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TRADICIONALNA POČASTITEV PRAZNIKA DELA

Sprava z zločinom ni mogoča
Na prvomajskem srečanju na Javorovici je bil tudi predsednik Slovenije Milan Kučan 

z ženo - Preteklost ne sme biti politično orožje za današnjo rabo

i vaš četrtkov 
prijatelj

lOLENJSKI LIST

JAVOROVICA - Okoli 4.000 ljudi, med njimi veliko mladih, se je 
udeležilo že 53. prvomajskega ljudskega srečanja na Javorovici, v gor
janskem pobočju nad Pleterjami. Na tem srečanju počastijo praznik 
dela, dan upora proti okupatorju, praznik krajevne skupnosti Šent
jernej in spomin na pobite borce 4. bataljona Cankarjeve brigade leta 
1944 prav na tem kraju.

vanja odzvali klicu naroda, ki mu 
je grozil pogin. Pustili so svoje

(Nadaljevanje na 2. strani)

Končana obnova
GIMNAZIJE

[ NOVO MESTO - Obrtna 
l "^druga Hrast, izvajalka vseh 
5 del pri obnovi novomeške 

gimnazije, je naročnika, mi
lj n'strstvo za šolstvo in šport, 
J obvestila, da bodo dela kon- 

*-ana do 10. maja, se pravi 
slab mesec pred rokom. Teh- 
n'®ni prevzem stavbe pa bo 
*ed 15. in 20. majem. Tako 
^ končuje zahtevna in dolgo- 
trajna prenova gimnazije, ki 
Sojo začeli septembra 1996, 
eelotna investicija pa je ve
ljala 436 milijonov tolarjev.
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Na Javorovico je pripešačilo 
okoli 350 pohodnikov. Za sreča
nje so pripravili priložnosten kul
turni program, župan šentjernej- 
ske občine Franc Hudoklin je 
orisal uspehe občine v zadnjem 
času in napovedal nove. Slavnost
ni gost in govornik je bil predsed
nik Slovenije Milan Kučan, ki je 
na Javorovico prišel z ženo Štef
ko. Pred tem so predsednika Ku
čana v Šentjerneju seznanili z ob
čino, na Gruči pa je obiskal znane
ga lončarja Stanka Pungerčarja.

Paič
Krška vas ® 0608/59-059 
Novo mesto S 066/21-123

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

sredujemo pri trgovanju z vrednostnimi papirji 
na Ljubljanski borzi 

Upravljamo s finančnim premoženjem 
BPH, Trdinova 1 (bivši hotel Kandija)

® 068/342-410

KDO PRIHAJA?
23. 5. '98 prihajamo v Novo mesto z mojstrsko 
' '„doo izdelkov za dom in gospodinjstvo, domače 

"Ojstre. oortnike m podjetnike Uganite kdo smo 

si z malo sreče pridobite nagrado'

• več na strani 17

MllJIVO TIHOŽITJE - Ob gozdni cesti, ki vodi od Podgrada pro- 
Jdirčni vasi, se izletniku odpre nenavaden prizor, srhljivo tihožitje: 
^xka preža, brezova klopca in kup izrabljenih avtomobilskih in trak- 

kih gum. Kakšni morajo biti ljudje, ki tak odpad navlečejo v nara- 
i ko pa vendar Komunala dvakrat na leto poskrbi za brezplačen 
j dvoz večjih odpadkov? Dobro bi jih bilo razkrinkati, jim naložiti 
Nvišjo kazen in jih prisiliti, da svinjarijo za sabo pospravijo. Kdor o 

ka/ ve, naj pove! (Foto: A. B.)

“Na tem našem zborovanju 
praznujemo največja praznika 
slovenskega uporniškega duha, 
dan uporniške Osvobodilne fron
te slovenskega naroda in njegove 
zmagovite partizanske vojske, ter 
praznik dela, delavskega dosto
janstva in organiziranega boja za 
pravice, ki so danes del bistvenih 
vsebin vrednot sodobnih demo
kratičnih držav,” je med drugim 
dejal predsednik Kučan. “Spomi
njamo pa se tudi ustanovitve Gor
janskega bataljona in se spoštljivo 
poklanjamo partizanom 4. bata
ljona, ki so tu morali umreti zgolj 
zato, ker so se častno in brez okle-

OB 150-LETNICI 
IZIDA PRVEGA 

ČASNIKA
NOVO MESTO-V pone

deljek, 11. maja, ob 11. uri 
bodo v Novem mestu na 
Glavnem trgu na hiši g. Pfaf- 
fa (prodajalna Toko) sloves
no odkrili spominsko obelež
je v počastitev 150. obletnice 
izida prvega časnika na Do
lenjskem. Obeležje postavlja
jo kot svojo stanovsko in kul
turno oddolžitev pomemb
nemu dogodku dolenjski čas
nikarji. Postavitev so z zdru
ženimi prispevki omogočili: 
Dolenjski list, Studio D, Novi 
Medij, Radio Krka in Tele
vizija Novo mesto, Vaš Ka
nal. K udeležbi je vabljena 
vsa novomeška in kulturna 
dejavnost.

Slavnostni govornik na prvoma
jskem srečanju na Javorovici je bil 
predsednik Slovenije Milan Kučan.

Ameriška turneja
Krkin pevski zbor 
zaključil turnejo v 

Kanadi in ZDA
NOVO MESTO - Mešani 

pevski zbor tovarne zdravil 
Krka se je v začetku tega ted
na vrnil z uspešne deset
dnevne turneje po Kanadi in 
Združenih državah Amerike, 
kamor se je odpravil na po
vabilo naših rojakov iz To
ronta in Hamiltona, Sloven
skega kulturnega centra v 
Lemontu pri Chicagu ter 
Slovenskega informacijskega 
centra in Krkinega predstav
ništva v New Yorku. Pomla
jeni zbor je pod vodstvom 
Sonje Žibej pripravil posebej 
za to turnejo program slo
venskih ljudskih in ameriških 
duhovnih pesmi ter z njim 
nastopil v Lemontu, Hamil
tonu in New Yorku. Posebej 
toplo so zbor sprejeli starejši 
slovenski izseljenci, s kvalite
to pa je navdušil tudi mlajše 
slovenske rojake in druge 
goste. Med obiskom v New 
Yorku je zbor zapel sloven
sko himno pred palačo Zdru
ženih narodov.

MNOŽICA NA JAVOROVICI - Tradicionalnega prvomajskega srečanja 
se je udeležilo okoli 4.000 ljudi. (Foto: A. B.)

OBNOVA SODELOVANJA OB MEJI

Sklenjen sporazum ob južni meji
Podpisali sta ga hrvaški občini Delnice in Čabar ter slovenske občine Loška Dolina, 

Loški Potok in Osilnica, namenjen pa je predvsem varovanju krajine ob Kolpi

OSILNICA - “Zavedamo se, da moramo varovati svojo krajino, njene 
naravne danosti in neokrnjenost narave, zato bomo danes svečano 
podpisali splošni dogovor o nekaterih izhodiščih za načrtovanje gos
podarskega razvoja in rabe prostora na območju porečij Kolpe, 
Cabranke in Ljubljanice,” je v uvodnem govoru poudaril župan občine 
Osilnica Anton Kovač.

Župani petih slovenskih in 
hrvaških občin so podpisali ta 
dogovor v Osilnici L maja, ko je 
občina Osilnica praznovala svoj 
občinski praznik. Podpisu so pri
sostvovali mnogi ugledni gostje z 
obeh strani državne meje, med 
drugim tudi podpredsednik slo
venske vlade Marjan Podobnik, 
predsednik Turistične zveze Slo-

JURČKI PRI 
ŠKOCJANU

KLENOVIK - Kaže, da se 
je letošnja sezona jurčkov 
začela prej kot običajno. 
Nada Gerič iz Klenovika pri 
Škocjanu je zadnjo nedeljo v 
gozdu takoj za vasjo našla tri 
jurčke; eden je bil že precej 
gnil, dva pa prav čvrsta, težji 
je tehtal 46 dag. Napoved 
dobre gobje letine? Ali pa 
velja, da trije jurčki še ne 
prinesejo sezone?

q VREM E
V drugi polovici tedna bo 

sončno in toplo vreme.

venije dr. Marjan Rožič, poveljnik 
Civilne zaščite Slovenije Miran 
Bogataj, poslanci in odgovorni 
državni funkcionarji Žare Pregelj, 
Tone Anderlič, Benjamin Henig
man, župani sosednjih občin idr., 
pozdravno pismo pa je poslal tudi 
predsednik države Milan Kučan.

Splošni dogovor so podpisali 
župani občin Delnice Milivoj To- 
mac, Čabra Dragutin Vrus, Lo
škega Potoka Janez Novak, Loške 
doline Jernej Zabukovec in Osil
nice Anton Kovač. Marjan Po
dobnik je po podpisu izjavil: “Ta 
podpis bo še okrepil sodelovanje 
ob meji in vzpodbudil vodstvi 
obeh držav k varstvu narave in 
okolja. Pripravljen za ratifikacijo 
je tudi obmejni sporazum med 
državama.”

V kulturnem delu svečanosti 
sta nastopili učenki osnovne šole 
Čabar Maja Pršle in Lidija Volf, ki 
sta v narečju tega območja (dežele 
Petra Klepca) recitirali pesmi in 
poželi velik aplavz, domači mladi 
recitatorji, harmonikaš Tomaž Šti- 
mac in drugi. Že pred to sveča
nostjo so domači gasilci prevzeli 
novo interventno vozilo, prevze
mu pa so prisostvovali tudi gasil
ci več okoliških društev. Po pod
pisu so si domačini in gostje ogle-

gradnja na Grmu
A.• Idil t.

Ne želijo odpirati
bolečih ran

končal s posilstvom

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

dali vadbo kajakašev in kanuistov 
na Kolpi za tekmovanja v nasled
njih dveh dneh, prenovljeno cerk
vico sv. Egidija v Ribjeku, Knav- 
sovo ribogojnico v Ribjeku in 
drugo.

J. PRIMC

PET ŽUPANOV PODPISUJE - 
Župani petih slovenskih in hrvaških 
občin so 1. maja v Osilnici podpisa
li splošni dogovor o izhodiščih za 
načrtovanje gospodarskega razvoja 
in o rabi prostora na območju 
porečij Kolpe, Čabranke in Ljub
ljanice.

PRVIH 15 ODVZEMOV VOZNIŠKIH DOVOLJENJ

Zakon, ki rešuje življenja
“Če bi bil zakon o varnosti cestnega prometa sprejet teden 

dni prej, bi mogoče danes še živela mlada Belokranjca, ki sta 
bila nedavno tega žrtvi prehitre in objestne vožnje", je bilo te 
dni pogosto slušati ugibanja in komentarje. Za zakon o varnosti 
cestnega prometa - o katerem so njegovi nasprotniki sicer 
prepričani, da ni nič drugega, kot še en način za polnjenje 
državnega proračuna in za pridobivanje političnih točk po
slancev - je eno že jasno: dovolj je strog, da je na naše ceste 
(zaenkrat) vnesel večjo disciplino, prometno kulturo in 
spoštovanje cestnoprometnih predpisov. Prve dni maja seje na 
naših cestah zgodilo tako malo nesreč, kot že dolgo ne, žrtev ni 
bilo, promet pa se umirja, čeprav se med vozniki še vedno naj
dejo prometni neučakanci.

Zakon so nekateri med tistimi, ki niso verjeli v njegove po
sledice, že občutili. Tudi na Dolenjskem, v Posavju in v Beli kra
jini. Samo na območju UNZ Novo mesto si je ponovno mesto 
v avtošoli že zagotovilo 11 voznikov: 8 jih je napihalo več kot 
1,5 promila alkohola (33-letni traktorist je 2. maja popoldne v 
Trebnjem napihal kar 3,88 promila!), 3 pa so preizkus alko
holiziranosti odklonili. V Posavju so bili v treh dneh ob vozniški 
izpit 4 vozniki. Sedaj lahko le upamo, da bo zakon še naprej 
spoštovan: ne le pri voznikih, pač pa tudi pri tistih, ki morajo 
izvrševati sankcije. Ostaja pa tudi upanje, da bodo poslanci za 
spremembo tistih nekaj določil, pri katerih niso upoštevali na
svetov in priporočil stroke, potrebovali manj časa, kot so si ga 
vzeli za sprejem tega zakona.

TANJA GAZVODA



Novi zakon o prometu
Od začetka maja velja novi zakon o varnosti cestnega prome

ta. V javnosti je nastal nekako preplah, češ da so njegova 
določila prestroga. Ali je bil strah upravičen? Bo novi zakon 
vnesel več reda na naše ceste, in zmanjšal število kršiteljev

izpita in visoke denarne kazni. Zakon, kot je zapisan in kot

moti dejstvo, da novi zakon uvaja visoke kazni za pijane vozni

km/h. Celo več: ljudem se zdi, da bodo zaradi navedene pred
pisane hitrosti nastajali po nepotrebnem prometni zamaški. 
Nekaterim se zdi, da je zakon, gledano v celoti, vendarle pre
strog. Tem se zastavlja vprašanje, ali niso predpisane kazni - 
najvišji znesek, s katerim vas lahko kaznuje na kraju prekrška 
policist, dosega 200 tisočakov - previsoke glede na slovenske 
plače? Po vsem sodeč, se novega zakona niti malo ne boje neka
teri vozniki, ki, kot pravijo, so že dozdaj upoštevali prometne 
predpise. Ob takem spletu različnih mnenj velja počakati nekaj 
časa. Kaj bo pokazala po tistem prometna statistika? Po

preplahu zaradi uvajanja zakona, bi moralo biti zelo malo tudi 
tistih, ki bi jih doletele najhujše s tem zakonom predpisane 
kazni.

JOŽE KASTELIC, kmet z Osoj
nika pri Semiču: “Mislim, da bodo 
ljudje zaradi visokih kazni bolj 
upoštevali cestnoprometne pred
pise. Predvsem naj bi bili vsi pred 
zakonom enaki, naj so dobri znan
ci policistov, Romi ali navadni sm
rtniki. Ni pa vseeno, ali dobijo 
voznika z nekaj desetinkami pro
mila alkohola v krvi na avtocesti ali 
na kmečki poti, ko gre jz zidanice.” 

JURE MATEKOVIČ, vodja pol
nilnice v metliški Vinski kleti: 
“Vsekakor se bom odslej drugače 
obnašal na cesti, a se bojim, da bo 
soliden voznik kaznovan, proble
matičen pa bo kazni ušel. Se vedno 
niso vsi enaki pred zakonom. Poli
cisti bi morali promet bolj nadzoro
vati tam, kjer je bilo doslej več 
nesreč, ter poskrbeti, da bi bilo več 
reda na cesti, ne pa, da bodo le 
polnili blagajno.”

JOŽE STARC, upokojenec iz 
Krškega: “Gotovo se bomo drugače 
obnašali, tudi pilo se bo bolj malo, 
še posebej, kadar bomo za vola
nom. Zakon me ne bo posebej 
prizadel, saj sem že doslej vozil po 
pravilih in tudi nobene nesreče se 
nisem povzročil. Po 1. maju me zato 
ne bo strah iti na cesto. Res pa je, 
da sam zakon ne bo vsega rešil. Ti
sti' ki so doslej divjali, bodo še 
naprej.”

IRENA IVANŠEK, ekonomist
ka, s Trebeža pri Artičah: “Ne bo se 
dosti spremenilo, ker se že zdaj 
držim predpisov. Zaradi visokih 
kazni bom poslej še bolj pozorna. 
Novi zakon podpiram, saj je stanje 
na cestah zaradi hitrosti in alkohola 
obupno. Sama vidim, kaj vse se 
dogaja, ko se vozim od Brežic proti 
Ljubljani. Upam, da bo zakon 
pomagal in da bo poslej tudi večji 
nadzor na cestah.”

VIDA MLAKAR, delavka, doma 
iz Rovišča: “Kazni za pijane vozni
ke so lahko visoke. Po novem za
konu so previsoke kazni za majhno 
prekoračitev hitrosti in za preveli
ko hitrost na krajih, kjer to ni nevar
no. Ne bi Smeli vseh kršitev gledati 
enako. Veliko ljudi je odvisnih od 
avtomobila, ker nihče ne vpraša, 
kako boš prišel v službo. Če tem 
vzamejo izpit, so ob kruh.”

STANE PANČUR, upokojenec z 
Mirne: “Zakon ima veliko pozi
tivnih določil, a je v nekaterih po
gledih nedoločen in nerazumljiv. 
Ce bo policist presodil, ali se voznik 
obnaša nezanesljivo, je to najmanj 
absurd. To je diskriminacija, kršenje 
človekovih pravic. Zakonska dolo
čila o uporabi pasov, o prepovedi 
pijače, so dobra. Kazni so visoke 
glede na slovenske plače.” 

DUŠAN VAVPIC iz Podgore pri 
Straži: “Red mora biti, pa čeprav 
slab, zato se z novim zakonom o 
varnosti cestnega prometa povsem 
strinjam, čeprav je strog. Ceste so 
zahtevale že preveč žrtev. Sicer pa 
vozim tako kot prej, saj se promet
ni znaki niso spremenili. Moti me 
le, da se po novem zakonu po 
pločniku ne smejo rolkati otroci. 
Naj se vozijo po cesti?”

NIJAZ DZAFIČ, delavec iz Ko
čevja: “Novi zakon mi povsem 
odgovarja. Ne pijem in že prej sem 
vozil po predpisih, navaditi se bom 
moral le na uporabo luči. Takšen 
zakon bi morali sprejeti že prej. 
Potem bi bilo po cestah manj nevar
nega prehitevanja, manj nesreč in 
manj smrtnih žrtev. Včasih smo bili 
vozniki, ki smo vozili počasi, na ces
tah ogroženi. Upam, da bo sedaj 
drugače.”

Sprava z zločinom...
(Nadaljevanje s 1. strani)

sanje, svoja skrita upanja, vsak 
svojo drobno človeško srečo in so 
svoje življenje zastavili za življenje 
naroda. Zato smo mi, živi, dolžni 
spoštovati njihovo žrtev.

Smrt na Javorovici je bila brato
morno dejanje. Zaradi prihodno
sti in zaradi naših otrok in vnukov 
smo dolžni za zmeraj pomniti gor
je naroda, ki mu vdanost tujemu 
zavojevalcu hoče določati usodo. 
Takrat nastopi čas, ko je izbira 
kruto enostavna: boj za življenje z 
morda negotovim izidom ali ne
izogibna in nečastna smrt. Kdor 
stopi na zavojevalčevo stran, osta
ne tam za vedno zapisan. Zgodo
vina ne sprašuje po razlogih. Takš
na je večna človeška sodba o do
brih in zlih dejanjih...

Sprava z neresnico in zločinom 
ni mogoča. Potrebno in mogoče 
pa se je spraviti z dejstvom, da so 
tudi zmote del skupne človeške in 
narodove izkušnje. Da so del 
skupne narodove preteklosti tudi 
tista dejanja, ki so bila pisana na 
strani okupatorja. Spraviti se z 
dejstvi, tudi bolečimi in neprijaz
nimi, je slej ko prej nujno, da nas 
preteklost ne bi hromila pri ust
varjanju priložnosti za prihod
nost. V znamenju te sprave je po
trebno obžalovati vse žrtve, ki jih 
je slovenski narod moral tako ne
sorazmerno veliko položiti na 
žrtvenik druge svetovne vojne. Ni 
pa dopustno kar naprej z nepoga- 
šenim Sovraštvom v srcu vračati 
Slovence v nekdanje spopade, 
kajti preteklost ne more in ne sme 
biti politično orožje za današnjo 
rabo.”

Predsednik Kučan in borci so 
položili venca k spomenikoma 
padlih partizanov. Številni ob
iskovalci so si ogledali skupinski 
skok padalcev in prelet letal Slo
venske vojske. Ljudsko srečanje se 
je nadaljevalo še daleč v lepo 
prvomajsko popoldne.

A. B.

ČE ZAKON NI JASEN
Če vas zanima kaj v zvezi z 

novim zakonom o varnosti 
cestnega prometa, lahko o 
tem v dopoldanskem času 
(od 8. do 14. ure) povprašate 
policiste na UNZ Novo me
sto na telefonsko številko 324 
401 ali 323 083, na UNZ 
Krško pa na telefonsko šte
vilko 0608 22 080.

Nabirna akcija ob 
tednu Rdečega križa

Od davnega leta 1859, ko se 
je med bitko pri Solferinu mla
demu švicarskemu poslovnežu 
Henryju Dunantu utrnila za
misel o ustanovitvi stalnih 
državnih reševalnih društev, v 
katerih bi bili prostovoljci, ki bi 
pomagali ranjenim v vojni, je 
minilo skoraj 140 let, njegova 
zamisel pa se je do danes raz
vila v pravo svetovno humani
tarno mrežo, zelo močno za
stopano tudi na Dolenjskem.

Dnevi od 8. do 15. maja 
bodo potekali v duhu solidar
nosti, zaznamovani z vrsto hu- 
manitarnih dejavnosti. Ob 
svetovnem dnevu Rdečega 
križa, 8. maju, pa do zaključka 
tedna solidarnosti 7. junija bo 
potekala nabirna akcija za 
pomoč socialno ogroženim 
družinam in posameznikom z 
imenom “Košarica RK”, v ka
teri bodo sodelovale vse trgo
vine mestne občine Novo me
sto in občin Škocjan in Šent
jernej. Lani je RK s pomočjo te 
akcije pomagal 250 družinam. 
Za prvošolčke bodo v tem ted
nu organizirana predavanja o 
gibanju RK. V devetih osnov
nih šolah: Brusnice, Center, 
Dolenjske Toplice, Dvor, Grm, 
Mali Slatnik, Mirna Peč, Šent
jernej in Škocjan, kjer organi
zirajo krožke RK, pa bodo ta 
teden zaznamovali s prosla
vami.

Ta teden bo tudi v znamenju 
tradicionalnega srečanja s po
bratenim območnim združe
njem RK iz Gornje Radgone. 
Gostitelj tokratnega srečanja 
bo 16. maja v Škocjanu OZRK 
iz Novega mesta. Srečanje s 
kulturnim programom bo na
menjeno zbiralni akciji sred
stev za pomoč na Tolminskem. 
• DARJA HOČEVAR

Dolenjska je dobra molzna kravi!
ipos

Vsakoletno prvomajsko srečanje na Debencu - Slavnostni govornik Tone Hrovat, predse 
državnega sveta Republike Slovenije - “Odločimo se za ljudi” - Sindikalna priznanja^

D0tDEBENEC - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije - območna orga
nizacija za Dolenjsko, Novo mesto, je organizirala 1. maja na Debencu 
vsakoletno delavsko srečanje. Na tokratnem 17. srečanju je bil slavnost
ni govornik Tone Hrovat, predsednik državnega sveta Republike Slo
venije.

kel Tone Hrovat.
Zveza svobodnih sindikat

Slovenije - območna organiz^. 
Dolenjsko, Novo mesto, j* v”

Organizatorji shoda niso prezr
li, da se je Hrovat posebej zahva
lil Zvezi svobodnih sindikatov 
Slovenije - območni organizaciji 
za Dolenjsko, Novo mesto, še po
sebej sekretarju Jožetu Mikliču, 
za povabilo na slovesnost. Pred
sednik državnega sveta je ob 
prazniku dela čestital vsem, ki 
spoštujejo in cenijo delo in ga šte
jejo za slovensko vrednoto. Pose
bej je čestital celotni Dolenjski, 
ker je ta v krizi in je ob osamo
svajanju Slovenije zmogla s trdim 
delom sama prebroditi težave.

Po Hrovatovih besedah dolenj
sko uspešnost v primerjavi s slo
venskimi dosežki potrjujejo tudi 
mnogi gospodarski kazalci. “Do
lenjci šmo si pomagali sami z 
izjemno nizko podporo države, 
čeprav smo v primerjavi z drugi
mi območji prispevali več v držav
no blagajno. Tako smo Dolenjci 
kot vedno pridno in potrpežljivo 
delali, državi nismo povzročali

problemov ter tako dali več cesar
ju, kar je cesarjevega, in bogu, kar 
je božjega. Skratka, smo dobra 
molzna krava Sloveniji. Vendar ta 
krava nima polnih jasli kje v Ljub
ljani, ampak se pase po kamnitih, 
s trnjem obraščenih dolenjskih 
bregovih. Potrebni so obnove in 
posebne pozornosti,” je poudaril 
Hrovat.

Slavnostni govornik je med 
prednostnimi nalogami na Dole
njskem navedel gradnjo avtomo
bilske ceste, lokalnih cest in že
leznice, posodabljanje zdaj iztro
šene opreme ter vlaganje v delov
na mesta, ki naj zagotovijo social
no varnost in naj vključijo znanje. 
Posebna pozornost naj po nje
govem mnenju velja kmetijstvu. 
Dolenjska lahko, kot je dejal, ob
novi preko 5.000 ha sadovnjakov 
in vinogradov ter organizira turi
zem in dopolnilne dejavnosti. “Ko 
bomo imeli na tehtnici kapital in 
delo, se odločimo za ljudi,” je re-

Debencu podelila sindik®1!^. 
priznanja.Na debenški prirediT^j 
ki jo je po nekaterih ocenahL' 
iskalo več ljudi kot lani, sofj^tsKaio vec ijuat koi tam, sv n 
pravili tudi razvedrilni in kui^ 
ni program ter izdatno poskn^
za žejna grla in lačne želodce.

M.LUZ^

NA DEBENCU - Dobitniki sindikalnih priznanj na Debencu (z leve): Slav
ko Pungeršič (Revoz), Darinka Banovec (Novotehna) in Ivan Cvelbar (No- 
voles). Na fotografiji ni Janeza Artača (Krka Novoterm), ki je prejel tudi 
sindikalno priznanje. (Foto: L. M.)
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TUDI UPOKOJENCI^ 
NA INDIVIDUALNE taP 

POLICE J1
NOVO MESTO - Zavod k ”_  .■. , infllj ,za zdravstveno zavarovanj* ^

Slovenije je v drugi polovi*1 j^.' 
lanskega leta začel z obnat
ljanjem in sklepanjem ind^jj
vidualnih pogodb za prosto c ...voljna zdravstvena zavaro - 
vanja za doplačila s svoji®1 
zavarovanci. V to pa niso b® «t 
zajeti upokojenci in njih®'1 
družinski člani, za katere s*,1®] 
akcija obnavljanja in sklepajo 
nja individualnih pogoditi 
začenja te dni. Na zavod(bol 
pravijo, naj upokojenci z® ta j 
varovalno ponudbo proučijj )ej 
in podpisano pošljejo al drž 
prinesejo na najbližjo enot1 
zavoda. S preureditvijo pr® 
stovoljnih zdravstvenih Z* :| 
varovanj s skupinske poli*1 V 
ZPIZ-a na individualne J>® |k 
lice pa za upokojence in nji' f 
hove družinske člane ne b< J 
bistvenih sprememb. K® 
doslej bodo zavarovani z11 
tveganja doplačil k polni ce® jf 
zdravstvenih storitev, o* | 
sklenitvi nove police pa h 
veljala enaka premija kot ek' -
sedaj na osnovi skupinsk* &

" ‘ ' ' IIpogodbe. Prav tako bo pf® 
mijo mesečno še naprej o<h' 
egoval od pokojnin ZPD 
Podpisane ponudbe je treh’ 
vrniti do 10. maja.

fl(
tav:
Pte
tiai

Več kot pol na štiriletne šoRtan
'Dl:

Na Dolenjskem dobre možnosti za vpis - Kje pričakujejo omejitve? - Veliko zanimal 
za novi program bolničarja-negovalca in za vpis na prvo novomeško visoko šolo^i

NOVO MESTO - V tem šolskem letu bo osnovne šole po Dolenjski 
in Beli krajini zaključilo spet mapj otrok kot lani, v TVebnjem celo za 
petino. Vodja poklicnega svetovanja in štipendiranja pri OE RZZ Novo 
mesto Vlasta Tomazin ocenjuje, da so možnosti za vpis na Dolenjskem 
dobre. Vse več otrok želi nadaljevati šolanje v štiriletnih srednjih šolah, 
tako se je za vpis v gimnazije ter tehniško in drugo strokovno 
izobraževanje odločilo kar 57 odst. letošnje generacije.

se bo tri četrt vseh uspelo vp1

da se večina dijakov odloč* ^

Za poklicne šole se odloča do
bra tretjina učencev. Najraje bi 
postali prodajalci, frizerji, avto
mehaniki, kuharji in mizarji, pre
cej pa je tudi zanimanje za novi 
program bolničar - negovalec v 
novomeškem Šolskem centru, ki 
ponuja predvsem deklicam dodat
no možnosti za šolanje doma. Kot 
je povedala Tomazinova, pričaku
jejo omejitve vpisa ravno na tem 
programu, pa tudi za poklic pro
dajalca, kuharja in elektrikarja 
elektronika.

Dobra tretjina vseh osmošol
cev bi šla rada v gimnazije, zato 
pričakujejo na splošnih gimnazi
jah v Novem mestu in v Črnomlju 
omejitev vpisa. Dovolj naj bi bilo 
vpisanih tudi na novih gimnazijah 
- ekonomski ter tehniških v Šol
skem centru in Srednji kmetijski 
šoli Grm.

Srednje šole v regiji letos za
ključuje 1621 dijakov, polovica z 
maturo in druga polovica z za
ključnim izpitom. Takoj po konča
ni šoli se želi zaposliti le desetina 
dijakov in še nekaj jih razmišlja o 
podjetništvu. Po izkušnjah sodeč,

študij družboslovja in prema)0 0 
študij tehnike. Mladi bi naj)^ 
postali ekonomisti, pravniki1 1 
munikologi in poznavalci ® 
jezikov. J

Z novim šolskim letom

na fakultete. Kar zaskrbljujoč P
H

tudi Novo mesto prvi visoko! 
zavod in sicer Visoko šoj®j

SEJEM VSE ZA 
OTROKA

CELJE - Od 6. do 9. maja 
bo na tukajšnjem razstavišču 
že 22. sejem Vse za otroka, ki 
ga podpira tudi Ministrstvo 
za šolstvo in šport in pred
stavlja osrednjo izobraževal- 
no-sejemsko prireditev za 
področje predšolske vzgoje, 
Programski svet pa jo je 
uokviril v skupni naslov Ust
varjalne otrokove igre. V 
strokovnem delu prireditve 
bo sodelovalo okrog 30 raz
ličnih institucij, prireditev 
namenjena vsem, ki delajo za 
cttroka in z otrokom, še zla
sti pa staršem, ima namen 
dvigniti potrošniško zavest 
staršev in prispevati k razvo
ju njihove starševske vloge.

upravljanje in poslovanje. P?i 
formacijah izvajalcev je odz'v! 
vpis izredno velik.

—is
Mariborsko pismo
Zdaj vemo: tujci 
bodo kapitalisti, 

Slovenci pa delavci
Prvomajska streznitev

Sicer pa ni čudno, da je 
nje na področju spoštovati^

MARIBOR - Na tradicional
nem prvomajskem srečanju na 
Snežnem stadionu pod Pohor
jem, ki ga vsako leto organizira 
območna organizacija Zveze 
Svobodnih sindikatov v Podrav
ju, se je letos zbralo toliko lju
di, kot že dolgo ne. Takoj po 
tem, ko smo v Sloveniji začeli 
ponovno uvajati tržno ekono
mijo in kapitalistični sistem, so 
bila delavska prvomajska sreča
nja na mariborskem območju 
namreč slabo obiskana. Kazalo 
je, da bi številni Mariborčani 
želeli postati kapitalisti ali vsaj 
podjetniki in menedžerji. Zato 
so ustanavljali slavne “družbe z 
omejeno odgovornostjo” kot 
po tekočem traku, za probleme 
in pravice delavcev pa se razen 
sindikata ni zanimal skoraj 
nihče. Slabo desetletje po po-

delavskih pravic tako kritič®(> 
saj se po podatkih, ki sojih ob® (j/ 
lodanili na nedavni tiskov® p,, 
konferenci podružnice Ag®11 Urj 
cije za plačilni promet, gosp® to 
darske razmere v mariborsk®® *)( 
gospodarstvu še naprej slab** Jo 
jo. Tako so denimo gospod® Pv 
ske družbe v mestni obW jh 
Maribor lani ustvarile 455 m*rl0
jard tolarjev celotnega prih® j 5? 
ka, 10 milijard čistega dobj®,^;
in nekaj več kot 14 milijard Či®|{.
izgube.

V Mariboru je sedaj, ko

novni uvedbi kapitalizma pa , ... 
prišel čas streznitve. Večina Ji 
očitno spoznala, da bo tud1' r 
Sloveniji kapitalistov le pešČ)®) 
velika večina Slovencev pa si“ 
tako kot v starem tudi v nov®® 1 
sistemu morala služiti krubljjc 
delom. Zato čedalje več Ij1””)1 
prihaja na delavska srečanj9'® 
kjer je osrednja tema govor® J* 
in pogovorov spoštovanje ®{ 
lavskih pravic.

J(f'
prišla pomlad, prav lepo, sai 
denarja primanjkuje vsem 
vrsti, od podjetnikov do del®) ijj
cev! Če bo šlo tako naprej,
do v štajerski metropoli pfi
kapitalisti samo še tujci, Slov®)!] \ 
ci pa bomo vsi po vrsti delaV® k

TOMAŽ KŠEl^ k

a
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PDliArvr m a ■ I ' ...............———   PRIKOLICA - Pločnik je 

Postal prostor, kjer pešec 
”5laia nobene pravice več. 

Jfisvojili so si ga kolesarji, 
“lv)aki na rolerjih, je primer- 

iD?mesto za “nujno” parkira- 
iljpe> del tega nekdanjega kra- 

i tetva pešcev v ulici Nad mli- 
JJPa si je kot stalno parkirno 
®esto prilastil lastnik počit
ke prikolice. Policisti se 
pajžno vozijo mimo priko- 

na pločniku, nemočni 
Ppi pa se tolažijo, da vsako 
Poletje pridejo njihovi trije 
%i, ko lastnik prikolico 

^odpelje na morje, kjer pošte- 
. ^Plača “parkirnino”. 
.ZAŠČITA - Obrtnica iz 

)\ f!ovega mesta je pred prazni
li , na vsak način hotela takoj 

?aPosliti trgovca in cvetličar- 
’■ Najprej seje seveda obrni

li) ?.na zavod za zaposlovanje, 
jt?ar so njeno “potrebo po 
id S'avcih” registrirali in oblju- 
V' % da bo običajen postopek 
li' i'pd. Ker po tednu dni ni 
o ”*lo ne sluha ne duha, je še 
°' »krat poklicala in hotela 
* ^oiti naslove brezposelnih, 
" J1 prišli v poštev za njeno 
|V' p°, da bi jih sama povabila. 
s*JI Pa ne, naslovov pa ne da- 

^ocIatke iskalcev zapo- 
! ,av pri nas očitno varujejo 

t 0* 1 kot kočevske medvede 
iji ,a ^Panskem. Ženska je brez 
,1 Rjavcev, delavci brez dela, 
"ie a3 I)rez denarja. Glavno 

11 da so medvedi na varnem.

^ š IH OB c I M MM

b* ?5*^A - Natančno pod okni 
j Varovalnice na Novem trgu je 
fttejšnjo sredo padla velika 

*. irniorna plošča s stebra, ki 
fdpira mogočni stavbni kolos.

I k ,a je poškodovala le parki- 
jr1}' avtomobil. To bo zavaro-
Jto''ea ze Poravna*a (a*' Pa 

sv 'skala površnega izvajalca),
■dčfc bi bilo, če bi plošča padla 

..Mimoidočega človeka. Za to 
1 f ieše kar precej možnosti, saj 
'/kP°d zloveščimi ploščami 
3li n^Rajšnji gostinci postavili 
& C*e in stole in ljudje tam radi 
'3 kidajo. Gmotna škoda pa ne 

.,“da prav velika, saj bi se dalo 
ite kose plošč porabiti za

i> ^robnike...
t«

ob 
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M
^ h ®n«t gospa je rekla, da je v 
i delavce odpustili,
, ji 1 Po na novo zaposliti.
| j ________

tl ^Hokranjski drobiž
jj i nj^DNICA - Prvomajsko bud
ili ikws tr°bento je Žužemberča- 
j te k Popravil Janez Gliha. Da bi 

irfVM . Je slišali, je stopil tudi na 
r. ntp jak. Žal je bila 8. ura zjutraj 
d ji^godnja za prvi pohod od 

jk‘emberka do Romance, tako 
'** L?0 bili v skupini le štirje po
nj j?Miki, ki so za popotnico dobili 
nO J*n piškote KZ Žužemberk, 
b« k°Ugoslov SV. FLORJA- 
vO j Dvorski gasilci bodo pri
sl* drj vHi to nedeljo, 10. maja, ob 10. 
pb pt: °b gasilskem domu slovesno 
e|f fi e<litev z blagoslovom kipa sv.

kfiana. V kulturnem programu 
3('pC° sodelovali rogisti, otroški 
jfi ^ki zbor podružnične šole na 
lili' t»|> domači ansambel Izvir, 
)d loč1."3 skupina Prima i, skupina 

ti j" Suha krajina in skupina 
r.,, p^dnih noš TD Straža. Ob 9. 
1 h,.ls,ega dne bo tudi maša za 

I,,ce, katero bo imel dekan 
’< ^ Povirk.

^MARJI - Jamarji, člani ja- 
!j takega društva iz Novega me- 

v nedeljo 3. maja pripravili 
Si' P° Prečni steni v opušče
ni kamnolomu na Pajčni. Kar 

ebj tu gledalcev se je zbralo in 
ik^lo niihove snretnosti na tudiPn 0 njihove spretnosti pa tudi 
lii|am. V bližini so vneto vadili 
p,' kužemberški lovci in se pri

bijali na prihajajočo sezono.
S. M.1

Napovedana črna gradnja na Grmu
Ministrstvom, županu, inšpektorjem in drugim je gostinec Brane Vrbetič poslal obvestilo, 

v katerem napoveduje, da bo letos v kompleksu gradu Grm začel graditi na črno

NOVO MESTO - Konec marca je Brane Vrbetič iz Novega mesta na 
9 naslovov poslal obvestilo, da namerava letos v nekdanji vrtnariji pri 
grmskem gradu “pričeti z gradbenimi deli, in sicer brez potrebnih 
dovoljenj”. Čeprav so naslovniki to obvestilo dobili 1. aprila, ne gre za 
potegavščino, pač pa za novost na izredno plodnem polju črnograditelj- 
stva - za napovedano črno gradnjo.

DESET LET PARTNERSTVA - Minuli teden je Novo mesto obiskala 
delegacija iz partnerskega mesta Langenhagen, ki jo je vodil Aute Lampe. 
Letos obhajamo deseto obletnico podpisa partnerske pogodbe med Novim 
mestom in mesto Langenhagen iz Spodnje Saške. V sklop praznovanj ob 
deseti obletnici uspešnega in plodnega sodelovanja med mestoma priprav
ljata partnerski mesti obisk mornarskega zbora iz Langenhagna, ki bo v 
Novem mestu gostoval od 18. do 22. junija letos. Zbor Shanty Chor, ki ga 
vodi dirigent Wolfgang Sommer, se bo Dolenjcem predstavil z izborom 
mornarskih in domoljubnih pesmi. Nemške goste je sprejel župan Franci 
Koncilija, nemški glasbeniki pa so obiskali tudi mlinarja Antona Rangusa 
v Dolenjem Vrhpolju (na posnetku skrajni levi). Na fotografiji so za mli
narjem Tonijem Dieter Skutnik, Wolfgang Sommer fr harmoniko), Aute 
Lampe in Friedel Starke. (Foto: B. Avbar)

GOJENKE NEKDANJE DEKLIŠKE ŠOLE V ŠMIHELU - Pred prvo
majskimi prazniki se je po 55 letih, odkar so končale šolo, v Novem mestu 
srečalo 14 nekdanjih gojenk zasebne dekliške meščanske šole, ki so jo v 
Šmihelu vodile sestre de Notre Dame. Dekleta iz širne Dolenjske in Bele 
krajine so začele šolanje leta 1939, zaključile pa so ga štiri leta kasneje. 
Zaradi vojne so se učile kar tri tuje jezike; od 36 jih je šolanje uspešno 
zaključilo 20, žal pa zaradi vojne niso mogle nadaljevati šolanje. Za tisti 
čas, je bila to dobra izobrazba, saj so se po končani šoli lahko zaposlovale 
v trgovini, knjigovodstvu, na pošti, kar nekaj med njimi je kasneje postalo 
učiteljic. Usoda jim je namenila različna pota, kljub temu se vsakih pet let 
srečujejo. Za organizacijo srečanja vedno poskrbi Silva Lovko, Anica Stari
ha pa pripravi prijeten govor. V letošnjem je spregovorila o življenju, kije 
eno samo, z dobrimi in slabimi stranmi, je pa v vsakem obdobju lepo, in 
tudi obdobje, ki jim še ostaja, je lepo, predvsem pa je namenjeno predvsem 
njim. (Foto: J. Dorniž)

O tem, kako Vrbetič resno misli 
in kako aroganten je, govorijo 
tudi naslovniki njegovega obve
stila: Zavod za družbeno planira
nje in načrtovanje Novo mesto, 
Zavod za varstvo naravne in kul
turne dediščine Novo mesto, no
vomeški župan, Upravna enota 
Novo mesto, Ministrstvo za oko
lje in prostor, Ministrstvo za turi
zem, gradbena inšpekcija, Društ
vo Novo mesto in Projektivni biro 
Kastelic Novo mesto.

To svojo protizakonito namero 
Brane Vrbetič v tem “obvestilu” 
utemeljuje takole (navajamo do
besedno in brez lektorskih po
pravkov): “Zahtevek za pridobi
tev potrebnih dovoljenj je bil po
dan 10. 2. 1995 in traja vse do 
danes. Dostavljena je bila vsa po
trebna dokumentacija vključno z 
zahtevano strokovno podlago, ki 
je bila izdelana na šoli za arhitek
turo. Idejni projekt je bil usklajen 
z ZVNKD in lokacijska komisija 
na kraju samem nanj ni imela 
bistvenih pripomb. Objekti, ki se 
nahajajo na omenjeni parceli, so 
v fazi rušenja in nevarni za okoli-

BORCI VABIJO NA 
IZLET V STUBICE 

IN KUMROVEC
NOVO MESTO - Skupnost bor

cev Gubčeve brigade organizira 24. 
maja izlet v Stubice in Kumrovec. 
Za to nameravajo organizirati tudi 
poseben avtobus iz Ljubljane in 
Novega mesta. Vsi zainteresirani 
naj se prijavijo na Območni odbor 
ZB NOB v Novem mestu na Roz
manovi 30 ali na telefon št.: 325 111. 
Prijavo vložite najkasneje do 18. 
maja.

BLAGOSLOV NOVE 
KAPELE V SREBRNIČAH

SREBRNIČE - Vaščani Srebrnič 
in šmihelska župnija vabijo na bla
goslovitev nove kapele Marije, 
majniške kraljice, v nedeljo 10. 
maja, ob 15. uri v Srebrničah pri 
Novem mestu. Slovesnost bo vodil 
novomeški prošt Jožef Lap. Sode
lovala bo tudi skupina Žarja in 
sonce iz Šmihela. Tega dne bo zara
di blagoslova med 15. in 16. uro 
popolna zapora ceste Novo mesto- 
Vavta vas.

Rdeči križ blaži naraščajočo revščino
S seje skupščine Območnega združenja RK Novo mesto - Zahvala vsem - Izvolili novo vodstvo

NOVO MESTO - Konec aprila je bila v konferenčni dvorani hotela 
Krka programsko-volilna seja skupščine Območnega združenja RK 
Novo mesto. Obravnavali in sprejeli so poročilo o delu v preteklem ob
dobju, sprejeli program dela za prihodnje in strateški delovni načrt RK 
Slovenije za nadaljnjih 5 let ter izvolili novo vodstvo.

Seje so se med drugimi udeležili iz socialno ogroženih družin.
tudi namestnica generalnega sek
retarja Rdečega križa Slovenije 
Darja Horvat, šentjerjenski župan 
Franc Hudoklin, škocjanski župan 
Janez Povšič, direktorica novome
škega doma starejših občanov 
Lojzka Potrč in vodja kadrovske 
službe tovarne zdravil Krka Boris 
Dular. Predsednik Območnega 
združenja RK Novo mesto Zvone 
Šuštaršič je poudaril, da je bilo 
lani v delo vključenih 35 krajevnih 
organizacij na območju novome
ške, šentjernejske in škocjanske 
občine. Na tem območju imajo 
25.000 članov, njihov program pa 
je speljalo kar 500 aktivistov RK, 
15 zunanjih sodelavcev - strokov
njakov z zdravstvenega in social
nega področja, 20 mentorjev 
mladih članov v osnovnih in sred
njih šolah in 14 javnih delavcev.

Organizirali so več različnih 
akcij, predvsem krvodajalskih, 
sodelovali pri organizaciji regijske 
vaje ekip prve pomoči Civilne 
zaščite, obiskovali bolne in in
validne ljudi, organizirali srečanja 
in obdaritve starostnikov, prispe
vali so denar za letovanje otrok, za 
nakup šolskih potrebščin otrokom

Število socialno ogroženih družin 
je lani še vedno rastlo, s pomočjo 
so oskrbovali kar 500 družin in be
guncev, ki živijo pri družinah. 
Thko kot prejšnja leta so tudi lani

PREDSEDNIKA - Na nedavni seji 
skupščine OZRK Novo mesto so 
izvolili tudi novo vodstvo. Na foto
grafiji: bivši predsednik Zvone 
Šuštaršič skupaj z novo predsedni
co Anico Bukovec. (Foto: M. Klinc)

co. Omeniti želim tudi to, da se 
ukvarjam z gostinsko dejavnostjo 
in želim na omenjeni lokaciji zgra
diti prenočišča, kar naj bi bilo pri
oritetno v občini Novo mesto. Na
daljnje birokratsko zavlačevanje 
mi je nesprejemljivo in sem prisi
ljen pričeti z gradbenimi deli brez 
potrebnih dovoljenj, s tem, da se 
bom pridrževal smernic idejnega 
projekta. Obvestilo pošiljam vsem, 
za katere smatram, da lahko ka
korkoli vplivate na smiselno reši
tev in se tako izognemo neljubim 
zapletom.”

Pa si oglejmo ozadje te zadeve. 
Proti jeseni 1994, tik preden je 
novomeški Zavod za varstvo na
ravne in kulturne dediščine 
(ZVNKD) dobil v najem prostore 
v grmskem gradu, je zasebni go
stinec Brane Vrbetič od holdinga 
IMV kupil stavbo nekdanje vrt-

organizirali letovanje za socialno 
in zdravstveno ogrožene otroke v 
Fazanu in na Debelem Rtiču, 
letovalo jih je kar 406, kar je naj
več do sedaj. Na šolah je delovalo 
9 krožkov RK, ki so skupaj šteli 
214 članov.

Šuštaršič je opozoril, da še ved-

• Za naslednje petletno obdobje 
je bila za predsednico izvoljena 
Anica Bukovec, za podpredsedni
co Vilma Manček in za sekretar
ko Barbara Ozimek. Rdeči križ 
Slovenije seje ob tej priložnosti s 
priznanjem zahvalil dosedanjemu 
predsedniku Zvonetu Šuštaršiču 
za uspešno vodenje OZRK v zad
njih dveh mandatnih obdobjih.

no niso našli ustreznih prostorov 
za skladiščenje humanitarne po
moči, da je počitniški dom v Faza
nu v zelo slabem stanju, da neka
tere krajevne organizacije še ved
no delujejo v zasebnih hišah in da 
na nekaterih šolah še vedno ne 
zagotovijo financiranja mentorst
va za krožke Rdečega križa.

Za podporo in pomoč se je v 
imenu novomeškega Območnega 
združenja RK zahvalil vsem trem 
občinam, županom, Kartuziji Ple
terje, Tovarni zdravil Krka, še 
posebej pa vsem članom RK, akti
vistom in članom območnega

odbora' J. DORNIŽ

GRAJSKA VRTNARIJA - V okviru 
nekdanje grajske vrtnarije bi novi last
nik zgradil apartmaje. (Foto: A. B.)

narije in dela zemljišča z ostanki 
nekdanjih zabetoniranih toplih 
gred, vse v sklopu kompleksa gra
du Grm. “Ko je zavod za to iz
vedel, smo opozorili občino, da je 
škoda še bolj deliti spomeniško- 
varstveno zaščiteni kompleks 
grmskega gradu,” pravi direktor 
ZVNKD Danilo Breščak. Zgodi
lo se ni nič, novi lastnik je stavbo 
nekdanje vrtnarije prenovil in od
daja turistične sobe, že od začetka 
pa ni skrival, da želi v sklopu stav- 
bišča zgraditi apartmaje za odda
janje, in v tej smeri tudi deloval 
skupaj s projektantom, ki je v 
okviru študija arhitekture izdelal 
seminarsko nalogo, ki na nekdanji 
vrtnariji predvideva nekakšno 
grajsko parkovno oranžerijo, ure
jeno kot apartmaji za oddaja- 
nje.”Naš zavod na tako idejno re
šitev ni dal soglasja,” je povedal 
Breščak. “Kompleks grmskega 
gradu mora dobiti celovit ure
ditveni načrt, ki bo tudi program
sko določal rabo tega prostora.” 
V zavrnitvi soglasja so lani no
vembra zapisali tudi: “Menimo, 
da je celovita in poglobljena po- 
rostorska opredelitev razvoja 
Grma kot celote vitalnejšega po
mena za mesto kot pa parcialno 
uresničevanje interesov posamez-

0 KNJIGI
“V NAVZKRIŽNEM OGNJU”

NOVO MESTO - Jutri ob 19. uri 
bodo v knjižnici Mirana Jarca v 
Novem mestu predstavili knjižno 
novost V navzkrižnem ognju, ki sta 
jo napisala Milena Vrenčur in Ivan 
Križnar. Delo je založilo Društvo 
piscev zgodovine NOB, obravnava 
pa politične in vojaške razmere v 
času fašistično-nacistične okupacije 
v tistem delu Dolenjske, ki je bilo v 
letih 1941-1945 vključeno v grosu
peljsko in stiško okrožje OF. Knji
go bosta predstavili njena avtorja in 
Bogdan Osolnik.

JUTRI DR. TONE FERENC 
V KNJIŽNICI M. JARCA
NOVO MESTO - Jutri zve

čer ob 19. uri bo v študijskem 
oddelku Knjižnice Mirana Jar
ca slovenski zgodovinar prof. 
dr. Tone Ferenc predstavil 
knjigo angleškega avtorja R. 
Butlerja Ilustrirana zgodovina 
gestapa. Pod naslovom Gesta- 
po v Sloveniji bo zgoščeno 
prikazal organizacijo in delo 
gestapovskih uradov na Slo
venskem.

Tg-

nikov znotraj njega.” Do izdelave 
ureditvenega načrta za grajski 
kompleks Grma pa zavod zavrača 
izdajo soglasij za posamezne po
sege v ta prostor. Na zavodu se 
zavzemajo, da bi na površinah 
nekdanje vrtnarije pri grmskem 
gradu uredili mestni park, ki ga

Novo mesto nima.
Kar se ureditvenega načrta za 

grajski kompleks tiče, pa tole: že 
leta 1996 je občinski sekretar za 
okolje in prostor obljubil, da bo 
občina ta načrt naročila in finan
cirala in da bo nared leta 1997. Do 
sedaj od tega ni nič, načrt ni niti v 
delu.

Z Vrbetičevim “obvestilom” je 
ZVNKD seznanil tudi prof. Vla
dimirja Brača Mušiča, avtorja za 
to območje veljavnih prostorskih 
ureditvenih pogojev za mestno 
jedro in urbanistične zasnove 
Novega mesta, ki je tik pred spre
jemom. V zvezi s tem prof. Mušič 
med drugim pravi: “Prepričan 
sem, da mora ta primer vzbuditi 
pozornost državnih organov, ki 
morajo s pravnimi sredstvi zago
toviti integriteto spomeniških, 
krajinskih in urbano morfoloških 
celot ter preprečiti negativne po
sledice zemljiških transakcij.... 
Nameravani nelegalni poseg g. 
Vrbetiča bi pomenil dokončno iz
gubo možnosti za strokovno pra
vilno ureditev celotnega območja, 
ki jih opredeljujejo veljavni pro- 
storskoureditveni pogoji.”

Jože Preskar, načelnik novo
meške Upravne enote, na katero 
je Vrbetič tudi naslovil svoje “ob
vestilo”, pa pravi: “Odločno od
klanjamo tak agresiven odnos! 
Čeprav Vrbetič pri nas nima vloge 
za lokacijsko dokumentacijo ali 
gradbeno dovoljenje, smo mu v 
soglasju z Ministrstvom za okolje 
in prostor odgovorili, da si ne bi 
po svoje razlagal našega molka, in 
ga podučili, kakšna je edina pra
va pot. Upam, da bodo v tem 
primem reagirali inšpektorji. Res 
pa je, da je zadnji novomeški 
izvršni svet, katerega predsednik 
sem bil, že leta 1994 na pobudo 
Društva Novo mesto začel z ak
tivnostmi za ureditveni načrt grm
skega kompleksa. Preden smo 
lahko kaj naredili, se nam je iz
tekel mandat, ne vem pa, zakaj 
nova občinska oblast tega ni na
daljevala. Konec koncev je za 
prostor in njegovo rabo prva 
odgovorna prav občina.”

ANDREJ BARTELJ

GROBNINA ZA LETO 1997
ŠKOCJAN - V občini Škocjan 

imajo sedem pokopališč. Člani sve
ta so na zadnji seji sprejeli višino 
grobnine za lani, in sicer: za enojni 
grob 2.200 tolarjev, za dvojni grob 
3.300 in za grob, katerega višina pre
sega 180 cm, 5.500 tolarjev.

ŠENTJERNEJSKI 
VEČER V ŠKOCJANU

ŠKOCJAN - V petek, 8. 
maja, ob 20. uri bo v dvorani 
gostilne Luzar v Škocjanu Šent- 
jernejski večer. Nastopili bodo: 
Pihalni orkester občine Šent
jernej, MePZ Vlasta Tavčar, 
pevka Maruša in recitator gos
pod Grgovič. Vabljeni!

VETER V LASEH 
V NOVEM MESTU
NOVO MESTO - V okvitru 

akcije Veter v laseh, s športom 
proti drogi bo novomeška agen
cija za šport v soboto, 9. maja, 
ob 9.30 pri osnovni šoli v Brš- 
Ijinu pripravila tekmovanje v 
hitrostnem rolanju, ob 14. uri 
pa na loki tekmovanje trojk v 
košarki in četvork v odbojki. 
Košarkarske in odbojkarske 
ekipe morajo biti mešane ozi
roma mora biti v njih pri ko
šarki vsaj eno dekle ali en fant, 
odbojkarska ekipa pa mora biti 
sestavljena iz dveh fantov in 
dveh deklet. Vsak udeleženec 
dobi majico, vse dodatne infor
macije pa posredujejo na agen
ciji za šport po telefonu 322 
267.
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Ne stojijo križemrok
V aeroklubu Bela krajina skoraj vse opravijo z lastnim 

delom in denarjem, pričakujejo pa tudi pomoč občin

PRILOZJE - V Prilozju v 
metliški občini je edino športno 
letališče v Beli krajini, s katerim 
upravlja aeroklub Bela krajina, 
ki ima svoj sedež v Metliki. 
Klub šteje okrog 30 članov, ki 
opravijo na letališču veliko 
prostovoljnega dela, načrtujejo
pa, da se bo število članov v
lelletošnjem letu povečalo, čeprav
se po drugi strani zajedajo, da 

let ' ' ' "je letenje zelo drag šport.
V preteklem letu so na letali

šču med drugim gradili letališki 
stolp in bencinsko črpalko. 
Večji del programa so člani 
aerokluba uresničili z lastnim 
delom in denarjem. Na pomoč 
so jim priskočili metliška obči
na, Komunala Metlika, spon
zorji, nekaj denarja pa so si

sanitarijami, urejanjem letal
skega kampa ter podaljšanjem 
pristajalnega kondorja.

Ena pomembnejših dejav
nosti aerokluba je letalska šola, 
ki je bila registrirana aprila 
pred dvema letoma in velja za 
najmlajšo v Sloveniji. Šola iz
polnjuje pogoje za usposabljan
je športnih pilotov, pilotov 
jadralnih letal in pilotov ultra

• Aeroklub Bela krajina vabi 
mlade v šolo jadralnega letenja. 
Informacije lahko dobijo na 
sedežu kluba na CBE 23 v Met
liki, pri predsedniku kluba 
Jožetu Matekoviču ali pri pod
predsedniku kluba in upravni
ku letalske šole Francu Starihi.

prislužili z opravljenimi storit- 
~ »kujejo pa, dvami. Pričakujejo pa, da jim 

bodo letos pomagali tudi črno
maljska in semiška občina, saj
gre za belokranjsko letališče. V 
fel

lahkih naprav. Letalsko šolo v 
glavnem financirajo učenci za

letošnjem letu namreč namera
vajo začeti tudi z gradnjo večna
menskega klubskega prostora s

pilote sami, in sicer delno z de
narjem ter delno z delom pri 
vzdrževanju letališča.

M. B.-J.

Poleg šivilj tudi vzgojiteljice?
Zaradi majhnega zanimanja za izobraževanje v tekstilnih poklicih se na metliški Srednji šoli 

tekstilne usmeritve pripravljajo še na nov program ■ Prednost ima pomočnik vzgojitelja

METLIKA - V zadnjih letih precej upada zanimanje za vpis na Sred
njo šolo tekstilne usmeritve Metlika, v kateri v triletnem programu 
izobražujejo za krojače in šivilje, v dvoletnem za pomožne šivilje ter v 
nadaljevalnem programu 3+2 za konfekcijske modelarje. V letošnjem 
šolskem letuje po osipu v 1. letniku triletnega programa 35 učencev, v 
dvoletnem pa 13.

Po besedah v.d. ravnateljice 
Branke Klarič so tudi namere za 
šolanje v prihodnjem šolskem letu 
slabe. Za triletni program se jih je 
do sedaj odločilo le 14, čeprav 
imajo v dveh oddelkih prostih 64 
mest. “Ker smo menili, da učenci 
morda premalo poznajo našo 
šolo, a tudi zato, ker vemo, da 
šivilj primanjkuje, smo predstavili 
naše delo po osnovnih šolah na 
Dolenjskem in v Beli krajini. Pri
pravili smo tudi modne revije, naš 
poglavitni namen pa je bil, da 
učenci spoznajo, da ne izobražu
jemo zgolj za konfekcijske šivilje. 
Upali smo, da bomo navdušili za 
našo šolo več učencev, a pravega 
učinka ni bilo,” potoži v. d. ravna
teljice.

“Prav zato se dobro zavedamo, 
da moramo uvesti še nov pro
gram. Ministrstvo za šolstvo in 
šport nam je pri izbiri programa 
dalo proste roke. Tako smo izločili 
programe, kijih ni na Dolenjskem 
in v Beli krajini, ter pripravili an
keto med sedmošolci. Prišli smo 
do poklicev, za katere kažejo za
nimanje tako otroci kot v državi,

izbrali pa smo štiri programe in jih 
dali v presojo tudi občinskemu 
svetu,” pojasni Klaričeva.

Prednost ima štiriletni program 
predšolske vzgoje, ki bo izobra
ževal za pomočnika vzgojitelja. Za 
program imajo v šoli prostorske 
možnosti, ocenjujejo pa tudi, da 
so z uvajanjem devetletne osnov
ne šole večje možnosti za zaposli
tev, šolanje pa je moč tudi nada
ljevati. Ostali trije programi, ki so 
prišli v ožji izbor, so: aranžerski 
tehnik, cvetličar in slaščičar. Kot 
je povedala Klaričeva, upajo, da

* V edini metliški srednji šoli 
poleg rednega vzgojno-izobraže- 
valnega dela pripravljajo modne 
revije, na katerih pokažejo izdel
ke, ki sojih sešile dijakinje same. 
Sodelujejo na tekmovanjih tek
stilnih šol, natečajih, pripravlja
jo kulturne prireditve, razstave in 
dramske predstave.

bodo z enim od omenjenih pro
gramov pričeli v šolskem letu 
1999/2000.

M. BEZEK-JAKŠE

PODARIMO KNJIGO
METLIKA - Ob letošnjem slo

venskem dnevu knjige pod geslom 
“Podarimo knjigo” je tukajšnja 
Ljudska knjižnica pripravila sejem
sko ponudbo knjig. Knjige različnih 
založb po zelo ugodnih cenah so 
bile v čitalnici knjižnice že razstav
ljene včeraj, kupili pa jih boste lah
ko še v petek, 8. maja, od 10. do 18.

KONCERT PRI 
TREH FARAH

smm
Branka Klarič

. ROSALNICE PRI METLIKI - 
Ženski pevski zbor folklorne sku
pine “Ivan Navratil” iz Metlike vabi 
na koncert, ki bo v soboto, 9. maja, 
ob 20. uri v cerkvi pri Treh farah v 
Rosalnicah.

Ne želijo odpirati bolečih ran
Mag. Janez Kramarič je predstavil obsežno gradivo, ki ga je o medvojnih in povojnih pobojih 

in drugih tovrstnih nepravilnostih v črnomaljski občini zbrala posebna komisija

PRAZNOVANJE POMLADI - Turistično društvo Semič je na kmečkem 
turizmu Cerjanec na Krupi 2. maja pripravilo prvo prireditev Praznovanje 
pomladi, ki naj bi v prihodnje postala tradicionalna. Na njej je zaigralo 
devet harmonikarjev (na fotografiji), ki se doslej s frajtonaricami v glavnem 
še niso imeli priložnosti javno predstaviti. Sicer se jih je prijavilo znatno 
več, vendarje nekaterim očitno zmanjkalo poguma za javni nastop. Dovolj 
korajže pa so tokrat zbrali Matej Fišer iz Medvod, Rok Hanov iz Tribuč, 
Tanja Štricelj iz Gradca, Jože Kastelic z Osojnika, Matevž Banovec z Blat
nika, Martin Težak iz Slamne vasi, Silvo Vlahovič z Omote, Miran Kump 
z Obrha in Milan Jurejevčič s Krupe. Med najmlajšim, Fišerjem, in 
najstarejšim, Jurejevčičem, je bilo kar 63 let razlike, slednji pa je pri 73 letih 
dejal, da se ni nikoli prepozno začeti učiti. (Foto: M. B.-J.)

ČRNOMELJ - Pred tremi leti je bila s sklepom črnomaljskega 
občinskega sveta ustanovljena komisija za raziskavo medvojnih in 
povojnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih ne
pravilnosti v občini. Z obsežnim gradivom, ki so ga svetniki prejeli za 
aprilsko sejo, pa je komisija opravila svoje odgovorno in težko delo, 
zato je predsednik komisije mag. Janez Kramarič predlagal, da jo 
občinski svet razreši.

Ker po ugotovitvi komisije na 
območju današnje črnomaljske 
občine ni bilo povojnih pobojev in 
pravno dvomljivih oz. drugih 
tovrstnih nepravilnosti, je za to 
obdobje ugotavljala primere, ko 
so bili črnomaljski občani pobiti in 
pomorjeni zunaj občine. Zato pa 
je komisija oz. njen predsednik, ki

je opravil večino dela, toliko več 
časa porabila za raziskovanje 
pobojev, pravno dvomljivih pro
cesov in drugih tovrstnih nepravil
nosti v medvojnem obdobju. Ob
sežno poročilo, ki je samo skraj-

Ko je voda že pravo bogastvo
V dobrih treh letih dobilo vodovod osem vasi v občini, nazadnje 46 domačij na Kalu in 

Osojniku - Velik prispevek krajanov, a tudi pomoč države - Letos še v štirih vaseh

OSOJNIK PRI SEMIČU - V Beli krajini je brez vodovoda še okrog 
štiri tisoč ljudi, torej v povprečju vsak sedmi Belokranjec. Še slabše je 
v semiški občini, kjer'so brez pitne vode iz vodovoda v 18 vaseh. Zato 
je bila otvoritev vodovoda za vasi Kal in Osojnik še toliko pomembnejši 
dogodek.

Kot je na slovesnosti ob otvo
ritvi pri vodohranu na Osojniku 
minuli četrtek dejal semiški župan 
Janko Bukovec, je prav za Osojnik 
vodovod še toliko večjega pome
na, ker ima veliko prebivalcev živi
no. Zaradi pomanjkanja kapnice 
so morali za vsako cisterno pripe
ljane vode odšteti 7 tisoč tolarjev, 
kar je za marsikoga, ki ne zasluži 
več kot 40 tisočakov na mesec, 
velik zalogaj. Sicer pa sta Kal in 
Osojnik sedma in osma vas v 
semiški občini, ki sta dobili vodo
vod med Bukovčevim županova
njem. V prihodnje naj bi dobile 
vodovod po dve do tri vasi na leto, 
samo v letošnjem letu pa na Čreš
njevcu, Cerovcu, Hribu in Krvavč- 
jem Vrhu. A po Bukovčevih be
sedah, kljub temu da se dobro 
zavedajo, kako pomembno je, da 
iz pip priteče zdrava pitna voda, 
ne morejo vodovoda zgraditi 
vsem hkrati, saj njihova občina, ki 
ima 190 milijonov tolarjev dovo
ljene porabe na leto, ne more na
meniti za vodooskrbo 200 mili
jonov tolarjev. Zato pa je toliko 
pomembnejša pomoč države, ki 
tudi tokrat ni izostala. Vodovod, 
ki so ga odprli pred tednom dni, 
je veljal 55 milijonov tolarjev, de
nar zanj pa sta namenili tudi mini
strstvi za okolje in prostor in za 
ekonomske odnose in razvoj. 
Seveda ne gre prezreti prispevka

krajanov, saj je vsaka domačija 
prispevala material, delo in denar 
v vrednosti 150 do 250 tisočakov. 
Na Kalu je tako voda pritekla v 20 
hiš, zgradili pa so okrog tisoč 
metrov internega vodovoda, na 
Osojniku pa je dobilo vodo 26 
gospodinjstev, zgradili pa so 700

metrov internega vodovoda.
Rado Klančar, državni sekretar 

na ministrstvu za ekonomske 
odnose in razvoj, in Marko Slo
kar, državni sekretar na ministrst
vu za okolje in prostor, sta v svojih 
nagovorih poudarila pomen grad
nje belokranjskega regionalnega 
vodovoda. Slokar pa je pristavil, 
naj bi v prihodnje o ceni pitne 
vode odločali lastniki lokalnih 
vodovodnih naprav, ki so tudi 
najboljši upravljalci.

M. BEZEK-JAKŠE

• Svetniki so ob obravnavanju 
poročila menili, da tudi ostalo 
gradivo, ki ga je zbrala komisija, 
shrango. Vendar naj ne bi s tem 
znova odpirali bolečih ran. Sicer 
pa nas po mnepju enega od svet
nikov takšno poročilo, kot gaje z 
vso natančnostjo in skrbnostjo 
pripravil mag. Kramarič, lahko le 
združuje in ne razdvaja. Svetniki 
so predlagali, naj predsednik ko
misije dobi plačilo za opravljeno 
delo oz. vsaj za stroške, vendar se 
mu je mag. Kramarič odpovedal.

posameznih primerov ubojev.
Kot je v zaključni besedi dejal 

mag. Kramarič, si je komisija 
prizadevate posredovati čim več 
in čim natančnejše podatke, pri 
oceni pa jih je vodila objektivna 
presoja in so nastopali nepristran
sko. Pri raziskovalnem delu so 
uporabili literaturo ter prisluhni
li pripovedim prič. Po njegovem je 
poročilo slika dogajanj v določe
nem preteklem obdobju, v vseh 
grozotah druge svetovne vojne, ki 
je, kot vsaka vojna, razosebljala, 
razčlovečevala in bila civilizacij
sko zlo, ko pač “inter arma sine 
leges”, se pravi “med vojno zako
ni molče”, kar pa ni opravičilo za 
vse grozote na obeh vojskujočih se 
straneh. ,, „ ,

M. B.-J.

VRSCAJ RAZSTAVLJA 
V NOVI GORICI

šani povzetek vsega, kar je uspe
lo zbrati mag. Kramariču, je raz
deljeno na več poglavij. Tako go
vori o izven boja pobitih in na 
druge načine umorjenih domo
brancih in njihovih sodelavcih ter 
simpatizeijih; o izven boja pobitih 
in na druge načine pomorjenih 
partizanih ter aktivistih OF in 
drugih sodelavcih; o skupinskih 
pobojih Romov iz Kanižarice, 
pobitih nad Bistrico; o ljudeh, 
odpeljanih iz črnomaljskih zapo
rov in pobitih pri Suhorju nad 
Metliko; o v Črnomlju pobitih in 
zakopanih v skupinskem grobu v 
gozdu nad železniško postajo. 
Avtor gradiva navaja tudi nekaj

NOVA GORICA - Danes, 7. 
maja, bodo ob sedmih zvečer v pa
viljonu Poslovnega centra Hit odprli 
likovno razstavo skulptur akadem
skega kiparja Jožeta Vrščaja, ki živi 
in ustvarja v Črnomlju. Avtorja in 
njegovo delo, ki je nekaj posebne
ga v slovenskem kiparstvu, bo pred
stavila umetnostna zgodovinarka 
Nives Marvin.

NOVO IME ZA 
ROMSKO NASELJE
SEMIČ - Na predlog prebivalcev 

Coklovce in nekaterih drugih vasi v 
okolici romskega naselja pri Štirih 
rokah so na semiški občinski upravi 
pričeli s spremembo imen delov 
naselij Coklovca in Oskoršnica, kjer 
bivajo Romi. Izmed treh predlogov: 
Štiri roke, Sovinjek in Sovinek, so se 
svetniki odločili, da bo novo ime za 
romsko naselje, ki so mu določili 
tudi obseg, Sovinek.

*•
«1
•«

»I

Sfc*
VODOVOD NA OSOJNIKU - Semiški župan Janko Bukovec, državni 
sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Marko Slokar in Ivo Sepaher s 
Kala (na fotografiji) so bili med prvimi, ki so poskusili vodo iz vodovoda, 
ki bo odslej olajšal življenje tudi prebivalcem na 46 domačijah na Kalu in 
Osojniku. Kot so poudarili domačini, ima veliko zaslug za vodovod prav 
semiški župan, ki je obljubil, da bo v prihodnje vsako leto prišlo do zdrave 
pitne vode po nekaj vasi v občini. (Foto: M. B.-J.)

OSNOVNA ŠOLA METLIKA, p.o.
objavlja prosto delovno mesto

računovodje
POGOJI:
- najmanj srednješolska izobrazba ekonomske smeri
- vsaj 3 leta delovnih izkušenj
- znanje uporabe računalnika
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za 
nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s trimesečnim
poskusnim delom.
Ponudbe s kratkim življenjepisom in dokazili pošljite v 8 dneh po 
objavi na naslov:
OSNOVNA ŠOLA METLIKA, p.o., Šolska ulica 7, 8330 Metlika

Sprehod po Mei
PERIČICE JE SKUPINA ost fi 

nošolskih deklet, ki pod vodsU 
učiteljice Anice Pezdirc obuja! ^ 
mine na nekdanje opravilo - p<‘ . 
perila v Obrhu. Sestajanje žensk “Sc 
tem napornem delu je imeni Svi 
znameniti metliški fotograf M1'«] 
“tiskarna babjih čenč”. Periči« jjj 
nastopile na prireditvi ob meti® ^ 
mestnem prazniku, odpotoval* 
so tudi v Rogaško Šlatino na s« I10 
nje podobnih sl 
šolskih skupin.
nje podobnih slovenskih osn°*l,£ii 
" >lskih skupin. ta

METLIŠKI ŽUPAN BRAl* ^
MATKOVIČ se ni udeležil pr|
pohoda oziroma sprehoda <*L 
Metlike, kar je škoda. Prvič *> ^ 
ker bi se župan dodobra prezrač* Uje 
drugič zato, ker bi videl kaj tak' fe, 
česar ni moč opaziti iz avtom0; ^ 
Morda tudi grajsko obzidje, k1 
proti Obrhu in kliče po popra* * 
Meščani pa bi mu pokazali vetj1 h 
tudi kakšno ulico, ki je slabo j “te 
svetljena oziroma potrebuje pl« 
ali parkirni prostor. Župan f iju 
mudil čudovito priložnost prisl, 
niti ljudem, s katerimi se bolj rtv®' 
sreča, kajti njegova potovanj* Sv 
največkrat na relaciji Metli* s; 
Ljubljana. b

METLIČANI SO PREPRl1* 
NI, da so veliko na slabšem ec 
Črnomaljcev, odkar veljajo ** Zki 
cestnoprometni predpisi. Z*iQir 
dolžijo edini semafor. “ČrnoflV . 
ne morejo zapeljati v rumeni^ 
ker nimajo semaforja,” pravijo, ju 
pa to lahko velja vozniško dov* tvr 
nje.” Tisti, ki vsako zadevo s|ijj| 
menijo v številke, so izračunal* 
je lahko človek najmanj ob pla° Ig 
na poti iz Metlike do Crnomlj* 
ne upošteva vseh omejitev skozi^j 
selja.

[ Črnomaljski droŽ
TOČNOST - Ob četrtkih dA 

na črnomaljski občinski upraOfa 
15. ure. Toda zadnja seja občinslfc 
sveta se je pričela tega dne pt>\ 
15. uri. Je že res, da je točnost^ 
lastnost, a ker se navadno noA - 
seja ne začne točno, nekajmi<*Te 
zamuda svetnikov ni nikakršnajoi 
bost. A pretekli teden ni bilo **feti 
Tisti, ki so prišli nekaj minut peta, 
uri, so ostali pred zaklenjemi V"L, 
nimi vrati v občinsko poslopj?-!: ‘ 
jim je, ko so malodane že snel*jču 
ta s tečajev, uspelo priklicati sn*pit 
ko, da je odklenila vrata, jeJ*o 
opravičilo izdavila le: “A ja, saj ^

TABLA - Nekateri že dlje 
opozarjajo, da za krajinski parkjRl 
hinja ni najbolje, da nima upna'Mt 
ca. Kaj to pomeni v praksi, si 1*% 
lindie ovledaio v Malem Nel”*,.ljudje ogledajo v Malem NefjV 
kjer označevalna tabla za pan* L,
fotografiji) že skoraj dva mesecn! 
na pol droga. Vendar nekateri T0 
vedo, kdo bi, dokler za park n® M 
dejo upravljalca, moral urediti 
vo. Prišepnili so nam, da bi m' 
biti to črnomaljska občina

Semiške tropigL
VODA I - Ob otvoritvi vod\ ' 

da Kal-Osojnik je eden od tn'Tj* 
Osojničanov povedal, da se JjPb 
gradnji vodovoda oče jezil, češ pT0( 
potrebujejo vodovoda, saj imaj°|ug 
vsaki hiši po dva vodnjaka. Ve^L 
je nadobudnež pristavil, da je *li|0 
vesel, da imajo vodovod. A "V 
zato, ker so ga dobili prej kot ml’P 
druge vasi, ampak tudi zato, k°rr 
odslej tudi vina ne bo več z*1”! 
kovalo.

VODA II - Nekoliko drugaifii
mišljenja je bil državni sekre1 ,o; 
ministrstvu za ekonomske oTO. 
in razvoj Rado Klančar, kUj^ 
svojem govoru ob otvoritvi v0J|fo 
da izrazil upanje, da zaradi vod*'J? 
dem ne bo ostajalo vino v kleteh];1 
je bila njegova bojazen pojvP
odveč, se je pokazalo le nekaj,1]
nntl/oii nninaia lr !\ CA c t* j §K'nutkov pozneje, ko so semišk'jt 
pan, državna sekretarja Klan«1« 
Slokar ter Ivo Sepaher s KalaJn 
prvi poskusili vodo iz novega'"k 
voda. Bolj težko jim je namreč*« 
la po grlu, a tudi ko so povab jj 
Dini druue udeležence otvoribpipi druge udeležence otvoril' 
bilo nikakršne gneče. /

REŠITEV - Je pa zato h1},** 
Bukovec, ko jih je od občanoLJlt 
cer nič kriv, nič dolžan - sli*11cer nic Kriv, nic uoizan - ,,/v
račun novega cestnega zako*1.*^ 
jim, čeprav so obdani z vinograda 
dovoljuje več piti žlahtne MPJJi 
kolikor bi jim poželelo srce, in5 J' 
tivno našel način, kako bi se **jIS
nil očitkov. Na Praznovanju Pj^ii 
di na Krupi je zato CcrjančeS d 
turistične kmetije svetoval, Jjli 
nabavijo kar taksi, da bodo * L 
domov svoje Boste.



fone iz Kočevja
^Referendum tudi za 
*'! Nevsko reko - v krajev- 
pii 1 ^upnosti Kočevska Reka se 
ist ''so sprijaznili z odločitvijo dr- 
n* Svnih veljakov, ki krojijo podo
bi1 lokalne samouprave v Slove- 
151 l*i*> da ne morejo imeti svoje 
ale ^ine. Zato so sprožili ustavni 
srt !>or, in kot je slišati iz za zdaj še 
;0* ^uradnih virov, bo tudi Kočev
ci ^ Reka dobila možnost za iz- 

)r, ,e(H>o referenduma, na katerem 
ol ktiodo krajani odločali o ustano- 
tf '^samostojneobčine. Kot zatr- 

iS “jejo v Kočevski Reki pa, če bo 
|0I 'Referenduma tudi res prišlo, ta 
ki °'tat zagotovo ne bo propadel, 
ra*:o' se je enkrat že zgodilo!
ij( Neslavna pohvala -
jjjj ed prvomajskimi prazniki je 

kočevski vrtec delal, in čeprav je 
isPO na vratih obešeno opozorilo, 
rt« bodo sprejemali le predhodno 
[jjj ta varstvo prijavljene otroke - pa 

e to le otroke iz družin, v katerih 
tli Zaposlena oba zakonca! - je to 
m 'endarle vredno pohvale. Po 
Z« ,^njah iz časa iztekajočega se 
J golega leta so se namreč neka- 
[0 eri starši bali, da si bodo delavci 
), ^catudi tokrat privoščili “kolek- 

ivni dopust”, kot so si ga v zad- 
ai; 'i'b treh dneh lanskega leta!

\ Z H A | J»| "V : OEC I M mš\

mski zobotrebci
STABILNEJŠI TOK - V Rib- 

LjT‘Cl se bodo morali še nekaj časa 
^ ■ ovoljiti z električnim tokom,
,, T^šnega pač imajo. Investicija, 
Jij fero b' Ribnici zagotovili 
lS)fjbilnejši tok, namreč letos ni 

v državni proračun. Vendar 
it lj3; fe obljube ministrov kaj ve- 
oWo, na izgradnjo nove razdelil- 
11 k! transformatorske postaje ne 
isfodo čakali dolgo. Ob sprejemu 
pobegu državnega proračuna 
5r'namreč predstavniki ministrst- 

je J?Za gospodarske dejavnosti ob- 
gttbili, da se bodo zavzeli za 

'Prejšnji začetek investicije, ki 
v celoti vredna preko 600 mili- 

flQv tolarjev in bi jo moral izpe
ti Elektro Slovenije. Kočevski 
eR>ro, ki pokriva tudi ribniško 
'cino, temu seveda ne naspro- 
')e- Nenazadnje pobuda, da bi 
^nici zagotovili stabilnejši tok, 
"baja prav iz njihovih vrst!
[VEČ denarja za mre- 
, Domov - Kdaj se bo v Rib- 
* Pričela gradnja doma za os- 
•*«, še ni znano. Imajo pa po 
,ejemu letošnjega državnega 

."računa, v katerem so prvotno 
tedvidenih 400 milijonov za 

; i Čio domov za ostarele pove- 
av ?118 milijonov tolarjev, več 
|s ^nosti za skorajšnji začetek. 
rJ cato v Ribnici že pridno delajo 
rk j* km, da bodo od dodatnih 200 

j|j*>n°v tolarjev še letos pri- 
rlT“'li vsaj denar za ureditev 
|z> ^n*čne dokumentacije.

Jjjjbrcpoljski krompirčki)

iiJjA AVTOMOBIL OBČIN- 
'^bJ'1 GRB - Občinski svetnik 
)d> ane Jakič je dal pobudo, naj bi 
n« Občinski avtomobil nalepili 
.kanski grb in napis “Občina 
jjo^brepolje”. Dobrepoljci zdaj 
/el L^“ajo, če je to potrebno zaradi 
: s* i^bole ali zato, da se bo vede- 
bj«’ da se je pripeljal v vas občinski 

it ” a*‘ krajevni velmož, ki mu 
dj.J lreba izkazati primerno čast.

URADNO GLASILO - 
jfir jjbsilo Naš kraj ni uradno ob
el* du,*50 glasilo,” je na vprašanje 
din Clbskega svetnika Zvonimirja 
i to ^ovca odgovoril župan An- 

b11 Likopič. Odgovor je preprič- 
.v,Saj sov glasilu objavljeni tudi 

^*Pevki, ki marsikomu, tudi 
’ j inarjem”, niso vedno povšeči.

^Redili bodo center
E - Občinski svet je sprejel 

M^arugim tudi dopolnilo (amand- 
^ i. ' K občinskemu nmračunu za

ŽISS
ij^dn

čs! $3, po katerem bodo namenili 
i,!^ ^ 'OOO tolarjev za sofinanciranje 
' L 'bnientacije za ureditev centra 

k'1''1 Cesta. Za enak znesek so 
,v jj^bjšali postavko “Nabava kon- 
šjlJ^lbtjev za zbiranje odpadkov”, 

sedanje odlagališče komu- 
h'*1 odpadkov že polno.

fsMiAZBILI LUČ ‘ V vasici Seč’4Steie le 6 stalnih prebivalcev - 
■fif J* sta še dva vikenda in Fab- 
eviflCVa (endovital) - je do ne- 

svetila edina luč javne raz- 
h bjave. Pa so še to neznanci 
>li.

Naporno do državnega denarja
Poslanec Benjamin Henigman o svojem delu v Državnem zboru

RIBNICA - Državni posla
nec Benjamin Henigman je 
prejšnjo sredo na svoji prvi ti
skovni konferenci v Ribnici ko
mentiral pred nedavnim spreje
ti državni proračun, v katerem 
je, kot je poudaril, viden rezul
tat njegovega nekajletnega po
slanskega dela. Občine Ribni
ca, Kočevje, Osilnica in Loški 
potok bodo namreč letos dobile 
za različne investicije iz držav
nega proračuna skupno za bli
zu pol milijarde tolarjev, dobr
šen del tega je uspelo zagotovi
ti prav Henigmanu z vloženimi 
amandmaji.

“Glede na to, da smo vsi po
slanci z našega območja v opo
ziciji, sem z letošnjim proraču
nom zadovoljen, saj nam je 
predvsem za infrastrukturo us
pelo dobiti kar precej denarja,” 
je povedal Henigman. Državni 
proračun bo letos ugoden pred
vsem za ribniško občino, delo
ma tudi za Osilnico, manj pa za 
kočevsko občino in Loški Po
tok. Vendar je to, kot jrravi 
Henigman, razumljivo. “Če ho
češ, da se nekaj zgodi, so po
trebna približno tri leta, da se 
pripravi vsa dokumentacija in 
speljejo vsi potrebni postopki. 
Ves ta čas pa je potrebno tudi 
vztrajno lobiranje v parlamen
tu,” pojasnjuje Henigman. Zato 
tudi ni nezadovoljen, da je bil 
zavrnjen njegov predlog za ure
ditev križišča v Mali Hrovači pri 
Ribnici. Postavka je namreč 
prišla v proračun, in čeprav 
letos za to investicijo ne bodo 
dobili ničesar, je zato veliko več 
možnosti, da bodo denar zanjo 
dobili prihodnje leto.

Podobno je tudi z amandma
jem za 100 milijonov tolarjev za 
cesto Podplanina - Trava v 
občini Loški potok. “Čeprav 
zgleda odobreni milijon kot 
norčevanje, pa je kljub temu

pomembno, da je investicija 
ostala v proračunu,” pravi He
nigman. Tako bodo letos po 
dveh letih začeli urejati cesto 
Zlebič-Sodražica od Zapotoka 
preko Viniškega klanca do Gr
dina. Država bo zanjo nameni
la 100 milijonov tolarjev. Re-

Benjamin Henigman

konstruirali bodo tudi najslabši 
odsek Gorenjske ceste v Ribni
ci, za kar bo država namenila od 
35 do 40 milijonov tolarjev ter 
magistralno cesto od Ribnice 
do Dolenje vasi v višini 20 mili
jonov tolarjev. Za cesto Osilni
ca - Kočevska Reka bo na voljo 
le 10 od zahtevanih 100 mili
jonov tolarjev, v kočevski občini 
pa bodo popravili posamezne 
odseke na cestah: Petrina-Mir- 
toviči, Kočevska Reka-Boro- 
vec, Kočevje-Dolga vas in Li- 
vold-Kanižarica. Iz programa 
Zelena meja bo šlo za cesto 
Pungart-Črni Potok milijon to
larjev, Bezgarji-Bezgovica 63 
milijonov ter 40 milijonov za 
cesto v Mirtovičih.

M. LESKOVŠEK-SVETE

Razpis prinesel novo oceno potreb
Potrebe po stanovanjih so v Kočevju velike, a manjše, kot so v občini pričakovali - 

V prihodnjih dveh letih bodo razdelili najmanj 20 stanovanj

KOČEVJE - Kočevska občina je koncem januarja letos po več kot 
deset letih ponovno objavila razpis za oddajo stanovanj. Čeprav so zato 
pričakovali precejšnje število prosilcev tako za neprofitna kot social
na stanovanja, je bil kljub prispelim 140 vlogam odziv na razpis pod 
pričakovanji.

“Glede na povpraševanje po 
stanovanjih v preteklih letih je 
bila udeležba na letošnjem raz
pisu dokaj majhna,” pravi načelni
ca oddelka za gospodarstvo, turi
zem in gospodarske javne službe 
Nevenka Drobnič. Po dosedaj 
znanih podatkih je bilo namreč v 
Kočevju preko 200 prosilcev za 
stanovanja, na razpis pa se jih je 
prijavilo le 68 za neprofitna in 72 
za socialna stanovanja. “Vse vloge 
sojrrispele do 31. marca, ko seje 
iztekel razpisni rok, vendar pa 6 
prosilcev ne izpolnjuje razpisnih 
pogojev,” pojasnjuje Drobničeva. 
Pri pripravi prednostne liste za 
dodelitev stanovanj bodo zato 
upoštevali 65 prosilcev za nepro
fitna in 69 za socialna stanovanja. 
“Prednostni listi bosta veljali dve 
leti, v tem času pa nameravamo 
oddati najmanj 20 stanovanj, in 
sicer 10 socialnih in 10 neprofit
nih,” pravi Drobničeva.

Med prosilci za neprofitna 
stanovanja je 33 družin, med kate
rimi je 17 mladih družin, 16 pro-

NOVA IMENOVANJA
DOBREPOLJE - Na zadnji seji 

občinskega sveta Dobrepolja so 
sprejeli tudi nekatere sklepe o 
imenovanjih. V svet območne 
enote Zavoda za gozdovje Kočev
je so imenovali Antona Jakopiča, 
župana občine Dobrepolje. Dali 
so soglasje k imenovanju dr. Jane
za Merviča za direktorja javnega 
zdravstvenega zavoda Zdravstve
ni dom Grosuplje. Sprejeli pa so 
tudi sklep, da se za vršilko dolž
nosti direktorja javnega zavoda 
Knjižnice Grosuplje imenuje 
Marija Samec iz Grosuplja, ki bo 
opravljala to dolžnost, dokler 
občine Grosuplje, Ivančna Gori
ca in Dobrepolje ne bodo imeno
vale novega direktorja.

PRVI MAJ V RIBNICI
RIBNICA - Slabo vreme je 

onemogočilo večji obisk v na
ravi, tako da so v primerjavi s 
prejšnjimi leti številni Ribni
čani prvomajske praznike pre
živeli doma. Na predvečer 
praznika so po okoliških hribih 
zagoreli kresovi; bilo jih je več 
kot lani, pri sv. Ani sta gorela 
celo dva. Na sam praznik je 
ribniška godba na pihala “pre
budila” občane; godbeniki so 
obiskali tudi krajane v Dolenji 
vasi in Sodražici. q

LETOVANJE OTROK
DOBREPOLJE - Rdeči križ iz 

Grosuplja bo avgusta tudi za dobre
poljske šolarje in male šolarje orga
niziral desetdnevno letovanje na 
Debelem Rtiču. Prednost bodo ime
li zdravstveno in socialno ogroženi 
otroci. Rok za prijave otrok za leto
vanje bo potekel 15.

IGRA PRI SV GREGORJU - V nabito polni dvorani kulturnega doma 
pri Sv. Gregorju (občina Ribnica) so člani tamkajšnjega KUD-apo skoraj 
petnajstletni prekinitvi pripravili Zanikamo trojico, komedijo v štirih de
janjih. Tudi tokrat je imel “prste vmes" režiser in igralec Metod Jaklič, priza
devni kulturni delavec, ki več kot štiri desetletja poje v domačem zbom in 
igra na gledaliških deskah. V predstavi - igrali jo bodo tudi po drugih kra
jih - nastopa šestnajst amaterskih igralcev, med njimi poleg Jakliča tudi 
trojica starejših igralcev Jože in Franc Marolt ter Jože Škulj. (Foto: M. 
Glavonjič)

Obisk Kostelskega še vedno narašča
Vedno več povpraševanja po prenočiščih - Na kopališčih in šotoriščih potrebne sanitarije

KOSTEL - Na območju TUristično športnega društva Kostel pre
morejo le okoli 20 postelj za turiste, ki pa so bile do nedavnega bolj 
slabo zasedene. V zadnjem obdobju pa je vedno večje povpraševanje 
po prenočiščih, siy sije samo za prvomajske praznike zaželelo na tem 
območju bivati po dva do tri dni kar 35 veslačev iz samo dveh klubov.

Največje zanimanje za obisk ne akcije “Moja dežela lepa, ure-
Kostelskega je seveda poleti. 
Nekateri prebijejo tu svoj letni 
dopust tudi zaradi zdravstvenih 
težav, saj je znano, da poleti tem
peratura v zgornji Kolpski Dolini 
najmanj niha in je zato tu še 
posebno primerno za ljudi, ki ima
jo težave s srcem in živci. Med 
zanimivostmi Kostelskega velja 
omeniti grajski kompleks Kostel 
pa tudi mlin Grbac. Med narav
nimi zanimivosti si velja ogledati 
slap Nežica, nekatere kraške 
jame, na primer Kobilno jamo, 
gotovo pa tudi Kuželjsko steno.

V okviru vseslovenske turistič-

jena in čista” pa Tbristično društ-

KOSTEL IN ŽAGA 
TURISTIČNI OBMOČJI

KOSTEL - Turistična zveza 
Slovenija je pred kratkim razglasi
la turistične kraje v Sloveniji. To 
so tisti kraji, ki jih na leto obišče 
najmanj 5000 izletnikov. Na ob
močju Turističnega društva Kostel 
oziroma Krajevne skupnosti Ko
stel (bodoče občine?) sta taka 
kraja dva, in sicer_grajski kom
pleks Kostel in vas Žaga ob Kolpi 
pod Kostelom.

vo te dni ureja prostor za kampi
ranje pri Fari. Interes za kampi
ranje na tem območju je že deset
letja veliko, zadnja leta pa se je 
povpraševanje po prostorih za 
šotorenje in kampiranje še pove
čalo.

Domače turistično društvo se 
še posebno prizadeva, da bi ob
varovalo čisto reko Kolpo in njene 
pritoke. Zaradi tega bo potrebno 
predvsem ob Kolpi poskrbeti za 
stranišča in to ne le na prostorih 
za kampiranje in taborjenje, am
pak tudi na kopališčih. Pri turi
stičnem društvu so že ugotovili, da 
bi potrebovali štiri do šest prestav
ljivih kemičnih stranišč. Doslej si 
je društvo za razne prireditve 
sposojalo taka stranišča v Celju.

J. PRIMC

silcev, ki živijo v izvenzakonski 
skupnosti, 10 samskih prosilcev in 
4 samohranilci. Med družinami je 
18 družin z enim otrokom, 13 z 
dvema ter po ena s tremi in več 
kot tremi otroci. 27 prosilcev nima 
stanovanja in sedaj živijo pri 
starših, 20 prosilcev ima sklenje
na najemna razmerja z lastniki

Delovni praznik
Na večnamenskem domu 

ulili že drugo ploščo
STARI IN NOVI KOT - Prebi

valcem teh dveh vasi, ki ležita na 
visoki planoti tik hrvaške meje, se 
je le začela uresničevati želja, da 
bi prišli do večnamenskega pro
stora, ki bi služil gasilski desetini 
in vaščanom za razne priložnosti. 
Ta predel (sedaj v občini Loški Po
tok) je pred drugo vojno štel pre
ko 300 prebivalcev, a je bil v itali
janski ofenzivi leta 1942. do tal 
požgan, prebivalci pa razen red
kih izjem komfinirani na otoku 
Rabu.

V obeh naseljih živi sedaj še 
kakšnih 50 stalnih prebivalcev, 
oživita pa ob nedeljah in prazni
kih. Pred dobrima dvema letoma 
so dobili 10 km asfaltne ceste, 
obnovili so cerkev. Želeli pa bi 
imeti vsaj maloobmejni prehod, 
da bi nova cesta imela kakšno ve
ljavo, a prehod že nekaj let ostaja 
zgolj obljuba.

Domačin Toni Cimprič, ki je 
tudi predsednik sveta krajevne 
skupnosti Draga, nam je že pozi
mi zatrjeval, da bo prva plošča 
gotova vsaj do L maja, pa je sam 
sebe prekosil: 27. aprila so be
tonirali že drugo ploščo in bo dom 
v tem letu, če ne gotov, pa vsaj pod 
streho.

Na delovišču smo srečali pove
ljnika OGZ Janeza Ravnikarja, ki 
je s cisterno dovažal vodo, in ga 
seveda pobarali, kako bodo to 
gradnjo finančno izpeljali. “Žal,” 
pravi Ravnikar, “gasilci pomaga
mo bolj moralno.” Cimprič pa 
pravi, da je projekt občine Loški 
Potok, a so do te stopnje gradnje 
vse financirali ali kako drugače 
pomagali vaščani.

A. KOSMERL

V Dobrepolju 
so zavrnili 

višjo števnino
Obvezna zamenjava števcev 

na lastne stroške
DOBREPOLJE - Na nedavni 

seji občinskega sveta so zavrnili 
predlog o določitvi števnine, se 
pravi prispevka za obvezno za
menjavo števcev.

Zdaj plačujejo uporabniki štev
nino vsak mesec hkrati s porab
ljeno vodo. Znaša 72,8 tolarja za 
gospodinjski priključek in 208,6 
tolarja za gospodarski priključek. 
Po novem predlogu naj bi gospo
dinjstva plačevala na mesec 
139,10 tolarja za priključek, gos
podarstvo pa 712,80 tolarja. Se
danja višina števnine je že od leta 
1994 nespremenjena in po zatrje
vanju upravljalen vodovoda Jav
nega komunalnega podjetja Gro
suplje že nekaj let ne zadošča za 
kritje stroškov menjave števcev.

Med razpravo se je izoblikoval 
predlog, naj bi gospodinjstva in 
gospodarstvo z vodovodnim pri
ključkom premera cevi do profila 
50 mm plačevala enako mesečno 
ceno števnine, in sicer 132,60 to
larja, gospodarstvo z nad 50-mili- 
metrskim priključkom pa 1495,60 
tolarja. Slednjih primerov je le 
okoli 20 in večina teh je v lasti 
Javnega komunalnega podjetja 
Grosuplje.

Vsi predlogi pa so bili zavrnje
ni in je bilo sklenjeno, naj vsak 
uporabnik sam plača zamenjavo 
števcev. To pa pomeni za gospodi
njstva enkraten strošek v višini 
okoli 10.000 do 12.000 tolarjev.

J. P.

stanovanj, 16 je v občinskih stano
vanjih, 2 prosilca pa živita pri so
rodnikih. 7 prosilcev je upokojen
cev, sicer pa je povprečna starost 
vseh prosilcev za neprofitna sta
novanja 33 let.

Nekaj višja, in sicer 39 let, je 
povprečna starost prosilcev za 
socialna stanovanja. Prijavilo se je 
38 družin, med katerimi je 9 rom
skih, 2 prosilca, ki živita v izven
zakonski skupnosti, 13 samskih 
prosilcev in 16 samohranilcev. 21 
je mladih družin, 2 prosilca pa sta 
upokojena. Med družinami je 9 
družin z enim otrokom, 17 z dve
ma, 2 s tremi, 3 s štirimi ter ena 
družina s sedmimi otroci; 4 zakon
ci pa so brez otrok. V 21 družinah, 
ki so se prijavile na razpis, je 
zaposlen le en zakonec, 2 prosil
ca sta brez dohodkov, 18 prosilcev 
pa prejema denarni dodatek. Brez 
stanovanja je en prosilec, 16 jih 
živi pri starših, 31 v najemnih 
stanovanjih, 14 v občinskih in 7 
prosilcev pri sorodnikih.

M. LESKOVŠEK-SVETE

NOV FOTO STUDIO IN 
GALERIJA V RIBNICI

RIBNICA - Jutri, v petek, 
ob 13. uri bodo v Ribnici 
odprli sodobne prostore Stu
dia foto Toni in razstavno 
prodajno galerijo. Ob odprt
ju bodo pripravili kulturni 
program, v katerem bodo 
nastopili malčki iz vrtca Rib
nica, učenci OŠ in glasbene 
šole Ribnica, ribniška godba 
na pihala in PZ Lončar iz 
Dolenje vasi. V galeriji bodo 
odprli razstavo akademske
ga slikarja Sama Kovača, na 
ogled pa bodo tudi dela umet
nikov ročne obrti. V soboto 
se bosta z diapozitvi pred
stavila Ljubo Mlakar in Sta
ne Lavrič.

M. G.

Pol stoletja pojejo
Za jubilej zgoščenka 

Zagoriških fantov 
“Ko zbrani gremo 

vsi skoz’ vas”
DOBREPOLJE - Pevski 

zbor Zagoriški fantje, ki ga 
vodi Ivan Kralj, je 25. aprila 
v Jakličevem domu na Vidmu 
svečano proslavil, kot se 
spodobi za pevsko skupino, 
ki je dobitnica evropske na
grade za ohranjanje ljudske 
umetnosti. Za jubilej so izdali 
zgoščenko “Ko zbrani gremo 
vsi skoz’ vas”, na kateri so 
pesmi in pripovedi, ki sodijo 
v izvirno ljudsko izročilo 
Dobrepolja.

Posebnost Zagoriških fan
tov je, da pojejo troglasno. 
Pred 50 leti so začeli prepe
vati kot fantje na vasi. Od 
takrat pojeta v zboru pevo
vodja Ivan Kralj in Štane 
Škulj starejši. Za jubilejni 
koncert so pripravili izbor 
ljudskih pesmi, izmed katerih 
jih je nekaj po ljudskem izro
čilu priredil Ivan Kralj. Nekaj 
pesmi so zapeli tudi skupaj s 
pevkami iz Zagorice. Gostje 
koncerta pa so bili tamburaši 
iz Sodevcev pri Starem trgu 
ob Kolpi, harmonikar Jože 
Vergo in ljudska pevka, pri
povedovalka in zbirateljica 
narodnega blaga Ančka La
zar, ki ima veliko zaslug za 
delovanje te skupine.

Vzgojiteljici v vrtcu v 
Kompoljah sta v sodelovanju 
z učiteljicami in Ančko Lazar 
pripravili z malčki iz vrtca in 
šolarji prijetno dopolnitev 
programa. Kompoljska šola 
je znana po tem, da tam že 
vrsto let učiteljice in vzgoji
teljice prenašajo na mladi 
rod ljudsko izročilo. Med 
gosti velja omeniti vsaj Lojze
ta Peterleta, ki je poslušalce 
prijetno presenetil z igra
njem na orglice.

M. STEKLASA
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V Mokronogu 
zmanjkalo 
kalne vode

Novo črpališče v Ribjeku
MOKRONOG - Ob kon

cu aprila so v navzočnosti tre
banjskega župana Alojzija 
Metelka predali namenu no
vo vodovodno črpališče v 
Ribjeku in s tem zagotovili 
nov, zadosten vir neoporečne 
vode za območje Mokro
noga. Stroške gradnje črpali
šča s tlačnim cevovodom, ki 
presegajo 27 milijonov tolar
jev, je plačala občina Trebnje, 
in sicer 12 milijonov iz prora
čuna, ostalo pa z denarjem, 
namenjenim amortizaciji vo
dovodov v trebanjski občini.

Vodovodno zajetje v Rib
jeku so začeli graditi leta 
1995, ko so tam naredili 123 
m globoko vrtino, iz katere 
doteka 11 litrov vode v se
kundi.

Mokronoški vodovodni 
sistem, ki se, kot rečeno, za
čenja v Ribjeku, obsega 
skupno preko 37 km cevovo
da in z njim bodo lahko doba-

• Na pretekle nezavidljive 
vodne razmere je opozoril 
tudi trebanjski župan Alojzij 
Metelko. Taje v Mokronogu 
v govoru ob otvoritvi vodovo
da povedal, da so mu na za
četku mandata prinesli iz 
Mokronoga kalno vodo in 
mu rekli, da v kraju dobiva
jo tako iz vodovoda. Zato je 
štel gradnjo mokronoškega 
vodovoda za eno pomemb
nejših nalog.

vili 71.000 kub. m vode gos
podinjstvom ter 8.000 kub. m 
vode industriji in drugim po
rabnikom.

Območje Mokronoga so 
začeli organizirano oskrbo
vati z vodo leta 1964, vodo
vodni sistem pa so začeli te
meljiteje obnavljati šele v 
začetku 90 let. Pred tem so 
sicer sprejeli nekatere ukre
pe za varovanje vodnih virov.

Kljub posodabljanju vodo
voda so z analizami pogosto 
ugotavljali, da je voda na 
mokronoškem območju po
gosto oporečna.

L. M.

Bo v Litiji zgrajena 
še četrta črpalka?

Razburjenje ljudi
LITIJA - V industrijski coni ob 

Ljubljanski cesti je med drugim 
predvidena tudi gradnja bencin
skega servisa v neposredni bližini
že obstoječe Petrolove črpalke, 
četrte po vrsti v mestu Litija,
medtem ko na primer ob Zasav
ski cesti v litijski občini ali v 
Šmartnem ni nobene. Načelnik 
oddelka za gospodarsko infrast
rukturo je povedal, da je lansko 
jesen prispela prva vloga izdelane 
lokacijske dokumentacije za grad
njo bencinskega servisa, ki naj bi
ga gradilo madžarsko podjetje 
Mol Benz iz Lendave, vendar je
bila ta zavrnjena.

Med litijske svetnike je na seji
največ nezadovoljstva povzročil 
predstavnik investitorja, ko je
povedal, da je 20 tisoč od zahte
vanih 50 tisoč nemških n5 nemških mark eko
loške rente s strani mestne občine 
nakazal na žiro račun Občine Liti
ja. To je najbolj razburilo svetni
ka Martina Brileja, nekdanjega 
okoljevarstvenika. Ne glede na 
pripombe so svetniki črpalki s 
sprejemom programa dali zeleno 
luč, preden pa bo stala, bo v Litiji 
dvigovala še veliko prahu. Prvi so 
se odzvali v KUD “Zgaga”, ki so 
že naslednji dan po mestu razobe
sili plakate z napisi: “Ustavite 
neumnosti! Pozivamo k čimprejš
njemu odprtju bordela Čikago!”. 
Cikago je bil litijski predvojni 
hotel. Kaj to pomeni, si lahko
vsak razlaga po svoje.

K. ŠUŠTERŠIČ

PREUREJENA
MOKRONOŠKA

KNJIŽNICA

PETELIN NA 
MOKRONOŠKEM ODRU

Krajani Podsmreke nezadovoljni
Zaradi prometa iz peskokopa nasprotujejo gradnji krajevne ceste, ki je predvidena po projektih 

AC Višnja Gora-Bič - Katera je rešitev z manj hrupa? - Obljubljenega sestanka še ne

PODSMREKA - “Prosimo, da pri izgradnji avtoceste (AC) Višnja 
Gora-Bič prisluhnete tudi utemeljitvam krajanov Podsmreke, ki ima
mo svoje oblikovalske, prometne, okoljevarstvene in ekonomske poglede 
na projekt. V tem kraju in z obremenitvijo ceste bomo živeli mi in naši 
nasledniki,” so v pismu občinskemu odboru Občine Ivančna Gorica, 
ki spremlja izgradnjo omenjene AC, pisali prizadeti krajani, ko so iz
vedeli, da je ta zavrnil vse njihove pritožbe glede prestavitve krajevne 
ceste za vas Podsmreka, ter le rešitev projektanta označil za strokovno 
in tehnično utemeljeno.

Podsmrečani zahtevajo, da se 
cesta, ki povezuje nadvoz s pe
skokopom, postavi ob AC in ne da 
poteka bližje hiše prizadetega, kot 
je predvideno v lokacijskem načr
tu. Zato nočejo pristati na DARS
OV način gradnje podjetja GOB, 
d.o.o., iz Dragomera pri Brezovi
ci, ki pa je po mnenju odbora 
tehnično najboljši. Odbor se»je 
spraševal, ali ne bi predlagana 
rešitev Podsmrečanov povzročila 
še večji hrup tovornih vozil kot 
rešitev DARS -a, ker bi vozila 
morala voziti po cesti, ki bi močno

odstopala od normalne smeri, kar 
ima za posledico pospeševanje.

Cesta pa bi potekala tudi v dveh 
vzdolžnih naklonih, in sicer en
krat v padcu in enkrat v vzponu, 
kar bi zopet povzročalo povečanje 
hrupa. Druga stran razlaga dru
gače. “Mislimo, daje potrebno le 
malo razumevanja in dobre volje 
s strani odbora in občine, kajti 
take ceste se ne gradijo vsako 
desetletje in nikjer, vsaj v razvitem 
svetu, takega prometa ne pribli
žujejo hišam, če so druge možno-

Velika pozornost izobraževanju
Z občnega zbora Gasilske zveze Trebnje

TREBNJE - S prijetnim uvo- 
Ragelj

MOKRONOG - V Mokronogu 
so pred časom odprli ob navzočnosti 
trebanjskega župana Alojzija Me
telka v preurejenih prostorih kra
jevne skupnosti obnovljeno knjiž
nico. Anton Maver, predsednik sve
ta KS Mokronog, je ob otvoritvi 
izrazil zadovoljstvo, da preurejena 
knjižnica odpira vrata obiskovalcem 
prav na svetovni dan knjige.

dom trebanjskih Ragelj in učen
cev osnovne šole Mirna se je v 
soboto začel občni zbor gasilske 
zveze Trebnje. Udeležili so se ga 
delegati 27 društev zveze, člani 
predsedstva in poveljstva, član 
predsedstva GZS Vili Tomat, 
predstavniki sosednjih gasilskih 
zvez, predstavniki pobratene Va- 
trogasne zajednice grada Velika 
Gorica, predstavnik zavarovalnice 
Triglav m gosti.

Anton Strah, predsednik GZ 
Trebnje, je predstavil delo zveze v 
preteklem letu in pri tem omenil 
organizacijo tekmovanja, udelež
bo na regijskem tekmovanju, 
izobraževanje v okviru zveze in v 
izobraževalnem središču na Igu,

MOKRONOG - V kulturnem 
domu v Mokronogu bo v soboto ob 
20. uri na sporedu srednjeveška far
sa Frana Žižka Jezični dohtar Pete
lin. Gostovala bo gledališka skupi
na iz Grobelj.

PEVCI OB PEVCIH - V Sevnici je bilo v župnijski cerkvi pred nedavnim 
9. srečanje ljudskih pevcev, kjer je nastala tudi tale fotografija. Prireditev 
je pripravil sevniški odbor za ljudske prireditve ob strokovnem svetovanju 
Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU. (Foto: L. M.)

NA DNEVIH 
SLOVENSKEGA 

IZOBRAŽEVANJA
V predmetniku za osnovne 

šole so zelo pomankljivo pred
stavljene nekatere vsebine, 
predvsem duševno zdravje, 
odvisnosti, občutki, samopo
doba... V okviru gibanja Zdra
vih šol smo se učitelji na semi
narjih usposobili za izvajanje 
delavnic na to temo. Pripravili 
smo več preventivnih progra
mov. Na naši šoli izvajamo de
lavnice: izboljševanje čustve
nega in duševnega zdravja, 
preventiva odvisnosti, alkohol 
in alkoholizem. Delo poteka v
parih in skupinah, sledi poro
čanje, izdelovanje plakatov,
razgovori in igre vlog. V teh 
programih želimo dati učen-% 
cem osnovne informacije o 
odvisnostih, jih pripraviti na 
nov način razmišljanja o dušev- 

i zdravju, drugačnem izko
riščanju prostega časa, utrju
jemo vezi med učenci in učitelji-------------------------- ?£j_itd. Te programe smo pret 
stavili na Dnevih slovenskega 
izobraževanja marca v Ljub
ljani. . .

MARIJA KOVAČIČ 
OŠ Tlebnje

nabavo in vzdrževanje opreme in 
vozil, delovanje mladinskih ko
misij v prostovoljnih gasilskih 
društvih in delovanje zvezne ko
misije za ženske-gasilke. Na zbo
ru so izvolili za pet let Antona 
Straha za predsednika GZ Treb
nje in Janeza Breganta za povelj
nika ter 7-člansko poveljstvo, 
člane nadzornega odbora in čast
nega razsodišča. Občni zbor je 
potrdil široko zastavljeni letošnji 
delovni načrt, v katerem najbolj 
izpostavljajo izobraževanje, ob 
tem pa dajejo poudarek tudi na
bavi in pomoči pri nakupu gasil
ske opreme in vozil.

Občni zbor je sklenil novoizvo
ljeni predsednik Strah z obljubo, 
da se bodo skupaj s člani organov 
zveze trudili za čim uspešnejše 
uresničevanje načrta. To bo mog
oče doseči s tesnim medsebojnim 
sodelovanjem, s podporo župana, 
svetnikov in občanov. Tako sode
lovanje je bilo že doslej, za kar se 
e Strah vsem zahvalil.

M. F.

Sevnica: Lani gospodarski vzpon
Prihodki in dobički na delavca ter plače majhne, sicer pa vse kaže na rast sevniškega 

gospodarstva - Več dobička, manj izgube, manj blokad žiro računov

SEVNICA - V 157 sevniških gospodarskih družbah, ki so oddale 
obrazce Agenciji za plačilni promet, je povprečno zaposlenih 23 
delavce^ kar je celo 3,4-krat več kot v brežiški in dvakrat več kot v krški 
občini. Številke so posledica nekaj večjih družb, ki se ukvarjigo z de
lovno zelo intenzivno dejavnostjo. Zaradi slabega položaja teh dejav
nosti je bila povprečna plača zelo majhna, komaj slabih 94.000 tolar
jev, ali kar za 27 odst. inaiuša od slovenskega povprečja (129 tisočakov).

čujejo bistveno počasneje kot se 
povprečno v državi. Občina ust
vari 26 odst. vsega regijskega izvo
za, od tega večino tri družbe: Lis
ca, Jutranjka in Tanin.

Gospodarstvo v občini je poslo
valo pozitivno, vendar so prihod
ki na delavca majhni. Čisti dobi
ček na delavca seje v lanskem letu 
povečal kar za 80 odstotkov, a je 
bil še vedno več kot za polovico 
manjši od povprečnega v državi. 
Največ dobička sta ustvarili dve 
večji družbi. Vzpodbudno pa je, 
da je tudi izguba na delavca manj
ša kot v državi, in sicer kar za 71 
odst.; gospodarske družbe pa so

imele v lanskem letu tudi za tretji
no manj izgube. Število blokiranih 
računpv se je lani zmanjšalo, v 
blokiranih podjetjih je manj zapo
slenih in skoraj za polovico so 
manjši tudi zneski blokacij.

Sevniško gospodarstvo je iz
vozno usmerjeno, saj so prihodki 
od izvoza v vseh prihodkih kar za 
13 odst. večji kot v državi, res pa 
je da se prihodki od izvoza pove-

Izstopa predelovalna dejavnost, 
ki ustvari 84 odst. vseh prihodkov. 
Čeprav je lansko leto sevniško 
gospodarstvo pozitivno vplivalo 
na posavsko povprečje, pa je za 
regijo zaostajalo po rasti stalnih 
sredstev in v okviru njih tudi 
opredmetenih osnovnih sredstev. 
Kljub temu da so sevniški kazalci 
gospodarjenja pozitivni, pa je nji
hov delež v regiji tako majhen, da 
niso mogli obrniti navzgor nobe
nega regijskega kazalca.

B. D. G.

Hvaležna sosedom
Rojena je bila 26. novem

bra 1910 na veliki Drčarjevi
kmetiji na Brezovšci pri Mir
ni v družini sedmih otrok.
Čeprav je bilo doma veliko 
dela, je hodila pomagat tudi
po vaseh. Življenje na kmetih 
[e bilo včasih zelo lepo: ob 
večerih so se čeprav utrujeni
zbirali ob ličkanju koruze,V1predice so predle volno, s 
cepci so mladiti žito, ampak 
bili so povezani med seboj in 
so si radi pomagali.

Jožefa se je zaposlila kot 
čistilka v lekarni Grčar v 
Mokronogu. Poročila se je z 
Ignacijem Urbančičem iz 
Sevnice pri Mirni in imela sta 
tri otroke. Doma je ostal sin. 
Leta 1972 je Jožefa morala 
na operacijo kolka in potem 
ne bi smela več opravljati 
težkih del. “Toda kaj sem 
hotela, morala sem nositi 
delavcem hrano ob raznih
delih!” pravi. Tildi možje bil 
bolehen in je leta 1974 umrl, 
leta 1991 pa še sin. Sama je 
bila še na nekaj težkih opera
cijah in je vesela, da je imela

dobre sosede. Predvsem je 
hvaležna Štefki Gregorčič, ki 
je skrbela za prevoz k zdrav
niku, za nabavo hrane, uredi
la ji je varstveni dodatek itd.

R. MAJER

sti,” so še zapisali prizadeti krajani 
ter pristojne povabili na sestanek 
v Podsmreko.

Kot so povedali na ivanški 
občini, do srečanja prizadetih kra
janov z odgovornimi ljudmi z 
DARS-a še ni prišlo, čeprav je bil 
to tudi sklep občinskega sveta na 
zadnji seji. Tone Jereb je povedal, 
daje Občinski odbor za izgradnjo 
AČ želje oz. zahteve krajanov 
poslal na DARS, vendar odgovo
ra še ni. K razjasnitvi pravilnosti 
obeh predlaganih rešitev pa bo 
verjetno pripomogla tudi razisko
valna študija o hrupnosti, ki jo 
povzročajo traktorji in tovornjaki, 
ki obiskujejo Peskokop Podsmre-
kci

L. MURN

Plače na mizo!
Svetnike SKD silno zanimajo 

oz. motijo plače vodilnih v 
Komunali

TREBNJE - Če bi njegovi 
kolegi sprejeli predlog občin
skega svetnika Franca Smoliča 
(SKD), bi poslovanje trebanj
ske Komunale pregledala ne
odvisna revizijska institucija, 
kajti Smolič je prepričan, da se 
tam dogajajo števiine nepravil
nosti, ne le pri izplačevanju 
(pre)visokih plač, ampak še 
kakšen “kriminal”... Svetnik 
Anton Strah (SLS) je opozoril, 
da bi taka revizija stala naj
manj 20.000 mark, svetnik 
Franc Jevnikar (LDS) pa, da 
ne bi smeli uporabljati tako 
težke besede, saj Komunala le 
ni tako “sračje gnezdo” in naj 
ima direktor plačo kot v pri
merljivih podjetjih. Trebanjski 
občinski svet je sklenil, naj gre 
v Komunalo in CIK Trebnje 
občinski nadzorni odbor in 
preveri poslovanje oz. more
bitne nepravilnosti. Z direktor
jem Javnega podjetja Komu
nala je potrebno skleniti po
godbo o zaposlitvi in skladno s 
statutom Komunale imenovati 
njegov nadzorni odbor. Župan 
Lojze Metelko je opozoril, da 
ne morejo dati podatkov o 
plačah v Komunali na mizo, 
kot so zahtevali svetniki SKD, 
ker morajo spoštovati zakon o 
varstvu osebnih podatkov.

P. P.

• Kaj je kapitalizem ? Vse sranje, 
ki ga imamo danes. (R. Polič- 
Rac)

OD VESELE GORE DO 
ZAPLAZA

ŠENTRUPERT - V nedeljo, 10.
maja, bosta KD Šentrupert in Čatež 
pripravila 3. pohod Od Vesele gore 
do Zaplaza. Pohodniki bodo odšli 
na pot z Vesele gore ob 10 uri. Na 
Zaplazu bo ob 14. uri maša in potem 
veselica na vaškem trgu. kjer bo ig
ral ansambel Akord. Udeleženci 
pohoda se bodo nazaj lahko odpel
jali z avtobusom. Za prijave in infor
macije glede pohoda je na voljo 
telefonska številka (068) 48-357.

GASILSKA
PRIZNANJA

TREBNJE - Na nedavnem 
občnem zboru gasilske zveze 
Trebnje so za uspešno medse
bojno sodelovanje in pomoč 
pri krepitvi požarne varnosti 
podelili priznanja osnovnim 
šolam Veliki Gaber, Mirna, 
Mokronog in Šentrupert. Za 
uspešno mentorstvo mladini je 
Zvonko Muhič iz PGD Štaten- 
berk prejel gasilsko plaketo. 
Odlikovanje GZ Ttebnje III. 
stopnje so prejeli OŠ Trebnje, 
občinski štab za civilno zaščito 
Trebnje in Anton Bajc, dose
danji poveljnik GZ Trebnje. 
Odlikovanje II. stopnje so 
izročili Božu Pungartniku iz 
PGD Trebnje in Antonu Stra
hu. Na občnem zboru so za 
delegate 13. kongresa GZS v 
Sežani 30. in 31. maja izvolili 
Janeza Breganta, Alojza Dra
gana in Mojco Femec.

Krjavljeve iskrisi
UKINITEV VLAKOV TUl 

DRUGAČE - Ob napovedi Sl 
venskih železnic, da bodo s J 
majem, ko bo začel veljati » 
vozni red, ukinili tretjino vlak1 
proti Dolenjski in Beli krajini 
v teh koncih kar završalo. Kolik 
ljudi bi tedensko ostalo brez j! 
nega prevoza! Tudi na zadnji* 
ivanškega sveta so se dotaknili 
teme in svetnik Pavel Groznik 
Višnje Gore je spomnil župan 
da se bo z ostalimi župani jul1 
od Ljubljane pogajal v prid 9
lenjcev. Kaj pomeni v prid Iv* j.
čanom, ki dnevno nemalo č* 
preživijo pred železniškimi!1 
pornicami, ko želijo v občini 
središče ali iz njega, pa ni & st 
jasno. Mnogim enostavno pr£l tc 
pi in ti bi si morda celo želeli,1 gi 
bi se število vlakov proti Dole* K
ski in nazaj zmanjšalo.

ZAKLENJENA ČAKALN
CA - Če se kdo veseli toplega vi 
mena, potem to gotovo velja1 
potnike, ki vstopajo na vlak' 
ivanški železniški postaji. I*1 J-
pozimi, ko letos stopinje nisoti
ravno visoko nad ničlo, se je ne
malokrat zgodilo, daje čakalni* 
ki je tudi sicer zelo majhna,” 
klenjena. Odklenejo jo šele m 
minut pred prihodom vlaka. J 
tudi, da so stranišča zaklenjena'
je treba prositi za ključ, kar - j- 
gotovo prispeva k večji čistjk 
sanitarij, toda ko se č'oV'Te,J 
mudi... Nemalokdo pa ima 
bleme tudi, ko prvič pride kut, 
karto na železniško postajo, 
sploh ne mor? priti do blagajn^ 
kajti vstop je le s sprednje strat 
z zadnje, kjer je še avtobus^ 
postaja, pa vrat do tja ni in ni^

Trebanjske žveri}^
OB NEKAJ TOČK - TrebaC 

ski županje verjetno izgubil n«%( 
točk priljubljenosti med doMkli 
no dobrimi vinogradniki s trdilo 
njskega območja, še zlasti m(op 
zapriseženimi častilci vse MN 
spoštovanega cvička. Ob otvofljjtt 
vodovoda pri Mokronogu je 
zdravil z vodo.

SPOMINI NA PRIHO^ 
NOST - Trebanjski delavci!" 
sprašujejo, zakaj je sindikat JL 
pisal na svoj prvomajski pla*jVe{ 
parolo Spomini na lepšo prih^vt 
nost. Zdi se jim namreč, da sefl0|

ejo spomniti prihodno*]. 
ampak le preteklosti. No, nej^T* 
nosti bo takoj konec, če bo za?£l
sano, da so tudi v trebanjski pt 
teklosti mnogi govorili o neki^L
lepi prihodnosti. In sindikate1 
parola lahko pomeni, da delR| 
cem danes preostane edinolsV 
to, da se spominjajo teh Lfjltif 
besed o neki zelo lepi prihod1™, 
sti. Kajti tistih napovedanih z'3ljHa 
prihodnjih časov Trebanjc'jjiel 
niso doživeli. Če jih bodo, to"fc 
bolje. Takrat ne bodo več po|l?’r; 
bovali delavskega 1. maja; zdajrj 
še, saj je bilo na Debencu letos J) 
praznovanju več ljudi kot lani-Cl

ŠE ENKRAT -"Stane Peče^
je odžagal še eno izmed vej, 
katerih bi se mogoče dokopa' 
nebes, saj je ob vsem pisanja 
kulturnem delovanju prevze'w 
urejenje časopisa MokronajzajPti

Sevniški paberki'
ŽUPANI - Sevničane v Z' 

njem času radi kličejo razisko' 
ci javnega mnenja. Te zanima, 
domačini mislijo o svojih sok1 
janih, ki bi radi postali župan' 
letošnjih volitvah. Ne vese, kal 
bo zgodilo, če bodo razisko^, 1
objavili raziskave javnega
nja: ali bodo posamezni župan’ I' 
kandidati dobili prednost pjj 
drugimi ali pa izgubili še ti’ 
malo možnosti za zmago, kjl 
mogoče imajo zdaj, tako rekoč * 
začetku volilne tekme. Vseka*; , 
Sevničani upajo, da bodo iz pm p, 
volilne gonje županskih kandr ^ 
tov izvedeli kaj več o nekatfj M 
skrivnostnih sevniških dogajanj j, 
v bližnji preteklosti. Glava1 Vj 
županskih kandidatov se je n^ jt 
reč doslej že proslavila s čim, * h 
bi verjetno najraje pozabila- Jp 

MARLJIVI - Sevničane štjnl
jo celo na Kranjskem za prll,'.li| 

ivi in", ?delavce. Da so tako marljivi in j,- 
trajni, da se ne ozirajo ne n. Jv 
ne na uro dneva, so dokazali*® 
domačini, ki so pred nedaV^
rušili neko hišo v mestu. Po’

i zidovju so neutrudno ra2J ^ 
jali celo ob tako poznih večer^ 
urah, ko so njihovi someščan1, 
zidovi svojih hiš hoteli že sp®1''



Ulke novice

POTRES SILI K 
RAZMIŠLJANJU
KRŠKO - Nedavni močni 

il Potres, ki je najbolj preizadel 
j« gornje Posočje, je dal misliti 

tudi ljudem v Posavju. Ne le 
zato, ker so se tudi njim 
zamajala tla pod nogami, pač 
Pa zato, ker je znano, da je 
Prav krško-brežiško območje 
Poleg gorenjsko-ljubljanske- 
ga in idrijskega po potresnem 
delovanju v ospredju. Zato 
50 v občini Krško začeli res- 
uo razmišljati o protipotres
ni zaščiti najbolj ogroženih 

® starih in pomembnih objek- 
e tov, na primer stare občine, 

gradu Leskovec in drugih. 
Kot pravi Franc Černelič, 
načelnik oddelka za gospo- 

M darske dejavnosti v občini 
" Krško, bodo poskušali v obči

ni narediti vsaj ocene ogrože- 
tl nosti in možnosti zavarova

nja, še pomembnejše pa bo 
laganje v stanovanjski fond.

lovo v Brežicah
;ii pozabili na AVTOMO
BILISTE - Novi prometni zakon 
etje zadnje čase zagotovo glavna 
pcjna pogovorov v službah, loka- 
or*" 'n doma. Starejše voznike je 
i, K*h, da bodo spet postali začet- 
‘jicfi, ti pa listajo po koledarjih in 
razpisujejo datum, po katerem si 
jjj-ndo lahko privoščili vsaj kakšno 
1i.fv°> saj je znano, da voda še za 
ijndje ni dobra. Svet za preventi- 

K? m vzgojo v cestnem prometu 
IrZuiicje času primerno poskrbel, 

kzrdo s prometnimi zagata- 
i3L predpisi dodobra seznanili 

naši najmlajši, ki še gulijo 
^iske klopi in o volanu v rokah 
;'e sanjarijo. Na jutrišnje občin- 
‘° tekmovanje na temo “Kaj veš 
Prometu?” se začuda nista pri- 
dli osnovni šoli iz Globokega in 

, Zeljskega. Med neprijavljenimi 
“ t* sicer tudi gimnazija in srednja 

l^onomska šola, a njiju vsaj ra- 
O jttnemo. Sestavni del tekmova
li Ua je namreč vožnja s kolesom 
t itj/Z- s kolesom z motorjem, sred- 

Pa se (danes K P°uku v vse 
htVem številu vozijo z osebnimi 
ji. m°bili- Prireditelj akcije je na 
VPozabil.
°VVse je relativno - mo-
6 hrasti so padli, življenje gre 
zV^Prej, bi lahko rekli danes, me- 
pv0 dni po dogodku, ki je vzburil 
z^žiško javnost. Po večkratnem 
aljMušanju in branju obtožb in 
e]CfVorov se postavlja vprašanje, 
leC^i je posek preživela lipa, ki 
epHivsamem križišču ceste proti 
jj^ukriškemu gradu. Ta ni niti 
'|aC!ava’ n't* lepa, niti košata, saj ji

i i. -jajka večina vej. Iz nje štrlijo le 
.^kakšni štrclji. Je morda zato 

■’ , Pn slovenski simbol? Znanec iz 
tanke, ki v Evropi velja za levo, 

lalr' nas pa vozi bolj po desni, je ob 
osnovanju njene fotografije v 
tiifflaškem domu potegnil na dan 
lekj^gačno razlago. “Poglej,” je 
j. y “veje na tej lipi rastejo le na 
jlCSni strani, medtem ko je levica 
ijUfcVsem odmrla.” Pri tem se je 
ilPenljivo nasmihal ter dodal, 
; P.ie to živa slika naše politične 
1 F^odnosti. Pri tem je očitno 

^zabil, da se da pod isto lipo 
rW>afirati tudi z druge strani in 

""““•ti zrcalno sliko.

la- ....- -~n- trk*-
'brcžlSkc

n>; '■"ssn (jorodniintee
kaL V času od 10. do 30. aprila sen 
^jTežiški porodnišnici rodile: 

rOa Pešec iz Krške vasi - Ja- 
a , 5°> Mojca Kelhar iz Cundrov-* 
P. j?'Patricijo, Martina Getjevič- 
•',* f*Par iz Krškega - Marka in 

Ilci '"da, Mojca Božič iz Krškega 
PLcProSa. Nataša Kranjčič iziudi osa, rsatasa ivranjcic iz 
;aP pnbokega - Patricijo, Mateja 

jz Strmega Rebra - Katjo,

tttil IZ MAŠIN OBČIM MŠŠ
Zdole si delajo celostno podobo
Načrti, s katerimi naj bi si ozaljšali podobo in povečali popularnost - Jurjevanje kot 

ena najbolj znanih prireditev - Blagovna znamka - Zidanice za turiste

ZDOLE - Na Zdolah imajo očitno kar nekaj velikopoteznih načrtov, 
s katerim naj bi si kraj ozaljšal podobo in povečal popularnost. Med 
dejavnosti za tovrstni lokalni razvoj spada tudi jurjevanje na Zdolah, 
ki so ga letos pripravili četrtič. Prireditev sta organizirala TUristično 
hortikulturno društvo Zdole in krajevna skupnost Zdole v sodelova
nju s posamezniki in organizacijami; med slednjimi omenjajo kulturno 
društvo Obzorje Krško.

vanja so organizatorji namenili 
prostor pred novo večnamensko 
zgradbo na Zdolah, v kateri bo 
prostor za pošto, trgovino, storit
vene dejavnosti, stanovanja in

gasi'Ce- L. M.

RIBIŠKI PRAZNIK- Ob brestaniškem ribniku je bil ob koncu aprila prav
cati ribiški praznik, na katerem je v tekmovanju za najtežjo ujeto ribo 
poskušalo srečo več kot 76 tekmovalcev iz vse Slovenije. Navzoča sta bila 
med drugimi tudi predsednik ribiške zveze Slovenije Borut Jerše in pod
predsednik Stane Bradeško. Brestaniškega ribiškega tekmovanja, ki so ga 
skupno pripravili Racoon - center za promocijo in pospeševanje športnega 
ribolova in ribiškega turizma Ljubljana, RD Brestanica-Krško in gostišče 
Dular, se je udeležila tudi 4-članska delegacija iz ZRJ. Na posnetku: 
značilno vzdušje na ribiškem prazniku, potem ko so pospravili trnke. (Foto: 
L. M.)

ŽE 15. KRES NA TRŠKI GORI - Tudi do 2000, ob izredno lepem vre
menu pa celo 3000 ljudi, se na predvečer praznika dela zbere na Trški gori 
nad Krškim. Tudi letos so se Krčani vzpenjali k lovskem domu po vseh 
možnih poteh. Lovska družina in Krajevna skupnost Krško sta že 15-ič 
zapored postavili mlaja in pripravili kresovanje. Obiskovalcem je zaigral 
krški pihalni orkester (na sliki) in zapel je pevski zbor lovske družine. Lov
ci so pripravili veselico z ansamblom in obveznim lovskim golažem. Za 
prireditev je skrbelo 35 oseb, ki so imeli že tri dni pred tem precej dela. (Foto: 
B. D. G.)

JAGODE V POLNEM CVETU - Peter Jankovič iz Trona ocenjuje (na 
fotografiji z novinarji), da bodo v letošnji sezoni obrali od 600 do 800 ton 
jagod. Z novim nasadom v Vrbini bodo imeli že 30 ha rastlinjakov ter v 
njih jeseni nabrali 200 ton jagod in spomladi še 900 ton. Nasadi na 1000 
metrov nadmorske višine na Rogli bodo dajali še dodatnih 200 ton pridel
ka. Za jagode iztržijo od 2 do 12 mark za kilogram, večino pridelka pa 
prodajo po 4 do 5 mark. (Foto: B. D. G.)

Turistično hortikulturno društ
vo Zdole, ki ima organizacijo jur- 
jevanja zapisano v svojem de
lovnem načrtu, naj bi že kmalu 
izdalo razglednice vseh vasi v KS 
Zdole. Poleg tega, časovno naj
bližjega cilja, jih imajo po besedah 
predsednika Darka Topolovška še 
kar nekaj. Tako so se projektno 
lotili priprave turističnega spo
minka Zdol, podobno temeljito

BREŽIŠKI OPEKARNI 
2. SOGLASJE

BREŽICE - Do sredine aprila je 
Agencija za privatizacijo izdala 
drugo soglasje za program lastni
njenja tudi podjetju Opekarna - 
Rudnik Brežice.

BOGATAJEVI DNEVI 
NA SENOVEM

SENOVO - Zdravstveni dom 
Krško bo pod pokroviteljstvom 
krškega župana Danila Siterja 
pripravil 8. maja ob 13. uri v dvo
rani 14. divizije na Senovem 14. 
dan dr. Jožeta Bogataja. V stro
kovnem delu srečanja bodo orga
nizirali okroglo mizo o kartici 
zdravstvenega zavarovanja.

NABOR V POSAVJU
Maja bo v izpostavah uprave za 

obrambo Krško, Brežice in Sevni
ca potekal nabor. V izpostavi 
Sevnica bo nabor v prostorih 
sevniškega gradu 11. in 12. maja 
od 7. ure dalje, na območni iz
postavi Brežice bo nabor 20. in 21. 
maja od 8 ure dalje v prostorih 
izpostave za obrambo na Cesti 
svobode 15 v Brežicah, v občini 
Krško pa bo nabor 27., 28. in 29. 
maja od 8. ure dalje v sejni sobi 
CZ občine Krško. Dodatne infor
macije za lO Krško dobite na tele
fonu 22-334, za Brežice na tele
fonu 62-498 in za Sevnico 41-168.

KAJ VEŠ O PROMETU?
BREŽICE - V petek, 8. maja, 

bo v Brežicah občinsko tekmo
vanje Kaj veš o prometu, ki ga 
pripravlja Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu občine 
Brežice s pomočjo zunanjih sode
lavcev in sponzorjev. Tekmovanje 
voznikov koles in koles z motor
jem se bo začelo ob 9. uri, oce
njevalna vožnja po ulicah Brežic 
bo med 11. in 12.30, spretnostna 
vožnja po kolesarskem poligonu 
pa se bo začela nekaj pred 13. uro.

Izvoz jagod letos dohaja jabolka
Pridelava jagod postaja nacionalni projekt - V Vrbini bo jeseni že 30 ha rastlinjakov, 

na Rogli pa še 10 ha nasadov - Za 5 milijonov mark naložb • Odprta vrata na tuje

.di
|t^i,t -VJ> ou/.cimi wJiiu lrui iz. tnvub
janj )t*ro, Irena Pirš s Senovega - 
,„i< i-^ijo, Anica Ivšič iz Črneče 

- Simono, Mihaela Pro- 
L^ik iz Dol. Brezovega - Mate- 
pbarinka Cerjak iz Pokleka - 

'....li tjhirino, Danijela Fakin z Ve- 
Doline - Katjo, Božena 

'.j jj^erzd iz Pavlove vasi - Saro, 
"V Si a Prah iz Krške vasi - Jako, 
Jin n's'ava Filipčič iz Sevnice - 

11 Mojca Tabor iz Boštanja 
Emsuda Ramič s Seno- 

0 V it!a ‘ Belmo, Žanet Prah s Se- 
r ' AIJaia> Ksenija Božič-

Podsrede - Anžeta, Mari- 
' "^uga s Ceste - deklico.

Čestitamo!

BREŽICE - Ker seje TVonova jagoda utrdila na bližpjih tujih trgih, 
kjer je povpraševanja toliko, da ga Slovenija v nekaj letih ne more 
potešiti, je projekt priložnost za marsikaterega pridelovalca. Na nje
gove razsežnosti zgovorno kaže napoved, da bo izvoz jagod že v tem letu 
dosegel, v naslednjem pa celo presegel vrednost izvoza vseh slovenskih 
jabolk (3 do 4 milijone mark)!

V Tronu so bili v prvem letu 
projekta pridelave jagod zaposle
ni 4 delavci, zdaj jih redno dela 25, 
v sezoni pa potrebujejo še 300 do 
400 sezonskih delavcev in kakih 
50 pogodbenih domačih delavcev. 
V dosedanji razvoj pridelave ja
god, pri čemer mislimo na prenos 
sodobne tehnologije, pridelavo in 
trženje, je bilo že vloženo okrog 5 
milijonov mark. Gre torej za eno 
največjih naložb v slovensko kme
tijstvo v tem času, in vse kaže tudi 
eno bolj obetajočih.

Po začetkih, ko se je pridelava 
jagod v tunelih začela na kakih 12 
ha površin pri kmetih kooperan
tih, je Tron začel še z lastno pri
delavo. V Vrbini pri Brežicah je 
lani pokril s tuneli 20 ha površin, 
ki se jim bo to poletje pridružilo 
še dodatnih 10 ha. Dobro se je

razvila tudi pridelava jagod na 
Rogli (zdaj 2 ha, zastavljeno še 8 
ha), ki nudi sadeže v juliju in av
gustu. Kooperanti trenutno pri
delajo le še petino vseh jagod.

Z zunajsezonsko pridelavo 
TJon zagotavlja potrošnikom ja
gode vse od maja do konca no
vembra. Lotili so se zahtevne nove 
tehnologije, ki zahteva pripravo 
zemljišča s posebnimi stroji, saje
nja posebnih sadik, ki dajo pride
lek že 6 tednov po sajenju, ter 
pokrivanja nasadov s konstrukci
jo rastlinjakov, ki je v Sloveniji na 
novo razvita.

Večanje površin zagotavlja 
Tronu večje količine, zaradi kate
rih slovenske jagode postajajo 
prepoznavne v tujini. Tlon uspeš
no išče tržne niše in ponuja jagode 
tam in takrat, kadar jih primanj

snujejo tudi blagovno znamko za 
izdelke, ki z Zdol najdejo pot 
drugam. Turistično hortikulturno 
društvo se ob tem pridružuje

Darko Topolovšek

zamislim, naj bi Zdole prodajale 
izdelke in storitve tudi ali pred
vsem doma in ne na drugih trgih. 
Zato zagreto podpira akcijo, v 
kateri bi v zdolskih počitniških 
hišah in zidanicah uredili preno
čišča za turiste. Prva večja prilož
nost, ko bodo Zdole lahko obve
stile javnost o takih turističnih 
načrtih, bo že v 2. polovici avgu
sta, ko bo Turistično hortikultur
no društvo Zdole predvidoma or
ganiziralo srečanje turističnih 
društev iz vse Slovenije.

Zdolsko turistično in hortikul
turno društvo, ki je bilo ustanov
ljeno leta 1995, spleta tudi med
narodne vezi. Tako je pred ome
njenim letošnjim jurjevanjem pri
pravilo v zdolskem kulturnem 
domu gostovanje dramske skupi
ne Lipa Park iz Toronta. Sloven
ski gledališčniki iz Kanade, med 
katerimi je bila tudi zdolska roja
kinja Pavla Kunej, so pritegnili v 
dom Bena Zupančiča domala 180 
gledalcev.

Osrednjemu dogajanju jurje-

KRKA, KRŠKO IN 
BREŽICE MED SABO
V A-skupini druge slovenske 

teniške lige, v kateri se bodo boji 
začeli maja, se bodo med sabo 
pomerili Novomeščani, Krčani in 
Brežičani, ob tem pa sta v A-skupi- 
ni še kluba iz Kopra, Kamnika in 
Nove Gorice. Novomeščani so se za 
napredovanje v prvo ligo, ki jim je 
lani spodletelo, dobro pripravili. 
Poleg domačih igralcev bodo za 
Krko igrali Iztok Božič, Gregor 
Krušič (Bombač Ljubljana), Tomaž 
Krupa (tujec) in Marko Skrjanc 
(Konex Ljubljana). V soboto, 9. 
maja, bo Krka igrala doma s Kr
škim, 10. maja v gosteh s Koprom in 
16. maja doma z Brežicami.

LETNA SKUPŠČINA 
BREŽIŠKIH BORCEV
BREŽICE - Združenje borcev in 

udeležencev NOB območni odbor 
Brežice bo imel v ponedeljek, 11. 
maja, ob 10. uri v restavraciji pri 
Blagovnici v Brežicah letno skup
ščino. Udeleženci bodo med drugim 
pregledali delo v preteklem in 
začrtali svoje delovanje v letošnjem 
letu.

VRTINA NI 
POZABLJENA

KOSTANJEVICA - Že več let 
je minilo od izgradnje vrtine ter
malne vode v Krakovskem gozdu. 
Idej, da bi uporabljali vodo, ki je 
globlje v močvirju še toplejša kot 
pri vrtini, je bilo veliko: od izgrad
nje kardiološkega centra in rabe 
za turistične namene, za kmetijst
vo in še kaj. Te ideje še niso 
pozabljene, prej pa bo morala 
občina odkupiti dober hektar 
njive v Sajevcah, kjer je vrtina. 
Zemlja je bila ob gradnji vrtine 
last gozdnega gospodarstva, sedaj 
pa je v denacionalizacijskem 
postopku.

VRTEC KRŠKO

objavlja

RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK 
V PROGRAME VRTCA ZA SOLSKO LETO 1998/99

Starše obveščamo, da bo potekal vpis v upravi vrtca v Šolski 
ulici 1 a v času od 4. maja do 22. maja 1998, med 7. in 14. uro.

Otroke lahko vpišete v:
• dnevni program, ki traja 6 do 9 ur
• poldnevni program, ki traja 4 do 6 ur

Vsi, ki boste vpisali svoje otroke v tem času, si boste zagoto
vili mesto v naslednjem šolskem letu. Lahko pa vpišete svo
jega otroka kadarkoli med letom.

kuje. Jagode lastne blagovne 
znamke Rosa proda vnaprej po 
letnih prodajnih pogodbah. Od 50

• Z zdaj že utrjeno potjo v izvoz 
in velikimi vložki v infrastrukturo 
Tkon odpira možnosti za nadalj
uj razvoj lastne pridelave in pri
delave pri drugih kmetovalcih. 
“Na slovenskem trgu krijemo 85 
odstotkov vseh sedanjih potreb po 
jagodah, enak delež na domačem 
trgu imamo tudi pri prodaji sa
dik, embalaže, folije in nama
kalnih sistemov. Sodelujemo tudi 
z drugimi pridelovalci jagod na 
našem območju in njihovo kon
kurenco poskušamo spremeniti v 
partnerstvo,” pravi Peter Jan
kovič, direktor in lastnik Trona.

pa tudi do 80 odst. pridelka gre v 
izvoz, največ na avstrijski trg, kjer 
jagode Rosa dosegajo celo boljšo 
ceno od italijanskih, zaradi bližine 
pa še v Madžarsko in Italijo.

B.DUŠIČ GORNIK
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'Hi'
vabi k vpisu v 
1. ali 3. letnik

visokošolskih 
strokovnih programov:

• STROJNIŠTVA in
TEKSTILSTVA Strojne fakultete Maribor ter

• VISOKE ŠOLE ZA UPRAVLJANJE IN 
POSLOVANJE Novo mesto

za šolsko leto 1998/99

Prijave in informacije:

Posavski center za permanentno 
izobraževanje Krško, 
Dalmatinova 8, Krško
tel: 0608/22-677 ali 22-811
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Nuklearka kvari podobo Posavja
Za polovico manj dobička na delavca kot Slovenija - Slaba gospodarnost in likvidnost, 

kratkoročna zadolženost, veliki stroški dela in majhne plače

Stebri padajo.
Zdaj so tudi stranke koalicije 

povedale, da je pokojninska refor
ma nujna. Menda to pomeni, da bo 
zakon pripravljen še pred poletjem 
in bo na rešeto državnega zbora 
prišel še letos.Prvotni predlog re
forme je že močno obrušen in 
nemogoče je napovedati, kaj bo iz 
njega napravil parlament. Za zdaj 
kaže, da bo pokojninski sistem še 
naprej prežet s socialno noto, ker se 
na ta način da nabrati precej točk 
med volilci. A ne med vsemi. Ti
stim, ki celo življenje delajo in 
plačujejo prispevke v pokojninski 
sklad, se gotovo ne zdi pravično, če 
bo na koncu, ob določeni starosti, 
vsak dobil kupček iz pokojninskega 
sklada ne glede na to, ali je v živ
ljenju delal in ali je sploh plačal kak 
tolar prispevka.

Takih, ki plačujejo manj od 
povprečnega zaposlenega v tovarni, 
v naši državi mrgoli: od kmetov, 
samozaposlenih, zaposlenih pri 
zasebnikih do brezposelnih, da o 
delavcih v sivi ekonomiji in o vseh, 
ki so pokojninskemu skladu še 
dolžni, niti ne govorimo. Vsi ti 
prispevajo v skupno vrečo manj, kot 
bi morali, zato je ta bolj in bolj mla
hava in vse številnejši množici 
čakajočih že zdaj le s težavo izpla
čuje pokojnine.

Premik uvedbe drugega pokoj
ninskega stebra nekam v prihod
nost in prostovoljno varčevanje v 
tem stebru je nekaj povsem druge
ga, kot je obetal prvotni predlog re
forme. Če bi bil drugi steber ob
vezen, bi zanj jamčila država in bi 
se del prispevkov že zdaj usmerjal v 
naložbe. Plemenitenja pokojnin
skega denarja za zdaj torej še ne bo, 
zato mlajša in srednja generacija še 
vedno nimata jamstva za varno sta
rost.

B. DUŠIČ GORNIK

KRŠKO - Gospodarstvo treh posavskih občin je raznoliko po številu 
zaposlenih, po dejavnosti, delovni intenzivnosti, izvoznih usmeritvah, 
rezultatih in še čem. “Če bi želeli zares oceniti, kako gre gospodarstvu 
v tej regiji, bi morali pripraviti vrsto posebnih analiz,” ugotavlja direk
tor posavske podružnice APP Andrej Zupančič. Dodatna ovira v ana
lizi je Nuklearna elektrarna Krško, ki s petino prihodkov, polovico 
izgube in s številnimi drugimi kazalci tako izstopa, da izkrivlja stanje 
v krški občini in v regiji.

Učinkov 10-odstotnega poveča
nja čistega dobička v lanskem letu 
v regiji zaradi krepko povečane 
(za 75 odst.) izgube ni čutiti. Čez 
2 milijardi tolarjev ali več kot 
polovico vse posavske čiste izgube 
je prispevala NE Krško; tudi zato

prej.
41 odst. vsega dobička so ust

varile 4 družbe. Čisti dobiček na 
delavca je skoraj za polovico

• Posavsko gospodarstvo je s 
prodajo na tujih trgih lani ust
varilo za 9 odst. manj prihodkov 
kot leto prej. Več kot tretjino pri
hodkov od izvoza ustvari NEK, 
nadaljnih 22 odstotkov pa tri 
sevniške družbe: Lisca, Tanin in 
Jutranjka. Prihodki od izvoza 
zaostajajo za državnim povpreč
jem pa tudi za sosednjo Dolenjsko 
ali Zasavjem. Drži pa, da imajo 
prihodki od izvoza nadpovprečen 
delež v vseh prihodkih regije. Po
vedati še velja, da v analizi krške 
podružnice niso zajeti podatki o 
družbi ICEC Videm, ki je v letu 
1997 izvozila skoraj za 11 milijard 
tolarjev blaga.

Andrej Zupančič

je izguba v Krškem večja kar za 
111 odst. V Brežicah je povečanje 
75-odstotno, medtem ko se je v 
sevniškem gospodarstvu čista iz
guba skoraj za tretjino zmanjšala. 
Gospodarnost poslovanja regije 
se je poslabšala, saj so podjeta na 
100 tolarjev prihodkov ustvarila 
kar dvakrat več izgube kot leto

manjši od državnega povprečja, 
pri čemer je brežiški tik za po
vprečjem, medtem ko sevniški in 
krški močno zaostajata. Brežiško 
gospodarstvo je lani imelo za 6 
odst. manjši dobiček, v krškem je 
narasel za 4 in v sevniškem celo za 
80 odst.! Pri izgubi na delavca pa 
Posavje za odstotek prekaša slo
vensko povprečje. Krško je pri 
tem za 80 odst. nad slovenskim 
povprečjem (NEK!), Brežice pa 
imajo za petino manj izgube na

SUBVENCIONIRANJE 
OBRESTNE MERE

SEMIČ - V semiški občini bodo 
tudi letos iz občinskega proračuna 
namenili sredstva za subvencioni
ranje realne obrestne mere, in sicer 
1,7 milijona tolarjev za pospeševa
nje razvoja malega gospodarstva in 
450 tisočakov za razvoj kmetijstva. 
Vloge bodo na občinski upravi spre
jemali do 10. junija oz. do porabe 
denarja.

V ICEC Videm napovedujejo rekord
Letos naj bi v Krškem izdelali rekordne količine celuloze in papirja, dosegli 18 milijard tolarjev 

prometa in okrog 200 milijonov tolarjev dobička - Za 130 milijonov mark naložb

KRŠKO - Kljub nejevernosti domačinov in dvomom poznavalcev je 
proizvodnja papirja in celuloze v Krškem stekla tudi pod tujo taktir
ko. Po besedah Miloša Habrnala, kije od letošnjega januarja direktor 
družbe, je bilo najtežje spet priti nazaj na stare trge. Ker je krška to
varna v letih od 1991 do 1994 delala le s polovično zmogljivostjo v proiz
vodnji celuloze in je izdelala vse do leta 1996 manj kot 100.000 ton 
papirja na leto, so se na njene trge že uspešno vrinili proizvajalci iz 
Avstrije, Nemčije in Skandinavije.

Lani družba ni dosegla načrto
vane prodaje, v vodstvu pravijo, 
da predvsem zaradi recesije in niz
kih cen ter zaradi večjih stroškov 
z vzdrževanjem. V tem letu naj bi 
v Krškem izdelali 112.000 ton ce
luloze in 141.000 ton papirja, kar 
bi bilo največ v zgodovini tovarne. 
Po napovedih vodstva naj bi skup
ni promet dosegel 18 milijard to
larjev in dobiček 190 do 280 mili
jonov tolarjev (2 do 3 milijone 
mark). V prihodnjih letih naj bi 
letno ustvarili okrog 19 milijard 
prihodkov in približno pol mili
jarde tolarjev dobička.

Načrti o povečevanju proizvod
nje terjajo naložbe v ekološko 
sanacijo in tehnološko prenovo 
tovarne, ki naj bi družbo do leta 
2001 stali kar 130 milijonov mark. 
Samo v letošnjem letu bi družba 
ICEC Videm za naložbe v krško 
podružnico potrebovala 23 do 25 
milijonov mark, pri čemer računa 
na 17 milijonov mark kreditov. Po 
oceni vodstva tovarne proizvod
nja v Krškem ne zaostaja za kon
kurenco samo po kakovosti, am
pak tudi po stroških, zato jih na

meravajo zmanjšati z uvedbo 
stroškovnih mest po tovarni.

Uprava je to pomlad priprav
ljala razvojni program družbe. Po 
letu 2002 naj bi v Krškem izdelali 
letno 140 do 150.000 ton celuloze,

papirja, na prvih dveh predvsem 
brezlesne papirje. Povečali naj bi 
tudi uporabo lastne celuloze, 
energetiko zasnovali na uporabi 
zemeljskega plina in za odpadne 
vode poskrbeli s čistilno napravo. 
Čisto na koncu zdaj predvidenih 
naložb naj bi kupili tudi nov papir- 
ni stroj, ki bi zmogel na leto 
izdelati 150.000 ton papirja.

B. D. G.

• Češka družba ICEC je Videm 
kupila v letu 1996 na dražbi, kjer 
je dosegel ceno 35 milijonov mark. 
Ministrstvo za gospodarske de
javnosti je ob tem novega lastni
ka s pogodbo zavezalo, da mora v 
Krškem ohraniti proizvodnjo pa
pirja in celuloze, vsa delovna me
sta (1150 delavcev) ter da mora 
poskrbeti za ekološko varno obra
tovanje. V pogodbi sta še določili, 
da se premoženje ne sme odtujiti 
p*ed iztekom petih let in da mora 
ICEC poleg kupnine vplačati še 
za 10 milijonov mark tolarjev v 
državni proračun.

ki naj bi bila takrat že beljena s 
kisikom, ozonom in vodikovim 
peroksidom. V papirnici naj bi ob 
prenovljenih strojih PSI, PS2 in 
PS3 na leto izdelali 200.000 ton

SKLADOVI OBRAZCI 
SO ŽE NA VOLJO

RIBNICA - Od 5. maja dalje so 
prosilcem na voljo vloge za prijavo 
na tretji javni razpis ugodnih posojil 
za spodbujanje regionalnega razvo
ja in ohranjanje poseljenosti sloven
skega podeželja, ki ga je 22. aprila 
objavil Sklad za regionalni razvoj in 
ohranjanje poseljenosti slovenskega 
podeželja. Vloge za kmetijski del je 
moč dobiti na enotah Hranilno- 
kreditnih služb, za gospodarski del 
pa na enotah Abanke. Na skladu 
svetujejo vsem, ki se zanimajo za 
posojilo, naj skrbno proučijo, katere 
priloge in dokazila je treba priložiti 
vlogi, ter pripravijo vso potrebno 
dokumentacijo, saj je bilo v prvih 
dveh razpisih kar nekaj prosilcev 
zaradi nepopolnih vlog zavrnjenih. 
Podrobnejše informacije o vlogah in 
dokumentaciji lahko dobijo na 
sedežu sklada v Ribnici ter na eno
tah Hranilno-kreditnih služb in 
Abanke.

delavca od državnega povprečja 
in Sevnica dosega komaj četrtino 
povprečja.

Celotni odhodki in prihodki na 
delavca so v Posavju za tretjino 
manjši kot v državi in so po rasti 
tudi zaostajali za rastjo v Sloveniji. 
Stroški dela in tudi plač so se re
alno zmanjšali, a so delavci kljub 
temu prejemali realno večje plače 
kot v prejšnjem letu. Povprečna 
plača na posavskega delavca je 
vseeno za 14 odst. zaostajala za 
slovenskim povprečjem (v Kr
škem le za malenkost, v Sevnici 
kar za 27 odst.). Posavske družbe 
so imele večji delež stroškov dela 
od slovenskega povprečja. Po
vprečno število zaposlenih se je v 
regiji v nasprotju z ostalo državo 
še vedno manjšalo.

Finančna trdnost in likvidnost 
posavskega gospodarstva sta se v 
lanskem letu poslabšali. Bloki
ranih je bilo več družb kot leto 
prej, četrtino zneska blokad pa je 
odpadlo na tri najbolj zadolžena 
podjetja. Lani se je spet poslab
šala pokritost sredstev s kakovost
nimi viri, saj se je za polovico 
povečalo kratkoročno zadolževa
nje, najbolj v krški občini. Delež 
kratkoročnih obveznosti seje med 
letom povečeval in je precej večji 
od slovenskega povprečja.

B. D. G.

BORZNI KOMENTAR

Kdo kupuje Kolinsko ?
Praznično zatišje zmotili večji nakupi delnic Kolinske 

- Nikini privatizacijski skladi na borzi
Pred prazniki so v borznih hi

šah večinoma ostali le dežurni 
posredniki, ki so opravili najnuj
nejša dela in naročila redkih 
obiskovalcev. Tako promet pravi
loma ni presegel 200 milijonov 
tolarjev na dan, večina najpo
membnejših vrednostnih papirjev 
pa je ohranila stabilnost tečajev.

Dolgočasno borzno sivino je 
kljub vsemu zmotilo nekaj izjem. 
Borzni posredniki Nove LB so v 
dveh dneh pokupili za več sto 
milijonov tolarjev delnic Kolin
ske. Večina nakupov je tekla 
mimo rednega borznega trgova
nja, s prijavo svežnjev, zato se ce
na teh delnic skorajda ni spreme
nila. Borzni posredniki za zdaj še 
ugibajo, kdo je končni kupec.

Nekaj razburjenja je povzroči
la tudi uvrstitev Nikinih privatiza
cijskih skladov v borzno kotacijo. 
Ze po nekaj dneh je bilo trgova
nje ustavljeno, ker naj bi javnost 
ne bila popolno obveščena o vseh 
poslovnih dogodkih, ki zadevajo 
poslovanje Nikinih skladov. Po 
objavi v medijih, da je del pre
moženja skladov zastavljen v ko
rist z Niko posredno povezanih 
oseb, je bilo trgovanje ponovno 
sproščeno, vendar je cena delnic

padla za 15 do 20 odstotkov. Tre
nutno se z delnicami vseh treh 
skladov trguje po tečajih med 200 
in 300 tolarjev za delnico.

V ponedeljek po praznikih se 
je začelo tudi trgovanje z delni
cami pooblaščene investicijske 
družbe Modra linija, ki jih uprav
lja družba za upravljanje Primor
ski skladi iz Kopra. To je že sed
mi privatizacijski sklad na borzi 
Modra linija ima še za 27 odst. 
neporabljenih certifikatov, osta
lo pa je naloženo v delnice, ki že 
kotirajo na borzi (26 odst.), ne- 
tržne delnice (39 odst.) in dru
gam (8 odst.). Knjigovodska 
vrednost delnice je ob upošteva
nju neporabljenih certifikatov 
1.800 in brez njih 1.300 tolarjev. 
Uprava je delničarjem za lansko 
leto obljubila izplačilo prvih div
idend, kar je med privatizacijski
mi skladi še redkost. Dividenda 
naj bi znašala 55 tolarjev za del
nico. Prvi dan trgovanja se ja 
oblikovala cena okrog 500 tolar
jev za delnico.

IZTOK PLUT, 
Dolenjska borznoposredniška 

družba 
Novo mesto 

Tel. (068) 3718-221, 3718-228
sre,
Pro
sti
vrn
bil;

Po treh letih prvič dobiček5
i&el
čer

Čisti dobiček večji kot izguba Pozitiven rezultat, ki pa ne potrjuje ugodnih obetCjj

KOČEVJE - Gospodarske družbe z območja kočevske agencije za 
plačilni promet so lani v saldu ustvarile za 361 milijonov tolarjev čistega 
dobička. Po treh letih izkazane izgube je bil to prvič pozitiven rezultat, 
vendar pa ta žal, ne potrjuje ugodnih obetov za naprej.

Podjetja z območja občin Ko
čevje, Ribnica, Loški Potok in 
Osilnica so iz naslova poslovanja 
lani ustvarile v saldu 283 milijonov

Kar 52 odstotkov čiste izgu^jb' 
ki jo je izkazalo 96 podjetij!
Kočevju, 46 v Ribnici, 8 v Loškej
potoku in eno v Osilnici, je u!istN

ČEZ 2 MILIJONA KOPALCEV- V zdraviliških krajih je lani prenočevalo 
kar 42 odstotkov vseh domačih in 18 odstotkov tujih turistov. Za zdravilišča 
se je odločila slaba tretjina domačih gostov, medtem ko so tujci raje letovali 
v obmorskih, gorskih in drugih turističnih krajih. Med 10 najbolje obiska
nih turističnih krajev v Sloveniji, ki so lani ustvarili več kot polovico 
turističnega prometa, so se uvrstili 4 zdraviliški kraji, najvišje, na 2. me
sto, Čatež ob Savi (na sliki). (Foto: B. D. G.)

dobička. Zaradi negativnega re
zultata iz naslova financiranja so 
na drugi stopnji ugotavljanja 
poslovnega izida padla v izgubo iz 
naslova rednega delovanja, ven
dar pa je bila ta z doseženimi 586 
milijoni bistveno manjša kot leto 
poprej. Na tretji stopnji, ko se v 
rezultatu upošteva pozitivni saldo 
iz naslova izrednih prihodkov in 
odhodkov, je bil ponovno ugotov
ljen dobiček, in sicer 429 mili
jonov tolarjev, medtem ko je bila 
leto poprej na tej stopnji izkaza
na celotna izguba. Dobiček pa je

ugotovil tudi končni rezultat ugo- 
tovljanja poslovnega izida po 
upoštevanju obračunanega davka 
iz dobička: 325 od skupno 522 
podjetij je ugotovilo čisti dobiček 
v višini milijarde 197 milijonov 
tolarjev, 151 podjetij pa za 835 
milijonov tolarjev čiste izgube.

lili 
w

Bralka M. M.: “Ali lahko kot 
lastnica stanovanja ugovarjam 
ukrepu upravnika?”

Urad za varstvo potrošni
kov: “V pogodbi, ki jo sklene
jo lastniki z upravnikom so 
med drugimi nalogami uprav
nika navedeni tudi ukrepi za 
zaščito večstanovanjske hiše in 
varnosti prebivalcev, ki jih je 
upravnik dolžan odrediti v 
primerih izrednih dogodkov. 
Pristojno ministrstvo bi mora
lo do 30. 12. 1996 določiti me
rila, po katerih se dogodki šte
jejo za izredne. Upravnik mora 
tudi odrediti ukrepe, ki so 
določeni v pogodbi o uprav
ljanju, kadar so potrebna ne
odložljiva popravila, ki jih ni 
bilo mogoče predvideti, Ce po
godba o upravljanju ni sklenje
na, mora upravnik nemudoma 
sklicati lastnike in ukrepati v 
skladu z njihovimi navodili.

Ukrepi, kijih odredi uprav
nik v mejah svojih pooblastil, 
so obvezni za vse lastnike. 
Lastnik lahko ugovarja o ukre
pih, ki urejajo medsebojna 
razmerja med lastniki, vendar 
mora pri tem ravnati v skladu 
s pogodbo. O nastalem sporu 
odločajo lastniki po postopku 
določenem v pogodbi, vendar 
žal v marsikateri pogodbi tak 
postopek sploh ni določen.”

KONEC
LASTNINJENJA

LJUBLJANA - S 1. majem je 
začel veljati zakon o zaključku 
privatizacije, ki med drugim določa, 
da mora vlada v treh mesecih pri
praviti seznam premoženja, s kate
rim bo zakrpala privatizacijsko 
luknjo. Gre za tolikokrat omenjeni 
primanjkljaj v premoženju, v katere
ga naj bi pooblaščene investicijske 
družbe (pidi) naložile preostale 
zbrane certifikate. Tako naj bi se 
dokončno razpletla zgodba o certi
fikatih v pidih in njihovi usodi. 
Večina delnic pidov (tako vsaj na
povedujejo) naj bi se potem vklju
čila v borzno trgovanje. Na osnovi 
omenjenega zakona bo vlada izda
la še uredbo o dokončnem zaprtju 
certifikatskih računov državljanov.

Tako se v tem letu končno zaklju
čuje tudi lastninjenje podjetij. Pod
jetja, ki v treh mesecih ne bodo pri
dobila prvega soglasja za privatiza
cijo, bodo z avgustom prenesli v 
Slovensko razvojno družbo, tisti pa, 
ki v pol leta ne bodo uredili papir
jev in postopkov za drugo soglasje, 
bodo končali na istem mestu v de
cembru tega leta.

varilo 6 velikih podjetij, 41 odstw 7 
kov pa 140 majhnih podjetij. Oj l 
dobiček je ugotovilo 182 podje']''- 
v Kočevju, 128 v Ribnici, Dl 1 
Loškem Potoku in 2 v Osilnica 
med njimi pa je kar 45 odstotwai 
vrednosti čistega dobička ustvafjpr( 
lo 13 srednje velikih podjetij, h lav 
44 odstotkov 304 majhna podjfta, 
ja. Saldiran čisti dobiček je bil|! l0( 
kazan v Kočevju (200 milijonov] 
Ribnici (194 milijonov) in Osi]111 ,fci( 
ci (0,9 milijona), saldirana čiSpn 
izguba pa v Loškem Potoku F™ 
milijonov). Jšjt

Kljub doseženemu pozitivne^’Jo 
rezultatu pa se po ugotovitvi 3j| 
kočevske agencije za plačilni pr9Po 
met zaradi neusklajenosti med Ijko 
nanciranjem sredstev in obv£j>pi 
nostmi do virov sredstev dolf« W 
ročno finančno ravnotežje dru*?0 
na območju regije slabša. 
tako se tudi kapitalska pokrit^ Jo 
stalnih sredstev v primerjavi z1,11 
tom poprej ni izboljšala, saj 
podjetja s kapitalom krila le m | 
odstotka stalnih sredstev. | L

. L-"’"

V<APRILSKA INFLACIJA
LJUBLJANA-Kot je pred 

tednom dni sporočil stati’ 
stični urad, so se cene živ- 
Ijcnjskih potrebščin, s kate* 
rimi po novem merimo in’ 
flacijo, v mesecu aprilu zvl’ s1( 
šale za 0,9 odstotka.

NK K UH VE

ŠENTJERNEJ NA VEZUJE STIKE Z NEMČIJO - Zadnji dan aprilu J' 
se šentjernejski obrtniki in podjetniki pogovarjali z g. Jazbinškom, Pn.,t i 
sednikom združenja slovenskih podjetnikov v nemški zvezni državi B«d. J 
Wiirtenberg, in njegovimi sodelavci. Gostje so predstavili možnosti ■’ v
poslovne stike, katerih nosilci naj bi bili župani zainteresiranih občil’j J 
poznajo težave podjetnikov in obrtnikov. Poudarili so, da je sodelovO®'^ 
možno tudi pri razvoju kmečkega turizmu. (Foto: M. Hočevar)

________________



“DOGOVARJANJE” PO DOLENJSKO

Ko imajo občine različne interese
V Novem mestu naj bi ustanovili regionalni center ZOTKS za Dolenjsko, Belo krajino 

in Posavje - Zatika se pri denarju ■ Aneks podpisal le škocjanski župan Povšič

ŠKOCJAN - Dolenjci, Belokranjci in Posavci se nemalokrat jezimo 
nad tem, da se vse centralizira in dogaja le v Ljubljani, k nam na obrobje 
pa pride le kaj nepomembnega. Nerodno pa je, ko taista Ljubljana 
ugotovi, da se vse le ne more dogajati pri njih, in nam predlaga orga-

kmetovalec Št. 5
SLOVENJ GRADEC - Majska 

iEWlka revije kmetijske svetovalne 
"Užbe Slovenije objavlja vrsto zani
mivih strokovnih člankov, od pri
čka o apnenem dušiku, kije spet 
?aProdaj v naših prodajalnah, do 
Pjlkov o varstvu koruze pred ple- 
>eii. o dognojevanju jagod, ograje- 
'anju planinskih pašnikov, zaščiti 
(S0V, dvoosnem kosilniku itd. 
°talce opozarjamo na razlago nove- 

takona o varnosti cestnega pro
sta glede udeležbe traktorjev v 
dometu.

, načrti agrarne 
I SKUPNOSTI travnik

TRAVNIK - “Vas Travnik je 
. ugo največje naselje v občini 
~°ški Potok. Zaradi svoje lege se 
ločuje z mnogimi problemi, ki bi 
« morali reševati na ravni drža
ja Agrarni odbor se nenehno 
Sfečuje s finančnimi in drugimi 
Pmblemi. Nekaj več samostojno- 

- "^pričakujemo, ko bomo dobili 
Mene gozdove in pašnike, ki so 
[J1!1 nekoč last vasi. Letošnja 

j?aJvečja investicija bo asfaltiranje 
m dolge ceste do zaselka 
Voda, za kar bo porabljen 

“enar iz proračuna občine, nekaj 
^malega pa bomo asfaltirali tudi v 
ffl jsi,” pravi predsednik agrarne 
^^bpnosti Tomo Lavrič. Značilno 
bij?3 Vas je tudi to, da ima na skrbi 
ij '<ar dva vodotoka.
M 
15'

A. K.

NOVOMEŠKE TRŽNICE
Minuli ponedeljek je bila tržni- 

'J? Polna sadik zelenjave in rož. 
^dike paradižnika in paprike so 
podajali po 50 do 60 tolarjev, 
.J^iteic sadik solate, zelja, ohrov- 
liJcjCvetače in peteršilja po 150 do 

tolarjev, poleg tega pa je bila 
?Jjl° bogata tudi ponudba rož:
. jfdenke so prodajali po 150, sur- 
'J?»ije po 180, vrbene po 150 in 
' pijanke po 200. Sicer pa so bra- 
vjjsvke ponujele še: česen po 500 
j 5® 600 tolatjev kilogram, fižol po 

TJ /0> por po 200, jedilni krompir 
;2N0, semenski po 150, koren in 
jf®Jerabc po 200, merico radiča in 

H jPjnače po 200, berivke po 100, 
V sr. Ika po 80 do 120, orehe po 

do 100, med po 800 do 900, 
m* po 25, razna semena po 100 
10 Oo 150 za kozarček in šopek šmar- 
• , cpo 150 tolarjev.

nizacijo na regionalni ravni, pa 
občinami ni pravega zanimanja.

Tako kot se je to zgodilo pretek
lo sredo v Škocjanu, kamor je 
Zveza organizacij za tehnično kul
turo Slovenije (ZOTKS) povabila 
župane oz. predstavnike desetih 
dolenjskih, belokranjskih in po
savskih občin na predstavitev pro
grama delovanja regionalnega 
centra in k podpisu aneksa za (so
financiranje) v letošnjem letu. 
Sestanka sta se udeležila le šent- 
jefnejski, škocjanski in krški žu
pan ter predstavnik trebanjske 
občine.

V kratkem bo namreč eno leto, 
odkar je bil na Srednji kmetijski 
šoli Grm (kmetijska tehnika!) 
podpisan dogovor o oblikovanju 
programa in financiranju dejav
nosti Regionalnega centra ZOTKS 
v Novem mestu. Glavni tajnik 
ZOTKS Rado Stojanovič ie v 
Škocjanu povedal, da je sopo >d- 
nik in financer tega programa udi 
Ministrstvo za znanost in tenno- 
logijo, sedež regijskega centra bo 
na kmetijski šoli Grm v Novem 
mestu, vodenje centra pa bo pre
vzel Roman Baškovič. Povedal je 
še, da se novomeški župan Franci 
Koncilija ne bo udeležil sestanka

ODKRILI PLOŠČO 
ČEBELARJU

VELIKI RIGELJ - Čebelarsko 
društvo Straža - Dolenjske To
plice je v nedeljo, 26. aprila, na 
Velikem Riglju odkrilo spomin
sko ploščo dolgoletnemu čebelar
ju, lovcu in kmetijskemu pospeše
valcu Avgustu Poglajnu. Ob tej 
priložnosti so razvili tudi nov 
društveni prapor, društvo pa je 
prejelo prejelo priznanje Antona 
Janše 1. stopnje. Za prireditev so 
pripravili prijeten kulturni pro
gram.

se kaj hitro izkaže, da za to med

in daje imel kar nekaj pripomb na 
ustanovitev centra, in sicer, da 
niso dobili v obravnavo poročila o 
delu za lani, potem da program za 
letošnje leto ni usklajen in da cen
ter nima pravnega statusa, ker 
nima svojega žiro računa. Podžu
pan trebanjske občine Marjan 
Zupančič je povedal, da zaradi 
velike investicije - gradnje doma 
ostarelih svojega deleža (dobrih 
400 tisočakov) ne bodo mogli 
takoj nakazati, prispevali pa ga 
bodo najkasneje v jeseni.

Krški župan Danilo Sitarje de
jal, da v Posavju razmišljajo o 
svojem centru, vendar se bodo za 
zdaj še priključili k tej organizira
nosti, ne strinjajo pa se z razde
litvijo prispevkov po občinah. De
jal je, da lahko dajo največ 200 
tisočakov (v predlogu je nekaj 
manj kot 650 tisočakov). Sitar je 
pridal, da bi bilo bolje, ko bi go
vorili o pismu o nameri, kot pa o 
podpisu aneksa. Šentjernejski 
župan Franc Hudoklin je povedal, 
da si je podpis aneksa predstavl
jal drugače in da bo aneks podpi
sal, ko bodo dobili poročilo za lan-

DAN CVIČKA 
V LJUBLJANI

LJUBLJANA - Na Gospo
darskem razstavišču je vče
raj Društvo novomeških štu
dentov priredilo dan cvička, 
na katerem je zbrane zaba
vala vrsta uveljavljenih za
bavnih ansamblov, v resnej
šem delu pa so strokovno 
predstavili in vodeno degu
stirali slovensko avtohtono 
vino cviček.

kmetijski nasveti
VEČ LJUBITELJEV KONJ

Klima za konjske nozdrvi
Človek je pred šestimi tisočletji udomačil konja (Equus 

jpevalski) in v njegovih nozdrveh kot da je še čutiti utrip surove 
?epske klime, v kateri je tedaj živel. Zakaj bi se sicer bolje kot 
vruge udomačene živali počutil v povsem naravnem okolju, v 
?°cini, mrazu, dežju in vetru. Dober rejec, ki želi imeti zdrave, 

v®hne, iskre živali, mora to vedeti in upoštevati.
Konjski hlev ima zato posebne zahteve, pri čemer je potrebno 

iMštevati tudi pasmo konj. Majhni, bolj z gosto dlako porasli 
l]'?hjiči s košatimi repi in debelejšo kožo, kakršna sta denimo 
Jrskj haflinger ali pa noriški konj, zdržijo v skrajnih vremenskih 
Mherah brez škode za svoje zdravje. Večina toplokrvnih konj 
F^irni potrebuje toplotno zaščito, to je primeren hlev, ki pa naj 
J bi imel več kot 18° C zračne temperature. Zanimivo je, da mu 
j?ehjavanje toplote bolj koristi, kot škoduje, pa tudi na prepih 
j?®j ni pretirano občutljiv, saj seje njegov prednik genetsko utr- 

j v vsej prej kot klimatsko prijazni stepi. Konj ima izvrstno 
r termoregulacijski sistem in spremembe bolje prenaša kot 
Uj6 druge domače živali, res pa je, aa ga lahko uveljavi le ob pri- 

Lefni energetsko bogati krmi in vestni vsakdanji oskrbi, pri ka- 
E1 velja zlasti strogo pravilo, da pregretega konja ne smemo 
q|Koli napajati z mrzlo vodo.
»Konj je tudi bolj občutljiv za pomanjkanje svežega zraka. Hlev- 
Pjsmonijak, ki ga zaradi posebnega prebavnega trakta te živali 
jMjski hlev vsebuje več kot goveji ali svinjski, je konjem bolj 
J^dljiv. Največja dopustna koncentracija je 100 ppm, zato je red- 
r*račenje hlevskega konja tako nujno potrebno. Delno ga lah- 

nadomestimo s posebnimi preparati, ki vežejo amonijak nase 
'j '*tem vnašajo svežino, kar prija ne le konju, temveč tudi rejcu. 
u |j Odlika zdravega konjskega hleva s pravilno klimo je tudi do- 
1J4 osvetljenost. Pomanjkanje svetlobe izzove zdravstvene mot- 
1 ji Je> rahitis, zmanjšanje rodnosti in druge nevšečnosti, ki lahko 
l’j K°čno zmanjšajo rejske uspehe in vplivajo tudi fizične sposob- 
1 ^li športnih konj.

Inž. M. L.

sko leto in ko bo to obravnaval 
občinski svet, da pa to ne pome
ni, daje proti.

Nikola Padevski, ki pri ZOTKS 
na Dolenjskem dela že dolga leta, 
je pripomnil, da učiteljev in otrok, 
ki želijo tekmovati, ne morejo 
odklanjati, ker pač njihova občina 
za tovrstno dejavnost ni pripeva- 
la denarja. Da organizacija npr. 
raznih tekmovanj pač stane, je 
ponazoril s podatkom, da bo 8. 
maja v Šentjerneju na srečanju 
mladih tehnikov od 350 do 400 
udeležencev.

Na koncu se je oglasil še škoc
janski župan Janez Povšič in zbra
ne opozoril, kaj bi na vse to rekli 
mladi. “To so tako majhni zneski 
(op. p.: občina Škocjan naj bi na
kazala dobrih 68 tisočakov), vse 
skupaj je le za eno večerjo, da bi 
to morali podpreti,” je zaključil 
Povšič in edini tudi podpisal 
aneks. Vseh deset občin naj bi 
skupaj prispevalo 3 milijone tolar
jev, višino prispevkov pa so na 
ZOTKS preračunali glede na šte
vilo prebivalstva v posamezni 
občini.

Tako so menili prisotni. Še bolj 
“zagreti” za regionalni center pa 
so verjetno tisti, ki jih v Škocjan 
sploh ni bilo. J. DORNIŽ

PODPISAL LE ŠKOCJANSKI ŽUPAN- Regionalni center ZOTKS naj bi 
deloval na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Vendar seje sestan - 
ka v Škocjanu udeležilo le nekaj prestavnikov občin. (Foto: J. Domiž)

EN
HRIBČEK
BOM
KUPIL...

Ureja: dr, Julij Nemanič
Cene vin v Nemčiji
(Nadaljevanje in konec)

Nekaj zadnjih let se je vino v 
Sloveniji lahko in dobro proda
jalo, saj ga več porabimo, kot ga 
pridelamo. Slovenski vinski trg 
je še vedno razmeroma zaprt, 
nimamo zunanje konkurence, 
toda ne za dolgo. V Nemčiji so 
ugotovili, da so v letih 1996-1997 
prvič po 15 letih doma prodali 
več uvoženega kot domačega 
vina. Vzrok so tri manj rodne , 
letine in večje povpraševanje po 
rdečih vinih, ki jih v Nemčiji ni
majo veliko. Predstavljajmo si, 
da bi bila pri nas na policah v 
trgovini vsaka druga steklenica 
vina uvožena. Mislim, da se to 
ne bo nikoli zgodilo. Kolik pa bo 
delež uvoženih vin na sloven
skem trgu, je odvisno ne samo 
od politike, odprtih mej, ampak 
tudi od nas vseh, ki delamo v 
vinogradništvu in kletarstvu.Pri 
nas je še vedno preveč vin, ki 
pridejo pred komisijo in so oce
njena kot neprimerna za pro
met. Naši ljudje ne bodo kupo
vali slovenskih vin iz domoljub
nih čustev, če bodo slaba. Pre
pričan pa sem, da je večina po
rabnikov vina toliko navezana 
na slovenski vinski značaj, da se 
bodo težko odločali za drugačen 
okus uvoženih vin, če jih mi ne 
razočaramo. Vsako našo slabost 
bo konkurenca izkoristila. Pri
hajajoči rodovi bodo radovedni, 
kakšen je okus vin iz drugih 
dežel. Mladina veliko potuje, 
spoznava druga vina, zato tudi 
na vinskem trgu kmalu ne bo 
več tako, kot je bilo.

Zanimiv je prikaz prodajnih 
deležev vina v Nemčiji glede na 
tip trgovin: v živilskih samopo-

strežbahprodajo 64 odst. vin, v 
gostinstvu 20 odst., v specializi
ranih vinskih trgovinah (vinote
kah) 6 odst., pri vinogradniku- 
pa 10 odst. vseh vin.

Nimam takih podatkov za Slo
venijo, toda gotovo je za vino
gradnika najbolj zanimivo pro
dati vino v njegovi zidanici, ne 
glede na to, ali v steklenicah ali 
točeno vino iz soda. Nekaterim 
to že lepo uspeva. Kupci vin, ki 
kupujejo pri vinogradnikih, želi
jo ob nakupu o vinu tudi kaj zve
deti, recimo o legi, letniku, odli
kovanju, o aromi, o tem ob kate
ri jedji se kupljeno vino bolj po
da, pri kateri temperaturi je naj
boljše, v kakšnih kozarcih pride
ta do izraza barva, aroma itd.

Vprašal sem vinogradnika, ki 
tako prodajo vino, če se mu to 
splača. Odgovoril je, da mu je 
“izgubljeni” čas dobro plačan, 
saj mu ni treba vina razvažati, 
dobi takoj denar, ima stalne 
stranke, ki so večkat na leto pri 
njem, mu zaupajo, saj pred nji
mi nima skrivnosti.

Gotovo je potrebno vlaganje 
tudi v tako prodajo, saj stranke 
lahko obdržimo, če je poskrb
ljeno tudi za udoben nakup in 
domiselno novost. V Italiji sem 
spoznal večjega vinogradnika, 
ki ima poleg lične vinske proda
jalne pravcati vinogradniški 
muzej. Ljubitelji vina želijo vi
deti njegov muzej, hkrati pa 
dobijo zaupanje v kakovost vina 
in lažje odštejejo več denarja za 
nakup. Svetujem pa vinograd- 
kom, ki se bodo odločili za 
trženje vina v zidanici, brez
plačno pokušnjo vin, ki so v 
prodaji, in nekaj opisa vina, če
prav na skromnem prospektu.

dr. JULIJ NEMANIČ

Tržnica v Ribnici?
Pred 'dvema letoma je aktiv 

kmečkih žena iz Ribnice - naj
bolj dejavne so njene članice s 
Slemen oz. KS 5'v. Gregor - 
skupaj s kmetijsko svetovalno 
službo pripravil stojnice za je
sensko prodajo domačih kme
tijskih pridelkov. Odziv med 
kupci je bil presenetljivo velik, 
kar pomeni, da Ribničani zau
pajo pridelkom s svojih njiv in 
vrtov.

V Ribnici pogrešajo tržnico, 
kakršno imajo vsa druga slo
venska mesta. Ta je bila v ob
činskih načrtih večkrat že do
ločena, a se je vedno zatakni
lo pri gradnji. Pred leti so Ob
činarji prišli na dan z mislijo, 
da bi bila tržnica skupaj z av
tobusno postajo nasproti Goz
darskega doma v Šeškovi uli
ci. Tržnico potredbujejo tudi 
člani društva Ajda, ki se uk
varjajo s pridelavo zdrave 
hrane.

Upajmo, da med sosedi 
lokacija nove tržnice ne bo 
naletela na odklonilo stališče, 
kot je bilo v primeru bodočega 
parkirišča za tovarnjake v 
Lepovčah. M. G LA VONJ1Č

So nas res le polna usta?
Ugovor k trditvam dr. Erjavca na okrogli mizi v Loškem Potoku

Na nedavni okrogli mizi o kme
tijstvu in Evropski uniji, ki jo je v 
Loškem Potoku organizirala Vitra, 
je vodilni slovenski agrarni ekono
mist dr. Emil Erjavec poudaril, da 
se pri nas o kmetijstvu veliko govori, 
a zelo malo naredi. Čeprav naša 
politika resda še nima izdelane ce
lostne politike podeželja, pa se z 
njegovo oceno, da se ne naredi sko
raj nič, verjetno ne bi strinjal vodja 
sektorja Crpov Igor Hrovatič (ali 
kdo drug z ministrstva za kmetijst
vo, če bi le bil na razgovoru priso
ten!).

Da nas niso le polna usta besed, 
ki ne obrodijo sadov, je namreč 
dokazoval tudi na nedavni tiskov
ni konferenci ob izidu tretjega jav-

• Kmetje na hribovskih območ
jih bodo v prihodnosti vse manj 
kmetje. (Podobnik)

•Zanima me, kaj se dogaja 
kmetu z eno nogo v 19. stoletju, z 
drugo pa v svetu televizije, ki jo 
doživlja kot napad z Marsa. (Sta- 
siuk)

nega razpisa Sklada za regionalni 
razvoj. Postavka mladi kmetje 
oziroma generacijski krediti, ki jih 
kot skupni pilotski projekt letos 
prvič razpisujeta sklad in ministrst
vo za kmetijstvo v skupni višini 397 
milijonov tolarjev, so namreč, kot je 
poudaril, ena nosilnih proračun
skih postavk tudi v Evropski uniji. 
Da se nekaj dela na približevanju 
Evropski uniji, je torej nesporno! 
Žal, pa ne tudi dokaz, da dovolj, 
predvsem pa, da ne dovolj hitro za 
zadostitev naše želje po vključitvi v 
Evropsko unijo.

M. LESKOVŠEK-SVETE

OGLED VINOGRADOV 
V GABRSKI GORI

NOVO MESTO - Kmetijski za
vod Novo mesto priredi v četrtek, 
14. maja, ogled vinogradov, in sicer 
v Gabrski gori pri kapelici ob 15. uri 
in na Tolstem Vrhu pri cerkvi ob 17. 
uri. Ogled bo vodil inž. Jože Ma- 
ljevič.

VINO MESECA SPET IZ 
PTUJSKE KLETI

PTUJ - Komisija ocenjevalcev 
vin za Veritasov vinski nakupo
valni vodnik, ki ugotavlja naj
ugodnejše razmerje med kako
vostjo vina in njegovo ceno, je za 
vino meseca maja izbrala Sauvig- 
non anno domini 69, donegovan 
v ptujski kleti.

Ljudska knjižnica Metlika 
Svet zavoda
Cesta bratstva in enotnosti 23 
8330 Metlika 
razpisuje

prosto delovno mesto

KNJIŽNIČARJA
(delavec za nedoločen čas, s polovičnim delovnim časom)

Pogoji:
• V. stopnja strokovne izobrazbe družboslovne smeri
• poznavanje osnov računalništva in računalniških programov
• najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju kulture 
Poskusno delo traja 3 mesece.
Kandidat mora biti državljan Republike Slovenije.
Pisne prijave z dokazili pošljite v osmih dneh po objavi na gornji 
naslov z oznako “Za razpis". Kandidati bodo obveščeni o izidu 
razpisa v 15 dneh po objavi.

\helena mrzlikar] gospodinjski kotiček
Boj z vrtnimi škodljivci

Mravlje se pogosto naselijo na 
neprimernih mestih, kjer nam 
delajo škodo. Ne le na vrtu, na
selijo se tudi v stanovanju. Če 
želimo preseliti mravljišče, po* 
veznemo nanj glinast lonec za 
rože. Mravlje se zberejo pod lon
cem in začno graditi gnezdo. Po 
nekaj dneh z lopato preselimo 
mravljišče na kompost, kjer nam 
bodo rahljale in zračile kompost. 
Dober preganjalec mravelj je 
tudi pelin, še prav posebno za 
sadno drevje, kjer mravlje oskr
bujejo listne uši. Napravimo po- 
parek s pelinom in ga zlijemo na 
mravljišče. Mravlje bodo mrav
ljišče kmalu zapustile. Pomaga
mo si lahko tudi s kavno usedli
no, ki jo polagamo povsod, kjer 
imajo mravlje utečeno pot.

Posebno neprijeten je vdor 
mravelj v stanovanje. Na mesto 
vdora postavimo pokrovček z 
zdrobljenim kvasom, odvračata 
pa jih tudi vonj sivkinega olja in 
cimet. S cimetom zavarujemo 
lončnice na balkonih, kjer se 
mravlje tudi rade naselijo. Pecil
ni prašek pa mravelj ne odganja, 
ampak jih zastrupi, takšne mrav- 
Ije pa so nevarne za ptice in 
kokoši, če jih te uživajo.

Kako preženemo ali uničimo

polže? Polži so pravi čistilci v 
naravi in s pospravljanjem rast
linskih ostankov preprečujejo 
pretirano razmnoževanje glivic. 
V vrtu so najbolj nadležne vrste 
golih polžev, ki najedajo sadike 
in mlade poganjke vrtnin okras
nega rastlinja. Največji sovražni
ki polžev so krastače, ježi in pti
ce. Za obstoj teh koristnih bitij, 
ki vzdržujejo tudi ravnovesje v 
vrtu, so potrebni ugodni pogoji. 
Tudi nekatere snovi, kot so apno, 
lesna moka, kamninska moka, 
suhe smrekove vejice, lesni pepel 
in še kaj, kar potresemo okrog 
ogroženih gredic, so dobra od
vračala polžev.

Dolgotrajen učinek dosežemo 
z ječmenovimi plevami, ki so 
odporne tudi proti vlagi. Polžem 
smrdijo tudi vejice bezga, presli
ce, rmana, praproti in vratiča, 
zato z njimi obdamo gredice. 
Znane so tudi vabe, npr. pivo, ki 
ga natočimo v kozarec in vdela
mo v zemljo, prav tako mešanica 
vode in kvasa. Polže privabijo 
tudi listi ohrovta, lupine lubenic, 
melon in grenivk. Potresanje 
zemlje s soljo ni primerno, saj se 
polži dolgo časa mučijo. Kdor 
goji perutnino, še posebno race, 
pa bodo zanje prav dober zalogaj.



Kultura pred bogatejšo petletko
Pogovor s prof. Janezom Mežanom, predsednikom Odbora za kulturo, šolstvo in šport 
DZ RS - V kulturi manj političnih razhajanj -Pridobitev t.i. zakon o kulturnem tolarju

Opera na prostem
Schubertova enodejanka 
na dvorišču gradu Otočec

OTOČEC - Za konec ted
na, v petek in soboto, 7. in 8. 
maja, ob 20.30 se obeta izre
den glasbeni dogodek. Na 
grajskem dvorišču gradu Oto
čec bodo izvedli opero Fran
za Schuberta Zapriseženi. 
Nastopilo bo šestnajst pev
cev, študentov slovite Visoke 
šole za glasbo Mozarteum iz 
Salzburga, med njimi tudi 
pevka Irena Yebuah, doma iz 
Novega mesta, ostali pevci pa 
so iz Avstrije, Nemčije, Polj
ske in Švice. Mladi pevski ta
lenti iz Mozarteuma se bodo 
predstavili v Sloveniji prav na 
pobudo novomeške glasbeni
ce, ki je v času triletnega štu
dija v Salzburgu potrdila svo
jo veliko pevsko nadarjenost. 
Schubertovo operno enode
janko s srednjeveško viteško 
motiviko bodo izvedli prila
gojeno prostorskim razme
ram, se pravi ob klavirski 
spremljavi VVolfganga Niess- 
narja in na sceni, ki jo je za
snoval Andrej Blažon iz No
vega mesta.

Ce bo deževalo, bodo ope
ro uprizorili v soboto ob 18. 
in 21. uri v Kulturnem cent
ru Janeza Trdine.

NOVO MESTO - Od novembra leta 1996 Odboru za kulturo, šolst
vo in šport Državnega zbora (DZ) Republike Slovenije (RS) predseduje 
prof. Janez Mežan, doma iz okolice Mirne Peči. Poglavitna naloga odbo
ra, v katerem je 19 poslancev iz različnih strank, je razpravljati o pri
mernosti vseh zakonskih predlogov ter seveda o najrazličnejših pro
blemih s področja kulture, šolstva in športa. Za potrebe teh področij 
skušajo člani pridobiti čimveč proračunskega denarja in “razveseljivo 
je, daje prav v kulturi najmanj političnih razhajanj in tu najhitreje 
pridejo do sporazumne rešitve,” je povedal Mežan.

Nič novega ni trditev, da naša 
država (pre)slabo skrbi za kultu
ro, zato je ena večjih pridobitev 
gotovo pred kratkim sprejeti za
kon o t.i. kulturnem tolarju, ki bo 
za pet let zagotavljal dodaten de
nar za najpomembnejše kulturne 
stvari v Sloveniji. “Za to obdobje 
je namenjenih skoraj 24 milijard 
tolarjev, denar pa se bo porabil za

MEDLETOVA
RAZSTAVLJA

BARAGOVA RAZSTAVA

Pogrešajo podporo okolja
V kostanjeviškem KD delujejo štiri skupine - Občinskih 

tolarjev premalo - Čimveč skupnih projektov

KOSTANJEVICA - Žal je prav 
denar tisti, ki odreja delo, še pose
bej v ljubiteljski kulturi. Vsaj v 
Kulturnem društvu (KD) Kosta
njevica na Krki, ki sicer obstaja od 
petdesetih let, bolj pa je zaživelo 
zadnje štiri leta, zagnani člani 
čutijo predvsem pomanjkanje 
sredstev kot veliko oviro pri ures
ničevanju mnogih načrtov.

V društvu so dejavne kar štiri 
skupine: plesno skupino Harlekin 
plus vodi Viktor Strajnar, sekcijo 
otroške skupine Harlekin pred
sednica društva Lucija Kuntarič, 
pihalni orkester igra pod taktirko 
Tonija Homana, vodja malega 
mestnega gledališča pa je Branko

L. MURN

Lucija Kuntarič, predsednica KD 
Kostanjevica

ZBOROVSKA NASA 
ZEMLJA

NOVO MESTO - Jutri, 8. 
maja, bo ob osmih zvečer v 
Kulturnem centru Janeza TY- 
dine medobmočna revija od
raslih pevskih zborov pod na
slovom Naša zemlja. Nastopi
lo bo deset zborov, ki so bili 
izbrani na medobčinskih revi
jah v Črnomlju, Grosupljem, 
Novem mestu in Trebnjem, 
prihajajo pa iz Črnomlja, Do
brepolja, Grosuplja, Novega 
mesta in z Mirne.

PRODAJNA RAZSTAVA 
KNJIG

METLIKA - Od včeraj pa do jutri 
bo v čitalnici ljudske knjižnice 
razstava knjig različnih slovenskih 
založb. Razstavljene knjige si bo 
mogoče ogledati in tudi kupiti po 
zelo ugodnih cenah od 10. do 18. 
ure.

HUZJANOVA 
VITA PERACTA

štire programske sklope: za obno
vo najpomembnejših kulturnih 
spomenikov in kulturnih domov, 
za zvišanje standarda knjižnic pri 
nakupovanju novih knjig in za lju
biteljsko kulturo,” je pojasnil 
Mežan. Vprašanje je seveda, kako 
bo ta dodatni finančni delež vsa
ko leto uresničljiv.

pomembnejših nalogah razlagal 
predsednik državnozborskega 
odbora za kulturo.

Ni pozabil omeniti dobrega 
sodelovanja odbora z ministrst
vom za kulturo in Jožefom Škol
čem ter omenjenega ministrstva z 
novomeško občino. “Menim, da 
ima naša občina posluh za kul
turo, čeprav je znano, daje zanjo 
vedno premalo denarja,” pravi 
Mežan, ki ga razveseljuje živahni 
kulturni utrip v dolenjski pre
stolnici. „

L. MURN

NOVO MESTO - V prostorih 
Nove Ljubljanske banke na Glav
nem trgu bodo danes, 7. maja, ob 
19. uri odprli slikarsko razstavo del 
Jožice Medle, likovne ustvarjalke iz 
Šentjerneja. Otvoritev bodo ople
menitili s kulturnim programom, v 
katerem bodo nastopili: Kanta 
kvartet, Šentjernejski oktet in vio
linistka Teja Potočnik.

PREDSTAVITEV 
DVEH KNJIG

NOVO MESTO - Knjižnica Mi
rana Jarca vabi danes, v četrtek, 7. 
maja, na predstavitev knjižne novo
sti Mete Kušar Svila in lan. Gostja 
bo avtorica. Jutri, v petek, 8. maja, 
bo ravno tako v veliki čitalnici 
knjižnice predstavitev knjige V 
navzkrižnem ognju (Grosupeljsko 
in Stiško okrožje OF, 1941 - 1945). 
Gostje večera bodo: avtorja Milena 
Vrenčur in Ivan Križnar ter Bogdan 
Osolnik. Obe prireditvi bosta ob 19. 
uri. Vstop je prost.

Janez Mežan

NOVO MESTO - Jutri, 8. maja, 
bodo ob 19.30 v knjižnici franči
škanskega samostana odprli razsta
vo Friderik Irenej Baraga (1797 - 
1868) - Svetost v dejanju, ki jo je 
pripravil Slovenski verski muzej iz 
Stične. Na otvoritvi se bodo pred
stavili Marko Frelih, avtor razstave, 
in glasbenika, organist dr. Matjaž 
Barbo in violinist Marko Hvala.

Jordan. “Pestra sestava društva 
narekuje posebno smer delovanja, 
posebnost pa je tudi, da med 81 
člani prevladujejo mladi,” je po
jasnila dosedanja in sedaj za štiri 
leta ponovno izvoljena predsedni
ca društva Lucija Kuntarič, ki je 
poudarila, da veliko pozornost 
posvečajo izobraževanju mentor
jev, kar že kažejo rezultati. Pihalni 
orkester je v Sežani prejel zlato 
plaketo, mlajše “Hariekinke” pa 
so ene izmed dvanajstih v Slo
veniji, ki se bodo letos udeležile 
srečanja otroških plesnih skupin v 
Žalcu.

Poleg že ustaljenih samostojnih 
nastopov, ko skupine predstavijo 
svoj napredek v letu dni, si člani 
želijo še bolj povezanega delova
nja med seboj ter še več in pred
vsem boljšega sodelovanja z do
mačo krajevno skupnostjo in 
krško občino ozr. ZKD Krško. 
Financirajo se s pomočjo dotacij 
ZKD, ki pa so glede na uspehe 
majhne in sploh mesečno zelo 
zaostajajo, sama KS pa po njiho
vem mnenju sploh premalo stori 
za kulturno društvo. “Tako smo 
prepuščeni lastni iznajdljivosti pri 
iskanju sponzorjev, kar ni lahko,” 
je povedala predsednica. Če se to 
ne bo spremenilo, potem njihove 
zamisli o obuditvi mesečnih ka
varniških večerov, dolenjskega 
kulturnega festivala, razstave fo
tografij o preteklosti in drugih 
projektov žal ne bodo kmalu 
uresničljive.

Odbor trenutno obravnava 
predlog zakona o varstvu kulturne 
dediščine, ki bo natančno določal 
naravno in umetno kulturno dedi
ščino našega naroda, kar je bistve
nega pomena tudi zato, ker mora 
biti ta zakon sprejet pred vstopom 
Slovenije v Evropsko unijo. “Na
poveduje se tudi zakon o sloven
skem jeziku, o knjižnicah in dru
gih knjižnično - informacijskih 
organizacijah, letos pa naj bi bil v 
proceduro vložen tudi težko pri
čakovani nacionalni kulturni pro
gram, s katerim bo država dolgo
ročno opredelila financiranje na
cionalne kulture,” je o bližnjih

LJUBITELJI KRKINE 
KULTURE

NOVO MESTO - KUD Krka 
vabi danes, v četrtek, 7. maja, ob 19. 
uri vse ljubitelje Krkine kulture v 
sejno sobo Galerije Krka v Ločni na 
občni zbor društva, ki ga bo uvodo
ma popestrila otroško - mladinska 
folklorna skupina Kres pod vod
stvom Majde Nemanič.

OBČINSKA 
ZBOROVSKA REVIJA
BREŽICE - V soboto, 9. maja, se 

bo ob 19. uri v znameniti Viteški 
dvorani v Posavskem muzeju začela 
revija odraslih pevskih zborov iz 
občine Brežice. Nastopilo bo štiri
najst pevskih zborov iz Artič, Brežic, 
Cerkelj, Dobove, Globokega, Ka
pel, Pišec, Stare vasi in z Velike Do-

TOPLAK V ESKULAPU
line.

SEVNICA - V galeriji Eskulap v 
zdravstvenem domu bodo danes, 7. 
maja, ob šestih zvečer odprli slikar
sko razstavo krajinskih olj Vilima 
Toplaka, likovnika, ki je po rodu iz 
Zagreba, sedaj pa živi in dela v 
Mariboru. V kulturnem programu 
bo nastopila moška vokalna skupi
na Lira.

GOS^A POSLANČEVA
NOVO MESTO - Igralska skupi- 

ria KUD Mirna Peč se bo s komedi
jo Toneta Partljiča Gospa poslan
čeva predstavila v Kulturnem domu 
Janeza Trdine. Predstava, ki jo je 
režirala Staša Vovk, bo na sporedu 
v sredo, 13. maja, ob osmih zvečer.

S petjem je dan lepši
Vokalni kvartet Stična deluje sedem let - Od narodnih 

do dalmatinskih - TVi kasete

STIČNA - Eno izmed številnih 
društev ivanške ZKD je tudi vse 
uspešnejši Vokalni kvartet Stična. 
Marko Okorn, Dušan Kamnikar, 
Alojz Kastelic in Tone Zaletel - 
slednjega zadnje čase nadomešča 
novi član Jože Perkovič - so v tej 
zasedbi začeli prepevati pred sed
mimi leti, in to bolj po naključju 
kot ne, čeprav jim kulturno ust
varjanje ni tuje, saj so bili vsi štir
je vrsto let igralci v domačem lju
biteljskem gledališču, svoje gla
sove pa so prispevali tudi v mo
škem pevskem zboru Stična.

Kot je povedal predsednik 
društva Kamnikarje bilo njihovo 
petje ljudem všeč in sedaj se že 
lahko pohvalijo s tremi kasetami 
ter številnimi nastopi doma in v 
tujini. Pod vodstvom Franca Str-

moleta, ki je bil na začetku njihov 
pevovodja, so začeli z narodnimi 
pesmimi, kasneje pa so sestavili 
svoj repertuar, med katerimi se 
najdejo tudi nabožne pesmi. Ve
lik kvalitetni premik pripisujejo 
umetniškemu vodji mag. Loreni 
Mihelač, ki od leta 1995 bdi nad 
njimi, piše priredbe in skrbi za 
spremljavo na klavirju. “Pojemo 
tudi pri narodnem ansamblu 
Franca Flereta, pripravljamo nov 
program dalmatinskih in narod
nih slovenskih pesmi, v načrtu pa 
imamo tudi veliko različnih na
stopov,” je povedal Kamnikar. 
Vokalni kvartet Stična bo prepe
val tudi na letošnjih slovesnostih 
ob praznovanju stiškega samo
stana. ,

L. M.
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KOSTANJEVICA - V samostan

ski cerkvi bodo v petek, 8. maja, ob 
šestih zvečer odprli likovno razsta
vo novejših del akademskega slikar
ja Zdenka Huzjana, ki jih je zbral 
pod skupnim naslovom Vita Perac- 
ta.

* \. S t
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VOKALNI KVARTET STIČNA - V njem prepevajo (od leve proti desni): 
Marko Okorn, Dušan Kamnikar, Alojz Kastelic in Jože Perkovič, vsi iz 
Stične. (Foto: L. M.)

Dolenjski dnevi knjige
V prostorih Krkine poslovne stavbe bo od 11. do 

15. maja potekal 21. dolenjski knjižni sejem

NOVO MESTO - Kulturno- 
umetniško društvo Krka, Knji
garna Mladinska knjiga Novo 
mesto in Knjižnica Mirana Jar
ca so tudi letos s skupnimi 
močmi pripravili vsakoletno 
največjo knjižno prireditev na 
Dolenjskem - dolenjski knjižni 
sejem, ki bo letos že enaindvaj- 
setič, potekal pa bo v prostorih 
Krkine poslovne stavbe prihod
nji teden od ponedeljka do pet
ka, od 11. do 15. maja.

Na sejmu bodo vse dni na 
ogled in prodajo vse slovenske 
knjige, ki so jih naše založbe 
izdale od lanskega do letošnje
ga maja, Knjižnica Mirana Jar
ca se bo s posebno razstavo 
spomnila 120-letnice Županči
čevega rojstva, ob osmih zvečer 
pa se bodo vsak dan zvrstile še 
različne prireditve. Na otvorit
venem večeru v ponedeljek se 
bo predstavil letošnji Prešernov 
nagrajenec pisatelj Saša Vuga. 
Z njim se bo pogovarjala novi
narka TV Slovenije Alenka Zor 
Simoniti, igralec Roman Kon
čar bo bral iz Vugovih del, har
monikar Silvester Mihelčič pa

bo poskrbel za glasbene preda
he. V torek bo predstavitev
Enciklopedije Slovenije. O nji 
bodo govorili arheolog Borut 
Križ, dr. Marjan Ravbar, glav
ni urednik ES Dušan Voglar in 
uredniki: Alenka Dermastja, 
dr. Milček Komelj in dr. Stane 
Granda. V sredo bo srečanje 
sodelavcev revije 2000 in pred
stavitev knjige Vlada Habjana 
Mejniki slovenske zgodovine, 
majkalo pa ne bo tudi glasbe, za 
kar bodo poskrbeli učenci Glas
bene šole Marjana Kozine. 
Četrtek bo namenjen poeziji', 
člani Literarnega kluba Drago; 
tina Ketteja bodo predstavil' j 
pesmi Otona Župančiča in 
svoje lastne ustvarjalne dosež
ke. Zadnji dan sejma, v petek, 
bo ob petih popoldne predsta
vitev mladih literatov osnovno
šolcev in literatov začetnikov, s 
katerimi se bosta pogovorili 
Slavka Kristan in Klavdija Ko
tar, za zaključek pa bo sledil 
nastop Malega godalnega orke
stra Glasbene šole Marjana 
Kozine pod vodstvom Petre 
Božič.

h

Razcvetajoč posavski Popet
V KD Popek predvsem mladi - Galerijsko - razstavi je

dejavnost in likovne delavnice - Stiki s Hrvaško

KRŠKO - “Da bi v kulturno 
mrtvem delu Posavja kultura po
stala dostopna širši javnosti, smo 
junija lani ustanovili KD Popek, v 
katerem je za zdaj okrog petnajst 
članov, predvsem mladih iz krške, 
brežiške in sevniške občine,” je 
povedala pobudnica društva umet

sv. Duha, ki je spremenjene 
galerijo. Predstaviti želijo pr6* 
vsem domače mlade likovne uffl£l 
nike ter sodobne likovne trend*' 
Gre za prepletanje med sodobtj
aktualno ustvarjalnostjo in tra®
cijo, kot prvi tak primer pa je bj 
ambientalna razstava Zagret 
čanke Ksenije Turčič letos man* 
“Sporočilnost takšne razstave)6' 
samih umetniških objektih i" 
prostoru, v katerem so inscenif* 
ni. Želimo čimveč celovitih avt°* 
skih razstav. Žal smo v cel°r 
odvisni od dobre volje sponzor]6* 
zato projektov ne bo veliko, bo®1 
pa kvalitetni,” meni Pevčeva, M 
povedala, da so do zdaj organi*1 
rali še rock koncert mladih d6 
vensko - hrvaških glasbenik*?)
Kot pedagoginja tudi v Pop"
vodi predvsem pedagoško d61 
Likovne delavnice, v katere ž6) 
jo privabiti čimveč mladih usb6] 
jalnih ljudi, naj bi poudarile izk***

’f

1

Agata Pevec

nostna zgodovinarka Agata Pe
vec. Prav razlikovanje med kul
turno in umetniško produkcijo - 
prva je splošno sprejemljiva, 
umetniška pa jo nadgrajuje - je 
prva stvar, ki si jo je Popek zapi
sal v svoj program.

“Osnovni namen društva je 
povezovanje več mejnih področij 
umetnosti, na primer slikarstva, 
teatra, poezije, ter vzpostavitev 
kakovostnih kulturnih odnosov s 
Hrvaško. Živimo na meji dveh 
narodov in kultur in to jemljemo 
kot veliko prednost,” je pojasnila 
Pevčeva. Ena pomembnejših de
javnosti Popka je razstavna dejav
nost v krški poznobaročni cerkvi

njo dojemanja likovne umetni.

_______

ir1 i

VEČER Z 
ADORAMUSOM

NOVO MESTO - V soboto, ■ 
maja, bo v frančiškanski cerkvi ^ 
20. uri nastopil oktet Adoramusp0 
vodstvom Marijana Cvitaka. G®? 
ja večera bo pisateljica Berta Gol^J 
povezoval pa ga bo Jože Bartolj- 
kulturni večer ni vstopnine, prod 
voljni prispevki obiskovalcev pa* 
namenjeni za pomoč potresnikof 
Posočja.

NA POTI V EVROPO
NOVO MESTO - Hrvaško kul

turno združenje bo pripravilo v sre
do, 13. maja, ob šestih zvečer v Do
lenjskem muzeju predavanje o 
vključevanju Hrvaške in Slovenije v 
evropske integracije. Predaval bo 
vodilni hrvaški strokovnjak za po
litično geografijo in urednik Atlasa 
Evrope Mladen Klemenčič. Na 
ogled in naprodaj bo tudi nova izda
ja Atlasa Evrope.

ZA OBNOVO GRADU 
MALA LOKA VREŽČEVE SLIKE DO SRl

MALA LOKA - A RTI, društvo 
za spodbujanje ustvarjalnosti, ki ima 
sedež na gradu Mala Loka, bo pri
pravilo v soboto in nedeljo, 9. in 10. 
maja, za obnovo omenjenega kul
turnega spomenika poseben celo
dnevni program z naslovom Osvo
boditelj. Z njim bi radi pokazali, da 
lahko tudi drugačni ustvarjalci, ne le 
slikarji na dražbah in pevci s koncer
ti, prispevajo k varovanju kulturne 
dediščine.

MAJA - Razstava slik prizna'!1d
akademskega slikarja Žarka Vrni 
ca iz Ljubljane, ki jo je v prOS/K 
črnomaljskega gradu priprO
KUD Artoteka Bela krajina, bo1'
ogled še do 16. maja. Avtor tol), 
razstavlja izbor del iz ciklov J**vrucjiiiViju izmn uci u. i ir.iv* ~ j
Umne pokrajine (1066), Mini 
(1997) in Genotip (199S). Uirt^ 
znova in znova išče svoj svet in ^ 
monijo v njem, kar pove tudi z61, 
slovom najnovejšega cikla. SicffiJi

[ DOLENJSKI LIST I
bo v njegovih delih vsak lahko n>jj 
kaj drugega in samosvojega. ' 
Khalil)
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; vlomi pred bolnišnico -
i nočj na 28. april je nekdo na 
' Pred Splošno bolnišnico
-1 . Novem mestu vlomil v osebni avto, 
, ^1 S. L. iz Dolenjega Maharovca, 
. j "^ukradel radiokasetofon in doku-
- j (. n„te- Lastnico je oškodoval za 50 
s !ls°čakov. V istem času in na istem 
j «aju je nekdo vlomil še v osebni
- v’o, last J. B. iz Novega mesta, ter 
1 j P111 ukradel moško uro, čekovno 
. j j^rLc° ter prometno in vozniško 
j “v°ljenje. S tem gaje oškodoval za 
, 0Kuli 10 tisoč tolarjev.

AVTO JE BIL ODKLENJEN - 
noči na 27. april je nekdo iz od- 

j neuenega avta> k' gaje imel lastnik 
■ K. iz Semiča parkiranega pred 

| an°yanjsko hišo, ukradel polico 
It {^Ijažnika, na kateri sta bila mon- 
* ,rana dva zvočnika. Lastnika je 
✓ ^čoval za okoli 20 tisoč tolarjev. 

TELEFON -26. aprila zvečer 
nekdo iz odklenjenega osebnega 

vta> ki ga je lastnik B. J. z Mirne 
y ^rkiral pred gostilno na Mirni, 
a1 r.rade.l telefon GSM, Nokia 3011. 

tem je lastnika oškodoval za 70 
tlS0« tolarjev.

Kljuk še ni treba takoj “žagati
Odgovori na nekaj najpogostejših vprašanj v zvezi z novim zakonom o varnosti cestnega prometa

Novi zakon o varnosti cestnega prometa je začel veljati 1. maja in številni 
vozniki  so že spoznali posledice, ki jih prinaša za kršitelje cestnopromet
nih predpisov, Ker pa je med ljudmi zaradi novosti precej zmede, smo na 
nekaj vprašanj, s katerimi so se bralci obrnili tudi na Dolenjski list, poiskali 
odgovore.

* Hitrost je v naselju omejena na 
50 km/h, vendar ponekod še vedno 
stojijo drugačne omejitve. Katere 
torej upoštevati?

Delavci, ki skrbijo za table, očitno 
niso pravočasno poskrbeli in označb 
prilagodili omejitvam, kijih prinaša 
zakon. Sicer pa velja splošno pravi
lo, da je v naseljih hitrost omejena 
na 50 km/h. Če je bila prej hitrost v 
celem naselju omejena na 40 km/h, 
ta omejitev ne bo več ostala, če za 
to ni posebnih razlogov, kjer pa so 
bile hitrosti omejene le na posa
meznih odsekih naseljih, bodo ome
jitve ostale še naprej.
* Bodo v naseljih možne tudi višje 
hitrosti?

ZA POPRAVO KRIVIC
V soboto se izteče rok za 

vložitev zahtevkov za prizna
nje statusa bivšega politič
nega zapornika, statusa po 
vojni pobite osebe ali za 
vložitev zahtevkov za revizgo 
sodnih postopkov. Zahtevke 
morajo upravičenci vložiti na 
ustreznih obrazcih, ki jih 
lahko dvignejo na ministrst
vu za pravosodje v Zupanči
čevi ulici 3 v Ljubljani, za
htevek pa morajo oddati na 
naslov: Ministrstvo za pravo
sodje, Sektor za popravo 
krivic, Oddelek za izvajanje 
zakona o popravi krivic, Zu
pančičeva ulica 3, Ljubljana.

UČEN ILEGALEC 
V PODBOČJU

PODBOČJE - Zadnji aprilski 
*an so policisti v stanovanjski hiši v 
4abjeku pri Podbočju odkrili ilegal- 

Tja ga je zanesla lakota, saj je 
lovensko-hrvaško mejo prestopil 
^ nekaj dni prej. Vrnili so ga na

OB FIESTO
R bizeljsko - 40-ietni r. r. z
Ufezovice na Bizeljskem je 1. 
®aja dopoldne ugotovil, da mu je 

,u ~ekdo ukradel osebni avto Ford 
2 n.es>a 1,1 IC, rdeče barve, registr- 
d š‘evilke KK 93-17D, letnik 
j 990. V vozilu so bili tudi čeki 

i Hubljanske banke ter prometno 
y !n vozniško dovoljenje. Vse, ki bi 
y karkoli vedeli o vozilu, naj o tem 

°bvestijo najbližjo policijsko po
stajo.

, GASILCI LIKA SLAVILI
I KOČEVJE - Letos mineva 50 
^' delovanja Lesne industrije 

očevje in gasilske organizacije v 
kolektivu, zato so 27. aprila 

ani prostovoljnega gasilskega 
pišiva LIK proslavili svoj jubilej.
, r,redili so kulturni program, na 
a'erem je sodelovala gasilska 

5°dba prostovoljnega gasilskega 
histva Predgrad in moški pevski 
0r Svoboda Kočevje. Razvili so 

rfaPor društva, katerega boter je 
J direktor holdinga LIK Janez 
nik • v tem društvu je 5 poklic- 
Q b in 49 ostalih članov. Splošna 
Jena je, da so gasilci pa tudi 
, Ppsleni mnogo storili za izbulj
il6 požarne varnosti.

V. D.

PIL, A PLAČAL NIC
OTOČEC - V sredo, 29. 

aprila, je D. H. iz Straže pri 
Raki na Otočcu v lokalu kršil 
javni red in mir, nato pa je 
naročil pivo in odšel iz lokala, 
ne da bi plačal. Policisti so ga 
odkrili v Šentjerneju, ko se je 
peljal z osebnim avtom, alko
test pa je pokazal kar 3,08 
promila alkohola. Policisti so 
kršitelja, ki je že njihov stari 
znanec, pridržali do iztrez- 
nitve.

Novi zakon predivideva možnost, 
da se na določenih odsekih v mestih 
hitrost omeji na 70 km/h. Takšna 
omejitev bo veljala na odsekih, kjer 
je bila prej omejitev 80 km/h oziro
ma kjer je hitrost možno tako povi
šati. Upravičenost uvajanja višjih 
hitrosti na novih odsekih bodo ugo
tavljale posebne komisije na pred
log lokalne skupnosti.
* Kje bo možno dobiti zloženke o 
novostih, kijih prinaša zakon?

Ministrstvo za notranje zadeve je 
bistvene novosti zakona predstavi
lo v zloženki, ki imajo obliko vozni
škega izpita, natisnili pa so jih 
300.000. Na UNZ Novo mesto sojih 
te dni dobili 10.000, policisti pa jih 
bodo med kontrolo prometa razde
ljevali prihodnje dni. Možno jih bo 
dobiti tudi na policijskih postajah.
* Zakon predvideva kazen naj
manj 25 tisočakov in 1 do 3 kazen
ske točke tudi v primeru, da napi
hate manj kot 0,5 promila in če 
kažete znake nezanesljivosti. Kdo 
bo ugotavljal nezanesljivost?

Zakon o tem natančno ne govori, 
policisti pa imajo navodila, da bo o 
tem odločal strokovni pregled zdrav
nika. Določba je pravzaprav varo
valka, saj se zgodi, da ima nekdo 
negativen alkotest, a je očitno, da z 
njim nekaj ni v redu, včasih prav 
zaradi mamil, prisotnost katerih bo 
potem ugotovil zdravnik. Kot zago
tavljajo policisti, se ni bati, da bi 
morali kazen plačati samo na pred
log policista.
* Kakšne vlečne kljuke imamo lah
ko?

VLOMIL V STANOVANJE
NOVO MESTO - 24. aprila je 

nekdo na Seidlovi cesti v Novem 
mestu prišel v stanovanjski blok, 
vstopil v stanovanje, katerega last
nik je M. B., in ukradel 110 tisoč 
tolarjev. Policisti neznanca še iščejo.

PRIJELI VLOMILCA
Policisti policijske postaje 

Brežice so v sodelovanju s krimi
nalisti Urada kriminalistične 
službe UNZ Krško 29. aprila 
opravili več hišnih preiskav žara- 
di vlomov na območju Brežic. Pri 
Bojanu P. iz Gaberja pri Dobovi in 
Stanki K. iz Brežic so našli različ
ne stvari, skupaj vredne skoraj 
milijon tolarjev, ki so bile ukra
dene pri 11 vlomih v stanovanjske 
hiše in vikende. Ukradene pred
mete sta prodajala. Policisti so 
našli skoraj vse nakradene pred
mete in jih vrnili oškodovancem. 
Zoper šest kupcev bodo podane 
kazenske ovadbe, osumljena pa 
sta bila s kazensko ovadbo prive
dena k preiskovalnemu sodniku.

LOVILCI PREHITRIH

Zakon določa, da mora biti vleč
na kljuka homologirana, vpisana v 
prometno dovoljenje in na vozilu ne 
sme segati preko zadnjega dela vozi
la, kadar nanjo ni pripeto priklop
no vozilo. To pomeni, da moramo 
imeti snemljivo vlečno kljuko, ki jo 
smemo namestiti le takrat, kadar 
vlečemo priklopno vozilo. Ta določ
ba bo začela veljati 1. novembra.
• Koliko otrok je lahko v avtu, če v 
njem že sedijo 4 odrasle osebe, avto 
pa je registriran za 5 oseb?

Po zakonu le eden. Po prejšnjem 
zakonu je sicer veljalo, da sta se dva 
otroka do 12. leta štela za 1 osebo, 
novi zakon pa tega posebej ne opre
deljuje, torej se en otrok šteje za eno 
osebo.
• Kdaj začno veljati novosti o regi
straciji in tehničnih pregledih 
vozil?

Novosti - posebne nalepke, iz 
katerih bo vidno, ali je avto tehnič
no pregledan in zavarovan, obvez
nost tehničnih pregledov le za vozi
la, starejša od 3 let - bodo začele 
veljati v naslednjih dveh letih, po
stopno bo potrebno registrirati tudi 
mopede. Tako način registracije in 
podaljševanje dovoljenj poteka še 
po starem, kaznovanje (na primer, 
da se vozite z neregistriranim av
tom) pa seveda po novem.
• Ali še vedno velja polovično 
plačilo kazni, če plačamo takoj?

Da. To velja tudi v primeru, da 
položnico, ki nam jo da policist, 
plačamo v tednu dni.
• Ali je otroški sedež obvezen?

Otroke smemo v avtu voziti le, če
so starosti primerno zavarovani v 
ležiščih, homologiranih otroških 
varnostnih sedežih ali s homologira- 
nimi pripomočki, ki omogočajo 
uporabo običajnih varnostnih pa
sov. Ležišča ali sedeži so lahko v 
skladu z navodili proizvajalca pri
peti na prvem ali zadnjem sedežu v 
vozilu. Otroških varnostnih sedežev 
ali drugih pripomočkov (jahačev in 
podobno) nam ni treba uporabljati 
le v primeru, če avto nima vgrajenih 
varnostnih pasov. V takšnih pri
merih se smejo do 12. leta stari otro
ci voziti le na zadnjih sedežih.
• Je pripenjanje z varnostnim pa
som obvezno na vseh sedežih?

V avtu morajo biti z varnostnim 
pasom pripeti voznik in vsi potniki 
na sedežih, na katerih je proizvaja
lec vgradil varnostne pasove. Obve
za za pripenjanje velja torej tudi za 
potnike na zadnjih sedežih in tudi 
na sedežih, na katerih ni vzglavni
kov. Le v avtomobilih starejših let
nikov, v katerih varnostni pasovi 
niso vgrajeni, pripenjanje ni ob
vezno in v njih ni treba vgrajevati 
otroških varnostnih sedežev, čeprav 
je vgradnja slednjih priporočljiva.

T. GAZVODA

po dolenjski 
deželi

• V soboto popoldne so trije 
Romi, z delom zaposleni kot 
so, izkoristili praznične dni za 
vožnjo naokoli. Najprej so se 
z yugom 60 pripeljali ob Sotli 
do Ključkega mostu, saj so si 
hoteli ogledati tudi kraje on
stran državne meje. A njihove 
želje so preprečili hrvaški poli
cisti, ki sojih na meji zavrnili 
in napotili nazaj v Slovenijo, 
saj bi za prestop potrebovali 
posebno dovoljenje. Ker jim 
njihovi načrti niso uspeli, so se 
peljali nazaj v Rigonce ter nato 
čez naselje Loče ob Savi proti 
Sotli, kjer poteka državna 
meja. Tokrat jim je na um 
padla drugačna ideja: Sotlo je 
namreč na nekaterih delih 
možno prečkati, a Romi so se 
pri ugotavljanju globine reke 
ušteli. H. D. je zapeljal v reko, 
vendar je bila struga preglobo
ka in avto je obtičal v vodi. 
Avto so pustili v reki in se peš 
napotili po slovenski zemlji, 
dokler jih niso odkrili brežiški 
policisti.
• 20-letni M. S. se je zadnjo 
aprilsko sredo z neregistrirano 
katrco peljal po Sevnici. To so 
opazili tudi policisti, ki so se 
spustili za njim in mu s svet
lobnimi in zvočnimi signali 
dali jasno vedeti, da biga radi 
ustavili. A fant se ni dal. Nje
gova desna noga je postala še 
težja, a možje v modrem so bili 
hitrejši in spretnejši. Kasneje se 
je izkazalo, da fant še nima 
vozniškega izpita, za nameček 
poje kazal tudi znake alkoho
liziranosti. Ko sta mu policista 
povedala, da bo pridržan, se je 
mladenič pognal v tek, polici
sta pa za njim. Razplet je bil 
znan -fant je ostal na treznje
nju.

DRUŠTVO ZA POMOČ 
ŽRTVAM KRIVIC

NOVO MESTO - Kot smo 
že poročali, je pred kratkim 
zaživelo društvo “življenje 
brez nasilja in krivic - dru
štvo za pomoč žrtvam nasi
lja”. Sedaj so dobili tudi tele
fonsko številko. Če želite nji
hovo pomoč ali pa če se hoče
te pridružiti prostovoljcem, 
jih lahko pokličete na telefon 
317 195 vsak dan med 9. in 
12. uro ter med 16. in 18. uro.

Podpreska: 
gasilci bogatejši 

za tri vozila
Svečana parada

PODPRESKA - Nedelja, 
26. aprila, je bila za občane in 
za gasilce PGD Podpreska 
velik praznik. Poveljnik CZ 
RS Mirko Bogataj je Podpre- 
ščanom izročil novo kom
binirano gasilsko vozilo, ne-

ALOJZ PANTAR - Boter no
vemu vozilu, ki ga je prejelo 
PGD Podpreska, je bil najsta
rejši gasilec, 85-letni Alojz 
Pantar

koliko rabljena pa sta preje
la društvi s Trave in iz Travni
ka. Lepo nedeljsko dopoldne 
sta ob zvokih ribniške godbe 
na pihala popestrila parada 
vseh gasilskih enot iz občine 
in kulturni program učencev, 
praznovanja pa so se udele
žili tudi člani pobratenih dru- 
štve iz Osilnice in Prigorice in 
številni ugledni gostje.

Ključe kombiniranega vo
zila je podpreškim gasilcem 
izročil Miro Bogataj, ostali
ma dvema društvoma pa žu
pan občine Janez Novak, ki 
je ob tem izrazil željo, da bi 
vozila več služila usposab
ljanju kot intervencijam. V 
zahvalo je župan Bogataju 
izročil skulpturo potoškega 
tesača. Boter novemu vozilu 
je bil znani družbeni delavec 
in gasilec 85-letni Alojz Pan
tar, ki je orisal zgodovino 
gasilstva v kraju in obljubil, 
da bo še naprej z vsemi moč
mi pomagal društvu.

A. K.

MZNlK GASILCEV - V ponedeljek je godova! sv. Florjan, zavetnik 
L*11cev. Ob tej priložnosti so po več krajih Dolenjske gasilci pripravili 
J5ebne slovesnosti. Tudi gasilci prostovoljnih gasilskih društev iz občine 
Jernej so z mašo in povorko obhajali ta gasilski praznik, ki ga v takšni 

h obeležujejo že več let zapored. (Foto: T. G.)

Nočni stop se je končal s posilstvom
Sodišče je 32-letnemu Hrvatu, začasno stanujočemu v Metliki, zaradi posilstva in spolnega napada na otroka 

izreklo strogo kazen 8 let zapora in 3-letni izgon tujca iz države - Kazen je potrdilo tudi Višje sodišče

NOVO MESTO - Neko noč 
lanskega poletja sta v enem od 
belokranjskih krajev štopali 13- 
in 16-letni dekleti - recimo, da 
jima je ime Mateja in Damjana. 
Takrat nista bili edini, ki sta z 
dvignjenim palcem stali pri 
avtobusni postaji. Njuni vrstni
ki so prišli na cilj srečno, žal pa 
se je njuna pot končala bolj 
žalostno: s posilstvom, poniža
njem, nemočjo in v strahu, a 
takrat z edinim upanjem, da 
prideta domov živi.

Zadeva je dobila tudi sodni 
epilog: storilcu - gre za 32-let- 
nega poročenega moškega, zi
darja po poklicu, očeta 3- in 7- 
letnega otroka! - je sodišče 
izreklo 8 let zaporne kazni in 
izgon tujca iz države, kazen, ki 
je ena najvišjih izrečenih za 
tovrstno kaznivo dejanje v Slo
veniji, pa je potrdilo tudi Višje 
sodišče v Ljubljani.

27. junija zvečer sta se Mate
ja in Damjana s še eno prijate
ljico odpravile v disko. Ob pol 
polnoči so se ene zabave naveli
čale in spomnile so se, da gre
do v diskoteko v drug kraj. Ker 
niso imele svojega prevoza, so 
se odločile za štop pri avtobus
ni postaji. 32-letni Hrvat Mija 
Beda J., ki sicer začasno stanuje 
v Metliki, je ustavil prav njim, 
čeprav niso edine štopale. Ko

jim je povedal, da gre le na pol 
poti, seje tretja premislila, Ma
teja in Damjana pa sta se stri
njali tudi s krajšo vožnjo. Ta pa 
jima je postala sumljiva, takoj 
ko jima je možak predlagal, da 
gredo mimogrede pogledat k 
prijatelju, ki naj bi imel zabavo.

Beg ni uspel
Hiša je bila v temi, voznik pa 

je, rekoč, da dobro pozna pot, 
zapeljal z glavne ceste na maka
damsko pot v gozd. Daleč stran 
od naselja in ljudi, ki bi lahko 
slišali njune krike na pomoč, je 
ustavil in od deklet zahteval 
spolne odnose. Njuno rotenje, 
naj ju pusti, saj da sta še mladi, 
ni zaleglo. Dekleti sta prestra
šeni skočili iz avta in začeli 
bežati v temen gozd, vendar 
tudi nasilnež ni miroval. Zapo
dil se je za mlajšo in jo za lase 
grobo privlekel v avto ter jo za
klenil vanj.

Ko je starejša to videla, pri
jateljice ni hotela pustiti na 
cedilu, saj je bilo jasno, kaj je 
hotel. Upala je, da jo bo morda 
lahko rešila, a tudi njo je zvle
kel v avto in vrata zaprl. Sledile 
so grobosti, strahovanje, grož
nje in ponižanja. Možak je po
stajal vse bolj nasilen in živčen, 
s svojim obnašanjem pa je strl

• 5-članski senat novomeškega 
okrožnega sodišča je na podla
gi izjav oškodovank, prič in 
zbranih dokazov Mijo Bedo J. 
spoznal za krivega. Za posilst
vo 16-Ietnega dekleta (kazenski 
zakonik za tovrstno kaznivo 
dejanje predvideva od 1 do 10 
let zaporne kazni) mu je pri
sodilo 4 leta zapora, za spolni 
napad na otroka (zakonik pred
videva najmapj 3 leta zaporne 
kazni) pa mu je prisodilo 5 let 
zapora. Tako mu je izreklo 
enotno kazen 8 let zapora in 
izgon tujca iz države za 3 leta. 
Dejanje je storil z direktnim 
naklepom, senat je bil prepri
čan, daje kraj načrtno izbral in 
ga je verjetno že prej poznal. 
Kot edino olajševalno okolišči
no je upoštevalo dejstvo, da ima 
družino. Plačati mora tudi 
stroške kazenskega postopka in 
150 tisočakov povprečnine ter 
stroške pritožnega postopka. 
Njegov zagovornik seje na sod
bo okrožnega sodišča namreč 
pritožil, vendar je Višje sodišče 
v Ljubljani pritrdilo sodbi 
prvostopenjskega sodišča.

še zadnji odpor deklet, ki sta 
poskušali ponovno pobegniti iz 
avta, a zaman, ker so bila vrata
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zaklenjena. Prisilil ju je k poni
žujočim spolnim dejanjem, 
nato pa obe posilil. Kot sta de
jali na glavni obravnavi, sta 
imeli takrat v mislih le še to, da 
prideta domov živi, saj je s svo
jo grobostjo zbujal občutek, da 
ju lahko celo ubije. Nato ju je 
zapeljal na najbližjo avtobusno 
postajo, odkoder sta prišli do 
doma peš.

Modrice in rdeči madeži

Sodišče je pripovedovanju 
žrtev v celoti verjelo, to so po
trjevali tudi številni dokazi: 
modrice, rdeči madeži, v gozdu 
najdena majice ene od deklet, 
ki jo je izgubila med begom, 
odtisi pnevmatik avtomobila... 
Obsojeni je namreč ves čas za
nikal očitana kazniva dejanja. 
Priznal je sicer, da je dekleti 
peljal, da z mlajšo ni imel nič, s 
starejšo pa, vendar da se je 
sama strinjala s tem in da sta se 
celo dogovorila za naslednja 
srečanja. Glede ginekoloških 
izvidov in modric je prepričan, 
da sta bili dekleti tisto noč še z 
nekom, dejal pa je, da so bili 
tisto noč na travniku in ne v
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Ptujsko zmagoslavje Krke Telekoma
Kolesarji novomeškega poklicnega moštva na dirki svetovenga pokala 5. kategorije na Ptuju 
štirje med prvimi petimi - Zmagal novinec v moštvu Sašo Sviben - Odlično mlajši mladinci

Tbrk in Maljkovič 
do polfinala

NOVO MESTO - Slovenski kolesarji so v soboto, 2. maja, na Ptuju prvič 
letos merili moči med sabo, dirka za veliko nagrado Pucha pa je pokazala, 
daje poklicno moštvo Krke Telekoma letos vsaj za razred boljše od ostalih 
slovenkih ekip, čeprav dva dni pred začetkom pete dirke Po Sloveniji vsi 
najbrž le niso hoteli pokazati vseh svojih adutov. Dirka je štela za peto 
kategorijo svetovnega pokala UCI, kamor sodi tudi dirka Po Sloveniji ter 
veliki nagradi Krke in Kranja.

V Ptuju so se tokrat ob vseh naj
boljših slovenskih kolesarjih zbrala

tudi štiri tuja poklicna moštva 
(Mrož, ZVVZ, Amore & Viota in

Itirnir za odprto prvenstvo 
Slovenije v Novem mestu
NOVO MESTO - Teniški klub 

Krka je minuli teden na igriščih pod 
Portovalom pripravil turnir za od
prto prvenstvo Slovenije za igralce 
do 18. leta, na katerem je nastopilo 
29 fantov in 25 deklet. Med fanti je 
zmagal Andraž Jovanovič iz ljub
ljanskega Bombača, med dekleti pa 
Hana Debevec iz ljubljanskega 
Hita. Od domačih tenisarjev sta 
najuspešneje nastopila Blaž Turk in 
Nikola Maljkovič, ki sta se uvrstila 
v polfinale.

Na finalnem A-turnirju za odprto 
prvenstvo Slovenije do 12. leta v 
Mariboru se je član Krke Aljaž 
Seničar uvrstil med 16 najboljših, 
Katja Bec pa je izpadla v 1. kolu. Na 
B-turnirju v Domžalah seje izkazal 
njun klubski tovariš Matic Anton
čič, kije dobil pet dvobojev in zma
gal, medtem ko je Daša Guštin po 
dveh zmagah v tretjem kolu izpad
la.

Pred največjim slovenskim teni
škim turnirjem Renault Slovenia 
Open so v Domžalah pripravili tudi 
turnir za mlade. V kategoriji do 14. 
leta se je izkazal Tadej Pucelj, ki je 
premagal vse tekmece in osvojil 
prvo mesto.

BOBEG MED VINOGRADI - Takole so se poldrugi krog pred ciljem dirke 
za veliko nagardo Pucha na Ptuju na Grajenskem klancu pognali v beg 
Avstrijec Biahofer, člani Krke Telekoma Filip, Murn in Sviben ter Valter 
Bonča. To je bil začetek konca, ki je zelo razveselil vodstvo novomeškega 
kluba, ki si po tem veliko obeta tudi na dirki Po Sloveniji. (Foto: I. V.)

ROVAN ODLIČNO 
VIOWI

BREŽICE - Brežičan Jurij 
Rovan, slovenski rekorder v 
skoku ob palici, je v Združenih 
državah Amerike, kjer končuje 
študij športa, odlično začel 
poletno sezono. Na mitingu v 
Des Moinesu v zvezni državi 
Iowa je s 538 cm zasedel drugo 
mesto, premagal pa ga je le 
Rus Skvorcov, ki je preskočil 
550 cm.

ZMAGA V DRESU KRKE TELEKOMA - Na zmagovalnih stopničkah 
velike nagrade Pucha so se zbrali dva člana novomeškega poklicnega 
moštva Krka Telekom in avstrijski reprezentant. Zmagovalec 25-letni 
Zalčan Sašo Sviben je svojo kolesarsko pot začel v Celju in kasneje nada
ljeval v ljubljanskem Rogu. Novomeščanom se je priključil jeseni, s pogoji 
za vadbo in vzdušjem v moštvu je zelo zadovoljen, po ptujski zmagi pa bo 
neobremenjen lahko veliko pripomogel k uspehu svojega novega moštva 
na dirki Po Sloveniji. (Foto: I. V.)

Prvomajska dirka v znaku padcev
V Stranski vasi državno prvenstvo v motokrosu - Kljub dobro pripravljeni progi je moralo 

precej tekmovalcev v bolnico • Naši najbolje v razredu 80 ccm - Zmaga Možeta
SEMIČ - Motoklub NIX Semič je v petek, 1. maja, na posodobljeni pro

gi na novo opremljeni z namakalnim sistemom, ki naj bi preprečil prašenje, 
pripravili tretjo letošnjo dirko za državno prvenstvo v razredih 125 ccm in 
250 ccm, pozivno dirko v razredu 80 ccm ter dirki obeh razredov podmlad
ka. Kljub dobro pripravljeni dirki in progi so prireditev zaznamovali 
številni padci, več nesrečnih tekmovalcev pa je moral rešilec odpeljati v 
novomeško bolnico.

V četrtlitrskem razredu je obe 
vožnji dobil Sašo Kragelj, obakrat 
pa je bil drugi Boštjan Kampuš, 
medtem ko se je za tretje mesto 
potegovalo več voznikov, osvojil pa 
ga je Branko Peršot. Nehvaležno 
četrto mesto je pripadlo članu 
krškega Fun športa Damjanu Pav
koviču, kije bil v prvi vožnji četrti in 
v drugi peti. Brežičan Andrej Čuden 
si je obetal več od končnega osmega 
mesta, a je po tretjem mestu v prvi 
vožnji v drugi ostal brez točk.

Dirka v razredu do 125 ccm je

bila bolj izenačena. Aleš Rozman si 
je prvo mesto privozil z zmago v prvi 
vožnji in tretjim mestom v drugi. 
Novomeščan Ludvik Mežnar se je v 
prvi vožnji zapletel v padec s Se
bastijanom Kernom, ki je moral 
odstopiti, medtem ko je Mežnar dir
ko končal na tretjem mestu. V dru
gi vožnji je nato Kern zmagal, 
Mežnarju pa je odpovedal motor in 
dirke ni končal.

Na pozivni dirki v razredu 80 ccm 
so prevladovali tekmovalci z našega 
konca. Zmaga je z Jako Možetom

v
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TENISKI CENTER OTOCEC
• POPUSTI ZA ČLANE - Vsi 
člani Teniškega centra Otočec 
imajo 30-odstoten popust pri na
jemu zunajih igrišč in 10-odsto- 
ten popust pri nedeljskih kosilih 
v restavraciji Tango.
• TEČAJI - Trenerska ekipa 
Teniškega centra Otočec uči po 
metodah ameriške poklicne teni
ške zveze USPTR in pri svojem 
delu uporablja posebne učne 
pripomočke, skupine so majhne, 
poleg učenja tehnike in taktike 
teniške igre pa svoje učence se
znanjajo tudi s pravili obnašanja 
in športno kulturo na igrišču. Za 
tiste, ki tenis igrajo že dolgo in

jim ta igra ni več tuja, so pri
pravili programe, ki vsebujejo 
tudi situacijsko vadbo, trening 
taktike in psihološko pripravo na 
dvoboj, poskušajo pa tudi od
praviti nupake v tehniki. Vadba 
je lahko posamična ali v skupini. 
• HRASTOV TURNIR - Na 4. 
teniškem turnirju zelo pomembnih 
osebnosti je Obrtna zadruga Hrast 
imela v gosteh svoje poslovne part
nerje. V zmagovalni skupini je 
zmagala dvojica Šobar - Kocjančič, 
drugo mesto sta zasedla Retar in 
Jerovec in tretje mesto Peterka in 
Pivk. V tolažilni skupini sta zma
gala Hribar in Cvetek.

odšla v Novo mesto, drugo mesto je 
ostalo doma pri Marku Špeharju, 
tudi četrto mesto je šlo v Novo me
sto k Andreju Hvastiji, peto mesto 
pa je med šestnajstimi nastopajoči
mi osvojilo edino dekle, Natalija 
Konda iz Prapreč.

Novomeščan Matej Žvan, član 
Fun športa, je v razredu nastopil na 
dirki za evropsko prvenstvo v Sch- 
vvedtu v Nemčiji. Kvalifikacije je 
odpeljal odlično in se na glavno dir
ko uvrstil z drugim najboljšim ča
som. Na glavni dirki je v prvi vožnji 
slabo štartal in osvojil šele 10. me
sto, v drugi in tretji vožnji pa je bil 
četrti, kar mu je v skupnem vrstnem 
redu prineslo šesto mesto. Njegov 
klubski tovariš Nik Rovan je nasto
pil v Avstriji na otroški dirki za 
pokal McDonladsa. Dobro je štar
tal in na začetku dirke vodil, a se je 
na ostrem ovinku vanj zaletel eden 
izmed zasledovalcev, ga podrl, šel z 
motorjem čez njegovo roko ter mu 
zlomil obe podlaktni kosti.

ZMAGA KOČEVSKIH 
PLESALCEV V LITIJI
LITIJA - Na desetem plesnem 

tekmovanju Slovenija Open v Litiji 
so se znova izkazali člani Plesnega 
kluba Kočevje. Med 17 pari iz 
desetih evropskih držav sta med 
mlajšimi mladinci Blaž Bižal in Jas
mina Arko v standardnih plesih 
osvojila 4.mesto v latinskoameriških 
pa 3. mesto. Pri starejših mladincih 
sta Mirko Švigelj in Maja Mihelič v 
standardnih plesih osvojila 1. mesto, 
v latinskoameriških plesih pa 3. 
mesto. Izkazali so se tudi člani, saj 
sta Aleksij Arko in Jasna Golob v 
standardnih plesih osvojila 3. in v 
latinskoameriških plesih L mesto. 
Tilen Bižal in Darja Klarič sta v 
obeh skupinah osvojila 2. mesto. 
(M. G.)

Agro Adler) ter več nacionalnih 
reprezentanc, ki so na Ptuju v pone
deljek štartali tudi na dirki Po Slove
niji. V moštvu Krke Telekoma so 
tokrat nastopili Gorazd Štangelj, 
Branko Filip, Uroš Murn, Milan 
Eržen, Sašo Sviben in Robert Pin
tarič ter Hrvat Vladimir Miholjevič 
in Bolgar Pavel Šumanov, ki sta 
tokrat oblekla majici njunih držav
nih reprezentanc. Novomeščani so 
dirko začeli imenitno, saj jih je bilo 
med 9 ubežniki v drugem od 1114,5 
km dolgih krogov kar štirje, pa tudi 
med deveterico zasledovalcev so bili 
trije. Svojo moč je Krka Telekom 
pokazala v razpletu dirke, ko je sre
di predzadnjega kroga sredi vino
gradov Grajenskega klanca najprej 
močno potegnil Avstrijec Mattias 
Buxhofer, ki sta se mu pridružila 
Uroš Murn in Sašo Sviben, v zasle
dovalni trojki pa ob Kranjčanu Ra
jku Petku še Filip in Miholjevič, ki 
so se medtem spretno otresli po
vsem izmučenega Valterja Bonče.

Že pred ciljno ravnino se je na
prej pognal novinec v novomeškem 
moštvu Žalčan Sašo Sviben, ki je 
tako dosegel svojo prvo zmago za 
novi klub, Buxhofer pa je na ciljni 
ravnini prehitel Murna. Krka Tele
kom je imela na koncu kar 4 kole
sarje med najboljšimi petimi, kar se 
ji na slovenskih dirkah za veliko na
grado še ni zgodilo.

Zelo uspešno so Novomeščani 
nastopili tudi v mlajših kategorijah, 
še posebej med mlajšimi mladinci, 
kjer so varovanci Sandija Papeža 
osvojili prvo drugo in četrto mesto.

Izidi: člani -1. Sviben (Krka Tele
kom) 3:52:07, 2. Buxhofer (Avstri
ja), 3. Murn 0:02,4. Filip (oba Krka 
Telekom) 5. Miholjevič (Hrvaška, 
Krka Telekom) 2:01,9. Pintarič, 15. 
Eržen; starejši mladinci -1. Gazvo
da (Perutnina Ptuj), 3. Zagorc, 6. 
Kočjaž (oba Krka Telekom); mlajši 
mladinci - L Kastelic, 3. Švajger, 4. 
Nose, 7. Zrimšek (vsi Krka Tele
kom), 12. Starešinič (Črnomelj); 
dečki - 1. Makarovič (Hit Casino), 
7. Prevejšek (Savaprojekt Krško)10. 
Muhvič, 11. Ravbar (oba Krka Tele
kom).

I. VIDMAR

UBRANILA
NASLOV

NOVO MESTO - Na prvenstvu 
OKS Novo mesto sta Črnomaljca 
Igor Starešinič in Suad Muslimovič 
premočno osvojila naslov in se 
uvrstila na državno prvenstvo. Sledi
ta Mišura - Logar in Bruner - Mile
tič (oba Novo mesto).
N. G.

Rekordna udeležba
84 veslačev na tradicionalnem 
prvomajskem spustu po Kolpi

KOSTEL - Čeprav je za L 
maj med vsem tradicionalnim 
spustom s plovili po Kolpi 
deževalo, je bila udeležba tek
movalcev rekordna, pa tudi 
gledalcev je bilo veliko. Za tek
mo se je prijavilo 84 veslačev, 
kar je največ doslej. Najhitre
je je 11 km dolgo progo od Sre
botnika do Fare prevozil Boris 
Irt s Čateža, in sicer v 48,6 
minute in tako osvojil letošnji 
“pokal Kolpa”.

Rafti: 1. Gimpex Straža, 2. 
Raft klub Velenje, 3. Univox 
Kočevje itd. Vse tri posadke so 
prejele pokale in praktična da
rila pokroviteljev.

Kajak-turisti: 1. Boris Irt, 2. 
Matjaž Avšič (oba Čatež), 3. 
Niko Svoljšak (Škofja Loka) 
itd. Kajak-veterani: 1. Martin 
Grašič (Šk. Loka), 2. Marko 
Hribar (LJ), 3. Dušan Smola 
(Kočevje) itd. Kanu-dvosed: 1. 
Bradeško-Kovač, 2. Rovan- 
Šalehar (obe posadki Kočev
ja), 3. Petovar-Vidmar (Kostel) 
itd. V vseh skupinah so naj
boljši prejeli medalje in prak
tična darila.

Najstarejši udeleženec Du
šan Smola (rojen 1928) je pre
jel praktično darilo, najmlajši 
Boris Irt (r. 1989) pa pokal in 
praktično darilo. Vsi udeležen
ci so dobili spominske majice, 
spominke in malico.

Predsednik turistično-šport- 
nega društva Kostel Stanko 
Nikolič je povabil udeležence 
še na ekološki spust, ki bo že 6. 
junija.

J. PRIMC
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Stranska vas pri Semiču, 3. dirka 
za državno prvenstvo, 250 ccm - 1.
Kragelj (Slov. Konjice) 40... 4. 
Pavkovič (Fun šport Krško) 24... 8. 
Čuden (AMD Brežice) 15; 125 ccm 
- 1. Rozman (Husky MP) 35... 8. 
Mežnar (Mel Novo mesto) 15... 10. 
Jazbar (Brežice) 12... 17. Jelovšek 
(Brežice) 1... 21. Ilc (NIX Semič) 0; 
80 ccm, pozivna dirka - 1. Može 
(Mel Novo mesto) 40, 2. Špehar 
(NIX Semič) 34... 4. Hvastija (Mel) 
20,5. Natalija Konda (Konda Team 
Praproče) 20... 14. Germšek (Fun 
šport) 6 itd.; podmladek, 60 ccm - 
1. Irt (Sitar Pneumatic) 20, 2. Ro
van (Fun šport) 12... 6. Dolinšek 
(Fun šport) 2; 80 ccm - 1. Koritnik 
(Husky) 17... 3. Ogulin (NIX Se
mič) 10,9. Ocvirk 1,10. Hrstič (oba 
Fun šport) 0.
Skupni vrstni red za državno 
prvenstvo, 250 ccm -1. Kragelj 80...

KOŠARKA 
1. A SKL, Finale končnice, 2. tekmi 
za 3. mesto - KRKA : PIVOVAR 
NA LAŠKO 85:76 (47:41); 3. tek' 
ma - PIVOVARNA LAŠKO : KR 
KA 95:72 (49:30); KRKA: Jevtovk 
8, Samar 5, S. Petrov 9, Smodiš ll 
Grum 6, Plevnik 9, Stevič 22; Pl' 
VOVARNA LAŠKO: Lisica 25, To
vornik 19itd.Krkajestem zasedli 
4. mesto v državi. Čestitamo! Kotli
na lestvica: 1. Union Olimpija,* 
Kovinotehna Savinjska Polzela, J 
Pivovarna Laško, 4. Krka itd.

NOGOMET 
PolHnale slovenskega pokala, dro
ga tekma - PRIMORJE : ELA!* 
5:0 (1:0); Ker je bil izid prve teknit 
2:2, je skupni zmagovalec Primor
je, ki seje tako uvrstilo v finale slo
venskega pokala.
2. SNL, 23. kolo - ELAN : RUDAR 
5:2 (3:2). Strelci: 1:0 - Rodič (10), Ti

(Slov. Konjice)... 3, Pavkovič (Fun 
šport) 52... 5. Čuden (AMD Breži-

■ Rodič (12), 2:1 - Lavrič (14), 3:1

ce) 43; 125 ccm - 1. Jelen (Sitar 
Pneumatic) 69... 4. Mežnar (Mel 
Novo mesto) 49... 8. Jazbar (Breži
ce) 26... 19. Jelovšek (Brežice) 1... 
23. Ilc (NIX Semič) 0.

Gruden (22 - lvl-m), 3:2 - Lavrič (^ 
- 11-m), 4:2 - Š«mar (47), 5:2_- P°- 
drebarac 5:5. Lestvica - 1. Živil* 
Triglav 57, 2. Koper 54, 3.v BS* 
Domžale 47, 4. Elan 42, 5. Želez
ničar 38 itd. V 24. kolu bo Elan ld 
maja igral v gosteh z Dravo.

Krki na koncu četrto mesti
Drugo tekme končnice prvenstva za tretje mesto so I 

doma dobili, a v Laškem spet izgubili - Konec sezonfi

NOVO MESTO - Poraz na prvi 
tekmi za tretje mesto v finalu 
končnice državnega prvenstva v 
košarki v Laškem novomeškim 
košarkarjem ni vzel volje, saj so 
prejšnjo sredo na drugi tekmi na 
domačem parketu sicer favorizi
rane Laščane ugnali s 85:76 in izid 
izenačili na 1:1. Žal jim na tretji 
tekmi v soboto v Laškem ni uspe
lo presenetiti domačinov, tako da 
so se morali na koncu zadovoljiti 
s četrtim mestom, na katerem so 
končali tudi redni del prvenstva v 
L A-ligi.

Košarkarji Pivovarne Laško 
kljub razočaranju, kar jim ni uspe
lo uvrstiti se v finale za prvo me
sto, niso popustili, zato so tretjo 
tekmo s Krko začeli nadvse resno 
in si v prvih 15 minutah igre že 
prigrali prednost 15 točk, ki je do 
konca polčasa narasla na 19 točk.

Premoč domačinov je bila očiti 
tudi v drugem polčasu, ko so 
lahko privoščili tudi nakaj atrak
tivnih potez.

Kljub porazu in končnemu čeO 
temu mestu pri novomeški Krki n 
smejo biti nezadovoljni. Morda k 
lahko kaj več storili, če bi se t 
tretje mesto srečali s Kovinotehni 
Savinjsko, kije realno le nekolik' 
šibkejše moštvo od Pivovarn' 
Laško. Četrto mesto je za novi' 
ca v ligi lep uspeh, obenem pa tud 
velika obveza, saj bi radi v nasled 
nji sezoni vzpon kluba še nada
ljevali. Kljub temu da je letošnji 
košarkarska sezona s to tekmj 
končana, novomeški košarkarj 
vadijo naprej, saj si ob načrtih 
kakršne imajo v naslednji sezon 
na domačem prvenstvu in v evrop
skem pokalu Radivoja Korača, n“ 
morejo privoščiti daljšega počitka

ZMAGALA LIBERTY - Letošnja prvomajska regata Jadralnega kluba W 
mesto je bila že 3. zapovrstjo v Nerezinah na otoku Lošinju. 8 jadrnic!1 so 
absolutni kategoriji od Nerezin do prvega obrata pri Rtu Suha, do M^\ H; 
Osirja, kjer so obrnili 2., nazaj do Nerezin prejadralo 11,85 milje. Velisk 
barke je z vetrom najbolje izkoristil skiper jadrnice Liberty Aleš Wach<‘ k) 
svojo 5-člansko ekipo in zmagal s časom 2.27.47. S časom 2.52.51 jen* 
druga jadrnica Moon z že utrjeno posadko: s skiperjem Marjan<n 
Prešernom, Sašom Novakovičem in Tomom Zupančičem. Po trdem ban 
3. mesto prevzela klubska barka Vitalis s skiperjem Borutom Šulnom in ŠA 
mi tečajniki (čas: 13.56.05). Ostali rezultati: 4. Mak, 5. “Piksna", 6. Sin11.
7. Alfa, 8. Barka barka. Na sliki: regatno zmago so proslavili na zmagoV>’ 
jadrnici Liberty. (Besedilo in slika: Katja Kraško)

Pokal Petra Klepca NoIimaH
Dva dni za pokal Petra Klepca in odprto prvenstvo Hrvajflj

OSILNICA - V soboto, 2. maja, 
je bilo na Kolpi mednarodno tek
movanje kajakašev in kanuistov za 
prehodni pokal Petra Klepca, ki ga 
je osvojil Andrej Nolimal (Rašica), 
v nedeljo pa še odprto člansko 
prvenstvo Hrvaške. Na obeh so 
osvojili najvišja mesta slovenski in 
hrvaški veslači.

POKAL PE TRA KLEPCA, re
zultati: K-l moški: 1. Nominal, 2. 
Stricelj (oba Rašica), 3. Kodelja 
(Soške elektrarne) - 29 tekmoval
cev; K-l ženske: 1. Jana Mali, 2. 
Nada Mali, 3. Helena Lahovec (vse 
Rašica) - 5 tekmovalk; C-2: 1. Jago- 
dič-Špoljarič, 2. Radoš-Balog, 3. 
Jakoš-Mujčinovič; C-l: L Dejan 
Stevanovič (Soške el.), 2. Herceg, 3. 
Zobec (oba Zagreb) - 25 tekmoval
cev; 3xK-l: 1. Kodelja-Brezigov-Pel-

legrini (Soške el.), 2. SarganOj 
Midžič- Mulič BiH, Una I), 3. D? 
mič-Bosec-Konjevič (ZG) - 5 eH 
v3xK-l ženske je nastopila le el11! 
Rašice v postavi J. Mali-N.h^, 
Poženel; v 3xC-1:1. Herceg-SedW
Zobec (ZG), 2. Korenjak- 0$
jelčič-Buh (Slovenija), 3. Peresih 
Mujčinovič-Jakoš (ZG) - 5 ekip:.

ODPRTO ČLANSKO PRVU 
STVO HRVAŠKE, rezultati: K-U 
Kuder, 2. Kralj (oba IJ), 3. "M 
(Rašica) itd. - 24 tekmovalcev;
1. Herceg, 2. Sedlar, 3. Zobec1' 
(vsi ZG) - 20 tekmovalcev; K-l 
ske: L J. Mali, 2. N. Mali, 3. L»S 
vec (vse Rašica) - 5 tekmovalk;
1. Jagodič-Špoljarič, 2. Radoš-0‘1‘j 
(obe ekipi ZG) - nastopili le"

rk,:" j.,J
M
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TH evropske 
zmage je osvojil 
domači Policist
Evropsko tekmovanje 

vju-jitsu
LESKOVEC - Krško društ

vo Policist je v sodelovanju z 
Ninjo iz Črnomlja 2. in 3. maja 
v športni dvorani v Leskovcu 
Pripravilo 1. evropsko klubsko 
tekmovanje vju-jitsu za kadete 
in mladince. Na tekmovanju 
sta poleg domačih tekmoval- 
Cev nastopili še vrsti iz Poljske 
'n Avstrije. Prvi dan so se 
Pomerili v duo sistemu, drugi 
dan pa v borbah. Tri prva me
sta so osvojili Krčani, enkrat pa 
SP zmagali Poljaki. Krčani so 
sicer pričakovali boljšo udelež
ba a je nekaj klubov iz tujine 
Pastop odpovedalo.

Izidi: duo sistem, kadeti -1. 
Policist Krško 5,2. Ninja Črno- 
teelj 3,3. Avstrija 1; mladinci - 
L Policist Krško 4, 2. Avstrija 
’> 3. PKBV Celje 2; borbe, ka
deti-1. Poljska 15,2. Ninja 13, 
L Policist 10; mladinci -1. Poli
cist 30, 2. Celje 14, 3. Poljska

J. A.

Slovenija danes v Krškem in Semiču
v

V ponedeljek se je na Ptuju začela peta dirka Po Sloveniji - Na prologu zmaga Nemca, 
Štangelj tretji ■ Danes se dirka seli v Posavje in Belo krajino

NOVO MESTO - Po enoletnem premoru seje v ponedeljek s prologom 
na Ptuju začela dirka Po Sloveniji, navečja in najodmevnejša kolesarska 
prireditev pri nas. Novomeščani, ki ponavadi na slovenskem krogu niso 
imeli sreče, letos upajo na uspeh. Med najožje favorite dirke spadajo tudi 
Gorazd Štangelj pa Sašo Sviben, Uroš Murn in morda še kdo iz moštva 
Krke Telekoma.

Na nekaj več kot treh kilometrih 
dolgi dirki na čas, ki je štela za pro
log dirke Po Sloveniji, med kolesarji 
ni moglo priti do večjih razlik, saj je 
imel na primer 16-uvrščeni le 9 
sekund zaostanka za zmagovalcem 
Nemcem Olafom Pollackom, čla
nom poklicnega moštva Argo Ad
ler, za katerim je drugouvrščeni Po
ljak Cezary Zamana zaostal sekun
do, najbolje uvrščeni slovenski kole
sar Gorazd Štangelj pa dve sekun
di. Izmed članov Krke Telekoma je 
bil četrti Pavel Šumanov, ki na dirki 
nastopa v dresu bolgarske reprezen
tance, peti je bil Branko Filip in 
enajsti Boštjan Mervar. Poleg ome
njenih na dirki Po Sloveniji od 
Novomeščanov nastopajo še Uroš 
Murn, Sašo Sviben in Robert Pin
tarič ter v dresu hrvaške reprezen
tance Vladimir Miholjevič.

Dirka se je v torek nadaljevala s 
prvo 198 km dolgo etapo od Raden
cev do Beltincev, včeraj pa so kole-

Gorazd Štangelj

sarji iz sedmih poklicnih in 11 am
aterskih moštev odšli na 195 km 
dolgo etapo od Maribora do Kranja.

i^KRAT SLOVENKE BLIŽJE JUGOSLOVANKAM - Po hudem pora- 
f* ^venske ženske rokometne reprezentance s 34:23 (17:9) v Arandjelovcu 
0 v nedeljo v novomeški športni dvorani naša dekleta pokazala veliko več, 

pPfav do prve zmage v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo niso prišle. 
Jedvsem v prvem polčasu so bile povsem enakovredne gostjam, saj so 
?dile z 8:6 in 9:7. V drugem polčasu je že vse kazalo na katastrofo, a so 
P^ačinke zaostanek za šest zadetkov zmanjšale na dva. Tudi tokrat je v 

1 zfSU slovenske reprezentance nastopila domačinka Mojca Derčar (na sliki
i. f°go med tremi Jugoslovankami), ki je bila s tremi zadetki druga najboljša 
^Ika v ekipi. Najuspešnejša je bila z 12 zadetki Tanja Oder. (Foto: I. V)

Tom v Meranu najbolje do zdaj
krnski badmintonisti ekipno prvi med mladinci - Aleš Murn 
^__zmagal med posamezniki in s Strmoletom med pari

ji tolRNA - Mirnski badmintonisti 
lij n *onec minulega tedna nastopili 
k sk rtl0^nem mednarodnem mladin- 
.. J!|*> turnirju v Meranu v Italiji, kjer 
u j ''konkurenci 320 igralcev iz ltali- 
J ’ Nemčije, Švice, Hrvaške, Ni-\
w

S ŠPORTOM 
PROTI DROGI

Dobrepolje - v okviru 
Neslovenske akcije proti dro- 
&>m “Veter v laseh” so imeli v 
Dobrepolju 19. in 26. aprila 
sPortno-kulturno- zabavni pri
selitvi, ki sta obakrat trajali od 
. °polneva do večernih ur. Bilo 
le to srečanje in prijateljsko 
eruženje mladih, ki so si ga 
^gledali tudi odrasli.V okviru 
|Portnih prireditev je nastopi- 
°Več ekip, ki so prvo nedeljo 
tekmovale v odbojki, nasledn- 
1° pa v košarki. Poleg športnih 
s° gledalci videli še plesne na
kupe, pa tudi mladi likovniki 
L° pokazali, kaj vse znajo, 
faradi velike udeležbe si je 
"ilo težko priboriti medaljo ali 
elplomo. Vendar to niti ni bilo 
^pomembnejše. Bolj razve- 
Seljivoje, daje nastope mladih 
sPtemljalo veselo razpolože
ne, ki je pritegnilo kot gle
dalce tudi veliko odraslih. Pri- 
reditvi je organiziralo TUri- 
5,>čno društvo Dobrepolje.

M. S.

SENTJERNEJCANI 
ZAČELI Z ZMAGAMA
ŠENTJERNEJ - Na prvih treh 

dirkah so-šentjernejski konjerejci 
nastopili osemkrat in dosegli dve 
zmagi. Prvič so se letos kasači zbra
li v Ljutomeru, kjer je bil na prvi 
dirki Ignac Zagorc z Leonom četr
ti, na četrti dirki pa Ivan Humek s 
Fao Lobel tretji. V Mariboru je na 
prvi dirki Vojo Maletič s Surio zma
gal z za triletnico odličnim časom 
1:22,23. Tretja letošnja kasaška pri
reditev je bila v Ljutomeru, kjer je 
Vojo Maletič z Bukefalosom na peti 
dirki zmagal z izjemnim kilometr
skim časom 1:17,4, kar je za 2,4 
sekunde bolje od dosedanjega Bu- 
kefalosovega rekorda, Šentjernejča- 
ni se že pripravljajo na domačo pri
reditev, ki jo bodo pripravili v nede
ljo, 24. maja, ob 14. uri.

VESLAŠKA REGATA 
OD KRKE DO 

ŽUŽEMBERKA
ŽUŽEMBERK - V nedeljo, 10. 

maja, ob 10. uri bo kajak-kanu klub 
Žužemberk pripravil mednarodno 
turistično veslaško regato od vasi 
Krka do Žužemberka. Udeležijo se 
je ldhko veslači s kajaki, kanuji in 
rafti s popolno opremo (nepotopljiv 
čoln, rešilni jopič, čelada). Proga je 
dolga 18 km in, odvisno od vodosta
ja, spada v I. do IV. težavnostno 
stopnjo. Organizator bo poskrbel za 
varnost in reševanje, ob progi pa bo 
tudi več okrepčevalnih postaj. Le
tošnja prireditev je že 13. po vrsti. 
Prijavite se lahko pol ure pred 
začetkom prireditve na štartnem 
prostoru v vasi Krka. Vsa dodatna 
pojasnila daje Emil Glavič po tele
fonu (068) 87 055.

Po napovedih strokovnjakov naj bi 
se kandidati za skupno zmago izlo
čili šele danes na dopoldanskem 18 
km dolgem kronometru od Krškega 
do Brežic in nazaj v Krško, ki se bo 
s štartom prvega tekmovalca začel 
ob 9. uri. Popoldne ob 16. uri bo v 
Semiču štart 4. etape, kolesarji pa 
bodo po Beli krajini prevozili 85 km 
na dveh daljših krogih čez Gaber, 
Črnomelj, Gradac, Primostek in 
Metliko in dveh krajših krogih v 
okolici Semiča, kjer bo tudi cilj. 
Jutri bo karavano vodila pot od Rib
nice do Nove Gorice, v soboto od 
Nove Gorice do Ljubljane, v nede
ljo pa se bo dirka z zaključno etapo 
spet vrnila na Dolenjsko. Ob 10. uri 
bo štart v Grosupljem, čez dobre pol 
ure bodo kolesarji v Kočevju, okoli 
11.30 v Žužemberku, opoldne prvič 
v Novem mestu, okoli 13. ure v 
Šentjerneju, za konec pa bodo pre
vozili še dva balkanska kroga. Cilj 
dirke bo predvidoma ob 14. uri na 
Glavnem trgu v Novem mestu.

I. V.

TEKLI SO ZA 
KOČEVSKO ATLETIKO

KOČEVJE - Prvega teka Pod 
Stojno, ki sta ga z namenom oživitve 
atletike v Kočevju pripravila Atlet
ski klub Kočevje in Šport & Fun 
klub 13 Kočevje, so v kokurenci 
dečkov in deklic v svojih starostnih 
skupinah na 560-metrski progi zma
gali: Blažka Horvat, Simon Feren- 
ček, Robi Močnik in*Sandra Sto- 
kanovič. Med člani je zmagal Ivica 
Prezelj iz Nove Gorice. Skupaj je 
nastopilo čez 70 tekmovalcev, med 
njimi največ mladih. (M. G.)

ZMAGA GUŠTINU
TREBNJE - V športnem centru 

Vita v Trebnjem je bil 2. maja prvo
majski teniški turnir posameznikov 
na katerem je slavil Grega Guštin, 
drugi je bil mateij Udovič, tretje 
mesto pa sta si delila Dušan Koče
var in Franc Pepelnak.

RUS ZMAGUJE IN VODI
NOVO MESTO - V zadnjih dveh 

novomeške občinske 1. travne malo- 
nogometne lige so bili doseženi 
naslednji izidi: 12. kolo: Sobo- 
slikarstvo Rus : Krka Motoroil 4:4, 
Bajer Videoteka Holivud : Fužina 
Dvor 3:0, Parketarstvo Cesar: Elfis 
3:0, Regrča vas : Klub Vida 3:1, 
Koala Straža : Tlim klub Krka 2:1; 
13. kolo: Krka Motoroil : Bajer 
Videoteka Holivud 1:3, Fužina 
Dvor: Koala Straža 0:4, Elfis: Sob. 
Rus 7:4; Regrča vas : Parketarstvo 
Cesar 3:6, Klub Vida : Trim klub 
Krka 2:1. Lestvica: L Parketarstvo 
Rus 31,2. Koala Straža 31,3. Regr
ča vas 27,4. Elfis Elektroinstalacije 
26,5. Bajer 15 itd. V 2. A-travni ligi 
po 11 kolih vodi Vinica Plastform s 
27 točkami, kolikor jih ima tudi 
drugouvrščeni Plastform Šmarjeta; 
v 2. B-ligi po 13. kolu vodi moštvo 
Križe Papež z 29 točkami, v 2. C-ligi 
pa je na vrhu lestvice Čriček Pod- 
ljuben s 30 točkami.

zozemske in Slovenije dosegli ene
ga svojih največjih uspehov. V kate
goriji do 18. leta je zablestel Tomov 
Novomeščan Aleš Murn, ki je zma
gal tako med posamezniki kot v igri 
parov, kjer je nastopil skupaj z Žigo 
Strmoletom. V finalu posamezni
kov se je Aleš pomeril s klubskim 
tovarišem Dušanom Skerbišem, 
predvsem v prvem nizu, ki ga je 
dobil Novomeščan s 17:14, pa je bila 
igra zelo izenačena. Drugi niz je 
Murn zlahka dobil s 15:4.

V kategoriji do 14. leta sta se že 
kar po pričakovanju izkazali sestri 
Silvester: Urška je izgubila šele v fi
nalu, Špela pa je osvojila tretje me
sto. Tretje mesto sta Silvestrovi 
zasedli tudi v igri parov. Špela je 
tretjo bronasto medaljo osvojila v 
igri mešanih parov skupaj z Boja
nom Kolencem, ki je bil tretji tudi 
med posamezniki.

V kategoriji do 16. leta je prese
netila vse boljša Trebanjka Maja 
Klemenčič, ki je izgubila šele v fi
nalu, kjer jo je premagala Avstrijka 
Irene Part. V ekipno uvrstitev, kjer 
je mirnski Tom osvojil prvo mesto, 
so šteli vsi dvoboji od četrtfinala 
naprej oziroma uvrstitve na prvih 
osem mest. Po mnenju trenerja in 
vzgojitelja Tomovih badmintonistov 
Mileta Čuka je to v sedmih letih 
badmintona na Mirni največji us
peh.

I. V.

V

Spori iz Ribnice in Kočevja
• RIBNICA-Mnogi ne vedo, da 
so letos v L B-ligi izven konku
rence nastopali rokometaši dru
gega moštva Pivovarne Laško. 
Ker njihovi izidi niso šteli za 
uvrstitev, so bili javnosti neznani. 
V soboto je bila odigrana tekma 
med Inlesom in Celjani. Končala 
se je z zmago gostov s 34:30. In
les je nastopil brez najboljšega 
strelca Damjana Škaperja, a gaje 
tokrat z 11 zadetki nadomestil 
Gregor Malnar. 15. maja bo 
skupščina kluba in na njej se bo 
poslovila stara uprava. Čilj nove 
bo vsekakor uvrstitev Inlesa med 
prvoligaše.
• KOČEVJE - Tradicionalnega 
Rodinovega rokometnega me- 
morialnega turnirja v Izoli so se 
tudi letos udeležile veteranke 
Kočevja. Potem ko so premagale 
češko Lokomotivo s 13:4 in Piran 
z 11:7, so v finalu izgubile z 
Vilniusem iz Latvije s 6:8. Naj
boljša igralka turnirja je bila 
Stanka Jerič. V Izoli so nastopili 
tudi mlajši veterani Inlesa, ki 
bodo nastopili na mednarodnem 
rokometnem festivalu od 20. do 
30. julija v Barceloni. Ribničani 
so zasedli 1. mesto in premagali 
Merkatino iz Ljubljane s 14:2, 
albansko selekcijo s 14:2 ter Izo
lo s 14:9. Stojan Gelze je bil

najboljši vratar, Jožko Deržek pa 
najboljši igralec na turnirju.
• RIBNICA - V 4. krogu spo
mladanske adria lige v rugbyju za 
mladince do 19. leta so Ribničani 
v Zagrebu klonili proti hrvaški 
Mladosti. Končni izid je bil 39:5. 
Trener Ribnice Mičo Pejkovič je 
bil zadovoljen z borbenostjo 
svojih igralcev, saj so imeli za 
nasprotnika starejšo in bolj izku
šeno ekipo.Točke za Ribnico je 
dosegel Divjak. Pred tekmo sta se 
pomerili igralci do 17. leta. V za
nimivi tekmi so Ribničani prema
gali Mladost s 30:25. Točke za 
Ribnico so dosegli Bojc in Šilc po 
10, Starc in Klasnič po 5 točk.
• KOČEVJE - V prvem krogu 
občinske lige Kočevja v malem 
nogometu so bili doseženi naslednji 
izidi: Radar: Rog 2:5, AG Kovinar 
: Tri zvezde 0:0, Mozelj : Črni Po
tok 1:5, Krempa Štalcerji : Marof 
5:5, Slovenka : Atletika 0:0, Lorela 
: Kostel 2:3, Flamengo : As 0:7.
• KOČEVJE - Tladicionalnega 
prvomajskega teka na Lisco se je 
med 140 tekmovalci udeležilo 
tudi pet tekačev iz Kočevja. Na 
8,5 kilometrov dolgi progi sta 
Matija Ozanič v kategoriji nad 40. 
letom in Franc Kocijančič v kate
goriji nad 50. letom zmagala.

M. GLAVONJIČ

PRVOMAJSKI POHODNIKI - Kar s treh strani so se prvega maja po 
pobočjih mogočnih Gorjancev proti Javorovici zgrnile pohodne kolone, ki 
jih ni zaustavilo niti vetrovno in muhasto vreme z dežjem. S Krvavega kam
na so se po slemenu Gorjancev proti cilju na legendami Javorovici odpravili 
tudi člani območnega združenja slovenskih častnikov Novo mesto, Šent
jernej in Škocjan. S pesmijo so premagovali gorjanske vršace in se preko 
Špilarjeve senožeti spustili na prostrane košenice nad Javorovico, kjer so 
se udeležili pr\’omajske proslave, na kateri je govoril predsednik države 
Milan Kučan. Predsedniku so častniki izročili spominske fotografije s 
srečanja v Dražgošahs ki jih je bil predsednik vesel. Na posnetku so člani 
OZSC Novo mesto, Šentjernej in Škocjan z družinskimi člani in prijatelji 
na prvomajskem pohodu. (Foto: B. Avbar)

ČLANI DRUŠTVA INVALIDOV NA REKREATIVNEM POHODU - V 
sredo, 29. aprila, se je zbralo 50 pohodnikov - invalidov. Odpeljali smo se 
proti Gornjim Lazom, kjer smo se ustavili pred spomenikom NOB in 
počastili 27. april, dan upora proti okupatorju, in L maj, praznik dela. Tudi 
na svoje onemogle ude nismo pozabili, saj smo jih pod vodstvom vodite
ljice gospe Rezke dodobra razgibali. Od tam smo z avtobusom in malo peš 
prispeli na Pajkež in se okrepčali z lovskim golažem. Naš gost je bil pred
sednik krajevne skupnosti Uršna sela, ki nam je povedal vse o kraju in 
obenem izročil društvu priznanje za dolgoletno sodelovanje. (M. Golob)

PRAZNOVANJE V HINJAH - V Suhi krajini je bilo na predvečer I. maja 
kresov kot že dolgo ne. Nekoliko drugače so pripravili praznik člani KD 
Hinje, ki so organizirali kratek kulturni program in v nadaljevanju prave 
karaoke. Ob gasilskem domu se je zbralo kar precej opazovalcev in gledal
cev, ki so uživali ob petju mladih talentov. (Foto: S. Mirtič)

PRVOMAJSKO SREČANJE NA KOMANCI - Tudi letos se je na prazno
vanju delavskega praznika na Komand zbralo precej ljudi, ki jih tudi 
večkratne kratke plohe niso razgnale. Že od nekdaj se na tem mestu zbira
jo suhokranjska podjetja, žal pri tej tradiciji vztrajajo samo še podjetja bivše 
Iskre in poskrbijo za njihove delavce z malico. Pijače in jedače je bilo letos 
na Komand po zaslugi žužemberških gasilcev dovolj, poskrbljeno pa je bilo 
tudi za glasbo ansambla Kosobrini. Na sliki: prijatelji in znanci se vsako 
leto zberejo, pomalicajo in pokramljajo tudi ob ognju. (Foto: S. M.)

ŠPORTNI DAN VAROVANCEV VDC - Varstveno delovni center iz Nove
ga mesta je leta 1992 postal član svetovnega športnega gibanja Specialna 
olimpiada. Varovanci se vsako leto udeležijo številnih državnih tekmovanj 
in so bili na podlagi doseženih rezultatov že kar nekajkrat izbrani v reprezen
tanco Slovenije, ki je odšla na svetovna tekmovanja. Tako dobre rezultate 
pa lahko dosežejo le z rednim strokovnim treningom, ki ga izvaja Alenka 
Podkrižnik s sodelavci. Le-ti so za vse varovance 23. aprila na stadionu 
organizirali športni dan. Pomerili so se v teku na 100 in 200 m, v skoku v 
daljino in v metanju krogle. Na športnem dnevu pa niso tekmovali le varo
vanci, ampak tudi njihovi tovariši. Medalje, ki so bili tokraPlepo pečeni 
medenjaki, so tako krasili varovance in delavce.
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Sporočilo bralcem
V zakonu o javnih glasilih, ki 

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

Zavlačevanje 
gradnje postaja 
nevzdržno ljudem
Dol. Ust št. 16, 23. aprila

Mislim, da imam kar nekaj za
slug, da lepa Petrolova črpalka (na
grajena za lepo ureditev okolice) in 
ne odtočni kanal za to reko že leži 
ob Savi. S takšno podobo se pred
stavljajo g. Alfred Železnik (Fredi) 
bralcem v zadnji številki Dolenj
skega lista.

Toda že samo dober korak od te 
čudovite bencinske črpalke z “naj
lepšo okolico” stoji v ponos Sevnici 
in Boštanja povsem drugačen “po
nos”, ki bi mu lahko rekli “poigra
vanje narave”. TUdi kar se tiče 
Fredijevega “znanja” o greznicah 
oziroma čistoči, bi ga bilo potrebno 
spomniti na “malenkost”, ki se mu 
je pripetila na sevniškem kopališču, 
ko nikakor ni hotel spoštovati navo
dil kopališkega mojstra, da se tam 
ne sme capljati v umazanih čevljih. 
Iz močnih rok mojstra ga je v zad
njem trenutku rešil šef kopališča B. 
B., sicer bi ga bil mojster primoran 
pošteno našeškati, že zaradi otrok, 
če drugačen ne. Da pa Fredi ne loči 
gostinskega kravala od konkretne
ga odgovora, mu ne gre zameriti, saj 
se gostiln izogiba.

Želim pa ob tej priložnosti bralce 
Dolenjskega lista ponovno spodbu
diti k podpori zakona o renti za 
jedrsko elektrarno, ki ga je pripravil 
poslanec Branko Kelemina in ga bo 
v kratkem obravnaval državni zbor.

Po tem zakonu bi tudi Sevnica in 
Brežice poleg Krškega dobile svoj 
delež odškodnine za pretečo nevar
nost jedrske nesreče in za razvred
notenje prostora pa tudi za pove
čanje radioaktivnega sevanja v 
okolici. Za občino Sevnica je to brez 
dvoma zelo koristen predlog, zato g. 
Železnik kot aktivist LDS z meta
njem polen pod noge našega po
slanca dela ravno nasprotno od 
tistega, o čemer se pogovarja.

Vsakomur je jasno, da tiči zajec 
v prihajajočih lokalnih volitvah. 
Toda če hočemo Sevnico z dna slo
venske lestvice vendarle potegniti 
navzgor, potrebujejmo nove ljudi, in 
ne tistih, ki so nas tja na takšen ali 
drugačne način prilepili.

P.s.: Ker vem, da bo Fredi govo
ričil in pisaril do onemoglega, se mu 
pri tem ne nameravam pridružiti.

JOŽE BEDEK 
00 SDS Sevnica

Mučno in turobno 
je z županom take 
duhovne veličine
Dol. .list št. 17, 30. aprila

Občinski odbor SKD Novo mesto 
šteje devet članov. V resnici pa ni 
tako, ker sta dva člana pisno izsto
pila, eni članici pa so z nestatutar-
nim sklepom prepovedali hoditi na 
seje. Tkkff odbor že nekaj časa de
luje v okrnjeni sestavi in se zato
postavlja vprašanje legitimnosti
sklepov, ki jih sprejema. Glede na 
to, daje skupina ljudi, ki se imenuje 
OO SKD, že naredjla stranki veliko 
škode, podpisani svetniki distanci
ramo od izajve, kije bila objavljena
v Dolenjskem listu v četrtek, 30. 
aprila 1998, in pojasnjujemo nasled
nje:

1. Sklep, da se začne izdajati 
občinsko glasilo Odločajmo, je bil 
sprejet na pobudo svetnice ZLSD. 
Sedaj ista stranka oz. njen predsed
nik Marjan Somrak predlaga zadr

žanje izdajanja glasila ne na osnovi 
strokovne, temveč politične ocene. 
Pri tem ga podpira leva koalicija in 
del občinskega odbora SKD Novo 
mesto.

2. Naj spomnimo, da svetniki 
SKD na svetu nismo glasovali za 
omenjeni sklep ZLSD. Če samo
zvani OO SKD oz. njegov predsed
nik Slavko Turk sledi navodilom 
predsednika ZLSD, to ni več samo 
njegov osebni problem, čeprav smo 
prepričani, da gre v tem primeru za 
politično neznanje. To je problem 
cele stranke. S takimi odločitvami 
nočemo imeti nič skupnega, ker 
znamo misliti z lastno glavo in ker 
želimo izpolnjevati program SKD, 
na osnovi katerega smo dobili man
dat za občinske svetnike.

3. Odločno zavračamo vsako 
željo po političnem discipliniranju 
kogarkoli, še najmanj pa župana, ki 
je dobil mandat za opravljanje svoje 
funkcije od večine občanov, ne 
samo od volilcev SKD. Funkcijo 
stranke, ki ga je kandidirala, pa ra
zumemo v dajanju konstruktivnih 
predlogov za njegovo delo in delo 
vse občinske uprave. Stranka SKD 
in njeni funkcionarji kot predstavni
ki največje in zmagovalne stranke 
na zadnjih volitvah se morajo zave
dati poleg pravic tudi svojih dolž
nosti. Predvsem pa morajo biti pri
pravljeni nositi odgovornost za štir
iletno sodelovanje na oblasti v mest
ni občini Novo mesto.

4. Koalicija SKD-SDS-SLS ni 
razpadla zaradi župana, kot piše v 
izjavi OO SKD, temveč zaradi oseb
nih ambicij in političnega diletantiz
ma posameznih funkcionarjev SKD, 
predvsem predsednika OO SKD 
Slavka Turka in podpredsednika 
Alojza Zupančiča.

5. Odločitve OO SKD Novo me
sto niso v korist ne prebivalcem me
stne občine Novo mesto ne stranki 
SKD, ker želijo skupaj z levimi 
strankami blokirati delo župana in 
občinske uprave, zato jih ne podpi-

VIDA ČADONIČ ŠPELIČ, l.r. 
NEŽKA PRIMC, l.r.

JOŽE PERŠE, l.r. 
DUŠAN PAPEŽ, l.r.

verzije občine še vedno hoče, da je 
župan le “predsednik izvršnega sve
ta”.

3. Glede pristojnosti sveta pa za
kon pravi: “Občinski svet je najvišji 
organ odločanja o vseh zadevah v 
okviru pravic in dolžnosti občine.” 
Kaj je ta okvir, pa zakon našteje vr
sto nalog, med katerimi pa nikjer ne 
omenja, da lahko občinski svet nala
ga županu obvezno ukrepanje. Rav
no obratno: župan je v svojih odlo
čitvah suveren in v celoti neodvisen 
od odločitev občinskega sveta, seve
da pa ne more posegati v pristojno
sti sveta, če to občinski svet izrecno 
ne določi s statutom. In v tem je 
razlika med razumevanjem lokalne 
samouprave po Dularju in tem, kar 
govori zakon. S sprevračanjem vzro
kov in posledic, samovoljnim razla
ganjem zakona in, kar je naj hujše, z 
odkritim sejanjem sovraštva se je 
pisec razkril na način, ki ni primer
en intelektualcu (podpisuje se z 
mag.). Sejanje sovraštva, če se bo še 
nadaljevalo, pa bo zahtevalo javno 
obsodbo. Kam pripelje metoda se
janja sovraštva, žigosanje posamez
nikov z notranjim sovražnikom, sra
motenje, je Balkan že večkrat doka
zal. Kdor seje veter, žanje vihar, 
kdor seje sovraštvo, žanje...

4. S svojim pisanjem se Boris 
Dular vrača v konec sedemdesetih 
let, ko sem ga na enem od njegovih 
prvih javnih nastopov poslušal kot 
nadobudnega mladinskega funkcio
narja. V svojem govoru je med 
drugim dejal, da sme v naši družbi 
opravljati javno funkcijo le občan, ki 
je član Zveze komunistov, avant
garde delovnega ljudstva, le kakšen 
modelarski ali fotoklub lahko vodi 
kdo drug. Ta miselni svet se ponov
no odpira in žolčni napadi na župa
na so dokaz, da je metoda enako 
revolucionarna kot pred desetletji. 
Očitno je partijska elita ocenila, da 
so ljudje pozabili čase enoumja in 
da se ne bo nihče več spomnil, kdo 
je v Novem mestu soustvarjal pogo
je, da je šlo celotno gospodarstvo po 
zlu, da so ljudje zašli v socialne in 
osebne stiske... Srčno upam, da 
zgodovinski spomin ni otopel.

MARJAN DVORNIK 
Prapreče 15

Iz županstva 
ušla poslovna 
skrivnost?
Dol. list št. 16, 23. aprila

Na pismo direktorja Pošte Slove
nije, objavljeno 23. aprila, se moram 
oglasiti kot prvi ponudnik prostorov 
za novo pošto na Raki. Želel bi 
dopolniti nekatere izjave Pošte Slo
venije, ker so zelo pomanjkljive in 
dejstvom ne ustrezajo povsem.

Pošta je res intenzivno iskala 
novo prostore na Raki. Zato se je 
tudi meni porodila misel, da pred
lagam objekt, v katerem je bila trgo
vina KZ Krško, in sem bil tik pred 
tem, da ga kupim. Od Pošte sta 
prišla dva predstavnika, si ogledala 
objekt ter z zadovoljstvom ugotovi
la, da se je končno našel prostor, ki 
ustreza njihovim zahtevam. To mi je 
bila tudi spodbuda, da sem potem 
sklenil kupčijo s KZ Krško. Izme
njali smo več telefonskih pogovorov 
in nekaj telefaksov, v katerih smo se 
dogovarjali o ureditvi in odkupu 
omenjenih prostorov. Tako imam 
odgovor Pošte z dne 28. januarja 
1997 na mojo ponudbo že iz leta 
1996, ne pa koncem leta 1997. Ta 
odgovor že točno določa postopek 
gradnje in način financiranja.

Kot je bilo že omenjeno v 15. št. 
DL, sem se o nakupu pogovarjal v 
županovi pisarni z županom Siter- 
jem in mu tudi omenil, da bom del 
odkupljenih prostorov oddal Pošti. 
Po mojem prepričanju je to župan 
takoj prenesel naprej Dragu Kroš- 
lju, ta pa je tudi vložil ponudbo Pošti 
za objekt na zemljišču, ki je bilo^v 
denacionalizacijskem postopku, ne 
pa v njegovi lasti. Nenavadno hitro 
je bila izpeljana denacionalizacija in 
zemljišče je bilo vrnjeno župniji na 
Raki. Nato so se začeli pritiski na 
gospoda župnika s strani župana in 
firme Kopros, da mora zemljišče 
prodati slednji. Tudi jaz sem bil 
zainteresiran za nakup tega zem
ljišča kakor tudi svet KS. To županu 
Siterju ni bilo po volji, zato je zain
teresirane stranke razen predstavni
ka sveta KS poklical v svojo pisarno. 
Naj povem, da svet KS nasprotuje 
lokaciji pošte, ki jo vsiljujeta župan 
in firma Kopros.

Na sestanku v županovi pisarni 
sem bil izpostavljen ponovnim 
pritiskom, naj odstopim kot kupec 
omenjenega zemljišča, češ da na
merava Kopros zgraditi večnamen
ski objekt, v katerem bi bila tudi 
pošta. Povedal sem, da ne naspro
tujem gradnji večnamenskega ob
jekta, da pa mi je bila ideja o grad
nji pošte odtujena. Prišlo je do kom
promisa: če se odpovem nakupu 
zemljišča, se Kopros odpove nadalj
njim dogovorom s Pošto Slovenije. 
Župan Siter je črtal pošto s sezna
ma prostorov v večnamenskem ob
jektu in ta seznam dvakrat podpisal 
in žigosal z žigom občine Krško. 
Nadalje je še napisal odpoved Pošti, 
ki jo je lastnoročno podpisal Drago

Župan izbral pot 
zmerjanja in 
sramočenja
Dol. list št. 16, 23. aprila

Bodo krmilo nove občine Dolenjske Toplice prevzeli ljudje 
stare garniture, ki se ne sramujejo svojih napak?

Mag. Boris Dular očitno ni pre
bral Zakona o lokalni samoupravi, 
da lahko s tako lahkotnostjo pouču
je bralec Dolenjskega lista in s tem 
ustvari nenavadno stanje, ko se zdi, 
da smo se vrnili v čase enoumja, v 
katerem se je sam odlično uveljav
ljal in imel od tega tudi veliko kori
sti. Ključni del besedila je pisec pou
daril z debelim tiskom, zato ga je 
potrebno pojasniti z dejstvi:

“Dejstvo je, da je po zakonu o 
lokalni samoupravi občinski svet 
organ, ki sprejema odločitve v 
občini, medtem ko župan te odlo
čitve uresničuje:”

Pa pojdimo po vrsti:
L Žakon o lokalni samoupravi 

določa pravice in dolžnosti župana 
predvsem v 33. členu, kjer pravi: 
“Župan predstavlja in zastopa obči
no”. To ni naloga niti pooblastilo, 
dano občinskemu svetu, zato župan 
neodvisno od občinskega sveta spre
jema sklepe, ki so potrebni za red
no delo občinske uprave in izvajanje 
svoje temeljne funkcije predstav
ljanja in zastopanja občine.

2. V obrazložitvi zakona zakono
dajalec dobesedno pravi: “Ker se 
župan voli neposredno, ni nepo
sredno odgovoren občinskemu sve
tu, temveč le volilcem.” K temu ni 
kaj dodati razen to, da Boris Dular 
namerno spregleda to dejstvo in iz 
svojega poznavanja Kardeljeve

Nad Dolenjskimi Toplicami z 
vsemi pripadajočimi zaselki se je 
že dalj časa zgrinjalo več črnih 
oblakov. Ta trditev velja vsaj za

nimajo nujno potrebne elektrike. 
Ko bi lahko občani!i svoje proble
me reševali vsaj v “svoji” zgradbi!

obdobje od leta 1988 do prve 
svetlejše

Krošelj. Citiram: “Podpisani Drago 
Krošelj, ... izjavljam, da se zaradi 
interesov, ki so povezani z izgradnjo 
večnamenskega objekta na Rupah 
(Raka), odpovedujem dosedanjim 
dogovorom z vami v zvezi s sofinan
ciranjem omenjenega objekta s stra
ni Pošte, ker lokala Pošta v večna
menskem objektu, ki ga bom na 
Rupah gradil, ne bo. Odločitev je 
nepreklicna.”

Zatem je stekel nakup zemljišča 
po normalni poti. Sestanek pri žu
panu je bil 15. januarja 1998, čez 
kakih 14 dni pa je Kopros podpisal 
pogodbo s Pošto Slovenije. Očitek 
Pošte Slovenije, da je moja ponud
ba predraga, ne drži. Z dopisom od 
14. janaurja 1998 sem znižal ceno, ki 
je nižja od Koprosove. Na željo 
Pošte bi lahko objekt tudi porušili in 
zgradili na novo. V vseh dosedanjih 
pogovorih sem bil korekten in sem 
spoštoval dogovorjeno in podpi
sano. Ker pa direktor omenja more
bitne osebne interese in medseboj
na obračunavanja, mi to daje razu
meti, da me je nasprotna stran bla
tila pri omenjeni ustanovi, da bi 
tako pridobila boljše pozicije.

Sprašujem se, kje je ostala po
slovna morala?

MIRO BOŽIČ, Raka

Za vodilnimi ostajajo “spomeniki”

Krajevni odbor SDS Dol. Toplice

APLAVZ NI OBVEZEN

Le napisano ostane
Aprila je bilo v Metliki 19. 

srečanje tamburaških in man- 
dolinskih skupin Slovenije, ki 
sega je udeležilo štiriindvajset 
skupin. V športni dvorani se je 
zbralo veliko nastopajočih, od 
katerih je bil marsikdo prvič v 
tem belokranjskem kraju. Nič 
čudnega ni torej, če so se zani
mali za značilnosti mesta in 
pokrajine, ki bi jo želeli ob
iskati tudi takrat, ko ne bodo 
imeli obveznosti in glasbil v ro
kah. Toda nikogar ni bilo, ki bi 
jim ponudil propagandno gra
divo: prospekte, razglednice, 
zloženke in podobno. Čez ne
kaj dni je v Metliki gostovala 
ljubiteljska igralska skupina iz 
Kanade. Rojakom, ki so se po 
dolgih letih vrnili v stare kra
je, ni nihče potisnil v roke gra
diva, ki bi jim predstavilo zgo
dovinske, kulturne, naravne in 
druge značilnosti deželice na 
sončni strani Gorjancev.

Morda ne gre samo za ne
rodnost turističnih delavcev, 
ampak predvsem za to, da 
Metlika te vrste gradiva eno
stavno ne premore. Pa bo tre
ba zagristi tudi v to kislo jabol
ko, sicer bodo vsa naprezanja 
privabiti turiste v deželo belih 
brez, tople reke Kolpe in pri
jaznih ljudi zaman. Pokukati 
bi bilo treba samo v predale 
kakšnega turističnega društva 
na senčni strani Gorjancev, 
najti dobrega fotografa in pis
ca besedila, zagotoviti denar in 
zadrege bi izginile. Seveda pa 
je treba najprej spoznati, da je 
vse to zares potrebno, dane gre 
za brezsmiselno razmetavanje 
denarja, ampak da je treba 
najprej nekaj vložiti in šele 
nato pobirati sadove. Prema
lo je stati križemrok in se čudi
ti, kako to, da nas ne pride 
nihče pogledat.

TONI GA ŠPERIČ

____ jše točke, in sicer do jeseni
1996, ko so bile izpeljane prve
demokratične volitve. Najsvetlejši 
trenutek je nastopil 19. aprila 
letos, ko je vendarle bil dosežen
ispeh za dosego lastne občine.

Vendar v kraju obstajajo “spo
meniki”, kateri si omenjenega 
imena v pozitivni smeri ne zaslu
žijo. Njihovi “botri” se danes niti 
najmanj ne sramujejo pred jav
nostjo.

Največji požeruhi denarja v 
zadnjih desetih letih so: mrliška 
vežica, Dom kulture, “obuboža
na” kanalizacija na Selih, škarpa 
za lastnico gospo Ano Bučar in 
dolg do zavarovalnice Tilia. Za 
vse omenjene “spomenike” se 
vodilni v KS Dol. Toplice niso ni
koli čutili krive, nikoli razložili
krajanom, zakaj je do vsega tega 
sploh prišlo.

Nastala problematika se bo 
počasi odpravila, toda sprašujemo 
se, zakaj ne bi tega denarja name
nili raje v izgradnjo pločnika pro
ti Meniški vasi in Selom, saj so na 
omenjenih delih ceste pešci (otro
ci) vsak dan izpostavljeni veliki 
nevarnosti. Naslednji pereči pro
blemi so pitna voda, zaselki brez 
vodovoda in vse hiše v KS, ker

Zakaj tako, g. Peterle?
“Lojzek čestita vnebovzetim.” je 

pisalo v nekem časopisu. Dvakrat 
sem to prebrala, pa še nisem mog
la verjeti, daje to res! Pa sem se po
zanimala tam, kjer resnico zagoto
vo vedo, in se zgrozila nad dej
stvom, da po svetu hodijo in celo 
vladajo tako primitivni ljudje.

Zakaj moje ogorčenje? Lojze 
Peterle je namreč poslal čestitko 
za rojstni dan moji že pet let 
pokojni prijateljici Mariji Čado
nič. Kdor je poznal gospo Mari
jo Čadonič in kdor pozna njiho
vo družino, deli gotovo ogorčenje 
z menoj, ker ji po petih letih ne 
pusti počivali v miru človek, ki je 
v sramoto vsem krščanskim lju
dem. Njena dobra dela poznamo 
vsi Belokranjci: odborniki Rdeče
ga križa, Socialna služba v Čr
nomlju, učenci in učitelji Šole s 
posebnimi pogoji, farani preloške 
fare, pač vsi tisti ki so bili deležni 
njene pozornosti in dobrote. V 
lepem spominu jo imajo tudi 
mnogi mladi iz cele Slovenije, ki

so s svojimi kaplani prihajali na 
počitnice v Grdune in jih je ved
no sprejela z odprtimi rokami, 
polnimi belokranjskih dobrot. G. 
Peterle, žal vaših zaslug za male
ga človeka ne poznam. Sicer pa 
vas ne mislim primerjati z niko
mer, še najmanj pa z gospo Čado
nič, saj Belokranjci nismo bili 
deležni nikoli vaše posebne po
zornosti. Pa nič zato, se bomo že 
znašli! Žal mi je samo, da sem vas 
volila in k temu nagovarjala še 
ostale. Tega je konec, dokler 
boste stranko vodili Vi. Kamor 
bom šla, bom povedala, kaj ste ' 
naredili družini moje prijateljice.

Za konec bi pa rada vedela, kaj 
je vzrok, g. Peterle, da ste padli 
tako nizko, da ste tako sovražni 
do ljudi, ki so delali za vas in vašo 
stranko. Ste morda kdaj pomislili, 
da bi se opravičili vsem, ki ste jih 
prizadeli? Priporočam vam, da
pustite vsaj mrtve počivati v miru.

MARICA ŠPEHAR,
Črnomelj
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Dokler ni tolikšnoi 
kot je podgana, se

h

C
mi nič ne bojimo fr*

Mestni škropivci v akcin
Nekoč se je Podgorec v bol- j$tav 

nišnici zdravil za tuberkulozO-tbi, 
Zdravnika je vprašal, Arafcšnffetel 
bolezen je to, in ko je dotiBto« 
odgovor, da jo povzroča bacSodgi 
ki ga s prostim očesom flijjtdc 
mogoče videti, je zamahnil - jpisc 
roko: “Dokler ni stvar vs#ilo 
tako velika kot podgana, .ve/ Jos 
ne bojim. ” rfb

Kako se mu je iztekla bole- Jj n 
zen, ne vem, vem pa, da p« 
Dolenjskem hodi lepo številu 
njemu podobnih ljudi brfi

ItO;
*sl

G
tiapomislekov in ozirov N e prijet 

no postane, ko prostodušnosl ■■ 1»jo
Iču
»m
iiei

sp
»te,

Z

zadiši po brezobzirnosti.
Ti odstavki so o mestnih 

škropivcih sadnega drevja. & 
sreči je Novo mesto še kraj a 
kjer so med hišami vrtovi in ni o z, 
vrtovih zelenjava. Marsikje 
raste tudi sadno drevje in ste 
zelenjavni vrt ter sadovnjak ®b 
kar eno. Naj bo tako ali druga
če, škropljenje s strupenimi 
kemikalijami v gosto naselje
nem mestu je znamenje nepo
učenosti, in če stvar pogleda- 
mo z malce bolj kritičnimi 
očmi, že kar neotesanosti- 
Škropivci namreč sosedov m 
vprašajo, ali si želijo s strup 
obogateno solato in peteršilj ^ 
ali ne. Kaj bi spraševali, stfjdal 
odgovor že vnaprej poznajo! hjs

Vgosti poseljenosti, kakršilm^, 
je mestna, se je pač treba spčgra 
jazniti, da je tistih nekaj plo-ftbr 
dov, ki jih je moč pridelati mf“»i i 
hišami, piškavih, kar zdravjupz 
ne škoduje. Še bolje bi bilo, 
bi ljudje sadili take vrste 
nega drevja, ki napade 
Ijivcev kolikor toliko dobro v® 
prenese brez kemične podport-r®

sed 
>or 
»o 
tv e 
obč

Kakorkoli že, škropljenje 
hišami bi morali z odlokom
preprosto prepovedati. fcc

Dolenjci radi pleteničimo o'L 
svoji zdravi deželici, prijaznim^ 
ljudeh, neokrnjeni naravi in #[ 
čim ušesom prijetnim, vrasfliT.S 
ci pa ni več ne prvega ne drugi' j i 
ga in še marsičesa ne. V glav-m 
nem se odlikujemo s prosto- 
dušno okoljsko nepoučenostf »1 
jo, potrošniško zaslepljenostjo,Pei 
drobnjakarskim teritoriald'L? 
mom in zarobljenim junačA. 
njem pred vsem, kar ni 
tako veliko kot podgana. p. 

Škropiva, čeprav nevidno- L, 
so na dolgi rok veliko nevaf'lar 
nejša od podgane. cir

JANEZ PENCAU 
____________  •'de

h

Kje je naš denafgr
Vse večje zahteve ogoljufaj

Čeprav okrožno in vrhove 
sodišče v Ljubljani ustavljata Bt
drugače ovirata raziskavo gojjjPa
fii#» \/ v 7ncf»hni lastifije v podjetjih v zasebni lasti -vpa 
fora in Umek-Trade, se skrivnW|r
ni klopčič le počasi odvija in^de 
dan prihajajo pravi krivci z im* »a 
in priimki. Glede na težo go!ju|;* * * * vF 
(državljanom je bilo ukradeno g 
milijonov mark) bo moral oj*, 
vendarle kaj reči tudi predsedj1« 
države Milan Kučan. V nedog^i 
se ne bo mogel skrivati pred'a 
bolj zahtevnimi in razjarjenih 
oškodovanci.

Če je predsednik Kučan v sfli 
predvolilni kampanji mislil reslj1 
ki...............................................

SV
clj1

ko je obljubljal, da bo storil vse.j 
se v državi uvede demokracj ( 
utrdi mir, strpnost med razim ( 
mislečimi, uspešno gospodarje1 ( 
in pot do blaginje vsen prebW , 
cev Slovenije, potem je že skrjV, 
čas, da se loti konkretnih dej#1, 
Prej ali slej bo moral priznati, i 
se Slovenci vse bolj zavedamo, i 
pri naših vlaganjih ne gre veC 
podjetniška tveganja, pač p» 
kriminalna dejanja od strani dn 
ve. Ob množični nezaposlenost1 . 
vse več iskalcev pravic in vse ve< 1 
brezpravje. Vladavino mafij6. 1 
korupcije občuti celotni socmjv 
šibki sloj; tega pa je iz dneva v11 J

VeČ' IVE A. STAH1/
_____________________ ' I

POZIV ZA SREČANJ^
NOVO MESTO - Vse ude :i 

ležnke novomeške dvoletr* t 
administrativne šole ob del11 • 
obveščamo, da bomo imel* 1 
srečanje ob 20-letnici. Javile se i J
Idi na telefon 068 27 224.

J
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Zupanova dvorana
^ eno javno vprašanje za 
črnomaljskega župana in 
klanca Andreja Fabjana

* v

Kdo bo skrbel za spomenike NOB?
Dolžnost Novega mesta je vrniti njihovo prostorsko-oblikovno vlogo in simbolični pomen

; i Vse bolj je jasno, da se je župan 
'^momlja in poslanec državnega 
' a°ra Andrej Fabjan odločil po- 
. jjjviti dvorano na gornjem igri- 
1 M Cas do volitev se neusmiljeno 
j pto in nekaj se mora postoriti.
( ^°sil pa bi župana, če mi lahko 
1 govori na nekaj vprašanj. Ali se 

1 Mo sedaj za izbiro projektov raz
lival javni razpis? Kakšno je 
JMo največje plačilo za kakšen 
(:jtodanji gradbeni projekt in 
Rkšno je bilo plačilo za projekt- 

'■11 načrt dvorane? Prav tako ga 
ltosim za odgovore na moja okto- 

®rska in januarska vprašanja. 
Glede na to, da je bil pred dve- 
tednoma že objavljen javni 

tois za izbiro izvajalca za izgrad- 
?j° tejovadnice na gornjem igri- 
*-u v Zupančičevi ulici, se vprašu- 

ali bodo županovi možje res 
®eritomo odločili o izbiri izvajal- 

v manj kot enem tednu, kot je 
? ^pisano v javnem razpisu. Res, 
?je bil prehodni razpis, vendar 
Mniim, da ima župan tako spo
jne ljudi. Posebej če niso mog- 
1 bremeniti Odloka o prostorsko 
ireditvenih pogojih za Črnomelj 
'Približno 3 letih, odkar obstaja 
°kacijska dokumentacija za dvo- 
®n°- Morda pa se odlok spremi
la zaradi vložene pritožbe prav 
'e<*aj? Občani lahko svoje pri- 
>0mbe v zvezi s spremembami 
prostorsko ureditvenih pogojev v 

s telovadnico vložijo na 
j“Wo do 4.5.1998. Dvomim tudi, 

bodoči ponudniki za javni raz- 
ls vedo o pravilnosti postopka 

^vnega razpisa. Lokacijsko in 
4adbeno dovoljenje naj bi bili v 
Pnovitvenem postopku, zazidal- 
1 načrt za območje, kjer se bo 
Mila telovadnica, pa še ni spre- 
• Zato tudi poteka sprememba 
°storskoureditvenih pogojev. 

1 bi bila lahko kršitev postopka 
1 Zakonu o javnih naročilih, saj 
®rajo biti upoštevani tudi po- 
bni predpisi s področja gradnje. 
Orda hi iavnpoa

Po drugi svetovni vojni smo v 
Sloveniji in Jugoslaviji dobili šte
vilne spomenike v čast narodno
osvobodilnemu boju. Predvsem 
prvo povojno obdobje se ni mog
lo zlahka odreči takšnim precej 
pogostim obeležitvam, Edvard 
Ravnikar je temu preprosto dejal 
“spomeniška aktivnost”, zaradi 
česar sta mnogokrat tako obliko
vanje kot izdelava spomenikov 
padla v roke neukim, strokovno 
neizobraženim ljudem, mnogi pa 
so pri tem zaslutili, celo možnost 
lahkega zaslužka. Številnost spo
menikov, v tem smo morda sve
tovni posebneži, ki je bila nered
ko povezana z naglico, je marika- 
teri spomenik ustvarila nedosto
jen tega, kar naj bi slavil, simboli
ziral.

Arhitekt Gabrščik je kmalu po 
vojni dejal: “...kakor je bila v 
začetku spomeniške gradnje ini
ciativa posameznikov pohvale 
vredna, moramo danes ugotoviti, 
da se je ta iniciativa velikokrat 
sprevrgla v navadno bahavost in 
tekmovanje vasi z vasjo, okraja z 
okrajem in mesta z mestom, kjer 
so pietetni nagibi igrali šele tretje
razredno vlogo”. Na srečo smo v 
Sloveniji večinoma postavljali ar
hitektonske spomenike, postav
ljanje figuralnih, kiparskih spo
menikov pa je bila značilnost dru
gih delov Jugoslavije, kjer so nale
teli na plaz kritik strokovne jav
nosti. Veliki arhitekt in v osem
desetih letih beograjski župan 
Bogdan Bogdanovič je z odporom 
gledal v naravni pejsaž neprimer
no vmeščena, nehumano ogrom
na figuralna obeležja, ki jih v nje
govem okolju ni manjkalo; med 
drugim je dejal, da “večina naših 
spomenikov ne deluje kot spome
niki, temveč kot začasni obrtniški 
eksponati pod vedrim nebom”.

Tudi na območju Novega mesta 
smo že v prvem povojnem obdob
ju dobili kar nekaj spomenikov 
NOB, med kvalitetnejše, tako po

0.ocenila kakšna parlamentarni 
j^ijska komisija za javna naro-

S.:
^ torek, 21.4.1998, je bila jav- 

a razprava o spremembah in 
PFolnitvah prostorskoureditve- 
'tt pogojev za Črnomelj. Zelo 
^odgovorno od župana je, da se 
''ne razprave ni udeležil. Tam bi 
nko zastopal svoja stališča in 
anšča svetnikov. Če misli, da je 
v°rana na igrišču že zabetonira- 
?>Se krepko moti. Ob tem pa 
j o zapišem samo svoj komen- 
. ■ lahko je sedeti na dveh (funk-

al"!  ̂OROŽEN I" MA RIJ A N - 
i (. e‘° fotografu Marijana Ho- 

•n1 uVaria lahko občasno sprem- 
v * /j tu^1 bralci Dolenjskega 

, tsta' ^aj s svojim fotoapara
te 1 0LlPr'‘ljio beleži dogajanje v 
p i ,■ "n/ Šentjernej, vendar pa 
It' i °lografiranje ni edino, s čimer 
I1 1 n u^Varj‘t- Včasih namreč 
,! 1 s°Pr'rne tudi za kamero. To 

• I AC.er ne bi bilo nič neobi- 
! Zne8a,čenebi 
v *°vati hkrati.

S* * * a.

-piuvvTUianiiii • ■ •••

nar. Vprašanje pa je, koli!
5® bodo to volilci dopuščali.
?\e glede na to, da naj bi se 
Mnja telovadnice začela 1. 7. 
y'» kot je razvidno iz objavlje
na javnega razpisa, pa mislim, 
, bo letošnja 15. tradicionalna

EVANGELIČANI 
NA TURJAKU

TURJAK - Na gradu Tur
jak je bilo v nedeljo vsakolet
no srečanje slovenskih evan
geličanov. Udeležilo se ga je 
okrog 500 pripadnikov ver
ske skupnosti na Sloven
skem, največ iz Prekmurja. 
Med gosti so bili tudi pred
stavniki evangeličanov iz 
Nemčjje, Avstrije In Danske. 
Srečanje je potekalo pod 
geslom Dobrota - most do 
sočloveka. Ob t.ej priložnosti 
so zbrali 300 tisoč tolarjev za 
pomoč prizadetim v potresu 
v Posočju. Pripravili so tudi 
krajši kulturni program in se 
na Rašici ob božji službi 
spomnili 490. obletnice rojst
va reformatorja in prote
stanta Primoža Trubarja.

-vwi UIIC1 ^./.1770.
Vabim župana Črnomlja An- 
:Ja Fabjana, da si ogleda nave- 
n° tekmo, če mu ne bo, glede 
Vsa do sedaj javno zastavljena 
rašanja, težko.

BORUT GRABRIJAN 
Črnomelj

Nepozabni Ciril
Včeraj, 6. maja, je minilo dve leti, 

odkar nas je iznenada zapustil naš 
veliki in nepozabni prijatelj Ciril 
Cimprič. Ciril je s svojim znanjem, 
hotenjem in humanim pristopom 
zadovoljeval vse ljudi v bližnji in 
daljni okolici. Kot strokovnjak v 
elektro stroki je bil v Javnem pod
jetju Snežnik nepogrešljiv, kot funk
cionar in odličen organizator je bil 
pobudnik in voditelj mnogih del v 
korist celotne krajevne skupnosti 
Kočevska Reka; prav tako je bil ak
tiven in osrednja gonilna sila na 
področju športa, lovstva in še pose
bej gasilstva. Skratka, Ciril je bil 
duša razvoja v našem kraju, pred
vsem pa je bil priljubljen in spošto
van dobrotnik in vsakomur velik 
prijatelj. Kot takega ga bomo ohra
nili v trajnem spominu.

V imenu mnogih prijateljev:
STANE GABRIČ 

IVE STANIČ 
Kočevska Reka

sebi kot glede na njihov prostor
ski pomen, četudi skromno za
stavljena, pa se uvrščata spomeni
ka na Glavnem trgu in v Veliki 
Bučni vasi, eden je torej v urba
nem jedru starega mesta, drugi pa 
nekoliko bolj v naravnem, narav
no poudarjenem okolju oz. pejsa- 
žu. Njuna avtorja sta velika ar
hitekta.

Prvi spomenik je delo, a tukaj 
ne edino, novomeškega arhitekta 
Marjana Mušiča iz leta 1953. Nje
gova osnova je tordiran steber 
prevzet iz Ogrizkove hiše na trgu, 
ki gaje leta 1942 rešil uničenja, žal 
leta 1943 med bombardiranjem 
Novega mesta ubiti umetnostni ■ 
zgodovinar Jože Gregorič. Spo
menik je postavljen v spomin na 
partizana, ki soju konec leta 1943 
na Glavnem trgu kruto obesili 
domobranci, hkrati pa naj bi tudi 
bogatil obširen prostor novome
škega Glavnega trga, bil eden nje
govih poudarkov.

Spomenik v Veliki Bučni vasi, 
ob Ljubljanski cesti postavljen 
leta 1951 in posvečen 48 padlim 
borcem ter žrtvam medvojnega 
nasilja, pa je delo slavnega arhi
tekta Jožeta Plečnika, kar je mno
gim Novomeščanom žal neznano. 
Arhitekt Plečnik, katerega štu
dent po prvi svetovni vojni je bil 
tudi Marjan Mušič, je skupaj s 
svojimi študenti ustvaril celo pale
to spomenikov posvečenih NOB, 
toda prav spomenik v Veliki Bučni 
vasi v Novem mestu umetnostni 
zgodovinar in “plečnikolog” dr. 
Peter Krečič uvršča med najboljša 
tovrstna Plečnikova dela. Hkrati 
je to edino Plečnikovo delo na 
širšem novomeškem območju in 
eno redkih, sploh pa izvedenih, na 
Dolenjskem. Plečnik je bil na 
Dolenjskem nekoliko bolj nave
zan le na Kostanjevico, kjer je 
živela njegova prijateljica Emilija 
Fon.

Današnja skrb za spomenike 
NOB in torej tudi za omenjena 
dva, deli slavnih arhitektov, pa 
nikakor ni primerna, posebno v 
zadnjem, zdi se, da poosamosvo- 
jitvenem obdobju ne. Mušičev 
spomenik na Glavnem trgu se 
utaplja med avtomobilsko ploče
vino, ki ga obkroža brez kančka 
pietete, mnogokrat ga obdajajo 
tudi z oglasnimi tablami in stojni
cami, odvzet mu je neposreden 
življenjski prostor, prostor, s kate
rim tvori celoto in brez katerega 
ne more popolno izražati svoje 
vloge. Plečnikov spomenik sicer ni 
pod pritiskom takšnih udarcev 
vsakodnevnika, kljub temu pa so 
spomenik z leti obdali, morda celo 
v dobri veri, neprimerno in z ne
primernimi betonskimi tlakovci in 
robniki in s tem načeli v sebi 
harmonično Plečnikovo zamisel.

Tako tem kot tudi ostalim spo
menikom bo očitno potrebno, to je

KRESOVANJE V 
KOČEVSKIH POLJANAH

Ko sem se na predvečer 1. maja 
peljala po partizanski magistralki in 
gledala, kako na gričih gorijo kre
sovi, sem pri Kočevskih Poljanah za
gledala mogočen kres. Zbrali so se 
vaščani, mladi so poleg igrali ko
šarko. Lepo je bilo videti vse te lju
di zbrane ob kresu, povedali so, da 
so za kres znesli na kup pol podrte
ga poda in še ves odpadni les, ki so 
ga v tednu, ko so imeli očiščevalno 
akcijo v vasi, odstranili kot neupo
rabnega. Zadonele so tudi partizan
ske in ljudske pesmi, ki sojih ljudje 
prepevali pozno v noč. Vaščani so 
poskrbeli tudi za jedačo in pijačo. 
Ob tem so se mi obudili spomini na 
mladost in čase, ko smo s skrom
nostjo in zavestjo gradili našo lepo 
domovino. Z lepimi vtisi sem se 
poslovila.

1. K.

dolžnost Novega mesta, vrniti nji
hovo prostorsko-oblikovno vlogo 
in ohranjati njihov simbolični po
men, sanirati bo potrebno nepri
merne pretekle posege v njihov 
prostor m jim izkazovati večjo skrb, 
kajti ti objekti so spomin na NOB 
ter hkrati, vsaj nekateri, tudi estets
ko dovršeni prostorski poudarki. 
Tega jim ne smemo odrekati.

TOMAŽ LEVIČAR

RADIO LOGATEC 
SPRAŠUJE 

IN NAGRAJUJE
LOGATEC - Notranjski ra

dio Logatec ta teden zastavlja 
dvoje nagradnih vprašanj: Ka
tere znamke vozil predstavlja 
podjetje Avtotrade, d.o.o., z 
Vrhnike? (Nagrada 4 litre olja 
Agip Univerzah) Kaj je to 
bešamel? (Nagrada plošča Ni - 
Bi za dve osebi.) Odgovore je 
treba poslati do sobote, 9. 
maja, na naslov: za NTR Loga
tec, p.p. 99. Logatec, za odda
jo “99 minut za obešanje, 81 
minut za grde, umazane, zle”. 
Nagrajenca prejšnjega tedna 
sta Dora Tonejc z Lesc in An
gelca Kokalj iz Selc.

ZAHVALA
Zveza borcev Šentjernej se 

iskreno zahvaljuje vsem orga
nizatorjem in posameznikom 
za sodelovanje pri proslavi 1. 
maja na Javorovici, posebno pa 
še predsedniku Slovenije Mi
lanu Kučanu za udeležbo in 
govor, nadalje županu Francu 
Hudoklinu, šentjernejski god
bi, pevskemu zboru “Ajda”, 
recitatorjem in sponzorjem.

0 trpljenju otrok med vojno
Aktiv veterank vabi na srečanje veterank, ki bo v 

soboto, 16. maja, v Šentjerneju_________
ponesrečenih otrocih s strelnim 
orožjem, bombami, granatami, 
pa tudi o vlogi Rdečega križa, 
NOV in žensk. Ker pa so tudi 
današnji časi polni nasprotij in 
grobega nasilja, bo razprava 
prav gotovo zanimiva tudi za 
poznejše generacije.

Aktiv vabi vse veteranke s 
tega območja, da se udeležijo 
srečanja. Osnovna šola Šent
jernej bo pripravila tudi kosilo, 
zato je zaželjeno, da se udele
ženci prijavijo na Območnem 
odboru ZB Novo mesto na tel: 
325 111. Iz Novega mesta bo z 
avtobusne postaje odpeljal 
poseben avtobus ob 8.45, s 
postankom pri grmski osnovni 
šoli, pri novomeški občini, 
ločenskem pokopališču, v Žabji 
vasi in na Ratežu.

za aktiv veterank: 
DRAGICA ROME

NOVO MESTO - Aktiv vete
rank 2. svetovne vojne, ki deluje 
pri Območnem odboru ZB Novo 
mesto, vsako le(o organizira 
srečanje veterank z obravnavo 
določene teme iz časov okupacije 
Slovenije in odpora proti njej. 
Letošnje srečanje za širšo dolenj
sko regijo (Belo krajino, Novo 
mesto, Trebnje, Krško, Sevnico 
in Brežice) bo v šentjernejski os
novni šoli v soboto, 16. maja, s 
pričetkom ob 10. uri.

Vsebina letošnjega srečanja 
bo “Trpljenje otrok v okupira
ni Sloveniji 1941 -1945”. Refe
rat bo podala Ivanka Milova
novič iz Ljubljane. Predstavila 
bo vse skupine: kurirčke, ile- 
galčke, zapornike, internirance, 
ukradene, pregnane in izgnane 
otroke, dojenčke, rojene v ne
človeških razmerah. Sprego
vorili bodo tudi o ranjenih in

Z zelenim vlakom v Benetke
Nepozaben izlet v eno najlepših evropskih mest

Na pobudo Slovenskih železnic, 
d.d., Ljubljana je Jožica Županič 
s šefom trebanjske železniške 
postaje Marjanom Rozmanom 
organizirala izlet z zelenim vla
kom v Benetke. Upokojencem so 
se pridružili učitelji in učenci tre
banjske OŠ.

Na pot smo se v zgodnjih jutra
njih urah odpravili 25. aprila. Za 
varnost in ugodje so poskrbeli ga. 
Jožica in štirje vodiči. Osebje in 
delavci TIM, d.o.o., iz Ljubljane 
so skrbeli za hrano in%>ijačo. V 
Benetke smo prispeli že ob 10.30. 
Vodiči so svoje skupine najprej 
popeljali do moija, od koder smo 
se z vodnim tramvajem odpeljali 
po Canalu grande do Markovega 
trga. Nato so nas vodili po trgu do 
Mosta vzdihljajev, do cerkve sv. 
Marka iz 9. stoletja, v kateri so 
pokopani beneški doži. Gradnja 
je trajala okrog 200 let. Na trgu sta 
dva velika granitna stebra in še in 
še je zanimivosti.

Benetke ostajajo ena največjih 
svetovnih zanimivosti, izjemne so 
tako zaradi lege, nastanka, urba
nistične zasnove kot tudi zaradi 
neizmerljivih umetniških vredno
sti. Vse države prispevajo za nji
hovo ohranitev. Mnoge palače so 
prazne, saj je življenje v njih ne
varno. Tu se odvijajo pomembni 
kulturni dogodki. Benetke so 
močno vplivale na celotno evrop
sko gradnjo. Znan je tudi otok 
Murano, kjer so v 13. stoletju 
začeli izdelovati lepo steklovino. 
Iz mesta smo se približno 4 kilo
metre vračali peš, na ozkih ulicah 
je bilo vse, kar ti srce poželi, a za 
naše žepe žal nedosegljivo. Kljub 
utrujenosti smo ob koncu skleni
li, da bomo še potovali z zelenim 
vlakom, saj nam je bilo prijetno. 
Odmevalo je petje naših pesmi, 
pripovedovali smo si šale, muzi
kantje večkrat kaj zaigral in zapel,

SLAVNOSTNA
AKADEMIJA

DOLENJSKE TOPLICE - 
Krajevna skupnost je v soboto, 25. 
aprila, ob pomoči Zdravilišča Do
lenjske Toplice, Društva upoko
jencev, KO ZZB NOV, Osnovne 
šole Dolenjske Toplice, Irisa iz 
Novega mesta, Novolesa iz Straže 
in GG Podturn v šoli priredila 
slavnostno akademijo v počastitev 
dneva upora in praznika dela. V 
kulturno-umetniškem programu 
so sodelovali pevski zbor društva 
upokojencev Novoles in učenci 
OŠ Dolenjske Toplice. Prireditev 
je bila dobro obiskana in je z 
bogatim programom naredila do
ber vtis na obiskovalce.

T. V.

KONCERT
HARMONIKARSKEGA

ORKESTRA
NOVO MESTO - Akademski 

harmonikarski orkester Ivan Goran 
Kovačič iz Zagreba bo imel v torek, 
12. maja, ob osmih zvečer v veliki 
dvorani Kulturnega centra Janeza 
TVdine koncert, na katerem bo od
igral skladbe domačih in tujih skla
dateljev. Orkester, ki se ponaša s 
številnimi priznanji, že od začetka 
vodi dirigent Zvonko Šiljac.

DOLENJSKI UST
uaš četrtkou prijatelj

tudi zaplesali smo. Letos bomo z 
zelenim vlakom potovali v Mari
bor, nato pa z avtobusom in vleč
nico na Pohorje.

Ob tej priložnosti se za priza
devnost lepo zahvaljujemo ge. 
Jožici, g. Rozmanu, družini Po
tokar z Mirne, harmonikarju, 
vodičem, skratka vsem za prijetno 
preživet dan.

REZKA MAJER

ZA DRAGE 
INSTRUMENTE

V sklad za drage medicinske in
strumente pri OORK Novo mesto 
so prispevali: Zavod za zdravstveno 
varstvo Novo mesto namesto cvetja 
na grob pokojne Nade Pečavar 
20.000 tolarjev, prijatelji in sosedje 
iz Šegove 9 namesto cvetja na grob 
pokojne Francke Počrvina 25.500, 
družina Hrovat, Brod J, namesto 
cvetja na grob pokojne Francke 
Počrvina 5.000 tolarjev. Darovalcem 
iskrena hvala!

Območna organizacija RK 
Novo mesto

ZADOVOLJNI IZLETNIKI - Trebanjski izletniki so se takole ovekovečili 
na Markovem trgu v Benetkah.

V spomin leskovškemu dekanu
Prihodnje leto bo minilo 90 

let, odkar je bil rojen dekan 
Ivan Pregeljc, 1. februarja letos 
pa je minilo 9 let, odkar je umrl 
v brežiški bolnici (4.2.1989 
pokopan v Leskovcu pri Kr
škem). Pokojni g. Ivan Pregeljc 
je bil 11 let kaplan v Semiču v 
Beli krajini, nato župnik v Le
skovcu pri Krškem in dekan.

V leskovški župniji je živel in 
deloval 43 let. Sem je prišel 
1945. leta. Težak je bil začetek 
njegovega delovanja. Cerkev, 
župnišče in podružnične cerkve 
in domovi prebivalcev so bili 
zapuščeni. Zaradi izselitve med 
vojno pa gospodarstvo in kme
tijstvo zelo opustošeno. S spo
sobnostjo in vztrajnostjo je vse 
cerkvene objekte obnovil in 
moderniziral; posebnost je bilo 
takrat električno zvonjenje. 
Obnavljanje je bilo težavnejše 
tudi zaradi spomeniškega varst
va. Odlikoval se je po iskreno
sti, plemenitosti, skrbi za ljudi 
in dobroti. Tako ga je označil 
domači župnik Ludvik Žagar 
ob pogrebu. S svojo prisotnost
jo so počastili spomin nanj upo
kojeni koprski škof Janez Jen
ko z govorom, in nadškof dr. 
Alojzij Šuštar.

Dekana Pregeljca sem spoz
nal leta 1950 v Velikem Pod
logu, kjer je poučeval verouk v 
šoli. Pomoč mu je nudil še pa
ter iz Krškega. Odnosi med 
nami so bili prav prisrčni, tova
riški. S pirhi in likerjem so me 
spomnili tudi na velikonočno 
praznovanje. Takšni odnosi so 
ostali tudi, ko sem prišel za

ravnatelja šole Leskovec. Pri
srčnost sva izražala še na novo
letnih srečanjih z ostalimi du
hovniki občine Krško, ob mno
gih shodih slovenskih Američa
nov in svatbah, jaz kot šofer, on 
pa kot dekan. Od njega je bilo 
odvisno, da je bila lahko zgra
jena nova osnovna šola na fa- 
rovškem močvirnem travniku.

Težavno je bilo njegovo delo
vanje kot kaplana v Semiču. Tu 
je služboval leta 1934 in od 1941 
do 1945, to je v času okupacije. 
Mnogim slovenskim in hrvat- 
skim partizanom je bral mašo, 
takrat še v latinskem jeziku. 
Materialno in drugo pomoč je 
nudil borcem partizanom, zato 
je postal član organizacije Zve
ze borcev v Leskovcu. Tam sva 
bila zopet skupaj, bil sem nam
reč predsednik organizacije. 
Ob upokojitvi sem pomagal, da 
bi mu medvojno sodelovanje 
pripomoglo pri penziji. Prvo
borci iz Semiča so mi odgovori
li: “Puške ni nosil, streljal tudi 
ne, pomagal pa nam je in kot 
duhovnik resnično zaslužil par
tizansko penzijo”. To dokazuje, 
da ni pomembno, v kakšni or
ganizaciji si, kakšnega poklica 
si, ampak kakšen si po duši in 
razumu. V svoji fari je bil zelo 
spoštovan. Žal za njegovo smrt 
nisem zvedel takoj, bil sem 
namreč v Ljubljani. Tako mu 
tudi na grobu nisem mogel 
spregovoriti.

V spomin na njegovo 90-let- 
nico rojstva in 10-letnico smrti 
mu poklanjam te besede.

CIRIL PLUT
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AVŽLAK pri gradu v soteski

KDO PRIHAJA?Mitnica in knezova gostilna
Več stoletij je minilo, odkar so 

taščaki s tlačanskim delom na 
tegu Krke v Soteski zgradili 

mogočen grad, ki je bil strah in 
•repet podložnikom, Turkom in 
trgovskim karavanam. Prav ta
krat je bila ob lesenem mostu ob 
Krki zgrajena velika hiša z debe
limi zidovi iz kamna, ki naj bi 
služila za mitnico in knezovo go
stilno. Ta hiša stoji še danes, nje
na zunanjost pa je prav takšna 
kot nekoč.

Pred stoletji je bilo tod veliko 
Prometa. Na grajski mitnici pri 
mostu so se ustavljale trgovske 
karavane iz Hrvaške krajine, iz 
Karlovca in Metlike in tudi iz 
novomeške strani z gonjači pra
šičev, gosi, puranov, ovac, gove
di ali konj z vozovi, ki so peljali 
tovore do bele Ljubljane ali do 
cesarskega Dunaja. Plačati je 
bilo treba, kar je grofu pripada
lo-. Po napornih poteh so te ka
ravane tod prenočile in se ok
repčale, saj so tukaj točili graj
sko vino. Gostilna, ki se je je pri
jelo ime Avžlak, je slovela po 
račjih jedeh, saj je v Krki kar 
mrgolelo žlahtnikov. Ob hiši je 
bila kovačija, ki je imela delo 
noč in dan.

NA A VŽLAKU - Hiša v Soteski, 
ki nosi hišno številko Loška vas 
<’}e bila nekoč mitnica, potem pa 
knezova in furmanska gostilna.

Mitnica je preživela turške 
napade, in ker Turkom na svojih 
roparskih pohodih ni nikoli us
pelo zavzeti Zelenega gradu, so 
to hišo enkrat požgali. Mitnica 
je preživela tudi francosko oku
pacijo in mitničarje moral pre
hranjevati kar nekaj častnikov.

S cesarskimi reformami v prid 
kmečkemu prebivalstvu in s pro
dajo lesa z roških gozdov v svet 
je mitnica v Soteski šla v zaton. 
Oživela pa je knezova gostilna, 
ki jo je knez dajal v najem. Oh
ranjena je še listina, ko je knez 
leta 1891 objavil dražbo svojih 
nepremičnin. Gostilno so imeli 
v najemu Franc Jamčar (1910), 
Josipina Samonišek (1913) in 
Josip Javornik, ki je imel v na
jemu tudi žago. V tej gostilni, ki 
se je je prijelo ime furmanska 
gostilna, so bili najemniki še 
Ivan Korče, Ivan Barbič, Karol 
Blatnik in Marija Obrez. Opre
ma gostilne je bila zelo prepro
sta: mize niso bile pogrnjene, 
okoli krušne peči so bile klopi, 
izpod stropa so viseli petrolejka 
in muholovci, kasneje električna 
luč, pepelnikov ni bilo, na zidu 
je visela vladarjeva podoba, ok
na so z zavesami zagrnili le po
noči. Vhod v gostilno je kazal 
litoželezni list in grozda iz dvor
ske livarne. Ob gostilni je bilo 
tudi veliko kegljišče, ki je bilo ob 
praznikih dobro obiskano.

Soteska gostilna ni bila le fur
manska gostilna, ki sojo ob pla
čilnih dneh obiskovali vsi fur
mani. Takrat se je pilo na vesel
je, če je bil zasužek dober, ob 
slabem zaslužku pa iz žalosti. To 
je bila tudi gostilna drvarjev, te
sarjev, golarjev, fratarjev. Roški 
gozdovi sO bili namreč takrat 
polni gozdnih delavcev, ki so se 
radi poveselili in kakšno zapeli.

Ob žegnanjih in proščenjih so 
gostilničarji iz Soteske najeli 
celo več “kelnaric'\ da so zmogli 
postreči vse goste. Če je bilo vre
me lepo, so mize postavili tudi 
zunaj. Za takšna slavja so najeli 
tudi harmonikarja, včasih tudi 
več, da so urezali domače viže in 
poskočne polke. Tako je včasih 
zaradi lepih deklet prišlo celo 
do pretepov.

Dodaten zaslužek so prinašali 
tudi sejmi. Ker je bila gostilna 
na dobrem glasu zaradi dobre 
kapljice, so bili vsi prostori zase
deni do zadnjega stola. V za
četku druge svetovne vojne je ta 
Auerspergova gostilna z zadnjo 
sotesko gostilničarko Marijo 
Obrez prenehala obratovati.

Z gostilno so povezane števil
ne dogodivščine in pustolovšči
ne. Neke zime pred drugo sve
tovno vojno je tod po sili razmer 
zašel slovenski gangster in to
lovaj Anton Hace. Uglajen go
spodje prosil za prenočišče, pla
čal pa je vnaprej s tisočakom. 
Gostilničarka ni imela drobiža, 
saj njen izkupiček tistega zim
skega dne ni presegel stotaka. 
Pa je bilo to poznemu gostu kar 
prav. Tako se je zgodilo, da je 
Hace tu prenočeval skoraj dva 
meseca. Gospodinje so mu do
bro stregle, celo ljubezen se je 
razvila med Hacetom in eno od 
njih. Med časom njegovega do
movanja v Soteski so prišli en
krat v gostilno tudi kraljevi žan- 
darji vprašat za razbojnika Ha- 
ceta. Gostilničarke so seveda 
naredile začudene obraze in za
trjevale, da takega človeka še ni
koli niso videle. Ko pa so zabu
čali južni vetrovi in stalili sneg, 
je slovenski tolovaj Anton Hace 
zapustil to skrivališče.

TONE VIRANT

S

V Novo mesto prihajamo z največjo ponudbo izdelkov za dom in gospodinjstvo, 
domače mojstre, obrtnike ter podjetnike. Nismo z Marsa, imenujemo se po 
nekem drugem planetu, stari Grki pa so z istim imenom naslavljali boga trgovcev. 
Mimogrede, tudi mi smo trgovci. Pristali bomo 23.5.’98 v novem trgovskem cen
tru v Bršljinu, skupaj z nekom, ki ga na Dolenjskem že dobro poznate. Kdo smo?

Uganite,kdo prihaja!

Z malo sreče boste postali

dobitnik ene izmed nagrad, ki Odgovore pošljite na dopisnicah do 18. maja
jih bomo izžrebali 23.5.'98. na naslov Dolenjski list, Oglasno trženje, p.p. 212,

8000 Novo mesto. Ne pozabite pripisati svojega 
imena in točnega naslova ter ne zamudite žre
banja 23.5.'98 ob 9.30 v Bršljinu.

NAGRADE: pralni stroj, radio kasetofon s CD, škarje za živo mejo, 3 kotne brusilke in 6 kavnih servisov

Ob pobudi za “Fundacijo Bajc - Andrijanič”
NOVO MESTO - Na januarskem sestanku podružnice 

slovenskega zdravniškega društva v Novem mestu so se 
'člani seznanili tudi 'I in formacijo ter pobudo predstojnika 
kirurškega oddelka Splošne bolnišnice dr. Lava Morete, da 
ki na Dolenjskem ustanovili fundacijo prof. dr. Otona 
Rajca in mag. Borisa Andrijaniča. V pogovoru s pobudni
kom ideje je bilo mogoče zbrati naslednje vodilne misli za 
tc<ko novost v Novem mestu in v pokrajini.

Pokojna strokovnjaka, 
sta za razvoj zdravstva r 
dolenjskem in za povečan 
ter modernizacijo pokrajii 
ske bolnišnice v Novem m< 
stu posebej zaslužna, živita 
sPominu hvaležnih prebiva 
Cev pokrajine naprej. Njur 
delo, okronano leta 1965 
°dprto-povečano bolnišnic 
'n z lani odprtim gineki 
*°ško-porodniškim odde 
k°m, pa kljub vsem prizad 
vanjem vendarle še ni z 
°kroženo. Ni še dokončt 
°peracijski trakt kot skupi 
del bolnišnice, ki že in 
Predvidene prostore v no 
Porodnišnici. Znanje zdra 
Zvenih delavcev in mode 
[dzacijo posameznih oddt 
k»v ter služb v bolnišnici 
treba nenehno širiti in p 
sodabljati, da bi šli v koral 
;dlnim napredkom medicin 
Tehnološka ureditev prost 
[ovje pogoj, da bi to znan 
ahko uresničili.
Že ob stoletnici kirurške] 

°ddelka v Novem mestu se 
Potrdilo, da so zdravniki i 
dolenjskem sposobni uspe 
Po sodelovati pri sodobne 
?ngažiranju v stroki. Svoj 
'*sledkov in opravljene] 
dela pa jim ne uspe vedi 
sproti objavljati v strokov 
'jeraturi, saj Zdravniški ve: 
P)k ne more slediti vsem t 
k'ni željam in potrebam | 
Perspektivnih študijah. 

Življenje teče hitro napr 
* spomin obeh preminul

zaslužnih humanistov želijo 
novomeški zdravniki nada
ljevati njune ideje in uresni
čiti še odprte naloge. Zato 
ustanavljajo fundacijo kot 
organizacijo civilne družbe 
na prostovoljni osnovi z ljud
mi, ki so pripravljeni nese
bično pomagati pri nadalj
njem razvoju zdravstva tako 
v Novem mestu kot v pokra
jini. Fundacija naj bi delova
la kot društvo. Namen njene 
ustanovitve in del je pred
vsem pomoč pri širjenju zna
nja iz medicine, farmacije in 
biokemije. Pospeševala naj bi 
raziskovalno in klinično delo 
ter razvijala in krepila založ
niško dejavnost. Gre za izda
janje posameznih snopičev iz 
že obstoječih strokovnih ča
sopisov, kot so Krka v medi
cini in farmaciji ter podobne 
literature, vse do nastanka 
Analov Fundacije Bajc - An
drijanič. Ti naj bi se razvili v 
samostojen strokovni časopis 
v tretjem tisočletju.

Posebno pomembna je v 
pokrajini skrb za podporo in 
pomoč mladim zdravnikom 
pri njihovem strokovnem iz
popolnjevanju, opravljanju 
prakse v svetovnih središčih 
medicine ter v prenašanju 
najsodobnejših dosežkov 
stroke ter novih metod zdra
vljenja v naše območje.

Fundacija bi sodelovala z 
drugimi sorodnimi fundaci
jami in društvi ter z nevlad
nimi organizacijami civilne

družbe. Dajala bi pobude in 
predloge javnim službam ter 
državnim organom. Obveš
čala bi članstvo in javnost 
prek sredstev obveščanja o 
svoji dejavnosti, načrtih, us
pehih in problemih.

Sredstva za dejavnost bi 
fundacija pridobivala iz pro
stovoljnih prispevkov fizičnih 
in pravnih oseb, iz daril, vo
lil, članarine ter iz prihodkov 
pri opravljanju dejavnosti in 
poslov, ki pomagajo uresni
čevati cilje fundacije. Že pri 
razširitvi splošne bolnišnice 
in dograjevanju drugih zdra
vstvenih objektov ter služb

tako v Novem mestu kot v 
dolenjski pokrajini se je v 
preteklih desetletjih potrdi
lo, daje bilo donatorstvo ug
lednih podjetij, tovarn, obrt
nikov, zasebnikov, društev in 
raznih humanitarnih orga
nizacij bistveni vir dohodkov 
in pomoči, da smo v zdravst
vu lahko pogumno krenili 
naprej po sodobnih poteh. 
Vedno znova seje hkrati po
trjevalo, da je donatorstvo 
dvosmerna cesta - dejavnost 
torej, pri kateri mora vsakdo 
nekaj dobiti in nekaj dati. 
Dograditev splošne bolnišni
ce v Novem mestu, samopri

spevek tisočih Dolenjcev za 
dokončanje nove porodniš
nice in druga pomoč za po
dobne namene, vse to potr
juje, da naši ljudje cenijo pre
danost, strokovnost in drago
ceno delo zdravstvenih de
lavcev.

Zato je še vedno potrebno 
nenehno iskati rešitve za na
daljnji dobrobit naših ljudi. 
Skupaj moramo korakati v 
isto smer, v varno, zdravo in 
srečnejšo prihodnost. Zato 
zdravniki in farmacevti po
udarjajo: fundacija je nepro
fitna organizacija civilne 
družbe. Delo v njej, zanjo in

Magister farmacije Boris A ndrijanič je bil med
vojni organizator partizanskih lekarn v Slo
veniji ter pobudnik in ustanovitelj Farma
cevtskega laboratorija v Novem mestu v letu 
1954. Iz njega je leta 1956 nastala tovarna 
zdravil Krka, zdaj znana kot eno izmed naj
perspektivnejših slovenskih proizvodnih in iz
voznih podjetij. Postavil je temelje uglednega 
mednarodnega farmacevtskega podjetja, ki je 
zagotovilo delo tisočem Dolenjcev.

V novembru 1948 je prišel v novomeško bol
nišnico specialist kiruig dr. Oton Bajc. Julija 
1961 je postal ravnatelj in nato direktor splošne 
bolnišnice, ki jo je vodil napornih 15 let v naj
težjih časih njene izgradnje vse do upokojitve 
konec julija 1976. V svojem napornem pokli
cu je vzdržal neverjetnih 49 let in bil zgleden 
učitelj številnih generacij zdravnikov. Novemu 
mestu je prof. dr. Oton Bajc podaril dolgih in 
nadvse uspešnih 28 let življenja.

vse njene aktivnosti pravilo
ma potekajo na prostovoljni 
osnovi.

Skrajšano ime organizacije 
naj bi se glasilo “Fundacija 
Bajc - Andrijanič”. Njeno 
premoženje in dohodki naj bi 
se zbirali npr. pri Dolenjski 
banki. Iz obresti tam nalože
nega kapitala bi fundacija 
dobivala denar za sprotno 
dejavnost. Volila za njene na
mene naj bi bila oproščena 
vseh davkov. Delovala bi to
rej kot društvo, kot pravna 
oseba. V bistvu je njeno po
slanstvo lahko tudi nekakšna 
“višja oblika” zdravstvenega 
sodelovanja, o čemer bi odlo
čali njeni pobudniki in usta
novitelji. Ugledni ustanovni 
člani bi povabili k sodelova
nju in podpiranju fundacije 
nove individualne in skupin
ske člane. Njeno rojstvo naj 
bi podprlo vsaj 10 do 15 od
ločujočih prvih članov druž
be v pokrajini, ki bi nato po
vabili v njene vrste nadaljnje 
sodelavce, soustanovitelje, 
podpornike ter druge intere
sente.

Strokovnim vprašanjem, 
kot so dograditev centralne
ga operacijskega trakta in 
centralne sterilizacije v po
rodnišnici, bo fundacija po
svečala posebno in prven
stveno skrb. Podpirala in širi
la bo vednost med ljudmi o 
prednostih maloinvazivne 
kirurgije in drugih poteh so
dobne medicine. Za uvelja
vitev novih delovnih metod 
in drugih novosti v pokrajin
ski bolnišnici bo fundacija 
načrtno in sproti seznanjala 
javnost tako med svojim na
stajanjem kot pozneje med 
rednim delovanjem.

Sorodniki obeh uglednih 
pokojnih strokovnjakov so že 
dali pisno soglasje za poime
novanje fundacije po prof. 
dr. Otonu Bajcu in magistru 
farmacije Borisu Andrija-
mcu. TonE GOŠN1K
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Novi clio je obsojen na uspeh
NOVO MESTO - Jutri steče v 

Sloveniji prodaja novega clia. Novi 
clio ali clio II, kot mu tudi rečejo, 
je od svojega predhodnika obdržal 
samo ime, sicer pa gre za povsem na 
novo zasnovan avto, najsodobnejše 
vozilo, ki v svojem razredu postav
lja nova visoka merila tako glede 
varnosti, voznih zmogljivosti, udob
ja, ekološke sprejemljivosti in ne 
nazadnje tudi cene. Clio je že na 
začetku svoje poti "obsojen ” na us
peh. Ta avto izdelujejo v treh Rena
ultovih tovarnah, v Franciji, Španiji 
in v novomeškem Revozu, s skup
no zmogljivostjo 2.300 avtov na

Duša Slovencev
Pri nas smo vsi radi poto

vali, tudi po tujini. Zadnje 
skupno potovanje je bilo leta 
1981 na Švedsko. Prijatelji so 
nam odstopili hišo za en te
den. Takoj po prihodu na 
Švedsko sem doživela nekaj 
nenavadnega. Iz telefonske 
govorilnice bi morala poklicati 
daljnjega sorodnika, da bi 
prišel po nas, a nisem vedela, 
kje smo. Ko sem dva moška v
parku po slovensko pozdravi
la, mi je eden dejal: “Dober
večer, gospa, kaj pa želite?”

Iz vseh potovanj imam ne
pozabna doživetja. Vse sem 
opisala in upam, da bo nekoč 
izšla moja knjiga. Več ko sem 
videla sveta, bolj sem spozna
vala, kako lepa je naša Slo
venija in kako marljivi smo 
Slovenci. Duša slovenskega 
človeka je drugačna, bolj 
čuteča, kot so duše Germanov 
in Romanov. Spominjam se 
dne, ko smo se ponoči pripe
ljali na mejni prehod. Carinik 
je odprl avto in vprašal: “So 
vse te speče bučke vaše?” 
“Vse, pravi mož, “pa še enega 
bomo kupili." In nas je spustil 
naprej. V mesecu dni sem 
rodila zdravo deklico, čez eno 
leto pa je naš očka umrl. Osta
lo mi je pet nepreskrbljenih

°tr°k' TINCA KUHELJ 
Šentjernej

dan. Računajo, da bodo v nasled
njih letih izdelali (in seveda proda
li) okoli 3,5 milijona cliov II. Od 
začetka so v projektni skupini tvor
no sodelovali tudi Revozovi stro- % 
kovnjaki. Prvič se je zgodilo, da je 
proizvodnja kakšnega novega ev
ropskega avtomobila hkrati stekla 
tudi pri nas. Tako je na nek način 
novi clio tudi slovenski avtomobil.

V novomeški tovarni so vedno 
izdelovali tiste Renaultove avto
mobile, ki so se najbolje prodaja
li: od priljubljene katrce, preko 
petke do prvega clia, in vsi so v 
svojem obdobju osvajali prvo 
mesto po prodaji na slovenskem 
trgu. To napovedujejo tudi nove
mu cliu, katerega manj kot dese
tino proizvodnje bodo prodali na 
domačem tržišču, velika večina pa 
bo namenjena evropskim trgom. 
Renaultovi avtomobili, izdelani v 
Novem mestu, so po tradiciji med 
najbolj kakovostnimi v industrij
skem sistemu Renault.

Kot rečeno, je novi clio povsem 
nov avtomobil v nižjem razredu, v 
tem segmentu prodajo skoraj 
tretjino vseh novih avtomobilov v 
Evropi. Dolg je 3,77 m in tako za 
6 cm daljšdi od svojega predhod
nika, širok skoraj 164 cm in visok 
malo manj kot 142 cm. V primer
javi s starim cliom so porabo gori
va pri enaki moči motorja zmanj
šali do 15 odst., emisijo C02 pa v 
enakih razmerah za 12 odst. Stro
ški vzdrževanja so manjši za četr
tino, servisni interval pa so pri di
zelskih motorjih podaljšali na
15.000 km, pri bencinskih pa celo

na 20.000 km.
Novi clio je najvarnejši avtomo

bil v svojem razredu, trdijo v Re
vozu. Na področju aktivne in pa
sivne varnosti se ima ta avto res s 
čim hvaliti. Zgradbo avtomobila 
so močno ojačili z izvirnimi rešit
vami. Zračna varnostna vreča za 
voznika je v serijski opremi tudi 
pri najmanj opremljeni različici. 
Sicer pa novi clio kot edini v 
svojem razredu ponuja tudi vse 4 
zračne vreče: za voznika in so
voznika z ventilom za nadzoro
vano praznjenje, stranski (kombi
nacija glava/prsni koš) pa sta v 
pripravi. Tu so pirotehnični zate- 
govalniki varnostnega pasu z 
dolgim hodom, trije tritočkovni 
varnostni pasovi s tremi zglavniki 
na zadnji klopi, novi varnostni 
zglavniki spredaj, sistem za pre
prečevanje zdrsa pod varnostnim 
pasom. Blatniki iz kompozita in 
stekli žarometov iz polikarbonata 
brez škode prestanejo manjše 
udarce v prometu, kar tudi prispe
va k zniževanju stroškov popravil. 
Tuje še vrsta drugih elementov, ki 
skrbijo za čim večjo varnost pot
nikov. Tako so onemogočili, da bi 
pri trčenju motor vdrl v potniško 
kabino, za varnost nog skrbi pose
bej zasnovan pedalski sklop, oja
čeno varovalo naslona zadnje klo
pi preprečuje vdor prtljage v pot
niški prostor. Pred stranskimi 
udarci varujejo potnike posebne 
ojačitve v vratih, penasti vložki v 
vratih, ki imajo zgradbo satja, ob 
trku absorbirajo del energije, pa 
tudi odlagalni predali na vratih

NOVI CLIO - Novi clio izdelujejo v treh Renaultovih tovarnah - v Fran
ciji, Španiji in v novomeškem Revozu. V naslednjih letih naj bi jih izdelali 
in prodali okoli 3,5 milijona.

delujejo kot dodatni blažilniki. 
Zavorni sistem je zmogljivejši od 
prejšnjega, protiblokirni sistem 
ABS je za doplačilo na voljo pri 
vseh različicah.

K večji varnostni prispevajo 
tudi asferično zunanje vzvrtano 
ogledalo na voznikovi strani, ki 
odpravlja mrtvi kot, opozorilna 
lučka za slabo zaprta vrata, mož
nost nastavitve snopa žarometov 
iz notranjosti vozila in odsevniki 
na vratih. Tretja zavorna luč s 
svetlečimi diodami se v nasprotju 
z zavornimi lučmi, v katerih so 
klasične žarnice, prižge v trenut
ku. Dve desetinki sekunde krajši 
odzivni čas voznika pri hitrosti 90 
km/h pomeni za 5 m krajšo pot 
ustavljanja.

Novi clio je za sedaj na voljo s 
tremi bencinskimi motorji - 1,2 
(58 KM), 1,4 (75 KM) in 1,6 litra 
(90 KM) - ter 1,9-litrskim dizel
skim z močjo 65 KM; kmalu bo
sta na voljo tudi povsem nov 1,6- 
litrski bencinski motor s po štiri
mi ventili na valj in največjo močjo 
110 KM ter 1,9-litrski dizel s 
turbinskim polnilnikom.

Novi clio ima troje oziroma 
petero vrat, namenili pa so mu tri 
pakete opreme. In še cene. Naj
cenejši, z 1,2-litrskim motorjem, s 
trojimi vrati in z osnovno opremo, 
stane 1.416.078 tolarjev, s petero 
vrati pa 1.522.622; za tak avto z 
opremo RN je treba odšteti 
1.555.423 oz. 1.618.876 tolarjev; z 
opremo RT pa 1.697.032 oz. 
1.760.483 tolarjev; za 1,4-litrski 
clio s troje vrati in opremo RT je 
treba odšteti 1.795.546 tolarjev, s 
petero vrati pa 1.860.128; za sedaj 
najmočnejšo različico z 1,6-litr- 
skim motorjem je moč dobiti sa
mo z najbogatejšo opremo RXE, 
velja pa (s troje vrati) 2.018.815 
oz. (s petero vrati) 2.083.285 to
larjev. Za doplačilo je na voljo še 
precej opcij, od kovinske barve, 
ABS, klimatske naprave do streš
nega okna, radia in CD-ja z uprav
ljalnikom ob volanu in platišč iz 
lahke litine.

Za začetek prodaje v Sloveniji 
je pripravljenih 1.900 novih cliov. 
(Avstrija jih je dobila samo 1.000). 
Tako ga bodo vsi, ki so ga naročili 
oziroma zaarali, maja dobili.

A. B.

TEKSTILNA OBRT

Matičevi uspešni, ker držijo skupaj
Za Metliko bi lahko rekli, da je 

mesto tekstilne industrije. S tek
stilom se ukvarjajo tri večje tovar
ne v kraju, a tudi več obrtnih in 
podjetniških delavnic. Zgodbe lju
di, ki so kakor koli povezani s tek
stilom, so si precej podobne, vendar 
je v vsako od njih vpletenih tudi 
veliko osebnih izkušenj, vzponov, a 
tudi padcev.

Ena od metliških družin, ki je v 
celoti predana tekstilni obrti, je 
Maličeva. Poleg 14 delavk so v 
njihovi družinski obrti, ki so jo 
poimenovali Vezilstvo in konfek- 
cioniranje, zaposleni še oče Jovo, 
mama Zlatica, sin Zoran, medtem 
ko hčerka Mirjana še študira eko
nomijo, a že pomaga tudi doma 
ter se pripravlja na to, da po 
končanem študiju zaposli v doma
či delavnici. Sicer pa so Maličevi, 
tako kot je značilno za številne 
obrtnike, ki so začeli skromno, s 
počasnimi, a zagotovimi koraki, 
najprej preuredili v šiviljsko de
lavnico pritličje svoje stanovanj
ske hiše v Metliki. Tako so pred 
poldrugim desetletjem sedli k 
šivalnim strojem Jovo, Zlatica in 
še dve šivilji. Za več strojev tudi ni 
bilo prostora. V glavnem so oprav
ljali kooperantska dela za Beti, 
pozneje tudi za Jutranjko iz Sev
nice. Vse bolj pa so se začele 
stranke zanimati za vezenje na 
oblačilih in Maličevi so hitro pri
sluhnili njihovim željam ter kupili 
prvi stroj za vezenje. Naročil je 
bilo vse več, tudi iz Hrvaške, zato 
so na novo zaposlovali, v najem pa 
so vzeli še prostore v sosednji hiši.

Po razpadu Jugoslavije je bilo 
konec s hrvaškimi naročniki in 
poiskati so jih morali v Sloveniji. 
Predvsem so veliko vezli na To-

prove kombinezone za smučarske 
reprezentance iz številnih držav. 
Tako so kmalu spet imeli veliko 
dela, sodobne stroje, poleg dru
žinskih članov pa še 14 zaposle
nih. A vendar niso bili zadovoljni, 
kajti pestila jih je prostorska sti
ska. Zato je bila zanju srečna oko
liščina, ko je pred tremi leti No- 
votehna prodajala trgovsko-ser- 
visni center v Metliki. Maličevi so 
se odločili za nakup in tako od
pravili prostorske težave. “Po pre
selitvi sicer nismo na novo zapo
slovali in tudi nove opreme nismo 
kupili. Res pa je, da stroje, ki so 
računalniško vodeni, neprestano 
izpopolnjujemo. Kar imajo v 
Nemčiji, moramo imeti tudi pri 
nas,” pravi Jovo. V njihovi delav
nici sedaj v glavnem vezejo, če pa 
je dovolj časa, se lotijo tudi šiva
nja. Čeprav vezejo predvsem za 
slovenske kooperante, gre večina 
izdelkov v tujino. Sicer pa pravi
jo, da zanje sploh ni pomembno, 
ali je kupec domačin ali tujec. 
Delo mora biti za oba dobro 
opravljeno. Kvaliteta je namreč 
zanje zelo pomembna, saj se 
zavedajo, daje konkurenca velika. 
V Metliki so Maličevi edini s 
tovrstno dejavnostjo in tudi v 
ostali Sloveniji se jih malo odloča 
za vezilstvo, saj so stroji zelo dra
gi, vendar pa so zanje konkurenti 
tudi vezilci iz drugih držav.

Čeprav bi se sedaj gotovo našel 
kdo, ki bi jim zavidal lepo delavni
co in dobro utečeno delo, pa brez 
težav tudi pri Maličevih ne gre. A 
pravijo, da se morajo, če hočejo 
obstati, po vsaki preizkušnji, pa če 
je še tako huda, znova pobrati. V 
zadnjih letih se je namreč neka
jkrat zgodilo, da so se morali obri

sati pod nosom za plačila, ker so 
šle tovarne, za katere so delali, v 
stečaj. Pravijo tudi, da si ne more
jo več privoščiti tako kot nekdaj, 
da bi izbirali boljše plačnike, am
pak so prisiljeni sprejeti vsako 
delo in se hitro prilagoditi željam 
naročnikov. Vse pogosteje se 
namreč dogaja, da si tuji konfek- 
cionaiji poiščejo cenejšo delovno 
silo na juguvzhodu Evrope, tja pa 
gre potem tudi vezenje. Potarna
jo tudi, da je vse težje dobiti tek
stilne delavke. “Čeprav je v Met
liki tekstilna šola, je tekstilnih 
delavk malo, a tiste, ki so prijavl
jene na uradu za delo, niso pri
pravljene delati. Tako smo prisi
ljeni iskati delovno silo na Hrva
škem. Kar enajst pri nas zaposle
nih ima delovna dovoljenja, mo
ram pa priznati, da je zelo veliko 
dela z njihovim vsakoletnim poda

ljševanjem. Za eno dovoljenje je 
potrebnih sedemnajst različnih 
dokumentov, podaljšanje pa velja 
okrog 25 tisočakov,” potarna 
Jovo.

Maličevi poudarjajo, da je veli
ka prednost njihove obrti prav v 
tem, da v njej dela cela družina. 
“Ko je potrebno, delamo prav vse, 
tudi popravljamo stroje, opravlja
mo prevoze. V Nemčijo hodimo 
na izpopolnjevanje in potem v 
domači delavnici poučujemo de
lavke. S to obrtjo smo rastli in se 
učili skupaj vsi štirje. Seveda pa je 
najpomembnejše, da si zaupamo 
in da držimo skupaj. Če bi vsak 
družinski član vlekel na svojo 
stran, zagotovo ne bi imeli nika
kršnega uspeha,” so prepričani 
Maličevi.

MIRJAM BEZEK-JAKŠE

MALIČEVI - V tekstilni obrti Maličevih dela poleg štirinajstih delavk tudi 
vsa družina: hčerka Mirjana, oče Jovo, mama Zlatica in sin Zoran. (Foto: 
M. B.-J.)

STARE OBRTI IZUMIRAJO

Kovaška kladiva ne pojejo več
Večji del potoškega prebival

stva je stoletja živelo od gozda, 
sečnje, tesanja in furmanstva. 
Med furmani so bili celo naj
trdnejši kmetje. Tovorjenje po 
slabih cestah vse tja do Trsta in 
Reke pa je zahtevalo močne vo
zove, ki so prenesli večtonski 
tovor, dobro podkovano živino

mu pravijo Šmit - ima 57 let, 
drugi, deset le starejši Alojz 
Oražem, pa je že davno v poko
ju. Nič ne kaže, da bi eden ali 
drug našel naslednika, le Fran
ce pravi, da bi rad še koval, če 
bi seveda imel kaj in komu.

Francetova življenjska pot ni 
bila posuta zjožami. Kot prvo
rojeni sin 12-članske družine je 
že kot kratkohlačnik gonil meh 
in vihtel pretežka kladiva. Nje
gov ded in prav tako oče France 
sta bila priznana in spoštovana 
mojstra. Zlasti oče je slovel pri 
kaljenju železa, za kar ima le 
redkokdo pravi dar. In še nekaj 
je znal: skoraj vsak starejši 
Potočan bi znal povedati, da mu 
je v sili s svojimi od dela s kladi
vom močnimi rokami izruval 
vsaj en zob. Pravijo, da mu iz 
jeklenega objema ni ušel nihče, 
vendar se je včasih zgodilo, da 
je pomotoma izpulil zdrav zob.

Franc Lavrič-Šmit

in drugo furmansko opremo. V 
kraju se je zato razvila močna 
kovaška obrt.

Iz pripovedovanj ljudi je 
znano, da je bilo konec prejš
njega in še v začetku tega sto
letja v Loškem Potoku najmanj 
pet velikih kovaških delavnic. 
Med obema vojnama so bili 
štiri, po zadnji vojni pa še tri, v 
katerih so poleg mojstra in 
domačih delali še učenci in 
pomočniki. Zven kovaških kla
div je bil svojevrstna pesem, ki 
je po vasi odmevala od zore do 
pozne noči. V kovačijah so se 
sklepale razne kupčije z živino 
in vozovi, kovaški mojstri pa so 
bili često edini, ki so znali zdra
viti razne bolezni in poškodbe 
živine.

Danes obstajata še dve kova
čiji, v katerih pa so ognjišča že 
dolgo mrzla. Najmlajši izšolani 
kovač Franc Lavrič - domačini

Tako je France odraščal ob 
očetu in se tudi sam kalil. Ko se 
je odločil postati samostojen, si 
je zgradil hišo in kovačijo na te
meljih med vojno pogorele roj
stne hiše svoje matere Ivane v 
vasi Travnik in začel s samo
stojnim delom.

Takrat so že prihajali časi, ko 
so traktorji začeli nadomeščati 
vole in konje, pa tudi vse več 
ljudi seje izpopolnilo z znanjem 
in obdelavo železa v tovarni, ki 
je nastala v začetku osemdese
tih let v Loškem Potoku. Raču
ni se Francetu nekako niso izšli. 
Spominja se časov, ko je bilo po 
potoških vaseh še po sto in več 
konjev. Danes jih je komaj za 
vzorec, pa še teh ne kujejo več, 
saj jih rabijo le še za obdelavo 
na njivah. Pravi, da je lansko 
leto podkoval vsega dva konja, 
letos pa še nobenega.

Zaradi vsega tega se je že 
konec šestdesetih let France 
zaposlil na žagi, a kaj ko je tudi 
ta šla v stečaj. In sedaj čaka, da 
bo z leti prišel do skromne 
pokojnine. Zato poprime za 
vsako delo, le tistega, ki mu je 
v krvi in duši, ni več. V delavni
ci predejo pajki, kladiva rjavijo. 
Pesmi nakovala ne bo slišati ni
koli več.

ALBIN KOŠMERL

SDS
K R A J K V N I ODBOR SDS 
DOLINJSKI TOPLICI SK ZAMVAUUJI 
KRAJANKAM IN KRAJANOM 
ZA NIDAVNO IZRAŽINO ZAUPANJI 
NA RKFKRINDUMU

ZDRAVNIŠKA RAZLAGA
prim. mag. dr. TATJANA GAZVODA

Ozdravljenje raka na dojki?
(Nadaljevanje iz prejšnje številke) diagnoze.

Tumorji dojke s pozitivnimi 
hormonskimi receptorji so po
vezani z boljšo prognozo in 
dolgotrajnejšim preživetjem 
bolnice. Zenske po meni imajo 
pogosteje receptorsko pozitiv
ne tumorje kot ženske pred 
menopavzo. Hormonsko zdrav
ljenje poteka skozi usta in ima 
malo pomembnejših stranskih 
učinkov - razen občasnih na
valov vročine.

Rak dojke pri moških
Rak dojke pri moških je re

dek, vendar se eden od 150 
primerov raka dojke pojavi pri 
moškem, ki je pogosto starejši 
od 60 let. Kadar raka odkri
jemo, je navadno že napredoval.

Zdravljenje je standardno. 
Opravi se radikalna odstranitev 
dojke z bezgavkami. Po opera
ciji se za zmanjšanje tveganja 
ponovitve uporablja obsevanje 
ali kemoterapija oziroma hor
monsko zdravljenje.

Na splošno slaba prognoza 
moškega raka dojke kaže na 
omahovanje pri iskanju zdrav
ljenja, ki je morda posledica 
slabega zavedanja možnosti te

Kontrolni pregledi po 
zdravljenju

Skrbno kontroliranje bolnic 
po končanem zdravljenju je 
bistveno, da odkrijemo more
bitne ponovitve in spremljamo 
odziv na zdravljenje. Standard
ni pregled obsega:
• redni telesni pregled
• mamografijo
• biokemijske preiskave krvi in 
tumorskih markerjev
• slikanja (CT, MR, scintigra- 
mi, rentgenska slikanja)

Skriti zasevki se lahko za dol
go časa po operaciji pritajijo. V 
neobičajnih primerih so pono
vitve tumorja opazili 15, 20 ali 
še več let po pojavu prvotnega 
tumorja. Zato je potrebno bol
nico skrbno in vsestransko 
spremljati vse življenje, da po
novitve zanesljivo odkrijemo in 
zgodaj zdravimo. V prvih letih 
po začetnem zdravljenju so 
presledki med pregledi krajši 
(do dva meseca). Če ni znakov 
ponovitve, se presledki med 
pregledi v naslednjih nekaj 
letih podaljšajo (na tri do šest 
mesecev). (Konec)
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Bernard coursat. prvi človek revoza

Konec februarja je predsednik 
Revozove uprave Bernard Coursat 
PKjel nagrado Gospodarske zbor
nice Slovenije za izjemne gospodar
ske in podjetniške dosežke. V obraz
ložitvi te nagrade med drugim stoji: 
Bernard Coursat je od vsega začet

ka povezan s proizvodnko Renaul- 
iovih vozil v Sloveniji. Pod njegovim 
vodstvom od leta 1992 je Revoz 
Postal največja gospodarska družba 
v Sloveniji po skupnem prihodku in 
P° izvozu. Z več kot 2.600 zaposle
nimi je med gospodarskimi družba
mi v Sloveniji na desetem, po ust
varjenem dobičku v letu 1996pa na 
Štirinajstem mestu. Po produktiv
nosti in kakovosti je Revoz med 
vodilnimi tudi v grupaciji Renaul
tovih dvanajstih avtomobilskih to
varn v svetu. Zato ni naključje, da 
R predstavitev novega clia, ki ga 
vdelujejo tudi v Franciji in Španiji, 
Potekala hkrati tudi v Revozu. Za 
t° proizvodnjo so v posodobitev 
°Preme in tehnologije vložili 15 
milijard tolarjev.

Bernard Coursat je s svojim 
Poslovodenjem pripomogel, daje 
Kevoz postal ne le ena največjih 
s‘°venskih družb, temveč je tudi 
■hed vodilnimi v sistemu Renault, 
slovenska industrija pa sestavni 

evropske avtomobilske indu
strije.”
* Kaj vam pomeni ta nagrada, 
8<>spod Coursat?

‘Zelo sem ponosen, da sem 
Prejel to nagrado. Pri tako veli
kem podjetju, kot je Revoz, pa 
taka nagrada ni samo priznanje 
Predsedniku uprave. Revozovi 
oosežki so namreč plod dela vseh 
Zaposlenih. Med njimi je vsak na 
svPjem delovnem področju pri
čeval svoj delež k skupnim uspe- 
“Otn podjetja. Naše skupno delo 
•I® usmerjeno k enemu samemu 
C|‘ju: zadovoljstvu naših kupcev 
•uzaupanju naših delničarjev, 
fato nagrado delim z ostalimi 
elani vodstva in z vsemi zaposle- 
aimi v Revozu.”

Koliko časa ste že v Sloveniji? 
“Dvakrat po šest let. Najprej v 

letih 1966 - 1971 in sedaj od feb- 
ruaija 1992, ko sem bil imenovan 
23 generalnega direktorja Revoza, 
0(i konca julija 1994 pa sem pred- 
Sednik uprave Revoza.”
’ Ka"ko se počutite: kot Francoz 
v Sloveniji ali kot Slovenec v fran- 
*°*ki službi?

‘To je pa dobro, ha ha ha. Slo- 
Venec v francoski službi, ja, to je 
Prav.”

Revoz je delniška družba, 54 
°dst. ima Renault, ostalo sloven- 
?*' partnerji. Revoz je največje 
(Udustrijsko-komercialno pod-. 
Rtje v Sloveniji. Imate tudi temu 
Primeren vpliv?

‘To je prednost in slabost. Res 
srrio veliki, kar prinaša določene 
ugodnosti, a smo hkrati tudi bolj 
!*a očeh ostalih firm, strokovnih 
luStitucij in javnosti. Revoz je tudi 
Rajvečji slovenski izvoznik. Lani 
Sn'o izvozili dvakrat več kot Gore- 
?Je» 3-krat več kot Krka. Sam 
pevoz je izvozil toliko kot Krka, 
~ek in Petrol skupaj. Pokritje uvo- 
Čz izvozom pa je 125-odstotno.” 

Kakšen je odnos matične firme, 
j® pravi Renaulta do Revoza? 
konec koncev Revoz ni samo neka 
I eUaultova proizvodna enota, ste 
® največje podjetje v neki državi.

‘Renault gleda na Revoz kot na 
Pravega partnerja, ki je zelo inte- 
|>i'ran v Renaultov sistem. V to- 
arni v Novem mestu delamo po 
čeni konceptu, po enaki doku
mentaciji, imamo tako tehnologi- 
1° kot v drugih Renaultovih tovar- 
^h-Tudi v komercialni dejavnosti 
^lamo po istih metodah in nači- 
Iu dela kot v razvitih evropskih 
Jržavah. Za Renault je Slovenija 
f v Evropi.”Kako je Revoz posloval lani?

i I “Rezultat je dober. Proizvodnja 
bila rekordna, saj smo izdelali

96.000 avtomobilov, kar je največ 
doslej. Prodaja Renaultovih avto
mobilov v Sloveniji pa je bila lani 
slabša, naš tržni delež seje zmanj
šal skoraj za 5 točk in je znašal 21 
odst. Razlogov za to je več: s kon
cem proizvodnje petke smo v 
nižjem avtomobilskem razredu 
ostali le s tvvingom, ki pa ni mo
gel povsem nadomestiti izpada 
petke; zaradi izrednega zanima
nja za megane scenic po vsej 
Evropi ni bilo na voljo dovolj teh 
avtomobilov, ki bi jih na sloven
skem tržišču lahko prodali precej 
več; je pa megane po prodaji na 
slovenskem trgu krepko na prvem 
mestu. Tretji razlog za manjšo 
prodajo Renaultovih avtov na 
slovenskem trgu je nerazumljiva 
odločitev ministrstva za finance o 
oprostitvi carin za avtomobile pod
1.000 kubikov. To so sprejeli, ne 
da bi se posvetovali z Revozom, 
kakšne posledice bi tak ukrep 
prinesel podjetju, v katerem ima 
svoj kapital tudi država. Dober 
gospodar bi se moral najprej 
vprašati, če bo to njemu škodilo 
ali ne. Žal mu je škodilo, saj 
Renault ne proizvaja in Revoz ne 
prodaja avta pod 1.000 kubičnih 
centimetrov. Imam občutek, da se 
v vladi ne zavedajo, kaj pomeni, če 
je država lastnik oziroma solast
nik v nekem podjetju. Tako ku
pujejo vladne in državne avtomo
bile drugih proizvajalcev in nepo
sredno dajejo davkoplačevalski 
denar v žepe tujih firm, tukaj ima
jo pa svojo. To zame ni ne razum
ljivo ne opravičljivo. Ne bi rekel, 
če Revoz ne bi mogel s svojim pro
gramom zadovoljiti njihovih za
htev in potreb. Dobro, mi nima
mo terenskih vozil s štirikolesnim 
pogonom, imamo pa bogato po- 
budbo vseh ostalih, od avta za 
kurirja do avta za predsednika 
vlade in države. Safrane je dovolj 
dober za francoskega predsedni
ka, predsednika vlade, senata, 
ministre, za slovenske ambasade 
pa so pred kratkim baje kupili 5 
mercedesov.

Smo pa dobre prodajne rezul
tate lani dosegli na Hrvaškem, 
kjer smo prodali več kot 6.000 
avtomobilov, kar je trikrat več kot 
leto poprej, in dosegli 10-odst. 
tržni delež. Če bo šlo tako naprej, 
bomo prihodnje leto na Hrva
škem prodali že toliko avtov kot 
v Sloveniji, kjer smo jih lani pro
dali 13.360, leta 1996 pa 16.700, 
rekordna prodaja pa je bila leta 
1995, ko smo v Sloveniji prodali 
17.200 avtov. Od skoraj 96.000 
proizvedenih cliov v Novem me
stu pa smo jih v Sloveniji prodali 
5.416.”
• Kaj pa izvoz?

“Izvozili smo skoraj 90.000 
cliov, od tega 40.000 v Italijo,
26.000 v Nemčijo, 18.500 v Fran
cijo, 2.200 v Belgijo, 2.000 v Avst
rijo. Kot zanimivost pa naj povem, 
da v Revozovu izdelani clii vozijo 
tudi na Japonskem; lani smo jih 
tja prodali 270.”
• V obrazložitvi nagrade Gospo
darske zbornice piše, da veliko 
pozornosti posvečate zniževanju 
stroškov. Ali gre to zniževanje tudi 
na račun plač?

“Sploh ne, ravno obratno. Ma
njši ko so stroški proizvodnje, več
je so lahko plače. To je pravzaprav 
cilj vseh podjetij. Tekmovanje je 
neizprosno in stalno moraš biti 
konkurenčen, zato moraš gledati, 
da je tvoje podjetje vsako leto 
boljše, bolj konkurenčno, da so 
stroški manši. Tega pa ne boš do
segel le tako, da boš vse prela
gal na pleča zaposlenih, ampak 
moraš zmanjšati stroške nasploh, 
izboljšati kakovost. Pri tem smo v 
Revozu veliko naredili, delamo 
bolje, zmanjšujemo stroške, a 
imamo še precej rezerv. Začeti je 
treba pri majhnih stvareh, gledati 
je treba tudi na list papirja, ugašati

luči, zapirati vodo ipd. Ko se 
bomo vsi v Revozu do stroškov 
nasploh obnašali tako kot pri sebi 
doma, takrat bomo zmagali.”
* Ko so zapirali Renaultovo to
varno v belgijskem Vilvoordu, 
smo lahko v časopisju prebrali, 
da je bila povprečna plača tam
kajšnjih delavcev 1.300 dolarjev, 
se pravi več kot 2.300 mark. V tem 
razmerju so Revozovi delavci zelo 
slabo plačani.

“Te stvari so neprimerljive. Dej
stvo je, da je bila tovarna v Vil
voordu naj dražja tovarna v Rena
ultovi grupaciji. Zato so tam tudi 
ustavili proizvodnjo.”
• Kaj pa Revoz, je najcenejša to
varna?

“Ne, glede stroškov je povpreč
na. Ne smemo gledati samo plač. 
Revozova prednost so gotovo niž-

Bernard Coursat

je treba primerjati plače v branši, 
v regiji, v Sloveniji, in ko naredi
mo to primerjavo, vidimo, da so v 
Revozu ljudje primerno plačani. 
V Novem mestu kar naprej dela
jo primerjave s Krko, to pa ne gre, 
mi nismo v isti branši, avtomobil
ska industrija je po celem svetu 
nizko akumulativna in se ne more 
primerjati s farmacevtsko.

Po moje so plače v Sloveniji 
dovolj visoke glede na stanje gos
podarstva, so pa gotovo cene pre
visoke. Zakaj je v Sloveniji mine
ralna voda dvakrat dražja kot v 
Franciji? To je samo droben pri
mer. Pojdite v trgovino, pa boste 
videli. Žakaj vsi govorijo samo o 
plačah, zakaj nihče ne govori o 
cenah? Nisem še slišal, da bi sin
dikat protestiral zaradi previsokih 
cen, le zaradi prenizkih plač. Da 
ne govorimo o tem, da je država 
predraga.”
* Kaj pa, če primerjamo ceno clia 
v Franciji s ceno v Sloveniji?

“Clio je v Sloveniji cenejši kot 
v Franciji.”
• Kje se vi oblačite?

“V Franciji, in to zato, ker je 
tam cenejše, pa še znano znamko 
dobim za ta denar.”

• Revoz je ena od treh Renaulto
vih tovarn, v kateri je stekla proiz
vodnja novega clia. Koliko avto
mobilov naredite vsak dan?

“Proizvodnja ostaja taka kot 
prej - izdelamo 460 avtomobilov 
na dan, za sedaj še več starih cliov; 
proizvodnja starega clia se zmanj
šuje, novega clia pa se iz dneva v 
dan povečuje, polno pa bo stekla 
po dopustih. Letos bomo v Revo
zu izdelali več kot 100.000 cliov, 
od tega dobro polovico novih. Če 
bomo uvedli nočno izmeno, pa 
računamo, da bomo izdelali
118.000 cliov, od tega 70.000 
novih. Zanimanje za novi clio je v

je plače, kot so v Renaultovih to
varnah v Španiji in Franciji, ven
dar so plače v Sloveniji nasploh 
nižje kot so v Španiji in Franciji. 
Ima pa Revoz zato večje stroške s 
transportom in tako se prednost 
pri plačah hitro uravnoteži z več
jimi transportnimi stroški. V Špa
niji je več domačih kooperantov, 
kot jih imamo v Sloveniji, in so 
tako transportni stroški tudi zato 
manjši. Poleg tega pa, kot je ne
davno rekel predsednik Renaulta, 
se Revoz kot slovensko podjetje 
ne more primerjati s francoskimi 
in španskimi, zahodnoevropskimi, 
ampak s podobnimi firmami v 
srednji Evropi. V primerjavi z 
madžarskimi, češkimi in poljskimi 
tovarnami pa je Revoz dražji. In 
to je naš problem, s katerim se 
moramo spopadati. Gledati mo
ramo na to, da bo Slovenija kon
kurenčna, in tu so upravičene 
primerjave. To je problem Slove
nije kot celote, ne Revoza, Revoz 
je samo delček.

Iv ar se pa Revozovih plač tiče,
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Evropi zelo veliko, nekateri trgi 
bodo novega dobili šele jeseni. 
Nasploh je povpraševanje po 
Renaultovih avtomobilih vse več
je in zato v Franciji že skoraj vse 
Renaultove tovarne delajo v treh 
izmenah. Letos bo Renault izdelal 
blizu 2 milijona avtomobilov.”

• In koliko naj bi jih prodali v 
Sloveniji?

“Vseh Renaultovih avtomo
bilov okoli 13.000, od tega samo 
cliov blizu 6.000.”

• Je Revoz novomeško podjetje?
“Revoz je slovensko podjetje, 

tako kot Renault ni pariško, am
pak francosko podjetje.”

• Proizvodnja pa poteka v Novem 
mestu in Revozova tovarna je ho
češ nočeš del Novega mesta, kar 
je za mesto gotovo neprijetno in 
moteče. Kako si v Revozu priza
devate za čim boljše ali vsaj znos
no sožitje, zlasti kar se tiče odno
sa do okolja?

“Mislim, da smo že dokazali in 
še dokazujemo, da spoštujemo vse 
slovenske predpise in zakone in 
smo prav na področju ekologije 
veliko.investirali in naredili. O 
tem sploh ni diskusije, to je nor
malno in prav. TUdi če kakšne 
stvari v zvezi z ekologijo ne pred
pisuje zakon, pa stanje lahko 
izboljšamo ali popravimo, bomo 
to naredili. To je v dobro naših 
zaposlenih, sosedov, okolja in ne 
nazadnje v interesu podjetja. Ne 
moremo pa narediti nekaj, česar 
se ne da.

Res ima Revoz za Novo mesto 
in Dolenjsko poseben pomen,

prav tako Krka. Obe podjetji ve
liko pomenita tudi za celo Slove
nijo. Zakaj torej do Novega me
sta še ni avtoceste? Če država iz 
političnih razlogov noče čimprej 
zgraditi avtoceste do meje s Hrva
ško pri Bregani, prav, zakaj pa ne 
do Novega mesta? Kateri gospo
darski razlogi so proti temu? 
Revoz in Krka sta najuspešnejši 
slovenski podjetji. Pri tem pa ne 
gre le za interes gospodarstva, tu 
gre tudi za varnost. Moramo mi 
biti povsod zadnji? Mislim, da za 
vse to tudi Novo mesto in Dolenj
ska sama premalo naredita. Ne 
gre, da bi kar naprej samo jadiko
vali in se smilili sami sebi, je tre
ba tudi kaj narediti. Zakaj se Slo
venija pri gradnji cest in nasploh 
tako boji koncesij? To je nesmo
trno. Zakaj se jih Hrvaška ne? So 
oni bolj nespametni kot Sloven
ci?”

“To je zaradi omejitev na slo
venskih železnicah. Revoz ima in
dustrijski tir do tovarne in prav 
sedaj se dogovarjamo s Slovenski
mi železnicami, da bi lahko te 
sklope za proizvodnjo vozili v 
Novo mesto in naravnost v tovar
no. S tem ne bi dodatno obreme
njevali cest, pa tudi stroške bi 
zmanjšali.”

• Koliko časa boste še v Soveniji, 
gospod Coursat?

“Lani maja sem bil ponovno 
imenovan za predsednika Revo
zove uprave za 4 leta, torej bom 
tu ostal še vsaj tri leta. Ko bom v 
pokoju, pa bom pol časa preživljal 
v Sloveniji, pol pa v Franciji. Mo
ram uporabljati oba potna lista, 
francoskega in slovenskega. Tudi 
moja žena se zelo dobro počuti v 
Sloveniji.”

• Omejitve cestnega prometa v 
zahodni Evropi so precej stroge. 
Ali je res, da pride vaša roba po 
železnici do Ljubljane, tam pa jo 
preložijo na tovornjake, ki jo po 
cesti odpeljejo naprej do Novega 
mesta?

• Koliko Francozov je zaposlenih 
v Revozu?

“Dvanajst Francozov in jaz, 
Slovenec v francoski službi, ha ha. 
Lahko bi rekli dvanajst in pol.”

ANDREJ BARTELJ

MODNI KOTIČEK

Vrnitev romantike
Poletno-pomladne linije 

oblačil, barve, tkanine, modni 
dodatki, obutev. Vse z enim in 
istim imenom - romantika. 
Moda za prihajajočo sezono se 
umika minimalizmu, ki so ga 
v preteklosti poudarjali mod
ni oblikovalci, čiste ravne lini
je, temne enolične barve, toda 
ne prihaja maksimalizem, pač 
pa minimalizem v novi podo
bi. Detajli so tisti, ki presene
čajo in navdušujejo. Čipke, 
vzorci na tkaninah, posebni 
dodatki na oblačilih in obutvi.

Linije oblačil zagotavljajo 
telesu popolno svobodo giba
nja in ne zahtevajo idealnih 
telesnih mer. Vsi kroji so po
dobni manjšim ali večjim 
, vrečam ki so z naramnicami 
različnih debelin in oblik obe
šene na telo. Zenske lahko iz
birajo med dolgimi in kratki
mi oblekami ali krili, ki jih 
dopolnjujejo zgornji deli pre
prostih oblik. Obleka postaja 
sproščujoč element vsakdanji
ka, saj nudi vse udobje, ki smo 
ga pogrešali ob vročih poletnih 
dneh. Hlače so dolge in široke 
ali pa krajše, pod koleni, in 
oprijete. Kostimi ostajajo kla
sični, dolge hlače ali krilo do 
kolen, pod suknjič pa prihaja
jo sproščene bluze brez ovrat
nikov, z naramnicami, včasih 
celo brez gumbov, v enem 
kosu, ki ga oblečete čez glavo 
in ne z zapenjanjem.

Temu je prilagojen tudi iz
bor tkanin, ki zaradi strukture

padajo po telesu, ga nežno 
ovijajo in plapolajo kot nede
finiran kos blaga. Nekatere so 
prozorne, tako da poudarijo 
romantiko ženskega telesa, 
druge so potiskane z renesanč
nimi vzorci, tretje pa posute z 
bleščicami za bolj svečane tre
nutke.

Barve boste lahko izbirali 
glede na razpoloženje, saj 
bodo pomladno-poletna obla
čila izdelana v paleti sive in 
srebrne, vseh odtenkov rdeče, 
ob bordo do pinki, vseh odten
kov modre, živo rumene in 
oranžne, zelene in seveda črne 
ter bele.

Priskrbite si lahkotno obu
tev z nizko ali vrtoglavo peto, 
odprte sandale na številne 
paščke ali pa ošiljene polod
prte.

Ne pozabite na modne do
datke, kot so rute, očala in 
romantični nakit v obliki me
tuljev, rožic.

JERCA LEGAN

rVAŠA ZGODBA

KflLIČOPKfl

DVf UMI
S prvimi jutranjimi žarki se 

zbudim v njegovem toplem, tako 
nežnem objemu, ki mu sledi topel 
poljub. Kot dva otroka se v jutra
njem igranju prebudiva in zaživi
va v novi dan. Vedno skupaj. Ne 
morem si predstavljati svojega 
življenja brez njega, njegovih 
nežnih, toplih in ljubeznivih doti
kov, brez najine ljubezni, ki se se 
pretaka med nama in z njo živi
va že dlje časa.

“Kajpremišljuješ?"me vpraša 
po daljši tišini.

“Spominjam se čudovitih po
letnih dni v vikendu, ko sva sre
di gozda živela sama, pod nama 
pa se je zjutraj prebujala v meglo 
zavita dolina... Kako naju je 
pozdravil kuža, taca!po nama in 
naju oblizival, nato pa se crkljal 
nekaj časa pri meni, nato pri tebi. 
In ko se je naveličal, je naju po
vabil na jutranji sprehod... Se 
spominjaš?"ga vprašam.

Rahlo mi pokima.
“Hodila sva po potki med 

drevesi in travniki, se lovila, na
birala cvetje. Držala sva se za 
roke in se ljubkovala, vsake toli
ko časa sem ti ponagajala, pa si 
mi hitro vrnil..."

Spominjal se je sprehodov po 
opisani poti ob prebujajoči nara
vi, obsijani s soncem, spominjal 
se je čudovitih poletnih dni, ki so 
minili v potovanju in odkrivanju 
novega. Pobožal me je po obra
zu, se še bolj stisnil k meni, tako 
da sem začutila toploto njegove
ga telesa. Sledili so poljubi in 
vedno novi nasmehi, s katerimi 
si lepšava vsak dan in še nasled
nje dni.

In tudi danes se to ni spreme
nilo. Topli objemi, zaljubljenost 
iz najinih oči in src ostaja, deli
va si vse lepe in tudi manj lepe 
dneve, s sladkostjo in pelinom 
začinjene stvari.

Človek res ne more imeti vse
ga. Če srečno ljubi in je ljubljen, 
če ima lepe spomine, kaj bi še 
drugega?Hvala ti, ljubezen mo
ja, za vse to.
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ZGODOVINA

Slovenec že mori Slovenca brata
Na meji med občinama Velike 

Lašče in Dobrepolje stoji na sa
mem ob potoku Rašica Zakrajško- 
va domačija, ki je imela nekdaj tudi 
žago in mlin. Najbližji hiši sta od 
Zakrajškove domačije oddaljena v 
obe smeri ob cesti kar okoli petsto 
metrov. Danes je lastnica te doma
čije Mira Zakrajšek.

Zakrajškovi so kupili hišo še 
pred prvo svetovno vojno. Oče 
Edvard, ki se je sem priselil iz 
Vrhnike pri Ložu leta 1910, je 
hišo dozidavah Bil je lesni trgo
vec, kot je bil že njegov oče; mama 
Ivana, sestrična pesnika Dragoti
na Ketteja, pa je študirala v Gori
ci. Govorila je nemško, francosko, 
italijansko in seveda, slovensko. 
Vse šole je opravila z odliko, ig
rala pa je še violino in lepo risala, 
da njena dela še vedno krase 
domačijo.

Tudi vsi njuni otroci so bili za 
tiste čase dobro izobraženi. Žive
li so kar dobro. Oče je odkupoval 
les, sinova pa sta ga prevzemala. 
Imeli so tudi lastno elektrarno. 
Seveda so imeli tudi konje, vo
zove, hlapce in dekle. Oče Edvard 
je bil en mandat župan občine 
Cesta pa tudi starosta Sokola.

domov. Mirno prvo leto okupa
cije pa se je končalo leta 1942.

“Bili smo vsi doma in takrat 
priteče neka ženska s Ponikev in

Oče Edvard, kije kot Sokol so
deloval s partizani in bil spoštova
na osebnost daleč naokoli, je bil 
izvoljen za odposlanca Žbora 
odposlancev slovenskega naroda 
v Kočevju. Po Kočevskem zboru 
odposlancev slovenskega naroda 
se je začelo za Zakrajškove naj
hujše obdobje. Domači so dajali 
hrano in drugo partizanom, beli 
pa so si kar sami postregli z vsem. 
Tudi domačo blagajno so jim mo
rali večkrat odpreti.

Mama je bila dolgo let zelo 
bolna. Klicali so zdravnike od vse
povsod. Zdravnik iz Lašč ni hotel 
priti, češ da k taki družini že ne 
gre. Zato so nekoč poklicali na 
pomoč prednico iz Zavoda svete 
Terezike na Ponikvah. Prišla je 
prav takrat, ko je bil v sobi pri 
mami neki domobranec in je že

dvignil puško, da jo bo pokončal 
kar s puškinim kopitom. Predni
ca je zavpila nanj in je namero 
opustil. Kasneje so prednico zato 
zasliševali ona pa je odgovarjala:

“Zdravnik in duhovnik ne sme
ta poznati ne vere in ne stranke. 
V vsako hišo bom šla, če me bodo 
poklicali.”

Mira nadaljuje pripoved: “Kra
je in neprijetni obiski so se nad
aljevali. Potem so nekega dne 
spet prišli domobranci. Vse so 
pregledali in pobrali, česar niso že 
prej odnesli. Oče Edvard in brat 
Dušan sta delala takrat na žagi, 
Edo pa v mlinu. Vse tri so odpe
ljali za hišo po gozdu v smeri Lašč 
in v tisti smeri smo našli list papir
ja, na katerem je bila narisana 
črna roka, iz vsakega prsta te roke 
pa so bile narisane še vislice in na

OČE EDVARD ZAKRAJŠEK, 
odposlanec Kočevskega Zbora, 
žrtev črne roke.

Kako strašna slepota je 
človeka

Začela se je druga svetovna voj
na. Prav na Zakrajškovi domačiji 
seje najprej nastanila enota itali
janskih fašistov, ko so odšli, pa še 
enota alpincev. Mira se spominja, 
da je brat Edo, ki je že prej končal 
gimnazijo, pomagal očetu na žagi; 
ko so Italijani prepovedali študij 
na strojni fakulteti, pa se je vrnil 
domov na Ponikve še brat Dušan. 
Tudi ona, Mira, je prišla začasno

kriči, da na cesti ležita dva mrtva 
Italijana. Vsi smo se ustrašili in 
moški so se skrili v gozdu. Od 
Rašice sem se je kmalu na avtih 
začelo valiti italijansko vojaštvo,” 
pripoveduje Mira. Njo in očeta so 
Italijani takoj prijeli. Mama Ivan
ka pa je šla za njimi in s svojim 
znanjem italijanščine poveljnika 
kmalu pregovorila, da so očeta 
spustili, ker je lesni trgovec in tudi 
za vojsko dela.” Miro so odpelja
li v Lašče, a so jo zaradi mamine
ga posredovanja tudi kmalu spu
stili. Takrat, leta 1942, pa seje tudi 
za Zakrajškove pravo gorje šele 
začelo.

SESTRIČNA PESNIKA KETTE
JA - Mama Ivana Zakrajšek je 
študirala v Gorici, znala je štiri jezi
ke in je imela velik smisel za glas
bo in likovno umetnost. Bila je ved
no bolehna, a je doživela 93 let.

SPOMINI NA PARTIZANSKE DNI

V Kuželjevcu, vasici sredi gozda 
nedaleč od Zagradca, ki s prebival
ci žal postaja vse bolj skromna, saj 
je v njej mogoče našteti le še osem 
hišnih številk, v prvi hiši ob cesti 
živita upokojenca Ludvik in Mol
ka Mišmaš. Vsako lepo vreme izko
ristita za delo na vrtu in v sadov
njaku, kjer jima tudi letos že prav 
lepo kaže. Če pa ju dež ali druge 
vremenske nevšečnosti zadržijo v 
stanovanju, jima tudi ni dolgčas: 
ob mnogih fotografijah obujata 
spomine, ki so še zelo živi, pred
vsem tisti na partizanske čase. Oba 
sta bila namreč nepogrešljiva v skri
ti in dobro organizirani partizanski 
tiskarni Triglav na Goteniškem 
Snežniku, kjer stt^se spoznala in 
tudi poročila.

Ludvik je domačin, rojen v 
Ambrusu. Otroštvo in mladost v 
kmečki družini sta mu kot večini 
v tistih časih minila v znamenju 
dela in revščine. Spominja se, da 
je že pri šestih letih sam pasel 
krave, pri dvanajstih pa so ga za 
dve leti poslali k bratrancu v so
sednjo vas služit za pastirja. Ni 
bilo lahko mlademu fantu stran 
od svojih. Ko je prišel domov, se 
je kot petnajstleten počasi izuril 
za kuhanje kope. Skupaj z vrstni
kom sta oglje žgala po mesec dni 
in pol. “Čez 110 metrov drv je bilo 
treba znesti daleč v dolino in 
narediti kopišče. Les se zloži na 
metre, potem se obloži z mahom, 
zasuje z zemljo in zgoraj zakuri, 
da se kuha navzdol,” je razlagal, 
kako se postavi kopa. S šestnajsti
mi leti je začel delati tudi na vaški 
Vidmarjevi žagi, kjer se ni dalo 
ravno veliko zaslužiti, vendarle je 
tam s prekinitvijo delal vse do leta
1941. Pokaže dlani in se pohvali, 
daje eden redkih, ki na žagi ni bil 
ob kakšen prst.

V partizane je pobegnil julija
1942, takrat, ko je bilo najhuje, saj 
je že divjala velika italijanska 
ofenziva. Najprej je bil borec, 
kmalu pa je postal vodnik tretje
ga voda Viktorjeve čete. Kot 
zanesljiv borec je hitro napredo
val in bil izbran za kurirja relejne 
postaje TV 3. “Čez dan smo se 
skrivali v bunkerju blizu Metnaja, 
petdeset metrov od nemške meje, 
ponoči pa sva po dva vsak drugi

dan nesla pošto iz Ljubljane na 
Podlipoglav, od tam pa drugi ku
rirji naprej na TV 4 na Mirno. 
Ponoči pa spet nazaj,” pripovedu
je Mišmaš in doda, da je bilo naj
huje pozimi, v snegu.

Po poškodbi trebušne mrene so 
ga prestavili na kurirsko postajo 
TV 4, od tam pa je bil aprila 1943 
premeščen na še zaupnejšo posto
janko, k tehniki “Urška 14” v 
Kočevski Rog, kjer je bil nekaj 
časa intendant, kmalu pa je postal 
vodja ciklostilnega oddelka.Že 
pred tiskarno je tu delovala cik- 
lostilna tehnika “Ivica 12”. Tabo
rišče, skrito med skale in drevesa, 
je bilo pravo naselje v malem: 
stavnica, tiskarna, lesenjače. In 
prav tu so novembra 1943 med 
veliko nemško ofenzivo našli 
skrivališče ves centralni komite, 
glavni štab, izvršni odbor OF. 
“Deset do petnajst dni so bili tu 
Vidmar, Maček, Marušič, Tatjana 
in Božidar Jakac in drugi. Imeli 
smo vodo, luči na karbid, jedli 
smo 'cvibah’ (prepečenec). Bili 
smo dobro zamaskirani in mimo 
nas so hodili Nemci, pa nas niso 
odkrili,” se spominja Mišmaš.

Aprila 1944 so ga sprejeli v 
KPS. “Bil sem zelo vesel, da so mi 
izkazali takšno zaupanje. Bral in 
študiral sem marksistično litera
turo in za revolucionarne ideje 
pridobival tudi tovariše. Zato so 
me poslali na tečaj pri CK KPS. 
Predavali so Edvard Kardelj, 
Boris Kidrič, Moše Pijade. Nare
dil sem višjo partijsko šolo,” pri
poveduje Mišmaš. Nato je prevzel 
organizacijsko vodstvo na Goteni
škem Snežniku. Z veseljem se 
spominja, kako velike uspehe so 
v tiskarni Triglav na največji ko
čevski gori dosegali od L junija 
1944 naprej, ko so od novomeške 
tiskarne dobili brzotiskalni stroj. 
V prvih štirih dneh so odpravili 
kar 5440 izvodov Slovenskega 
poročevalca velikega formata, v 
3500 izvodih pa natisnili letak 
Zavezniške bombe na Novo me
sto. Dognano je, daje bilo na Go
teniškem Snežniku junija natisn
jenih in odpremljenih 17 tekstov 
v skupni nakladi preko 77 tisoč 
izvodov, od tega 12 številk časo

pisov, ena brošura in štirje letaki. 
Tiskali so tudi na mali stroj tigel, 
na primer Vestnik Glavnega štaba 
NOV in POS, Kmečki glas, razne 
brošure, govore pa tudi denar. 
Vse to so raznašali kurirji. Na 
Snežniku in v bazi na Medvedjeku 
je bil skupaj kar 110 - članski ko
lektiv. “Kar ne moreva verjeti, da 
smo vse to zmogli in zdržali v 
nenehni nevarnosti, ko je bila 
nabava tiskarskega blaga tvegana 
in smo bili slabo oblečeni, obuti, 
revno hranjeni,” sta enotnih mis
li zakonca Mišmaš, ki sta se okto
bra 1944 tam tudi poročila. Mal- 
ka je bila vlagalka in prepričano 
pove, da so s tiskom veliko prispe
vali k zmagi nad sovražnikom.

Takoj ko je tiskarna Triglav 
doživela svoj vrhunec (aprila 
1945), jo je doletel tudi konec. 
Mesec pred osvoboditvijo so iz 
Hrvaške vdrli četniki, ki so šli za 
Notranjskim odredom. Razstrelili 
so motorje, tiskarske in knjigo- 
veške stroje, osrednja tiskarska 
zgradba, stavnica in baraka “Ivica 
12” so pogorele do tal z vsemi 
zalogami in napravami. “Bilo nam 
je hudo. Snežniška tiskarna bi lah
ko zadnje zmagoslavne dni še

kako opravila svojo vlogo. Bežali 
smo v Belo krajino, od tam pa so 
nas sestradane odpeljali v Zadar 
in Šibenik, kjer je tudi tiskarna 
bila,” se spominja Malka.

Nepozaben pa je bil prihod v 
Ljubljano. Mišmaševa sta tu kas
neje dobila stanovanje in službo: 
Ludvik je delal na Ministrstvu za 
industrijo in rudarstvo, aprila 
1940 pa je dobil službo pri UDBI, 
o čemer pa ni hotel govoriti.

Sedaj z ženo že trideset let živi
ta na Kuželjevcu in čeprav Ludvik 
ni v nobeni stranki, še vedno 
spremlja politično dogajanje pri 
nas. “Nobene poštenosti ni več, 
vsak lahko dela, kar hoče. Zdi se 
mi, da je od slovenske osamo
svojitve še slabše in po mojem 
mnjenu sploh nismo samostojni. 
Včasih je bil red. V partizanih 
smo se res razumeli kot ena druži
na, drug bi za drugega naredil 
vse,” pravita Mišmaševa in doda
ta, kako prijetno se imajo še sedaj, 
ko se bivši tiskarji vsak prvi torek 
v mesecu dobivajo v Ljubljani in 
poklepetajo. Tudi o starih parti
zanskih časih.

LIDIJA MURN

ZAKONCA MIŠMAŠ - Leta 1944 so Matko in Ludvika na Goteniškem 
Snežniku poročili partizani, pred štirimi leti, ko sta imela zlato poroko, pa 
so to ravno tako storili partizani, le da tokrat na Kuželjevcu. "Bilo je vese
lo,” pravita. (Foto: L. M.)

ZAKRAJŠKOVA DOMAČIJA, iz katere je črna roka leta 1944 pomori'i j„a 
tri moške.

MIRA ZAKRAJŠEK živi danes na 
domačiji Zakrajškovih, katere os
nova je po njeni oceni zgrajena 
okoli leta 1780.

vsakih je visel obešenec. Na listu 
je pisalo še: Smrt aktivistom OF.

Kar tri tedne o njih ni bilo sli
šati nič, čeprav je mama obljubi
la nagrado tistemu, ki bo prinesel 
kakšno obvestilo. Potem je le ne
kdo povedal, da so vse tri našli 
plitvo zakopane nad železniško 
postajo Velike Lašče. Vsi so bili 
tako izmaličeni, da se sploh ni 
dalo ločiti, kdo je oče in kdo sin. 
Vendar smo jih prepoznali po 
rečeh, ki so jih imeli pri sebi.

Vsi trije zdaj počivajo v družin
ski grobnici na pokopališču v Ve
likih Laščah. Borci NOV so sicer 
predlagali, da bi posmrtne ostan
ke naših prekopali v skupno grob
nico padlih in pobitih, a smo se 
odločili, naj počivajo kar tam, kjer 
so.”

Po vojni so preživele Zakraj
škove ženske pogosto spraševali, 
kdo je odpeljal in pobil njihove. 
Po dvajsetih letih so jim nosili celo 
kazat fotografije domnevnih mo- 
rilcev-črnorokcev, ki so živeli ali 
morda še žive po svetu. “Res bi 
lahko koga prijavile in prizadele, 
vendar naših pokojnih to ne bi 
oživelo.” Tako so na svoj način že 
takrat opravile spravo.

m
PC

Zveza borcev Dobrepolje paj( tu
leta 1980 na Zakrajškovi hiši od 
krila spominsko ploščo z napi' ® 
som: “Iz te hiše je črna roka 22.6;23 
1944 zverinsko ubila ZAKRAJ ^ 
ŠEK EDVARDA, roj. 31.1.187» 
odposlanca Kočevskega zbori Pl 
sina EDOTA, roj. 7.1.1916, i> ® 
DUŠANA, roj. 28. 10. 1920 
VZOR BITI DRUGIM, TO D0 23 
SEČI, TI BODI VZOR NAJVE' "f 
Čl!” (Verzi so Kettejevi.)

Iz ene hiše torej tri mučenišk1 ® 
žrtve. Na Vidmu pri cerkvi pa )■ ... 
spomenik, na katerem so zapisi' 
ne žrtve iz posameznih dobrepojj' 
skih vasi. Na spomeniku je napis , 
“Z bolečino in spoštovanje^ 
sprejema župnija vse slovenski < 
domobrance in civile te fare, ki se P]
umrli kot žrtve komunistični
zablode in počivajo tu ali drugod; ? 
po Sloveniji”.

Dodani so še verzi Francet* 
Prešerna, ki jih očitno ni nihče 
prav razumel ne pred vojno, nf 
med vojno, ne po njej in jih š< 
danes nihče ne razume, saj name' 
sto sprave netimo nova in no'* 
sovraštva. in s|ik,

JOŽE PRIMC
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Republika Slovenija 
UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO 
Oddelek za okolje in prostor 
Novo mesto, Seidlova c. 1 
8000 NOVO MESTO

Upravna enota Novo mesto, Oddelek za okolje in prostor, objavlja 
v skladu s 60. členom Zakona o varstvu okolja (Ur. I. RS, št. 32/93)

JAVNO NAZNANILO

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, je zaprosila Upravno 
enoto Novo mesto, Oddelek za okolje in prostor, za izdajo 
lokacijskega dovoljenja za gradnjo objekta za proizvodnjo 
betalaktamskih antibiotikov - I. faza s spremljajočimi objekti in 
pripadajočo infrastrukturo v Šentjerneju.

Možni vplivi na okolje so emisije v zrak, vode, hrup in posebni 
odpadki. Na podlagi lokacijske dokumentacije in poročila o vplivih 
na okolje, ki ga je izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Novo 
mesto, je razvidno, da se emisije kakovostno ne bodo spremenile 
in ustrezajo predpisorp Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih 
virov onesnaževanja (Ur. I. RS, št. 73/94), Uredbe o emisiji snovi 
in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Ur. 
I..RS, št. 35/96), Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju 
(Ur.l.RS, št. 45/95) in Pravilniku o ravnanju s posebnimi od
padki, ki vsebujejo nevarne snovi (Ur.l. SRS, št. 20/86).

III.
Javna predstavitev osnutka lokacijske odločbe za gradnjo objekta 
za proizvodnjo betalaktamskih antibiotikov -1. faza s spremljajočimi 
objekti in pripadajočo infrastrukturo na pare. št. 397/1 in 400/1
k.o. Šentjernej, ter poročilo o vplivih na okolje bo v prostorih 
Občine Šentjernej, Trubarjeva c. 5, v času od 11.5.1998 do

.25.5.1998, vsak delavnik med 8. in 15. uro. Vsi krajani občine 
Šentjernej ter ostali interesenti imajo možnost ogleda 
dokumentacije ter vpisati pripombe v priloženo knjigo pripomb.

Javna obravnava in zaslišanje nosilca posega v okolje bo v torek, 
19.5.1998, v sejni sobi občine Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, s 
pričetkom ob 9. uri. Na obravnavo so vabljeni vsi morebitni 
prizadeti krajani.

Upravna enota Novo mesto
------------------------------------------------------------- ----
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ANTON KRAŠEVEC IZ JELŠ JE PREŽIVEL MAUTHAUSEN

Kamerad Anton je postavil kapelico
Odtlej je minilo že 55 let, toda 

'ž-letni Anton Kraševec s kmečke 
domačije v Jelšah nad Otočcem 
doživlja zgodbo svojega partizanst- 
v° še vedno tako kot tistega usod
no 18. decembra 1943, ko so ga 
Pd Brulčevem mlinu pod Pogan- 
c»mi ujeli domobranci.

“Bil sem kurir v tretjem bata- 
'Jpnu Gubčeve brigade. Pošto je 
Wlo treba odnesti v Brulčev mlin.

Ij fantje so se otepali, pa sem se javil 
1,1 odšel vzdolž potoka. Na koncu 
®lina me je prestrašena ženska 
Posvarila: Kaj delaš, ta beli so 

j: tukaj! Skočil sem za mlinsko kolo,
J a so me že začeli iskati. Čez čas so 
i- Ue vsega mokrega izza zidu izbe- 
t1 na suho. Eden mi je s pasom 
J ftezal roke na hrbtu, drugi me je 

Ze sunil po tleh. Nenadoma je stal 
a Pred menoj sošolec, Seljakov 
it Qustl z Griča.
0 'Kurba, sva le prišla skupaj! je 
> tačel vpiti nad menoj in mi pred 
:• nokim drevesom nastavil strojni-

00 na prsi. Že je odprl varovalo 
;! taklepa, ko sta me v tistem hipu 
ji rešila dva Nemca: bila sta v patru- 
3 P in starejši je zavpil: 
lj ' Halt! Ne streljaj! 
s Nemca sta nato mene in dve 
it Zenski odpeljala najprej v Gotno 
;i * * * * vas, od tam smo šli na Grm in 
i« Potem skozi Novo mesto na staro 
i( občino. Vse tri so nas zaprli na 
rti Podstrešje. Tam sem odprl okno, 

oa bi skočil v globino, a me je neki 
d s(arejši vojak, Avstrijec, odvrnil 
;i 0<i tega. Dal mi je cigareto in 
ii °S®nj. Pozneje so nas odpeljali v 
ji tapore na sodišču. Paznik Ulepič 
e- ®e je poznal in me je tolažil.

^nc visi na Glavnem trgu...”
[ Sledila so ostra zasliševanja s 
, Potepanjem v gimnaziji. Vse sem
1 ajil. V delavnici sta me dva Nem- 
j 0 tolkla s cevjo, medila po tleh 
i ln me nezavestnega polivali z 
i v°do. V zaporu nisem hotel jesti, 
i Jato me je moral neki kaznjenec 
i eden dni pitati. Potem so me dali 
i vJetniško kurilnico, kjer sem delal 

’1 Otipaj z ujetim partizanom Jan-
1 Ce.m. Konec decembra nam je 
1 Pušel paznik Pintar povedat:

- Janc visi na Glavnem trgu, 
zraven njega so obesili še enega 
železničarja...

In res so novomeški domobran
ci 30. decembra 1943 dopoldne 
zaradi besnega maščevanja pred 
tedanjo Povhovo trgovino na 
Glavnem trgu obesili dva ujeta 
partizana: viničarjevega sina 
Franca Janca s Trške gore in že
lezničarja Alojza Hacina iz Kandi- 
je. Sramotili so ju z lepaki. Vislice 
so morale stati tam vse do konca 
januarja 1944.

Za Kraševca se je začela trnje
va pot. Po zasliševanjih in muče
njih domobrancev in Nemcev so 
ga skupaj z drugimi jetniki prve 
dni aprila 1944 s tovornjakom 
prepeljali v Zidani Most, od tam 
z vlakom v Ljubljano in po dveh 
dneh v Begunje. Po treh tednih je 
moral s transportom v koncen
tracijsko taborišče Mauthausen.

Začel je teči neusmiljen 
čas brez milosti

Ko so jih podivjani SS-ovci 
slabše kot živino med pretepa
njem in zasramovanjem gonili z 
majhne železniške postaje Maut
hausen blizu Linza ob Donavi 
proti novim zaporom, je zagledal 
po uri uničujoče hoje in prisiljene
ga teka na hribu mogočno kamni
to trdnjavo. Zazdelo se mu je, da 
bo vsak čas vsega konec. Takrat se 
mu je utrnila obljuba:

“Sveti križ božji - nikoli več ne 
bom videl doma! Če bom ostal živ, 
bom doma postavil kapelico...”

Za Kraševca je začel teči čas 
brez vsake milosti. Že prvi dan so 
vse nove jetnike nagnali nositi 
kamenje iz taboriščnega kamno
loma. Žapomnil sije krvavih 186 
stopnic smrti, kjer je med vojno 
umrlo na tisoče jetnikov, med nji
mi največ Judov, Ciganov in Slo
vanov.

Že 7. maja 1944 so ga s trans
portom prestavili v mauthausen- 
sko podružnico Gusen II in ga 
dodelili v zloglasno “betonko- 
mando”. Betonirali so podzemelj
ske rove in dvorane, pripravljene 
za selitev vojne industrije, ki so jo

zavezniki po vsej Nemčiji čedalje 
bolj uničevali in razbijali.

Lakota, žeja, nenehno trpljenje 
ob 12-urnem delu, pomanjkanje 
počitka in spanja, neprestano pri
ganjanje k tlaki, stalno pretepanje 
za prazen nič, šikaniranje pred
delavcev in straž SS, vse seje zgr
nilo nad 22-letnega dolenjskega 
partizana Antona Kraševca. Ko
likor je mogel, je vztrajal. K sreči 
je bil v komandi, ki jo je vodil kapo 
Ivan Romih.

“Bilje naš človek, dober, ni nas 
pretepal, celo skupaj sva spala. 
Moči pa so mi čedalje bolj usihale. 
Nekega dneva sem se hotel javiti 
na bolniško, čeprav sem vedel, kaj 
jetnik s tem tvega. Toda Ivan mi je 
rekel: - Nikar se ne javi, z mano 
boš šel na delo, tam te bom skril.

Res me je na delovišču spravil 
na skrito mesto in me zastavil z 
deskami. Ravno tedaj je prišla 
naokrog SS patrulja in vprašala 
Romiha, koliko ljudi ima. Prešteli 
so jih, eden je manjkal. Tedaj je 
nemški ovčar že začel praskati po 
deskah. Odkrili so me. Romih se 
je izgovarjal, da mi je postalo sla
bo med delom, a ni nič pomaga
lo. Takoj sta mu naložila 25 udar
cev po zadnjici. Začuda je ostal

kapo še naprej in res je bil vse
skozi dober z nami...”

Vse do maja 1945 je Anton 
Kraševec delal v Gusnu v “be- 
tonkomandi”. Konec vojne so jet
niki pričakali, ko sojih osvobodili 
oklopniki amerikanske vojske.

Maja 1945: samo domov, 
domov!

“Kot čebele smo se nato raztep
li na vse kraje...” pripoveduje 
Kraševec. “Najprej nas je bilo v 
skupini vračajočih se okostnjakov, 
ki so mimo Amerikancev in Rusov 
silili domov proti jugu, kakšnih 16 
ali 18, a vsak dan nas je bilo manj. 
Od jugoslovanskih vojnih ujetni
kov, ki so se iz Nemčije vračali z 
vlaki domov, smo dobili po nekaj 
mark, da nismo bili brez denarja. 
Taboriščne cape smo zamenjali za 
civilne obleke, zbrane z vseh ve
trov. Ivan Romih, Anton Babnik 
s Police pri Grosupljem in jaz smo 
vandrali skupaj. Romih seje med 
potjo nekam izgubil, a je tudi pri
šel domov in me je pozneje v 
Jelšah obiskal.

Kraševec trdi, da ga je rešil 
Tone Babnik, ker ga nikoli ni za
pustil. Kraševec je imel takrat

URESNIČENA ZAOBLJUBA - Anton Kraševec ob svoji kapelici ob 
zidanici v Laporah nad Češnjicami februarja 1998. (Foto: T. Gošnik)

|; šKologija z

Voda - se sploh zavedamo njene cene?
, Max von Pettekofer je pred več 
j?1 sto leti rekel: “Kazen za onesna
ženje vode v naravi je smrtna. ” 

oletela je že številne reke, jezera, 
^°7u, grozi podtalnicam in rezer- 
oorjem pitne vode. Ogroža življe- 
le živih bitij tako v vodi kot v nepo- 
,rerini okolici, posredno tudi živ- 
]*jnie ljudi. Gre torej za opozorilni 
Ec> katerega ne bi smeli glasno 
jedi le enkrat letno, ob svetovnem 
/levu voda - 22. marcu, ki smo ga 

v Sloveniji letos obeležili petič
spored.

Slovenci imamo srečo, da je 
?aŠa država z vodami razmeroma 

. gata. Thdi pitje ustekleničene 
Ntne vode še ni prišlo v naš način 
'['"jenja, čeprav je občasno pre- 
*rba z vodo motena ali pa je 
°do treba prekuhavati. Zato se 
,Se bolj uveljavljajo posebni vod- 

filtri za sanacijo pitne vode, ki 
M v stanovanjih namestimo takoj 

Vodno uro ali na samem mestu 
"Porabe, odstranjujejo pa ne le 
'dne trde delce, pač pa tudi bak- 

klor, azbest, herbicide, pe- 
bcide, nitrate ter slab okus in 
°nj. Sicer pa povečini pijemo 
azmeroma kakovostno vodo, ka- 
ere kar 90 odstotkov dobimo iz 

p°dtalnic.
Podtalnica je najboljši vir za 

p!eskrbo s pitno vodo, žal pa je 
Nna kakovost na nekaterih ob- 

j°čjih Slovenije že močno ogro
ža, predvsem zaradi kemikalij 

^Kmetijstvu, izpustov industrije in 
^Podinjstev. Podtalnico v Slove
nj' najbolj ogroža velika količina 
."tatov in pesticidov. Kmetoval- 

j" Pred leti namreč niso bili tako 
vdorni na stranske učinke so- 
obnega kmetovanja, tako da so 
deh še strupene snovi, ki jih 

i----- - VZ(rajno izpira.

Hidrometeorološki zavod RS, 
ki je pristojen za izvajanje dolgo
ročnega monitoringa kakovosti 
voda, pri tem pa mu poleg še treh 
zavodov pomaga tudi Zavod za 
zdravstveno varstvo Novo mesto, 
spremlja tudi kakovost izvirov. A 
ne 15, kolikor jih je v programu, 
pač pa zaradi finančnih razlogov 
le 9. Kraške izvire onesnažujejo 
aluminij, baker, svinec in cink, 
mineralna olja, organska klorira
na topila, policiklični aromatski 
ogljikovodiki, ftalati in fenolne 
spojine, v sedimentnih izvirih pa 
so stalno prisotne težke kovine, ki 
pogosto presegajo naravno geolo
ško pogojeno ozadje.

Kot ugotavljajo na Hidromete
orološkem zavodu RS, seje kako
vost površinskih voda v lanskem 
letu glede na leto prej v nekaterih 
odsekih vodotokov nekoliko po
slabšala. Mednje spada tudi Sava 
v Jesenicah na Dolenjskem in 
Krka pod Novim mestom. Po dru
gi strani pa se je rahlo izboljšala 
kakovost Rinže pod Kočevjem. 
Med močno onesnažene reke še

vedno spada tudi Krupa. V kra- 
škem izviru KTupe je še vedno 
PCB, pogosto je zelo visoka tudi 
vsebnost atrazina.

Še brez zakona
Kljub vse večji osveščenosti 

prebivalstva o pomenu tega na
ravnega bogastva zakona o vodah 
še vedno nimamo. Predlog zako
na je sicer že šel skozi medresor
sko usklajevanje in bo v kratkem 
v državnem zboru, njegov glavni 
cilj pa je uskladiti interese gospo
darstva po uporabi vode in zahte
ve po zaščiti in ohranjanju vodnih 
virov.

Opredeljeval bo tako površin
ske kot podzemne vode, uprav
ljanje, lastništvo, določal varstvo 
voda in varstvo pred vodami. Za 
rabo in izkoriščanje voda zakon 
predvideva dva pravna instru
menta: za manjše posege v vodo 
vodnopravno dovoljenje, za večje 
posege v vode pa koncesijo, ki 
daje imetniku pogosto “mono
polni” položaj.

le počasi, a vztrajne 
^','fih sprememb sicer
Pripri 1._____ i• _ I.. -n L.

'*‘»u spletnemu aivv-i ne gre 
Pr'^akovati, a le gre na boljše. BISER - Krka pri Otočcu

I

Zakon bo natančno urejal tudi 
vprašanje cene vode kot naravne 
dobrine. Za vsako posebno rabo 
voda bo moral imetnik vodne 
pravice plačevati povračilo za 
rabo vode oziroma takso za njeno 
obremenjevanje. Slednja je sicer 
že uveljavljena, bo pa občutno 
višja. Zakon predvideva tudi 
ustanovitev vodnega sklada, ki se 
bo napolnjeval z vodnim povrači
lom, vračal pa se bo v vodne inve
sticije. “Tako bo zagotovljen sta
len vir denarja za dologoročno 
urejanje varovanja voda, saj to 
področje ne sme biti odvisno od 
proračunskih nihanj,” je na ne
davni novinarski konferenci ob 
svetovnem dnevu voda dejal mini
ster za okolje in prostor dr. Pavel 
Gantar, ki je predstavil osnutek 
novega zakona.

Tako cene vode ne bodo ostale 
nespremenjene. Zavedati se nam
reč moramo, da ima voda svojo 
(visoko) ceno in čeprav je znano, 
da se ta od občine do občine raz
likuje, je eno jasno: razponi so 
resda preveliki, a navzdol, ne pa 
navzgor, kar pomeni, da bo po
trebno cene zviševati.

Sprijazniti se bomo pač mora
li, da bomo tudi mi plačevali ceno 
nepremišljenosti vsega človeštva 
na svetu, ki vsako leto neprimer
no odloži na milijone ton nevar
nih kemikalij. In samo liter od
padnega avtomobilskega olja 
onesnaži kar milijon litrov vode. 
Sicer pa lahko ob znanem inidjan- 
skem reku, da narave nismo dobili 
v dar od svojih prednikov, pač pa 
smo si jo sposodili od svojih vnu
kov, le pritrdimo tudi besedam 
Mahatme Gandhija: “Na svetu je 
dovolj naravnih virov, ki zadosti
jo vsem potrebam, ne pa tudi vse
mu pohlepu.”

TANJA GAZVODA

samo še 35 kilogramov, a jih je 
imel 85, ko je prišel v lager. Pred 
Mariborom jih je neko dekle po
svarilo, naj gredo po progi, ker na 
Teznem vse ujetnike pregledujejo 
in vračajo celo v partizanske enote 
ali v bolnišnice.

Vrsta srečnih naključij jima je 
pomagala: z Blatnikom sta prišla 
do Sevnice in Trebnjega, kjer je 
kamerad Tone zavil proti severu, 
Kraševec pa v Novo mesto. Pri 
Faniki Košakovi se je v gostilni 
zanimal, če gre kakšen voz proti 
Otočcu, a ga ni bilo. Zvečer ob 
osmih je prišel domov: oče je ležal 
na postelji; domači ga v prvem 
hipu niso prepoznali, tako suh, do 
kraja onemogel in izčrpan je bil. 
Rešila ga'je stara mama, ki mu je 
naslednje tedne vsakih nekaj ur 
dala malo hrane, da si je opomo
gel.

“Od Jelš do Otočca sem čez ne
kaj dni hodil eno uro, ko sem se 
šel prijavit...” strne pripoved da
nes kljub prestanemu trpljenju še 
vedno krepki Anton Kraševec. Po 
vojni je pomagal doma pri očetu, 
saj so imeli 10 hektarov zemlje. 
Kar 12 let je tudi vozil s konjem 
pri Pionirju, a ga niso prijavili “v 
socialno in za penzjon”. Slednje
ga je zato bore malo.

Še enkrat rojen: 
v novomeški bolnišnici!
Bilo je pred dobrimi tremi leti, 

ko ga je zvečer hudo zagrabilo pri 
srcu. Sin Tone ga je hitro pripeljal 
na interni oddelek novomeške 
bolnišnice, kjer je ostal 14 dni v 
šok sobi. Zdravnika dr. Rafko 
Kapš in dr. Srečko Stanič sta po
zneje povedala sinu:

“Če bi bil oče prišel v bolnišnico 
samo pet minut pozneje, ga ne bi 
mogli več rešiti...”

Zdaj mora jemati Anton Kraše
vec 12 tablet na dan: 6 zjutraj, eno 
opoldne in zvečer še 5. Sladkorna 
ga daje že skoraj 40 let. Tudi nadu
hi ni ušel, srce pa mu rešujejo 
zdravniki. Z ženo Štefko, ki je bila 
doma iz sosednjih Češnjic v druži
ni z 10 otroki, se dobro razumeta 
in si pomagata. Sin Tone je pred 
dnevi srečal Abrahama in vzorno 
skrbi za domačijo in vinograd v 
Laporah. Hčerka Štefka dela v 
Krki in ima 19 let stara dvojčka, ki 
bosta junija šla k vojakom. Hčerka 
Andreja je kuharica v zaporih, ki 
jih je Anton Kraševec spoznal 
pozimi 1943.

Sredi trpljenja v lagerju se je 
Kraševec neštetokrat spominjal 
doma na Dolenjskem. Komaj je 
preživel taboriščno gorje, vse 
zaničevanje in zasramovanje na
cistov. Misel na obljubo o kapeli
ci je živela v njegovi podzavesti. 
Vse do pomladi 1992, ko je s si
nom Tonetom, z zetom Jožetom 
Barbom in bratrancem Jožetom 
Pakarjem dele kapelice v kosih 
pripravil na domačem dvorišču v 
Jelšah, nato pa sojo poleg zidani
ce v Laporah junija 1992 lepo zlo
žili in postavili, da so pridobitev 
sredi vinogradov vsi občudovali. 
Kraševčevi radi prihajajo v Lapo- 
re, kjer pridelujejo odlično kap
ljico.

“V zahvalo Materi božji za 
srečno vrnitev iz taborišča smrti 
Mauthausen...” stoji Kraševčev 
zaobljubljeni spomenik v nepo
sredni bližini Trške gore in Stare
ga gradu.

Tako je kamerad Anton izpolnil 
sebi dano obljubo iz maja 1944. 
Edino besedice “kamerad”, tova
riš, nam Nemci v lagerju smrti 
niso prepovedali. Vse drugo je 
bilo prepovedano. Smrt ti je stala 
za vratom sleherno uro, vsak dan, 
med delom in kratkim spanjem. 
Ne podnevi in ne ponoči nisi 
vedel, če boš naslednji dan še živ.

Zaslugo, da smo na Dolenj
skem zvedeli za kapelico Antona 
Kraševca, pa je pripisati njegove
mu sosedu Janezu Pavlinu, ki je v 
Dolenjskem listu 28. januarja 
1993 objavil fotografijo in zapis o 
tej nevsakdanji uresničeni zaob
ljubi. Fotografija Kraševčeve ka
pelice bo tiskana tudi v obsežni 
knjigi “Slovenci v Mauthausnu”, 
ki jo je zadnjih 12 let pripravljal 
zgodovinar France Filipič in ki bo 
konec maja izšla v Ljubljani.

TONE GOŠNIK

V Mauthausnu je bilo 
interniranih 4.153 

Slovencev in Slovenk
V letih 1939-1945, od usta

novitve do konca obstoja kon
centracijskega taborišča Maut
hausen v Avstriji, je bilo v tem 
taborišču smrti, ki je nosilo 
oznako III., se pravi najhujše 
stopnje med nacističnimi la- 
gerji, interniranih 4.153 Slo
vencev. Med interniranci je 
bilo 4.054 političnih jetnikov in 
99 jetnikov z oznakami krimi
nalnih zapornikov. Med našimi 
jetniki je bilo 4.044 moških in 
109 žensk.

Ih je umrlo 36,12 
odst. Slovencev

V tem zloglasnem taborišču 
je umrlo 1.500 Slovencev. Med 
5. in 8. majem 1945 jih je bilo 
osvobojenih 1.234, med vojno 
pa je bilo odpuščenih 1.190. V 
druga taborišča so jih od tam 
premestili 178. Iz mauthausen- 
skih zunanjih taborišč je v letih 
1944 in 1945 zbežalo 11 Slo
vencev. Za 40 jetnikov ni po
datkov.

Socialni sestav naših 
internirancev

V “peklu na zemlji”, kot sije 
to SS taborišče zločinske naci
stične Nemčije prislužilo ime 
groze in trpljenja, so bili Slo
venci različnih poklicev. Zgo
dovinar France Filipič, avtor 
monografije Slovenci v Maut
hausnu, ki bo konec letošnjega 
maja izšla pri Cankarjevi za
ložbi v Ljubljani, navaja takle 
njihov socialni sestav:

, delavcev: 1.189 - 28,63 %
kmetov: 1.040 - 25,04%
obrtnikov: 942 - 22,68 %
intelektualcev: 280 - 6,75 %
ostalih poklicev: 520 - 12,52 %
neznanih poklicev: 182 - 4,38 %
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Moški umirajo 
mlajši kot ženske
Koliko Slovencev umre na 

tisoč prebivalcev?

Umrljivost se v Sloveniji prak
tično od sredine petdesetih let 
naprej bistveno ni spremenilo, saj 
ostaja vsa leta na ravni 9,5 do 10 
umrlih na 1000 prebivalcev. Se v 
letu 1993 smo lahko uvrstili zdrav
stveno stanje prebivalcev Sloveni
je, kot o tem poroča Jožica Šelb v 
lanski 7. številki Zdravniškega 
vestnika, na najugodnejše mesto 
med nekdanjimi socialističnimi 
državami, hkrati pa tudi ob bok 
nekaterih držav Evropske zveze. 
Kot drugje v razvitem svetu tudi 
v Sloveniji umirajo moški pogo
steje in mlajši kot ženske. Med
tem ko umre polovica žensk sta
rejših od 79,6 let, umre polovica 
moških starejših od komaj 68 let 
in pol.

Za pregled stopenj umrljivosti
v Sloveniji kot celoti so v Inštitutu 
za varovanje zdravja RS razdelili 
državo v 9 zdravstvenih območij, 
prebivalce in umrle pa po spolu v 
starostne skupine, čemur dodaja
jo najpogostnejše vzroke smrti. 
Tako so bili leta 1995 pri otrocih 
najpogostnejši vzroki smrti po
škodbe in zastrupitve, prirojene 
nepravilnosti in rak. Med mlaj
šimi odraslimi sta bila najpogo- 
stnejša vzroka samomor in pro
metna nezgoda, med starejšimi 
odraslimi pa rak na dihalih in 
ishemična bolezen srca pri mo
ških ter rak na dojki in rak na pre
bavilih pri ženskah. Pri starih nad 
65 let sta bila vzrok smrti največ
krat bolezn možganskih žil in 
ishemična bolezen srca.

Zdravniško potrdilo o smrti 
potuje od zdravnika, ki je v Slove
niji vedno tudi mrliški oglednik, 
na matični urad in od tam na od
delek za demografsko statistiko 
pri Uradu RS za statistiko. Os
novne vzroke smrti kodirajo nato 
na Inštitutu za varovanje zdravja. 
- Pogostna skupina vzrokov smr
ti, zaradi katerih umre pribl, vsak 
četrti Slovenec, je rak. Pri moških, 
starih od 45 do 64 let, je najpogo
stnejši rak na dihalih in prebavi
lih, pri ženskah pa rak na kosti, 
vezivnem tkivu, koži in dojki ter 
rak na prebavilih. Danes oce
njujejo, da lahko pribl. 85% pljuč
nega raka pri moških in 75% pri 
ženskah pripišemo kajenju.
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TURIZEM PRI NAS

Veleposlaniki na zapravljivčku
Težko boste verjeli, toda zgodilo 

se je v zadnjih dveh letih. Dolenjci 
in Belokranjci so stopili skupaj in 
sklenili, da lepote svoje dežele 
pokažejo tudi drugim, in to tako, da 
bodo tudi sami kaj imeTi od tega. 
To, da so ljudi na obeh straneh 
Gorjancev združili neki Evropejci, 
danes ni več pomembno. Turistični 
projekt “Po poteh dediščine Dolenj
ske in Bele krajine" je kljub mno
gim dvomljivcem zaživel in se 
uspešno predstavlja turistom na 
tujem in doma.

Na aprilski petek, ko so vreme
narji napovedali, da bo po vsej 
Sloveniji rahlo deževalo in so se 
ljudje vlekli naokoli z vlažnimi 
robčki in zamašenimi nosovi, sta 
pred grad Otočec pripeljala dva 
avtobusa, eden iz Maribora in 
drugi iz Ljubljane. Množico slo
venskih novinarjev, nekaj poroče
valcev časopisov iz sosednjih 
držav ter predstavnike tujih kon
zulatov pri nas so pred znanim 
gradom pozdravili domačini pa 
tudi prireditelja izleta: minister za 
malo gospodarstvo in turizem 
Janko Razgoršek in direktor Cen
tra za promocijo turizma Slove
nije Franci Križan.

Kozarček cvička se je mnogim 
prilegel že dopoldne, še bolj pa 
koščki natrgane pogače, po kateri 
se je udeležencem še nekaj ur 
pozneje kolcalo. Prva postaja tega 
romanja je bilo Novo mesto. Sa
mo mesto si je bilo mogoče ogle
dati zgolj od daleč, razgledniško, 
zato pa je bilo več časa za spozna
vanje zdaj že znamenite razstave 
Kapiteljska njiva v Dolenjskem 
muzeju. Prijazni pozdrav ravnate
lja, čudenje nad ostanki preteklo
sti iz starejše železne dobe in po
željivi pogledi po čudovitih pri
merkih jantarjevega in steklenega 
nakita...

Vožnja po Partizanski magistra
li proti Beli krajini je priložnost za 
opazovanje dolenjskega gričevna
tega sveta, posejanega z zidani
cami in krpami vinogradov, ter 
obrobja Kočevskega Roga. Prilož
nostni dvojezični vodič in hkrati 
duša projekta mag. Marko Ko

ščak se ne more upreti skušnjavi. 
Opozarja na posebnosti pokrajine 
in značilnosti krajev ter vmes po
drobno predstavi projekt, ki mu 
sledimo. Po poteh dediščine.

Vremenarji so se k sreči zmotili 
in udeleženci so ves dan čisto za
stonj nosili v rokah dežnike. Tudi 
zato je bilo ob izviru Krupe, kra- 
ške lepotice in posebnice, še toli
ko lepše. Vse potrebno o tej zele
ni vodi pod značilno strmo skalo 
je povedala Mira Ivanovič iz 
novomeškega Zavoda za varstvo 
naravne in kulturne dediščine. 
Mnoge je, potem ko so si potešili 
radovednost, razveselila pred
vsem novica, da bo končno mali
ca! Pešpot ob vodi je terjala le 
nekaj korakov. Na dvorišču turi
stične kmetije Cerjanedje skupi
no pričakal zvok harmonike in 
vonj domače medice. Ne vem 
natančno, česa so se popotniki 
bolj razveselili. Tisti s smrkavimi 
nosovi gotovo medice, drugi pa 
povabila gospodarice, naj vstopi
jo v hišo. Semiški župan je v tre
nutku prepoznal potrebe popotni
kov in je govoril malo, le pozdrav

in pet stavkov o svojih krajih. 
Nato so zaropotale vilice in noži 
in zobje so imeli opravka z diše
čimi domačimi klobasami, slani
no, Šinkom in svežim kruhom. 
Tudi tistega za poplaknitev ni 
manjkalo. Malica, končno malica!

Želodci so prav prijazno mleli, 
ko je skupina izstopila v Velikem 
Nerajcu, sredi vasi ob stari kmečki 
hiši, ki danes služi kot informacij
ska pisarna. Teta s košaro je na 
klopici spletala svitek, medtem ko 
smo popotniki slišali veliko in še 
več o krajinskem parku Lahinja.

Na mizi čez cesto spet pijača pa 
polni krožniki ajdovih potic, be
lokranjskih povitic, pogač. Splača
lo se je poskusiti in se veseliti, da 
so na svetu še žene, ki znajo kaj 
takega pripraviti. Gospo Heleno 
Mrzlikar zaslišujejo o tem, kaj je 
ta hrana in kako se jo pripravi.

Spet harmonika. Domačini 
nam razdelijo nekaj propagand
nih zapisov o parku in občini 
Črnomelj, nato procesija krene 
proti domačiji nedaleč naprej, 
kjer stric Jazo zaigra na orglice in 
gudalo. Najpogumnejši zapojejo

zraven, drugi si ogledujejo doma 
izdelane spominke in ljudsko glas
bilo, ki ga ravnokar slišijo. Večina 
gostov, od ministra, do velepo
slanikov in novinarjev, se nagnete 
na zapravljivček ali na lojtnik in se 
odpelje proti Pustemu Gradcu. 
Zvedo vse o cerkvi Vseh svetnikov 
in žagi venecijanki, meljejo v 
Klepčevem mlinu in se čudijo 
mlinskim kolesom.

Okoli mlina ob Lahinji je tako 
lepo. “Če bi to kdo naslikal, bi 
rekli, da je kičasto. Kako je to 
sploh mogoče?” se čudi gospa 
ministrova. In drugi molče priki
mavajo. O tem lahko razmišljajo 
še pri vožnji s konjsko vprego in 
potem na avtobusu do Metlike. 
Tam se izda tudi Franci Križan. 
Kupil si je gudalo in vso pot 
navdušeno gode. V metliški vinski 
kleti glasbilo raje zamenja s kozar
cem, v katerem se, a samo za po
kušnjo, zvrsti nekaj belokranjskih 
vin.

In za zaključek še vzpon nad 
Metliko proti prašičem in Vidoši- 
čem. Ni kaj! Se tako lepa dežela 
in še tako prijazni ljudje se vtisne
jo v zares trajen spomin le, če je 
človek ob obisku zadovoljen in sit. 
Pri Mavretičevi zidanici so pod 
večer že sekali “prasca i janjčka”, 
ga obložili s čebulo in paradiž
nikom, zabelili z vinom. Turisti pa 
- udri po vsem tem!

Tekst in foto: 
BREDA DUŠIČ GORNIK

Prgišče misli
• Od objestnosti do zločina ni 

daleč. (Spitteler)

• Zapraševati se je treba znotraj, 
tam smo ušivi. (Bulatovič)

•
• Nekdanje Jugoslavije ni več, je 

pa veliko Jugoslovanov. (Bula
tovič)

• Otrokova laž je delo vzgojite
ljevih rok. (Rousseau)

DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI

• Majhne kupice za goste - Skopi gospodarji imajo v zidanicah za go& 
tako majhne kupice, kakor skoraj za žganje. Razumen prihodnik trn 
steklo, napivši se, nalašč ubije in obljubi škodo povrniti. To je vzrok 
da pride v drugič v zidanico z novo, se ve da večo čašo, iz ktere napil 
se še bolj v živo, ko pred iz majhne in se obenem lahko še gospodar} 
smeji, da ga je za toliko pijače opeharil.
• Dobiček s sladko peso - V Grosupljem je cukramica. Ljudje zač& 
z velim dobičkom sejati sladko peso. Dva Grosupljana sta dobila vsak 
po 700 for. za peso. Skoda, da tu ni nobene fabrike, zaslužilo bi ? 
veliko. Kaj je bilo denarja tod, dokler so šli vozniki (pred iznahodo> 
parobrodov etc.) iz Trsta v Zemun! Gorenci so pred pokupili tod 
cviček - bila je živa baratija v tem kraji ob cesti.
• Kolnejo - Pastirji in pastirice strašno kolnejo.
• Mehanično klepetanje - Združeno molitev popi močno priporočajo 
posebno roženkranca mehanično klepetanje.
• Vaše gnade - Margeri je v Ljubljani ali glasoval z nami ali izostal o 
seje, le kedar je prav moral davši roko, glasoval je z nemčurji. Gnati' 
Ijiva mu enkrat veliko dni ni hotela kuhati druzega kot to, kar je bil1' 
za sluge, ker ga predolgo ni bilo domu. Hodil je takrat iskat si odškoM
v krčme.

ZGODBA, KI JO PIŠE ŽIVLJENJE

“Na stara leta bom crkaval”
TURJAK - “Rad delam. Vse 

življenje sem delal. Izkopal sem 
vse Štirne (vodnjake) po okoli
ci, vse greznice, vse temelje za 
bajte, potem pa me je pred 
dnevi zagrabilo v križu, da 
nisem mogel hoditi,” mi je oni 
dan potožil komaj 58 let stari 
Tone Žnidaršič-Tonzlov iz Ma
lega Ločnika pri Turjaku. Skr
bi ga, ker ni ne zdravstveno in 
ne pokojninsko zavarovan, 
čeprav je vse življenje garal in 
je vprašanje, če bo zmogel de
nar za plačilo zdravnika.

“Takrat, pred 20 leti, ni bilo 
tako, kot je danes, da kopljejo 
s stroji. S Cibrovim Ivanom, ki 
je že sest let v grobu, sva ljudem 
na roke žagala drva, ker še ni 
bilo motornih žag in cirkular- 
jev; na roke sva kosila travo, ker 
ni bilo kosilnic. Vsem sem

noter in obrnil tele, da je šlo
pravilno ven. Pa mi je lastnik j
krkrave rekel, da jaz lahko tako j 
naredim, ker imam “muč” (moč), 
a “muč” ni nič, znanje je val-

pomagal več zastonj kot za de 
nar. Vsi so videli, da sem delal

no," poudari Tone, katerega j® 
oče aoločil, da bo izmed šestih

in tudi vidijo, da še delam. Thdi 
v križ mi je stopilo, potem ko 
sem prejšnji dan pomagal ne
komu skladat deske,” je pove
dal Tone in dodal, da sta skupaj 
z materjo, ki ima 88 let in

otrok ostal na domačiji pri ma-1 
teri. Zato se ni nikoli zaposlil.

Taka je zgodba, ki jo pripo
veduje Tonzlov Tone. Poslušalci

18.000 tolarjev pokojnine, ko
maj zmogla plačilo položnic.

1 Cum r\tl m oarv« /«lm 1M ■?Sem bil in sem še glavni za 
vsa dela,” se pohvali Tone, ki je 
pomagal tudi pri porodih telet. 
Izproži veliko, močno roko in 
doda: “Takole sem šel z roko

mu prikimavajo, češ da vedo, 
da je vedno veliko in pridno 
delal; drugi se mu prikrito pos
mehujejo, češ da mu je prav, 
Zakaj pa se ni redno zaposlil in 

lačeval za zdravstveno in popla
koj ninsko zavarovanje; mlajšim 
pa je gotovo njegova zgodba v
poduk, kaj se jim na stara leta 
lalahko primeri...

J. PRIMC

S KONJSKO VPREGO - Gostje so se odpeljali proti Pustemu Grade 
Kitajska predstavnika sta že “na konju ", gospa ministrova (levo) pa šeiša, 
svoj lojtmik.

HARMONIKA ZA RAZPOLOŽENJE - Pri Mavretičevih nad MetlikoI 
je jedlo, pilo, igralo in pelo. Za glasbo naše in iz cele vrste sosednjih diM 
je poskrbel mag. Marko Koščak (desno), ki je s harmoniko pokazal, dat* 
le strokovnjak, vodič in v sili tudi prevajalec. Pri tem mu je izdatno porotj 
gal Janko Goleš, direktor Območne gospodarske zbornice Novo mesitj 
Slovaški veleposlanik (v sredini) pa je dosegel, da so vsi skupaj zapeli i! 
znano “Zabučale gore”, ki so jo, kakor je poudaril, Slovenci ukradli SM 
vakom.

Bahoijevi na stežaj odprli vrata
Bahorjevi iz Dragovanje vasi so 

imeli sredi vinogradov na Tanči 
gori, ki se vzpenja nad vasjo, staro 
zidanico, kakršne so še dandanaš
nji nekatere v okolici. Vendar njenih 
vrat niso odpirali le takrat, ko so 
prišli po vino ali na delo v vinograd. 
Ze leta nazaj, ko je bilo v Beli kra
jini še malo slišati o turizmu na vasi, 
so namreč začeli sprejemati goste.

Bahorjevi niso hoteli, da bi bila 
njihova zidanica, čeprav je bila 
stara, mrtev kapital, kot so pre
mnogi vinski hrami po belokranj
skih goricah. Začeli so sprejemati 
družbe, ki so si želele bodisi dobro 
jesti in piti ali pa se tudi zabavati. 
Poleg prostora so jim ponudili 
hrano in pijačo, in vest, da je pri 
Bahorjevih lahko prav prijetno, se 
je hitro razširila naokoli. Ker pa 
je bilo v zidanici prostora le za 20 
ljudi, zanimanje pa je bilo vse 
večje, so pred desetletjem zidani
co porušili in zgradili novo. A 
kmalu so spoznali, da je tudi ta 
premajhna, in pred šestimi leti so 
jo dozidali, prav tako pa rSzširili 
klet. Toda gradenj pri Bahorjevih 
najbrž še ne bo konec, kajti zopet 
so zaprosili za lokacijsko dovo
ljenje. Na Tančo Goro namerava
jo prestaviti pod z domačije, 
pozneje pa tudi kaščo, tako da 
bodo imeli v vinski gorici kmetijo 
v malem, le da bodo poslopja 
služila drugačnemu namenu kot 
nekdaj, torej turizmu. Sicer pa 
gospodar Zdravko pravi, da bodo 
morali, če se bo turizem pri njih 
razvijal tako hitro kot dosiej, raz
širiti tudi klet in prostor za spre
jem gostov.

Hkrati z gradnjo so Bahorjevi 
širili tudi vinograd. Sedaj imajo 
štiri tisoč trt. Samo letos so jih 
posadili osemsto. V Dragovanji 
vasi pa imajo tudi - za belokranj
ske razmere - veliko kmetijo. 
Sedemnajst hektarjev je vse zem

lje, obdelava pa na lepih poljih 
okrog vasi ni težavna. “Pride
lujemo tisto, kar posredno ali ne
posredno prodamo gostom. Vzga
jamo veliko zelenjave, že vrsto let 
imamo ovce, pa tudi prašičke, saj 
gostje najbolj pogosto povprašu
jejo jsrav po jagenjčkih in odojkih. 
Obdelujemo tudi intenzivni nasad 
jablan in hrušk. A ne le da hrano 
sami pridelamo, ampak jo tudi 
pripravljamo, kot sojo nekdaj na 
kmetih za svoje lastno preživetje: 
sušimo mesnine, kuhamo žganje, 
pečemo pecivo ter kruh v veliki 
krušni peči,” pripoveduje Zdrav
ko. Gostom namreč ponudijo sko
raj izključno le tisto, kar so pri
delali in pripravili sami.

Bahorjevi, ki so se s turizmom 
na vasi začeli ukvarjati med prvi
mi v Beli krajini, danes lahko 
rečejo, da imajo dobro vpeljano 
ponudbo za izletnike. Med prvimi 
v črnomaljski občini so dobili tudi 
odločbo o dopolnilni dejavnosti 
na kmetiji, kakor se njihova dejav
nost uradno imenuje. Vendar 
Zdravko vidi turizem kot dopol
nitev kmetijstvu prav v tem, da 
lastne pridelke prodajo doma, 
ponudijo pa jih na takšen način, 
da lahko tudi kaj več iztržijo. A 
kako to storiti, se niso naučili čez 
noč. Tako kot so počasi gradili 
zidanico in širili vinograde, saj so 
- z izjemo dveh posojil, ki so ju 
vzeli na banki - v glavnem vlagali 
le denar, ki so ga iztržili s turiz
mom, so se tudi sami počasi nava
jali na to, kako sprejeti in pogo
stiti goste. Marsikdaj se jih je 
znašlo v zidanici tudi po šestdeset 
hkrati. Razumljivo, da se jih niso 
branili, saj so tudi na številnih sej
mih, kjer so se predstavljali, s svo
jo ponudbo, opozarjali na prislo
vično belokranjsko prijaznost in 
gostoljubnost. Dvakrat so sode
lovali tudi na tekmovanju turistič

nih kmetij in gostincev in prejeli 
diplomi, a tudi njihova vina na 
ocenjevanjih dosegajo najvišje 
ocene. Gospodar potem, ko raz
kaže vinsko klet, pravi, da slabe
ga vina pri njih sploh nimajo.

Na ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano so rekli, 
daje njihova dejavnost lahko zgolj 
dopolnitev kmetiji, ker od nje ni 
moč živeti. Je že res, da Bahorjevi 
intenzivno obdelujejo polja, in 
Zdravko pravi, da jih bodo v pri
hodnje še bolj. In vendar od tega, 
kar pridelajo na zemlji in ponudi
jo gostom, živi šest ljudi. Zdravko, 
ki je nosilec dejavnosti, je sicer že 
v pokoju, poleg njega pa dela še 
žena Barbara. Na kmetiji je zapos
len še sin Zdravko, kije prav zara
di tega pustil službo, pa njegova 
žena Suzana, imata pa tudi dva 
otroka. Očitno je torej, da se od 
tega da živeti, seveda z veliko tru
da in odrekanja ter dobro orga

nizacijo dela. Bahorje prepričan, 
da bi s ponudbo, l^ikršna je njiho
va, lahko zaslužil marsikateri to
lar tudi kateri od njegovih sose
dov. “Tod mimo načrtujejo vinsko 
cesto in mnoge vinogradnike sem 
že nagovarjal, naj odprejo vrata 
svojih zidanic. A se ljudje težko 
odločajo za to. Zagotovo pa bi 
bilo dela za vse dovolj. Žal tovrst
ni način turistične ponudbe v Beli 
krajini še nima prave tradicije, 
marsikdo pa morda čaka, kako bo 
uspelo prvim, ki smo začeli orati 
ledino. A vesel bom, če vsak od 
nas spodbudil vsaj še enega Be
lokranjca, da bo začel sprejemati 
goste. Takrat pa bomo že lahko 
govorili, da se je Bela krajina 
začela odpirati turistom,” pravi 
Zdravko Bahor. Morda pa se bo 
kdo, ki se sedaj še obotavlja, 
naučil kaj koristnega prav iz nje
gove zgodbe.

MIRJAM BEZEK-JAKŠE

NJEGOV SVET - Zdravko Bahor med sodi v zidanici na Tanči Gori. (Foto: 
M. B .-J.)
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motorna samohodna kosilnica,
- AL-KO, TOP 3500 HR, s košem, 

motor Tecumseh, 2,6 kW (3,5 KS), 
jjj širina reza 48 cm, 5 nivojev košnje, 
,jj 65-litrski koš iz trde plastike,
J za košnjo do 1500 m2

glasbeni stolp, KENVVOOD,
XD 500,2 x 70 W sinusne moči, 
RDS, izmenjevalec za tri zgoščenke, 
efekt "Surround", vtičnica za dva 
mikrofona, daljinsko upravljanje, 
časovno programiranje vklopa, 
izklopa in snemanja

program stikal in vtičnic Donau

Od vtičnice........ do regulatorja svetlobe.

televizor, PHILIPS, 21 PT1532, 
ekran 55 cm, HI Black,
70 spominskih mest, 
časovno stikalo, teletekst, 
vtičnica za slušalke
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in še 50 izdelkov za vaš dom po izjemno vročih cenah:
Zahrbtna motorna kosa,
ALPINA, Flex 34 in darilo 64.990,00
r0Čna kosilnica, AL-KO, 280 RK 7.690,00
Panjska kosa, LOVRENC, Silver, 65 ali 70 cm 1.790,00 
cev za vodo, CLABER, 9039 2.890,00
set za pranje avtomobila, CLABER, 8778 1.990,00
Rivalka, PLASTENKA, 101 590,00
Potopna črpalka, LIV, SUB 3000 GR 7.990,00
''dna garnitura MEBLO, Hvar 3 31.490,00
^železni žar, Hazienda 4.990,00
televizor, GRUNDIG, P 37 071 33.990,00
Mikrovalovna pečica GOLDSTAR, MC 7836 49.990,00
ititri pekač, GORENJE, KR 1800 10.990,00
Sesekljalnik, GORENJE, S 301 17.990,00

palični mešalnik, GORENJE, MPA105 8.490,00
likalnik, GORENJE, D 2100 5.590,00
sušilnik za lase, BOSCH, THP 3901 4.890,00
oblikovalnik pričeske, PHILIPS, HP 4470 5.690,00
brivnik, PHILIPS, HQ 5830 22.990,00
7-delni servis za kompot, Bouquet 2.690,00
18-delni set kozarcev, Bouquet 4.590,00
10-delna garnitura posode,
HUTA SILESIA, Ideal 6.990,00
7-delna garnitura pribora za kolač, KORDUN 1.990,00 
24-delni jedilni pribor, TONER, 6030 5.990,00
elektropnevmatsko kladivo,
DE WALT, DW 566 K 47.990,00
vibracijski brusilnik, BLACK & DECKER, KA 273 11.990,00

spenjalnik, BLACK & DECKER, KX 428 13.590,00
stol s kovčkom za orodje, ZAG.12101 2.490,00
kovček za orodje, ZAG, 40210 1.890,00
žaga lisičji rep, SANDVIK, art. 300 1.890,00
diamantna žaga, Scorpio, SB 5,115 x 22,2 mm 2.890,00 
diamantna žaga, Scorpio, SB 5,178 x 22,2 mm 5.990,00 
diamantna žaga, Scorpio, SB 5,230 x 22,2 mm 7.890,00 
nosilni pas za orodje, MULLNER, LT 2 1.990,00
varnostna vtičnica, KOPP, Donau 350,00
univerzalno navadno/menjalno stikalo,
KOPP, Donau 410,00
univerzalno navadno/menjalno stikalo s tlivko,
KOPP, Donau 750,00
serijsko stikalo, KOPP, Donau 540,00

križno stikalo, KOPP, Donau 
dvopolno stikalo, KOPP, Donau, 16 A 
tipkalo, KOPP, Donau 
tipkalo s tlivko, KOPP, Donau 
univerzalna TV-vtičnica, KOPP, Donau 
vtičnica za radio, TV ali SAT, KOPP, Donau 
PTT-vtičnica, KOPP, Donau, RJ12 
regulator svetlobe, KOPP, Donau 
dvojni okvir, KOPP, Donau 
trojni okvir, KOPP, Donau 
Beltop, BELINKA, 41 
Beton, BELINKA, 41 
Belles, BELINKA, 41

760.00
560.00
430.00
780.00

1.090.00
1.240.00
1.520.00
2.990.00

180.00 
260,00

4.399.00
2.999.00
2.899.00

■I H^HI HHI

MERKURJEVI POPUSTI IN PLAČILA NA OBROKE

ŠE 4% DO 10% POPUSTA
• 4% ceneje pri vsakem takojšnjem plačilu s kartico DINERS-MERKUR
• 4% do 10’/, ceneje pri takojšnjem plačilu nad 5.000 SIT z MERKURJEVO KARTICO ZAUPANJA

DO 5 OBROKOV BREZ OBRESTI
• pri nakupu na 5 čekov z odloženim plačilom
• na Merkurjevo posojilo do 5 obrokov
• pri obročnem nakupu z DINERS-MERKUR (s tem da poračunamo obresti {2-2%, 3~2%, 4-3%, 5-4*1, 

obenem pa upoštevamo tudi 4% popust na kartico)

TUDI NA 12 OBROKOV

*MErk,

&£■»*<>
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• možnost nakupa na 12 čekov z odloženim plačilom
• na posojilo do 12 obrokov L.
• na največ 6 obrokov s kartico DINERS-MERKUR

Minimalni znesek oz. obrok je 5 000 SIT, pri nakupu nad 5 obrokov prlračunamo obresti, in sicer 6-/* 7-2X, 8‘3X, 9~4X, /0-5*, f/-6* 12-71 
Pri obročnem nakupu z DINERS-MERKUR pa velja 6-5*, s lem da obenem upoštevamo tudi 4X popust na kartico.

Hm 199 V79ŠS Qm? MjmcuasHES
V PRODAJALNE NOVOTEHNE

GRADAC: Novotehna, « 068 69 222 
KOSTANJEVICA NA KRKI: Novotehna, « 0608 87 468 
KRŠKO: Novotehna, « 0608 21 218 
NOVO MESTO: Novotehna - Glavni trg, « 068 323 080

Novotehna - Gradbeni center, « 068 321 434 
TREBNJE: Novotehna, « 068 44 013
IN V MERKURJEVE FRANŠIZNE PRODAJALNE

GROSUPLJE: Vimont, «061 764 068 
NOVO MESTO: PC Železnina, « 068 323 836 
ŠENTVID PRI STIČNI: Agrograd, » 061 785 555
SLOVENSKA VAS PRI ŠENTRUPERTU: Kovinoprodaja, « 068 47 713 
TREBNJE: PC Kovinoprodaja, * 068 44 249
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ODGOVARJA SOCIOLOG RELIGIJE DR. MARJAN SMRKE

Iver v bratovem očesu vidijo•M

* “Javnost trenutno najbolj vzne
mirja vračanje premoženja Rim
skokatoliški cerkvi (RKC). Ali kot 
poznavalec razmer v posociali- 
stičnih državah lahko poveste, 
kako so to urejali drugod?”

“Če me sprašujete o tem, kako 
je bila ta zadeva urejena drugod, 
moram najprej povedati, kaj mis
lim o argumentu drugih. Drugi so 
lahko instanca, ki nam pomeni 
vzor ali pa tudi ne. Če pogledamo 
aktualni film Titanic, seje od dvaj
setih čolnov, ki so se na pol praz
ni odpravili od ladje, le eden vr
nil na pomoč; drugih pa je bilo 
devetnajst. To pomeni, da drugi 
niso vedno tisti, po katerih bi se 
morali ozirati. Z lastno pametjo 
moramo v okoliščinah, v katerih 
smo, presoditi, kaj je prav in kaj 
ne. Podobno je mogoče reči o pre
teklosti za religijo na prostoru, ki 
nas zanima. Slovenci smo imeli 
med drugo svetovno vojno zelo 
močno odporniško gibanje v pri
merjavi z Italijo, Avstrijo, Mad
žarsko. Zato bi se bilo v tem pri
meru napak ozirati na druge. Se 
zlasti bi bilo za RKC na Sloven
skem pametno, da se ne bi bila 
zgledovala po drugih med drugo 
svetovno vojno, temveč le po 
enem pozitivnem primeru med 
vzhodnoevropskimi državami: to 
je bila RKC na Poljskem. Taje, kot 
vemo, podpirala odporniško giba
nje. Kar zadeva vračanje gozdov, 
ugotavlja, da je bilo to povsod in 
je še vedno izrazito politično 
vprašanje.”

kri. Gre za miselnost, da pomeni 
vračanje vsega vračanje v razme
re, ki niso bile socialno pravične. 
Poleg tega moramo upoštevati, da 
so se krajevne RKC med drugo 
svetovno vojno, zlasti v deželah, ki 
so prišle pod komunistično vla
davino, izrazito komprominirale. 
Izrazita izejma je le RKC na Polj
skem in deloma na Češkem.”
• Se vam zahteve, kijih RKC na 
Slovenskem naslavlja na državo, 
zdijo neupravičene?

“Menim, da bi se morali RKC 
in država pri tem vprašanju opre
ti na voljo ljudi, s katero pa pogo
sto manipulirata. Po mojem pred
logu referenduma bi RKC dobila 
tolišen delež premoženja, kolikr- 
šen delež prebivalstva bi za to gla
soval. To torej ni odločitev za vse 
ali nič, ki bi bila v obeh primerih 
krivična; bila bi odločitev na te
melju volje ljudi, ki dejansko niko
li niso bili vprašani.”

svobode prav katolicistično. Uve
ljavilo se je z nasiljem, se vzdrže
valo z nasiljem in drugače kot z 
nasiljem se ga ni dalo odpraviti.”
* Ali na to mislite, ko v enem od 
svojih člankov omenjate željo 
RKC po vrnitvi predkoncilskega 
duha?

“RKC se je v nekaterih pogle
dih že vrnila v predkoncilsko ob
dobje, kar dokazujejo zahteve po 
vrnitvi celotnega premoženja tako 
pri nas kot v drugih posocialistič- 
nih državah. Drugi vatikanski 
koncil je obsodil veleposesti, in če 
potem zahteva RKČ v vseh teh 
državah na stotisoče hektarjev 
zemlje, jejo zame vstajenje pred
koncilskega duha. Kar potrjuje 
sume tistih, ki pravijo, da je bil 
drugi vatikanski koncil le slepilni

bili zelo pogumni ljudje. Trubar 
je v enem svojih pisem dal vedeti, 
da pozna grozovitosti šentjernej- 
ske noči. RKC je podirala in za
žigala protestantske cerkve in po
kopališča, požigala knjige in pre
ganjala ljudi. Ljudje so se morali 
nasilno spet spreobrniti h katoli
ški veri. To zame ni prosta izbira 
vere, temveč prisila. Trajala je 
dvesto let, do Jožefa II. Tedaj so 
tudi nekatoličani dobili nekaj pra
vic; vsekakor pa še do druge sve
tovne vojne nekatoličani niso bili 
enakopravni. Zato bi na splošno 
rekel, daje bilo stanje verske svo
bode v času privilegiranosti RKC 
slabše kot v času komunizma, kije 
bil nedvomno tudi represiven.”

Po volji vernikov?
Vendar pa predlog za referen

dum ni prodrl...
“Predlog referenduma res ni 

prodrl, a je bila to po mojem

Povsod je nekaj hude krvi
“Sociologi, ki o tem pišejo, 

morajo pogosto uporabiti besede, 
kot so napetosti v odnosu do 
države, sovražnosti in podobne, 
ko gre za vračanje premoženja. Po 
različnih deželah so se pojavili 
različni predlogi reševanja tega 
vprašanja in tudi nikjer še nimajo 
dokončnih odločitev. Kaj se letos 
v teh državah dogaja, ne vem, ker 
se s tem ne ukvarjam več inten
zivno. Pred drugo svetovno vojno 
je RKC na Madžarskem imela
35.000 do 45.000 ha zemljišča. 
Zdaj pa naj bi RKC v naslednjih 
desetih letih vrnili 6300 posesti. 
Torej ne gre za vračanje vsega, 
kajti v tem primeru bi vračanje 
vsega, premoženja za Madžarsko 
pomenilo ekonomsko katastrofo. 
Pri objektih so se prav tako odlo
čili za delno vračanje, pri čemer so 
z letom 1996 uvedli triletni mora
torij za vračanje. V vseh državah, 
kjer se ubadajo s problemom 
vračanja premoženja, kot se to 
dogaja pri nas, to povzroča hudo

• Če se vam zdi omenjeni koncil 
le slepilni manever, ali ne bo nekaj 
takega tudi vseslovenska sinoda, 
ki trenutno poteka?

“Seveda, to je izrazito nedemo- 
katična institucija, ki se nenehno 
sklicuje na voljo vernikov, prizna
va pa jo le, če je usklajena z voljo 
Cerkve. To je tudi šibka točka, ki 
jo v prid konfesionalnega pouka v 
javnih šolah v svoji brošuri Cerkev 
in država predstavi dr. Anton 
Stres. Vseskozi se sklicuje na vo
ljo staršev, vendar je volja staršev 
prava le tedaj, ko je to tudi volja 
Cerkve.”

• Zelo ostri ste tudi v svoji kriti
ki uradnih cerkvenih interpreta
cij zgodovine...

“Pri tem želim opozoriti pred
vsem na dvoličnost. Kritika eno
partijskega sistema je povsem 
upravičena, vendar če se predstav
ijo kot člani institucije, ki je bila 
vedno in v vseh pogledih za pravi
ce drugih, jih moram prepoznati 
kot hinavce velikega formata.”
* Ali po vašem mnenju RKC 
nima pravice trditi, da so bila nje
na dejanja in ideje v moralnem 
pogledu nekaj višjega?

“Zame osebno RKC ni nobena 
moralna avtoriteta.”

Dr. Marjan Smrke

mnenju politična odločitev, ki se 
mi zdi sporna, neupravičena in 
nepoštena zlasti zato, ker čas, ko 
si je RKC pridobila sporne pose
sti, ni bil čas verske svobode. 
Nasprotno, ta čas je bil glede ver
ske svobode, ki je svoboda do ka
terekoli vere in nevere, bolj ome
jevalen kot obdobje sockomuniz- 
ma, ki ga rimskokatoliški teologi 
in kleriki postavljajo na zatožno 
klop kot edino problematično 
obdobje. Kar zadeva preteklost 
Slovencev glede verske svobode, 
razločujem tri obdobja: reforma
cijsko, katolicistično in sockomu- 
nistično. In zame je bilo najbolj 
omejevalno obdobje glede verske

* Ali tedaj po končani sinodi 
smemo pričakovati takšne spre
membe v smislu večje odprtosti 
RKC?

“Videti ni. Kajti že to, kako je 
sinoda zastavljena in kako selek
cionirajo javno mnenje v Cerkvi, 
da sprašujejo le vernike nedeljni
ke, kaže na to, da se niso priprav
ljeni soočiti z realno podobo 
Cerkve. Realna podoba so tisti, ki 
jih Cerkev šteje za svoje pripadni
ke, torej vsi, ki so krščeni.

Zdi se tudi, da je RKC še ved
no obremenjena s povojnim ob
dobjem, da se skratka želi prika
zati kot mučenica, vse manj pa se 
ukvarja z svojimi notranjimi prob
lemi. Tukaj vidim problem pred
vsem v tem, da želijo prikriti de
jstvo, da je RKC dlje in bolj gro
bo omejevala versko svobodo v 
slovenski preteklosti kot tisti, ki 
jih danes postavlja na zatožno 
klop. Naj opozorim samo na dej
stvo, da je že leta 1527, komaj 
deset let po Lutrovem nastopu, po 
slovenskih deželah krožilo 160 
odlokov, ki so s smrtjo na grmadi 
grozili vsakomur, ki ne bi raz
mišljal katoliško. Reformatorji so

* Postavila vam bom indiskretno 
vprašanje: ste verni? Obstaja 
namreč mnenje, da tisti, kdor ni 
veren, ne more doumeti fenome
na religije in Cerkve.

“Ali sem veren ali ne, je odvis
no od tega, kako vernost oprede
limo. Če jo opredelimo kot neko 
zaupanje v življenje, sem pretežno 
veren. Če se pa vernost pojmuje 
kot vera v boga, kar je značilnost 
nekaterih religij, ne pa vseh, sem 
prepričan ateist.”

* Nadškof Rode v svojih govorih 
nenehno omenja potrebo po spra
vi, na katero daje cerkvena stran 
že pripravljena in čaka le še to, da 
bo na to pripravljena tudi druga 
stran, hkrati pa nenehno obsoja 
vsakogar, ki si upa opozoriti na 
njene napake. Kakšno je vaše 
mnenje o tem vprašanju?

“Sprava je že bila, kajti ljudje so 
se že davno spravili. Poznam raz
mere na vasi, in sicer na območju, 
kjer je bilo med drugo svetovno 
vojno najhuje, v Suhi krajini. Za 
dejavnost gospoda Rodeta in 
nekaterih drugih cerkvenih pred
stavnikov menim, da povzročajo 
le nova razdvajanja.”

(iz Večera)

ZAKAJ NUJNE POKRAJINE?

Državi so po volji majhne občine
Majhne občine, ki nimajo stro

kovnih služb, ne bodo kos čedalje 
bolj centralizirani državi, ki si jem
lje vse pristojnosti. To dokaj jasno 
kaže na potrebo po vmesni obliki 
lokalne samouprave - regiji, pokra
jini, morda deželi, provinci, kan
tonu, okraju ali celo federalni eno
ti. Oblike so lahko različne, kot so 
različne tudi v sosednjih državah, 
vendar pa v Evropi ni mogoče najti 
območja z 2 mdijonoma prebival
cev, ki bi imelo samo občine.

“Centralizem je na pohodu in 
nujno ga je zaustaviti!” pravi dr. 
Ciril Ribičič, strokovnjak ustavne
ga prava, ki se zavzema za čim
prejšnji razvoj regionalizma v Slo
veniji. Poudarja, da se v Sloveniji 
kljub njeni majhnosti povečuje 
neenakomeren razvoj. Posebej 
izstopa ljubljanska regija, ki jo za 
silo dohiteva samo še Obala.

V državi je trenutno 147 občin, 
kmalu naj bi jih bilo 183, v bodoče 
pa, če dobro poznamo Slovence, 
še veliko več. Medtem ko se obči
ne delijo na vse manjše enote, se 
pomembnejše državne funkcije 
zbirajo v centru, vmes pa ostaja 
vrzel. Država si prilašča vse več 
funkcij, pravzaprav je 13 po
membnejših odstopila občinam 
šele po zahtevi ustavnega sodišča. 
Lokalna samouprava se razvija 
zelo raznoliko, zaradi česar ima

mo ponekod izredno majhne 
občine in drugod prevelike. Oboje 
so po Ribičičevem mnenju pro
tiustavne.

Dokler smo imeli le nekaj čez 
60 večjih občin, so te lahko pove
zovale krajevne skupnosti in ig
rale vmesno vlogo med njimi in 
državo. Z majhnimi občinami je 
drugače. Za zdaj se res zdi, da so 
nekatere izredno majhne občine 
dobro zaživele in veliko pridobile 
s “samostojnostjo”. Po eni strani 
so občani z uspešno izglasovano in 
potrjeno občino dobili zagon za 
intenzivnejše delo, po drugi pa so 
nekateri župani iz zelo majhnih 
krajev znali učinkovito potrkati na 
prava državna vrata.

Kot rečeno, v posameznih pri
merih lahko takšen sistem lokal
ne samouprave učinkovito deluje, 
vprašanje pa je, kako se bo obne
sel, ko bodo vse občine razdrob
ljene in ko se bo na tistih nekaj 
vrat in znancev na pomembnih 
položajih pognalo več sto župa
nov. Ni mogoče trditi, da nekate
rim ne bo kljub vsemu uspelo, a 
večina do Ljubljane ne bo mogla. 
V tem smislu lahko podpremo 
ideje o regionalizaciji Slovenije, o 
procesu, v katerem naj država z 
zakonom opredeli povezovanje 
občin v večje enote, ki se bodo 
lahko bodle z državo in ustrezno

zagovarjale lokalne interese.
Tudi Evropa gre danes v smeri 

decentralizacije, tolikokrat ome
njena Evropska zveza pa prav 
posebno skrb namenja enakomer
nemu razvoju obrobnih regij. 
Celo Slovenija že danes dobiva 
sredstva v te namene, ki pa se 
stekajo v center, kjer končajo za 
kdove katere namene, morda celo 
za utrditev centralizma!

Kako daleč je regionalizem pri 
nas? Vlada je konec marca spre
jela osnovne teze za novi zakon o 
pokrajinah, po napovedih vladne 
službe za lokalno samoupravo pa 
naj bi dejansko do pokrajin prišli 
šele v prvih letih novega tisočletja. 
Vprašanje je, kako bodo pokra
jine sploh lahko zaživele in oprav
ljale svoje naloge, če ne bo od
pravljen sporni 143. člen sloven
ske ustave. Ta namreč določa, da 
je združevanje občin v pokrajine 
prostovoljno. Pri nas je pokrajina 
tudi opredeljena kot skupnost 
občin, medtem ko je v svetu samo
upravna skupnost prebivalcev na 
nekem območju. Po Evropi se tudi 
pokrajinski sveti ne volijo posred
no v občinskih svetih, kot je pred
videno pri nas, ampak jih prebi
valci pokrajine volijo neposredno.

Dr. Ciril Ribičič in dr. Janez 
Šmidovnik računata, da bo ta člen

ustave v nekaj letih odpravljen že 
zato, ker je neevropski. Toda tedaj 
bo marsikaj že zamujeno. Država 
ne prenaša funkcij na občine in 
dovoljuje, morda celo vzpodbuja 
nastanek občin, ki bi na primer po 
zakonu morale imeti popolno os
novno šolo, pa nimajo otrok za
njo. “V Sloveniji so občine, ki 
imajo pravno službo in druge, ki 
nimajo niti enega pravnika med 
vsemi svojimi prebivalci!” opozar
ja dr. Ribičič in nadaljuje: “Nobe
na resna aktivnost ne more pote
kati mimo regij - tudi stranke, cer
kev ali društva se povezujejo po 
regijah, edino država meni, da 
lahko gre brez tega!”

Od regionalizma je tudi odvis
no, kako uspešni bomo v Evrop
ski zvezi. V okviru slovenskih 
meja je naš center v Ljubljani; tam 
se odloča, tam je kapital in tam se 
kroji politika. Kdo nam zagotav
lja, da potem, ko takih meja več ne 
bo, ne bo tudi nad Ljubljano pre
vladal kak drug bližnji center, 
morda Trst ali Gradec? Čisto lah
ko bi se zgodilo, da bodo obmejni 
kraji in občine postali politično in 
gospodarsko odvisni in podrejeni 
sosednjim regijam preko meje.

BREDA DUŠIČ GORNIK

NASE KORENINE

Življenje s šivanko
Eni krivijo mogočna železa, 

utirajo vodam nove poti, po
tujejo v tuje dežele in odkriva
jo nove svetove. Drugi se obra
čajo navznoter, razglabljajo o 
zdržljivosti in zmogljivosti člo
veške psihe in o tem, kateri 
zunanji vplivi so odločilni za 
uravnavanje človekovega živ
ljenja. Tretji spet iščejo njegov 
pravi smisel.

Je že tako s človeškim življe-1 
njem in z vsem, kar človek ust- ,a 
vari. Vse ima svojo dobo: oživi, L 
raste, cveti in se bohoti v polni J

Večina pa nima časa za taka 
razglabljanja. Živijo in življenje 
samo jim sproti kaže svoje za
konitosti. Tudi življenje s šivan
ko in nitko ima svoj smisel. To 
je že zdavnaj spoznala Kovače
va mama iz Prečne. Kako tudi 
ne bi, saj jo prav šivanka in nit 
spremljata že skoraj vse življe
nje. S tem je pričela že kot 
majhna deklica, ko seje pri šol
skih sestrah De notre dame v 
Šmihelu učila prvih vbodljajev, 
naj si bo za to, da je blago ob
likovala za oblačilo, bodisi za 
to, da mu je dodala vezen okras. 
Do šole samostanskih sester je 
imela Burgarjeva Mici, tako se 
je takrat pisala, zelo blizu. 
Samo preko ceste ji je bilo tre
ba steči, in že je bila tam. Cesta 
pa takrat ni bila taka kot danes, 
asfaltna in prometna, da si 
pešec komaj upa čez. Ne, maka
damska je bila in ozka in le kdaj 
pa kdaj je po njej zdrdral vprež
ni voz. Kajti Kovačeva mama je 
sedaj že stara in njen spomin še 
prešteva staroavstrijske krone 
in krajcarje.

moči, nato pa usiha in počasi. 
ugasne. V Bršljinu je včasih L' 
cvetela Globelnikova domačija: [“■ 
veliki hlevi in kmetija, vse na R 
oni strani bršljinskega potoka Uj| 
nasproti zadružne stavbe. Po- L, 
tem je rod zvodenel, se razselil Lv 
in vse skupaj je pričelo usihati- L 
Franc in Mici sta najprej kupi-ujj 
la Globelnikov hlev. V njem sta 
za Franca uredila mizarsko'
delavnico in nekaj prostorov za 
družino. Namesto Globelniko- 
ve je zdaj zacvetela Kovačeva 
domačija. Tudi Kovačevo mi
zarstvo je postalo znano daleč 
naokrog. Precej vajencev in 
pomočnikov je delalo tam. Mici 
je morala kaj hitro pozabiti na 
šivanko in prijeti v roke kuhal
nico: “Tudi po petnajst nas je 
sedelo pri kosilu,” pripoveduje- 
Seveda je imela še druge skrbi-

Tudi Burgarjeva kmetija, na 
kateri se je rodila, je bila časti
tljive starosti in lepo urejena. 
Njen oče Johan je bil trden 
kmet, mati Ana, prej Mervarje
va z Boričevega, pa je bila doma 
z ene najlepših kmetij v tej vasi. 
Johanu in Ani se je rodilo pet 
otrok: dva fanta in tri dekleta. 
Najstrejši sin, tudi Johan po ime
nu, je zagospodaril na kmetiji.

Franc in Mici sta se poročila tej, 
pred drugo svetovno vojno. Tu- Lts 
di družina je pričela rasti pred ^ 
vojno, rasla pa je tudi še med ve|] 
njo in po njej. Mici je, tako kot Jas 
njena mati, rodila pet otrok: tri ^ 
fante in dve dekleti. Tudi mladi 
rod se je v svojih gnezdih mno- da, 
žil: sedaj ima Kovačeva mama £ 
štirinajst vnukov in šest pra- ( 
vnučkov. Izgubila pa je svojega ta 
Franca. Tudi njega so že zagr- 
nili valovi časa.

di,
Zdaj je Mici v devetinosern- vih 

desetem letu in živi pri najmlaj; *te 
šem sinu Tonetu v Prečni pri Ma 
Novem mestu. Stari Šmihel in

Mici pa ni bila namenjena za 
motiko, ampak za šivanko. Po 
končani dekliški šoli je šla v uk 
k mojškri Tončki Mišjak. Ta je 
imela svoje šiviljstvo pri sv. 
Roku v Regrči vasi. Več deklet, 
ki so se izučila pri tej odlični 
mojstrici, seje potem zaposlilo 
v šiviljskih delavnicah Jožeta in 
Johana Medica, prvih tekstilnih 
industrialcev v Novem mestu. 
Medica sta bila doma iz Birčne 
vasi, pa tudi pri njiju zaposlene 
delavke so bile po večini kmeč
ka dekleta iz novomeške oko- 

4ice. Šiviljske delavnice so bile 
takrat na navomeškem Glav
nem trgu, tam, kjer je danes 
Mercatorjeva veleblagovnica. 
Medicevega šiviljstva seveda ni 
več. Utonilo je v valovih časa, ki 
ni prizanesel še marsikaterim 
drugim stvarem. Mizarstvu Si
tar iz Šmihela, na primer, ki je 
med obema vojnama slovelo 
daleč naokrog. Tam je delal tudi 
mladi mizar Franc Kovač iz 
Loga pri Sevnici. Potem pa seje 
zagledal v šiviljo Micko. France 
je pustil delo pri Sitarju, Micka 
pa pri Mediču in vzela sta se. 
Začela sta na svoje.

mladost v njem je le še dalen, a j)j 
lep spomin. Nekaj iz mladost- p 
nih let pa je Micki le še ostalo- 
To je spretnost, natančnost in 1 
potrpežljivost, ki si jih je pri
dobila, ko sije še služila kruh s . 
šivanko. Ure in ure je lahko I 4 
sklonjena nad tkanino. Seveda j 
so sedaj odmori pogostejši in , 
daljši, kot so bili v mladih letih' L 
oči se morajo večkrat spočiti- 1 
Ampak sedaj, v teh letih, je 
človek sam gospodar svojega 
časa. Priganja ga samo lastna 
želja čimprej videti rezultat 
svojega dela in radostne in 
presenečene oči tistega, ki m" 
je namenjeno. Mici namreč nič 
več ne šiva, ampak so številni 
vbodi njene šivanke namenjeni 
gobelinom, s katerimi zapol
njuje svoj čas. Na desetine jih jc 
z vso natančnostjo in potrpež'; 
Ijivostjo že dokončala. Zdaj 
visijo pri njenih sorodnikih in 
prijateljih, kamorkoli jih je Že 
zanesla usoda. Enega celo tja v 
daljno Avstralijo.

Izdelovanje gobelinov pona
vadi s starostjo ne gre dobro 
skupaj, saj za to človek potre
buje izvrsten vid, ta pa ponava; 
di z leti močno peša. Pri Mick* 
na njeno veliko srečo ni tako- 
“Zdi se mi, da se mi zadnja leta 
vid celo nekoliko izboljšuje," 
pravi vsa zadovoljna nad teni; 
da ji prav to omogoča osmislit' 
stara leta.

TONE JAKŠE I

________________________
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feVANJE PRED UNIČENJEM

Poznogotsko znamenje v Metliki
J-e je kdo še pred nekaj leti v 

obstal pred starim zname- 
fceipri Martinovi cerkvi, mu je to 

zalo kaj žalostno podobo. 
Helje od vseh strani načeto in 

'arušeno zidanje, ki je na srečo še 
pokonci, saj je bilo na spod- 

^ koncu oprto na betonski pod- 
^ek. Ta je branil, da se ta kultni 
Shenik že skoraj pred pol sto- 

ni sesul po bregu v kup ne- 
8zaznavnega kamenja.

, ^salo seje namreč leto 1951, to 
bil čas, ko se je prenekatere- 

1111 kulturnozgodovinskemu spo- 
6eniku slabo pisalo. Ne le grado- 

tudi mnogim sakralnim 
■avbam in znamenjem. Marsika- 

,r6mu nerazgledanemu oblastni
ke bilo namreč v evforiji takrat- 
fe8a socializma vse to močno 
rjPoti in je bilo zato treba čimprej 
pbtraniti vse tisto, kar je tudi na 

kazilo podobo socialistične

! Tako je bila poleti 1951 tudi 
'atemu znamenju pri Martinovi 
pkvi namenjena zla usoda, saj so 
j? testnem ljudskem odboru v 
pttiki resno govorili, da je treba 
tecej nagnjeno znamenje na 
Hlu čimprej odstraniti, ker je

OBNOVLJENO 1997 - Znamenje 
pri Martinovi cerkvi. (Foto: M. B.-J.)

obnovilo leta 1952 in 1. maja iste
ga leta v njej odprlo arheološko 
zbirko Belokranjskega muzeja.

Starega znamenja pa se tudi 
kasnejša desetletja ni nihče lotil, 
pač pa je čas neustavljivo opravl
jal svoje razdiralno delo. Malo več 
zanimanja je bilo znamenje delež
no kmalu po letu 1960, ko je dr. 
Marijan Zadnikar, konservator 
ljubljanskega Zavoda za spomeni
ško varstvo, popisoval pomemb
nejša kultna znamenja na Sloven
skem. Tako je v svoji dokaj zajet
ni knjigi Znamenja na Sloven
skem (1964, str. 133) opisal tudi 
metliško znamenje, ki mu je prav 
zavoljo njegove sprednje, globoko 
vrezane niše - ta se zgoraj zaklju
čuje z značilnim motivom oslov
skega hrbta - prisodil visoko sta
rost. Lahko ga postavimo že v sre
dino 15. stoletja in je zato to zna
menje v Beli krajini, ki je prav rev
na z gotiko, eden redkih spomeni-

Ki
~8U Čimprej ousuaiiiii, it.ei jt

P* nevarno mimoidočim, ki ho- 
‘1° po spodnji cesti. Res se je 
pat nekaj mladinskih aktivistov 
bočilo, da zidanje udarniško 
Tevrnejo po bregu. Pa so jih 
kateri člani Muzejskega društ- 

ki je dve leti prej zaživelo v 
pliki, prehiteli. Na hitro so pri
jeli dve dolgi žrdi (drogova za 
Ovezovanje snopja oziroma sena 
lvpzu) ter poklicali iz bližnje 
farske delavnice nekaj va- 
"ncev in pomočnikov, ki pa so 
J1 tent z oblastjo imeli nekaj sit- 
°sl>, ker so za pol ure svojevolj- 

zapustili delo. Vendar so se 
pat s svojo pomočjo dobro iz
pah. Z vzvodom so kar hitro 
aynali znamenje, nakar sta ga s 
'•Pravljenim kamenjem naglo 
J*"Zidala metliška zidarja Anton 
eb°lj in Franc Tavčar, 

pako je bilo staro znamenje 
Seno najhujšega, ni pa prišla na 

Ls'° njegova obnova. Odbor 
rhištva se je tega sicer zavedal, 
iei>dar je imel tisto jesen in še 
fZslednjo pomlad veliko dela z 
L0končno obnovo opuščene Mar- 
L?0ve cerkve, kije bila določena,
(■sprejme prve zbirke Belokranj
ca muzeja.

k, rlcev je bila namreč že leta 
«i _ z dovoljenjem ljubljanskega 
/^ijskega ordinariata razposve- 
jj.aa in predvidena, da se preure-
vitv kraievni muzej- Prva obno
sna dela so bila opravljena že 
i edi druge vojne leta 1943, do 

raja pa jo je Muzejsko društvo

Ogovor s čti ensko plesalko maritzo galas

kov tedanjega časa. Niso pa nas 
smele zavesti slikarije v niši, ki so 
nastale mnogo kasneje, to je sre
di 19. stoletja.

Seveda do končnih zaključkov 
tudi dr. Zadnikar takrat ni mogel 
priti, saj bi bilo treba novejšo po
slikavo previdno odstraniti in po
gledati, kaj se skriva pod njo. To 
delo pa je zahtevalo dolgotrajno 
statično utrjevanje znamenja, pre
vidno snemanje fresk, sondiranje 
in zalivanje razpok z injektirno 
maso. Pri tem je moral restavra
tor skrbeti, da je ohranil čimveč 
starega ometa z ostanki gotske 
poslikave, in vse restavrirati. To pa 
je mogel opraviti le v poletnih 
mesecih, ko se je lahko vse dobro 
presušilo. Hkrati je bilo treba 
izdelati podrobno dokumentacijo, 
kar pa je tudi mogel opraviti le 
izkušeni strokovnjak.

Tako danes vemo, da so bile 
freske le v glavni niši, kajti manjši 
niši na desni in zadnji strani zna
menja nista bili poslikani. Glavna 
podoba je predstavljala bičanega 
in kronanega Kristusa z manjšo 
vejo, (bičkom) v zvezanih rokah, 
ob njem pa stražarja, pokrita s 
čepico. Na levi in desni strani niše 
sta stala francoska (Napoleono
va) vojščaka z baretko na glavi, 
prvi z nožem na puški, drugi pa s 
puško in mečem ob pasu. Vse tri 
močno poškodovane freske je 
restavrator snel, zdaj pa so shra
njene na Zavodu za spomeniško 
varstvo v Novem mestu in čakajo 
na morebitno nadaljnjo obdelavo.

Vse tri tu imenovane freske je 
okoli leta 1850 verjetno izdelal 
idrijski slikar in podobar Jurij 
Tavčar (1820-1892). Isti slikar se 
je v tem času kot freskant uveljavil 
tudi v bližnjih Treh farah in na

Božidar Jakac: cerkev sv. Martina v Metliki

Božakovem, v Metliki pa sta nje
govo delo na desko naslikani po
dobi apostolov Petra in Pavla, ki 
sta še do nedavnega stali v obeh 
nišah na pročelju tamkajšnje žup
nijske cerkve. Danes sta shranje
ni v Belokranjskem muzeju.

Pa naj se vrnemo k metliškemu 
znamenju!

Ko je restavrator Anton Mi
klavžin po posebnem postopku 
odstranil Tavčarjeve freske, se je 
očem prikazal močno poškodovan 
osnovni omet z ostanki črne, 
rdeče, zelene in okraste barve. To 
pa je zadostovalo, da je mojster 
Miklavžin izluščil in rekonstruiral 
podobo, kije prikazovala Kristusa 
na križu, ob njem oziroma pod 
njim pa njegovo mater Marijo in 
apostola Janeza. Vendar so bili 
detajli preveč poškodovani, da bi 
mogel oživiti osebe in je zato vse 
nakazal le v rumenkastih oziroma 
okrastih konturah. Pač pa je ob 
robovih pod njegovo roko zasija
la rjava in zelenkasta okrasna po
slikava, na zunanjem robu niše pa 
prav tako rjavordeči okrasni pas. 
Nujno sta seveda morali odpasti 
obe podobi francoskih vojščakov 
iz prejšnjega stoletja. Znamenje je 
tudi dobilo štirikapno skodlasto 
streho, ki jo na vrhu zaključuje 
železni križ.

Obnova oziroma sanacija zna
menja se je vlekla skozi pet let (od 
1991-1996, z izjemo leta 1994), 
vsakikrat po več mesecev. Iz vseh 
teh let obstaja podrobna topo
grafska, risarska in fotografska 
dokumentacija vseh zamudnih 
del, ki jih je na spomeniku opravil 
akademski slikar in hkrati konser
vator in restavrator-specialist 
Anton Miklavžin. Z njim je sode
loval tudi mojster Franc Barbič, 
doma iz Hrastnika pri Podbočju, 
kije poskrbel za zidarska in krov- 
ska dela.

Tako zdaj stoji nad cesto pri 
Martinovi cerkvi obnovljeno sta
ro znamenje. Mogoče da je to tudi 
“kužno znamenje”, kot ga ljudje 
včasjji imenujejo, saj je v nepo
sredni bližini Špitalska draga, ki 
naj bi tudi imela zvezo s takratni
mi kužnimi časi. Glavno pa je, da 
je imenitni spomenik rešen, za kar 
gre predvsem zahvala medobčin
skemu Zavodu za kulturno in na
ravno dediščino v Novem mestu, 
ki je pridobil denar za obnovo 
znamenja, in njegovemu restavra
torju Miklavžinu. Ne smemo pa 
pozabiti tudi na zasluge prvih 
odbornikov Muzejskega društva v 
Metliki, ki so v juliju 1951 to 
dragoceno znamenje rešili pred 
popolnim uničenjem.

JOŽE DULAR

Življenje je zanimiva dogodivščina
i^ntzo Galaz sem srečala pred Ljubljani. Njene plesne kombi- 
\ "Ii leti na poletni plesni šoli v nacije so me pritegnile, saj sem v

J:
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č' VAJ1 - Cilenška plesalka in pedagoginja Maritza Galas na eni izmedAS 1 svojo učenko. (Foto: S. R.)

njih odkrila neko liričnost. Povabi
la sem jo v Novo mesto, kjer zdaj 
živi, balet pa poučuje tukaj in v 
Ljubljani. Program Glasbene šole 
Marjana Kozine, kjer tudi sama 
poučujem baletne osnove in izraz
ni ples, je dopolnila s programom 
baleta za otroke, ki bi se z njim uk
varjali poklicno.

• Kje ste preživeli otroštvo?
“Otroštvo sem preživela v San-

tiagu de Čile. Bilo je čudovito, 
polno dogodivščin, veselja do 
učenja in fantazije. Imam čudovi
tega očeta, ki ima velik smisel za 
kulturo. Moje življenje je zazna
moval s pravilnim odnosom do 
narave in učenja, mojemu življe
nju je dal smisel.”

• Vaša plesna izobrazba izhaja iz 
ruske šole. Kje ste začeli plesati?

“Z baletom sem začela s sedmi
mi leti, nekako po naključju. Ma
ma me je peljala k baletu na okre
vanje, ker sem zaradi nepravilnih 
zdravil imela motnje v ravnotežju. 
Tam pa sem ugotovila, da je balet 
moja strast, ki bo trajala vse živ
ljenje. S petnajstimi leti sem 
začela nastopati v operi. Trdo sem 
delala s svojo učiteljico ga. Polja
kovo, ki je bila prva plesalka v

Beogradu in Rusiji. Kasneje je 
prišla v Južno Ameriko in ostala 
v Čilu. Od nje sem se res veliko 
naučila.”
• Kdaj ste odšli v Argentino in kje 
vse ste potovali po Evropi?

“V Čilu sem bila prva plesalka, 
tam pa sem spoznala tudi svojega 
bodočega moža. S 23 leti sem 
odšla v Buenos Airos, kjer sem 
plesala v Teatru Colon, po držav
nem udaru pa sem odšla. Prav s 
plesno skupino Teatra Colon sem 
veliko potovala po Evropi, ZDA, 
Južni Ameriki in Kanadi. Zdaj pa 
sem v Sloveniji, saj mislim, da so 
tu dobre možnosti za moje delo.”
• Kako prepoznavate Slovenijo 
in kakšno je vaše mnenje o Slo
vencih?

“ Tudi tukaj vse razpoznavam 
po arhitekturi, kije najbolj očiten 
jezik. Še posebej ljubim naravo, 
prelepo je, le ceste so zelo napor
ne za vožnjo. Slovenci se mi zdijo 
zelo melanholični. Morda so jim 
moji učenci malo podobni. Sedaj 
imam štiri učenke, so talentirane 
in imajo pogoje, da postanejo do
bre plesalke, vendar bi morale 
delati vsak dan. Za to pa je po
trebna podpora vse skupnosti.”
• Kaj vam je všeč v Evropi in kaj 
najbolj pogrešate?

KNJIŽNA POLICA
Iz časov 

ječmenove kave
Bili so časi, ko se je na juž

nem koncu naše domovine, ob 
sotočju rek Krke, Save in Sot
le, revno, a pošteno živelo, trdo 
delalo, a tudi veselilo odprtega 
srca; bili so časi, ko je bilo v 
kmečkih družinah v obilju le 
otrok, potrošnih dobrin, ki so 
dandanes samoumevne, pa ni 
bilo ali pa so bile prava redkost; 
bili so časi na prelomu in v prvi 
polovici tega stoletja, ki jim 
etnologinja Ivanka Počkar pes
niško pravi časi ječmenove 
kave, saj so ljudje namesto 
danes vsepovsod dostopne in 
prisotne prave kave pili zvarek 
iz praženega ječmena. O teh 
časih in tudi o kasnejših, vse do 
današnjih dni nam na svojski 
način pripoveduje knjiga, ki je 
nedolgo tega izšla v Seidlovi 
zbirki pri Dolenjski založbi pod 
naslovom IZ ČASOV JEČME
NOVE KAVE in s. podnaslo
vom Življenjepisi Štajercev in 
Kranjcev ob sotočju rek Krke, 
Save in Sotle. Uredila oziroma 
pripravila jo je etnologinja 
Ivanka Počkar.

Knjiga vsebuje dvanajst oseb
nih pričevanj, življenjepisov 
štirih moških in osmih žensk, 
doma iz občin Brežice in Krško 
in po rodu iz kmečkih, kajžar- 
skih, obrtniških in meščanskih 
družin. Razen enega je vsa 
pričevanja zapisala Ivanka Poč
kar, pri čemer je v največji meri 
upoštevala besedje in način

izražanja sogovornikov (za ra
zumevanje manj znanih besed 
je v knjigi natisnjen slovarček 
narečnih izrazov). V tako zapi
sanih življenjskih zgodbah se 
skozi osebne pripovedi luščijo 
materialne, socialne in duhov
ne razmere minulega časa, raz
kriva se odnos pripovedovalcev 
do lastega in do življenja dru
gih, njihova etika, razumevanje 
sveta in življenja. Od strani do 
strani obsežne knjige spoznava
mo, kako je pripovednikom 
teklo otroštvo, kakšne vzgoje so 
bili deležni, kakšen je bil odnos 
do staršev, v kakšnem pomanj
kanju in revščini so živeli, zve
mo za verske, delovne in druge 
obrede in običaje, kako so si 
fantje in dekleta izkazovali lju
bezen, koliko so vedeli o spol
nosti in načrtovanju družine, 
kako je bilo v šoli, na uku, pri 
delu in na služenju, kaj se je jed
lo in pilo, s čim in kako so se za
bavali, razkrivajo se preproste 
misli o domovini, slovenstvu, 
materinem jeziku, o politiki in 
življenju sploh.

Bralec se bo ob branju te za
nimive knjige gotovo večkrat 
zamislil, primerjava s sedanjimi 
časi se bo kar sama ponujala, in 
kljub skromnosti in včasih prav 
hudi revščini nekdanjega živ
ljenja, bo v pripovedih navad
nih mož in žena odkrival nekaj 
dragocenega, nekaj, kar v so
dobnem življenju najbrž najbolj 
pogrešamo, pa se morda tega 
niti ne zavedamo - pristno 
človeško toplino.

MILAN MARKELJ

Okameneli mož
v V zbirki Glasovi je pri založbi 
ČZD Kmečki glas nedavno 
izšla obsežna knjiga Jožeta 
Primca Okameneli mož. Zgod
be in pripovedi, zbrane v tej 
knjigi, imajo vsaj dvojen po
men: ohranjajo zanimivo ustno 
izročilo in ohranjajo pred poza
bo narečja Zgornje Kolpske 
doline z obeh bregov reke. Za 
našo kulturno zakladnico je to 
velikega pomena.

Knjiga obsega več kot 600 
strani. Iz številnih zbranih pri
povedi je avtor vanj uvrstil 433 
najbolj tipičnih. Več jih je ob
javil v knjižni slovenščini, nekaj 
v narečju in nekaj v narečju in 
knjižnem jeziku. Ob koncu je 
dodal obsežen slovar treh nare
čij: čabransko-delniškega, osil- 
niško-gebarskega in kostelsko- 
poljanskega. Dobrodošel je še 
seznam pripovedovalcev in za
pisovalcev podatkov o njih.

Na začetku avtor predstavi 
Zgornjo Kolpsko dolino z nje
nim zgodovinskim razvojem. V 
nadaljevanju obširneje razlaga 
jezik in narečja, Gebarijo in 
Petra Klepca ter (ne)uporabo 
mehkega Č na tem območju z 
obeh strani reke. Razloži, zakaj 
se je lotil tega težavnega dela, 
ki mu je vzelo deset let, ter 
opredeli strokovni in nestro
kovni vidik zgodb s pojasnili ti
stih z območja sedanje sosednje 
države.

Zgodbe je umestil v 16 vse
binsko smiselnih poglavij, od 
pravljic, strahu in videnja, prek 
pripovedk o okamenelem možu 
do bajnih bitij (vil, škratov, vra
ga, coprnic, mračnika in dru
gih). Posebno poglavje imajo 
Peter Klepec in pripovedi, ki 
razlagajo ledinska imena. Nič 
manj niso zanimive pripovedi o

zmerljivkah, zgodovini, social
nih vprašanjih in razne šaljive 
zgodbe.

Mnogim Slovencem je še 
danes neznano, da seje narečna 
slovenščina govorila tudi na 
desnem bregu Kolpe, tam, kjer 
je danes država Hrvaška. Kot je 
zapisala dr. Marija Stanonik, so 
zgodbe pomembne predvsem 
zato, ker prihajajo iz demograf
sko ogroženega območja in 
nezadržno izginjajo. Posebno 
vrednost pripisuje zgodbam o 
bajnih bitjih. Knjiga tako ohra
nja življenjski utrip okolja in 
njegove prvobitnosti v sožitju z 
naravo z raznih vidikov.

Kako zahtevno je zbiranje in 
pisanje take knjige, je avtor 
ugotovil šele sredi dela, ko je že 
obupaval. Veselimo se lahko, 
da ni obupal, saj je s tem prispe
val nekaj pomembnih kamenč
kov v mozaik naše kulturne 
zakladnice. Ne gre namreč pre
zreti, da so ljudje z obeh strani 
Kolpe dolga stoletja govorili 
enaka narečja, da jih je reka 
povezovala in zbliževala, ne pa 
ločevala. Zdaj se zaradi državne 
meje razmere nezadržno spre
minjajo, sožitje plahni, narečja 
se ločujejo, zamira sožitje in 
prijateljstvo.

O narečjih na tem območju 
tudi stroka še ni rekla zadnje 
besede. Gotovo pa bodo v pri
hodnje tudi raziskave stroke v 
eni in drugi državi različne. 
Jože Primc je narečja razdelil 
na gebarski, kostelski in be
lokranjski govor. Knjigo je po
svetil prebivalcem Zgornje 
Kolpske doline z obeh bregov 
Kolpe in Čabranke. S tem je 
vsaj ohranil zgodovinski spo
min, narečja prebivalcev tega 
območja in dokazal njihovo 
dosedanje prisotno sožitje.

PETER SVETIK

“Občudujem zgodovino, ki se 
kaže v arhitekturi. V Evropi se 
počutim kot med kulisami zgodo
vine, kar me najbolj navdihuje. 
Enkratna se mi zdita Grčija in 
Vatikan. Sicer pa najbolj pogre
šam družino, vse ostalo je zane
marljivo.”

• Katere vloge ste kot plesalka 
imeli najraje?

“Kot poklicna plesalka sem vse 
vloge rada plesala. Zelo pa mi je 
pri srcu Svanilda v Copellii. Gi- 
selle se mi zdi ena najtežjih ples
nih vlog,-plesala sem Julijo v 
Romeu in Juliji, balet Brigite Cul- 
berg. Zelo rada sem imela tudi 
starko v baletu Zelena miza Kur
ta Jossa. Občudujem Maurica Be- 
jarta, katerega koreografije smo 
imeli na programu. Mislim, daje 
zelo spremenil pogled na balet.

Trenutno se mi zdi zelo dober 
koreograf sodobnega plesa Mak- 
sek in John Neumair. Mislim, da 
je klasična baletna tehnika osno
va vsakega plesnega razvoja. Toda 
sodobni ples je bliže sodobnemu 
življenju.”
• Kaj mislite o življenju zdaj, ko 
imate blizu petdeset let?

“To sploh ni res. Včasih jih 
imam petnajst, včasih dvajset. 
Moje življenje je kot knjiga z veli
ko poglavji. Nekatera so žalostna, 
druga vesela. Sicer pa je življenje 
velika pustolovščina. Vsi iščemo 
ljubezen.”
• So po vašem mnenju plesalke 
posebne vrste žensk?

“Nekateri pravijo, da so hladne 
in vedno utrujene, vendar mislim, 
da se ne razlikujejo dosti od 
drugih žensk.”

SONJA ROSTAN
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POLICISTI SO PREDSTA VILI POKLIC - Za učence in učitelje razredne 
stopnje so delavci Uprave za notranje zadeve pripravili zanimivo predstavi
tev poklica policist in kriminalist. Učenci so si lahko pobliže ogledali 
policijska vozila in opremo, vajo s policijskim psom ter se pogovarjali s 
policisti. Ogled je organiziral g. Srečko Podbrežnik, očka učenke Anje iz 
2.r. Članici ekipe sta bili tdi dve ženski, ki sta za ta poklic gotovo zaintere
sirali tudi naše učenke. Delo in življenje na policiji so otrokom predstavili 
na primeren obisk, zato se jim za obisk lepo zahvaljujemo. (Učiteljica Slav
ka Nahtigal, OŠ Žužemberk)

DOLENJSKI LIST

NA PRIPRAVAH
V MEDULINU

Napočil je trenutek, ko smo se 
odpravili na priprave v Medulin. 
Stanovali smo v hotelu Belvedere. 
Po kosilu smo vzeli vitamine in odšli 
počivat. Nato smo se zunaj igrali ter 
imeli dveurni trening. V bazenu je 
smrdelo po kanalizaciji, voda je bila 
slana. Preplavali smo 2000 - 3000 
metrov dvakrat na dan. Spoznali 
smo tudi Kranjčane in Velenjčane, 
ki so bili na pripravah. Ker je bil 
takrat tudi pust, smo se našemili in 
odšli v Pulj. Dnevi so hitro mineva
li. Prišla je zadnja noč spanja, zad
nji trening. Preden smo odšli do
mov, smo odigrali še nogomet. Do
mov smo prišli ob osmih zvečer. Pri
prave so hitro minile, naučili smo se 
veliko novega, spoznali nove ljudi in 
kraje.

SARA HOJSKI 
plavalni klub Celulozar, Krško

CE BI IMELA GRAD
Če bi imela grad, bi ga preuredi

la v hotel. Sobe bi uredila v stilu 
gradu. V enem delu gradu bi imeli 
galerijo, v kateri bi si ljudje lahko
ogledali obleke in ostale predmete 
iz starih časov. Če bi prišli 1: bi prišli ljudje iz 
drugih držav, bi jim o gradu poveda
la zanimivosti. Po prvi večerji bi si 
ogledali predstavo iz starih časov. V 
grajski restavraciji bi igrala glasba, 
upajmo, da bi obiskovalci plesali. 
Ko bi glasba utihnila, bi šli vsi spat.

MAJA ANTONČIČ, 3. d 
OŠ Orehovica

GRACARJEV TURN
Gracarjev turn leži na obronku 

Tolstega Vrha. V gradu je soba, v 
kateri je Janez Trdina pisal Bajke in 
povesti o Gorjancih. Videla sem 
notranjost gradu. V gradu je veliko 
sob. Ena izmed njih je bila name
njena za ječo. V gradu so živeli 
graščaki.

NIVES NOVAK, 1. e 
OŠ Orehovica

Z^jubezet

Ljubezen je kot luč v temi, 
je kakor morje, ki drhti, 
in sijoča zvezda, ki se smeji.

Je kot dišeča roža v naravi 
in kot sončni zahod v puščavi 

Ljubezen res je lepa stvar, j 
saj je kot plamen, ki v srcu gon 
in nas greje vse dneve in noči 

ANDREJA JAZBINŠEK,
novinarski krožek ^ 

Sava Kladnika, Sevi

OBISK CIRKUŠKEGA ARTISTA 
- Učence OŠ Grm Novo mesto je 
pred kratkim obiskal nekdanji 
učenec te šole Aleš Pečaver. Ukvarja 
se z za Slovenca nenavadnim pokli
cem, je cirkuški artist, dve leti je 
delal v Italiji, trenutno pa je v 
svojem rojstnem kraju. S svojimi 
akrobacijami je navdušil grmsko 
mladež. (Foto: T. Troha, OS Grm)

V KOZJANSKEM 
PARKU

ii

V torek, 7. aprila, smo 
učenci 5.r. odpravili na nara- j 
voslovni dan v Kozjanski park 
Pripravili smo se na risanje * 
voskom po jajcu. Porisano jaf 
ce smo dali pobarvati v rdečo> 
ki je nastala iz krep papirja- 
Nato smo z voskom risali še p°
rdeči barvi in jajce dali pobat; 
vati še v črno. Ogledali smo s

Najprej 
ijo, kije

tudi razstavo butar. , 
smo videli kelih s hostijo, kije 
bil narejen na Ljubnem o* 
Savinji. Žago in mlin je pred
stavljala maketa. Mlin je po
menil kruh, torej hrano, žage 
pa drva, kajti kadar ni bilo drv. 
niso mogli zakuriti v peči al1 
drugje. Videli smo tudi ljub
ljanske butare, ki so okrašene 
z oblanci. Oblance so pobarval' 
z različnimi barvami. Ob kon
cu smo odšli po jajca, se zahva
lili in odšli nazaj v šolo.
MARJANA KLAVČAR, 5.r 

OŠ Koprivnik

KAKO SE UREDIMO a'
ZA PLESNI TEČAJ 2'

Plesni tečaj je kar dobra zader
Čeprav sem bil lansko leto že*Sl 
tekmovanju, mi še vedno prinfll(l.( 
veliko drugačnega veselja. Na p izb, 
ne vaje hodim zelo rad. Taffljobr 
učimo enostavnih in zapletem^ 
plesnih korakov. Na začetku so z? Bt( 
težki, potem pa enostavnejši *^
bolje pa plešeš, če imaš dobro mg 
salko. Za to se moraš še poseb1 • 
potruditi, ker je dečkov mncf j;
manj kot deklet. Najprej se m°p 
doma lepo urediti. Mamo proS' 
da mi zlika srajco in hlače. Takojj Sjj 
kosilu si moram sam očistiti če’’ 
da se kar svetijo. Potem je na 
moje telo. Ko pod vodo uporal 
vse mamičine pripomočke za u' 
vanje, sledi friziranje. Mama mil 
sodi gel, oči parfum boss, ata 
metuljčka. Ko se uredim, se trik
pogledam in po telefonu za po(r r' 

pokličem še Gašperja. Skupaj gfC’ ' 
v boj za plesalko. Za ples m01; 
imeti pogum. Meni ga velikokrat' Prt 
moja plesalka. Tbdi letos bi rad P 
sal z njo.

MATIC LAMPIČ, Vi
OŠ Krij’'

OBISK V ŽIVALSKEM VR* *
Moj najljubši dan v teh poči1®! i' 

cah je bil petek. S starši in sest* 
smo šli v živalski vrt. Odpravili s"j. 
se okrog 9. ure. Vožnja je bila 1 
ga, hkrati pa tudi zabavna. Ko s? H' 
prišli v Ljubljano, smo se izgubjjj, 
Peljali smo se od enega križišča1! j(| 
drugega. Končno smo se le znaŠljj jj 
seboj sem imela fotoaparat in P » 
slikala vse živali. Videli smo veli'j »n 14
ribnikov s čapljami, racami, lalq . 
in drugimi pticami. Z zanimiv1 ].
bili morski lev, kače, krokodili,j® 
divje zveri itd. Veliko živali splohj ^ 
znam imenovati. Na koncu sp,1 
obiskali še Ljubljanski grad. Dat’ d 
bil res vesel, zabaven in poučen-, 2 

KRISTINA DAMJANOVIČ, g 
OŠ šmil*

Srečanje podružničnih šol
ii

i
A\

Podružnična šola iz Orehovice raziskovala gradove1 ,> 
okolici in jih predstavila udeležencem srečanja^,»

17. in 18. aprila je bilo v Dokle- 
žovju v Prekmurju tretje srečanje 

odružničnih šol. Začetki srečanj

podružnic, učenci so spoznali no*J I 
prijatelje in novo okolje, menOT

segajo v leto 1994, ko je bilo na 
podružnici v Krašnji, maja 1996 pa 
smo srečanje podružničnih šol pri
pravili v Orehovici, v podružnici OŠ 
Šentjernej. Takrat smo se dogovori
li, da postanejo srečanja tradiciona
lna. Na letošnjem srečanju so sode
lovale OŠ Krašnja, OŠ Adlešiči, OŠ 
Besnica, OŠ Krog, OŠ Gederovci, 
OŠ Mačkovci, OS Dolenci in naša 
OŠ Orehovica. Vsaka šola se je

prijatelje in novo okolje, ■. 
pa smo izmenjali izkušnje in P( J 
dobili nova spoznanja. J l
IVICA PADERŠ1Č, KATJA HODN' 1, 

OŠ Šentjernej, podružnica Orehov1° 9

predstavila z značilnostmi svojega 
kraja.

Žaradi bogate kulturne zgodo
vine naše okolice smo se letos
odločili, da bomo raziskovali gra
dove Gracarjev turn, Prežek, Vrho
vo in Volavče. Gradove smo obiska
li, sijih natančno ogledali in z vese
ljem raziskovali njihovo zgodovino.
Na pomoč smo poklicali umetnost
nega zgodovinarja Tomaža Goloba 
iz Zavoda za varovanje naravne in 
kulturne dediščine Novo mesto, 
dedke, babice in knjige. Nastala je 
projektna naloga Gradovi v naši 
okolici, s katero smo se predstavili 
na srečanju. Srečanje je bila prilož
nost, da smo spoznali dela drugih

SILVA, ANDREJA IN PET RŽ 
Podružnično šolo Orehovica so
stopale tri učenke.
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ZIMOVANJE 
NA GLAŽUTI

Otroci priprave na šolo iz dobov- 
skega vrtca Najdihojca so v začetku 
aprila zimovali na Glažuti. Čeprav 
se je zimovanje nagnilo že k spom
ladi, je prav to imelo svoj čar. Otro
ci so se med drugim smučali in vozili 
na lopatkah po snegu, nabirali 
zvončke, iskali zaklad, ki jim ga je 
nastavil škrat. Obiskali so jih čaro
dej, lovec in planinec in jim prika
zali vsak svoje veščine in znanje. Ve
seli in zabavni so bili vsakovečerni 
plesi, poimenovani kraljevi ples, 
srčkov ples, ples v pižamah... Teden 
je prehitro minil. Otroci zdaj obu
jajo spomine ob fotografijah in 
videokaseti.

M. S.
VVE Najdihojca Dobova

PISMA DRAGIM 
SINIČKAM

• Imam vas zelo rada, ker lepo po
jete. Ste zelo lepe in koristne. Vesela 
sem, ker ste se vrnile. (Suzana 
Kramžar)
• Hvala vam, ker me zjutraj zbu
dite, ker se spustite v naš sadovnjak 
in poberete škodljivce. (Srečko Vid
mar)
• Srečen sem, ker v našem sadov
njaku poberete toliko žuželk in 
hroščev. Hvaležen sem tudi, ker 
tako lepo pojete, rad vas poslušam. 
(Tomaž Remar)
• Rada vas imam, ker tako lejto po
jete. Rada vas gledam, kako imate 
lep videz! Hvala, ker pobirate škod
ljivce. Bodite še naprej tako pridne. 
(Nastja Repše)

Učenci 2. r. 
OŠ Milan Majcen, Šentjanž

ŠUMIJO GOZDOVI 
DOMAČI

Pravijo, da se v gozdu marsikaj 
vidi in sliši, o tem smo se tudi 
prepričali. Marsikaj smo izvedeli in 
povprašali gozdarja in lovca. Ih pro
jekt je potekal več mesecev. Delo 
smo si razdelili po razredih. Bilo je 
naporno, a tudi zanimivo. Učence 
3.r. je obiskal lovec Branko Barbo. 
Zanj so imeli pripravljenih veliko 
vprašanj. Mi, učenci 5.r., pa smo 
raziskovali, kako se naredi kopa. O 
tem nas je veliko naučil sošolkin 
pradedek. Zanimalo nas je, kaj so 
naši predniki ob različnih delih jed
li v gozdu. O tem smo povprašali 
naše pradedke in prababice. Najbolj 
nas je zanimalo, katere živali lahko 
srečamo v gozdu. Lovec je povedal, 
da lahko naletimo na medveda, lisi
co, zajca, srno, žolne, veliko različ
nih ptic in tako dalje. V tem projek
tu smo se ogromno naučili. Vse sku
paj pa smo predstavili staršem in jim 
pokazali tudi naše izdelke.

LUCIJA GALIČ, 5.a 
OŠ Mirna Peč

NARAVOSLOVNI DAN
V torek, ko smo imeli naravoslov

ni dan, smo odšli v pekarno Ajda. 
Sprejela nas je gospa Kristina. 
Naučila nas je delati hlebce, štruce 
in žemlje. Od nje smo izvedeli veli
ko zanimivega. Ura nas je prega
njala, zato smo se morali vrniti v 
šolo. Tam smo si zapisali in ponovili 
pomembne stvari. V sredo smo v 
soli naredili razstavo. Veliko smo 
napisali, narisali in naslikali. Zato 
smo porabili precej časa, saj smo se 
zelo potrudili. Tudi sami smo posku
šali speči razna peciva. V četrtek 
smo povabili učence prvega, druge
ga in četrtega razreda na ogled 
razstave. Vsi so bili navdušeni nad 
našim delom. Po končanem pouku 
so si lahko razstavo ogledali še 
starši. V petek smo odšli iz šole z 
veliko znanja o kruhu.

TANJA MEDVED, 3. r.
OŠ Bizeljsko

V STIŠKEM SAMOSTANU 
IN NA MULJAVI

Pozdravljalo nas je lepo sončno 
jutro, ko smo se z avtobusom pelja
li proti Stični in kasneje Muljavi. V 
Stični smo se znašli na velikem 
dvorišču. Zajela nas je tišina in mir, 
ki ga sploh nismo več vajeni. Zdi se, 
kot da se preseliš v nov svet. V kinu 
smo na video posnetku videli okoli
co samostana, kako je nastal in živ
ljenje belih menihov. Nato smo se 
odpravili po hodniku, kjer so viseli 
grbi opatov. Na vsakem je ptiček, ki 
je nekoč pokazal, kje naj stoji samo
stan. Imajo tudi muzej. Zehščar, ki 
nadaljuje tradicijo Simona Ašiča, 
nam je pokazal, kako uporabiti vsa 
zelišča za čaje. Nato smo odšli na 
Muljavo na Jurčičevo domačijo. 
Učenci dodatnega pouka so pri
pravili in zaigrali Krjavljevo zgodbo. 
Prišel je vodič in razkazal Krjavlje
vo kočo in ostale stare prostore. 
Spoznala sem, da so spomeniki in 
kultura tudi v bližini našega kraja.

TANJA SEVER, 6. r.
literarno-novinarski krožek OŠ 

Veliki Gaber

“NAŠ VRTEC JE... ” - 24. aprila smo v prostorih Zavoda za šolstvo v 
Novem mestu delavke vrtca Gumbek iz Dolenjskih Toplic predstavile vi
deo kaseto “Naš vrtec je... ” V njej predstavljamo zgodovino vrtca, seda
njost, obogateno z elementi Reggio koncepta in dejavnosti otrok. Predstavi
tev smo popestrile z manjšo razstavo. Ga. Mirjam Ivič - Senica je v svojem 
predavanju poudarila, kako pomemben je dobro oblikovan prostor v vrt
cu. Predstavitve se je udeležilo večje število vzgojiteljic in drugih delavcev s 
področja vzgoje in izobraževanja. To nam potrjuje, da ob prehodu v 21. 
stoletje na področju predšolskega varstva potrebujemo še veliko takšnih 
srečanj. (Darja Mrvar)

NARAVOSLOVNI DAN - V četrtek, 9. aprila, smo učenci 4.a in b-razre- 
da dopoldne preživeli v Dolenjskem muzeju. Ogledali smo si arheološko 
razstavo Kapiteljska njiva in etnografski oddelek. Občudovali smo nakit, 
situle, obredne zvončke, lončeno in kovinsko posodo ter orožje. Po ogledu 
smo delali v ustvarjalnih delavnicah: dekleta nakit, fantje pa izdelke iz gline. 
Navdušeni in polni novih spoznanj smo se poslovili od prijaznih delavk 
muzeja. (Karmen Potočar, 4.b, OS Dolenjske Toplice)

MALE MARJETICE NA VDUŠUJEJO - Tudi v vrtcu Marjetica v Ivančni 
Gorici imajo svoj otroški pevski zbor in prav ponosni so lahko nanj. Letos 
bo namreč Občino Ivančno Gorico zastopal na medobmočni reviji otroških 
pevskih zborov Dolenjske in Bele krajine. Mlade pevce vodi Majda Adamič, 
njihovo petje pa na klavirju največkrat spremlja Igor Adamič. “Marjetice", 
ki popestrijo marsikakšno občinsko slovesnost, pa ne le pojejo, ampak 
zraven tudi zaplešejo. (Foto: L. Murn)

Kaj vemo o mamilih
Učenci sedmega razreda smo pri

pravili anketo o mamilih in prišli do 
zanimivih zaključkov. Poleg znane
ga, da so mamila nevarna, da posta
nemo od njih odvisni, da so draga in 
zato tesno povezana s kriminalom, 
smo ugotovili še to:
•’ uživalcev je vedno več med najst
niki
• veliko bi jih želelo poskusiti vsaj 
enkrat
• nobena skrivnost ni, kje v našem 
kraju lahko “dobiš“ mamila
• nekaterim so jih že ponujali, a so 
jih na srečo odklonili
• par učencev je že bilo v družbi 
“odraslih”, kjer so kadili travo
• izkušnjo z drogo bi ponovilo več 
kot 50 odstotkov vprašanih
• pomoč zasvojencem je možna le 
s strani stroke
• v brezno propada gre z uživalcem 
tudi njegova družina
• uživalci se trudijo to skriti
• uživanje drog je zapravljanje 
časa, denarja in zdravja
• iščejo rešitev svojih problemov in 
dobrega imena
• marsikdo je dobil AIDS zaradi 
okužene igle
• žal ljudje pozabljajo, da sta tudi 
tobak in alkohol droga
• namesto z drogo se ukvarjaj s kn
jigo ali športom
• mamila so počasna smrt

Literarno - novinarski krožek 
OŠ Šmihel Novo mesto

VOŽNJA Z VLAKOM
V našem kraju nimamo železnice, 

zato smo se odpeljali v Črnomelj. 
Želeli smo si ogledati železniško 
postajo in se odpeljati z vlakom do 
Semiča. Sprejel nas je prijazen 
prometnik Milan Fabjan. Povedal 
nam je veliko novega o železnici, 
vlaku. Vemo, zakaj je njihova kapa 
zgoraj rdeča, kaj pomenijo posa
mezni znaki, signali. Prodal nam je 
karte. Razredničarka nas je peljala 
po prostorih na postaji in nas po
hvalila, da smo bili zelo pridni. 
Nestrpno smo čakali prihod vlaka. 
Vstopili smo v prvi vagon. Večina se 
nas je peljala prvič. Gledali smo 
okolico in ogledovali notranjost 
vagona. Vožnja z vlakom je bila ime
nitna, a prekratka. Vlak je zapiskal 
in kmalu smo izstopili. Pričakala sta 
nas šolska prevoznika in veseli smo 
se odpeljali domov.

Učenci 1. in 2. r. 
OŠ Stari trg ob Kolpi

POTRES
Preteklo nedeljo so imeli 

vsi ljudje po svetu velik praz
nik - veliko noč. Povsod pol
no prazničnih jedi, tudi pri 
nas. Velikonočne jedi odnese
mo v bližnjo kapelico, nato 
pa veseli odidemo domov z 
mislimi, da je zajec lug pri
nesel. Ponavadi nosi v nede
ljo in tudi tokrat je bilo tako. 
Toda vsa idila se je podrla. 
Spominjam se, da smo sede
li za mizo. Sredi živahnega 
pogovora se je začelo tresti. 
Nismo takoj vedeli, za k^j 
gre. Potem so vsi zavpili: 
“Potres!” Treslo je kakšnih 
petnajst sekund. Pri nas ni 
bilo nič narobe. Potem pa 
smo slišali, da so bile pone
kod hujše posledice. Tisti 
dan se je še naprej čudno 
odvijal. Zelo močno je deže
valo, padala je toča, na kon
cu sem opazila celo mavrico. 
Zame je bil to zelo nenava
den dan, zato se ga bom dol
go spominjala.

LEA ZGONC, 2.r.
OŠ Krmelj

NE ZNAM LAGATI
Iščem in iščem, pa se ne spomnim 

nobene debele in kosmate laži. Ker 
sva z mamico dobra prijatelja, mi ni 
treba lagati, če ušpičim kakšno ne
umnost. Če sem se v šoli pridružil 
kakšnim divjim akcijam med od
mori, se je ponavadi zame vedno 
slabo končalo. V nižjih razredih so 
me morale mamici zatožiti učitelji
ce, ker sam nisem imel poguma 
priznati svoje napake. Sedaj pa sam 
povem, če ga kaj polomim. Moram 
pa biti sam z mamico na štiri oči, da 
mi gre priznanje z jezika. Če bi se 
hotel dobro zlagati, bi moral imeti 
dober spomin. Posebno mamica 
prebere že z nosu, če sem se zlagal. 
Slabo sem razpoložen, zadirčen in 
nezgovoren, dokler se ne izkašljam 
in mamici priznam, kaj je bilo naro
be. Pravijo, da otroci, norci in pijan
ci govore resnico. Resnica je moja 
največja prijateljica.

ŠEBASTJAN MIKEC, 5.b 
OŠ Mirna Peč
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TELEVIZIJSKI SPORED
Revizija si pridržuje pravico do 
Morebitnih sprememb sporedov!

Stoter, 7. v.

SLOVENIJA 1
J5-1.00 TELETEKST 
-3*1 VREMENSKA PANORAMA 

TEDENSKI IZBOR 
POD KLOBUKOM 
10.15 BOJ ZA OBSTANEK, angl. seri
ja, 2/6
11.10 BETTYJINO POTOVANJE, angl. 
dok. serija, 4/5
11.40 TURISTIČNA ODDAJA 
12.00 MOJ PRIJATELJ ARNOLD, na- 

, dalj., 4/5
„ 12.30 FINA GOSPA, angl. naniz., 4/5 

»O POROČILA 
■25 ZGODBE IZŠKOUKE 
■55 TEDENSKI IZBOR 

KONCERT SIMFONIKOV RTV 
14.50 RAZGLEDI SLOVENSKIH VRHOV 
15.20 SRNE IN SRNJAKI 
15.30 OSMI DAN 

■D PRIPRAVLJENI, oddaja o slovenski vojski 
•00 OBZORNIK 
■•0 PO SLOVENIJI 
■M JASNO IN GLASNO 

'■20 PARADA PLESA 
10 RISANKA
p DNEVNIK, VREME, ŠPORT 

‘"05 EMILY Z MESEČEVE DOMAČIJE,
, kan. naniz, 1/13

'•; '05 tednik
• 00 ODMEVI, KULTURA, ŠPORT 
-450 OLIVIERJEVO ŽIVUENJE. angl.

4 dok. oddaja, 1/2
!^ovenija *
j 0-05-Vremenska panorama -11.05 Tedenski 
}®<lr: Iz dobrega gnezda, naniz.; 12.00 10.000 
r&fatov; 12.55 Koncert; 13.40 Primož Trubar,
| nadalj., 2/4; 14.45 Svet poroča -15.15 Euro- 

• 16.20 Jeanke, franc, film -18.05 Saint 
'°P«, franc, naniz., 3/39 - 19.00 Kolo sreče - 

- Videoring - 20.00 Nastanek Titanika - 
I [/-55 KPk, amer. film - 22.35 Pop festival 

Baden - 23.25 Kolesarska dirka

%ALAf w Srečni časi, ponov. - 9.30 Družinske vezi, 
j Nov. -10.00 Cannon, ponov. -11.00 Mac- 
I j^fVer, ponov. - 12.00 Oprah show, ponov. - 
j TOO Odklop, ponov. -14.00 Nemogoče, naniz. 
1 ji - Srečni časi, naniz. - 15.30Družinske vezi, 
j . "'z -16.00 Nora hiša, naniz. - 16.30Cooper- 
J "a druščina, naniz. -17.00 Družinske zadeve, 

-17.30 Princ z Bel Aira, naniz. -18.00 
's Tftoi zaliv, nadalj. -18.30 Drzni in lepi, na- 3 v '' 19.00 Oprah show - 20.00 Strasti, laži in 

™are, film . 21.45 Rebecca, nadalj. - 22.30 
; Jnta, naniz. - 23.00 MacGyver, naniz. - 0.00 
J ^*nnon, naniz. -1.00 Psi faktor

KANAL
J 400 Videostrani - 17.00 Glasbena oddaja - 
],'DO Iz produkcije Združenja LTV - 18.30 
J, Vl0galerija - 19.00 Novice - 19.15 Tedenski 
J 'J lurni pregled - 19.30 24 ur - 20.00 Kontakt- 
J.J °ddaja - 21.00 Novice -21.15 Tedenski kul- 
J “N pregled - 21.30 Litijski mozaik

HTVi
1.10 Tv spored - 7.55 Poročila - 8.00 Dobro1: v s.

n/S; H^aška -10.05 Izobraževalni program - 
1 |i’r® Uročila - 12.25 Živinorejec (serija) - 
] I' 5 Ncw York (serija) - 14.05 Živa resnica - 
!. i. Program za mlade -17.00 Hrvaška danes
j U>5 N«
j 'lOProgra
j *'O0 Kolo sreče -18.35 Besede, besede, bc- 
] f,“c' 19.05 Hrvaška spominska knjiga -19.30 
i, Pevnik, vreme, šport - 20.15 Sveti Duje (izo- 
Ihi seriia) ‘ 20.50 Prohibicija (dok. serija) - 

! j,/ Pol ure kulture - 22.20 Opazovalnica - 
I /50 Rashomon (japon. film) - 0.15 Poročila
, dfV 2

1 S'?TV sPorcd • 14.55 Mladi lvanhoc (film) - 
I (s. - Pro8ram za mlade - 17.00 Živinorejec 
I , f'ia) -18.20 Moč denarja - 18.35 Hugo (tv 

! a) - 19.00 Županijska panorama - 19.30 
J vreme, šport - 20.15 Kviz - 20.35 
( X (serija) - 21.45 Seinfeld (hum. seri- 

I'22.05 Sedma soba (film)

J peter, e
lf! jf-OVENIJA 1

i'l' 1-55 TELETE 
vi« 9,’ vremensk

,JD TEDENSKI I 
JASNO IN Gl 
10.15 PARAL 
10.30 HUMA 
11.05 POMAI 
11.35 NA VR

14.30 ZMAGOSLAVJE LJUBEZNI, posnet, 
gledališke predstave

16.20 MOSTOVI
17.00 OBZORNIK
17.10 PO SLOVENIJI
17.30 ODDAJA ZA OTROKE
18.20 DIVJE ZEMLJA, angl. serija, 1/4
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.00 ZRCALO TEDNA
20.15 DVOJEZIČNA UUBICA, Špan. film
22.00 ODMEVI, KULTURA. ŠPORT 
22.50 POLNOČNI KLUB
SLOVENIJA 2
11.05 Saint Tropez, franc, naniz., 3/39 -12.00 
TV Koper -13.55 Tenis -18.05 Wildbach, nem. 
naniz., 9/13 -19.00 Kolo sreče -19.30 Video- 
ring - 20.00 Koncert - 21.30 Veliki miti in 
skrivnosti 20. stol., dok. serija, 23/26 - 22.00 
Jona, ki je živel v kitu, koprod. film - 23.30 
Klient, amer. naniz., 1/19
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 shovv - 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 Videotop - 21.00 
Novice - 21.15 Rezerviran čas - 21.30 Presene
čenje z...
HTV 1
7.40 Tv spored - 7.55 Poročila - 8.00 Dobro jutro 
-10.05 Izobraževalni program -12.00 Poročila 
-12.25 Živinorejec (serija) -13.15 New York 
(serija) -14.05 Sinovi nevihte -15.10 Pol ure za 
kulturo -15.45 Izobraževalni program -17.00 
Hrvaška danes -18.05 Kolo sreče -18.35 Go
vorimo o zdravju -19.05 Hrvaška spominska 
knjiga - 19.30 Dnevnik, vreme, šport - 20.15 
Dokumentarna oddaja - 20.50 Lepa naša - 22.10 
Opazovalnica - 22.45 Hrvaški tednik - 23.45 
Poročila - 23.50 Nočna straža: Oddelek za 
umore (serija); To je fantastično (serija); 
Sleparji (film); Sedmi element; Magija: Kon
cert; Puntar brez razloga (film)
HTV 2
16.10 Tv koledar -16.25 Program za mlade -
17.05 Živinorejec (serija) -17.55 Čuvajka skriv
nosti -18.25 Mojstrovine svetovnih muzejev - 
18.35 Hugo, tv igrica -19.00 Zagrebška pan
orama -19.30 Dnevnik, vreme, šport - 20.15 
Sodišče (serija) - 21.30 Cosby show (hum. se
rija) - 22.00 Topovi z Navaronea (amer. film) - 
0.30 Velike skrivnosti 20. stol. (serija, 7/26)

SOBOTA, 9. V.
SLOVENIJA 1
7.40-2.35 TELETEKST
8.00 ODDAJA ZA OTROKE 

ZGODBE IZ ŠKOLJKE
8.30 ČAROBNI ŠOLSKI AVTOBUS, 
risana naniz.
8.55 PRIJATELJ ARNOLD, nad.. 4/5 
9.25 OTROŠKA ODDAJA
9.55 DVOJEZIČNA UUBICA, Špan. 
film
11.30 KONCERT 
12.05 TEDNIK

13.00 POROČILA '
13.25 TEDENSKI IZBOR
15.00 TISTI, KI SLUŽIJO NA MORJU. amer. 

film
17.00 OBZORNIK
17.15 SLOVENSKI KOMORNI ZBOR
18.15 OZARE
18.20 NATIONAL GEOGRAPHIC. amer.

dok. serija, 2/6 
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK. ŠPORT 
19.55 UTRIP
20.15 EMA NA EVROSONGU 
21.(K) EVROSONG
0.10 POROČILA, ŠPORT
SLOVENIJA 2
9.25 Zlata šestdeseta -10.25 TV Koper -11.30 
Koncert -13.30 Teniški magazin -13.55 Tenis - 
17.40 Rokomet-19.10 Kolesarska dirka-19.30 
Vidcoring - 20.00 Mendel, nor. koprod. film - 
21.45 V vrtincu - 22.30 Sobotna noč
KANALA
8.30 Kaličopko. ponov. - 9.30 Risanka - 10.00 
Mork in Mindy. naniz. - 10.30 Divji zahod, 
naniz. - 11.30 Družinski dragulji, matineja -
13.30 Pot do zmage -14.00 Dobri časi, slabi časi, 
ponov. - 15.30 Sončni zaliv, ponov. - 17.30 
Oprah show, ponov. -18.30 Atlantis, ponov. -

19.30 Nimaš pojma, naniz. - 20.00 Boter, film - 
21.45 Petek trinajstega, naniz. - 22.30 Atlantis, 
ponov. - 23.30 Cannon, naniz.
VAŠ KANAL
14.00 Videostrani -17.00 Videoboom 40 -18.00 
Mala klinika cinizma -18.30 Majhni smo... -
19.00 Novice - 19.30 24 ur - 20.00 Iz produkcije 
združenja LTV -21.00 Novice - 21.15 Od sobote 
do sobote - 21.30 Videotop
HTV 1
7.30 Opazovalnica - 8.20 Tv koledar - 8.30 
Poročila - 8.35 Risanka - 9.00 Dobro jutro -
11.00 Program za mlade -12.00 Poročila -12.25 
Poljedeljski svetovalec -13.00 Barret (amer. 
film) -14.35 Poročila -14.50 Briljanten -15.35 
Televizija o televiziji - 16.05 Dokumentarna 
oddaja -16.40 Dr. Quinn - žena vrač III (seri
ja) -17.30 Pogovor s sencami -19.03 V začetku 
je bila Beseda -19.10 Hrvaška spominska knji
ga -19.30 Dnevnik, šport, vreme - 20.15 Dru
žinska zadeva (serija) - 20.55 Eurosong 98 -
23.35 Opazovalnica - 0.10 Nočna straža: Ptice 
umirajo med popevanjem, (film); Show; Fatal
ne žene; Skrita kamera; Dok. oddaja; Največji 
uspehi hrvaškega športa; Jazz
HTV2
9.35 Tv koledar - 9.45 Rashomon (japon. film) 
-11.10 Dosjeji X (serija) -11.55 Črno belo v 
barvi -17.00 Virus -17.30 Gradovi sveta (2/7) -
18.30 Zlati gong -19.30 Dnevnik, šport, vreme 
- 20.15 Triler - 21.15 Dokumentarna serija - 
22.15 Ekran brez okvirja - 23.15 Oprah Shovv

NEDELJA, 10. V.
SLOVENIJA 1
7.40-2.30 TELETEKST
8.00 ŽIVŽAV 

RISANKA
8.25 ZVEZDICA, lut. naniz.
8.50 ŽIVAHNI SVET IZ ZGODB RI
CHARDA SCARRY JA, 11/13 
9.15 TELERIME
9.20 PUSTOLOVŠČINE, naniz., 10/24 

9.50 OZARE
9.55 UMETNOST DIRIGIRANJA
10.55 IZ BALETNEGA ARHIVA
11.00 SVET OPIC, franc. dok. serija, 4/12
11.30 OBZORJE DUHA
12.00 UUDJEIN ZEMUA
12.30 4x4
13.00 POROČILA
13.15 VREMENSKA PANORAMA
13.40 EVROSONG
15.10 OTROCI NA DREVESIH, franc, film
17.00 OBZORNIK
17.15 SLOVENSKI MAGAZIN 
17.45 ALPSKI VEČER
18.40 RAZGLEDI SLOVENSKIH VRHOV
19.10 RISANKA 
19.20 LOTO
19.30 DNEVNIK. VREME. ŠPORT
20.00 ZOOM
21.35 TRETJI KAMEN OD SONCA, amer. 

naniz., 4/20
22.00 INTERVJU
23.00 POROČILA, ŠPORT

. 23.20 ZEMLJO ZAGRINJA MRAK, nem. 
film

SLOVENIJA 2
9.25 Teater paradižnik -10.20 V vrtincu -11.00 
Ti loviš, slovenski film -13.00 Šport: SP v speed- 
wayu, SP v ŠRG, košarka, rokomet, kegljanje -
19.30 Videoring - 20.00 Primož Trubar, tv na
dalj., 3/4 - 21 .05 Izrael in Arabci - 50-letna voj
na angl. dok. serija, 2/6 - 22.00 Šport v nedeljo
KANALA
8.30 Kaličopko - 9.30 Risanka -10.00 Mork in 
Mindy. naniz. -10.30 Skoraj človek, 2. del mlad.

NAGRADI V RIBNICO 
IN NOVO MESTO

Žreb je izmed reševalcev 16. na
gradne križanke izbral Anjo Abrahams- 
berg iz Ribnice in Tanjo Fink iz Nove
ga mesta. Abrahamsbergovi je pripad
la denarna nagrada, Finkova pa bo za 
nagrado prejela knjigo. Nagrajenkama 
čestitamo.

Rešite današnjo križanko in jo poš
ljite najkasneje do 25. maja na naslov: 
Dolenjski list, Glavni trg 24, p.p. 212, 
8001 Novo mesto, s pripisom “križanka 
18". Ovojnico brez poštne znamke lah
ko oddate v nabiralnik pri vhodu v stav
bo uredništva v Novem mestu.

REŠITEV 16. KRIŽANKE
Pravilna rešitev 16. nagradne kri

žanke se. brano v vodoravnih vrsticah, 
glasi: SLATINA, POROLIT. AMERIKA. 
HRAST. AS. LISTANJE, SAMANTA. 
EA. PL.ASA. NSK. RAST, STARKA. 
ANKICA, GOLF. TIENEN, AZOT. 
NRAVI, NARA.

filma -11.30 Atlantis. ponov. -12.30 Na plaži, 
film -14.00 Drzni in lepi, ponov. -15.45 Bravo 
mestro, ponov. -16.00 Oče Dovvling, naniz. -
17.00 Strašilo in gospa King, naniz. -18.00 Miza 
za pet, naniz. - 19.00 Duh bojevnika, naniz. -
20.00 Pogrešani.v akciji 3, film - 22.00 Pot do • 
zmage - 22.30 Odklop - 23.30 MacGjver, naniz.
- 0.30 Cannon, naniz.
VAŠ KANAL
13.00 Videostrani -16.30 Presenečenje z... -
17.00 Šport -18.30 Za uho in oko -19.00 No
vice - 19.30 24 ur - 20.00 Mala klinika cinizma - 
20.25 Dajmo naši! - 21.00 Novice - 21.15 Od 
sobote do sobote - 21.30 Kmetijski razgledi

PONEDELJEK, 11. V.
SLOVENIJA 1
7.15-0.50 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
9.30 TEDENSKI IZBOR 

COFKO COF, ris. serija
9.55 SPREHODI V NARAVO 
10.15 DIVJA ZEMUA. angl. dok. seri
ja, 1/4
11.10 NATIONAL GEOGRAPHIC - 
RAZISKOVALEC, serija, 2/6 
12.00 SLOVENSKI MAGAZIN 
12.30 UTRIP 
12.45 ZRCALO TEDNA

13.00 POROČILA
13.15 TEDENSKI IZBOR 

UUDJE IN ZEMUA
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 ŽIVUENJE
19.05 RISANKA
19.10 ŽREBANJE3x3PLUS6
19.30 DNEVNIK, VREME, ŠPORT
20.05 SAVANNAH, amer. nadalj., 18/34
21.05 DOSJE
22.00 ODMEVI. UNIVERZITETNI RAZGLE

DI. KULTURA. ŠPORT
22.50 DOSJE
SLOVENIJA 2
10.05 - Vremenska panorama -11.05 Tedenski 
izbor: Wildbach, nem. naniz., 9/13; 12.00 Šport 
v nedeljo; 12.45 Veliki miti in skrivnosti 20. stol., 
dok. serija, 23/26; 13.20 Tisti, ki služijo na mor
ju, amer. film -15.00 Euronews -16.25 Gospo
dar slonov, franc, film -18.05 Izpolnjene ob
ljube. brazil. nadalj., 2/9 -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 MacGvver, 
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 Cooperje
va druščina, naniz. -17.00 Družinske zadeve.

naniz. -17.30 Princ z Bel Aira, naniz. - 18.00 
Sončni zali^nadalj. -18.30 Drzni in lepi, nadalj. 
-19,00 Oprah shovv - 20.00 Rok za umor, film -
21.30 Sam svoj mojster, naniz. - 22.00 Vsi župa
novi možje, naniz. - 22.30 MacGvver. naniz. -
23.30 Cannon. naniz. - 0.30 Dannvjeve zvezde
VAŠ KANAL
14.00 Videostrani -17.00 Preklicana pogodba, 
amer. film -18.30 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, 12. V.
SLOVENIJA 1
7.15-0.55 TELETEKST
7.30 VREMENSKA PANORAMA
9.30 TEDENSKI IZBOR 

RADOVEDNI TAČEK
9.45 NARAVA IN ČLOVEK, angl. dok. 
naniz., 9/13
10.15 RECEPT ZA ZDRAVO ŽIVUE
NJE
11.05 ALPSKI VEČER
12.05 SAVANNAH, amer. nadalj., 18/34

13.00 POROČILA
14.20 TEDENSKI IZBOR 

DOSJE
15.10 DOSJE, pogovor

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

MEJNIKI NARAVOSLOVJA IN TEH
NIKE, nem. dok. naniz.
17.45 KRAU1ČIN NOS. angl. nadalj., 5/6

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

dalj., 19/26
21.05 MADE IN SLOVENIA
22.00 ODMEVI. KULTURA. ŠPORT 
22.50 JANEZ VIPOTNIK, portret
23.10 RODNA LETINA, nadalj., 1/3
SLOVENIJA 2
10.05 Vremenska panorama -11.05 Tedenski 
izbor: Izpolnjene obljube, brazil. nadalj.; 12.00 
Studio City; 13.00 Sobotna noč -15.00 Euro- 
news - 16.25 SP v kegljanju, prenos - 18.05 
Alzačani in dve Matildi, franc, nadalj., 4/8 -
19.00 Kolo sreče -19.30 Videoring -19.55 SP v 
hokeju na ledu - 22.30 Svet poroča
KANAL A
9.00 Srečni časi, ponov. - 9.30 Družinske vezi, 
ponov. - 10.00 Cannon. ponov. - 11.00 Mac- 
Gyver, ponov,-12.00 Oprahshovv, ponov,-13.00 
Atlantis, ponov. - 14.00Nemogoče, 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 Otroška glasbena 
oddaja -17.25 Majhni smo... -17.35 Šport -
18.00 Osviti -18.30 Avtogalerija -19.00 Novice 
- 19.30 24 ur - 20.00 Zadnja beseda, film - 21.40 
Novice - 21.50 Rezerviran čas

SREDA, 13. V.
SLOVENIJA 1 '
7.15-1.20 TELETEKST
9.30 TEDENSKI IZBOR 

KRAUIČ1N NOS. angl. nadalj., 5/6 
9.45 MEJNIKI NARAVOSLOVJA IN 
TEHNIKE, nem. dok. oddaja
10.15 BESEDE
11.10 MADE IN SLOVENIA

12.05 GIMNAZIJA STRTIH SRC, avstral. na
dalj., 19/26

13.00 POROČILA
14.10 TEDENSKI IZBOR

TRETJI KAMEN OD SONCA, amer. 
naniz., 4/20
OTROCI NA DREVESIH, franc, film

16.20 OBZORJE DUHA
17.00 OBZORNIK
17.10 PO SLOVENIJI
17.30 MALE SIVE CELICE
18.20 BOJ ZA OBSTANEK, angl. serija, 3/6
19.10 RISANKA
19.30 DNEVNIK. VREME, ŠPORT
20.05 MOJ PRIJATEU ARNOLD, nadalj.. 5/5 
20.35 FINA GOSPA, angl. naniz., 5/5
21.10 DOBRODOŠLI DOMA 
21.15 OSMI DAN
22.00 ODMEVI. KULTURA. ŠPORT 
22.55 (NE)ZNANI ODER
23.25 SLAVNOSTNI KONCERTTR1A LORENZ
SLOVENIJA 2
10.05 Vremenska panorama -11.05 Tedenski iz
bor: Alzačani in dve Matildi, franc, nadalj., 4/8:
12.00 Pomp: 13.05 Izrael in Arabci - 50-letna voj
na. angl. dok. serija. 1/6 -14,00 Lov za zakladom, 
franc. kviz. 12/20 -15.00 Euronevvs -16.40 Ti loviš, 
film -18.05 Iz dobrega gnezda, nem. naniz., 13/13 
-19.00 Kolo sreče -19.30 Vaterpolo - 20.30 Nogo
met - 22.40 Končni obračun, angl. nadalj., 4/4 -
23.30 Lov za zakladom, franc, kviz, 13/20
KANALA
9.00 Srečni časi. ponov. - 9.30 Družinske vezi, 
ponov. -10.00 Cannon, ponov. -11.00 MacGyver. 
ponov. -12.00 Oprah show, ponov. -13.00 Dan- 
nyjeve zvezde -14.00 Nemogoče, naniz. -15.00 
Srečni časi, naniz. -15.30 Družinske vezi, naniz. 
-16.00 Nora hiša, naniz. -16.30 Cooperjeva druš
čina. 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 show - 20.00 
Žrtve ljubezni, film - 22.00 Lepota telesa - 23.00 
Ellen. naniz. - 23.30 MacGyver. naniz. - 0.30 
Cannon. naniz. -1.30 Prvi odklopi, dok. oddaja

VAŠ KANAL
14.00 Videostrani -16.45 Zadnja beseda, film -
18.30 Otroška glasbena oddaja -19.00 Novice -
19.30 24 ur - 20.00 Najspot - 21.00 Novice - 21.30 
Mala klinika cinizma
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GENERALI SKB
Generali SKB Zavarovalnica d-d.

Kržičeva 3,1000 Ljubljana 
Tel.: 061/17 57 149 
Fax: 061/17 57 102

Smo slovenska Zavarovalna družba in del mednarodne skupine Generali. 

Za področje Dolenjske iščemo:

REGIONALNEGA VODJO
Vaša naloga bo organizacijsko 
vodenje prodajne mreže, 
podpora in motivacija pri 
prodaji. Ponujamo zanimivo 
delo, dolgoročne perspektive, 
dinamične možnosti 
napredovanja, obsežno 
izobraževanje in položaju 
primeren dohodek.

Pričakujemo, da ste stari od 
25 do 35 let in radi navezujete 
stike. Vaš cilj je uspeh, ste 
prodorni in Vas veseli delo v 
dinamičnem timu ter niste 
vezani na delo za pisalno 
mizo. Imate vsaj srednješolsko 
izobrazbo in aktivno govorite 
nemško ali angleško.

Pogovora z Vami v hotelu HOLIDAY INN, Miklošičeva 3 v Ljubljani, 
dne 18. in 19. maja 1998
od 10. do 16. ure se že veselimo g. M. Berkopec, g. E. Vamberger in g. 
R. Brinjšek.
Na tel. št.: 061/17 57 149 se lahko do 14.5.1998 dogovorite za termin.

AVTOKLINIKA
S* 068/ 323-035

AKCIJA - AKCIJA - AKCIJA
Brezplačna menjava pri nas kupljenega olja in oljnih filtrov: 
VALVOLINE TURBO V. — liter 698 SIT 
VALVOLINE SINT GARD — liter 899 SIT 
CASTROL GTX 3 — liter 1.199 SIT

Športne vzmeti, športni zračni filtri in oprema:

JAMEX
yjbach

1d=t*/=/=T?rM

FHJERCHARGEH EOUtPPED
O^MOHROEF

amortizerji
G

Novi simbol
nove storitve

Gee) EuPmS* - 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. KJ POŠTA SLOVENIJE
http://www.posta.si 
c-mail: info@posta.si

DOLENJSKI LIST
Vas četrtkov prijatelj

Šolski center 
Novo mesto 
Šegova ulica 112 
8000 Novo mesto
razpisuje delovna mesta
1. 2 učiteljev slovenskega jezika - profesor, nedoločen čas
2. 2 učiteljev angleškega jezika - profesor, nedoločen čas 

2 učiteljev nemškega jezika - profesor, nedoločen čas 
1 učitelja matematike - profesor, nedoločen čas 
1 učitelja matematike - profesor, določen čas 
1 učitelja športne vzgoje - profesor, določen čas 
1 učitelja računalništva - dipl. inž. računalništva ali dipl. ini 
s tečajem iz računalništva, določen čas

8. 1 učitelja zgodovine in geografije - profesor, določen čas
9. 2. učiteljev strojnih strokovnih predmetov - dipl. inž., 

nedoločen čas
10.1 učitelja praktičnega pouka - strojni tehnik s predhodnim 

poklicem avtomehanik, določen čas
11.1 učitelja elektrotehniških strokovnih predmetov - dipl. inž., 

nedoločen čas
12. 1 učitelja gradbenih strokovnih predmetov - dipl. inž., 

nedoločen čas
Prosta delovna mesta razpisujemo za nedoločen čas s polnim 
delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom od L 
septembra 1998 dalje; za določen čas s polnim delovnim časom 
in trimesečnim poskusnim delom, in sicer od 1. septembra 1998 
do 31. avgusta 1999.
Prijave z dokazili pošljite v osmih (8) dneh po objavi razpisa. Vsi, 
ki se bodo prijavili na razpis, bodo o izbiri obveščeni v petnajstih 
dneh po preteku roka za prijavo.

KREDIT T -r 2,8 %

KIA MOTORS
KIA SEPHIA

1-5116V 88 KM

PRIDE 1.3 BASE psi[i.8i 16V no km

<kTX) ^ovo mesto EI.THIUT-JLIiMHlPodbevskova9 "-*“**-^**“ 
®068/342-444

SERVIS-REZ. DELI — STARO ZA NOVO

KREKOVA BANKA

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 dobi^potrebnih zapletov tudi dobili.

• 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 IIIIJl Tomazinova ul. 2, (061) 887-285 

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

MURSKA SOBOTA Ul arhitekta Novaka 13, (069)21-1.16 

ŠKOIJA LOK/V Kapucinski trg 2, (064) 624-540

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

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

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

Vj V jl»U/i clova-f

Z nakupom avtomobila iz 
posebne in omejene serije 
Citroen Saxo Plus boste storili 
veliko dobrega, saj boste 
imeli nov avto Vi in 
Pediatrična klinika v Ljubljani.

Kako, se sprašujete.

Tako, da čeprav boste Vi 
plačali običajno ceno, bomo 
v Citroenu del denarja od 
vsakega prodanega avtomobila 
Saxo Plus namenili za nakup 
novega Citroen Evasiona, ki 
ga Pediatrična klinika nujno 
potrebuje.

I

a l i *

riTDOCKI

vzame
CITROEN SAXO PLUS
posebno ugodni kreditni pogoji 
T+5%

formitas

banka celje



Ali ste pripravljeni na izziv?
(e ste dinamični, komunikativni in 

^osveseliterensko delo s strankami, 
BUTtMil k sodelovanju.

Iščemo kandidate za zavarovalne 
zastopnike na območjih:

Sevnica, Brežice,
Novo mesto, Trebnje

Kaj Vam ponujamo ?
• zanimivo delo - svetovanje in trženje osebnih in 

premoženjskih zavarovanj;
• strokovno izobraževanje;
• pogodbeno delo z možnostjo redne zaposlitve;
• možnost dobrega zaslužka;
• ustvarjalno delovno okolje.

In kaj od Vas pričakujemo ?
• vsaj V. stopnjo strokovne izobrazbe;
• delovne izkušnje v prodaji;
• vozniški izpit B kategorije;
• sposobnost dobrega komuniciranja.

Adriatic
zavarovalna družba d.d.

Pisne prijave s kratkim 
življenjepisom pošljite v 8 dneh 

od dneva objave no naslov:
Adriatic zavarovalna družbo d.d., 

Koper
PE Novo Mesto, Novi trgi, 

8000 Novo Mesta

0 odločitvi boste obveščeni 
v 15 dneh po opravljeni izbiri.

ZAHVALA
Ob smrti drage žene, mame, babice in 

prababice

ZDRAVKE 
VALENTINE

V N/

CICA
roj. Appe

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sodelavcem in vsem, ki ste nam stali ob strani, izrazili pisno 
ali ustno sožalje, darovali cvetje in pokojno pospremili na 
»jeni zadnji poti. Hvala pevcem in izvajalcu Tišine. Posebej se 
zahvaljujemo Mestni občini Novo mesto in govorniku županu 
8- Franciju Koncilji, ZB Novo mesto in govornici Dragici 
Pejanovič ter govorniku g. Cirilu Jarnoviču. Vsem in 
vsakomur še enkrat iskrena hvala!
Žalujoči: mož Dušan, hčerka Milena, sestra Roža, vnuki in ostali 

sorodniki
Novo mesto, 30. aprila 1998

ZAHVALA

V 78. letu starosti nas je zapustila naša 
draga žena, mama, babica, prababica in 

tašča

ANA
ZUPANČIČ

iz Dol. Maharovca

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom, prijateljem 
■n znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče ter 
Vsem, ki ste pokojno pospremili na njeni zadnji poti. Posebno 
zahvalo izrekamo kolektivu Internega oddelka Splošne 
bolnišnice Novo mesto, g. župniku za lepo opravljen obred, 
Pevcem, Pogrebni službi Oklešen, podjetjem Gradis Tosin, 
Iskra Hibridi, Dolenjka, d.d.,in kolektivu Skladišča Dolenjke. 
Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Delo, skromnost in poštenje - 
tvoje je bilo življenje.
Za teboj vsepovsod ostaja 
delo tvojih pridnih rok.

V 87. letu starosti je za vedno odšel od 
nas ata, dedek, pradedek, brat, stric in 

bratranec

TONE ŠUŠTAR
iz Belšinje vasi pri 'IVebnjem

Iskrena hvala sorodnikom, znancem, dobrim sosedom in 
Vaščanom Belšinje vasi. Hvala za izrečeno sožalje, cvetje, 
sveče in za sv. maše. Posebna zahvala sosedi Mariji Hočevar 
Za lepe besede slovesa, pevskemu zboru, Pogrebnemu zavodu 
Oklešen in g. kaplanu za lepo opravljen pogrebni obred. Še 
enkrat vsem iz srca iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njegovi

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

l

ZAHVALA
Ljubil si naravo, vinograd,
nobeno delo ti ni bilo pretežko, ,y
a tvoje številne načrte in naše upanje
je prekinila zahrbtna smrt.

V 55. letu starosti nas je zapustil dragi 
mož, oče in stari oče

EDVARD
ŠTEFANIČ

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izraze sožalja, darovane sv. maše, cvetje in 
sveče ter številno spremstvo na pokojnikovi zadnji 
poti.Zahvalo izrekamo PGD Kamence, govornikoma za lepe 
besede slovesa ter g. župniku za lepo opravljen obred. Za 
nas ni umrl, ostal bo v naših srcih takšen, kot je bil, dober, 
skromen, pošten, vedno poln vedrine in humorja.

Žalujoči: žena Mira, sinova Igor in Robert z družino ter vsi, ki 
so ga imeli radi

ZAHVALA

V 57. letu starosti nas je nepričakovano 
zapustil mož, oče, ata in brat

FRANC
MILAN

TRAMTE
iz Novega mesta, Kandijska c. 43

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, 
znancem in sosedom za izraze sožalja, darovano cvetje in 
sveče ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Zahvala g. proštu Lapu in podjetju Komunala za lepo 
opravljen obred. Vsem še enkrat iskrena hvala! Ohranite ga 
v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Ljubil si življenje, 
dom, domače, 
vendar si nas kljub temu 
zapustil brez slovesa.
Nepričakovano in mnogo prezgodaj nas 
je v 73. letu starosti zapustil naš dragi

NIKOLA 
MARJANOVIČ

Stranska vas 41

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih urah slovesa stali 
ob strani, nam izrazili sožalje, pokojniku darovali cvetje in 
sveče ter ga pospremili na zadnji poti. Iskrena hvala dr. Kapšu 
in dr. Stariču ter ostalemu osebju Interne bolnice Novo mesto, 
sodelavcem Zavarovalnice Maribor, Vaš stil, ZNASS, Pošti 
Slovenije- PE Novo mesto, bivšim sodelavcem Zavarovalnice 
Tilia, GD Stranska vas, Lakovnice, Mali Podljuben in Šmihel, 
gospodu Hrovatiču za izrečene besede slovesa, gospodu 
Roguljiču za zaigrano Tišino in Komunali Novo mesto za 
izvedbo pogreba. Vsem in vsakomur posebej še enkrat hvala!

Žalujoči: vsi njegovi

V SPOMIN
V naših srcih ti naprej živiš, 
zato pot nas vodi tja, 
kjer v tišini spiš.
Tam lučka ljubezni večno gori 
in tvoj nasmeh med nami živi.

6. maja mineva pet žalostnih let, odkar 
nas je zapustil

RUDOLF
POVŠE

z Dol. Podboršta pri Mirni Peči

Hvala za vsako lepo misel nanj in vsem, ki obiskujete njegov 
grob ter prižigate sveče v njegov spomin.

Vsi njegovi

Mislili smo nate, Te imeli radi, 
a si se že v svoji 12. pomladi 
po kratkem, a krutem boju 
odpravila k večnemu pokoju,

draga

NINA MEHLE
učenka 5. razreda

-v

Z grenkobo v srcih smo Te zadnji dan majskih počitnic 
spremljali na Tvoji zadnji poti.

Učenci in učitelji OŠ Grm Novo mesto

Pomlad se na zemljo vrne, 
petje slavcev se zbudi, 
v cvetje zemlja se zagrne, 
zate pa pomladi ni.
(S. Jenko)

Za vedno je zastal korak našega sošolca in dijaka

TONIJA NEMANIČA

Spominjali se ga bomo. 

Sošolci in delavci ŠC Novo mesto

V SPOMIN

Dragi in ljubljeni mami in baki

MARIJI POPOVIČ
Šlimarjevi s Sel pri Jugorju, roj. Badovinac 

9.5.1988 - 9.5.1998

Ljubljeni ne umirajo, dokler živijo tisti, kateri jih ljubijo. 
Hvala vsem, ki se je spominjate!

Z bolečino v srcu njeni najdražji: hčerka Božica, zet Dako, vnuka 
Mladen in Vedran

Zagreb, 5.5.1998

ZAHVALA

V 95. letu nas je za vedno zapustil naš 
mož, oče, ded in praded

FRANC ŽAGAR
iz Podloga pri Dragatušu

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom in sorodnikom, ki so 
nam stali ob strani. Posebej se zahvaljujemo Društvu 
upokojencev, ZB, pevskemu zboru, govorniku, g. župniku in 
Pogrebni službi Malerič. Vsem še enkrat hvala!

Vsi njegovi

V SPOMIN

5. maja je minilo žalostno leto, odkar 
nas je za vedno zapustil

LEOPOLD
VIDMAR

z Gumberka 4

Hvala vsem, ki obiskujete njegov grob in mu prižigate sveče. 

Vsi njegovi

Št. 18 (2541), 7. maja 1998
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tedenski koledar
Četrtek, 7. maja - Stanko 
Petek, 8. maja - Viktor 
Sobota, 9. maja - Gregor 
Nedelja, 10. maja - Izidor 
Ponedeljek, 11. maja - Žiga 
Torek, 12. maja - Pankracij 
Sreda, 13. maja - Servacij
LUNINE MENE 
11. maja ob 16.29 - ščip

kino
BREŽICE; Od 7. do 10.5. (ob 18. uri in 

20.30) ter 11. in 12.5. (ob 20.30) pustolovski 
film Mož z železno masko. 13.5. (ob 20.30) 
komedija Je ali ni?

ČRNOMELJ; 8. in 9.5. (ob 20.30) 
ameriška komedija Mišji lov. 10.5. (ob 
18.30 in 20.30) ameriška drama Marvino- 
va soba.

DOBREPOLJE: 10.5. (ob 15. uri in 
20.30) ameriški akcijski film Vesoljski 
bojevniki.

GROSUPLJE: 8.5. (ob 20. uri) ameriški 
akcijski film Vesoljski bojevniki.

KOSTANJEVICA: 9.5. (ob 20. uri) 
ameriška komedija Nabrita družabnica. 

KRŠKO: 7. in 10.5. (ob 18. uri) ter 8. in
9.5. (ob 20. uri) komedija Do nazga. 12. in
13.5. (ob 18. uri) film Aljaska. 

METLIKA: 8.5. (ob 20.30) ameriška
drama Marvinova soba. 10.5. (ob 18.30 in 
20.30) ameriška komedija Mišji lov.

NOVO MESTO: Od 7. do 13.5. (ob 
17.30 in 19.30) akcijski film Ognjeno ob
zorje. Od 7. do 13.5. (ob 21. uri) drama 
Amistad.

• ODŠTEKANO ŽIVLJENJE, 
črna komedija JA Life Less Or- 
dinary, 1997, Škotska, 105 mi- 
nutt režija: Danny Boyle

Skoti so spet udarili po Holly- 
woodu. Gre za prekaljeno ekipo 
avtorjev kultnih Trainspottinga 
in Plitvega groba. Scenarist John 
Hodge, ki prav goreče ignorira 
ponudbe velikih studiev, režiser 
Danny Boyle, ki poudarjeno ne 
prezira ameriški fdmski estab- 
lišmenta, zvezdnik Ewan Mc- 
Gregor, ki se ravno tako ne pusti 
motiti, in producent Andrevv 
MacDonald, ki mu ni mar mili
jonskih honorarjev, so šli Odšte- 
karijo posnet nikamor drugam 
kot naravnost v Združene drža
ve. Kakšna nesramnost, a ne? To 
so fantje, ki znanjo napisat soč
no zgobdo, jo efektno posneti s 
skromnim proračunom, nato pa 
bejbe, slava, naklonjene kritike 
in zapeljive ponudbe samo še 
dežujejo.

Prvi briljant je bil Plitvi grob, 
zelo izviren, kot Škotsko višavje 
svež črni triler-komedija. O 
Trainspottingu samo tole: pri
znajte, da vas že leta ni šokiralo 
in povozilo kaj tako zelo moč
nega. Odštekarija je narejena po 
malo drugačni formuli, kot če bi 
imeli prste vmes Tarintino in bra

ta Coen. Sicer pa je tako: če greš 
v Ameriko snemat uspešnico, 
potem to narediš z zavestjo, da se 
je tam najbolje držati lokalnih 
frajerjev in klišejev, maksimum v 
odstopanju je samo v distanci 
oziroma parodiji nanje same.

In tako imamo romanco med 
hišnikom, ki v enem dnevu izgu
bi službo, punco in stanovanje. 
Evvanu, ki razjarjen retardirano 
zahteva službo nazaj, ne uspe 
ustreliti bogatinskega šefa, po
motoma pa ugrabi njegovo hlad
nokrvno hčer, seksuljasto Came- 
ron Diaz. Ker je stoodstotni luzer, 
ki nima pojma o tem poslu in 
sanje le, kako bo napisal veliki 
šund roman, v katerem nezakon
ska hči JFK-ja in Marilyn Mon
roe postane veleposlanica v Lon
donu, ga inštruira kar žrtev sa
ma. Poanta pa je v tem, da je 
nujno intimno zbliževanje pro
jekt, ki ga nadzoruje sam gospod 
bog, češ če nam bo uspelo vkup 
spraviti tako nemogočo kombi
nacijo, potem se je s človekom, 
ki se kar naprej ločuje, prešušt
vuje, krade in pobija, morda še 
smiselno ukvarjati. Nadangel 
Gabriel zaupa nalogo odličnima 
angeloma Holly Hunter in Del- 
royu Lindu, toda zbliževanje je 
res hudičeva tlaka, zato ne pre
seneča, da gre za tako delikaten 
božji projekt.

Skratka: evropski avtorji brez 
večjih težav naredijo dober “ame
riški” film, obratnih poskusov pa 
skorajda ni, kar je zgovorno samo 
po sebi.

TOMAŽ BRATOŽ
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IZDAJATELJ: Dolenjski list Novo mesto, d.o.o. Direktor: Drago Rustja 
UREDNIŠTVO: Marjan Legan (odgovorniurednik), Andrej Bartelj, 
Mirjam Bezek-Jakše, Jožica Dorniž, Breda Dušic Gornik, Tanja Gazvoda, 
Mojca Leskovšek-Svete, Martin Luzar, MilarflMarkelj, 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 1 cm v stolpcu.
ŽIRO RAČUN pri Agenciji za plačilni promet: 521U0-603-30624. Devizni račun: 
52100-620-107-970-27620-440519 (Dolenjska banka, d.d, Novo mesto). 
NASLOV: Dolenjski list, 8000 Novo mesto, Glavni trg 24, p.p. 212. 
Telefoni: uredništvo in računovodstvo (068)323-606, 324-200; ekonomska 
propaganda in naročniška služba 323-610; mali oglasi in osmrtnice 324-006. 
Telefaks: (068)322-898
Elektronska pošta: info@dol-list.si Internet http://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.

ELEKTRONIKA

KMETIJSKI STROJI

RIBNICA: 9.5. (ob 22. uri) ameriški 
akcijski film Vesoljski bojevniki.

ŠENTJERNEJ: 8.5. (ob 20. uri) ame
riška komedija Nabrita družabnica.

VELIKE LAŠČE: 9.5. (ob 20. uri) 
ameriški akcijski film Vesoljski bojevniki.

KUPIM
DELNICE ugodno odkupim. tt (068)324- 
297. 1898
ODKUPUJEMO jedilni krompir po 43 SIT. 
Plačilo takoj! tt (068)66-665. 1895

MOTORNA VOZILA
SUZUKI BALENO 1,6 GS, električna stek
la, CZ, 2 airbaga, veliko dodatne opreme, 
prodam. 0(068)24-791. 1605
OPEL CAL1BRO 2.0 i, letnik 12/92, kovin
sko modro, ugodno prodam. TT (068)24-374 
ali (0609)628-851. 1688
FORD ESCORT CLX karavan 1.8 D, letnik 
1996,44.000 km, odlično ohranjen, prvi last 
nik, garažiran, redno servisiran na poobla 
ščenem servisu, registriran do 3/99, airbag 
CZ, servo volan, z dodatno opremo (srebr 
na barva, radio, alarm, strešno okno s sonč 
nim ventilatorjem, 4 zimske gume) prodam 
tt (068)58-243. 1812
SKALA 55, letnik 1989, prva registracija 
1990, registriran do 12/98,79.000 km, radio, 
ohranjen, prodam, tt (0608)41-522. 1820
ŠKODO 105, letnik 1988, registrirano do 8/ 
98, prodam, tt (068)65-758. 1822
R 4 poceni prodam, tt (0608)70-208. 1846 
126 P, letnik 1990, rdeč, registriran do 10/98, 
prodam za 100.000 SIT. tt (068)78-148. 1847 
POCENI PRODAM izvrstno servisiran ci
troen BX 16 TRS, letnik 1985. tt (068)23- 
647. 1848
GOLF VR 6, letnik 1992, registriran do 3/ 
99, vsa dodatna oprema razen usnja, prodam, 
tt (0609)628-851 ali (068)24-374. 1852
R9EXCLUS1VE, letnik 1988, kovinsko sre
brn, dobro ohranjen, prodam, tt (068)341- 
393, popoldan. 1854
R 9 D, letnik 1991, registriran do 1/99, 
prodam za 620.000 SIT. tt (0608)75-327.

1860
R 4, letnik 1987, prodam, tt (068)53-072.

1861
R 4, letnik 1988, registriran do 3/99, in golf 
B, letnik 1986, dobro ohranjen, prodam, tt 
(068)21-372. 1862
MOPED APN 6, obnovljen, dobro ohranjen, 
prodam. 11(068)81-110. 1870
MAZDO 323 GLX 1600 16 V Sedan, letnik 
12/90, registrirano do 12/98, 134.000 km, 
ugodno prodam, tt (068)312-749 ali 23-586.

1880
UNOTD, letnik 1988, prodam ali zamenjam 
ter več ton kvalitetnega baliranega sena 
prodam, tt (068)25-302. 1888
126 PGL, letnik 1988, registriran do 10. 5, 
1998, dobro ohranjen, prodam, tt (068)25- 
492, Darja. 1901

\ SCOOTER SUZUKI '

TELEVIZOR, barvni, malo rabljen, ugod
no prodam, tt (041)717-159. 1815
NAVADEN HLADILNIK z zamrzovalni
kom ugodnoprodam. tt (068)89-290. 1842

PAJEK SIP 230 prodam, tt (061)778-533.
1814

ENOOSNO prikolico, kiper, kupim, tt 
(068)42-926. 1823
ŽITNI KOMBAJN Fahr M 66, s kabino, 
prodam ali menjam za osebni avto ali trak
tor.® (061)712-078 ali (0609)643-197. 1830
GREBEN za frezo Labin Progres, 14 KM, 
kupim, tt (068)73-514. 1853
KOMBAJN Fahr M 88 S prodam, tt (0608) 
67-060. 1921
TRAKTOR IMT 549, letnik 1988, in nakla
dalko Sip, 15 m3, prodam, tt (068)52-779.

1908
TRAKTOR UNIVERZAL 550 M, letnik 
1986, za 660.000 SIT in pajka na 2 vreteni za 
45.000 SIT prodam, tt (068)89-910. 1856
SAMONAKLADALKO SIP 17 Novi Pionir 
in puhalnik Tajfun na traktorski pogon ugod
no prodam, tt (0608)75-411. 1882
BOČNO KOSILNICO Univerzal GS/20 A 
ugodno prodam, tt (068)83-571. 1863
KOSILNICO BCS127, bencin-petrolej, pu
halnik Tajfun, pogon traktor ali elektromo
tor, in gumi voz, 1.51, prodam. Karel Mirtič, 
Sela 39, Straža. 1913
16- COLSK1 gumi voz in prašiča, težkega 120 
kg, prodam, tt (068)41-074. 1875
TRAKTORSKO ŠKROPILNICO, 200-litr- 
sko, in vino cviček prodam, tt (068)42-818.

1832
PUHALNIK za seno in samonakladalko, 25 
m3, prodam, tt (068)42-355. 1878
MOTOKULTIVATOR Gorenje Muta, 8 
KM, kosa 1 m, prodam. O (068)52-227.

1857

i Cena:
i Akcija: 360.000 SIT
, Pooblaščeni trgovec in serviser 
> AVTOSERVIS MURN 
1 Resslova 4, Novo mesto 

® 068/24-791 
od 8. do 16. ure

KARAVAN FORD ESCORT TDI 1.8, 
letnik 10/94, prevož. 53.000 km, prvi 
lastnik, cena 18.200 DEM, prodam. ® 
(068)23-309.
JUGO 45, letnik 87, reg. 9/98, prevože
nih 70.000 km,in OPEL ASTRO,prevo
ženih 90.000 km, reg. 10/98, prodam. ® 
(068)75-334.
KOMBI transporter, s kasonom, letnik 1993, 
1.9 TD, prodam.® (068)324-267. 1912
126 P, letnik 1987 prodam, tt (068)26-145.

1916
ŠKODO FAVORIT 135 LS, letnik 1990, re
gistrirano do 4/99, redno servisirano, 90.000 
km, prodam, tt (0608)84-048. 1833
GOLF JX D, letnik 1989, registriran do 4/ 
99, lepo ohranjen, prodam, tt (068)51-397.

1905
NISSAN SUNNY 1.4 SLX, letnik 4/91, 
prodam, tt (068)66-110. 1825
R18, letnik 1982, registriran do 8/98, prodam 
za 120.000SIT. 0(068)69-282. 1864
LADO NIVO, letnik 12/92,71.000 km, lepo 
ohranjeno in opremljeno, prodam. S 
(0608)87-708. 1922
Z 128, rdečo, letnik 1989, 78.000 km, regi
strirano do 12/98, ugodno prodam, O (068) 
22-654. 1828
TIPO 1.9TD, letnik 1988, bel, dodatna opre
ma, registriran do 1/99, prodam, tt (068)83- 
725. 1915
OPEL CORSO D, letnik 1990, in štirivrstno 
harmoniko Melodija, malo rabljeno, pro
dam.® (068)21-030. 1900

OPEL ASTRO 1.7 D, letnik 
1992, lepo ohranjeno, prodam. 
Tel. 0609/628-851 ali 068/24- 
374

R 5 F1VE, letnik 1994, 29.000 km, bel, prvi 
lastnik, garažiran, lepo ohranjen, prodam, tt 
(068)24-834. 1859
NISSAN PRIMERA 1.6 SLX, letnik 1993, z 
dodatno opremo, prodam, tt (041)689-455.

1868
JUGO 45, letnik 1989, registriran do 4/99, 
prodam, tt (068)25-662. 1876
GOLF 1.3, letnik 1986, 5V, prodam, tt 
(068)81-148. 1920
FORD ESCORT 1.6 16 V Karavan, letnik 
1994, dobro ohranjen, servisna knjiga, prvi 
lastnik, prodam, tt (068)81-486. 1874
ALFO menjam za zemljo v vrednosti 
1.400,000 SIT. tt (068)73-122. 1907
JUGO 45 KORAL, letnik 1990, registriran 
do 11/98, rdeč, prodam, tt (068)73-458.

1879
HYUNDAILANTRA Karavan, letnik 3/96, 
registriran za celo leto, z vso dodatno opre
mo, bel, prodam, tt (064)734-026. 1865
AX 1.1, letnik 1988, registriran do 4/99, 
prodam, tt (068)25-111. 1909

POHIŠTVO
MALO RABLJEN dvosed, raztegljiv, poce
ni prodam, tt (068)324-532. 1845
MALO RABIJENO spalnico ugodno pro
dam, tt (068)75-287. 1923
DNEVNO SOBO prodam za 60.000 SIT. tt 
(068)28-546, Stane, ali (041)661-222. 1914

POSEST
V SEVNICI ugodno prodamo komunalno 
opremljeno gradbeno parcelo, 1200 m!, z 
lepim razgledom, tt (063)815-237. 1850

•ROLETE ALU IH PVC 
•ŽALUZIJE
•VERTIKALNE ŽALUZIJE 
•PLISEJI 
•ROLOJI 
•TEHDE 
• K0MARNIKI 
•FASADNI PROFILI 
•SESTAVNI IN NADOMESTNI 

DELI ZA ROLETE IN ŽALUZIJE 
•MONTAŽA IN SERVIS

Šenfjernejska cesta 13,
8000 Novo mesto,

tel.: 068/323-673, fax: 068/341-673
PVC

STAVBNO POHIŠTVO
OKNA • VRATA »VSEH OBLIK*

na zalogi v 6 barvnih odtenkih

BIVALNI VIKEND, 5 km od Trebnjega, na 
zelo lepem kraju (jasa), prodam, v najem pa 
dam 3 prostore, 10 x 5 m, za razne dejavno
sti. IT (068)30-194. 1896
V KANIŽARICI pri Črnomlju prodam par
celo. Tt (068)52-288. 1911
VIKEND v Pečicah pri Brežicah, parcela 253 
m2, prodam. TT (063)724-043. 1835
900 M2 gradbene parcele v Žužemberku, z 
lokacijsko dokumentacijo, ter novo strešno 
opeko prodam. O (068)87-437 ali (064)461- 
039, zvečer. 1885

PRODAM
OPAŽ in ladijski pod že za 540 SIT z dosta
vo, smrekov, suh, 7 cm! tt (063)451-082.

811
STROJ za izdelovanje betonskih kvadrov in 
tlakovcev prodam. tt(063)461-212. 1824
KAMIN 7x4 brezplačno oddam, tt (068)22- 
757. 1839
HRASTOVE PLOHE, suhe, 3 in 5 cm, 
prodam, tt (068)325-296. 1872
SKEDENJ, star 100 let, prodam, tt (068)88- 
043. 1881
POHORSKI ŠKRIUAVEC, NARAVEN, 
različnih barv in debelin prodajamo. Nudi
mo polaganje kamna in prevoz. TT in fax: 
(063)754-003 ali (041)621-478. 1891
STENSKI OPAŽ, bruna, ostrešja, late, talni 
pod, rezan les prodajamo. Nudimo prevoz! 
Tt (063)754-003 ali (041)621-478. 1892
POCENI PRODAM keramiko za krušno 
peč. TT (068)28-831, popoldan. 1906 
RDEČE VINO zelo ugodno prodam. IT 
(068)42-864. 1851
LEP KAMEN za škarpo prodam. Dovoz 
možen s tovornjakom. TT (068)78-120. 1910
BELO in rdeče vino, kravo za zakol in plug 
osipalnik prodam. Tt (068)89-380. 1841
HRASTOVE DESKE, smrekove plohe in 
hruškove plohe prodam. TT (068)324-646.

1840
BRAKO PRIKOLICO s predšotorom pro
dam. IT (068)89-207. 1902
CVIČEK in rabljeno strešno opeko Bramac 
prodam. TT (0608)87-611. 1889 ■
KAKOVOSTEN CVIČEK, pleterski okoliš, 
prodam, tt (068)42-135. 1826
VINO šmarnico prodam, tt (068)44-136.

1844
KOMBINIRAN otroški voziček Dino pro
dam za 10.000 SIT. tt (0608)84-266. 1838
VINO šmarnico in žganje prodam, tt 
(068)48-789. 1869

KORUZO V ZRNJU - suho, deske 3 cm 
za opaž, suho mrvo, prodam. ® 
(068)85-880.
AVTOMATIKO SCHMIDT za dvostez- 
no kegljišče z vso opremo, prodam, tt 
(061)785-138.

NOVO TRAČNO ŽAGO, brez motorja, 
premer koles je 50 cm, in enofazno na
mizno žago, premer kolesje 25 cm, pro
dam. Tel. 068/322-654.

RAZNO
SANACIJA DIMNIKOV! Vstavljanje nerja- 
veče cevi v dimnike. TT (068)24-577 ali 
(041)726-589. 1924

SLUŽBO DOBI
NAGROBNE SVEČE nudimo v nadaljnjo 
prodajo pod ugodnimi pogoji. Možna tudi 
redna zaposlitev, tt (0609)622-668. 1372
DODATNI PRIHODEK s polnjenjem ku
vert na vašem domu nudim. Pošljite naslov
ljeno kuverto z znakom za brezplačne infor
macije na naslov: Vanja Zupan, Vreskovo 75 
b,1420Trbovlje. 1818
TRGOVCA zaposlimo za prodajo rezervnih 
delov. Avtocenter Vovk, Trebnje, tt (068)44- 
403. 1829
V DNEVNEM BARU v Litiji takoj zaposli
mo 2 natakarici s prakso. Stanovanje ure
jeno, tt (061)887-368. 1834
ŽIVILSKEGA TEHNIKA in peka z delov
nimi izkušnjami zaposlimo, tt (068)321-213.

1849
PEKA s prakso zaposlimo v Škocjanu, tt 
(068)76-251. 1855
GOSPA srednjih let zaposli žensko za nego 
na domu. tt (068)27-342, popoldan. 1873 
REDNO ZAPOSLI MO ambiciozne, komu
nikativne komercialiste. Delo je terensko, 
zato je zaželjen lasten prevoz! tt (0608)20- 
298. 1883
V GOSTINSKEM LOKAL U zaposlimo de
kle. tt (041)689-427 ali (068)21-279, po
poldan. 1897

MGM, d.o.o.
REDNA ZAPOSLITEV
OD 125.000 - 265.000 SIT! 
Prostih 5 različnih delovnih 
mest.
Prijave na tel. 061/162-13-28 
ali 041/672-889.

Strojnika ali strojnega 
tehnika v prodajalni v 
Novem mestu zaposlimo. 
Prijave na naslov:
LE TEHNIKA, d.o.o., 
Šuceva 27, 4000 Kranj

DOLENJSKI LIST

2 NATAKARICI za delo v okolici Trebit 
ga, z izobrazbo ali brez nje, zaposlimo. 
(041)685-557. 1*
HONORARNO DELO dobi potnik* 
prodajo rolet in žaluzij, tt (061)775-698

DELAVEC dobi delo v avtopralnici-' 
(068)26-145. "*
K SODELOVANJU vabimo vse, ki jih za® 
ma perspektivno in dolgoročno delo in iri 
jo najmanj poklicno izobrazbo, tt (068)341 
410. 1)1
------------------ - - ------

SLUŽBO ISCE
EKONOMSKI TEHNIK išče redno zap^ 
tev v okolici Trebnjega, Sevnice ali NovJ 
mesta. TT (0608)84-413. $

STANOVANJA
V CENTRU Krškega ugodno oddani
dobo desetih let dvosobno stanovanje, 
trebno obnove. TT (0608)32-396. &
V CENTRU Novega mesta prodam dvotfjj
no starejše opremljeno stanovanje " 
(068)25-604. H
V NAJEM ODDAM enosobno pritlii
stanovanje z možnostjo uporabe telefon3' 
obdelave vrta. Zaželjen je posameznik alirt 
brez otrok. TT (061)855-097. »
GARSONJERO v Novem mestu, Ulica SJJ 
ka Gruma 70, oddam. TT (068)75-046. ^ 
GARSONJERO, delno opremljeno, odd^ 
v najem. Predplačilo! TT (068)20-524.
ENOINPOLSOBNO neopremljeno statf 
vanje v Šegovi 16 v Novem mestu oddaf : 
1.6. “tt (068) 83-584. W

ŽENITNE PONUDBI
«nia*ENA BESEDA za spremembo življenja 

veliko, lahko pa vam veliko pomeni. Na va* 
besedo in odločitev pa čaka moški, 60^ 
srednje velik, upokojen, ne pije in ne kač 
Ostalo po dogovoru. Šifa: Korajža veljajj

35-LETNI postaven kmečki fant široke ^ 
in dobrega srca, z mehanizirano kmetjr 
gradi novo hišo samo zate, pridno kiw 
dekle, lahko si samohranilka ali revi 
Spoštoval te bom in imel rad! Šifra: Krfljj

FANT s službo in novo hišo, sam, bi 
spoznal dekle, staro 25 do 35 let, dobro g<* 
podinjo, lahko mamico. Šifra: Tržišče...

ŽIVALI
SPREJEMAMO NAROČILA za bele P' 
ščance, rjave in grahaste jarkice. Metelkj 
Hudo Brezje 16, 0 (0608)89-038. H
BELE PIŠČANCE, kilogramske, rjave
;rahaste (samo jarkice) naročamo. Kuhe 

S- **Šmarje 9, Šentjernej, tt (068)42-524. $
VALILNICA NA SENOVEM obveščaj
njene kupce, da sprejemamo naročila zaj^
vrste enodnevnih in večjih piščancev. -. 
informacije dobile na tt (0608)71-375. ™
Mlade nesnice, jarkice, hisex, rjave, tik p*f' 
nesnostjo, opravljena vsa cepljenja, P!-, 
jamo po ugodni ceni. Naročila sprejemajo' 
dajejo vse informacije: Jože Županj 
Otovec, Črnomelj, tt (068)52-806, Gostij 
Krulc, Mostec, Dobova, tt (0608)67-5»' 
Vera Což, Slepšek 22, Mokronog, tt OT 
49-711. I4*
ČEBELE prodam. Ludvik Markovič, L/I 
turn 82, Dolenjske Toplice, tt (068)65-31'

BELE PIŠČANCE bomo prodajali »• 
sejmišču v Šentjerneju 9. maja. Naroči 
sprejemamo na tt (067)88-058 ali (067)1» 
114. IH
BIKCA, težkega do 130 kg, kupim ? 
(068)25-083. I*1'
BIKCA, starega 10 dni kupim, prodam P1
gumi voz, malo rabljen, tt (068)85-733.

TELICO SIMENTALKO, staro 1 le1® 
prodam. O (068)85-922. I8"
KRAVO SIVKO, brejo 7 mesecev, z druf'4 
teletom, prodam, tt (068)89-327. 
TELIČKO SIVKO, staro 14dni, prodam-J 
(068)75-005. l8^
? PRAŠIČA, težka 80 do 90 kg, krmljen*1 
domačo hrano, prodam. Anton Zupančič. % 
Grčevje 16, Otočec. 1°
ZARADI BOLEZNI prodam 20 driii1' 
čebel s panji ali brez njih. TT (068)68-lj^

2TELIČKA,stara !0dni,kupim. »(068)4', 
045. l8^
BIKCA FRIZIJCA, stara 10 in 14 d1"; 
prodam, tt (068)73-327. I’1
100 čebeljih družin in kosilni greben*1 
Gorenje Muto prodam ali menjam za žganfi 
TT (068)42-527. &'

RADIO MAX
88,90 MHZ
89,70 MHZ
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NOVI PEUGEOT 106
POZOR!

VEČ OPREME 
ZA MANJ DENARJA

PEUGEOT

SERIJSKA OPREMA
— DALJINSKO CENTRALNO ZAKLEPANJE
— EL. POMIK STEKEL SPREDAJ
— TONIRANA STEKLA
— VOZNIKOVA ZRAČNA BLAZINA
— KODIRAN KLJUČ
— OBRATOMER
— DIGITALNA URA
— DEUIVA ZADNJA KLOP + NASLONI ZA GLAVO
— ODBIJAČI V BARVI KAROSERIJE
— TRETJA STOP LUČ
— PREDOPREMA ZA RADIO Z DVEMA ZVOČNIKOMA

ZA NEVERJETNIH 1.426.000,00 SIT
+ NAGRADA
UGODNI KREDITI že od TOM + 2,5%
MOŽEN LEASING ZA PRAVNE OSEBE

Avtohiša DANA d.o.o.
POOBLAŠČENI PRODAJALEC prodajni center vozil PEUGEOT 
IN SERVISER VOZIL PEUGEOT Adamičeva ul. 12, 8000 Novo mesto

tel.: 068 341 400, 24 838, fax: 068 341 600

RADIO
U l\l! V 0 X

107.5 MHz UKV
■Bolna ulica 39,1330 Kočevje. tel./fax: 061 855666

I TELEVIZIJA NOVO MESTO |

IcaVlal
s Trdinovega vrha

na kanalu \mm■m
ZAHVALA

Že cveti zdaj prvo cvetje, 
se oglaša ptičje petje, 
vsa narava se budi, 
le tebe več med nami ni.
V 16. letu življenja nas je nepričakovano zapustil naš dragi sin, bratec in vnuk

SIMON AMBROŽIČ
z Gornje Lokvice 25 pri Metliki

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za nesebično pomoč in 
organizacijo pogreba, za izraze sožalja, darovano cvetje in sveče ter tako številno spremstvo,na 
njegovi zadnji poti. Posebna zahvala učencem in učiteljem OŠ Metlika, mladincem KS Lokvica, 
GD Lokvica, GD Suhor, GD Dragomlja vas, govornikom, župnikom za lepo opravljen obred, 
pevcem, izvajalcu Tišine in zaposlenim v Trikotažni tkanini Beti, Metlika. Vsem še enkrat iskrena 
hvala!

Žalujoči: ate Janez, mama Marija, sestra Helena, stari mami in vsi njegovi

ZAHVALA
Hvala ti za neizmerno ljubezen, 
ki si jo vedno nosil v srcu.
Za iskrenost in zaupanje, 
za toliko energije in moči, 
ki si ju izžareval.
To, kar je v človeku resnično, 
vidi samo tisti, ki ga ljubi.

V cvetu mladosti nas je tragično zapustil ljubljeni sin, brat in vnuk

TONI NEMANIČ
z Gornje Lokvice 29, Metlika

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste Toniju pomagali na kraju nesreče. Prav tako sorodnikom, 
sosedom, vaščanom Lokvice in Trnovca, prijateljem in znancem, ki ste nam kakorkoli pomagali, 
izrazili sožalje, darovali cvetje, sveče, denar in čas ter ga v tako velikem številu pospremili k 
zadnjemu počitku. Posebna hvala organizatorjem pogreba, govornikom, sošolcem in 
razredničarki, mladini, gasilcem, pevcem, zvonarjem, osebju Kirurškega oddelka Novo mesto, 
duhovnikom, kolektivom Komet, KZ, APP, Pletisa in Kambič l.a.. Vsem še enkrat najlepša hvala!

Vsi njegovi

ZAHVALA
Mrtvi niso mrtvi, 
mrtvi živijo v nas 
in bodo ponovno umrli 
z nami in v nas.
(Tone Pavček)

V stotinki sekunde kaotične nepredvidljivosti tega sveta je ugasnilo življenje 
predragega moža in očeta

BORISA MALEŠIČA

Iskrena hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in z nami delite bolečo izgubo.

Vsi njegovi

VI NAM - MI VAM
oglas na kratko s pošto
po tr 068/323-610 ali 041/623-116

odmevno objavo v
DOLENJSKEM LISTU

gotovinska posojila
Muzejska 3 
* 068/321-751

ZASTAVLJALNICA MONETA vam nudi kratkoročna posojila!
Garancija po dogovoru s takojšnjo realizacijo.

Računalniško
IZOBRAŽEVANJE
APR0S, d.o.o., Novo mesto

3-dnevni osnovni in nadaljevalni tečaji WIND0WS, W0RD, EXCEL in 
INTERNET popoldne na Srednji ekonomski šoli Novo mesto.
Prijave in informacije na “ff 068/321-926, g. Zdenko Potočar.

gotovinska posojila 
Kolodvorska 45, Črnomelj 
* 068/53-453, 0609/643-216

ZASTAVLJALNICA vam nudi kratkoročna posojila na osnovi zastave 
čekovnih blanketov, delnic in certifikatov.
REALIZACIJA POSOJILA TAKOJ!

NA NOVI LOKACIJI SE UGODNEJŠI
AKCIJSKI GOTOVINSKI POPUSTI DO 20% 

UGODNI KREDITI OD TOM + 0% DALJE 
PLAČILO NA ČEKE BREZ OBRESTI 

MONTAŽA INSTALACIJ 
BREZPLAČNA DOSTAVA

IILI4 TRGOVSKO IN PROIZVODNO PODJETJE, d.o.o. 
Ljubljanska c. 89, Novo mesto,tel.: 068/324-442

DESET
DOMAČIM

Žreb je za sodelovanje pri oblikovanju lestvice Studia D in Dolenjskega lista dodelil 
nagrado Petru Zupančiču iz Soteske 36 pri Straži. Nagrajencu čestitamo! 
Lestvica, kije na sporedu vsak ponedeljek ob 16.30, je ta teden takšna:

Pesem iz vinograda - Mladi Dolenjci
Zlati dečki - Beneški fantje
Poročni venec - Trio Frančič
Soncu sem zaprla vrata - ansambel Petra Finka
Veseli dolenjski fantje - ansambel Korenine
Srečelov - ansambel Franca Potočarja in Podlipiški fantje
Mini kikelca - TVio Jožeta Škobemeta in Fantje z Brezovske gore
Kje si, očka moj - Bratje Poljanšek
Lojtrnik - ansambel Vrisk
Zaljubljena - ansambel Henček

KUPON ŠT. 18 
Glasujem za: 
Moj naslov:

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

03.0 MHZ
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DiverseyLever
VTJ

DiverseyLever, d.o.o.
Podjetje za trženje, inženiring in proizvodnjo, 
Linhartova 15, 2000 MARIBOR

kot del mednarodne korporacije DiverseyLever, ki je v svetu 
eden vodilnih proizvajalcev čistil za čiščenje v kuhinji, ob
jektno higieno, osebno higieno in nego tekstila, išče zaradi 
povečanega obsega poslovanja

lokalnega distributerja za področje Dolenjske 
za oskrbovanje vrtcev, šol, restavracij itd.

Od kandidata pričakujemo:
— da ima registrirano dejavnost, ki bi nam omogočila sode

lovanje (podjetje ali s.p.)
— da prebiva na območju Dolenjske ali Bele krajine
— da ima potrebne logistične zmogljivosti (majhno skladiš

če in vozilo za prevoz tovora do 300 kg)
—- po možnosti usposobljen za instalacijo različne dozirne 

tehnike za pripravo čistil (najboljše je, da kandidat servi
sira ali prodaja razno gostinsko ali čistilno tehniko, saj bi 
na ta način razširil svoj asortiman).

Ponujamo vam:
— ekskluziviteto za področje Dolenjske in Bele krajine
— proizvode vrhunske kvalitete, ki so v Sloveniji že 

uveljavljeni
— vse potrebno šolanje in pomoč za uspešen zagon 

prodaje.

Kandidati naj svoje ponudbe pošljejo na gornji naslov. Vse 
morebitne dodatne informacije dobite po tel.: 062/312-111 
ali 041 /691-767, g. Borut Pleteršek.

VI uganete 
- mi nagradimo!

Odgovor na dvanajsto na
gradno vprašanje se je pravil
no glasil, da je imel prejšnji 
Dolenjski list zaporedno šte
vilko 17 oz. 2540 (oba odgo
vora smo šteli za pravilna). 
Srečo pri žrebanju za darilni 
bon je imela Vlasta Femc iz 
Muhaberja 68 pri Novem 
mestu.

Med naročniki s plačano 
naročnino za 1. polletje (ali 
celo leto) so bili za junijski 
nagradni izlet izžrebani: Rozi 
Bogdanov iz Šegove ulice 96 
v Novem mestu, Stane Pir
nar iz Škocjana 62 a in Peter 
Plut iz Otovca 15 pri Črnom- 
lju.

Izpolnite pravilno trinajsti 
nagradni kupon in prilep
ljenega na dopisnici pošljite 
na naslov uredništva v Novem 
mestu, Glavni trg 24, p.p. 212, 
in sicer do torka, 12. maja, ko 
bomo spet izžrebali tri izlet
nike in dobitnika

darilnega bona 
Kovinotehne 

za 5.000 tolarjev.

NAGRADNI KUPON št. 13
Vprašanje: Koliko popusta imajo upo
kojenci pn naročnini za Dolenjski lisi?

Odgovor:

Moj naslov:

H

DOLENJSKI LIST



PORTRET TECjA TE(JnA V POSOČJU MESEC DNI PO POTRESU

Franc Svetec
živimo le od “obresti", vse ostale

“Zakaj, dragi ljubitelji vseh 
živih bitij na Zemlji, tako omalo
važujoče govorite in vzdihujete 
ob besedi lovec? Ali moramo po 
vaše izginiti z obličja zemeljske 
oble zaradi vašega spreneveda
nja, nezaupanja ali zgrešenega in 
neizvedljivega hotenja? Ste se že 
kdaj na račun tega, da živali med 
vzrejo, transportom in v klavnici 
trpijo, odpovedali lepo zapečene
mu zrezku ali jajčku na oko?” se 
med drugim v enem od številih 
pisnih prispevkov po slovenskem 
časopisju sprašuje Kostanjevičan 
Franc Svetec, poleg'redne zapo
slitve zavarovalniškega zastopni
ka Zavarovalnice Triglav še lovec 
in ribič, od nedavnega pa tudi 
predsednik Lovske kinološke 
zveze Slovenije.

Franc Svetec je že kot otrok na 
domačem kmečkem dvorišču v 
Leskovcu pri Krškem spoznaval 
živali in se zaljubil v konje. Tako 
še danes skoraj ni kasaške dirke, 
da ga ne bi bilo zraven, sicer pa 
je s hladnokrvnimi konji dirkal že 
njegov oče. Franc je danes član 
konjeniškega kluba Posavje Kr
ško, kjer pomaga pri organizaciji 
dirk. Sicer pa se še bolj posveča 
ribolovu, lovstvu in kinologiji.

“Zavedam se, da v naši lovski 
organizaciji še zdaleč ni vse tako, 
kot bi moralo biti, in so med 23 
tisoč člani tudi takšni, ki kvarijo 
ugled lovstva. Vendar ni prav, da 
so različna protilovska društva 
med ljudmi ustvarila splošno 
mnenje, da lovci ubijemo vse, kar 
priteče mimo. Med 156 vrstami 
lovne divjadi slovenski lovci lovi
mo le okoli 10 vrst, toliko da se 
matična jata ohranja, tako da

vrste pa ščitimo in varujemo," 
pravi Franc.

In podatek, da so lovci lani 
odstrelili približno 39 tisoč kosov 
srnjadi, je ob dejstvu, da je kljub 
temu dnevno povoženih kakšnih 
10 srn, dovolj zgovoren. Takšno 
materialno škodo lahko namreč 
lovci vsaj delno uravnavajo s ka
kovostnim odstrelom. Zakaj bi 
uravnavanje prepustili na primer 
risu? Nenazadnje je pomembno 
tudi to, da je v Sloveniji kar 12 
odstotkov ljudi lačnih.

“Nekateri nam očitajo zastre- 
litve, a tudi najboljšemu zdravni
ku se ne posreči prav vsaka ope
racija. Prav zato je pomemben 
lovski peš, ki pomaga pri hu
manem in pravičnejšem lovu, ” 
pravi Svetec, ki je tudi medna
rodni kinološki sodnik za 3 pa
semske skupine lovskih psov, 
podpredsednik Lovsko-kinolo- 
škega društva Posavje v Krškem 
in predavatelj za lovske priprav
nike v Lovski zvezi Posavje Krško. 
Prav zaradi še strokovnejšega 
dela z lovskimi psi so lovski ki
nologi pred kratkim ustanovili 
Lovsko kinološko zvezo Slov
enije, ki deluje pod okriljem 
Kinološke zveze in se povezuje 
tudi v mednarodno organizacijo 
FCI.

Ob vsesplošnem kritiziranju 
dvoličnežev, ki ne upoštevajo ar
gumentov in jim je razumljivo na 
primer ubijanje domačih živali za 
prehrano, zastrupljanje podgan 
ali smrtni zamah proti komarju, 
ki sede na njihov nos, ali tistih, ki 
na primer vidijo kormorane, rib 
pa ne in podobno, Franc Svetec 
ne more ostati tiho. Ne le zato, ker 
je znano, da je bil človek najprej 
lovec, da je sploh preživel, potem 
šele zidar, filozof in še kaj druge
ga, pač pa tudi zato, ker se zave
da, da je človek slab gospodar 
narave. In tako se dogaja, da tudi 
nekatere živali izumirajo, a ne po 
krivdi lovcev. Franc k ohranjanju 
narave prispeva tudi na prepro
stejši, a mnogim tuj način, na 
primer s pobiranjem odpadkov, ki 
so jih naši gozdovi, travniki, reke 
polni, zaradi česar je že poslušal 
očitke, da je komunalec. A svoje 
videnje ohranjanja narave je pri 
sebi razčistil. Vesel bi bil, ko bi ga 
z dejanji tudi drugi.

TANJA GAZVODA

Bovški travniki valovali kot moij
Slab mesec dni po potresu Slovenija pozablja na bovške nesrečnike, ki se znajo pošaliti tudi na svoj račun - Zabojnišk! 
__________ naselje kot koncentracijsko taborišče - Miza je skakala in voda v banji je valovala kot na Havajih

Kaj se je na velikonočno nede
ljo dogajalo v Posočju, vedo le ti
sti, ki so potres občutili na svoji 
koži. Časopisne slike in televizij
ski posnetki sicer veliko govorijo, 
a malo povedo. Ko obiščeš nesreč
ne kraje in sedeš za mizo s tam
kajšnjimi ljudmi, se ti začne svi
tati, a nikoli ne boš do konca do
jel, kaj se je tem ljudem zgodilo. 
Ko se pripelješ v Bovec, se ti za
zdi, da je še vedno vse tako kot 
pred dobrim mesecem. Hiše še 
vedno stojijo, res so malo razpo
kane in brez dimnika, a na videz 
jim nič ne manjka. Strese te šele 
pogled na rd$čo piko na zidu, 
pomeni namreč izselitev in najver
jetneje rušenje. Za drobno razpo
ko v zidu se skriva družinska 
tragedija.

Težko bi pokazali kaj, česar 
časopisi in televizija prve dni po 
potresu niso že pokazali. Kar tek
movali so, kdo bo dregnil globlje 
v nesrečo ljudi. Žal je človek prve 
dni po potresu dobil vtis, da je bolj 
pomembnejše vprašanje, zakaj so 
italijanska občila prej objavila 
novico o potresu kot naša, kot 
kako ublažiti nesrečo ljudi gornje 
Soške doline. A fotografije poru-

PREDAVANJE 
O HIMALAJI

STRAŽA - V soboto, 9. maja, ob 
19. uri bo v kulturnem domu v Straži 
predavanje o odpravi “Pumori - 
Nuptse 97” v Himalaji. Vstopnine 
ni, prostovoljne prispevke pa bodo 
nakazali družini izginulega člana 
odprave Janeza Jegliča.

DOLENJSKI LIST

Halo, tukaj je bralec Dolenjca!
Rom Horvatič z Rupečvrha se boji, da mu bo občina vzela hišo in zemljo - Cesta Metlika- 

Novo mesto pri Trnovcu brez zaključnega asfalta - Elmat postavil ograjo na cesto

S 1. majem je stopil v veljavo 
novi zakon o varnosti cestnega 
prometa, ki uvaja strožja pravila. O 
novostih smo pisali tudi v Dolen
jskem listu, med drugim tudi to, da 
bo kontrolni zdravstveni pregled 
za podaljšanje vozniškega dovo
ljenja potreben po 80. letu starosti. 
Polde iz Semiča je ta podatek pre
veril, vendar so mu v upravni eno
ti povedali drugače. Sprašuje se, 
kaj je res. V novomeški upravni 
enoti so nam na oddelku za podalj
ševanje vozniških dovoljenj poved
ali, da bodo tudi po novem morali 
za podaljšanje vozniškega dovo
ljenja prinesti zdravstvena spriče
vala vsi tisti, ki so ga že kdaj prines
li, in to neglede na to, če so mlajši 
od 80 let. Vsi ostali pa bodo mora
li za podaljšanje vozniškega dovo
ljenja na kontrolni zdravstveni pre
gled po 80. letu starosti.

Ignac Hrovatič z Ruperčvrha je 
potožil, da mu hočeta novomeška

Halo, tukaj

Novinarji Dolenjskega lista 
si želimo še več sodelovanja z 
bralci. Vemo, da je težko pi
sati, zato pa je lažje telefonira
ti. Če vas kaj žuli, če bi radi kaj
spremenili, morda koga po
hvalili, ali pa le opozorili na 
zanimiv dogodek iz domačih 
krajev - pokličite nas! Prisluh
nili vam bomo, zapisali, mor
da dali kakšen nasvet in po 
možnosti poiskali odgovor na 
vaše vprašanje. Na telefonski 
številki (068)323-606 vas 
čakamo vsak četrtek med 20. 
in 21. uro. Dežurni novinar 
vam bo pozorno prisluhnil.

občina in tamkajšnja krajevna 
skupnost vzeti zemljo in njegovo 
hišo in jo dati drugim Romom. 
“Hišo sva naredila skupaj z oče
tom, tudi zemlja je moja. Mi dela
mo po zakonu,” je povedal Ignac, 
ki je že upokojen, 32 let pa je delal 
v IMV-ju. “Občina hoče, da bi se 
Romi med sabo tepli, jaz hočem pa 
le mir,” je zaključil Hrovatič. Miro 
Rifelj, ki je na novomeški občini 
poverjen za gradnjo romskih na
selij, je pojasnil, da občina Hrova
tiču ne namerava ničesar vzeti. Res 
pa je, da na občini pripravljajo ure
ditveni načrt za romsko naselje na 
Ruperčvrhu, kjer bi radi naredili 
tudi cesto, za to pa potrebujejo 
geodetski posnetek, in prav sled
njega se je Hrovatič najbrž zbal in 
zato geodetom tudi prepovedal 
merjenje, čeprav so mu že prej 
razložili, da zaradi meritve njego
va zemlja ni ogrožena. TUdi bližnje 
njive, ki jo je imel dolga leta v na
jemu od Kmetijske zadruge Krka, 
mu občina ne bo vzela, v denacio
nalizacijskem postopku jo je dobil 
nazaj graščak Anatol Fabjančič.

Na klic Janeza iz Šmarjete v 
prejšnji številki “Dolenjca”, ki seje 
zgražal nad Šmarjeto kot občino, 
seje oglasil predsednik tamkajšnje 
krajevne skupnosti Janez Kirnu 
“Krajevni politični veljaki si ne 
prizadevajo za občino zaradi svojih 
koristi, ampak zaradi krajanov, ki 
so jih volili, in da bi Šmarjeta do
segla razvoj, kiji pripada. Na žalost 
gospod Janez nima toliko poguma, 
da bi se predstavil s celim imenom, 
če že kritizira politične veljake,” je 
povedal Kermc.

Bralec iz Metlike je opozoril, da 
so na cesti Metlika - Novo mesto 
pri naselju Trnovec in Bučka delav
ci odstranili stari in poškodovani 
asfalt, potem na novo poasfaltirali, 
vendar končnega sloja asfalta še po

enem mesecu niso dali, zato je med 
starim in novim asfaltom 5 cm raz
like, ki je lahko tudi nevarna; ne
dolgo tega se je v neposredni 
bližini zgodila huda prometna 
nesreča. Postavili pa so le znak za 
omejitev hitrosti. Metličana je ob 
prebiranju notičke, kjer je bil za 
urejanje okolja v Metliki pohvaljen 
inž. Hladnik, zanimalo, koliko de
narja dobi za to in zakaj so urejeni 
le nekateri predeli Metlike. Za ce
sto 15. brigade je dejal, da se ureja 
le enkrat letno. Direktor metliške 
Komunale Jože Mihelčič je pove
dal, da Komunala vsako leto skle
ne z občino pogodbo o urejanju 
mestnih parkov in zelenic, zanje pa 
pogodbeno dela tudi inž. Hladnik. 
“To počne z veseljem in z veliko 
prizadevnostjo in ni bistveno, ko
liko za to dobi, prav gotovo pa dobi 
malo, zato bi morali biti veseli, da 
hoče sploh to delati, saj se povsod 
tam, kjer on ureja okolico, pozna 
njegova strokovna roka,” je rekel 
Mihelčič. Komunala ureja tudi 
Cesto 15. brigade, čeprav je to 
metliška obvoznica in ne sodi med 
parke in zelenice, povrhu vsega je 
lastnik zemljišča Cestno podjetje, 
in če jo urejajo, jo urejajo zastonj. 
Kljub tefiiu so letos ob njej posadili 
kar 100 lip.

Poklical nas je še bralec iz Šmi
hela, ki je dejal, da ga v Bršljinu, 
točneje v Žlebeju, moti vse kaj 
drugega kot ena žoga. Podjetje El
mat si je namreč ogradilo svoje 
poslovne prostore in skladišča in 
postavilo ograjo na cesto, z druge 
strani pa so garaže do ceste, ubogi 
pešec se nima kam umakniti. Po
hvalil pa je novomeško Komunalo, 
ki je za vse tiste, ki sami pripeljejo 
odpadke na deponijo v Leskovcu, 
lepo uredila prostor in postavila tudi 
več vrst kontejnerjev. Smihelčan je 
pohvalil tudi to rubriko. J. D.

šenih sten in razmetanega in raz
bitega pohištva so kmalu izginile 
z naslovnih strani dnevnega časo
pisja, poročila iz Posočja niso bila 
več udarna vest televizijskih in 
radijskih dnevnikov. Ljudi danes 
zanimajo drugi dogodki, druge 
katastrofe. Potres v Posočju je 
pozabljen, a ne med ljudmi, ki tam 
živijo. Njim bo močno spremenil 
življenje naslednjih let.

Tistih nekaj sekund, ko je prvič 
in najhuje zatreslo, je vsak doživel 
po svoje, še bolj po svoje pa ljud
je opisujejo svoje doživetje potre
sa. Erik, lastnik priljubljenega 
Pinkija, gostilne na vstopu v apart
majsko naselje Kaninska vas, 
zbirališča bovške mladine, je bil 
ob potresu v banji. “Začelo je 
ropotati in naredili so se valovi 
kot na Havajih. Ob spoznanju, da 
me je med kopanjem presenetil

potres, me je spreletela slika iz 
vseh filmov o katastrofah: gole 
ženske z brisačami, ovitimi okoli 
telesa, in milnico na ramenih 
panično zapuščajo rušeče se nebo
tičnike. Nisem pristal na ta ste
reotip in ostal sem v banji,” raz
laga gostom, ko nanese beseda na 
potres.

A Eriku le ni vse tako smešno, 
kot želi pokazati svoje doživljanje 
potresa. Pred leti sta z ženo kupi
la staro hišo in jo skrbno obnovi
la, da je zgledala kot v svojih mlaj-

SREČANJE
FRAJTONARJEV
METLIKA - V okviru Vin

ske vigredi, ki bo od 22. do 
24. maja v Metliki, bo 24. 
maja tradicionalno srečanje 
harmonikarjev frajtonarjev. 
Vse informacije in prijave pri 
Ediju Maceletu na tel. (068) 
58-269.

MORISOVKE PRVAKINJE
KOČEVSKA REKA - V soboto 

je bilo na Ptuju državno prvenstvo 
v streljanju za pionirje in mlajše 
mladince. Udeležili so se ga tudi 
strelci Morisa iz Kočevske Reke, ki 
so pred tem na regijskem prvenstvu 
v Ljubljani izpolnili normo. Alenka 
Muhvič, Andreja Kep in Simona 
Konečnik so med mladinkami zase
dle 1. mesto, med posameznicami 
pa je Janja Šabič osvojila bronasto 
kolajno. (M. G.)

ZAČETNI JAMARSKI 
TEČAJ

NOVO MESTO - Jamarski klub 
Novo mesto v petek, 8. maja, ob 20. 
uri v klubskih prostorih v Gasilnem 
domu v Ločni organizira začetni 
jamarski tečaj. Tečaj je brezplačen.

KAPELICA - Potres ni prizanesel 
niti kapelici na koncu Bovca ob 
cesti proti Trenti.

“ZAPOJMO,
ZAIGRAJMO,
ZAPLEŠIMO”

ČRNOMELJ - V sredo in 
četrtek, 13. in 14. maja, bo od 
10.30 do 13. ure v črnomalj
skem kulturnem domu 8. re
publiška glasbena revija z na
slovom “Zapojmo, zaigrajmo, 
zaplešimo”. Nastopali bodo 
gojenci zavodov in šol s prila
gojenim programom iz vse Slo
venije. Prvi dan se bo pred
stavilo 18 skupin, naslednji dan 
pa še 17. Na otvoritvi priredit
ve bo govoril minister za kul
turo Jožef Školč, drugi dan pa 
črnomaljski župan Andrej Fab
jan. Organizatorji prireditve so 
Društvo defektologov RS, So- 
žitje-zveza društev za pomoč 
duševno prizadetim Slovenije 
in osnovna šola Milke Šobar- 
Nataše iz Črnomlja.

ših dnevih. Veliko truda, denarja 
in ljubezni do starih časov sta 
vložila vanjo, da sta se lahko pred 
kratkim vselila. Zdaj je na hišnem 
zidu rdeča packa in začasno sta se 
preselila v enega izmed apartma
jev v Kaninski vasi. Marsikdo se 
pošali, da imata srečo, saj imata 
tako bližje do službe. Ko nanese 
beseda na hišo, se Erik zresni. 
Podrl jo bo in zgradil nekaj žele- 
zobetonskega, kar bo preživelo 
vsak potres. Njemu to ne bo tež
ko. Gostilna je vedno polna in 
dobro nese, z denarjem pa se da 
narediti marsikaj.

“Ravno smo sedli smo za mizo 
v kuhinji, ko je začelo grmeti. 
Mizo je dvignilo skoraj pol metra 
visoko in pometalo na tla vse, kar 
je bilo na njej. Leta 1976 so bili 
sunki vodoravni in tistega občutka 
ne bom nikoli pozabil. Tokrat je 
treslo gor in dol, zato še dolgo 
nisem verjel, da je bil tudi to po
tres,” nam je hitel pripovedovati 
sogovornik ob kavici v hotelu Alp.

Na poseben način sta potres 
doživela nemška turista, ki sta se 
tisti trenutek peljala z gondolo 
mimo B-postaje kaninske žičnice,

\ ^ |p
BOVEC PODPRETI ALI PODRETI - Takole zgleda ulica na obrobju 
najbolj prizadetega dela Bovca. Hiš, ki so jih takole podprli, najbrž ne bo 
treba rušiti, a lahko se zgodi, da bo njihova prenova zelo draga. Bovčane 
je udarilo dvakrat; najprej potres, zdaj pa še odpovedi gostov, ki so namera
vali letošnje počitnice preživeti v dolini smaragdne reke. Ti kraji neposred
no ali posredno živijo pretežno od turizma, saj industrije tukaj tako rekoč 
ni. Del ljudi se vozi na delo v Tolmin ali celo v Italijo. Obširno poročanje 
javnih občil o potresu je marsikomu zganilo srce, a je po drugi strani od
gnalo turiste in z njimi posel, ki prinaša zaslužek in bi pomagal obnoviti 
porušeno. (Foto: I. V.)

& ARS RAMOVŠ (06l) 125 3366
Visoko umetnost boste našli tudi 

v Metropolitanki, Veroni ali Salzburgu 
in glamur tudi v Parizu ali na Dunaju... 

Z manj miljami pa je bolj prijazno...
V Brežicah bo lepše.

mobitel

od koder se vidi bovška dolina Bj 
na dlani. Grmenja zemlje žara* 
ropota žičnice nista slišala, stap 
videla travnike v dolini, ki so vi 
valovali kot morje.

Nič kaj lepih besed nimajo ta® 
kajšnji ljudje za državno oblas1 
Zamerijo ji predvsem bivalne® 
bojnike v tako imenovani KoroS 
vasi. Nočejo vanje. Raje se stisk*' 
jo pri sorodnikih in znancih. Kn 
koncentracijsko taborišče zgle“L 
sredi deževnega dne vas, ki naj 'z 
bila po mnenju njenih graditelj® 
vrhunec človekoljubne pom<>‘: 
nesrečnim brezdomcem, ffl® 
domačini pa velja prepričanje^ 
je z njim le nekdo mastno zaslug 
kot pri poslih z orožjem. Bolje' 
bilo, če bi ta denar ponudili la5* 
nikom praznih apartmajev, tak 
da bi brezdomci prišli do bo 
človeškega začasnega bivališč* 
Zavedajo se, da bo sedaj pom® 
prihajala počasi in po kapljicah* 
da se bo precej denarja spotoi" 
izgubilo. Kot vedno si bodo ntf 
rali pomagati predvsem sami in1 
vedo, saj velikonočni potres zanj 
ni bil prvi.

IGOR VIDMA'

po ofs noret Al
DOLENJSKI LIST!

Po živahnejših prvomajskih 
praznikih tudi diskoteke potre
bujejo kak trenutek, da zaja
mejo sapo, kar pa še ne pome
ni, da ta vikend ne bo spet 
živahno. V klubu Termopolis 
na Čatežu bo že v četrtek od 
18. do 21. ure ob pomoči D-f 
Matjaža z matinejo osnovnih 
šol poskrbljeno za najmlajše, 
sledil pa bo evergeen party. V 
petek bo disco večer, v soboto 
pa bo nastopil imitator in hu
morist Tomislav Žižič - Vimen- 
ka. Med odmori bo za glasbi 
skrbel D.J. Tej. V Krškem v 
diskoteki Pacific bo v petek 
jagermeister party, sobota pa 
je rezervirana za disco večer, 
seveda obakrat brez vstopnine. 
Akord v Ivančni Gorici bo p° 
petkovem disko žuru v soboto 
obiskal Janez Zmazek Žan, ki 
bo nastopal od 22. ure dalje, za 
prihodnji teden pa se obeta 
obisk Drinkersov. Diskoteka 
Ghetto v Metliki tokrat ne bo 
imela posebnih glasbenih gO' 
stov, v petek in soboto pa vab
ljeni vsi, ki si želite nore zabave 
po “sindikalnih” cenah. Brez 
četrtkovih evergreenov v di
skoteki Club Otočec ne bi šlo, 
v petek pa bo večer~hitov i® 
žrebanje kolesa. Žrebali bodo 
kupone piva Union in radlerja, 
izžrebanec pa mora biti priso
ten, če se hoče odpeljati s kole
som. V soboto na Otočcu ob
ljubljajo zabavo do jutranjih U*

družbi D.J. Jay Deeya.
Trebnjem v diskoteki Africa bo 
v petek disco žur, v soboto pa 
trendovski večer. _

______ '>

Vsah teden ena
Iz zbirke anekdot 
Slavka Klančičarjd

Kdo je prase
Po prihodu v Milano je skif 

pina izletnikov imela v nek1 
restavraciji večerjo. Seveda s° 
jim postregli s špageti, katere 
so vsi zalili z močnim črnim W' 
no/n. Nekateri kar malo pre• 
več. Prenočišče so imeli v sta
rem hotelu v središču mesta- 
Vsi so dobili sobe v istem nad
stropju. V njih pa je bil kar oj 
postelji umivalnik, v nekateri'1 
tudi takrat še malo znani bide-

Še predno so zaspali, je 
nekomu, kije preveč pogledal 
v kozarec, postalo slabo. Tekaj 
je po hodniku, panično odpi
ral vrata in iskal stranišče. E»a 
mu je še uspelo, nakar ga je 
premagalo: kar s praga so bru
hnili iz njega špageti. .

“Ti, prase ti!" se je razhudil 
nanj prenočevalec.

Oni pa mu je zabrusil nazaj-
“Pravo prase si ti, ker spit r 

sekretu!"
V naglici je namreč bide za

menjal za straniščno školjko-


