iz PGD Zapudje podelila priz
nanje GZ 3. stopnje.

Ivan Štrekelj, novi predsednik 
Gasilske zveze Črnomelj

jo je imel Lozar le kakšne pol ure 
in ki je ni hotel sprejeti, naložili 
naslednjemu po številu glasov, 
torej dosedanjemu poveljniku 
Antonu Banovcu.

zanje posebej priredili program 
za zaposlovanje. Po raziskavah so 
namreč prišli do zaključka, da je 
pri zaposlovanju Romov temeljno 
reševanje odnosov med Romi in 
okolico. Tako so že v številnih 
občinah, zlasti pa na Dolenjskem, 
v Beli krajini in Posavju, kot pri
prave na zaposlitev Romom po
nudili kovnice znanja, njihovo 
nadaljevanje pa naj bi bila romska 
kooperativa. Gre za nekakšna jav
na podjetja, v katerih naj bi dela
li Romi, za vsako delo, za katero 
bi se usposobili, pa bi dobili cer
tifikat. Ž njim bi se tudi lažje uve
ljavili na trgu delovne sile. Kjer bi 
bilo zanimanje, bi si tako lahko 
Romi sami zgradili hiše.

Prednost romske kooperative 
pred dosedanjimi kovnicami zna
nja in javnimi deli je v tem, da bi 
se lahko Romi v njej trajno zapos
lili, saj bi jih člani kooperative ves 
čas povezovali. Kar bi ustvarili, bi 
bila skupna last vseh, dohodek pa 
bi vlagali v nadaljnji razvoj.

Predstavniki vseh treh belo
kranjskih občin in socialni delav
ci so pohvalili tovrstno pobudo za 
zaposlovanje Romov, opozorili pa 
so na razlike v razvoju in sovrašt
vo med Romi, zaradi česar bi 
težko vse vključili v eno koopera
tivo. Nekatere bi namreč morali 
najprej osvestiti, tudi socialno in 
zdravstveno, da ne bodo ženske in 
že celo deklice ves čas rojevale 
otrok samo zato, da bodo za 
vsakega dobile po 10 tisoč tolar
jev na mesec. Poudarili so, da bi 
bilo prav, da tistim, ki so najbolj 
prizadevni in ki bi si s svojim de
lom radi kaj ustvarili, dajo mož
nost, da se izvijejo iz revščine. 
Seveda bodo morali pritisniti na 
državo, da pomaga, in ne čakati, 
da se bo - če se bo - sama zganila.

Dobro imajo že uveljavljeno bla
govno znamko za metliško črnino, 
vendar se zadnje čase razmerje 
med rdečimi in belimi sortami, ki 
je bilo nekdaj 80:20, spreminja v 
prid belih vin. Prav tako bi po nje
govem mnenju morali na blagov 
ne znamke misliti drugi vinograd 
niki, sicer se belokranjskemu 
vinogradništvu slabo piše.

M. BEZEK-JAKŠE

LOVCI 0 OBMEJNEM 
SODELOVANJU

VINICA - V nedeljo je bil 
občni zbor lovske družine Vi
nica. Precej pozornosti so na
menili sodelovanju lovcev ob 
meji, zlasti pa dogovorom o 
lovu rac, saj je bil na zboru 
tudi Josip Canjar, predsed
nik lovske družine Bosiljevo- 
Družac onkraj Kolpe. Lovci 
so izvolili tudi novo vodstvo. 
Predsednik je ponovno po
stal Evgen Žagar, tajnik Franc 
Vlahovič, gospodar pa Vin
cenc Frankovič.

LUTKE NA RAZSTAVI 
IN V DELAVNICI

ČRNOMELJ - V okviru projek
ta “Lutke v Črnomlju” bo danes, 26. 
marca, ob 17. uri v Špeličevi hiši lut
kovna delavnica za otroke. V sredo, 
1. aprila, bo ob 18. uri v tukajšnji 
knjižnici lutkovna predstava Bara 

' bara, v petek, 3. aprila, ob 17. uri pa 
zaključek razstave lutk v Speličevi 
hiši in lutkovna delavnica.

NATEČAJ ZA LOGOTIP
ČRNOMELJ - Klub belokranj

skih študentov razpisuje nagradni 
natečaj za nov logotip. Izdelek, h 
kateremu priložite kratek opis 
zamisli in zapečateno ter s šifro 
označeno kuverto s podatki o avtor
ju, pošljite na KBŠ, Kolodvorska 34, 
Črnomelj, do 8. aprila. Na kuverti 
naj bo pripis “Za logotip”.

SPOMLADANSKO
ČIŠČENJE

VINICA - V Vinici se bo 
v nedeljo, 29. marca, ob 8. uri 
pričela splošna očiščevalna 
akcija. S spomladanskim 
čiščenjem, urejanjem vasi in 
njihove okolice, brežin reke 
Kolpe ter čiščenjem ob ce
stah se bodo Viničani vključi
li v projekt “Pomladansko 
urejanje okolja”, ki ga pri
pravljata Turistična zveza 
Slovenije in ministrstvo za 
okolje in prostor. Poleg kra
janov bodo v akciji sodelovali 
tudi lovci, gasilci, ribiči, vini- 
ški osnovnošolci, člani turi
stičnih društev ter Komunala 
Črnomelj, Vodnogospodar
sko podjetje Novo mesto in 
Cestno podjetje Novo mesto.

M. BEZEK-JAKŠE M. BEZEK-JAKŠE

PRAZNIK ADLEŠIČEV-Krajev
na skupnost Adlešiči je gotovo ena 
tistih v črnomaljski občini, ki naj
bolj redno praznuje svoj krajevni 
praznik. Tako je minulo soboto pri
pravila kulturni program, v katerem 
so sodelovali adlešiški šolarji, člani 
KUD Božo Račič, pevski zbor Belt 
ter starejši pevski zbor iz Adlešičev. 
Društvo kmečkih žena Adlešiči pa 
je pripravilo bogato razstavo jedi ob 
košnji (na fotografiji). Kot je v go
voru na prireditvi dejal predsednik 
KS Niko Bunjevac, nameravajo v 
letošnjem letu največ časa in denar
ja nameniti urejanju komunalne 
infrastrukture. (Foto: M. B.-J.)

HUMORIST JANEZ VRJ 
NIČAR-LUIGIje na petkovi pn t 
reditvi Pri nas Belokranjcih ra! 
mišljal o tem, kako dobro bi bik na 
če bi postala Bela krajina drža« P® 
Tako je pred belokranjskimi ž« *u 
pani, ki ustanavljajo Zvezo b(M 
lokranjskih občin, vsaj korak. Z ni 
morebitnega bodočega notranji ču 
ga ministra je predlagal metli Vf 
skega župana Branka Matkoviči vs; 
saj bi bil le v tem primeru ve stj 
doma. Nova belokranjska drža* ^ 
bi imela tudi svojo himno, in sice J 

LeVerderberjevo pesem Lepa f 
jutra, za predsednika pa bi Bil f 
Luigijevem mnenju naiprimeigijevem mnenju najprimei ae 
nejši Tone Černič, predsednika
metliške mestne skupnosti, in t ga 
samo zato, ker je soboslikatbc 
Zgodovina namreč že pozn 
“malaija”, pred katerim seje tre 
sel ves svet. Imeli pa bi Belokratij cj£ 
ci tudi svoj denar: janka in drobt ' 
nikico. r

PRIREDITEV PRI NAS B£ Kc 
LOKRANJCIH je imela tud!* 
človekoljubni pridih. Denar, kije.e 
ostal, ko so prireditelji - Zveš ® 
kulturnih društev Metlika - plača di 
li vse stroške, so podarili gosp« v& 
dični Š. T. za pomoč pri naku]
prenosnega aparata s kisikom, žu 

POSAMEZNIKI IN POT
JETJA SE RADI ODZOVEJC *a 
na prošnje za pomoč. Pri prire -i 
ditvi Pri nas Belokranjcih so se iz Jv
L"J-7O 1 irep tri KalnLronirlra /-»KAi-kazale vse tri belokranjske obči

et. Žito - metliške °č 
pekarne, Tone Černič, Kmetijski
ne, Vinska klet

zadruga - grosistično skladišče 01 
Tiskarna Kapušin s Krasinca, Be as 
lokranjske mesnine, obe osnovbjo
šoli, še posebno učiteljica Saški ve 
Matjašič in namestnica ravnate 2a 
Ija osnovne šole Metlika Mileni t0 
Hočevar. Svoje pomoči niso od ...
klonili tudi prizadevni aktivist 
Območne organizacije Rdečegi 
križa Metlika, ki so prevzeli re 
darsko službo in prodajo vstop *> 
nic. 'rj

Črnomaljski drobir
REGIJA - Župani vseh tret ti, 

činbelokranjskih občin so se na ne 
davnem sejmu Alpe-Adria v Ljub- m 
ljani dokončno dogovorili, dt"; 
ustanovijo belokranjsko regijo. 12 t*® 
uradnih virov smo zvedeli, da sp gs 
bili vsi župani - v imenu svoji ji I 
občanov - za regijo. Iz poluradni# B 
virov pa je pricurljala vest, da sta ^ 
se dve tretjini županov strinjali, 
kako naj bi določili sedež regije: H 
metali naj bi tolar, in če bo ostal nr 
v zraku, bo sedež v - Črnomlju. Če 
Sicer pa je znani metliški humo- re 
rist Janez Vraničar-Luigi napove- je 
dal, da regija za Belo krajino ne L 
pride v poštev, ampak je z argu- K 
menti dokazal, da je sprejemljiva f>< 
le ustanovitev samostojne, neod- ?* 
visne demokratične republike Je 
Bele krajine. Njen sedež pa bo v ta 
Torontu, saj ne gre, da bi tvegali ki 
državljansko vojno. ki

MINISTROVANJE - Je pa al
Luigi razdelil tudi ministrske u 
stolčke v novi belokranjski državi. g

priča-A da ne bi sedanji župani p 
kovali preveč, jim je dal zi 
začetku vedeti, da bo njihovo 1 
mesto predvsem na znamkah, da ra 
bodo lahko državljani nekazno- ni 
vano pljuvali po njih. Sicer pa je in 
črnomaljskemu županu Anareju z; 
Fabjanu namenil mesto ministra 
za promet in zveze, saj je to edi- ja 
na priložnost, da Črnomelj dobi ^ 
semafor.

VREME - Škofjeloški gasilci 
so prosili gasilce iz črnomaljske 
občine, da bi, če imajo kakšne 
zveze s tistimi tam zgoraj, uredili, 
da bi bilo mesec dni, ko njihovi 
otroci poleti taborijo v Fučkovcih, 
lepo vreme. Doslej namreč z vre
menom nikoli niso imeli sreče. 
Danes pa res svet stoji na glavi! 
Gorenjci prosijo za sonce gasilce, 
ki imajo največ opravka z - vodo.

----------------------------------------------------------- - y

Semiške tropine j J
IME - Tisti, ki se ukvarjajo t 

reševanjem romske problematike 
vedo, da so največje težave na Cok- 
lovci, od koder ni zaposlen prav 
noben Rom. TUdi v tem primeru se 
potrjuje latinski pregovor Nomen est 
omen ali po slovensko: ime vse pove. 
Coklovca je namreč največja cokla 
pri reševanju romskih vprašanj v 
semiški občini.

OCENJEVANJE - Doslej so v 
akciji “Semiška občina - lepa, ureje
na in čista" ocenjevali le urejenost 
tistih vasi, ki so se same prijavile. V I 
letošnji akciji pa bodo ocenjena vsa 
naselja v občim, tako da se tisti, ki jim 
ni kaj prida mar, kakšna je njihova 
okolica, ne bodo mogli več skrivati za 
lažno skromnostjo, češ da jim ni do i 
tega, da bi s sodelovanjem v akciji 
plezali do slave. Mnogim bo namreč 
ob koncu akcije slava vse prej kot v 
ponos, saj bodo letos poleg priznanj 
podelili tudi graje.

REŠITEV - Nad Semičem je eden

(

najdaljših železniških predorov v Slo
veniji, a Semičanom doslej ni uspelo
najti še nikogar, ki bi jim povedal, 
kako bi pomagali, če bi se v predoru 
pripetila nesreča. Stroj za reševanje 
je namreč na Jesenicah. Sicer pa ima
jo na Slovenskih železnicah že načrt, 
kako zmanjšati nevarnost pred nesre
čami: ukiniti nameravajo nekaj vla
kov proti Beli krajini.
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^[Drobne iz Kočevja
P tudi TAKOJ! - Pri ortodon
ta; tu v Kočevju morajo otroci čakati 
,j|(na aparat za ravnanje zob menda 
avl let. Otrok, ki je danes star 8 
ž« ali 9 let, bo potemtakem moral 
b( nositi tako nepribljubljeni “mod- 
2 ti dodatek” v svojih najbolj ob- 

njcčutljivih pubertetniških letih. 
;tl Vendar je treba pripomniti, da 

Vsak otrok le ne bo imel možno- 
a(. st>. da se izogne krivim zobem, 
ici '^Parat je namreč možno dobiti 
, $ ,akoj, a je zanj potrebno odšteti
I p nekaj tisoč mark! Otroci premož- 
let nejših staršev pa... no, ja, kakor 
nit kažejo današnji tokovi družbene-
II ga razvoja, to že čez nekaj let ne 
at bo več nikogar zanimalo!

ZUPANOV STEBRIČEK - 
tni ^uPan Janko Veber se je v pone
si eJeljek na radiu Univox zagovarjal 

Pted očitki, da je dal odstraniti 
kovinski stebriček, ki je zapiral 

jd pest0 ob Šeškovem domu, le zato, 
j jt ker sicer svojega avtomobila ne bi 
szt "pel več kje parkirati. Da so zara- 
č» Ji spornega stebrička (ta je med 
p® vsemi, ki so kdaj parkirali svoje 
ip avtomobile ob Šeškovem domu, 
'■ *upana še najmanj motil), mnogi 
H s,anovalci Ulice heroja Marinclja 
re začeli svoja vozila parkirati na 
jz Pločniku in ob robu cestišča na 

>či obeh straneh ceste za Cvišlerje, 
■ki očitno ni opazil nihče - razen 
ikt *veda tistih, ki so županu hvalež- 
če ni, da je dal stebriček odstraniti, 
le a si svojih avtomobilov še ne upa- 
',n J0 ponovno parkirati ob Šeško- 
** vem domu, saj se bojijo, da se 
'niZarat^' neupravičene krivde, ki se 
)(j. '°krat pripisuje županu, stebriček 
st utegne ponovno pojaviti!

% OBČAN SPRAŠUJE,
p medved odgovarja
“] “Po čem sklepaš, da se spet 
’ Vračajo nekdanji svinčeni časi?” 
-1 “Ker moraš spet v vrsti čaka- 
e*1 Mi da urediš to ali ono, tako sem 
jv čakal pol ure celo, da sem oddal 
j2 na davčni upravi napoved za 
11 Plačilo dohodnine. ”

Ribniški zobotrebci
. KOVINAR NI KOVINOTE- 
j HNA - Tako kot je pot do Kovi-
* narjeve trgovine v Kočevju ozna
ki čena z velikimi in dobro vidnimi

(eklamnimi napisi Kovinotehna,
. je tudi s Kovinarjevo trgovino v 
. Ribnici. Vendar pa Kovinar Tr- 
i govina s Kovinotehno nima nič
• ^kupnega - vsaj za kupce ne. Da 
' Je Kovinotehnina franšizna eno- 
1 *a ali karkoli podobnega, kupcev,
1 ki bi v Kovinarjevi trgovini radi

kupili kaj za Kovinotehnine bone 
! ali pa bili deležni Kovinotehninih 

ugodnosti, to namreč ne zanima. 
Kovinotehnin slogan “Nemogoče 
J® mogoče” ob tem namreč glasi 
“Nemogoče je nemogoče”! Upo- 
raba imena Kovinotehna v takš
nih dimenzijah, da zasenči pravo 
'me trgovine, je zato za kupce
zavajanje!

davke občini - “Vsak to-
'ar, ki ga boste vložili v malo gos
podarstvo, se vam bo obrestoval,” 
Ju prejšnji teden rekel minister 
Razgoršek Potočanom. Glede na 
njegovo pojasnilo, kako se jim bo 
obrestoval, pa bi pravzaprav mo
ral reči: “Vsak tolar, ki ga boste 
kot občina vložili v malo gospo
darstvo, se bo državi bogato obre
stoval.” Zarekel se je namreč, da 
bodo lahko kot občina pobrali 
davke! Napako je sicer takoj po
pravil, vendar pa ne dovolj hitro, 
da bi se izognil komentarju Poto
čanov, da bi bilo lepo, če bi bilo 
res tako, kot je minister rekel!

Laški sel
TEČAJ PRVE POMOČI - Ne 

gre za tečaj, kako preživeti v se
danjih časih in po plačilu dohod
nine, ampak za tečaj prve medi- 
c'nske pomoči v okviru izobraže- 
vanja enot Civilne zaščite. Vodi 
|a zdravnica Darinka Grmek 
Štrukelj, trajal pa bo 70 ur.

PREMALO PARKIRIŠČ - V 
Velikih Laščah je premalo parki- 
rjšč. Najbolj zasedeno je vedno 
•'sto na trgu sredi Lašč pred Lcv- 
s,ikovim domom. Njegova slabost 
Pa jc, da te pri vhodu kdo zapar
kira.

ZDRAVA ŠOLA - Osnovna 
*°la Primoža Ttubarja v Velikih 
f-aščah je bila pred kratkim spre
leta v slovensko mrežo zdravih 
Sol. Vodstvo šole je na to prizna
nje zelo ponosno. Poročali pa 
S|ho že, da gre za šolo brez ciga
ret in alkohola, za lepo urejeno 
notranjost in okolico, da je po
skrbljeno za prometno varnost 
Solarjev in da je bila ta šola pred 
dobrim letom dni s strani poseb
ne komisije ocenjena kot najbolj 
Jftejena na območju vse zahodne 
Dolenjske.

UMI I Z NAŠ I H p B C I N MM
Parkirišče morajo imeti, a ga še ni
Dve od sedmih lokacij neprimerni po oceni strokovnjakov, eno zavrnili svetniki zaradi 

pritožb krajanov - Najprimernejši lokaciji - Inles in Evrotrans • v rokah zasebnikov

RIBNICA - Zaradi povpraševanja domačih avtoprevoznikov po 
parkiriščih za tovorna vozila so se v ribniški občini iani odločili, da 
jim bodo zagotovili možnost za ureditev centralnega parkirišča. Pri 
Inštitutu Jožef Stefan so zato naročili izdelavo ocene primernosti za 7 
lokacij.

Za ocenitev primernosti za 
parkirišče so predlagali 7 lokacij: 
Žlebič, prostor pri bencinski 
črpalki, bivši Evrotrans, Goričo 
vas, dve lokaciji pri Inlesu in pro
stor med avtomobilskim servi
som, železniško progo in predvi
deno servisno cesto v obrtni coni 
v Gornjih Lepovčah. Raziskava 
presoje vplivov na okolje z vidika 
hrupa, onesnaževanje zraka in tal 
je bila končana oktobra, po njej 
pa sta bili kot neprimerni za 
parkirišče opredeljeni lokaciji v 
Žlebiču in Goriči vasi. “Najpri
mernejši bi bili lokaciji pri Evro- 
transu in Inlesu, vendar je tu že 
vse zemljišče razprodano,” pojas
njuje vodja oddelka za komunal
ne zadeve na ribniški občini Dani
ca Polovič. “

Ker je podjetje Russ, d.o.o., 
želelo v obrtni coni v Gornjih 
Lepovčah urediti parkirišče, spre
mljajoči objekt in avtopralnico, je 
občina decembra lani naročila iz
delavo arhitektonsko-urbanistič- 
nih smernic. “Lokacija je bila z 
vidika hrupa sicer ocenjena kot 
manj primerna, v celoti gledano, 
pa bi tu lahko bilo parkirišče,” 
pravi Danica Polovič. Zasebnik je 
zato tudi že pričel izravnavati te
ren, vendar svetniki na zadnji seji

občinskega sveta marca letos 
zaradi pritožb krajanov smernic 
niso potrdili. “Parkirišča na ome
njeni lokaciji zato ne bo; ni pa 
rečeno, da ga v obrtni coni sploh 
ne bo. Ce se bo pojavil investitor, 
bomo enak postopek, kot smo ga 
izpeljali za omenjeno lokacijo, 
opravili tudi še za preostale tri od 
skupno petih morfoloških enot, 
na katere je obrtna cona razde-

PANJSKE KONČNICE 
V KOČEVJU

KOČEVJE - Jutri, 27. 
marca, ob 18. uri bodo v pro
storih Pokrajinskega muze
ja Kočevje odprli razstavo 
Čebelarskega muzeja iz Ra
dovljice “Poslikane panjske 
končnice”, ki jo bo odprl 
predsednik Čebelarske zveze 
Slovenije Lojze Peterle. Raz
stava bo na ogled do 13. juni
ja od ponedeljka do sobote 
od 9. do 12. ure, v torek in 
četrtek tudi popoldan od 16. 
do 18. ure ali po predhod
nem dogovoru na telefonsko 
številko 061 855-114, 854- 
811.

ljena,” pravi Polovičeva. Tudi si
cer bodo v občini še naprej iskali 
najprimernejšo lokacijo za cen
tralno parkirišče, saj vsi avtopre
vozniki že sedaj nimajo svojega 
parkirnega prostora, čeprav bi ga 
po pravilniku morali imeti.

M. LESKOVŠEK-SVETE

PRIREDITEV 
V VELIKIH LAŠČAH
VELIKE LAŠČE - V okviru pri

reditev ob praznovanju pomembnih 
obletnic v Velikih Laščah bo tam
kajšnjo osnovno šolo 27. marca 
obiskal pisatelj Tone Pavček. Spom
nili se bodo 125-letnice obstoja šol
ske knjižnice.

POČASTITEV 
SPOMINA V MAKOŠAH

MAKOŠE - V soboto je 
bila pred spomenikom v Ma- 
košah pri Ribnici vsakoletna 
počastitev spomina na 17 
padlih borcev 9. kočevske 
brigade SNOUB. To, kar se 
je dogajalo 25. marca 1944, je 
petdesetim borcem in simpa
tizerjem opisal borec 9. bri
gade Engelbert Zorc. V kul
turnem programu so nasto
pile učenke kočevske gimna
zije.

Z enim zamahom nad dva problema
Z izgradnjo doma starejših občanov in varstveno-delovnega centra bi v Ribnici rešili problem 

starejših in duševno prizadetih oseb ■ Pričetek gradnje predvidoma prihodnje leto

RIBNICA - Na zadnji seji sveta so ribniški svetniki sprejeli sklep o Velike Lašče, Dobrepolje, Osilni- 
pristopu k izgradnji doma starejših občanov in varstveno-delovnega 
centra v Ribnici. Če jim bo investicijo uspelo uvrstiti ob koncu lanskega 
leta sprejeti vladni program razvoja varstva starejših oseb na področju
socialnega varstva v Sloveniji do leta 2005, bodo z gradnjo doma pričeli 
prihodnje leto, zgrajen pa bo najkasneje do leta 2005.

Z gradnjo doma in varstveno- 
delovnega centra bi v Ribnici 
rešili tako problem starejših kot 
tudi duševno in telesno prizadetih 
oseb. Teh je na območju bivše 
ribniške in kočevske občine ter 
nove občine Velike Lašče skupno 
124, od katerih jih je bilo po pred 
dvema letoma opravljeni raziska
vi ribniškega centra za socialno 
delo le 28 nameščenih v ustrezne 
domove, medtem ko jih bo od

Delajo, ne tarnajo
Pohvaljeno TD Kostel - Za 
obnovo kostelskega gradu 
bo 120 milijonov tolarjev
KOSTEL - Minuli petek je bila 

v Banjaloki redna letna skupščina 
Turistično-športnega društva Ko
stel, na katerem so izvolili tudi 
novo vodstvo društva, in sicer za 
predsednika spet dr. Stanka Ni
količa, za podpredsednika Alojza 
Selana in za tajnika Andreja 
Pečnika.

Tajnik Turistične zveze Slove
nije je dejal, da je v Sloveniji 407 
turističnih društev, ki pa v glav
nem jamrajo in sprašujejo, kaj naj 
delajo. Kostelsko društvo pa je z 
malo denarja in brez nasvetov 
Zveze veliko naredilo, in to celo 
tisto, kar bi morali postoriti dru
gi, na primer občina ali Komu
nala. Pohvalil je tudi delo turistič
nega pomladka v šoli Fara in 
predlagal, naj ne bi ocenjevali 
le najlepših hiš tistih, ki se prijavi
jo na to tekmovanje, ampak naj v 
ocenjevanje zajamejo vse stavbe v 
Kostelu. Članica vodstva Thristič- 
ne zveze Slovenije Lea Oražem je 
čestitala mlademu društvu in pou
darila, da za turizem niso dovolj 
le naravne in druge zanimivosti, 
ki jih je v Kostelu veliko, ampak 
tudi dobra gostišča in ustrezno 
usposobljeni ljudje. Za Kostelsko 
je menila, da je naravni biser 
Evrope.

Razveseljivo je bilo tudi sporo
čilo, da bo letos v okviru kulturne
ga dinarja za obnovo gradu Kostel 
na voljo kar 120 milijonov tolar
jev, saj je dosedaj obnova poteka
la prepočasi.

preostalih 96 slej kot prej potre
bovalo domsko oskrbo kar 52. 
Zavedajoč se teh problemov ka
kor tudi problemov s starejšimi, ki 
jih zaradi prezasedenosti obstoje
čih domov vanje ne morejo vklju
čiti, je ribniška občina že pred leti 
rezervirala večji prostor ob ribni
škem zdravstvenem domu in vrt
cu.

Investicija je ocenjena na nekaj 
čez milijardo tolarjev. Kot raču
najo v občini, naj bi 70 odstotkov 
denarja prispevalo ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve, 
20 odstotkov ribniška občina, 
preostalih 10 odstotkov pa občine

NOVI TELEFONI
KOSTEL - Telekom Ljubljana 

je pred kratkim obnovil telefon
sko omrežje na območju vaške 
skupnosti Banjaloka-Nova sela, 
kjer so dobile zdaj po dogovoru 
izpred leta dni vse vasi telefonsko 
zvezo s svetom. To območje je 
dobilo tudi 23 novih telefonskih 
številk, hkrati pa so tudi odpravili 
vse dvojčke, ki jih je bilo na tem 
območju 18. Opravljeno delo so si 
pred kratkim ogledali predstavni
ki Telekoma pod vodstvom teh
ničnega direktorja Ivana Usenika 
in podpredsednik Krajevne skup
nosti Kostel Stanko Nikolič, ki so 
ocenili, da je bila ta 22 milijonov 
vredna investicija uspešno izpe
ljana, vendar s tem vsa potrebna 
dela še niso dokončana.

VEČER S POSLANCEM 
VEBROM

OSILNICA - Večer s poslancem 
v državnem zborom Jankom Ve
brom je 23. marca zvečer organizira
la v Osilnici območna organizacija 
ZLSD Kočevje. Poslanec Veber je 
predstavil delo državnega zbora v 
sedanjem obdobju, in sicer v zvezi z 
oblikovanjem regij, skladom kme
tijskih zemljišč in gozdov ter avto
cestami in priključki nanje. Osilniški 
županje predstavil znane probleme 
krajanov ob južni meji. O obravna
vanih zadevah bomo še poročali.

ca in Loški Potok. Dom bo lahko 
sprejel 160 varovancev, varstve- 
no-delovni center, v katerega 
bodo lahko vključeni tudi občani 
iz sosednje kočevske občine, pa 
bo lahko sprejel do 40 varovan
cev. V proračunu za letošnje leto 
je ribniška občina že zagotovila 
denar za ureditev potrebne doku
mentacije za pričetek gradnje.

M. LESKOVŠEK-SVETE

Rekorden obisk 
na proslavi v 

Jelenovem Žlebu
LOŠKI POTOK - Na pri

zorišču pomembne partizan
ske bitke z Italijani 26. mar
ca 1943. leta v Jelenovem 
Žlebu seje v soboto, 21. mar
ca, zbralo okrog 600 udele
žencev proslave. Pripadniki 
Slovenske vojske so ob spo
minskem obeležju postavili 
častno stražo, delegacije 
brigad pa položile vence. Pri 
tem gre pohvala vojakom, ki 
so že v nočnih urah splužili 
gozdne ceste, saj je v noči 
pred proslavo zapadlo nad 
20 cm snega.

O poteku bojev, ki so jih 
vodile Cankarjeva, Gubčeva, 
Tomšičeva in Šercerjeva bri
gada na obširnem področju 
Bele krajine, Suhe krajine in 
Dolenjske, o prehojenih po
teh, žrtvah in trpljenju bor
cev in civilnega prebivalstva 
je govoril predsednik odbo
ra za proslavo Vinko Kers- 
nič.

Kako je potekala bitka v 
Jelenovem Žlebu, katere us
peh je bil odvisen od sklopa 
okoliščin in predvsem od vi
soke morale borcev, pa je 
razlagal general Lado Koc
jan, kije pred daljnimi 55 leti 
kot 17-leten borec aktivno 
sodeloval v njej, v borbi, ki še 
danes po svoji izvedbi in si-

• SLOVESNOST V RIBNI
CI - Ob 55. obletnici boja v 
Jelenovem Žlebu bo v so
boto, 28. marca, ob 11. uri v 
športnem centru v Ribnici 
spominska slovesnost, kat
ere pokrovitelj je ribniška 
občina, organizatorji pa ob
močni odbor ZB Ribnica in 
skupnosti borcev Cankar
jeve, Tomšičeve, Gubčeve in 
Sercerjeve brigade.

lovitosti presega lokalne 
okvire.

V imenu potoške občine, 
ki je bila pokroviteljica slo
vesnosti, je navzoče pozdra
vil župan, Janez Novak in 
med drugim izrazil željo, da 
se ta dogodek vsako leto do
stojno proslavi,

A. KOŠMERL

O MALEM GOSPODARSTVU 
IN KMETIJSTVU - Potočani o 
možnostih razvoja turizma niso 
govorili, saj, kot je dejal njihov 
župan Janez Novak, turističnemu 
razvoju doline še vedno niso nak
lonjeni, čeprav se je njihov nekoč 
izrazito odklonilni odnos do turiz
ma že nekoliko omilil. (Foto: M. 
L.-S.)

Majhni na istem
Potočani predstavili svoje 

težave ■ Vprašanja ministru 
Janku Razgoršku

LOŠKI POTOK - Minister za 
drobno gospodarstvo in turizem 
Janko Razgoršek in državni sek
retar za kmetijstvo Franc But sta 
se v četrtek v Loškem Potoku 
pogovarjala s tamkajšnjimi pod
jetniki o aktualnih problemih v 
gospodarstvu. Razgovor je pri
pravila domača SLS.

“Nepovratna sredstva so včasih 
lahko tudi škodljiva, saj se na la
hek način pridobljeno ne ceni 
dovolj,” je dejal minister Razgor
šek v odgovoru na vprašanje, 
kakšne so možnosti za pridobitev 
zagonskih sredstev. V Loškem 
Potoku se namreč samo s kmeto
vanjem ne da preživeti, prebival
ci, ki so bili v prejšnjem sistemu v 
veliki večini polkmetje s primer
nim standardom, pa so se zato, 
ker so bili v Loškem Potoku sami 
doslocirani obrati, ki so šli ob 
težavah matičnih podjetij prvi v 
stečaj, znašli v težkem položaju. 
Podjetja so prešla v zasebne roke, 
ljudje pa se sedaj vozijo na delo v 
sosednje občine in iščejo rešitev v 
samozaposlovanju. Problem pa so 
tako enim kot drugim zagonska 
sredstva, pri čemer jim občina s 
skromnimi sredstvi ne more veli
ko pomagati. Majhne občine 
namreč niso nič na boljšem kot 
velike, saj zato, ker še nimajo ure
jenih vseh aktov in pupov, ne 
morejoJconkurirati na raznih 
državnih* razpisih.

Gosta sta poudarila, da veljajo 
enaka pravila za vse in da nepo
vratnih sredstev ne bo več, prav 
tako kot tudi država ne bo dajala 
namenskih sredstev za malo gos
podarstvo občinam.

M. L.-S.

TURISTIČNI SPOMINEK
DOBREPOLJE - Turistično 

društvo Dobrepolje je sprejelo za 
letos bogat delovni program. V 
marcu je bil v Dobrepolju zaklju
ček državnega prvenstva sledar- 
skih psov, društvo pa bo te dni 
razpisalo še natečaj za izdelavo 
turističnega spominka občine. V 
aprilu bodo v sodelovanju s šolo 
iz Kompolj organizirali razstavo 
velikonočnih dobrot, 23. maja 
bodo sprejeli kolono vozil oldti- 
merjev iz Škofljice, ki se na svojih 
vsakoletnih pohodih ustavlja tudi 
v Dobrepolju. Skozi vso turistično 
sezono bo potekala akcija “Ure
jena domačija”. Društvo se bo 
vključilo tudi v tudi v projekt 
Turistični spominek Slovenije.

KOČEVJE NA SEJMU ALPE-ADR1A - Na letošnjem sejmu Alpe-Adria 
v Ljubljani se je z gostinsko in turistično ponudbo predstavila tudi kočevska 
občina. Sodelovali so predstaviki TD Kočevje, TŠD Kostel, TŠD Kozice 
(prej Dol), PD Kočevje, Društva podeželskih žena Kočevske, Društva za 
zdravo prehrano Kočevje in rezbar Matija Kobola. V kratkem kulturnem 
programu se je predstavila tamburaška skupina iz Kostela ter Gostilna Ja- 
senc s svojo gostinsko ponudbo. (Foto: M. Glavonjič)

Brezizhodno obmejno kmetijstvo?
Z okrogle mize, na kateri so le ugotavljali, prave rešitve pa niso nakazali

OSILNICA - Od nekdanjih 1500 ha kmetijskih površin v občini 
Osilnica jih je danes v družbenih planih le še 500. Krajino zarašča 
gozd. Njive so neobdelane, pašniki nepopaseni in travniki nepokošeni.

li, kar je najmanj v Sloveniji. Na 
tem območju že dolgo ne odku-

Zato je občina lani organizira
la košnjo neobdelanih in nepoko- 
šenih kmetijskih površin. Nakosili 
so 70 ton sena, kar bi - kot pravi 
župan Anton Kovač - zadostova
lo za rejo 30 bikcev. Ta podatek 
velja le za nižinski del občine, se 
pravi za območje Bosljiva Loka- 
Mirtoviči. V višinskih območjih 
pa bi lahko redili ovce, a kaj ko so 
lastniki te osilniške zemlje v Fran
ciji in drugod po svetu in zato 
ostaja zemlja neizkoriščena.

Zaradi vsega tega in z željo, da 
bi v bodoče gospodarili s kmetij

sko zemljo bolje, je občina Osilni
ca pred kratkim organizirala ok
roglo mizo o kmetijstvu. Domači
ni so se je udeležili v zelo velikem 
številu, prišli pa so tudi kmetijski 
strokovnjaki. Vsi so ugotavljali le 
dejansko stanje, prave rešitve pa 
niso nakazali. Poudarjeno je bilo, 
da so lastniki po predpisih dolžni 
obdelovati svojo zemljo ali pa jo 
dati v zakup, vendar k temu ni 
možno prisiliti starejših oziroma 
starih, ki pa jih je v občini velika 
večina. Opozorili so, da ima osil
niški kmet povprečno le štiri živa-

pujejo mleka. 
Zup«

Št. 12 (2535), 26. marca 1998

čupan Anton Kovač opozarja, 
da je meja s Hrvaško vedno bolj 
zaprta in da Slovenija prepočasi 
spoznava, da tudi ljudje na tem 
koncu države potrebujejo dobre 
prometne zveze s Slovenijo in tudi 
boljše informacije, saj le redki 
kraji v občini lahko sprejemajo 
slovenski prvi TV program (dru
gih programov pa sploh ne) in 
kakšen radijski program. Odkar 
je Osilnica občina, so se sicer ne
katere zadeve izboljšale, vendar je 
narejenega še premalo, zato obči
na pričakuje, da bo država poma
gala. 'J. PRIMC

DOLENJSKI UST



DUŠAN SILNI - Ljubitelj! 
rokometa ugotavljajo, da bi slo 
venske rokometašice premagali 
favorizirane ruske reprezentant' 
ke na kvalifikacijski tekmi zf 
evropsko prvenstvo že v Tretr 
njem, če bi imel trebanjski roko 
metni klub v svoji upravi vef 
takšnih “kerlcov”, kot je Duša# 
Mežnaršič. Trebanjski podjetnik 
in priložnostni paparazzo Jane) 
Zupan je namreč s fotografskim 
aparatom zabeležil, kako seje p« 
tej mednarodni tekmi na večetj1 
v gostilni Opara Dušan zagreto 
lotil visokoraslih in postavni!1 
Rusinj, jih namenoma zabaval i« 
utrujal s plesom, da so naše re; 
prezentantke drugo tekmo sredi 
Moskve izgubile le še z dvema 
goloma razlike...

"ODSTRELJENI" DIREK
TOR - Komaj dan ali dva po 
tistem, ko smo zvedeli, da sO 
delničarji Ljubljanskega sejmo 
razrešili direktorja Boruta JeršetO 
(na posnetku desni), smo go 
opazili na sejmu Alpe Adria V 
Trebnjem v družbi sorodnika, ki ; 
ima manjši vinograd na Dolgi 
Njivi. Jerše je občudoval spretno 
prste pletarja Franca Koželja i 
Reve pri Dobrniču, izdelke čebe
larja Franca Veharja z Dolenje
ga Vrha, srkal cviček in nam 
hladnokrvno odvrnil, da se ima 
še za direktorja Ljubljanskega 
sejma...

INTERNETOVGOLOB - Scv- 
niški osnovni šoli Sava Kladnika je 
te dni uspelo pridružiti sc mreži 
“zdravih šol”, prejšnji teden se je 
celovito predstavila domačinom l 
dnevi odprtih vrat; na Dnevih slo
venskega izobraževanja v Cankar
jevem domu pa so se Sevničani j 
predstavili vesoljni Sloveniji kot 
osrednja slovenska šola za upora
bo račuhalnika pri pouku angle
škega pouka za učenje na daljavo, 
na internetu.

OSTRINA - Na nedeljskem 
občnem zboru sevniških gove
dorejcev v Zabukovju se je sevniški 
župan Jože Peternel napuslušal 
tako ostrih polemik, kaj bi morala 
storiti oblast in župan v prid kme
tov, da sta ga minila volja do nad- ; 
aljnih replik in, začuda, tudi dober 
tek, saj ga ni bilo na pojedini, ki so 
jo pripravile zabukovške kmetice...

ODMEVEM LIKOVNI EKSTEMPORE V VIŠMJI GORI - Ivanški župan 
Jernej Lampret je v nedeljo, 22. marca, v prenovljeni mestni hiši v Višnji 
Gori odprl razstavo del likovnikov, ki so se na povabilo tamkajšnjega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki letos praznuje četrt stoletja, udeležili 
likovnega ekstempora. Kot sta v nagovoru povedala predsednik KS Mat
jaž Zupančič in ravnatelj zavoda Jože Horvat, tolikšnega odziva niso 
pričakovali - lepote starega mesta je upodabljalo kar 51 slikarjev iz vse 
Slovenije, zaradi prostorske omejitve pa je strokovna žirija za razstavo izbra
la 39 likovnih del. Nagrade so prejeli trije najboljši: Petar Lazarevič, Ja
nez Ambrožič in Rajko Bogataj, njihova dela si (od leve proti desni) ogledu
jeta predsednik Društva likovnih samorastnikov Slovenije Alojz Capuder 
in župan Lampret. Otvoritev razstave, ki je tudi lep začetek praznovanj 
letošnje 520-letnice samega mesta, so popestrili domači cerkveni mešani 
pevski zbor pod vodstvom prof. Milana Jevnikarja ter dijaki zavoda z re
citacijami. (Foto: L. Murn)

SEJEM BIL JE ŽIV - Na trebanjski stojnici je bilo ves čas sejma veliko 
obiskovalcev in znanih gostov, med njimi tudi direktor Zadružne zveze 
Slovenije Martin Nose in plavalni ultramaratonec Martin Strel (na pos
netku z Markom Kapusom). Pretekli petek je nastopil na Gospodarskem 
razstavišču tudi občinski pihalni orkester Trebnje. (Foto: P. Perc)

DRŽA VNO TEKMOVANJE USNJARSKE IN TEKSTILNIH ŠOL SLO
VENIJE V POZNAVANJU STROKE - Srednja šola Sevnica se je pretekli 
petek izkazala kot dober gostitelj in organizator tega tekmovanja, na kate
rem se je pomerilo kar okrog 300 dijakinj in dijakov iz 12 šol. Na področju 
strokovno-teoretičnih znanj je zmagala Srednja tekstilna šola Maribor, pred 
Srednjo tekstilno, obutveno in gumarsko šolo Kranj in Srednjo šolo 
tehničnih strok in osebnih storitev Ljubljana, ki bo organizator takega tek
movanja prihodnje leto. Na področju praktičnih znanj 2. stopnje zahtevno
sti je zmagala Srednja šola tekstilne usmeritve Metlika, na I. stopnji 
zahtevnosti Srednja frizerska, tekstilna, strojna in prometna šola Celje, pri 
raziskovalnih nalogah so se najbolj izkazale Ljubljančanke, v odbojki pa 
Srednja šola Veno Pilon iz Ajdovščine. Ravnateljica sevniške srednje šole, 
Alenka Žuraj (na posnetku levo), seje zahvalila glavnemu pokrovitelju 
tekmovanja sevniški Lisci, v njenem imenu pa je pozdravil zbrane Franc 
Ernesti. (Foto: P. P.)

Razvoj občine bo skrbno načrtovan
Ivanška občina je ena prvih v Sloveniji, ki je sprejela predlog Strategije varstva okolja 

• Zbirka temeljnih okoljevarstvenih načel za nadalnji razvoj

IVANČNA GORICA - Podjetje Oikos je izdelalo predlog Strategije 
varstva okolja v ivanški občini, ki vsebuje temeljne dolgoročne usmerit
ve za izboljšanje stanja in varovanja okolja, in kot je povedal direktor 
podjetja Robert Špendl, je oz. bo tako ivanška občina ena prvih v Slo
veniji s tem dokumentom, ki pomeni temelj za nadaljnji razvoj. Svet
niki so predlog na zadimi seji s pripombami sprejeli.

Gre za zbirko temeljnih okolje- 
varstvenih načel za nadaljnji raz- 
voj občine, izdelano na podlagi 
podatkov o sedanjem stanju oko
lja v občini, v pripravo pa so bile 
vključene organizacije, ki so ka- 
korkoli povezane s problematiko 
varstva okolja, ki je na tem pod- ,
ročju pereča. Dokument je nastal 
iz potrebe po usmerjenem razvo-
ju občine, ki poleg ekonomskega JH
napredka upošteva omejitve oko- JHL
Ija. pomembno pa je tudi to, da aj

najbolje pozna
lokalne probleme in bo lahko hi
treje ukrepala.

Osnutek strategije je bil v tri
desetdnevni javni obravnavi, tako 
da so sedaj upoštevane tudi pri
pombe javnosti. Sedaj mora ob
činska uprava pripraviti načrt 
ukrepov za uresničevanje ciljev

OTVORITEV RIBIŠKE 
SEZONE

KRKA - Turistično društvo Krka 
bo pripravila v soboto, 28. marca, 
dan ribičev. S to celodnevno prire
ditvijo, za katero želijo, da bi ob 
koncu marca postala tradicionalna, 
bodo odprli ribiško sezono, ki se 
začne 1. aprila. Po programu, ki ga 
bo vodil Črt Kanoni, bo v družbe
nem centru velik ribiški ples.

Rober Špendl, direktor podjetja 
Oikos

SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN

GROSUPLJE - V četrtek, 19. 
marca, so se v grosupeljskem kul
turnem domu na vsakoletnem med
občinskem srečanju otroških gleda
liških skupin predstavili mladi igral
ci iz sedmih osnovnih šol iz vseh treh 
občin: Ivančne Gorice, Grosupljega 
in Dobrepolja. Vse nastopajoče 
skupine iz Šmarja, Polic, Šentvida 
pri Stični, Stične, Ponikev, Strug in 
Višnje Gore so obiskovalce in stro
kovno žirijo prijetno presenetile, 
najbolj pa iz Višnje Gore. Dve 
najboljši skupini se bosta “pomerili” 
tudi na medobmočni ravni.

strategije, pri čemer ji bo v pomoč 
Svet za varstvo okolja, ki bo kot 
organ predstavnikov širše skup
nosti nadzoroval izvajanje in 
pomagal pri reševanju proble
mov. Strategija varstva okolja v 
Občini Ivančna Gorica bo skupaj 
z načrtom ukrepov ena prvih 
lokalnih Agend 21 v Sloveniji.

L. MURN

ČIŠČENJE BREGOV 
TEMENICE

TREBNJE - TVebanjski social
demokrati so sklenili s svojim zgle
dom pokazati, da znajo dobro poči
stiti tudi okolje, ne le svoje vrste. 
Kdor se želi prepričati o tem, naj se 
to soboto oglasi na trebanjski avto
busni postaji med 8. uro in 9.30, ko 
bo potekala ekološka akcija za 
čiščenje navlake na brežinah Te
menice. Prvak trebanjskih social
demokratov Alojz Kastelic pravi, da 
bodo dokazali, kako lahko tudi poli
tiki naredijo kaj konkretnega...

PRVO OCENJEVANJE 
VIN V ŠENTJANŽU

ŠENTJANŽ - Društvo vinograd
nikov Šentjanž vabi svoje člane, naj 
prineso vzorce svojih vin na ocenje
vanje letnika 1997 v petek, 27. mar
ca, med 17. in 20. uro v gasilski dom 
v Šentjanžu. Rezultate ocenjevanja 
bodo objavili in podelili priznanja 
najboljšim na družabnem srečanju 
vinogradnikov v soboto, 4. aprila, ob 
19. uri v gostilni Repovž.

Trebnje ima še turistično karto
Uspešna predstavitev celovite ponudbe trebanjske občine na sejmu Alpe Adria

LJUBLJANA - “Moja naloga je bila prikazati celotno ponudbo 
občine TFebpje, ki še zdaleč ni zgolj v naravni in kulturni dediščini in 
da se ta sistematično plasira na slovenski trg preko agencij, pri tem 
nam pa pomaga tudi dogovor s trebanjsko agencijo lnterflash,” nam 
je Marko Kapus odgovoril, ko smo vprašali, kako so se lotili letošnje 
predstavitve na sejmu Alpe Addria na Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani.

Na tej osnovi je občina Trebnje 
prišla do elaborata na sto straneh, 
ki nosi naslov Gradivo za turi
stični vodnik občine Trebnje. To je 
bila podlaga za agencijsko vode
nje v dolenjske občine. “Nasled
nji korak je bil ta, da smo povezali 
ponudbo občine Trebnje s ponud
bo Dolenjske. Na podlagi stro
kovnih podlag smo prišli do zlo
ženke o enodnevnih izletih po 
Dolenjski, lnterflash že nastopa z 
agencijsko ponudbo štirih izletov 
na Dolenjsko in še posebej v tre
banjsko občino,” je še povedal 
Marko Kapus, podjetnik iz Mok
ronoga, kije lično opremil stojni
co, s katero je trebanjska občina 
na pretekli teden končanem sej
mu Alpe Adria predstavila pred
vsem svojo turistično ponudbo.

Kapusovo podjetje Studio 5 je 
sodelovalo pri pripravi in izvedbi 
številnih zloženk o prijaznih kra
jih, kulturnih, naravnih znameni
tostih in ljudeh “v objemu Teme
nice in Mirne”, kar je tudi slogan 
za geografsko prepoznavnost 
občine. Kapus je skupaj z Duša

nom Petrovičem zasnoval turistič
no karte občine Trebnje, ki jo je 
ta izdala ravno ob letošnjem sej
mu A-A. Za kartografsko redakci
jo in izvedbo je poskrbel Drago 
Bregar pod mentorstvom prof. dr. 
Branka Rojca. Besedila za karto 
so spisali poleg Kapusa še France 
Režun, Borut Križ, dr. Marko 
Marin, risbe so delo Renata Rep- 
šeta, fotografije sta posnela Borut 
Križ in Marko Kapus, za obliko
vanje in grafično izvedbo je poskr
bel Boris Dvornik, za oblikovanje

POSTAVITEV PAŠNIKA
TREBNJE - Kmetijska svetoval

na služba Tfebnje vabi v petek, 27. 
marca, ob 14. uri na praktični prikaz 
postavitve pašnika na kmetiji Jožeta 
Florjančiča v Štatenberku pri Tre
belnem.

Rekordnih 158 vzorcev vin
Društvo vinogradnikov podelilo diplome in priznanja

REDENŠKOV CVIČEK NAJBO
LJŠI - V najštevilčnejši konkuren
ci 65 vzorcev cvička je najvišjo 
oceno - 16,20 točke dobilo vino 
Alojza Redenška z Rudne (na pos
netku mu predsednik društva Rado 
Umek izroča diplomo), sledijo 
Alojz Zalašček, Boštanj - 16,08, 
Branko Ameršek, Metni Vrh • 
16,06, Stanko Rihtar, Orle - 16,04 
in Franc Pavlovič, Sevnica -16,02. 
(Foto: P. PJ

BOŠTANJ - Preteklo soboto so 
na družabnem srečanju Društva 
vinogradnikov Sevnica - Boštanj v 
boštanjskem TVD Partizanu po
delili diplome in priznanja najbo
lje ocenjenim vinom letnika 1997. 
Tokrat so ocenili rekordnih 158 
vzorcev. Med 57 vzorci mešanega 
belega vina sta zmagovalca Sevni- 
čan Janez Hohkravt in Orehovčan 
Milan Kužem (16,74) pred Bošta- 
njčani Borisom Slapšakom (16,70), 
Alojzom Ruparjem (16,54) in Ni
kom Redenškom (16,52). Najbo
ljšo modro frankinjo je pridelal 
Sevničan Ivan Možic (16,58), rose 
Orehovčan Jože Kerin (15,66), 
laški rizling Brane Kauzer z Ded
ne Gore (16,96), sovinjon Sevni
čan Pavel Vene (17,02), Sardone 
Alojz Zalašček (17,08), kerner

Niko Redenšek in Rado Umek 
(16,72), renski rizling Branko Pec 
iz Loke pri Zidanem Mostu (16,80), 
beli pinot pa Pavel Vene (17,12).

P. P.

MEDOBČINSKA 
REVIJA PEVSKIH 

ZBOROV
ŠENTVID PRI STIČNI - 

ZKD občin Ivančna Gorica, 
Grosuplje in Dobrepolje vabi 
danes, 26. marca, ob 17. uri v 
avlo OŠ Šentvid pri Stični, kjer 
bo na medobčinski reviji otro
ških in mladinskih pevskih 
zborov sodelovalo 13 zborov. 
Revijo bo strokovno spremlja
la Majda Hauptman iz ZKDS.

USPESEN SKUPNI 
NASTOP DVEH 

OKTETOV
TREBNJE - Za ljubitelje 

ubranega petja je bil petkov 
koncert okteta Lipa in Treba
njskega okteta prijetno doži
vetje, posebej še zaključna 
skupna pesem Danila Bučarja 
Thm, kjer pisana so polja. Ob
činstvo je s toplim sprejemom 
pevcev dovolj nedvoumno izra
zilo željo, da prvi skupni na
stop obeh oktetov mestu ne bi 
bil hkrati zadnji tak koncert. 
Ttebanjski oktet deluje že od 
leta 1981, v njem pa pojejo; L 
tenor Tone Zidar in Jože Go
lob, 2. tenor Jože Uhan in 
Franci Kravcar, L bas Stanko 
Cvelbar in Andrej Mežan, 2. 
bas Brane Mežan in Slavko 
Podboj. Umetniški vodja je 
prof. Tatjana Mihelčič-Gregor- 
čič. Oktet Lipa deluje od leta 
1990, v njem pa pojejo; L ten
or Tone Strmole (tudi umetni
ški vodja) in Bruno Čibej, 2. 
tenor Ludvik Vidmar in Janez 
Florjančič, 1. bas Jože Pucihar 
in Jože Korbar, 2. bas pa Mar
jan Starič in Peter Vidmar.

naslovnice Sandi Radovan, turi
stično karto v merilu 1:50.000 pa 
je natisnil Inštitut za geodezijo in 
fotogrametrijo FGG v Ljubljani. 
Trebanjski župan Lojze Metelko 
se je na novinarski konferenci ob 
predstavitvi karte na ljubljanskem 
sejmu zahvalil vsem sodelavcem 
pa tudi vinogradnikom, gostin
cem in čebelarjem, ki so v dneh 
sejma s svojo ponudbo prispevali 
k promociji trebanjske občine.

P. P.

Zmaga “pameti”
Lobiranje pogosto pomembnejše 

od argumentov stroke

SEVNICA - Stališča komisije za 
urbanizem, gradbene in komunal
ne zadeve, s katerimi ta prihaja na 
občinski svet predvsem glede izda
je lokacijskih dovoljenj za gradnjo 
stanovanjskih hiš, nemalokrat 
“padejo", kadar ima prosilec za tak 
poseg v prostor kakšnega “botra ” 
med svetniki. Še lažje je seveda lo
birati, če se pojavita prosilec in svet
nik v isti osebi, kot je bil nedavno 
primer s sevniškim zobozdravni
kom dr. Pavlom Zagodetom (SLS), 
ki sicer bolj poredko prihaja na seje. 
Ko pa je šlo za njegovo lokacijo 
hiše, za katero so zdaj že opravlje
na zemeljska dela na vrhu naselja 
stanovanjskih hiš Grič, kar je vzbu
dila veliko pozornost Sevničanov, si 
je Zagode vzel čas, da je po uspeš
nem prepričevanju kolegov svetni
kov na seji dal še za malico.

Argumenti že omenjene stro
kovne komisije, ki svoja stališča ob
likuje po terenskih ogledih, zadnjič 
niso vzdržali denimo niti v primeru 
Matije Povšeta z Vrhka pri Tržišču, 
za katerega je komisija ugotovila, 
da na parceli št. 12/9, k.o. Tržišče, 
ni možno graditi stanovanjske hiše, 
ker parcela leži izven poselitvenega 
območja in na vinogradniškem 
območju, da pa je možna obnova 
obstoječe stare zidanice. Svetnika 
Marjan Jamšek (ZLSD) in Jože 
Jene (SKD), oba doma v tržiški 
krajevni skupnosti, sta prepričala 
kolege, da to ni vinogradniško 
območje, ampak “le mal' šmar
nice", še manj pa strnjeno naselje, 
zato "bog daj, da bi kdo hotel osta
ti na tem koščku zemlje..."

Ja, tako je to, če odpove stroka 
in zmaga (zdrava) pamet!

PAVEL PERC

Sevniški paberki

OGLED PRAŠIČJE FARMi O 
TURISTIČNA PONUDBA’ Pešc 
Ko so svetniki listali zajeten ku lova 
listov, ki se mu reče predlo d.o.i 
Strategije varstva okolja, je 1 napi 
živahni Igor Bončina (SDS) k) zlasi 
poskočil, ko je v zadnjem delu o strai 
predlaganih ukrepih glede razvt vili 
ja turizma in rekreacije prebra hod 
da občina lahko poveže turističa vori 
agencije in domača podjetja, kil bližj 
pripravila “nekonvencionalno nje 
turistično ponudbo, na primi pre 
ogled livarne, prašičje farmi dru; 
prikaz tradicionalnega sirarstvi halj 
ogled proizvodnje baterij,.. “Vil Verj 

resno mislite?!” se v poplavi srni gre 
ha ostalih ni mogel načudi1 “-j-0 
Špendlu. Gre namreč za glavn £jnj 
ivanške onesnaževalce okolja, I ma 
jih celo domačini ne morejo ka , 
tako sprejeti, niti najmanj pa se 
njimi ne želijo hvaliti pred ob Vor 
skovalci od drugod. Sicer pa I ysa 
jim ob morebitnem obisku, kol žel 
prišli v bližino farme, verjetno k) vse 
zastal korak. No, da bo skr! j 
odveč - točka je brisana iz pred obj 
loga. nat

NI POSLANCA, ZATO Ji Lai 
TAKO - Predsednik občinskef net 
odbora za družbene dejavnosi je> 
Franc Godeša (LDS) je dejal, d hjv 
bi bile potrebne - ker država ni š Vrc 
nič dala za gradnjo nove osnovni . 
šole v Višnji Gori in se do sed« ^Q| 
vse dela le z občinskim denarje«
•- pisne akcije na državni zbor ii 
da je tako zato, ker nimajo' 
občini nobenega poslanca, ki! . 
rekel kakšno dobro njim v prid ^ec 
Svetniki so nato ugotovili, da po °P 
slanca sicer imajo, to je Jane: rel 
Janša iz grosupeljske občine, 1 
ima v ivanški občini tedenski J® 
odprto poslansko pisarno (ki pl a 1 
menda ostaja bolj prazna), am ®1( 
pak kaj to pomaga, ko pa je1 ar 
opozicijski stranki. Jei

Trebanjske iveri
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Riikc novice
šMl ODGOVORNOST - Most za 
A? Pešce nad železniško progo pri 
iku tovarni 1CEC Videm Krško, 
dlo d-o.o., sproža vprašanja, ali bo še 
je i naprej služil hoji. To je naznanka 
) ki zlasti ob dejstvu, da so na obeh 
lu o straneh pri vhodu na most posta- 
iZV1 vili table z napisom, da ljudje 
bra hodijo po mostu na lastno odgo- 

v°rnost. Ker podobna tabla v 
i “[ižini prepoveduje tudi prečka- 
n0 nJe železniških tirov, ljudem 

itn* preostane samo, da gredo na 
drugo stran po neki neprimerno 

jV' daljši poti. Na prste ene roke bi 
1 verjetno lahko prešteli, kdo ne 

’jj, J»re kljub tabli po mostu - bližnjici, 
ivti 7° le neznosno,” pravijo doma- 
a | dini. V takem ozračju, ko torej 

Manjka odgovorov, se ve vsaj 
se nekaj: kdo je v Krškem odgo- 

obi v°ren. Kot rečeno, je odgovoren 
,aiysakdo, ki gre po mostu nad 
:ot železnico. Tako piše na tabli, 
i k# vsem na očeh.
M PRIZNANJA - V Krškem so 
rec objavili razpis za podelitev priz- 

nanj občine Krško za leto 1998. 
J' Lani je tak razpis vnesel obilo 

■e? nemira v Krško politično zakulis- 
0 j je, in če bo po sreči, bo podobno 
Vgj divje tudi letos. Še dobro, da 
vn, vroče razprave o predlogih za 
•dl Pr‘znanja ne opečejo in ne pre
je« bodejo, drugače bi nekateri še na 
r j| Podelitvi priznanj imeli obliže na 
q i tanah.
j j VELIKO - Na parkirišču krške 
rid jedrske elektrarne lahko redno 
po °Pazite veliko vozil s hrvaškimi 
ne: registrskimi tablicami. Za kaj 
l gre? Ali nuklearko stalno oblega

li jo turisti iz sosednje nam države, 
pl sli je toliko hrvaških vozil pred 

im elektrarno znamenje močne 
e ' hrvaške vladavine v bratsko zgra

jenem in bratsko delujočem ele- 
—ktroenergetskem objektu, ali gre 

za kaj tretjega? Naj pove, kdor 
j ve!
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PONOSNI SPREMLJEVALEC 
■ Dnevi cvička v Kostanjevici ne

udeležila tudi vinska kraljica Slo
venije Katarina Jenžur. Simpatič
no dekle se je v petek popoldne 
zadrževalo ob predsedniku vino- 
Sradniškega društva Stanetu To
mazinu, sicer direktorju Kmečke 
zadruge Kostanjevica, ki je bil ob 
svoji spremljevalki gotovo in 
upravičeno eden najdonosnejših 
udeležencev cvičkarije.

Novo v Brežicah
partizan in crvena

ZVEZDA - Nekdanji klubi velike 
četverice takratne jugoslovanske 

K- nogometne lige, Partizan, Dina-
10 nto, Crvena zvezda in Hajduk,
•o Lot kaže, v narodnostno mešanih 
ut Brežicah še ne bodo kmalu po- 
M zabljeni. Tako se neka nogomet- 
'a na ekipa, ki nastopa v občinski ligi 
v imenuje kar Partizan, na beton- 

• sLem stebru v mestnem jedru
smo zadnjič opazili pravi pravcati 

2 rdeči navijaški šal, na katerem je 
,. v cirilici z veliko pisalo Crvena 
». Zvezda, grafiti z omenjanjem 
H Hajduka in Dinama pa že dolgo 
a Lrasijo več zidov sredi mesta. Po 
a Vsem tem lahko sklepamo dvoje: 

aL Brežičane muči nostalgija po 
-v starih časih ali pa jim preteklost 

na takšen način vsiljuje kdo od
J zunaj.

VISEČEGA MOSTU NE BO 
g * Najprej so rekli, da bo nova 
tj srednja ekonomska šola v Breži- 
g cah prve dijake sprejela jeseni 
z 1996 leta, nato so ta datum pre- 
i- stavili za 365 dni, sedaj pa sporo- 
'• ^ajo, da se bo slovesni dogodek 
n Zgodil letošnjo jesen. Dijaki,
11 bodoči ekonomisti in trgovci, že 

j nestrpno čakajo na selitev, profe-
, sorski zbor pa medtem obtožuje 

°hčino, da se je projekta lotila 
ii Površno, saj ni poskrbela za pra

vočasno ureditev infrastrukture, 
i Za zdaj tako še ni znano, po kate- 

1 ri pod naj dijaki pridejo do nove 
a žolc, saj gradnja visečega mostu 

med avtobusno postajo in novim 
’ Žolskim poslopjem menda ne 
, j Pride v poštev, druga možnost za 

Varno pot mladeničev in mladenk 
Pa ta čas ni na vidiku.

ttiii i ZN ASIH O s Č l M

SEVNICA II - Na nedavnem po
savskem kvizu Mladi in kmetijstvo 
v Krškem je zasedla 2. mesto ekipa 
Sevnica II. Njeni člani Valentin 
Škoporc, Simon Kukec in Dušan 
Hočevar (na sliki z leve) so učenci 
osnovne šole Tržišče. Njihova 
uvrstitev je kljub doseženemu 2. 
mestu uspeh zaradi njihove mla
dosti. Obiskujejo namreč 7. razred, 
medtem ko so npr. zmagovalno eki
po sestavljali tekmovalci s končano 
srednjo šolo. (Foto: L. M.)

V šole nagrade 
civilne zaščite

Nagradni natečaj
KRŠKO - Na nedavni slovesnosti, 

ki jo je ob svetovnem dnevu civilne 
zaščite pripravila uprava za obram
bo Krško, so izročili nagrade šolam 
in učencem, ki so sodelovali v po
savskem natečaju na temo varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesreča
mi. Izmed 25 prispelih risb je oce
njevalna komisija izbrala izdelke 
Donovana Dvoršaka, učenca 1. 
razreda OŠ Maksa Pleteršnika 
Pišece, ter Marjana Kneževiča in 
Davida Kozinca, učencev 4. razreda 
OŠ Sava Kladnika Sevnica. Oce
njevalci so nagradili tudi spise 
četrtošolcev Janija Mlakarja in Pet
ra Sternada iz OŠ Jurija Dalmatina 
Krško in Mateje Tomše iz OŠ Bre
žice. Na natečaj je prispelo 32 spi
sov. Na slovesnosti so nagradili po
leg omenjenih učencev in šol, od 
koder so nagrajeni šolarji, tudi OŠ 
Boštanj.

Na natečaju je bila izmed nave
denih sodelujočih šol najbolj dejav
na OŠ Jurija Dalmatina Krško, zato 
je prejela dodatno nagrado.

Antonija Glas Smodič, ravnate
ljica OŠ Jurija Dalmatina Krško, je 
ob prevzemu nagrade predlagala, 
naj bi učence višjih razredov osnov
nih šol začeli usposabljati za civilno 
zaščito. Včasih so že potekala taka 
usposabljanja.

L. M.

Zdravstvene
kartice

popravljajo
Ugotovili nekaj odstopanj

LJUBLJANA - Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slo
venije napoveduje približno 
tritedensko zamudo pri izda
ji in dostavi kartic zdravstve
nega zavarovanja. Kartice 
naj bi po prvotnih načrtih 
pošiljali zavarovancem v teh 
dneh. Do zamude prihaja, 
ker so na Zavodu ugotovili 
nekaj odstopanj od z med
narodnim razpisom določe
nih tehničnih lastnosti pri 
profesionalnih karticah. Če
prav mednarodni predpisi 
dovoljujejo za take doku
mente nekatera odstopanja,

• KARTICA V NETLINK - 
Slovenski projekt Kartica 
zdravstvenega zavarovanja 
so vključili v mednarodni 
projekt Netlink, ki poteka 
kot del širšega programa 
INCO-Copemicus. Z Netlin- 
kom usklajujejo uvajanje 
zdravstvenih kartic po posa
meznih državah Evropske 
zveze in G7. Netlinku se 
pridružuje poleg Slovenije 
tudi Češka. Ti dve državi sta 
edini med srednjeevropski
mi, ki sta svojo kartico zdrav
stvenega zavarovanja razvili 
do ravni, ki je v skladu s pri
poročili in dosežki projektov 
Evropske zveze, kot so Euro- 
cards, G7 Cards, Cardlink, 
Diabcard in Trusthealth.

seje Zavod odločil, da mora 
izdelovalec kartice odpraviti 
ugotovljene pomanjkljivosti. 
Vrsto teh pomanjkljivosti so 
ugotovili strokovnjaki Zavo
da in nekaterih slovenskih 
ustanov ter tujega neodvis
nega inštituta.

Kartico zdravstvenega za
varovanja izdeluje francosko 
podjetje Gemplus Support, 
ki ga štejejo za najveejega 
proizvajalca mikroprocesor
skih kartic na svetu.

L. M.

S prisilno poravnavo do nove Metalne
Upniki Metalne TGS Senovo v stečaju bodo s konverzijo svojih terjatev v lastniške 

deleže dolgoročno bolje poplačani kot s klasično prodajo nepremičnin dolžnika

SENOVO - Delavci družbe Metalnasen, d.o.o - ta je kot najemnik 
objektov in opreme Metalne v stečaju na Senovem začela poslovati pred 
letom in pol - bodo, kot kaže, kmalu prezaposleni v “novo” Metalno 
TGS, d.o.o., Senovo. Stečajna upravitefjica Marinka Pucelj - Arand- 
jelovič je namreč predlagala postopek prisilne poravnave nad Metal
no, Tovarno gradbene in strojne opreme Senovo v stečaju. S konverzi
jo svojih terjatev v lastniške deleže (namesto klasične prodaje 
nepremičnin dolžnika) so se strinjali tudi največji upniki: Metalna 
Maribor, Razvojna družba Ljubljana, delavci Metalne TGS Senovo, 
Merkur Kranj in občina Krško.

Stečajni postopek je namreč 
pokazal, da pravega zanimanja za 
nakup nepremičnin podobnih 
firm, kot je Metalna TGS v steča
ju, ni, desežejo se nizke cene, 
poplačilo upnikov pa je zato mini
malno. Zato je bil kmalu po začet
ku stečajnega postopka del osnov-

KNJIGE NA POSODO
KOSTANJEVICA - Skoraj dve 

desetletji je že tega, ko so se zaprla 
vrata ljudske knjižnice v Kostanjevi
ci. Ker je bila zbirka tamkajšnjih 
knjig velike vrednosti, so jih dve 
zimi na pobudo Galerije Božidarja 
Jakca strokovno obdelovali v Valva
sorjevi knjižnici v Krškem, sedaj pa 
so jih prepeljali v osnovnošolsko 
knjižnico v Kostanjevici, kjer si jih 
lahko krajani izposojajo v času obra
tovanja šolske knjižnice.

nih sredstev dan v najem najem
niku Metalnasen, podjetju, ki ga 
je ustanovilo 8 bivših vodstvenih 
delavcev in je ob koncu leta 1996 
zaposlovalo 52 ljudi.

Metalnasen, ki posluje pretež
no z istimi kupci kot prejšnja 
Metalna TGS, je lani ustvarila za 
skoraj 6 milijonov mark prometa, 
s tem pa je podjetje kar za petino 
preseglo načrtovano realizacijo. 
Ob koncu lanskega leta ie Metal
nasen zaposloval 96 delavcev, ki 
so dosegli dobiček, s tem pa je 
podjetje dokazalo, da lahko zago
tovi socialno varnost približno 120 
delavcem. Sicer pa je Metalna 
TGS Senovo pred uvedbo stečaja 
zaposlovala preko 221 ljudi.

Takoj po pravnomočnosti skle
njene prisilne poravnave (narok 
za prisilno poravnavo je bil raz
pisan za včeraj, zato bomo o

Najboljši cviček 
Jarkovičev iz 
vasi Zavode

18,48 najvišja ocena
KOSTANJEVICA - Društ

vo vinogradnikov Kostanjevica 
je v okviru dnevov cvička pri
pravilo tudi ocenjevanje vin. 
Najvišjo oceno 16.00 je za 
cviček med 57 vzorci prejel 82- 
letni Anton Jarkovič z Broda 
(vinograd v Zavodah), sledijo 
mu Alenka Gramc, Zavode - 
15,98, Stane Jarkovič, Zavode 
-15,92, Marjan Pincolič, Črne- 
ški vrh - 15,90, Milan Rešetič, 
Zavode -15,88, Milan Jordan, 
Stari grad - 15,84, Marija Jor
dan, Kolajevč - 15,70, Franc 
Gramc, Zavode -15,70, Robert 
Lajkovič, Razkrižje - 15,64, 
Mojmir Pustoslemšek, Bajni 
Vrh -15,60, Antonija Petretič, 
Brege - 15,54 in Jožica Lajko
vič, Razkrižje -15,50. Ti so pre
jeli zlata priznanja, 18 vino
gradnikov je prejelo srebrno 
priznanje, 16 pa bronasto. 11 
vzorcev je bilo izločenih, pred
vsem zaradi napak pri kletar
jenju.

Zlata priznanja so prejeli še: 
Marjan Jelenič za laški rizling 
-izbor z oceno 18,48, kar je bila 
najvišja ocena tokratnega oce
njevanja; Jelenič pa je prejel 
zlato še za renski rizling, poz
na trgatev (18,16), renski riz
ling (17,60), laški rizling 
(17,52) in za mešano belo 
(16,22). Za mešano belo so zla-

VDNEVIH CVIČKA TEDI POVORKA - Vinogradniki vinogradniškega 
društva Kostanjevica so se letos odločili, da bodo siceršnje tradicionalno 
ocenjevanje vin razširili in za promocijo vin, predvsem cvička, pripravili 
širšo dvodnevno prireditev. V petek je bil kulturni program, strokovno pre
davanje in podelitev diplom za vina letnika 1997, v soboto pa poteg 
družabnega srečanja tudi tekmovanje vinogradnikov v vinogradniškem 
znanju in povorka vinogradnikov s prikazom, vinogradniških in kletarskih 
del. (Foto: T. G.)

V vasi Pišece bi lahko gradili
Kako bi prebivalci Pisec zidali znotraj vasi - Desetina površine Pisec nepozidana • Spremembe 

planskih dokumentov za krajevno skupnost • Učinek davka na nepremičnine

JARKOVIČ IN DR. KAPŠ - 
Za najboljšega je bil na kosta- 
njeviških dnevih cvička okro
nan cviček, ki ga je pridelal 82- 
letni Anton Jarkovič z Broda 
pri Podbočju. Na sliki ob no
vomeškem primariju dr. Petru 
Kapšu, kijeKostanjevičanom 
v petek slikovito predaval o 
vinu in zdravju.

to priznanje prejeli še Ivan 
Prah (16,22), Anton Palčič 
(16,10in Franci Hribar (16,04). 
Franc Lakner je prejel zlato 
diplomo za rože (15,52), Stane 
Jarkovič za žametno črnino 
(15,86), Marjan Sintič (17,18), 
Matjaž Jakše (16,60) in Leo
pold Colarič (16,40) za modro 
frankinjo, Jože Unetič (16,00) 
za kraljevino, Stane Jarkovič 
(17,34) za kerner, Robert Laj
kovič (17,18) šardone in lado 
Petretič (17,04) za šardone - 
beli pinot - rumeni muškat.

T. G.

BREŽICE - Ali drži, da Pišečani ne morejo zidati hiš v svoji vasi? 
Na nedavnem sestanku v Pišecah je kar nekaj domačinov potožilo, da 
ne morejo zidati, češ da jim tega ne dovolijo ustanove, ki izdajajo ust
rezne dokumente za gradnjo. Na sestanku navzoča Sonja Černoga z 
Zavoda za prostorsko načrtovanje in razvoj iz Brežic, je na sestanku 
poudarila, da občina dejansko ne odloča o zazidljivosti posameznih 
območij. Ob tem je tudi opozorila, da obstajajo zazidljive parcele 
znotraj ureditvenega območja naselja.

Sonja Černoga poudarja - to je teh zemljišč malodane ne bi zgo-
storila tudi na omenjenem sestan
ku - da teh zazidljivih parcel sre
di Pišec lastniki ne prodajo ali pa 
zanje postavljajo zelo visoko 
ceno. Tako razpoloženje v Pišecah 
potrjujejo tudi navedbe možnih 
kupcev iz Pišec, ki niso priprav
ljeni odšteti za zazidljivo zemlji
šče v Pišecah tako velikega kupč
ka denarja, kot ga zahteva.

Po besedah Sonje Černoga ob
segajo zazidljive površine v ure
ditvenem območju Pišece okrog 
2,5 hektara, pri čemer s pozidavo

stili objektov. “Ocenjujemo, daje 
10 odst. celotne površine osred
njega naselja Pišece nepozidane. 
Res pa je problem zidava v okoli
ških zaselkih,” pravi Sonja Čer
noga.

Za krajevno skupnost Pišece 
pripravljajo spremembe planskih 
dokumentov, pri čemer želijo 
pišečki razvoj zasnovati skladno z 
novo zakonodajo in Evropskimi 
smermi na tem področju. Po na
vedbah Černogove bodo v plan
skih spremembah upoštevali želje

* Alije videti konec praksi, da 
lastniki kjer koli, ne samo v Pi
šecah, ne željjo prodati v naselju 
parcele, na kateri bi bilo možno 
zidati? Sodeč po zakonodaji, ki 
naj bi zaživela v Sloveniji v pri
hodnosti, si bodo s takimi nepro
danimi zemljišči lastniki nakopa
li zelo visoke davke na nepremič
nine.

in lokalne posebnosti, npr. vino
gradniško poselitev. Glavni cilj 
temu je ohraniti prebivalstvo. 
“Prizadevamo si, da bi občani 
imeli čimveč zazidljivih parcel. 
Pozidava mora potekati po nor
mativih urbanizma ob kar največ
jem upoštevanju želja strank,” 
omenja stvarne možnosti in ome
jitve Sonja Černoga.

M. LUZAR

“Vojaška” 
zemljišča 

težko vračajo
BREŽICE - Med zahtev

ki za denacionalizacijo kme
tijskih zemljišč, gozdov in 
kmetij v brežiški občini se jih 
120 nanaša na nepremičnine, 
ki so jih po 2. svetovni vojni 
podržavili in vključili v voja
ško letališče v Cerkljah ob 
Krki. Dve denacionalizacij
ski zahtevi vključujeta nepre
mičnini v nekdanjem Tehnič
no remontnem zavodu Bre- 
gana, sedanjem nastajajo
čem Trgovsko poslovnem 
centru Slovenska vas.

Upravni postopki glede 
nepremičnin na omenjenih 
vojaških območjih potekajo 
počasi, kar je posledica po
manjkljive ali nikakršne 
zemljiškoknjižne dokumen
tacije, ki bi pokazala povojno 
odvzemanje zemljišč in da
janje nadomestnih parcel.

sklepu poročali prihodnjič) se 
bodo vsi zaposleni delavci Metal
nasen, d.o.o., Senovo prezaposlili 
v “novo” Metalno TGS, d.o.o., 
Senovo. Lastniki novega podjet
ja bodo upniki Metalne TGS, ki 
bodo konvertirali svoje priznane 
terjatve na dan uvedbe stečaja v 
lastniške deleže. Tako naj bi bila 
Metalna, d.d., Maribor tretjinski 
lastnik, Razvojna družba četrtin- 
ski, delavci Metalne bi imeli peti
no lastniških deležev, Merkur 
Kranj in občina Krško pa po eno
desetino. ____

T. GAZVODA

ZUPANČIČ V PESMI 
IN BESEDI

ARTIČE - KUD Oton Župančič 
bo v soboto, 28. marca, ob 19. uri 
pripravil kulutrni večer Oton Žu
pančič v pesmi in besedi. Nastopili 
bodo učenci in folklorna skupina 
artiške osnovne šole, tamburaški 
orkester, dramska skupina in meša
ni pevski zbor Artiče, gosta večera 
pa bosta moški pevski zbor Kapele 
in sopranistka Marjeta Podgoršek- 
Horžen.

KOMEDIJA POLICIJA
KRŠKO - Prešernovo gledališče 

iz Kranja bo gostovalo v soboto, 23. 
marca, ob 19.30 v Kulturnem domu 
s komedijo Policija. Predstava bo za 
modri abonma in izven.

VTIS OBILJA
KOSTANJEVICA - V samostan

ski cerki bodo jutri, 27. marca, ob 
18. uri odprli razstavo o štukaturah 
17. stoletja - Vtis obilja. Večer bo 
obogatil koncert harfistke Mojce 
Zlobko.

Pl

i
SAJ NI RES - Z napisom “Malica 
že od 90 tolarjev dalje”je Pacific iz 
Krškega vabil vse, ki so se pripelja
li v Krško iz podloškega konca. A 
šala nekoga, ki se je poigral z napi
som, je preveč očitna, da bi bila 
prepričljiva, še vedno pa dovolj 
privlačna, da mimoidoči vsaj dva
krat pogleda, če prav vidi. Kakšno 
žemljico bi se že dalo dobiti...

AVTOPRALNICA - “Naša avto
pralnica je najsodobnejša v Posav
ju in verjetno širše, "je dejal Jože 
Klaužar o pralnici avtomobilov pri 
bencinskem servisu OMV Istra v 
Krškem. Klaužar, ki je prevzel 
omenjeno bencinsko črpalko sku
paj s avtopralnico, z minimarketom 
in barom oktobra lani, je odprl po
sodobljeno avtopralnico v začetku 
letošnjega marca. Pred tem je z 
opremo, vredno 180.000 mark, 
naredil pralnico varčnejšo in pri
jaznejšo okolju. S sedanjo tehnolo
gijo dosežejo po Klaužarjevih na
vedbah s 15 litri vode tak učinek, 
kot so ga prej s 100 litri. Poleg oseb
nih vozil perejo tudi kombije, trak
torje in tovornjake. (Foto: L. M.)
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Vinicam želijo 
delovna 

mesta takoj
Bodo zaradi zaprtega Novoteksa 

težave s poseljenostjo južne meje?

KAKO BO V BODOČE S KOMUNALO? - Predlog strategije razvoja slo
venske komunale v spomladanskih dneh obravnavajo vse območne gos
podarske zbornice po Sloveniji. Na razpravi so sodelovali tudi direktorji 
treh komunalnih podjetij: Bojan Lipovšek, Vladka Kežman in Silvana 
Mozer. (Foto: B. D G.)

VINICA - Krajevno skupnost 
Vinica je na njeno povabilo pre
tekli teden obiskal Bojan Dejak, 
direktor sklada za regionalni raz
voj in poseljenost slovenskega 
podeželja, ki ima sedež v Ribnici, 
da bi pomagal pri iskanju rešitve 
za Novoteks.

Zaradi stečajev Novoteksa in 
pozneje Vinteksa je pred slabima 
dvema letoma delovna mesta 
izgubilo nekaj sto ljudi. Kljub pro
testom krajanov - protestno pis
mo pa so poslali tudi predsedni
ku države Milanu Kučanu - se 
stečajni postopek ni premaknil z 
mrtve točke. Stečajni upravitelj 
Morela in glavna upnica Dolenj
ska banka s prodajo premoženja 
zavlačujeta, stečajni upravitelj pa 
za prodajo prostorov postavlja 
previsoko ceno, ki ni zanimiva za 
kupce ali morebitne investitorje. 
V KS so prepričani, da tako ne 
bodo prišli iz začaranega kroga, 
oni pa želijo delovna mesta danes, 
ker bo jutri že prepozno. Boje se 
namreč, da bodo sicer izbruhnili 
problemi zaradi (ne)poseljenosti 
južne meje.

Kot je dejal Dejak, je njegov 
sklad pripravljen podpreti zain
teresirane podjetnike, ki imajo 
resne programe, da bi oživili pro
izvodnjo predvsem v obkolpskih 
krajih. Prednost pa imajo dopol
nilne dejavnosti v kmetijstvu in 
turistične kmetije.

M. B.-J.

V Posavju za zdaj enotni
Med osrednjimi nalogami sta izgraditev regijske komunalne 

deponije in čiščenje odpadnih voda

CEZ 5 MILIJARD 
ČISTEGA DOBIČKA
NOVO MESTO - V začetku pre

teklega tedna je novomeška Krka
objavila za zdaj še nerevidirano bi
lanco uspeha za leto 1997. Družba 
je po sedanjih podatkih v lanskem 
letu ustvarila kar 5,2 milijardi tolar
jev čistega dobička, kar je za milijar
do več, kot so še pred nedavnim 
napovedovali. Sporočilo je v pre
tekih dnevih razburkalo slovensko 
borzno dogajanje in prispevalo k 
naraščanju tečaja Krkinih delnic.

KRŠKO - V Posavju so komu
nalna podjetja doslej ohranila 
enotne sisteme gospodarjenja s 
komunalnimi objekti. Direktorji 
podjetijNseh treh občin so pred 
časom na seji upravnega odbora 
območne gospodarske zbornice, 
kjer so obravnavali strategijo raz
voja komunale, nakazali nekatere 
glavne težave v svojih občinah.

Tako je Silvana Mozer iz krške
ga Kostaka poudarila, da je v ob
čini še vedno veliko število lokal
nih vodovodov, za katere skrbi 60 
do 80 vaških odborov. Med bodo
čimi nalogami pa je naštela pred
vsem reševanje čiščenja odpadnih 
voda, ker na njihovem območju še 
ni nobene čistilne naprave. “Zdaj, 
ko se nam obeta ekološka sanaci
ja v ICEC Videm, moramo najti 
skupni jezik za odpadne vode, 
vsaj za mesto, če ne kar širše. V 
Krškem in Posavju je še posebej 
akuten problem ravnanja z od
padki. V Krškem smo v letu 1991 
redno odvažali odpadke komaj iz 
7 naselij, danes jih iz 120. Nere
šeno je tudi vprašanje odlaganja 
posebnih odpadkov (npr. barv in 
lakov). Danes ne bi bilo težko 
sortirati odpadke, vendar jih naša 
industrija še ni pripravljena je
mati za surovino,” je dejala.

Kot je povedal Bojan Lipovšek, 
je sevniško komunalno podjetje v 
100-odstotni občinski lasti. Pod
jetje oskrbuje s pitno vodo tretji
no prebivalcev, medtem ko se vsi 
ostali oskrbujejo še sami, saj je v 
občini kar 300 vodovodov. “Gos
podinjske odpadke odvažamo, v 
podjetjih, ki so večinoma v teža
vah, pa se znajde vsak po svoje. 
Naša posebnost je, da nimamo 
večjih porabnikov vode in niti ne 
proizvajalcev odpadnih voda, zato 
breme komunale nosijo gospodi
njstva. Cene ne zadoščajo za

BORZNI KOMENTAR

Sanjska rast Krke in Leka
Dnevno kar za 1000 tolarjev - Za imetnike ostalih papirjev 

nič razveseljivega - Delnicam pidov slabo kaže

Ste lastniki Krkinih ali Leko
vih delnic? Nič boljšega v tem 
mesecu. Takšno dnevno rast, kot 
jo beležita ti dve delnici, si lahko 
predstavljaš samo v sanjah, 
doživljaš pa le, če si bil med 
srečneži, ki so vložili certifikat ali 
denar na pravo mesto. Vrednost 
delnic je skoraj vsak dan naras
la za okrog 1000 tolarjev. K takš
ni rasti so pripomogle ocene tujih 
investitorjev, da so delnice slo
venske farmacije še vedno pod
cenjene. Dodatna vzpodbuda je 
bila informacija Krke o doseže
nem dobičku v lanskem letu.

Tako se je cena Lekovih delnic 
povzpela preko 43.000 tolarjev in 
Krkinih preko 31.000. Marsika
teri imetnik certifikatskih delnic 
je že ocenil, da so taki tečaji že 
dali ustrezen donos in da je sedaj 
čas za nakup avtomobilov, sta
novanj, deviz...

Večina investitorjev v delnice 
nima razloga za zadovoljstvo. Na 
izjemno nizki ravni se trguje še 
vedno z bančnimi delnicami, saj 
SKB ne preseže 2.200 SIT, Do
lenjska banka redne 13.700 in 
prednostne 12.400 SIT. Nizke so 
tudi cene Petrola, Istrabenza, In
tereurope, Luke Koper in BTC. 
Po nekajdnevni rasti so delnice 
Kovinotehne in Mercatorja spet

začele padati. Naraščajo pa 
vrednosti delnic Salusa, ki so 
dosegle 19.000 tolarjev, Aerodro
ma (preko 1.900 SIT) in Raden
ske. Manj zanimanja je še vedno 
za delnice Term Čatež in Morav
skih toplic. Padajoči tečaj nem
ške marke povzroča mrtvilo na 
trgu obveznic.

Pravi špekulanti so spet stavili 
na nakupne bone, s katerimi se 
že nekaj časa trguje bolj živahno, 
na borzni promet pa vse to ne 
vpliva kaj dosti. Cene so se po
vzpele že na preko 4.800 SIT. In 
kako je z delnicami pidov? Kom
pasove delnice se gibljejo okrog 
200 SIT, za delnice Vipe pa ste 
lahko iztržili nekaj čez 550 SIT, 
kar je še vedno polovico manj, 
kot je znašala vrednost certifika
ta. Če ustrezni organi ne bodo 
sistemsko zaščitili delnic pidov 
(možnost vlaganja v pokojninske 
skalde ali kaj podobnega), bo 
ponudba teh delnic do konca 
leta izredno velika in bo preseg
la povpraševanje, kar bo zniževa
lo tečaje.

LJUDMILA BAJEC 
Dolenjska borznoposredniška 

družba 
Novo mesto 

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

naložbe, drugje pa denarja zanje 
tudi ni.”

V brežiški občini so z vodooskr- 
bo na boljšem, saj komunalno 
podjetje pokriva kar tri četrt vseh 
potreb. Vladka Kežman, direk
torica tamkajšnjega podjetja, kije 
tudi podpredsednica UO Združe
nja za varstvo okolja pri GZ Slo
venije, je poudarila, daje Posavje 
ena prvih regij, ki so se odločile za 
skupno odlagališče odpadkov. V 
regiji imajo skupni center za 
ravnanje z odpadki, izdelali so 
projekt za izgradnjo deponije in 
trenutno iščejo lokacijo zanjo. Pri 
tem opozarjajo na pomanjkljivo 
zakonodajo, saj prebivalci pravi
loma odklanjajo soseščino z de
ponijo.

B. D. G.

DOBIČEK DVIGNIL 
CENE DELNIC 

RENAULTA
NOVO MESTO - Delničarji fran

coskega Renaulta (med njimi je tudi 
kar nekaj delavcev novomeškega 
Revoza) se v zadnjih tednih veseli
jo skokovitega naraščanja vrednosti 
Renaultovih delnic. Povzročila gaje 
vest o tem, da je Renault lani ust
varil preko 5 milijard frankov dobič
ka, medtem ko je samo leto pred- 
tem beležil še ravno toliko izgube!

Odbor za kakovost
seje resno 
lotil dela

Anketa o stanju kakovosti 
v podjetjih * v

NOVO MESTO - Danes po
slovnega uspeha brez visoke ka
kovosti ni. Pri nas so se s pravo 
kakovostjo prva srečala podjetja, 
ki so bila prisiljena izvažati na 
zahtevno zahodno tržišče. Tudi 
nekatera dolenjska in belokranj
ska podjetja imajo bogate izkuš
nje in so svoj razvoj gradila na ka
kovosti izdelkov ali storitev.

Lani decembra je bil po sklepu 
upravnega odbora Območne gos
podarske zbornice Novo mesto 
ustanovni sestanek regijskega 
odbora za kakovost. V njem je 11 
izkušenih strokovnjakov s pod
ročja kakovosti iz dolenjskih in 
belokranjskih podjetij. Odbor se 
je sestal že trikrat in načrtuje 
redne mesečne sestanke, na kate
rih si bo postavil naloge in jih tudi 
opravljal. V prvi vrsti bo širil mi
selnost in kulturo kakovosti v 
regiji, in sicer s promocijo kako
vosti, standardov ISO 9000 ter 
nacionalnega programa kakovosti 
in poslovne odličnosti. Poleg tega 
bo pomagal podjetjem, ki še ni
majo izkušenj na tem področju.

Kot je povedal sekretar odbo
ra mag. Janez Cvelbar, bo odbor 
v prihodnje skrbel za različne ob
like izobraževanja, organiziral 
okrogle mize ter enkrat letno tudi 
regijsko konferenco o kakovosti,
v katero naj bi vključili čim širši 
krog gospodarstva in negospo
darstva. Odbor želi zanimanje za 
področje kakovosti vzbuditi tudi v 
malih in srednjih podjetjih, pri 
obrtnikih ter tudi v zdravstvu, šol
stvu in drugih ustanovah. Trenut
no z anketo ugotavlja stanje po 
podjetjih na področju kakovosti, 
saj bo na osnovi tega načrtoval
bodoče delo. ~o. L). O.

Objekte občini, dolgove komunali
Kdaj zakon o komunalnem gospodarstvu? - Manj denarja in več potreb - Cene n 

pokrivajo vzdrževanja in potrebnih naložb, zato bo v prihodnje še veliko težav
Po nekaterih ocenah je na komunalnem področju kar petkrat več 

potreb, kot je trenutnih naložb- Tako velikega nesorazmerja med 
razpoložljivimi in potrebnimi sredstvi ni niti na področju energetike 
niti na področju prometa in zvez. Za komunalo so zadolžene lokalne 
skupnosti, ki jim je država predpisala kopico nalog na tem področju, 
hkrati pa ni zagotovila Finančnih virov zanje. Država in občine name
njajo za skupno komunalno porabo zadnja leta vse manj sredstev, vse 
bolj osveščeni prebivalci pa zahtevajo vedno več...

Direktorji komunalnih podjetij 
opozarjajo, daje občina odgovor
na za delovanje komunalnih služb, 
a hkrati nima vpliva na cene ko
munalnih storitev. Pravico do 
krojenja teh sije pridržala država, 
ki poskuša z zadrževanjem cen 
brzdati inflacijo in izboljšati so
cialni položaj gospodinjstev. Ob 
tem gospodarstvu nalaga večje 
stroške, vendar zaradi vse manjše 
porabe v industriji večje breme 
komunalnih dejavnosti vseeno

DOLENJCI O
KOMUNALI

OTOČEC - V ponedeljek je 
strategijo razvoja komunalne
ga gospodarstva obravnavala 
tudi Območba zbornica Novo 
mesto. K temeljiti razpravi ji je 
uspelo pritegniti tudi direktor
je komunalnih podjetij, župane 
vseh obči«, načelnike upravnih 
enot, predstojnike občinskih 
oddelkov za okolje in prostor 
ter celo dolenjske in belokran
jske svetnike in poslance. Pod
prli so prizadevanja za natanč
nejšo ureditev komunalnega 
gospodarstva in izpostavili 
podobne probleme kot že prej 
njihovi posavski kolegi. Pose
bej so ob tej priliki opozorili 
tudi na počasno gradnjo avto
ceste.

nosijo gospodinjstva. Ob nizkih 
cenah to povzroča finančno neus
pešnost komunalnih podjetij.

Nova lokalna samouprava je 
prinesla težnje po razbijanju 
enotnih komunalnih sistemov, 
kakršne nam lahko zavidajo tudi 
ponekod v Evropi. Marsikje so 
občine postale lastniki infrastruk
turnih objektov, hkrati pa so ob
veznosti, na primer kredite, pusti
le komunalnim podjetjem. Ko
munalna podjetja še naprej up
ravljajo s komunalnimi sistemi, 
vendar v mnogih primerih brez 
sklenjenih pogodb. Odprto osta
ja vprašanje financiranja komu
nalnih dejavnosti. V komunalnih 
podjetjih opozarjajo, da se v tako 
neurejenem sistemu ne obračuna
va amortizacija. Posledice tega 
nespametnega početja se bodo 
pokazale čez leta, ko ne bo nobe
nega denarja za sanacije in nove 
naložbe. Država bi zaradi tega 
morala predpisati minimalne ob
veznosti na tem področju.

Računi, kijih plačujejo uporab
niki, so sicer vse večji, toda bolj na 
račun različnih obremenitev, taks 
in povračil, ki niso namenjeni 
obnovi in vzdrževanju sistemov, 
temveč izginejo v državnem ali 
občinskih proračunih. Direktorji 
komunalniuh podjetij se zavzem
ajo, da bi cene storitev krojile ob
čine, pri čemer bi morala država 
zagotoviti, da se bodo sredstva 
trošila samo namensko.

OTVORITEV NOVE TRGOVINE V ŠENTJERNEJU - V petek dopoldne 
je bila v Šentjerneju otvoritev nove trgovine Grabnar - S - Tiki. Lastnik 
trgovine je Zvone Grabnar, ki ga Šentjernejčani dobro poznajo po njegovi 
ročni avtopralnici in globinskem čiščenju vozil in prostorov v Razdrtem 
pri Šentjerneju. Svojo dejavnost je razširil še z novo trgovino na debelo in 
drobno, kjer bodo na zalogi vsa čistila za avtomobile in gospodinjstvo in 
tudi vse blago trgovine S-Tiki, katere prodajni asortiman je vse za vodovod 
in centralno ogrevanje, bela tehnika Gorenje, televizorji Gorenje in Sam
sung in ostalo.

Manjši izvozni presežek
Posavje je lani manj izvažalo in več uvažalo - Izrazit 

preobrat v občini Krško - 42 odstotkov več uvoza

KRŠKO - Posavje je lani doseg
lo 2,1 odstotka vsega slovenskega 
izvoza. Gospodarstvo te regije je 
izvozilo le za 177 milijonov dolar
jev blaga, kar je za 7 odst. manj 
kot leto prej. Največji padfcc v iz
vozu blaga so lani zabeležila krška 
podjetja in sicer kar za 12 odst., v 
sevniški občini je bil padec komaj 
zaznaven, medtem ko so brežiška 
podjetja lani izvozila celo za 4,4 
odst. več blaga kot leto prej.

Slovenija po prvih podatkih 
lani ni izvozila niti za cel odstotek 
več blaga kot leto prej, čeprav je 
napredek v resnici večji (po oce
ni službe SKEP kar za 13 odst.), 
če upoštevamo porast vrednosti 
dolarja nasproti marki. Tudi za 
malenkost manjši uvoz blaga naj 
bi bil ob upoštevanju rasti dolar
ja v resnici za 10 odst. večji. Na 
ravni države je kljub vsemu uvoz 
še vedno za skoraj milijrdo dolar
jev večji od izvoza.

Blagovni uvoz v Posavju je bil 
lani za 12 odst. večji kot prej.

Največjo, kar 42-odstotno rast 
uvoza blaga zasledimo v krški 
občini, le 4 odstotno v brežiški, 
medtem ko je sevniški uvoz lani 
celo za 12 odst. upadel. Regija je 
tako sicer še vedno neto izvoznik, 
vendar velja povedati, da je prese
žek zunanjetrgovinske menjave 
kar za 37 odst. manjši kot leto 
prej.

B. D. G.

Komunalno dejavnost bi bili 
nujno natančno opredeliti z za 
konom o komunalnem gospodaf 
stvu. K taki rešitvi kličejo tudi vS 
pogostejši spori pred ustavniJ 
sodiščem v zvezi z gospodarski« 
javnimi službami, koncesijami « 
predpisovanjem komunalnih tak 
in povračil za obremenjevanje al 
izkoriščanje naravnih dobrin 
Država je lani preprečila pobira 
nje različnih taks na lokalni ravn 
in predpisala enotne takse, kar ji 
po eni strani sicer dobro, venda 
pa morajo občine vložiti ogromni 
truda, da vsaj nekaj tega denar) 
dobijo nazaj.

B. DUŠIČ GORNIl

• Zakon določa naslednje ob 
vezne lokalne javne službe varst 
va okolja oz. komunalne deja' 
nosti: oskrbo s pitno vodo, odv« 
janje in čiščenje komunalnih ii 
padavinskih voda, ravnanje s kc 
munalnimi odpadki, odlaganj 
ostankov komunalnih odpadka* _ 
javno snago in čiščenje javnij se 
površin, urejanje javnih poti £u 
površin za pešce in zelenih povt jo, 
šin ter pregledovanje, nadzor« ce 
vanje in čiščenje kurilnih napra' 
dimnih vodov in zračnikov. 
---------------------------------------------- I sit

Svetuje Urad za varstvo potrošnik« rt 
Do sporov z obrtniki najpogo L 

šteje prihaja zaradi slabo oprav d, 
ljenega dela ali previsokega raču- 41 
na. Osnovno pravilo je, da del« n 
prepustite mojstru, ki mu zaupa' 1 
te. Ko se začnete dogovarjati z* j< 
delo, vprašajte za ceno, če pa gr« k
za večja dela, pridobite preji, 
odločitvijo ponudbe več obrtni
kov, vključno s ceno, rokom za iz
vedbo, načinom plačila in speci
fikacijo del. Zahtevajte predra
čun, saj vam ga obrtnik po zakon« 
mora dati ter vas nato o vsaki 
prekoračitvi postavk obvestiti tei 
jo utemeljiti. Pogodbo lahk« 
napišete tudi na roko.

Ko obrtnik opravi delo, opravi
te pregled in takoj sporočite na; 
pake. O skritih napakah ste dolžni 
obvestiti obrtnika v mesecu dni po 
tistem, ko ste jih odkrili; po dveh 
letih od prevzema reklamacij ni 
več mogoče uveljavljati. Od obrt
nika imate pravico zahtevati po
pravilo v določenem roku in povr
nitev škode zaradi napake. Če j« 
opravljeno delo v nasprotju 1 
izrecnimi pogodbenimi pogoji, 
lahko pogodbo razdrete in zahte
vate povrnitev plačila oz. ne pla
čate računa, ne da biprej zahteva
li odpravo napake. Če se ne mo
rete sporazumeti, ne smete zamu
diti enoletnega roka (od dneva, 
ko ste obrtnika obvestili o napa
ki) za uveljavljanje pravice po 
sodni poti. Nesolidnega mojstra 
lahko prijavite tudi Častnemu 
sodišču pri OZS, ki lahko zahteva 
tudi odvzem obrtnega dovoljenja.

MAJA SEJEM OBRTI
NOVO MESTO - V Novem me

stu bo tudi letos sejem obrti, pod
jetništva in turizma, in sicer od 21. 
do 24. maja. Tokrat bodo k sodelo
vanju povabili tudi razstavljalce iz 
drugih krajev Slovenije ter sejem 
obogatili še s turistično ponudbo. 
Rok prijave je 10. april.

VSE ZA PROSTI ČAS - Na mednarodnem sejmu turizma, športa tet 
izdelkov, storitev in idej za prosti čas ALPE ADRIA, ki se je zaključil v 
nedeljo, se je predstavilo tudi nekaj dolenjskih in posavskih podjetij. Med 
njimi krški Delta Team, novomeška Eko projekt in Loging, brežiška Gama 
in trebanjska Vita. Med turističnimi agencijami je bilo mogoče netiti It 
Karantanijo iz Krškega. Manjkala niso Krkina Zdravilišča niti Terme Čatež, 
a vsa so bila na sejmu bolj zato, da so tam. Občine Novo mesto, Brežice, 
Kočevje (na fotografiji), Trebnje ter skupno občine pele krajine so se iz
kazale različno, praviloma manjše bolj učinkovito. (Foto: B. D. G.)
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Politika lahko bolj pomaga kmetom
Z občnega zbora govedorejskega društva Sevnica v Zabukovju ■ Stroka nemočna

ZABUKOVJE - Eden od perečih problemov v živinoreji so paraziti, 
ki zmanjšujejo prirejo tudi za 30 odstotkov. Za njihovo zatiranje (de- 
heimentizacija) pri kravah in telicah bo sevniška občina letos rejcem 
prispevala 50-odstoten regres.

O ČEBELARSTVU
SEMIČ - V petek, 27. mar

ca, bo ob 18. uri v gostilni 
Pezdirc v Semiču okrogla 
miza o čebelarstvu. Ker naj 
bi na ogrogli mizi čebelarji 
dobili odgovore na vpraša
nja, ki so zanje življenjskega 
pomena, bodo poleg čebelar
jev iz vse države prišli tudi 
predstavniki ministrstev za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano ter malo gospodar
stvo in turizem.

Sevniški svetniki so takrat pod
prli tudi predlog društva, da bi na
bavili uvoženo seme, ker je bila 
dosedanja pomanjkljiva izbira za 
visoko proizvodne živali velika 
škoda. Lani so tako nabavili 25 
doz semena za črno-belo in 15 doz 
za sivo-rjavo pasmo, ki jih bodo 
izkoristili letos. Predsednik gove
dorejskega društva Sevnica Vinko 
Špitalar je na občnem zboru 
društva, ki združuje 66 rejcev, 
preteklo nedeljo v Zabukovju 
omenil, da so v občinskem svetu 
dobili podporo tudi za nakup

hidravlične mize za obrezovanje 
parkljev in za manjše veterinarske 
posege. Špitalar je ob tej prilož
nosti predstavil novo tajnico 
društva, inž. Eleno Šatej, ki naj bi 
nadaljevala delo preminule Brigi
te Berdik. Za blagajnika društva 
so izvolili Viktorja Klenovška z 
Mrzle Planine.

Zupan Jože Peternel je pove
dal, da naj bi šlo iz občinskega

• O dobičkonosnosti kmetijstva
{ sf sploh ne govori več. Starejši iz 
‘ čustvene navezanosti še kmetuje-

jo, mladi pa bežijo v druge pokli- 
11 ce. (Dragovan)

• Kmetijska politika poskuša 
H slediti spremembam, pa ne zmore 

°li ne zna. Zato pa kmet ostaja 
sam. (Erjavec)

• Se nikjer nisem videl cvetočega 
turizma ob razpadajočem kmetij- 

y stvu. (Vrisk) 
l

Z NOVOMEŠKE TRŽNICE
t V ponedeljek so branjevke spet
* prinesle na trg najrazličnejše 
' Pridelke in jih prodajale: korenje,
* redkev, kolerabo in rdečo peso po 
> 150 do 200 tolarjev, česen po 500 
I' do 600, čebulo po 200, šalotko po

400, liter čebulčka po 300 do 500, 
merico najrazličnejših semen po 
100 do 150, kislo zelje po 150, 
jedilni krompir po 80, semenski 
krompir po 100 do 250, merico 
radiča po 200, kilogram regrata 
Po 800 do 1000, ajdovo moko po 
400, suhe slive po 650, fige po 660, 
rozine po 450, med po 800 do 900, 
orehe po 800 do 1000 in jajca po 
25 tolarjev.

TREBANJSKA 
ZADRUGA IMA 

DOBIČEK
TREBNJE - Na rednem 

letnem občnem zboru M- 
Kmetijske zadruge Trebnje 
so preteklo nedeljo člani 
(vseh je več kot 500!) ugo
tovili kot že poprej na zborih 
po zadružnih enotah, da je 
bilo poslovanje v letu 1997 
pozitivno, saj je zadruga ust- 
varila 8.360.000 tolarjev 
dobička, Hranilno-kreditna 
služba pa je ustvarila kar 
20,6 milijona tolarjev dobič
ka. Direktor zadruge Ludvik 
Jerman je poudaril, daje bil 
lani največji problem odkup 
živine. Kljub temu so odku
pili 1842 glav živine in 
12.250.000 litrov mleka, kar 
je 7,8 odst. več kot leto po
prej. Več prihodnjič!

Vinko Špitalar, predsednik Gove
dorejskega društva Sevnica

proračuna neposredno za kmetij
stvo za 8 odstotkov več denarja 
kot lani, za toliko se lahko poveča 
tudi proračun. Dodal pa je, da 
občina skrbi za kmetijstvo tudi 
tako, da pospešeno gradi čete na 
podeželju. Peternel je dejal, da ga 
moti, ker ni bilo v občini pri
mernega odziva za sodelovanje 
pri bizeljsko-sremiški vinski cesti, 
prav tako je po njegovem razha
janje med mlekarnami škodilo 
rejcem. “Občina ustvarja pogoje 
za razvoj, ne more pa 147 občin-

sejmisca
BREŽICE - Na sobotnem sej

mu so imeli naprodaj 93 prašičev, 
starih do 3 mesece, 18 v starosti 
3 do 5 mesecev in 5 starejših. 
Prvih so prodali 57 po 390 do 400, 
drugih 18 po 340 do 350, tretjih 
pa 5 po 210 do 220 tolarjev kilo
gram žive teže.

Največji kmet
Jože Novak iz Kompolj

DOBREPOLJE - Po zatr
dilu kmetijskega svetovalca 
Jožeta Andoljšdca je največji 
kmet v občini Dobrepolje 65-
letni Jože Novak iz Kompolj, 
ki redi 35 glav govedi in
pridela na leto 100 ton krom
pirja. Včasih so Dobrepoljci 
sloveli po pridelovanju in 
prodaji krompirja, vendar jih

je velika večina po osamo
svojitvi Slovenije to pridelo
vanje opustila, saj ni več 
JLA, ki je nekdaj odkupila 
na vagone dobrepoljskega 
krompirja.

“Če veliko vložiš v pridela
vo krompirja, ga tudi veliko 
pridelaš,” pravi Jože Novak, 
ki ima tudi edini v občini 
kombajn za izkop krompirja 
in stroj za sortiranje krom
pirja, da drugih strojev niti 
ne omenjamo. Zdaj ugo- 
tavalja, da takega vložka da
nes ne bi zmogel več, saj bi se 
moral zadolžiti, a potem niti 
za obresti ne bi zaslužil.

Mleka je včasih oddal 
40.000 litrov, zdaj pa ga le še 
20.000, saj hočejo pri mleku 
vsi drugi zaslužiti več, kot 
proizvajalec, ugotavlja Jože. 
Podobno je pri reji pitancev.

kmetijski nasveti
Novosti v varstvu rastlin(4J

V svojem zanimivem in duhovitem predavanju je inž. Jurij 
Mamilovič iz Pinusa govoril tudi o novejših herbicidih, to je 
Pripravkih za zatiranje plevelov, ki odtegujejo kulturnim rastli
nam hrano, prostor in svetlobo. Največja pridobitev je aktivna 
snov glifosat, ki je temeljna sestavina pripravkov, kot so boom 
efekt, cidokor, pin in še nekateri. Boom efekt se obnese kot ne- 
selektivni sistemični herbicid za zatiranje večletnih plevelov z 
globokimi koreninami in rizoni pa tudi za zatiranje enoletnih in 
dvoletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov v vinogradih, sa
dovnjakih pa tudi na nekmetijskih površinah.

pakah, 
dobitev

i nevar
nost za nepravilno uporabo pesticidov. Mrzla vodovodna voda 
Zelo zmanjša učinkovitost, hkrati pa deluje na rastlino stresno. 
Vedno je potrebno počakati, da se voda za škropljenje poprej 
Primerno ogreje, postane mlačna. Prav tako je odsvetoval upora
bo bakrenih sredstev po toči, saj je zaradi zaviranja rasti baker 
Primeren le v primeru, če je toča uničila vse listje. Dolenjski pa 
tudi drugi vinogradniki še vedno ne spoštujejo strokovnega napot
ka, daje karathan odličen pripravek zoper oidij, vendar predvsem 
v primeru, ko je vreme hladno (pod 15° C) in žveplo več ne de
luje. Povedal je še več zanimivih stvari, predvsem pa je poudarjal 
naravi prijazno uporabo pesticidov, kijih je treba uporabljati le v 
nujnih m strokovno utemeljenih primerih, nikakor pa ne “za vsak 
slučaj”. Opazovanje narave ali že reden sprehod skozi vinograd 
lahko vinogradniku, sadjarju ali vrtnarju prihrani marsikatero 
delo in strošek.

In za konec: v Pinusovem ključu in Cinkarninem katalogu je 
pravo bogastvo podatkov o varstvu rastlin in pripravkih, ki so zlasti 
Po zaslugi Pinusa in Cinkarne na voljo na našem trgu. Ti drago
ceni knjižici bi moral imeti pri roki vsakdo, ki se ukvarja s pride
lovanjem hrane in ki tako ali drugače posega v krhko ravnovesje 
narave. (Konec)

Inž. M. LEGAN

Odličen pripomoček
Ruth Podgornik Reš: Okenske 

in balkonske rastline
Vsak gojitelj s preizkušanjem in 

skrbnim opazovanjem pridobi iz
kušnje, veliko lažja pa bo ta pot in 
manj bo spodrsljajev na njej ob 
poznavanju številnih skrivnosti 
uspešnega gojenja, predstavljenih v 
knjigi Okenske in balkonske rast
line, ki jo je pred kratkim založilo 
podjetje Humko z Bleda. Avtorica 
Ruth Podgornik Reš, diplomirana 
inženirka kmetijstva, je poklicnim 
vrtnarjem in ljubiteljem cvetja že 
dobro znana po številnih strokovnih 
prispevkih v različnih revijah in na 
TV, predvsem pa smo jo spoznali na 
predavanjih po vsej Sloveniji, tudi 
na Dolenjskem. V knjigi je na pod
lagi svojih izkušenj z gojenjem teh 
rastlin v naših razmerah pa tudi na 
podlagi več tujih virov zbrala števil
ne napotke za uspešno gojenje 
okenskih in balkonskih rastlin.

Knjiga je doslej najobsežnejše 
domače delo s tega področja in je 
namenjena poklicnim vrtnarjem in 
ljubiteljskim gojiteljem. Obsega ce
lotno tehnologijo gojenja, v knjigi je 
predstavljen širok izbor rastlin (in 
njihov sortiment), ki uspevajo v 
naših razmerah in jih je mogoče 
kupiti pri naših vrtnarjih.

Ta izjemna knjiga je napisana 
pregledno, urejeno in razumljivo, 
tako da bralec zlaka najde, kar ga 
zanima. Obsega 204 strani je je 
opremljena s skoraj tristo prelepimi 
fotografijami, s številnimi nazorni
mi preglednicami in skicami.

mag. TANJA STRNIŠA

skih svetov in županov določati, 
kaj naj delajo kmetje. Od države 
terjamo le enotno politiko in da 
bo neposredno pomagala, mimo 
raznih institucij, ki se izgubijo kot 
megla,” je dejal Peternel in ome
nil, da je slišal, kako nekateri 
kmetje težko plačujejo prispevke 
za pokojnino.

Špitalar je menil, da bi občina 
morala bolj pritisniti na kmetijsko 
ministrstvo, da bi povečala razli
ko v ceni mleka in mesa med 
ravninskimi in gorsko-višinskimi 
kmeti, ki zdaj znaša le 5 do 6 od
stotkov. Mag. Marija Klopčič, ki 
je poprej predavala rejcem o de
javnikih, ki vplivajo na število so
matskih cleic v mleku, je pouda
rila, da je vse odvisno od politike, 
tudi od županov, in to ponazorila 
na primeru avstrijskih razmer.

P. P.

Vinska modrost
Magnolija izdala še neobjavljeno 

Trdinovo delo
LJUBLJANA - Po več kot sto 

letih, odkar je slovenski pisatelj 
Janez Trdina (1830-1905, in ne 
1906, kot pomotoma piše v knjigi) 
ponudil v objavo v obliki podlistka 
prva nadaljevanja svojega novega 
knjižnega dela Vinska modrost 
uredniku Ljubljanskega zvona 
Franu Levcu, je ljubljanska založba 
Magnolija te dni novost prvič izda
la v samostojni knjižni obliki. 
Gradivo zanjo je Trdina zbiral celo 
desetletje, po njegovi zamisli pa naj 
bi trdinovsko duhovito in pristno

NEKAJ MANJ ZNANIH:
• Če hodi kdo pogostoma v hram, 

je kazno, da ga ne pije sam.
Tri najboljše reči na svetu so: vin

ska kapljica, svinjska rebrca in žen
ska stegenca.
• Kdor se neče osvinjati, naj se ne 
meša med prasce in pijance.
• Pri vinu se ljubezen hitro razgori, 
hitro pogori.
• Pamet zapravi v krčmi le tisti, ki 

je že tako veliko nima.

prikazalo najznačilnejše značajske 
poteze Dolenjcev, bolj ali manj po
vezane z vinsko trto in vinom. 
Domiselno urejena knjiga, primer
na za darilo, ki jo bogatijo satirične 
ilustracije Hinka Smrekarja, vse
buje zgodovinske bajke in basni, 
vinske uganke, vinske pregovore, 
govorice in besede ter nekaj značil
nih dolenjskih vinskih pesmi. Pote
za založbe zasluži pozornost in po
hvalo. -n

Ohranjene stare 
sorte jablan
Plodovi na ogled

Naša dežela je že od ne
kdaj slovela po pridelovanju
kakovostnih jabolk, ki so jih
................................. ‘ vlaizvažali tudi v tujino. Prevla
dovali so travniški nasadi, 
drevesa so bila visoka, cep
ljena na semenjak. Z inten
zivno pridelavo so se takšni 
nasadi opuščali in zanemar
jali, prenekatere stare sorte 
so prepuščene izumiranju in 
pozabi, kar ni prav, ker s tem 
izgubljamo svojo identiteto. 
Država pa s svojimi zakoni, 
ki so ostali še od prejšnjega 
sistema, otežuje razmnože
vanje širokega izbora starih
sort, ki naj bi jih sadili za 
ohišnice in bio predelavo. 

Stare sorte jablan, z nekaj
izjemami, so bolj ali manj 
odrIporne proti boleznim in 
drugim dejavnikom. Pri sa
jenju starih sort je pomemb
no, na kakšno podlago je 
posamezna sorta cepljena. 
Pri nas v Krški vasi pri Breži
cah imamo na izbiro sadike 
starih in novejših sort jablan, 
cepljenih na različnih podla
gali. Tako imamo med dru
gim tudi beličnik, grafen- 
štajnc, voščenko, jakob lebel, 
goriško sevko, carjeviča, bo
bovec jp druge. Ker se doma
ča imena nekaterih sort jab
lan razlikujejo, imamo raz- 

vljene plodovstavljene plodove in barvne
fotografije. Več informacij o 

rib sorta!....................starin sortah lahko dobite na 
telefon 0608 59 108.

ANTON BAZNIK

V

Se malo teorije
Za primerjavo in pomoč pri 

vsakdanjem odločanju

Uvod

Možnost za nadaljevanje živ
ljenja se mora iz leta v leto 
povečevati. Potrebno je na 
mestu nastanka organske snovi 
zadržati dovolj energije, ki seje 
na določeni površini tal vezala 
v obliki ogljikovih spojin. S tem 
omogočimo nemoteno življenje 
mikroorganizmov v tleh, kar 
zagotavlja rodovitnost. Na splo
šno preveč govorimo o bilanci 
mineralnih snovi, kot da se ne 
zavedamo osnovne potrebe 
živih organizmov v tleh. Dejst
vo je, da je življenje v tleh 
popolnoma odvisno od zadost
nega dovajanja energije v obli
ki organske snovi. Tako je bilo 
že zdavnaj v preteklosti in to je 
vgrajeno v dedno osnovo. Ne
pogrešljivo je medsebojno so
delovanje asimilacije zmožno
sti rastlin in mikroorganizmov 
v tleh, ki zagotavljajo rastlinam 
primerno preskrbo z mineralni
mi snovmi.

Narave ne moremo spoznati 
do konca, v njenih najbolj zah
tevnih, prav gotovo pa odločil
nih podrobnostih. Zaradi tega 
jo skušajmo vsaj spoštovati. 
Zakonitosti življenja, ki so na
stajale pod vplivom različnih 
razmer, so vgrajene v dedno 
zasnovo živih organizmov. Hi
tre in obsežne spremembe raz
mer, ki ne ustrezajo dednim 
zahtevam, povzročajo motnje v

Ureja: dr, Julij Nemanič
presnovi, te pa privedejo do 
razvoja bolezni.

Osnovni splošni podatki
Za lažjo presojo potreb rast

line po hranilih, moramo poz
nati njeno sestavo: Velik delež 
predstavlja voda, razen pri se
menih, preostali del je suha 
snov oziroma sušina.

Listje različnih vrst in različ
nih starosti vsebuje 80 do 90 
odstotkov vode, sušina pa znaša 
10 do 20 odstotkov. Les (npr. 
dozorele rozge vinske trte) vse
buje od 45 do 55 odstotkov 
vode, sušine je od 45 do 55 od
stotkov. Jabolko vsebuje okoli 
84 odstotkov vode, sušina znaša 
okoli 16 odstotkov celotne teže. 
Mošt vsebuje praviloma 80 in 
več odstotkov vode, sušine je 
do 20 odstotkov. Seme žit vse
buje za razliko od zgoraj našte
tih le 14 odstotkov vode, sušina 
pa znaša 86 odstotkov.

Sušina je povprečno sestav
ljena iz sledečih elementov 
(izraženo v odstotkih):

Ogljika (C) je od 42 do 45, 
kisika (O) od 42 do 45, vodika 
(H) 7 odstotkov. Rastlina jih 
dobi iz zraka in vode, za kar je 
nujno potrebna toplota in svet
loba. Na vsakih 100 kg ogljika 
potrebuje rastlina 3,5 kg dušika 
(N), 2,1 kg kalija (K), 0,5 kg 
fosforja (P), in 0,3 kg žvepla 
(S). Skupna količina mineral
nih snovi v sušini je od 2 do 5 
odstotkov, v svežih delih pa od 
0,2 do 2 odstotka (odvisno 
predvsem od odstotka vode, ki 
je prisotna v sestavi).

(Nadaljevanje sledi) 
Inž. JOŽE MAUEV1C

SADIKE ZA VSAK OKUS - Prodajalna Rast v Krški vasi pri Brežicah, je 
ta čas zelo obiskana. Iz vse Dolenjske in Posavja pa tudi iz sosednje Hrvaške 
prihajajo kupci po sadike. Nudijo več kot petsto različnih vrst in sort, hkrati 
pa lastniki Baznikovi zagotavljajo, da so pri njih tudi cene ugodne. Se 
posebno veliko ljudi pride tiste dni, ko napovedo pestro izbiro trtnih sadik. 
To bo znova v soboto, 1. aprila. (Foto: M. Vesel)

helena MRZLiKAR gospodinjski kotiček
Sir v sožitju vseh okusov

Sir je živilo, ki vsebuje vse 
sestavine mleka v zgoščeni obli
ki. Zaradi visoke vsebnosti be
ljakovin in kalcija je nepogreš
ljivo živilo za odraščajočo mladi
no, saj ima na primer 100 g 
ementalca kar 920 mg kalcija. 
Odrasel človek ga potrebuje na 
dan povprečno 600 mg, vendar 
vsebuje sir poleg omenjenih še 
druge za telo neobhodno po
trebne hranilne snovi. Pri nas sir 
premalo vključujemo v vsako
dnevno prehrano in lahko trdi
mo, daje zapostavljen v primer
javi z mesom, čeprav je po izra
čunu 1 gram beljakovin v siru 
cenejši od enake količine belja
kovin v mesu.

Kadar imamo pred seboj siro
vo ploščo, poskusimo vedno vr
sto z milejšim okusom in nato se 
lotimo pikantnejših. Dobro je 
vedeti, da sirov nikoli ne servira
mo neposredno iz hladilnika ra
zen skute, ker razvije dobro aro
mo šele po dobri uri pri sobni 
temperaturi. K sirom sodi tudi 
ustrezen kruh, pijača in dodatki 
iz vrst sadja, zelenjave, raznih 
plodov, ki pa siru ne smejo spre
meniti osnovnega okusa. K pi- 
kantnejšim sirom bomo ponudili 
ržen, ajdov, koruzni in črni

pšenični kruh, za milejše okuse 
a bo primernejši beli pšenični 
ruh. Med sadjem bomo izbrali 

jabolka, hruške, grozdje, sveže in 
suhe slive, kivi, lešnike, orehe in 
mandeljne. Sirni okus pa bodo 
osvežile tudi redkvice, mlada 
čebula, sveža paprika, paradiž
nik, olive in gobice.

Napotki bodo dobrodošli tudi 
pri izbiri vina: k blagim okusom 
sira serviramo nežno rdeče ati 
belo vino, ki nima močne kisline 
in arome. Zelo dobra je poveza
nost okusov pikantnih sirov s 
plemenito plesnijo in suhih vrst 
vin. Tudi pivo se po okusu dobro 
ujame s siri. Pri nakupu se ne 
ozirajmo le na izgled, k,i ga ima 
sir pod steklom v vitrini! Če nis
mo dobri poznavalci sirov, po
vprašajmo po sestavi, vsebnosti 
maščobe, po dodatkih in pod.

Sir vedno kupimo za vnaprej 
določen namen uporabe, zato 
tudi obstojnosti v hladilniku ne 
smemo prezreti. Siri morajo 
dišati nekoliko sladkasto do pi
kantno, odvisno od vrste, saj zre
li siri lahko razvijejo pospešen in 
izrazit vonj, če niso pravilno 
skladiščeni. Kakovost pa pre
poznamo tudi po barvi sredice, 
skorje, otipu in pod.
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V svetu najbolj znan Slovenec
Vrsta prireditev v počastitev stoletnice rojstva pisatelja, prevajalca ter javnega in 

kulturnega delavca Louisa Adamiča - Okrogla miza v knjižnici

Kulturni trzaj 
industrijskega 

velikana
Velika in manjša podjetja, 

ki dajo kaj nase, grade svojo 
podobo in ugled tudi s kulturo 
oziroma s kulturnim dona
torstvom in mecenstvom. V 
razvitem svetu je že tako. Pa 
niti ni treba gledati preko plo
ta v širni beli svet, tudi na 
domačem dvorišču imamo lep 
primer, kako lahko podjetje 
gradi svoj ugled in podobo s 
kulturnimi prireditvami in 
mecenstvom: tovarna Krka je 
s svojima galerijama v Novem 
mestu in Ljubljani, s slikarski
mi kolonijami, s pevskim 
zborom, dejavnim kulturno- 
umetniškim društvom in še 
marsičim posnemanja vreden 
zgled.

Drugi novomeški industrij
ski velikan tovarna Revoz dos
lej ni kazal, da bi bil kaj prida 
kulturno živ ali da bi si na ta 
sodoben način prizadeval za 
svoj ugled, kar bi kdo morda 
lahkoverno pričakoval od 
podjetja, v katerem ima velik 
delež Francija, evropska kul
turna velesila. Minuli teden se 
je ob dvajsetletnici svojega 
pevskega zbora in kulturnega 
društva Revoz le zganil in v 
Novem mestu smo imeli Revo
zov teden kulture. Pustimo ob 
strani, da se je ob siceršnji 
moči podjetja pokazal njegov 
ne prav visok kulturni naboj, 
pomembnejše je, da se je Re
voz končno le začel vpisovati 
v zavest okolja tudi kot kulturi 
prijaznejše podjetje. Zato velja 
pozdraviti Revozov teden kul
ture z željo, da prvi ne bi bil 
tudi zadnji in da bi bil ta teden 
znamenje kulturnega prebu
jenja industrijskega velikana, 
ne le enkraten trzaj.

MILAN MARKELJ

GROSUPLJE - V grosupeljski občini, kjer v kraju Spodnje BJato stoji 
(in žalostno propada) rojstna hiša Louisa Adamiča, so s številnimi 
prireditvami počastili stoletnico rojstva tega na tujem gotovo najbolj 
poznanega pisatelja slovenskega rodu, “največjega v Evropi rojenega 
Američana svojega časa”, kot ga označujejo poznavalci. Osrednja pri
reditev je bila v ponedeljek, 23. marca, zvečer v avli grosupeljske osnov
ne šole, ki nosi ime po velikem rojaku, slavnostni govornik na prire
ditvi pa je bil Mitja Čander.

Tega dne je bil dopoldne v os
novni šoli še kulturni dan, posve
čen pisateljevi stoletnici, v kul
turnem domu pa srečanje mladih 
novinarjev in literarnih ustvarjal
cev. Prireditve so se začele že 
nekaj dni prej v petek, 30. marca, 
s koncertom pihalnega orkestra 
glasbene šole in nagovorom župa
na Rudolfa Rometa ter z večerno 
okroglo mizo v grosupeljski knjiž
nici, ki so se je udeležili prof. Mi
hael Glavan, vodja rokopisne 
zbirke NUK, dr. Janja Žitnik iz

Inštituta za slovensko izseljenst
vo, dr. France Adamič, pisateljev 
brat, in igralec Andrej Kurent, 
pisateljev nečak, ki je povezoval 
niti pogovora o znamenitem Gro
supeljčanu in prebral odlomek iz 
Adamičevega pisma njegovi ma
teri in še ne prevedene proze.

Na okrogli mizi je prof. Glavan, 
govoril o Louisu Adamiču kot 
izjemnem človeku slovenskega 
rodu, kot vplivni javni osebnosti 
in pisatelju. Osnovne Adamičeve 
značilnosti so bile zvestoba nače-

VELIKO ZANIMANJE ZA SLA VNEGA ROJAKA - O Louisu Adamiču 
so v nabito polni grosupeljski knjižnici govorili (na slike z leve proti desni) 
prof. Mihael Glavan, dr. Janja Žitnik in igralec Andrej Kurent, oglasili pa 
so se še drugi. (Foto: MiMj

Slike iz Zajčje dobrave
Pregled likovnega bogastva, ki je nastalo na treh bienalnih 

ekstemporih v ljubljanskem predmestju

NOVO MESTO - V predaval
nici Dolenjskega muzeja so minu
li petek, 20. marca, zvečer odprli 
likovno razstavo del, ki so nasta
la na treh ekstemporih v krajin
skem parku Zajčja dobrava v 
vzhodnem ljubljanskem pred
mestju. O ekstemporih in kraju, 
kjer potekajo, je govorila pobud
nica in organizatorka teh priredi
tev Jožica Vreči, v kulturnem pro
gramu pa so nastopili učenci os
novne šole Zadobrova.

ekstempora, dodana pa so še dela 
s prejšnjih dveh. Razstava bo 
odprta do srede aprila.

Ambient Ovum
Zagrebška umetnica v 

Galeriji Krško

ROŽICE IZ 
DOMAČEGA VRTA

ČATEŽ - Območna obrtna zbor
nica Brežice in Foto-video klub 
Brežice sta v počastitev materin
skega dne pripravili razstavo fo
tografij Oskarja Gerjeviča Rožice iz 
domačega vrta, ki so jo odprli vče
raj, 25. marca, v avli hotela Zdravi
lišče v Termah Čatež. V kulturnem 
programu so nastopili učenci osnov
ne šole Cerklje.

Ekstempori Zajčja dobrava, ki 
jih bienalno prireja tamkajšnje 
turistično društvo od leta 1993, se 
od številnih tovrstnih prireditev v 
Sloveniji ločijo po tem, da na njih 
sodelujejo le uveljavljeni likovni 
ustvarjalci. Doslej je v Zajčji do
bravi ustvarjalo 27 akademskih 
slikarjev iz Ljubljane, Radomelj, 
Rakitne, Brezovice, Izlak, Trbo
velj, Pirana, Vipave, Škofje Loke 
in Žagreba. Na novomeški razsta
vi so predstavljena dela lanskega

v

Švigajoče skejtrske sence
Prva samostojna razstava novomeškega fotografa 
Tomaža Grdina - Cikel Ravnotežje v galeriji Luna

NOVO MESTO - V galeriji 
Luna je od minulega četrtka na 
ogled razstava fotografij mla
dega novomeškega fotografa 
Tomaža Grdina, ki se z enajsti
mi fotografijami obsežnejšega 
cikla Ravnotežje prvikrat pred
stavlja javnosti. Doslej je raz
stavljal le v okviru šole oziroma 
dijaškega doma Bežigrad v 
Ljubljani, kjer prebiva v času 
šolanja na srednji gradbeni šoli 
in deluje kot mentor fotograf
skega krožka.

S fotografijo se intenzivneje 
ukvarja štiri leta, srečanje z njo 
pa je bilo bolj naključno, saj se 
mu je zanimivi in čudoviti svet 
fotografije odprl, ko je za temo 
svojega govornega nastopa v 
razredu izbral zgodovino fo
tografije. Snov ga je pritegnila 
in začel se je praktično uk
varjati s fotografijo, hkrati pa se 
je zavzeto izobraževal, prebiral 
knjige in revije, se pogovarjal z 
znanimi slovenskimi fotografi, 
da bi tako kar največ zvedel o 
skrivnostih te umetnosti. Da 
mu je uspelo odpreti vrata v 
ustvarjalno fotografijo, doka
zuje s svojo prvo razstavo in cik-

Tomaž Grdin ob eni od svojih fo
tografij, ki jih jeza razstavo pripel 
kar na polomljene rolke.

lom Ravnotežje. Gre za črno- 
bele posnetke skejterjev v mest
nem okolju. Grdin jih lovi v 
širokokotni objektiv z daljšimi 
ekspozicijami, ki skejterjev ne 
izrisujejo ostro, kar v posnetkih 
ohranja vtis gibanja, hkrati pa 
skejterje lovi v nenavadnih 
položajih, ko jim ni videti roke, 
glave ali so kako drugače vide
ti kot pohabljena bitja. In za še 
nadaljnjo podkrepitev njihove 
človeške izgubljenosti, ko so 
zgolj in samo skejtanje po me
stu, jih na film zapisuje kot 
sence brez obraza.

M. MARKEIJ

KRŠKO - V galerijskem pro
storu cerkve sv. Duha je Kulturno 
društvo Popek pripravilo likovno 
razstavo zagrebške akademske 
slikarke Ksenije Turčič. Gre za 
avtorico, ki jo uvrščajo v tok post
modernega eksperimentalnega 
likovnega ustvarjanjaje. Kmalu 
po končanem študiju na Akade
miji likovnih umetnosti v Zagre
bu je namreč začela opuščati sli
ko in se posvetila postavitvam am- 
bientov, celovitemu obravnavanju 
tako razstavljenih predmetov kot 
prostora samega. Svoje razstave 
načrtuje namensko prav za dolo
čen prostor. Tako je za razstavo v 
Galeriji Krško oblikovala ambi
ent Ovum, povezala pa ga je z 
grafično delavnico, posvečeno 
slavnemu Krčanu Janezu Vajkar- 
du Valvasorju. Razstava bo odpr
ta do konca meseca.

PREDAVANJE 
IN RAZSTAVA

NOVO MESTO - Prihodnjo sre
do, 1. aprila, bo ob 18. uri v Dolenj
skem muzeju Hrvaško kulturno 
združenje priredilo tradicionalno 
tribuno s predavanjem, na katerem 
bo predsednik Matice Hrvatske 
Stjepan Sušič govoril o tej ustanovi 
in hrvaški knjigi. Dve uri poprej pa 
bodo odprli še razstavo knjig, ki jih 
je izdala Matica Hrvatska.

RAZSTAVA UČENKE 
KATJE MARKOVIČ

NOVO MESTO - V Šolskem 
centru so v torek, 24. marca, dopol
dne odprli razstavo likovnih del 
učenke srednje gradbene šole Katje 
Markovič iz Novega mesta.

GLASBENI VRTEC SE 
PREDSTAVI

NOVO MESTO - D;yies 26.
marca, se bodo ob 17. uri v grmski 
osnovni šoli v okviru meseca druži
ne predstavili svojim staršem in os
talim bližnjim sorodnikom otroci, ki 
obiskujejo Rauchov glasbeni vrtec. 
Zapeli bodo, zaplesali in zaigrali na 
različne inštrumente ter tako poka
zali, česa vsega so se naučili.

lom demokracije in svobode, 
svetovljanstvo, etična in socialna 
občutljivost, resnicoljubnost in 
sposobnost ugledanja bistva do
gajanj. V svojem času je bil tako 
ugledna in znana osebnost v ame
riškem javnem življenju, da so 
zanj vedeli tako rekoč vsi, ta vpliv 
in svoje pisanje pa je znal izkori
stiti tudi v prid slovenske in 
drugih izseljenskih skupnosti ter 
med vojno v prid osvobodilnemu 
gibanju v Jugoslaviji. Glavan je 
posebej opozoril, da je Adamič 
pri nas vse premalo poznan, pre
malo njegovih del se tiska, preva
ja in bere. Dr. Žitnikova je govo
rila o svojem študijskem odkri
vanju Adamiča in potrdila njego
vo izrazito demokratično usmer
jenost ter zvestobo svojemu pre
pričanju in resnici, zaradi česar je 
prihajal v spore z okoljem, in to 
ne samo v Ameriki kot levo us
merjen publicist v času McCar- 
thyjevega lova na čarovnice, am
pak tudi v stari domovini kot 
nasprotnik diktature, predvojne 
in povojne. Vprašanja iz občin
stva so spodbudila razmišljanja 
dr. Adamiča o usodi propadajoče 
Adamičeve rojstne hiše (med 
pobudami je tudi njena preuredi
tev v izseljenski muzej) ter o tem, 
kako spremeniti odnos do ve
likega rojaka, ki ga vse premalo 
poznamo in cenimo. Kot zaklju
ček okrogle mize se je zjedrila 
možna rešitev, da se namreč spod
budi ustanovitev fonda, kjer bi se 
zbiral denar za različne dejavno
sti, katerih namen bi bil postaviti 
Adamiča na njega vredno mesto. 
S prevodom nekaterih doslej še 
neprevednih knjig, ki jih priprav
lja založba Mondena, in odprtjem 
spominske sobe v Adamičevi 
rojstni hiši so zastavljeni že prvi

k°raki' M. MARKELJ

SREČANJE PLESNIH SKUPIN - V krškem domu kulture se je na prd 
pomladni dan zvečer zbralo preko 150 mladih plesnih navdušencev it 
navdušenk (predvsem seveda slednjih, saj je bilo plesalcev le za vzorec) E 
Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Sedemnajst plesnih skupin, ki gojijo 
sodobni ples v Brestanici, Kostanjevici, Metliki, Novem mestu, Šentjerneju 
in na Raki, je pokazalo, kaj so se v letu dni od zadnje take predstavitvi 
naučile. Prireditev je prijetno povezovala Bernarda Žam. Na sliki: mlad
inska plesna skupina Harlekin iz Kostanjevice je nastopila z zanimivo 
koreografijo Lucije Kuntarič. (Foto: M. Markelj)

Ženske razveselile ženske
Pet šentviških likovnic v mesecu žensk pripravilo razstavo 

svojih del - Poezija in proza Angelce Voden

DVOJE PREDAVANJ
NOVO MESTO - V Dolenjskem 

muzeju so minuli teden pripravili 
dvoje zanimivih predavanj. V torek 
je dr. Janez Dular, predstojnik 
arheološkega inštituta ZRC SAZU 
v Ljubljani, predaval o življenju v 
starejši železni dobi na sončni stra
ni Alp s poudarkom na Dolenjski, v 
sredo pa je Zgodovinsko društvo 
Novo mesto v sodelovanju z muze
jem pripravilo predavanje mag. 
zgodovine Borisa Golca o butalstvu 
spodnjekranjske purgarije v pre- 
drazsvetljenski dobi.

ŠENTVID PRI STIČNI - Ob 
prazniku mater, žena in deklet je 
KD likovnikov Ferda Vesela v 
petek, 20. marca, v kulturnem 
domu pripravilo prireditev, zani
mivo predvsem za ljubitelje likov
ne in glasbene umetnosti. Pet 
članic društva, likovnih samorast- 
nic: Angelca Voden, Gordana Ve
sel, Saška Sadar, Brigita Osredkar 
in Lidija Kološa so razstavile svo
ja dela, ki so zelo različna - od risb 
s svinčnikom, ogljem, slik v oljni 
tehniki ali akvarelu do prelepih 
vitražev in svetil. “Zenske se nam 
tokrat predstavljajo nekoliko 
drugače, z deli, ki nastajajo v nji
hovem prostem času, ko so vsa 
nujna opravila v službi in doma 
narejena, kar moramo še posebej 
ceniti,” je ob razstavi dejal vodi
telj program Gorazd Hočevar. 
Razstavo je odprl predsednik KS 
Jaka Sever.

Na kulturnem večeru so Nataša 
Dežman, Dragica Novak in Go
razd Hočevar prvič predstavili 
pesmi in prozo ene izmed razstav
ljajočih likovnic - Angelce Voden.

Dve desetletji zbora Lisce
Na jubilejnem koncertu v Sevnici podelili Gallusove 
značke ter druga priznanja - Pevovodja Stane Peček

SEVNICA - Preteklo soboto je 
mešani pevski zbor Lisce pripravil 
v kulturni dvorani sevniškega 
gasilskega doma slavnostni kon
cert ob 20-letnici. Povezoval gaje 
povezoval Pavle Ocepek. Pevci so 
prejeli iz rok predsednika ZKD 
Sevnica Jožeta Novaka bronaste 
in srebrne Gallusove značke, Ja
nez Traven pa zlato. Več pevcev je 
dobilo priznanja za 20 letno pre
pevanje. Pevcem so čestitali šte
vilni drugi pevski zbori in posa
mezniki.

V največjem sevniškem podjet-

POT DO SRCA
KRŠKO - Danes, 26. marca, bo 

ob 18. uri v Valvasorjevi knjižnici 
predstavitev knjige Pot do srca av
torice Milene Plut Podvršič. Z njo se 
bo pogovarjal direktor knjižnice 
Jožeta Mazovca iz Ljubljane.

POJE ŽE 20 LET - Pevci so še 
danes hvaležni Jožetu Pfeiferju, ki 
je bil zborovodja vse do 10. oblet
nice. Zbor sta nato vodila Roma
na Pernovšek in Franci Leben, leta 
1991 pa ga je prevzel zborovodja 
Stane Peček (na posnetku prejema 
darilo iz rok predsednice zbora 
Anice Demač). Kot korepetitorka 
mu pomaga njegova soproga Duša. 
(Foto: P. Perc)

Očitno je dobra opazovalka nara
ve in ljudi okoli sebe, in kot pravi 
sama, udarce usode blaži s sliko in 
pesmijo. Prijeten večer so v polni 
dvorani ustvarili tudi mladi glas
beniki, učenci glasbene šole Ivan
čna Gorica, nezanemarljiv del pa 
so prispevale še članice ivanškega 
društva podeželskih žena in pla
ninsko društvo Šentvid pri Stični.

L. MURN

STOPAR V ROVINJU
ROVINJ - V cerkvi sv. Nikole so 

v nedeljo, 22. marca, odprli veliko 
razstavo umetniških izdelkov Rovi
njska pomlad, na kateri sodeluje 48

LIKOVNICE OB MATERIN
SKEM DNEVU - Ker v mesecu 
marcu ženske praznujejo kar dva
krat, so se v Šentvidu domiselno 
odločili, da bodo tokrat razstavljale 
le likovnice (v sredini je Angelca 
Voden). (Foto: L. M.)

likovnikov iz Hrvaške in tujine, med 
njimi sta tudi dva slovenska umetni
ka, Rudi Stopar iz Sevnice in Janez 
Suhadolc iz Ljubljane.

ju Lisci so ob moralni spodbudi 
sindikata pred 20 leti ustanovili 
mešani pevski zbor. Prve vaje so 
privabile kar 52 pevk in pevcev, 
po dveh desetletjih jih v zboru 
prepeva 36. V teh letih je imel 
zbor kar 1850 vaj in 130 javnih 
nastopov, prvega prav v matični 
tovarni, in sicer ob dnevu žena. 
Zbor se je doslej udeležil vseh 
občinskih in posavskih revij. 
Sodeloval je že s številnimi pev
skimi zbori, denimo iz Metlike, 
Šentjerneja, Šentvida pri Stični, 
Roža na Koroškem, Cerknega in 
z drugimi. Liščani zadnje deset
letje niso rfiti enkrat umanjkali na 
pevskem taboru v Šentvidu pri 
Stični, kamor so zahajali že po
prej.

P. PERC

Kakovosten nastop
Peti koncert krških 

simfonikov
KRŠKO - Dirigent Drago 

Gorišek in Simfonični orke
ster Glasbene šole sta v kul
turnem domu pripravila že 
peti celovečerni koncert, 
novo naštudiran in svež, pa 
tudi kakovosten in preprič
ljiv. Gorišek zna kot umetni
ški vodja pripraviti mlade 
glasbenike za najvišje dosež
ke z disciplino in umetniško 
zahtevnostjo, zato orkester 
že dosega visoka, tudi med
narodna priznanja. Zadnji 
koncert je izžareval v gibki 
orkestralni igri s pretehtanim 
sporedom s tiste poustvarjal
ne gredice, ki je lahko s svo
jim cvetjem pokazala celoten 
spekter barv simfoničnega 
orkestra. V prvem delu smo 
poslušali klasična dela Jo
sepha Haydna, Anteja Grgi- 
na, Jana Šibeliusa in Gusta
va Holsta, po odmoru pa nič 
manj resna dela uspešnih 
priredb filmske glasbe Ro
berta Smitha, Harolda Arle- 
na, Johna Robinsa in Johna 
NVilliamsa, v dodatku pa še 
simfonično rapsodijo glasbe
nih uspešnic Henryja Man
cinija. Poslušalci niso štedili 
s priznanjem, kar bo ned
vomno spodbuda za uspešno 
nadaljevanje dela in klic k 
novim dosežkom.

B. U.

AJDIN LETNI KONCERT
OREHOVICA - Mešani pevski 

zbor Ajda priredi v soboto, 28. mar
ca, ob 20. uri v Kulturnem domu 
letni koncert, na katerem bodo kot 
gostje nastopili učenci orehovške 
osnovne šole, ženski pevski zbor 
Turističnega društva Ratež, mezzo
sopranistki Branka Frančič in Rebe
ka Matičevič ter pianist Rok Men
cin.

KONCERT
SAKSOFONISTOV

TREBNJE - Minuli petek, 20. 
marca, zvečer je tukajšnja glasbena 
šola pripravila v predavalnici os
novne šole zanimiv koncert, na kat
erem so se predstavili saksofonisti 
Tadej Bregar, Luka Loštrek in Pri
mož Flajšman iz razreda prof. Mat
jaža Drevenška. Na klavirju jih je 
spremljal prof. Zoltan Peter.
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POTA 
IN ST*

Vsako leto več “že pijanih”
Porazni rezultati ankete o zasvojenosti kočevskih otrok z nikotinom, alkoholom in 

mamili - Problem je predvsem alkohol, šolarjem pa so lahko dostopna tudi mamila

dežurni
poročajo
t
f*
5 ZAŽGAL TOVORNJAK - Med 

15. in 19. marcem je nekdo na 
travniku pri Šmalčji vasi zažgal to- 
yorni avtomobil, ki gaje imel A. H. 
k Smalčje vasi za prevoz čebel. To- 

i yornjak je v celoti zgorel, škode pa 
je za 300 tisočakov.

I VLOM V HIŠO -19. marca zve
čer je neznan nepridiprav v Gotni 
vasi vlomil v stanovanjsko hišo, last 
F- L., po sobah premetal stvari ter 

• ukradel devize, zlatnino in spomin- 
i ski zlatnik. Lastnika je oškodoval za 
l 150 tisoč tolarjev.

\ OROŽJE BREZ DOVOLJE
NJA - 20. marca so krški policisti 19- 

^ letni J. G. iz Premagovc zasegli lov
sko orožje, ker zanj ni imela ustrez- 

1 nih dovoljenj, in sicer lovsko puško 
CZ, kal. 7x64, in lovsko puško Ham- 

I merles, kal. 16/16.

Poleti bo vaja 
o nevarnosti 

klora iz Krškega
Kako ravnati ob nesreči

KRŠKO - Prebivalci krške občine 
so zaskrbljeni zaradi klora, ki sprav
lja v nevarnost okolico tovarne in 
tudi vse kraje, koder se ta nevarna 
snov prevaža. Čeprav naj bi po zad
njem predlogu ekološke sanacije 
tovarne okrog leta 2000 v Krškem 
Povsem ukinili beljenje celuloze s 
klorom, pa dotlej nevarnost ostaja.

Zato občane zanima, kako novi 
lastnik 1CEC Videm skrbi za var
nost pri delu s klorom, pri njegovem 
prevozu in kako je poskrbljeno za 
izobraževanje prebivalstva za pri
mer nesreče s klorom. V Krškem in 
širši okolici je bilo že precej vaj za 
Primer nesreče v jedrski elektrarni, 
v zvezi s klorom, ki mestu in okolici 
grozi že 40 let, pa vaj ni.

Kot je povedal Marko Šauta, vod
ja civilne zaščite v tovarni, je civilna 
zaščita skupaj s poklicnimi gasilci že 
izvedla akcijo “Klor v tovarni”, za 
javnost pa je bolj zanimivo, da 
republiški štab za civilno zaščito 
Pripravlja za konec letošnjega polet
ja republiško vajo v zvezi z nevar
nostjo klora iz Krškega, o tem pa 
bodo občani pravočasno obveščeni.

B. D. G.

KOČEVJE - Rezultati pred nedavnim opravljene anonimne ankete 
med učenci višjih razredov osnovnih in nižjih razredov srednjih šol 
na Kočevskem o zasvojenosti z nikotinom, alkoholom in mamili, so pre
senetili tako pristojne strokovne službe kot tudi šolnike in starše 
kočevskih osnovnošolcev in dijakov: odstotek zasvojenosti učencev z 
nikotinom je manjši, kot so pričakovali, zasvojenost z mamili večja, 
že kar skrb pa vzbuja zasvojenost kočevskih otrok z alkoholom!

V anketi, opravljeni po preda
vanju o zasvojenosti z nikotinom, 
alkoholom in mamili, ki ga je po 
nekajletnem premoru ponovno 
pripravil občinski odbor Rdečega 
križa, je sodelovalo 423 učencev 
sedmih in osmih razredov kočev
skih osnovnih šol, 84 dijakov prve
ga letnika Gimnazije in 117 dija
kov Srednje šole Kočevje.

Na vprašanje, ali so že kdaj 
poskusili kakšno mamilo, je 85 
odst. učencev sedmih razredov 
odgovorilo, da ne. Devet odstot-

GOVORIMO 
O DROGAH

Pri Reprostudiu S je pred 
kratkim izšla knjižica dr. 
Dušana Nolimala, nacional
nega koordinatorja SZO za 
programe droge pri Inštitutu 
za varovanje zdravja RS, Go
vorimo o drogah - Temeljna 
dejstva, ki ponuja osnovne 
informacije in sodobna spo
znanja o alkoholu, tobaku in 
drugih drogah. Dodana so 
tudi poglavja o aidsu, nujnih 
ukrepih pri predoziranju 
drog ter seznam ustanov, 
kjer lahko dobite dodatne 
informacije ali se k njim 
obrnete po pomoč. Knjižica 
je sicer namenjena predvsem 
šolam, vendar je glede na vse 
bolj perečo problematiko za
svojenosti pravzaprav nepo
grešljiv pripomoček za vse, ki 
se borijo proti drogam in ki 
bi želeli izvedeti več o njih.

Če bi že veljal nov zakon, 
bi bili že brez izpita

v

Zenska s 3,38 promila
Na območju UNZ Krško je bilo v 

prvih dveh mesecih za 16 odstotkov 
manj prometnih nesreč kot v ena
kem obdobju lani, vendar je zaskrb
ljujoč podatek kar o 80-odstotnem 
porastu števila prometnih nesreč z 
udeležbo vinjenih voznikov, saj je 
bilo vinjenih kar petina vseh povzro
čiteljev nesreč, medtem ko repub
liško povprečje znaša 12 odstotkov.

Prav zaradi tega je bila sredi mar
ca tridnevna akcija “Natakar, taksi, 
prosim!”. Čeprav je bila akcija 
napovedana v sredstvih javnega 
obveščanja, so rezultati zaskrbljujo
či. Od 600 ustavljenih voznikov so 
jih z alkotestom preizkusili tretjino, 
med njimi je bilo 43 voznikov pod 
vplivom alkohola. Povprečna stop
nja alkoholiziranosti je bila 1,19 
promila alkohola, na prvem mestu 
pa je bila voznica osebnega avta, ki 
je 13. marca napihala kar 3,38 
promila alkohola.

T. G.

SKORAJ ZA MILIJON 
ŠKODE

NOVO MESTO - V nedeljo, 
22. marca, ponoči je nekdo v pod
hodu pred lokalom Harley, ki je 
v pritličju avtobusne postaje v 
Novem mestu, ukradel 24 doza- 
torjev za pijačo na aluminijastih 
nosilcih in pipo za točenje piva. 
Lastnik lokala M. B. z Male Cika- 
ve je bil tako oškodovan za okoli 
940 tisočakov.

Kostanjevica v objemu
UMAZANIJE - Kdor obišče Kostan
jevico, biser Dolenjske, kakor pravi
jo temu kraju, ima kaj videti, ne le 
kulturne in naravne znamenitosti, ki 
*o mestu v ponos. V samem centru 
>nesta, ob vstopu na otok iz šeni- 
jernejske smeri, je most zbirališče 
vsemogočih odpadkov, celo štedilnik 
se najde med njimi. (Foto: T. G.)

Z WD*JEM PO GLAVI
BRESTANICA - Prejšnji 

četrtek zvečer sta se na dvo
rišču stanovanjske hiše v 
Brestanici sprla dva sodelav
ca: 33-letni S. C. in 37-letni 
K. S. S. C. je kolegu grozil z 
železno palico, K. S. pa je 
zato vzel v roko dozo WD 40 
in ga udaril po glavi. Poško
dovani S. C. je odšel v zdrav
stveni dom v Krško, kjer so 
ugotovili hude poškodbe 
glave, zaradi katerih je bil 
odpeljan v Klinični center v 
Ljubljani.

kov jih je enkrat že poskusilo tra
vo, joint, hašiš, gandži ali skunk, 
dva odstotka dvakrat, štirje pa že 
večkrat. Podobno je tudi v osmih 
razredih, kjer 86 odstotkov anke
tiranih mamila še ni poskusilo, 
sedem odstotkov učencev ga je 
poskusilo enkrat, trije dvakrat in 
štirje odstotki večkrat. Med gim
nazijci je tistih, ki mamil še niso 
poskusili, že nekoliko manj, saj jih 
je le 79 odstotkov, višji pa je od-

VOZNIK IN SOPOTNIK 
HUDO RANJENA

ŽUŽEMBERK - V petek, 20. 
marca, ob pol treh popoldne je 
32-letni M. M.viz Podlipe vozil 
osebni avto od Žužemberka pro
ti Dvoru. Pri Žužemberku je v 
križišču s stransko cesto za Sadi- 
njo vas zavil v levo, takrat pa je 
nasproti pripeljal 40-letni D. N. iz 
Žužemberka, ki je zaviral in se 
umikal, a -trčenja ni mogel pre
prečiti. V nesreči sta se hudo 
poškodovala M. M. in njegov 43- 
letni sopotnik A. G. iz Podlipe. M. 
M. je vozil pod vplivom alkohola, 
saj je napihal kar 2,8 promila 
alkohola.

Z UKRADENIM AVTOM 
V DREVO

ŠENTJERNEJ - V četrtek, 19. 
marca, ob 12. uri je 21 -letni G. A. 
iz Velikih Vodenic pri Kostanjevi
ci v Šentjerneju na parkirišču opa
zil odklenjeno stoenko, v njej pa 
so bili tudi ključi. Nič lažjega torej 
- sedel je v avto in se odpeljal proti 
Dobravi pri Škocjanu. Pri Rojah 
je vozil po levi strani vozišča in 
trčil v drevo ob cesti ter se nato še 
prevrnil na bok. Policisti so ugo
tovili, da je vozil v času prepove
di vožnje vozil B-kategorije in 
pod vplivom alkohola, saj je napi
hal 2,05 promila. Zoper mladeni
ča so napisali kazensko ovadbo.

stotek tistih, ki so mamila posku
sili že večkrat, saj je takšnih kar 15 
odstotkov. Še bolj porazni so po
datki za dijake Srednje šole, saj

* Učencem so mamila lahko do
stopna, saj so glavni razpečevalci 
njihovi sošolci, vse pa je prese
netil predvsem podatek o zasvo
jenosti učencev in dijakov z alko
holom. Med učenci sedmih razre
dov jih je namreč že bilo pijanih 
34 odstotkov, v osmih razredih 37 
odstotkov, med gimnazijci 48 od
stotkov in med dijaki Srednje šole 
kar 66 odstotkov. Med slednjimi 
je tudi najbolj razširjeno kajenje.

mamila še ni poskusilo le 55 od
stotkov anketiranih, kar 30 od
stotkov pa ga je že večkrat.

M. LESKOVŠEK-SVETE

ZAPRL JI JE POT
BRESTANICA - V soboto, 22. 

marca, ob pol enih popoldne je 
39-letni Dušan Stopar iz Veniš 
vozil osebni avto po regionalni 
cesti od Senovega proti Krškemu. 
V Brestanici je zapeljal na nas
protni pas, takrat pa je nasproti 
pripeljala 20-letna Tanja Zupan iz 
Brestanice. Vozili sta trčili, v 
nesreči pa sta se Zupanova in 
njen sopotnik 20-letni Damjan H. 
iz Krškega hudo poškodovala. 
Stoparje napihal kar 3,45 promi
la alkohola. '

Rekord: 3,41 promila
Na naših cestah vse 

več opitih

NOVO MESTO - Policisti 
Uprave za notranje zadeve 
Novo mesto so imeli minule 
dni veliko opraviti z zelo pi
janimi vozniki. Tokratni re
korder je bil 40-letni T K. iz 
Semiča, ki so ga možje v 
modrem v Stranski vasi pri 
Semiču ustavili v torek po
poldne. Policisti so takoj 
ugotovili prisotnost maliga- 
nov, to pa je potrdil tudi 
alkotest, ki je pokazal kar 
3,41 promila alkohola. Daje 
bila mera polna, je možak 
vozil v času, ko je že imel 
vozno prepoved. Randi s 
sodnikom za prekrške zago
tovljen!

45-letni J. D. iz Tribuč je 
dan kasneje, prav tako po
poldne, napihal 2,32 promi
la, 26-letni E. J. z Otočca pa 
ob pol štirih ponoči 2,22 
promila alkohola. Za sled
njega se je izkazalo celo, da 
sploh še nima opravljenega 
vozniškega izpita. Na podob
nega tička so policisti naleteli 
tudi v ponedeljek nekaj čez 
eno ponoči: 21-letni B. S. iz 
Trebnjega je napihal 2,18 
promila alkohola, in to v ča
su, ko sploh ne bi smel vozi
ti, ker ima prepoved vožnje. 
Bo tokrat kazen sodnika za 
prekrške učinkovitejša?

T. G.

ZARADI
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MILIJONOV ŠKODE?
KRŠKO - V nedeljo, 22. 

marca, dopoldne je zagorelo 
v stanovanjski hiši 48-Ietne- 
ga J. M. iz Krškega. Požar se 
je razvil iz omare v kuhinji, 
kjer je bil tudi televizijski 
sprejemnik, ogenj pa se je 
razširil še v hodnik in delno 
tudi v ostale prostore.. Po 
prvih ocenah je škode kar za
10 milijonov tolarjev.

VLOMILCA
PRESENETIL LASTNIK

PETELINJEK - V četrtek, 19. 
marca, zvečer je nekdo v Peteli- 
njeku vlomil v stanovanjsko hišo, 
ki je last J. K., premetal sobe in 
ukradel nekaj deviz. Ko je bil 
neznanec še v hiši, sta prišla do
mov oškodovanec in žena, zato je 
nepridiprav skočil kar čez bal
kon, ki je meter in pol od tal, ter 
pobegnil proti gozdu. Lastniku je 
povzročil za okoli 15 tisoč tolar
jev škode. Uprava za notranje 
zadeve Novo mesto ob tem pri
meru ponovno opozarja občane, 
naj, če opazijo v bližini domov 
sumljivo osebo, o tem obvestijo 
policiste.

po dolenjski 
deželi

• Prejšnji torek si je 26-let
ni D. H. iz Hudej zaželel 
pijače, zato se je odpravil v 
gostinski lokal v Račje selo. 
Ker je očitno predtem že pil 
alkohol, mu natakarica nje
govim željam po novi pijači 
ni hotela ustreči. To je mlade
niča tako razjezilo, da je začel 
vpiti. Natakarici je grozil, da 
jo bo pretepel, krepko udaril 
enega gosta, ga prijel za oble
ko in ga izvlekel iz lokala. 
Nato je stopil za točilni pult, 
vzel pijačo in z njo zalil rože, 
za nameček pa je s stolom 
razbijal po pultu. Ko je za
pustil lokal, je dejal, da gre po 
pomoč. Njegove grožnje so se 
uresničile, saj se je vrnil s pri
jatelji, ki pa so bili bolj umir
jeni od svojega voditelja. Taje 
še naprej sproščal alkoholne 
hlape, se znesel nad natakari
co in jo udaril. Na srečo so 
kmalu prišli policisti, fanta 
obvladali in ga odpeljali na 
treznjenje. Zagovarjal se bo 
pred sodnikom za prekrške.
• Ta ponedeljek se je nad
ležnega gosta otepala tudi 
natakarica v lokalu Mestne
ga rekreacijskega parka pri sv. 
Roku. V lokal je namreč 
prišel 36-letni V. M. iz okolice 
Novega mesta in od nataka
rice zahteval pijačo. Ta mu ni 
hotela postreči in mu razlo
žila, da lokal zapirajo. Ker ji 
je grozil in iz gostilne ni in ni 
hotel oditi, je poklicala var
nostnike podjetja G 7. 
Mladenič je pokazal zobe 
tudi tem, kasneje pa še poli
cistom, vendar so bili ti moč
nejši in so ga odpeljali na 
policijsko postajo, kjer je 
preživel ostanek noči.

• Kdor preveč dokazuje, ne do
kaže ničesar. \

• Če hočete uspeti v družbi, ubijte 
svojo vest. (Mirbeau)

• Vsi razen mene hodijo riterfško. 
(Manojlovič)

• Nič ni redkejšega od človeka, ki 
ga lahko zmeraj prenašamo ob 
sebi. (Leopardi)

TAKO SE ZGODI- ČE SLEPO ZAGOVARJAŠ STALIŠČE POLITIČNE STRANKE

“Takšno pisanje bi razžalilo vsakogar”
Polemika med predsednikoma občinskih organizacij Združene liste Socialnih demokratov, Silvom Gorencem in Danilom 

Koritnikom, se je končala s pogojno obsodbo slednjega, ki bo, če bo sodba pravnomočna, plačal tudi stroške sojenja

KRŠKO - “Čeprav ste bili tudi plačanec srbske Udbe in ste za “likuf” 
uničili še veliko podjetje v Krškem, ste v svojem življenju počeli še mar
sikaj nečloveškega. Za vsa nedela ste bili dobro nagrajeni. Vprašajte 
partizane, ali jim je prav, da se zanje zavzemate prav vi, tov. Gorenc? 
Ne, oni se sramujejo, ko morate, predvsem zaradi sebe, zgodovino in 
njihovo vlogo v njej, potvarjati prav vi in vaši somišljeniki,” je 18. julija 
1996 v Našem glasu zapisal predsednik občinske organizacije SDS 
Krško, zaradi tega pa si je prejšnji teden na okrožnem sodišču 
“prislužil” obsodilno sodbo - dva meseca zaporne kazni, pogojno za 
eno leto, plačati pa bo moral tudi stroške kazenskega postopka. Seve
da če bo sodba pravnomočna.

Burna polemika, v katero se je 
poleg Gorenca in Koritnika vklju
čil tudi Alfred Železnik, predsed
nik OO LDS Sevnica, se je začela 
s Koritnikovim daljšim zapisom o 
Bergerjevi proslavi “KONS. 5 - 
državna proslava ali provokaci
ja?”, v katerem je med drugim 
zapisal, da se “komunisti, zbrani 
v ZL, LDS, DS in Jelinčičevi SNS, 
še naprej norčujejo iz slovenskega 
naroda... Zadnje dejanje velikega 
norčevanja se je zgodilo v Ljub
ljani 25. junija 1996, ko je Sloveni
ja praznovala svoj 5. rojstni dan. 
Imeli smo možnost videti, kako 
srbonostalgiki iz zgoraj navedenih 
strank na čelu z Milanom Kuča
nom žalujejo za propadlo Srbo- 
slavijo...” V naslednji številki Na
šega glasa sta se na zapis odzvala 
Gorenc in Železnik, temu pa je 
sledil sporni Koritnikov odgovor.

Kot je v ponedeljek v zaključni 
besedi poudaril Koritnikov zago
vornik Dragu Šribar, je potrebno 
upoštevati, da so bili članki pisani 
skozi politično delovanje obeh, 
trditve pa niso Koritnikov kon
strukt, ampak stališče, ki se je 
oblikovalo v stranki SDS oziroma 
med somišljeniki. Ker gre torej za 
politično delovanje, bi bilo po
trebno po zagovornikovem mne

nju dokazati tudi zaničevalni na
men, opozoril pa je še na določilo 
člena kazenskega zakonika, ki 
pravi, da se sme kazen odpustiti, 
če je obtoženec razžalitev samo 
vrnil. Gorenčeve navedbe, objav- 
ljene pred spornim člankom, kot 
“pisanje izpod nabrušenega boj
nega peresca županovega pisarja” 
in “pod ravnijo gimnazijskega 
maturanta, ki mu poleg zgodovin
skega in literarnega manjka tudi 
znanja o osnovnih pravilih kul
turnega komuniciranja”, so bile 
po besedah Šribarja žaljive naj
manj na enakem nivoju kot ob-

Danilo Koritnik

doiženčeve, ta pa je bil s pisanjem 
Gorenca pravzaprav izzvan. Sicer 
pa je beseda Udba med ljudmi še 
danes sinonim za sedanjo varno- 
stno-obveščevalno službo.

“Ne bom polemiziral, ali je Go
renc kaj prispeval k težavam, v 
katerih seje znašel Videm po nje
govem odhodu, a dobršen del jav
nosti je prepričan o tem, tako pa 
meni tudi stranka, kateri pripada 
Koritnik,” je dejal Šribar in dodal, 
da Koritnik ni imel razloga, da ne 
bi verjel Vinku Šušteriču, v doku
mentacijo tako velikega podjetja, 
kot je Videm, pa nima vpogleda. 
Iz nje bi namreč ugotovil, “da je 
Šušterič zaprosil podjetje, naj mu 
dovoli, da gre za nekaj časa v tuji
no, kjer je dobil materialno mam
ljivo ponudbo za zagon tovarne. 
Kljub temu da je bil na odgovor
nem mestu vodje razvoja, mu je 
na predlog glavnega direktorja 
delavski svet odobril polletni 
brezplačni dopust, ki gaje še dva
krat podaljšal. Ko se končno ni 
odzval zahtevi podjetja, naj se 
vrne na svoje delovno mesto, mu 
je bilo delovno razmerje preki
njeno. Kje je obdolženec videl v 
tem nečloveško dejanje, ve on 
sam,” je dejal Gorenčev poobla
ščenec Franc Pipan.

Pipan je tudi natančno analizi
ral vse knjige, ki jih je navedel 
Koritnik, iz katerih naj bi črpal 
snov za svoje zaključke. Knjige 
Udbomafija, Premiki, 7 let kasne
je in 8 let kasneje Gorenca sploh 
ne omenjajo, v Janševih Okopih 
in Slivnikovem Kučanovem klanu 
pa je sicer omenjen, a ne v zvezi s
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tematiko razprave. Konkretnejši 
o Gorenčevem delovanju je bil 
Ion Pacepa v Rdečih horizontih, 
vendar je vse navedbe Gorenc 
zanikal v več časopisih, tudi v 
Mladininem intervjuju “Pacepa 
laže”. Sicer pa Pacepa opisuje čas, 
ko je bil Gorenc že direktor elek
trarne v Brestanici in ni bil več v 
službi državne varnosti.

“Če bi Gorenc res uničil Vi
dem, ga občinski svet ne bi določil
za formulacijo sklepov, ki jih je 
sprejel občinski svet v zvezi z na-

• Tričlanski senat krškega okrož
nega sodišča, ki mu je predsedo 
vala sodnica Albina Krulc, je ugo 
tovil, daje Danilo Koritnik, sicer 
zaposlen v uradu župana v občin 
Krško, kriv, ker je s svojim pisa
njem žalil Silva Gorenca. Po 
mnenju senata je zapisal takšne 
negativne vrednostne ocene, ki bi 
razžalile vsakega, ne le Silva Go
renca, šlo pa je tako za subjek
tivno kot objektivno razžalitev. 
Sodišče mu je izreklo zaporno 
kazen dva meseca zapora, pogoj
no za eno leto, naložilo pa mu je 
tudi plačilo vseh stroškov kazen
skega postopka. Sodba še ni 
pravnomočna.

meravano prodajo Vidma,” je 
dejal Pipan in poudaril, da Korit
nik, ko je pisal sporni prispevek, 
ni bil več novinar Našega glasa, 
pač pa je bil zaposlen v uradu žu
pana, “imel pa je motiv, da zaseb
nega tožilca v javnosti osramoti, 
ker je bil Gorenc neizprosen kri
tik krškega župana, ta pa je obdol
ženčev direktni delodajalec”.

T. GAZVODA

DOLENJSKI LIST



Motokrosisti začeli 
na Prilipah

Zanesljiva zmaga Jake Možeta
PRILIPE - Letošnjo sezono so 

začeli tudi motokrosisti, ki so se v 
nedeljo v Prilipah pomerili na prvi 
dirki za državno prvenstvo. V raz
redu do 80 ccm so prevladovali tek
movalci iz našega konca. V obeh 
vožnjah je zmagal član novomeške
ga Mela Jaka Može, drugi je bil član 
krškega Fun športa Matej Žvan, 
šesti Marko Pehar iz semiškega 
Nixa, deseti Blaž Germšek (Fun 
šport) in dvanajsti Andrej Hvastja 
(Mel).

Ludvik Mežnar (Mel) je z dvema 
drugima mestoma v razredu do 125 
ccm osvojil drugo mesto tudi v skup
ni razvrstitvi, v istem razredu pa je 
član AMD Brežice Primož Jazbec 
osvojil 8. mesto, medtem ko se je 
njegov klubski tovariš Andrej Ču
den z enakim številom točk, kot jih 
je zbral drugouvrščeni Kampuš, 
osvojil tretje mesto; enako število 
točk je imel tudi Damjan Pavkovič

KRZANOVA
NAPREDOVALA

LJUBLJANA - S petega turnirja 
letošnje državne lige v streljanju z 
zračnim orožjem za mlajše mladince 
do 17. leta so se tekmovalci strel
skega kluba Kruno Brežice vrnili 
bogatejši za srebrno odličje, ki si ga 
je s pištolo pristreljala Vesna Kržan. 
Za zmagovalko je zaostala le za štiri 
kroge, z zadetimi 331 krogi pa je kar 
za dvajset krogov izboljšla klubski 
rekord. Svojo prvo kolajno bi skoraj 
osvojil tudi njen klubski tovariš 
Matej Krajnčič pri fantih, a je zara
di slabše zadnje serije z istim rezul- 
tatoih kot tretjeuvrščeni pristal na 
četrtem mestu. Četrto mesto je pri
padlo tudi ekipi brežiških mladih 
strelcev z zračno puško v postavi 
Matjaž Sotler, Iztok in Edi Zakov- 
šek, ki so s 1041 krogi znova izbo
ljšala klubski rekord, njen najboljši 
posameznik Sotler pa je s 356 krogi 
osvojil 14. mesto in s tem svoji prvi 
dve točki med posamezniki. (E. S.)

S svetovnimi atletskimi zvezdami
Atlet Andrej Murn in njegov trener Andrej Jeriček sta v Monaku vadila skupaj z

Bubko, Diaganajem, Oteyjevo in Kipketerjem • Diagana pohvalil njun pristop
NOVO MESTO - Obetavni novomeški atlet Andrej Murn je bil izbran 

med 30 mladih športnikov, ki jih je mednarodna atletska zveza prejšnji 
teden zbrala v Monte Carlu, kjer so skupaj z njimi trenirali štirje svetovni 
atletski zvezdniki, ki so mladim naslednikom razložili vsak svojo pot do 
uspeha ter podrobno obdelali tudi njihovo tehniko. Znanje in izkušnje, ki 
sta jih v Monaku dobila skupaj s trenerjem Andrejem Jeričkom, bosta s 
pridom uporabila pri vadbi.

Mednarodna atletska zveza 
IAAF je v Monte Carlo pripeljale 
štiri izmed najbolj znanih atletov na 
svetu: svetovnega rekorderja in 
zmagovalca vseh dosedanjih svetov
nih prvenstev v skoku ob palici 
Sergeja Bubko, eno izmed najbolj
ših šprinterk zadnjega desetletja na 
svetu Jamajčanko Marlene Otey, 
fenomenalnega svetovnega rekor
derja in svetovnega prvaka v teku na' 
800 m, kenijskega Danca Wilsona 
Kipketcrja, in svetovnega prvaka v 
teku na 400 m z ovirami Francoza 
Stephena Diaganaja, ki je tako kot 
Murn svojo atletsko pot začel na 
visokih ovirah.

Murn je bil edini udeleženec iz 
Slovenije in je ves čas delal v Dia- 
ganajevi skupini. Svetovni prvak je 
vadil skupaj z mladimi ves čas; sku
paj so se ogrevali, opravili raztezne 
vaje, trening tehnike, raztekali in na 
koncu opravljeno vadbeno enoto 
razčlenili. Diagana je Andrejevemu 
trenerju svetoval tudi glede vaj za 
izpopolnjevanje tehnike prehoda 
ovir, krepitve določenih mišičnih 
skupin, ki delujejo pri teku čez 
ovire, pa tudi o načrtovanju Andre
jevega treninga. Ko je Diagana 
zvedel, da Andrej vadi le štirikrat 
tedensko ni bil presenečen, ampak 
je tak pristop pohvalil, saj je po nje
govem mnenju treba začeti posto-

JADRALCI0 MARSIČEM
NOVO MESTO - Jadralni klub 

Novo mesto bo v sredo, 1. aprila, ob 
19. uri v gostišču Kos v Ločni pri
pravil redno letno skupščino, na 
kateri se bodo člani med drugim 
pogovarjali tudi o tretjem prvomaj
skem srečanju dolenjskih jadralcev 
v Nerezinah na Lošinju, o pripravi 
klubske jadrnice Vitalis na poletno 
sezono, o jadralnih tečajih pa tudi o 
morebitni zamenjavi predsednika in 
tajnika kluba.

SLEMENŠEK DRUGI
SEVNICA - Sevničan Gorazd 

Slemenšek je na mednarodnem tek
movanju v streljanju na glinaste 
golobe za pokal Ormoža med 51 
strelci iz Avstrije, Hrvaške in Slove
nije osvojil drugo mesto, medtem ko 
je zmagal domačin Franc Čavničar.

v

Šport iz Kočevja in Ribnice
• KOČEVJE - V 17. krogu L 
državne rokometne lige so ig
ralke Gramiza osvojile načrtova
ni točki in potrdile že pred sezono 
načrtovano šesto mesto. Varo
vanke trenerja Zdenka Mikulina 
so ves čas vodile s petimi ali še
stimi zadetki razlike. Odločilno 
prednost so si priigrale že v 1. 
polčasu, ko se je izkazala pred
vsem Kristina Mihič, kije doseg
la kar 11 zadetkov. Med strelke so 
se s po štirimi zadetki vpisale še 
Mira Dragičevič, Andža Vuk in 
Darja Kersnič. V soboto se bodo 
pomerile še z Robitom Olimpijo, 
v nadaljevanju pa se bodo po 
dvokrožnem sistemu Kočevke 
pomerile z ekipami, ki so se po 
prvem delu uvrstile na 5. do 8. 
mesto.
• RIBNICA - Rokometaši Inle
sa so po šestih zaporednih zma
gah v soboto doma klonili na 
pomembni tekmi s četrtouvršče- 
nim hrastniškim Dolom. Inles je 
v 15. minuti vodil že z 8:2, v 24. 
minuti pa s 14:8. V drugem pol
času je nadaljeval odlično in po
vedel z 19:12, potem pa je začela 
njegova prednost padati. Štiri 
minute pred koncem srečanja so 
Doljanci izenačili na 24:24 in dve 
minuti kasneje prvič povedli. 
Škaper je v 60. minuti izenačil in 
dosegel svoj deseti zadetek. Gost
je so zadnji napad vlekli dobro 
minuto in po izteku igralnega 
časa z devetmetrovko dosegli 
zmagoviti zadetek.
• RIBNICA - Rokometaši Grče 
so tudi v 17. korgu 2. državne lige 
proti Goričanom s 27:23 potrdili, 
da so na domačem igrišču nepre
magljivi. Po izidu 5:5 so Kočevci 
prevzeli vajeti v svoje roke, v dru
gem polčasu pa povedli z 19:12. 
Nedosegljivo prednost so gostje 
skušali izničiti z tesnim pokriva
njem po celem igrišču, a so bili

tudi v tej prvini šibkejši od igral
cev Grče.
• KOČEVJE - Na pomembni 
tekmi za obstanek med drugoli- 
gaši so košarkarjii Snežnika iz 
Kočevske Reke v 16. krogu pri
pravili veliko presenečenje in 
zasluženo premagali Slovensko 
Bistrico s 86:79. Čeprav so Ko
čevci dobili prvi polčas, je bila 
igra v nadaljevanju izenačena, 
zmagovalec pa odločen v zadnjih 
minutah.
• KOČEVJE - V 16. krogu mo
ške 2. državne lige v kegljanju je 
Kočevje premagalo Brest iz Cerk
nice s 6:2 in si tako zagotovilo 
obstanek med drugoligaši. Velik 
uspeh so dosegle kegljavke Ko
čevja, ki so v prvi kvalifikacijski 
tekmi v Kranju premagale Šo
štanj z 2360:2330. Druga tekma 
bo v soboto v Trbovljah, Kočevke 
pa so na dobri poti, da se uvrstijo 
med prvoligaše.
• KOČEVSKA REKA - V 5. 
krogu mladinske lige v streljanju 
z zračno pištolo je ekipa Morisa 
v sestavi Alenka Muhvič, Andreja 
Kep in Daša Gjerek osvojila prvo 
mesto, Andreja Kep pa je z 335 
krogi prav tako zmagala. Ekipa 
Morisa v sestavi Janez Markun, 
Andrej Ponikvar in Blaž Podržaj, 
je na zadnji tekmi tretje lige v 
streljanju z zračno puško prema
gala Ankaran in se uvrstila v 
drugo ligo. vil. krogu prve slo
venske lige v streljanju s stan
dardno zračno pištolo je Moris 
izgubil v Velenju in si s šestim 
mestom zagotovil obstanek med 
prvoligaši. Strelci Morisa so se v 
Ljubljani udeležili memorialnega 
turnirja Alojza Vrtarja v strelja
nju z zračno pištolo in puško. De
jan Vereš je bil sedmi s 517 kro
gi, Stanka Kep prav tako sedma 
s 490 krogi.

M. GLAVONJIČ

poma in povečevati količino vadbe 
vzporedno z napredkom.

Štirje šampioni so se z mladimi 
pogovarjali tudi o tem kako so sami 
začeli. Vsi štirje so visoko izobraženi 
in so naporne treninge morali uskla
diti s študijem. Oteyeva je poveda
la, da je v času šolanja prvi trening 
opravila že ob šestih zjutraj, čez dan

Božičev cilj
NOVO MESTO - Novome- 

ščan Tomaž Božič, najboljši 
slovenski šprinter zadnjih let, 
letošnjo zimsko sezono nima 
sreče. Lani je zapustil trenerja 
Jureta Kastelca, ki vadi tudi 
Brigito Bukovec, in se priklju
čil skupini Srdjana Djordjevi- 
ča, v kateri vadijo še Gregor 
Cankar, Ksenija Predikaka, 
Jerneja Perc in UrbAn Acman. 
Kot sam pove, se z novim tre
nerjem dobro razume in je je
senski del priprav opravil po 
načrtih. Tik pred začetkom 
zimske sezone je moral zaradi 
poškodbe počivati tri tedne in 
zaradi tega je prišel v vrhunsko 
formo prepozno, da bi lahko 
pravočasno izpolnil normo za 
evropsko dvoransko prvenstvo. 
Na državnem prvenstvu je v 
polfinalu teka na 60 m dosegel 
isti čas kot kasnejši zmagovalec 
Urban Acman, žreb pa je odlo
čil, daje moral Božič nastopiti 
v B-finalu, kjer je spet dosegel 
enak izid kot Acman, a se je 
moral zadovoljiti s samo 7. 
mestom, za spomin pa mu je 
ostal vsaj novi dolenjski rekord 
6,79.

Sedaj je zimska sezona zanj 
končana, čakajo pa ga priprave 
na tekmovanja na prostem. 
Njegov prvi cilj je nastop na 
evropskem prvenstvu.

Tomaž Božič

Andrej Jeriček

pridno obiskovala predavanja, po
poldne opravila drugi trening in 
večer posvetila študiju. Sergej Bub- 
ka z atletiko lepo zasluži, a vseeno 
ob svojih treningih dela tudi z mla
dimi atleti, do katerih je sicer dob
rodušni Ukrajinec enako neizpro
sen kot do sebe. Mlade atlete je

• Tt-ener Andrej Jeriček, ki je bil 
pred kratkim izvoljen za presedni- 
ka slovenskih atletskih trenerjev, je 
Murnov talent odkril zelo zgodaj, 
tako daje njegov varovanec postav
ljal državne rekorde na 60 m in 100 
m z ovirami že v pionirski konku
renci, med mlajšimi mladinci je 
državnim rekordom in naslovom 
državnega prvaka v teku čez ovire 
dodal še naslova državnega prvaka 
v troskoku in v mnogoboju. Že na 
prvi tekmi med starejšimi mladin
ci je pred mesecem dni postavil re
kord v teku na 60 m z ovirami.

ravno na svoj 40. rojstni dan obiskal 
monaški princ Albert.

I. V.

ROKOMET
1. SRL, moški, 18. kolo - TREB
NJE : KRŠKO 24:23 (10:10); 
TREBNJE: Torlo, Višček 3, Mež
naršič, Papež 2, Blagojevič 4, Šavrič 
8, Stojakovič 3, Hribar, Bilbija 3, 
Ojsteršek 1, Žitnik, Gradišek; 
KRŠKO: Anžič, German 3, Unkič
3, M. Urbanč, Glaser 2, Kukavica 4, 
Deržič, Čopič 3, Voglar, D. Urbanč
8, Bašič.
AFP DOBOVA : MARC ŠKOF
LJICA 30:30 (16:13); AFP DOBO
VA: Denič, Dapo 2, Begovič 6, 
Bogovič, 2, Voglar 4, Ocvirk 5, 
Deržič 6, Levec, Kranjčič 1, Sladič
4, Škof.
SEVNICA : PRULE 67 24:24 
(14:11); SEVNICA: Marcola, Had- 
jiali, Božjč 1, Vertovšek, Rupret, 
Povše, Sečki 11, Sirk 6, Simončič 2, 
Plazar 3, Teraš, Godec.
Lestvica: 1. Pivovarna Laško 34, 2. 
Prevent 27,3. Andor 23,4. Trebnje 
23,5. Gorenje 21, 6. Prule 67 21, 7. 
AFP Dobova 16,8. Krško 159. Slo
van 12,10. Škofljica 10,11. Delmar
9, 12. Ševnica 5. V 19. kolu, ki bo v 
soboto, 28. marca, bo AFP Dobo
va igrala doma s Sevnico, Krško 
prav tako doma z Gorenjem in 
Trebnje v gosteh s Slovanom.

NOGOMET
2. SNL, 17. kolo - JADRAN ŠEPIČ 
: ELAN 0:1 (0:0); Strelec: Zovič v 
88. minuti iz 11-metrovke. ELAN: 
Drkušič, Brdik, Mrak, Adrovič, 
Kapušin, Bratkovič, Šumar (Primc), 
Zofič, Rodič (Molan), Gruden 
(Perše), Podrebarac.
Lestvica: 1. Koper 40, 2. Živila 
Triglav 39, 3. BST Domžale 32, 4. 
Elan 30, 5. Železničar 28 itd. V 18. 
kolu bo Elan v nedeljo, 29. marca, 
igral doma s Šentjurjem.

ODBOJKA
L A SOL, moški, 12. kolo II. dela - 
ŽUŽEMBERK : KAMNIK 3:0 
(12,8,5); Lestvica: 1. Salonit 24, 2. 
Fužinar 20, 3. Gradis 18, 4. Pom-

grad 12, 5. Olimpija 10, 6. Žužem
berk 6,7. Bled 4,8. Kamnik 2. V 13. 
kolu se bo Žužemberk v soboto, 28. 
marca, v gosteh pomeril z Bledom. 
L A SOL, ženske, 12. kolo II. dela - 
TPV NOVO MESTO : MARSEL 
PTUJ 3:1 (1, 6, -12,9); Lestvica: 1. 
Infond Branik 22, 2. TPV Novo 
mesto 18, 3. Kemiplas Koper 16, 4. 
Sobota 14, 5. Ljutomer 14, 6. Krim 
8, 7. Marsel Ptuj 4,8. B&L Prebold
0. V 13. kolu se bodo Novomeščan- 
ke v soboto, 28. marca, v gosteh 
pomerile s Krimom.
1. B SOL, moški, 12. kolo II. dela - 
KRKA NOVO MESTO : KOČEV
JE 3:0 (5, 10, 6); Lestvica: 1. Krka 
24,2. Granit 20,3. Šoštanj 12 itd. V 
13. kolu bo Krka v soboto, 28. mar
ca, igrala v gosteh z drugouvršče
nim Granitom.
3. SOL, zahod, moški, 20. kolo - 
MOKRONOG : GOSTILNA
JARM KROPA 3:1 (13, 8, -9, 11); 
Lestvica: 1. Salonit Anhovo II 28... 
6. Mokronog 12 itd. V 21. kolu bo 
Mokronog igral v gosteh z Bohi
njem.
3. SOL, zahod, ženske, 20. kolo - 
TPV NOVO MESTO II : MEHA
NIZMI KROPA 3:0 (9, 11, 8); 
KOČEVJE : BOHINJ 3:1 (6, -7, 8, 
9); Lestvica: 1. Pertizan Škofja 
Loka 28, 2. Kočevje 24... 6. TPV 
Novo mesto II14 itd. V 21. kolu bo 
Kočevje igralo v gosteh s Kemipla- 
som Koprom III.

NAMIZNI TENIS
1. SNTL, moški, 17. kolo - KRKA : 
VESNA 5:2 (Komac : Kolarič 2:0, 
Kralj : Šemrov 2:1, Hribar : Pavič 
1:2, Komac - Hribar : Pavič - Šem
rov 2:1, Komac : Šemrov 2:0, Hrib
ar : Zakotnik 2:0, Kralj: Pavič 0:2). 
Lestvica: 1. Selda Pack Preserje 30,
2. Maximarket Olimpija 28, 3. Mo
ravske toplice Sobota 26,4. Krka 22, 
5. Radgona 22,6. Maribor 18 itd. V 
zadnjem kolu se bo Krka v soboto, 
28. marca, v gosteh pomerila z 
Moravskimi toplicami Šoboto.

Rokometaši pa znajo presenetiti
Sevničani presenetljivo dobili točko na tekmi s Prulami 67, Dobovčani pa so točko 

presenetljivo izgubili - Tekma med TVebnjem in Krškim res pravi derbi
V 18. kolu prve slovenske rokometne lige seje kar nekaj tekem končalo 

s presenetljivimi izidi, pri katerih so sodelovali prav rokometaši z našega 
konca. Tako so si že zdavnaj odpisani Sevničani izborili svojo peto letošnjo 
točko proti Prulam, ki so si v Posavju obetale zanesljivo zmago, Dobovčani 
so z ležerno igro pustili Škofljici, da je v gosteh nepričakovano osvojila 
dragoceno točko v boju za obstanek, medtem ko so Trebanjci pred svojimi 
tokrat precej tihimi navijači komajda rešili obe točki pred izjemno 
razpoloženimi Krčani.

Dolenjsko-posavski derbi med 
Trebnjem in Krškim je bil tokrat 
resnično vreden svojega imena, obe 
moštvi pa sta se izkazali predvsem s 
trdo in dobro urejeno igro v obram
bi. Krčani očitno proti koncu prven
stva spet prihajajo v pravo formo in 
TVebanjcem od vsega začetka niso 
pustili, da bi prišli do vodstva z več 
kot dvema zadetkoma prednosti, v 
začetku drugega polčasa pa so po
vedli celo gostje, vendar jih je nekaj 
minut nekoliko manj zbrane igre 
sredi drugega polčasa drago stalo, 
saj so Tfebanjci njihove spodrsljaje 
dobro izkoristili: izid 21:16. Koje že

TVebanjke zmagale še za konec
IVebanjske kegljavke končale tretjeligaško tekmovanje z enim 

samim porazom - Brežičana presenetila med mladinci

NOVO MESTO - Kegljavke tre
banjskega Mercatorja so v 10. kolu 
z zmago s 6:2 (2229:2183) nad 
Miroteksom III v Celju na svoji zad
nji tretjeligaški tekmi le še potrdile 
prvo mesto na lestvici in uvrstitev v 
drugo ligo. Mercatorjeve kegljavke 
so v 10 kolih zbrale kar 18 točk in 
tako rekoč niso imele pravih tekmic, 
saj je drugouvrščeni Impol za njimi 
zaostal kar za 5, tretjeuvrščeni 
Miroteks III pa za 6 točk. V Celju 
seje najbolj izkazala Milena Veber, 
ki je podrla 404 kegljev, v celem

Dušanka Škedelj, članica Merca
torja, je bila ob koncu sezone 
proglašena za najboljšo kegljavko v 
dolenjski območni kegljaški skup
nosti za leto 1997.

prvenstvu pa je dobila vseh deset 
dvobojev, Skedljeva je dobila devet, 
Prosenikova osem, Andreja Rifelj in 
Angelca Dalmacija pa po šest dvo
bojev. Za trebanjsko vrsto so nasto
pale še Alenka Miklavčič, Slavka 
Kožar, Cveta Veble, Marija Zupan
čič in Slavka Okoren, zelo uspešno 
pa jih je vodil zagnani trener Niko 
Goleš.

Pred srečanjem z Miroteksom so 
se trebanjske kegljavke pomerile 
med sabo, najuspcšncša pa je bila 
Andreja Rifelj s 419 podrtimi keg
lji.

Tildi drugi dolenjski kegljači 
prejšnji teden niso mirovali. Vebro
va je nastopila za svoj nekdanji klub 
postojnski Proteus, ki se je na pri
jateljski tekmi pomeril z državno 
reprezentanco, in podrla 414 keg
ljev. Na novomeškem kegljišču seje 
končalo društveno prvenstvo v dis
ciplini dvojice 200 lučajev izmenič
no. Zmagala sta Gojko Mišura in 
Janez Logar z 814 podrtimi keglji, 
Bruner in Miklavčič pa sta za njima 
zaostala le za dva keglja.

V Mariboru in Hrastniku se je 
končalo mladinsko državno prvenst
vo v dvojicah, kjer sta s četrtim me
stom presenetila Brežičana Skalicy 
in Lapuh. Podrla sta 3354 kegljev.

N. G.

kazalo, daje tekma odločena, so se 
Krčani le zbrali in izid v zadnji 
minuti izenačili, zmago pa je doma
činom v zadnjih sekundah s strelom 
iz 7 metrov zagotovil Mišo Blago
jevič, ki je na 18 prvenstvenih tek
mah v dresu Trebnjega dosegel kar 
82 zadetkov. Najboljša strelca sre
čanja sta bila s po osmimi zadetki 
Tfebanjec Roman Šavrič in v kr
škem moštvu Dušan Urbanč.

Škoda, da Sevničanom, ki so tako 
rekoč že odpisani, tokrat ni uspelo 
premagati Prul 67, ki so bile v prvem 
delu prvenstva tik pod vrhom prven
stvene lestvice. Ljubljančani so 
očitno v precejšnji krizi, kar so 
bojeviti Sevničani tokrat izkoristili, 
dobili prvi polčas s tremi zadetki 
prednosti, a so gostom proti koncu 
tekme pustili, da so vodili, z zadet
kom v zadnjih sekundah pa je Si
mončič svojemu moštvu le zagotovil 
vsaj točko, kar je vsekakor prvo 
presenečenje 18. kola.

Za drugo presenečenje so tokrat 
poskrbeli Dobovčani, ki so novincu

DOBER ZAČETEK 
KRKE TELEKOMA 

V NORMANDIJI
NOVO MESTO - V fran

coskem mestu Mondeville seje 
v ponedeljek začela kolesarska 
dirka Tour de Normandie, na 
kateri med 120 kolesarji iz 20 
moštev nastopa tudi posadka 
novomeške Krke Telekoma 
STM. Novomeščani so dirko 
dobro začeli, saj je Gorazd 
Štangelj na prologu, 6 km dol
gem kronometru, z zaostan
kom 17 sekund za zmagoval
cem Nemcem Andreasom 
Klodnom osvojil 11. mesto, 19. 
je bil Sašo Sviben, pa tudi 
Boštjan Mervar, Robert Pin
tarič, Ivan Ouaranta in Uroš 
Murn so se uvrstili v prvo polo
vico nastopajočih, tako da je 
Krka med moštvi na petem 
mestu. Dirka po Normandiji je 
uvrščena v kategorijo 2/5, na 
njej pa nastopa 10 poklicnih in 
10 amaterskih moštev.

Domačin Roman Šavrič je bil eden 
izmed junakov derbija v Trebnjem, 
z osmimi zadetki v mreži Mirka 
Bašiča in Aleša Anžiča pa tudi med 
najzaslužnejšimi za domačo zma
go. (Foto: I. Vidmar)

v ligi, desetouvrščenemu moštvu 
Škofljice, na domačem igrišču pusti- 
li točko. Dobovčani so v marčev- | 
skem delu prvenstva po zmagi v 
Krškem igrali dobro in si lepo po
pravili letošnji izkupiček, dobra for
ma in zmage pa so Dobovčane 
očitno preveč uspavale. Upajmo, da 
je izgubljena točka s Škofljico zanje 
zadostno opozorilo, sicer se lahko 
zgodi, da bodo Sevničani presenetili 
še v soboto v dobovski dvorani.

I. V.

NAJVEČ NINJI
ČRNOMELJ - Športno društva 

za borilne veščine Ninja Bela kraji
na je v soboto, 21. marca, pripravi
lo državni turnir v tako imenovanem 
yu-yit.su duo sistemu, na katerem je 
nastopilo 11 parov iz 5 slovenskih 
klubov, najuspešnejši pa so bili prav 
tekmovalci Ninje. Uvrstitve tekmo
valcev Ninje in Policista iz Krškega: 
do 15. leta, moški - 3. Goran Luič - 
Brane Pezdirc; ženske -1. Daša Sa
jovic - Mojca Pezdirc; mešani pari - 
1. Marko Šikonja - Tina Nemanič 
(vsi Ninja); nad 15. letom, moški - 
3. Stanko Galovec - Branko Pezdirc 
(Ninja); ženske - 1. Anita Strgar - 
Mojca Škof (Policist Krško), 2. 
Alenka Pavšič - Marta Ivanušič 
(Ninja).
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Tom pobral vse zlato
Mirnski badmintonisti 
blesteli na prvenstvu 

najmlajših
TREBNJE - Mirnski bad

mintonski klub Tom je v nede
ljo, 22. marca, v športni dvora
ni v Trebnjem pripravil držav
no prvenstvo za kategorijo do 
11. leta, na katerem so prvič do 
sedaj igralci iz enega kluba 
osvojili prav vse naslove držav
nih prvakov. Nastopilo je 22 
dečkov in 19 deklic iz šestih 
najboljših slovenskih klubov.

Ni treba veliko ugibati, da so 
bili to prav predstavniki doma
čega kluba. Prva igralca turir- 
ja sta bila Špela Silvester in 
Grega Skerbiš, ki sta osvojila 
po 3 zlate medalje. Špela je 
zmagala med posameznicami, 
kjer je v finalu premagala klub
sko tovarišico Katjo Strmole, s 
katero sta osvojili zlato tudi v 
igri parov, med mešanimi pari 
pa si je Špela priigrala naslov 
prvakinje skupaj z Grego Sker
bišem; v finalu sta ugnala dru
gi Tomov par, Blaža Holca in 
Katjo Strmole.

Grega si je poleg omenjene
ga naslova med mešanimi pari 
priboril naslov tudi med posa
mezniki, kjer je v finalu prema
gal lanskega prvaka člana ljub
ljanskega Bita Milija Arapovi- 
ča, in skupaj z Blažem Holcem 
med moškimi pari. Srebrno 
medaljo sta osvojili še Taja 
Borštnar in Aleša Draginc med 
ženskimi pari, bron pa Blaž 
Holc med posamezniki ter 
Dejan Kos in Taja Borštnar 
med mešanimi pari.

Igor Kranjec 
je osvojil

jadransko magistralo
Novomeščani ekipno tretji

NOVO MESTO - Večina sloven
skih kolesarjev je prejšnji teden na
stopila v Istri na trietapni dirki Po 
jadranski magistrali. Lepo medna
rodno zmago si je priboril Bresta- 
ničan Igor Kranjec, sicer član ljub
ljanske Perutnine Radenske. V 
skupnem seštevku je četrto mesto 
osvojil novomeški Italijan Roberto 
Bianchini, medtem ko je bil njegov 
klubski tovariš Milan Eržen osmi. 
Bogdan Ravbar, ki se je v jeseni iz 
novomeškega poklicnega moštva 
preselil med ljubljanske amaterje, je 
bil dvanajsti, mesto za njim pa se je 
uvrstil njegov bivši klubski kolega 
Branko Filip. Med prvo dvajseteri
co sta se od kolesarjev Krke Teleko
ma uvrstila še Vladimir Miholjevič 
na 16. in Pavel Šumanov na 19. me
sto.

Zelo vzpodbuden uspeh je ob 
prestopu v iz mladinske v člansko 
konkurenco z 21. mestom dosegel 
Novomeščan Jože Puš, ki svojo 
Športno pot letos nadaljuje v dresu 
krškega Savaprojekta. V krškem 
taboru so se najbolj razveselili 
Jožetovega 6. mesta v drugi etapi. 
Med moštvi je zmagala kranjska 
Sava, druga je bila ljubljanska Pe
rutnina Radenska, drugo moštvo 
Krke Telekoma je bilo tretje in 
Savaprojekt enajsti.

DERBI BREŽIČANOM
SEVNICA - V nedeljo se je 

končalo letošnje tekmovanje v prvi 
državni ligi v streljanju z zračno 
pištolo, v kateri sta prvič nastopila 
kar dva strelska kluba iz Posavja. 
Žreb je hotel, da so se strelci iz 
Brežic in Sevnice srečali prav v zad
njem krogu, kot je bilo pričakovati, 
pa so bili boljši člani strelskega klu
ba Kruno Brežice. Najboljši posa
meznik srečanja je bil Brežičan 
Robert Ferenčak. Konec tedna ga v 
Ljubljani čaka še finale slovenskega 
pokala. V ekipi Heroj Marok nasto
pa le en Sevničan, medtem ko sta 
ostala dva člana moštva doma iz 
okolice Brežic. Tudi najboljši strelec 
državnih prvakov Olimpije iz Ljub
ljane Robert Kranjc je Brežičan. Iz
idi; Heroj Marok - Kruno Brežice 
1656:1626 (Ajster 558, Tomše 555, 
Ognjenovič 513; Ferenčak 566, 
Krošelj 550, Sabadoš 540). Končni 
vrstni red: 1.Olimpija, 2.Mrož, 
3.Poženel, 4. Sl. Konjice, 5. Kopa- 
čevina, 6.Ptuj, 7.Kamnik, 8. MO
RIS, 9.Celje, 10.Kruno Brežice, 11. 
Kranj, 12. Heroj Marok, Sevnica. 
(ES.)
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Zužemberčani so naredili svoje
Sohokranjci so Kamničane premagali tudi doma in si tako praktično že zagotovili obstanek 

- TPV dokazuje, da je s slabim težko igrati dobro - Dolenjski derbi Novomeščanom

Žužemberški odbojkarji so v soboto v domači telovadnici v drugo prema
gali Kamnik in si tako najverjetneje zagotovili mesto v prvoligaški druščini 
tudi v prihodnji sezoni. Novomeščankam je tokrat zbranost popustila v 
tretjem nizu tekme s predzadnjeuvrščenimi Ptujčankami, a so pravočasno 
uredile svoje vrste. Dolenjski derbi med Krko in Kočevjem je po 
pričakovanju pripadel Novomeščanom.

Žužemberčani tudi tokrat niso 
ničesar prepustili naključju in so se 
na drugo srečanje z neposrednim 
konkurentom za obstanek v družbi 
najboljših, Kamnikom, ki so ga 
premagali že v gosteh, odlično pri
pravili. Gostje so v prvem nizu po
vedli z 9:4, to pa je bilo tudi vse, kar 
jim je uspelo storiti proti razpolo
ženi vrsti Bojana Brulca, ki je tokrat 
igrala brez poškodovanega Goraz
da Kosmine. S to zmago so Žužem
berčani ubežali zadnjeuvrščenim 
Kamničanom že za 4 točke in kaj 
malo verjetno je, da bi Kamničani 
dobili preostali srečanji, kar bi jih 
lahko še izenačilo s Suhokranjci. 
Mariborski Gradis, ki se še bori za 
nastop v finalu, si namreč v 13. kolu 
zagotovo ne bo privoščil spodrslja
ja v Kamniku. Nenadejana zmaga 
nad Olimpijo se Žužemberčanom 
bogato obrestuje, tako da bodo v 
soboto povsem mirni odpotovali na 
Bled, saj bo tekma s predzadnjeuvr-

p - — - - — - — — — - — — — i

; Smučarska :
• prvakinja j 
! iz Sodražice I
| Obetavna cicibanka [
• Teja Vesel j
• SODRAŽICA-Da jabolko > 
1 ne pade daleč od drevesa, je 1 
' vse ljubitelje smučanja prepri- 1 
1 čala obetavna 11 letna Teja 1 
1 Vesel, učenka 4. razreda os- 1 
1 novne šole iz Sodražice, ki je 6.

marca v Sorici osvojila naslov 
, državne cicibanske prvakinje v ( 
, veleslalomu, z drugim mestom , 
, pa se je morala zadovoljiti , 
i najboljša prijateljica Lana a 
i Grandovec iz Trebnjega. ■
■ Tejina mama Božena je v a
■ mladosti igrala namizni tenis, i 
i oče Nace pa je igral nogomet ■ 
i v ribniškem nogometnem klu- i
■ bu. Za smučanje se je navdu- i 
» šila na domačem smučišču Iz- >

ščenim moštvom zanje le prestiž
nega pomena. V Žužemberku so 
zmagali Blejci, kar je pričakovati 
tudi tokrat, saj si gorenjsko moštvo 
še ni zagotovilo obstanka v 1. A-ligi.

Pravilo, da je proti slabemu nas
protniku težko igrati dobro, so na 
lastni koži izkusile odbojkarice 
novomeškega TPV-ja, ki so po zlah
ka dobljenih prvih dveh nizih nepri
čakovano popustile in pustile slabim 
nasprotnicam, da so izid znižale na

ODPRLI SEZONO
R4BNICA - S prijateljsko tekmo 

med mladinskimi ekipami Ribnice 
in Kolinske Bežigrad seje v Ribnici 
uradno začela letošnja sezona v rag
biju. Ribničani so bili tudi tokrat 
boljši in so goste premagali z 20:14. 
V soboto, 11. aprila, bodo v Ribnici 
pripravili velikonočni turnir, na ka
terem bodo nastopila moštva Kolin
ske Bežigrada, Proton Avta, Emone 
in angleškega kluba Hamstanda. 
(M. G.)

ZA OBNOVO 
MLADINSKEGA 
ZDRAVILIŠČA 

IN OKREVALIŠČA
NOVO MESTO - Prispevek za 

obnovo Mladinskega zdravilišča in 
okrevališča Debeli Rtič so prispeva
li: krajani Koštialove ulice namesto 
cvetja na grob pokojnega Ivana 
Kristana - 46.000 tolarjev, Marica in 
Edo Trelc z Mestnih njiv 9 namesto 
cvetja na grob pokojnega Ivana 
Kristana - 6.000 tolarjev, KO RK 
Mestne njive namesto cvetja na 
grob pokojnega Ivana Kristana - 
10.000 tolarjev. Darovalcem iskrena 
hvala!

OO RK Novo mesto

Krka v končnico 
skozi šivankino uho?

r........................................................ i

■ Jerman iz Plzna s 
; svetovnimi prvaki
J Na Češkem kongres ISF 
i in prvenstvo v rokometu

Miran Jerman

NOVO MESTO - Prejšnji 
teden je v Plznu na Češkem 
skupaj s srednješolskim prven
stvom v rokometu potekal tudi 
kongres mednarodne zveze za 
šolski šport ISF, ki se ga je 
udeležil tudi Miran Jerman, 
sodelavec novomeške Agen
cije za šport. Jerman, ki sode
luje tudi v odboru za šolska 
športna tekmovanja pri minis
trstvu za šolstvo in šport, je bil 
na Češkem vodja slovenske 
delegacije, ki seje domov vrni
la z izjemnim uspehom, saj so 
celjski gimnazijci - med njimi 
so bili tudi trije Sevničani - 
postali svetovni srednješolski 
prvaki v rokometu, škofjeloške 
srednješolke pa so osvojile 10. 
mesto.

Na kongresu ISF so se to
krat pogovarjali predvsem o 
spremembi pftvil šolskih tek
movanj, ki jim v razvitih drža
vah posvečajo še precej večjo 
pozornost kot pri nas, čeprav je 
tudi v Sloveniji sistem šolskih 
in medšolskih športnih tekmo
vanj dobro razvejan. Novome
ška Agencija za šport, pri kate
ri je Miran Jerman zadolžen za 
šolski in rekrativni šport, je lani 
pripravila 45 osnovnošolskih in 
16 srednješolskih občinskih 
tekmovanj, 21 osnovnošolskih 
in 14 srednješolskih področnih 
tekmovanj in 7 prireditev na 
republiški ravni, na vseh teh 
tekmovanjih pa je nastopilo 
več kot 10.000 otrok.

1. V.
L.........................................................J

Pred zadnjim kolom so četrti

■ Teja Vesel i

> bir, ko je bila stara štiri leta, i
• pred dvema letoma pa je po- > 
1 stala članica smučarskega klu- 1 
1 ba Novinar iz Ljubljane.
1 “Ker pri nas v Sodražici ni 1 
1 bilo snega in ne organiziranih 

tekem, me je očka odpeljal v 
, 'Ljubljano k trenerju Sebasti- , 
, janu Habijanu. V klubu so me , 
i lepo sprejeli in rada treniram,” a 
a je povedala mlada šampionka. a 
a “Zdaj, ko je sezone konec, a
■ bom po navodilih trenerja de- i 
i lala doma, ob lepem vremenu i
• bom kotalkala in tekla, komaj ■
• pa čakam, da spet pridem na i
• sneg," je še povedala sicer red- ■ 
1 kobesedna Tea. Starši jo med 1 
1 sezono dvakrat na teden vozi- 1 
1 jo na treninge v Ljubljano in ob 1 
1 koncu tedna na številne tekme. 1

Smučanje je izredno drag 
šport, kar Veselovi še kako 

, občutijo. Poleg stroškov za pre- , 
, voze, smučarske karte, štart- , 
, nine za tekmovanja in opremo , 
a mesečno plačujejo še 200 mark a 
a za trenerja v klubu. a
a M. GLAVONJIČ i

NOVO MESTO - Namiznoteni
ški igralci novomeške Krke so se 
zadnja leta redno uvrščali v konč
nico prvoligaškega tekmovanja in 
tudi letos so na pragu uspeha, saj so

odločeno. Krkaši imajo namreč ena
ko število točk kot petouvrščena 
Radgona, ki pa ima slabšo medse
bojno razliko iz obeh dvobojev.

Prvi dvoboj je dobila Krka s 5:2, 
drugega pa Radgona s 4:3. V zad
njem kolu se bo Krka v gosteh po
merila s tretjeuvrščenimi Moravski
mi toplicami Soboto, Radgona pa 
prav tako v gosteh z drugouvršče
nim Maximarketom Olimpijo. Če
prav je v obeh primerih pričakovati 
zmago domačega moštva, lahko 
pride tudi do presenečenja, saj je 
prvih pet moštev izjemno izenače
nih. Krka bi izgubila četrto mesto le 
v primeru, da Radgončani premaga
jo Ljubljančane, Novomeščani pa 
izgubijo dvoboj s Sobočani.

pred zadnjim kolom rednega dela 
prvenstva na lestvici na 4. mestu, ki 
jim še omogoča, da uresničijo pred 
sezono zadani cilj. Vendar vse še ni

TRADICIJA SE NADALJUJE - Legendarna novomeška telesnokultur- 
na delavka Ruža Kovačič še vedno dela z gimnastičnim naraščajem, ki 
veliko obeta. Pri delu z mladimi dekleti ji pomagajo vaditeljice Mateja 
Zorko, Maja Bučar in Alenka Pokljukar. Dekletom so se v zadnjem času 
priključili tudi fantje, kjer velja opozoriti na nadarjena telovadca Tomaža 
Jožefa in Jureta Pokljukarja. Na sliki: vadba mladih telovadk, ki so se 
pripravlja na šolsko tekmovanje. (Foto: Slavko Dokl)

1:2. V četrtem nizu so Novome- 
ščanke izkoristile izkušnje in znanje 
in so gostjam preprečile morebitno 
presenečenje. Precej bolj resno 
bodo morale nastopiti v soboto v 
Ljubljani, saj je bil Krim zanje ved
no neugoden nasprotnik.

Novomeščane, ki so tokrat zlah
ka opravili s Kočevci, v soboto čaka 
najtežji nasprotnik iz zbrane L B- 
ligaške druščine. Z drugouvrščenim 
Granitom so imeli precej dela že na 
domačem igrišču, tako da se bodo 
morali v gosteh pošteno potruditi, 
da bodo lahko neporaženi zaključili 
svojo polletno drugoligaško avan
turo, čeprav jih tudi poraz ne more 
spodnesti z vrha prvenstvene lestvice.

Na kolo - za zdravo telo!
Jože Smole, nekdanji vrhunski kolesar, svetuje, kaj postoriti 

pred začetkom kolesarske sezone in kakšno kolo kupiti
NOVO MESTO - Zima sicer 

kot zmaj, ki so mu že odsekali gla
vo, še malo opleta z repom, a dol
go to ne bo trajalo in živobarvna 
pomlad bo spet tu. Z njo se zače
nja tudi sezona kolesarjenja, ene
ga najbolj priljubljenih športov in 
rekreativnih dejavnosti sploh. 
Sicer seje v zadnjih letih ta dejav
nost z razmahom gorskega kole
sarjenja raztegnila na celo leto, 
saj menda kolesarjenje v snegu 
nudi posebne športne užitke - in 
tudi novodobna kolesa so temu 
prilagojena - a še vedno velja, da 
je najprijetneje kolesariti od 
spomladi do jeseni.

“Ob koncu kolesarske sezone 
marsikdo kolo postavi v kot in ga 
tam pusti celo zimo. Ko pa v prvih 
toplih pomladnih dneh spet sede 
nanj, kaj zaškriplje, menjalnik je 
trd, veriga ohlapna, zavore slabe, 
luč ne gori, pnevmatike so praz
ne,” pravi Jože Smole, ki ima v 
Žabji vasi v Novem mestu trgovi
no s kolesi in kolesarsko opremo, 
servis in popravljalnico koles. 
Jože se na te stvari dobro spozna, 
saj je bil dolga leta vrhunski kole
sar, ki je nastopil tudi na olimpi- 
adi v Seulu. Po končani športni 
karieri seje, po poklicu mehanik, 
oprijel sedanjega dela in je v njem 
zelo uspešen. Jože svetuje, naj 
kolesarji, preden po daljšem času 
spet sedejo na kolo, le-to dobro 
pregledajo, ga podmažejo, pri
merno napolnijo pnevmatike in 
postorijo, kar je še potrebno.

“Opažam, da so kupci vse bolj 
zahtevni in da kupujejo bolj ka
kovostna kolesa. Tudi sam mis
lim, da je pri takem nakupu bo
lje dati kakšnega tisočaka več. 
Vsekakor pa se je pred nakupom 
dobro posvetovati s poznavalcem. 
Jaz vsakemu, ki se zanima za na
kup kolesa, odkrito povem in mu 
svetujem glede na njegove mož
nosti, potrebe in želje.” Jože 
kupcu kolo, ki ga je kupil pri

Jože Smole

njem, pa je čez nekaj dni ugotovil, 
da mu tako ali drugače ne ustre
za oziroma da ni zadovoljne z 
njim, zamenja za drugo. “Solidno 
in za današnje čase primerno 
kolo stane od 45 tisočakov naprej, 
vrhunska pa stanejo tudi 150 
tisočakov in več,” je povedal.

Zanimanje za kolesarjenje 
narašča, s kolesom se za šport in 
rekreacijo vozijo tako otroci, nji
hovi starši pa tudi starejši in prav 
stari ljudje, moški in ženske. Pri 
nas se je res prijelo geslo: Vsi na 
kolo za zdravo telo! “Medtem ko 
mladi najbolj kupujejo gorska 
kolesa, se starejši vse bolj odlo
čajo za tako imenovana treking 
kolesa, primerna tako za vožnjo 
po asfaltiranih cestah kot po 
makadamu pa tudi brezpotjih,” 
pove poznavalec. Poleg gorskih in 
treking koles ima Smole tudi lepo 
izbiro cestnih tekmovalnih koles 
znanih znamk. Podjetni Jože bo v 
kratkem svojo trgovino in delav
nico močno razširil in bo števil
nim strankam lahko ponudil še 
več kot sedaj.

A. B.

^KRKNZDRAVILIŠČK
HOTELI OTOČEC

TENIŠKI CENTER OTOČEC
VZGOJNO-VARSTVENA ORGANIZACIJA 
NOVO MESTO, p.o., Ragovska 18 
in
VZGOJNO-VARSTVENE ENOTE PRI 
OSNOVNIH ŠOLAH

objavljajo
VPIS PREDŠOLSKIH OTROK 

za ŠOLSKO LETO 1998/99
Svojega malčka lahko vpišete v dnevni, poldnevni ali krajši program 
oziroma ga premestite v drug vrtec.

* Vois v WO NOVO MF.STO•
od 6.4. do 17.4.1998 od 9. ure do 15.30 na upravi WO, Ragovska 18. 
Vabimo vas k vpisu v nove programe:
- poldnevni program 4 - 6 ur dnevno v WE Ciciban in WE 

Sapramiška,
- popoldanski oddelek z delovnim časom od 12 JO do 20. ure in 

tedensko izmenski oddelek v VVE Labod,
- vrtec z drugačnim delovnim časom od 7. ure do 17 JO v VVE

Sapramiška,
- vrtca z nadstandardnim programom:

vrtec Športnih sončkov v VVE Labod, 
vrtec Glasbe in veselja v VVE Janko.

Vpis v VVE pri osnovnih šolah

* V VVE STOPIČE IN VVE DOI.Ž:
7.4.1998 od 9. do 14. ure, 8.4.1998 od 9. do 16. ure v OŠ Stopiče. 
Vpisovali bomo tudi otroke za pripravo na OŠ (mala šola).

* V VVE POLENISKF. TOPI.ICF:
od 6.4. do 17.4.1998 od 9. do 14. ure v tajništvu OŠ.
Vpisovali bomo tudi v varstveno družino na Suhorju pri Dol. Toplicah.

* V VVE BRUSNICE (nroeram male šole):
9.4.1998 od 8. do 13. ure in 10.4.1998 od 12. do 16. ure v tajništvu OŠ. 
Vpis bo za otroke, rojene v letu 1992 in v letu 1993 (do 30.6.).

« V VVE MIRNA PFČ:
od 6.4. do 10.4.1998 od 8. do 15. ure v tajništvu OŠ.
Vpisovali bomo tudi v varstveni družini v Mirni Peči.

* V VVF: ŠMAR1F.TA
od 6.4. do 10.4.1998 od 9. do 15. ure v OŠ Šmarjeta.

« V VVF. VAVTA VAS:
od 6.4. do 10.4.1998 od 9. do 14. ure in 7.4.1998 od 14. do 16. ure 
v VVE Vavta vas.
Vpisovali bomo tudi v varstveno družino v Vavti vasi.
Z vpisom v vrtec Vavta vas bo vaš otrok vpisan v program Korak 
za korakom.

* V VVE ŽUŽEMBERK
od 6.4. do 10.4.1998 od 12. do 14. ure v centralnem vrtcu: Jurčičeva 41.
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Odgovori in popravki po § 9... • Odgovori in popravki po § 9,
Sporočilo bralcem

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

Prestavljalci
mejnikov
Dol. list št. 10,12. marca

Tiskovni urad SŠK odločno pro
testira proti načinu pisanja, kot si ga 
je v Dolenjskem listu 12. marca na 
1. strani v komentarju z nadnaslo
vom Sporna denacionalizacija, 
dovolil odgovorni urednik gospod 
Marjan Legan. V njem je nekritično 
ponovil neresnične, pristranske in 
žaljive trditve, ki sta jih na TVS 
izrekla dr. Andrej Berden in aka
demik dr. Stojan Pretnar. Na osnovi 
takšnih trditev potem tudi sam 
svetuje Cerkvi, naj si poišče častni 
izhod in se odpove gozdovom, “ki 
niso bili nikoli last ljubljanske 
škofije”, in ji s prispodobo podgane 
očita pohlep, ihkšen način pisanja 
je v nasprotju z resnicoljubnostjo in 
objektivnostjo, zato ne more biti v 
čast ne avtorju ne Dolenjskemu li
stu.

Tiskovni urad SŠK

Prestavljalci
mejnikov
Dol, list št. 11, 19. marca

G. Francu Mervarju iz Vodic, ki 
je zgradil svojo tirado predvsem na 
podtaknjeni trditvi, bolj rečeno laži 
(namreč, da sem kristjane imenoval 
“pohlepne podgane”, kar ni res!), 
sem na kratko že odgovoril. Daljše
ga odgovora niti ne zasluži, saj je ob 
očitnem pomanjkanju argumentov 
raje izbral govorico obsojanja in 
grobega zasmehovanja. Tfcga sta bila 
deležna tudi taka pravna strokov
njaka, kot sta univerzitetna profe
sorja, akademik dr. Stojan Pretnar 
(ustavni sodnik Matevž Krivic ga 
imenuje briljantni profesor) in dr. 
Andrej Berden, direktor Pravnega 
inštituta Slovenije, ki ju g. Mervar 
imenuje “strokovnjaka”, torej stro
kovnjaka v narekovajih.

Drugemu kritiku, prijaznemu 
znancu patru Petru Lavrihu, se naj
prej zahvaljujem za svarila pred 
enostranskim citiranjem, za teme
ljito svetopisemsko razlago ter za 
priznanje, če je seveda iskreno in ne 
ironično, da je “po komentarju ve
lik tudi Dolenjski list št. 10”. Bi pa 
raje videl, da bi se pater Lavrih v 
svojem dolgem ugovoru, ki ga zara
di pretirane dolžine Dolenjski list 
po zakonu niti ni bil dolžan objavi
ti, bolj držal sporne teme in v “spor
nem” uvodniku ne videl tudi tiste
ga, česar v njem sploh ni, češ da pri- 
lizovalsko klečeplazimo pred dnev
no politiko in zametavamo resnico, 
ki daje hčerka božja. Če uvodnik na 
hitro še enkrat le preleti, bo zlahka 
ugotovil, da je ost njegove kritike 
naperjena proti vladajoči stranki 
LDS zaradi njene nenačelne in 
spreminjajoče se politike. Upam 
tudi, da se je pater Lavrih samo 
zmotil, ko je zapisal, da bi moral biti 
rezultat glasovanja Ustavnega sodi
šča 5 : 0 in ne “žalostnih” 5 : 4, kar 
bi si zlobno lahko tudi razlagali, da 
tisti ustavni sodniki, ki niso glasovali 
Cerkvi v prid, sploh ne bi smeli gla
sovati.

Tratiti časopisni prostor za zavra
čanje izrabljenih očitkov na račun 
“kumrovške akademije”, ki da me je 
“naučila blatiti sveto Cerkev”, se mi 
ne zdi potrebno, saj tak očitek ni 
resen, kaj šele pošten. Konec kon
cev oba, g. Lavrih, veva, da sva 
študirala na ljubljanski univerzi, pa 
četudi teološka fakulteta tedaj žal ni 
bila njen enakovredni sestavni del.

Toliko v odgovor kritikoma tistih 
nekaj “spornih" uvodniških vrstic. 
Ob pisanju sem tak ugovor s cerkve

ne strani pričakoval. Nisem pa 
pričakoval, da se bosta kritika, po
dobno kot drugi cerkveni dostojan
stveniki, tako na daleč ognila moral
nemu vprašanju posedovanja pro
tipravno pridobljene gozdne vele
posesti nespornega fevdalnega izvo
ra na pragu 3. tisočletja. To pa je 
vprašanje, o katerem bi tudi urad
na Cerkev in njeni najvišji pred
stavniki morali kaj javno reči. Že 
zavoljo vernikov, ki so zbegani in 
razdvojeni. Čeprav je morda naivno, 
vnovič predlagam, da se Cerkev 
sama odpove gozdni veleposesti, saj 
bo s tem mnogo več pridobila, kot 
izgubila. Kako je že odgovoril Jezus 
satanu na gori?!

MARJAN LEGAN
odgovorni urednik 

Dolenjskega lista

Prestavljalci
mejnikov
Dol. list št. 11, 19. marca

Samo tako naprej! Prepričan 
sem, da Dolenjski list objektivno 
odslikava razpoloženje ljudi in do
godke v regiji. To velja tudi za ko
mentar g. Marjana Legana, ki ga je 
zagotovo napisal ob zavesti, da ga 
podpira najmanj 52 tisoč podpisni
kov zahteve za referendum o gozdo
vih in vsi tisti, ki bi na referendumu 
glasovali v nasprotju z odločitvijo 
Ustavnega sodišča. To pa bi bila 
večina, zato je bilo potrebno refe
rendum preprečiti. Žanimivo, daje 
bila v komentarju izražena kritika 
Ustavnega sodišča, v sveti jezi pa sta 
se oglasila dva duhovnika s sprevra
čanjem dejstev. Uredništvo prosim, 
da me izjemoma podpiše le s krati
cami.

Manj znano o 
kočevskih Nemcih
Dol, list št. 8, 26. februarja

K članku svojega prijatelja zgo
dovinarja Zdravka Trohe bi kot so
dobnik rad sporočil nekaj poprav
kov.

Kočevski Nemci so s svojimi slo
venskimi sosedi složno živeli skupaj 
in drug ob drugem. Ni bilo trenj in 
razhajanj, saj so eni in drugi imeli 
600-letno skupno zgodovino.

Po pohodu na Balkan od 6.4. do 
17.4.1941 so Kočevsko zasedli Itali
jani. Italija in Nemčija sta 31.8.1941 
sklenili v Rimu, da se Nemce iz 
Ljubljanske pokrajine izseli. Tako 
Italijani kot tudi Nemci so izvajali 
močan pritisk na prebivalce, naj se 
preselitvi priključijo.

Če upoštevamo dejstvo, da od 
leta 1919 naprej Kočevarji niso bili 
priznani kot manjšina (ni bilo nem
ških šol, odpuščanje nemških učite
ljev in uradnikov, razlastitev štu
dentskega doma in drugih ustanov 
brez odškodnine, slovenski krajev
ni napisi ipd.) in glede na italijansko 
grožnjo, da bodo vse tiste, ki se ne 
bodo preselili, deponirali v Abesini- 
jo ali na Sicilijo, se je 95% Koče
varjev odločilo za preselitev. Iz Go
tenice sta morala rojaka Alois 
Stampfl in Franz Michitsch, ki se 
nista preselila, v neko italijansko 
taborišče v bližini Padove, kjer sta 
oba umrla.

Posebej moram poudariti, da ti
stim, ki so se prijavili za preselitev, 
NISO povedali, kam bodo šli. Prvi 
transport je zapustil Kočevje 14.11. 
1941; šele 17.11.1941 je prišla infor
macija o naselitvenem območju. Na 
izselitev Slovencev iz območja Bre-

Prestavljalci
mejnikov
Dol, list št. 11,19. marca

Preveč kritike se je zlilo na vas, g. 
Marjan Legan. Preberem vsak vaš 
komentar. Uidi drugim to priporo
čam. Za mnoge stvari bi bilo dobro, 
da bi se ljudje življenjsko prepričali 
o stvareh, ki niso samo študij iz knjig 
in šolskih klopi. Mislim, daje tisti, 
kije 25 ali 30 let s krampom delal na 
železniški progi ali v rudniku, prav 
toliko vreden, če ne celo več, kot ti
sti, ki je s štipendijo študiral in mu 
je bilo morda pisanje s svinčnikom 
največji napor. Zato vem, da je živ
ljenjska izkušnja mnogo več vredna 
kot pisana beseda. V šoli smo se 
učili, koliko dreves je treba posekati 
za papir. Zdaj vem, da to ni res. Če 
bi bilo, bi že davnaj ne bilo nobene
ga drevesa več, toliko je nepomemb
nega tiska v svetu.

Ob zlorabi zamenjave deteta Je
zusa v Marijinem naročju s podga
no beremo in poslušamo samo o 
svetem, nikjer pa nisem še nič za
sledila o razvrednotenju ženske, 
predvsem matere. Vsak dan lažje 
razumem, zakaj se mlada dekleta ne 
odločijo za družino. Zdi se mi, da 
ženske še nikoli doslej niso bile tako 
ponižane in zlorabljene. Vsaka mati 
vsaj 15 let skrbi za svoje otroke, 
nekatere celo življenje, pa ne prej
mejo nikakršnega priznanja, celo 
nasprotno.

Čerkev uči o daru uboge vdove. 
Sama sem vse to izkusila. Nič nisem 
imela, pa sem dala zadnji tolar za 
verouk. Sedaj na to gledam drugače. 
“Tlidi naša hiša je lahko cerkev, 
odprta vrata moram imeti in ljudje 
naj nosijo v Bogaime”. Poštene ma
tere bi se morale odločno upreti, se 
organizirati proti vsem nečednim 
poslom, zaslužkarstvu na njihov 
račun. _

ALOJZIJA STRNIŠA 
'IYebi\je

območje prvotno “predvideno” za 
Južne Tirolce, Alzačane in Nemce 
iz Bukovine. Za izselitev slovenskih 
prebivalcev iz tega območja torej 
Kočevarjev ne zadeva nobena kriv
da.

Če bi bili dobili informacijo o 
tem, kam jih bodo naselili, se bržko
ne noben Kočevar ne bi preselil, saj 
so izselitev Slovencev obsojali. Ve
liko Kočevarjev zato ni prevzelo 
posestev, ki so jim bila dodeljena (in 
ki jih je upravljala Nemška pre- 
selitvena družba), in so zato doživ
ljali represalije nemških organov. 
Nekaj primerov: Moj ded (Paul Mi
chitsch) je pisal pismo visokemu 
italijanskemu komisarju Emilu 
Grazioliju v Ljubljani s prošnjo, da 
bi se lahko vrnil domov na Kočev
sko. Več tednov je bil zato v Krškem 
zaprt kot “izdajalec”. Mojemu očetu 
Georgu Michitschu, kije prav tako 
odklonil prevzem posestva, so za
grozili, da ga bodo deportirali “na 
Vzhod". Tako se je godilo tudi še 
mnogim drugim. Delno so ljudi de
portirali v Nemčijo.

Ni res, da bi bili Kočevarji lahko 
vse, kar so imeli, vzeli s seboj. Na 
Kočevskem so morali pustiti tako 
živino kot tudi pohištvo in priprave 
Prodajanja slovenskim sosedom ni 
bilo.

Kočevarji tudi niso dobili kredi
tov, ki bi jih ne bilo treba vrniti; tudi 
opreme niso dobili. Slovensko “pre
moženje in živina” sta bili last 
Nemške preselitvene družbe, tako 
kot tudi vse kmečke priprave. Koče
varji na posestvih, ki so jim bila 
dodeljena, niso bili nič drugega kot 
dninarji. In mimogrede še to: 8. 5. 
1945 je vse ostalo na svojem mestu! 
Ni mi znano, da bi bil na območju 
Velikega Podloga, kjer so bili moji 
ljudje, kak Kočevar dobil podpore 
ipd., kot pravi Ttoha.

Uidi ne drži, da Kočevarjem ne bi 
bilo treba služiti vojske. Omenil bi 
mojega strica Paula Michitscha, kije 
bil prisilno mobiliziran v Wehr- 
macht in so ga potem ustrelili v 
ujetniškem taborišču pri Rijeki

(nekaj časa po koncu vojne). Razen 
tega so morali služiti Kočevarji tako 
kot tam še živeči Slovenci v tako 
imenovani Wehrmannschaft. Ob 
napadu partizanov na Kozje* leta 
1944 so ujetnike VVehrmannschafta 
(Slovence in Kočevarje) postrelili, 
potem ko so se predali, ker so jim 
zagotovili, da se jim ne bo nič zgodi
lo.

Ob koncu vojne so Kočevarji ho
teli nazaj domov. To so jim pre
povedali. Pregnali so jih, pri čemer 
niso smeli vzeti ničesar s seboj (tudi 
ne tistega, kar so bili prinesli s seboj 
s Kočevskega); morali so v taborišča 
Strnišče, Teharje, Herberstein, kjer 
jih je veliko izgubilo življenje, bodi
si zaradi lakote, bodisi so jih pobili. 
V smislu odlokov AVNOJ-a so jih 
preganjali kot “kolektivno krive”, 
pri tem noben preseljenec ni ničesar 
zakrivil. Sam sem sodoživljal to trp
ljenje, saj sem tudi sam bil zaprt v 
taborišču Teharje. Očitno je bil na
men iztrebiti tudi vse Kočevarje.

V Avstrijo so naši rojaki prišli 
samo s tistim, kar so imeli na sebi, 
prestradani in bosi. Hvala Bogu so 
bili dobri Slovenci, ki so nam v 
marših v smrt metali kruh in tako 
potešili našo lakoto; mnogim so s 
tem rešili življenje. Straže, ki so nas 
spremljale, niso v nobeni obliki 
poskrbele za hrano.

Kočevarski preseljenci do današ
njega dne NISO dobili odškodnine 
za premično in nepremično premo
ženje, ki so ga pustili na Kočevskem. 
To posebej poudarjam, da se pri 
naših slovenskih rojakih ne bi širile 
zmotne predstave. Tisto, kar imajo 
danes, so si pridobili s pridnostjo in 
poštenostjo.

Torej je dejstvo, da so preseljeni 
Kočevarji izgubili svojo zemljo brez 
lastne krivde. Ne jezijo se zato na 
svoje slovenske sosede na Kočev
skem ali na Slovence v območju 
Krškega, saj zavračajo vsako kolek
tivno krivdo. Tudi Slovenci niso tega 
krivi, saj so tudi sami v takratnih 
razmerah doživljali hude reči.

Če Kočevarji danes obiskujejo 
območje, kamor so jih naselili, jih 
prijazno sprejemajo, dostikrat se 
jim slovenski rojaki zahvaljujejo, da 
so dobro vzdrževali njihove hiše. 
Eni in drugi vedo, da so imeli isto 
usodo, na katero niso mogli nič vpli
vati.

Vendar bi dal svojemu prijatelju 
Trohi prav, daje slovenska država le 
dolžna, da ima dobre odnose s 
Kočevarji, tudi takimi, ki ne živijo 
na Kočevskem, da bodo lahko ohra
njali svojo kulturno dediščino, ki je 
tesno povezana s Slovenci, in še 
naprej živeli z njimi kot dobri sosed
je in prijatelji. Skupna zgodovina in 
skupna usoda povezujeta. Dolžni 
smo tudi, da mi, ki nas je tisti čas 
prizadel, vzpostavimo most sprave, 
sporazumevanja in zgradimo boljšo 
bodočnost!

dr. VIKTOR MICHITSCH

Novomeški sodniki 
presegajo norme
Dol, list št. 11,19. marca

V zvezi z učinkovitim sodstvom v 
Novem mestu, o čemer je ob Dole
njskem listu poročal tudi osrednji 
TV dnevnik nacionalne televizije, bi 
rad opozoril, da se dolenjska regija 
lahko pohvali tudi z uspešno ekono
mijo, ki že zmanjšuje nezaposlenost. 
Če bi tako delali tudi drugje, bi pri 
nas lahko govorili o uspešnem raz
voju Slovenije, ki je sposobna reše
vati svoje probleme brez odločilnih 
vplivov tujine. Iti ima tako in tako 
vedno čas le za Miloševiča, ne pa 
tudi za dr. Drnovška.

ANTON JUDEŽ

Zavlačevanje 
gradnje postaja 

nevzdržno ljudem
Poslansko vprašanje

Že več kot 10 let so v občini 
Sevnica “rezervirana” kmetijska 
in gradbena zemljišča za izgrad
njo hidroelektrarn na spodnji 
Savi. Do predvidene gradnje še 
do danes ni prišlo.

Prebivalstvu na teh področjih 
(rezerviranih) je prepovedan vsa
kršen poseg v obnovo stanovanj
skih in gospodarskih objektov ozi
roma ne bodo v odškodninskem 
zahtevku zajeta vlaganja. Zaradi 
zavlačevanja prihaja do nevzdrž
nih razmer in tudi do onemogoča
nja in ignoriranja prebivalstva, da 
bi si dostojno uredili svoje življe
njske razmere.

Zato sprašujem vlado RS, pred
vsem pa ministra dr. Gantarja in 
g. Dragonja, kdaj namerava do
končno rešiti nakopičene prob
leme? Če ne bo v najkrajšem času 
sprejeta ustrezna odločitev, bodo 
prizadeti državljani in lokalna 
skupnost prisiljeni sprejeti tudi 
nezaželene ukrepe. Pri tem jih 
bom odločno podpiral.

BRANKO KELEMINA 
poslanec SDS

Slovenski vladi 
kaj malo mar 

za varstvo živali
Še vedno brez zakona
Kljub obljubi ministra za kme

tijstvo Smrkolja, da bodo amand
maji na osnutek zakona proti 
mučenju živali v državnem zboru 
najkasneje do konca januarja 
letos, tega ni storil. Kardinalna 
napaka pa je v tem, da je državni 
zbor že pred tremi leti sprejel to
poglav in celo škodljiv sklep, naj 
bi se do maja 1995 osnutek ome
njenega zakona obravnaval sku
paj z bodočim zakonom o živi
noreji. Sprejem tega abotnega 
sklepa kaže na papagajevsko dvi
ganje rok poslancev tedanjega 
sklica državnega zbora pod pred
sedovanjem Jožefa Školjča, saj ne 
moremo povezovati etične zas
nove zakona proti mučenju živali 
z živinorejo.

To sramotno stanje je znano 
tudi dr. Drnovšku, ki je na naše 
pozive po polletnem molku odgo
voril šele po posredovanju varu
ha človekovih pravic. 3. marca 
letos je prišel odgovor, da bo za
kon pripravljen in poslan v proce
duro do konca februarja! Kro
nologija pa taka! To je škandal 
državnega aparata!
LEA EVA MULLER

O KRISHNAMURTUU 
IN DUHOVNI 

RAZSEŽNOSTI
NOVO MESTO - Danes, 26. 

marca, bo ob 18. uri v čitalnici 
študijskega oddelka Knjižnice Mira
na Jarca kulturni delavec Danilo 
Čelan predaval o Krishnamurtiju in 
njegovem delu za pravilno vzgojo in 
izobraževanje. Jutri, 27. marca, pa 
bo ob isti uri Marko Pogačnik pre
daval o duhovni razsežnosti, zdrav
ljenju zemlje ter o sožitju umetno
sti in življenja.

Sramota z 
avtobusne 

postaje
Kje so inšpektorji?
Kdorkoli se znajde na no

vomeški avtobusni postaji, jo 
zapušča z neprijetnimi vtisi 
in občutki. Ali je to mogoče, 
da na zunaj lep objekt spravi 
v slabo voljo človeka še tako 
močnih živcev. Prav posebno 
doživetje pa je to pozimi in 
spomladi, ko tu pihajo močni 
vetrovi, ki so hujši kot kraška 
burja. Postajališče je dvig
njeno in izpostavljeno vetru, 
tako da bi bil ta prostor veli
ko bolj primeren za sušenje 
“dolenjske šunke” kakor pa 
za čakajoče potnike. S kaj 
malo stroška bi se dalo vsaj 
vhodni prostor zastekliti in bi 
bila ta nevšečnost odpravlje
na.

Druga nevšečnost je vhod
no stopnišče, kjer so robniki 
stopnic okrušeni in so potni
ki ob poledici ali deževju v 
nevarnosti. Ob lepem vre
menu se čakajoči potniki radi 
usedejo na klopce, ki so na 
zahodni strani postajališča, 
vendar tudi te je že načel «ob 
časa, pa tudi pod klopmi ni 
prave snage. Naj spregovo
rim še o prostoru, kamor je 
šel včasih tudi cesar peš. Že 
ob vhodu te pozdravijo grafi
ti v mnogih jezikih, potem 
upaš, da boš “potrebo” v 
miru opravil, toda kaj poma
ga, ko pa so tudi pisoarji 
odstranjeni, zamašeni ali 
pokvarjeni. O “ta glavnem 
WC” je pa bolje, da se ne 
govori, pa naj bo to o mo
škem ah ženskem. Tukaj je 
vse kaj drugega kot snaga.

Avtobusno čakalnico več
krat zaklepajo, tako da tudi 
o njej ni zapisati nič pohval
nega. Tudi tukaj je vse počeč
kano. Za tak prepih in raz
mere bi morala biti novome
ška avtobusna čakalnica od
prta noč in dan pa tudi ogre
vana. Vse to bi seveda lahko 
bilo, če bi pristojni za varnost 
in minimalno udobje potni
kov dali kaj na to. Tako pa je 
vse “bob ob steno”. Te be
sede niso zapisane kot žali
tev, ampak kot opozorilo jav
nosti, da bomo ob takih na
pakah kritični, če se že sani
tarne in zdravstvene inšpek
cije ne zganejo.

TONE VIRANT

HVALA TI, MATI! - Kulturno društvo Orel iz Semiča je preteklo soboto 
že četrtič zapored pripravilo kulturni večer ob materinskem dnevu z naslo
vom “Hvala ti, mati!". Obiskovalcem, ki so napolnili semiški kulturni dom, 
je spregovoril predsednik občinskega sveta Semič Anton Malenšek. Na
stopili so mladi igralci iz Črmošnjic, otroška skupina s Črešnjevca, učenci 
črnomaljske osnovne šole Mirana Jarca, pevka Sandra Šuštaršič, predšolski 
veroukarji ter mladi semiški recitatorji in povezovalci programa (na fo
tografiji). (Foto: M. B.-J.)

• Smo edina država na svetu, 
kjer moramo drugi braniti ustavo 
pred ustavnim sodiščem. (Pret
nar)

Gasili nismo 
zaradi takšnega 

način alarmiranja
Zakaj imamo nov načrt?

V požarnem okolišu, ki ga pokri
vamo gasilci prostovoljnega gasil
skega društva Vavta vas, je 7. mar
ca okoli 14. ure na območju Drga- 
njih sel zagorel travnik. Ker nismo 
sodelovali pri gašenju tega požara, 
smo vaščanom in prizadetim dolžni 
pojasnilo, zakaj ni bilo alarmirano 
tudi naše društvo. Za uradno pojas
nilo smo zaprosili Gasilsko zvezo 
Novo mesto, oni pa Center za obve
ščanje, kije sporočil: “Po veljavnem 
načrtu alarmiranja so najprej alar
mirali poklicno gasilsko enoto GRC 
Novo mesto, potem pa še najbližje 
gasilsko društvo, v tem primeru 
Dolenjske Toplice.”

Kljub opremi za gašenje tovrstnih 
požarov, usposobljenosti in časovni 
prednosti pred ostalimi enotami v 
občini (tudi poklicno enoto GRC 
Novo mesto) smo bili gasilci PGD 
Vavta vas v tem primeru nemočni. 
Sreča je bila, da je bil to manjši 
požar, tako da so ga lokalizirali že 
vaščani, v nasprotnem primeru pa 
lahko vsaka zamujena minuta pri 
gašenju pomeni škodo v naravnem 
okolju in objektih, lahko pa zahteva 
tudi človeške žrtve. S tem pojas
nilom ne želimo nikogar kriviti za 
nastalo situacijo, mnenja pa smo, da 
bi mestna občina Novo mesto oziro
ma Center za obveščanje Novo me
sto morala izvajati nov načrt alarmi
ranja, katerega je potrdila. Th načrt 
med ostalim pri alarmiranju upo
števa tudi območja, ki ga pokrivajo 
prostovoljna gasilska društva in 
GRC, pripravila pa ga je gasilska 
zveza Novo mesto.

UPRAVNI ODBOR 
Prostovoljnega gasilskega društva 

Vavta vas
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V Ribnici se dogaja, kar se ne bi smelo
Podpredsednik vlade g. Podobnik, zdaj ste na vrsti vi, da preprečite krajo javnega premoženja

Gospod Marjan Podobnik, pod
predsednik vlade!

Jaz in moja družina smo vas 
volili, ker ste obljubili pravno 
državo in red. Sedaj berem, da 
ustanavljate komisijo za prepre
čevanje škode državnemu in druž
benemu premoženju. Volili smo 
vas, da bi mi na podeželju preži
veli in ponovno zaživeli. Zdaj je v 
Ribnici zelo žalostno, ker ni dela 
m jo velika brezposelnost.

Sem že v penziji, a sem 38 let 
delal v Inlesu v Ribnici. Zdaj pa 
tam delata hčerka in mož. Zato 
me zelo skrbi, ker se po mojem 
tam dogajajo čudne in nepoštene 
re&, ki ne kažejo samo dobro za 
to veliko podjetje.

zahvala za lep večer
V soboto, 7. marca, je pripravil 

mešani pevski zbor iz Črnomlja 
pod vodstvom Ani Jankovič- 
S°ber prijeten večer na turistični 
kmetiji Žagar v Damlju ob Kolpi. 
Sodeloval je tudi Franc Šutej-Jazo 
lz Sečjega sela pri Vinici, ki je ig- 
rel na svoje nepogrešljivo gudalo. 
Zborovske pesmi so se prepletale 
z belokranjskimi in drugimi slo
venskimi ljudskimi pesmimi, pri
povedmi in domačimi smešnicami 
>n domislicami. Nastopajoči so 
pritegnili k petju in pripovedim 
tudi obiskovalce, pa se je tako 
pevski večer podaljšal daleč v noč 
v prijetnem razpoloženju vseh. 
Tako je navidez skromen dogodek 
zbližal vaščane in pevce in poskr
bel za nevsakdanje lepo doživetje 
v vasi. Včasih je potrebno le malo 
dobre volje in poguma, da se loti
mo česa novega. Želim si, da bi 
bilo takšnih druženj še več. Ža
garjevim v Damlju se v imenu 
pevskega zbora lepo zahvaljujem 
za prisrčen sprejem.

KSENIJA KHALIL

DOLENJCI 
HOČEJO POP TV
Inštitut za raziskavo me

dijev je pravkar zaključil te
lefonsko anketo, v kateri so 
štiristo prebivalcev občin Čr
nomelj, Metlika, Novo me
sto, Semič, Šentjernej, Treb
nje in Kostanjevice na Krki 
vprašali, katere televizijske 
programe si želijo spremlja
ti. Rezultati ankete so poka
zali, da si večina prebivalcev 
na območju Dolenjske želi 
videti POP TV. Med vpraša
nimi, ki že gledajo Vaš kanal, 
jih je kar 90 odstotkov odgo
vorilo, da bi želeli spremljati 
POP TV in občasno Vaš ka
nal. Ilustrativen je tudi po
datek, da si med prebivalci, 
ki ne morejo spremljati ne 
Vašega kanala ne POP TV, 
kar 89-odstotkov želi gledati 
POP TV.

M. JARC 
POP TV

V ribniškem časopisu Rešeto 
sem bral, daje Inles dobil nemško 
priznanje, a za preživetje še ved
no potrebuje državno finančno 
pomoč. Bral sem tudi, da ste vi 
obiskali Inles in mu obljubili 
pomoč. Vse lepo in prav. Tako 
veliko podjetje v brezposelni Rib
nici res potrebuje pošteno pomoč. 
Za pusta pa je bilo na trgu javno 
povedano, da potrebuje Inles še 5 
milijonov mark državne pomoči, 
preden ga sprivatizirajo in pro
pade. Domači glavni dobavitelj 
stekla pa ga s svojimi dobički že 
kupuje.

Ker je Ribnica majhen kraj in 
moja dva delata tam, je tudi meni 
jasno, da se tam dogajajo stvari, ki 
se nikakor ne bi smele. Moja dva 
sta pogosto kar bolna, ko vidita, 
kaj se dogaja, in jih še ustrahuje
jo. Ribniška javna skrivnost, daje 
glavni dobavitelj stekla za Inles 
privatna firma Inoterm, ki je last 
družinev Šenk, vodi pa ga žena 
Toneta Šenka, ki je v Inlesu direk
tor. Ta firma večino svoje proiz
vodnje proda ravno Inlesu, kjer 
ima vodilno vlogo v izvozu še 
sestra Ivanka Šenk. Javna skriv
nost je že, da je Inles zadolžen že 
čez glavo, dobiva pa še državno 
pomoč, da pokriva svojo zgubo. 
Inoterm pa ima dobičke in kupuje

Iz ene občine dve, 
tri ali štiri

Tkidi občina GEOSS?
LITIJA - Čeprav vladna služba 

za lokalno samoupravo predlaga, 
da se na območju litijske občine 
oblikujeta samo dve občini - Liti
ja in Šmartno (ostale ne izpol
njujejo pogojev), pa so želje ljudi 
drugačne. Na zadnji seji občin
skega sveta je predsednik Ko
misije za lokalno samoupravo 
Nace Šteferl dal predlog petih 
krajevnih skupnosti Kresnic, Jev
nice, Ribč, Hotiča in Vač, o usta
novitvi skupne občine GEOSS. 
Po zakonu se tako ne more ime
novati, dokler ni kraja ali naselja 
z istim imenom. Ta občina bi ime
la na okrog 50 kvadratnih kilo
metrih površine 3186 prebivalcev, 
in čeprav trenutno ne ustreza 
pogojem za nastanek, bi se verjet
no dalo priti do nje. KS Dole bi 
bila tako verjetno priključena 
litijski občini.

Jože Juvan je povedal, da je bil 
sklep KS Vače, da ostanejo v 
Občini Litija, na zboru krajanov 
pa je nastal pravi miting. Dan 
zatem so litijsko občino obvestili, 
da KS Vače ustanavlja svojo obči
no. Šteferl je povedal, da ima 
podpise vseh petih predsednikov 
KS o ustanovitvi občine GEOSS, 
poudaril pa je, da je treba preko 
pristojne komisije za loLalno 
samoupravo ponuditi objektivne 
odgovore, kaj so plusi in minusi 
novih občin. Na potezi je sedaj 
vladna služba.

K. ŠUŠTERŠIČ

Starost je žalost

Pride čas, ko se zaveš, 
da vse manj je še do kraja.
Več stvari je, kar ne smeš, 
ker ti zdravje ponagaja.
Vedno novega kaj zveš, 
ker skleroza te pomlaja.
Ko okoli se ozreš,
kdo od znancev še ostaja?
Kadar se tega zaveš, 
res ni daleč več do kraja.

II
Kepa starost je utvara.
Ko življenje te postara, 
starost trpke zgodbe piše: 
svet je le do praga hiše,
Ptcj visoko, zdaj je više, 
oster rob oko zabriše,
Ptice pojejo vse tiše, 
otarsikaj spomin izbiriše.
Kepa starost? Ne, utvara, 
je življenje, kot prevara!

III
Človek, daj, zaupaj vase!
Ko, kar starost ti odreka, 
je imelo svoje čase.
Kisi si, ki ga nosi reka 
°d izvira z gorske jase; 
ti ujela ga prepreka, 
ti vsrkala ga vase, 
v dalj ga nosi mirna reka.
Na izviru nov list rase.
Po priplaval do izteka ?

JANEZ JEŠTOVSKI

NOV ZVON IN STREHA - Pred 
dvema mesecema so vaščani pričeli 
akcijo za zbiranje lesa za dotrajano 
cerkvico sv. Primoža na Laščah. Še 
pred prvim pomladnim dnevom so 
prekrili streho, zamenjali propadel 
les, popolnoma obnovili zvonik in 
mu dali lepo bakreno streho. Akci
jo so podprli vsi krajani, na čelu pa 
so ključarju Rudi Gliha in Jože Vid
mar ter članica pastoralnega sveta 
v žužemberški fari Andreja Šenica. 
Predžegnanjem bodo obnovili tudi 
pročelje zgradbe, žlebove in strelo
vode. Del so se lotili brez pomoči 
dekana Franca Povirka (le-ta ima 
še veliko skrbi z odplačevanjem 
dolga farne cerkve), kar je še pose
bej pohvalno. (Foto: S. Mirtič)

Inles!? Pa menda ni edini takšen 
privatni dobavitelj. To mirno gle
data generalni direktor gospod 
Lesar in njegova žena, ki vodi 
pravno službo. Mislim, daje to za 
zdravo kmečko pamet le že pre
več, da bi se še lahko reklo, da je 
to pošteno. Pa še s težkimi in 
gizdalinskimi beemveji se šopiri
jo in dražijo ljudi!

V Inlesu so imeli tudi angleške 
svetovalce, a sojih odslovili, ko so 
prišli blizu te resnice. Svoje certi
fikate, svoje minulo delo, sem 
zaupal Arkadi, žena pa Ateni, ki 
sta, slišim, po novem v nadzornem 
svetu Inlesa. Mlada dva pa sta 
dalo svoje certifikate kar direkt
no Inlesu. Ampak od teh nad
zornih svetov zaepkrat ni nič, kot 
je bilo pri Labodu, da jih ni sram. 
Očitno ti gospodje iz bank, ki so 
že banke zafurali, ne vedo, kaj je 
nadzor, sicer jih mi davkoplače
valci zdaj ne bi morali z višjimi 
davki sanirati.

Mislim, daje prav, če pomagate 
Inlesu, ampak prej napravite red! 
Da je mera polna, se z delavci 
dela tako, da beži, kamor kdo 
more.

Če vsega tega ne verjamate, kar 
sem vam napisal, vprašajte gospo 
But, ženo vašega državnega sek
retarja! Ona je bila prej računo
vodkinja v Inlesu, zdaj pa je na 
občini za gospodarstvo. Ali pa 
vprašajte župana gospoda Tanka, 
saj je bil dolgo direktor v Inlesu.

Mislim, da ste na vrsti vi, da 
preprečite prelivanje državnega 
in družbenega premoženja v pri
vatne roke, sicer ne bo nič ostalo 
za nadzorovanje in upravljanje. 
Poskrbite, da bodo Atene in Ar
kade naredile tisto, kar morajo. 
Potem pa pomagajte, drugače 
bodo eni še naprej norce brili iz 
nas in iz vas!

MIRKO ANZELJC 
Ribnica

Občinska nacionalna zavest peša
Zakaj imajo nekateri prazniki prednost pred drugimi?

Člani Socialdemokratske stran
ke Slovenije - SDS, Občinski od
bor Črnomelj, seznanjamo jav
nost z našimi prizadevanji za slo
venske splošne nacionalne intere
se in z nerazumevanjem, ki smo 
ga pri tem deležni s strani župa
na in svetnikov občine Črnomelj. 
V občinskem svetu, v katerem 
imajo pomladne politične stranke 
SLS, SKD, SDS večino in tudi žu
pana, je naši socialdemokratski 
stranki in našim svetnikom one
mogočeno uveljavljanje enega iz
med temeljnih ciljev, to je varo
vanje in ohranjanje slovenske 
narodne samobitnosti.

Že drugo leto se namreč preko 
naših svetnikov zavzemamo, da bi 
v občinskem proračunu dobili 
kulturnozgodovinski dogodki in 
obeležja pravo veljavo in enako
praven položaj. Vendar nimamo 
prave podpore župana in tudi ne 
ostalih svetnikov. Namesto pod
pori smo še vedno priča nadalje
vanju zapostavljanja tistih kul
turnozgodovinskih dogodkov in 
obeležij, ki označujejo obdobje 
pred drugo svetovno vojno in ob
dobje po vojni za Slovenijo. Ved
no se namreč najde dovolj časa in 
denarja za proslavljanje dogod-

Slovenski ribiči 
ob 110-letnici 

svojega delovanja
Izid knjige dr. Laha
Slovenski sladkovodni ri

biči - teh je v Sloveniji blizu 
20.000 - so na najlepši možen 
način proslavili 110-letnico 
organiziranega ribištva na 
Slovenskem, hkrati pa tudi 
svetovni dan voda. Jubilej so 
obeležili z izdajo posebne 
knjige “Sladkovodno ribištvo 
Slovenije”, ki jo je pripravil 
znanstveni delavec dr. Avgu
štin Lah ob sodelovanju ured
nika “Ribiča” Toneta Ur
basa.

Ob izidu te pomembne 
publikacije je predsednik 
Ribiške zveze Slovenije Bo
rut Jerše zapisal: “V rokah 
imamo knjigo, ki ponuja pri
jetno branje in je obenem 
dragocen dokument. Zani
miv ni le za ribiče, ampak za 
vse ljubitelje narave, ker go
vori o življenju. Slovenija ima 
en sam naravni zaklad: pe
stro naravo; voda in vodni 
živelj pa so njena kri in živ
ljenjska moč. Brez tega bi vse 
usahnilo, tudi ljudje. Pri do
ločanju strategije varstva na
rave in gospodarskega na
predovanja smo tudi pred 
novo razvojno stopnjo. Zdaj 
si gradimo most v prihod
nost, toda njegovi podporni 
stebri stojijo v .vodi!”

Knjiga, ki je-opremljena z 
vrsto zanimivih barvnih fo
tografij, je izšla v nakladi 
2.500 izvodov. Brezplačno jo 
bodo dobile vse slovenske 
ribiške družine in zveze ribi
ških družin, po en izvod na 
sto članov. Knjigo bodo v 
kratkem prevedli tudi v an
gleški jezik.

SLAVKO DOKL

Z ANALIZO DO BOLJŠE VODE - Vmarcu, ko je tudi svetovni dan voda, 
so v Termotehniki skupaj z ljubljansko firmo Ecogea že drugo leto zapored 
pripravili brezplačno analiziranje vode. Inž. Viljem Turšič je v treh ponedelj
kih (vzorce sprejemajo od 12. do 18. ure) analiziral več kot 120 vzorcev, 
analize pa bodo opravljali še naslednji ponedeljek. Ob analizi ljudem tudi 
svetujejo, kaj bi bilo najbolje storiti za kvalitetnejšo vodo. Letos je v anali
zo prineslo vodo zelo veliko ljudi, kar nedvomno kaže na dvig ekološke 
zavesti. V Termotehniki so se odločili za analize, ker imajo ljudje na Do
lenjskem veliko težav s trdo vodo, pa tudi pitna voda ni najboljša. Zato 
priporočajo vgradnjo filtrov, ki iz vode izločijo delce in strupe. Do sedaj so 
jih vgradili že precej. (Foto: J. Domiž)

kov in vzdrževanje obeležij iz ob
dobja revolucije in socializma, za 
ostalo zgodovino pa ostanejo le 
drobtine.

Primer takšnega ravnanja je 
tudi razporejanje sredstev v lan
skem občinskem proračunu in 
letošnjem predlogu občinskega 
proračuna. Praznik upora proti 
okupatorju in občinski praznik, 
praznika, ki izvirata iz obdobja 
revolucije in socializma, sta za 
nekatere pomembnejša praznika 
od največjih slovenskih prazni
kov, dneva državnosti in dneva sa
mostojnosti. V letošnjem pred
logu občinskega proračuna je 
namreč za praznovanje dneva 
upora proti okupatorju namenje
no dvakrat več sredstev, za praz
novanje občinskega praznika pa 
celo nad petkrat več sredstev, kot 
je namenjeno za praznovanje 
dneva državnosti. Nič boljšega 
razumevanja ni pri razporejanju 
sredstev za vzdrževanje kulturn
ozgodovinskih spomenikov, saj 
ima prednost Griček, prav tako 
spomenik iz obdobja revolucije in 
socializma, pred spomenikom 
Človek, glej, ki ohranja spomin na 
žrtve prve svetovne vojne. Za 
vzdrževanje spomenika Griček je 
bilo v lanskem letu porabljeno 
4.741.994 tolarjev, za spomenik 
Človek, glej pa ni bil porabljen 
niti tolar, čeprav spomenik vidno 
propada. V letošnjem letu, ko je 
le prišel na vrsto spomenik Člo
vek, glej, pa mu dodeljujejo šest
krat manj sredstev, kot jih je dobil 
spomenik Griček. Sprašujemo se, 
zakaj je potrebno delati diskrimi
nacijo med žrtvami vojn in še ved
no imeti krivičen odnos do zgodo
vine.

Socialdemokratska stranka 
Slovenije

za občinski odbor Črnomelj: 
PAVEL ZAJC

RAMPLANJE NA OTOČCU - Za Jožefovo, 19. marca, so v restavraciji 
Tango na Otočcu pripravili jožefovanje. Zanimivost večera je bilorampla- 
nje, starodaven običaj, ki so ga pripravili člani Turističnega društva Otočec. 
Na prireditvi je nastopil najpriljubljenejši slovenski kantavtor Vlado Kres
lin. (Foto: A. B.)

_
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ŽIVAHNO NA IVANŠKI STOJNICI - Prejšnji teden se je občina Ivančna 
Gorica po letu dni premora zopet predstavila na osrednjem slovenskem 
sejmu Alpe - Adria na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Na prireditvi, 
ki je namenjena predstavitvi turizma, športa in preživljanja prostega, je 
imela kaj pokazati in mnogi so se, kot je povedala strokovna tajnica ZKD 
Tatjana Lampret, radi ustavljali ob njihovi stojnici. Obiskovalce iz 
najrazličnejših krajev Slovenije so prijazno postregli z dobrotami Društ\’a 
podeželskih žena, ter z različnimi prospekti in zgibankami, kjer bodo go
tovo našli razloge, zaradi katerih bodo radi zašli tudi v deželo Desetega 
brata. (Foto: L. Murn)

Zveza borcev nosilka vrednot NOB
Ob letni skupščini: še naprej nestrankarska in domoljubna organizacija

NOVO MESTO - Redno letno 
in hkrati volilno skupščino je 27 
izmed 32 izvoljenih delegatov iz 
26 krajevnih združenj ZB in ude
ležencev NOB območnega odbo
ra Novo mesto opravilo 20. mar
ca. Med gosti skupščine so bili 
Bojan Škrk za glavni odbor ZB 
NOV Slovenije, Bogdan Osolnik 
za domicilni Okrožni odbor OF, 
Ivan Somrak za Društvo upoko
jencev, Franc Šali, Mateja Marko
vič za Upravno enoto Novo mesto 
ter Brane Dukič za Združenje 
rezervnih častnikov in območno 
poveljstvo SV.

O delu organizacije v pretek
lem letu je poročal predsednik 
Ludvik Golob. Vrste veteranov 
NOB v okviru 3 občin, v katerih 
je med 1.430 člani kar 150 starih 
od 75 do 90 let, se močno pomi
kajo v visoko jesen življenja. Kra
jevna združenja kljub temu sa
mostojno uresničujejo naloge jav
nega interesa. To se kaže v skrbi 
za grobove in grobišča NOB, v 
pomoči svojcem pri pogrebih in 
ob drugih priložnostih, predvsem 
pa v ohranjanju izročil NOB. 
Območna organizacija je prav z 
njihovo pomočjo vzdrževala in 
obnavljala spominska znamenja 
bojev za svobodo.

Uresničevanje zakonov o voj

nih veteranih, vojaških vojnih in
validih in žrtvah vojnega nasilja je 
bilo lani v ospredju vseh nalog 
borčevskih organizacij. Na njiho
vo pobudo je Upravna enota 
Novo mesto lani hitreje začela 
reševati vloge: do 1. decembra je 
od 948 zahtevkov na prvi stopnji 
rešila 903 vloge za priznanje 
vojnega veterana. Od 680 zahtev
kov žrtev vojnega nasilja je bilo 
izdanih 655 pozitivnih odločb. Zal 
vsi členi treh “vojnih zakonov” 
nišo do kraja dorečeni in država 
jih še vedno tudi prepočasi rešuje.

Komisija za bivše internirance, 
politične zapornike in druge žrtve 
nacifašizma pri območnem odbo
ru je uresničila vse svoje naloge. - 
Med številnimi prireditvami je 
lani vseslovensko partizansko 
srečanje v Prečni predvsem po 
zaslugi območnega odbora zelo 
dobro uspelo, bilo pa je tudi pre
cej drugih spominskih proslav s 
primerno udeležbo. O delu ZB v 
območnem okviru je bilo objav
ljenih 92 zapisov in 2 fotografiji. 
Aktiv veterank seje znova izkazal 
zlasti s srečanji v Semiču in Dobr
niču.

Kritične pripombe so na skup
ščini merile na počasen in dosti
krat tudi zapravljiv sistem dela 
države. Delegati so obsodili žaljiv

političen napis na spominski 
pokopališki plošči domobrancev 
na novomeškem pokopališču. 
Tam je zapisano, da je bila “leta 
1945 naši domovini vzeta svobo
da.” Ve se, od kod prihaja tako 
hujskanje, širjenje neresnic in 
vnašanje novega nemira in razdo
rov med ljudstvo, ki ve, da so pri 
nas ob koncu vojne izgubili svo
bodo samo tisti, ki so z okupator
ji vred morali pobegniti iz domo
vine. O tem bodo borci posebej 
obvestili državne organe in terja
li red glede resnice z napisi na 
takih farnih spominskih ploščah.

Precej so na srečanju govorili 
tudi o sodelovanju z društvom 
upokojencev in njegovo razvejeno 
organizacijo, ki zgledno skrbi za 
starejše ljudi. - Borci niso šli 
molče mimo dejstva, da narašča 
nezaposlenost in da sta čast ter 
možnost za pošteno življenje iz 
človekovega dela postali navaden 
poker kapitala. Kritični so bili 
tudi zaradi čakalnih dob pred vra
ti zdravnikov-specialistov in zavo
ljo zmahjšanih kvot za tiste borce, 
ki so nujno potrebni zdravljenja. 
Dolenjska je prav tu močno oško
dovana. Obsodili so tudi delanje 
zgage, ki jo trosijo med ljudi 
posamezni “svobodni partizani”.

T. GOŠNIK
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DOŽIVET PRAZNIK - V Žužemberku je bila v petek kulturna prireditev 
ob mednarodnem dnevu žena in materinskem dnevu. Nastopili so otroci 
iz vrtca, predšolski otroci, otroci nižje stopnje, mladi glasbeniki in pevski 
zbor ob spremljavi korepetitorja prof. Berislava Budaka. Slavnostna gost
ja in govornica je bila Ivanka Mestnik, domačinka iz Drašče vasi. Na pr
ireditvi je bila predstavljena tudi njena knjiga z naslovom Korak s poti. 
Odlomke iz nje je prebrala bivša učenka Ksenija Murn iz Pajčne. Sledil je 
še prijeten razgovor ravnateljice mag. Jelke Mrvarz avtorico knjige. Učenci 
podružnične šole Šmihel in nižje stopnje Žužemberk pa so priredili zani
mivo razstavo. Na sliki: prisrčen pozdrav učencev šole gostji Ivanki Mest
nik. (Foto: S. Mirtič)

PESEM IN SLIKE ZA MATERINSKI DAN - V nedeljo, 22. marca, je 
bila polna šmihelska cerkev prizorišče kulturnega dogodka, ki ga je priravil 
KUD Nove arkade ob materinskem dnevu. Pod vodstvom Irene Rešeta so 
zbranim navdušeno zapeli pevci iz skupine Zarja in Zvezdice v spremljavi 
instrumentalne skupine Sonce, mladi likovniki (na sliki) z mentorico Jožico 
Škof pa so v društvenih prostorih postavili na ogled svoja likovna dela, 
nastala v zadnjem letu.

PRIPRAVILI SO PRIJETEN VEČER - V kavarni Pri slonu v Novem 
mestu je bila prejšnjo soboto, 21. marca, ponovno doma jazzovska glas
ba. Trio Žabjak 3-0, ki ga sestavljajo violinist Marijan Dovič, kitarist in 
pevec Klemen Pisk ter kontrabasist Rok Svetličič, je izvedel koncert v 
počastitev lani umrlega Stephana Grapellija, legendarnega svetovno znane
ga jazzovskega violinista. Z igranjem so zagreli kar številne ljubitelje jaz
za, ki v Novem mestu lahko vsaj Pri slonu od časa do časa preživijo pri
jeten jazzovski večer. (Foto: MiM)

ROŠKI FANTJE ZOPET IGRAJO - V soboto so se v nabito polni plesni 
dvorani hotela Valentin v Kočevju prvič po letu 1989zopet predstavili člani 
skupine Roški fantje. Gre za v šestdesetih letih izjemno priljubljeno skupi
no kočevskih glasbenikov, ki se je prvič zbrala davnega 1955, aktivno pa 
so v spremenjeni zasedbi delovali do leta 1975. Njihovi evergrini ali 
“železne ” melodije še danes odmevajo med takratnimi njihovimi zvestimi 
poslušalci. Člani skupine so prejšnji teden nekaj dni vadili in se ob koncu 
tedna uspešno predstavili; vse je bilo kod nekdaj: žlahtna in ubrana pe
sem, “čista" in prepoznavna glasba brez občutnih primesi “elektrike" in 
seveda aplavz na odprti sceni. Zdajšnjo skupino sestavljajo: Michel Ra
dosavljevič, ki je ustanovni član, Peter Frangež, Tone Obranovič, Maks 
Volk, Janez Hočevar in Franc Benčina. Po tem, kar so pokazali v soboto, 
bi lahko rekli, da njihov čas šele prihaja. (Foto: M. Glavonjič)

MODNI KOTIČEK

Nadpovprečnica
Mura, seveda. Sredi marca 

smo si v Festivalni dvorani 
ogledali modno revijo, ki se 
lahko po vseh elementih kosa 
z revijami svetovno priznanih 
blagovnih znamk v modnih 
prestolnicah, kot sta Pariz in 
Milano. Ustrezen ambient, 
dobro pripravljena režija in 
celostna podoba nastopajo
čih, uspešen mimohod v večini 
hrvaških manekenk in mane
kenov, ustrezna tehnična 
opremljenost. Vse je bito na 
mestu. Voditeljica Anja Rupel 
je poetično napovedala videne 
Murine blagovne znamke: 
Mura - design, vveekend, basic 
in event; LeOna in J. G. Car- 
niolus, ki jih v večini izvozijo 
na tuji trg, kar 95 odstotkov od 
celotne proizvodnje. Se doda
ten argument, da so vestno 
poskrbeli za majhen delež 
domačih potrošnikov. Pohvale 
vredna gesta je očarala večino 
obiskovalcev, ki so si ogledali 
oblačila za prihajajočo pom
lad in poletje 1998. Le-ta že 
prodajajo v 11 prodajnih me
stih po Sloveniji in v 20 trgovi
nah v tujini. Šicer pa v dveh 
svojih salonih izdelujejo tudi 
po meri.

V kolekciji LeOna so “sledi
li lahkotnosti pomladne sape 
in ujeli barvitost prebujajoče 
se narave ”. Prisotni so kostimi 
pastelnih barv, kot so modra, 
lila, peščena in bela, bluzice, 
krila in obleke živih barv, kot 
so ognjeno rdeča, rumena,... 
Linije sledijo svetovnim mod
nim trendom, saj dopuščajo 
svobodo sproščenega gibanja, 
kroji so elegantno enostavni in 
ženstveni.

Kolekcija Mura je namenje
na mladim, saj so z vsemi štiri
mi linijami skušali zadovoljiti 
njihove potrebe po funkciona
lnih in večnamenskih oblači
lih. Temu so prilagodili izbor 
tkanin in krojev. Carniolus pa 
je linija za moške, ki lahko iz
birajo med različnimi suknjiči, 
hlačami in oblekami. Za vsa
kogar nekaj!

JERCA LEGAN

• Ob stavki ptujskih delavk se je 
pokazalo, da je politična svobo
da le zlata pena, če t„ ki naj bi jo 
uživali, pritisne mizerija. (Moč
nik)

APLAVZ NI OBVEZEN

Filmarski zgled
Pravo začudenje je zavelo iz 

slovenske prestolnice, ker je 
bila premiera novega sloven
skega fdma Brezno v podežel
skem kraju, kot da bi bili te 
vrste dogodki rezervirani zgolj 
za izbrance iz velikega mesta. 
Odpeljati se na slovesnost ven 
iz Ljubljane, saj to je grozno, 
čeprav tudi največji razvajen
ci vedo, da je vzdušje v takšnih 
redkih primerih veliko prist
nejše kot v kakšni ljubljanski 
kino dvorani, kjer so obisko
valci že vsega siti. Na vasi pa 
je to prvovrstna predstava, 
pravi praznik, ki ostane lju
dem dolgo časa v spominu. Pa 
še za obisk ni treba trepetati.

Ustvarjalci fdma Brezno so 
se z dopisi spomnili, da so 
poleg Ljubljane v Sloveniji še 
drugi kraji, v katerih živijo 
ljudje, ki bi jim kazalo predva
jati slovensko fdmsko novost, 
da ta ne bi doživela usode 
mnogih slovenskih filmskih 
umotvorov, ki si jih ni ogleda
lo več kot tisoč ali dva tisoč 
gledalcev, pa ponujajo predva
janje fdma tudi najmanjšim 
vasem, ki premorejo dvorano, 
kakršno koli fdmsko platno in 
napravo za predvajanje. Poh
valno, ni kaj, čeprav ni v oza
dju skrb za fdmsko prosvetlje- 
vanje provincialcev, ampak 
predvsem in zgolj strah pred 
prazno blagajno.

Morda pa se bodo ob fil
marjih spomnili na to, da so 
poleg večjih slovenskih mest v 
deželi pod Alpami tudi manjši 
kraji, tudi drugi, in to takrat, 
ko se bo na vrhovih delil denar 
za kulturo, šport ali kaj podob-

neg<>' TONI GAŠPERIČ

Pri nas mrgoli arhitektonskih ovir
Predlog: politike, projektante, investitorje in druge začasno v invalidske vozičke
Nekakšna manjšina v današnji 

družbi so tudi invalidi. Njihova 
lastna moč in s tem povezano 
dojemanje njihovega statusa v 
preostalem delu družbe, ki je 
največkrat vodilni, nosilni, oblast
ni del družbe, se kaže tudi v pri
sotnosti oz. neprisotnosti arhitek
tonskih ovir. Arhitektonske ovire 
invalidu ustvarjajo invaliden pro
stor, mu govorijo, daje neinvalid- 
ni del družbe invaliden za njegove 
potrebe oz. da je družbena moč 
invalida invalidna. V pravnih ak
tih na različnih stopnjah je sicer 
jasno izražena zahteva po odprav-

PRELEPO PRAZNOVANJE
Praznovanje dneva žena so nam 

oskrbovancem Doma starejših ob
čanov Grosuplje popestrile upo
kojenke, ki so pripravile kar nekaj 
presenečenj. Spekle so pecivo, ma
njkalo ni niti vina niti soka. Čeprav 
trdijo, da je njihov zbor star šele 
mesec ni, so nam v programu prele
po zapele. Tudi naš pevski zbor je 
pokazal svoje znanje. Vsak teden 
imamo pevske vaje, enkrat na leto 
pa gremo nastopat tudi kam dru
gam. Naš muzikant nam je zaigral in 
komur so še dale noge, je lahko 
zaplesal. V vseh svojih letih še nisem 
doživela tako prijetnega praznova
nja. V domu imamo zelo sposobno 
fizioterapevtko, ki nam skoraj vsak 
teden pripravi kak program, da se 
imamo lepo. Vsi oskrbovanci doma 
se lepo zahvaljujemo ge. Jožici, g. 
direktorju in vsem, ki so sodelovali 
pri pripravi praznovanja 8. marca, 
najbolj pa seveda grosupeljskim 
upokojenkam.

ANA DRAŠLER 
Dom starejših občanov Grosuplje

MAMICAM NA 
PREVOLAH

PREVOLE - V tukajšnji osnovni 
šoli Prevole so učenci pripravili lep 
kulturni program, ki so ga posvetili 
mamicam. Zbranim je spregovoril 
ravnatelj Jože Hribar, nastopif pa je 
tudi pevski zbor pod vodstvom 
Mateje Škufca. Program je vodila 
Irena Blatnik, ansambel Nasmeh pa 
je poskrbel za vedrejši del večera, za 
ples in razvedrilo.

RAJSKI OTOK BALI
BREŽICE - Knjižnica Brežice 

vabi danes, 26. marca, na potopisno 
predavanje svetovnega popotnika 
Braneta Kobala, ki bo v prostorih 
knjižnice ob 19.30 govoril o svojem 
potovanju na indonezijski “rajski” 
otok Bali, pripoved pa obogatil z 
diapozitivi.

SROMLJE: O ROŽAH
SROMLJE - Tikajšnje Turistično 

društvo vabi na brezplačno preda
vanje o lončnicah in balkonskih 
rožah, ki bo v ponedeljek, 30. mar
ca, ob 19. uri v domu krajanov. Pre
davala bo cvetličarka in inž. kmetij
stva Silva Fric, rože pa bo mogoče 
tudi kupiti.

ljanju arhitektonskih ovir, v resni
ci pa je čisto drugače.

V Novem mestu in drugih do
lenjskih krajih arhitektonskih ovir 
kar mrgoli, četudi jih navadno 
nepoučeno oko ali neinvalid, ne 
opazita. V Novem mestu invalidi, 
denimo, ne morejo priti do župa
na in mnogih drugih služb v mest
ni občini in upravni enoti. Redke 
trgovine so jim zlahka dosegljive. 
Je že kdo videl invalida v Merca
torjevi trgovini v Ločni? Priti v 
študijsko knjižnico Mirana Jarca 
je za invalida vprašanje zase. In
validni otroci imajo strašno slabe 
možnosti izobraževanja v osnov
nih in srednjih šolah. V kitajsko 
restavracijo v hotelu Krka invalid 
ne bo prišel, še manj v tamkajšnji 
WC, da množice ostalih manjših 
in manj eminentnih novomeških 
gostinskih lokalov sploh ne ome
njamo. Je že kdo videl invalida, ki 
skuša priti na avtobus, na vlak? 
Prej ga boste videli z mobilnim 
telefonom kot pa s slušalko javne-

LOVCI ZMANJŠUJEJO 
ŠKODO

Lovci, člani lovske družine 
Plešivica, so se 15. marca 1998 
zbrali v lovskem domu v Žužem
berku na svojem rednem letnem 
občnem zboru. Gost je bil tudi 
Stane Gabrijel, tajnik Zveze 
lovskih družin Novo mesto, ki se 
vsako leto udeleži zbora. Otvo
ritvene besede je spregovoril 
starešina LD Plešivica Anton 
Konda, ki je dejal, da je z delom 
v preteklem letu zadovoljen, saj 
jim je zastavljene načrte uspelo v 
celoti izvesti. Zlasti velja poudari
ti, da je žužemberškim lovcem 
uspelo za polovico zmanjšati 
škodo, ki jo povzroča divjad na 
poljščinah in kmetijskih pridelkih 
in je pred dvema letoma znašala 
preko 1.200.000 tolarjev. Zlasti pa 
jih je tu oviral zmanjšan odstrel 
divjadi, predvsem jelenjadi. Veči
no škode na tem območju povzro
čijo divji prašiči, jelenjad in med
ved. Ta je postal nekako stalnica 
v lovišču. Tako so ob spomladan
skem štetju našteli kar 4 kosma
tince. Da bi škodo žužemberski 
lovci še zmanjšali, bodo v letoš
njem letu oskrbeli že obstoječe 
obore, v vsakem rajonu obdelali 
krmno njivo, zalagali že obstoječa 
krmišča in mrhovišča ter pri
pravili novo oboro za področje 
Velikega Lipovca, kjer je postoše- 
nje divjih prašičev največje.

GREGOR KAPLAN

ZA DRAGE MEDICINSKE 
INSTRUMENTE

NOVO MESTO - V sklad za 
drage medicinske instrumente pri 
OORK Novo mesto sta prispevala: 
Center za socialno delo Novo mesto 
namesto cvetja na grob pokojne Ele 
Podbevšek - 40.000 tolarjev in KO 
RK Majde Šilc namesto cvetja na 
grob pokojne Ele Podbevšek -
10.000 tolarjev.

VABLJENI NA IZLET
NOVO MESTO - Mladinski od

sek planinskega društva Novo me
sto organizira enodnevni izlet na 
Čaven (1242 m) in Golake (1218 m), 
ki bo v soboto, 4. aprila. Odhod av
tobusa bo na parkirišču nasproti 
avtobusne postaje ob 7. uri zjutraj. 
Hoje bo 4 do 5 ur. S seboj imejte 
hrano. Cena izleta je 1500 tolarjev, 
za mlade člane 500 tolarjev s plača
no članarino. Prijave do četrtka, 2. 
aprila, pri mentorjih, v društveni 
pisarni ali na telefon št.: 323-784 in 
(0609) 640-126 (Mervar) ter 324- 
530 (Sladič). Vodja izleta je Marje
ta Bergant.

ZLET NA RATITOVEC
NOVO MESTO - Planinsko dru- 

vo Novo mesto vabi v soboto, 4. 
irila, na Ratitovec, najvzhodnejšo 
soko goro spodnjih Bohinjskih 
rra. Odhod z lastnimi osebnimi 
'tomobili bo ob 7. uri izpred novo- 
eške avtobusne postaje. Cena izle- 
je 1.000 tolarjev. Za izlet se lah- 

3 prijavite na tel. 068/321-446 ali
11 Vr.rlila Kr, »Ari VV,,K..

ZBOR DRUŠTVA ZA 
CEREBRALNO 

PARALIZO
NOVO MESTO - Dolenjsko dru

štvo za cerebralno paralizo deluje že 
petnajsto leto. V petek, 27. marca, 
ob 17. uri bo imelo redni letni občni 
zbor v klubskih prostorih Doma 
starejših občanov v Novem mestu. 
Po zboru bo družabno srečanje 
članov društva.

ZAHVALA ZA MEDICINSKE 
INSTRUMENTE

V imenu družine Plut iz Semiča 
ob 90-letnici očeta Tončka Pluta so 
za drage medicinske instrumente v 
Splošni bolnišnici Novo mesto še 
prispevali: Dragica Vrščaj, EMV, 
Črnomelj, Anton Požek, Dortmund, 
Nemčija, Autocommerce Novo 
mesto, Ikebana Brine, Otok. KZ 
Črnomelj, bife Semiški hram, Želj
ko Ilič, Avtotehna Vis, Ljubljana, 
Janko Badovinac, Novo mesto, 
Kmetijski zavod Ljubljana, Matija 
Wolf, Črnomelj, Franc Wolf, Črno
melj. Nadalje so prispevali: Obrtna 
zadruga Hrast Novo mesto - 25.000 
tolarjev, Avtotehna Ljubljana na
mesto cvetja za pok. Marijo Bajuk - 
30.000, Zdravstveni dom Metlika 
namesto cvetja za pok. Marijo Ba
juk 20.000, Autocommerce Novo 
mesto namesto cvetja za pok. Mari
jo Bajuk - 30.000, prijatelji namesto 
cvetja za pok. Marijo Bajuk - 7.000, 
Anton Težak, Radoviči 2, Metlika 
namesto cvetja za pok. Marijo Ba
juk - 10.000, Janez Starc, Metlika 
namesto cvetja za pok. Marijo Ba
juk - 15.000, Kadrovski sektor Beti 
Metlika namesto cvetja za pok 
Marijo Bajuk - 7.000, sosedje We 
strove ulice, Novo mesto, namesto 
cvetja za pok. Berto Kuhelj -13.000 
Tone Starc, dr. med. -10.000, Bran 
ko in Dragica Badovinac - 10.000 
Mojca Urbančič - 5.000, Anton Poč 
Semič - 5.000, Zdenka Urbančič, Sr 
Lipovec - 5.000, Jožica Levstek 
Kočevje - 5.000, Janko Šemrov 
Bokalce 3 a, Ljubljana - 15.000 
Martin Petrovšek -10.000, trgovina 
Hutar, Črnomelj - 5.000 tolarjev.

Splošna bolnišnica Novo mesto se 
za prispevke najlepše zahvaljuje!

ga telefona v rokah! Invalida, ki 
obiskuje svojega neinvalidnega 
znanca v bloku ali klasični stano
vanjski hiši boste težko srečali- 
Tildi stanovanja si invalid ne more 
izbirati po mili volji, na kakršni 
koli lokaciji.

Stopnice, visoki robniki, ozki 
prehodi, še ožji WC-ji, strme 
klančine, previsoko postavljeni 
telefoni, neoznačene poti, nepri
merno tlakovanje, slabe svetlobne 
oznake, zaparkirani pločniki itd. 
so meje svobode invalida, so izraz 
njegove neenakopravnosti, so 
ovire v njegovem hotenju po do
seganju primernega socialnega 
statusa, zaposlitve, duhovne bo
gatitve, so ovire pri zadovoljeva
nju interesov, želja, njegovih os
novnih potreb.

Da bi pospešili reševanje te 
problematike, bi morali očitno 
tudi pri nas politike, projektante, 
investitorje in še koga tako, kot so 
to naredili pred časom v Ljub
ljani, posesti in pritrditi v invalid
ske vozičke ter jih napojiti in na
hraniti. Pa naj si nato skušajo olaj
šati potrebo v katerem od bližnjih 
WC-jev v t.i. javnem prostoru! Vsi 
bi prišli domov mokrih gat!

TOMAŽ LEVIČAR 
. Novo mesto

IZJAVA ZA JAVNOST
Člani krajevnega odbora Sloven

skih krščanskih demokratov Dvor 
pri Žužemberku so v nedeljo, 22.3., 
pripravili kulturno prireditev ob 
materinskem dnevu, ki se je je 
udeležilo več kot sto obiskovalcev. 
Prisotne je v polni dvorani kulturne
ga doma pozdravila predsednica 
krajevnega odbora SKD Dvor gospa 
Nežka Primc, nakar je zbrane nago
voril in za praznik čestital predsed
nik občinskega odbora SKD Novo 
mesto g. Alojz Turk, ki je v nadalje
vanju opisal vlogo matere v družini, 
zlasti pri vzgoji otrok. V programu 
so sodelovali učenci glasbene šole 
Može, narodnozabavni ansambel 
Izvir in skupina otrok, ki je z recita
cijami razveselila udeležence. Po 
končanem kulturnem programu so 
organizatorji matere obdarili z na
geljni, vsi skupaj pa so ob priprav
ljenem prigrizku pokramljali ter se 
razvedrili ob zvokih narodnoza
bavnega ansambla.

Občinski odbor SKD Novo mesto 
izreka vsem nastopajočim in organi
zatorju prireditve, krajevnemu od
boru SKD Dvor, priznanje za uspe
lo prireditev in jim želi še veliko to
vrstnih prijetnih in koristnih dru
ženj.

Slovenski krščanski demokrati 
Novo mesto

750 let župnije 
Stari trg

v

Številne slovesnosti
STARI TRG OB KOLPI - 

Letos mineva 750 let od usta
novitve prafare Stari trg ob 
Kolpi. S praznovanjem so pri
čeli že ob lanskem 1. maju, za 
god sv. Jožefa delavca. Letoš
nje slovesnosti pa so se pričele 
19. marca, ko je godoval sv. 
Jožef, zavetnik župnije. Sicer 
pa se bo v fari vrstila vrsta slo
vesnosti vse do 20. septembra, 
ko bo zaključek praznovanja, 
takrat pa naj bi razglasili tudi 
Krajinski park Kolpa.

19. aprila bo v starotrški 
cerkvi tradicionalna revija de
kanijskih pevskih zborov, ki že 
vrsto let poteka vedno v drugi 
župniji. L maja bo farno žeg- 
nanje, 7. junija prvo sveto ob
hajilo, 21. junija pa v Lazah Vi
dovo žegnanje. Ob tej prilož
nosti bodo blagoslovili povsem 
obnovljeno podružnično cerk
vico in nove umetnine, kot so 
križev pot in barvna okna, ki so 
delo dobrotnika Maksima Se
deja mlajšega ter kip Kristusa, 
delo Staneta Jarma. 23. junija 
bo kresovanje na Vidmu, 5. 
julija pa v Spodnjem Logu 
praznovanje goda sv. Petra, na 
katerega so vabljeni tudi sta
roselci Kočevarji.

15. avgusta bo shod vernikov 
pri romarski cerkvi Marijinega 
vnebovzetja v Zagozdacu. 6. 
septembra pa bo romanje v 
Nemško Loko k cerkvi Marije 
TVošt, kije ena največjih poru
šenih cerkva daleč naokoli. S 
slovesnostmi v prazničnem letu 
naj bi, kot rečerio, zaključili 20. 
septembra, ko bo poleg maše v 
Starem trgu tudi kulturna pri-

redi,CV- j M.B.-J.
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“KRUŠNA PEC 
NEKOČ IN DANES”

Učenci podružnične šole 
Birčna vas smo izvedli razisko
valno nalogo “Krušna peč ne
koč in danes” in jo predstavili 
staršem, Unescovi šoli Cirila 
Kosmača v Piranu in na sreča
nju podružničnih šol v Oreho
vici. Nalogo smo prestavili tudi 
na Dnevih slovenskega izobra
ževanja v Cankarjevem domu 
v Ljubljani. Razstavili smo 
različne vrste kruha, ki so ga 
spekle stare mame naših učen
cev, pripomočke, ki sojih upo
rabljali pri peki, slike z obiska 
v Dolenjskih pekarnah itd. 
Razstavo so polepšali vezeni 
prtički naših učencev. Številni 
obiskovalci so si z zanimanjem 
ogledali naš prostor. Za prevoz 
je poskrbelo gasilsko društvo 
Uršna sela.

VIDA ŠTER

ŠOLSKI PEVSKI 
ZBOR Z MIRNE 

V CANKARJEVEM 
DOMU

Ni veliko priložnosti, da bi 
kulturniška skupina s podežel
ske osnovne šole lahko nasto
pila v Cankarjevem domu. 19. 
marca se je to zgodilo pevske
mu zboru osnovne šole z Mir
ne. V prečudoviti Linhartovi 
dvorani so se člani predstavili 
z avtorskim delom njihove 
zborovodkinje Duške Peček. 
Pod naslovom PIKA-POKA so 
odvrteli domiselno in na prin
cipu otroške igre zgrajen, zato 
tudi nepoznavalcu berljiv, pro
ces kmečkega dela od žetve 
preko mlačve in mlina do kru
ha. Osnovno nit so seveda plet
le prigodne pesmi, sproščeno 
zapete ob stiliziranem gibanju 
in spremljavi harmonike in 
kontrabasa. Enostavno, zani
mivo, ne čisto vsakdanje, še 
najmanj “šolsko”, čeprav pouč
no! Verjetno so organizatorji 
Dnevov slovenskega izobraže
vanja ’98, ki so med 17. in 20. 
marcem potekali v Ljubljani, 
ravno zaradi tega med številni
mi prijavami, ki so iz vse države 
prispele na razpis, izbrali tudi 
njihovo. Niso se zmotili!

S. P.

Prvi in za zdaj edini na Dolenjskem
Na OŠ Vavta vas izvajajo projekt Korak za korakom - Razredi z učnimi kotički - Z 
uspehi zadovoljni ■ Gostja Tatjana Vonta: “Vnesti demokratizacijo v delo z otroki”

VAVTA VAS - Slovenija je ena 
izmed 24 držav, kjer se v vrtcih in 
osnovnih šolah zadnja tri leta iz
vaja poseben program, imenovan 
Korak za korakom. Pri nas ga vodi 
Pedagoški inštitut iz Ljubljane in 
na Dolenjskem seje zanj odločila 
edino OŠ Vavta vas. Po njem dela 
že dve leti. Kot je na predstavitvi 
programa v četrtek, 19. marca, 
povedal ravnatelj Maksimiljan 
Starc, so začeli pred tremi leti v 
vrtcu ter zaradi dobrih izkušenj 
nadaljevali še v šoli, sedaj pa pro
gram Korak za korakom izvajajo 
v obeh oddelkih prvega in druge
ga razreda.

Učilnice imajo posebno, opre
mo, saj so razredi razdeljeni po 
učnih kotičkih, na primer kotiček 
za gradnjo s kockami in jutranja 
srečanja, naravoslovno-matema- 
tični, umetniški, pisalni in bralni. 
Otroci sami izbirajo, kaj in kdaj 
bodo delali, in tako postajajo 
izredno samostojni. Poudarjeno 
je izkustveno učenje, individuali
zacija, timsko delo, sodelovanje s

starši, okoljem, seveda pa je za 
takšen projekt potrebno izpolnje
vati materialne pogoje ter imeti 
ustrezne kadre. “Vloga učitelja je 
drugačna, je le pomočnik in koor
dinator, pa tudi otroci so potem 
drugačni. Ne rečejo, da je učite
ljica rekla, da bodo jutri delali to 
in to, ampak da so se dogovorili, 
da bodo jutri počeli to in to,” je v 
predstavitvi programa Korak za 
korakom pripovedoval ravnatelj. 
Seveda se morajo učiteljice Maj
da Faleskini, Irena Jankovič, Bo-

PREDSTAVITEV KNJIGE 
DR. DUŠANA PLUTA

METLIKA - Ljudska knjižnica 
Metlika vabi na predstavitev knjige 
belokranjskega rojaka dr. Dušana 
Pluta “Slovenija na križpotju”, ki bo 
v petek, 27. marca, ob 20. uri v čital
nici tukajšnje Ljudske knjižnice. 
Pogovor z avtorjem bo vodil Matjaž 
Rus.

OGLED UČNIH KOTIČKOV - Predstavitve projekta Korak za korak so 
se poleg predstavnikov novomeške občine in Tatjane Vonta udeležili še 
mnogi dolenjski učitelji, ki bodo morda te izkušnje prenesli tudi na svoje 
šole. Vsekakor je bil obisk učnih kotičkov zanimiv in pogled na ustvarjal
nost otrok razveseljujoč. (Foto: L. M.)

Ustanovili 
dijaško 
sekcijo

SPOMLADANSKA 
DELOVNA AKCIJA

Na petkovi delovni akciji - ure
janju okolice podružnične šole na 
Dvoru so sodelovali številni starši, 
učiteljice, vzgojiteljice, učenci pa 
tudi bivši učenci in krajani. Akcija je 
lepo uspela, saj so uredili peskovnik, 
očistili sadno drevje, postavili te
melje za koše, prebarvali igrala in s 
pomočjo delovnega stroja uredili 
zelenice. Učenci L razreda pa so 
skupaj s starši in njihovo učiteljico 
Zofko Gril - Mirtič imeli kar štiri 
delavnice, v katerih so bogatili svoje 
znanje in ljubezen do narave. Na 
koncu akcije so starše in udeležence 
obeh akcij pogostili tudi z okusno 
malico in pecivom.

S M.

• Brezzvezniki napredujejo po 
zvezah. (Jurič)
• Ni in ne more biti pravičnega 
bogastva. (Čehov)
• Od vseh obuval najbolj utes
njuje copata. (Jurič)

15 IZBRANCEV 
MIKIJEVEGA 

NATEČAJA
Odziv na letošnji Veliki 

Mikijev natečaj je bil izredno 
velik, saj je prispelo kar 384 
plakatov mladih umetnikov, 
ki so razmišljali na temo 
šport in svoje ideje, želje in 
misli likovno upodobili na 
plakatu formata A 3. Med 45 
polfinalisti jih je strokovna 
komisija izbrala najprej 54, v 
finalni izbor pa so se uvrstili 
avtorji iz 15 osnovnih šol, 
društev, krožkov ali družin. 
Med njimi tudi iz OŠ Dolenj
ske Toplice, OŠ Zbor odpo
slancev iz Kočevja, OŠ Gra
dec iz Litije, OŠ Metlika, 
družina Bizjak iz Sevnice in 
družina Kolenc z Vač. Ti 
bodo na razglasitev posebej 
povabljeni v McDonald’sovo 
restavracijo. Nagrade bodo 
prejeli avtorji desetih naj
boljših plakatov, najbolj ve
seli pa bodo bodoči mladi 
ambasadorji, avtorji treh naj
bolj izvirnih plakatov, ki 
bodo za nagrado od 4. do 8. 
maja odpotovali v Disney- 
land na srečanje mladih umet
nikov iz več kot 60 držav.

V petek Mega žur
Novomeški mladini je dobro znan 

občutek, da po napornem tednu za 
vikend nimaš kam. V Novem mestu 
nam kronično primanjkuje zdrave 
zabave. Dolgo časa je rastla ideja, 
da bi tudi srednješolci dobili nekaj, 
kar bi bilo v skladu z njihovimi že
ljami in potrebami. Zato seje Dru
štvo novomeških študentov (DNŠ) 
odločilo, da bo združilo novomeške 
srednješolce v dijaško sekcijo. Nje
ni člani lahko postanejo vsi sred
nješolci, ki to želijo. Članstvo pa s 
sabo prinaša tudi določene ugod
nosti. DNŠ je sekciji že odstopilo 
prostor za delo. Dijaška sekcija pa 
je že sprejela statut in izvolila svoje 
organe. .

Prvi projekt dijaške sekcije DNS 
bo Mega dijaški žur v petek, 27. 
marca, v športni dvorani Marof. 
Koncert se bo pričel ob 20. 30 in bo 
trajal pozno v noč, to bo hkrati tudi 
poslovilni koncert uspešne novo
meške skupine Društva mrtvih 
pesnikov, ker člani odhajajo k voja
kom. Nastopili pa bodo še: New 
Breed, Dan D in Zmelkoovv. Vse 
dodatne informacije in vstopnice so 
na voljo v DNŠ-ju na Prešernovem

MAJA POTOČNIK

SREDNJA ŠOLA V 
RIBNICI?

RIBNICA - Občinska uprava 
ne skriva namere, da bi v Ribnici 
vendarle dobili srednješolski cen
ter, saj imajo za to določene 
možnosti. Župan Jože Tanko je s 
pobudo septembra lani seznanil 
ministra za šolstvo dr. Slavka 
Gabra, ki pa je ni niti odločno 
podprl niti zavrnil. Ker ima pobu-

jana Kren in Majda Likar ter sve
tovalna delavka Šabina Erjavec še 
posebej pripravljati na takšno 
zahtevno delo.

Pouk je zamišljen “neklasično”, 
čeprav zato standardov ne spre
minjajo. “Otroci znajo ob koncu 
2. razreda ravno tako brati, pisati 
in računati, le da so v tem progra
mu bolj poudarjene otrokove 
osebnostne lastnosti. Osnovno 
poslanstvo ni le nekaj spreminjati, 
ampak da skušamo demokratizi
rati segment življenja in dela z 
otroki, z družino in okoljem,” je 
povedala vodja tega programa 
Tatjana Vonta s Pedagoškega 
inštituta.

L. MURN

Vseslovensko 
tekmovanje 

v materinščini
Število tekmovalcev se veča

V soboto, 21. marca, je v Šolskem 
centru v Novem mestu potekalo vse
slovensko tekmovanje v materinšči
ni za Cankarjevo priznanje. Tek
movalo je 93 osnovnošolcev iz Do
lenjske in Bele krajine ter 22 sred
nješolcev, in sicer iz novomeške 
ekonomske srednje šole in gimna
zije, črnomaljske srednje šole ter iz 
zdravstvene in kemijske šole novo
meškega Šolskega centra. Učenci in 
dijaki so se preizkusili v poznavanju 
umetniškega dela pisatelja Cirila 
Kosmača. Pisali so tudi literarne 
naloge na to temo. Najboljši bodo 
dobili srebrna oz. zlata Cankarjeva 
priznanja.

Organizatorji tekmovanja so bili: 
Strokovna zdravstvena in poklicna 
ter tehniška kemijska šola Novo 
mesto, ki jo vodi prof. Zvonka 
Krištof, novomeška območna enota 
Zavoda za šolstvo Republike Slove
nije, ki jo je zastopal Tone Virant, in 
Slavistično društvo Dolenjske s 
predsednico Milvano Bizjan. Tek
movanje je potekalo v prijetnem 
ozračju, ki so ga ustvarili prijazni 
gostitelji novomeške zdravstvene in 
kemijske šole. Pridobili so številne 
sponzorje, ki so s svojimi izdelki in 
s finančno pomočjo omogočili, daje 
srečanje in tekmovanje potekalo 
tako, da so mladi in njihovi mentorji 
začutili pomembnost slovenske be
sede. Veseli smo, da se je povečalo 
število tekmovalcev, zlasti iz sred
njih šol, ki želijo svoje znanje poglo
biti in se pomeriti v pisanju del, s 
katerimi bodo bogatili slovensko 
kulturo.

Organizacijski odbor

PRIZNANJA
LITIJA - Prejšnji teden je litij

ski župan Mirko Kaplja kot vsa
ko leto ob dnevu civilne zaščite 
podelil priznanja organizacijam 
in posameznikom, ki so se v pre
teklem letu še posebej izkazali pri 
reševanju v naravnih in drugih 
nesrečah, v gasilskih društvih ter 
pri delu v civilni zaščiti. Prejeli so 
jih: zlati znak CZ poveljnik občin
skega štaba CZ Jože Poglajen, 
srebrni znak je dobilo Prostovolj
no gasilsko društvo Vače in bro
nasti znak član GD Šmartno pri 
Litiji Anton Groznik.

K. Š.

TEDEN IZBIRNIH VSEBIN NA OŠ GRM - Od ponedeljka, 23. marca, 
do petka, 27. marca, imajo na grmski šoli teden izbirnih vsebin. Delo poteka 
v> sedemnajstih skupinah, od katerih je lahko vsak učenec izbral svojo 
najljubšo. Pri športnih dejavnostih so največjo pozornost namenili atleti
ki, jogi in aerobiki. Pri gledališko - glasbeni skupini bodo učenci gostovali 
na številnih šolah, kjer bodo zaigrali igro Jadrana Grma. Likovniki priprav
ijo reliefe za polepšanje zidov grmske šole, pri kemiji izvajajo poizkuse, 
Pri biologiji učenci mikroskopirajo, pri zgodovini raziskujejo svoje kore
nine in življenje Keltov itd. VišjeŠolci grmske osnovne šole si želijo, da bi 
imeli teden izbirnih vsebin vsaj dvakrat na leto. (Foto: Peter Klinc, tekst: 
Anita Timor, 8. b, OŠ Grm)
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da veliko podporo med občani in 
tudi člani občinskega sveta, bo 
občinska uprava nadaljevala de
javnosti, svoje pa bodo bržkone 
rekli tudi predstavniki ustreznih 
ministrstev. Ustanovitev srednje
šolskega centra (poklicnih šol?) je 
bila doslej tesno povezana s stav
bami v nekdanji vojašnici, ki sojih 
lani zapustili begunci. Tam bi lah
ko uredili tudi prostore za inter
nat (!), saj razpolagajo z več 
igrišči, v bližini pa so obrtniške 
delavnice.

M. G.

OPOZORILO 
ŽUŽEMBERŠKIM 

LASTNIKOM 
NAPADALNIH PSOV!

Psi, ki so celo življenje prive
zani na daljši ali krajši verigi, 
postanejo nevarni. Tako se mi 
je ob sprehodu z mojim kuž
kom že nekajkrat zgodilo, daje 
napadel kakšen ovčjak, ki se je 
iztrgal ali pa so ga lastniki 
spustili za krajši čas. Najhuje 
pa je bilo pretekli teden. Pri
petljaj se je na srečo končal le 
s poškodbami mojega psa. Ker 
mi pes pomeni zelo veliko, 
pozivam vse lastnike nevarnih 
in napadalnih psov (najpogo
steje so to ravno privezani psi), 
naj pri svojih psih po določe
nem času menjajo obrabljene 
ovratnice in jih tudi preverijo, 
ali so dovolj močne, prav tako 
kot tudi verigo, s katero je pes 
privezan. Ne dovolimo, da bi 
zaradi vaše malomarnosti 
ogrožali življenje drugih psov 
in ljudi! . .

ANDREJA JERNEJČIČ 
Žužemberk

POSLOVILNI KONCERT NONETA ROG - Kočevske nonetke so 
na svojem poslovilnem koncertu nastopile v okrnjeni sestavi. Leta in 
bolezni so članice noneta prisilile v “pokoj", ki pa si ga, kot se stri
njajo vsi, več kot zaslužijo. (Foto: M. L.-S.)

Slovo po 30 letih prepevanja
30-letnico delovanja je Nonet Rog iz Željn sklenil s 

poslovilnim koncertom

KOČEVJE - Na s povprečno 
21 nastopi letno v treh deset
letjih delovanja in s težo let na 
obremenjenih nogah so članice 
noneta Rog iz Željn pri Kočev
ju minuli petek zvečer v dvora
ni Šeškovega doma še zadnjič 
prestale naporni dveurni kon
cert. Ob 30. obletnici delovanja 
so se namreč odločile posloviti 
se od javnih nastopov, saj jim 
zaradi tegob, ki jih prinašata 
starost in bolezni, niso več kos.

Skupina sprva ni bila nonet, 
saj je daljnega leta 1968 pri
sluhnilo povabilu učiteljice iz 
Željn Justine Rauh, da bi sode
lovale na krajevni proslavi ob 
dnevu žena; bilo jih je le pet. 
Navdušenje, ki so ga požele z 
ubranim petjem jih je vzpod
budilo, da so se začele sestajati 
in prepevati narodne, ponaro
dele, domovinske in partizan
ske pesmi. Ime ženski nonet 
KUD Rog si je zborček nadel 
šele leta 1974. Svoj ognjeni krst 
pa so kot novorojeni nonet, ki 
je nastal, ko se je po odhodu 
nekaj članic pridružilo skupini 
nekaj novih iz Kočevja, Koblar
jev in Klinje vasi, doživele na 
radijski oddaji “Kaj imamo in 
kaj znamo” v Šeškovem domu 
14. junija 1974. Skupino so 
tedaj sestavljale: Marica Vid
mar, ki je bila vse do leta 1983, 
ko jo je nasledila Kristina Tr-

kovnik, njihova pevovodkinja; 
Kristina Trkovnik, Maruška 
Vidmar, Frančiška Vodičar, 
Angela Horvat, Adela Zver, 
Štefka Benčina, Ivana Vesel in 
Marija Lavrič.

Za svoj prvi nastop na kmeč
ki ohceti v Ljubljani 28. maja 
1975 je Trkovnikova vsem pev
kam sešila gorenjske narodne 
noše. Od takrat so se na svojih 
nastopih širom po Sloveniji in 
izven njenih meja brez njih le 
redko pojavljale. Skupina je 
ostala skupaj 10 let, nato pa se 
je zmanjšala, dokler niso leta 
1985 ponovno nastopile v polni 
sestavi. Od prvotne zasedbe sta 
v skupini ostali le še Trkovni
kova in Vodičarjeva mama, kot 
pravijo pevke najstarejši člani
ci kočevskih nonetk Frančiški 
Vodičar, ki bo letos dopolnila 
že častitljivih 90 let. Sicer pa so 
od tedaj pa do svojega poslo
vilnega koncerta - na njem so se 
pevke poslovile od svojega 
občinstva, z dolžnim spoštova
njem do njihovega dolgoletne
ga dela pa se je tudi občinstvo 
z zahvalami in darili poslovilo 
od pevk - v nonetu prepevale še 
Rezka Poje, Mimi Čihak, Ivan
ka Lipovec, Katica Žalek, Ma
rija Logar, Anica Južnič in Ani
ca Hictaler.

M. LESKOVSEK-SVETE

MATERAM ZA PRAZNIK - V dvorani tukajšnjega kulturnega doma na 
Dvoru je bila v petek, 13. marca, kulturna prireditev ob Mednarodnem 
dnevu žena in obenem tudi proslava namenjena materinskemu dnevu. 
Učenci tukajšnje osnovne šole, male šole, vrtca in glasbene šole Može so 
pripravili številnemu občinstvu prisrčen program. Predstavil se je tudi 
otroški pevski zbor pod vodstvom Aleša Makovca. Zbrane je pozdravila 
vodja podružnične šole na Dvoru Zvonka Struna, program pa je povezovala 
Tatjana Bukovec. (Foto: S. Mirtič)

VISOK JUBILEJ MEŠČEVE MAME - Micko Pečjak iz Cviblja pri 
Žužemberku so te dni obiskali na njenem domu člani odbora RK 
Žužemberk (predsednica Mojca Pršina, člani: Francka Ožbolt, Miro 
Pršina, Cveta Zajc in Cveta Gričar). Micka Pečjak, po domače Meščeva 
mama, je te dni dopolnila 80. let življenja. Visok jubilej je že pred dnevi 
proslavila skupaj s svojimi tremi otroci, z možem, vnuki in ostalim sorod
stvom. Z darilom so jo presenetili tudi člani RK. Micka je vse svoje živ
ljenje trdo garala, proste ure pa je preživela na koru, kjer je bila več kot tri 
desetletja odlična cerkvena pevka. (Foto: S. Mirtič)

DOLENJSKI LIST
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BANKA

VARČEVATI SE SPLAČA

Vezani depoziti

• 31 do 90 dni
od 10.000 do 100.000 SIT TOM + 2,10 %
od 100.001 do 1.000.000 SIT TOM + 2,30 %
nad 1.000.000 SIT TOM + 2,50 %

• od 91 do 180 dni TOM + 3,0 %
• od 181 dni do 1 leta TOM + 3,5 %

Mladinsko varčevanje TOM + 3,0 %

Obročno varčevanje

• doba varčevanja: najmanj 12 mesecev 
• najmanjši znesek posameznega pologa: 7.500 SIT 

• obrestna mera: TOM + 3,5 %

Premijsko varčevanje

• najmanjši znesek posameznega pologa: 4.000 SIT

Doba varčevanja______________________________Obrestna mera
24-60 mesecev 5,22 %-6,0 %

Tolarski depozit s premijo in z valutno klavzulo

• doba varčevanja: 12 mesecev

Znesek depozita v SIT s premijo z valutno klavzulo
nad 80.000 TOM + 4,88 % V + 4,71 %
nad 110.000 TOM + 4,92 % V + 4,75 %
nad 150.000 TOM + 4,96 % V + 4,79 %
nad 220.000 TOM + 5,00 % V + 4,83 %

Rentno varčevanje

• z mesečnimi pologi ali 
v enkratnem znesku v tolarjih ali devizah.

SPOMNIJO SE JIH - Društvo in
validov ni pozabilo svojih članic, ki 
se ne morejo udeležiti praznovanja 
za 8. marec dan žena, zato so jih 
njihovi poverjeniki obiskali na 
domu s skromnim darilom in če
stitko. Na obisku pri Zvonki Vov
ko. (M. Golob)

ŽAL GA POZNAJO 
LE HRVATI

ČRNI POTOK - V zad
njem večjem naselju občine v 
dolini Čabranke, Črnem Po
toku, se je pred 45 leti rodil 
mož, ki je danes znan kot 
pesnik, ki piše v narečju, 
značilnem za oba bregova 
Čabranke in gornjega toka 
Kolpe. Skoraj vse njegove 
pesnitve so uperjene zoper 
trenutne razmere, ki nikakor 
niso ravno rožnate za te od 
države pozabljene kraje. 
Turk svoje pesmi tudi kom
ponira in jih ob raznih pri
ložnostih poje in igra s svojim 
triom. Žal ga bolj poznajo 
Hrvatje, saj večkrat nastopa 
na radiu Čabar in Rijeka. Pa 
bi mu veljalo prisluhniti, 
pesmim in mislim, kakršno 
vsebuje tale kitica: Zate zdej 
pr srce vsak dan mi je huje, 
ko muoram huodet domu 
čez zemljišče tuje.

A. K.

ČISTILNA AKCIJA PODEŽEL
SKE MLADINE - Konec januarja 
smo mladi iz Semiča ustanovili 
Društvo podeželske mladine Semič.
V letošnjem letu se bomo lotili 
kmetijstva, ekologije, kulture, špor
ta, promocije in izobraževanja ter se 
povezali s sorodnimi društvi v Slo
veniji. Naše prvo delo je bila čistil
na akcija ob cesti Ručetna vas- 
Semič. Ekipa na fotografiji je 
nabrala kar 45 vreč smeti, čez en 
teden pa z grozo spoznala, da bi 
čiščenje lahko kar ponovila. (Foto:
V M.)

PREDAVANJI 0 
UREJANJU VRTOV

Turistično društvo Otočec je pred 
prebujajočo pomladjo organiziralo 
dve predavanji z diapozitivi o ure
janju vrtov v Kulturnem domu na 
Otočcu, kjer se je zbralo okrog 50 
ljudi. V sredo, 4. marca, je imela 
zanimivo predavanje o ureditvi 
dvorišč in vrtov Anka Bernard iz 
Kranja. Teden dni kasneje pa nas je 
obiskal Jože Strgar iz Ljubljane, ki 
je predstavil poznavanje vrtnih ra
stlin, grmovnic, drevja, trajnic in 
vsega, kar je na vrtu lepega. Povabil 
je tudi v svojo drevesnico v Črnuče, 
kjer ima veliko izbiro okrasnih gr
movnic za žive meje, okrasna dreve
sa, sadno drevje in vrtnice.

H. M.

Leon Fister
V Torontu v daljni Kanadi je 8. 

marca zahrbtna bolezen prekini
la življenjsko pot znanemu dole
njskemu rojaku, zavednemu Slo
vencu Leonu Fistru.

Rodil seje 10. septembra 1934 
na Slančjem Vrhu pri Tržišču kot 
predzadnji od osmero otrok. 
Očeta rudarja je že pred vojno 
pokosila jetika. Tako je mati osta
la s sedmero sirotami - eden iz
med njih je umrl že prej - brez 
doma, le z majhno pokojnino po 
možu. Prišla so vojna leta in 
družina je bila izseljena v tabori
šče v Nemčijo, kjer so z mnogimi 
Slovenci pretrpeli vse tegobe oku
patorskega izgnanstva.

Po končani nižji gimnaziji v 
Sevnici je Leon odšel v internat 
industrijske šole pri TAM v Mari
boru. Vse počitnice je izkoristil za 
delo v rudniški separaciji v Krme
lju ali na železnici, le da je nekaj 
zaslužil. Bil je odličen učenec, 
vendar mu tedanje okoliščine niso 
dopuščale nadaljnjega študija. 
Zato se je do vojaščine zaposlil v 
Ljubljani. Vedno je sanjaril o 
Ameriki... Kmalu po odsluženju 
triletnega vojaškega roka pri mor
narici se mu je posrečilo priti na 
Dansko, od tam v Nemčijo, od 
koder je kmalu odšel v Kanado. 
Bil je med tistimi ekonomskimi 
emigranti, ki so odšli v svet po 
vojni, v petdesetih letih tega sto
letja, ko še ni bilo legalnih možno
sti za izselitev. V Kanadi je začel 
z “dna”, kot sekač drvar v gozdo
vih na visokem kanadskem seve
ru.

Ko si je prislužil dovolj denar
ja, se je v Torontu vpisal v višjo 
šolo za tehnične konstruktorje - 
projektante in jo uspešno končal. 
To mu je omogočilo boljšo zapo
slitev in zaslužek. Postal je projek
tant rudniških naprav in strojev 
pri več podjetjih, med drugim tudi 
pri svetovno znani korporaciji

BECHTEL, pri filiali v Torontu. 
Našel si je tudi ženo, slovensko 
izseljenko, in ustvarila sta družino 
po naši tradiciji.

Kot zaveden Slovenec in rodo
ljub se je kmalu z vso vnemo pos
vetil delu v slovenskih društvih v 
Torontu, kjer je dolga leta uspeš
no deloval in užival podporo in 
priznanje sorojakov. Bil je orga
nizator različnih domoljubnih in 
kulturnih prireditev, med drugimi 
tudi številnih gostovanj sloven
skih zabavnoglasbenih skupin po 
Kanadi in ZDA. Leta 1993 je or
ganiziral akcijo med rojaki za po
daritev dragega medicinskega 
aparata za Onkološko kliniko v 
Ljubljani.

Pogosto je prihajal v domovino, 
v zadnjih 25-ih letin več kot deset
krat. Tako je spoznal veliko znan
cev in prijateljev tudi v domovini. 
Bil je izredno komunikativen in 
strpen sogovornik. Do zadnjega 
gaje odlikovala velika skromnost. 
Ko je začutil prihajajoči konec, je 
pred tremi meseci, ko so mu moči 
še dopuščale, še enkrat obiskal 
svojo domovino, sorodnike in pri
jatelje. Pogumno, brez patetike, 
se je zavestno poslovil. Žal se je 
resnično zgodilo ravno tisto, kar 
je vsakomur poslednje... Še en 
rojak bo počival v tuji zemlji.

RUDI ŽIBERT

NARODNOZABA VN1 ANSAMBEL NASMEH - To je novi ansambel V 
Suhi krajini, ki se je predstavil na Prevolah ob materinskem dnevu. Sestav
ljajo ga mladi ljubitelji glasbe od Zagradca in Žužemberka do Prevol, v 
njem pa so: Slavko Ferlin- harmonika, Silvo Ferlin - vokal, Mateja Škuf
ca - vokal, Robert Novak - vokal in Matjaž Kohek - sintisajzer. Pred njimi 
je gotovo bogata glasbena kariera. (Foto: S. Mirtič)

MILA KAČIČ 
IN ANDREJ ŠIFRER 

V ŠKOCJANU
ŠKOCJAN - V gostilni Luzar 

v Škocjanu pripravijo vsak me
sec kakšno posebno prireditev. 
Tako priredijo v nedeljo, 29. 
marca, ob 17. uri večer s pesni
co in igralko Milo Kačič in pev
cem Andrejem Šifrerjem.

O otrocih,
obolelih za rakom, in njihovem 
zdravljenju govori film Le spo
min, ki ga bodo predvajali da
nes, v četrtek, 26. marca, ob 17. 
uri na Vašem kanalu.

SODELUJTE V 
NAGRADNI IGRI!
LOGATEC - Notranjski ra

dio Logatec ta teden zastavlja 
dvoje nagradnih vprašanj: Kaj 
je bovla? (Nagrada plošča Ni- 
Bi za dve osebi v gostilni in pi
ceriji Ni-Bi na Vrhniki) in 
Kako imenujemo prostor, ka
mor odlagamo organske od
padke? (Nagrada 100 litrov 
gnojila Biobrazda & lončnica. 
Odgovore pošljite do sobote, 
28. marca, na naslov: NTR 
Logatec, p.p. 99,1370 Logatec, 
za oddajo “99 minut za obeša
nje, 81 minut za grde, uma
zane, zle”. V prejšnji oddaji sta 
bila izžrebana Franc Sečnik iz 
Horjula in Erna Slak iz Mok
ronoga. Čestitamo!

Pozdrav pomladi
KRŠKO - Na predvečer prvega 

pomladnega dne so v petek, 20. 
marca, v avli kulturnega doma 
pripravili prireditev Pozdrav po
mladi, v kateri so združili odprtje 
likovne razstave del slikarjev 
Jožice Mikek Veber iz krškega li
kovnega društva Oko in Kostje 
Viranta iz črnomaljskega kul
turnega društva Artoteka s kon
certom poetičnega šansona Po
ljub tišine. Nastopila je pevka 
Melita Osojnik, solistka nekdaj 
zelo znane skupine Sedmina ob 
spremljavi tria: pianista Arturja 
Azarkevicha, violinista Benjami
na Izmajlova in violončelistke 
Uršule Ivanuš. Poljub tišine je že 
tretji samostojni projekt Osojni
kove. Gre za uglasbitev desetih 
pesmi: stihov znanih slovenskih 
pesnikov Neže Maurer, Milana 
Dekleve, Vena Dolenca in Kaje
tana Koviča, slovite pesmi Psica 
ruskega poeta Jesenina in pri
redbe prekmurske ljudske pesmi 
Zrelo je žito.

BRAT IN SESTRA
KOČEVJE - Na državnem član

skem prvenstvu v karateju v Ljubl
jani sta izjemen uspeh dosegla 
sestra in brat Sandra in Aljaž Štam- 
berger: Aljaž je bil v svoji skupini 
prvi, Sandra pa je v katah osvojila 
tretje mesto. (M. G.)

Slavko Kastelic
V sredo, 4. marca, smo se v ve

likem številu poslovili od pred
sednika krajevne organizacije 
Zveze borcev Orehovica Slavka 
Kastelca. Rodil seje 7. aprila leta 
1930 v Pristavi pri Šentjerneju kot 
šesti otrok na veliki kmetiji z de
vetimi otroki: TVdo delo mu ni bilo 
tuje. V partizanih sta bila tudi dva 
njegova brata. Slavko je bil razgle
dan, opredelil se je za napredek 
in sodeloval v mnogih takratnih 
organizacijah. Po vojni se je ude
leževal tudi delovnih akcij.

Odločil se je, da ostane na 
kmetiji, in si ustvaril družino. Bil 
je dober gospodar, znan daleč 
naokoli. Sodeloval je tudi s Kme
tijsko zadrugo Šentjernej. Bil je 
skrben in dober mož, oče in stari 
oče. Pripravljen je bil pomagati 
vsakemu vaščanu z delom ali nas
vetom. Ko je KS Orehovica gradi
la Vodovode in asfaltirala ceste, je 
bil vedno med prvimi za napredek 
vasi oz. celotne KS.

Član Zveze borcev je od začet
ka leta 1950, predsednik pa je bil 
zadnjih sedem let. Našo organiza
cijo je dobro vodil, za kar smo mu 
vsi člani hvaležni.

KO ZB Orehovica

Lei Novak v slovo
V četrtek, 19. marca, smo se na 

šmihelskem pokopališču poslovili 
od Lee Novak, učenke 8.r. OŠ 
Šmihel. Skupaj s pomladjo smo 
jokali tudi zbrani. Ni nas bilo 
malo, kar dokazuje, da Leo neiz
merno cenimo. “Ali je res, da ste 

rišli k meni?” nas je spraševala, 
o smo jo zadnjič obiskali v bol

nišnici v Ljubljani. Lea, sedaj mi 
sprašujemo, ali je res, da smo se 
za vedno poslavljali od tebe. 
Odgovora ni, žalost pove vse.

Lea je bila na vseh področjih 
vzorna učenka. Vedno je bila neu
trudna v delu, obveznostih, v skr
bi za šolo in uspeh. Ni bilo dne
va, ko ne bi rekla: “Ko bi le bila 
zopet v šoli.” Knjige so bile njene 
najljubše prijateljice, zato je kljub 
težki bolezni predčasno opravila 
tekmovanje za bralno značko. 
Priznanje za 8-letno zvestobo 
knjigi bodo prejeli njeni starši. 
Njen optimizem in neizmerna 
volja do življenja sta bila nenavad
na tudi za zdravstvene strokov
njake. Ponosni smo, da smo jo 
imeli priložnost spoznati, spozna
ti njeno bogastvo in se od nje učiti, 
učiti življenja. Nikoli te ne bomo 
pozabili.

Tvoji sošolci in ravnateljica 
OŠ Šmihel Irena Hlača
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TELEVIZIJSKI SPORED
Wevu(ja si pridržuje pravico do 
Morebitnih sprememb sporedov!

četrtek, se. m.
SLOVENIJA 1
8- 40- 0.55 TELETEKST
9- 30 TEDENSKI IZBOR

POD KLOBUKOM
10.15 ATTEMNOROUGH V RAJU, 
angl. poljubnoznan. oddaja
11.10 KAJ JE TVOJ STRUP?, avstral. 
dole. serija, 4/5
11.40 HOMOTURISTICUS 

» 12.05 NASH BRIDGES, amer. naniz., 12/14 
.. 13.00 POROČILA 
v 13.10 VREMENSKA PANORAMA 
C »AO ZGODBE IZ ŠKOLJKE 
j W lO TEDENSKI IZBOR 

CARMEN, balet
15.55 NARAVNI PARKI SLOVENIJE
15.30 OSMI DAN
15.50 GIBLJIVE SLIKE

10- 20 SLOVENSKI UTRINKI 
i '7.00 OBZORNIK

17.10 PO SLOVENIJI
, 7.30 JASNO IN GLASNO, kontakt, oddaja

18 20 RESNIČNA RESNIČNOST 
, 19.10 RISANKA 
j J9.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT

20.05 VRTINEC ROŽ, franc, nadalj., 9/14 
' 21.05 TEDNIK

22-00 ODMEVI, KULTURA, ŠPORT
22.50 POLNOČNI KLUB
SLOVENIJA t
10.05 Vremenska panorama -11.05 Tedenski iz- 
w>r: Iz dobrega gnezda, nem. naniz., 7/13; 12.00 
® cak; 12.55 Največji kaskaderji, 2/3; 13.50 Stri
ci so mi povedali, TV nadalj., 6/7 -14.55 Euronevvs
• 16.20 Prizadet, amer. film • 18.05 Doktor Sylve- 
stre, franc, naniz., 9/12 -19.00 Kolo sreče -19.30 
Videoring - 20.00 Razvedrilna oddaja - 20.55 Boter 
I-, amer. film-23.50 BadenBaden, 3/8
kanala
9.00 Srečni časi, ponov. - 9.30 Družinske vezi, 
P°nov. -10.00 Cannon, ponov. -11.00 MacGyver, 
Ponov. -12.00 Oprah show, ponov. -13.00 Odklop, 
Ponov. -14.00 Nemogoče, naniz. - 15.00Srečničasi, 
naniz, -15.30 Družinske vezi, naniz. -16.00 Nora 
niža, 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 show • 20.00 
Hiša skrivnosti, film - 21.45 Ljubimec lady Chat- 
terley - 22.30 Tinta, nadalj. - 23.00 MacGyver, 
naniz. - 0.00 Cannon, naniz. -1.00 Psi faktor
VAŠ KANAL
14.00 Videostrani -17.00 Le spomin... -18.00 
^ produkcije Združenja LTV -18.30 Avtogale- 
rija -19.00 Novice -19.15 Tedenski kulturni pre
gled -19.30 24 ur - 20.00 Videoboom 40 - 21.00 
Novice - 21.15 Tedenski kulturni pregled -21.30 
Litijski mozaik
HTV 1
7.35 Tv spored - 7.50 Poročila - 8.00 Dobro 
jutro, Hrvaška -10.05 Izobraževalni program -
12.00 Poročila -12.25 Živinorejec (serija) -
13.15 New York (serija) -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 spo
minska knjiga -19.30 Dnevnik, vreme, šport -
20.15 Odprto - 21.05 Roosevelt (dok. film) -
21.50 Pol ure kulture - 22.25 Opazovalnica - 
2255 Filmi bratov Manc - 0.10 Poročila
HTV*
14.35 TV spored -14.50 Lovčeva kri (kanad. 
)um) -16.25 Program za mlade -17.00 Živinore
jce (serija) -17.50 Po meri -18.20 Moč denarja
• 18.35 Hugo (tv igrica) -19.00 Zagrebška pa
norama -19.30 Dnevnik, vreme, šport - 20.10 
Kviz - 20.30 Dosjeji X (serija) - 21.40 Seinfeld 
(num. serija) -22.10 Slovo od Lenina (angl. film)

PETEK, 27. in.
SLOVENIJA 1
8- 40-1.40 TELETEKST
9- 30 TEDENSKI IZBOR

JASNO IN GLASNO
10.15 RESNIČNA RESNIČNOST 

’ 11.05 POMAGAJMO SI
11.35 NA VRTU

'2 05 VRTINEC ROŽ, fran. nadalj., 9/14 
33 00 POROČILA 
>3.10 VREMENSKA PANORAMA 
13-40 POLNOČNI KLUB 
1450 KRČMARICA MI RANDOLIN A, pos

netek predstave
16- 20 MOSTOVI
17- 00 OBZORNIK 
'7-10 PO SLOVENIJI
‘7-30 LAHKIH NOG NA OKROG
18- 20 NOVI RAZISKOVALEC, amer. dok.

serija, 12/13

19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.00 ZRCALO TEDNA
20.15 PRIMER FELIKS LANGUS ALI KA

KO UJETI SVOBODO, TV film
22.00 ODMEVI, KULTURA, ŠPORT 
2250 JORGE LUIS BORGES, angl. dok. od

daja
23.45 GALA KONCERT OB 25. LETNICI 

JAMESA LEVINA, L del

SLOVENIJA !
10.05 Vremenska panorama -11.05 Doktor 
Sylvestre, franc, naniz., 9/12; 12.00 TV show -
13.05 Zasledovalci, amer. film -14.00 Euronevvs 
-15.05 Boter I., amer. film -18.05 Wildbach, 
nem. naniz., 3/13 -19.00 Kolo sreče -19.30 Vi
deoring - 20.00 Slovenska polka in valček - 21.30 
Veliki miti in skrivnosti 20. stol., dok. serija, 17/ 
26 - 22.00 Goreče srce, nem. film - 0.15 Charlie 
Grace, amer. naniz., 4/9
KANALA
9.00 Srečni časi, ponov. - 9.30 Družinske vezi, 
ponov. -10.00 Cannon, ponov. -11.00 Mac- 
Gyver, ponov. -12.00 Oprah show -13.00 Lepo
ta telesa, ponov. -14.00 Nemogoče, 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. -
18.25 Bravo, maestro -18.40 Drzni in lepi, nad
alj. -19.00 Oprah show - 20.00 Film po vaši izbi
ri - 23.30 Cannon, naniz. - 0.30 Dannyjeve zvezde
VAŠ KANAL
14.00 Videostrani -17.00 Videotop -18.00 
Kmetijski razgledi -18.25 Dajmo naši! -19.00 
Novice -19.30 24 ur - 20.00 Kontaktna oddaja -
21.00 Novice - 21.15 Rezerviran čas - 21.30 
Presenečenje z...
HTV 1
7.40 Tv spored - 7.55 Poročila - 8.00 Dobro jutro 
-10.05 Izobraževalni program -12.00 Poročila -
12.25 Živinorejec (serija) -13.15 New York (ser
ija) -13.55 Sinovi Nevihte -15.00 Pol ure za kul
turo -15.35 Program za mlade -17.00 Hrvaška 
danes -18.05 Kolo sreče -18.35 Govorimo o 
zdravju -19.05 Hrvaška spominska knjiga -19.30 
Dnevnik, vreme, šport-20.15 Sedem vrhov (ser
ija) - 20.50 Lepa naša - 22.10 Opazovalnica -
22.45 Hrvaški tednik - 23.45 Poročila - 23.50 
Nočna straža: Oddelek za umore (serija); 0.40 
Kralj ribičev (amer. film); Sedmi elemnet; Ma
gija; Koncert; Flash Gordon (amer. film) 
HTV!
15.30Tv koledar -15.40 Odprto (ponov.) -16.25 
Program za mlade -17.10 Živinorejec (serija) -
17.55 Čuvajka skrivnosti -18.25 Mojstrovine 
svetovnih muzejev -18.35 Hugo, tv igrica -19.00 
Županijska panorama -19.30 Dnevnik, vreme, 
šport - 20.15 Sodišče (serija) - 21.20 Cosby show 
(hum. serija) - 21.50 Čist in trezen, (amer. film) 
- 23.50 Veliki miti in legende, (dok. serija)

SOBOTA, 28. III.
SLOVENIJA 1
7.40- 1.00 TELETEKST
8.00 ODDAJA ZA OTROKE 

ZGODBE IZ ŠKOLJKE
8.30 RISANKA
8.55 ALL CAPONE ŠTRAJH TRIO, 
glasbena šala

9.50 PRIMER FELIKS LANGUS ALI KA
KO UJETI SVOBODO, TV film

11.15 KONCERT GODBE SLOVENSKE 
POLICIJE

12.05 TEDNIK
13.00 POROČILA
13.35 TEDENSKI IZBOR 

PRISLUHNIMO TIŠINI
14.05 MOJSTRI JAZZA, 2. del

15.10 NOSILA JE RUMEN TRAK, amer. film
17.00 OBZORNIK
17.15 NAŠA PESEM 97
17.50 O VRTU
18.15 OZARE
18.20 VELIKE PUSTOLOVŠČINE, amer. 

dok. serija, 1/5
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK, ŠPORT
19.55 UTRIP
20.15 POPEVKA MESECA
21.15 NOVICE IZ SVETA RAZVEDRILA
21.40 TURISTIČNA ODDAJA
22.00 KAJ JE TVOJ STRUP, avstral. dok. se

rija, 5/5
22.35 POROČILA, ŠPORT
23.05 VARUH ČASA, amer. film
SLOVENIJA !
8.25 Vremenska panorama - 9.25 Zlata šest
deseta -10.25 TV show -11.30 Slovenska pol
ka in valček -12.30 Euronevvs -13.00 Šport -
19.30 Videoring - 20.00 Deset zapovedi, amer. 
film - 23.45 V vrtincu - 0.25 Sobotna noč
KANALA
8.30 Kaličopko, ponov. - 9.30 Risanka -10.00 
Mork in Mindy, naniz. -10.30 Divji zahod,

naniz. -11.30 Srečni časi, naniz. -12.00 Poto
vanje v središče zemlje, film -13.30 Dobri časi, 
slabi časi, ponov. -15.30 Sončni zaliv, ponov. -
17.30 Oprah show, ponov. -18.30 Atlantis, 
ponov. -19.30 Miza za pet, naniz. - 20.00 Padla 
zvezda, film - 22.00 Petek trinajstega, naniz. -
23.00 Atlantis, ponov. - 0.00 Cannon, naniz.
VAŠ KANAL
14.00 Videostrani -17.00 Videoboom 40-18.00 
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 Videotop
HTV 1
7.30 Opazovalnica - 8.20 Tv koledar - 8.30 
Poročila - 8.35 Risanka - 9.00 Dobro jutro -11.00 
Program za mlade -12.00 Poročila -12.25 Pol
jedeljski svetovalec -13.00 Goldy 3 (amer. film) 
-14.35 Poročila -14.50 Briljanten -15.35 Televiz
ija o televiziji -17.15 Dr. Quinn - žena vrač III 
(serija) -18.05 Kanjon nevarnih iger (serija) - 
19.03 V začetku je bila Beseda -19.10 Hrvaška 
spominska knjiga -19.30 Dnevnik, šport, vreme 
- 20.20 Nespravljivi (amer. film) - 22.30 Opazov
alnica - 23.45 Nočna straža: Family Album; 2.55 
Serija; 3.40 Dok. film; 4.25 Skrita kamera; Kon
cert; Uspehi v hrvaškem športu; Jazz pred jutrom 
HTV!
8.50 Tv koledar - 9.00 Filmi bratov Mara -10.15 
Dosjeji X (serija) -11.00 Črno belo v barvi -
17.00 Virus (rač. oddaja) -17.30 Deset velikih 
svetovnih pisateljev -18.30 Zlati gong -19.30 
Dnevnik, šport, vreme - 20.15 Triler - 21.15 
Carla Bruni (dok. serija) - 22.10 Kulturni ko
tiček - 23.10 Oprah Show

NEDELJA, 29. III.
SLOVENIJA 1
7.40-1.20 TELETEKST
8.00 ŽIVŽAV 

FERDI, ris. serija
8.25 ZVEZDICA, lut. naniz.
8.55 ŽIVAHNI SVET IZ ZGODB RI
CHARDA SCARRYJA, 5/13
9.20 TELERIME
9.25 PUSTOLOVŠČINE, naniz., 4/24

9.50 OZARE
9.55 GLASBA ODRAŠČA
11.00 DIVJA RAZMERJA, avstral. poljudno- 

znan. serija, 2/4
11.30 OBZORJE DUHA
12.00 LJUDJE IN ZEMLJA
12.30 4x4
13.00 POROČILA
13.40 TEDENSKI IZBOR 

POPEVKA MESECA
14.40 NOVICE IZ SVETA RAZVED
RILA

15.15 OTROŠKI JOK, amer. film
17.00 OBZORNIK
17.15 SLOVENSKI MAGAZIN
17.45 PO DOMAČE
18.40 NARAVNI PARKI SLOVENIJE
19.10 RISANKA
19.20 LOTO
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.00 ZOOM
21.35 OČETJE IN SINOVI
22.35 POROČILA, ŠPORT
22.55 RIMSKE POČITNICE, amer. film, ČB
SLOVENIJA !
8.25 Vremenska panorama - 9.25 Teater para
dižnik -10.20 V vrtincu -11.05 Hudičev vrh, avst
ral. film -12.45 Euronevvs • 13.00 Šport -19.30 
Videoring - 20.00 Strici so mi povedali, tv nadalj., 
7/7 - 21.20 Zmagoslavje računalniških gurujev, 
angl. dok. serija, 1/3 - 22.10 Šport v nedeljo

NAGRADI V NOVO MESTO 
IN ZDOLE

Žreb je izmed reševalcev 10. na
gradne križanke izbral Marijo Gričar iz 
Novega mesta in Pavlico Pleterski iz 
Zdol. Gričarjevi je pripadla denarna 
nagrada, Pleterskijcva pa bo za nagra
do prejela knjigo. Nagrajenkama česti
tamo.

Rešite današnjo križanko in jo poš
ljite najkasneje do 14. aprila na naslov: 
Dolenjski list, Glavni trg 24, p.p. 212, 
8001 Novo mesto, s pripisom “križanka 
12". Ovojnico brez poštne znamke lah
ko oddate v nabiralnik pri vhodu v stav
bo uredništva v Novem mestu.

REŠITEV 10. KRIŽANKE
Pravilna rešitev 10. nagradne 

križanke se, brano v vodoravnih 
vrsticah, glasi: APSIDA, KAOLIN, 
CURLING, ATI, AGA, AVTOR, 
ZADAR, TARTAR, DAČA, ERITREJA, 
NISA, SAMARA, TOT, SEKSTET, 
ALAROD, IASI, TENI JA, TLAK.

KANALA
8.30 Kaličopko - 9.30 Risanka -10.00 Mork in 
Mindy, naniz. -10.30 V obljubljeni deželi, 2. del 
mlad. filma -11.30 Atlantis, ponov. -12.30 Prid
na punca, film -14.00 Drzni in lepi, ponov. -r
15.45 Bravo mestro, ponov. -16.00 Oče Dovv- 
ling, naniz. -17.00 Strašilo in gospa King, naniz.
-18.00 Miza za pet -19.00 Duh bojevnika, naniz.
- 20.00 Plen, film - 21.30 Pred SP v nogometu, 
dok. oddaja - 22.00 Odklop - 23.00 MacGyver, 
naniz. - 0.00 Cannon, naniz.
VAŠ KANAL
13.00 Videostrani -16.30 Presenečenje z... -
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, 30. III.
SLOVENIJA 1
8.45-1.40 TELETEKST
9.30 TEDENSKI IZBOR 

LAHKIH NOG NA OKROG
10.15 NOVI RAZISKOVALEC, amer. 
dok. serija, 12/13
11.10 VELIKE PUSTOLOVŠČINE,
amer. dok. serija, 1/5
12.00 SLOVENSKI MAGAZIN
12.25 UTRIP
12.45 ZRCALO TEDNA

13.00 POROČILA
13.25 TEDENSKI IZBOR 

LJUDJE IN ZEMLJA
13.55 OČETJE IN SINOVI
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., 13/34
21.05 ODSTIRANJA, dok. oddaja
22.00 ODMEVI, UNIVERZITETNI RAZ

GLEDI, KULTURA, ŠPORT
22.45 ODSTIRANJA
SLOVENIJA !
10.05 Vremenska panorama -11.05 Tedenski 
izbor: Wildbach, nem. naniz., 3/13; 12.00 Šport 
v nedeljo; 12.45 Veliki miti in skrivnosti 20. stol., 
dok. serija, 17/26-13.15 Deset zapovedi, amer. 
film -17.00 Euronevvs -18.05 Propad, brazil. 
nadalj., 2/6 -19.00 Lingo -19.30 Videoring -
20.00 Studio City - 21.00 Trendi, oddaja o modi 
in vizualni pop kult. - 21.50 Pomp - 23.00 Brane 
Rončel izza odra
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 Dannyjeve zvezde -14.00 Nemogoče, 
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 show- 20.00 
Detektiv Shame, film - 21.30 Šam 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 Počasna smrt, amer. 
film -18.30 Šport -19.00 Novice -19.30 24 ur -
20.00 Kmetijski razgledi - 20.30 Šport - 21.00 
Novice - 21.15 Rezerviran čas - 21.30 Iz 
produkcije Združenja LTV

TOREK, 31. III.
SLOVENIJA 1
7.45- 1.25 TELETEKST
9.30 TEDENSKI IZBOR 

RADOVEDNI TAČEK
9.45 NARAVA IN ČLOVEK, angl. dok. 
naniz., 3/13
10.15 RECEPT ZA ZDRAVO ŽIVLJE
NJE
11.05 PO DOMAČE

12.05 SAVANNAH, amer. nadalj., 13/36
13.00 POROČILA
13.15 VREMENSKA PANORAMA
16.20 BELLADONNA, evrop. ženski mag.
17.00 OBZORNIK
17.10 PO SLOVENIJI
17.30 ODDAJA ZA OTROKE 

MEJNIKI NARAVOSLOVJA IN TEH
NIKE, nem. dok. naniz.
17.45 OB JEZERU, franc, nadalj., 6/7

18.20 BESEDE
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 GIMNAZIJA STRTIH SRC, avstral. 

nadalj., 13/26
21.05 TV TRIBUNA
22.00 ODMEVI, KULTURA, ŠPORT
22.50 GOZDNA ŽENA, franc, drama, 2/2

SLOVENIJA !
10.05 Vremenska panorama -11.05 Propad, 
brazil. nadalj., 2/6 -12.00 Tedenski izbor: Stu
dio City; 13.00 Sobotna noč -15.00 Euronevvs -
16.30 Kaspar Hauser II., nem. film; 18.05 Mod
ni atelje, nem. nadalj., 4/6 -19.00 Kolo sreče -
19.30 Videoring - 20.00 Osamljeni planet - 20.55 
Vzdihljaji Španije, Špan. film - 22.30 Svet 
poroča - 23.00 DP v hokeju 
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 Atlantis, ponov. -14.00 Nemogoče, naniz. 
-15.00 Srečni časi, naniz. -15.30 Družinske vezi, 
naniz. -16.00 Nora hiša, naniz. 16.30 Cooper
jeva druščina -17.00 Družinske zadeve, naniz. 
-17.30 Princ z Bel Aira -18.00 Sončni zaliv, 
nadalj. -18.30 Drzni 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 Otroška glasbena 
oddaja -17.25 Majhni smo... -17.35 Šport -
18.00 Osviti -18.30 Avtogalerija -19.00 Novice 
-19.30 24 ur - 20.00 Nevestina mati, amer. film 
- 21.40 Novice - 21.50 Rezerviran čas

SREDA, 1. IV.
SLOVENIJA 1
7.45- 1.00 TELETEKST
9.30 TEDENSKI IZBOR*

OB JEZERU, franc, naniz., 6/7
9.55 MEJNIKI NARAVOSLOVJA IN 
TEHNIKE, nem. dok. oddaja
10.15 BESEDE
11.10 TV TRIBUNA

12.05 GIMNAZIJA STRTIH SRC, avstral. 
nadalj., 13/26

13.00 POROČILA
14.15 OTROŠKI JOK, amer.film
15.45 ALIČA, evrop. kult. mag.
16.20 OBZORJA DUHA
17.00 OBZORNIK
17.10 PO SLOVENUI
17.30 MALE SIVE CELICE
18.20 BREZ VODE NI ŽIVLJENJA
18.40 KILOVAT: PODJETNIKOV ZAKLAD
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 NASH BRIDGES, amer. naniz., 13/14
21.05 OSMI DAN
21.30 RAVE, feljton
22.00 ODMEVI, KULTURA, ŠPORT
22.55 ALIČA
23.20 KONCERT

SLOVENIJA 1
10.05 Vremenska panorama -11.15 Tedenski iz
bor: Modni atelje, nem. nadalj., 4/6; 12.00 Pomp;
13.05 Zmagoslavje računalniških gurujev, angl. 
dok. serija, 1/3; 14.00 Lov za zakladom, franc, 
kviz, 10/20-15.05 Euronews-16.25 Hudičev vrh, 
avstral. film -18.05 Iz dobrega gnezda, nem. 
naniz., 8/13 -19.00 Kolo sreče -19.30 Videoring 
- 20.00 Šport - 23.35 Zbor, angl. nadalj., 3/5

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 Dannyjeve zvezde -14.00 Nemogoče, 
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 Sled solza, 
film - 21.45 Grehi preteklosti - 22.30 Ellen, 
naniz. - 23.00 MacGyver, naniz. - 0.00 Cannon, 
naniz. -1.00 Prvi odklopi, dok. oddaja

VAŠ KANAL
14.00 Videostrani -16.45 Nevestina mati, film 
-18.30 Otroška glasbena oddaja -19.00 Novice 
-19.30 24 ur - 20.00 Videotop - 21.00 Novice -
21.30 Mala klinika cinizma
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euros d.o.o.

C. prvih borcev 20 
8280 BRESTANICA 
tel. 0608/71-020

<
objavlja prosto delovno mesto

RAČUNOVODJE

Pogoji:
• dobro poznavanje računovodskih standardov in finančnega 

poslovanja
• poznavanje dela na računalniku
• pet let delovnih izkušenj pri delu v računovodstvu
• višja izobrazba ekonomske smeri
• trimesečno poskusno delo

Pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju 
pogojev pošljite v 8 dneh.
Kandidate bomo o odločitvi obvestili v 15 dneh po končanem 
postopku.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen 
čas, z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas.

AVTOKUNIKA
® 068/ 323-035

AKCIJA - AKCIJA - AKCIJA
Brezplačna menjava pri nas kupljenega olja in oljnih filtrov: 
VALVOLINE TURBO V. — liter 698 SIT 
VALVOLINE SINT GARD — liter 899 SIT 
CASTROL GTX 3 — liter 1.199 SIT

Športne vzmeti, športni zračni filtri in oprema:

■j*** Elsparco

TMOHROEF
amortizerji

Mercator - KZ KRKA, z.o.o.
NOVO MESTO 
Rozmanova ulica 10

VABI K SODELOVANJU IN OBJAVLJA 
prosto delovno mesto DIPLOMIRANEGA 

PRAVNIKA - PRIPRAVNIKA
Kandidati naj pisne vloge z ustreznimi dokazili posredujejo v 8 
dneh po objavi na gornji naslov.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas - za čas opravljan
ja pripravništva - s polnim delovnim časom.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 8 dneh po končanem zbiranju 

. ponudb.

■ Mercator - KZ Krka, z.o.o., novo mesto

VEDEŽEVANJE 
ZDRAVJE, UUBEZEN 

DENAR, KARIERA
090 43 58
24 ur v živo

090 43 59
M KZ KRKA, z.o.o., PE AGROSERVIS, Knafelčeva 2, 
NOVO mesto, v okviru tradicionalnega sejma, ki bo v nedeljo 
29.3.1998, objavlja javno licitacijo naslednjih rabljenih in 
poškodovanih vozil:

Letnik Izkl. cena v SIT

1. R-CLIO 1.4 Confort (klima) 1997
2. R-19 ADAGIO 1.4 1995
3. R-TRAFIC 2.5 pov. podaljšan 1997
4. Nissan Micra 1.0 LX 1991
5. Avtobus TAM AS 3500 1974
6. R-51.4FIVE 1996

740.000
300.000
750.000
370.000
400.000
250.000

Licitacija bo v nedeljo, 29.3.1998, ob 9. uri v prostorih PE 
Agroservis, Knafelčeva 2, Novo mesto. Ogled vozil bo v petek, 
27.3.1998, od 8. do 15. ure, ter eno uro pred začetkom licitacije. 
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

Novi simbol
nove storitve

O E.P.S. - elektronsko pismo
Elektronska poštna storitev

Uporabniku nudimo celoten servis od oddaje podatkov 
do dostave naslovniku. Torej:
• izdelavo.
• izpis,
• kuvertiranje,
• dostavo pisem, računov, položnic ali pa 

reklamnih sporočil.

Oi1lrf.i|l« in slu.inilr tiil

KJ POSTA SLOVENIJE
http://www.posta.si 
e-mail info®posta.si

RENAULT
Podjetje za proizvodnjo in komercializacijo avtomobilov,

REVOZ, d.d.,
Belokranjska 4, 8000 Novo mesto

v proizvodnji takoj zaposli 
v stalni nočni izmeni 

preko 500 novih delavcev.
V tovarni avtomobilov vam na izdelavi novega CLIA nudimo:
• delo za določen čas, do 31.12.1998, v karosernici, lakirnici in montaži, 

z možnostjo podaljšanja
• zdravniški pregled
• uvajanje v delo z inštruktorjem v učnih delavnicah in na delovnem mestu 

od 1.6.1998 in v tem času delo v I. in II. izmeni
• organiziran prevoz na delo in z dela
• neto plačo z dodatki v višini 80.000 do 100.000 SIT
• plačilo prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja

Kandidate s stalnim prebivališčem v občinah Ljubljana, Kočevje, Ribnica, Ivančna 
Gorica, Grosuplje, Sevnica, Brežice in Krško prosimo, da svoje vloge z osebnimi 
podatki in s kratkim opisom dosedanjih delovnih izkušenj do 15.4.1998 pošljejo na 
Urade za delo v njihovi občini, vsi ostali pa na naslov:

REVOZ, d.d.
Personalna služba 
Belokranjska cesta 4 
8000 NOVO MESTO

Podrobnejše informacije vam nudimo na telefonski številki 068/315-225.

i<|pr MERKUR GRADBENI CENTER NOVO MESTO 
LJUBLJANSKA 26, tel.: 068/321-434 

NOVOTEHNA, TREBNJE, tel.: 068/45-639 
NOVOTEHNA, KRŠKO, tel. 0608/21-232

n NOVOTEHNA
OKENSKE POLICE MARMOR
ŠIRINE 20 cm in DEBELINE 2 cm 
ADRIA GRIGID (DALMATINSKI SIVEC) 
DOLŽINA 85 cm CENA 2.226 SIT 

105 cm CENA 2.787 SIT 
125 cm CENA 3.317 SIT 
145 cm CENA 3.848 SIT

OKENSKE POLICE GRANIT: BETA ROSA
ŠIRINE 20 cm DEBELINE 2 cm 
85 cm CENA 4.071 SIT 

105 cm CENA 5.030 SIT
125 cm CENA 5.988 SIT 1
145 cm CENA 6.945 SIT

Možnost nakupa polic vseh ostalih dimenzij iz zaloge in po naročilu. Tlaki, marmorne, 
granitne ploščice, stopnice in kuhinjski pulti po naročilu.

Dostava na dom,4 - 10% POPUST pri nakupu z MERKURJEVO KARTICO zaupanja.

raci IX
TOPLOTNI FASADNI OMETI

1 ROTHERM 888 999 SIT VREČA
ROTHERM 850 861 SIT VREČA

ZAKLJUČNI FASADNI SLOJ
ROFIX V BELI BARVI 74 SIT kg 

S PO NAROČILU MOŽNOST
DOBAVE BARVNIH ZAKLJUČNIH SLOJEV
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Mrtvi niso vsi mrtvi, ZAHVALA
mrtvi živijo v nas 
in bodo drugič umrli 
z nami in v nas.
(T. Pavček)

V cvetu mladosti nas je zapustil naš ljubljeni sin, brat, nečak, bratranec

SLAVKO SENICA
3.8.1979 - 9.3.1998

iz Dolenjskih Toplic, Pod Cvingerjem 29
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem, dobrim sosedom, ki so nam 
kakorkoli pomagali, nam izrazili številna pisna in ustna sožalja, pokojnemu darovali vence, prelepo 
cvetje, sveče in za sv. maše ter vsem, ki so se od našega Slavka v tako velikem številu poslovili in 
ga pospremili do preranega groba. Posebej se zahvaljujemo osebju Internega oddelka Splošne 
bolnišnice Novo mesto, ki seje trudilo, da bi Slavka ohranili pri življenju. Iskrena hvala učencem 
in profesorjem Gimnazije Novo mesto, vsem govornikom, pevcem, kitaristu in gospodu za 
zaigrano Tišino. Lepa hvala PGD Dolenjske Toplice, Podturm in Vavta vas za častno stražo in 
spremstvo. Zahvaljujemo se upravi in sodelavcem Zdravilišča Dolenjske Toplice za sočustvovanje 
in izkazano pomoč. Se posebej se zahvaljujemo g. župniku in g. kaplanu za lepo opravljen obred, 
še posebno pa g. župniku za občuten govor v cerkvi ter cerkvenemu pevskemu zboru. Hvaležni 
smo Pogrebnemu zavodu Oklešen za organizacijo pogreba. Vsem in vsakemu posebej še enkrat 
iskrena hvala!

Žalujoči: mamica, ati, sestra Mateja, brat Andrej in ostali sorodniki 
Dolenjske Toplice, 12.3.1998

ZAHVALA
Ni smrt tisto, kar nas loči, 
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje, 
kraj in čas.

V 45. letu starosti je odšel od nas tja, kjer ni več trpljenja in bolečin, zlati mož, 
' ati, sin, brat, stric in svak

JOŽE MEDVEŠEK
iz Hrastja 1 pri Šentjerneju

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom, prijateljem, znancem, učencem in 
delavcem OŠ Šentjernej za izraze sožalja, darovano cvetje, podarjene maše in ostalo pomoč ter 
spremstvo pokojnega na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala dr. Baburiču, osebju Pljučne bolnice 
Novo mesto in Onkološkega inštituta. Zahvala delavcem KZ Krka Novo mesto in sodelavcem 
PE mesarstva, g. Franku in g. Nosanu za poslovilne besede, gasilcem PGD Orehovica in Podkum, 
šentjernejski godbi, Dolenjskemu oktetu, g. Roguliču za zaigrano Tišino, delavkam Kore, LD 
Orehovica za venec. Hvala g. župniku Trpinu za lepo opravljen obred ter pogrebni službi Oklešen. 
Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njegovi

Bila si naša rožica, ZAHVALA
ki utrgala te je bolezen 
kruta ta,
sedaj sijala boš kot 
zvezdica in nas 
vodila z neba.
(Mamica)

Ugasnilo je naše sonce, postala si svetla zvezda

LEA NOVAK
Slavka Gruma 16, Novo mesto

T % , \ :V
Hvala vsem, ki ste bili z njo in z nami v srečnih trenutkih njenega življenja. Hvala vsem, ki ste njej 
in nam stali ob strani v njeni težki bolezni in trpljenju, ji dajali moč in pogum in ji lajšali bolečine, 
vsem, ki ste jo pospremili k novemu življenju v onostranstvo, kjer ni več bolečin. Hvala vsem, ki 
jo boste nosili v srcu in ste jo imeli radi! LEA, HVALA ZA DROBNE STVARI IN VELIKA 
DEJANJA, KI SI NAM JIH DALA!

Njeni najdražji, ki smo jo imeli neskončno radi. Vedno boš živela v nas!

OSMRTNICA

V 60. letu starosti je umrl naš upokojeni sodelavec iz SEKTORJA LOGISTIKE IN NABAVE, 
samostojni komisionar v skladišču gotovih izdelkov

VID TERKAJ
Herinja vas 5, Otočec ob Krki

Od pokojnika smo se poslovili v ponedeljek, 23. marca, na pokopališču na Otočcu.
Ostal bo spomin nanj.

Delavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, Novo mesto

OSMRTNICA

V 60. letu starosti je umrl naš upokojeni sodelavec iz Sektorja za tehnično oskrbo in energetiko, zidar v
stavbnem servisu

FRANC ŠINKOVEC
Na Lazu 14, Novo mesto

Od pokojnika smo se poslovili v ponedeljek, 23. marca, na pokopališču v Ločni. 
Radi se ga bomo spominjali!

Delavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, Novo mesto

Jasnovidka Amalija vam 
pomaga iz stiske in 
razočaranj — vse na osnovi 
lastnega videnja.

090 - 40 36

POGREBNE IN POKOPALIŠKE STORITVE

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.
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ZAHVALA

V 76. letu starosti nas je zapustila sestra 
in teta

MARIJA
ZAGORC

Mihovo 19

Ob izgubi se zahvaljujemo vsem prisotnim za nudenje pomoči, 
Interni bolnici Novo mesto, pevcem cerkvenega zbora 
Šentjernej, g. župniku za lepo opravljen obred ter sosedom in 
znancem za podarjeno cvetje, sveče in spremstvo pokojne na 
zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 73. letu starosti nas je zapustila draga 
teta

TEREZIJA 
PRIMC
iz Sadinje vasi 24

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se od nje poslovili z lepo mislijo, 
jo pospremili na zadnji poti in ji darovali sveče in toliko lepega 
cvetja.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Že cveti zdaj prvo cvetje, 
se oglaša ptičje petje, 
vsa narava se budi, 
le tebe, Mici, več med nami ni.

Po enoletnem trpljenju meje zapustila 
draga žena

MARIJA 
ŠTRUMBELJ

roj. Košir
iz Straže pri Novem mestu

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste mi v težkih 
trenutkih stali ob strani in mi pomagali. Še posebna zahvala 
Onkološkemu inštitutu v Ljubljani, Pljučnemu oddelku 
Splošne bolnice Novo mesto, dr. Balohu in zdravstvenemu 
osebju Straža, sosedom za denarno pomoč,g. župniku za 
opravljen obred, Pogrebni službi Oklešen, pevcem iz Šmihela, 
sodelavcem in sindikatu Vezan les. Posebno se zahvaljujem 
družini Rolih - Henigman za vso pomoč v najtežjih trenutkih. 
Vsem, ki ste pokojnico pospremili na zadnji poti in darovali 
cvetje in sveče, še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: mož Jože

V SPOMIN
V naših srcih ti živiš, 
zato nas pot vodi tja, 
kjer mirno spiš.
Tam lučka ljubezni gori 
in tvoj nasmeh med nami živi.

Danes mineva žalostno leto, odkar nas 
je prezgodaj zapustila draga žena, mami, 

stara mama, hčerka, sestra in teta

NADA KOPINA

Iskrena hvala vsem, ki se je spominjate 
in postojite ob njenem grobu.

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 67. letu starosti nas je tiho in za vedno 

zapustila naša draga mama, babica, 
sestra in teta

FRANČIŠKA
SENIČAR
Krka 47, Novo mesto

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
sosedom za izraze sožalja, darovano cvetje in sveče ter številno 
spremstvo na zadnji poti. Hvala tudi patru Simonu Petru, 
pevcem in gospodu Oklešnu za lepo organiziran pogreb. 
Zahvalo izrekamo tudi kolektivom Adrija Mobil, Novoterm in 
Zdravstvenemu domu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Njegovo življenje je bila ena sama tišina.

V 85. letu starosti nas je zapustil naš 
dragi brat in stric

PAVLE
JAKOVAC
iz Miličev 15, Adlešiči

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom in prijateljem 
za izrečeno sožalje. Hvala tudi g. župniku za opravljen obred, 
g. Hitiju za organizacijo pogreba in g. Matkoviču za zaigrano 
Tišino. Ostal nam bo v večnem spominu.

Žalujoči: brat Milan z ženo, nečakinji Mira in Naranka z 
družinami in ostalo sorodstvo
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tedenski koledar
Četrtek, 26. marca - Evgenija 
Petek, 27. marca ■ Rupert 
Sobota, 28. marca - Vojko 
Nedelja, 29. marca - Ciril 
Ponedeljek, 30. marca - Bogo 
Torek, 31. marca - Gvido 
Sreda, 1. aprila - Hugo

LUNINE MENE 
28. marca ob 4.14 - mlaj

kino
BREŽICE: Od 26. do 29.3. (ob 18. uri) 

ter 30. in 31.3. (ob 20. uri) akcijski film 
Poljub za lahko noč. 26. in 29.3. (ob 20.15) 
ter 27. in 28.3. (ob 20.15 in 22.30) komedi
ja Bolje ne bo nikoli.

ČRNOMELJ: 27. in 28.3. (ob 20. uri) 
ameriški film Hudičev advokat. 29.3. (ob 
18. in 20. uri) komedija Do nagega.

DOBREPOLJE: 27.3. (ob 19.30) ame
riški pustolovski film Aljaska. 29.3. (ob 15. 
uri in 19.30) ameriška komedija Austin 
Powers.

GROSUPLJE: 27.3. (ob 19. uri) ame
riška komedija Austin Powers. 28.3. (ob 16. 
uri) ameriški pustolovski film Aljaska.

KRŠKO: 26. in 29.3. (ob 18. uri) ter 
27.3. (ob 20. uri) akcijski film Možje v 
črnem. 31.3. in 1.4. (ob 18. uri) drama Se
dem let v Tibetu.

METLIKA: 28.3. (ob 20. uri) komedija 
Do nagega. 29.3. (ob 18. uri in 20.15) 
ameriški film Hudičev advokat.

NOVO MESTO: Od 26. do 29.3. (ob 17. 
uri in 20.30) komedija romantična drama 
Titanik.

RIBNICA: 28.3. (ob 21. uri) ameriška 
komedija Austin Powers. 29.3. (ob 17. uri) 
ameriški pustolovski film Aljaska.

VELIKE LAŠČE: 28.3. (ob 19. uri) 
ameriška komedija Austin Povvers. 29.3. 
(ob 20. uri) ameriški pustolovski film Al
jaska.

• TITANIK ODPLUL Z ll-imi 
OSKARJI

Saga o najbolj slavni in veli
častno potopljeni ladji v zgodovi
ni je sicer štartala na štirinajst 
kipcev, toliko nominacij je 1950. 
leta dobil le še Vse o Evi, poka- 
sirala pa je natanko isto številko 
kot dosedanji rekorder Ben Hur.

Voditelj podelitve, ki jo je 
spremljala dobra milijarda ljudi, 
je to najavil že v prvem stavku, 
češ, poglejte nas, ogromni smo, 
neznosno dragi in vsi bi radi, da 
se premikamo hitreje. Okej, fdm 
resda ni zavzel magične trdnjave, 
je pa z 1,2 milijarde dolarjev za 
prodane vstopnice zmlel v prah 
vse dosedanje blagajniške hite. 
Zato ne preseneča, da je režiser 
James Cameron v govoru o pre
jemu tretjega kipca, po tistem za 
najboljši film in režijo, samo
všečno zatulil, da je “the king of 
the world”. Kdo bi mu pa zame
ril, ne, saj ni dosti manjkalo, da 
bi Titanik potonil tudi v drugo. 
Saj veste: najdražji film, 200-mi- 
lijonski, snemanja so se zavlek
la čez vsako mero, maketa ladje 
je bila narejena v naravni veliko
sti, na pomoč je moral priskočiti 
še en studio, Cameron se je od
povedal honorarju. “Toda od 
poraza do poraza in do končne 
zmage!” bi lahko komentirali v

slogu Velikega Maa. Sicer pa, če 
komu kaj ne diši, kaj naj bi bil 
zmagovalec morda-berač? He- 
lou, to so vendar Oskarji in ne 
kakšni vodomci izfafovske cere
monije v Cankarjevem domu!

No, če zadevo obrnemo malo 
drugače, potem -je z dvema Os
karjema za oba glavna igralca 
zmagovalec večera Bolje ne bo 
nikoli. Legendarno duhoviti Zlo
bec Jack Nicholson, že tretjič os
karjevec, in inteligentna, lepa 
teve zvezda Helen Hunt sta po
žela vsesplošne simpatije kot naj
bolj bizarni, že kar čudaški par 
leta. Oskarja za stransko vlogo v 
kriminalki L. A. zaupno je dobi
la vidno živčna diva Kirn Basin- 
ger, ki je v čustvenem nagovoru 
povedala, da je kipec najboljši 
dokaz, da se sanje lahko tudi 
uresničijo. V moški kategoriji 
“postrancev” je zmagal Robin 
Willams za vlogo v Sloveniji še 
neprikazovanega Good Will 
Hunting, ki je dobil tudi nagra
do za najboljši izvirni scenarij. 
Od najbolj zvenečih omenimo še 
oskarja za naslovno pesem, ja
sno, šel je v roke Celine Dion za 
My Heart Will Go On, Titanik 
ima prav tako najboljšo filmsko 
glasbo. O poražencih ali bolje 
nedobitnikih ne kaže izgubljati 
vrstic. Že oskarjevcev je preveč. 
No, en nedobitnik pa le bije v oči, 
Do nazga, na katerega je stavilo 
navdušeno občinstvo. Pet nomi
nacij, evropski fdm leta in tožba 
zaradi plagiatorstva so se izšli 
pod črto.

TOMAŽ BRATOŽ

Le
čevlje

sodi
naj

kopitar

• časopisi v 24 urah • komercialni tisk • knjige
• brošure • plakati • oblikovanje • marketing
• trgovina • servisiranje računalnikov

068/323-611; fax: 068/321-693
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ČESTITKE
TEREZIJI RAVBAR s Sel pri Ratežu česti
tamo ob njeni 90-letnici! Vse najlepše, pred
vsem pa veliko zdravja, ji želimo vsi njeni 
najdražji, ki jo imamo radi. 1261

KMETIJSKI STROJI
TRAKTOR IMT 540, dobro ohranjen, pro
dam. 11(064)632-861. 1227
PUHALN1K TAJFUN, dobro ohranjen, 
kompleten, prodam. H (068)65-623. 1235
PLUG, lOcol, Slavonac.zaBCS, prodam. B 
(068)23-042. 1282
NAKLADALEC GNOJA, samonakladalko 
Sip in rotacijsko kosilnico 135 prodam, B 
(068)21-143. 1296
RABLJENO samonakladalko, 15 ali 17 m!, 
kupim. B (068)68-533. 1262
MOTORNO ŠKROPILNICO Stihi in motor- 
no žago Stihi prodam. © (068)76-440. 1255
TRAKTOR STEYR, 18 KM, s hitrimi presta
vami in koso, prodam za 2700 DEM. © 
(041)690-156. 1304

KUPIM
NAJVEČ NUDIMO za delnice Krke B, 
Petrola B, Kolinske C ter ostale. Gorenjska 
borznoposredniška družba, B (064)380-100.

1177
DELNICE TELEKOMA, Krke, Triglava in 
ostale odkupimo za gotovino! B (041)669- 
221. 1246
OKUPUJEMO HLODOVINO hrasta, buk
ve, javorja, češnje, oreha, smreke... B 
(063)490-47-81. 1256
Delnice Telekoma, Gorenja in ostale od
kupim za gotovino. B(068)324-297 1308
BALIRKO za štirikotne bale kupim, prodam 
pa kiper traktorsko prikolico, 41. B (068)322- 
834. 1318
ODKUPUJEM jedilni krompir, kupim pa 
tudi brejo telico ali mlado kravo. B (068)66- 
665. 1299

MOTORNA VOZILA
CITROEN BX 1,6 TRS, letnik 1986, central
no zaklepanje, radio, vlečna kljuka, el. pomik 
stekel, registriran celo leto, prodam za 3800 
DEM. (061)853-710 ali (041)709-884. 1221
126 P, letnik 1987, registriran do 22.9.1998, 
prodam. B (0608)80-462, po 16. uri. 1236

VW CADY, letnik 1988, prodam. B (041) 
722-883. 1272
R 5 FIVE, letnik 1995,3V, rdeč, prvi lastnik, 
prodam za 8800 DEM. B (068)65-055. 1290 
R 21 NEVADA TD 2.1, bel, letnik 1994, 
94.000 km, klima, ABS, radio, alize oprema, 
registriran do 20.12.1998, prostoren, ekono
mičen, z majhno porabo, prodam. B (068)24- 
207, po 19. uri ali (0609)631-392. 1297
GOLF D, letnik 1988, registriran do 7/98, 
prodam. Lebanova37,B(068)321-645,od 18. 
do 20. ure. 1300
APN 6 S, letnik 6/97, dobro ohranjen, ugod
no prodam. B (068)24-791. 1306
OPEL KADETT1.4 fun, letnik 10/91, dobro 
ohranjen, dodatna oprema, prodam. Krošelj, 
Šentjernej, B (068)81-699. 1315
MERCEDES 190 D, letnik 1990, prodam za 
19.300 DEM. B (068)73-720, popoldan, 391- 
72-85, dopoldan. 1316
CUO 1.2 RN, letnik 1993, 33.000 km, pro
dam. B(068)326-334. 1323

\
AVTOSERVIS 
MURN, S.p.

Resslova 4,8000 Novo mesto 
tel./fax: 068/24-791

CENTER # SUZUKI

WAGON R*

OKRETEN inVAREN
MAJHEN inx PRAKTIČEN

ZMOGLJIV in VARČEN

promocijska cena že od 
22.990 DEMV__________________

FIAT PUNTO 55 S, star 6 mesecev, ugodno 
prodam. B (068)28-714. 1324
R 21 GTS, letnik 1986, in Z 128, celo ali po 
delih prodam. B (0609)615-522. 1219
R19 RT, 1800 ccm, 4V, kovinsko moder, let
nik 1993, registriran do 11/98, 102.000 km, 
klima, električna stekla, alarm, zelo dobro 
ohranjen, prodam za 14.000 DEM. B (068) 

.65-340. 1268
GOLF JXD 1,6, letnilf 1988,158.000 km, regi
striran do 2/99,5 V, nikoli karamboliran, dru
gi lastnik, motor odličen, prodam za 7.700 
DEM. B (068)47-579. 1225
CLIO 1.2 be bop, 5V, letnik 1996, prodam. B 
(068)78-283, popoldan. 1295
LAGUNO RT, letnik 11/95,33.000 km, kovin
ske barve, prodam. B (068)89-735. 1319
HROŠČ, registriran celo leto, prodam. B 
(068)85-509. 1215
GOLF D, letnik 1983, registriran do 30.8., 
prodam. B (068)78-098. 1284
LANCIO DEDRO 1.8 i.e., z dodatno opre
mo, letnik 1991, prodam. B (041)722-883. 
JUGO 45, letnik 1989, rdeč, prodam. B 
(068)89-101. 1252
JUGO 45, letnik 1991, prodam. B (068)81- 
492, popoldan. 1289
LADO NIVO 1600, letnik 1993, prodam. B 
(0609)617-235. 1250
R 4 GTL, letnik 1987, registriran do 23.10. 
1998, prodam za 1400 DEM. B (068)65-221. 
PASSAT1.8 i, letnik 1993, registriran do 9/98, 
ABS, servo in dodatna oprema, prodam. B 
(068)325-780. 1311
OPEL KADETT 1.3 S, letnik 1987, prodam. 
B (068)41-149, dopoldan. 1264
JUGO 45, 1. 90, reg. do avgusta, 
prodam. IS (068)26-669.

OBVESTILA
ŽALUZIJE, rolete in lamelne zavese izde
lujemo in montiramo po ugodnih cenah. 
Možnost plačila na čeke. © (068)44-662 ali 
(041)710-963. 761

POHIŠTVO
SEDEŽN O GARNITU RO ugodno prodam. 
Marija Gradišar, Trdinova 5 a, Novo mesto, 
B (068)20-243. 1278
RABLJEN KAVČ s foteljema ugodno pro
dam. B (068)73-775. 1280
PREDALNIK, omaro, zibelko, tehtnico, 
ogledala, češnjevo mizo in uro ugodno 
prodam. B (0608)62-687. 1292
NOV KAVČ ugodno prodam. B (068)89- 
234. 1301
RABLJENO SPALNICO, omaro za dnevno 
sobo in omaro za čevlie prodam. B (068)325- 
200. 1326

POSEST
V PRESLOVDOLI št. 30, p. Brestanica, 
ugodno prodam 1,5 a zemlje in hišo do prve 
plošče na prometnem kraju. IT (0608)82-416.

1222
TRAVNIK v Gradišču prodam. © (068)81- 
392. 1237
ŠMARJETA, 2 km od Toplic, prodam nedo
grajeno, delno vseljivo hišo (asfalt, telefon) za 
98.000  DEM. © (061)817-204. 1238
V OKOLICI Brežic oz. Krškega prodamo
parcelo, 36 a, z malo vinograda in zidanico. 
©(0608)77-109. 1244
POLOVICO HIŠE, 113 nr, v Višnji Gori, 
trisobno komfortno stanovanje, vrt, prodam. 
Ostalo po dogovoru! Ne bo vam žal! © 
(061)324-188, po 16. uri. 1271
NA STRAŽNJEM VRHU pri Črnomlju 
prodamo vinograd, zidanico, sadovnjak, 32 a. 
B(061)213-007. 1293
V ŽEMPOHU, 5 km od Mokronoga, prodam
opuščen vinograd z zidanico in 0.5 ha gozda, 
za 4500 DEM. B (068)49-054. 1294
V DOLENJSKIH TOPLICAH oddam manj
še opremljeno stanovanje s telefonom. B 
(061)271-730. 1302
V NOVEM MESTU prodamo večjo nedogra
jeno stanovanjsko stavbo v IV. gradbeni fazi, 
primerno tudi za poslovno dejavnost B 
(068)21-187 ali8 67-452, od 17. do 20. ure.
V GABRSKI GORI prodam zidanico v grad
nji z vinogradom na žici, velikost parcele 13 
a, za 15.000 DEM. B (068)85-757. 1288
VIKEND v Drašičih (Škravnica), prodam. B 
(068)51-815, po 15. uri. 1259
LESENO POSLOPJE- POD, 12 x 10 m, 
ugodno prodam. B (068)69-471. 1283
TRAVNIK v Stranjah, 50 a, prodam. B 
(061)343-828. . 1253
PARCELO, 2000 m1, na lepi sončni legi, 
prodam za4.000 DEM. B (061)785-670. 1230

PRODAM
OPAŽ in ladijski pod že za 540 SITz dostavo, 
smrekov, suh, 7 cm! B (063)451 -082. 811

NAJUGODNEJŠI KREDIT T + 2,Q(/(

STARO ZA NOVO

KIA MOTORS
KIA PRIDE 1,3 i, I. 98 

že od 11.990 DEM
SEPHIA, I. 98 

že od 17.890 DEM
Dodatni popusti!

AK TRADE, Podbevškova 9, Novo mesto 
«068/342-444,21-400

120 kg prašiče, smrekove deske 3 cm za 
opaž in kostanjevo kolje prodam. SS 
(068)85-880.
KOŠNJO zelo poceni prodam. Mišjak, Bori- 
čevo, Novo mesto. 1228
SVINJSKO MAST (141) prodam po 170 SIT. 
B(068)81-102. 1233
SADJARJI, vinogradniki, vrtičkarji! Sredst
vo prosti voluharju prodajamo. En komplet 
vsebuje 7 vložkov, navodilo priloženo. Cena 
850 SIT + ptt stroški. Naročila na B (068)52- 
888. 1240
POHORSKI KAMEN Skrilavec, različnih 
barv, prodajamo. Možna dostava! B (063) 
762-433. 1245
SENO, traktorsko prikolico in koruzo pro
dam. B (068)89-676. 1274
KOZJE MLEKO in koze prodam. B (041) 
682-498. . 1275

Stroj za pripravo In peko pic
prodamo. Tel. 0609/628-385

UGODNO PRODAM 350-litrski hrastov sod 
in 2 plastični vinogradniški kadi, 500 -litrski. 
©(068)21-937, popoldan. 1305
NAŽAGANO kostanjevo kolje, dolžine 2.75 
m, prodam. © (068)76-381. 1317
INDUSTRIJSKI šivalni stroj, dvoigelni, 
Uberdeck Union special in aparat za šivanje 
elastike prodam. Kozan, Tribuče 51, Črno
melj. 1291
NOVO DEKLIŠKO OBLEKO za obhajilo 
zelo ugodno prodam. © (068)65-189. 1224
KORUZO v zrnju prodam. © (068)60-006.

1218
VEČ TON suhega sena prodam. © (068)25- 
302. 1312
SENO PRODAM. © (068)85-621. 1217
KORUZO v zrnju, svinjsko mast in fižol 
prodam. ©(068)321-957. 1287
NOVO etažno centralno peč, 20.000 Kcal, 80- 
litrski električni bojler in motorno kolo 
prodam. © (068)27-466. 1298
ŽIČNO OGRAJO, 2 m, z betonskimi steb
rički prodam. © (0609)617-129. 1270
SENO v balah in prikolico samonakladalko, 
25 m\ prodam. © (068)42-355. 1321
SUHO balirano seno prodam. © (068)42- 
492, zvečer. . 1269
RDEČE VINO in seno prodani. © (068)42- 
949, zvečer. 1322
200 BALsena prodam. © (068)41-133. 1258 
SENO in otavo v balah, 200 kom., prodam. © 
(068)44-656. 1277

RAZNO
STE OSTALI SAMI s svojo kmetijo? Smo 
družina, pripravljena nadaljevati vaše delo, v 
to vložiti tudi svoja sredstva ter vam zagoto
viti pomoč in dostojno oskrbo. © (061)1689- 
085. 1216
BIFE s teraso v bližini Dolenjskih Toplic 
oddamo v najem. © (068)65-682. 1243
INOX DIMNIKI, vrtanje in zidanje dimnikov 
ter pripravo dimnikov za plinsko napeljavo 
opravljamo. ©(068)24-577. 1265
STRIŽENJE OVAC nudim. B (068)48-450, 
zvečer. 1307

SLUŽBO DOBI
IŠČEMO DELAVCA za pomočv vinogradu, 
Cerklje ob Krki (Piroški Vrh). B (064)733- 
851. 1232
KUHARICO ali dekle za pomoč v kuhinji 
honorarno ali redno zaposlimo. Stanovanje v 
hiši. B (061)666-067. 1257
HONORARNO ali redno zaposlim dva ali tri 
soboslikarje. Soboslikarstvo Rus, B (0609) 
617-255. 1263
ZA NEDOLOČEN ČAS zaposlimo natakar
ja. B (068)45-214, dopoldan. 1266
BISTRO in pizzeria Špoljar išče gostinskega 
tehnika B (068)325-699 ali (0609)612-791.

1276
V MIZARSKI DELAVNICI dobi delo mizar 
- obdelovalec lesa ali delavec brez poklica, 
lahko začetnik. Mizarstvo Grič, Podturn 91, 
Dolenjske Toplice, B (068)65-486. 1285
KUHARJA (-ICO) z izkušnjami in natakari
co zaposlimo v gostilni v Novem mestu. Delo 
je izmensko, nedelje proste. B (041 )637-352.

1309

50.000 SIT TEDENSKO za resno in uspešno 
delo. B (041)712-986. 1313

SLUŽBO IŠČE
ČE POTREBUJETE POMOČ pri čiščenju 
hiše ali stanovanja, pokličite na B (041)692- 
079. 1214

ŽENITNE PONUDBI Že

INVALID, star 43 let, nealkoholik, s svoji 
stanovanjem, želi spoznati dobrosrčno žc 
sko. En otrok ni ovira! © (068)24-662. 13

ŽIVALI
SPREJEMAMO NAROČILA za bele 
ščance, rjave in grahašte jarkice. Metel 
Hudo Brezje 16, B (0608)89-038. 1
BELE PIŠČANCE, kilogramske, rjave in p 
haste (samo jarkice) naročamo. Kuhelj, Šml 
je 9, Šentjernej, B (068)42-524. 2
VALILNICA NA SENOVEM obvešča < 
njene kupce, da sprejemamo naročila za V* 
vrste enodnevnih in večjih piščancev. Vsei* 
formacije dobite na ©(0608)71-375. 53
PURANE JATA, grahašte jarkice ter rjtf 
jarkice pred nesnostjo bomo prodajali od 
aprila dalje. Ramovš, Šentrupert, © (068)4 
189. 12*
KOKOŠI NESNICE za zakol ali nadaljnj 
rejo, prodajamo. Farma Kalem (Zdravje),! 
(068)22-180,21 -279 ali (041 )689-427. J*
2 PRAŠIČA, težka 110 kg, prodam. 
(068)42-307. I3(ll|—

JAGENJČKE, zaklane ali žive, prodam. 1 
(068)52-049. 128!
10 DNI staro tele in rdeče Vino prodam. 1 
068)89-574. 125(

12T-
1.t

KUŽKA pekinezarja in skoraj nov klarin«! 
prodam. B (068)322-387. 1271
KRAVO SIVKO, po teličku, prodam. 
(068)75-474. 122*
KRAVO, po teletu, prodam. B (068)84-336

122?
PRAŠIČA, težkega 100 kg, prodam. Možnost 
zakola. B (068)81-774. 12611
3 BREJE telice sivke prodam. Janez Kočevar. 
Šmalčja vas 11, Šentjernej. 123)
TAREJŠO KRAVO sivko, v devetem mese- 
ibrejosti,prodam. B(068)45-101. 1251

RAVO v osmem mesecu brejosti, s tretjin1 
letom, prodam. B (068)88-076, po 19. uri 

124?
RAŠIČA, težkega 150 kg, domača krma. 
rodam. B (068)46-512. 1226
1KCA FRIZIJCA, starega 10 dni, prodam 
f (068)46-512. 1241
VCO z dvojčkoma in pralni stroj s kotloH 
odam.. B (061)805-109. 1220

Okna, vrata - stavbno 
pohištvo - les po naročilu 

izdelujemo - montiramo
Vaše želje sporočite po faxu oz. 
telefonu, po dogovoru pridemo 
tudi odvzemat mere na objektu.
Izdelki so narejeni po evropskih 

ličite 064/692-611standardih. Klic 
ali pošljite fax z vašimi željami na 
isto številko.

RADIO KRKAl
Novo mesto
106,6 MHZ

vsotm?

m
sm

vsako soboto 
od 17. do 23. ure\

^ * * 
J? A ^

9

O K i

‘Cfv O
S (068) 324-377

STANOVANJA
NAJAMEM GARSONJERO ali enosobno 
stanovanje, po možnosti delno opremljeno, 
B(0608)22-699, do 18. ure. 1234
GARSONJ ERO dam v najem, predplačilo 1 
leto. B (068)20-524.
ZA ENO LETO oddam v mestu enosobno 
stanovanje (z možnostjo podaljšanja), oprem
ljeno, s telefonom. Naslov v upravi lista. 1241 
KOMFORTNO STANOVANJE v Novem 
mestu, v Ul. Slavka Gruma, 37 m!, z atrijem, 
prodam. B (061)1401-167. 1267
V METLIKI ali v Novem meslu najame mla
da zaposlena družinadvo- ali trisobno oprem
ljeno ali neopremljeno stanovanje. B (063) 
756-191. 1310
TRIINPOLSOBNO STANOVANJE, (86 
m:), na Cankarjevi 3 A, Krško, prodam B 
(0608)32-655. 1231
SOBO oddam. B (068)22-304. 1320

RADIO MAX
88,90 MHZ 
89,70 Mhz
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nAVTO SLAK
Prodajalec in serviser 
VOLKSVVAGNOVIH VOZIL 
Obrtniška ul., Trebnje

Želite: najhitrejše in najkvalitetnejše servisne storitve, 
očiščen avto in natančne preglede

Njihovo delo je ocenjeno s čisto desetico, tudi vi jih boste 
'ako ocenili!

Obiščite jih in se prepričajte! 

A VTO SLAK tel. 068/44-446

Elektronabava, d.d., Ljubljana
vodilna slovenska trgovska družba, specializirana za prodajo
elektrotehničnega materiala,
išče

KOMERCIALISTA NA TERENU
za prodajo elektrotehničnega materiala kupcem na področju 
Dolenjske s sedežem v Novem mestu ali okolici.
Od kandidatov pričakujemo:
* vsaj višješolsko izobrazbo elektro stroke,
* najmanj 2 leti delovnih izkušenj na komercialnih poslih,
* dobro poznavanje gospodarstva Dolenjske
* vozniški izpit in lasten avtomobil
če ste samostojni, samozavestni, iniciativni, komunikativni in ste 
pripravljeni za dobro plačilo trdo delati, pošljite lastnoročno 
napisano vlogo s podrobnim opisom delovnih izkušenj in z opisom 
svoje vizije možnosti plasmana elektrotehničnega materiala na 
področju Dolenjske na naslov:
Elektronabava, d.d., Slovenska cesta 58,1000 Ljubljana, splošna 
služba, v 8 dneh od dneva objave. Podrobnejše informacije lahko 
dobite na telefon 312-717.

PRVA TRI LETA BO 
POMAGALA OBČINA
KOČEVJE - Na zadnji seji 

občinskega sveta so kočevski svet
niki sprejeli odlok o ustanovitvi 
javnega gospodarskega zavoda 
Center za promocijo in razvoj tu
rizma občine Kočevje. V letoš
njem proračunu so za njegovo de
javnost zagotovili 2,2 milijona to- 
•arjev, s katerimi naj bi uredili 
iudi poslovne prostore. Ti naj bi 
bili v stavbi na TZO 12-18 ali pa 
v objektu TZO 66, v katerem bi 
morali urediti sanitarije, ogreva
nje in vetrolov. Po prvih ocenah 
hodo za dejavnost centra letno 
Potrebovali okoli 7 milijonov to- 
■arjev. Prva tri leta bo delovanje 
centra financirala občina.

TRUE tički v 
dvorani na bučki
Številni gledalci, ki so v soboto, 

i4- marca, napolnili dvorano na 
“ucki, so si lahko ogledali ko
medijo Jaka Štoke Trije tički. 
Uprizorili so jo člani dramske 
skupine KD Studenec pod reži
serskim vodstvom Andreje Janc. 
Komični prizori, šaljivo besedilo 
m prepričljivi igralci so izvabili iz 
obiskovalcev sproščajoč smeh, 
Rnjetno počutje in iskren aplavz. 
Čestitamo vsem ob uspešni lzved- 
m 'n želimo, da bi skupina še dol- 
8° in uspešno nastopala.

K. R.

AKCIJSKI POPUSTI DO 20% 
UGODNI KREDITI OD TOM + 0% DALJE 

PLAČILO NA ČEKE BREZ OBRESTI 
MONTAŽA INSTALACIJ 
BREZPLAČNA DOSTAVA .

urni TRGOVSKO IN PROIZVODNO PODJETJE, d.o.o. 
Ljubljanska c. 89, Novo mesto tel.: 068/324-442

NOVOLES, lesna industrija Straža, d.d.
Na žago 6, 8351 Straža

Če so vam zaloge kuriva pošle 
ali če želite brezskrbno dočakati naslednjo zimo, 

nas obiščite.
Pod ugodnimi pogoji vam nudimo nakup lesnih 
odpadkov in drv po 2.500 SIT za m3.
Nakup bo vsak torek in četrtek med 10. in 12. uro, začenši z 
31.3.1998, na sedežu podjetja v Straži.
Vse informacije lahko dobite pri Metodu Pircu, telefon 068/84-500 
ali 068/84-505 interna 201.

o1®!!!. DESET
DOMAČIH

Žreb je za sodelovanje pri oblikovanju lestvice Studia D in Dolenjskega lista dodelil 
nagrado Anici Vlašič iz Jankovičev 4 pri Adlešičih. Nagrajenki čestitamo! 
Lestvica, ki je na sporedu vsak ponedeljek ob 16.30, je ta teden takšna:

(1) Pridi deklica - Matija Slak s Starimi znanci
(3) Kje si, očka moj - Bratje Poljanšek
(2) Kovač še kuje - Štirje kovači
(5) Zaljubljena - ansambel Henček
(4) Rozamunda - ansambel Vrisk
(9) Mini kikelca - Trio Jožeta Škoberneta in Fantje z Brezovske gore
(6) Slamica in sod - ansambel Vasovalci

L
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

(-) Veseli dolenjski fantje - ansambel Korenine
(8) Če bo šlo po sreči - ansambel Zasavci
(7) Pod sivim očakom - Franc Flere in Stiški kvartet

“Š*§

Predlog za prihodnji teden: Pesem iz vinograda - Mladi Dolenjci

8«----------------------------------------------------------------------------
KUPON ŠT. 12
Glasujem za:___________________________________________
Moj naslov:___________________________________________

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

.0 MHZ

DOLENJSKI LIST
vaš četrtkov prijatelj

| TELEVIZIJA NOVO MESTO |

Icai^all
s Trdinovega vrha

na kanalu

STE AMBICIOZNI, KREATIVNI IN POLNI DELOVNEGA ELANA? 
VAM PRODAJANJE IN RAZVIJANJE DOBRIH ODNOSOV S 
STRANKAMI POMENI IZZIV?

TOREJ STE PRAVA OSEBA ZA TO DELOVNO MESTO!

NA KANALU A IŠČEMO PODROČNE PRODAJNE ZASTOPNIKE 
ZA TRŽENJE OGLASNEGA PROSTORA (predvsem DOLENJSKA 
regija).
DELO JE HONORARNO, Z MOŽNOSTJO REDNE ZAPOSLITVE. 
ŽEUENO JE:
• POZNAVANJE MEDIJEV
• IZKUŠNJE V PRODAJI
• KONČANA V. STOPNJA IZOBRAZBE
• PASIVNO ZNANJE ANGLEŠČINE
PROŠNJO NAPIŠITE V SLOVENSKEM JEZIKU IN JO V 8 DNEH 
PO OBJAVI POŠLJITE NA NASLOV:
KANAL A, d.d., TIVOLSKA 50,1000 LJUBLJANA, S PRIPISOM: 
“Za g. Wes Burda, svetovalca predsednika uprave za prodajo in 
marketing”.

Ugodnejši 
kreditni pogoji!

Znižali smo realne obrestne mere 
in podaljšali odplačilno dobo!

odplačilna doba obrestna mera
6 mesecev 

12 mesecev 
24 mesecev 
36 mesecev 
60 mesecev

TOM + 6% 
TOM + 7% 
TOM + 8% 
TOM + 8,5% 
TOM + 9%

Obrestne mere so enake za namenske 
in nenamenske - gotovinske kredite!

In če še niste naš komitent?
Odprli vam bomo tekoči račun ali hranilno 
knjižico, na katero boste prejemali redne 
mesečne prejemke in pot do kredita vam bo 
odprta. Pa ne samo do kredita, odprla se vam 
bodo tudi nešteta poštno-bančna okenca, 
ugodna varčevalna ponudba in sodobni 
bančni instrumenti!

Poštna Banka Slovenije in pika! PBS.

Vi uganete 
- mi nagradimo!

Odgovor na šesto nagrad
no vprašanje se je pravilno 
glasil, da ima Dolenjski list 
številko ISSN 0416-2242. 
Srečo pri žrebanju za darilni 
bon je imela Cvetka Krajačič 
iz Birčne vasi 68 pri Novem 
mestu.

Med naročniki s plačano 
naročnino za 1. polletje (ali 
celo leto) so bili za junijski 
nagradni izlet izžrebani: 
Henrik Burkat iz Gorenjih 
Kamene 11 pri Novem mestu 
(ja, prav tisti Henček - to bo 
veselo na izletu; op. Dol. li
sta), Alojzija Novak iz Mu- 
haberja 23 pri Novem mestu 
in Slavko Sternad iz Arnove
ga sela 6 pri Artičah.

Izpolnite pravilno sedmi 
nagradni kupon in prilep
ljenega na dopisnici pošljite 
na naslov uredništva v Novem 
mestu, Glavni trg 24, p.p. 212, 
in sicer do torka, 31. marca, 
ko bomo spet izžrebali tri 
izletnike in dobitnika 

darilnega bona 
Kovinotehne 

za 5.000 tolarjev.

H------------------------------sg

NAGRADNI KUPON št. 7
Vprašanje: Na katero telefonsko 
Številko sprejmemo mali oglas?

Odgovor:

Moj naslov:

H

[VI NAM - MI VAM
oglas na kratko s pošto odmevno objavo v
po ® 068/323-610 ali 041/623-116 DOLENJSKEM LISTU
GOTOVINSKA POSOJILA 
Muzejska 3
W 068/321-751

ZASTAVLJALNICA MONETA vam nudi kratkoročna posojila!
Garancija po dogovoru s takojšnjo realizacijo.

RAČUNALNIŠKO
IZOBRAŽEVANJE
APROS, d.o.o., Novo mesto

3-dnevni osnovni in nadaljevalni tečaji WIND0WS, W0RD, EXCEL in 
INTERNET popoldne na Srednji ekonomski šoli Novo mesto.
Prijave in informacije na tr 068/321-926, g. Zdenko Potočar.

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, ® 068/65-882, 65-557.

DELNIČARJI KRKE! 
061/312-563,13-776-13

DELNICE KRKE razreda B ugodno odkupimo. Posredujemo na borzi pri 
prodaji in nakupu delnic.
Pokličite nas! Factor banka, d.d., Ljubljana

r _ ^
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 (kraj, ulica, hišna številka):__________________________________________________ ______________

_______________________________________________________ _ Pošta:_________________________________

Naročnik ižjavlja, da naročilo res veljakinj, 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 TEqA TE(JnA
Marko Kapus

Pred približno štirimi leti je 44- 
letni Marko Kapus, v Mokro
nogu udomljeni Ljubljančan, 
ustanovil podjetje Studio 5. Turi
zem je samo eno od delovnih 
področij Kapusovega podjetja, 
ker se zaveda, da ga turizem 
občine pač še ne more preživljati. 
Zato se ukvarja tudi z oglaševa
njem, veliko je delal na projektu 

• Sei500-letnice Šentruperta, ukvarja 
se s fotografijo in z založniško 
dejavnostjo. Značilno je, da ima 
človek od drugod večjo ceno kot 
jo ima doma. To velja tudi za Ka
pusa, ki je prišel na Dolenjsko 
pred približno 18 leti, se tu usta
lil in ga imajo domačini za svoje
ga-

Na Dolenjsko je Marko prišel 
povsem naključno, ko mu je nje
gov prijatelj, zdajšnji poslanec 
Janez Mežan, povedal za de
lovno mesto na mirnski šoli. 
Začel je na mirnski osnovni šoli, 
kjer je učil, pravzaprav bil “dek
lica za vse”, dobra štiri leta. Nje
gova stroka je sicer primerjalna 
književnost, toda v nekdanjih

trebanjskih “sisih” je postal 
strokovni delavec za šport, ven
dar je moral poleg športa “pokri
vati" tudi kulturo. “Izkazalo pa 
se je, da to ne gre, tudi zato ne, 
ker je bilo preveč interesov v 
občini Trebnje, pa ne toliko 
strokovnih kot političnih. To je 
bil razlog, da sem šel na svoje, ” 
poudari Kapus.

Kapus se ne obremenjuje s 
tem, ali ga je okolje, kjer zdaj živi 
in dela, sprejelo ali ne. Gotovo 
pa je moč trditi, da je za pro
mocijo Dolenjske in njenih pre
bivalcev naredil mnogo več kot 
številni domačini že tudi poprej, 
ko še to ni bila ena od njegovih 
službenih dolžnosti. Denimo: ko 
je vodil mokronoško turistično 
društvo, je nosil poglavitno bre
me pri organizaciji odmevne do
lenjske kresne noči. Ta je zamrla 
tisti hip, ko je Kapus odstopil kot 
predsednik društva.

Kapus velja za strpnega člove
ka in tako tudi ocenujuje življe
nje okrog sebe: “Turizem v občini 
jejnlada dejavnost in vsi, ki se s 
tem že dlje časa ukvarjajo, vedo, 
da turizem ne vrača takoj, ko 
vanj vlagaš. V Trebnjem je pač 
osnovni problem, ker je nestrp
nost prevelika! V času od leta 
1994 so se stvari izčistile. Mokro- 
noška kresna noč je bila pač 
žrtev nerazumevanja na področ
ju trženja turizma. Ko naj bi po
stala tržni proizvod, je splavala 
po vodi. Nisem uspel, da bi bila 
kresna noč ponudba, ki se pro
daja normalno, kjer vladajo med 
partnerji pravila igre in dogovor. 
Upam, da mi bo uspelo povezati 
ponudbo občine Trebnje v proiz
vod, prepoznaven za ta prostor “v 
objemu Temenice in Mirne ” in ga 
preko agencij prodajati ostali 
Sloveniji, pozneje pa tudi tujini. ” 

PAVEL PERC

Vsak teden ena
h zbirke anekdot 

Slavka Klančičarja

Dober nakup
Bil sem poleg, ko je moj so

sed in kolega po stroki v neki 
trgovini v glavni solunski ulici 
kupil okvir za očala. Prepričan 
je bil, da je opravil dober na
kup, sam pa sem na sejmišču 
kupil zelo praktičen zložljiv 
dežnik. Zaradi zelo nizke 
cene, nekaj pa tudi zaradi na
glice ga sploh nisem odprl.

Čez nekaj dni, že doma, pa 
mi sosed pdve: “Veš, da je naš 
optik, ko sem bil pri njem, 
ugotovil, da je okvir že rabljen. 
Le kdaj mi ga je trgovec pod
taknil? Dobro vem, da sem 
takrat izbral novega. ”

Kmalu po tem razgovoru 
sem odpotoval na ekskurzijo 
na Škotsko. Britansko otočje 
je znano po tem, da tam kar 
naprej dežuje. Zato sem vzel s 
seboj tisti grški dežnik. Prav 
kmalu ga je bilo treba privleči 
na dan. Sprožil sem vzmet in 
dežnik se je razprl. Toda glej 
ga, zlomka! Njegov zgornji del 
je kot helikopter poletel viso
ko v zrak, v rokah pa mi je 
ostala le kratka kljuka. Pre
senečen sem gledal za njim. 
Prisotni kolegi in Škoti so kar 
pokali od smeha. Za dvig 
razpoloženja sem moral “izst
relitev” ob raznih prilikah 
večkrat ponoviti. V tem smis
lu je deloval brezhibno. Očitno 
je manjkal ustrezen del, ki naj 
bi to preprečeval.

Moje veselje z njim ni dol
go trajalo: nekje sem ga poza
bil. Za to je bil čisto dober...

•Aforizem je blisk strele iz glave 
v glavo. (Korpar)

• Tudi spomenike mrtvim po
stavljajo živi sebi. (Kanižaj)

Halo, tukaj je bralec Dolenjca!
Ključ upanja - V Grobljah še ne bo mrliške vežice - Zaradi gozdov listajo svete knjige - 
Kaj, če ne smeš pripeljati drv, olja ali betona? - Poslej “Boš videl, kaj dela Štajer’c”?

Ključ, ta drobni predmet rek
lamnega upanja in prevare, je dal 
misliti marsikateremu od naših 
bralcev. Kar nekaj jih je ta večer 
zahtevalo pojasnila. Na tem me
stu za zdaj le to, da je Dolenjski 
list samo medij, preko katerega se 
je družba Revoz lotila svojevrstne 
reklamne akcije.

Francija Novaka iz Novega 
mesta bolj skrbi ključ do pamet
ne zunanje politike. “Medtem ko 
se pri nas učimo na napakah, se 
ostali svet na fakultetah,” meni in 
predlaga, naj v zunanjo politiko 
vključijo vsaj kakega dobrega 
kmeta, ki bo po kmečko preme
ten.

Bralko iz okolice Šentjerneja
zanima, ali bo kdaj mrliška vežica 
tudi ob pokopališču v Grobljah. 
Inž. Milan Jakše, svetovalec šent- 
jernejskega župana, je povedal, 
da je v pravkar objavljenem pro
storskem planu za občino predvi
deno zemljišče za razširitev poko
pališča, za odlagališče smeti in za 
parkirišče. Gradnja mrliške veži
ce za zdaj ni načrtovana.

Alojzija iz Krškega ne razume 
Slovencev, ki nočejo vrniti gozdov 
kristjanom in cerkvi. “Slovenci 
smo že od pamtiveka kristjani, 
kdor je vpisan kot Slovenec pa ni 
katoličan, je sploh vprašanje, od 
kod je Slovenec? Mi ne dovolimo, 
da bi cerkvena lastnina postala 
državna in da bi jo imeli tujever-

Halo, tukaj
DOLENJSKI LIST!

Novinarji Dolenjskega lista 
si želimo še več sodelovanja z 
bralci. Vemo, da je težko pi
sati, zato pa je lažje telefonira
ti. Če vas kaj žuli, če bi radi kaj 
spremenili, morda koga po
hvalili, ali pa le opozorili na 
zanimiv dogodek iz domačih 
krajev - pokličite nas! Prisluh
nili vam bomo, zapisali, mor
da dali kakšen nasvet in po 
možnosti poiskali odgovor na 
vaše vprašanje. Na telefonski 
številki (068)323-606 vas 
čakamo vsak četrtek med 18. 
in 19. uro. Dežurni novinar 
vam bo pozorno prisluhnil.

ci,” je bila ostra. Ni nam uspelo 
izvedeti, od kod vse to “znanje” o 
kristjanih. Iz Prešernovega Krsta 
pri Savici prav gotovo ne.

Nekaj o cerkvi, pohlepu in jet
rih je imela povedati Novome- 
ščanka, našemu uredništvu že 
znana po citatih. Trdi, da cerkve
ni možje evangelij obračajo na 
glavo. “Glejte in varujte se vsake 
lakomnosti...(Luka, 12 pogl./15),” 
je citirala in še: “Za nas je sramot
no že to, da se pravdate. Zakaj 
krivice raje ne prenašate? Zakaj 
si raje ne pustite jemati? Ne, vi 
sami delate krivico in kradete, in 
sicer takim, ki so vaši bratje. Ali 
ne veste, da krivičniki ne bodo 
deležni nebeškega kraljestva? 
(l.pismo Korinčanom, 6.pogl., 7. 
- 9. vrstica).” In tudi “Ne nabira
jte si zakladov na zemlji...(Matej, 
23.pogl.)” Zaradi gozdov je očitno 
marsikateri verni ali neverni Slov
enec natančneje pogledal v svete 
knjige.

Drago iz Krškega je prepričan, 
da dejanje skupine Strelnikoff 
presega vse meje. “Kaj so naredili 
vernim ljudem! Naj se že zgane 
Vatikan, take je treba vse ,pohap- 
sit’,” je vztrajal tudi po našem 
vprašanju, če to pomeni zapreti.

Na dveh manjših cestah v okoli
ci Novega mesta, na tisti od Trd
njave proti Novi Gori in oni od 
Podgore do Nove Gore, že nekaj 
časa velja prepoved prometa za 
vozila s skupno težo nad S ton. D. 
N. iz Podgore meni, da so tamkaj
šnji prebivalci zaradi tega prisilje
ni kršiti predpise, če si hočejo kaj 
pripeljati k hiši. V krajevni skup
nosti Straža so nam povedali, da 
gre za izredno strme vinograd
niške ceste, ki so slabo utrjene. 
Občinski sekretariat za komunal
ne zadeve tako omejitev postavi 
na predlog krajevne skupnosti, ta 
pa vlogo ponavadi da na pobudo 
krajanov, ki želijo cesto zaščititi 
pred prevelikimi obremenitvami. 
Sicer pa je najbolje, da s* bralec 
obrne na pristojno KS.

Helena iz Novega mesta pred
laga Lojzetu Slaku, naj v prire
ditve “Boš videl, kaj dela Do- 
len’c” vključi več dolenjskih izva
jalcev ali pa prireditev preime
nuje v "Boš videl, kaj dela Šta
jerk”. Prireditev sama ji je sicer

všeč in tudi nekaj gostov je ne bi 
motilo, zato upa, da bo na prire
ditvi, posvečeni mamam, več 
domačih izvajalcev.

B. D. G.

ODSTREL
MEDVEDOV
IZPOLNJEN?

KOČEVSKA - Z marcem 
se zaključuje tudi lovsko leto. 
Takrat bo natančno znano,
koliko medvedov je padlo v 

i. Zdatem lovskem letu. Zdaj smo 
neuradno zvedeli, da lovske 
družine kar pridno izpolnju
jejo načrt odstrela medvedov 
in daje najtežji padli medved 
tehtal okoli 265 kg. V Lovski 
družini Kočevje je bil predvi
den za odstrel en medved, 
lovska družina pa gaje dode
lila dvema lovcema: Stojanu 
Cilenšku in Slavku Kuretu. 
Srečnejši je bil Stojan, ki je 
na Stojni položil na dlako 
sto-kilogramskega medveda, 
starega okoli 4 leta. Komisi
ja pa mu je prisodila 181 
točk.

Ciganske jame so le del Željnskij
Zmotno istovetpnip zp v 18. stolptin znanih Zplinckih iam c fiffanckimi . Dni

A
A

Zmotno istovetenje že v 18. stoletju znanih Zeljnskih jam s Ciganskimi - Dru 
najdaljši jamski sistem na Dolenjskem je svojevrstna posebnost

KOČEVJE - Željnske jame pri 
Kočevju nekateri še danes zmot
no imenujejo tudi Ciganske jame. 
Ciganske, ki so dobile ime po tem, 
ker so nekoč v njih bivali Romi, so 
namreč le del Željnskih jam, ki se

z zapletenim sistemom jam in ro
vov razprostrirajo na približno 
treh kilometrih na območju Željn 
pri Kočevju.

Gimnazijci 
so posneli 

film o Krki

Željnske jame so drugi najdaljši 
jamski sistem na Dolenjskem, ki 
ga sestavlja več ločenih jam: Blat
ni rov - Mala jama, Jama pri go
stilni, Jama pod Šalko vasjo, 
Ciganske jame in Jama pri Kori
tu. Slednja je vezana na Čiganske

jamam zaradi igre svetlobe, 
zato nastaja, poseben čar. Jai 
imajo zato več vhodov in so i 
meroma lahko dostopne, veget 
cija v njih pa je vzorčni prin^^^ 
vseh možnih oblik prilagajal! 
rastlin na življenje v odvisnosti! | J 
svetlobe.

Ob dnevu voda
NOVO MESTO - Novomeški 

gimnazijci so se letos kot ena 
izmed osmih slovenskih Unesco
vih srednjih šol odločili, da vodam 
posvetijo poseben dan. Minuli 
petek popoldan so imeli namesto 
običajnega pouka delo v različnih 
delavnicah pod skupnim naslo
vom “Vode tako in drugače”. Pro
jekt delavnic je vodila prof. Po
lonca Kukec, program dela za 
posamezne delavnice pa so obli-" 
kovali učitelji po predmetnih 
področjih. Delo v delavnicah je 
bilo zelo raznoliko, nekateri dija
ki so zbirali reke in pregovore o
vodi, spet drugi o onesnaževanju
voda, spoznavali ekološko prob 
lematiko voda na Dolenjskem, 
obiskali kraške izvire na Dolenj
skem itd. Rezultate dela v delav
nicah bodo predstavili na plaka
tih, celoten prejekt pa bodo pred
stavili tudi na domači strani na 
internetu.

Za zaključek dneva so za dijake 
1. in 2. letnikov drugo- in tretje- 
šolci pripravili glasbeno-gledali- 
ško točko z naslovom Voda, tret- 
ješolcem pa je skupina 18 tretje- 
šolcev pod mentorstvom prof. 
Nuše Rustja predstavila film 
“Krka, ne jezi se”. Z njim tek
mujejo tudi na natečaju Goethe-

OB SVETOVNEM DNEVU VO
DA - Novomeški gimnazijci so ta 
dan obeležili z delom v delavnicah 
in vode obdelali z najrazličnejšega 
zornega kota. Za konec pa so si 
ogledali še film skupine tretješolcev 
z naslovom “Krka, ne jezi se”. 
(Foto: J. Dorniž)

jevega inštituta na temo “Svet 
voda”, kjer bodo najboljši projekti
iz vsega sveta predstavljeni na 

?U 2000 v Hannovru.EXPl
Projekt “Krka ne jezi se” je 

nastajal od novembra do januar
ja. Z njim so dijaki želeli narediti 
nekaj izvirnega in razpoznavnega. 
Reko so poosebili s človeškim živ
ljenjem od rojstva do smrti - od 
izvira do izliva. Scenarij je psiho- 
loško-sociološka zmes Krkinega 
razmišljanja, ki se odvija ob doku
mentarnih posnetkih in družabni 
igri “Krka, ne jezi se”. Na novo
meški televiziji so film jmontirali 
in naredili poleg nemške tudi 
slovensko različico filma. Sestav
ni del projekta je tudi delovno
poročilo, ki so ga izdelali v obliki 
folfoto-stripa.

NAJBOLJŠO SALAMO JE IMEL GOSTILNIČAR VOVKO - Minuli 
petek je bila v otoškem bistroju As tradicionalna salOmiada. Komisija je 
ocenila 17 salam, med katerimi je bila najboljša salama Toneta Vovka, 
gostilničarja z Rateža. Druga najboljša je bila salama Marjana Zupančiča 
iz Dolenjega Maharovca, na tretje mesto pa se je uvrstila salama Frenka 
Škode z Vinice pri Šmarjeti. Po oceni komisije so bile letošnje salame 
kvalitetnejše kot lani, kar se potrjuje tudi na drugih salamiadah. (Foto: J. 
Dorniž)

1

LEDENE SVEČE - Posebna zani
mivost Željnskih jam so ledene 
sveče, ki se zaradi prepiha v jami 
pojavljajo vzdolž skoraj celih 500 
do 600 metrov prehodnosti jame. 
(Foto: M. L.-S.)

jame, ki so zapleten sistem rovov 
in dvoran. Največja značilnost 
jam je, da so plitko pod površjem. 
Jamski stropovi so debeli le 2 do 
5 metrov. Zaradi tega so številni 
udori nekdaj enotno jamo razde
lili v tri skupine rovov, nastala pa 
so tudi številna naravna okna in 
mostovi, ki dajejo Željnskim

Celoten sistem jam je bil včas 
prehoden in je imel značaj tu# 
la od Ciganskih jam do Jame p 
Koritu. Danes je prehod sk® 
rove, v katerih teče rudniški jL, 
tok, nemogoč zaradi židkega bly 
ta, kije nastalo iz odloženega pr 
mogovega prahu; podobno bla' y 
pa je tudi vzhodno od sistem 
Zaradi pogrezanja je danes rt 
varen dostop do Jame pri Korit 
nedostopna pa je tudi sicer v cf rv. 
jami najlepše zasigana Kapeli'Ul 
pri Jami pri Koritu. Kapniki so^^ 
na posameznih mestih v jami, s 
temperatura zaradi prepiha t 
stalna in se giblje od 6 do 12° C 

V pradavnini je v Željnski 
jamah živel človek, ki je bil, sode 
po najdbah sicer kratkotrajni 
arheoloških izkopavanj v začeti 
sedemdesetih let, lovec. To je en 
redkih odkritij poznokameno 
dobne civilizacije na Slovenske# 
zato bi bile, da bi to potrdili, p® 
trebne še nadaljnje raziskav! 
Nobenega dvoma pa ni, da so bil 
jame znane in verjetno tudi Ž' 
množičneje obiskovane v 18. sto 
letju. O tem namreč priča leti 
1748 izdelan načrt Željnskih jart 
ki ga je po nalogu cesarja Franci 
I. ob opisu naravnih znamenitost 
vojvodine Kranjske izdelal dvor N. 
ni matematik in naravoslovec J 
A. Nagel, in je najstarejši do seda 
znani načrt jame na Kočevskem D 
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Tbristom ponudimo domače jedi
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Posvet o slovenski kulinariki v turistični ponudbi 
Slovenci se preveč nezdravo prehranjujemo

OTOČEC - Minulo sredo je bil 
na Otočcu posvet o slovenski kuli
nariki v turistični ponudbi, ki so 
ga pripravili Tbristična zveza Slo
venije, Združenje gostinstva in 
turizma pri Gospodarski zborni-

tovitve dr. Kochove le še pod' 
krepila, ko je govorila o visokem 
standardu in nezdravi prehrani. V 
Sloveniji kar tri četrt ljudi prezgo
daj oboleva in umira zaradi kro
ničnih bolezni oz. civilizacijskih 
bolezni, kot so bolezni srca i# 
ožilja, rak, debelost, žolčni kam
ni ipd. Zaradi tega bo potrebno -
spremeniti naše prehranske na- • 
vade in to vključiti tudi v gostin- '

TOLIKO DOMA ČIH DOBROT - 
Udeleženci posveta o slovenski 
kulinariki v turistični ponudbi so 
bili nad jedmi, ki so jih pripravili 
gostinski delavci Krke Zdravilišč, 
navdušeni. (Foto: J. Dorniž)

ci Slovenije, Sekcija za gostinstvo 
in turizem pri Obrtni zbornici Slo
venije in Društvo gastronomov 
Slovenije. Posveta se je udeležilo 
okrog 150 ljudi.

O prehrambenih navadah Slo
vencev je govorila dr. Verena 
Koch, ki je iz raziskave ugotovila, 
da Slovenci zaužijemo preveč 
maščob in premalo ogljikovih 
hidratov pa tudi zelenjave, poleg 
tega je naš ritem prehranjevanja 
nepravilen, večina ljudi poje na 
dan le dva do tri obroke. Inž. 
Jolanda Prelec - Lainščakje ugo-

sko ponudbo. Pri tem pa je treba 1 
skrbeti za prepoznavnost jedi, 1 
vsaka slovenska regija se ponaša 1 
s svojimi dobrotami. J

Dr. Stanislav Renčelj je kot 
posebnost v slovenski kulinariki 
omenil koline pa suhe mesnine, 
štruklje. O bogastvu regijskih jedi, 
ki bi jih morali vključiti v turistič
no ponudbo, jc. govoril tudi dr. 
Boris Kuhar. O izkušnjah pri pri
pravi slovenskih jedi v turistični 
ponudbi pa kuhar Franci Jezer
šek, ki je poudaril, da se le malo
kateri narod lahko pohvali s toli
ko različnimi jedmi, kot jih ima; 
mo Slovenci, in da bi morali tudi 
v kulinariki vse storiti za prepoz
navnost naših jedi, tako kot so to 
za slovenska vina že storili vinar
ji. Na končuje še Jaiya Leskovar, 
inž. živilske tehnologije v Krkinih 
Zdraviliščih, pripravila nekaj pri
merov receptur za pripravo naših 
domačih jedi z nižjo energijsko 
vrednostjo.

Gostinski delavci Krke Zdravi
lišč so pod vodstvom vodje gostin
stva iz Zdravilišča Dolenjske Top
lice Petra Kotarja udeležencem 
tudi praktično pokazali, kako se 
da v turistično ponudbo vključiti 
naše domače jedi, ko so zanje pri
pravili slastne dobrote za zajtrk in

k0Sil0’ J. DORNIŽ

Q ARS RAMOVŠ (061) 125 3366

Metropolitanka, Verona, 
Salzburg, Pariz in Dunaj 

vas pričakujejo. 
Brežice tudi. 

Vendar ne pride vsak. 
In vi?
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