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§ dolenjka, d.d.
NOVO MESTO

VELIKONOČNA AKCIJA:
* Sunka suha b.k. VP E-MIZ cena 1.099 SIT/kg
‘vrat prekajeni b.k. VP POMURKA cena 1.150 SIT/kg
* hren 150 g DROGA cena 123 SIT/kos
* majoneza Hellmman’s 630 g KOLINSKA cena 516 SIT/kos
& nakup se priporoča u dolenjka-moja trgovina”
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Predsednik ZLSD Borut Pahor v ponedeljek govoril na javni tribuni v TVebnjem
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prijatelj
DOLENJSKI LIST

TREBNJE - Če bi samo zagovarjali poprejšnji sistem in razmere, 
češ da je bilo prej vse bojše, kot je zdaj, bi to lahko pomenilo, da 
Združene liste socialnih demokratov kot resne stranke že čez nekaj let 
ne bi bilo več. Tisti, ki morajo preživeti danes in se borijo za svoj jutri, 
bi se obrnili k drugim strankam, ki jim ponujajo vizijo izhoda iz nji
hovih osebnih stisk in neobetavnega socialnega položaja.

MANA*
Kandijska 9, Novo mesto 
Tel. 068/321-115, 325-477 

Fax: 342-136

KATALOG 
P O Č I T N I C E ’98

* ugodne cene 
* plačilo na obroke

Paič
Krška vas S 0638/59-059 
Novo mesto ® 068/21-123

Tako bi lahko zelo v grobem 
strnili odgovore prvaka ZLSD 
Boruta Pahorja na ponedeljkovi 
javni tribuni v trebanjskem kul
turnem domu, ki pa je nekajkrat 
poudaril, da to še zdaleč ne pome-

• Borut Pahorje dejal, da je zelo 
razočaran nad vlado. ZLSD je 
podprla Drnovškovo vlado, ker je 
verjela, da se bosta dve največji 
parlamentarni stranki posvetili 
nekaj poglavitnim vprašanjem, 
zdaj pa sta si LDS in SLS “razde
lili oblast, resorje, denar, oprav
ka nimamo z vlado, ampak z 
vladajočo koalicijo. Alternativa 
tej so le nove volitve.” Vsak dan 
je bolj pomembno, da ste v pravi 
stranki, vse bolj se razrašča 
klientelizem, ko je važno le po
znati ljudi na pravih mestih,” je 
dejal Pahor in spomnil, da smo se 
hudovali na prejšnji sistem, na 
negativno kadrovsko izbiro, zdaj 
pa niti “ni važno, če je kdo pis
men, samo daje naš!”

PRODAJNI CENTER
ŽELEZNINA
tel./fax: 068/323-836

BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA, d.o.o. 
1-^f > PE NOVO MESTO
* Posredujemo pri trgovanju z vrednostnimi papirji 

na Ljubljanski borzi
* Upravljamo s finančnim premoženjem 

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

VeseCe

v eCikjono čne 
praznike

voščimo!
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VELIKANSKA URŠENSKA BUTARA - Na cvetno nedeljo zjutraj 
je več kot 100 prebivalcev Urinih sel in okolice h kapelici sv. Roka 
sredi vasi prineslo dobrih 131 m dolgo butaro. To je bila največja 
velikonočna butara v Sloveniji in najbrž tudi daleč naokoli. To veli
kansko butaro so pri hiši Ladija Ruuha delali kar mesec dni; pri tem 
poslu je sodelovalo 80 ljudi, skupaj pa so delali okoli 1.000 ur. Za 
izdelavo velikanske butare so porabili 4,5 kubika smrekovih sušic, 
vanjo so vpletli 17,5 kubika bršljana, 10,5 kubika smrekovih in 
borovih vejic, 8,5 kubika brinja, 5 kubikov cvetočih vej grmovnic in 
sadnega drevja pa še vejice drena, oljke, mačice, cvetlice z domačih 
vrtov. V butari je bilo 25 kg sadja, težka pa je bila 3.500 kilogramov. 
Prvo veliko butaro so na Uršnih selih naredili leta 1995, dolga je bila 
17 m, leto zatem so naredili 32-metrsko, lani je zaradi skokov v Planici 
uršenska “butariada " odpadla, so se pa zato toliko bolj raztegnili letos. 
(Foto: A. B.)

ni, da se ZLSD odpoveduje svoji 
preteklosti, partizanstvu, OF in 
NOB, pač pa je potrebno povleči 
ločnico, razliko med NOB in po
vojnim časom. Pahorje dejal, da 
ne obsoja nikogar, ki obsoja nje
ga, da pa ne odstopa od svojega 
januarskega pisma. “Ne verja
mem v spravo, da si bomo morda 
drug drugemu segli v roke in 
bomo celo mislili, da smo že vse 
storili, pač pa v politiko sloge! Če

bi bilo te več, ne bi prišli v položaj, 
da so nam zaradi naših notranjih 
trenj in pohlevnosti vsilili španski 
kompromis. Vsi so govorili o 
spravi, tudi predsednik Kučan in 
Zveza borcev, že od leta 1990, 
obnašali pa so se nespravno, 
neslogaško! Obsojamo kolabora
cijo, zavračamo enopartijski si
stem.”

Pahorje Trebanjcem odgovoril 
še na druga polemična vprašanja. 

Opozoril je na konferenco ZLSD, 
ki se začne 18. aprila in bo trajala 
kar 2 meseca. “Vabim vas k pogo
voru in razumu!” je zaključil 
dveurno tribuno Pahor.

P. PERC

SVETOVNI DAN OTROŠKE KNJIGE - 2. april, rojstni dan velikega 
pravljičarja H. C. Andersena, je proglašen za mednarodni dan otroške 
knjige. Vpočastitev tega dne so bile v mnogih krajih prireditve, s katerimi 
so obeležili ta pomladni otroški praznik. V Novem mestu je bila v nabito 
polni veliki dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine najprej lutkovna pred
stava Rdeča kapica ljubljanskega gledališča Fru fru, nato pa je sledila 
podelitev predšolske bralne značke Mavrična ribica (na sliki). Priponke 
in družinska priznanja je prejelo 307 otrok in njihovih staršev, ki so sode
lovali pri pripovedovanju pravljic na oddelku za mladino Knjižnice Mira
na Jarca v sklopu projekta Koraki do knjige, ki ga knjižnica vodi že šesto 
leto. Enaka podelitev je bila dan kasneje tudi v Šentjerneju, obe prireditvi 
pa sta denarno podprla župana obeh občin. (Foto: M. Markelj)

Dr. Tatjana Gazvoda;
zdravnica leta I

■
V akciji Moj zdravnik, v . 

kateri je od januarja sodelo- i 
valo več kot 4.000 bralcev re- i 
vije Viva in poslušalcev šest- 1 
najstih lokalnih radijskih 1 
postaj, so za zdravnico leta 1 
izbral i dr. Tatj ano Gazvoda iz J 
Novega mesta. Prim. mag. , 
dr. Gazvodova, specialistka ■ 
medicine dela, športa in pro- ■ 
meta, je prizadevna direkto- • 
rica Zdravstvenega doma 1 
Novo mesto, poleg tega dela 1 
v svoji ambulanti, predava na J 
ljubljanski Visoki šoli za , 
zdravstvo in je dejavna tudi • 
na drugih področjih javnega i 
in družbenega življenja v • 
Novem mestu. Nasploh je dr. 1 
Gazvodova, nekdanja izvrst- 1 
na atletinja, Novomeščanka, J 
zavedna Dolenjka, ponosna , 
na svoje podgorsko-belokra- , 
njsko poreklo. ,

Na vrh glasovalne lestvice ■ 
za zdravnika leta sta se uvr- ■ 
stila tudi dr. Ivana Jelovčan • 
in dr. Božidar Groboljšek, ' 
zdravnika iz Sevnice.

Čestitamo!

Berite danes
stran 3:
•Najtežji del 
podgorske 
magistrale

stran 4:
•Scenarij ali kup 
nerodnosti?

strpn 5:
•Se naprej v 
neenakem položaju

stran 7:
• “Zavod so 
potrebovali za 
službo”

stran 9:
• Dolenjevaško polje 
ne sme umreti!

stran 10:
• Oživljena 
kostanjeviška 
Forma viva

stran 17:
•Delila sem vso 
revščino z njimi, a 
bilo je lepo!

Sredi dneva 
oropal pošto 

v Žužemberku
S pištolo do pol milijona

ŽUŽEMBERK-V pone
deljek ob 15.50 je prišel ne
znanec na pošto v Žužem
berku in s pištolo prisilil 
poštno uslužbenko, da mu je 
izročila približno 500.000 to
larjev. Storilec je potem po
begnil peš. Policija je bloki
rala širše območje Žužem
berka in posebej pazljivo 
nadzorovala okolico Šmihe
la in Drašče vasi, ker je pri
čakovala pobeglega oborože
nega roparja v tej smeri.

Kot so sporočili iz Uprave 
za notranje zadeve Novo 
mesto, je strorilec mlajši 
moški, ki je bil med ropom 
oblečen v črno vetrovko in 
pokrit s čepico z rdečim napi
som Nike. Ima izrazito mo
zoljast obraz. Policija opo
zarja, da je pobegli ropar 
oborožen.

Dolenjska še zapostavljena
S posvet predsednika DS Toneta Hrovata, z župani in svetniki

NOVO MESTO - Prejšnji četr
tek je predsednik Državnega sve
ta Tone Hrovat v Novem mestu 
sklical posvet z župani, predsed
niki občinskih svetov in občin
skimi svetniki 14. volilne enote, 
katere interese kot svetnik zasto
pa. Na tem (pres)slabo obiska
nem posvetu je Hrovat najprej 
predstavil vlogo in pomen Držav
nega sveta.

Po njegovem je Dolenjska v 
primerjavi z drugimi regiji zapo
stavljena in odrinjena, to se še 
posebej kaže v tem, da dolenjsko 
gospodarstvo ne dobi take pod
pore države kot gospodarstva 
drugih regij, še posebej, če upo
števamo izredno velik delež do
lenjskega gospodarstva v sloven
skemu izvozu.

Šentjernejski župan Hudoklin 
je pozval vse, ki lahko kaj naredi

jo za DolenjsKo, naj pozabijo na 
strankarske barve, strnejo vrste in 
delujejo za dobro te dežele in

• Predsednik Državnega sveta je 
svetnikom, županom in drugim 
občanom iz svoje volilne enote na 
voljo vsak torek od 7. do 8. ure 
zjutraj in po 11. uri dopoldne v 
Srednji kmetijski šoli na Bajno- 
fu pod Trško goro, lyer ob torkih 
poučuje. Nanj se lahko obrnejo 
tudi s pisnimi predlogi in pobu
dami.

njenih ljudi. “Če bodo šle stvari 
tako naprej kot doslej, bo Dolenj
ska za 50 let zaostala v razvoju!” 

A. B.

CLIO FIDJIJE VŽGAL 
V NOVI GORICI

V zelo odmevni Revozovi 
akciji “Clio na ključ’’, ki je 
potekala od 23. do 28. marca 
v vseh prodajnih salonih Re
nault v Sloveniji, je bil pravi 
ključ za clio fidji v Novi Gori
ci. Zadnji dan akcije, v soboto 
zjutraj, je v salonu ABC v No
vi Gorici s ključem zagnala 
razstavljeni clio Sergeja Do
lenc, študentka ekonomije iz 
Kanala. V času akcije je Rena
ultove salone po Sloveniji 
obiskalo skoraj 60.000 ljudi, 
nekaj jih je preizkusilo svojo 
srečo, kar precej pa se jih je v 
tem času odločilo za nakup 
oz. naročilo novega avtomobi
la. Sicer pa je bilo za akcijo 
narejenih 300 tisoč ključev, le 
eden pa je bil pravi, vseh 48 
razstavljenih cliov v salonih 
širom Slovenije pa je imelo 
popolnoma enake (posebne) 
ključavnice.

VUZEMSKI
PONEDELJEK

METLIKA - Tako kot že vrsto let 
doslej, bodo tudi letos na vuzemski 
ponedeljek, kot Metličani pravijo 
velikonočnemu ponedeljku, člani 
folklorne skupine “Ivan Navratil” 
na metliškem placu “zavirali kolo”. 
S petjem in plesom bodo pričeli ob 
15. uri, še prej pa bo igrala mestna 

godba na pihala. Kot gost bo nasto
pil Franc Sutej-Jazo iz Sečjega sela 
pri Vinici.

VREME
Do konca tedna se bo 

nadaljevalo toplo in spre
menljivo vreme s padavi
nami.

RAZSTAVA PANJSKIH KONČ
NIC - Po lanskoletnem gostovanju 
kočevske razstave “Peter Kosler in 
prvi zemljevid slovenskega ozem
lja ” v Radovljici je radovljiški 
Čebelarski muzej Pokrajinskemu 
muzeju Kočevje sedaj vrnil obisk z 
razstavo “Poslikane panjske konč
nice”. Razstavo je minulu petek 
zvečer odprl predsednik Čebelarske 
zveze Slovenije Lojze Peterle, ki je 
ob tej priložnosti med drugim po
vedal, da bo svetovni čebelarski 
kongres leta 2003 v Sloveniji.

DELAVCI SO IN NISO

Clio 2 je ura resnice
Revozu je v kratkem času uspelo Dolenjsko razburkati kar 

dvakrat. Na reklamno akcijo nas spominjajo le še pozabljeni 
ključi na policah, vendar je Revoz s povpraševanjem po 500 
novih delavcih za začasno nočno izmeno še enkrat presenetil. 
Prvo bitko je dobil, saj je ministrstvo za delo po začetnih pomis
lekih in odklonilnem stališču le odobrilo začasno uvedbo stal
ne nočne izmene. Zdaj mora tovarna dobiti le še delavce, kar je 
vsekakor mnogo težje, kot kaže na pni pogled. Brezposelnost 
in želja po delu sta v mnogih primerih samo navidezni, zato tudi 
med tisoči brezposelnih v regiji ni mogoče najti dovolj delavcev 
za Revoz, tako da je treba delavce novačiti še v sosednjih 
območjih.

Te dni marsikdo tehta, ali se splača. Danes je vsem znano, 
da je treba v Revozu trdo delati in da je ponujeno delo nočno in 
samo začasno. Toda na dntgi strani kljub vsemu stoji vabljivih 
80 do 100 tisočakov na mesec. 500 novih, za zdaj le začasnih 
delovnih mest, je učinkovito predramilo tukajšnje brezposelne 
in  še bolj prave iskalce zaposlitve. Vsak med njimi lahko po 
tihem računa, da bo čez čas prav on dobil stalno zaposlitev. Clio 
2 Novemu mestu in posredno tudi Sloveniji prinaša uro resnice. 
Bolj jasno kot vsaka analiza nam kaže, koga imamo na listah 
brezposelnih in kdo zares išče delo. Poleg tega nekateri “črni" 
delodajalci že ponujajo legalno zaposlitev, ker se bojijo, da bi 
izgubili dobre in poceni delavce.

BREDA DUŠIČ GORNIKI



Podražitve za državo?
Slovenija se še ni odločila, koliko svojega narodnega dohod

ka bo dajala za maslo in koliko za topove. V pomanjkanju take 
misli o svoji prihodnosti se vede do državljanov tako, kot se 
obnaša kmet do konja, ki dobro vleče: malce mu še naloži. Pri 
tem kmet ničesar ne tvega. Konj, vajen težkih voženj, se ne bo
uprl in ne bo zlomil ojesa ter na ta način protestiral zoper novo 
obremenitev. Voz, ki ga vleče obravnavana žival, ne bo obtičal

pelje misli

ja nalaga ljudstvu nove in nove izdatke v obliki različnih 
podražitev in obdavčitev. Ko gre za dvig cene bencina, mleka 
in posredno masla in ko gre za nacionalni strošek za municijo 
in spremljajočo tehnologijo, se na državljana zgrnejo novi “po
pravki” cen, kajpak popravki navzgor. Čemu služi dodatna 
količina denarja, ki ga tako zbere osrednja državna blagajna? 
Ali denar, zbran s podražitvami in podobnimi računskimi 
postopki, v ustreznem deležu polni državno mašinerijo ih 
poganja naprej kolo razvoja v Evropo vstopajoče domovine? 
V anketi smo zbrali nekaj mnenj na to temo.

MARIJA METELKO, poslovodja 
trgovine BC Colarič, Raka, doma z 
Rake: “Eno je statistika o cenah, 
drugo je resnično življenje. Inflacija je 
gotovo že dvoštevilčna. Država dela 
po svoje. Če bi namensko zbirali de
nar, bi bilo bolj prav. Očitno pa gre 
denar od podražitev v eno vrečo, 
država pa ga potem jemlje ven in ga 
daje, kamor hoče. Država ima veliko 
apetitov, a bo zmeraj sita.”

JANEZ FRIDRIH, mizar-vzdrže- 
valec v Splošni bolnišnici Brežice, 
doma z Malega Vrha: “Izkušnje 
kažejo, da npr. od bencinskega tolar
ja namenijo zelo malo za ceste, ampak 
ga država v glavnem pobere za druge 
namene. Država naredi tudi nekaj ko
ristnega s tem denarjem, ampak ne 
gospodari najbolje. Je preveč po
žrešna. lahko bi zmanjšala socialne 
razlike, ki so zmeraj večje.”

IZTOK KOS, laboratorijski tehnik 
iz Krmelja: “Začelo seje pri podra
žitvi naftnih derivatov, končalo se bo 
pa pri kruhu... Vlada se preveč zlah
ka odloča za podražitve tistega, s 
čimer si najbolj preprosto napolni 
svojo malho oz. državni proračun. Si
cer pa bomo kmalu videli, kako res
no misli vlada: ali se bodo le politiki 
vozili v novih avtomobilih ali tudi mi 
po novih cestah.”

MARIJA BREZOVAR, upokoje
na učiteljica iz Šentrupertu: “Nič ni
mam proti tako imenovani ekološki 
taksi za vodo, ki sicer nekatere precej 
razburja. Precej me pa moti nedavna 
podražitev bencina in drugih naftnih 
derivatov, saj denarja ne bo zato nič 
več za gradnjo državnih cest, kaj šele, 
da bi bili tudi mi, ki živimo na pode
želju, deležni kakšne posodobitve 
lokalne ceste.”

UROŠ BUKOVEC, elektrotehnik 
iz Semiča: “V Sloveniji že dolgo go
vorijo, da bi morali spraviti naše cene 
na evropsko raven. To bi bilo sprejem- 
ljivo, Če bi bile tudi delavske plače 
podobne evropskim. Z višanjem cen 
se polni le državni proračun, denar pa 
namenjajo za bohotenje birokracije, 
namesto da bi ga porabili za kaj ko
ristnega ali pa z njim uresničili kakšno 
volilno obljubo.”

KAROLINA MIŠICA, delavka iz 
Črnomlja: “Država je preveč pogolt
na in predraga, čeprav so politiki ob 
osamosvojitvi obljubljali drugače. 
Oblast bi morala narediti red najprej 
pri sebi in svojih stroških. Razsipna je, 
a ko ji zmanjka denarja, gre ponj tja, 
kjer je najlažje: nabije davke na do
brine, brez katerih ljudje ne morejo 
živeti, in se “usede” na plače uboge

^JANKO NOVŠAK iz Zbur: “Drža
va bi morala podražitve enakomerne
je razdeliti med ljudi, tako pa kmetje 
plačujemo zelo visoko ceno za gorivo, 
čeprav se ne vozimo po cestah, ampak 
ga v glavnem uporabljamo za obdela
vo zemlje. Sicer pa, če bi bila država 
dober gospodar, podražitve za pol
njenje proračuna ne bi bile potrebne. 
Takšnega gospodarjenja si kmet ne 
more privoščiti.”

SIMON TOMŠIČ, strugar iz Rib
nice: “Več denarja bi bilo, če ga ne bi 
trošili za nepotrebne stvari. Ko država 
nima denarja, so podražitve najlažja 
rešitev. Udarijo tam, kjer vedo, da 
bodo dobili denar. Če se bomo hoteli 
voziti, bomo morali plačati dražji ben
cin. Vendar to ni prav. Vse ima 
namreč meje. Če bi se denar pamet
no uporabljal, bi še lahko razumeli 
podražitve.”

IGOR RECEK, gozdarski tehnik iz 
Kočevja: “Država pobira denar tam, 
kjer ga je najlažje dobiti. Na tako la
hek način kot pri bencinu, ga danes rti 
možno dobiti nikjer. Ne zna pobrati 
denarja tam, kjer ji uhaja. Polovila naj 
bi šušmarje. Tuje naftne družbe se 
čudijo, da tako majhne družbe, kot so 
pri nas, ustvarjajo tolikšen dobiček. 
Lahko ga, saj jih država izdatno pod
pira.”

Obrtniki bodo 
pomagali kupiti 

ultrazvočni aparat
Potrebno bo zbrati nekaj več 

kot 14 milijonov tolarjev
NOVO MESTO - Dolenj

ski obrtniki so prisluhnili pis
nemu pozivu dr. Boštjana 
Gorjupa iz novomeške bol
nišnice, ki je zaprosil dolenj
ske obrtnike, da bi pomagali 
pri nabavi dragega medicin
skega aparata za diagnostični 
pregled notranjih organov, ki 
bo po predračunu veljal ne
kaj več kot 14 milijonov to
larjev.

Dr. Boštjan Gorjup med 
drugim piše: “Na našem od
delku se ukvarjamo z diag
nostiko in zdravljenjem bo
lezni prebavil. Razvoj novih 
aparatov nam omogoča vse 
boljši vpogled v notranjost 
človekovega telesa in tako 
lažje prepoznavamo in zdra
vimo bolezni. Lani smo s po
močjo tovarne zdravil Krke 
kupili novo endoskopsko 
aparaturo, drugo prav tako 
pomembno orodje za naše 
delo pa je ultrazvočni aparat. 
Trenutno opravljamo pregle
de na aparatu, ki ima zelo 
omejene sposobnosti, zato se 
večkrat znajdemo v diagno
stičnih zagatah in dvomih.”

Dr. Gorjup je prepričan, 
da bodo člani Območne obrt
ne zbornice Novo mesto pod
prli to humano akcijo. V zah
valo vsem bodočim daroval
cem pa nameravajo na tem 
oddelku novomeške bolniš
nice organizirati posebno 
ambulanto v popoldanskem 
času, kjer bodo letno opravili 
blizu 300 specialističnih pre
gledov, seveda z novo ultra
zvočno aparaturo.

S. D.

SDS O RAZVOJU 
PODEŽELJA

ČRNOMELJ - Socialdemo
kratska kmečka zveza - gibanje za 
razvoj podeželja pripravlja v 
ponedeljek, 13. aprila, ob 10. uri 
v gasilskem domu v Črnomlju 
okroglo mizo o številnih prob
lemih, ki tarejo kmete in nasploh 
ljudi na podeželju. Beseda bo tek
la tudi o novi pokojninski zakono
daji. Na okrogli mizi bodo sode
lovali predsednik gibanja za raz
voj podeželja Janez Žlindra ter 
poslanci v državnem zboru dr. 
Jože Zagožen, Franc Čebulj in 
Janez Mežan.

MEŽANOVE
FOTOGRAFIJE

NOVO MESTO - V galeriji Luna 
zaključujejo jesensko-zimsko raz
stavno sezono, ki so ji pečat dale 
fotografske razstave. Tudi zadnja 
razstava v tej sezoni je fotografska, 
in sicer se bo predstavil fotografski 
ustvarjalec Tomaž Mežan iz Poni- 
kev. Razstavo bodo odprli danes, 9. 
aprila, ob 7. uri zvečer.

JANŽEKOVIČ
RAZSTAVLJA

NOVO MESTO - V restavraciji 
splošne bolnišnice bodo danes, 9. 
aprila, ob 7. uri zvečer odprli razsta
vo likovnih del, ki jih je ustvaril upo
kojeni pediater dr. Janez Janžeko
vič, dolgoletni vodja dispanzerja za 
otroka v Zdravstvenem domu. O 
njem in njegovem delu bo na otvo
ritvi govoril višji kustos Dolenjskega 
muzeja Jožef Matijevič.

tolarjev za pristojbino bodo mora
li odšteti vsi, ki plačujejo carinske 
obveznosti pri opravljanju izvoz- 
no-uvoznih poslov v okviru regi
strirane dejavnosti, ki potekajo 
preko mejnih prehodov v metliški 
občini. Denar, zbran od pristoj
bin, bo sicer prihodek metliškega 
občinskega proračuna, vendar ga 
bodo smeli v občini uporabiti le za 
urejanje in vzdrževanje komu
nalnih objektov in infrastrukture.

ČRNOMALJCI
OBSTALI

ČRNOMELJ - Kegljači črnoma
ljskega Rudarja so zadnjo tekmo 
letošnje lige z mariborskim Kon
struktorjem sicer izgubili z 0:8, a so 
kljub temu ostali v drugi ligi. S 13 
točkami so osvojili drugo mesto. (N. 
G.)

SVET OSNOVNE ŠOLE ŽUŽEMBERK
razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje po 53. oziroma 144. in 145. 
členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Ur. I. RS, št. 12/96) ter imeti pedagoške in organizacijske 
sposobnosti za vodenje šole.
Prijavi z dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno priložiti opis 
dosedanjega dela in programske usmeritve za razvoj zavoda, in 
sicer v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Osnovna šola Žužemberk 
Baragova ,1 
8360 Žužemberk
s pripisom "ZA RAZPIS RAVNATELJA"

Nastop dela: 1.9.1998
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

Mariborsko pismo

ŠKOFIJA OPOZARJA

RKC umaknila 
svojo odpoved 
odškodninam
Ekonom Krašovec: v 
socializmu smo dobili 
več denarne pomoči

MARIBOR - Pet let po tem, 
ko so vložili zahtevek za dena
cionalizacijo, so pred dnevi o 
tej temi javno spregovorili tudi 
predstavniki mariborske škofi
je, ki so vse doslej potrpežljivo 
čakali na rešitev svojega zah
tevka. Na tiskovni konferenci, 
ki so jo pripravili na sedežu 
škofije, je mariborski škof dr. 
Franc Kramberger dejal, da v 
primeru denacionalizacijskega 
zahtevka mariborske škofije ne 
gre za veliko premoženje, zato 
je počasnost pri njegovem reše
vanju še toliko bolj nerazumlji
va.

Mariborska škofija je vložila 
zahtevek za vračilo 220 hektar
jev kmetijskih zemljišč in štirih 
objektov. Gre za objekt na Vr- 
banski ulici, kjer sta sedaj Sred
nja kmetijska šola in Fakulteta 
za agronomijo, za zgradbo na

Mladinski ulici, v kateri je Sred
nja glasbena šola, za zgradbo na 
Glavnem trgu, kjer je Pokrajin
ski arhiv, ter za grad v Betnavi. 
V omenjenih stavbah poteka 
dejavnost javnih služb, zato 
škofija predlaga, da bi dobila 
postopno vrnjeno v naravi stav
bo na Vrbanski ulici in grad 
Betnava, za druga dva objekta 
pa se je pripravljena pogo
varjati o odškodnini ali zame
njavi. Po besedah dr. Kram
bergerja si v škofiji želijo, da bi 
bil denacionalizacijski zahtevek 
rešen čimprej, saj nimajo dovolj 
prostorov za svoje sekundarne 
dejavnosti.

Na tiskovni konferenci v 
mariborski škofiji je spregovoril 
tudi njen ekonom Mirko Kra
šovec, ki je zavrnil namigovanja 
v nekaterih sredstvih javnega 
obveščanja, češ da je cerkev 
bogata. Po njegovih besedah 
prejema Rimskokatoliška cer
kev za primarne dejavnosti, 
kamor sodi predvsem pastora
la, od države sedaj manj de
narne pomoči kot v času social
izma. Na vprašanje enega od 
novinarjev, kako komentira 
protokol med občino Maribor 
in mariborsko škofijo iz leta 
1986, s katerim se je škofija 
odpovedala vsem odškodninam 
za nacionalizirano premoženje, 
pa je Mirko Krašovec dejal, da 
je omenjeni protokol brezpred
meten, ker je bil podpisan pred 
sprejemom zakona o denacio
nalizaciji.

TOMAŽ KŠELA
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Novomeška kronikav—1 ' ....................
ROŽE - V novomeškem zdrav

stvenem domu se trudijo, da bi 
pila tudi notranjost doma lepa 
|n prijetna. Po hodnikih in ča
kalnicah stojijo korita z rožami, 
^lutraj je rož in pacientov veli
ko, čez dan pa se dom začne 
Prazniti. Odhajajo pacienti, z 
ackaterimi pa tudi rože. Paci- 
pnti v rožicah! Morda pa misli
jo, da so rože, ki rastejo v 
zdravstvenem okolju, zdravil- 
ae- Ali pa jim žene kar naprej 
?oma pojejo tisto: Ko boš pri- 
Sel, vedno prinesi mi rože...

LOBI - Miss slovenskih poli- 
očark dr. Vida Čadonič Špelič, 
občudovalka velike živine in 
ljubiteljica malih živali, seje na 
nedavnem posvetu predsedni
ka Državnega sveta Toneta 
Hrovata z župani in svetniki 
zavzela za trden novomeški lobi 
v Ljubljani. Na kratko je to 
Pobudo spodbil Ciril Klemen- 

- rdeči Ciko, češ da ta lobi 
Ze deluje, a škodljivo. “Zato je 
repa te lobiste čimprej pokli- 

cati nazaj, naj se raje v Novem 
mestu ukvarjajo z državnimi 
zadevami, ne pa v Ljubljani z 
novomeškimi!”

SVETNIKI - Na zgoraj opi
sani posvet ni bilo niti enega od 
vabljenih svetnikov iz šentjer- 
nejske in škocjanske občine. 
Sta bila pa oba župana, novo
meškega pa ni bilo (in tudi nje
govega podžupanskega na- 
domestkane). Šentjernejski 
Hudoklin se je takole razhudil 
zaradi nasploh slabe udeležbe 
(■e 10 novomeških svetnikov): 
Ta dvorana bi morala biti gle

de na vsebino in pomembnost 
Posveta polna. Vsi šentjernejski 
svetniki so dobili vabilo. A 
očitno imajo za svojo največjo 
dolžnost le prisotnost na občin- 
ski seji, pokasiranje sejnine, 
Potem pa mesec dni prosto.”

NOVI PROSTORI 
NOVOMEŠKE SNS
LJUBLJANA - Novomeški 

j mestni odbor Slovenske naciona
lne stranke obvešča, da ima nove 

J Prostore na Župančičevem spre- 
i bajališiu 2 (Loka) in telefon: 
j (068)321-685 (interna 24). Urad- 
I ne ure imajo vsako sredo in petek 

°d 17. do 19. ure.

Ena gospa je rekla, da se po 
‘vplačilo socialne podpore krep
ki rentniki ognjenih pogledov 
Pripeljejo z dobrimi avti in se 
'ned sabo vabijo na pijačo po 
Mobitelih.

Suhokranjski drobiž
POHOD NA SV. PETER - 

Planinska sekcija Dvor organizira 
na velikonočni ponedeljek tradi
cionalni pohod Mirna gora-Pod- 
stenice-Sveti Peter. Za 1000 to
larjev si lahko privoščite avtobus
ni prevoz z Dvora do Mirne gore, 
Veliko hoje in na koncu tudi 
golaž. Odhod avtobusa z Dvora 
bo ob 6. uri.

. DELA DOVOLJ - Pred krat
kim so se sestali tudi člani odbo
ra KD Dvor. TUdi nje čaka v 
letošnjem letu veliko dela, o pro
gramu pa se bodo še posebej 
Pogovorili na občnem zboru.

S. M.

USPEH SUHOKRANJSKI H
odbojkarjev-Pred tekmo s
Eomgradom so na krajši sloves
nosti pripeljali na igrišče torto v 
obliki odbojkarskega igrišča. Pri 
,em so sodelovali tudi najmlajši 
Vani kluba, katere so ob tej pri
ložnosti oblekli v klubske drese 
odbojkarjev iz Žužemberka (na 
Viki najmlajši). Presenečenje za 
vse gledalce, goste in igralce je 
Pripravila tudi pekarna Malka iz 
Žužemberka, ki je pred vhodom 
v dvorano pogostila vse z okus
nim pecivom in dobrotami z nji
hovega slaščičarskega programa.

MM12 N A Š I H O 3 C I N MM
Najtežji del podgorske magistrale
Vroča gradnja ceste od Dolža do Pangrč Grma ■ Nova varianta kmalu razgrnjena ■ 800 

m nove trase ■ Glavno delo do prihodnje jeseni - Denar naj bi prišel tudi od države

V PANGRČ GRMU - Na zadnjem sestanku v Pangrč Grmu je strasti v 
zvezi s cesto Dolž - Pangrč Grm s trezno in odločno besedo umiril občinski 
sekretar Feliks Strmole (stoji). (Foto: A. B.)

ZA MLADE KRVODAJALCE - Da bi mlade spodbudili h krvodajalst
vu, je novomeška območna organizacija Rdečega križa prejšnjo sredo za 
dijake 4. letnikov zdravstvene in farmacevtske šole na novomeškem 
srednješolskem centru organizirala predavanje o zgodovini in pomenu 
krvodajalstva ter o poteku odvzema krvi. Dijakom sta predavala predstojni
ca transfuziološkega oddelka v novomeški bolnišnici dr. Ludvika Žiberna 
- Baraga in Damjan Slabe, strokovni sodelavec za krvodajalstvo pri RKS. 
V kratkem bodo zanje organizirali tudi odvzem krvi na novomeškem trans
fuzijskem oddelku. (Foto: J. Domiž)

PANGRČ GRM - Bolj ko se dolgo zaželena in težko pričakovana cesta 
Dolž - Pangrč Grm - Gabrje, osrednji in najtežji del prečne “podgor
ske magistrale”, bliža Pangrč Grmu, več strasti in razdvajanj vre na 
dan. Tako da je moral občinski sekretar za komunalo Feliks Strmole 
na nedavnem sestanku v Pangrč Grmu naravnost povedati: “Investi
tor gradnje te ceste je novomeška občina, torej gre za občinsko cesto, 
in mi se v vaške zdrahe ne bomo vtikali. Veliko denarja je že šlo za to 
cesto in še več ga bo potrebno. Naš cilj je cesto čim prej dokončati in 
pri tem nam lahko vi najbolj pomagate tako, da prekinete zdrahe in 
da se zavzamete, da bodo lastniki zemljišč čimprej podpisali soglasja 
za novo traso. Ne panika ne prepir nista potrebna, pač pa le nekaj po
trpljenja in dobre volje in bo za vse dobro in prav!” Kaže, da so nje
gove trezne in odločne besede zalegle.

Cesta Dolž - Pangrč Grm - 
Gabrje v dolžini 3,2 km je del že 
pred desetletji načrtovane vzdolž
ne povezave Podgorja od Uršnih 
sel do Orehovice v šentjernejski 
občini, kar je davna želja prebival
cev teh krajev. Do nedavnega so 
namreč vse poti iz Podgorja vodile 
le v dolino, tako da je bila edina 
povezava Pangrč Grma z Dolžem, 
kjer imajo pokopališče, do ne
davnega pa tudi šolo, le preko 
Stopič. Fant z Dolža in dekle iz 
Gabrja sta se tako lahko spozna
la le na kakšni veselici v dolini.
Šele leta 1987 je Pangrč Grm 
dobil asfaltno cesto do Gabrja, 
prej je bila ta odmaknjena vas v 
KS Stopiče s krajevnim središčem 
povezana le s slabo poljsko potjo 
preko Hrušice. Sedaj oživljajo 
prizadevanja, da bi tudi to že sko
raj opuščeno pot posodobili.

• Za to južno varianto, ki so jo 
Grmovci očitno bolje sprejeli, 
čeprav tudi ta buri podgorske 
duhove, pa je bilo treba spreme
niti lokacijski načrt, ki je tik pred 
razgrnitvijo. Do sedaj je asfalti
rane 1,4 km ceste z Dolža skoraj 
do potoka Klamferja. Od tod bo 
treba po južni varianti zgraditi še

okoli 800 m nove trase. Občinski 
možje zagotavljajo, da je realno 
pričakovati, da bo to delo z mo
stom čez Klamfer vred dokonča
no v prihodnjem letu. Občina si 
prizadeva za to dobiti tudi denar 
iz fonda za demografsko ogrože
na in obmejna območja.

Že sedaj se da za silo prek po
toka z avtom priti do asfaltne 
ceste za Dolž. Na sestanku so se 
pogovarjali, da bi to povezavo, 
dokler ne bo narejena prava ce
sta, izboljšali, saj je koristna in 
potrebna. Ob tem pa je treba 
upoštevati, da se bo zaradi tega 
promet skozi vas povečal in bo 
treba postaviti primerno promet
no signalizacijo ter poskrbeti za 
varnost. _

A. BARTEU

Drago križišče na Mokrem Polju
Načrtovali 16, porabili pa kar 42 milijonov tolarjev

UČENCI ŠMARJEŠKE OSNOVNE ŠOLE - Na prvem občnem zboru 
strojnega krožka Krka so s kulturnim programom nastopili tudi učenci 
šmarješke osnovne šole. Zaigrali so na harmoniko, citre, zapeli, recitirali 
in na koncu zaigrali še prijetno igrico na temo kmetovanja (na fotografiji). 
(Foto: J. Dorniž)

Kakor koli že, leta 1994 so 
izdelali lokacijski načrt za cesto 
Dolž - Pangrč Grm - Gabije z av
tobusno postajo in parkiriščem v 
Gabrju in se na občini odločili za 
postopno gradnjo. Ko se je cesta 
z dolžke strani prebijala v dolino 
potoka Klapfer, so se Grmovci 
(vaščani Pangrč Grma) uprli 
temu, da bi se po prečkanju poto
ka zadrla v pobočje vasi. To je bila 
tudi nasploh precej draga in spor
na varianta, ki bi vasi najbrž res 
več vzela, kot prinesla. Tako so 
začeli načrtovalci razmišljati o 
tako imenovani južni varianti, ki 
sledi sedanji vaški poti in naj bi 
cesto čez potok pripeljala nad 
vasjo in jo naprej priključila na 
sedanjo cesto proti Gabrju, ki je 
tudi v načrtu za razširitev in po
sodobitev.

METULJ NA SNEGU
NOVO MESTO - Danes, 9. apri

la, bodo ob 6. uri zvečer v veliki 
študijski čitalnici Knjižnice Mirana 
Jarca predstavili knjižno noviteto, 
najnovejšo pesniško zbirko Metulj 
na snegu uveljavljene pesnice starej
še generacije Neže Maurer.

Poleg strojne še fizična pomoč
Na občnem zboru strojnega krožka Krka v Šmarjeti o novi obliki medsosedske pomoči 

■ fizičnem delu ■ Največ pripomb na predrago gorivo - Težave zaradi nepisanja računov

ŠMARJETA - V Sloveniji deluje že okrog 40 strojnih krožkov in med 
njimi je tudi strojni krožek Krka, ki so ga ustanovili kmetje iz 
novomeške, šentjernejske, škocjanske in celo krške občine lani v Šmar
jeti. Po enoletnem delovanju so imeli minulo soboto v Šmarjeti občni 
zbor, ki se ga je udeležil tudi predsednik državnega sveta Tone Hro
vat, na koncu zbora imenovan za častnega člana strojnega krožka 
Krka.

Vključevanje kmetov v nekda
nje strojne skupnosti se ni obnes
lo zaradi skupne lastnine, zato so 
se kmetje raje odločali za nakup 
lastnih strojev, ki pa niso bili 
dovolj izkoriščeni. Zaradi tega se 
je pred kratkim razvila nova obli
ka sodelovanja pri rabi strojev, to 
so strojni krožki, kjer člani po
nudijo proste zmogljivosti svojih 
strojev. Trenutno je v strojnih 
krožkih po Sloveniji prostovoljno 
združenih okoli 4000 kmetov, 
pred dvema letoma pa je bila 
ustanovljena tudi Zveza strojnih 
krožkov Slovenije, ki usklajuje 
delovanje krožkov.

Predsednik vodij strojnih krož
kov Andrej Jaklič je povedal, da 
v zvezi razmišljajo tudi o drugih 
ponudbah medsosedske pomoči, 
kot je npr. ponudba fizičnega 
dela, tako kot imajo to organizira
no Avstrijci in Nemci: v primeru, 
ko kmet zboli, v tem času za živi
no poskrbi nekdo drug. Poleg tega 
se zavzemajo, da bi pluženje cest 
v zimskem času kmetje lahko 
dobili plačano preko strojnega

krožka, saj so bile pri teh izpla
čilih do sedaj vedno težave, ker 
kmet ni pravna oseba. Prizadeva
jo se tudi za nižjo ceno goriva za 
kmetijske stroje. Po Jakličevih 
besedah pa imajo strojni krožki 
največ težav, ker člani neredno 
pišejo račune.

Predsednik državnega sveta 
Tone Hrovat je podprl protest zo-

ZA NAJVEČ DELOVNIH UR - 
Tone Hrovat, predsednik državnega 
sveta, podeljuje simbolično nagra
do Marjanu Gorencu iz Zbur, ki je 
lani opravil 146 delovnih ur, največ, 
157, pa jih je naredil Branko Tr
banc z Roj pri Šentjerneju.

per predrago gorivo za kmeta. 
Povedal je še, da so že v prejšnjem 
mandatu v državnem svetu v par
lament dali predlog za znižanje 
cene nafte za kmete, vendar pred
log žal ni bil sprejet.

Vodja strojnega krožka Krka 
Jože Rangus je povedal, da ima 
krožek že 106 članov, ki poseduje
jo 961 ha kmetijskih zemljišč, lani 
so opravili 1030 delovnih ur. Naj
več (157) delovnih ur je opravil 
Branko Trbanc, s 146 urami je 
sledil Marjan Gorenc in Ivan Pav- 
lenč s 120 urami. Rangus je člane 
pozval, naj redno pišejo račune, 
saj jih potrebuje za izkaz dela 
strojnega krožka pri priodobiva- 
nju denarja iz proračuna. Lani so 
od države dobili 500 tisočakov, 
težje pa je bilo pri pridobivanju 
denarja od občin; šentjernejska 
občina je sicer izjema, prispevala 
je daleč največ - 120 tisočakov, 
škocjanska 40 tisoč, novomeška 
pa nič.

Predsednik krožka Marjan Go
renc je dal pobudo, da je treba 
urediti plačilo vodje. Člani so za 
to pooblastili upravni odbor, 
strinjali pa so se tudi s predlogom, 
da tistim kmetom, ki se želijo 
včlaniti v krožek ob raznih raz
pisih zgolj zaradi trenutne koristi, 
poleg čanarine zaračunajo še 5 
tisočakov za pristopno izjavo.

J. DORNIŽ

ŠENTJERNEJ - Na zadnji seji 
šentjernejskega občinskega sveta 
so svetniki obravnavali tudi os
nutek odloka o zaključnem raču
nu občine in osnutek odloka o 
proračunu za letošnje leto. Pri 
prvem so se ustavili zaradi preko
račitve načrtovanega denarja za 
urejanje križišča na Gorenjem 
Mokrem Polju, pri drugem pa so 
nekateri svetniki menili, daje pre
malo denarja planiranega za 
izboljšanje oskrbe s pitno vodo, ki 
je v nekaterih predelih občine 
zelo problematična. Oba odloka 
pa so na koncu sprejeli.

Poročilo o zaključnem računu 
je dal tudi nadzorni odbor, ki je 
ugotovil, daje ureditev križišča na 
Gorenjem Mokrem Polju od na
črtovanih 16 milijonov tolarjev 
narastla na dobrih 41 milijonov, 
za kar pa ni bil narejen rebalans, 
k pogodbi so namreč na občini 
sklepali le anekse. Župan kot tudi 
člani občinske uprave so poveda
li, da je do tega prišlo zaradi 
napačnih projektov, ki so jih po
trdili na republiki, in zaradi del, 
ki so se pokazala naknadno. V 
sklepanje aneksov pa so šli zato, 
da so se dela nemoteno nadalje
vala, sicer bi se zavlekla, poleg 
tega je od 42 milijonov tolarjev za 
ureditev križišča država prispe
vala kar 30 milijonov.

Letošnji proračun šentjernej
ske občine pa naj bi se po merilih 
resornih ministrstev povečal za 8 
odst. zagotovljene porabe. Svetni
ki so ob pregledovanju proračun
skih postavk dali kar nekaj pred
logov, med drugim, naj občina 
nameni tudi denar za regresiranje 
analiz tal ipd. in o tem obvesti 
svetovalno službo. Potem pa seje 
zataknilo pri postavki za gradnjo 
vodovoda Tolsti Vrh in Cerov 
Log. V proračunu je bilo za oba 
vodovoda predvidenih 5 mili
jonov tolarjev. Jože Simončič je 
menil, da je to absolutno prema
lo, saj je voda pomembnejša od 
cest, križišč in javne razsvetljave, 
zato je zahteval, da se za vodovod

BAN ZMAGAL Z ZEMLJO
NOVO MESTO - Mladi up novo

meškega tenisa Igor Ban se je izka
zal na mednarodnem teniškem 
turnirju Katoro cup v Umagu, kjer 
se je v kategoriji do 12. leta med 
posamEzniki uvrstil v polfinale, sku
paj z Gregorjem Žemljo iz Radov
ljice pa sta v igri parov zmagala. (V. 
T.)

ZA MENJAVO 
ZEMLJIŠČA

ŠENTJERNEJ - Čeprav so se 
šentjernejski svetniki pred krat
kim dogovorili, da zadev, ki jih 
morajo zaradi nerešene delitvene 
bilance med občinama potrditi 
vse tri občine, daje pravno veljav
na, ne bodo potrjevali, ker jih tudi 
v Novem mestu ne rešujejo, so 
prejšnji teden vendarle naredili 
izjemo. Po burni razpravi in argu
mentih za in proti so dali soglasje 
za menjavo zemljišča med novo
meško občino in tovarno Labod, 
ker so menili, da bi v nasprotnem 
primeru škodili razvoju tovarne in 
s tem tudi delavcem, med kateri
mi so tudi njihovi občani.

Cerov log nameni 10 milijonov 
tolarjev. Na to se je odzval župan 
Franc Hudoklin, ki je glede na 
Simončičev predlog za Tolsti Vrh 
zahteval 15 milijonov hkrati, pa 
svetnike vprašal, kje naj za to 
vzamejo denar. “Če je bil denar za 
križišče na Gorenjem Mokrem 
Polju, potem se bo našel tudi za 
vodo,” je dejal Simončič. Na to so 
začeli postavljati zahteve po višjih 
postavkah tudi drugi svetniki.

J. DORNIŽ

Podtikalci “svinjarij”
ŠENTJERNEJ- Tako kot v 

številnih slovenskih občinah 
se bodo tudi v Šentjerneju 
vključili v vseslovenski projekt 
pomladanskega urejanja in 
vzdrževanja čistega okolja pod 
geslom ‘‘Moja občina - lepa, 
urejena in čista". Lani so za 
čiščenje, predvsem črnih od
lagališč, ki jih je po občini vse 
polno, namenili milijon 643 
tisoč tolarjev. Skoraj vsa ta 
črna smetišča pa so brezvest
neži v slabem letu spet napol
nili z najrazličnejšo kramo in 
odpadki. Znana zgodba, ki se 
iz leta v leto ponavlja.

Šentjernejski občinski svet
niki so se o tem problemu 
pogovarjali že večkrat, spreje
li so tudi odlok, ki bo poskušal 
narediti več reda na tem pod
ročju, v kratkem pa namera
vajo imenovati tudi komunal
nega redarja. Prepričani so, da 
bodo zalegle le ostre kazni. 
Nekateri svetniki so menili, da 
bi bilo dobro, ko bi Komunala 
večkrat na leto odvažala ko
sovne odpadke, spet drugi pa 
so podvomili o kaj večjem us
pehu, saj se dogaja, da ljudje 
v vaseh ne marajo kontejner
ja. V eni izmed vasi ga je ne
kdo že prvo noč odvlekel daleč 
stran. Čeprav je zadnja leta 
opaziti, da ljudje vse bolj ure
jajo svojo bivalno okolico, pa 
s tem niso kaj dosti naredili, če 
vse vejevje in razne odpadke, 
ki so se nabrali čez leto, zape
ljejo v bližnji gozd, gmajno ali 
opuščen peskokop. Morda 
bodo o tem začeli razmišljati 
šele takrat, ko bo zastrupljena 
voda. Na žalost se to lahko 
zgodi že jutri.

V romskem naselju pri Šent
jerneju sta namreč pred krat
kim gorela kar dva avtomobi
la hkrati, in to nedaleč od po
toka. S tem načinom uničeva
nja dotrajanih avtomobilov 
bodo Romi po vsej verjetnosti 
še nadaljevali, saj jih “civili” 
tako rekoč zasipavamo z nji
mi. Potem pa zelo radi s pr
stom pokažemo le nanje. Ne
lepo dejanje. Radi bi bili super 
potrošniška družba, ki z nagli
co sledi novostim na trgu, 
“svinjarijo” pa bi najraje pod
taknili nekomu tretjemu. Toda 
naravo se ne da pregoljufati, 
slej ko prej nam bo vrnila milo
za drago.

J. DORNIŽ
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TISOČ TOLARJEV ZA 
ZAMUDNIKE

METLIKA - Otroški vrtec Met
lika je občinskemu svetu predlagal 
v sprejem sklep, da bi starši deseto 
uro, če jo otrok preživi v vrtcu, do
datno plačali, in sicer bi veljala 1.192 
tolarjev. Svetniki pa so sprejeli 
nekoliko spremenjen sklep, in sicer, 
naj otroški vrtec zaračunava staršem
1.000 tolarjev za vsako začeto na
daljnjo uro od 15.30 dalje.

SREČANJA STAREJŠIH 
KRAJANOV

ČRNOMELJ, SEMIČ - V okviru 
praznovanja dneva žena in materin
skega dneva so aktivisti krajevnih 
organizacij Rdečega križa s pomoč
jo aktiva kmečkih žena pripravili v 
Gribljah srečanje starejših. Prav 
tako je bilo srečanje v Adlešičih, 
kjer so, tako kot tudi v Semiču, 
podelili priznanja krvodajalcem, ki 
so dali kri petkrat do dvajsetkrat.

PRIJAVA ZA DRŽAVNE 
PODPORE

METLIKA - Kmetijska svetovalna 
služba Metlika je začela z izpolnjeva
njem obrazcev za državne podpore za 
rejo krav za prirejo mleka. Do pod
pore so upravičeni tudi rejci, ki ne 
oddajajo mleka, vendar redijo kakšno 
kravo. Obrazce bodo izpolnjevali 
zjutraj ob oddaji mleka pri zbiralnici, 
če ni določeno drugače. Kmetje naj s 
seboj prinesejo podatke o EMŠO, 
davčni številki, številki žiro računa ali 
hranilne knjižice in velikosti kmetij
skih površin. Danes, v četrtek, 9. ap
rila, bodo izpolnjevali obrazce za vasi 
Dole, Drage in Ravnace. 14. aprila 
bodo od 7. do 11. ure za Čurile, 
Svržake in Bočko izpolnjevali obrazce 
v pisarni KSS, 17. aprila pa pred zbi
ralnico za Radovico, Krašnji Vrh in 
Bojanjo vas; 20. aprila bodo izpol
njevali obrazce za Božakovo, Želebej 
in Rakovec, 21 aprila za Suhor, 23. ap
rila za Bererčo vas in Dragomljo vas, 
24. aprila za Jugorje (pri nekdanji zbi
ralnici), Mačkovec, Sela in Škemljevec 
ter 28. aprila za Krivoglavice, Geršiče 
in Dobravice, medtem ko bodo 16. in 
22. aprila na voljo v pisarni KSS za vse, 
ki iz kakršnih koli razlogov ne bodo 
prišli k zbiralnici.

Scenarij ali kup nerodnosti?
Po dolgi razpravi, sumničenjih, obtoževanjih in prepričevanjih so se svetniki odločili, da dajo 

pozitivno mnenje za imenovanje ravnatelja osnovne šole Podzemelj obema kandidatoma

Veliki in mali baron
METLIKA - V metliški ob

čini se ne morejo ravno pohva
liti z obilico ansamblov, duet, 
ki igra glasbo za vse okuse, pa 
je sploh samo eden. Janez 
Pezdirc in Martin Malešič sta 
doslej igrala že v številnih an
samblih z različnimi zasedba
mi, zadnji dve leti pa nastopa
ta sama. Najprej sta se imeno
vala duo Baron, ker pa sta zelo 
različnih postav, so ju ljudje 
poimenovali “Veliki in mali 
baron”.

Pezdircu, ki igra na harmo
niko in kitaro ter poje, in Ma
lešiču, ki igra in sintetizator in 
poje, je glasba zgolj konjiček. 
Vendar imata veliko povabil na 
različne zabave in ohceti. Zad
nje čase pa jima precej časa 
vzame tudi snemanje kasete, 
na kateri bodo predvsem njune 
skladbe. Glasbo sta pripravila 
sama, prav tako besedilo, dve 
pesmi pa sta napisala Matjaž 
Rus in Alenka Mežnaršič. “Ko
likor nama je znano, sva zdaj 
edina v metliški občini, ki 
pripravljava kaseto. V veliko 
pomoč nama je glasbenik Peter 
Fink, upava pa, da bo kaseta 
zagledala luč sveta letošnjega 
maja,” pravita Janez in Martin.

METLIKA - Čeprav so mnenja, kijih dajejo občinski svetniki k pred
logom za imenovanje ravnateljev praviloma zgolj formalnost, seje na 
zadnji seji v Metliki pretekli četrtek precej zapletlo. Občinski svet bi 
moral dati mnenje o kandidatih za ravnatelja podzemeljske osnovne 
šole, preden pa so sprejeli sklep, so svetniki razpravljali kar tri četrt 
ure, torej približno toliko časa kot o predlogu občinskega proračuna.

nem kandidatu za ravnatelja šoleKomisija za mandatna vpraša
nja, volitve in imenovanja pri 
občinskem svetu je od sveta zavo
da osnovne šole Podzemelj 13. 
marca prejela dopis, s katerim so 
zaprosili ustanovitelja, torej obči
no, da poda mnenje o prijavlje-

prosil ustanovitelja, da da mnenje 
o obeh prijavljenih kandidatih, 
torej o Vesni Doltar in Antonu 
Gašperiču, saj oba izpolnjujeta 
pogoje za ravnatelja. Hkrati so s 
šole sporočili, da je prvi dopis 
brezpredmeten.

Antonu Gašperiču, ki edini izpol
njuje pogoje. Sekretar sveta je od 
šole zahteval kopijo razpisa in 
prijave vseh kandidatov. Občinski 
svet je čez nekaj dni prejel nov 
dopis, s katerim je svet zavoda

DEBATNO SREČANJE - Pretekli konec tedna je bilo na črnomaljski 
gimnaziji regionalno debatno srečanje Dolenjske in Bele krajine. Štiri de
batne ekipe iz črnomaljske, tri iz kočevske in ena iz brežiške gimnazije so 
debatirale o resoluciji “Pravica do zasebnosti je pomembnejša od pravice 
javnosti, da ve”. Med posameznimi govorci so se najbolje odrezali Valen
tina Šurbek in Katarina Dejak iz Brežic ter Črnomaljca Damjan Muhič in 
Sabina Fabina, ekipno pa sta prvi dve mesti zasedli ekipi iz Kočevja, tretje 
pa Brežičani. Na fotografiji: Čmomaljka Vesna Špehar debatira pred eki
po iz Kočevja. (Foto: M. B.-J.)

Osnovnošolcev vsako leto manj
Na pragu devetletke v občini težave še z osemletko - Zmanjšanje loškega in povečanje 
dragatuškega šolskega okoliša ne bi prineslo rešitve - Za šolstvo 13 odst. proračuna

ČRNOMELJ - Nobena od petih osnovnih šol v črnomaljski občini 
nima  idealnih možnosti za devetletko. Vendar pa bi manjše vaške šole 
s preureditvijo prostorov lahko pričele z devetletnim programom, 
medtem ko mestni šoli Mirana Jarca in Loka še za osnovni program 
osemletke ne izpolnjujeta pogoje^.

DRAŠIŠKI PRAZNIK 
NA MARTINOVO
DRAŠ1ČI - Prebivalci kra

jevne skupnosti Drašiči so 
na nedavnem zboru kraja
nov sprejeli sklep, da bodo 
letos prvič praznovali kra
jevni praznik, ki bo odslej 
vsako leto na Martinovo 
nedeljo, torej prvo nedeljo 
po godu sv. Martina. Prazno
vanje bo slovesno, poleg vina 
pa ne bo manjkalo niti kul
ture.

V viniški osnovni šoli načrtuje
jo prostorsko rešitev za devetlet
ko s preureditvijo vrtca za “pri
pravljalni razred”, v Starem trgu 
v okviru sanacije stavbe za po
trebe vrtca, v Dragatušu pa s pre
ureditvijo prostorov znotraj šole. 
Črnomaljski osnovni šoli pa bodo 
dogradili. Sicer pa je glede na 
število rojstev moč ugotoviti, da 
bo v naslednjih petih letih število 
prvošolčkov precej nihalo, v glav
nem pa se bo zmanjševalo. Naj
bolj bo število učencev padlo v 
dragatuški šoli, zato so v črnoma
ljski občini začeli razmišljati o 
spremembi šolskega okoliša loške 
šole, ki meji na dragatuškega.

Občinska uprava je za mnenje 
zaprosila obe šoli.

Z dragatuške osnovne šole so 
sporočili, da bodo, če bodo starši 
in politika za spremembo okoliša, 
otroke z veseljem sprejeli. A 
menijo, da bi morali problem 
reševati v okviru občine in države. 
Opozarjajo, da je za manjše števi
lo otrok krivo tudi to, da v Draga
tušu ni nobene zazidalne parcele. 
Predlagajo davek od praznih hiš, 
ki bi jih potem lastniki gotovo dali 
v najem, marsikdo pa bi ostal v 
Dragatušu, če bi imel rešeno sta
novanjsko vprašanje. Za primer 
so navedli, da je bilo v šolskem

letu 1895/96 na dragatuški šoli 
429 učencev, v letošnjem pa je le 
19 prvošolčkov.

Učiteljski zbor OŠ Loka se s 
spremembo šolskega okoliša ne 
strinja, ker je tudi v njihovi šoli vse 
manj učencev in ker je nesprejem
ljivo, da se iz določene smeri del 
učencev vozi v eno, del v drugo 
šolo. A tudi zato,

Občinska komisija je zato svet
nikom predlagala, da razpravlja
jo o obeh kandidatih in podajo 
mnenje. Svetnik Alojz Malenšek 
je pojasnil, da so na svetu šole 
zvedeli, da Doltarjeva ne izpol
njuje pogojev, ker nima 5 let sta
tusa mentorja. “Na ministrstvu za 
šolstvo in šport so povedali, da je 
bil zakon o mentorstvu sprejet 
šele 1. septembra 1993 in da 
Doltarjeva pogoje izpolnjuje. 
Nihče pa me ni prepričal, da niso 
hoteli s prvo obrazložitvijo izko
ristiti splošne nerazgledanosti 
članov sveta in da ni bil postopek 
za imenovanje ravnatelja name
noma voden nekorektno,” je de
jal Malenšek. Predsednik občin
skega sveta Jože Mihelčič je dejal, 
da Gradčani in Podzemeljčani 
rinejo naprej vsaki svojega kandi
data, kar pa sta svetnika Malen
šek in Klepec, ki sta vsak iz ene 
krajevne skupnosti, zanikala. Ker 
mnenje občinskega sveta ni odlo
čilno, je Mihelčič predlagal, da 
podprejo oba kandidata, svet za
voda pa naj se odloči za enega od 
njiju. Župan Branko Matkovič je 
pojasnil, da ima svet šole od 11 
članov 3 predstavnike ustanovite
lja, in če hoče imeti občina vpliv 
na izbiro, bi se morali svetniki od
ločiti ža podporo enemu od kan
didatov. Priznal pa je, da Gašpe- 
riča vsi dobro poznajo - o njem je 
podrobno predstavitev po svoji 
vesti pripravila tudi svetnica Ani
ca Kopinič - medtem ko Doltar
jevo precej manj.

ker imajo na 
predmetni stopnji dovolj kadrov 
za tri oddelke v vsakem razredu, 
za kolikor naj bi imeli učencev v 
naslednjih šolskih letih. Dodaja
jo pa, da se bodo morali, če bodo 
tako želeli starši ali pa bodo skle-

Je malinska afera le končana?

• Na črnomaljski občinski up
ravi ugotavljajo, da se razmere v 
osnovnem šolstvu izboljšujejo. 
Priznavajo, da je nezadovoljstvo 
ravnateljev zaradi Financiranja 
upravičeno glede na njihove po
trebe in želje. Vendar pa je za šol
stvo namenjenega kar 13,2 odst. 
denarja iz letošnjega občinskega 
proračuna. Več ga bodo porabili 
samo še za komunalno dejavnost.

Svetniki so bili za to, da Malinčan Malenšek odkupi sporno “grosupeljsko” hišo, občina 
pa od njega kot socialno stanovanje hišo, v kateri že biva družina s socialnimi težavami

nili svetniki, sprijazniti s spre
membo šolskega okoliša.

M. B.-J.

Svetniki so pogrešali tudi gradi
vo o obeh kandidatih, ki so ga na 
svetu šole imeli. Malenšek je de
jal, da ga prav to, da ni obrazloži
tev, dodatno utrjuje v prepriča
nju, da so hoteli manj znanega 
kandidata (Doltarjevo) izločiti iz 
tekme. Jože Nemanič je dodal, da 
to, da nimajo informacij o enem 
od kandidatoVj ni naključje, am
pak scenarij. Župan je pojasnil, 
da so pri pošiljanju materialov 
vedno v dilemi, ali naj svetnike za- 
sipljejo z gradivom ali naj pošlje
jo le povzetke. Zagotovil je, daje 
bilo tudi tokrat tako in da niso 
imeli nikakršnih slabih namenov. 
Sekretar občinskega sveta je po
tem razdelil svetnikom gradivo s 
predstavitvijo obeh kandidatov. 
Ne ve se sicer, ali je bilo prav to 
gradivo odločilno pri glasovanju 
svetnikov (kaj je v gradivu pisalo, 
ne vemo, ker ga predstavniki 
medijev nismo bili deležni), ven
dar se je večina svetnikov odloči
la, da dajo pozitivno mnenje za 
imenovanje ravnatelja podzeme
ljske osnovne šole obema kandi
datoma.

M. BEZEK-JAKŠE

SEMIČ - Lansko burno jesensko dogajapje okrog hiše na Malinah, 
ki jo je odkupila grosupeljska krajevna skupnost in v katero naj bi 
naselila Rome, se je v javnosti že zdavnaj poleglo. Vendar spora niso 
rešili. Kupci, ki so odšteli za hišo 20.000 DEM, so hoteli nazaj vsaj 
denar, če se v hišo pač ni moč vseliti.

Nedavno pa se je v podgorjan- 
skih Malinah, ki štejejo le nekaj 
deset prebivalcev, pojavil še en 
problem. Malinčan Janez Malen
šek je dal pred petimi leti Mariji 
in Mirku Sitarjevima, ki imata tri 
otroke, v najem hišo. A ker sta 
zakonca brezposelna in nista pla
čevala najemnine, jima je naje
modajalec s 1. marcem letos 
nepreklicno odpovedal stanova
njsko pravico.

Ker so Sitarjevi prijavljeni v 
semiški občini in so ostali brez 
stanovanja, jim je - tako vsaj me
nijo na občinski upravi - občina 
dolžna zagotoviti stanovanje. Ker 
je KS Grosuplje poskušala pro
dati hišo, ki jo je kupila za Rome, 
a ni dobila kupca, je pritisnila na 
semiško občino, naj jo odkupi. 
Zagrozila je, da bo sicer vanjo na
selila Rome. Župan Janko Buko
vec si je hišo ogledal, a ker je že 
precej propadla, bi potrebovali 
poleg 20.000 DEM, kolikor naj bi

v tolarski protivrednosti znašala 
kupnina, še vsaj polovico toliko 
denarja za obnovitev, da bi bilo v 
njej moč živeti. Zato je semiška 
občinska uprava predlagala svet
nikom sklep, da občina za 20.000 
DEM za socialno stanovanje od
kupi Malenškovo hišo in jo da v 
najem Sitarjevim. Malenšek pa za 
enako vsoto odkupi hišo od KS 
Grosuplje. S tem bi se otresli tudi 
nevarnosti, da bi v Maline res 
prišli Romi.

omenjenega tabora jih je še zani
malo, ali je občina res dolžna 
vsakemu brezdomcu zagotoviti 
stanovanje.

Iz drugega tabora pa je bilo 
slišati, da “grosupeljska” hiša v 
Malinah res ni vredna 20.000 
DEM (sodna cenitev namreč ni 
bila opravljena), da pp jo je vred
no kupiti zaradi tega, da ne bodo 
prišli tja Romi. Župan je še pojas
nil, daje občinski svet pred časom 
sprejel sklep, da Romi ne smejo 
v Maline in da bo sporno hišo

A predlog sklepa ni šel mimo 
svetnikov brez polemike. V enem 
taboru jih je zanimalo, zakaj 
Malinčani niso odkupili hiše, saj 
so jeseni zatrjevali, dajo bodo, in 
zakaj romskega problema ne 
rešujejo sami, ampak ga obešajo 
na ramena občini. Hkrati je bilo 
slišati, da je občinski svet Malin- 
čanom veliko pomagal, sedaj pa 
ga izsiljujejo in posumili so celo, 
da pri vsej stvari nekaj smrdi. Iz

* Semiška občina ima 12 social
nih stanovanj. Čeprav še ni ob
javila razpisa za dve socialni sta
novanji v Črmošnjicah, je prišlo 
na občino 7 prošenj za socialna 
stanovanja.

odkupila občina. Poleg tega so
nedavno sprejeli tudi sklep, naj ne
bi naseljevali socialnh problemov
v stanovanjske bloke, kjer bodo 
težje plačevali stroške. Pri glaso
vanju je bilo šest svetnikov za 
sklep, ki ga je predlagala občinska 
uprava, trije pa so bili proti.

M. BEZEK-JAKŠE

O SLOVENSKIH JEDEH - Belokranjsko muzejsko društvo, ki združuje 
263 članov, od tega dva častna (prof. Jožeta Dularja in Mladenko Brancelj) 
ter šest ustanovnih članov, je na občnem zboru pretekli teden pretreslo lan
sko delo in sprejelo načrt za letos. Med drugim nameravajo sofinancirati 
Kroniko Metlike prof. Zvonka Rusa, zloženko Metlike in vodnik Vinice, 
izdati razglednico listine o mestnih pravicah Metlike, postaviti obcestni znak 
za Mitreja ter pripraviti spominsko ploščo Janezu Puharju. Gotovo se bodo 
začeli pripravljati tudi na praznovanje 50-letnice društva, ki bo prihodnje 
leto, čeprav o tem na zboru niso govorili. Prisluhnili pa so predavanju dr. 
Borisa Kuharja o bogastvu slovenskih domačih jedi. Predavatelj je namesto 
diapozitivov prinesel kar pravo belokranjsko hrano, ki so jo vsi skupaj 
družno pokusili ob domači kapljici. Na fotografiji: dr. Kuhar (desno) v 
pogovoru s predsednikom društva Leonom Gregorčičem. (Foto: M. B.-J.)

NOVI ZAKON o cestnopro
metnih predpisih bo najbolj prt 
zadel belokranjske biznisarje' 
tistem členu, ki govori o kaznih,: 
če uporabljaš mobilni telefon 
med vožnjo, kajti telefoniranje iz 
drvečih avtomobilov so imeli ti 
statusni simbol, za nekaj pač- 
česar si ne more privoščiti vsak
do. Zakonodaja bi morala iti S* 
dlje: prepovedati bi morala upo
rabo mobilnih telefonov v lokalih 
v čakalnicah zdravstvenih domok 
v dvigalih in še marsikje, saj zade
va hudo moti predvsem tiste, kise 
primorani poslušati čvekanje 
namišljeno prezasedenih in pre
zaposlenih podjetnikov, ki bi lah
ko pogovore opravili kje stran oe 
drugih ljudi, toda v tem primere 
se ne bi zdeli samemu sebi dovol) 
pomembni in zanimivi, saj je raz
kazovanje za marsikoga tudi edi
ni poslovni uspeh, ki ga premore 

OBMOČNA ORGANIZACI
JA RK bo pripravila že tretje leto 
zapored prireditev Sonce za vse, 
in sicer 17. aprila ob 20. uri* * * v 
športni dvorani metliške osnovne 
šole. Denar, ki ga bodo zbrali t 
vstopnino in s prispevki rado
darnih pokroviteljev, bo porab- 

t letovanje otrok iz socialiljen za ........... — .
no šibkejših družin. Honorarjem

______ , Pojoče steljčice,___ -
rista strašna Jožeta, znanca ji 
televizijske oddaje Po domače, 
Sodevski tamburaši, vse bolj po-jsoucvsk! laiuuuiasi, vse uuij ^ 
pularne Vesele Štajerke, ansam
bel Tonija Verderberja, Trio Po- 
gladič, Celjski kvartet, duet Fre-giauiu, L/V1J9M hvai U/i, uuei * • -

§stylle ter hrvaški pevec Zdravko 
Škender. Prireditev bosta pove
zovala Matjaž Rus in Toni Gaš- 
perič, za vstopnico pa bo treba 
odšteti tisoč tolarjev, otroci pet
sto.D.

SPREHODITE SE kdaj skozi 
Metliko, in če ste še tako slab 
opazovalec, vam ne bo ušlo, da 
gre za dokaj urejeno in lepo me
sto. Tiste, ki imajo izbrušen okuj 
za lepoto, bodo zmotili plakati, 
viseči po drevesih, nekaterih 
dvoriščnih vratih in redkih plo
tovih. Celo na tablah, namenje
nih plakatiranju, ni pravega reda.

Črnomaljski drobir
DOTACIJE - Na občnem zbora 

Belokranjskega muzejskega društva 
je bilo iz ust predsednika društva 
slišati upajoče besede, da bo - glede 
na to, da je društvo belokranjsko in 
da ima v tem letu namen narediti kaj 
tudi za Črnomaljce - vsaj kakšen 
drobiž za delo društva kapnil tudi iz 
črnomaljskega proračuna. V lan
skem letu sta se namreč izkazali le 
semiška in metliška občina. Sicer pa 
omenjeno društvo ni edino (vse)be- 
lokranjsko, ki je deležno skromne ah 
nikakršne črnomaljske podpore- 
Vendar se mnogi tega ne upajo 
izreči na glas, ker se bojijo, da bodo 
potem dobili še manj. Pač po načelu: 
“Črnomaljska občina nam ni dala 
nič. A če bomo to javno obelodani
li, da bo dala še petkrat manj.”

REGIJA - O tem, da hočejo Be
lokranjci svojo regijo, čivkajo že 
vrabci na veji. Pravijo, da nočejo za 
gospodarje Novomeščanov. Metliški 
župan Branko Matkovič, ki je bil 
pred časom na strokovnem izletuv 
Nemčiji, je od tam prinesel vest, da 
je občinam prav malo mar, kako bo 
z odlaganjem smeti. To je namreč 
stvar regije. Od takrat tudi nekateri 
Belokranjci razmišljajo, kakšna regi
ja bi bila zanje najboljša. Zlasti se, 
ker metliška deponija komunalnih 
odpadkov sploh nima uporabnega 
dovoljenj, kako je bilo pred leti z 
zaporami na vranoviški, pa tudi tf, 
potrebno znova pogrevati.

JURJEVANJE - Metličani in 
Črnomaljci so že od nekdaj rivali- 
Tekmujejo med seboj, kdaj bo imel 
kdo kaj prej, boljše, večje in še kaj:! 
No, tokrat so Črnomaljci prehiteli j 
Metličane. Medtem ko še ni bilo jav
no oznanjeno, kdaj bo metliška Vin
ska vigred, in ljudje še vedno ugiba
jo o datumu, so Črnomaljci že nare- j 
dili dokončen načrt svojega jurje-1 
vanja, ki bo od 19. do 21. junija. Po
leg belokranjskih pevcev, plesalce) 
in ljudskih glasbenikov bo nastopi- 
la še folklorna skupina iz italijan
skega Alberobella.

Semiške tropine
KAMEN - Nekateri Semičani tar- J 

najo, ker so za semiško proizvodno- j 
servisno cono izbrali skalnato ob- | 
močje, kar bo podražilo gradnjo- 
Drugi pa sprašujejo, kje bi sploh lah
ko našli prostor v občini, kjer ne bi 
bilo kamenja. Znano je namreč, da j 
se semiška fara pozna po kamenju- 

IDEJA - Semičani pravijo, naj | 
delajo vozniške izpile tisti Romi, ki j 
imajo dovolj denarja, da si bodo lab; 
ko kupili spodoben avto in plačali 
gorivo, ne pa da ga bodo tankali za- i 
stonj. Mar Semičani res ne razume- | 
jo, da so Romi tako kot (skoraj) ved- , 
no tudi tokrat v zaostanku? Med- j 
tem ko so “civili” v svojem razvoju i
pustili komunizem že za sabo, so se j
Romi šele znašli v njem. Pri tem pa j 
se krčevito oklepajo predvsem epe 
ideje komunizma: vsakemu po nje
govih potrebah.
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Drobne iz Kočevja
POTRATA - Odlok o občinskih 

komunalnih taksah še ni zaživel, 
Pa že doživlja svojo prvo spremem- 
P°- Povzročil je veliko razburjenja 
m botroval številnim pritožnam, 
oljenega učinka, da bi se v občin- 
s*> blagajni nabralo več denarja, 
Pa ni prinesel. Občinski upravi in 
paradi spejetja odloka nič manj 
krivim svetnikom bi zato to mora
lo biti v poduk, da brez upošteva
la mnenj in pripomb tistih, ki jih 
bo odlok prizadel - pa tudi sicer 
brez več sodelovanja občine z obrt- 
■nki in podjetniki! - ne gre. Gora 
Ponovno izpisanega papirja, po
trebnega za predložitev svetnikom 
v obravnavo predloga odloka o 
spremembi in dopolnitvah odloka 
0 komunalnih taksah, je zato čista 
Potrata!

KDO SPOŠTUJE OBČINO? - 
*ako kot drugod je tudi v Kočevju 
nenehno pritisk na občino, da bi 

[. morala več storiti za gospodarstvo, 
c Kaj bi še lahko storili vec, kot to že 

Počno, pa po mnenju župana Jan- 
v ka Vebra ne more nihče povedati, 
c Odgovor na vprašanje, zakaj ne, 
i naj bi namreč razkrival dogovor, ki 
i' 8a je vidno razburjen zaradi ne- 

nebnih kritik na račun (ne)dela 
I' občinske uprave na nedavni izred- 
" n> seji občinskega sveta dal na 
r Jtjoje skoraj retorično vprašanje:
0 v ?aJ Je že katero podjetje v 
* Kočevju spoštovalo občino?” Ve-
1 brov odgovor je namreč: “Nikoli 

nobeno P’

;; OBČAN SPRAŠUJE,
Medved odgovarja

° “Zakaj se čudiš, če je končno 
;• * * * * v Dom starejših občanov pred 
i kratkim prvič prišel dimnikar 
' vPrašat, če je kaj “za spucat”?” 
■ “Ker ta dom sploh nima dim- 

i, likov.”

ftibniški zobotrebci
nikogar ne zanima -

Ribnica še nima mestnega odbo
ja. in kot kaže propadli zbor kra
janov mestnega naselja Ribnica,
ga vsaj še nekaj časa tudi ne bo 
*niela. Zbor je bil namreč odpi 
vedan, saj je bila dvorana v Ideal
eentru, ki sprejme 250 ljudi, praz
na- Od 3500 prebivalcev Ribnice 
l*h je na zbor prišlo vsega le 6, a 
sc ti so bili skoraj vsi predstavni
ki posameznih delov krajevne 
skupnosti Ribnica, ki je sklicala 
sestanek, da bi izvolili člane v 
Mestni odbor. Ker se ljudje s 
syojimi potrebami in zahtevami 
sicer pogosto obračajo tako na 
krajevno skupnost kot občino, je 
krajevna skupnost za zbor najela 
dvorano v Idela centru. Namesto 

i Pričakovanega večjega števila lju
di pa je bi|a udeležba taka, kot je 

) razočarano ugotovil tajnik kra- 
i Jevne skupnosti Viktor Oblak, 

‘da bi vsi lahko bili v eni majhni 
) kopalnici”. Ob spoznanju, da
- očitno nikogar ne zanima, kaj bo 

2 njihovim krajem, pa je bilo zato
- težko sprejeti tudi tako malenko- 
: stno dejstvo, da je šel za zbor 
) Pripravljeni prigrizek v nič!
i ROBOT SESALNIK - Pro- 
I 'otip Electroluxovega robota 
i Sesalnika, ki ga je pred nedavnim 
> Predstavil direktor Elektroluxove 
i mrne iz Ljubljane Tone Lovšin iz 

Ribnice, je začetek uresničitve 
s<*nj vsake gospodinje. Če bo ob 
Serijski izdelavi robot res postal 
eenovno dostopen vsakemu pov
prečnemu gospodinjstvu, kot je 
Ugotovil Lovšin, mu bo, kljub 
'emu da bo lahko v času svojega 
Neprekinjenega enournega dela 
'emeljito posesal le eno sobo 
Povprečne velikosti, marsikatera 
gospodinja pripravljena “od
pustiti”, da bo svoje delo opravil 
Počasneje, kot bi ga sama. Ceno 
Počitka bo namreč treba plačati!

Dobrepoljski krompirčki
, TESNO SREČANJE S HRU
ŠKO - V Zdenski vasi se je ob 
'esnem srečanju tovornjak po
drsal ob hruško ob cesti. Na avtu 
Je za okoli 100.000 tolarjev škode, 
Na hruški pa precej manj.
. RAZSTAVA VELIKONOČ
NIH JEDI IN POGRINKOV - Ta 
razstava bo ves velikonočni teden 
v občinski sejni sobi. Njeni pri
reditelji so Tliristično društvo 
Dobrepolje, Društvo kmečkih 
Žena, Planinsko društvo in Vrtec 
Kompolje.

TEŽAVE S ČIŠČENJEM - 
Letošnjega spomladanskega či
ščenja v občini ne bo možno iz
peljati dosledno. Tako ne bodo 
Pobirali kosovnih odpakov, ker je 
sedanje odlagališče odpadkov 
Strpano in so občani naprošeni, 
Naj jih zadržijo doma, dokler ne 
“o usposobljeno novo odlagališče.

BRON ŽA STRUŽANCE - 
Ob dnevu Civilne zaščite so po
delili priznanja najzaslužnejšim 
Posameznikom in skupinam za 
ubmočje nekdanje občine Gro
suplje. Iz občine Dobrepolje je 
Prejela bronasti znak Civilne za
ščite mladinska ekipa Prostovolj- 
Nega gasilskega društva Struge.

ittii i z M a S 1 rl O B Č i M MŠŠ
V Ribnici ■■■

že vzgajajo f
za prihodnost §

H gibanju Eko šol —

v

Senai>rej v neenalkem položaju
Novi odlok o nadomestilu za stavbna zemljišča se bo zaradi zaostajanja uradne evidence 

uveljavljal postopoma - Celotno občino bo zajel šele čez 3 do 4 leta

RIBNICA - Na ribniški osnov
ni šoli dr. Franceta Prešerna so 
koncem januarja letos ustanovili 
Eko programski svet-odbor za 
varstvo okolja, s katerim so po
trdili dosedanja ekološka prizade
vanja šole, hkrati pa storili tudi 
prvi korak k temu, da se OŠ Rib
nica pridružili družini 47 EKO 
ŠOL v Sloveniji.

V okviru posameznih predme
tov, šolske skupnosti učencev, 
naravoslovnih in kulturnih dni ter 
lanskoletnega naravoslovnega 
raziskovalnega tabora v Kočev
skem Rogu so na šoli v preteklih 
letih izpeljali že več projektov z 
okoljsko tematiko. Neposredno 
pa je na njihovo odločitev, da pri
stopijo k projektu EKO ŠOLA, 
vplivala “Raziskava obsevnih doz 
učencev in zaposlenih na podruž
nični šoli v Dolenji vasi zaradi 
radona in njegovih razpadlih 
produktov”. Naravoslovci so se 
odločili, da se skupaj z učenci pod 
vodstvom strokovnjakov z Inšti
tuta Jožef Stefan lotijo raziskave. 
Tako so v začetku letošnjega leta 
začeli z meritvami onesnaženosti 
ozračja s črnim ogljikom in me
ritvami radona, hkrati pa izpelja
li tudi formalizacijo njihovih do
tedanjih ekoloških prizadevanj z 
ustanovitvijo Eko programskega 
sveta, ki ga sestavljajo učenci - 
predstavniki šolske skupnosti od 
3. do 8. razreda, učitelji, vodstvo 
šole, predstavniki lokalnih obla
sti, staršev, planincev in drugih 
inštitucij ter biokmetovalec.

Razredna stopnja od 1. do 4. 
razreda ima izdelan Eko pro
gram, izpeljali pa bodo tudi pro
jekt “Ogled turističnih točk Fran
cetova jama, Sveta Ana, ribniški 
grad, Grmada”, ki ga bodo zaklju
čili s podelitvijo Eko nageljna in 
Eko bodeče neže. Na predmetni 
stopnji bodo izpeljali več projek
tov, med katerimi so tudi “Eko 
potrošnik”, “Vodni viri v Ribnici” 
ter “Očistimo slovensko govori-

C°! M. LESKOVŠEK-SVETE

PLANINSKI POHOD
DOBREPOLJE - Planinsko dru

štvo Dobrepolje organizira 18. apri
la pohod na turo Sv. Anton, Sv. 
Ana, Grmada in Kamni vrh. Gre za 
manj zahtevno popotovanje, ki bo 
trajalo okoli 4 ure. Istega dne ob 19. 
uri pa na Vidmu tudi občni zbor 
tega Planinskega društva.

Ufi ImI
m

HARMONIKARJI 
NA PLAN!

DOBREPOLJE - V okvi
ru Kulturnega društva Do
brepolje nameravajo ustano
viti društvo harmonikarjev. 
Ustanovni sestanek bo 18. 
aprila ob 19. uri v Jakličevem 
domu. Ustanovitev priprav
lja poseben odbor, ki ga se
stavljajo Jože Zavnik, Dam
jan Erčulj, Tone Fink, Stojan 
Blatnik, Stanko Meglen in 
Jože Vergo. Ob tej priložno
sti se bodo z nastopom pred
stavili učenci harmonike in 
mali ansambli.

odlok o komunalnih taksah, so se kočevski občinski svetniki na 
marčevski seji sveta odločili, da bodo pri podobnih odlokih, ki bodo 
bremenili prebivalce, previdnejši. Eden takšnih je tudi odlok o nado
mestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki bo po novem k plačilu na
domestila zavezoval vse, ki imajo zazidana ali nezazidana stavbna 
zemljišča na območju celotne kočevske občine.

ŽIVKO MARUŠIČ V MIKLOVI 
HIŠI - Dan po odprtju razstave del 
v Modemi galeriji v Ljubljani doma 
in v tujini uveljavljenega akadem
skega slikarja Živka Marušiča iz 
Kopra so njegova dela na ogled tudi 
v Galeriji Miklove hiše v Ribnici. 
Ob odprtju v petek se je zbralo ve
liko obiskovalcev, med njimi tudi 
ribniški župan Jože Tanko. (Foto: 
M. G.)

Najpomembnejša novost, ki jo 
v primerjavi z odlokom iz leta 
1987 prinaša novi odlok, je, da bo 
veljal za celotno območje občine. 
To bo razdeljeno na pet območij: 
od občinskega središča preko 
primestnih naselij, večjih in manj
ših vaških središč do območij 
razpršene gradnje. Znotraj teh 
območij se bo za določitev višine 
nadomestila upoštevala oprem
ljenost stavbnega zemljišča s ko
munalnimi objekti in napravami 
ter namembnost stavbnega zem
ljišča. Stavbna zemljišča so nam
reč po novem razdeljena v pet 
skupin: za poslovno dejavnost, 
proizvodno, družbeno, kmetijsko 
dejavnost in stanovanjske name
ne ter počitniške hišice. Najpo
membnejša novost pri tem je, da

ZAGORIŠKI FANTJE V MODERNI GALERIJI - Velika retrospektivna 
razstava del Toneta Kralja je bila v Moderni galeriji v Ljubljani odprta dva 
meseca, do 22. marca. Obiskalo jo je tudi veliko Dobrepoljcev, rojakov 
umetnika Kralja. Ob zaključku razstave so poskrbeli za prijetno 
presenečenje Zagoriški fantje, pevska skupina iz Zagorice, kjer je bil Tone 
Kralj rojen. Na koncertu so nastopili z ljudskimi pesmimi iz Zagorice in 
tako na svojstven način približali obiskovalcem Kraljevo umetnost. Na fo
tografiji so Zagoriški fantje, v ozadju pa slika Toneta Kralja Kmečka svat
ba. (Foto: M. Steklasa)

POSVET O TURIZMU - Skupna ugotovitev udeležencev posveta o turiz
mu na Kočevskem je bila, da se morajo združiti in oblikovati skupno po
nudbo. (Foto: M. L.-S.)

Potrdili usmeritev v turistični razvoj
Posvet o razvoju turizma na Kočevskem po udeležbi skromen, po vsebini pa bogat

KOČEVJE - Z željo, da bi po večletnih ločenih prizadevanjih 
posameznih nosilcev turističnega razvoja v kočevski občini 6. april 
postal  mejnik v razvojnih prizadevanjih v občini, je Tliristično društvo 
Kočevje v ponedeljek pripravilo posvet o možnostih razvoja turizma. 
Osnovno vprašanje, na katero naj bi odgovorili, je bilo, kot je v uvodu 
poudaril predsednik TD Kočevje Janez Žlindra, “ali verjamejo, daje 
turizem na Kočevskem perspektivna gospodarska panoga, in če je tako, 
kaj so pripravljeni storiti, da se Kočevska turistično razvije”.

Predstavnica TD Kočevje Lea potrebno povezati amaterski in
Oražem je v nasprotju z optimi
stičnimi pričakovanji predsednika 
Janeza Žlindre o možnostih turi
stičnega razvoja na Kočevskem 
dejala, da so njeni pogledi bolj 
črnogledi. Dejala je, da ne vedo, 
kako si občina predstavlja razvoj 
turizma, da pa člani TD kot ama
terji in skoraj brez denarja ne 
morejo narediti več, kot delajo. 
Poudarila je, da bi bilo zato nujno

profesionalni turizem ter da vidi 
možnost za to v zaposlitvi delav
ke, ki je sedaj v občinski upravi 
zadolžena za področje turizma, v 
turističnem biroju.

Potrebo po koordinatorju ak
tivnosti na področju turizma ter 
po skupnem nastopu vseh društev 
in drugih, ki se ukvarjajo s turiz
mom, so poudarili tudi ostali raz
pravljali na posvetu, ki so se ga

so v novi odlok vključene tudi 
počitniške hišice.

Kot zatrjujejo na občinski up
ravi po kriteriju lege, namemb
nosti in komunalne opremljenosti 
izračunana višina nadomestila ne 
bo presegla nadomestil, kot jih 
zaračunavajo drugod. V primer
javi z novomeško občino, kjer je 
za 100 kv. metrov poslovnega 
prostora lani znašala 27.727 tolar
jev, za stanovanja pa 7.000 tolar-

• Za 100 kv. metrov poslovnega 
prostora za poslovne namene bo 
potrebno v Kočevju letno odšteti
6.450 tolarjev, v Dolgi vasi (II. 
območje) 4.450, v Stari Cerkvi 
(III. območje) 2.775 in Kočevski 
Reki (IV. območje) 2.650 tolarjev. 
Za poizvodne namene bo po ena
kih kriterijih potrebno odšteti od 
največ 4.950 do najmanj 2.475, za 
namene družbenih dejavnosti od 
4.200 do 2.175 in za stanovanja od
3.450 v Kočevju do manj kot 2.025 
tolarjev za V. območje. Za počit
niške hišice bo veljala približno 
enaka cena: od 4.950 do 4.425 to
larjev.

jev, ali sosednjo ribniško občino, 
kjer je bila 7.380 oziroma 4.020 
tolarjev, bo celo nižje. Svetnike je 
zato to zadovoljilo, moralo pa bi 
tudi vse fizične in pravne osebe v 
občini, za katere se predvidevajo 
kazni od 150 tisoč za pravne do 30 
tisoč tolarjev za fizične osebe, če 
občinski upravi ne bodo prijavile 
nastanka obveznosti plačila nado
mestila ali ne bodo posredovale 
verodostojnih podatkov.

Z visokimi kazmini želijo nam
reč v občini spodbuditi prijavlja
nje površin za obračun nadome
stila. Ker mnoge pravne in fizične 
osebe (primer: Itas in Oprema po

DAN ZEMLJE
KOSTEL - Ob dnevu zemlje 

okroglo mizo bodo imeli ves dan 21. 
aprila v osnovni šoli v Fari. Cilj 
okrogle mize je, seznaniti krajane o 
varstvu okolja, tudi Kolpe in ostalih 
voda.

poleg članov TD udeležili tudi 
predstavniki Turistične zveze Slo
venije, kqčevskih planincev, ja
marjev, Zavoda za gozdove, obči
ne in verskega turizma. Z ustano
vitvijo Centra za promocijo in raz
voj turizma, ki bo povezoval vse, 
ki lahko kakorkoli prispevajo k 
razvoju turizma na Kočevskem, bi 
zato morda lahko “brez denarja 
naredili več kot z njim”, je menil 
Žlindra. Vsi so si enotni, da ima 
Kočevska skoraj idealne možnosti 
za razvoj turizma in da so vsi za to 
tudi pripravljeni delati. Potre
bujejo le nekoga, ki bi sicer že 
sedaj aktivna društva povezoval in 
usmerjal. M. L.-S.

DOLENJSKI LIST!

Dvotimost ali 
komu zasluga!?

Na ponedeljkovem posvetu 
o turizmu je predsednik TD 
Kočevje Janez Žlindra kljub 
napovedani dobronamernosti 
izkoristil priložnost, da je 
očrnil delo občinske urpave. 
Zaradi njegove kritične pri
pombe, ker se posveta ni ude
ležil župan, češ da to kaže, da 
občinske uprave turizem ne 
zanima, predstavnik Turistič
ne zveze Slovenije lep čas tra
janja posveta ni vedel, da je na 
njem prisotna delavka občin
ske uprave, zadolžena za pod
ročje turizma, Lejla Kratina. 
Tudi ko je to zvedel, pa si do
brega mnenja o njenem delu 
ni mogel ustvariti. Tisti dan 
razposlano obvestilo občinske 
uprave po vseh KS o akciji 
“Slovenija moja dežela - lepa, 
urejena in čista” je Žlindra 
namreč označil za dokaz dvo- 
timosti, ki ga na področju tu
rizma povzroča občina. Da se 
bodo s posvetom vključili v to 
vseslovensko akcijo je namreč 
jasno pisalo že na vabilu za 
posvet! Pripisati bi bilo morda 
potrebno le, da bo imelo zaslu
ge za to, da bo po lanskolet
nem fiasku in sramoti, ker je 
bila skupaj z ribniško občino 
lani edina v vsej Sloveniji, ki 
se akciji ni pridružila, kočev
ska občina v akciji letos ven
darle sodelovala, turistično 
društvo Kočevje!

M. LESKOVŠEK-SVETE

tega do sedaj niso počele, občina 
nima uradne evidence vseh zave
zancev za plačilo nadomestila in 
je vsaj še 3 do 4 leta ne bo imela. 
Zato pa bodo tudi po novem od
loku tisti, ki so nadomestila plače
vali že po starem odloku, še na
prej v neenakem položaju.

M. LESKOVŠEK-SVETE

PRVIČ NA SEJMU
KOČEVJE - Na sejmu kulina

rike v Ljubljani, ki je v nedeljo 
zaprl svoja vrata, se je letos prvič 
samostojno predstavil tudi Mer
cator Kmetijsko gospodarstvo 
Kočevje. V petih dneh je bil nji
hov razstavni prostor zelo dobro 
obiskan, saj so se poleg degust
acije obiskovalci zatekali tudi po 
nakupih njihovih izdelkov. V 
petek je ob predstavitvi podjetja 
govoril direktor Janez Žlindra, 
obiskovalce pa je zabavala tudi 
nadarjena pevka Jamsina Movrin 
z Brega pri Kočevju.

MELIORACIJA TEČE
LOŠKI POTOK - V območju vasi 

Mali Log na pobudo kmetov pote
ka melioracija kmetijskih zemljišč, 
ki jo vodi kmetijska svetovalna 
služba z dipl. inž. Jankom Debelja
kom na čelu. Projekt je star že tri 
leta in letos ima na voljo 22 mili
jonov tolarjev, do katerih so prišli na 
razpisu kmetijskega ministrstva, ki 
prispeva 75 odst. vrednosti del, 
medtem ko preostalo plačajo kmet
je. Po katastrskih podatkih je v 
območju Retje 470 ha travnikov in 
njiv, v resnici pa jih je le še 180 ha, 
ker je ostalo že prerastel gozd. Kot 
pravi Debeljak, dela zato potekajo 
samo na parcelah, kjer je možna 
strojna obdelava in intenzivnejša 
pridelava. “Tako bomo poskušali 
ohraniti od 150 do 180 ha za trajno 
obdelavo, saj računamo, da bo na 
urejeno območje preživljalo nepri
merno več govedi kot prej vseh 470 
neurejenih ha,” je dejal, Pretekla 
leta so podobne posege opravljali na 
območju Velikih Poljan in Gore.

A. K.

V katero regijo 
sodijo občine 

ob reki Kolpi?
Več razmišljanj

Po najnovejši zamisli, ki je bila 
predstavljena na nedavnem se
stanku s poslancem Jankom Ve
brom v Osilnici, je bil dan pred
log, da bi kazalo ustanoviti tako 
imenovano obkolpsko regijo, v 
katero bi bile vključene občine ob 
južni meji od Metlike in Črnom
lja preko Kočevja do Osilnice ali 
pa morda še kam naprej. Obmej
ne občine imajo namreč več po
dobnih interesov, ki bi jih v taki 
regiji lahko lažje reševale. Gre 
predvsem za ohranitev življenja 
ob meji in s tem v zvezi za drugač
no davčno politiko do teh občin. 
Na tem območju ustanavljajo tudi 
regijski park, skupni so gozdovi, 
lovstvo, turistični interesi, razvoj 
podjetništva itd. V tako regijo bi 
se morda lahko vključila tudi 
občina Ribnica, ki pa po neki dru
gi zamisli želi postati regijsko 
središče zahodne Dolenjske.

Potrebo po podobnem sodelo
vanju oziroma oblikovanju n-
ekakšne regije so občine ob Kol
pi začutile že pred razpravo o 
regijah. Ta zamisel pa se razlikuje 
od vseh dosedanjih po tem, da sta
v sodelovanje poleg slovenskih 
obmejnih občin Osilnica, Loška 
Dolina in Loški Potok vključeni 
še hrvaški občini Čabar in Delni
ce. Dogovor oziroma sporazum o 
sodelovanju teh obmejnih občin 
bodo podpisali že ob prazniku 
občine Osilnica prvem maju, v 
njem pa bo zajeto predvsem 
prizadevanje za skupno gospo
darjenjem s prostorom ob meji in 
za varstvo narave. Seveda bo pri
zadevanje teh obmejnih občin po
trebno vključiti tudi v regijski(e) 
program(e), ne oziraje se na to, 
kako bodo regije oblikovane.

J. PRIMC
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Na prizadete krajane ne gre pozabiti
Ureditveni načrt nove komunalne deponije Spaja dolina, ki bo za tri občine zadoščala 
25 let - Pridobitev zemljišč končana - Nujni dogovori s prizadetimi KS o ekološki renti

V “RAŠICI" JE ŽE JESEN - Komaj smo dočakali pomlad, v Rašici, to
varni pletenin Ljubljana, v obratu v Ambrusu, pa imajo že jesen. Pa ne ti
sto pravo. Kot je povedala vodja obrata Francka Vidmar, te dni namreč že 
zaključujejo spomladno-poletno kolekcijo, da bo pravočasno prišla v trgo
vine, in prehajajo na kolekciio jesen-zima.

IVANČNA GORICA - “Več kot eno leto so trajali naporni dogovori z 
lastniki zemljišč nekaj manj kot 12 ha in zdaj so lastniki te zemlje 
občine. Računamo, da bodo dela na prostorskih aktih zaključena do 
septembra, pred javno razpravo v krajevnih sredinah pa moramo s 
prizadetimi krajevnimi skupnostmi (KS) sprejeti dogovor o ekološki 
renti. Pogajalska izhodišča bodo posredovana čimprej,” je glede pote
ka gradnje nove medobčinske komunalne deponije v Špaji dolini zago
tovil direktor JKP Grosuplje Janez Skarlovnik. Prav to obljubo 
so ivanški svetniki želeli slišati iz njegovih ust, preden so sprejeli 
osnutek ureditvenega načrta novega odlagališča odpadkov. 

Predstavd ga je Dušan Granda gal še pogoje izrabe območja,

GOLJEVA PLAKETA MoPZ KUD-u EMIL ADAMIČ MOKRONOG IN 
LUCIJANU REŠČIČU - Letošnje spominske Golieve dneve je Zveza kul
turnih društev Trebnje pričela pretekli četrtek z revijo desetih otroških in 
mladinskih pevskih zborov, v soboto pa je bila v trebanjskem kulturnem 
domu še revija osmih odraslih pevskih zborov. Ob tej priložnosti je trebanj
ski župan Lojze Metelko izročil Golievo plaketo ilustratorju Lucijanu 
Reščiču (na posnetku) in moškemu pevskemu zboru KUD Emil Adamič 
iz Mokronoga (na posnetku v ozadju), ki ga vodi Stane Peček. Reviji ob 
lil. rojstnem dnevu pesnika Pavla Golie je lepo povezovala Zvonka 
Falkner, strokovno pa je reviji spremljal prof. Vladimir Brlek. (Foto: P. P.)

iz podjetja Topos, d.o.o., iz Dole
njskih Toplic, ki gaje tudi izdela
lo. Območje ureditvenega načrta 
obsega dva kraka zgornjega dela 
Špaje doline in leži ob regionalni 
cesti R331 Grosuplje - Višnja 
Gora, na meji med grosupeljsko 
in ivanško občino. Celotna površi
na bo z ureditvami v skupno 
720.725 kubičnih metrih bruto 
volumnu omogočala odlaganje 
komunalnih odpadkov z območij 
občin Grosuplje, Ivančna Gorica 
in Dobrepolje predvidoma za 
dobo 25 let. “Zmanjša se ob 
morebitnem sortiranju odpad
kov,” je povedal Granda ter razla-

KNJIZNICA BOGATEJŠA 
ZA VEČ KOT 500 KNJIG

LITIJA - Sredi prejšnjega ted
na je v litijsko matično knjižnico 
dr. Slavka Gruma domačin Jane
za Mehle prinesel preko 500 knjig 
iz zbirk njegovih prednikov, nekaj 
pa je bilo tudi njegovih. Nekatere 
izmed njih so celo v nemščini. 
Najstarejša knjiga je Finžgarjeva 
povest Študent naj bo iz leta 1915. 
G. Mehle je povedal, da se je za 
to odločil, ker je prepričan, da so 
knjige namenjene bralcu, ne pa 
da se na njih nabira prah.

K. ŠUŠTERŠIČ

zajem zalednih meteornih in 
izcednih vod itd. Do izgradnje či
stilne naprave na deponiji - grad
nja odlagališča bo potekala v šti
rih fazah - se morajo izcedne vode 
redno odvažati na čiščenje na cen-

O UREDITVENEM NAČRTU - 
Dušan Granda (desno) je podrob
neje razložil, kakšna bo nova ko
munalna deponija v Spaji dolini. 
(Foto: L. M.)

tralno grosupeljsko čistilno na
pravo.

Svetniki so osnutek sicer spre
jeli, vendar so imeli veliko pri
pomb, ker kljub dogovorom še 
vedno niso stekli pogovori o 
odškodnini med krajevnimi skup- 
nostimi, občinami in JKP Grosup
lje. “Bojim se, da bo šel postopek 
naprej in se bo ustvaril vtis, da je 
vse v redu tudi mimo tega dogo
vora,” je dejal Milan Jevnikar in 
tudi Jože Mestnik je dodal, da bi 
bilo v tem času že nujno začeti te 
pogovore. Skarlovnik je obljubil, 
da bodo to storili pred javno raz
pravo predvidoma v začetku ma
ja, kajti ves april je omenjeni os
nutek javno razgrnjen. Zavlačeva
ti pa se ne sme, ker je problem 
odlaganja na smetišču Stehan že 
velik, “in da smeti ne bodo ostale 
na naših dvoriščih,” je dodal 
župan Jernej Lampret.

L. MURN

ŠTIRIKRAT BRON
MIRNA - Tekmovalci mirnskega 

badmintonskega kluba Tom so na 
državnem prvenstvu za igralce do 
17. leta v Lendavi osvojili štriri bro
naste medalje. Najbolj pričakovano 
je bilo odličje Žige Strmoleta, ki je 
v polfinalu izgubil dvoboj s kasnej
šim zmagovalcem Miho Poharjem, 
mlajšim bratom najboljšega sloven
skega badmintonista Andreja Po
harja. Žiga je osvojil bron tudi v igri 
moških parov skupaj z Urošem 
Skerbišem. V polfinalu je dvakrat 
igrala tudi 12-letna Urška Silvester, 
ki se je imenitno upirala pet let 
starejšim tekmicam tako med posa
meznicami kot tudi skupaj z eno 
leto mlajšo sestro Špelo v igri žen
skih parov.

ŠENTJANŠKI VINOGRADNIKI PRINESLI 60 VZORCEV VIN LET
NIKA 1997 - Na prvo ocenjevanje vin v novoustanovljenem Društvu vi
nogradnikov Šentjanž so prinesli na degustacijo kar 60 vzorcev. Predsed
nik Zvone Livk se je posebej zahvalil predsedniku ocenjevalne komisije 
Zdravku Mastnaku, Jožetu Peternelu, Radu Umeku, šentjanškim gasilcem 
za prostore za degustacijo, gostilni Repovž pa za sponzorstvo. Med 32 be
limi mešanimi vini je zmagal s 16,3 točke Andrej Repše (Brinje) - na sliki, 
2. je bil Milan Jevševar -16,26 (Šentjanž), 3. Tone Strnad -16,23 (Budna 
vas); pri cvičkih se je najbolje odrezala Cvetka Jazbec s 15,54 točk (Šen
tjanž), 2. je bil Stane Repovž - 15,41 (Šentjanž), 3. Jože Skoporc - 15,37 
(Koludrje). Absolutno najvišjo oceno - 17,61 točke je prejel sortni kemer 
Slavka Jazbeca, pri rdečem mešanem vinu je dobilo najboljšo oceno vino 
Ivana Strnada s Kala (15,33 točke), pri sortnem rdečem - žametni črnini 
pa pridelek Staneta Baleta -15,06. Srečanja se je udeležil tudi častni član 
društva, odlični športnik na vozičku - Miro Lebar. (Foto: P. Perc)

TREBNJE - “V času, ko zaključujemo triletno delovanje upravnih 
enot na lokalni ravni, lahko ocenimo, daje bilo uspešno predvsem na 
področju zagotovitve stabilnosti, strokovnega upravnega dela in za
konitosti, zadovoljivega sodelovanja z lokalno samoupravo ter spremi
njanja organizacijske kulture dela. Državna uprava postaja dejavnik 
in spodbujevalec razvoja v lokalnem okolju,” je poudaril načelnik 
Upravne enote IVebpje Milan Rman.

Gasilski pozivniki dostikrat gluhi
Z občnega zbora Gasilske zveze Sevnica - Zapoznelo alarmiranje po novem

TRNOVEC - Gasilci so in bodo ostali nestrankarska organizacija, 
to pa še ne pomeni, da kot volilci ne bi smeli podpirati tistih ljudi, ki 
imajo posluh za lokalno samoupravo, posebej še za delo gasilcev. V tej 
luči so izzvenele nekatere razprave, zlasti gostov iz hrastniške in 
radeške gasilske zveze, na zadnjem občnem zboru Gasilske zveze (GZ)
Sevnica, kije potekal v lepo urejenem novem domu PGD TVnovec.

“Izbrisali” bodo kar 45 društev!
Upravna enota TVebnje ni dobila pravočasno njihovih zahtevkov za uskladitev temeljenih aktov z 

novim zakonom o društvih - Za polovico manj sprememb namembnosti kmetijskih zemljišč

novega zakona o kmetijskih zem
ljiščih in spremenjenega zakona o 
graditvi objektov lani kar za 
polovico zmanjšalo število odločb 
o odmeri odškodnine zaradi spre
membe namembnosti kmetijskih 
zemljišč. Izdali so 43 enotnih 
dovoljenj za gradnjo, ki nadome
ščajo gradbeno in lokacijsko 
dovoljenje, priporočajo pa jih 
predvsem investitorjem za manj 
zahtevne gradnje, saj s tem dovo
ljenjem pridobijo čas. Zelo po
membno za obrtnike trebanjske 
obrtne cone je, da so dobili začas
no uporabno dovoljenje za začas
ni priključek iz obrtne cone na 
regionalno cesto, nova zakonoda
ja pa je omogočila, da so na tej 
podlagi izdali tudi uporabno 
dovoljenje za infrastrukturo, kar 
je bil pereč problem zadnjega 
obodbja. Oddelek za okolje in 
prostor pa si še vedno prizadeva, 
da bi dokončno odpravil vse 
zaostanke.

P. P.

Na novinarski konferenci so 
načelnika dopolnili še sodelavci, 
zadoleženi za posamezna področ
ja, in sicer Ivica Bandelj, Vida 
Sušterčič in Zvone Prcskar. Ne
dvomno je računalniško oprem
ljanje in informatizacija upravnih 
enot, tudi trebanjske, ena najvid-

“Zavedamo se, da tudi najbolj
ša oprema nič ne pomeni, če ma
njka usposobljenih gasilcev,” je 
poudaril predsednik GZ Sevnica 
Branko Derstvenšek. Gasilci so 
prihodke načrtovali zelo skrom
no, v to so bili naposled prisilje
ni, saj je GZ lani pridobila le
20.539.000 tolarjev, to pa je 6 od
stotkov manj kot leto poprej! Še 
največ denarja so dobili iz občin
skega proračuna, moteče pa je, da 
država že kar kronično zamuja z 
nakazovanjem sredstev od tehnič
nih premij požarnega zavarovanja 
na občino.

V 15 PGD z več kot 2000 člani 
so tudi lani veliko pozornost po
svetili strokovni vzgoji in izobra
ževanju. Tečaje za naziv gasilcec 
L stopnje, ki so potekali po dru
štvih, je obiskovalo 76 slušateljv. 
Testiranja gasilskih sodnikov seje 
udeležilo 23 sodnikov, testiranja 
nižjih gasilskih častnikov pa 42,21 
gasilcev se je naučilo rokovanja z 
opremo za radijske zveze. Tečaj in

izpit za naziv višjega gasilskega 
častnika pa so uspešno opravili 
Boris Koteski iz Loke ter Vlado 
Mešiček in Jože Žvar z Blance.

V skladu z republiškimi navo
dili so sevniški gasilci že predlani 
prešli na nov sistem radijskih zvez 
ŽARE in na sistem pozivanja pre-

Zvone Košmerl, novi predsednik 
Gasilske zveze Sevnica

ko pozivnikov. Da za delo v tem 
novem radijskem sistemu še ved
no niso dovolj opremljeni, sta 
ugotovila predsednik GZ Sevnica 
Branko Derstvenšek in poveljnik 
te zveze Milan Kajič, prav tako pa 
so marsikje pozivniki še “gluhi”, 
zato je reakcijski čas gasilcev celo 
daljši kot poprej. To pa je v na-- 
sprotju s tistim, kar zatrjujejo 
pristojni z ministrstva za obram
bo oz. z Uprave za zaščito in 
reševanje.

Lani so gasilci v sevniški občini 
opravili skupaj 71 intervencij, kar

* Na občnem zboru st) doseda
njemu predsedniku zveze odvet
niku Branku Derstvenšku izročili 
priložnostno darilo. Za novega 
predsednika GZ Sevnica so izvo
lili Zvoneta Košmcrla, dr. vet., 
novi podpredsednik je Branko 
Derstvenšek, poveljnik pa spet 
Milan Kajič.

je 18 več kot leta 1996. Med 
drugim je z(a)gorelo 10 stanova- 
vanjskih hiš in 6 gospodarskih 
poslopij. Gasilci so opravili še 10 
intervencij ob prometnih nesre
čah, osemkrat so zapirali vodo ob 
izlitju itd. p p

nejših sprememb glede na prejš
njo ureditev državne uprave. Z 
izobraževanjem vseh delavcev 
skušajo povečati odzivnost do 
strank in kakovost tega “servisa” 
za različne potrebe državljanov. 
Oddelek za upravne notranje 
zadeve je lani reševal 12.226 
zadev na prvi stopnji, od tega ve
liko večino na zahtevo strank in le 
712 po uradni dolžnosti! Rešil je 
12.066 zadev. 160 pa jih bo skušal 
rešiti letos. Vzrok za nerešene 
zadeve so pomanjkljive vloge 
strank in zapleteno vročanje spi
sov. Kot zanimivost naj omenimo, 
da je lani z novim zakonom o 
društvih uskladilo svoj temeljni 
akt 71 društev, 23 zahtevkov je 
ostalo nerešenih, kar 45 društev 
pa ni vložilo zahteve za uskladitev 
temeljnega akta, zato bodo zanje 
izdali odločbe o izbrisu društva iz 
registra.

Oddelek za okolje in prostor 
ugotavlja, da se je po uveljavitvi

ZAPLESALI
FOLKLORISTI

IVANČNA GORICA - Na med
občinskem srečanju folklornih sku
pin, ki ga je pripravila ZKD občin 
Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna 
Gorica, je v ivanškem kulturnem 
domu nastopilo šest folklornih sku
pin: dve z Račne, tri iz Šentvida pri 
Stični in ena iz Zagradca.

TITANIK PRESTAVLJEN
Kino Trebnje obvešča, da je film 

Titanik zaradi podaljšanja predva
janja v Ljubljani prestavljen za štiri
najst dni. Film bo v trebanjskem 
kinu na sporedu od petka, L maja, 
do torka, 5. maja. Vse tiste, ki ste 
kupili vstopnice v predprodaji, 
obveščamo, da vstopnice veljajo za 
prestavljene termine ali pa jim bla
gajna kina povrne denar. Prosimo 
za razumevanje.

DAN ŠOLE V ŠENTRUPERTU - 
Ravnatelj osnovne šole dr. Pavla 
Lunačka prof. Jože Zupan (prvi z 
desne) je ob dnevu šentruperške 
šote, ki se je pred 15 leti poimeno
vala po humanistu, srčnem človeku 
in odličnem zdravniku, z izbranimi 
besedami spregovoril o dr. Lunačku 
ter gostih, njegovih dveh sinovih in 
soprogi. Z akademskim slikarjem 
Dušanom Mucem pa je učencem 
lepo predstavil njegovo avtorsko 
slikanico ter druge umetnine, ki so 
jih šoli darovali številni slovenski 
umetniki. (Foto: P. P)

SEKIRE V ROKE! - Občine 
Ivančna Gorica, Grosuplje in Do-1 
brepolje so vendarle postale last
nice zemljišč za novo medobčin
sko komunalno deponijo, kar 
pomeni, daje s prejšnjimi trinaj-! 
stimi lastniki gozda dogovor us
pel. Odkupna cena kvadratnega 
metra je 9,20 nemške marke, kar 
so svetniki sicer sprejeli, toda s! 
pripombami, da bodo smeti mno
go predrage. Pa vendarle je bila 
ta cena postavljena za gozd, poln 
dreves, ne pa za poseko. Ravno to | 
pa seje na presenečenje mnogi!) 
v letošnji lepi, suhi in topli zimi 
zgodilo - kmetje so vzeli sekire v 
roke in les lepo posekali. Toda 
cena zemljišča se zato ni znižala. 
“Načelno smo se sicer dogovarja
li, vendar ni nihče pričakoval, da 
se bo to zgodilo tako hitro,” jo 
dejal Skarlovnik na vprašanja 
svetnikov. Kaj bi se prepirali, kdo 
je kriv - kriva je prelepa zima, si
cer bi jo kmetje preživjali na top
li krušni peči in ne v gozdu!

DOBRA VOLJA JE NAJ- 
BOLJA - Čeprav je bil odziv 
ribičev na celodnevni lov na Krki 
bolj slab, kar bi skorajda vsakega j 
organizatorja spravilo v slabo vo- [ 
ljo, pa Avgusta Likovnika ni. Prav J 
sam je v največji meri poskrbel, 
da je vse potekalo, kot je treba: 
ocenjevanje rib, podelitev nagrad 
in na koncu celo ribiški ples v 
družbenem centru. Prav korajžno 
je zaplesal in obiskovalci so poča
si začeli prihajati. Ne motijo se 
tisti, ki pravijo, da drži turizem na 
Krki gor prav on.

Trebanjske iveri
DIKTATURA? - Na ponedelj

kovi javni tribuni trebanjske 
Združene liste socialnih demo
kratov s predsednikom ZLSD 
Borutom Pahorjem v Uebnjem je 
Nace Škoda st. nekajkrat poskr
bel, da so se zbrani v kulturnem 
domu lahko bolj ali manj iz srca 
nasmejali. Škoda je oporekal 
pomladnikom in pač tistim, ki 
danes govoričijo o nekdanji t.i. 
komunistični diktaturi pri nas, in 
vprašal, kakšna diktatura pa je 
bilo tisto, ko so njega kot 7 dni 
starega dojenčka odnesli h krstu 
v cerkev. Škoda ni povedal, ali 
ima kakšne posledice od nama
kanja v hladno vodo, ne ve se po 
čigavem diktatu, njegovih staršev 
ali kar Vatikana...

KAMERA ODKRIVA - Trebanj
ski svetnik Božo Kravcar (SLŠ) 
se je ob odprtju restavracije Vila 
Raka na Gorenjih Ponikvah 
znašel takole obkrožen kar z dve
ma župnikoma: trebanjskim 
Janezom Celarjem (na desni) in 
Ivanom Jagodicem iz Velikega 
Gabra. Po izrazu Kravcarjevega 
obraza sodeč, je prebrisani Božo 
na prvega aprila dan razmišljal, 
ali bi pri dušnih pastirjih dobil 
odpustke, če bi ju uspel dobro 
naplahtati še na kakšen drug 
dan...

Sevniški paberki
MISLECI - MSK je kratica za 

mladinsko sekcijo Krmelj, ki ji 
predseduje Jure Logar; pretanjen 
posluh za kulturo imajo Iztok 
Kos, Damjan Kolovrat, Matjaž 
T isu ter Sebastian Hočevar in 
Dušan Jaklič, slednja se ogreva
ta še za šport. Našteti Misleci svo
bodnega Krmelja, kot se pred- 
stavljao v 2. številki neodvisne re
vije Čaitng, grafično bolj skrom
ne, po vsebini pa zanimive in du
hovite, so “krivci” kar za 21 pred
vsem kulturnih prireditev, ki so 
Krmelj zdramile iz. dolgoletnega 
spanja. Da se mladi krmeljski 
misleci le ne bi prehitro utrudili 
ali obupali.

PASIJON - Nedeljska premier
na uprizoritev Razborskih pasi
jonskih iger je zlasti zaradi zvoč
nih efektov, ki so prihajali iz 
močnega ozvočenja v farni cerkvi 
Janeza Krstnika na Razborju, 
pokazala, kako lahko ustrezno 
izbrana in ob pravem času pred
vajana glasba pripomore, da 
človek globlje podoživi gledališko 
sliko kot če bi uporabili mnogo 
besed. Le otroci so bili malo 
preplašeni, da so si zatiskali 
ušesa, bolj priletni pa so se malce 
zbali, da ne bi z dotrajane stehe 
cerkve zaradi vibracije skenkljal 
kak strešnik...
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Krške novice
KRIŽIŠČE - V Krškem se 

Pogovarjajo o preureditvi cest
nega križišča na Vidmu pri tr
govini, ki jo množično poznajo 
pod imenom Podmornica. Mno
žica besed o tem križanju cest 
je več kot razumljiva, saj je 
obravnavana prometna točka z 
gostim prometom zelo nepri
jetna zadeva. Ker so o nujnosti 
rekonstrukcije tega križišča 
govorili že v času, ko je bil v 
krškem izvršnem svetu pred
sednik Franc Černelič - po
datek navajamo zgolj za ča
sovno orientacijo - ter že prej in 
pozneje, si Krčani belijo glavo, 
kako bi si Krško ravno v seda
njih kriznih časih lahko privo
ščilo omenjeno cestno. Neka
teri so prepričani, da bo dobilo 
denar iz kupčka, zbranega za 
nakup in prevoz uparjalnikov. 
Mnogi, ki ne verjamejo v tako 
srečo, pa so prepričani, da so 
najnovejše govorice o rekon
strukciji križišča pri Podmorni
ci samo predvolilno obljublja
nje.

NOSILCI FUNKCIJ - Tako 
kot v brežiški občini tudi v krški 
živijo nosilci, nekakšni zbiralci 
javnih funkcij. Težje ko je bre
me javnih funkcij, ki si ga na
prtijo s pridobivanjem novih in 
novih najodgovornejših zadol
žitev, bolj pokonci hodijo.

POŠTA - Znano je, da imajo 
na Raki pošto in da domačini 
vedo, kje jo najdejo. Manj se ve, 
kako bo z raško pošto v prihod
nje. Dejstvo je, da se je zaradi 
nje vnela pravcata lokalna voj
na, ki je za raške razmere vsaj 
tako huda, kot je bila bitka za 
sedež Pošte Slovenije med 
Ljubljano in Mariborom. O izi
dih bomo še poročali; upati je, 
da ne na straneh, rezerviranih 
za črno kroniko.

Novo v Brežicah
PILOTSKI PROJEKT PILO

TOM! - V ponedeljek so sloves
no izročili naključno izbrani 
dobitnici prvo kartico zdravstve
nega zavarovanja. Kot je že dol
go znano, bodo kartice začeli de
liti v Posavju, ker je tukajšnjih 
Potrpežljivih ljudi najmanj škoda 
za različne poizkuse, kakršen je 
bil npr. postavitev nuklearke. 
Kartice bodo najprej dobili ljud
je v sevniški občini, nato tisti v 
krški in šele nazadnje v brežiški. 
Kot smo izvedeli neuradno, v 
občini Brežice že pripravljajo 
uradni protest proti tako krivič
nemu vrstnemu redu. Nekdo je 
menda izustil takole utemeljitev: 
“Ker je zadeva z novo kartico 
predstavljena v javnosti kot pi
lotski projekt, bi kartice morali 
najprej deliti v brežiški občini. 
Tbkaj namreč živi največ pilotov. 
(Seveda tudi tistih iz nekdanje 
JLA.)

S PARKIRNINO NE BO NIČ
- Pred meseci je brežiški občinski 
svet dodelil brežiškemu invalid
skemu društvu koncesijo za pobi
ranje parkirnine v mestu. Od 
takrat se ni razen tega sklepa 
zgodilo nič in se tudi ne bo. In
validi so namreč kmalu spoznali, 
da občina v sklep ni vgradila in
strumenta, s katerim bi se dalo 
parkirnina tudi izterjati. Postavi
tev predlaganih zapornic pa tudi 
ne sodi v mestno jedro z živahnim 
prometom. Parkiranje je v tem 
mestu torej še brezplačno, pred
nost pa imajo še vedno trgovci, 
medtem ko se morajo kupci sami 
znajti. Za zgled si lahko vzamejo 
delavce občinske uprave, ki par
kirajo kar na pločniku nasproti 
občine.

brežiSkc 
porodnišnice

V času od 6. do 30. marca so 
v brežiški porodnišnici rodile: 
Frančiška Senica iz Okroglic - 
Natalijo, Tatjana Unetič iz 
Gorice - Janjo, Klavdija Unetič 
iz Bušeče vasi - Klemna, Anita 
Brumen iz Brežic,- Natalijo, 
Vida Ambrožič iz Župeče vasi
- Marka, Ana Žarn iz Velike 
Vasi - Aleksandra, Danica Vid
mar iz Dolenje vasi - Anjo, Sa
bina Ratajc iz Selc - Aljano, 
Anica Goričanec iz Obrežja - 
Denisa, Liljana Hudorovic iz 
Gorice - Zdravka, Frančiška 
Lipej iz Glogovega Broda - 
Katjo, Jasna Drenovec iz Mrč- 
nih sel - Andraža, Helena Ger- 
jevič iz Šentlenarta - Vida, 
Marjana Ulčnik s Trebeža - 
Lariso, Darja Dobrovnik s Se
novega - Matejo.

Čestitamo!

MM i z M A Š I H O B Č I M
NIKA OB ZLATO

KRŠKO - Z velikonočnim med
narodnim plavalnim mitingom se je 
v Celju končala sezona tekmovanj v 
kratkih bazenih. Med 417 plavalci iz 
Slovenije in Hrvaške je nastopilo 
tudi 25 članov krškega Celulozarja. 
Najbolj se je izkazala Sara Hojski, ki 
je osvojila srebro na 50 m kravl in 
100 m mešano, na 50 m delfina pa 
je drugo mesto izgubila, ker so jo 
zaradi napake sodniki izločili. Jaro
slav Kovačič je presenetil s tretjim 
mestom na 100 m hrbtno. Nika 
Jevnik je sicer zmagala na 100 m 
delfin in osvojila tretje mesto na 200 
m mešano, a so ji uvrstitve poničili 
zaradi napake prištartu, tolaži pa jo 
srebro na 100 m kravl. Nina Andri- 
jaševič je osvojila dve četrti, eno 
peto in eno sedmo mesto. (B. B.)

NOVA SEKCIJA
KRŠKO - Danes popoldne bodo 

v Posavju ustanovili regijsko sekci
jo podjetij, ki se ukvarjajo z računo
vodskimi, knjigovodskimi in revizij
skimi storitvami ter z davčnim 
svetovanjem. Sekcija bo delovala v 
oviru posebnega združenja pri Gos
podarski zbornici Slovenije.

TISTI NAD OBČINO
BREŽICE - Pogovori o lem, ali 

bodo dijaki nove srednje ekonom
ske šole v Brežicah hodili v hišo 
učenosti in iz nje po varnih poteh, 
so v Brežicah že nekaj časa vroča 
tema. Žal se za te brežiške vroče 
pogovore bolj malo menijo ljubl
janske ugledne hiše, ki morajo dati 
dovoljenje in denar za gradnjo var
nih poti v Brežicah. Tako občina 
načrtuje z dobrim upanjem in hu
manim namenom, pošilja dopise v 
Ljubljano, v prestolnici pa se ji sko
raj rogajo. Menda se ne bo izkaza
lo za resnico, kar mislijo nekateri, 
namreč, da več ko se brežiških 
finančnih hiš in finančnikov premi
ka v Ljubljano, manj denarja 
prispe iz prestolnice v Brežice.

MOST IN NIČESAR 

POD NJIM

BREŽICE - Večina ljudi, ki se 
vsakodnevno vozi po cesti med 
Brežicami in Dobovo, preklinja 
občino in državo, ker nevarni pre
ozki most v naselju Trnje, ki je že 
terjal človeško življenje, še vedno ni 
doživel razširitve, medtem ko so 
samo vozišče obnovili lani. Med 
ljudmi se sliši, da je lokalno prebi
valstvo prvo priložnost za pri
dobitev novega mostu zamudilo 
med zadnjo vojno, ko se nihče ni 
spomnil, da bi pod most nastavil 
nekaj dinamita. Za letos država 
menda vendarle načrtuje gradnjo 
novega mostu, ki pa v tem času 
pravzaprav sploh ni več potreben, 
saj zaradi zadnjih sprememb bliž
njih vodotokov pod mostom ne teče 
več nobena voda in bi bilo verjetno 
ceneje, ko bi sedanji most enostav
no porušili, jarek pod njim pa zasi
pali.

Podobe rožic, 
Brežic 

in podeželja
Fotograf Oskar Gerjevič

BREŽICE - Takoj ko je 
Oskar Gerjevič v Termah 
Čatež pospravil fotografije z 
razstave Rožice z domačega 
vrta, je dal na ogled prav tam 
svoje druge fotografije, kijih 
je že pred dvema letoma 
nanizal pod skupni naslov 
Podobe Brežic. Podobe Bre
žic so tako na voljo v čateških 
toplicah že drugič v zadnjih 
dveh letih.

Glede prvoomenjene raz
stave je mogoče za koga čud
no, daje fotografsko gradivo 
zanjo prispeval možakar, 
plečat in visoke rasti. Vendar 
v Gerjevičevem primeru to ni 
nenavadno. “Že od mladosti 
sem imel rad rože. Tako sem 
tudi v zadnjem času posebej 
pozorno gledal cvetje. Ko 
sem včasih odložil iglo in 
ustavil šivalni stroj, sem se s 
fotografskim aparatom spre
hodil po domačem vrtu. Tako 
je nastalo kar precej foto
grafij o rožah; nekaj teh 
izdelkov je bilo na ogled tudi 
na tisti razstavi v Termah 
Čatež,” pojasnjuje Gerjevič, 
eden od brežiških fotografov.

Ime rože je bilo za razsta
vo pomembno ali pa tudi ne. 
Amaterski fotograf je nam
reč na celuloidni trak ujeto 
cvetje posrečeno poimenoval 
po svoje.

Gerjevičevo fotografsko 
oko se je že osredotočilo na 
kmečke motive v brežiški

• Oskar Gerjevič bo v krat
kem sodeloval na mednarod
ni razstavi Zagreb ’98.

okolici. Serija slik o nekako 
minevajočem pravljičnem 
svetu vasi je domala že goto
va. Ti Gerjevičevi fotografski 
sprehodi po nemestnem oko
lju so za Gerjeviča razum
ljivi, saj ima korenine na 
podeželju. L M

Dvajsetina dovolj za plat zvona
Tildi v Posavju poznajo nasilniško vedenje osnovnošolcev ■ Učenci in starši zavračajo 

ponujeno roko - Ko odpove vse drugo, naj bi delali red varnostniki in policija
KRŠKO - Ob tem, da stolpce evropskih in svetovnih medijev vsaj 

občasno napolnijo poročila o nisilniškem vedenju japonskih najstni
kov, grozečih pohodih vse številčnejših militantnih desničarskih skupin 
v Nemčiji in podobnih pretresljivih dogodkih, je zaskrbljujoč tudi 
porast nasilja v Sloveniji. Šole že dalj časa bijejo plat zvona zaradi 
nasilniškega vedenja učencev. Nasilje otrok v osnovnih šolah je znan 
pojav tudi v Posavju.

Na sestanku, ki so ga pred 
časom na to temo sklicali v OŠ 
Jurija Dalmatina v Krškem, so se 
strinjali, da na osnovnih šolah v 
Posavju največ 5 odst. otrok po
vzroča hujše prekrške. Vendar že 
ta dvajsetina moti pouk in doga
janje. Omenjeni učenci odklanja
jo stike in sodelovanje z učitelji in 
učenci in se ne vključujejo v de
javnosti, ki jim jih ponujajo šole in 
socialna služba. Težava je toliko 
večja, ker si mnogi starši zatiska
jo oči pred mladostnikovim po
četjem in mašijo ušesa, ko jim šole 
poročajo o izrazito neprilagoje
nem vedenju njihovih otrok. Uči
telji, policija in socialna služba 
ugotavljajo, da pogosto starši 
nočejo sprijazniti z resnico, da je 
njihov potomec zagrešil prekršek. 
Mnogim očetom in materam pa 
se zdi sprejemljivo, da njihov 
otrok v svojih letih kadi in uživa 
alkohol.

Zlasti velike šole so, sodeč po 
tonu in vsebini razprav na ome
njenem sestanku, upravičeno v 
skrbeh za svoje in premoženje

NEZANESLJIVA
OBLAST

BREŽICE - V šoli so nas učili, 
da je treba oblast spoštovati, ker se 
trudi, da bi bilo ljudstvu dobro. To 
naj bi veljalo za vse oblastnike od 
državnih do občinskih. Mar res? O 
zanesljivosti občinske oblasti sta 
zelo zgovorna naslednja stavka 
brežiškega svetnika Staneta Ilca, 
izgovorjena na zadnji seji občinske
ga sveta Brežice: “Na sklepe občin
skega sveta se ni preveč zanašati. 
Danes sklenemu tako, jutri drugače 
in prihodnjič spet drugače. ” In naj 
ob tem ljudje upoštevajo, česar so 
jih o oblasti učili v šoli?

Oskar Gerjevič

“Zavod so potrebovali za službo”
Brežiški občinski svetniki ugriznili v kislo jabolko športa v občini - Športna zveza še 

naprej brez nekdanje vloge - Načelna podpora gradnji sodobne atletske steze

BREŽICE - Ob koncu ponedeljkovega nadaljevanja prekinjene 38. 
seje brežiškega občinskega sveta sta bili na vrsti najbolj vroči temi, ko 
so se svetniki spopadli s problemi brežiškega športa. Pri tem so raz
pravljali med drugim o poročilih oddelka za družbene dejavnosti, 
Zavoda za šport in Športne zveze Brežice.

Vendar je bilo kaj malo govora 
o vsebini, številu in dosežkih 
brežiških športnikov. Svetnike je 
bolj.zanimalo, če so in zakaj so 
razprtije med športniki in ali je 
predlani ustanovljeni Zavod za 
šport uresničil svoje poslanstvo.
Mihael Škrlec (ZLSD) je namreč 
izrazil pomislek, da je Zavod 
najdražja možna rešitev za občin
ski šport in da je bil ustanovljen 
zgolj zato, da je dobil njegov se
danji direktor Ciril Kolešnik 
službo. Temu so nekateri takoj 
nasprotovali. Tako je predsednik 
sveta za šport Polde Rovan dejal,
da občina potrebuje tako Zavod zu, je udom m iiumijiioiu pui. 
za šport kot Športno zvezo. Pred- livnih glasov. Zaradi tega ostaja v 
sednik slednje Tibor Palfi pa je Brežicah sedanje stanje in veliko 
poudaril, da interesi Zavoda in število nezadovoljnih. Toda vpra- 
Sportne zveze niso enaki in da je šanje je, ali bi bilo ob sprejetju 
v zadnjih dveh letih vloga slednje katerega koli od predlogov kaj 
močno zapostavljena. Oškodovan drugače.

da je tudi njen sekretar, ki po 
novem, odkar je podrejen direk
torju Zavoda, prejema za 15 odst. 
nižjo plačo. Svetnikom je predla
gal, naj Športni zvezi vrnejo ne
kdanjo vlogo, ko je odločala o 
razdelitvi “športnega” denarja 
med posamezna društva. Izrazil je 
resen dvom o uspešnosti in do
bronamernosti sedanje kadrovske 
zasedbe vodstva Zavoda za šport.

Ko sp se po koncu razprave 
morali svetniki, nemalo zmedeni 
spričo debate, odločati o dveh 
predlogih glede nekaterih razme-

Kopico besed so uporabili tudi 
v razpravi, kako posodobiti stadi
on v Brežicah, da bodo tukajšnji 
atleti dobili možnosti, ki bodo vsaj 
malo primerljive z njihovimi 
dosežki. Ravno atleti so namreč 
daleč najuspešnejši športni kolek
tiv v občini, kar so jim sicer pri
znavali vsi govorci na seji sveta. 
Vsemu navkljub se je močno za
tikalo, ko je šlo za denar, po
treben za gradnjo nove, sodobne 
atletske steze. Jasno je, da tolikš
nega denarja občina sama ne pre
more. Resnica je tudi, da se atleti 
za izpolnitev svoje večletne želje

učencev. Ali mladostniškemu 
izživljanju lahko naredi konec 
strožji dežurni učitelj? Ali je po
trebno iskati odgovore na vsa 
odprta vprašanja o osnovnošol
skem nasilju v smeri drugačnih 
pravilnikov o pravicah in dolžno
stih učencev? Železna disciplina, 
nelomljiva vrata in ključ niso 
pravi načini za znosno bivanje v 
šoli, za kar je lep dokaz, denimo, 
artiška osnovna šola, kjer se 
upravičeno pohvalijo, da so “šola 
brez ključa”. Toda kako se lotiti 
zadev tam, kjer so se spoštljivi 
odnosi med učenci ter učencev z 
učitelji sprevrgli v nekaj povsem 
drugega? Kaj lahko naredi šola, 
ko sumi, da učenci uživajo celo 
mamila?

Ali bo Posavje ostalo slovenska

bela lisa, kjer bodo osnovne šole 
shajale brez varnostnikov? Očitno 
si nihče več ne dela utvar v tem 
pogledu, saj so na omenjenem 
krškem sestanku med predloge za 
manj nasilja v osnovnih šolah 
uvrstili tudi zaposlitev človeka za 
varovanje v šolah ob kritičnih 
urah in v kritičnih mesecih.

Predlagali so med drugim tudi 
predavanja in pogovore za starše 
ter boljšo organizacijo pouka za 
osmošolce v zadnjem tednu pou
ka, kar naj bi bila naloga mini
strstva za šolstvo in šport. Na to 
ministrstvo so naslovili tudi pobu
do za več denarja za organiziranje 
prostočasnih dejavnosti najstni
kov. Ob tem udeleženci sestanka 
pričakujejo od ustreznih organov 
nadzor, ali trgovci in gostinci 
spoštujejo prepoved prodaje ciga
ret in alkoholnih pijač mladolet
nikom. Ne nazadnje naj bi razra
ščanje nasilja osnovnošolcev ome
jili tudi s poostrenim policijskim 
nadzorom zbirališč mladih.

L. M.

• Na koncu seje so svetniki nače
loma le podprli gradnjo 400- 
metrske atletske steze s sodobno 

preuiogin gieoe neKaierin raziuc- prevleko. O denarju za to, se bodo 
rij med Zavodom in Športno zve- pogovarjali ob razpravi o letoš- 

m ip nhakrat zmanjkalo noži- niem občinskem Droračunu.

Zdravstvena 
kartica je 

začela pohod
Prvo izročili v ponedeljek 
- Stodnevno preizkušanje

BREŽICE - V Splošni 
bolnišnici Brežice so v pone
deljek izročili prvo kartico 
zdravstvenega zavarovanja in 
s tem seje začelo 100-dnevno 
obdobje preizkušanja kar
tice. Od junija do avgusta 
bodo ocenili delovanje tega 
elektronskega dokumenta v 
praksi, jeseni pa naj bi se na 
podlagi spoznanj iz preizkus
nega obdobja začeli priprav
ljati na postopno uvedbo kar
tice v celi državi. Slovenija je 
druga evropska država, ki 
uvaja zdravstveno kartico po 
vsej državi.

Ždravstvene kartice bodo 
najprej dobili zavarovanci v 
sevniški občini, za temi tisti iz 
krške in ob koncu aprila za
varovanci iz brežiške. Po 
pošti bodo dobili tudi izpis 
podatkov, ki so v čipu kar
tice. Morebitne napake bodo 
sporočili na Zavod za zdrav
stveno zavarovanje, ki bo 
navedena v priloženi knjižici 
informacij. V ponedeljek so 
začeli pošiljati tudi profe
sionalne kartice zdravnikom, 
medicinskim sestram in dru- 
gim.

Generalni direktor Zavo
da za zdravstveno zavarova
nje Slovenije Franc Košir je 
v ponedeljek označil uvaja
nje zdravstvene kartice kot

PRVA ZDRAVSWENA KAR
TICA - Kristina Florjanič iz 
Brežic je prva v Sloveniji pre
jela kartico zdravstvenega za
varovanja. Dokument ji je v 
ponedeljek v brežiški bolnišni
ci izročil Franc Košir, generalni 
direktor Zavoda za zdrav
stveno zavarovanje Slovenije. 
(Foto: L. M.)

pomembno dejanje, ki bo v 
marsičem poenostavilo delo
vanje zdravstvenega zavaro
valniškega sistema. Tone 
Zorko, direktor Splošne bol
nišnice Brežice, je menil, da 
preizkušanje kartice v Posav
ju povečuje tudi zanimanje 
za posavsko območje, o če
mer govori tudi nedavni obisk 
150 študentov medicine iz 
različnih držav. Ti so se mu
dili v soboto v Splošni bolniš
nici Brežice. . .,L. M.

jA I
CONSULTING

/ 7 ' 1
davčno svetovanje / podjetniško svetovanje

je obakrat zmanjkalo pozi- njem občinskem proračunu.

odpovedujejo marsičemu in da se, 
kot je rekel prof. Polde Rovan, 
goli in bosi borijo za boljše vad
bene in tekmovalne pogoje.

E. S.

Smo mednarodna svetovalna družba, ki deluje na področju 
podjetniškega in davčnega svetovanja

ZA NAŠO STRANKO V KRŠKEM
iščemo
izkušeno

RAČUNOVODKINJO
Poleg srednje izobrazbe ekonomske smeri je obvezno:
• znanje knjigovodstva
• da kandidatka pogovorno obvlada nemški jezik
• dolgoletne delovne izkušnje
Delovno mesto je v Krškem.
Vaše ponudbe, ki jih bomo obravnavali diskretno, pričakujemo 
z velikim zanimanjem.
Če izpolnjujete navedene zahteve, vas prosimo, da pošljete 
pisne ponudbe z dokazili na naslov:
IB Consulting, d.o.o., ga. Violeta Trontelj, p.p. 2556,1001 Ljubljana. 
O izbiri bomo kandidate obvestili v 15 dneh po končanem 
sprejemu ponudb.

Ml MtKHM
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Južno od Ljubljane SO izvozniki Furmanom je dovolj nereda
Na lestvici Gospodarskega vestnika Revoz daleč največji slovenski izvoznik - TVetja Krka 

- Napredovala ICEC Videm in Danfoss Compressors * Kako z izvoznimi načrti?

Avtoprevozniki pričakujejo odgovor vlade v 10 dneh, 
sicer bodo zaprli ceste in mejne prehode

S pomočjo tujcev 
odkrivajo nova 
delovna mesta

NOVO MESTO - Dolenjsko gospodarstvo dosega že več kot 15 od
stotkov slovenskega izvoza in je med vsemi slovenskimi regijami naj
bolj izvozno naravnano. Tukajšnji izvoz skoraj za petino presega uvoz, 
zato gospodarstvo več kot polovico vseh prihodkov ustvari prav na tujih 
trgih. Neto izvoznik je tudi posavska regija, pomemben delež v izvozu 
pa dosegajo tudi na ribniškem in kočevskem območju.

Program Phare v Posavju

KRŠKO - Posavje je bilo ob 
celjski regiji in Ptuju izbrano in 
vključeno v projekt programa 
Phare z nazivom “Odkrivanje 
novih delovnih mest”. Z njim naj 
bi Evropska zveza pospešila raz
voj lokalnih zaposlitvenih pobud. 
V projekt se kot izvajalec vklju
čuje družba FAS iz Irske ter mini
strstvo za delo in Zavod za zapo
slovanje RS. Delovno skupino v 
Sloveniji sestavljajo nacionalni in 
trije regionalni koordinatorji.

Projekt poteka v štirih stopnjah 
in želi aktivirati mlade brezposel
ne osebe, druge skupine prebival
stva in dolgotrajno brezposelne. S 
pomočjo projekta naj bi prišli do 
lokalnih socialnih in razvojnih 
partnerstev. Izkušnje iz tujine 
govorijo, da velik delež udeležen
cev pozneje dobi zaposlitev ali se 
samozaposli.

V Posavju so trenutno začeli s 
prvo stopnjo projekta. Za zdaj 
zbirajo podatke o že začetih pro
gramih razvoja, ki so regijskega 
pomena, ter iščejo ideje in zamisli 
za kasnejše programe, s katerimi 
naj bi ustvarili nova delovna me
sta, privabili kadre in povečali 
privlačnost krajev v regiji.

B. D. G.

Lestvica 310 največjih sloven
skih izvoznikov in vse pisanje o 
problematiki izvoza, ki ga je 
minuli teden objavil Gospodarski 
vestnik, je tako za naše območje 
še posebej aktualno. Med 20 
največjimi izvozniki v državi je kar 
5 dolenjskih, belokranjskih in 
posavskih podjetij. S 130 milijar
dami tolarjev izvoza v lanskem 
letu je daleč na prvem mestu 
novomeški Revoz, saj je imelo 
drugouvrščeno velenjsko Gorenje 
“samo” 53 milijard izvoza. Krka, 
tovarna zdravil, je na 3. mestu z 38 
milijardami tolarjev izvoza.

Lestvico dvajsetih največjih iz
voznikov zaključuje NE Krško. 
Na 17. mesto se je z lanskega 35. 
mesta (takrat še kot slovensko 
podjetje) prebil ICEC Videm 
Krško in na 19. črnomaljski Dan
foss Compressors (lani 30. me
sto). Slednji dve družbi sta ob 
novomeški Adrii Mobil v lanskem 
letu edini precej napredovali. 
Tudi med novinci na lestvici naj
večjih ni kaj dosti podjetij z naše
ga območja. Metalnasen s Seno
vega je le preoblikovana nekdanja 
Metalna, medtem ko je zares 
nova le družba J. Nose Textil Gro

suplje.
Gospodarski vestnik je v sode

lovanju z Gospodarsko zbornico 
Slovenije z anketo zbral tudi po
datke o izvoznih načrtih za letoš
nje leto. Tudi nekatera podjetja z 
našega območja napovedujejo 
precejšnje povečanje izvoza, med 
njimi vrednostno največje črno
maljski Danfoss Compressors (od 
9,5 na 15,6 milijarde tolarjev). Iz
voz naj bi letos precej povečale še 
naslednje družbe: ICEC Videm 
Krško, Inles Holding Ribnica, 
Iskra Kondenzatorji Semič in 
Metalnasen Senovo, medtem ko, 
če se lahko zanesemo na podatke 
ankete, v družbah TOM Oprema 
Mirna in I. H. S. Krško za letos 
načrtujejo stoodstotno povečanje

izV0Za' B. D. G.

CELJE - Slovenski avtopre
vozniki so minuli konec tedna ce
ljski sejem Avto in vzdrževanje iz
koristili za protestni shod. Okoli 
1200 članov sekcije za promet pri 
Obrtni zbornici Slovenije je v 
nedeljo razjarjeno zahtevalo od 
vlade, da uredi razmere na pod
ročju avtoprevozništva. Zahteve 
so naslovili na vlado. Če v 10 dneh 
ne bodo dobili odgovora, bodo 
pripravili zapore cest in mejnih 
prehodov.

Kaže, da je avtoprevoznikom, 
ki so nejevoljni zaradi vrste neu
rejenih zadev v svoji dejavnosti, 
prekipelo prav zaradi povišanja 
prispevkov za uporabo cest za 
poklicne prevoznike. Vlada je 
cestna povračila najprej podražila 
kar za desetkrat, nakar jih je mo
rala na zahtevo Evropske unije 
zmanjšati, vendar povračila osta

jajo dvakrat dražja kot lani. Pre
vozniki se jezijo tudi zaradi vse 
bolj pogostih komunalnih taks, ki 
jih od domačih prevoznikov n« 
mejnih prehodih pobirajo občine! 
Nikakor ne morejo biti zadovolj
ni, da plačujejo za uporabo cest 
hkrati pa jim država prepoveduje, 
vožnjo na mnogih magistralnih it 
regionalnih cestah. Ogorčenje se 
stopnjuje zaradi nereda in ne
pravilnosti pri dodeljevanju dovo
lilnic, zaradi preohlapnih pogoje'
za pridobitev licenc za avtopre- 
vozništvo ter zaradi neučinkovi-

DOLENJSKA Izvoz Uvoz POSAVJE Izvoz Uvoz BELA KRAJINA Izvoz Uvoz RIBNICA, KOČEVJE Izvoz Uvoz

1 REVOZ Novo mesto 130,2 105,8 1 ICEC Krško 10,9 4,4 1. DANFOSS Comp. Črnomelj 9,5 5,5 1. INLES Holding Ribnica 6,0 2,0

2. KRKA Novo mesto 37,9 16,3 2. NE Krško 9,2 8,5 2 ISKRA kondenzatorji Semič 4,6 1,3 2. INLES Ribnica 4,6 1,6
3 Adria mobil Novo mesto 4,4 1,9 3. LISCA Sevnica 3,6 1,3 3. BETI Metlika 3,8 2,0 3. MELAMIN Kočevje 1,8 1,6
4 NOVOLES Straža 3,4 0,5 4 JUTRANJKA Sevnica 1,2 0,1 4 KOLPA Metlika 1,6 0,7 4 LIK Stolik Kočevje 1,0 0,2

5 KRKA novoterm NM 2,5 1,8 5. TANIN Sevnica 1,0 0,2 5. KOMET Metlika 0,7 0,08 5 INLES SDR Sodražica 0,9 0,4

6 TRIMO Trebnje 2,3 2,7 6 PAPIROTI Krško 0,4 0,3 6 STATUS Metlika 0,6 0,4 6 TRIKON Kočevja 0,4 0,2

7. LABOD Novo mesto 1,4 0,9 7. METALNASEN Senovo 0,3 0,2 7. LIK VIO Ribnica 0,2 0,01

8 IMP Livar Ivančna G 1,4 0,4 8 I.H.S. Krško 0,1 0,1 8 LIK pohištvo Kočevje 0,1 0,01

9 NOVOTEKS tkanina NM 1,1 0,6 9. LIK žaga Ribnica 0,1 0,03

10 TESNILA Velika Loka 0,8 0,4
Vir: Gospodarski vestnik

NAJVEČJI IZVOZNIKI - Anketa Gospodarskega vestnika in Gospodarske zbornice Slovenije prinaša tudi podatke o največjih izvoznikih na Dolen
jskem, v Posavju, Beli krajini ter na območju Ribnice in Kočevja. Izvoz in uvoz za posamezne družbe sta podana v milijardah tolarjev. (Pripravila: B. 
D. G.)

OD TORKA MEGRA
GORNJA RADGONA - V 

torek dopoldne bodo na Po
murskem sejmu odprli že 11. 
mednarodni sejem gradbeni
štva in gradbenih materialov 
MEGRA.

Za celovito ponudbo še PVC okna
Roletarstvo Medle daje delo štirideseterici - TVetjino prometa ustvari s proizvodnjo 

plastičnega stavbnega pohištva - Plastika ima prednosti, a le, če je kakovostna

DIPLOMATI IN 
NOVINARJI GREDO 

“PO POTEH...”
LJUBLJANA - Predstavniki tujih 

veleposlaništev in konzulatov ter 
slovenski novinarji bodo v petek, 17. 
aprila, popotovali “Po poteh kul
turne dediščine Dolenjske in Bele 
krajine”. Na enodnevni izlet jih va
bita Ministrstvo za malo gospo
darstvo in turizem ter Center za 
promocijo turizma Slovenije, zato se 
bosta izleta udeležila tudi minister 
Janko Razgoršek in direktor ome
njenega centra Franci Križan. Ude
leženci se bodo z Dolenjsko srečali 
na Otočcu, si ogledali arheološko 
razstavo Kapiteljska njiva v novo
meškem muzeju ter v Beli krajini še 
izvir Krupe, krajinski park Lahinja, 
vinsko klet v Metliki in turistično 
kmetijo Mavretič.

POSTA SPET ZA 
DOLENJSKO BANKO
NOVO MESTO - Pošta Slovenije 

na svojih enotah spet opravlja tudi 
storitve za Dolenjsko banko: vpla
čila in izplačila s hranilnih knjižic, 
izplačila s tekočih računov občanov 
ter pripis nalogov za vpis v hranilne 
knjižice.
POSVET ZA TRGOVCE

NOVO MESTO - Družinsko podjetje Roletarstvo in kovinoplastika 
Medle po obsegu poslovanja sodi med vodilne izdelovalce senčil v Slo
veniji. Po podatkih za prva dva meseca letošnjega leta je polovico 
prometa ustvarilo z raznovrstnimi žaluzijami za notranjo in zunanjo 
vgradnjo. 19 odst. prometa prinaša podjetju izdelava in prodaja 
plastičnih in aluminijastih rolet (slednje prevladujejo) in 30 odstot
kov nov program plastičnih oken in vrat.

oken. “Zanimanje za plastična 
okna in vrata pri nas narašča in 
tudi vse več je proizvajalcev.

NOVO MESTO - Danes poteka 
v prostorih Zavarovalnice Tilia po
svet o zakonu o varstvu potrošnikov 
ter o kršitvah dobrih poslovnih 
običajev pri razprodajah blaga in 
prodajah po znižani ceni. Posvet, 
začne se ob 10. uri, je namenjen tr
govcem, ki lahko o vseh omenjenih 
vprašanjih pobarajo glavnega trž
nega inšpektorja Romana Klado- 
ška.

Medletovi imajo 22-letno tra
dicijo in sledijo potrebam trga. 
Pred dobrim letom so tako začeli 
izdelovati aluminijaste rolete, ki 
so polnjene z izolacijo in so v raz
vitem svetu najbolj iskano senčilo.

BORZNI KOMENTAR

Poceni nakup podjetij?
Knjigovdska vrednost delnice DBje več kot dvakrat 

višja od tržne - Na OTC trgu zanimiva podjetja
Še vedno najbolje kaže delni

čarjem obeh farmacevtskih družb, 
saj se tečaji Krkinih delnic gib
ljejo okoli 33, medtem ko so Le
kove že dosegle 47 tisočakov. 
Dobro kaže tudi imetnikom 
delnic Salusa, s katerimi se trguje 
že po ceni nad 21.500 tolar
jev. Največ prometa je še vedno z 
delnicami Krke in Leka, pove
čuje pa se tudi promet z delni
cami Radenske. Njihov tečaj, 
nekaj nad 2.050 tolarjev, je 
dovolj vzpodbuden za proda
jalce. Tečaj delnic Term Čatež je 
bolj stabilen in se giblje okoli 
12.000 SIT, medtem ko delnice 
Moravskih toplic še padajo.

Nizki so tudi prometi z banč
nimi delnicami in ravno tako 
tudi tečaji. Delnice SKB so pod 
2.200, delnice Dolenjske banke 
okoli 13.000 (redne) in 12.000 
SIT (prednostne). Prav za sled
nje je tržna cena izjemno nizka, 
saj znaša knjigovodska vrednost 
delnic že blizu 30.000 SIT.

Majhen promet in nizek tečaj 
je značilen tudi za delnice Istra
benza in Intereurope, nekoliko 
večje zaupanje pa je spet čutiti pri 
Petrolovih delnicah. Njihov tečaj 
je naraste! nad 22 tisočakov, 
promet pa že nekoliko izboljšuje 
libšdnost. Tudi z delnicami Mer

catorja se malo trguje, in sicer po 
tečajih okrog 4.400 SIT. Delnice 
Etola so stabilne (cena okoli 
17.500 SIT), ravno tako Droge 
(35.000 SIT).

Na OTC trgu se je nekoliko 
več tržilo z nakupnimi boni 7. in 
8. emisije, katerih tečaja se gib
ljeta okoli 4.000 SIT. Kljub temu 
da je na tem trgu že kar dovolj za
nimivih podjetij, še vedno ni čuti
ti pravega zanimanja vlagateljev, 
zato so v glavnem vse delnice še 
zelo poceni. Največjo podce
njenost pa še vedno beležijo del
nice pidov. Tako se da za Kom
pasove delnice iztržiti nekaj nad 
170 SIT in za delnice Vipe 650 
do 700 SIT. Šele potem, ko bodo 
lastniki spoznali, kaj pomeni 
lastništvo, se bodo pogosteje 
odločali za nakupe delnic, ki 
bodo imele nizko ceno. Pove
dano drugače: če stanejo neke 
delnice 600 tolarjev in je njiho
va knjigovodska vrednost okrog 
3.000 tolarjev, to pomeni, da se 
da podjetje kupiti za petino vred
nosti. Takih možnosti je danes na 
trgu kar nekaj.

LJUDMILA BAJEC, 
Dolenjska borznoposredniška dnižba 

Novo mesto
Tel. (068) 3718-221, 3718-228 

Fax. (068) 323-552

Konkurenca nas pri odločitvi ni 
motila, saj smo po vzoru tujcev 
želeli kupcem dati polno ponud
bo. Smiselno se je namreč pogo
varjati o oknih in ob tem že načr
tovati senčila. Nimamo namena 
razviti množično proizvodnjo, 
ampak želimo obdržati kakovost. 
Sodobni stroji že sami omogočajo 
natančno varjenje (ni robov), 
posebne vrste garancija pa so tudi 
profili nemškega dobavitelja, ki

ima stalen nadzor nad proizvod
njo. Samo na ta način lahko upo
rabljamo njegovo blagovno znam
ko,” pravita Medletova.

Izkušnje v svetu kažejo, da ima 
plastično stavbno pohištvo števil
ne prednosti, a samo če je kako
vostno in če je izdelava strogo 
nadzorovana. V Sloveniji je trg 
zelo neurejen, saj se lahko proda
ja vse, zato Alojz Medle na terenu 
opaža, da ljudje nasedajo proda
jalcem oken sumljivih kakovosti. 
Posledice se bodo pokazale že v 
nekaj letih. Tako se Medletovi 
upravičeno bojijo, da bi se zaradi 
slabih izkušenj zmanjšalo zani
manje za PVC okna.

B. DUŠIČ GORNIK

Bramac širi 
proizvodnjo v 
Dobruški vasi

MARTA IN ALOJZ MEDLE - 
Roletarstvo Medle že leto dni dela 
po standardih ISO in kmalu priča
kuje tudi certifikat. Družinsko pod
jetje samo izdela precej polizdelkov, 
saj tako zaposli delavce tudi pozi
mi, ko sezona ni naklonjena vgrad
nji senčil in stavbnega pohištva. 
(Foto: B. D. G.)

Za 580 milijonov naložb

Lansko jesen so po dveletnih 
pripravah uvedli še lastno izdela
vo plastičnega stavbnega pohištva 
iz profilov priznane nemške firme 
Veka. S tem so odprli tudi 7 do 8 
novih delovnih mest, tako da so 
ob našem obisku imeli že 38 
delavcev in iskali še enega.

Kot pravita zakonca Marta in 
Alojz Medle, proizvodnja oken že 
od začetka dobro teče. Najsodob
nejši stroji, za katere so porabili
600.000 nemških mark, omogoča
jo računalniško vodeno izdelavo, 
in v osmih urah zmorejo 50 do 60

SEZNAM BLOKIRANIH
NOVO MESTO - Agencija za 

plačilni promet bo poslej enkrat na 
mesec, previdoma do 15. v tekočem 
mesecu, pripravila podatke o plačil
no nesposobnih družbah v prejš
njem mesecu. Na seznamu bodo vsi, 
ki so v prejšnjem mesecu imeli več 
kot pet dni blokiran žiro račun. Pod
jetja bodo seznam lahko kupila na 
disketi (8650 sit) ali v tiskani obliki 
(10.900 tolarjev). Letna naročnina 
znaša 93.420 tolarjev za disketo in 
117.720 za tisk.

NOVO MESTO - Franz Hub- 
ler, prvi mož Bramac Dachsyste- 
me Internacional GmbH Avstrija, 
je sredi marca obvestil javnost, da 
zaradi premajhne produktivnosti 
ustavljajo prozvodnjo v obratu 
Dravograd. S tako odločitvijo 
delo na Otiškem Vrhu izgublja 50 
delavcev.

Za Dolenjce je razveseljiva 
predvsem novica, da bo Bramac 
istočasno razširil proizvodnjo v 
Škocjanu. Kot je povedal Hiibler, 
bodo z naložbo, vredno 580 mili
jonov tolarjev, povečali proizvod
njo za več kot polovico, to je od 
sedanjih 1,6 milijona na 2,5 mili
jona kvadratnih metrov kritine. 
Delavci na Otiškem Vrhu so zara
di zastarele opreme izdelali samo
171.000 strešnikov na delavca, med
tem ko jih v Škocjanu 209.000, na 
Madžarskem 259.000 in v Avstri
ji celo čez 500.000 na zaposlene
ga. Z novo naložbo in sodobnej
šo opremo bodo bistveno povečali 
produktivnost v Dobruški vasi.

“Slovenski trg je za Bramac 
zelo pomemben. Vodstvo družbe 
Bramac Slovenija iz Škocjana je v 
petih letih početverilo skupno 
realizacijo in prodaja Bramacovih 
strešnikov v notranjosti države se 
je podvojila. Pričakujem, da bo 
Bramac ostal vodilno podjetje na 
trgu strešnih kritin v Sloveniji,” je 
na posebni tiskovni konferenci še

ČEZ 3.600 VLOG NA 
JAMSTVENI SKLAD
NOVO MESTO, SEVNICA - 

Od 3. novembra lani do 2. februar
ja letos je Jamstveni sklad RS pre
jel skoraj 29 tisoč zahtev za od
škodnine posameznikom, ki so delo 
izgubili zaradi stečajev pa pred tem 
niso prejemali plač. Iz Dolenjske in 
Bele krajine je prispelo 2.635 ali 
nekaj čez 9 odstotkov vseh vlog, iz 
Posavja pa 987 (3,4 odst.).

a tete

Svetuje
Urad ra varstvo potrošnikov Slovenije

IZBRANI OSEBNI ZOBO
ZDRAVNIK. Za zdravljenje 
zobnih in ustnih bolezni ter za 
zobno protetiko odraslih mora 
zavarovana oseba izbrati oseb
nega zobozdravnika, ki tudi 
predpisuje zdravila. To stori ob 
prvem obisku s podpisano listi
no o izbiri. Običajno ga izbere 
v kraju stalnega bivališča, saj ni 
upravičena do povračila potnih 
stroškov za drug kraj. Višji 
dentist po veljavni zakonodaji 
ne more biti osebni zobozdrav
nik, ne sme zdraviti ustnih bo
lezni, opravljati nekaterih oral- 
no-kirurških posegov in ne 
predpisovati zdravil na re
cepte.

Po preteku enega leta si za
varovana oseba lahko izbere 
drugega osebnega zobozdrav
nika, izjemoma pa že prej, če 
izgubi vanj zaupanje ali se pre
seli v drug kraj. Izbiro lahko 
prekine tudi zobozdravnik, če 
ima zavarovana oseba nepri
meren odnos do njega ali ne 
upošteva navodil in onemogo
ča uspešno zdravljenje. Oseb
ni zobozdravnik ne ugotavlja 
zavarovančeve začasne zadr
žanosti z dela, lahko pa to pis
no predlaga osebnemu zdrav
niku. Osebni zobozdravnik je 
dolžan sprejeti vse, ki si ga 
izberejo, razen če ima že 3.500 
odraslih oseb oziroma 2.520 
otrok.

tosti pristojnih služb pri urejanju 
pogojev v mednarodnem prome; 
tu. Zaradi slednje imajo slovenski 
avtoprevozniki v tujini dodatnč 
stroške, kar poleg domačih obre
menitev samo še zmanjšuje njiho
vo konkurenčnost v mednarodnih 
prevozih. Prevozniki so se o svojih 
zahtevah najprej pogajali z mini
strstvom za promet, nato pa ju 
njihove zahteve zavrnila še vlada. 
Obrtniki menijo, da gre vladi 
samo za to, da napolni proračun, 
zato nameravajo pri zahtevah po 
ureditvi razmer vztrajati.

B. D. G.

Audi
Prednost je v tehniki

dejal Htiber. B. D. G.

Nekaj prestižnega!
Prava mešanica drznosti in sproščenosti. 
Za aktivne, ki živite življenje danes.
Audi A3. Nova ekstravaganca.

Izbirate lahko med 1.6, 1.8 litrskim bencinskim in 1.9 TD/ 
dizelskim motorjem. Omejena količina vozilI Dobava takoj! 
Ugoden  nakup tudi na PORSCHE LEASING ali potrošniški 
kredit.

Avtohiša Berus 
Novo mesto
Podbevškova1
tel. 068/342-360, 25-098
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Dolenjevaško polje ne sme umreti!
Prizadevanja občine za preprečitev nadaljnjega zaraščanja ■ TVetji projekt spodbujanja 

koncentracije posesti ■ Možni dve rešitvi - Odgovor bo prinesla anketa

RIBNICA - V okviru prizadevanj za izboljšanje možnosti za kmeto
vanje je ribniška občina predlani pričela s projektom spodbujanja 
koncentracije kmetijskih površin. Po uspešno izpeljani poskusni me
njavi parcel v Sušju so z združevanjem kmetijskih zemljišč lani nada
ljevali na območju Velikih Poljan, letos pa se bodo lotili Dolenjevaškega 
polja, ki mu preti zaraščanje.

NOVO: OD ČEBELE 
DO MEDU

LJUBLJANA - Založba 
Kmečki glas je te dni izdala 
novo knjigo o čebelarstvu z 
naslovom “Od čebele do 
medu”. Uredil jo je dr. Janez 
Poklukar, svoje prispevke pa 
so vanjo prispevali mnogi 
bolj ali manj znani avtorji. 
Knjiga je razdeljena v sedem 
poglavij, obsega 472 strani, 
stane pa 8.505 tolarjev.

Povprečna kmetija v ribniški 
občini obsega 5,6 hektarjev, a je 
razdeljena na več deset - tudi do 
50 - manjših parcel, ki so v pov
prečju velike le 3 are. Da bi kme
tom omogočili boljše gospodar
jenje, so se v občini odločili, da 
jim bodo pomagali izpeljati za
menjave parcel tako, da bi kmetje 
pridobili večje strnjene površine. 
Pobuda je med kmeti naletela na 
velik odziv, saj so se na občini 
potrudili, da kmetom zaradi za
menjave parcel ni bilo potrebno 
storiti nič drugega, kot da so se za 
zamenjavo dogovorili. Občina je

vodila celoten postopek od pri
prave pogodb do vpisa v zemljiško 
knjigo, nase pa je prevzela tudi 
vse stroške nastale z zamenjava
mi. Kmetje so morali plačati le 
razliko za zamenjavo po velikosti 
ali kvaliteti neenakovrednih zem
ljišč.

Tako so lani s pomočjo občine, 
ki za različne ukrepe v kmetijstvu 
letno namenja od 2,5 do 3 odstot
ke proračunskega denarja, uspeš
no izpeljali zamenjave parcel v 
Sušju in Velikih Poljanah, letos pa 
bodo poskusili še na okoli 500 
hektarih obsežnem Dolenjeva-

• Gozdove kmetu, duše Rodetu. 
(Grafit)
• Slovenija ima perspektivo: 
Karitas v vsako slovensko vas. 
(Prosenc)
• Popeljali so nas na novo pot. In 

zdaj smo na cesti. (Alaševič)

Z NOVOMEŠKE TRŽNICE
Ponedeljkova tržnica je bila 

bogato založena, zaradi predveli- 
konočnega časa pa je bilo tudi več 
obiskovalcev kot sicer. Branjevke 
so ponujale: česen po 400 do 500 
tolarjev kilogram, šalotko po 400, 
cvetačo po 250, kolerabo in koren 
Po 150 do 200, fižol po 350 do 500, 
ha merice po 100, hren po 400 do 
b00, krompir za seme po 200, 
motovilec po 1500, regrat po 800, 
zavitek špinače in radiča po 200, 
liter čebulčka po 400, jabolka po 
60 do 110, orehe po 800 do 1000, 
rozine po 450, suhe fige po 660, 
slive po 600, med po 800 do 900, 
zavitek domačih rezancev po 250, 
1>5 litra jabolčnega kisa po 200, 
zavitek sadik solate, zelja ali 
ohrovta po 200, sadike surfinij po 
180, bršljank po 200, pelagonij po 
300 dO 350 in fuksij po 200.

sejmisca
BREŽICE - Na sobotnem sej

mu so imeli naprodaj 80 do 3 
mesece starih prašičev, 20 starih 
3 do 5 mesecev in 15 starejših. 
Prvih so prodali 35 po 440 do 450, 
drugih 5 po 360 do 390, tretjih pa 
3 po 260 do 270 tolarjev kilogram 
žive teže.

ČEBELARSKEGA POL STOLETJA - Korenine Čebelarskega društva 
Raka segajo v leto 1948. S tistim, kar je pognalo iz njih, so lahko na Raki 
danes več kot zadovoljni. V tem smislu so omenjali raško čebelarstvo na 
sobotni prireditvi na Raki. (Foto: L. M.)

ne čebelarske zgodovine med 
drugim omenil leto 1986 kot pre
lomen čas za Čebelarsko društvo 
Raka. Dejal je tudi, da je raško 
čebelarsko društvo, čeprav naj
manjše v Čebelarski zvezi Krško, 
dejavno. Za razgibano delo v zad
njem obdobju imajo po predsed
nikovih besedah zasluge ljudje v 
sedanjem vodstvu društva.

Na sobotni prireditvi na Raki 
so šolarji-mladi čebelarji iz Bošta- 
nja, Brežic, Koprivnice, Krškega, 
Leskovca pri Krškem, Pišec, Ra
deč, Rake, Sevnice, Šentjanža in 
Tržišča tekmovali. V nižji tekmo
valni skupini je dosegel s 40 toč
kami 1. mesto čebelarski krožek iz 
Krškega, v srednji z 61 točkami 
čebelarski krožek iz Radeč.

Čebelarji 
praznovali 

in tekmovali
50-letnica ČD Raka • Srečanje 

mladih čebelarjev Posavja
RAKA - Na Raki so s sobotno 

prireditvijo združili srečanje šol
skih čebelarskih krožkov Posavja 
in obeleževanje 50-letnice Čebe
larskega društva Raka. Ljudem, 
zaslužnim za dosedanji razvoj or
ganiziranega čebelarstva na Raki, 
so podelili priznanja za dolgolet
no delo. Nagrajence in druge sta 
nagovorila med drugimi ravnate
ljica OŠ Raka Justina Molan in 
predsednik raškega čebelarskega 
društva Ivan Grabnar. Ta je med 
podrobnejšo predstavitvijo lokal-

kmetijski nasveti
PRIPOROČENI HERBICIDI

Pomladansko varstvo žita
Veliko škodo lahko povzroča pepelovka (pepelasta plesen ali 

Hrysiphe graminis), ki je glivična bolezen in se vsako leto pojav
lja v žitih. V večjem obsegu se običajno pojavi konec aprila ali v 
Začetku maja, ko žita razvijejo nekaj kolenc. Na posevkih se raz
vija pri dnevnih temperaturah od 12° do 20° C. Za razvoj potre
buje visoko zračno vlago in nekaj sončnih ur vsak dan. Intenzivne
je se razvije na gostejših posevkih. V fazi razraščanja posevkov 
se v oziminah (pšenica, ječmen, rž) odloča števila klasov na rast
lino in zrn v klasu. Ta razvojna faza se zaključi med 15. in 25. 
aprilom. Posevki, kijih v tem času prizadene bolezen, ne bodo dali 
pričakovanega pridelka. Prizadete posevke moramo poškropiti s 
sistemičnim fungicidom, ki dobro deluje tudi pri nižjih tempera
turah (nočne temperature so še vedno nizke). Takšen fungicid pa 
mora odlikovati tudi hitro prodiranje v rastlino, dobra razporedi
tev po rastlini ter dolgo in zanesljivo delovanje.

Takšne odlike je pri nas pokazal fungicid corbel (aktivna snov 
750 g/l fenpropimorf). Z natančnimi raziskavami je bilo ugotov
ljeno, da zanesljivo ozdravi rastlino in jo pred ponovno okužbo 
Varuje vsaj 30 dni. Že po eni uri prodre nad 90% aktivne snovi v 
rastlino, pri nižjih temperaturah pa je od konkurenčnih pripravkov 
pokazal najboljšo učinkovitost. S corbelom zatremo tudi rje, ki 
se v tem času pojavljajo na nekaterih posevkih.

V letu 1997 je prišel na naše tržišče nov fungicid zelo širokega 
spektra delovanja, opus team. Gospodarsko pomembne bolezni 
žit so bolezni poleganja, bolezni stebla in listov ter bolezni klasa. 
V poskusu v Staršah je bil uporabljen dvakrat po 1 l/ha. V tem 
poskusu je bil dosežen najboljši pridelek pšenice med vsemi upo
rabljenimi fungicidi. Po učinkovitosti pa je bila takoj za njim kom
binacija fungicida corbel 0,7 l/ha in opus team 11/7 ha.

V ječmenu zadošča eno škropljenje 1 l/ha opus teama ob poja
vu bolezenskih znakov glivične bolezni. Ob pojavu listnih uši 
(presežen prag škodljivosti) uporabimo insekticid dursban E-48 
1 l/ha ali perfekthion 0,8 l/ha.

(Konec)
Inž. NANDE OSOJNIK

• DEBATNO SREČANJE ČE
BELARJEV - Na tukajšnji sobot
ni prireditvi, ki je združila posav
sko srečanje mladih čebelarjev in 
praznovanje 50-letnice Čebelar
skega društva Raka, je navzoče 
med drugimi pozdravil Marjan 
Papež, tajnik slovenskega aka
demskega čebelarskega društva. 
Napovedal je, da bo to 15. maja v 
Šentrupertu pri čebelarju Duša
nu Kresalu strokovno debatno 
srečanje, kakršna to društvo 
pripravlja redno vsak mesec.

Srečanje šolskih čebelarskih 
krožkov Posavja in 50-letnico 
Čebelarskega društva Raka so 
popestrili šolarji s programom, 
nekako posvečenim čebeli.

L. M.

škem polju, kije kmetijsko najbolj 
problematičen del občine. Ker je 
tu iz leta v leto manj obdelanih 
njiv, nekateri lastniki pa svojih 
zemljič niti ne kosijo več, mora 
občina razmišljati predvsem o 
ukrepih za preprečitev nadaljnje
ga zaraščanja. Za to sta dve mož
nosti: da občina zemljo najame za 
daljše obdobje in si tako pridobi 
tudi upravljalske pravice, ali pa, 
da zemljišča odkupi in nato kot 
lastnica opravi združevanja zem
ljišč. Kaj o tem menijo lastniki 
zemljišč in ali so sploh pripravlje
ni sodelovati pri tem projektu, s 
katerim želi občina ohraniti kul
turno krajino, bodo zvedeli s 
pomočjo ankete, ki jo v teh dneh 
pripravljajo v sodelovanju s kme
tijsko svetovalno službo.

M. LESKOVŠEK-SVETE

VITEZ CUVEE VINO 
MESECA

PTUJ - Posebna ocenjevalna 
komisija je za Veritasov vinski 
nakupovalni vodnik za vino mese
ca aprila proglasila vino vitez 
cuvee iz ptujske kleti. Med 21 
vini, ki so se potegovala za ta 
naslov, je vitez cuvee imel za kup
ca najugodnejše razmerje med 
kakovostjo in ceno.

NAVIŠJA OCENA ZA 
STURMOVO VINO

METLIKA - Ker bi morali za 
letošnje ocenjevanje vin ob Vin
ski vigredi pokusiti kar okrog tisoč 
vzorcev, so se v metliški in semiški 
podružnici Društva vinogradni
kov Bele krajine ter v črnomalj
skem Društvu vinogradnikov od
ločili, da bodo najprej ocenili vina 
v vsaki občini posebej. V finalnem 
ocenjevanju, ki bo konec aprila, 
pa bodo še enkrat ocenili okrog 
400 najboljših vzorcev z vseh treh 
ocenjevanj. V Metliki so konec 
preteklega tedna že opravili oce
njevanje pod vodstvom dr. Julija 
Nemaniča in dr. Mojmira Won- 
dre. Na ocenjevanje so vinograd
niki prinesli 391 vzorcev 45 različ
nih vin, od tega največ, kar 157 
vzorcev, belih sortnih vin. Da je 
bila lanska vinska letina res izred
na, dokazuje tudi 40 vzorcev 
predikatnih vin, za katera je dr. 
VVondra dejal, da sodijo v sam vrh 
slovenskih vin. Medtem ko je kar 
44 vzorcev dobilo oceno od 18,0 
do 19,0, pa so bili trije ocenjeni 
celo z več kot 19 točkami. Rume
ni muškat-jagodni izbor si je pri
služil oceno 19,4, šardone- izbor 
19,1 (oba je pridelal Otmar Šturm 
iz Metlike), 19,1 točke pa je dobil 
tudi laški rizling-jagodni izbor 
metliške Vinske kleti.

KMETOVALEC ŠT. 4
SLOVENJ GRADEC - April

ska številka strokovne revije 
kmetijske svetovalne službe ob
javlja prispevke o setvi sladkorne 
pese, določanju brejosti krav že 
po 30 dneh, pridelovanju paprike, 
varstvu krompirja pred škodljivci, 
novostih v integriranem varstvu 
rastlin, izbiri prostora za pridelo
vanje šampinjonov, ograjevanju 
pašnikov itd., objavlja pa tudi 
katalog stroškov kmetijske meha
nizacije. V reviji so natančno ob
razložene tudi zahteve za uveljav
ljanje finančnih intervencij v 
kmetijstvu, kar je za kmeta še 
posebej pomembno.

MAJA PRVI PARADIŽNIK - Agrocenter iz Krškega je v rastlinjakih 
čateškega Agraria cvetja na površini enega hektarja začel pridelovati 
paradižnik po najsodobnejši metodi. Gre za t.i. hidroponsko tehnologijo, 
ki se zadnja leta v svetu vse bolj uveljavlja. Pr\ i pridelek - paradižnik ta 
čas cveti ■ pričakujejo v začetku maja, zatem pa bodo plodove nenehno 
obirali do konca leta. Janko Bostele, direktor Agrocentra (na sliki) si 
ogleduje sadike, ki ima vsaka svoj priključek za napajanje s hranili. 
Pričakuje, da se bo draga naložba obrestovala. (Foto: M. Vesel)

EN
HRIBČEK
BOM
KUPIL...

Ureja: dr, Julij Nemanič
Se malo teorije

Za primerjavo in pomoč 
pri vsakdanjem odločanju

V 10.000 litrih vina se na
hajajo naslednje količine hra
nil:
kalij
natrij
kalcij
magnezij
fosfor P04
žveplo S04
klor

3,28 do 7,14 kg 
0,37 do 0,68 kg 
0,68 do 0,80 kg 
0,74 do 1,56 kg 
2,50 do 5,42 kg 
3,28 do 7,35 kg 
0,25 do 0,42 kg

Večja vsebnost mineralnih 
snovi ne pomeni boljše kako
vosti grozdja ali vina oziroma jo 
prej lahko poslabša.

Večja vsebnost hranil v listju 
v ionski obliki od tiste, ki jo lah
ko rastlina takoj porabi v pres
novi in prevede v organsko ob
liko, predstavlja zelo ugoden 
vir hrane za obilni razvoj glivic, 
povzročiteljev različnih bolez
ni.

• V primeru obilne prehrane 
trte, zlasti z dušikom, ter skro
mne osvetljenosti in temperatur 
v spomladanskem času zrastejo 
poganjki oziroma medčlenki rozg 
predolgi in predebeli. Zaradi 
tega je bistveno težje zagotoviti 
dobro dozorelost lesa, ker mora 
suha snov znašati 50 ali več od
stotkov. Teža členka z medčlen- 
kom, ki je popolnoma primeren 
za rodni les, znaša 4 grame, 
možno pa je, da neprimerni in 
prebujni tehtajo tudi do blizu 20 
gramov. Ena primerno razvita in 
za rodni les ustrezna rozga tehta 
okoli 350 gramov, nepotrebno 
bujna pa tudi 400 gramov in več. 
Za razliko 350 gramov, kar je pri 
pravilni dozorelosti 180 gramov 
suhe snovi, je potrebno 1 m2 - 2 
m2 osvetljene listne površine, kar 
zadostuje za pridelek 0,5 do 1 kg 
grozdja (odvisno od temperatur 
in števila sončni ur).

Na koncu v premislek
Trta potrebuje predvsem 

sončno energijo, da lahko ust
vari več organske snovi, dovolj 
za popolno dozorevanje lesa in 
čimveč za grozdje. Za nastanek 
1 kg suhe snovi je potrebno 6 do 
14 m2 osvetljene listne površi
ne, poraba vode pa je v mejah 
od 300 do 800 litrov. V naravi 
je praviloma enega vira v izobi
lju, in drugega pa primanjkuje. 
Prepričan sem, da, kolikor je 
več vezane energije, ki se na
prej spreminja z različnimi en- 
cimatskimi procesi in preob
likuje v neštete organske spoji
ne, je večja vrednost hrane. To 
pa ni nikakor neposredno pove
zano s količino dodanih umet
nih gnojil.

Najbrž je težko stopiti iz za
čaranega kroga. Vendar skušaj
te razmisliti, čemu z gnojenjem 
povzročati preveliko bujnost in 
preveč poganjkov, če jih ni 
možno primerno razporediti na 
trsu, da se listi ne zasenčujejo. 
Ker je skupni pridelek organ
ske snovi na enem trsu odvisen 
predvsem od velikosti nepo
sredno osvetljene listne površi
ne, pomeni več lesa pridelati 
manj grozdja in slabše kakovo
sti, pa še les slabše dozori.

Za dobro rast in rodovitnost 
trte je poleg ustreznega obre
menjevanja potrebno zagotovi
ti dovolj zraka v tleh. Zato jih 
po potrebi globoko rahljajmo, 
predvsem pa morajo biti vedno 
zelena. Za dober razvoj ruše in 
trte je potrebno dovolj apna v 
površinski plasti, da bo v sestavi 
ruše zadosten delež metuljnic, 
ki so vir preskrbe z organskim 
dušikom, kar ne povzroča raz
množevanja bolezni. (Konec)

Inž. JOŽE MAUEVIČ

SIVA KAVČI NA DOBRO USPEVA - Pred tremi leti so za Vinsko vigred 
pri metliškem gradu posadili trtno cepljenko sive kavčine, cepič zanjo pa 
so vzeli od 400 let stare trte, ki raste v Mariboru in nosi sloves najstarejše 
slovenske trte. Za metliško trto sta doslej skrbela predsednika metliške 
podružnice društva vinogradnikov Bele krajine Jože Mavretič in Zdravko 
Cajnar, letos pa je njen oskrbnik predsednik podružnice Tone Plut iz 
Drašičev (na desni). Na cvetno nedeljo je trto obrezal. (Foto: M. B.-J.)

helena mrzlikar gospodinjski kotiček
Premišljena izbira maščob

Zaradi nevednosti in pomanj
kanja informacij se ob uporabi 
maščob predvsem razmišlja o 
holesterolu, ki ga v rastlinskih 
oljih sploh ni, ob tem pa se 
pozablja na velik pomen količine 
in kakovosti zaužitih maščob. 
Dober in hkrati zavajajoč okus 
daje jedem cvrenje, ker pri tem 
živila vsrkajo velik delež maščo
be. Cvrenje je zelo enostaven in 
najbolj pogost način obdelave 
živil pri vsaki temperaturi. Zara
di vlage v živilu in visoke tempe
rature se v maščobah dogajajo 
številne spremembe, pri čemer 
so razkrojni produkti zdravju 
močno škodljivi.

Najboljše maščobe so tempe
raturno in oksidacijsko obstojne 

I ter senzorično (vonj, okus) spre- 
I jemljive. Dobra maščoba se pri 
j temperaturi do 190° C ne dimi in 
! se ne razkraja, kar ji omogoča E 
j vitamin. Taje v maščobi naravno 
I prisoten ali pa dodan kot sinte- 
j tični antioksidant. Zato za cvre- 
| nje uporabljamo le olja, ki ima- 
j jo na embalaži ustezno oznako 

li za toplotno obdelavo ali znak 
U varovalnega živila. Pri nakupu

lahko izbiramo med nerafinira
nimi in rafiniranimi olji in mast
mi. Nerafinirana olja in masti 
imajo močan, vendar prijeten 
okus in vonj po surovini, rafini
rana olja pa so po vonju in okusu 
nevtralna.

Pri pripravi hladnih jedi, kot 
so solate, prelivi in podobno, je 
priporočljivo uporabljati nerafi
nirana olja (ekstra olivno olje, 
bučno olje, sončnično olje, me
šano olje), ker jih zaradi ome
njenih lastnosti lahko uporabi
mo manj. Toplotna obdelava bi 
bila tudi nesmotrna zaradi vseb
nosti vitaminov, fosfatidov in 
arome, zato v ta namen raje upo
rabljamo ustrezna rafinirana 
olja. Nasvet je, da hrano solimo 
vedno po cvrenju, ker v soli pri
sotne kovine močno vplivajo na 
obstojnost maščob. Kakovost in 
obstojnost maščob lahko pove
čamo s pravilnim skladiščenjem, 
da jih obvarujemo pred škodlji
vo svetlobo, zrakom, svetlobo in 
toploto. Načete steklenice z oljem 
vedno pokrivamo s pokrovčkom, 
sicer se rok uporabnosti-olja lah
ko skrajša za polovico.
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Zdenko Picelj in dr. Marcus
Egg

Dvojčka v orožju
Dr. Egg o najdbah s

Kapiteljske njive

NOVO MESTO - Da je 
Novo mesto eno največjih 
središč halštatske kulture v
Evropi, postaja vse bolj raz
vidno tudi v svetu, pomen 
novomeških starejšeželezno- 
dobnih arheoloških najdišč 
pa z novimi najdbami iz leta 
v leto še narašča. Dr. Marcus 
Egg, vodja restavratorske 
delavnice Rimsko-nemškega 
centralnega muzeja v Main
zu, je eden tistih tujih stro
kovnjakov, ki pomagajo širi
ti glas o novomeškem halšta- 
tu po svetu. Sploh je sodelo
vanje Dolenjskega muzeja s 
to svetovno ugledno ustano
vo zelo dobro in staro že tri 
desetletja, saj so v mainški 
restavratorski delavnici re
stavrirali številne najdrago
cenejše in najpomembnejše 
najdbe, sam dr. Egg pa se 
srečuje z dolenjskim halšta- 
tom že od svoje doktorske 
disertacije naprej.

Minuli teden se je dr. Egg 
tri dni mudil v Novem mestu, 
v četrtek pa je imel tudi pre
davanje. Ob spremljavi dia
pozitivov je spregovoril o 
najdbah na Kapiteljski njivi 
in še posebej o zanimivem 
bojevniško-konjeniškem gro
bu z dvojnim pokopom iz go
mile 7, v katerem so našli iz
redno dragocene najdbe, 
med njimi grško-ilirski čela
di, edini na slovenskem ozem
lju, ostrogo, ostanke oklepa, 
sulice, cisto, situli in še druge 
pridatke. Pridatki dokazuje
jo materialne in kulturne 
povezave v tedanjem evrop
skem prostoru, dvojni pokop 
“bratov v orožju” je namreč 
tudi svojevrsten odraz arhaič
nega mita o junaškem paru 
na zemlji in v onostranstvu 
nerazdružljivih bojevnikov, 
iz antične tradicije poznan v 
mitu o Kastorju in Poluksu.

MiM

Oživljena kostanjeviška Forma viva
Po desetih letih znova mednarodni kiparski simpozij Forma viva v Kostanjevici na 

Krki ■ Julija na delu trije kiparji - Prizadevanja za trajno oživitev in prenovo

KOSTANJEVICA - Letos poteka 37 let od prvega kiparskega sim
pozija Forma viva, kije glas o Kostanjevici ponesel po vsem svetu, ji 
vtisnil prepoznaven kulturni pečat in pomembno obogatil njeno kul
turno zakladnico, hkrati mineva deset let od zadnjega tovrstnega ki
parskega srečanja pod gorjanskimi pobočji, vse pa kaže, da se bo 
letošnje leto zapisalo tudi kot leto ponovne oživitve kostanjeviške 
Forme vive.

Forma viva, ki je v svojem 
razcvetu potekala na štirih delovi- 
ščih (Kostanjevica, Portorož, 
Ravne na Koroškem, Maribor), se 
je po krizi v osemdesetih letih 
ohranila le v Portorožu, v Kosta
njevici pa seji kljub vsemu niso za 
vedno odrekli. Pobude o oživitvi 
so postale konkretnejše predlan
skim, lani pa sta kostanjeviška 
krajevna skupnost in krška občina 
dali Galeriji Božidarja Jakca za
gotovila, da so lahko stekle pri
prave na letošnji simpozij, na ka
terem naj bi predvidoma julija 
delali trije kiparji, po eden iz Slo
venije, Hrvaške in Francije. Zele

no luč so prižgali tudi na Mini
strstvu za kulturo, načelni pri
stanek pa so dali tudi glavni spon
zorji. Tako se obeta, da bodo po
leti v zavetju starodavne kosta
njeviške cisterce znova zapela ki
parska dleta in da bo žlahtna 
tradicija kiparskih srečanj znova 
zaživela.

Kot pravi direktor Galerije 
Bojan Božič, pa bi bilo najbolj 
smotrno, če bi lahko udejanili 
načrt o celoviti in trajni oživitvi 
mednarodnega simpozija, kar 
brez denarja iz državnih virov ne 
bo mogoče. V ta namen so na 
letošnjem marčevskem posvetu

PRIPRAVE SO V TEKU - Direk
tor Galerije Božidarja Jakca Bojan 
Božič v pogovoru z Ottom Sevškom 
pred hrastovino, ki že čaka na ki
parska dleta.

predstavniki Galerije Božidarja 
Jakca, Obalnih galerij in Koro
škega muzeja izdelali skupni na
črt oživitve in prenove Forme vive 
in ga predložili ekspertni skupini 
ministrstva za kulturo. Zdaj je na 
vrsti država, da pokaže, kako res
no jemlje mnogosrediščni kultur
ni razvoj, in projekt dolgoročno
podpre. M MARKELJ

Neizčrpen likovni motiv
Šentviški likovniki in ljubljanski kiparji pripravili 

razstavo razpel - Otvoritev popestrili pevci

ŠENTVID PRI STIČNI - 
KD likovnikov Ferda Vesela s 
predsednico Zvonko Novak je 
ta pomladni konec tedna pred 
velikonočnimi prazniki zazna
movalo z razstavo na temo raz
pel, ki so jo v domačem kul
turnem domu pripravili skupaj 
z ljubljansko galerijo Latobia. 
Razstava je zanimiva tako zara
di teme, saj Kristus na križu 
poudarja pomen krščanstva in 
naše zgodovine, kot zaradi 
različnih umetniških konceptov 
razstavljalcev, ki vsak na svoj 
način, v različnih materialih in 
z različnimi tehnikami, pred
stavljajo ta nikoli izčrpani li
kovni motiv.

Kot je povedala vodja ljub
ljanske kiparske galerije Staša 
Pohod, kije razstavo tudi odpr
la, so se radi odzvali povabilu in 
na Dolenjsko prenesli del ust
varjanj svojih članov, akadem
skih kiparjev: Dragice Čadež, 
Metoda Frlica, Viljema Jakopi
na, Izidorja Urbančiča, Alenke

Vidrgar in Jožefa Vrščaja. 
Šentviški likovniki - Slavko in
Vlado Cencel, Tone Drab, Bo
ris Klemenčič, Milena Podob
nik, Martin Šuštaršič in Angel
ca Voden - pa so razstavi doda-

Staša Pohod

li svoja likovna dela na temo 
razpel. Otvoritveno slovesnost 
so s primernim izborom pesmi 
popestrili pevci Stiškega kvar
teta in vokalna skupina Stiški

S'aVČld' L. MURN
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Utrip življenja dolenjske vasi
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V podboški gostilni Gadova peč so predstavili knjižno novost, roman pisatelja Janeza 
Baniča “Štihov Jože z Broda”, ki je izšel v zbirki Utva pri Dolenjski založbi

PETA POMLAD “POMLADI” - Zbor Pomlad, se je predstavil kot zadnji 
in še posebej navdušil s pesmijo, ki jo je zapel ob instrumentalni sprem
ljavi. Zbor, ki po kvaliteti sodi med najboljše, letos praznuje pet let delo
vanja. (Foto: M. Markelj)

PODBOČJE - Znana gostilna Jožeta Kerina Gadova peč je bila sko
raj premajhna za vse tiste, ki so v petek, 3. aprila, zvečer prišli na 
predstavitev knjižne novosti, romana Janeza Baniča Štihov Jože z 
Broda, kije te dni izšel pri Dolenjski založbi. Kraj predstavitve ni bil 
izbran naključno, tu blizu seje namreč pisatelj rodil in tu blizu je živel 
junak njegovega nove knjige.

Polčetrta stotnija pevcev
Na medobčinski reviji odraslih pevskih zborov v Novem 

mestu nastopilo 15 odraslih pevskih zborov

NOVO MESTO - Potem ko so 
se v minulem mesecu na odru ve
like dvorane Kulturnega centra 
Janeza Trdine zvrstili otroški in 
mladinski pevski zbori iz več 
občin, je prejšnji teden prišla vr
sta na odrasle pevske zbore, ki so 
na koncertih v petek in soboto, 3. 
in 4. aprila, zvečer pokazali svoje 
znanje in plodove enoletnega 
dela. Na reviji je nastopilo 15 
zborov s 340 pevkami in pevci pod 
vodstvom 14 zborovodij. Kot je 
ocenil strokovni spremljevalec 
prof. Igor Švara, so se najbolje 
odrezali štirje zbori: mešani pev
ski zbor Pomlad pod vodstvom 
Jožice Prus, mešani pevski zbor 
Revoz pod vodstvom Cvetke Hri
bar, mešani pevski zbor Krka pod 
vodstvom Sonje Čibej in oktet 
Adoramus pod vodstvom Marja
na Cvitka. Ti zbori bodo nastopili 
na medobmočni reviji 8. maja v 
Novem mestu.

na Finka, ženski pevski zbor 
Mavrica pri DSO Novo mesto 
pod vodstvom Marjane Dobov
šek, vokalna skupina Prima iz 
Hinj pod vodstvom Aleša Makov
ca, moški zbor Otočec pod vod
stvom Mateja Burgerja, moški 
pevski zbor Ruperčvrh pod vod
stvom Petra Ciglerja, mešani pev
ski zbor Ajda iz Orehovice in 
Šentjernejski oktet pod vodstvom 
Milana Pavliča, ženski pevski zbor 
TD Ratež pod vodstvom Romane 
Križman in mešani pevski zbor 
Vlaste Tavčar iz Šentjerneja pod 
vodstvom Sonje Krme.

Z avtorjem, ki ga je življenjska 
pot peljala od kmečkega sinu z 
rodnega Broda pri Sv. Križu (zdaj 
Podbočje) do univerzitetnega 
profesorja na Biotehniški fakulte
ti v Ljubljani, se je pogovarjal 
novomeški publicist Tone Gošnik, 
v pogovoru pa razgrnil poglavitne 
sestavine pripovedi o vaškem 
posebnežu, “trpinu in uporniku” 
Štihovem Jožetu, ki pisatelju služi 
kot rdeča nit, okoli katere niza 
spomine na otroštvo, številne 
anekdote, s pisateljsko domišljijo 
dodelane zgode in nezgode ter 
podobe vaškega življenja na Do
lenjskem v prvi polovici tega sto
letja. V sočnem, z narečnimi 
izrazi močno prepletenem jeziku 
(ne bi bilo napak, če bi v knjigi 
natisnili slovarček dandanes manj 
oziroma mlajšim generacijam 
bralcev sploh neznanih izrazov) je 
pisatelju uspelo ujeti prepričljiv 
utrip nekdanjega življenja dolenj

ske vasi ob spodnjem toku reke 
Krke, s samo pripovedjo pa bolj 
občutljivemu bralcu posredno

Tone Gošnik in pisatelj Janez Banič 
med predstavitvijo knjižne novosti

zastaviti tudi nekaj moralnih in 
bivanjskih vprašanj, enako živih 
danes kot nekdaj. Knjiga je že 
pritegnila veliko pozornost doma
činov, kar je razumljivo, saj govori 
o ljudeh in dogodkih, ki so še v 
spominu mnogih Brojanov in 
Podbočjanov, gotovo pa bo našla 
bralce tudi drugod, saj je Baniču 
uspelo napisati berljivo in komu
nikativno literarno delo.

Predstavitveni večer so s pesmi
jo požlahtnili Kamniški koledni
ki, pozdrave novi knjigi in njene
mu piscu so izrekli mnogi, od so
rodnikov do predstavnic organi
zatorja predstavitve KUD Krka, 
pisateljev prijatelj, pesnik in igra
lec Tone Kuntner, je zrecitiral 
Pavčkovo Nekje na Dolenjskem 
so kraji in Prešernovo Zdravljico, 
na koncu pa so vsi zbrani zapeli 
En starček je živel in tako zaokro
žili večer v starožitnem vzdušju, 
kakršno preveva tudi Baničevo

knj'8°' M. MARKELJ

Kiparka, lončar, keramik

Poleg teh so dokaj številnim 
poslušalcem v dveh dneh peli še: 
mešani pevski zbor Društva upo
kojencev Novo mesto pod vod
stvom Sonje Pirc, moški pevski 
zbor Šmihel in mešani pevski zbor 
Mali Slatnik pod vodstvom Anto-

HARMONUA NARAVE-V Galeriji Krka sov ponedeljek, 6. aprila, zvečer 
odprli razstavo barvnih fotografij Bogdana Kladnika pod naslovom Har
monija narave. Avtor se predstavlja s fotografijami, ki jih je posnel v naravi, 
precej v podzemnem svetu, njegova dela pa odlikuje smisel za detajl in igro 
svetlobe, kar fotografijam daje nadih abstraktnosti. Na ot\>oritvi so pred
stavili tudi multivizijski projekt Večni krog, ki je prejel veliko nagrado na 
svetovnem tekmovanju multivizij z gorniško tematiko v Brianconu leta 
1993. Fotografija je Hladnikova (na sliki pivi z leve), glasbo je napisal Lado 
Jakša (prvi z desne), verze Iztoka Geistra pa je brala Nataša Ralijan (druga 
z leve). Prireditev, ki je pritegnila precejšnjo pozornost, je povezovala 
Bogdana Herman (druga z desne). (Foto: M. Markelj)

Križi iz krajine na platno
Ljubiteljska slikarka Blandina Markovič Randič je 

upodobila 21 razpel z območja krške občine

KRŠKO - Naša dežela je 
posejana z znamenji in križi, ki 
so ena od značilnosti slovenske 
kulturne krajine, četudi so mar
sikje zapuščeni, zanemarjeni ali 
nevešče obnovljeni. Križani 
Kristusi, delo rok neznanih 
ljudskih mojstrov, so pritegnili 
pozornost ljubiteljske slikarke 
Blandine Markovič Randič, po 
poklicu stomatologinje iz Kr
škega, kije lani poleti prekriža
rila vso krško občino, si ogledo
vala razpela v številnih krajih, 
vaseh, na križpotjih in ob potih 
ter jih prenesla v barvne podo
be na platno. Minulo sredo je 
predstavila motivno bližnjim 
velikonočnim praznikom pri
merno zaokrožen cikel 21 slik 
na razstavi Križani med nami, 
ki so jo odprli v Galeriji Krško. 
V kulturnem programu so na
stopili učenci krške glasbene 
šole Nina Fric, Tinkara Troha 
in Sanja Smirič ter pianist Mar
tin Šušteršič, o avtorici je govo
rila kustosinja kostanjeviške 
Galerije Božidarja Jakca Bar
bara Rupel, program pa je po
vezovala Vlasta Curhalek.

Markovičeva se je s tem cik
lom potrdila kot izredno plodo
vita likovna ustvarjalka, saj je to 
v nekaj mesecih že njena druga 
samostojna razstava, a prva, ki 
je motivno tako enotna. Ker je

Blandina Markovič Randič ob 
eni od svojih slik.

svojo veliko željo po likovnem 
ustvarjanju zaradi razmer lah
ko začela uresničevati zelo 
pozno, je ustvarjalni izbruh ra
zumljiv, kot je razumljivo še 
prisotno iskanje lastnega li
kovnega izraza. Njene slike so 
v glavnem realistične upodo
bitve Križanih v njihovem šir
šem ali ožjem okolju, v krajini 
ali s spremljajočimi cvetjem in 
venčki, razgibanost pa avtorica 
dosega z različnimi zornimi 
koti in velikostmi razpel. V ne
katerih podobah sije že privo
ščila tudi nekaj interpretativne
svobode. ...ora TM. MARKELJ

Velikonočna razstava treh domačinov: Vladke Štoviček, 
Štefana Kržana in Andreja Čebularja

LESKOVEC PRI KRŠKEM - 
Ljudje potrebujemo tudi kulturo, 
zato tamkajšnji župnijski urad z g. 
Ludvikom Žagarjem v času, ko je 
še posebej pudarjena človekova 
duhovnost, nadaljuje z organizi
ranjem vsakoletne t.i. velikonoč
ne razstave. Lani so jo v Jožefovi 
dvorani pripravili prvič (razstava 
velikonočnih prtičkov), v soboto, 
4. aprila, pa je krški župan Dani
lo Siter otvoril letošnjo, na kateri 
se predstavljajo trije domači 
umetniki in bo na ogled do 19. 
aprila.

Svoja dela so v domiselni 
kombinaciji'predstavili kiparka 
Vladka Štoviček, lončar Stefan 
Kržan in keramik Anrej Čebular,

Čebularjevi keramični izdelki, v 
svoji moderni oblikovalski govori
ci, z izbiro oblik in pridihom upo
rabnosti. Razstavi dajejo težo še 
plastike Štovičkove s svojstvenim 
pogledom na človeško, predvsem 
žensko telo.”

Otvoritvena slovesnost je bila 
prijetna tudi zaradi nastopa cerk
venega mešanega in moškega 
pevskega zbora, ki ju vodi dr. 
Kristina Lovšin.

L. MURN

o njihovih stvaritvah pa je spreg 
vorila Margarita Marjetič. “Č
prav podobni v spretnosti prstov 
ali v izbiri materialov, so vendar 
tako različni v svojih tehnikah, 
izraznosti in simboličnosti. Vsak 
od njih je mojster na svojem pod
ročju. Iz Kržanovih lončarskih del 
diha zgodovina našega človeka, 
čeprav iz istega materiala, pa so v
tehniki dela povsem drugačni

PRIČA V DOLENJSKEM 
MUZEJU

NOVO MESTO - Hrvaško 
kulturno združenje in Dolenj
ski muzej vabita na otvoritev 
razstave del akademskega sli
karja Zlatka Priče, enega naj
večjih in v svetu najbolj odmev
nih hrvaških slikarjev druge 
polovice tega stoletja. Razsta
vo bodo odprli v sredo, 15. ap
rila, ob 6. uri zvečer v Dolenj
skem muzeju.

BELOKRANJSKE 
PISANICE V CELJU

CELJE - V avli drugega nad
stropja Osrednje knjižnice Celje so 
včeraj, 8. aprila, ob 7. uri zvečer 
odprli razstavo belokranjskih pisa
nic. Razstavo je pripravil Belokranj
ski muzej iz Metlike ter z njo v 
velikonočnem času predstavil za 
Belo krajino posebej značilno obli
kovane velikonočne pirhe - pisa
nice.

USPEŠNI MLADI 
GLASBENIKI

KRŠKO - Na državnem tekmo
vanju mladih glasbenikov, ki je 
potekalo od 27. do 30. marca v 
Ljubljani, je sodelovalo tudi šest 
učencev krške glasbene šole. Jerne
ja Erjavec (oboa) je osvojila zlato 
plaketo in 1. nagrado, Nika Tkalec 
(klavir) in Uroš Horvat (saksofon) 
srebrno plaketo, Peter Tomažin 
(fagot) in Peter Cizelj (saksofon) 
bronasto plaketo ter Bojan Zupan
čič (saksofon) priznanje.
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Ogroženi otroci na sevniških cestah
Neustrezna prometna ureditev v najožjem mestnem središču pri HTC-ju - Malo varnih 

šolskih poti ■ Za odpravo črne točke pri Jelovcu potrebnih le kakšnih 100 metrov asfalta!

SEVNICA - Bo marljivemu predsedniku občinskega odbora za pre
ventivo in vzgojo v cestnem prometu Zvonetu Ibhtarju letos vendarle 
uspelo izvesti akcijo, ki bi vsebovala inscenirano prometno nesrečo, 
česar odboru ni uspelo lani? Merili bi dejanski čas, ki ga potrebujejo 
ustrezne službe za prihod na kraj nesreče.

dežurni 
poročajo
Razbijal in odnesel

RADIO - Med 27. in 29. marcem 
Je neznan storilec na parkirnem 
Pfostoru ob magistralni cesti 
Mubljana-Obrežje v Medvedjeku 
Poškodoval osebni avtomobil 
znamke Golf. Na avtomobilu je 
razbil vsa stekla, žaromete in 
smernike ter prerezal pnevma
tike. Poškodoval je tudi pokrov 
motorja in streho in za nameček 
odnesel s seboj avtoradio. Ne
znanec je lastnico A. P. iz Kamni
ka oškodoval za več kot četrt mili
jona tolarjev.

PIJAN GROZIL S PIŠTOLO 
' Policisti so 28 marca pridržali do 
streznitve 25-letnega D. S. z 
Orske v Novem mestu, ki je v 
iokalu Lattino v Novem mestu 
'T)il na najemnika lokala D. M. 
Razjarjeni moški je na lastnika 
pelo streljal z zračno puško, ki je 
pila na srečo prazna. Policija mu 
Je> potem ko ga je strogo prijela, 
zasegla orožje. Zagovarjati se bo 
moral pred sodnikom za pre
krške.

OB MOTORNO KOLO - V 
noči od 28. na 29. marec je neznan 
tat odpeljal motorno kolo, ki je 
bilo parkirano pred stanovanj
skim blokom v Metliki. Lastnika 
kf. V. iz okolice Črnomlja je s tem 
dejanjem oškodoval za okrog 
J50.000 tolarjev. Motorno kolo so 
še isti dan našli ob lokalni cesti 
Metlika-Slamna vas-Radovica in 
ga vrnili lastniku.

RAZBIJAL S KLADIVOM - 
Neznanec je med 20. in 25. mar- 
cem s kladivom poškodoval pod
porni zid ob cesti pri počitniški 
hiši v Globočdolu, katere last je 
A. P. iz okolice Radovljice. Last
nici je prizadejal s tem 100 tiso
čakov škode.

Tuhtar pričakuje “zeleno luč” 
za to v resnici skrbno prikrito 
akcijo v obliki podpisa sevniškega 
župana ali predsednika občinske
ga sveta, kajti načrt dela Tuhtar- 
jevega odbora so sevniški svetni
ki na zadnji seji sprejeli, ob tej 
priložnsoti pa tudi pohvalili nje
govo delo v preteklem letu.

Kaže, kot da se tega trenutka 
resnice nekateri vse preveč boji
jo, da se ne bi morebiti osramotili. 
Kajti dogodek bi bil nekaj povsem

1995 predlagal ustrezno rešitev 
občinskemu oddelku za okolje in 
prostor.

“Pred HTC-jem smo predlaga
li možnost dostopa le za interven
cijska vozil, sicer naj bi se tod, v 
najožjem središču mesta, lahko 
matere z otroki v vozičkih varno 
sprehajale in se zadrževale stran 
od pločnikov, kjer so malčki zdaj 
deležni velikih količin izpuhov 
avtomobilov. V Sevnici pravza
prav drugega sprehajališča ni, saj 
so v drevoredu ob Savi objestneži 
razbili klopi. Za HTC-jem je šol
ska pot otrok iz Naselja heroja 
Maroka, ki so zdaj ogroženi. Še 
bolj se bojim za varnost številnih

otrok, ki obiskujejo boštanjsko 
osnovno šolo in tja pešačijo iz 
Sevnice. Pločnik bi nujno potre
bovali prebivalci naselja ob Pla
ninski cesti in še kje. Še bolj smo 
nemočni pri odpravljanju črnih 
točk na državnih cestah, denimo 
pri že kar zloglasnem ovinku pri 
Jelovcu. Tam bi gotovo veliko 
pomenilo, če bi preplastili le nekj 
10 metrov slabega asfalta, kar se 
je izkazalo kot ustrezno pred leti, 
ko so vendarle to storili na ovinku 
pri Kompolju, kjer je bila zaradi 
spolzkega asfalta podoba črna 
točka, zdaj pa tam ni več promet
nih nesreč. Čudi me, zakaj se 
pešci v Šmarju ne poslužujejo 
podhoda za pod številnimi želez
niškimi tiri in se raje sprehajajo 
po tirih, kot da bi vedeli, da jih 
policisti za tako nevarno početje 
sploh ne morejo kaznovati.”

P. PERC

Kar bogat “ilegalski” teden
Število nezakonitih prihodov v Slovenijo ostaja približno 

enako - Vstopne možnosti Bele krajine in Posavja

Zvone Tuhtar
drugega kot nekdanje akcije 
NNNP, za katere so v preteklosti 
“igralci” vnaprej poznali scenarij, 
zatorej niti ni bilo nobenega 
presenečenja zanje in tako ni šlo 
za resno preverjanje pripravlje
nosti in odzivnosti določenih 
služb - od gasilcev, policije do 
zdravstvenega osebja - ob raznih 
nesrečah.

Opozarjanje odgovornih služb 
na črne točke in na nepravilno in 
manjkajočo signalizacijo ter pro
metna vzgoja po osnovnih šolah 
in vrtcih bodo tudi letos poglavit
ne vsebine dela članov odbora. 
Predlagali bodo tudi postavljanje 
tehničnih ovir za umirjanje prome
ta, predvsem pri šolah in vrtcih.

Vse lepo in prav, to so pro
grami ali želje, kako naj bi bilo. In 
kakšna je praksa? Tuhtar je neza
dovoljen, ker njihovih predlogov 
oz. pobud odgovorni ne upošteva
jo dovolj. To ponazori tudi s se
danjim kaosom pred in za HTC- 
jem, za katerega je odbor za pre
ventivo in vzgojo že novembra

NOVO MESTO, KRŠKO - 
Število ljudi, ki vstopajo v Slove
nijo brez potrebnih ali ustreznih 
dokumentov, tudi v zadnjem času 
ne upada. Kot poprej je bil tudi v 
obravnavanem obdobju dotok 
najmočnejši iz smeri nekdanje 
Jugoslavije, s tem da “ilegalci” 
izvirajo iz južnejših in vzhodnejših 
balkanskih okolij. Nekateri izmed 
“črnih potnikov” so doma tudi 
globlje na Vzhodu.

Policija je 28. marca na parkir
nem prostoru v Poljanah pregle
dala dokumente dveh Romunov. 
Naknadno so ugotovili, da sta tuj
ca dan poprej okrog polnoči pri
spela na slovensko ozemlje zunaj 
mejnega prehoda blizu Metlike. 
Do Poljan sta se pripeljala z gor
skimi kolesi, ki sta si jih prisvojila 
med potjo po Sloveniji. Policija je 
Romuna predala sodniku za pre
krške.

Četrtega aprila je pri belem 
dnevu nezakonito vstopil v Slove
nijo Turek. Policija, ki ga izsledi
la pri Novi vasi pri Mokricah, je 
ugotovila, da se je za ilegalni pri
hod v našo državo odločil potem, 
ko so ga slovenski obmejni organi 
na mednarodnem mejnem pre
hodu Obrežje zavrnili skupaj z 
njegovim kombijem. Že s prvim 
svetom tega dne je prišel v Šlove-

Z MOPEDOM 
POD AVTO

MIRNA - 31. marca se je 15- 
letni V. K. s Trstenika na kolesu z 
motorjem peljal po ulici Roje na 
Mirni in hotel zaviti v desno na 
glavno cesto, ki vodi proti sredi
šču Mirne, ko ga je zaradi nepri
merne hitrosti zaneslo v levo. V 
tem trenutku mu je nasproti z av
tomobilom pripeljal 58-letni V. L. 
iz Hrastovice in, čeprav seje umi
kal, mopedista zbil. Hudo poško
dovani V. K. je končal v novo
meški bolnišnici, škode pa je za 
četrt milijona tolarjev.

Novi simbol

nove storitve

(ii) 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.

nijo Bolgar, ki so ga policisti našli 
na regionalni cesti Dobova-Ri- 
gonce in ga od tam vrnili svojim 
hrvaškim kolegom.

Tega dne so posavski policisti 
sicer zabeležili še dvoje ilegalnih 
prehodov slovenske državne me
je. Ob 18. uri je prišel pri Sloven
ski vasi v Slovenijo makedonski 
državljan. Ker mu je dokazano 
izpodletel poizkus, da bi dan po
prej prišel čez mejo ma mejnem 
prehodu Gruškovje, so ga pristoj
ni slovenski organi po odkritju 
nemudoma poslali nazaj na Hrva
ško. Nekaj pred 21. uro zvečer so 
policisti našli pet pešcev, ki so bili 
očitno namenjeni proti Leskovcu 
pri Krškem. Bili so Turki, ki so se 
izdajali za Kurde. Po končanem 
postopku, v katerem tujci niso 
znalo pojasniti, kje in kdaj so vsto
pili v Slovenijo, so jih odpeljali v 
Ljubljano v Prehodni dom za

tujCC- L. M.

Gasilci in 
civilna zaščita 
z roko v roki

Občni zbor OGZ Loški Potok
LOŠKI POTOK - Tu je bil 20. 

marca 3. občni zbor občinske 
gasilske zveze Loški potok, ki so 
se ga udeležili predstavnik gasil
ske, zveze Slovenije Lojze Ljubič, 
področni poveljnik, predstavniki 
gasilskih zvez Ribnica, Kočevja in 
Ivančne Gorice, predstavnik ga
silcev iz Čabra na Hrvaškem, po
veljnik civilne zaščite za Loški Po
tok Janez Bambič in župan občine 
Loški Potok Janez Novak. Skup
na ugotovitev razpravljalcev je 
bila, da je prehojena pot kljub 
težavam kronana z vidnimi uspe
hi. Po besedah župana Janeza 
Novaka gasilstvo v občini doživlja 
po ustanovitvi občinske gasilske 
zveze veliko sprememb na boljše. 
Kot je menil, morata gasilstvo in 
civilna zaščita delati z roko v roki. 
“Pričakovati je, da se bodo občin
ska sredstva v celoti letos nekoli
ko zmanjšala, a bomo kljub temu 
skrbeli, da bo gasilstvo dobilo vse, 
kar mu gre,” je obljubil župan. 
Ljubič je pohvalil delo potoške 
gsilske zveze in zlasti pozdravil 
tvorno sodelovanje občine in 
gasilcev.

Glede na letošnji obsežni načrt 
občinske gasilske zveze bodo že 
aprila izvedli tečaj za izprašanega 
gasilca, pripravljajo se na prosla
vo v Podpreski in med drugim na 
100-letnico gasilstva v Loškem 
Potoku. Delovni načrt gradijo na 
5 milijonih tolarjev, nekaj želja pa 
bo gotovo počakalo na prihodnje 
leto.

A. KOSMERL

Razpoka v cisterni
Na Obrežju je iz hrvaške 
cisterne tekla kislina, ki 

pa ni ogrozila okolja

OBREŽJE - Postajo mejne 
policije Obrežje so 31. marca ok
rog 11. ure obvestili, da v izstop
nem tovornem terminalu izteka iz 
cisterne nevarna snov. Natančnej
ši pregled je pokazal, da gre za 
cisterno hrvaškega podjetja Pano
nija, d.d., Osijek, ki jo je na 
Obrežje pripeljal 46-letni hrvaški 
državljan T. S. Voznik cisterne je 
pred opravljanjem carinskih po
stopkov ugotovil, da naložena 
klorovodikova kislina izteka skozi 
nekaj milimetrov veliko razpoko 
v steni cisterne. Policija je ugo
tovila, da je imel voznik pravilno 
označeno vrsto tovora, ki ga je 
prevažal na relaciji Hrastnik-Zi- 
dani most-Obrežje-Osijek.

Iz cisterne, v kateri je bilo pr
votno 23.200 litrov omenjene kis
line, je izteklo na asfaltirano ce
stišče in makadamsko bankino 
približno 30 tekočine. Na kraj 
dogodka so poklicali tudfgasilce 
PGE Krško, Civilno zaščito iz 
Krškega, VGP Novo mesto in 
predstavnika Ministrstva za oko
lje in prostor. Ugotovili so, da iz
tekanje kisline ni ogrozilo okolja
in podtalnice. ,

L. M.

CEK BREZ KRITJA
ŠENTJERNEJ- Devetin

dvajsetletni R. N. iz Šent
jerneja je utemeljeno osum
ljen izdaje nekritega čeka in 
zlorabe kreditne kartice. V 
letu 1993 in 1997, ko je imel 
tekoči račun pri SKB banki 
in Poštni banki Slovenije, je 
vnovčil več čekov brez kritja. 
S tem dejanjem je omenjeni 
banki oškodoval za več kot 
700.000 tolarjev.

GOSTILNIČAR S 
KAMERO UJEL 
TATOVE PIVA

SEMIČ - Lastnik semiške 
gostilne Črni baron iz znane 
semiške pivovarne Z. B. je že 
dlje časa sumil, da mu nekdo 
krade pivo in denar. Ker je 
hotel priti zadevi do dna, je 
namestil dve videokameri, ki 
sta kmalu posneli zlikovce 
na delu. Policisti so tako 
dobili v roke 39-letnega S. N., 
46-letnega V. P. in 47-letnega 
M. D. iz okolice Črnomlja. 
Sedaj že znani ljubitelji piva 
in neprostovoljni igralci v 
semiškem dokumentarnem 
filmu so gostilničarja do 
tedaj oškodovali za 930 tisoč 
tolarjev.

“Lahko ustanovite občinske zveze”
Ernest Eory, predsednik Gasilske zveze Slovenije, na občnem zboru Gasilske zveze Novo 
mesto - Gašenje v naravi kot problem - Rdeči petelin poje zaradi človeške malomarnosti

ugotavljajo še vedno človeško 
malomarnost.

Na občnem zboru so gasilci tudi 
volili. Tako bo v naslednjem 5-let- 
nem obdobju predsednik GZ 
Novo mesto Alojz Muhič, pod
predsednika bosta Franc Bartolj

NOVO MESTO - “Gasilci na Slovenskem si želimo biti še bolj sa
mostojni, ne podrejeni niti državi niti občini. Kar zadeva ustanavljanje 
novih občinskih zvez, Gasilska zveza Slovenije temu ne nasprotuje. 
Obratno, vsem je na razpolago.”

To je med drugim poudaril 
Ernest Eory, predsednik Gasilske 
zveze Slovenije, na nedavnem 
občnem zboru Gasilske zveze 
Novo mesto. Eory je tudi dejal, da

XJ POŠTA SLOVENIJE
http ' »»» posta ti 
e-nuil mfo4 post j s

in predavanja tako v okviru GZ 
Novo mesto kot tudi v izobraže
valnem središču na Igu. Po be
sedah poveljnika Tineta Filipa so 
pripravili vrsto dejavnosti v mese
cu požarne varnosti. Med drugim 
je GZ Novo mesto organizirala 
tudi regijsko tekmovanje gasilcev 
Dolenjske za vse kategorije.

V društvih na območju GZ 
Novo mesto so nabavili nekaj 
novih avtomobilov in druge opre
me. Ob takih posodobitvah gasil
skih desetin pa se kot problem 
kaže pomanjkanje tehničnih in 
drugih pripomočkov za gašenje v 
naravi. Ob tem velja poudariti, da 
so gasilci lani sodelovali pri gaše
nju požarov v naravi ter na zgrad
bah in prometnih objektih 83- 
krat. Kot glavni vzrok požarov

• Na občnem zboru je pripravil 
kulturni program moški pevski 
zbor gasilskega društva Šmihel. 
Predsednik Muhič seje zahvalil 
učencem, ki so sodelovali na 
natečaju ob mesecu požarne var
nosti, ter podelil priznanja naj
boljšim likovnikom in literatom 
iz dolenjskih šol.

in Franc Šinkovec, za poveljnika 
so izvolili Tineta Filipa. Imeno
vali so tudi 11 -članski upravni od
bor, v katerem bodo predstavniki 
društev iz občin Novo mesto, 
Škocjan in Šentjernej.

S. M.

Alojz Muhič

mora vsaka nova občinska zveza 
nositi vse posledice, a tudi svoj del 
odgovornosti. To velja tudi za 
občini Škocjan in Šentjernej.

Glede na poročila, ki so jih 
pred predsednikovim nagovorom 
predstavili na občnem zboru, so 
na območju GZ Novo mesto v 
preteklem letu zabeležili nekaj 
opaznih dosežkov in dogodkov. 
Posebej velja omeniti, daje ekipa 
iz Kamene sodelovala na gasilski 
olimpiadi in dosegla na tem sve
tovnem preizkusu spoštovanja 
vreden rezultat, 10. mesto.

Lansko tekmovanje pionirjev 
in mladincev je pritegnilo preko
1.000 udeležencev, na tradicional
nem gasilskem reliju je sodelova
lo 76 ekip. Skozi vse leto so pote
kali različni tečaji, posvetovanja

PREDSEDNIK GASILCEM - Ernest Edry, predsednik Gasilske zveze Slo
venije (na fotografiji levo), ni puščal dvomov. Po njegovem občine lahko 
imajo svoje gasilske zveze, vendar imajo s tem tudi ustrezen del odgovor
nosti zanje. (Foto: S. M.)
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Dekleta so stopila korak naprej
Odbojkarice novomeškega TPV-ja so si z rutinsko zmago nad Soboto zagotovila neposreden boj 
za naslov prvakinj • V Žužemberku še kar slavijo • Novomeščani brez poraza nazaj v prvo ligo

V KVALIFIKACIJE

NOVO MESTO, ŽUŽEMBERK - Po lanskemu finalnemu nastopu v 
pokalnem tekmovanju in zaporednih tretjih mestih v ligaškem prvenstvu 
so novomeške odbojkarice naredile še korak naprej, saj se bodo letos z 
mariborskim Infondom Branikom pomerile za naslov državnih prvakinj. 
V Žužemberku so pred prvimi nastopi v prvoligaški konkurenci pričakovali 
manj, kot so kasneje dosegli, pa tudi pri novomeški Krki so zadovoljni, saj 
so fantje na najboljši poti, da se vrnejo med najboljše.

NOVO MESTO - Novomeški 
kegljači so an kegljišču Vodnjak s 
7:1 premagali Sevničane in tako os
vojili drugo mesto v posavsko- 
zasavski ligi, s čimer so si priborili 
nastop na kvalifikacijah za tretjo 
državno ligo. Prvo mesto so osvojili 
Krčani. (N. G.)

Čeprav je ekipa Sobote vsaj za 
razred slabša od TPV-ja, med novo
meškimi odbojkaricami pred sobot
no zadnjo tekmo le vladala živčnost, 
saj je le zmaga vodila do največjega 
uspeha sedanje generacije, ki ne bo 
več prav dolgo igrala skupaj, saj 
nekatera dekleta že resno razmiš-

OBISK ZAMEJSKIH TABORNIKOV- Rod gorjanskih tabornikov je imel 
v soboto in nedeljo v gosteh tržaške tabornike, ki jih je pred Dolenjskim 
muzejem sprejel podžupan mestne občine Novo mesto Alojz Zupančič 
(drugi z desne), pozdravil pa jih je tudi zaslužni član novomeške taborniške 
organizacije Marko Grein (desno). Po ogledu razstave Kapiteljska njiva 
so Novomeščani dvajsetim zamejskim kolegom razkazali Novo mesto, 
ojgledali so si frančiškanski samostan s knjižnico in Pavčevo oboro v 
Skrjančah, kjer je marsikateri tabornik prvič v naravnem okolju videl div
jega prašiča, damjaka ali muflona. Sobotno popoldne so zaključili s spre
hodom do Cvelbarjeve vinske kleti na Trški gori, v nedeljo pa so si med 
drugim ogledali še pleterski in kostanjeviški samostan. (Foto: I. V)

Brestaničanke bi rade v ligo
Odbojkarice bi v tretjem letu življenja kluba rade igrale 
v tretji državni ligi ■ Nekdaj tretje v prvi slovenski ligi

BRESTANICA - V Brestanici 
že dve leti deluje odbojkarski 
klub, ki ima vse bolj uspešno 
dekliško vrsto. Le-ta je ob krških 
kegljavkah in sevniških rokome
tašicah ena od treh ženskih ekip 
v Posavju. Podatkov, da bi v Bre
stanici igrali odbojko že pred 
vojno, ni, prvi dokaz o brestani
ških odbojkarjih pa je fotografija 
moštva iz leta 1946, ki je objav
ljena tudi v brestaniškem zborni
ku iz leta 1982. Leta 1963 so 
Brestaničani začeli nastopati v 
drugi slovenski ligi, a niso zdržali 
dolgo. Na igrišču pri elektrarni so 
jih leta 1967 zamenjala dekleta, ki 
so leta 1971 s tretjim mestom v 
prvi republiški ligi dosegla naj
večji uspeh. Ko so izgubila igrišče 
pri elektrarni, je odbojka v Bre
stanici za lep čas zamrla, saj šol
sko vodstvo ni imelo razumeva
nja, da bi ekipa vadila na novem 
šolskem igrišču. Ekipa je razpad
la, najboljši igralki Anica Fabjan
čič in Marija Fila pa sta se leta 
1975 priključili Novomeščankam.

lCo je pred petimi leti bresta
niška osnovna šola dobila telo
vadnico, je novi učitelj športne 
vzgoje prof. Aleš Cvar takoj začel 
z odbojkarskim krožkom. Po 
dveh letih so dekleta znala dovolj, 
da so tudi prvič uradno nastopi
la. Pred dvema letoma so v Bre
stanici ponovno ustanovili odboj
karski klub, na čelu katerega je 
trener uspešne ekipe iz 70. let, se-

Miro Mikeln

danji predsednik Miro Mikeln. 
Po številnih porazih na začetku so 
po letu dni nastopanja v kadetski 
ligi prišle tudi prve zmage nad 
ekipami iz Novega mesta, Mo
kronoga in Semiča, ki so dekle
tom pomenila veliko vzpodbudo.

Edina posavska odbojkarska

pa le v kadetski ligi, veliko pod
poro gledalcev, saj se jih na tek
mah na mali tribuni zbere tudi 
več kot 100, marsikje niti prvoli
gaške ekipe nimajo toliko navija
čev. Med pokrovitelji imajo naj
več posluha za brestaniško odboj
ko pri Elmontu in pri krški šport
ni zvezi. V odbojkarskem klub 
Brestanica poleg deklet vadijo 
tudi fantje, ki so prvaki posavske 
rekreativne lige.

TRDNO PREPRIČANE - V okviru odbojkarskega kluba Brestanica vadi 
več kot 30 deklet, najstarejše, ki so še kadetinje, pa bodo letos poskusile 
uvrstiti se v tretjo člansko ligo. Trener Aleš Cvar (desno) pravi, da če jim 
to ne bo uspelo letos, se bodo v ligo zagotovo uvrstile naslednje leto, v kar 
so tudi dekleta trdno prepričana. Od lanskega avgusta so imela le dva ted
na odmora, pa tudi do poletja bodo redno vadila brez prekinitev. Nekoli
ko jih ovira le dvoizmenski pouk na srednji šoli. (Foto: I. V.)

ljajo o poroki in s tem o verjetnem 
slovesu od vrhunskega športa. Prav 
ta živčnost je bila kriva, da so tek
mo začele slabše in prvi niz dobile 
nekoliko težje, v nadaljevanju pa 
jim je le steklo in v tretjem nizu so 
gostjam pustile osvojiti le dve točki.

Že konec tega tedna čaka Novo- 
meščanke v Mariboru prva tekma 
velikega finala. Odbojkarice Infon-

PRVENSTVOV TREBNJEM
TREBNJE - Badmintonski klub 

Tom Mirna bo telovadnici osnovne 
šole v Trebnjem v soboto, 11. apri
la, ob 9. uri pripravil državno prven
stvo v badmintonu za igralce do 15. 
leta, na katerem veliko pričakujejo 
tudi od domačih tekmovalcev.

NA LUTRSKEM SELU
LUTRŠKO SELO - Teniški klub 

Krka je novi najemnik teniških 
igrišč na Lutrškem selu, na katerih 
bodo 11. in 12. aprila pripravili dne
va odprtih vrat in ob predhodni 
rezervaciji ljubiteljem tenisa omo
gočili brezplačen preizkus igrišč. 
Prodajajo tudi že sezonske karte, ki 
jih lahko dobite pri oskrbniku igrišč 
ali pa v klubski pisarni na Zvvitrovi 
1 vsak delavnik od 17. do 19. ure. 
Vsa pojasnila dobite po telefonu 
(068) 323 780 al (0609) 652 426.

GLASBENIKI BOLJŠI

da Branika so sicer velike favoriti
nje, čeprav tudi Novomeščanke niso 
brez možnosti. Od štirih prven
stvenih tekem so Mariborčanke v tej 
sezoni dobile tri, lani pa so jih 
Novomeščanke izločile iz pokalne
ga tekmovanja, medtem ko so jim 
Koprčanke odvzele ligaški naslov. 
Torej gre letos pri Mariborčankah 
tudi za neke vrste maščevanje. Ka
kovostna razlika le ni tako velika, da 
bi bile zmagovalke že vnaprej dolo
čene, slab dan, nekaj naključnih 
napak in nervoza ob slabi sodniški 
odločitvi pa lahko ekipo vrže s tira 
do te mere, da tekmo izgubi. Novo
meščanke bi storile napako, če ne bi 
poskušale vsega, da ponujeno pri
ložnost izkoristijo.

S tremi zaporednimi zmagami so 
si Žužemberčani že pred zadnjim 
kolom zagotovili šesto mesto v 
državi, tako da je bil izid sobotnega 
srečanja v Žužemberku pomemben 
le za goste iz Murske Sobote, ki bi v 
primeru poraza izgubili četrto me
sto in s tem tudi nastop v pokalu 
evropske odbojkarske zveze. Gostje 
so takmo odlično začeli in povedli z 
2:0, v tretjem nizu pa so se razigrali 
tudi domačini in tako še zadnjič v 
sezoni naredili veselje svojim zve
stim navijačem, ki so po tekmi kljub 
porazu še pozno v noč skupaj pro
slavljali največji uspeh v zgodovini 
žužemberškega športa.

Vse kaže, da bomo jeseni le 
dočakali novomeško-žužemberške 
prvoligaške odbojkarske derbije. 
Novomeščani so namreč brez pora
za v drugem delu prvenstva osvojili 
prvo mesto v 1.B ligi in si bodo gle
de na pokazano v kvalifikacijah brez 
težav izborili vrnitev v poslej enot
no desetčlansko prvo ligo.

I. V.

KOŠARKA
1. A SKL, četrtfinale končnice, 
druga tekma - ZM MARIBOR 
OVNI: KRKA 89:85 (73:73,40:35); 
KRKA: Jevtovič 25, Stevič 22, Smo
diš 16, S. Petrov 14, Grum 6, Samar 
2; tretja tekma - KRKA : ZM MA
RIBOR OVNI 78:71 (60:60,28:29); 
KRKA: Stevič 26, S. Petrov 17, 
Smodiš 14, Jevtovič 14, Plevnik 5, 
Samar 2. Krka se je tako z izidom 
2:1 uvrstila v polfinale končnice 
državnega prvenstva, kjer se bo 
srečala s Unionom Olimpijo.

: ELAN 5:0 (2:0). Lestvica -1. Ko
per 46, 2. Živila Triglav 45, 3. BST 
Domžale 38, 4. Železničar 34, 5. 
Elan 33,6. Šentjur 25 itd. V 20. kolu 
se bo Elan doma pomeril z zadnje- j 
uvrščenim moštvom Factor Črnuče.

ROKOMET
1, SRL, moški, 20. kolo - SEVNICA 
: ANDOR 34:30 (15:14); SEVNI
CA: Marcola, Hadjiali 1, Rupret 1, 
Povše 1, Plazar 8, Sečki 2, Teraš, 
Sirk 9, Božič 2, Vertovšek 2, Godec, 
Požek 8
TREBNJE: DELMAR 26:20 (13:9); 
TREBNJE: Torlo, Višček 3, Mež- 
narič, Bregant 3, Papež 4, Blagoje- 
vič 6, Šavrič 4, Stojakovič 2, Žitnik, 
Bilbija 1, Ojstršek, Gradišek 3. 
PIVOVARNA LAŠKO : AFP DO- 
BOVA 32:28 (19:12); AFP DOBO
VA: Kostevc, Begovič9, Simonovič
2, Bogovič, Voglar 1, Ocvirk 7, 
Deržič 2vKeše, Levec, Kranjčič, 
Sladič 7, Škof.
PRULE 67 : KRŠKO 23:17 (11:9); 
KRŠKO: Bašič, German, Božič, 
Iskra 2, Martinčič 3, Unkič 3\ Ke
kič, M. Urbanč 1, Deržič 1, Čopič
3, D. Urbanč 4, Anžič.
Lestvica: 1. Pivovarna Laško 38, 2. 
Prevent (tekma manj) 27, 3. Treb
nje 27,4. Prule 67 25,5. Gorenje 25, 
6. Andor 23, 7. AFP Dobova 18, 8. 
Krško 15,9. Slovan 12,10. Delmar 
11, 11. MARC Škofljica 10, 12. 
Sevnica 7.
V 21. kolu se bo v soboto, 11. apri
la, AFP Dobova doma pomerila s 
Trebnjem, Sevnica v gosteh s Pivo
varno Laško in Krško doma z An- 
dorjem.

NOGOMET
II. SNL, 19. kolo - ŽELEZNIČAR

ODBOJKA
1.A SOL, moški, 14. kolo II. dela -
ŽUŽEMBERK : POMGRAD 1:3 j 
(-10, -6, 3, -2) Lestvica - 1. Salonit ; 
Anhovo 28, 2. Fužinar 22, 3. Gra
dis 22, 4. Pomgrad 14, 5. Olimpija ! 
12, 6. Žužemberk 8, 7. Bled 4, 8. ; 
Kamnik 2.
l.A SOL, ženske, 14. kolo II. dela - 
TPV NOVO MESTO : SOBOTA 
3:0 (10, 8, 2). Lestvica - 1. Infond 
Branik 26, 2. TPV Novo mesto 22, j 
3. Kemiplas Koper 20, 4. ZM Lju- 1 
tomer 18, 5. 5. Sobota 14, 6. Krim i 
8, 7. Marsel Ptuj 4, 8. B&L Utrip 
Prebold 0.
l.B SOL, moški, 14. kolo II. dela
- KRKA : LJUTOMER 3:0 (8,14, j 
8); Lestvica - 1. Krka 28, 2. Gra
nit 20, 3. Šoštanj Topolšica 16, 4. j 
Hoteli Simonov zaliv Izola 12 itd. i 
V nadaljevanju se bodo v kvali- i 
fikacijah za nastop v enotni 10- | 
članski I. ligi po enokrožnem siste
mu pomerili zadnjeuvrščeno mo- ! 
štvo l.A lige Kamnik, štiri prvo- i 
uvrščena moštva l.B-lige Krka, ; 
Granit, Šoštanj in Izola ter prvo- 
uvrščeno moštvo druge lige SIP ; 
Šempeter. Prva tri moštva bodo v ; 
prihodnji sezoni nastopala v prvi j 
ligi, druga tri pa v enotni 12-član- j 
ski drugi ligi.
3. SOL, zahod, moški, 22. kolo - 
MOKRONOG : SALONIT AN
HOVO II 0:3 (-6, -1, -6). Končna 
lestvica -1. Salonit Anhovo II 30... j 
6. Mokronog 12 itd.
3. SOL, zahod, ženske, 22. kolo - 
KOČEVJE : MLADI JESENICE j 
3:0 (6, 5, 9); TPV NOVO MESTO 
II : KEMIPLAS KOPER III 1:3 (- j 
8, 10, -13, -7). Končna lestvica - 1. 
Kočevje 28,2. Partizan Škofja Loka 
28... 6. TPV Novo mesto II itd.

OD RIBNIČANOV
RIBNICA - Na dobrodelni ko

šarkarski tekmi za pomoč pri naku
pu opreme za posebno vozilo za 
ribniške gasilce sta se v dvorani 
športnega centra pomerili moštvi 
košarkarskega kluba Ribnica in 
Doktor Musič Teama iz Ljubljane. 
Po zanimivi igri so z 79:63 zasluženo 
zmagali gostje, predvsem po zaslu
gi Petra Vilfana, ki je bil z 28 toč
kami najboljši strelec in igralec tek
me. (M. G.)

V polfinale skozi šivankino uho
Krka se je po treh tekmah in dveh podaljških uvrstila v polfinale končnice košarkarskega 

prvenstva ■ V soboto in nedeljo v Novem mestu finalni turnir pokalnega tekmovanja

LESKOVEC
IN KOSTANJEVICA

BOŠTANJ - Šahovski klub Milan 
Majcen iz Sevnice je v osnovni šoli 
Boštanj ob Savi pripravil ekipno 
prvenstvo osnovnih šol Posavja v 
šahu, na katerem je nastopilo 6 
dekliških in 17 deških ekip oziroma 
več kot 100 mladih šahistov. Vrstni 
red: deklice - L Leskovec 1 10, 2. 
Blanca 8, 3. Leskovec II 5, 4. Jurij 
Dalmatin Krško 4,5. Podbočje 3 itd; 
dečki - L Kostanjevica I 12, 2. Ko
privnica 1 12, 3. Jurij Dalmatin 
Krško 10, 4. Leskovec 9, 5. Blanca 
9 itd. Na prvih ploščah sta bila 
najuspešnejša Ana Kozinc (Blanca) 
in Samo Štajner (Jurij Dalmatin). 
(J. B.)

NOVO MESTO - Izmed štirih četrtfinalnih parov končnice košar
karskega prvenstva v 1. A-ligi sta morala le Zavarovalnica Maribor Ovni 
in Krka odigrati tri tekme. Mariborčani so bili ob koncu prvenstva v 
najboljši formi, medtem ko moštvo Krke na zadnjih tekmah strelsko ni bilo 
ravno najbolje razpoloženo, poleg tega je v njem še kako manjkal 
Šentjernejčan Samo Plevnik, ki si ni še povsem opomogel od prometne 
nesreče. Tako je poleg znanja in moči o četrtem polfinalistu končnice 
odločala tudi športna sreča, ki pa je bila tokrat na strani Novomeščanov. 

Izjemno izenačena je bila že prva

paj s Smodišem sta s točkami v zad | ^ 
njih dveh minutah izsilila vsaj podaj

tekma, ko so si Novomeščani pri
igrali zmago šele v zadnji minuti, na 
drugi tekmi pa so ob koncu redne
ga dela še izsilili podaljšek, v kate
rem pa priložnosti niso izkoristili, 
tako da so Mariborčani izid izena
čili na 1:1, o polfinalu pa je odločalo 
tretje srečanje v Novem mestu. Jas
no je bilo, da bo šlo na tesno tudi na 
tokrat in to so vedeli tudi številni 
ljubitelji novomeške košarke, ki so 
spet do zadnjega kotička napolnili 
pred nedavnim razširjene tribune 
novomeške športne dvorane.

Ko je zbranost zaradi zapleta pri 
zapisnikarski mizi pri Novomešča- 
nih nekoliko popustila, so to gostje 
hitro izkoristili in z delnim izidom 
6:0 prišli do prednosti 29:28. Sredi 
drugega polčasa so Mariborčani 
vodili že z 11 točkami prednosti in 
vse je kazalo, da se bodo s to tekmo 
Novomeščani poslovili od letošnje
ga prvenstva. K sreči je vodja novo
meške igre Simon Petrov z nekaj 
samostojnimi prodori zmedel ob
rambne vrste Mariborčanov in sku-

• Pred polfinalom končnice držav- 
nega prvenstva čaka košarkarja 
Krke in njeno upravo še finalni 
turnir pokalnega tekmovanja. 3 
soboto se bosta v novomeški šport
ni dvorani najprej pomerila Union 
Olimpija in domžalski Helios, 
potem pa pred televizijskimi ka
merami še Pivovarna Laško in 
domača Krka. Zmagovalca polfi
nalnih dvobojev se bosta v nedelj" 
pomerila za naslov pokalnega prva
ka.

-
ljšek, v katerem so se očitno že pre-j r 
cej utrujeni gostje le predali. c

I.V. r

Obe moštvi sta začeli izjemno dis
ciplinirano v obrambi, tako da gled
alci niso videli prav veliko zadetkov.

Predsednik Krke je zadovoljen
Najuspešnejša sezona atletov novomeške Krke - Primc 

želi napraviti še korak bližje vrhu - Več denarja
NOVO MESTO - Novomeški 

atleti so prejšnji teden na rednem 
letnem občnem zboru potegnili črto 
pod po mnenju predsednika kluba 
Krka Borisa Dularja najuspešnejšo 
sezono do sedaj. Visoko mesto at
letskega kluba med novomeškimi 
športnimi društvi potrjuje tudi izbor 
atletskega kluba Krka za najuspeš
nejši športni kolektiv v novomeški 
občini za lansko leto, državni reko
rder v metu diska Igor Primc je bil 
proglašen za najboljšega novome
škega športnika, Katka Jankovič pa 
je med dekleti osvojila drugo mesto.

Kar pet Krkinih atletov je lani 
popravljalo državne rekorde: Igor 
Primc v metu diska, Tbmaž Božič v 
teku na 100 metrov in v štafeti 4-krat 
100 metrov, mlajši mladinec Andrej 
Murn v teku na 110 m z ovirami ter 
pionirja Matjaž Bukovec v teku na 
300 metrov z ovirami in Marko Pust 
na isti razdalji brez ovir. Krkini atle
ti so lani kot člani izbrane slovenske 
vrste nastopali tudi na največjih 
mednarodnih tekmovanjih, od sve
tovnega prvenstva in univerziade do 
olimpijskih dnevov mladih. Na sre
dozemskih igrah je Igor Primc z zla
to medaljo dosegel svoj doslej naj
večji uspeh.

Atletski klub Krka se je lani

okrepil tudi po organizacijski in tre
nerski plati. Predvsem v mlajših sta
rostnih skupinah se pozna, da so se 
v klub kot trenerji vrnili nekateri še 
ne dolgo tega zelo uspešni tekmo
valci. Po odhodu nekaterih večno 
nezadovoljnih sodelavcev so se v 
klubu močno izboljšali medsebojni 
odnosi, ki vodijo k še boljšemu delu 
in še večjim uspehom. Vsega tega 
seveda ne bi bilo brez pomoči glav
nega pokrovitelja tovarne zdravil 
Krka, ki v Novem mestu tako ali 
drugače močno podpira ves šport, 
atleti pa so med tistimi, ki z uspehi 
svojim pokroviteljem vračajo naj
več.

Atleti novomeške Krke imajo 
tudi letos visoke načrte, med kateri
mi velja omeniti predvsem cilj Igor
ja Primca, da na evropskem prven
stvu naredi še en korak bližje vrhu, 
kar lahko doseže le z novim držav
nim rekordom. Poleg uspešne pri
prave mednarodnega mitinga Krka 
Open želi klubsko vodstvo s prodor
nim tržnim nastopom zbrati še več 
denarja kot preteklo leto, da bi se 
številne vadbene skupine od naj
mlajših pa do članskih vrst lahko 
nemoteno pripravljale na najpo
membnejše nastope.

MUTA VDŽIČ GRENIL ŽIVUENJE KRKAŠEM - Miladin Mutavdžil 
(številka 15) je bil ključni mož v moštvu mariborskih Ovnov v boju s 
košarkarji novomeške Krke v četrtfinalu končnice slovenskega prvenstva. 
Na sobotni tretji tekmi je dosegel 19 košev in v skoku pobral devet odbitih 
žog. Tudi Dejan Jevtovič (z žogo) in Dušan Stevič (za njim) sta, kadar jt 
visoki mariborski center takole razprostrl roke, stežka prišla do meta, n» 
koncu pa sta se le veselila težko priborjene zmage. (Foto: I. V.)

PODPRLI TEKMOVANJA 
V PRAKTIČNEM 

STREJANJU

ŠENTJERNEJ - Strelska šola 
Dvojmoč je na šentjernejsko občino 
naslovilo prošnjo za izdajo soglasja 
za organizacijo državnega prvenst
va in že drugo slovensko mednarod
no prvenstvo v praktičnem strelja
nju, ki naj bi bilo od 26. do 28. juni

ja. Takšno tekmovanje je občina lani 
že podprla, izvedli pa so ga v pe
skokopu Camberk. Svetovna strel
ska federacija je tudi letos poverila 
organizacijo teh tekmovanj Strelski 
šoli Dvojmoč. Šentjernejski svetni
ki so bili za tekmovanja, obljubili s o 
tudi 200 tisočakov pomoči, seveda 
ob pogoju, da bo organizator dobil 
vsa potrebna soglasja od novomeške 
upravne enote in upravljalca pe
skokopa Cestnega podjetja iz Nove
ga mesta.
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Dolenjci ne jadrajo po Krki
Jadralni klub Novo mesto po štirih letih razmišlja 

še o drugi jadrnici - Tečaji, regate, predavanja

NOVO MESTO - Pred štirimi 
leti, ko je skupina zagnancev v 
Novem mestu ustanovila jadralni 
klub, je marsikdo nejeverno zma
jeval z glavo, češ kaj se gredo tile 
suhozemci, pa menda ne mislijo 
jadrati kar po Krki. Ko je prejšnji 
teden dosedanje vodstvo kluba 
predalo društvo v roke novi po
sadki na čelu z novim predsedni
kom Božom Petehom iz Trebnje
ga in tajnikom Novomeščanom 
Borutom Šulnom, se je imelo s 
čim pohvaliti.

Jadralni klub Novo mesto je 
leta 1995 kupil rabljeno jadrnico 
Elan expres. Člani sojo s prosto
voljnim delom hitro uspodbili za 
plovbo ter z njo nastopili na šte
vilnih regatah slovenske jadralne 
zveze; domači inštruktorji so na 
sedmih tečajih usposobili več kot 
20 novih jadralcev, na 15 preda
vanjih pa so se članom kluba in 
drugim novomeškim ljubiteljem 
morja predstavili številni svetov
ni morjeplovci. Klubsko floto na 
nek način sestavlja še sedem za
sebnih jadrnic, ki so last posa
meznih članov kluba, poleg tega 
pa je med 46 člani tudi več nav- 
tikov, ki morske milje premaguje
jo z motornimi barkami ali gliser
ji-

Kot je povedal tajnik Borut 
Šuln, se dolenjski jadralci, zdru
ženi v novomeškem klubu, ta čas 
že vneto pripravljajo na tretje 
prvomajsko srečanje v Nerezinah 
na otoku Lošinju, kjer vsako leto

za 1. maj pripravijo tudi klubsko 
regato. Letos želijo še večjo po
zornost posvetiti šolanju novih 
jadralcev. Za enotedenski tečaj 
na klubski jadrnici Vitalis, na ka
teri je poleg krmarja prostora še 
za tri člane posadke, bo treba 
odšteti 60.000 tolarjev. Pobožna 
želja članov kluba je, da bi svojo 
floto obogatili s še eno društveno 
jadrnico, ki pa naj bi bila večja od 
Vitalisa. Povsem bi jim ustrezala 
rabljena 9,5 m dolga jadrnica 
Elan 33, s katero bi lahko nasto
pali na regatah tudi v slabšem 
vremenu in večjih valovih. Vseh 
teh načrtov seveda ne bodo mogli 
izpolniti brez številnih pokro
viteljev (Krka, Telekom, Vitalis, 
VGP in številni drugi), ki so jim 
zvesto stali ob strani tudi prva 
štiri leta.

I. V.

Borut Šuln

g®s4
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ZLATO KOLO PRVEMU TRENERJU - Na lanski prireditvi ob 20-letni- 
ci kolesarjenja Sandija Papeža je slavljencu njegov prvi trener Stane Fink 
obljubil, da mu bo Finkovo družinsko podjetje, ki ga kot direktorica vodi 
žena Marjeta, brezplačno napeljalo elektriko v novo hišo na Ratežu. Mož 
je držal besedo in pred kratkim je v Sandijevi še nedokončani hiši že zagore
la prva žarnica. V zahvalo mu je Sandi izročil Rogovo zlato kolo (na sli
ki), ki si ga je z izvrstnimi nastopi na domačih dirkah priboril leta 1994. 
Svojo obljubo s prireditve so pred kratkim udejanjili tudi Telekom, ki je 
Sandijevo hišo brezplačno priključil na telefonsko omrežje, in Elektro, 
poslovna enota Šentjernej, ki je Papeževo hišo, ko so svoje delo opravili 
Finkovi fantje, nemudoma priključil na električno omrežje. (Foto: I. V)

Gabrčan pa kar zmaguje
Tomaž Nose v Istri drugič zapored zmagal ■ V TVstu 

najboljši Zagorc - Krčani po poteh kralja Nikole

GF O"
JlSl

Družba za gradnjo in inženiring d.d. 
tklVO MESTO KhImumi

DOGRADILI SMO POSLOVNO 
STANOVANJSKI OBJEKT v 
Metliki. Na voljo je še nekaj 
stanovanj velikosti 41 do 98 m2.
Nudimo tudi gradnjo objektov za 
individualne graditelje, kot tudi 
usluge železokr lunice, tesarske 
delavnice in mehanizacije.

Informacije dobite 
na sedežu družbe 
v Novem mestu

tel.: 068 324-108,
ali 041 625-961,
(tudi sobota, nedelja)

DOLENJCI OBUDILI SLOVENIJO - Organizacijski odbor kolesarske 
dirke Po Sloveniji je prejšnji teden v Mercatorjevi stolpnici za Bežigradom 
prvič podrobneje predstavil letošnjo prireditev, ki bo tudi tokrat precej 
dolenjsko obarvana, saj so novomeški kolesarski delavci na svoja pleča 
prevzeli levji delež organizacijskega dela pa tudi štiri od semih etap bodo 
delno ali v celoti potekale po cestah Dolenjske, Posavja in Bele krajine. 
Dirka se bo začela 4. maja na Ptuju, cilj zadnje etape pa bo v nedeljo, 10. 
maja, v Novem mestu. Na sliki: z novinarske konference (od desne): sek
retar dirke Robert Kastelic, predsednik kolesarske zveze Slovenije Aleš 
Čerin, Jadranka Fifolt, predsednik organizacijskega odbora minister Mir
ko Bandelj in organizacijski direktor dirke Mirko Fifolt. (Foto: I. V)

NOVO MESTO - Na 123 km dol
gi spominski kolesarski dirki Zam- 
belli od Opatije do Moščenic v Istri 
je novomeški kolesar, ki letos na
stopa v dresu ljubljansko-ptujskega 
moštva Perutnina Radenska Rog, 
Bogdan Ravbar, osvojil tretje me
sto, medtem ko je zmagal njegov 
klubski tovariš Kristjan Mugerli. Na 
dirki je brez pomoči svojega moštva 
nastopil tudi Rečan Vladimir Mi- 
holjevič, sicer član Krke Telekoma, 
ki je na cilj pripeljal v skupini, ki je 
za prvo trojico zaostala 3 minute in 
13 sekund, in osvojil 7. mesto.

Med starejšimi mladinci je zma
gal član kranjske Save Anton Meg
lič, Gregor Zagorc iz Krke Teleko- 
ma-je bil drugi, njegov klubski tova
riš Matevž Šuštarič pa šesti. Med 
mlajšimi mladinci so se spet izkaza
li novomeški tekmovalci, ki so si v 
ciljnem šprintu prikolesarili dvojno 
zmago. Tako kot prejšnji teden se je 
tudi tokrat veselil zmage Gabrčan 
Tomaž Nose, drugi pa je ciljno črto 
prevozil Jure Zrimšek. Dobre uvr
stitve so se tokrat razveselili tudi

KOCJANCIC SPET PRVI
KOEEVJE - Na drugem teku za 

severnoprimorski pokal so v Vipavi 
nastopili štirje tekači iz Kočevja. V 
skupini do 35. leta je bil Srečo Ma- 
jetič peti, Igor Martič pa šesti. Med 
tekmovalci do 45. leta je Matija 
Ozanič zasedel nehvaležno četrto 
mesto, med veterani pa je že drugič 
zmagal Franc Kocijančič. (M. G.)

TURK IN SKOK
NOVO MESTO - Na prvem tur

nirju za državno prvenstvo v light 
contactu so nastopili trije člani ka
rate kluba Novo mesto. Tbni TUrk je 
zmagal v kategoriji do 89 kg, Franjo 
Skok pa do 84 kg, kjer je Muhamed 
Mujakič kljub dobremu nastopu 
izgubil boj v drugem kolu in izpadel.

Krčanka 
v Novem mestu 

do naslova
Na prvenstvu v pospešenem šahu

NOVO MESTO - V soboto in 
nedeljo je šahovski klub Novo me
sto pripravil državno prvenstvo v 
pospešenem šahu za dečke in dek
lice do 12. in do 14. leta. Na tekmo
vanju je nastopilo 137 mladih šahi- 
stov iz vse Slovenije, ki so po mne
nju strokovnjakov pokazali veliko 
šahovskega znanja. Od tekmovalcev 
iz našega konca velja posebej ome
niti zmago Krčanke Mircle Ahma- 
tovič in tretje mesto njene some- 
ščankc Sanje Žnideršič ter četrto 
mesto Novomeščana Milana Ra
domirja.

Zmagovalci in uvrstitve igralcev z 
našega konca; dečki do 12. leta - L 
Gjuran (Bakovci)... 12. Štajner 
(Krško)... 16. Petrov (Grm Novo 
mesto); deklice do 12. leta - 1. Ah- 
matovič... 5. Pincolovič (Kosta
njevica)... 8. Bogovič (Koprivnica)... 
10. Kozinc (Blanca), 11. Pavlič 
(Blanca), 14. Zorko (Leskovec), 16. 
Masnik (Leskovec), 18. TVatar (Mo
kronog); dečki do 14. leta - 1. Bra- 
tovič (Litija), 4. Radomir (Center 
Novo mesto), 6. Župevc (Krško), 10. 
Hrovat (Grm Novo mesto), 19. Pod- 
koritnik (Kočevje); deklice do 14. 
leta - L Hari (Lubljana), 2. Žni
deršič (Krško), 9. Malus (Krško), 
10. Bajec (Center Novo mesto).

Šport iz Kočevja in Ribnice
• RIBNICA - Na zadnji tekmi 
rednega dela ženskega rokomet
nega prvenstva se Kočevke pred 
domačim občinstvom niso ustraši
le razpoložene vrste Robita Olim
pije. Igrale so hitro, a vseeno pro
ti visoki obrambi Ljubljančank le 
poredko prihajale do zaključnega 
strela. Kljub temu so dosegle nekaj 
zelo lepih zadetkov. Znova seje iz
kazal tandem Mira Dragičevič - 
Kristina Mihič. Kristina je bila že 
drugič najboljša strelka Gramiza. 
Kočevke bi ob koncu tekme lahko 
poraz (18:37) omilile, a jim je to 
onemogočila rezervna vratarka 
Olimpije. Mirno tekmo so obarvali 
trije rdeči kartoni. Zaradi po 
mnenju sodnikov predolgega jezi
ka sta morala med gledalce najprej 
pomočnik trenerja gostij Zlato 
Babič in na začetku drugega pol
časa trener Gramiza Zdenko Mi
kulin, zaradi grobega prekrška pa 
še Ina Dolgun.
• RIBNICA - V 19. krogu L B 
državne rokometne lige je Inles 
na domačem igrišču z 22:21 zaslu
ženo premagal škofjeloški Šešir. 
Gostje so vodili do 50. minute, 
večkrat tudi s po štirimi zadetki 
prednosti. Ribničanom ob koncu 
prvega polčasa ni uspelo doseči 
zadetka niti z dvema igralcema 
več na igrišču. Prvič so izenačili 
na 17:17. Damjan Skaperjev60. 
minuti dosegel zadetek iz sedem
metrovke, gostje so imeli zadnji 
napad z igralcem več, a jim je za 
kaj več zmanjkalo moči. Čeprav 
so po izteku časa dvakrat izvajali 
strel z devetih metrov, niso zade
li. V prihodnjem kogu Inles igra 
v Ormožu proti Veliki Nedelji.
• RIBNICA - Rokometaši Grče 
so se od svojih gledalcev poslovi
li s pričakovano zmago nad Mo

krečem z Iga s 26:17. V prvem 
polčasu je bila igra nezanimiva, v 
nadaljevanju pa so nasveti tre
nerja Ivana Žerjava zalegli in go
stitelji so z boljšo obrambo strli 
odpor mladincev z Iga. Najbolj 
razpoložena sta bila Poje in Se
lan, ki sta skupaj dosegla kar 15 
zadetkov. Rokometaši Grče so 
letos veliko pokazali na tekmah v 
Ribnici, v gosteh pa so bili daleč 
najslabše moštvo, saj so izgubili 
prav vse tekme.
• KOČEVJE - Na predzadnji 
tekmi druge lige v skupini za 
uvrstitev od 9. do 16. mesta so 
košarkarji kočevskega Snežnika 
nepričakovano s 75:77 izgubili 
proti Celju. Gostitelji so imeli kar 
precej pripomb na sojenje, če
prav so za poraz sami krivi. Večji 
del tekme so vodili, a so ob kon
cu prvega polčasa in ob koncu 
srečanja preveč popustili.
• KOČEVJE - Kegljavkam Ko
čevja je po dveh kvalifikacijskih 
tekmah prvič uspelo uvstiti se v 
prvo ligo. Kočevke so v Kranju in 
Trbovljah premagale ekipo Šoštanja 
s skupnim izidom 2430:2370, 
čeprav so pred kvalifikacijami 
dajali več možnosti za zmago keg
ljavkam Šoštanja.
• RIBNICA - V zadnjem krogu 
medobčinske zimske lige v ma
lem nogometu so bili v Ribnici 
doseženi naslednji izidi: Grafit : 
Agaton 1:2, Gostišče Kapec: Elin 
Kot 1:0, SMD Tbrjak : Divji jez
deci 1:3, Kovinar AG : Agaton 
4:2, Gostišče Kapec : Lašče 3:0, 
Elin Kot : Tornado 0:3, Grafit : 
Divji jezdeci 2:3, Tornado: Kovi
nar AG 1:0. Končni vrstni red: 1. 
Tornado 46,2. Kovinar AG 39,3. 
Gostišče Kapec 26.

M. GLAVONJ1Č

Črnomaljci, saj se je Matej Stare
šinič povzpel na peto mesto. Novo
meško zmagoslavje sta z osmim 
oziroma dvanajstim mestom dopol
nila Gregor Švajger in Gorazd Mat
ko. V nedeljo je moštvo novomeških 
starejših mladincev nastopilo še na 
dirki za nagrado Ca di Poete v Trstu, 
na kateri je zmagal Gregor Zagorc, 
ki je po uspelem pobegu na ciljni 
črti prehitel Italijana Luco Dilttija, 
tretjeuvrščeni Kranjčan Anton 
Meglič pa je za njima zaostal že za 
minuto in 20 sekund.

Člansko moštvo krškega Sava- 
projekta ta teden nastopa v Črni 
gori na dirki Po poteh kralja Nikole. 
Ze v prvi 140 km dolgi etapi so se 
Krčani izkazali, saj je član Savapro- 
jekta Rajko Petek zmagal, Marko 
Baloh, Aleš Poljanšek in Gregor 
Zajc so na cilj pripeljali v glavnini in 
so se uvrstili med najboljših 15, 
Damjan Četrtič in Jože Puš pa sta 
zaradi okvar na cilj prispela z manj
šim zaostankom.

SKD
VESELE IN BLAGOSLOVLJENE 

VELIKONOČNE PRAZNIKE

SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
NOVO MESTO, TREBNJE, ŠENTJERNEJ, ŠKOCJAN

KOPANJE PRED 
CILJEM

STRAŽA - Veslači Straške
ga Gimpexa so na drugi tekmi 
letošnjega državnega prvenst
va v raftingu veslali še bolje kot 
pred tednom na prvem na
stopu na reki Reki, ko so osvo
jili četrto mesto. Na Savi Do
linki se je v klasičnem spustu 
pomerilo 19 posadk, po priča
kovanju pa je zmagakprvi splav 
Bobrov, druga je bila Ščuka I

in tretja L posadka Gimpexa. 
Presenetila je 2. posadka Gim- 
pexa, ki je na vseh vmesnih 
merjenjih dosegala peti čas, 50 
metrov pred ciljem pa se j'e 
prevrnila in odlična uvrstitev je 
dobesedno splavala po vodi vse 
do 12. mesta. Po dveh tekmah 
je Gimpex v skupnem vrstnem 
redu tretji in Gimpex II dese
ti, med klubi pa je Gimpex dru
gi. Tretja tekma slovenskega 
pokala bo 18. aprila na Krki od 
Zagradca do Šmihela oziroma 
ob nizkem vodostaju v Straži.

f Mercator
v akciji
od 28.3. do 11.4/98
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(c)dgovori in popravk;i po § 9... • Odj 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).

Občinska 
nacionalna 
zavest peša
Dol. list št. 12, 26. marca

O mrtvih vse dobro. Te besede so 
mi prišle nehote na misel ob branju 
članka SDS Črnomelj. V njem od
bor stranke navaja krivično razpore
janje sredstev iz občinskega prora
čuna za praznovanja in v spomin na 
glavne dogodke iz preteklosti, ki se 
jih spominjamo in se jih občani več 
ali manj udeležujemo. Svetniki SDS 
v občinskem svetu vedno tvorno 
sodelujejo in se skupaj s svetniki 
drugih strank in županom, kije red
no na sejah, zavzemajo, da bi spre
jemali take sklepe, ki bi imeli čim 
boljše učinke v življenju občanov.

Začudila me je njihova ugoto
vitev, da nacionalna zavest v občini 
peša in se zdi prenagljena. Ravno 
tako ni na mestu etiketiranje obe
ležij in dogodkov, ki so se zgodili v 
“obdobju revolucije in socializma”. 
Upam si trditi, da smo tudi občani 
črnomaljske občine več ali manj 
uspešno družno krmarili v času so
cializma. Dosti se jih je tudi ude
ležilo NOB in so bili zaslužni za to, 
da smo se lahko kasneje, v 90. letih, 
množično opredelili za samostojno 
državnost Slovenije. Večina torej 
občuti “etiketirane praznike” kot 
tudi praznike v čast samostojne 
države Slovenije za enakovredne. 
Praznik občine Črnomelj je vseka
kor najvažnejši, saj združuje vse 
občane neposredno, in tako smo se 
opredelili tudi svetniki ostalih 
strank v občinskem svetu in upamo, 
da  v zadovoljstvo večine občanov.

Uidi skromna sredstva za vzdrže
vanje pomnikov iz zgodovine se vsa
ko leto razdeljujejo po potrebi. 
Spomenik revolucije na Gričku je 
bil dejansko nujno potreben po
pravila. Obenem je bila urejena tudi
okolica in ta prostor je postal naj- 
' 1 Crr “ .................lepši predel Črnomlja. Vabim bral
ce, ki so prebrali članek o pomanj
kanju nacionalne zavesti v Črnom
lju, naj si pridejo ogledat to prijet
no sprehajališče. Zal je pogosta 
tarča vandalov, upam pa, da bo tega 
vse manj.

Vsekakor je bolje, da prisluh
nemo ljudem, da spoštujemo pri
dobitve NOB, katerim je posvečen 
tudi naš občinski praznik, in ne vem 
če je na mestu tožba zaradi “krivic” 
do novejših praznikov (dan držav
nosti, dan samostojnosti). Mogoče 
pa je to samo predvolilni biser?

VIKA LOZAR, 
svetnica LDS Črnomelj

Črna gradnja kot 
kukavičje jajce
Dol. list št. 12, 26. marca

Novomeški sekretar za okolje in 
prostor g. Miloš Dularje v zadnjem 
času napisal dva v osnovi nasprotu
joča si predloga, ki pa sta hkrati v 
neskladju z veljavnimi pravnimi akti 
glede urejanja prostora. Prvi je 
znani primer poskusa legalizacije 
črne gradnje v Zalogu pri Novem 
mestu (lastnik g. Ostanek), ki gaje 
posredoval mestnemu svetu, drugi 
primer pa je izraženo negativno 
stališče do gradnje (po njegovem 
mnenju gre za črno gradnjo) šport- 
no-proizvodnega objekta na Gornji 
Težki Vodi (lastnik g. Vindiš).

Gradnje na obeh lokacijah ureja 
oz. opredeljuje Odlok o urbanistič
nem redu v občini Novo mesto, kije, 
reci in piši, iz leta 1973 (Skupščinski 
Dolenjski list, številka 2/73, 24/83, 
15/87).

Stavba v Zalogu (nekdanji Mik- 
čev mlin) stoji na parceli, ki je 
znotraj varovanega območja reke 
Temenice, kije po Odloku o razgla
sitvi naravnih znamenitosti in ne
premičnih kulturnih in zgodovin
skih spomenikov v občini Novo me
sto (Ul. RS 38/92) zavarovana kot 
naravni spomenik. Odlok o urbani
stičnem redu povsem jasno pravi, da 
mora biti lokacijska dokumentacija 
za gradnjo novih in adaptacijo ob
jektov na naravovarstveno in spo
meniško zavarovanih območjih 
izdelana s predhodnim soglasjem 
pooblaščene spomeniške službe, 
torej Zavoda za varstvo naravne in 
kulturne dediščine (ZVNKD), ki 
določi pogoje, kijih mora dokumen
tacija upoštevati. ZVNKD seveda 
niti slučajno ni dal soglasja za 
spomo gradnjo g. Ostanka. Že samo 
zato je ta gradnja črna gradnja in 
zatorej zrela za brezpogojno ruše
nje. Tudi v opomin vsem bodočim 
črnograditeljem, ki mislijo, da se bo 
vse dalo urediti. Tako ali drugače! 
Preobličena podoba nekdanjega 
Mikčevega mlina je tudi estetsko 
katastrofalna. Sam imenujem take 
objekte arhitekturni slovenizmi. To
rej najstrahotnejše popačenke arhi
tekturnega jezika, tisti del jezika, ki 
bi mu bilo potrebno odvzeti pravi
co bivanja.

Ne glede na to in ne glede na 
omenjen odlok in ne glede na mne
nje ZVNKD-ja, ki ga je dobil tudi 
sekretar g. Dularje ta vseeno pred
lagal mestnemu svetu v sprejem 
Program priprave ureditvenega 
načrta za sklop “Ostanek” v Zalogu. 
Na podlagi česa in v skladu s čim? 
Nihče ne more vedeti.

No, če se pač sekretar g. Dular ne 
strinja s tem, da je objekt v Zalogu 
črna gradnja, pa je skoraj prepričan, 
da je črna gradnja objekt na Gornji 
Težki Vodi. V dopisu, ki gaje poslal 
Društvu arhitektov Dolenjske in 
Bele krajine, v katerem izraža željo, 
da društvo izdela svoje mnenje gle
de objekta zakoncev Vindiš, hkrati 
že podaja svoje stališče oz. stališče 
Zavoda za družbeno planiranje in 
urbanistično načrtovanje (ZD- 
PUN). Stališče ZDPUN je, da je 
delu objekta moč dopustiti spre
membo namembnosti, vendar samo 
v primeru, da se objekt izvede oz. 
sanira v skladu z določili Odloka o 
urbanističnem redu.

To pomeni, da bi moral biti objekt 
saniran predvsem v skladu z določbo 
odloka, ki pravi, da se mora gradnja 
objektov na območjih, ki jih ureja 
odlok, oblikovno prilagoditi obstoje
či vaški arhitekturi v tlorisu, višini, 
naklonu in vrsti kritine ter fasadnem 
izgledu. Kaj je sploh “obstoječa 
vaška arhitektura” na Gornji Težki 
Vodi pri Novem mestu v devet
desetih letih 20. stoletja po mnogih 
letih degradacije, uničevanja (oz. 
naravnega spreminjanja) vaškega 
okolja in njegove identitete, nihče ne 
ve. Ali obstajajo kakšne pravne pod
lage za zahtevo g. Dularja in ZD
PUN po sanaciji strehe objekta, kije 
bojda najbolj sporna. Sploh ne. 
Presoja o usklajenosti objekta z 
okolico je zato dana v naročje pro
jektanta (arhitekt Žerjav), ki mora 
oz. je moral zapopasti duha časa in 
prostora Gornje Težke Vode danes 
in imeti v mislih tudi besede prof. dr. 
arh. Fistra, ki je v svojem dolgolet
nem delu sistematično spoznaval 
splošnosti in posebnosti slovenskega, 
predvsem vaškega, tradicionalnega 
grajenega prostora ter o ugotovitvah 
v eni izmed svojih knjig zapisal, da so 
to “tudi dokument določene stopnje 
razvoja identitete prostora”. Torej 
nam med ostalim pove, da že izgra
jeni prostor ni edini kreator kalupa, 
po katerem bi ustvarjali prostor 
danes in jutri, temveč sta določevalec 
sedanjost in njena misel, katere kon
stitutivni člen pa je seveda tudi 
odnos do dediščine in vrednot pre
teklosti. In danes so še živeči ostanki 
vaških naselbin in stavb nedvomno 
vrednota.

Sekretar g. Miloš Dularje že pred 
leti, ko je nastopil funkcijo, med 
drugim na svojo delovno mizo dobil 
tudi PUP-e za izvenmestni prostor, ki 
so bili v fazi izdelovanja. Ti bi lahko 
določneje opredeljevali pogoje za 
gradnjo objektov tudi na Gornji Težki 
Vodi. Žal (morda pa tudi ne) jih je g. 
Dular postavil na hladno. Tako se 
prostor na Gornji Težki Vodi ureja na 
podlagi Odloka o urbanističnem 
redu, iz katerega pa niti slučajno ni 
moč izvesti zahteve ZDPUN-a glede 
sanacije “spornega” objekta. Ali je 
objekt krasen ali ne, je seveda vpra
šanje, vendar pa subjektivne estetske 
presoje ni moč zamenjevati za pravne 
akte, ki morajo biti alfa in omega dela 
in odločitev sekretarja g. Dularja in 
njegovih služb. O lepem pa lahko in 
je s svojim projektom na Gornji Težki 
Vodi pač nekaj spregovoril arhitekt 
Janez Žerjav.

TOMAŽ LEVIČAR 
Novo mesto

Podobnikov 
zarečeni kruh
Dol. list št. 13, 2. aprila

G. Marjan Podobnik, tole je pa že 
od sile! Namesto da bi konkretno
odgovarjali na utemeljene očitke o 
svojih potezah in nečednem poslo
vanju stranke, ki jo vodite, ter se 
postavili kot mož, odgovoren za svo
je besede in za svoja dejanja, si do
volite počez udrihati po medijih in 
groziti s sodnim preganjanjem. Na
mesto da bi z argumenti zavračali 
javno kritiko (ki jo kot politik mora
te znati prenašati) in branili svojo 
čast, ki jo boste kot prvi, žal samo
zvani, preganjalec korupcije in kri
minala v Sloveniji še kako potrebo
vali, skušate vzeti čast in verodo
stojnost kritikom, to je medijem, ki 
so za to še posebej občutljivi.

Posplošeno govoriti o organizira
ni gonji in o od zgoraj naročenih 
napadih na tako poštenega politika 
je, vsaj kar zadeva Dolenjski list, 
povsem deplasirano. Mi pa hkrati 
daje moralno pravico, da javno 
očitam naslednje: namesto da smo 
dobili novo moralistično lekcijo, bi 
bilo z vaše strani bolj etično, če bi 
prevzeli odgovornost za izgubo do
hodka, ki jo je pred leti utrpel tudi 
Dolenjski list v poslovanju z vašo 
finančno tako vprašljivo vodeno 
Slovensko ljudsko stranko.

MARJAN LEGAN 
odgovorni urednik 

Dolenjskega lista

nizacije smo uspešno izpeljali ravno 
tisti, ki smo sedaj tarča nenehnih 
kritik.

Leta 1993 je podjetje doletel nov 
udarec: od Inlesa se je samovoljno 
odcepila družba Javor Jušiči iz 
Hrvaške. To je takoj povzročilo 
motnje v programski ponudbi, saj je 
bil Inlesov dobavitelj. In zopet so na 
slovenski strani ostali dolgovi, 
medtem ko je vsa najsodobnejša 
oprema za izdelavo pohištvenih de
lov ostala tamkaj. Družbe so morale 
nase prevzeti torej še 4 milijone 
nemških mark nadaljnega dolga. 
Potem pa se je začela še tretja veli
ka kriza. Nekatere družbe so se 
sčasoma začele oddaljevati od skup
ne poslovne Inlesove politike in 
zahtev evropskega trga.

Družba v Loškem Potoku je kot 
prva odšla v stečaj leta 1994. Od leta 
1993 do 1995 je v poslovanju Inles 
Ribnica, d.d., nastala izguba v višini 
7,5 mio DEM, v Loškem Potoku pa 
3 mio DEM izgube in tudi ta dolg so 
morale prevzeti ostale štiri družbe. 
Tedaj je bilo dokončno jasno, da 
družba Inles Ribnica, d.d., s takšno 
obremenitvijo ne bo mogla poslo
vati. Stečaj? Ne, ker bi to povzročilo 
verižno reakcijo in zrušilo celoten 
sistem.

Zato se sklene v začetku leta 1995 
dogovor, po katerem družba Inles 
Hrast, d.d., ki je bila poslovno in 
programsko najuspešnejša, sanira 
obrat ribniške oknarne, Inles Sodra
žica pa naj bi prevzel obrat vratarne, 
vendar kasneje tega ni storil. Vra- 
tarna je tako še naprej ustvarjala 
izgubo. Inles Hrast, d.d., tako pre

V Ribnici se 
dogaja, kar se 
ne bi smelo
Dol. list. št. 12, 26. marca

Ne želimo se braniti pred razni
mi neresničnimi obsodbami, ki so 
bile pred dvema tednoma zapisane 
v pismu, za katero seje izkazalo, da 
je anonimno. Nekdo je namreč 
nezakonito izrabil ime nekdanjega 
Inlesovega direktorja ter ga podpi
sal pod vrsto neutemeljenih obtožb. 
Proti neznanemu storilcu kaznivega 
dejanja smo sprožili uradno pre
iskavo, a moralna in materialna 
škoda sta že storjeni.

Edino, kar nam preostane, je, da 
javnosti posredujemo čim večje 
število informacij, ki bi ji omogočilo 
spoznati, kje so vzroki, da se je In
les znašel v položaju, kjer mora vsa
kodnevno reševati obstoj podjetja.

Inles potrebuje državno pomoč 
zaradi posledic slovenske osamo
svojitve, da bi delo lahko ohranila 
množica zaposlenih, ne pa zaradi 
kakšnih privatnih interesov. Nekoč 
uspešni poslovni sistem seje namreč 
začel krhati, ko je izgubil več kot 80 
odstotkov jugoslovanskega trga, 
ocenjena vrednost izgubljenega pa 
je 7 milijonov nemških mark. Vsi 
krediti in dolgovi dobaviteljev pa so 
ostali in Inles je bil že takrat prime
ren za stečaj, vendar si je preko 
nemškega podjetja Lesko zagotovil 
kredite za poplačilo dolgov (v pod
jetju ima Inles 16-odst. lastninski 
delež). Zaradi tega pa so mu ostali 
visoki stroški poslovanja in Inles se 
je moral začeti celovito reorganizi
rati.

Nastalo je šest samostojnih pod
jetij, ki so bila povezana v Holding. 
Z delitveno bilanco so bili porazde
ljeni nanje tudi dolgovi, da bi se tako 
zagotovilo enak začetni položaj za 
novo obdobje poslovanja. Nujno se 
je bilo treba usmeriti na zahodni trg 
in izvoz nanj je v tistem obdobju str
mo naraščal, uvajali smo vrsto novih 
in zahtevnih produktov in opuščali 
stare programe. Ih, prvi del reorga

ki so upravljali ravno tiste dele In
lesa, ki so zaradi neustrezne poslov
ne strategije povzročili tolikšno 
izgubo in s tem zadolževanje celot
nega sistema Inles.

Ne želimo pa se izogniti tudi raz
lagi tistih dejstev, ki so sprožila na
val neresničnih informacij:

O angleški svetovalni firmi de 
Boccard: Pogodba s svetovalci je 
bila prekinjena zato, ker v določe
nem roku niso dosegli načrtovanih 
rezultatov, ki so bili zapisani v po
godbi. Količina prihrankov je bila 
namreč mnogo prenizka.

Od maja 1997 pa do januarja 
1998 so pregledali program produk
tivnosti, do drugih faz pa zaradi 
odpovedi seveda niso prišli.

O Inothermu: Res gre za privat
no podjetje, ki pa je bilo ustanov
ljeno ravno zaradi Inlesovih potreb 
po steklu, ki je zelo pomembna 
postavka v naročniškem poslovanju. 
Inotherm se nahaja v Ribnici, kar je 
zelo pomembno zaradi dobave ma
teriala, in ga lahko imenujemo kar 
“hišni dobavitelj”, saj živi in diha s 
poslovanjem Inlesa, oba pa sta ve
zana na razvoj in potrebe trga. 
Sodelovanje med Inothermom in 
Inlesom je doslej zelo uspešno, saj 
imamo zagotovljeno kvaliteto do
bavnega servisa, ker je Inotherm 
edini slovenski proizvajalec stekla, 
ki je dobil priznanje RAL.

Seveda pa je naveza Inotherm- 
Inles-Šenk, ki je omenjena v pismu, 
dopuščala nešteto interpretacij, ki 
so tako pripeljale tudi do tega, daje 
podpredsednik uprave Anton Šenk 
februarja dal odpoved, začasni nad
zorni odbor pa jo je na 2. seji 1. ap
rila tudi sprejel. S tem naj bi se 
končno nehala razna neupravičena 
natolcevanja o zasebnih špekulaci
jah, ki nimajo nobene prave osnove.

Inles dejansko ni namenjal veli
ko pozornosti izgrajevanju prave, 
medijsko odmevne podobe o sebi in 
javnost je o njem dobivala premajh
no količino informacij. Zato se je 
ves ta čas ustvarjal pravi poligon 
nasprotujočih si mnenj, na katerem 
se je nizala vrsta nepreverjenih 
domnev in interpretacije interpreta
cij. Realno sliko pa človek dobi šele 
takrat, ko je soočen z verodostojni
mi in utemeljenimi dejstvi, ki smo 
jih posredovali tudi v našem odgo
voru.

Uprava 
Inles, d.d.

Se s parkom da 
živeti ali ne
Dol. list št. 13, 2. aprila

vzame dodatnih 140 zaposlenih in 
2,3 mio DEM dolgov Inlesa Ribni
ca, a oknarno vseeno uspešno sani
ra in poslovno leto konča le s
300.000 DEM izgube. V ribniški 
vratarni zatem pride do stavke, na
kar se vodstvo Inlesa Hrast, d.d., ter 
zaposleni v Inlesu Holding odločijo, 
da z letom 1996 priključijo Inlesu 
Hrast celotno poslovanje, sanacijo 
pa dokončajo s pomočjo bank in 
dobaviteljev. Hrast prevzame še 
ostale dolgove Inlesa Ribnica, d.d..

Leta 1997 se uspešno zaključi 
lastninjenje družb, Ribnica, Hol
ding in Hrast ter nastane Inles, d.d.,
katere pravni naslednik je Inles 
Hrast. Družba je imela v obdobju od 
začetka pa do konca lastninjenja 
revizijo poslovanja s strani Agencije 
za plačilni promet. Th ni ugotovila 
nikakršnih “čudnih in nepoštenih 
stvari”. Za obdobje po lastninjenju 
pa so lastniki odredili revizijo, ki bo 
svoje rezultate posredovala lastni
kom podjetja Inles, d.d..

Inles Hrast je v obdobju od pri
ključitve investiral v ribniški del 3 
mio DEM in zagotovil nemoten 
potek poslovanja. Za popolno sana
cijo potrebuje Inles, d.d., še sanaci
jo finančnih virov, ki jih poskuša 
rešiti skupaj z razvojno družbo pa 
tudi s pomočjo podpredsednika 
vlade, M. Podobnika.

V nadzornem svetu podjetja je bil 
potrjen poslovni načrt 1998, ki pred
videva, da bo Inles po sedmih letih 
ponovno posloval z dobičkom. To 
potrjujejo tudi uspešna predstavitev 
Inlesa na največjem evropskem se
jmu Fensterbau 98 v Nurnbergu in 
tudi prispela naročila. Prodaja naj bi 
se tako ponovno povečala za več kot 
10 odstotkov. Po najnovejših podat
kih Gospodarske zbornice Slovenije 
se Inles, d.d., nahaja na l.mestu po 
vrednosti izvoza v celotni lesni in
dustriji, med 300-timi na seznamu 
največjih slovenskih izvoznikov v 
lanskem letu pa je na 39. mestu.

Prav tako je prejel vrhunsko 
evropsko priznanje za kvaliteto, 
znak RAL, zato je težko sprejemati 
neupravičene obtožbe, še posebej 
od tistih, ki se skrivajo za tujimi ime
ni in z lažnimi podtikanji vnašajo 
nemir med zaposlene. Gre za ljudi,

Zadnje čase prebiram v Dolenj
skem listu razne članke o Krajin
skem parku Lahinja, ki kljub včasih 
ostrim tonom kažejo željo, da bi se 
nekateri problemi vendarle uredili 
v zadovoljstvo vseh. Ne nameravam 
razpredati svojih pogledov na te 
zadeve, ker so bili že objavljeni v 
reviji RAST št. 5/6 leta 1995. Kogar 
bi zanimalo, kaj si mislim, si iih lah
ko tam prebere. Še vedno so aktu
alni. Tokrat dodajam samo drobno 
misel o košnji.

V svoji raziskavi prehrane v Ve
likem Nerajcu sem majhen del po
svetila tudi nekdanjim načinom 
pridelave hrane. Kaj so mi o košnji 
v lugih povedali starejši ljudje? Ko
sili so enkrat na leto med mašami vsi 
obenem, da ne bi teptali po sose
dovem, kajti v lugih ni bilo poti. 
Vsak je kosil svoje. Ljudje se košnje 
v lugih spominjajo z veseljem, pravi

jo, da je bilo tedaj veselo, da je kaj, 
tudi prepevali so. Za košnjo je bilo| 
potrebno pač več ljudi. Danes pl 
pravijo, ni nobenega veselja i« 
druženja več. Vsak opravi svoje delo 
na hitro in potem se zapre v hišo in,: 
nikogar več ne vidi. Ljudje se odtu
jujejo, kar pripisujejo mehanizaciji-

Nasplošno pašnikom nekdaj niso 
posvečali posebne skrbi. Domačega 
gnoja ni bilo dovolj niti za koruzo in 
krompir, umetna gnojila so bila ne
dosegljivo draga. Krme je bilo zato 
malo, dragocen je bil tako rekoi 
vsak šop trave, pa so pokosili vse,: 
kar se je dalo. Še z roko so potrgali 
travo okrog kamnov in grmovja. Na 
tak način so se lugi ohranili taki, kot 
jih sedaj poznamo.

Danes ni več potrebe po senu iz 
lugov, pravijo. Še za nastilj je ne 
potrebujejo. V lugih se torej vse 
manj kosi, kar vodi v zaraščanje z 
vsemi posledicami. Če pa bi radi 
ohranili luge, kakor sojih zapustili; 
predniki, da bodo še naprej varno; 
zavetje ogroženih rastlinskih in 
živalskih vrst, potem je pač treba 
nekaj storiti. Navajam samo eno 
možnost. Pripravi se lahko skupna 
košnja kot družaben in koristen do
godek obenem. Nanjo se lahko po
vabi vse krajane in še koga, lahko 
pridejo stari in mladi, pripravijo se 
lahko razne igre. Nekateri se pome
rijo v košnji, drugi v grabljenju, tretji 
v čem drugem. Otroke naučimo ig
rati stare pastirske igre, saj lugov 
spet ni toliko, da se v enem dnevu 
ne bi dalo pospraviti vso travo. Pa če 
kakšne stare ženice ne bo zraven, 
pokosimo tudi njegovo! Mogoče ga 
bo sram in drugo leto zagotovo! 
pride v našo družbo. In kaj s travo, j 
če je res nihče noče? Naj poskusi 
kdo s pripravo komposta. Znanje? ; 
Na kupe knjig je o tem napisanih pa 
še kak tečaj se lahko pripravi, 
črnomaljski vrtičkarji pa tako vse | 
pokupijo! No, ni moj namen napi- j 
sati scenarij o takem dogodku, žele-1 
la sem le nakazati, kaj vse bi se dalo j 
storiti brez velikih vsot, z malo do
bre volje in s takim načinom, ki bo i 
ljudi povezoval, kakor jih je pove- | 
zoval včasih, le na nekoliko bolj so
doben način, ker so pač časi drugač
ni. In nobenih razpredanj o varo
vanju narave ne potrebujemo več, 
ker jo v resnici lahko varujemo s 
svojim delom in ravnanjem.

KSENIJA KHAL1L 
Črnomelj

Pahor ne zastopa 
nazorov levice
Dol. list št. 13, 2. aprila

VILA RAKAR NI BILA PRVOAPRILSKA POTEGAVŠČINA - Trebanj
ska gostinca Darinka in Zdravko Rakar sta si v nekaj letih najema gostil
ne Serek v Višnji Gori ustvarila dobro ime predvsem z dobro kuhinjo, a

Ljubljančani. Bo tako tudi zdaj, ko je družina Rakar odprla razkošno 
restavracijo Vila Rakar na Gorenjih Ponikvah ? Če verjamete ali ne - to se 
je res zgodilo natanko 1. aprila! Trebanjski župan Lojze Metelko je česti
tal družini, ki nadaljuje gostinsko tradicijo Grmovškovih v tem kraju in 
ima lepo prihodnost, ker že zdaj staršem pridno pomagata sinova. Vile 
Rakar, ki zaposluje 15 ljudi, so se razveselili tudi trebanjski poslovneži in 
podjetniki, ker so dobili primeren prostor za poslovna kosila. Štiri sobe bodo 
uredili pozneje. (Foto: P. Perc)

Podpisani Jože Hribar, predsed
nik občinske organizacije ZLSD 
Šentjernej zaradi objektivnosti in v 
zvezi z zakonom o javnih glasilih 
izjavljam, da nimam nič z omenje
nim člankom. V stranki ZLSD in 
občinskem odboru nismo sprejeli 
sklepa o objavi omenjenega članka. 
Svoje stališče in pripombe sem v 
imenu stranke in odbora predložil 
ZLSD Slovenije pisno in ni za obja
vo v sredstvih javnih občil. Člani 
naše stranke imajo vso pravico do j 
svojih stališč in mnenj, katere lahko 
tudi objavijo, vendar v svojem ime- ; 
nu in ne vimenu stranke. Sam nikoli 1 
nisem pisal ničesar, ne da bi se pod
pisal, vendar v imenu stranke samo 
z njenim pristankom in zahtevo. 
Članek ne odraža mišljenja stranke 
in občinskega odbora.

JOŽE HRIBAR 
predsednik ZLSD Šentjernej

Višnji Gori ustvarila dobro ime predvsem z dobro kuhinjo, 
tudi z izbrano vinsko kapljico iz podravskega in posavskega rajona. V tej 
gostilni so se poleg domačinov radi zaustavili tudi številni znani

DOLENJSKI LIST St. 14 (2537), 9. aprila 1998



APLAVZ NI OBVEZEN

Ranjene dušice
Po zaslugi televizije sem 

[ zvedel, da bodo imeli maribor- 
\ ski otroci črn madež na ne

dolžni duši, ker svetniki niso 
namenili v proračunu denarja 
za letovanje tistih, katerih 
starši nimajo denarja, da bi 
poslali svoje nadobudneže 
soncu naproti. Sledila je pikra 

j pripomba o poslanskih plačah 
in o mukah staršev, ki morajo 
nedolžnemu otročičku na 
vprašanje, zakaj ne bo šel na 
morje, odgovoriti, da ni denar- 

! ja. Že naslednji dan so svetni
ki spregledali svojo zmoto in 
so napako popravili, tako da 
bo kar lepo število mladih 
Mariborčanov uživalo poletne 
radosti po zaslugi občinskega 
proračunskega denarja.

Samo od sebe se mi zastav
lja vprašanje, kako hudo ra
njene morajo imeti dušice šele 
otroci v občinah, kjer svetni
kom niti na kraj pameti ne 
pride, da bi vsaj razpravljali o 
lem, kdo od otrok se bo lahko 

! poleti namakal v morju, kaj 
šele, da bi za to odrinili denar, 
o katerem odločajo. V takšnih 
občinah je skrb za poletne ra
dosti revnejših otrok prepušče
na dobrodelnim organizaci
jam in posameznikom, ki še 
niso zakrknili do te mere, da bi 
videli zgolj sebe. S človeko
ljubnimi prireditvami in s 
prošnjami za pokroviteljstva 
zbirajo denar. Pri tem delu gre
do komu morda tudi na živce 
in nekateri se jih rešijo z vljud
nostnim pismom, da so denar 
v te namene že razdelili in da 
ne morejo nakazati niti tolar
ja, ali pa prispevajo znesek, ki 
ne more biti niti v časti niti v 
ponos pošiljatelju. V nekaterih 
podjetjih se obnašajo, kot da 
ne bi šlo za pomoč tudi otro
kom njihovih delavcev, ki so 
odvisni od dobre volje odloču- 

! jočih zato, ker imajo mizemo 
nizke plače. Sicer pa je že od 
nekdaj tako, da sita vrana ne 
verjame lačni.

TONI GAŠPERIČ

RADIO

107.$ MHz UKV
Rožna ulica 39.1330 Kočevie, lel /la* 061 855 666

VUZEM JE PRED VRATI - V Beli krajini je zadnja leta zopet v navadi, 
da pred veliko nočjo obujajo stare belokranjske običaje, kot je izdelova
nje pisanic in drsank. Tega pa ljudje ne počno le za domačimi zidovi, 
temveč se radi udeležijo tečajev in različnih delavnic. Pred letošnjim vuz- 
mom, kot Belokranjci pravijo veliki noči, se je izkazala tudi metliška 
občinska Zveza prijateljev mladine, ki je s svojimi društvi v Metliki, na 
Suhorju, Radoviči in v Gradcu pripravila delavnice, v katerih so otroci 
delali drsanke in izdelovali okraske iz izpihanih jajc. Seveda jim to gotovo 
ne bi uspelo, če ne bi imeli izkušenih članic, ki z dobro voljo in brezplačno 
svoje bogato znanje prenašajo na mladi rod. Tokrat so bile to Natalija Orlič, 
Marta Strahinič, Andreja Zupančič in Milena Starešinič (slednja na fo
tografiji z gradaškimi otroki). (Foto: M. B.-J.)

Brez vsakršnega vizionarstva
Pobuda za spremembo vstopa avtoceste v Novo mesto

V časopisu in gradivu za sejo 
Mestnega sveta M. O. Novo me
sto je bila predstavljena promet- 
no-urbanistična dispozicija vstopa 
avtoceste v Novo mesto s priključ
kom v Ločni. To ureditev je Mest
ni svet že tudi potrdil, tako rekoč 
mimogrede, očitno, ne da bi se 
zavedal, kaka mizerija mu je bila 
predložena, saj je v njej predviden 
le običajen priključek za Novo 
mesto z bodočim nadaljevanjem 
kot dvopasovnica v smeri Bele 
krajine, z nivojskimi križišči.

Taka rešitev bi bila primerna za 
sedanje stanje, ker pa načrtujemo 
to križišče za lep del tretjega 
tisočletja, je potrebno predvideti 
v smeri Metlike in Celja prave 
štiripasovne avtoceste, ne glede 
na to, kdaj se bodo gradile in faze, 
v katerih se bodo gradile.

Tukaj je potrebno vizionarstvo, 
saj je trenutno prometno stanje 
rezultat političnega trenutka, naj
kasneje čez dvajset let pa bosta 
Slovenija pa tudi Hrvaška člana 
Evropske unije, s čimer se bodo 
vse prometne razmere popolno
ma spremenile zaradi navala na 
Jadran, ki bo zaradi bližine raz
vitega sveta postal kad Evrope.

Do takrat mi seveda ne bomo 
zgradili še nobene teh AC, bomo 
pa lahko z nespametnim sedanjim 
načrtovanjem onemogočili grad
njo s podanim predlogom. Za vsa
ko cesto mora načrtovalec vede
ti, kje se začne in kje konča, vse, 
kar je vmes, pa so le faze, zato 
moramo v našem primeru imeti v 
mislih začetek s križiščem AC pri 
avstrijskem Wolfsbergu s pote
kom mimo Dravograda, Celja, 

, Novega mesta, Metlike in koncem 
s priključkom na križišče avtocest 
južno od Karlovca za smeri Za
greb, Reka in Split. Zato bi mo
ral predlagatelj pripraviti tudi ce

loten potek prometnih povezav in 
ne le, majhen izsek, ki ničesar ne 
predstavlja.

Mislim daje potrebno vizionar
sko načrtovati tudi mestno obvoz
nico, da bo nekoč k sedaj planira
ni dvopasovnici možno dodati še 
dva pasa, kolesarsko stezo in 
pločnik, za kar pa je sedaj le po
trebno zagotoviti zadosten prosti 
profil s primernim odmikom pozi
dave, saj tudi ni verjetno, da se 
bodo eventualno pokazane večje 
potrebe reševale s še enim kro
gom.

Ker se v Novem mestu načrtuje 
tudi ustanovitev univerze, bo tudi 
ta imela nedvoumno velike pro
metne posledice.

Opisane pripombe v mnogo 
širši obliki in slikovnim prikazom 
je Obrtna zbornica Novo mesto že 
predložila kot Pripombe na osnu
tek dokumenta “Urbanistične 
zasnove Novo mesto” leta 1996, 
pa nismo zasledili da bi jih kdo 
obravnaval.

JOŽE MALENŠEK 
Nad mlini 76 
Novo mesto

Pravo in politika
Položaj slovenskega ustavnega 

sodišča je relativno močan, pri 
čemer se to sodišče pri svojem de
lovanju nezadostno omejuje. Več
krat se njegove odločitve gibljejo na 
samih mejah prava, ki jih tu in tam 
tudi prekoračijo. Kljub pretežno 
pozitivni vlogi slovenskega ustavne
ga sodišča je zato treba kritično 
ocenjevati njegovo delo in zavračati 
njegovo neposredno poseganje v 
področje politike.

mag. MIRO CERAR 
(Teorija in praksa)

Niso na robu družbenih dogajanj
Samozavesten glas 3.501 člana DU Novo mesto: nismo in ne bomo igrača strank

NOVO MESTO - Polna telo
vadnica osnovne šole na Grmu je 
članom Društva upokojencev in 
gostom 4. aprila popoldne in 
zvečer pritrjevala, da daje teme
ljit obračun enoletnega dela pro
stovoljna, humana in nestrankar
ska organizacija, ki je že vrsto let 
potreben in koristen sestavni del 
civilne družbe. Dobro pripravlje
ni redni in volilni občni zbor 
društva je znova potrdil, da sodi 
novomeško upokojensko društvo 
med najdelavnejša v državi.

O gornjem ni govorilo le poro
čilo društvenega predsednika Iva
na Somraka. Biti član te množične 
organizacije mnogim upokojen
cem in upokojenkam pomaga, da 
se v pristnem sožitju počutijo do
bro in prijetno kljub odmaknje
nim letom v jeseni življenja. Dru
štvo je dobro organizirano znotraj 
poverjeništev, ki delujejo v Bučni 
vasi, na Otočcu, v Brusnicah, Beli 
Cerkvi, Podgradu, na Uršnih se
lih, v Birčni vasi in v središču 
občine. Člani cenijo zavzemanje 
upravnega odbora društva za so
cialni in gmotni položaj upoko
jencev. Društvo je zajelo doslej v 
svoje vrste dobro tretjino upoko
jencev v občini, v kateri je živelo 
konec lanskega decembra 9.576 
upokojencev (od teh: 5.029 sta
rostnih, 2.762 invalidskih in 1.785 
družinskih). Njihova poprečna 
pokojnina brez varstvenega do
datka je znašala decembra 61.478 
tolarjev, z dodatkom pa 63.096 
tolarjev, in je malce nad popreč
jem v dolenjski regiji. V jeseni 
1997 je društvo na predlog ko
misije za socialno-zdravstvena 
vprašanja po posvetu s pred-

Žalitev borcev
Javni protest

Slovenska nacionalna stranka 
najostreje protestira zoper odloč
bo ustavnega sodišča, s katero je 
le-to na predlog bivšega domo
branca in sedanjega generalnega 
državnega tožilca Antona Drob
niča rehabilitiralo vse vojne zlo
čince in narodne sovražnike iz 
druge svetovne vojne oziroma 
narodnoosvobodilne borbe slo
venskega naroda. Odločba ustav
nega sodišča z dne 12. marca 1998 
je dejansko revolucionaren de
kret, ki ni samo v posmeh pravni 
državi, ampak pomeni pravo ža
litev vsega slovenskega naroda ter 
zlasti borcev narodnoosvobodil
nega boja, ki so se borili in mnogi 
tudi padli zato, da sedaj v miru 
živimo v samostojni Sloveniji. 
Slovenska nacionalna stranka 
zahteva od vlade, da takoj pri
pravi predlog zakona, ki bo od
pravil sramotno odločbo ustavne
ga sodišča, državni zbor pa naj po 
hitrem postopku na izredni seji 
sprejme tak zakon.

ZMAGO JELINČIČ, 
predsednik SNS

stavniki strokovnih služb in Mest
ne občine priznalo iz svojih sred
stev enkratno pomoč po 20.000 
tolarjev za 17 ogroženih upoko
jencev. Konec leta so obiskali 17 
nad 90 let starih članov in jih 
primerno obdarili.

Javnost že dlje časa ve, kako 
zelo je razvita splošna dejavnost 
društva. Tuje razvejeno kulturno, 
športno, izletniško in kulturno- 
izobraževalno delo pa ljubiteljsko 
udejstvovanje članov v 12 inte
resnih dejavnostih, v katerih je 
lani delalo 410 upokojencev. Pri
pravili so celo prvo lastno kvalitet
no razstavo del likovnega krožka. 
V klubu in v naštetih dejavnostih 
je dovolj priložnosti za prijetno 
sodelovanje in druženje.

“Društvo ostaja nevtralno in 
njegov cilj ni politična dejavnost. 
Naši člani so upokojenci različnih 
političnih in verskih prepričanj, a 
vsi smo strpni v prijetnem soglas
ju,” je poudaril Ivan Somrak. 
Pitrdil mu je predsednik Zveze 
društev slovenskih upokojencev 
Vinko Gobec, kije pozdravil zbor 
in zlasti poudaril, da seje delovno 
novomeško društvo odprlo navz
ven. Množica 260.000 slovenskih 
upokojencev predstavlja 26 od
stotkov volilnega telesa v državi. 
Zbirajo se v 461 društvih, imajo 
130 pevskih zborov, lani so pri
pravili 1.600 kulturnih večerov, 
nad 30.000 izletov in še marsikaj.

Župan Franci Koncilija je zbra
nim orisal številne naloge, ki jih 
letos uresničuje mestna občina. 
Hkrati se je članom zahvalil za 
delež^ki ga še vedno dajejo druž
bi. - Član slovenske vlade Janko 
Kušar in predstavnik DeSUS je 
nato govoril o upokojenski re-

TREBANJSKA ŠOU NA 
DNEVIH SLOVENSKEGA 

IZOBRAŽEVANJA
LJUBLJANA - V predmetniku 

za osnovne šole so zelo pomanjk
ljivo predstavljene nekatere stva
ri, predvsem duševno zdravje, 
odvisnosti, čustva, občutki, sa
mopodoba, reševanje konfliktov, 
stres... V okviru gibanja Zdravih 
šol smo se učitelji na seminarjih 
usposobili za izvajanje delavnic 
na to temo. Pripravili smo več 
preventivnih programov. Na naši 
šoli izvajamo programe: izboljše
vanje čustvenega in duševnega 
zdravja, preventiva odvisnosti, 
alkohol in alkoholizem. V teh 
programih želimom učencem po
dati osnovne informacije o odvis
nostih, jih pripraviti na nov način 
razmišljanja o duševnem in čust
venem zdiravju in drugačnem 
izkoriščanju prostega časa. Utr
jujemo tudi vezi med učenci in 
učitelji in spodbujamo zaupanje 
med njimi. Te programe smo 
predstavili tudi na nedavnih Dne
vih slovenskega izobraževanja v 
Ljubljani. »

MARIJA KOVAČ

formi, kije težko in sila odgovor
no delo. Brez potrebne modrosti, 
strpnosti in složnosti te naloge ne 
bomo zlahka uresničili, rešiti pa jo 
je treba. Skupna bremena bo tre
ba porazdeliti, pri čemer preveč 
zagreti sindikalni protesti ne bodo 
sami po sebi prinesli boljšega živ
ljenja Slovencem. Izkoriščati 
množice za propagando posamez
nih strank je ceneno politikantst
vo, potrebno vodjem strank pred 
letošnjimi volitvami. Potrebujemo 
pa dober skupen dogovor.

Društvo je sprejelo vsa poroči
la, izpeljalo volitve in po ponov
nem nastopu društvenega pev
skega zbora srečanje sklenilo s 
spomladanskim plesom.

T. GOSNIK

Zgovorna statistika
Aktivni upokojenci

Tudi iz statističnih podatkov oz. 
evidence, ki jo je sestavila Zveza 
društev upokojencev Slovenije po 
podatkih vseh društev upokojencev 
v Sloveniji za lansko leto, je razvid
na aktivnost dolenjskih upokojen
cev na novomeškem območju, ki 
obsega Dolenjsko in Belo krajino.

Za primerjavo pa najprej nasled
nji podatki. Na dan 31.12.1997 je 
bilo v R Sloveniji 1,996.448 prebival
cev, 426.686 uživalcev pokojnin 
(21,4%), 431 društev upokojencev 
in 232.148 članov društev upoko
jencev (54,4%). V tem času je bilo 
na novomeškem območju 134.103 
prebivalcev, 26.182 uživalcev pokoj
nin (19,5%), 28 društev upokojen
cev in 14.993 članov društev upo
kojencev (57,3%): 5.934 moških in 
9.059 žensk. Društva upokojencev 
novomeškega območja so imela lani 
tudi 5.639 članov Vzajemne samo
pomoči (v vseh društvih upoko
jencev v Sloveniji pa je bilo 107.103 
članov te pomoči). Lani je na novo
meškem območju umrlo 385 članov 
upokojenskih društev, na novo pa so 
sprejeli 904 člane. (V vseh društvih 
v Sloveniji je lani umrlo 7.529 čla
nov, sprejeli pa so na novo 13.205 
članov.)

Zgovorni pa so tudi statistični 
podatki o aktivnosti upokojencev v 
novomeškem območju (zaradi pri
merjave v oklepajih objavljamo po
datke, ki se nanašajo na vsa upo
kojenska društva v Sloveniji):

Na novomeškem območju (Do
lenjska in Bela krajina skupaj) ima
jo društva upokojencev 9 pevskih 
zborov s 156 pevci (130 zborov z 
2.221 pevci), priredili so 6 razstav 
(71), imajo 600 aktivnih športnikov 
(vključno s pohodniki in kolesarji 
10.072), pripravili sp 141 izletov z 
11.801 izletnikom (3.085 izletov in 
173.393 izletnikov), obiskali so 1.432 
starejših, bolnih in invalidnih članov 
društev (24.052) in imeli 163 sej 
upravnih odborov (3.085). Lani je 
bilo tudi srečanje upokojencev Do
lenjske in Bele krajine v Šentjerneju 
z nad 4.500 udeleženci.

B. AJDIČ

Andreja Jernejčič 2

Revni Mehičani bogate Mehike
To je bilo prvo večje mesto na zahodu, 

kjer je takrat živelo sto tisoč prebivalcev. V 
Teotihuacanu so bogovi ustvarili sonce i.i 
gibanje, brez katerega ni življenja. Bogovi so 
•o storili petič. Prvo sonce, prvi svet oz. prvo 
Vesolje, so uničili jaguarji, po milijonih letih 
so drugo uničili silni viharji, tretje izbruhi 
Ognjenikov, Četrto voda. Če so hoteli ustva
riti peto novo vesolje, so se morali bogovi 
Žrtvovati. Thko so pripravili veliko grmado 
in jo zažgali.

Prvi med bogovi, ki se je po azteških pri
povedih brez pomisleka žrtvoval in skočil v 
Ogenj, naj bi bil Quetzalcoatl, Pernata kača 
- bog, ki je kasneje ustvaril hrano in koru
zo; bog, ki je ljudi poučeval o vseh spret
nostih, veščinah, o umetnosti in ki je ljudem 
prinesel kulturo. Po žrtvovanju obeh bogov 
sta se v temini vesolja prikazala Sonce in 
Mesec, ki razsvetljujeta dan in noč. Da bi se 
obe vesoljski telesi gibali, je potrebna žrtev 
Vseh bogov, zato so morali v ogenj poskakati 
Vsi do zadnjega. Ihko je nastalo to vesolje, 
naš sedanji svet. Ib potrjujeta obe pirami
di, ena posvečena soncu, druga mesecu.

Najprej sem se vzpela na največjo zgrad
bo, na Sončevo piramido, ki se dviga v višino 
Petinšestdeset metrov (s templjem, ki ga ni 
Več, je merila 75 metrov). Zgrajena je bila v 
prvem stoletju po našem štetju na ruševinah 
neke druge zgradbe, štiristopenjsko pirami
do je gradilo trideset tisoč mož trideset let, 
ne da bi uporabljali živali, orodja in kolesa. 
Piramide imajo mitološki pomen in so bile 
namenjene za rituale. Pogled z vrha, do ka
terega je bilo potrebno prehoditi 247 stop
nic, je segel daleč naokoli.

Severno od nje stoji Mesečeva piramida, 
zgrajena v drugem stoletju po našem štetju 
in visoka petinštirideset metrov. Na vrhu naj 
bi imela velikanski kip, težak več kot dvajset 
ton. Od Mesečeve piramide pelje proti jugu 
kakih štirideset metrov široka in 3,2 kilome
tra dolga Pot mrtvih. To je vrsta trgov, ob
robljena z majhnimi ploščadi. Azteki so te 
ploščadi smatrali za grobove in to poimeno
vali Pot mrtvih. Vendar so se zmotili, ker so 
Teutihuanci svoje mrtvece sežigali, ostanke

SONČEVA PIRAMIDA - Do vrha je 247 stopnic

zavijali v mrtvaške prte in zakopali v hišna 
tla. Pot mrtvih pelje mimo svetišča Ouetzal- 
coatla,  šestvrstnega stopničaste piramide, ki 
jo krasijo izklesane upodobitve bogov, men
javata se podobi Ognjene kače in Pernate 
kače, skupaj naj bi jih bilo 365.

Še danes je nekaj površin ohranilo prvot
no, močno zbledelo barvo. Vse piramide so 
pobarvali v rdeče, le Mesečeva in Pot mrtvih 
je krasila bela barva. Tbdi postavitev pira
mid je točno izbrana. Sončeva piramida stoji 
tam, kjer je sonce na nebu na ekvinokcijski 
dan. Potem so izračunali razdaljo od mese
ca in postavili še Mesečevo piramido. Tudi 
devet malih piramid ustreza planetom v 
osončju na ta dan.

Živahna tržnica
Dan med mogoč

nima piramidama 
Sonce in Lune so 
popestrili in mi de
lali družbo prodajal
ci spominkov, piš
čali v obliki različnih 
bogov, steklenih 
krogel in piramid, 
nakita in ostalega 
okrasja. Mož se je 
prikrito približal z 
izdelki in jih ponu
jal. Ko sva prišla do 
cene, sem ponavlja
la, da je previsoka, 
čeprav so bile vse 
cene za nas smešno 
nizke. Med prvimi 
španskimi stavki 
sem se naučila rav
no tistega, da je ce
na previsoka in da 
sem le revna štu
dentka. Vse nakup

ljene izdelke sem 
vedno zbarantala, 
razen seveda v trgo
vinah s ceno, teh pa 
je bilo tako malo, da 
bi jih lahko preštela 
na prste ene roke.
Kadar sem kupova
la hrano, telefonske 
kartice ipd., so bile 
cene določene, pa 
tudi v restavracijah, 
kjer pa sem plačala 
le več.

Še bolj pa sem 
barantala na tržnici 
- Coyoacan, kjer se 
je stojnic kar vrstilo.
Zanimiv je bil lesen 
izdelek iz bambusa, 
notri je bil valj za
polnjen s školjkami.
Po valju so bile razporejene drobne palčke. 
In ko si valj obračal, so se školjke prelivale 
po palčkah in oddajale prijeten zvok. “To je 
klicalec dežja,” je dejal moški. Po dolgem 
barantanju je le popustil in sem za prekra
sni izdelek odštela tristo tolarjev. Pred krat
kim sem podoben izdelek, sicer ne tako lep, 
zasledila na ljubljanski stojnici na tromo- 
stovju. Izdelek je stal tri tisoč tolarjev, le da 
notri niso bile školjkice, ampak seme.

Legenda o lepi deklici
Vožnjo iz Ciudad de Mexica do Pueble sta 

nam popestrila dva vulkanska vrha: Speča 
deklica in Popocatepetl. Slednji je pred krat
kim presenetil Mehičane s ponovnim izbru
hom. O Speči deklici pa je naslednja zanimi
va legenda. Fanta in dekleta iz različnih ple
men starši niso pustili, da bi bila skupaj, in 
sta zbežala v hribe. Deklica se je zaradi utru
jenosti želela spočiti in je zaspala, fant pa je

SVETIŠČE QUETZALCOATLA - Ognjene in pernate kače

pokleknil nad njo in molil, da bi se vse 
srečno končalo. Ker je bilo mrzlo, sta zmrz
nila.

V Choluli blizu Pueble smo si ogledali 
večplastno piramido, zelo zanimiva pa je 
bila dolga bogata tržnica z lončevino. Tudi 
obleke, meso, ki je viselo ob cesti, in še mno
gih drugih stvari, vse je bilo zelo poceni.

Le enkrat smo se ustavili v povprečni ob
cestni restavraciji, ki sta nama jo predlaga
la prijazna šoferja. Vsi sestradani smo sko
raj stekli v velik prostor. Na izbiro smo imeli 
le meso ali pomfri. Prostor je bil neurejen 
in nečist, pod prtom so lezle ostrige, neka
tere so bile že mrtve, ozračje pa si je delila 
mrčes. Najprej smo pokupili nagnile banane 
in nekaj vrečk piškotov, po katerih so lezle 
žuželke.

“Raje jejte z rokami, imate bolj čiste, kot 
je pribor,” je dejala ena pri mizi in še prav 
je imela.
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17. APRILA V METLIŠKEM GETTU - Čestitamo, prav ste jih 
prepoznali, to so Rok Otočec in njegovi fantje, trenutno največji mladi 
upi novomeške glasbene scene, ki ustvarjajo pod nazivom njihovega 
zadnjega in še vedno prvega projekta in istoimenske uspešnice Meh- 
med DiDo Superman. Prvi z desne je spredaj mož ali po domače front- 
men Rok, še bolj kot glasbenik znan po sijajni drugi glavni vlogi v 
razvpitem filmu Milice, kjer najdete tudi glasbo iz tega projekta. Rok 
se je za pevsko, pogosto z mnogimi trnji posuto kariero odločil potem, 
ko se je na sam državni praznik lanskega 15. avgusta odzval neznane
mu klicu dolžnosti do zabave in zapustil dobro plačano menedžersko 
mesto v srednje velikem podjetju. Pri izvajanju izbornih gimnastično- 
artističnih točk mu pomaga drugi zadetek v vrsti, multiinštrumentalist 
Franci Kek, ki ga odlikujeta izreden odriv ter velik posluh za sočloveka. 
Ostali nosijo zelo različna imena, a so še vedno zadetki.

Fantje, ki so svoje poslanstvo našli v prizadevanjih za čimbolj zdrave 
odnose med moškim in žensko, so se nesebično odločili, da po daljšem 
premoru spet nastopijo v javnosti. Pritisk občinstva je namreč posta
jal že fizično nevzdržen. Ponovno so k sodelovanju povabili artistko, 
ki zna v še tako trdem in omejenem človeku vzbuditi čustvo iskrene 
ljubezni, njeno ime pa naj bo zaradi že itak prevelikega zanimanja 
po vse širni dolenjsko-belokranjski regiji raje skrivnost. Sicer pa so 
izjave obiskovalcev njihovih redkih, a toliko bolj skrbno pripravljenih 
nastopov že ponarodele in s preprostim “srečni smo’’ skoraj že pre
rasle v kliše.

Vse to se ima zgoditi v petek, 17. aprila, v metliškem Gettu, tako 
da imate še dovolj časa, da radostno novico delite s svojimi bližnjimi 
in daljnimi. Mogoče pa bo ravno vam uspelo razvozlati, zakaj se je 
Roka prijel vzdevek “Veličastni’’!'(Tomaž Bratož)

I E* KRKk
KRKA ZDRAVILIŠČA, d.o.o.
NOVO MESTO

V Zdravilišču Dolenjske Toplice 
za določen čas takoj zaposlimo

FIZIOTERAPEVTA
Od kandidatov pričakujemo:
• končano šolo za fizioterapevte,
• znanje enega tujega jezika,
• veselje do dela v turistični dejavnosti,
• prijaznost, komunikativnost in strpnost,
• zaželene so delovne izkušnje, zaposlimo pa tudi začetnika.
Vse, ki vas delo fizioterapevta zanima in ustrezate zahtevam, vabimo, 
da pošljete pisne prijave z dokazili v 8 dneh na naslov: KRKA, tovarna 
zdravil, d.d., Novo mesto, Kadrovska služba, Šmarješka cesta 6,8000 
Novo mesto.
Dodatne informacije dobite na telefon: 068/312-566.

MLADI VABIJO NA 
ČISTILNO AKCIJO

NOVO MESTO - Društvo 
novomeških študentov bo že 
tretje leto zapored v Novem 
mestu organiziralo prostovolj
no čistilno akcijo. Letos bi radi 
poleg klasične čistilne akcije 
uredili še sprehajalno pot ob 
Krki, in sicer od mlina Na žago 
do blokovskega naselja Plava 
laguna. Akcija bo potekala v 
soboto, 18. aprila, pričetek ob 
8. uri. Zbor bo na Šeidlovi ce
sti nad staro žago. Orodje bo 
priskrbela Komunala, kdor pa 
ga ima doma, naj ga vseeno 
prinese sabo. Udeleženci akci
je naj se dobro obujejo in ima
jo sabo delovne rokavice. Za 
malico bo poskrbljeno. V pri
meru slabega vremena bo akci
ja preložena na naslednjo so
boto, 25. aprila.

PEŠEC MRTEV, 
ALKOTEST 

POKAZAL PREVEČ
MRTVICE - 4. aprila je v 

Mrtvicah S. Š. dve minuti po 
polnoči, ko je s katrco zape
ljal preveč ob robu cestišča, 
zbil pešca, 50-letnega doma
čina A. J., ki je zaradi poškod 
v bolnišnici umrl. Voznika

v izdihanem zraku.

katrce so po nesreči policisti 
preizkusili z alkotestom, ki 
je pokazal 0,68 g/kg alkohola

BRALNA ZNAČKA MALIH ŠO
LARJEV - V petek, 3. aprila, so 
predšolski otroci vrtca Čebelica iz 
Šentjerneja prejeli zaslužena pri
znanja ob zaključku projekta pred
šolske bralne značke “Mavrična 
ribica ”. Vzgojiteljice in otroci so 
projekt izvajali v sodelovanju s 
knjižnico Mirana Jarca iz Novega 
mesta in ob podpori svoje občine. 
Najpomembnejše pa je to, da so bili 
pripravljeni sodelovati tudi starši, 
saj je čas, ki so ga preživeli skupaj 
s svojimi otroki ob slikanici, boga
til ne samo otroke in vzgojiteljice, 
temveč tudi nje same. (Foto: M. 
Hočevar)

V času
od 14. -18. aprila Vam

Od 8 do 17% POPU!
- brezplačen prevoz stavbnega pohištva pri nakupu nad 100.000 SIT
- organiziran servis in montažo
- garancijo
• brezplačno svetovanje
- ugodno kreditiranje do 36 mesecev - T + 4

JELOVICA
prodajna mesta:

Lesna industrija, d.d., ŠKOFJA LOKA 
tel.:064/61-30, FAX:064/634-261 
E-mail: info@jelovica.si

NOVO MESTO, Ulica talcev 2, tel./fax: 068/323-444, 
METLIKA, Cesta XV. brigade, tel./fax: 068/58-716, 

BREŽICE, Aškerčeva 1, tel./fax: 0608/62-926,
JAKAELEKTRO Radeče. BAVEX Trebn|e,

KERA TRADE Zagorje ob Savi, MK TRGOIMPEX Kočevje

Cankaijeva brigada reševala
2. aprila je minilo 54 let od rešitve zavezniških letalcev

Na junijskem srečanju z med
vojnimi zavezniki, ki bo v Beli kra
jini, je pričakovati obisk rešenih 
pilotov in članov posadk, katerih 
letala so Nemci leta 1944 sestre
lili. Nemško letalstvo je bilo takrat 
že močno oslabljeno in se leta 
1944 ni več upalo napadati str
njenih zračnih konvojev.

Naša topniška baterija Cankar
jeve brigade je bila ob koncu leta 
1944 v Hrušici pri Novem mestu. 
Imela je dnevne spopade s sovraž
nimi patruljami, vendar pa smo

Jožefinih 90 let ;
Prijateljevala s Pavčkovo • 

Ano, pesnikovo mamo J
ŠENTJURIJ - Imeti in oh- J 

raniti notranje veselje in zado- , 
voljstvo v življenju je tisto, kar | 
si vsak želi. Kovačičeva mama i 
Jožefa iz Šentjurija se pri 90-ih ■ 
letih, ki jih je praznovala zad- ■ 
nje marčevske dni, lahko poh- i 
vali s tem. Za svoja leta dokaj ■ 
čila in zdrava je rada pokle- ■

, JOŽEFA S PRAVNUKOM -
■ 90-letna Jožefa ima že deset
■ vnukov in sedem pravnukov.
• V naročju ima domačega eno- 
1 letnega Žana. (Foto: L. M.)

1 petala o svojem življenju, za 
1 katero pravi, da je bilo težko.
• “Doma sem s trebelskega 
1 konca, z možem pa sva tu leta 
1 1932 kupila hišico. Imela sva 
1 štiri otroke, a sem jih v glav- 
1 nem morala vzgajati sama, saj 
1 je mož leta 1944 padel v vojski 
J na Trški Gori. Bilo je hudo v 
, revščini in pomanjkanju. Res 
, sem garala v teh hribih, ko je 
i vse z njiv bilo treba znesti v 
i košu,” pripoveduje. Imeli so 
i kravico in da jim je kdo od
• večjih kmetov prišel postorit 
1 težja kmečka opravila, kot je 
1 na primer oranje, je morala
• Jožefa hoditi k njim delat. “ V
■ tabrh je hodila tudi mama 
1 našega sedaj znanega pesnika 
1 Toneta Pavčka, Ana. Bila je 
1 pridna ženska in sva pogosto 
1 delali skupaj,” se spominja 
' Jožefa. Sedaj preživlja lepše

dni: kaj malega še postori, gle- 
, da televizijo, kaj prebere in čas 
, mine. “Kako sem bila vesela, 
, ko sem imela sedaj toliko obi- 
i skov! Čestitat so mi prišli tudi 
i novomeški župan Franci Kon- 
i čilija pa z mirnopeške krajevne 
i skupnosti, Rdečega križa, Dru- 
i štva upokojencev in drugi. In
■ koliko rož so mi prinesli! Ko bi
• bilo vsaj večkrat tako,” si je
■ zaželela.
i L. M.

imeli občutek, da nismo sami, saj 
smo vsak dan videli na nebu 
zavezniška letala. Bil je 2. april, 
ko smo borci Cankarjeve brigade 
spet opazovali zavezniška letala 
na poletu v Hitlerjev rajh. Po po
vratku so nemški lovci sestrelili 
veliko ameriško letečo trdnjavo, 
iz katere so poskakali skakalci. 
Prvi bataljon brigade je rešil dva 
letalca, tretji tri, naša topniška 
baterija pa pet. Kako prisrčno je 
bilo snidenje z njimi! Kar objema
li so nas. Hitro smo morali po
spraviti padala in opremo, ker se 
je sovražnik na vse načine trudil, 
da nas prehiti. Letalce smo pre
peljali v štab brigade v Podgrad. 
Dali so popoln seznam vseh reše
nih in napisali poročilo. Ta doku
ment je v muzeju in je napisan 
tudi v knjigi Cankarjeva brigada 
slavnega partizanskega poveljni
ka in generala Lada Ambrožiča 
Novljana.

Preživeli iz tistih dni imamo še 
danes v ušesih rafale nemških mi
traljezov, s katerimi je streljala 
novomeška sovražna posadka na 
ameriške padalce, ko so bili še v 
zraku, pa jih na srečo še niso zade
li. Z angleškimi letalci sem se dru
gič srečal februarja leta 1945, ko 
sem bil z ranjenci in nepokretni-
mi bolniki prepeljan v Bari v Itali
jo. Marsikaj človek pozabi, vojne 
spomine pa težko, čeprav je od 
takrat minilo 54 let. Napisani so 
na podlagi lastnega doživetja in 
pričevanja še živečih prič.

T. VIRANT

Justina Kovačič
Konec marca je v Celju tiho, 

kot je živela, umrla prof. Justina 
Kovačič. Korenine je imela pri 
Novakovih v Ribnici. Nekaj let je 
delala kot učiteljica, zatem pa je 
doštudirala za profesorico klavir
ja in solopetja. Vso preostalo živ
ljenjsko pot je delala na Glasbe
ni šoli v Celju. Izredno skromna 
ženska je bila tesno povezana s 
številnimi zbori v Celju in drugje. 
Znani zborovodja prof. Egon 
Kunej je namreč k njej pošdjal 
številne zborovske pevce, da so se 
izpopolnili kot solisti. Tako je bilo 
tudi z nekaterimi pevci okteta 
Boštanjski fantje (sedaj oktet Ju
rij Dalmatin iz Sevnice). Na nje
na vrata je potrkalo tudi nekaj 
popevkarjev. Ko so uvideli, kako 
težaško delo je šolanje solopetja, 
se niso več vrnili. Pri njej je začelo 
študijsko pot tudi nekaj izvrstnih 
slovenskih opernih pevcev, med 
njimi tudi Ana Pusar.

Justina Kovačič je bila globoko 
verna žena. Posebno je oboževala 
lurške Marije. S prijateljicami je 
nabavila le njen kip, ki je nato po 
en teden gostoval pri eni od njih.

ALFRED ŽELEZNIK

OČISTILE RUŠEVINE SV KATARINE - Na pobudo predsednika 
Turističnega društva Suha krajina Vlada Kostevca so se v soboto na hribu 
nad Plešivico zbrali številni krajani pa tudi mladi člani društva in očistili 
ruševine cerkvice sv. Katarine, kije bila zgrajena v 14. stoletju. Pred vojno 
so jo temeljito obnovili, leta 1943 so jo Italijani požgali. Celi so ostali le 
zvonovi, ki še zvonijo v vasi Plešivica in čakajo, da jih postavijo na staro 
mesto. Razgled s cerkve, ki je bila prej poraščena in prepredena z drevesi, 
je sedaj veliko lepši. Zato je želja vseh, da bi ustavili nezadržno propada
nje tega sakralnega objekta. (Foto: S. Mirtič)

V kamrici ima 
Minka Pečavar
še dosti pesmi
PODHOSTA - Z Minko Pe

čavar smo se prvič srečali na 
literarnem popoldnevu topli- 
ških upokojencev, kjer je na
stopila s svojimi pesmicami, ki 
so nas prevzele. Bile so tako 
doživete in življenjske. Pred
stavila se je tudi v Škocjanu na 
vsakoletnem srečanju pesnikov 
in piscev.

Rojena je bila leta 1946 v 
Halozah in je otroštvo preživ
ljala sredi tihih grap in gričev. 
To je bila velika zakladnica 
njenih sanj in hrepenenj. Če
prav je bila Minka zelo nadar
jena, po osnovni šoli ni mogla 
naprej v šole, čeprav so učitelji 
želeli.

V Ljubljani se je izučila za 
šiviljo, se poročila in ima dva 
otroka. Po 28 letih seje preše- j 
lila v Podhosto, kjer z možem, j 
oba upokojena, ob vnukih 
preživljata jesen svojega živ
ljenja. Kadar ji je v duši težko, | 
napiše pesem o življenju, o i 
hrepenenju. x viranT 1
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PRISTAL NA ŽIVI MEJI - Tisti.
četrtek, ko je Dolenjski list takolt 
bedno čakal na svojega naročniku ™ 
je bilo k sreči vreme lepo, zato upa- '3 
mo, da je novomeška družina l( ?l 
prišla do svojega časopisa. Kako ti, “1 
bilo ob plohi, raje ne pomislimo-, 
Časi, ko poštarji puščajo časopis*, j; 
(in drugo pošto) po živih mejah, gt' j? 
movju in drevju, torej še niso za 
nami. Domnevamo, da bi cena, ti K 
jo pošta zaračunava za dostavo>! 9. 
lahko pokrila tudi tisti korak do P 
hiše. (Foto: B. D. G.)

Nada Serajnik
Pred dnevi je preminila Nada: 

Serajnik, prva knjižničarka in 
katalogizatorka v Knjižnici Mira-1 
na Jarca. Rodila se je 15. novem
bra 1915 v učiteljski družini Za-j 
gorčevih v Beli Cerkvi. Tudi sama 
je bila po osnovni izobrazbi učite- i 
ljica, vendar je učiteljevala le 
krajši čas med vojno v Kozjem. 
Šentvidu pri Stični in Trebnjem- 
Po hudi 'pljučnici ji je zdravnik 
odsvetoval to službo, zato je z ve
likim veseljem postala knjižničar
ka v novomeški knjižnici, kjer je . 
bila zaposlena preko trideset let- j 

Opravila je prvi knjižničarski 
tečaj v Sloveniji in nato še izpit- j 
Njena strokovnost je bila ob 
začetku dela v knjižnici, ko ni bilo 
ne dovolj kadrov, ne prostora in 
druge opreme, nepogrešljiva. Kot 
je Serajnikova povedala v pogo
voru z Natašo Petrov pred dvema J 
letoma, je delala vse, kar je bilo j 
potrebno: od pošte, inventariza- | 
cije, katalogizacije do izposoje, j 
Kljub težkim pionirskim letom ■ 
dela v knjižnici, ko je bil njen up- j 
ravnik Bogo Komelj, je Serajni- : 
kova zelo ljubila svoj poklic, j 
posebno rada pa je katalogizira- j 
la. Na desettisoče knjig je šlo 
skozi njene roke in na desettisoče 
kataložnih listkov je v tridesetih j 
letih marljivega, požrtvovalnega | 
in natančnega dela izdelala in i 
vložila v kataloge. Strokovna ob
delava ni bila enostavna, zahte
vala pa je temeljitost, natančnost [ 
in hitrost. Knjige, njena velika j 
ljubezen, so bile tiste, ki so jo 1 
pripeljale do življenskega sopot
nika Bena, vnetega bibliofila, kije 
bil vztrajen obiskovalec knjižnice. I 
Knjižnica Mirana Jarca Novo 
mesto
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TELEVIZIJSKI SPORED
Televizija si pridržuje pravico do 
morebitnih sprememb sporedov!

r Četrtek, 9. jv.
SLOVENIJA 1

:• 0.55 TELETEKST
a °-00 VREMENSKA PANORAMA 
!- TEDENSKI IZBOR 

POD KLOBUKOM
:i l 10.15 BREZ VODE NI ŽIVUENJA 
J 10.35 MED NEBOM IN REKO

11.10 BETTOINO POTOVANJE, angl. 
J dok. serija, 1/5 
'L 11.40 HOMOTURISTICUS 

: ‘2.05 NASH BRIDGES, amer. naniz., 14/14 
i LOO POROČILA
• ‘10 VREMENSKA PANORAMA
• 3.45 ZGODBE IZ ŠKOUKE 
> 14 >5 TEDENSKI IZBOR
• | KONCERT SIMFONIKOV RTV SLO

VENIJE
i 15.00 RAZGLEDI SLOVENSKIH VRHOV

15.30 OSMI DAN
, 15.55 (NE)ZNANI ODER
5-20 SLOVENSKI UTRINKI 
'■00 OBZORNIK 
'•10 PO SLOVENIJI 
'•30 JASNO IN GLASNO 
*20 PARADA PLESA 

»JO RISANKA
»•30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT 

! f05 VRTINEC ROŽ, franc, nadalj., 11/14 
•, ‘105 TEDNIK
-j « 00 ODMEVI, KULTURA, ŠPORT 
, 22-50 POLNOČNI KLUB

SLOVENIJA*
10.05 Vremenska panorama -11.05 Tedenski 

" ®or: Izdobregagnezda, nem. naniz., 9/13; 12.00
• O.OOOobratov; 12.50 Legenda o pesmi My Way; 
'■ 3.40 Primož Trubar, TV nadalj., 1/4 -14.45 Svet 
't Poroča -15.20 Euronews - 16.30 Vzdihljaji 
11 ‘Ponije in Portugalske, film -18.05 Doktor 
>■ pestre, franc, naniz., 11/12 -19.00 Kolo sreče 
t ‘ 19.30 Videoring - 20.00 Koncert skupine Tan- 
•- ^druj - 20.55 Svetnik iz Fort Washingtona, amer. 
t Ulm - 22.25 Pop festival Baden Baden
1 SANALA
'' ^ Srečni časi, ponov. - 9.30 Družinske vezi, 
1 P°nov. -10.00 Cannon, ponov. -11.00 Mac- 

I “P^r, ponov. -12.00 Oprah shovv, ponov. -13.00 
“dldop, ponov. -14.00 Nemogoče, naniz. -15.00 

j ‘tedni časi, naniz. -15.30 Družinske vezi, naniz. 
j '16-00 Nora hiša, naniz. -16.30 Cooperjeva 
: “ntščina, naniz. -17.00 Družinske zadeve, naniz. 
i ' 17.30 Princ z Bel Aira, naniz. -18.00 Sončni 

jjliv, nadalj. -18.30 Drzni in lepi, nadalj. -19.00 
•Vah show - 20.00 Strasti in laži, film - 21.45 
dltoci za milijon dolarjev, 2. del - 22.30 Tinta, 
ljniz. - 23.00 MacGyver, naniz. - 0.00 Cannon,

: ^niz. -1.00 Psi faktor
VAŠ KANAL
»■00 Videostrani -17.00 Glasbena oddaja - 
»•00 Iz produkcije Združenja LTV -18.30 
Avtogalerija -19.00 Novice -19.15 Tedenski 
‘Murni pregled - 19.30 24 ur - 20.00 Video- 
“°oin 40 - 21.00 Novice - 21.15 Tedenski kul- 
lurni pregled -21.30 Litijski mozaik
HTVl
|»0Tv spored - 7.55 Poročila - 8.00 Dobrojutro, 
•Iraška -10.05 Izobraževalni program -12.00 
počila -12.25 Živinorejec (serija) -13.15 New 
'ork (serija) -14.05 Živa resnica -15.10 Program 
28 mlade -17.00 Hrvaška danes -18.00 Kolo 
^tfe -18.35 Hrvaška v zrcalu -19.05 Hrvaška 
‘Pominska knjiga -19.30 Dnevnik, vreme, šport 
'20-15 Odprto - 21.10 Srednja Evropa (dok. se- 

I %). 21.55 Pol ure kulture - 22.30 Opazovalni- 
18-23.00 Mrtvi, film-0.30 Poročila
Htv*
»•05 TV spored -14.20 Tunika (film) -16.25 
Program za mlade -17.00 Živinorejec (serija) - 
(Ž50 Po meri -18.20 Moč denarja -18.35 Hugo 
0V igrica) • 19,00 Županijska panorama -19.30 
“nevnik, vreme, šport - 20.15 Kviz - 20.35 
dosjeji X (serija) - 21.45 Krednc poti (šan. Film) 
'23.20 Seinfeld (hum. serija)

PETEK, 10. IV.
Slovenija i
'AS - 2.35 TELETEKST 
•00 VREMENSKA PANORAMA 

s-30 TEDENSKI IZBOR 
JASNO IN GLASNO 
10.15 PARADA PLESA
10.30 HUMANISTIKA 
11.05 POMAGAJMO SI 
11.35 NA VRTU

, >2.05 VRTINEC ROŽ, fran. nadalj, 11/14 
>3.00 POROČILA 
•3.30 POLNOČNI KLUB 
»•40 RAZBITI VRČ

16.20 MOSTOVI
17.00 OBZORNIK
17.10 PO SLOVENIJI
17.30 LAHKIH NOG NAOKROG
18.20 DIVJE NEBO, angl. dok. serija, 1/4
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.00 ZRCALO TEDNA
20.15 SAMSON IN DALILA, L del
22.10 ODMEVI, KULTURA, ŠPORT 
22.50 KRIŽEV POT
SLOVENIJA S
10.05 Vremenska panorama -11.05 Doktor Sylve- 
stre, franc, naniz, 11/12; 12.00 TV Koper -13.00 
Vrnitev domov, amer. film -15.30 Svetnik iz Fort 
Washingtona, amer. film -17.05 Wildbach, nem. 
naniz, 5/13 -17.55 Evangelistično bogoslužje -
19.00 Kolo sreče -19.30 Videoring - 20.00 Do
brodelni komcert - 21.30 Veliki miti in skrivnosti 
20. stol, dok. serija, 19/26 - 22.00 Veliki teden, 
polj. film - 23.35 Charlie Grace, amer. naniz, 6/9
KANALA
9.00 Srečni časi, ponov. - 9.30 Družinske vezi, 
ponov. -10.00 Cannon, ponov. -11.00 MacGyver, 
ponov. -12.00 Oprah show -13.00 Lepota 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. -18.20 Bra
vo, maestro -18.30 Drzni in lepi, nadalj. -19.00 
Oprah show - 20.00 Film po vaši izbiri - 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 ...
HTVl
7.40 Tv spored - 7.55 Poročila - 8.00 Dobrojutro 
-10.05 Izobraževalni program -12.00 Poročila - 
12.25 Živinorejec (serija) -13.15 New York (se
rija) -13.55 Sinovi Nevihte -15.00 Pol ure za kul
turo -15.30 Program za mlade -17.00 Hrvaška 
danes -18.05 Kolo sreče -19.05 Hrvaška spo
minska knjiga -19.30 Dnevnik, vreme, šport - 
20.15 Sedem vrhov (serija) - 20.45 Glasbena 
oddaja - 21.10 Križev pot - 22.40 Opazovalnica -
23.10 Hrvaški tednik - 0.10 Poročila - 0.15 Nočna 
straža: Oddelek za umore (serija); 1.05 Dim 
(amer. film); 2.55 Sedmi elemnet; Magija; Kon
cert; Zgodba o Glennu Milleru (amer. film)
HTV*
15.20 Tv koledar -15.35 Odprto (ponov.) -16.25 
Program za mlade -17.05 Živinorejec (serija) - 
17.55 Iz sveta znanosti -18.25 Mojstrovine sve
tovnih muzejev -18.35 Hugo, tv igrica -19.00 
Zagrebška panorama -19.30 Dnevnik, vreme, 
šport - 20.15 Sodišče (serija)-- 21.25 Veliki miti 
in legende (dok. serija, 3/26) - 22.05 Umor du
hovnika (amer. fdm)

SOBOTA, 11. IV.
SLOVENIJA 1
7.40- 1.20 TELETEKST
8.00 ODDAJA ZA OTROKE 

ZGODBE IZ ŠKOLJKE
8.30 ČAROBNI ŠOLSKI AVTOBUS, 
risana naniz.
8.55 OJOJ.BOLl, lut. igrica 
9.25 RADOVEDNI TAČEK 
9.50 SAMSON INDALILA, L del

11.25 MLADI VIRTUOZI 
12.05 TEDNIK
13.00 POROČILA
13.20 EVROPSKI ŽENSKI MAGAZIN
13.50 BALETNO TEKMOVANJE
15.20 PENNY PRINCESS, agl. film
17.00 OBZORNIK
17.15 NAŠA PESEM
17.50 NA VRTU
18.15 OZARE
18.20 VELIKE PUSTOLOVŠČINE, amer. 

dok. serija, 3/5
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK, ŠPORT 
19.55 UTRIP
20.15 SAMSON IN DALILA, 2. del
21.45 JAZ OSTANEM Z VAMI DO KONCA 

SVETA
22.50 POROČILA, ŠPORT
23.20 D1ADS.C1BTAD1SM, Špan. film
SLOVENIJA 2
8.25 Vremenska panorama - 9.30 Zlata šest
deseta -10.25 TV Koper -11.30 Koncert -13.00 
Šport -19.30 Videoring - 20.00 Pravi biznis -
21.00 Novice iz sveta razvedrila - 21.30 V vrtin
cu - 22.15 Sobotna noč
KANALA
8.30 Kaličopko, ponov. - 9.30 Risanka -10.00 Murk 
in Mindy, naniz. -10.30 Divji zahod, naniz. -11.30 
Dan delfina, film -13.30 Pot do zmage -14.00 
Dobri časi, slabi časi, ponov. ■ 15.30 Sončni zaliv,

ponov. -17.30 Oprah shovv, ponov. -18.30 Atlan- 
tis, ponov. -19.30 Nimaš pojma, naniz. - 20.00 Črni 
lepotec, film - 21.30 Petek trinajstega, naniz. -
22.30 Atlantis, ponov. - 23.00 Cannon, naniz.
VAŠ KANAL
14.00 Videostrani -17.00 Videoboom 40 -18.00 
Mala klinika cinizma -18.30 Majhni smo... -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 sobote do sobote - 21.30 Nideotop
HTVl
7.30 Opazovalnica - 8.20 Tv koledar - 8.30 
Poročila - 8.35 Risanka - 9.00 Dobrojutro -11.00 
Program za mlade -12.00 Poročila -12.25 Pol
jedeljski svetovalec -13.00 Fantje okrogle mize 
(amer. film) -14.35 Poročila -14.45 Briljanten -
15.30 Televizija o televiziji -16.00 Ameriški na
cionalni parki -17.15 Dr. Quinn - žena vrač III 
(serija) -18.05 Sanjski pogovor (serija) -19.03 
V začetku je bila Beseda -19.10 Hrvaška spo
minska knjiga -19.30 Dnevnik, šport, vreme -
20.20 Bujenje (amer. film) - 22.25 Opazovalni
ca - 22.55 Nočna straža: David; Dok. serija; Fa
talne žene; Grace Kelly; Skrita kamera; Koncert; 
Uspehi v hrvaškem športu; Jazz pred jutrom
HTV*
11.35 Tv koledar -11.45 Mrtvi (amer. film) -13.15 
Dosjeji X (serija) - 14.00Čmo belo v barvi -17.00 
Virus -17.30 Deset velikih svetovnih pisateljev -
18.30 Zlati gong -19.30 Dnevnik, šport, vreme -
20.15 Triler - 21.20 Čaren Mulder (dok. serija) -
22.20 Lovreč (dok. serija) - 23.20 Oprah Shovv

NEDELJA, 12. IV.
SLOVENIJA 1
7.40-1.00 TELETEKST
8.00 ŽIV ŽAV

KDO BO BARVAL PIRHE, risanka
8.25 ZVEZDICA, lut. naniz.
9.00 ŽIVAHNI SVET IZ ZGODB RI
CHARDA SCARRYJA, 7/13
9.25 TELERIME
9.30 PUSTOLOVŠČINE, naniz., 6/24 

9.50 OZARE
9.55 NEDELJSKA MAŠA
11.15 Dl VJA RAZMERJA, avstral. poljudno- 

znan. serija, 4/4
11.55 URBIETORBI-MESTU IN SVETU, 

prenos iz Rima
13.00 POROČILA
13.25 TEDENSKI IZBOR

JAZ OSTANEM Z VAMI DO KONCA 
SVETA'
14.15 PRAVI BIZNIS

15.20 FLIGHTOF THE ALBATROS, angl. 
film

17.00 OBZORNIK
17.15 SLOVENSKI MAGAZIN
17.45 BOŠ VIDEL KAJ DELA DOLEN’C 
18.40 RAZGLEDI SLOVENSKIH VRHOV 
19.10 RISANKA
19.20 LOTO
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.00 ZOOM
21.35 INTERVJU
22.35 POROČILA, ŠPORT
22.55 LES FAUXMEDICAMENTS, franc, 

film
SLOVENIJA t
8.25 Vremenska panorama - 9.25 Teater paradižnik 
-10.20 V vrtincu -11.05 Čarli in Luiza, nem. film -
13.00 Šport - 20.00 Primož Trubar, tv nadalj., 2/4 - 
21.05 Žmagoslavje računalniških gurujev, angl. 
dok. serija, 3/3 - 22.00 Šport v nedeljo
KANALA
8.30 Kaličopko - 9.30 Risanka -10.00 Mork in 
Mindy, naniz. -10.30 Past za starše, 2. del mlad.

NAGRADI NA OTOČEC 
IN V ŠKOFJO LOKO
Žreb je izmed reševalcev 12. na

gradne križanke izbral Marijo Flori- 
Jančič z Otočca in Toneta Podnarja iz 
Škofje Loke. Florijančičevi je pripadla 
denarna nagrada, Podnar pa bo za na
grado prejel knjigo. Nagrajencema če
stitamo.

Rešite današnjo križanko in jo poš
ljite najkasneje do 28. aprila na naslov: 
Dolenjski list, Glavni trg 24, p.p. 212, 
8001 Novo mesto, s pripisom “križanka 
14". Ovojnico brez poštne znamke lah
ko oddate v nabiralnik pri vhodu v stav
bo uredništva v Novem mestu.

REŠITEV 12. KRIŽANKE
Pravilna rešitev 12. nagradne 

križanke se, brano v vodoravnih 
vrsticah, glasi: TEKSTIL, APOTEKA, 
LAZARET, PIKADO, ANT, IRAK, 
STAR, ATO, SR, TATAR, ENOTA, 
OPALINA, SAS, LEMENAT, KRT, 
ATAL, DEBATA, RANA, ARARA.

filma -11.30 Atlantis, ponov. -12.30 Dogodivščine 
Marka Twaina, film-14.00 Drzni i« lepi, ponov. - 
15.45 Bravo mestro, ponov. -16.00 Oče Dowling, 
naniz. -17.00 Nimaš pojma, ponov. -17.30 Miza 
za pet, naniz. -18.30 Benji, film - 20.00 Beethoven 
2, film - 21.30 Pot do zmage - 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 Nov
ice -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, 13. IV.
SLOVENIJA 1
7.45-0.15 TELETEKST
9.30 TEDENSKI IZBOR 

LAHKIH NOG NAOKROG
10.15 DIVJE NEBO, angl. dok. serija, 1/4 
11.10 VELIKE PUSTOLOVŠČINE, 
amer. dok. serija, 3/5 
12.00 SLOVENSKI UTRIP 
12.30 UTRIP 
12.45 ZRCALO TEDNA

13.00 POROČILA
13.15 TEDENSKI IZBOR 

LJUDJE IN ZEMLJA
13.50 INTERVJU
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., 15/34
21.05 MOBILIZACIJA SLOVENCEV V 

NEMŠKO VOJSKO
22.00 ODMEVI, UNIVERZITETNI RAZ

GLEDI, KULTURA, ŠPORT
23.15 DOSJE
SLOVENIJA *
11.05 Tedenski izbor: Wildbach, nem. naniz., 5/ 
13; 12.00 Šport v nedeljo; 12.45 Veliki miti in 
skrivnosti 20. stol., dok. serija, 19/26 -13.15 
Princesa v ubožni deželici, angl. film -14.45 
Euronevvs -16.30 Veliki teden, polj. film -18.05 
Propad, brazil. nadalj., 4/6 -19.00 Lingo -19.30 
Videoring - 20.00 Studio City - 21.00 Cik cak - 
21.55 Pomp - 23.00 Brane Rončel izza odra
KANALA
9.00 Srečni časi, ponov. - 9.30 Družinske vezi, 
ponov. -10.00 Cannon, ponov. -11.00 MacGyver, 
ponov. -12.00 Oprah shovv, ponov. -13.00 Dan- 
nyjeve zvezde -14.00 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 shovv - 20.00 Življenje z Mickyjem, film -
21.30 Sam svoj mojster, naniz. - 22.00 Vsi žu
panovi možje, naniz. - 22.30 MacGyver, naniz. -
23.30 Cannon, naniz. - 0.30 Dannvjeve zvezde
VAŠ KANAL
14.00 Videostrani -17.00 Šport -19.00 Novice 
-19.30 24 ur - 20.00 Kmetijski razgledi - 20.30 
Šport - 21.00 Novice - 21.30 Iz produkcije 
Združenja LTV

TOREK, 14. IV.
SLOVENIJA 1
7.45 - 1.05 TELETEKST
9.30 TEDENSKI IZBOR 

RADOVEDNI TAČEK
9.45 NARAVA IN ČLOVEK, angl. dok. 
naniz., 5/13
10.15 RECEPT ZAZDRAVO ŽIVLJE
NJE
11.05 BOŠ VIDEL KAJ DELA DOLEN’C

12.05 SAVANNAH, amer. nadalj, 15/36
13.00 POROČILA
13.15 VREMENSKA PANORAMA
14.15 TEDENSKI IZBOR 

MOBILIZACIJA SLOVENCEV V 
NEMŠKO VOJSKO
15.05 DOSJE

16.20 PRISLUHNIMO TIŠINI
17.00 OBZORNIK
17.10 PO SLOVENIJI
17.30 ODDAJA ZA OTROKE

EJNIKI NARAVOSLOVJA IN TEH
NIKE, nem. dok. naniz.
17.45 KRALJIČIN NOS, angl. nadalj, 1/6

18.20 BESEDE
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK. VREME, ŠPORT
20.05 GIMNAZIJA STRTIH SRC, avstral. na

dalj, 15/26
21.05 MADEINSLOVENIA
22.00 ODMEVI, KULTURA, ŠPORT 
22.50 NOČNI VARUH, franc, drama
SLOVENIJA t
11.05 Tedenski izbor: Propad, brazil. nadalj, 4/ 
6; 12.00 Studio City; 13.00 Sobotna noč -15.00 
Euronevvs -16.20 Samson in Dalila, ponov. - 
17.55 Modni atelje, nem. nadalj, 6/6 -19.00 
Kolo sreče -19.30 Videoring - 20.00 Osamljeni 
planet - 20.55 Mekong, švic. film - 22.30 Svet 
poroča
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 Cooperjeva 
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 Majhni smo... -17.10 
Čukec in roži -18.00 Šport -18.30 Avtogalerija 
-19.00 Novice -19.30 24 ur - 20.00 Izginili brez 
sledu, amer. film - 21.40 Novice-21.50 Rezervi
ran čas

SREDA, 15. IV.
SLOVENIJA 1
7.45 - 2.05 TELETEKST
9.30 TEDENSKI IZBOR 

KRALJIČIN NOS, angl. nadalj, 1/6 
10.00 MEJNIKI NARAVOSLOVJA IN 
TEHNIKE, nem. dok. oddaja
10.15 BESEDE
11.10 MADE IN SLOVENIA

12.05 GIMNAZIJA STRTIH SRC, avstral. na
dalj., 15/26

13.00 POROČILA
14.50 ALBATROSOV LET, ponov. filma
16.20 ALIČA, evropski kulturni magazin
17.00 OBZORNIK
17.10 PO SLOVENIJI
17.30 MALE SIVE CELICE
18.20 BREZ VODE NI ŽIVUENJA 
18.40 DRAVSKO POUE
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 MOJ PRIJATEU ARNOLD, nadalj, 1/5
20.30 FINA GOSPA, angl. naniz, 1/5
21.05 OSMI DAN
22.00 ODMEVI, KULTURA, ŠPORT
22.55 PODOBA PODOBE
23.20 ALIČA
23.50 LETNI KONCERT
SLOVENIJA 2
11.05 Tedenski izbor: Modni atelje, nem. na
dalj, 6/6; 12.10 Pomp; 13.05 Zmagoslavje 
računalniških gurujev, angl. dok. serija, 3/3 -
13.55 Euronevvs -14.55 Čarli in Luiza, nem, film 
-16.25 Hokej -19.00 Kolo sreče -19.30 Vide
oring - 20.00 Šport - 23.35 Zbor, angl. nadalj,
5/5
KANALA
9.00 Srečni časi, ponov. - 9.30 Družinske vezi, 
ponov. -10.00 Cannon, ponov. -11.00 Mac- 
Gyver, ponov. -12.00 Oprah shovv, ponov. -
13.00 Dannyjeve zvezde -14.00 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 Nora zaljub
ljena, film - 21.45 Otroci za milijon dolarjev, 
nadalj. - 22.30 Ellen, naniz. - 23.00 MacGyver, 
naniz. - 0.00 Cannon, naniz. -1.00 Prvi odklo
pi, dok. oddaja
VAŠ KANAL
14.00 Videostrani -16.45 Izginili brez sledu, film 
-18.30 Otroška glasbena oddaja -19.00 Novice 
- 19.30 24 ur - 20.00 Videotop - 21.00 Novice -
21.30 Mala klinika cinizma

AVTOR:
JOŽE
UOIR

BIRO,

PISARNA

EDEN VEČJIH 

OTOKOV NA 

JADRANU

GLINASTA

PIŠČAL

TOLŠČAIZ

SUROVE

OVČJE

VOLNE

BREZPRAVJE,

NEZAKO

NITOST

STREHA, 
STROP ALJ 

OBOK POL
KROŽNE 
OBUKE

GOROVJE 

V BURMI PRIZORIŠČE 
ZADNJIH ZIM. 
OLIMP IGER

ZEV 
(V SLOVNICI)

DOLENJSKI 
UST 

DOLENJSKI 
UST

UK, KI GA 
OMEJUJETA 
RAZLIČNO 

VELIKI ISTO- 
SREDIŠČNI 
KROŽNICI

OTOPELOST,

BREZČUT

NOST

ŠOP PEST

ŽEGNAJNJE,

PROŠČENJE

PRIPRAVA,
KI KAŽE NIVO 

VODE 
V POSODI

CIGAN

RDEČE

BARVILO

IME PEVCA 

RESNIKA

OPORNI

DROG

POSEBNO 
MERILO ZA 

NATANČNEJ 
ŠE BRANJE 

NA MERILNIH 
PRIPRAVAH

DEL ROKE 

MED ZA

PESTJEM IN 

KOMOLCEM

ZIMSKA
PADAVINA

IND. MESTO 
V JV. 

TURČIJI

DEL KOPNE

GA SVETA, 

OBDAN Z 

VODO

LUXEMBURG
ROSA

KRATICA ZA 
SLOVENIJO

PROSTOR 

ZA BIVANJE

GR. MIT 
SONČNA 
DEŽELA, 

DOMOVINA 
KIRKE

VEČJA, V 

STRUGI 

TEKOČA 

VODA

AMERIŠKI 

OTOK V 

ALEUTIH

DOLENJSKI 
UST 

DOLENJSKI 
UST

V SNEG 

NAREJENA 

OZKA POT

UGANKARSKO REKLAMNI UST

Š PICA
(06!) 222-72 
(047) 677-456

J.Pesci 
D. DeVito 
B. Hoskins

Tel.: 090 91 Sl 

Tel.: 090 91 52 

Tel.: 090 91 53

NOCOJ OB 20.00

na Vašimi kanalu »sak dan ni 1ULL
POL URE, HI ZAZNAMUJE DAH I

Št. 14 (2537), 9. aprila 1998

POPOLNOMA JASNO

DOLENJSKI LIST



Kdor je z majhnim zadovoljen, 
odslej ne bo več.

j

Stanovanjska posojila v Banki Celje so odslej tako ugodna, da si lahko tudi 
Vi privoščite več.

Stanovanje, hiša, zemljišče... vse to Vam je dosegljivo s stanovanjskim 
posojilom po obrestni meri od T + 6.25% dahe. Posojilo Vam je na voljo za 
obdobje od 1 leta do 15 let. Do 20% posojila lahko koristite v gotovini.

Oglasite se v Banki Celje, kjer Vam bomo z veseljem ponudili pravo rešitev. 
Izračunajte si svoje posojilo tudi na Internetu: http://www.banka-celie.si. 
Vabimo Vas ne glede na to, če ste komitent ali pa boste to postali.

So stvari, ki jih lahko ponudi le dobra banka.

| banka celje
V varnem zavetju tradicije

NAJUGODNEJŠI KREDIT T + 2,8%

<££> KIA MOTORS
KIA PRIDE 1,3 i, I. 98 

1.099.900 SIT
SEPHIA, I. 98, z ABS 

1.696.900 SIT
ŠPORTAGE 2.0 16V 

2.999.900 SIT
AK TRADE, Podbevškova 9, Novo mesto 
»068/342-444. 21-400

SERVIS-REZ. DELI - STARO ZA NOVO

DOLENJSKI LIST
vaš četrlkou prijatelj

KREKOVA BANKA

ZA
VAS

VI SAMI NAJBOLJE VESTE, ZA KAJ 
POTREBUJETE DENAR.

Z ugodnimi potrošniškimi krediti smo v Krekovi banki
poskrbeli, da ga boste kar najhitreje 

in brez nepotrebnih zapletov tudi dobili.

Sv
SF
Pa
tel
<al

♦ TAKOJŠNJE REŠEVANJE VLOG ♦ 
ZAGOTOVLJENA DISKRETNOST ♦ 

♦ NIZKA OBRESTNA MERA ♦
Prijazno vabljeni v naše poslovne enote in poslovalnice.

MARIBOR, Slomškov trg 18, (062) 22 93 100 

LJUBLJANA Pogačarjev trg 2, (061) 13 28 135 

LJUBLJANA Linhartova cesta 9, (061) 301 - 722 

NOVO MESTO, Prešernov trg 1, (068) 322-190 

NOVA GORICA Bevkov trg 2, (065) 26-654 

ŠMARTNO PRI LITIJI Tomazinova ul. 2, (061) 887-285 

KOPER Ul. Zore Perello Godina 2, (066) 392-311 

MURSKA SOBOTA Ul arhitekta Novaka 13, (069) 21-136 

ŠKOrjA LOKA Kapucinski trg 2, (064) 624-540 

CELJE, Prešernova ul. 23, (063) 485-911 

ZREČE, Cesta na Roglo 11 i, (063) 762-575 

ŠOŠTANJ,  Ul. Lole Ribarja 2. (063) 883-020

(?rj oU>'.C.K V j('s'2-l/L clo /ri-l^C-

V.

GOSPODARSKA ZBORNICA 
SLOVENIJE

Upravni odbor GZS - Območne zbornice Posavje, Krško vabi člane 
GZS, njihove oblike združevanja, sekcije in strokovna združenja, 
organe Območne zbornice Posavja, organe državne uprave občin 
Brežice, Krško in Sevnica ter društva in druge pristojne organe k 
vlaganju predlogov na

RAZPIS
ZA PRIZNANJA GZS - OBMOČNE ZBORNICE POSAVJA 

ZA LETO 1997
Priznanja GZS - Območne zbornice Posavja lahko prejmejo: 
o gospodarske družbe iz Posavja za izjemne dosežke pri 

razvoju regijskega gospodarstva, za trajnejše doseganje 
nadpovprečnih rezultatov v gospodarjenju, zlasti če so 
rezultat doseganja inovacij in novih tehnologij ter za 
vključevanje v mednarodno delitev dela; 

o posamezniki ali skupine za pomembne dosežke na
področju investicijskega, tehnološkega, organizacijskega, 
izobraževalnega in proizvodnega delovanja, za osebni 
prispevek pri razreševanju zadev skupnega pomena, za 
dolgoletno sodelovanje v gospodarstvu regije in delo v 
organih GZS - Območne zbornice Posavja; 

o podjetja in posamezniki izven Posavja za uspešno poslovno 
sodelovanje in prispevek k uresničevanju razvojnih 
usmeritev Posavja.

Predlogi za podelitev priznanja morajo vsebovati utemeljitev, po 
kateri bo možna celovita ocena prispevkov kandidatov za priznanja 
po pogojih iz tega razpisa.
Predlogi kandidatov za podelitev priznanj se bodo zbirali pri 
Komisiji za priznanja. Komisija bo obravnavala predloge, ki bodo 
oddani do konca meseca aprila 1998.
Predloge za priznanja pošljite na naslov:
GZS - OBMOČNA ZBORNICA POSAVJA
Komisija za priznanja 
8271 KRŠKO 
Bohoričeva 9
Priznanja bodo podeljena na slavnostni seji Upravnega odbora 
Območne zbornice Posavja.

uma
PRODAJA GUM 

VULKANIZERSTVO
BRUNSKOLE MATIJA s.p.

HRAST la 8331 SUHOR 
tel. 068 50475 mobitel 0609 619 339

Zdaj je pravi čas za zamenjavo 
zimskih gum z letnimi!

od 14 do 17% 
POPUST

za program 
notranjih 
vratnih kril

ii JELOVICA
NV BAROK Lesna industrija, d.d., ŠKOFJA LOKA 

tel.:064/61-30, FAX:064/634-261 
E-mail: info@jelovica.siprodajna mesta :

NOVO MESTO, Ulica talcev 2, tel7fax: 068/323-444, 
METLIKA, Cesta XV. brigade, tel./tax: 068/58-716, 

BREŽICE, Aškerčeva 1, tel./fax: 0608/62-926,
JAKAELEKTRO Radeče, BAVEX Trebnje,

KERA TRADE Zagorje ob Savi. MK TRGOIMPEX Kočevje

VESTNIK TISK Ljubljana
Trgovina na debelo in drobno in distribucija, d.o.o.

ODDAMO TRAFIKO
za opravljanje trgovske dejavnosti, trafične prodaje v

Novem mestu, Topliška c. 1 - avtobusna postaja

Trafiko oddajamo po Pogodbi o sodelovanju. 
Najemniki morajo imeti ustrezno trgovsko izobrazbo in 

možnost pridobitve statusa samostojnega podjetnika.

Dodatne informacije dobite po telefonu
061/123-44-84

Ponudbe zbiramo 14 dni po objavi na naslov: 
Vestnik Tisk, d.o.o., Cesta v Gorice 40, Ljubljana

VESTNIK TISK, d.o.o.

Na podlagi sklepa Občnega zbora MERCATOR-KMETIJSKE ZADRUGE 
METLIKA, z.o.o., Metlika, z dne 20.3.1998 razpisujemo

pismo o nameri
za zbiranje ponudb o odkupu ali dolgoročnem najemu nepremičnin

1. Predmet pisma o nameri:
Zbiramo ponudbe za odkup ali dolgoročni najem poslovne stavbe na Trgu 
svobode 3 v Metliki in pripadajočega funkcionalnega zemljišča pare. št. 
5/1, k.o. Metlika. Nepremičnine se bodo prodale ali dale v najem v celoti, 
sicer pa jih je mogoče uporabljati po ločenih delih.
Stavba bivše Uprave Kmetijske zadruge Metlika leži na privlačni lokaciji 
v starem mestnem jedru. Sedaj so v njej trgovina M-Kmetijske zadruge 
Metlika in učilnice Srednje tekstilne šole. V neposredni bližini je veliko 
parkirnih površin in dostop do zgradbe je mogoč iz več strani. Zgradba 
ima tudi ograjeno dvorišče.

Pogoji:
1. ) Nepremičnine iz prvega odstavka prvega člena bodo prodane ali 
oddane v dolgoročni najem najboljšemu ponudniku na javni dražbi.
2. ) Ponudbo za nakup lahko pošljejo pravne osebe, ki imajo sedež na 
območju RS in fizične osebe s slovenskim državljanstvom. Interesenti za 
najem ne potrebujejo izpolnjevati teh pogojev.
3. ) Dražba bo organizirana na podlagi javnega razpisa, v katerem bodo 
podrobneje navedeni pogoji prodaje ali najema. Če Mercator-Kmetijska 
zadruga Metlika ne bo prejela dovolj dobrih ponudb, ni dolžna opraviti 
javnega razpisa, dražbe, prodaje ali oddaje najboljšemu ponudniku.
4. ) To pismo o nameri v ničemer ne zavezuje Mercatorja-Kmetijske 
zadruge Metlika.

Ostalo:
Ponudbe pošljite do 30.4.1998 na naslov Mercator-Kmetijska zadruga 
Metlika, z.o.o., Cesta 15. brigade 2,8330 Metlika. Na tem naslovu lahko 
dobite podrobnejše informacije ali se oglasite zaradi ogleda nepremičnin.
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Svet
SREDNJE ŠOLE TEKSTILNE USMERITVE METLIKA
Partizanski trg 4, 8330 METLIKA 
tel.: 068/58-699, 58-010 
taks: 068/58-699
razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določajo 53., 144. in 
145. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter imeti pedagoške, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. 
Izbrani kandidat bo imenovan za 4 leta.
Začetek dela 10.7.1998.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, opisom dosedanjega 
dela v vzgoji in izobraževanju, vizijo svojega vodenja zavoda in 
življenjepis pošljite v 15 dneh po objavi tega razpisa na naslov šole 
s pripisom “Za ravnatelja”.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v zakonitem roku.

KNJIGOVESTVO
PAVEL KELBIČ, ,.p.

Delavnica: Doma:
Pod Trško goro 18 • Novo mesto • Mestne njive 6 
tel.: 068/325-718 tel.: 068/325-926

GSM 041/726-644

Mestna občina Novo mesto, Občina Šentjernej 
in Občina Škocjan

v sodelovanju z

A banko, d.d., Ljubljana, PE Novo mesto 
Dolenjsko banko, d.d., Novo mesto 

Krekovo banko, d.d., Maribor, PE Novo mesto 
Novo Ljubljansko banko, d.d., Ljubljana, PE Novo mesto 

SKB banko, d.d., Ljubljana, PE Novo mesto 

objavljajo

JAVNI RAZPIS (povzetek)
posojil za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 

v mestni občini Novo mesto, občini Šentjernej in občini Škocjan

Odobreni bodo dolgoročni krediti v naslednji okvirni višini:
• za družbe in samostojne podjetnike s sedežem v Mestni

občini Novo mesto 126 mio SIT
• za družbe in samostojne podjetnike s sedežem v občini

Šentjernej 9 mio SIT
• za družbe in samostojne podjetnike s sedežem v občini

Škocjan 6 mio SIT
Natančni zneski bodo določeni po sprejetju proračunov 
posameznih občin.
Na razpis se lahko prijavijo družbe z do 50 zaposlenimi, samostojni 
podjetniki in občani, ki so v postopku registracije.
Maksimalna višina kredita je 30% predračunske vrednosti 
investicije.
Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% 
lastnih sredstev.
Kreditni pogoji:
a) odplačilna doba:
b) obrestna mera:
c) stroški kredita:

d) zavarovanje kredita:

5 let (od tega 1. leto možen moratorij) 
TOM + 4% letno
0,7% od zneska odobrenega posojila 
(najmanj 20.000,00 SIT) 
v skladu s pogoji banke

Razpis je možno videti v popolni oziroma razširjeni obliki na 
oglasnih deskah posameznih občin ali dobiti vključno z obrazcem 
- vloga za dodelitev posojila in ostalimi navodili na naslovu: 
PODJETNIŠKI CENTER NOVO MESTO, d.o.o., Kočevarjeva 1, 
Novo mesto, ustne informacije pa tudi na telefonski številki 372- 
980 (ga. Jožica Povše).
ROK ZA PRIJAVO: od objave do 15. maja 1998 oziroma do porabe 
sredstev.
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POPOLNI NADZOR
Le s pravim konjem je dober jezdec najboljši
Pooblaščeni zastopnik za področje Slovenije 
NISSAN ADRIA d.o.o.. Slovenska 54. Ljubljana 
telefon: (061) 17 10 800 
http www.nissan-adria.si

Pooblaščeni trgovci na področju Slovenije:

»AVTONISS Ljubljana. telefon: 061/ 1597331 • AVTOHlSA KOS ...... 06 702 S
• AVTOTRUNK. Ljubljana, telefon-061/168 38 99 • AVTOSERVIS UPNIK . lel 063/893549
• AVTOSERVIS PIŽEM. Domžale, tel: 061/1612164 • AVTO MOČNIK Kranj telcloi 064/242277
• NISSAN SERVIS KRULC Mora • AVTOSERVIS GORICA N Gorica 065 '22120
•AAMFERK Maribor telefon 062- 640 058 • BO-AVTO A|do*«tma. telolon 16! '.144
• NISSAN HVALEC Ptu|. telefon-062. 783 849 »AVTOMEHANIKA Branih lelel i 065 57 012
• MG d.o.o. Mula telefon: 0602- 61 760 • AVTOMEHANIKA VIDRIH OtoCcc 068/ 75180
• AVTO CELJE Celje, telelon: 063 490 36 31 • AVTOMEHANIKA ZIERER Se« l >608/81389
• AVTO KUK Slov. Konjice, telefon: 063/ 753 984 • AVTOHlSA MURSKA SOBOTA, te '169 32209

STU
io

I E* KRKkZDRAVILIŠČK
HOTELI OTOČEC

TENIŠKI CENTER OTOČEC
)3.0 MHZ

s
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® (068) 324-377.4

i#» MERKUR
ROČNI MEŠALNIK PHILIPS
AR-1540
LIKALNIK PARNI AZUR
HR-510 PHILIPS
CENA: 11.990 SIT
LIKALNIK PARNI
AZUR HI 550 PHILIPS
CENA: 17.990 SIT

VELIKONOČNA PONUDBA
PREDSTAVITEV V PETEK, 10. 4. 1998 

NOVOTEHNA GLAVNI TRG, OD 8. DO 12. URE 
TREBNJE, OD 14. DO 17. URE

TEHTNICA OSEBNA ELEKTRONSKA 
PHILIPS CENA: 11.390 SIT
TEHTNICA KUHINJSKA ELEKTRONSKA
HR—2385 PHILIPS CENA: 8.290 SIT
ROČNI MEŠALNIK CREAMIX
HR-1540 PHILIPS CENA: 6.980 SIT
SOKOVNIK HR 2823
PHILIPS CENA: 12.490 SIT

NOVOTEHNA
KUHINJSKI STROJČEK
COMPACTO PLUS PHILIPS

CENA: 11.995 SIT

SESALNIK MOBILO
1400 W PHILIPS CENA: 27.990 SIT

SESALNIK VEČNAMENSKI
TRIATLON PHILIPS
CENA: 58.990 SIT

VENTILATOR
HR-3238 PHILIPS

UL
4 — 10% POPUST pri nakupu z MERKURJEVO KARTICO zaupanja.

PRI NAKUPU SESALCEV 
PHILIPS

DARILO

V-
lsrw

j

*

SESALNIK MOBILO
1400 W PHILIPS 4
CENA 30.990 SIT

Želimo vam vesele velikonočne praznike in obilo pirhov!
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Od leta 1994 je bilo v Sloveniji na novo 
postavljenih 3300 telefonskih govorilnic. 
V letu 1997 je Telekom Slovenije zabeležil 
več kot 6500 namernih poškodb 
telefonskih govorilnic.

HHUf
m -;

M
Eno najbolj demokratičnih orodij komunikacije 
na daljavo je javna telefonska govorilnica, zato ne 
dovolite nikomur, da Vam jo vzame. Me življenje 
bi marsikdaj potekalo drugače>, če ne bi imeli 
možnosti telefonirati.
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ZAHVALA

V 70. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, ata, stari ata, tast, brat in stric

JOŽE BARTOL
Ločna 15

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki so nam v težkih trenutkih 
stali ob strani, nam kakorkoli pomagali, nam izrazili sožalje, pokojnemu darovali cvetje in sveče 
ter ga v tako velikem številu pospremili na zadnji poti. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so našemu 
atetu v življenju kakorkoli pomagali, proštu gospodu Jožefu Lapu za obisk in lepo opravljen obred, 
šmihelskim pevcem, Pogrebni službi Oklešen in gospodu za zaigrano Tišino. Zahvalo izrekamo 
tudi pokojnikovim bivšim sodelavcem, sodelavcem kolektivov Revoz, Krka in Pekarna Novo 
mesto. Vsem še enkrat hvala!

Žalujoči: žena Jožica, sin Drago z ženo Danico, hči Jelka z Dragom, vnuki Andrej, Nina, Gašper in
ostalo sorodstvo

Telefonska govorilnica Vam lahko reši življenje. Telekom V!) Slovenije
Nacionalni operater telekomunikacij

Vljudno
Vas

vabimo

ZAHVALA
Odšli sta mami zlati,
odšli za vedno sta,
nam vsem hudo je, prehudo.
A vendar upanje ostaja, 
da vajini duši še živita 
in da čuvate nas, ki smo ostali, 
dokler ne snidemo se vsi.

Ob boleči izgubi naših preljubih mam

MARIJE KRHIN, roj. 1907 

in njene hčerke

FANIKE PADARSIC, roj. 1940
z Mihovice pri Šentjerneju

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom in znancem, ki so počastili njun spomin, nam v težkih 
trenutkih stali ob strani in darovali vence in sveče. Zahvaljujemo se dr. Kramarju, ki se je do 
zadnjega boril za mamino življenje. Zahvaljujemo se gospodu kaplanu in g. župniku za lepo 
opravljena obreda, pevcem za zapete žalostinke in Pogrebni službi Oklešen. Zahvaljujemo se tudi 
ge. Tinci za ganljive besede slovesa, vaščanom pa za podarjena venca.

Žalujoči: vsi njuni 
Mihovica, 3.4.1998

SEJEM MEGRA

I I. MEDNARODNI SEJEM GRADBENIŠTVA 
IN GRADBENIH MATERIALOV

14. - 18. april'98 
Gornja Radgona

ZAHVALA

Kako bi dihal rad, poslušal, gledal, 
sedel med vami, katero vmes povedal - 
pa me tišči steptan nad mano grob, 
da s čelom butam ob ta nizki strop.

V 56. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedi, tast in brat

PAVEL OKLEŠČEN
z Uršnih sel, Vaška cesta 22

Iskreno se zahvaljujemo vaščanom Uršnih sel in Laz, vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izraze sožalja, podarjeno cvetje, sveče ter za sv.maše. Posebna zahvala osebju prvega nadstropja 
Interne bolnice Novo mesto, kjer so očetu lajšali bolečine.Zahvala tudi sodelavcem DSO Novo 
mesto, enota VDC, OŠ Šmihel, GD Uršna sela in Dobindol, obema govornikoma, pevskemu zboru 
Šmihel, izvajalcu Tišine, g. župniku za lepo opravljen obred ter Pogrebnemu zavodu Oklešen. 
Vsem še enkrat iskrena hvala za kakršnokoli pomoč. Ohranimo ga v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

POMURSKI
SEJEM

gradbena mehanizacija • gradbeni materiali • instalacije • zaključna 
dela • notranja oprema • obnova in sanacije • komunalna oprema • 
krajinska arhitektura • inženirske gradnje • visoke gradnje • projekti
ranje • slovensko gradbeno šolstvo • informatika 
Posvetovanja: Jekla v cestogradnji • Inteligentne zgradbe • Komu
nalna infrastruktura • Prometna infrastruktura in prostorsko načrto
vanje v severovzhodni Sloveniji • Nacionalni stanovanjski program

Delovni čas sejma : od 9. do 18. ure

POPRAVEK
Priv zahvali RAFKA 

OROŽNA iz Brestanice je 
prišlo do pomote v priimku. 
Namesto Orožna je pisalo 
Oražna. V nadaljnjem be
sedilu pa bi moralo pisati 
zahvala gospodu Žičkarju 
in Kostaku za pogrebne 
storitve.

Za neljubi napaki se 
opravičujemo!

ZAHVALA

V 74. letu starosti nas je zapustil naš 
dragi ata

JAKOB ROJC
Tčške njive 3, Žužemberk

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sodelavcem 
in prijateljem za izraze sožalja, denarno pomoč, darovano 
cvetje in sveče. Hvala LD Plešivica za organizacijo pogreba, 
vsem govornikom, g. dekanu Povirku, gospodu Godcu ter 
vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali in ga pospremili na zadnji 
poti.

Žalujoči: žena Marija, sinovi Jaka, Franc, Izidor z družinami, 
sin Miha ter ostalo sorodstvo

| TELEVIZIJA NOVO MESTO |

i<aifšal|
s Trdinovega vrha

na kanalu

AMALIJA
Jasnovidka Amalija vam 
pomaga iz stiske in 
razočaranj — vse na osnovi 
lastnega' videnja.

090 - 40 36

DOLENJSKI LIST
Vas četrtkov prijatelj

VEDEŽEVANJE 
ZDRAVJE, UUBEZEN 

DENAR, KARIERA

090 43 58
24 ur v živo

090 43 59

ZAHVALA

Nepričakovano nas je v 66. letu starosti 
zapustil naš dragi ate, stari ate

MARTIN
HOČEVAR
Mali Orehek7, Stopiče

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za darovano cvetje in sveče ter vsem, ki so nam stali 
ob strani v težkih trenutkih. Prav tako se zahvaljujemo g. 
župniku za opravljen obred.

Žalujoči: vsi njegovi



POGREBNE IN POKOPALIŠKE STORITVE ZAHVALA ZAHVALA

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.

Iskrena hvala njeni hčerki Danici za vso nego in skrb, vsem 
sosedom za nesebično pomoč ob pogrebu, predstavniku Zveze 
borcev g. Požeku ter sosedu Vladu Stipanoviču za lepe besede 
slovesa. Zahvaljujemo se tudi g. duhovniku Jožetu Rusu za 
opravljen obred ter sorodnikom, prijateljem in sodelavcem, 
ki ste pokojno tako številno pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Po hudi bolezni nas je v 90. letu starosti zapustila draga mama, 
babica in prababica

MARIJA MRZLJAK
iz Paunovičev 

nazadnje živeča v Kočevju

ZAHVALA

Kol beložameten labod 
mi s svojim sijem kažeš pol 
in jaz v čolničku sanj hitim 
ves čas za njim.
(J. Menart)

V večno pomlad je zaspala naša 
ljubljena

NADA
PEČAVAR

V naših srcih ostaja topel spomin na nepozabno ženo, mami, 
babi in prijateljico. Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo imeli radi 
in ste nam v teh žalostnih dneh stali ob strani, vsem 
sorodnikom, prijateljem, sosedom in sodelavcem, ki ste jo 
spremili na poti slovesa in njen odhod zasuli z rožami, ki jih 
je imela tako rada. Vsem iskrena hvala! Ostala bo za vedno z 
nami.

Vsi njeni
Novo mesto, 6. aprila 1998

ZAHVALA
Ljubi, potrpi in spoštuj, 
v življenju nikoli ne obupuj, 
strma in ozka v nebo je pot, 
plačilo nam bo sam Gospod!
(Tvoj moto, mama)

V 87. letu je odšla v večno srečo naša 
draga mama in stara mama

ROZALIJA ŠUTEJ
iz Vinice 35

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste 
nam kakorkoli pomagali v teh težkih trenutkih slovesa, 
pokojni darovali cvetje, sveče in za sv. maše, nam pa ustno ali 
pisno izrazili sožalje. Posebej hvala dr. Liljani Spec, medicinski 
sestri Marini za lajšanje bolečin, g. Tonetu Furarju za obiske 
na domu, g. Francu Kostelcu in cerkvenemu zboru za slovesen 
pogreb, g. Trempusu za besede slovesa, pevskemu zboru 
Dobliče za ganljivo zapete pesmi, g. Jožetu Flajniku za 
organizacijo pogreba ter vsem, ki ste s svojo prisotnostjo 
izkazali spoštovanje naši mami.

Žalujoči: hčerka Marija, vnuka Rozalija in Peter z družinama 
ter ostalo sorodstvo

ZAHVALA
Skrb, delo in trpljenje 
bilo tvoje je življenje.
Bolečine si prestal, 
zdaj boš v grobu mimo spal.

V 73. letu starosti nas je zapustil naš 
dragi mož, oče, stari oče, brat in stric

TONE ŠUŠTERIČ
iz Šmarjete 14

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem, ki so nam v težkih trenutkih stali ob 
strani, nam izrazili sožalje, darovali cvetje, sveče, za sv. maše 
in se v tako velikem številu poslovili od pokojnega. 
Zahvaljujemo se tudi g. župniku za lep obred in občutene 
besede slovesa, pevskemu zboru Šmarjeta, Gasilskima 
društvoma Šmarjeta in Zbure ter govornikoma za poslovilne 
besede. Za vsestransko pomoč se najtopleje zahvaljujemo 
bratu Vinku ih ženi Faniki.

Žalujoči: žena Tončka, hči Silva z možem Mirkom, vnuka 
Damjan in Anita ter ostalo sorodstvo 

Šmarjeta, 30.3.1998

V sredo, 25. februarja, me je v 80. letu starosti za vedno zapustil 
moj dragi mož

JANKO BRADAČ
rojen v Dolenjem Polju pri Straži

Zahvaljujem se vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki 
so ob nesreči z menoj sočustvovali, mi pisno in ustno izrazili 
sožalje, me bodrili in se pokojnega spominjajo v molitvi in s 
prijazno mislijo.

Žalujoča žena Almira Bradač, roj. Šurla 
San Martin de Los Andes, Neuquen, Argentina

ZAHVALA

V 90. letu starosti nas je zapustila naša 
draga mama, babica in prababica

JULIJANA 
TRATAR

z Rakovnika pri Šentrupertu 21

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
znancem in sosedom za izraze sožalja, darovane sv. maše, 
cvetje in sveče ter številno spremstvo na njeni zadnji poti. 
Zahvalo izrekamo pevcem cerkvenega zbora za zapete 
žalostinke in gospodoma kaplanoma za lepo opravljen obred. 
Zahvala tudi LD Šentrupert, KS Šentrupert in Pogrebni službi 
Novak.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 45. letu starosti nas je nepričakovano zapustil naš dragi

DARKO
KRAŠEVEC

iz Kočevskih Črmošnjic

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi

ZAHVALA

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

Ob boleči izgubi našega dragega moža, 
očeta in starega očeta

VIDA TERKAJA

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom, prijateljem 
in znancem, posebno pa Marku Terkaju za nesebično pomoč, 
g. župniku za lepo opravljen pogreb, Pogrebnemu zavodu 
Oklešen za organizacijo pogreba, pevcem ter gospodu za 
zaigrano Tišino. Zahvala Avtoprevozništvu Ilič za podarjeno 
cvetje, delavcem Krke - Kozmetika za darovano cvetje, 
denarno pomoč ter spremstvo na zadnji poti. Vsem še enkrat 
iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njegovi

V SPOMIN

7. aprila je minilo leto dni, odkar nas je 
po težki bolezni zapustil naš dragi sin, 

brat in stric

JANEZ
UCMAN

z Velikega Cerovca 13

Hvala vsem, ki ste ga ohranili v lepem spominu, mu prižigali 
sveče in postojite ob njegovem preranem grobu.

Vsi njegovi

Ob izgubi naše drage mame

MARIJE
REGINA

z Gornje Težke Vode 11

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nam stali ob strani, z nami 
sočustvovali in našo drago mamo pospremili k zadnjemu 
počitku. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Za njo žalujejo: otroci z družinami ter sestre in brat

ZAHVALA

Tiho in skromno nas je v 86. letu 
zapustil naš dragi

FRIDERIK
KREVELJ

čevljarski mojster 
iz Regrče vasi pri Novem mestu

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili 
od pokojnega, mu darovali cvetje in sveče ter ga pospremili 
do njegovega zadnjega doma. Posebno se zahvaljujemo 
krajanom Regrče vasi in Smolenje vasi za nesebično pomoč 
in izraze sožalja. Za nas ni umrl, ostal bo v naših srcih takšen, 
kot je bil, dober, skromen, vedno poln vedrine in humorja.

Vsi, ki smo ga imeli radi

ZAHVALA

V 74. letu starosti nas je zapustila draga 
mama, stara mama in sestra

MARIJA
MIKLAVČIČ

z Drske

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izraze sožalja in spremstvo na zadnji poti. Zahvala 
tudi pevcem in g. župniku za lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

2. aprila nas je po hudi bolezni v 37. letu 
starosti zapustila

MARJETA
PAVLIČ

poročena Lunder
iz Gornjega Zabukovja 9, Trebelno

Anton Korošec se zahvaljuje zdravnikom Interne bolnišnice 
Novo mesto, ZD Trebnje, sestri Zdenki za pomoč in g. 
Župniku s Trebelnega.

Žalujoči: ata, mama, sestre, hčerka Marjanca in Anton Korošec

ZAHVALA

V 81. letu starosti nas je zapustil naš 
dragi mož, ata, stari ata, brat, tast in 

stric

ANDREJ SLAK
z Dobrave 12

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom, sodelavcem Gozdnega gospodarstva, 
Merkurja, Žita, Delikatese, Eriteksu, za izraze sožalja, 
podarjeno cvetje, sveče, za sv. maše ter za tako številno 
spremstvo pokojnega na zadnji poti. Posebna zahvala g. 
župniku in gospodom frančiškanom za lepo opravljen obred, 
pevcem, dr. Kocutarju, dr. Žlajpahovi in zdravnikom in osebju 
Pljučnega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto.

Žalujoči: vsi njegovi
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TA TEDEN ¥AS IAND TEDENSKI KOLEDAR - KINO - BELA TEHNIKA - ČESTITKE - ELEKTRONIKA - KMETIJSKI STROJI - KUPIM - MOTORNA VOZILA - OBVESTILA - 
POHIŠTVO - POSEST - PREKLICI - PRODAM - RAZNO - SLUŽBO DOBI - SLUŽBO IŠČE - STANOVANJA - ZAHVALE - ŽENITNE PONUDBE - ŽIVAL

tedenski koledar
Četrtek, 9. aprila - Črtomir 
Petek, 10. aprila - Mihael 
Sobota, 11. aprila - Stanko 
Nedelja, 12. aprila - velika noč 
Ponedeljek, 13. aprila - vel. ponedeljek 
Torek, 14. aprila - Valerij 
Sreda, 15. aprila • Helena
LUNINE MENE
12. aprila ob 0.23 - ščip

kino
BREŽICE: Od 9. do 12. in 13.4. (ob

18.30) komedija Škratje. 9. ter 12. in 13.4. 
(ob 20.30) ter 10. in 11.4. (ob 20.30 in
22.30) akcijski film Šakal. 15.4. (ob 20.30) 
komedija Bean.

ČRNOMELJ: 10.4. (ob 20.30) in 11.4. 
(ob 18.30) akcijski film Šakal. 11. in 12.4. 
(ob 20.30) ter 13.4. (ob 18.30) ljubezenska 
drama Titanik. 12.4. (ob 18.30) ameriška 
drama Hiša matere korajže.

DOBREPOLJE: 12.4. (ob 15. uri in
20.30) ameriški akcijski film Naga resnica.

GROSUPLJE: 10.4. (ob 20. uri) ame
riški akcijski film Naga resnica.

KOSTANJEVICA: 11.4. (ob 20. uri) 
znanstvenofantastični film Vesoljski bojev
niki. 12.4. (ob 20. uri) film Donnie Brasco.

KRŠKO: 9.4. (ob 18. uri) risani film 
Anastazija. 10.4. (ob 20. uri) in 12.4. (ob 
18. uri) drama Premirje. 14. in 15.4. (ob 18. 
uri) akcijski film Šakal.

METLIKA: 10.4. (ob 20.30) ljubezen
ska drama Titanik. 12.4. (ob 18.30 in 20.40) 
akcijski film Šakal. 13.4. (ob 18.30) ame
riška drama Hiša matere korajže.

NOVO MESTO: Od 9. do 14.4. (ob 17. 
uri in 20.30) ljubezenska drama Titanik. 
15.4. (ob 18.30 in 21. uri) komedija Bolje 
ne bo nikoli.

RIBNICA: 11.4. (ob 22. uri) ameriški
akcijski film Naga resnica. 

SE

• VESOLJSKI BOJEVNIKI,
znanstvena fantastika (Starship 
Troopers, režija: Paul Verhoeven, 
1997, ZDA, 135 minut)

Zemljo ogrožajo gigantske žu
želke, ki z nekih drugih planetov 
in galaksij na nas vsake toliko 
zvalijo par meteorjev, ki potem 
scvrejo nekaj milijonov človeč
kov. Ljudje so namreč videti kot 
mravljici, mravlje pa kot sloni. 
Da ne govorimo s hroščih, ti so 
veliki kot dinozavri. Vsa ta kal
varija se dogaja čez kakšnih sto 
let, človeška vrsta se deli na civi
liste in državljane. Za slednjega 
se kvalificiraš, če se za najmanj 
dve leti prijaviš v Federalno ar
mado, pa še potem ni gotovo. 
No, ko dobiš papirje, ti je bist
veno lažje, lahko se celo prosto
voljno odločiš za otroke. Ves pla
net je en sam politični sistem 
avtoritarne vojaške diktature, 
nekaj med Šparto in tretjim raj- 
hom. Vrednote, ki si jih kričijo na 
ušesa in trobijo Federalne tv no
vice, so disciplina, poslušnost, 
vodljivost, skupina, rasa.

V ospredju je usoda štirih obe
tajočih gimnazijcev, ki po maturi 
vsi naredijo strašno bojevniško 
kariero in rešijo človeško vrsto. 
Lahko bi tudi rekli, da so Vesol
jski bojevniki film o spopadu 
vrst. Sicer pa: če bo planet res 
kdaj toliko enotno urejen, bo 
vojna z insekti več kot dobro
došla. Zanimivo pa je, da Zem
ljo, ki je že super pametna in ja
sno tudi oborožena, ogrožajo

neumna bitja. Joj, upam da ne 
bodo kdaj brali! Vse, kar imajo, 
je odlična družbena struktura, 
brez osebne in čustvene plati. 
Kako potem to ne bi bil ideal 
človeka, ki ob svoji pameti potre
buje le še bolj uniformiranega 
posameznika, takega, ki nikoli 
sebično ne pomisli nase, ampak 
najprej na druge. Mravlje nas tu 
prekašajo z leve in desne, važno 
je samo, da se množijo.

Režiserju žanr ni bil tuj, spom
nimo se le Popolnega spomina, 
še ene romance v totalitarnem 
režimu prihodnosti. Tu pa je Ver
hoeven naredil nekakšno svoje- 
vstno parodijo. Film se vseskozi 
sprehaja po robu pretiravanja, ki 
je večkrat očitno zajebantsko, 
kot da bi hotel dvigniti pedagoški 
prst in protestirati zoper unifor
miranost današnje mladeži, ki 
pravzaprav ni niti najmanj de
mokratična glede na kodekse 
imidža in poslušanja statusne 
muzike. To pa je, da je poanta res 
očitna, cepljeno na tradiciona
listično zavezanost redu in disci
plini, ki zapoveduje, da šteje le 
narod, rasa, in če ti prijatelji ce
pajo kot muhe, kar je v razmerah 
spopada z insekti zelo možno, 
pozabi na solze, ker te novemu 
človeku pač niso v čast. Še ta 
detajl: spolne razlike ni več, 
moški in ženske skupaj igrajo 
bejzbol, skupaj mutantsko tor
pedirajo mrčes, celo tuširajo se 
skupaj, pa to nikogar ne rajca. 
Seks je itak zgolj rutinsko nada
ljevanje.

Zelo efekten (po specialnih 
učinkih, jasno) film, čmo-belo 
stereotipen, logika ima moto ena 
in ena je dve, drugače se pa kar 
lepo gleda. In pozablja.

TOMAŽ BRATOŽ

BELA TEHNIKA ELEKTRONIKA
ZAMRZOVALNO SKRINJO, 3201, dnevno 
sobo in omaro za predsobo ugodno prodam. 
0(068)341-203. 1431

TELEVIZOR Unitec prodam. O (041)717- 
159. 1520

KMETIJSKI STROJI
ČESTITKE

MINKI MUHIČ iz Ljubljane čestitamo ob 
njeni 80-letnici. Vse najlepše, predvsem pa 
veliko zdravja ji želi kolektiv Dolenjskega li
sta! 1510

MOTOKULT1VATOR s frezo in prikolico 
prodam. O (068)75-293. 1436
KOSILNICO BCS prodam. O (068)40-310. 
ZETOR 2511, letnik 1977, s prikolico, dobro 
ohranjen, zelo ugodno prodam. tt (068) 60- 
153. 1528

DOLENJSKI LIST
IZDAJATELJ: Dolenjski list Novo mesto, d.o.o. Direktor: Drago Rusija 
UREDNIŠTVO: Marjan Legan (odgovorni urednik), Andrej Bartelj, 
Mirjam Bezek-Jakše, Jožica Domiž, Breda Dušic Gornik, Tanja Gazvoda, 
Mojca Leskovšek-Svete, Martin Luzar, Milan Markelj, Lidija Murn, 
Pavel Perc in Igor Vidmar.
IZHAJA ob četrtkih. Cena posamezne številke 200 tolarjev; naročnina za I. polletje 
5.070 tolarjev, za upokojence 4.564 tolarjev; letna naročnina 10.400 tolarjev, za 
upokojence 9.360tolarjev; za družbene skupnosti, stranke, delovne organizacije, društva 
ipd. letno 20.800 tolarjev; za tujino letno 130 DEM oz. druga valuta v tej vrednosti. 
Naročila in odpovedi upoštevamo samo s prvo Številko v mesecu.
OGLASI: I cm v stolpcu za ekonomske oglase 2.800 tolarjev, na prvi ali zadnji strani 
5.600 tolarjev; za razpise, licitacije ipd. 3.300 tolarjev. Mali oglas do deset besed 
1.700 tolarjev (po telefonu 2.200 tolarjev), vsaka nadaljnja beseda 170 tolarjev;za 
pravne osebe je mali oglas 2.800 tolarjev za I cm v stolpcu.
ŽIRO RAČUN pri Agenciji za plačilni promet: 52100-603-30624. Devizni račun: 
52100-620-107-970-27620-440519 (Dolenjska banka, d.d., Novo mesto). 
NASLOV: Dolenjski list, 8000 Novo mesto, Glavni trg 24, p.p. 212. 
Telefoni: uredništvo in računovodstvo (068)323-606, 324-200; ekonomska 
propaganda in naročniška služba 323-610; mali oglasi in osmrtnice 324-006. 
Telefaks: (068)322-898
Elektronska pošta Anfo@dol-list.si Internet http://www.dol-list.si
Nenaročenih rokopisov, fotografij in disket ne vračamo. Na podlagi mnenja (št. 23- 
92) pristojnega državnega urada spada Dolenjski list med informativne proizvode iz 
13. točke tarifne številke 3, za katere se plačuje 5-odst. prometni davek. 
Računalniška priprava časopisnega stavka: Dolenjski list Novo mesto, d.o.o. 
Prelom in filmi: Grafika Novo mesto, d.o.o. Tisk: DELO-TČR, d.d., Ljubljana.

7.N SIMBOLIČNO CENO prodamo mla
tilnico s popolnim čiščenjem, lepo ohranjeno, 
tt (0608)84-054. 1432
TRAČNI OBRAČALNIK Tajfun prodam. tt 
(068)78-421. 1426
ROTACIJSKO KOSILNICO za TV, delovne 
širine 1 m, in motor Tomos CTX 80, letnik 
1990, prodam. »(068)89-241. 1505
TRAKTOR FENDT, 70 KM, 4x4, škropilni
co Holder, obračalna pluga, dvo- oz. tribrazd- 
na, cisterno za gnojevko, 6000-litrsko, pocin
kano, bazen za mleko, 140-litrski, in vakuum
sko črpalko z vrči za molžo prodam. » 
(068)81-323 ali (041)692-637, zvečer. 1448

KUPIM

ŠENTJERNEJ: 10.4. (ob 18. uri) znan
stvenofantastični film Vesoljski bojevniki. 
10.4. (ob 2p. uri) film Donnie Brasco.

VELIKE LAŠČE: 11.4. (ob 20. uri) 
ameriški akcijski film Naga resnica.

MOTORNA VOZILA

um AVTOSERVIS 
MURN, 8.p.

Resslova 4,8000 Novo mesto 
tel./fax: 068/24-791

SERVIS * PRODAJA • REZERVNI DELI

• kvalitetne In hitre 
servisne storitve za vse 
avtomobilske znamke

• rezervni deli
In dodatna oprema

• kleparske In ličarske storitve
• pooblaščen servis 

ter prodaja osebnih 
In terenskih vozil

$ SUZUKI

NOVO!
SUZUKI SCOOTER AP 50 V 

že za 360.000 SIT 

Ugodni krediti - 
TOM + 2%!

NAJVEČ NUDIMO za delnice Krke B, 
Petrola B, Kolinske C ter ostale. Gorenjska 
borznoposredniška družba,»(064)380-100.

1177
OKUPUJEMO HLODOVINO hrasta, buk
ve, javorja, češnje, oreha, smreke... B 
(063)490-47-81. 1256
NAJUGODNEJE odkupujemo delnice Pivo
varne Laško, Uniona, Telekoma.. Pridemo na 
dom! (041)637-493. 1493
DELNICE Telekoma, Save, Krke, Petrola, 
Gorenja in ostale odkupim z gotovino! tt 
(068)324-297. 1512
JEDILNI KROMPIR odkupujem po 40 SIT. 
Plačilo takoj! (068)66-665. 1484
1 M5 suhih smrekovih plohov kupim, prodam 
pa kosilnico Gorenje Muta. tt (068)79-618. 
MEŠALEC ZA BETON, kupim. ® 
(068)85-880.

HYUNDAIACCENT1.5, dodatna oprema, 
letnik 1996, prodam za 15.500 DEM. tt 
(068)42-562. 1421
GOLF B 1.3, sive kovinske barve, letnik 1991, 
registriran do 4/99, prodam, tt (068)52-163, 
po 14. uri. 1452
AUDI 80 TD, letnik 12/89, sive kovinske 
barve, garažiran, zelo dobro ohranjen, 
prodam, tt (068)323-104. 1456
R 5 CAMPUS, letnik 1993, 5V, 65.000 km, 
prodam. »(068)42-429. 1459
MAN 26 28, letnik 1980, dobro ohranjen, 
prodam. 11(068)58-647. 1471
ŠKODO FAVORIT, letnik 1992, prodam, tt 
(068)89-285. 1478
R 5, letnik 1991, registriran do 23.3.1999, 
prodam. 0(068)58-840. 1482
126 P, letnik 1989, dobro ohranjen, prodam. 
11(068)83-038. 1496
R 5 D, letnik 1993, prodam ali menjam za 
cenejše vozilo, tt (068)28-135. 1501
126 P, letnik 12/89, registriran do konca leta, 
lepo ohranjen, 30.000 km, prodam. V (068) 
89-248. 1503
JUGO KORAL 45, letnik 1989, 83.000 km, 
registriran do 3/99, prodam, tt (068)325-009.

1511
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Najmanjši polog je 1000 DEM 
ali ustrezen znesek 

v drugi valuti.
DEM do 12 mesecevod 3,03 % do 3,24 % 

nad 12 meseci od 3,41 % do 3,65 %

ATS do 12 mesecev od 3,03 % do 3,24 % 
nad 12 meseci od 3,55 % do 3,70 %

USD do 12 mesecev od 4,92 % do 5,04 % 
nad 12 meseci od 5,15 % do 5,65 %

ITL do 12 mesecev od 4,16 % do 4,21 % 
nad 12 meseci od 5,25 % do 5,50 %

Večji polog - višja obrestna mera!
CHF do 12 mesecev od 0,92 % do 1,02 % 

nad 12 meseci od 1,40 % do 1,50 %

R 4, letnik 1988, rdeč, dobro ohranjen, ugod
no prodam. »(068)49-261. 1515
SUZUKI SAMURAI4 x 4 prodam, tt (068) 
21-347. 1522
126 P, letnik 1989, registriran do 3/99, prodam. 
»(068)341-515. 1524
SUZUKI SW1FT 1.3, letnik 1995, registriran 
do 3/99, prodam, tt (068)45-700, dopoldan. 
24-064, popoldan. 1525
SUZUKI BALENO 1.6 GS, električna stek
la, CZ, 2 airbaga, veliko dodatne opreme, 
prodam, tt (068)24-791. 1531
R 19 RN D chamade, letnik 7/93, rdeč, 
prodam. »(068)341-948. 1438
JUGO 45, letnik 1990, ugodno prodam, tt 
(068)22-638. 1526
OLTCIT CLUB 11 R, letnik 1991, registriran 
do 3/99, ugodno prodam, tt (068)24-869.

1446

R CLIO 1.2 RN, 5V, 96.000 km, prodam, tt 
(068)89-557, zvečer. 1499
OPEL ASCONO IDA, letnik 1986, temno 
rdeč, 66.000 km, obnovljen, registriran do 3/ 
99, prodam, tt (068)89-366. 1457
JUGO 45, letnik 1985, registriran do 5/97, 
prodam, tt (068)83-680. 1521
JUGO 45 A, lenik 1987, registriran do 11/95, 
prodam za 85.000 SIT tt (0608)75405. 1502 
GOLF, letnik 1985, registriran do 13.3.1999, 
dobro ohranjen, prodam, tt (068)89-598.

1461

PARCELO za hišo ali vikend prodam, tt 
(068)85-707. 1485
ZARADI STAROSTI ugodno prodam vino- 
gradzvikendomna Bizeljskem. 11(063)483- 
863. 1508
POSEST, 2.6 ha, s hišo, gospodarskim po-

SENO, balirano ali razsuto, prodam. d 
(068)85-526. 1451
KOU E za fižol prodam, tt (068)78-513.

slonjem in vinogradom, v Tomažji vasi, 5 km 
1 Str

KAKOVOSTNO belo vino in cviček proda* 
»(068)26-891. 146«

od Šmarjeških Toplic ugodno prodamo. Po
sest ni v enem kosu, primerno tudi za vikend. 
Prodaja tudi po delih! Informacije: K3 Kern, 
Kranj, d.o.o., tt (064)221-353,222-566 ali 
221-785. 1519

FRANKINJO in cviček prodam, tt (068)21 
158. 146j
SENO poceni prodam, tt (068)83-728 ali 8l 
729. 148'

R 5 EXPRES 1.9 D, s sedeži, prodam. Jože 
Počrvina, Jurka vas 24, Straža. 1500
R 19 TSE Chamade, letnik 1991, prvič regi
striran 1992, registriran do 5/99, prodam tt 
(068)83-207. 1453

V BLIŽINI TREBNJEGA prodamo kmeti
jo z vseljivo hišo ob glavni cesti, s trifaznim 
tokom, vodovodom, primerno za obrt. Proda
mo lahko tudi posamezno, tt (061) 77-55-00.

1435

SENOv balah prodam, tt (068)89-560. 149*
VINO šmarnico prodam, tt (068)89-765.

1451

RDEČE VINO prodam, tt (0608)77-784. I
1521

R 19 adagio, 60.000 km, modre kovinske 
barve, letnik 1995, prodam, tt (068)42-005, 
(068)81-428. 1437

V NOVEM MESTU je naprodaj večja nedo
grajena stanovanjska hiša (zaprta in vse insta
lacije), primerna tudi za poslovno dejavnost. 
»(068)21-187 ali 67-452. 1460

SENO in balirano otavo prodam, tt (068)75 
008, zvečer. 142«

GOLF SXD, 1. 90, reg. do 9,mescca in 
AX TRE I. 88, reg. na novo, ugodno 
prodam. ® (068)75-334, (041)697-903. PREKLICI
CLIO 1.4 RT, letnik 10/91, kovinske barve, 
prodam, tt (068)73-069 ali (0609)631-169.

1509
R 19, letnik 1993, prodam, tt (068)45-421.

1492
PEUGEOT 405 GL, letnik 1993,92.000 km, 
ugodno prodam, tt (068)73-652 ali (041)697- 
789. 1467

OBVESTILA
IGRAMO vam na porokah in obletnicah. 
Pokličite na tt (061)775-180. 1434

SLAVKO KRIŽE iz Občic 18 pri Dolenjskih 
Toplicah, prepovedujem vsak vstop na mojo 
parcelo v Starih Žagah, št. parcele 2094/4. 
Kdor tega ne bo upošteval, ga bom sodno 
preganjal. 1424
ZLATKA MOLJK iz Malega Podloga 17, 
Leskovec, preklicujem neresnične trditve, ki 
se nanašajo na Staneta Grojzdka iz Malega 
Podloga, in se mu opravičujem. 1428
JOŽEFA ŠKEDEU, Ržišče 7, prepovedujem 
sinu Francu prodajo gozda in doma, ker on ni 
lastnik. 1442

VEČJO KOLIČINO sena prodam, tt (06081 
82-585 ali (0608)41-199. 145'
KORUZO, seno in hrastove plohe proda* 
11(068)76-163. 1472|
RABLJENA VRATA in okna prodam. d 
(068)76-373. 14M
UGODNO PRODAM svinjske polovice. d 
(068)73-023. 150*
15 M bukovih drv prodam po 3500 SIT. d 
(068)79-850. 153*
KVALITETNO SENO, sušeno s toplim zra j 
kom, prodam, tt (068)44-858, od 19. do 22 
ure. 150*)

POHIŠTVO
PRODAM

KAVČ, nov, prodam za 39.000 SIT. tt (068) 
89-234. 1532

POSEST

OPAŽ in ladijski pod že za 540 SIT z dostavo, 
smrekov,suh,7cm! »(063)451-082. 811
SADJARJI, vinogradniki, vrtičkarji! Sredst
vo prosti voluharju prodajamo. En komplet 
vsebuje 7 vložkov, navodilo priloženo. Cena 
850 SIT + ptt stroški. Naročila na tt (068)52- 
888. 1240

Stroje za brušenje rezilnega 
orodja za obdelavo lesa in 
kovin prodam.
Info. na telefon: 068/321-165 

068/322-039

—J
RAZNO

STANOVANJSKO HIŠO v Krmelju, 9 x 10 m, 
prodam. TT (0608)84-057, dopoldan, (0608) 
84-018, popoldan. 1368
ŠMARJEŠKE TOPLICE, vas Šmarjeta, 
prodamo nedograjeno, dvostanovanjsko, v 
pritličju delno vseljivo hišo, (asfalt, telefon), 
za 9,1 milijonov SIT. * (068)817-204.
V KOTU pri Semiču prodam bivalni vikend,
85 m uporabne površine, toplotno izoli
ran, z vsemi priključki, ob asfaltni cesti, 
blizu železniške postaje, na parceli 1170 
m . * (061)15-99-581. 1443
V BLIŽINI Novega mesta kupim bivalni vi
kend ali manjšo hišo. Pogoji: sanitarije, voda, 
elektrika, asfalt. Tt (068)28-922. 1470
POCENI PRODAM malo rabljeno kolje za 
vinograd. TT (068)84-258. 1473

KAMEN, pohorski škriljavec, naraven, 
različnih barv in debelin, prodajamo po zelo 
ugodni ceni. Za večjo količino prevoz do 100 
km brezplačen. Nudimo tudi polaganje kam
na. IT in fax: (063)754-003 ali (041 )621 -478.

1464
LES, stenski opaž, brune, ostrešja, late, talni 
pod, rezan les, 25, 50 in 80,prodajamo. Za 
večjo količino prevoz do 100 km brezplačen! 
TT in fax: (063)754-003 ali (041)621-478. 1465
POHORSKI KAMEN Skrilavec različnih 
barv prodajamo. Možna dostava! TT (063)762- 
433. 1469
RDEČE VINO prodam, tt (068)85-876. 
STREŠNO OPEKO Novoteks, rabljeno, cca 
1200 kom., zelo ugodno prodam. IT (068)60- 
153. 1529

TELEFONSKI PRIKUUČEK 0608 odda* 
Možnost priključka takoj. IT (068)27-760.

1486

POLAGANJE naravnega kamna, tlakovanje 
dvorišč in storitve z gradbeno mehanizacijo 
nudim, tt (0609)651-541. 1488
INŠTRUKTORJAza osnovnošolca za ulrje-; 
vanje snovi iz različnih predmetov iščemo. H 
(068)322-638. 1490 J
POSLOVNI PROSTOR, cca 150 m1, v bližini 
Novega mesta, oddam v najem. Šifra “Sode
lovanje". 1421
ZA VEČ LEToddanvr najem 80 a travniku'' 
za košnjov Dol. Vrhpolju. Prodam tudi 1000 
kg sena. tt (068)42-198. 1430
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3 SLUŽBO DOBI
Nagrobne SVEČE nudimo v nadaljnjo 
Prodajo pod ugodnimi pogoji. Možna tudi 
redna zaposlitev.B(0609)622-668. 1372
Zaposlimo kv kuharico, redno ali
honorarno.B(068)323-068. 1419
ZALOŽBA IŠČE SODELAVCE. Uma po
stavka 350 SIT. B (068)324-076. 1420
Mizarja zaposlimo, rt (068)89-271. 1422

Sodelavca z visoko tehnično 
izobrazbo, lahko je pripravnik, 
z znanjem angleškega aliznanjem angleškega 
francoskega jezika, iščemo. 
Ponudbe na Dolenjski list pod 
šifro: "Zanimivo delo”.

NATAKARICO za delo za šankom zaposlim. 
® (068)89-339. 1423
ELEKTROINŠTALATERJA z večletnimi 
krošnjami zaposlimo. Pisne ponudbe pošljite 
ta naslov: Elfis, d.o.o., Košenice 84, Novo 
mesto. 1474

PEKLE za delo v strežbi zaposlimo. Nudimo 
mano in stanovanje.B(068)52-530. 1475
TAKOJ ZAPOSLIM delavko za knjiženje v 
knjigovodstvu, rt (068)324-535. 1476
DELAVEC dobi delo v proizvodnji betonskih 
strešnikov. Marjan Golob, Malenška vas 12, 
Mirna Peč, rt (068)78-074. 1479
DELAVCA zaposlimo v cementninarstvu. rt 
(068)21-380. 1480

Iščemo komunikativnega 
zastopnika za področje 
Dolenjske.
Možnost odličnega zaslužka.
Lambo elektronika, d.o.o., 
tel. 062/225-883

REDNO ZAPOSLIMO mizarja ali delavca s 
prakso ter enega delavca brez poklica. 
Mizarstvo Miklič, Sranga 43, Mirna Peč. 1483 
KUHARJA (-ICO) ali izkušenega pripravni- 

■ ka zaposlimo v gostilni- piceriji v Novem 
mestu. Delo je izmensko, nedelje proste, rt 
(041)637-352. 1514

TELEFONISTKAM nudimo dodaten zaslu
žek 350 SIT/uro. rt (068)324-017. 1527

STANOVANJA
ŠTUDENTKI ali paru oddam sobo, 25 m2, v 
Ljubljani, s souporabo dnevnega prostora, 
kuhinje in kopalnice, (068)323-104. 1462
V TREBNJEM kupim dvoinpolsobno ali
trisobno stanovanje, tt (068)47-544. 1497
V NOVEM MESTU, na Ul.Slavka Gruma
prodam komfortno stanovanje, 37 m2. Tf 
(061)1401-167. 1517

ŽIVALI
SPREJEMAMO NAROČILA za bele pi- 
ščance, rjave in grahaste jarkice. Metelko, 
Hudo Brezje 16, tt (0608)89-038. 148
BELE PIŠČANCE, kilogramske, rjave in gra
haste (samo jarkice) naročamo. Kuhelj, Šmar
je 9, Šentjernej, tT (068)42-524. 254
VALILNICA NA SENOVEM obvešča ce
njene kupce, da sprejemamo naročila za vse 
vrste enodnevnih in večjih piščancev. Vse in
formacije dobite na (0608)71-375. 526
PURANE, stare 6 tednov in piščance, stare 8 
tednov, bomo prodajali na sejmišču v Šent
jerneju 11. aprila in v Mokronogu 18. aprila. 
Cena: purani 1100 SIT/kom, piščanci 600 SIT/ 
kom. Naročila sprejemamo na IT (067)88-058 
ali (067)88-114. 1364
TELICO SIVKO, brejo 7 mesecev, težko 600 
kg, prodam. S* (068)78-087. 1417
PURANI BELI, samci, težki 2,5 kg naprodaj. 
Naročila na O (068)44-867, (068)69.105. 
Dobava 13. aprila. 1425
Mlade nesnice, jarkice, hisex, rjave, tik pred 
nesnostjo, opravljena vsa cepljenja, prodaja
mo po ugodni ceni. Naročila sprejemajo in

Za celovito računalniško pripravo Dolenjskega lista

nudimo delo,
ki obsega

• namizno založništvo s PageMakerjem,
• skeniranje slik in obdelavo s Photoshopom, 

• osvetljevanje na film s Pantherjem.
Dela se zvečine ob ponedeljkih in torkih, 

zato kandidatom omogočamo sklenitev pogodbe o delu 
(za dobro plačilo),

po preizkusu je možna zaposlitev za polovični delovni čas, 
kasneje pa tudi stalna zaposlitev ni izključena.

Ponudbe sprejemamo 8 dni na naslov:
Dolenjski list, Glavni trg 24, 8000 Novo mesto

dajejo vse informacije: Jože Zupančič, 
Otovec, Črnomelj, rt (068)52-806, Gostišče 
Krulc, Mostec, Dobova, B (0608)67-587, 
Vera Což, Slepšek 22, Mokronog, B (068)49- 
711. 1440
KOKOŠI NESNICE v polni nesnosti proda
jamo. Jože Švalj, Dol. Brezovica 5, Šentjernej, 
B (068)42-660. 1447
RJAVE JARKICE prodajamo vsak dan. 
Prevolšek, Čatež, B (068)48-366. 1498
BIKCA, težkega do 140 kg, kupim. B (068) 
25-083. 1516

14 MESECEV staro vozno žrebico prodam. 
B (0608)75-398. 1518
KOZO z mladičem ali brez njega prodam. B 
(068)51-832. 1487
3 PRAŠIČE, težke do 100 kg, domača hrana, 
prodam. Peter Mali, Šmihel 42, Novo mesto, 
B(068)325-066. 1449

RENAULT
REVOZ d.d.,
Iščemo več sodelavcev za področje

INFORMATIKE
Od kandidatov pričakujemo:
* visokošolsko izobrazbo (smer informatika)
* srednješolsko izobrazbo (smer elektronika)
* 3 leta delovnih izkušenj na področju izgradnje in vzdrževanja informacijskih sistemov 

(lahko tudi pripravnik)
* znanje tujih jezikov (francoskega ali angleškega jezika)

Kaj nudi Revoz?
* raznoliko in ustvarjalno delo
* sodelovanje v mednarodnih projektih
* dodatno izobraževanje
* stimulativno nagrajevanje
* delo z najnovejšo računalniško tehnologijo

Delovna mesta so v Ljubljani in Novem mestu.

Če vas področje informatike zanima in ustrezate zahtevam, pošljite svojo prijavo s kratkim 
življenjepisom v 8 dneh na naslov:

Revoz, d.d., Personalna direkcija, Belokranjska 4, 8000 Novo mesto.

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 
® 068/321-751

ZASTAVLJALNICA MONETA vam nudi kratkoročna posojila!
Garancija po dogovoru s takojšnjo realizacijo.

RAČUNALNIŠKO 
IZOBRAŽEVANJE 

i 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 tz 068/321-926, g. Zdenko Potočar.

KIK INTERIER, d.o.o.
Bršljin 18 a
Novo mesto 
^ 068/321-028

KVALITETNO - HITRO - ČISTO
OBLAGAMO STENE IN STR0P0VE 

• “KNAUF” • “RIGIPS’’ • “ARMSTRONG " •
EKOLOGIJA JE NA STRANI GIPSA!

V ZDRAVEM DOMU ZDRAVA, SREČNA DRUŽINA!

GOTOVINSKA POSOJILA 
Kolodvorska 45, Črnomelj
T? 068/53-453,041/643-216

ZASTAVLJALNICA vam nudi kratkoročna posojila na osnovi zastave 
čekovnih blanketov, delnic in certifikatov.
REALIZACIJA POSOJILA TAKOJ!

-------------------------- --------------- -------- -------------- ------- ---------------------------------------------------------—------------ . .■ ------ ---------- 1------1-----—JI

TELICO SIVKO, brejo 8 mesecev, prodam. 
Franc Lenart, Smolenja vas 11, Novo mesto. 
PUJSKE, težke od 50 do 100 kg, ugodno 
prodamo. B (0608)75-394. 1418
2TELIČKI prodam. B (0608)41-566. 1491
BREJE KRAVE, bikca, starega 1 teden, tro- 
brazdni plug in fižol prodam. B (068)40-005. 
OD 70 DO 90 KG težke prašiče in vino cviček 
iz Grčevja prodam. B (068)73-552. 1513
ČRNO-BELO TELE, staro 14 dni, prodam. 
B(068)45-101. 1455
ODOJ KE, težke 20 do 40 kg, ugodno prodam. 
B(068)325-012. 1444
BIKA, starega 13 mesecev, prodam. Pečjak, 
Črmošnjice 49, Stopiče. 1495
PRAŠIČA 120 kg in deske - 3 cm za 
opaž, prodam. ® (068)85-880.
KRAVO SIVKO, mlado, prodam B 
(068)84-180.

SPONA
MIZARSKO
OKOVJE

Vabi, da jo obiščete v novih 
prostorih na Resslovi 2 v 
Novem mestu (bivši salon 
Miko na Kandijski cesti)

Akcijske cene 
v mesecu aprilu za:

• kljuke za vrata
• okenske pololive
• pohištvene ročaje
• kuhinjske del. plošče 

(16 različnih dezenov)
POSEBNA PONUDBA ZA 

MIZARJE

UGODNECENE
• odmične spone

66,60 SIT/grt.
• vodila predalov

500 mm 266 SIT/grt.
• iverne vijake
• iverne plošče
• vodila za drsna vrata 

2.000 mm 4.823 SIT/grt.
Prepričajte se o popolni 
ponudbi mizarskega okovja 

ter ugodnih cenah.
Delovni čas: 

pon. - pet. 8.-18. ure 
sobota 8.-12. ure 

®068/341-272,0609/646-242 
SPONA,

PARTNER, VREDEN ZAUPANJA

oDESET
DOMAČIH

Žreb je za sodelovanje pri oblikovanju lestvice Studia D in Dolenjskega lista dodelil 
nagrado Nevi Dolinšek, Na tratah 25, Novo mesto. Nagrajenki čestitamo! 
Lestvica, ki je na sporedu vsak ponedeljek ob 16.30, je ta teden takšna:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

(4) 
d) 
(3) 
(2) 

(6) 

(9)
(5)
(-)
(7)
(8)

Veseli dolenjski fantje - ansambel Korenine 
Kje si, očka moj - Bratje Poljanšek 
Zaljubljena - ansambel Henček 
Pridi deklica - Matija Slak s Starimi znanci 
Mini kikelca - TVio Jožeta Škoberneta in Fantje z Brezovske gore 
Pesem iz vinograda - Mladi Dolenjci 
Kovač še kuje - Štirje kovači 
Poročni venec - Trio Frančič 
Rozamunda - ansambel Vrisk 
Slamica in sod - ansambel Vasovalci 

Predlog za prihodnji teden: Zlati dečki - Beneški fantje

f€---------------------------------------------------------------------------------------------

KUPON ŠT. 14
Glasujem za:_____________________■ ______

Moj naslov: _______________ ______________________________

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

I
POKLIČEMO

NFORMATIVNI 
CENTER ZA 
ŽIVALI 
IZGUBLJENE-NAJDENE

qj90407lP
NAZAJ!

-ODDAMO SPREJMEMO... .
PRODAM KUPIM ISCEM 
-PONUOBA REJCEV, OPREME 
IN STORITEV. AMBULANTE

RADIO KRKA
Novo mesto
106,6 MHZ

ff V fMffd"

vsako soboto 
od 17. do 23. ure

I DOLENJSKI USD

RADIO MAX
88,90 M HZ 
89,70 MHZ

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 
standardih. Kličite 064/692-611 
ali pošljite fax z vašimi željami na 
isto številko.

Vi uganete 
- mi nagradimo!

Odgovor na osmo nagrad
no vprašanje se je pravilno 
glasil, da je bilo v Dolenj
skem listu do začetka aprila 
objavljenih že 13 križank. 
Srečo pri žrebanju za darilni 
bon je imel Jože Kastelic iz 
Jablana 8 pri Mirni Peči.

Med naročniki s plačano 
naročnino za 1. polletje (ali 
celo leto) so bili za junijski 
nagradni izlet izžrebani: Ja
nez Škedelj iz Hrušovca 25 
pri Straži, Zdravko Tomše iz 
Krške vasi 5 in Zlatko Vidic 
iz Cerovcev 17 v Novem me
stu.

Izpolnite pravilno deveti 
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.

NAGRADNI KUPON št. 9
Vprašanje: Na kateri strani Do
lenjskega lista jezika ena gospa?

Odgovor:

Moj naslov:

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.

t€-

Naročilnica za DOLENJSKI LIST

S to naročilnico naročam DOLENJSKI LIST za:

Ime in priimek:________________________________ Upokojenec: da

Naslov (kraj, ulica, hišna številka):

Pošta:

Naročnik izjavlja, da naročilo res velja zanj, dokler naročnine ne bo pisno odpovedal, sicer pa bo 
naročnino plačeval osebno ali s položnico, ki mu jo bo poslal Dolenjski list.
Naročnik bo časopis začel prejemati od prve številke dalje v mesecu: 1998

Kraj: Datum: Podpis:
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PORTRET TECjA TEdl\IA
Jože Kic

Po letu 1990 je z nastopom 
tržnega gospodarstva naš trg pre
plavilo najrazličnejše uvoženo 
blago, med drugim tudi teracer- 
ski in cementninarski izdelki, ki 
so prihajali predvsem iz Italije. 
Nova konkurenca je našim pro
izvajalcem naredila nemalo 
škode, čeprav se je čez čas izka
zalo, da je kakovost uvožene 
robe zelo vprašljiva. Jože Kic iz 
Hrastulj pri Škocjanu, ki se uk
varja s teracerstvom, cementni- 
narstvom in kamnoseštvom že 
več kot 25 let, se proti tej konku
renci bori predvsem s kvaliteto. 
Njegovo delo je opazila tudi ko
misija pri Obrtni zbornici Slove
nije, ki mu je lani septembra na 
jubilejnem 30. Mednarodnem 
obrtnem sejmu v Celju podelila 
priznanje Zlati ceh. Tako visoko 
priznanje, lani so podelili dve, so 
Kiču namenili za izvirne in kvali
tetno narejene izdelke. To je bilo 
za Jožeta veliko presenečenje, saj 
za nagrado ni vedel do zadnjega.

Pa vendar si je Jože v mlado
stniških letih strašno želel postati 
električar, a za to ni imel možno
sti, veliko boljše možnosti je imel 
za šolanje za teracerja. “Kljub 
temu mi je veselje do elektrike 
prišlo prav tudi v tem poslu pri 
popravilih stroja za izdelavo 
pranih betonskih plošč,” je po
vedal Jože. Po končani šoli se je 
zaposlil pri novomeškem Pionir
ju in tam delal 6 let, poleg tega je 
imel še popoldansko obrt, in ko 
se je nabralo preveč dela, je leta

1973 pustil službo in se odločil za 
redno obrt. “Vtem času so ljudje 
zelo veliko gradili; skoraj ni mini
la sobota ali nedelja, da v bližnji 
okolici ne bi zalili betonske 
plošče, ” pove Jože, ki je tedaj 
“oblačil" predvsem okenske po
lice, balkone, hodnike, kopalnice 
in stopnice v teraco. V začetku ni 
imel delavnice, kasneje pa je 
zaradi povečanja del vzel v najem 
Globevnikovo delavnico v Škoc
janu. V tem času je zelo veliko 
delal tudi na Hrvaškem, pred
vsem ob morju. Leta 1981 je v 
Italiji kupil rabljen stroj za izdela
vo pranih betonskih plošč, ki jih 
izdeluje še danes. Po slovenski 
osamosvojitvi, ko so naš trg pre
plavili izdelki iz uvoza, bil pa je 
tudi ob delo na Hrvaškem, je svo
jo proizvodnjo razširil še na 
izdelavo cvetličnih korit, vrtnih 
lijakov, miz, kaminov, ograje in 
stebričkov, robnikov, polic za kleti 
ipd. Sedaj ima že več let v naje
mu delavnico v Dobravi, kjer si 
prizadeva, da bi svoje izdelke tudi 
razstavil v naravi. “Na sejmih 
opažam, da si želijo ljudje vsako 
stvar videti v živo, "pove Jože.

Ko je Jože začel z obrtjo, je 
imel precej časa zaposlenega 
enega delavca, danes ima štiri, 
zaposlil pa bi jih še najmanj tri, 
pa jih žal kljub tolikšni brezposel
nosti ne dobi. “Z dokaj velikega 
spiska brezposelnih, ki ga pri
pravi zavod za zaposlovanje, se 
javijo le redki, pa še imajo kak 
razlog, da tega dela ne morejo 
opravljati,” pove Jože, ki tega ne 
more razumeti. Še manj pa ra
zume, da ima po vsem tem tudi 
težave pri pridobivanju delovnih 
dovoljenj za tuje delavce, ki so 
pripravljeni delati.

Priznanje zlati ceh Jožetu ve
liko pomeni, čeprav tega ne 
obeša na velik zvon, ker je skro
men in delaven in bo tak tudi 
vedno ostal. Kako bo obrt razvi
jal naprej, še ne ve. Ima dve 
hčerki Jernejo in Petro, vendar 
pravi, da ju v ta posel, če ne bo
sta imeli interesa, ne bo silil. Pri 
vsem delu, ki ga od njega zahteva 
ta obrt, skoraj nima prostega 
časa, včasih pa si le vzame kakš
no uro zase in takrat je najraje v 
svojem vinogradu v Goriški gori.

J. DORNIŽ

Izlet naročnikov 
Dolenjskega lista
V Lipico, jamo Vilenica 

in do Štanjela
Teden dni po velikonočnih 

praznikih, to je v soboto, 18. 
aprila, gremo spet na izlet. 
Mimo Ljubljane se bomo 
peljali do Lipice, si ogledali 
kobilarno in galerijo Avgusta 
Černigoja ter se, po želji se
veda, spustili v jamo Vile
nica. Sledil bo ogled primor
ske vasice Štanjel in pozno 
kosilo. Povratek v Novo me
sto predvidevamo v zgodnjih 
večernih urah.

Odhod z novomeške avto
busne postaje bo ob 7.30. 
Cena za naročnike Dolenj
skega lista je 4.000 tolarjev in 
za druge 4.900 tolarjev. Pri
bližno 1.200 tolarjev bo tre
ba odšteti za vstopnine.

Prijavite se do ponedeljka, 
13. aprila, na tel. številkah: 
068/ 321- 115, 325-477 

Na izlet vas vabita

DOLENJSKI LIST

MANA’
tuuitičnčL agencija.

Pasijon ponesel ime Razbor v svet
RAZBOR - Pred nekaj me

seci se je v majhni župniji (pre
more le okrog 650 duš!) na 
Razborju pod Lisco ob Savi 
med tamkajšnjimi krajani pre
budila želja podoživeti pot Je
zusovega trpljenja v pasijonskih 

h. Se............................igrah. Seveda je največ k takš-

• Najbolj znane predstave 
Kristusovega trpljenja poteka
jo že od leta 1662 vsakih 10 let 
v bavarskemu kraju Oberam- 
mergau in vsakih 6 let v Erlu 
na Tirolskem. Na slovenskih 
tleh je znan škofjeloški pasijon, 
ki je tudi prvo ohranjeno be
sedilo slovenske igre. Po nem
ški predlogi gaje sestavil kapu
cin oče Romuald (Lovrenc Ma
rušič). Pasijonske igre so igra
li med drugim tudi v Železni 
Kapli na Koroškem in v Loki 
pri Zidanem mostu (do leta 
1790). Še danes se imenuje 
griček pri Loki, kjer so po 
križevem potu križali Kistusa, 
Kalvarija in tod se je bo upri
zoritvah zbrala vedno velika 
množica ljudi od blizu in daleč, 
zlasti z Razborja pod Lisco.

naredili, kaj bolj pretresljivega 
in prepričljivega, kot je to uspe
lo uigrani ekipi več kot 70 
nastopajočih oz. kar 93 vseh, ki 
so stali predstavi tehnično in 
organizacijsko ob strani. Tako 
pohvalo je Razborčanom izra
zil tudi režiser ekipe TV Slove
nija, ki je posnela pasijon za 
nacionalko (oddaja bo na spo
redu v soboto, 11. aprila, ob
21.45. uri na prvem programu 

"efil
p. Karel Gržan

nemu razpoloženju pripomogel 
novi nadvse zagnani župnik p. 
Karel Gržan, ki je s farani pri
pravil že več zanimivih Razbor- 
skih večerov, na katerih so se 
krajani odkrito soočili s števil

nimi perečimi življenjskimi 
vprašanji, zlasti o odvisnosti od 
raznih drog. Razborčani zdaj 
precej drugače gledajo na ta 
problem, kot še pred nekaj leti, 
ko so skušali na Razborju usta
noviti nekakšno terapevtsko 
skupnost za pomoč zasvojen
cem, nasprotniki te ideje so to 
nekoliko grobo poimenovali 
kar - center za narkomane...

Pater Karel, režiser in sce
narist Razborskih pasijonskih 
iger pravi, da te ohranjajo brez 
slehernih dodatkov evangelij
sko besedilo. Na cvetno nede
ljo popoldne se je množica v 
nabito polni župnijski cerkvi sv. 
Janeza Krstnika na Razborju, 
med njo pa tudi pokrovitelj 
Razborskih pasijonskih iger 
mariborski škof dr. Franc 
Kramberger, lahko prepričala, 
da bi tudi profesionalci težko

in ponovljena na Velikonočno 
nedeljo popoldne).

P. PERC

I
I

Prizor iz pasijonskih iger

Potočna postrv prinesla Slanovo sliko
TD Krka prvič organiziralo prireditev Dan ribičev na Krki - Pričakovali večji obisk 

- Ocenjevanje rib - Potočna postrv prinesla prvo nagrado T. Ečimoviču______

KRKA - Najlepša slovenska 
kraška reka Krka je za ribiče še 
kako privlačna. Da bi tovrstni tu
rizem v vasi Krka, kjer ta dolenj
skega lepotica izvira, ribiški turi
zem še bolj zaživel, je tamkajšnje 
turistično društvo letos prvič or
ganiziralo celodnevno prireditev 
Dan ribičev. Kljub velikim priča
kovanjem je v soboto, 4. aprila, na 
Krko prišlo lovit le okrog 25 
ribičev iz različnih krajev Slove
nije, tudi iz Hrvaške, “toda bo pa 
drugo leto boljši obisk. Najpo
membnejše je, da se je začelo”, 
pravi optimistično predsednik TD 
Krka in predsednik občinske 
turistične zveze Avgust Likovnik.

Halo, tukaj je bralec Dolenjca!

Želijo namreč, da bi srečanje 
ribičev postalo tradicionalno in ga 
bodo pripravljali vsako zadnjo 
marčevsko soboto v letu.

Prireditev ne pomeni otvoritve 
ribiške sezone na Krki, saj je 
Zavod za ribištvo, ki upravlja reko 
Krko, tu ribolov odprl že 1. mar
ca. Pa v soboto ni bilo malo le 
ribičev, pač pa tudi ribe niso naj
bolje prijemale. Kot so povedali 
dolgoletni in strastni ribiči, je raz
log predvsem sušno obdobje in s 
tem povezana nizka gladina vode. 
Ribe so skrite v kotanjah, zato so 
ribiči težko pričakovali deževje. 
Prireditev na Krki je zamišljena 
tako, da po celodnevnem ribar
jenju sledi ocenjevanje ulova. 
Tokrat je komisija, Avgust Li
kovnik, predsednik KS Krka Jože 
Smolič in novinar Črt Kanoni, 
podelila dve nagradi, oba ribiča

pa prihajata iz ribiške družine 
Vrhnika.

Prvo nagrado, sliko akadem
skega slikarja Franceta Slane, je 
prejel Timi Ečimovič iz Komen
de, ki ribari že 38 let. Na njegov 
trnek je prijela 46-centimetrska in 
1,10 kilograma težka potočna 
postrv. Kot je dejala komisija, gre 
za zelo lepo, veliko in pravo av
tohtono postrv. Drugo nagrado - 
zlato kravatno iglo - si je s 44-cen- 
timetrsko in 1,21-kilogramsko 
amerikanko priboril Vladimir 
Mikec iz Ljubljane. Oba nagraje
na ribiča sta bila zadovoljna, iz 
izkušenj pa sta povedala, da bi 
bilo, če bi bila Krka višja, bi bilo 
rib več in večjih. Sicer pa je reka 
vsaj v tem zgornjem toku dokaj 
čista, za kar imajo zasluge tudi 
sami krajani z očiščevalnimi akci
jami. L. MURN

TOLPA MEDVEDOV 
SREDI DNEVA

ORTNEK - Otoplitev vre
mena je tudi kosmatince 
prebudila iz zimskega span
ca. Začeli so se klatili na
okrog. Medvede so večkrat 
srečevali v okolici Velikih 
Lašč, celo ko so sredi dneva 
prečkali cesto. Prejšnji teden 
je imel občan, ki se vozi v 
Ljubljano, nekaj minut pred 
osmo uro, pravo srečanje s 
tolpo medvedov. V bližini 
mosta na meji med ribniško 
in velikolaško občino so mu 
cesto prečkali štirje medve
di. Najprej so šli čez cesto 
trije odrasli mladiči težki po 
okrog 60 kg, za njimi pa je 
proti gozdu odkorakal še 
odrasel medved. Najbrž je 
šlo za medvedko z mladiči.

M. G.

Pohvala iz Metlike za roletarstvo Medle - “Zakaj radio obvešča, kje policija postavi 
radar za merjenje hitrosti?” - Moteči popisovalci televizij - Brežiško križišče

Prvi klic je bil lepa pohvala. 
Martina iz Metlike je pohvalila 
roletarstvo Medle iz Novega me
sta. “Ko so se nam pokvarile ro
lete, so se Medletovi zmeraj takoj 
prijazno odzvali na klic in po
pravili okvaro. Tudi po izteku ga
rancije so nam napako odpravili 
brezplačno. Takih podjetij je 
malo,” je rekla Martina.

Malce drugače se je slišal klic z 
obrobja Dolenjske. Mateja iz Ko
stanjevice meni, da najbrž ni rav
no najbolj prav, da radio obvešča, 
kje je policijski radar. “Ne ra
zumem, zakaj bi bilo to dobro. 
Šofer, ki rad vozi hitro, bo upočas
nil vožnjo, ko bo danes slišal ra
dio. Jutri, ko tam ne bo radarja, 
pa bo spet divjal,” je v bila dvomih 
Mateja. V UNZ Novo mesto so 
zadevo pojasnili tako: “UNZ se
znani preko medijev javnost, da 
bo določenega dne na območju 
UNZ Novo mesto poostrena, ra
darska kontrola. Vendar pri tem

Halo, tukaj 
DOLENJSKI UST!

Novinarji Dolenjskega lista 
si želimo še več sodelovanju 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.

ne sporoči natančnega mesta, kjer 
bo policija postavila radar.” - Ce 
torej radio sporoči točen kraj ra
darske kontrole, pomeni, da je 
pač sam odkril to mesto. Drugače 
pa ima Mateja kar prav.

Matejo tudi moti, da poobla
ščeni popisovalci hodijo popiso
vat, ali imajo ljudje televizijske 
sprejemnike. Popisovalci so po 
njenih izkušnjah bolj ko ne vsi
ljivi, radi bi kar vstopili v stano
vanje in malo pogledali po hiši. 
Vprašujejo, ali ima človek televi
zijo. “Zakaj je treba za Televizijo 
Slovenija plačevati, za druge 
televizije pa ne. Zakaj ne uredijo 
tako, da bi plačeval, če bi gledal 
program TV Slovenija. Tudi na 
črpalko greš lahko po bencin, ka
mor hočeš.”

Po informacijah službe za na
ročnino pri RTV Slovenija je 
RTV naročnina zakonsko določe
na obveznost za vse imetnike 
radijskih in televizijskih sprejem
nikov. Glede na to zakonsko 
določilo - tako pojasnjuje RTV 
Slovenija - so imetniki sprejemni
kov dolžni prijaviti vsak radijski in 
televizijski sprejemnik v 10 dneh 
po nakupu. V enakem roku mora
jo tudi sporočiti morebitno spre
membo osebnih podatkov, proda
jo, začasno prenehanje uporabe 
ali krajo sprejemnika. Tak je torej 
zakon. Vendar Matejinih pomis
lekov ne gre kar tako zavreči. 
Omenjeni zakon o plačevanju 
radijske in televizijske naročnine 
namreč nalaga plačevanje poseb
ne dajatve na radijski in televizij
ski aparat in ne radijski ali televi
zijski program. S programom pa 
je tako, da ga nekateri imetniki 
sprejemnika gledajo ali pa ga ne 
gledajo, odvisno od tega, ali jim je 
všeč in ah ga glede na zemljepis
no lego svojega doma sploh lah

ko sprejemajo. V takih razmerah 
in ob dejstvu, da deluje v državi 
več televizijskih hiš, bo RTV Slo
venija verjetno ukrenila kaj, da bi 
pravičneje prodajala svoje pro
grame.

Ivan iz okolice Krškega je ne
malo začuden, da je križišče pri 
lntermaketu v Brežicah še zmeraj 
neurejeno. Moti ga, da je iz smeri 
Intermarketa prepovedano zavi
jati v Brežice. Težav, ki jih ome
nja Ivan, bo konec s preureditvi
jo sedanjega križišča. O tem, kako 
naj bi preuredili križišče in kaj o 
tem načrtuje občina Brežice, bo 
Dolenjski list poročal v eni na
slednjih številk.

L. M.

V SOBOTO SKYTOWER 
IN BLIND HATE

ČRNOMELJ - V mladinskem 
kulturnem klubu se v soboto, 11. 
aprila, ob 22. uri, obeta veliki veliko
nočni prepih; skupina Skytower bo | 
pihala na dušo ljubiteljem progre
sivnega metala, Blind Hate pa v j 
skrbno negovane pričeske svojih 
oboževalcev.

NAGRAJENI RIBIČ - Timi Ečimovič, ki mu je prvo nagrado prinesla 
potočna postrv, zraven pa Avgust Likovnik, glavni pobudnik dneva ribičev 
na Krki in član ocenjevalne komisije. (Foto: L. M.)

KONTRABANT 
V STRAŠKEM 

KULTURNEM DOMU
STRAŽA - V petek, 10. aprila, bo 

ob 21. uri v Kulturnem domu v 
Straži nastopila glasbena skupina 
Kontrabant. To bo večer etno rocka, 
ciganske, irske in country glasbe, 
hkrati pa tudi predstavitev njihove

/"'r» nl.tJAa -i nnclmnuri “Idruge CD plošče z naslovom 
grat u salat".
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Vsah teden ena
Iz zbirke anekdot 

Slavka Klančičarja

Uvidevnež
Zgodba je zelo kočljiva, 

čeprav jo je občasno mogoče 
slišati iz ust najbolj prizadete 
osebe. Je pa tako prisrčna, da 
se ne morem upreti skušnjavi, 
da je ne bi sporočil tudi vam. 
Seveda po načelu: greh se 
pove, grešnika pa ne.

Kot povsod se je tudi pri nas 
mnogo zidalo. Naši ljudje so 
sposobni in tako se lotijo sami 
vsakega posla. Tako je tudi on 
ob pomoči svoje stalne po
močnice - soproge vgrajeval po 
hiši vsa stikala in vtičnice. 
Nazadnje je bilo potrebno 
zadevo preizkusiti. Pa pravi 
on: “Ti, daj, stakni skupaj ti 
dve žički. ”

“Zakaj pa ravno jaz?"
"No, saj veš, da bi se jaz v 

življenju sam znašel mnogo 
bolje, kot bi se ti."

PREDSTA VITEVKRKINE KOZMETIČNE BLAGOVNE ZNAMKE - 
Minuli ponedeljek je v Krkinem izobraževalnem centru v Novem mestu 
potekala predstavitev Krkine kozmetične blagovne znamke My LR beau- 
ty. Predavanje o tehniki ličenja s predstavitvijo najnovejših usmeritev os
nov ličenja in aktualnih barv je imel znani vizažist Francesio Guerra, pro
fesor na prestižni evropski šoli za vizažiste BCM v Milanu (na fotografiji 
prvi z leve), ki je kasneje to ličenje, seveda s Krkino kozmetiko, pokazal 
tudi na manekenkah, in sicer dnevno in večerno ličenje. Predstavitve so 
se udeležili številni krkini sodelavci in prodajalci njihove kozmetike, med 
drugim tudi iz držav vzhodne Evrope. (Foto: J. Dorniž)

_____________________________________ ______ __ — -I

ARS RAMOVŠ (061) 125 33 66

Evropske nacionalne radijske postaje so navdušeno 
pozdravile lanskoletni Festival Brežice, ki ga je 
posnel Radio Slovenija. Del teh sijajnih posnetkov 
smo izdali na festivalski zgoščenki, ki je bila 

razprodana še pred izidom.

Ponatis izide L julija letos. Vabimo Vas, da 
izkoristite ugodno ceno prednaročila 3250 = 2800.

mobitel


