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Dan s kulturo v
N a slovesnosti ob kulturnem prazniku v Brežicah
podeljenih pet priznanj in pet odličij
B R E ŽIC E - Slavnostne prire
ditve ob slovenskem kulturnem
prazniku so vrstile konec prejšnje
ga in v začetku tega tedna po
mnogih večjih in manjših krajih
našega območja. Prizadevni do
mači kulturniki in organizatorji so
tako izkazali pozornost državne
mu prazniku in hkrati potrdili, da
je kulturno dogajanje v mnogih
okoljih živo in ustvarjalno. Osred
nja slovesnost v brežiški občini je
bila že v nedeljo, 6. februarja, v
Prosvetnem domu, kjer so ob tej
priložnosti podelili priznanja in
odličja občinske zveze kulturnih
organizacij.
Po tehtnem slavnostnem nago
voru državnega podsekretarja v
ministrstvu za kulturo Cirila Ba
škoviča, ki je opozoril na širši po
men kulture za dobre in bogate
odnose med ljudmi, je vodja ob
močne izpostave sklada za lju 
biteljske kulturne dejavnosti Si
mona Rožman Strnad podelila
priznanja Z K D Brežice Lučki
Černelič, M artinu Šekoranji, M ir
ko Bogoviču, Franciju Krošlju in
O lgi Kolan. Bronasto odličje je
prejel Stane Fux, srebrna odličja
Breda Berlan, Društvo likovnikov
Brežice in Ivanka Zupančič, zla
to odličje pa Božena Zorko za živ
ljenjski prispevek k razvoju lju 
biteljske kulture.
Za kulturno in glasbeno doži
vetje na več kot dveurni prireditvi,
ki jo je povezovala Tfea Ferlan, sta
poskrbela gledališki igralec Jožef
Ropoša, ki je odigral monološko
Srečanje s Prešernom, ustvarjeno
po dramskem besedilu dr. Matja
ža Kmecla, in vokalno-instrumentalna skupina Prifarski muzikant
je, ki je odigrala venec ljudskih in
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•Agonija pivovarne
Gusar?

umetnih melodij ter tako opozo
rila na našo bogato, a žal premnogokrat v kot odrinjeno glasbeno
dediščino.
M iM
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• Višja šola za

poslovne sekretarje
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• Bistra, iz globin v

naš kozarec

ŽELEZNICA
POSODOBILA BLAGAJNE
LJU BLJAN A - Slovenske
železnice so enajst železni
ških postaj opremile z najso
dobnejšim sistemom za elek
tronsko prodajo vozovnic.
Posodobili so postaje: Ljub
ljana, M aribor, Celje, Jese
nice, Kranj, Zidani Most, TLbovlje in Sevnica ter z novi
mi terminali opremili posta
je v L itiji, Zagorju in Krškem.
Po novem bodo blagajniki
h itre je izd a ja li vozovnice,
manj pa bo tu d i napak pri
izračunavanju. Prav tako ne
bo več ročnega izpolnjevanja
mednarodnih vozovnic. SŽ
načrtujejo tudi nakup ročnih
računalniških terminalov za
manjše postaje in za sprevod
nike na najbolj zasedenih re
lacijah.

VALENTINOVA
USTVARJALNICA
Č R N O M E LJ - V črnomaljski
knjižnici vabijo vse, ki so zaljub
ljeni in ne morejo jesti, spati, mis
liti..., da pridejo na Valentinovo
ustvarjalnico, ki bo v knjižnici v
soboto, 12. februarja, ob 16. uri.
Cena ustvarjalnice, na kateri bodo
izdelovali ogrlice s srčki, bo 200
tolarjev.
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•Otroška nagajivost
se sprevrača v
nasilje
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OBET POMLADI - Tako nenadno, kot seje zima začela, se tudi končuje. Dolgotrajen mraz je na hitro popustil in
močna odjuga je te skoraj povsem pobrala sneg. Zadnjo sončno nedeljo zgodaj popoldne je bilo v Novem mestu
kar pomladanskih 19° C. Res lep obet pomladi. Seveda je tako lepo in prijazno vreme po dolgi in mrzli zimi ljudi
zvabilo v naravo kot dekle in fanta na fotografiji v Ragovem logu. (Foto: A. B.)

Združena lista ponuja tretjo pot
Na javni tribuni v Novem mestu je o tretji poti, novem upanju za Slovenjo, govoril
predsednik ZLSD Borut Pahor - Tržno gospodarstvo da, tržna družba ne
NOVO MESTO - V okviru obiska v Novem mestu je predsednik
Združene liste socialnih demokratov Slovence Borut Pahor prejšnji
četrtek sodeloval na javni trib u n i “ TVetja pot - zavezništvo za novo Slo
venijo” . V polni dvorani Zavarovalnice T ilia je govoril o pogledih te po
anketah tretje politične sile v Slovenji o nadaljnjem razvoju Slovenje.
mnenju spogleduje s predmoderBeseda je tekla o izčrpanosti
no politično in duhovno tradicijo,
sedanje političnevv prakse, o dru
utemeljeno na politični in ideogih možnostih, predvsem o tako
imenovani tretji poti in o Združe
ni listi kot tisti, ki naj bi s primer
nimi zavezniki Slovenijo popelja
la po tej poti sprememb in razvo
ja brez velikih pretresov. Tretja
pot, ki je po Pahorjevih besedah
novo upanje za Slovenijo, je po
vezovalno in strpno politično ob
našanje, ki spodbuja vlaganje
družbe v znanje in ustvarjalnost in
si prizadeva za socialno državo v
višjem pomenu besede.
Pahor in v vodstvu ZLSD so
prepričani, daje sedanja politična
praksa izčrpala in da prevladujoči
liberalni koncept ni več sposoben
organizirati novega razvojnega
zagona, politično obnašanje pa vse
bolj omejuje na golo obrambo ob
lasti za vsako ceno. “ Nadaljevanje
take politike ne obeta prijazne pri
hodnosti,” je prepričan Pahor.
Druga možnost je konservativ
ni koncept, tako imenovana des
Borut Pahor
na sredina, ki se po Pahorjevem

Za odpoklic poklicnih članov
Sveta delavcev v Revozu
ZLATO ODLIČJE - Dobitnica najvišjega priznanja ZKD Brežice - zlate
ga odličja je letos Božena Zorko (na sliki levo) dolgoletna tajnica brežiške
kulturne skupnosti in zveze kulturnih društev.

O B U S T A N A V L J A N J U K M E T IJS K O G O Z D A R S K E Z B O R N IC E
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Kočevskem

Na Kočevskem, kjer so ljudje Se nedolgo tega skoraj pol sto
letja živeli obremenjeni z zaprtostjo približno tretjine območja
kočevske občine kot posledico “ višjih državnih interesov", k i
jih je nad kočevskim prostorom uveljavljala država, so ljudje
razočarani nad početjem sedanje države. Pričakovali so, da jim
bo pomagala prebroditi razvojno zaostalost, zgodilo pa se je
ravno obratno: vzpostavitev državnega lastništva nad gozdovi
in kmetijskimi zemljišči na območju, kjer je bolj kot kjerkoli
drugod v Sloveniji v preteklosti narekovala razvoj politika, je
postala za Kočevsko nova ovira v razvoju. Celi kopici še starih
se tako pridružujejo nove ovire, ena zadnjih takšnih pa je pove
zana tudi z ustanavljanjem Kmetijsko-gozdarske zbornice.
Na papirju je sicer vse lepo in prav, saj je uzakonjenih 13
območnih enot, med katerimije predvidena tudi območna enota
s sedežem v Kočevju. Vendar to nekaterim p ri nas ni po volji.
Svoja prizadevanja za spremembno zakona in nadomestitev 13ih s samo 8-imi območnimi enotami utemeljujejo s tem, da na
območjih, kot je Kočevska, n i kmetijske dejavnosti. Kočevski
kmetje, ki se sicer soočajo s problemom, da jih je malo, a raz
polagajo z velikimi površinami, so zato ogorčeni. Priznavajo,
da so mladi tako po letih kot tradiciji kmetovanja, ne morejo
pa se s trin ja ti, da jih preprosto ni. Zato se upravičeno
sprašujejo, kdo so tisti, ki pravijo, da jih ni!
M. LESKOVŠEK-SVETE

Zahtevo je vložil sindikat SKEI zaradi samovoljnega delovanja
in razprtij - Zoper enega pripravljajo tudi kazensko ovadbo
N O V O M E S TO - V čeraj je
sindikat SKEI v Revozu vo liln i
komisiji v tej firm i vložil zahtevo
za odpoklic poklicnih članov Sve
ta delavcev v Revozu. V 15-članskem Svetu delavcev Revoza trije
člani svojo funkcijo opravljajo po
klicno, to so Srečko Žurga, pred
sednik sveta, Janez Jakša, pod
predsednik, in~Slavko Pungeršič,
Član sveta.
Sindikat SKEI v Revozu je za
htevek za o d p o k lic v lo ž il kot
predlagatelj liste za člane Sveta
delavcev, na kateri so b ili ti člani
jeseni 1997 izvoljeni. Po dolgotraj
nih razprtijah v Svetu delavcev in
po oceni, da gre za samovoljno
delovanje profesionalnih članov
tega organa, ki zaradi tega ne
opravlja uspešno vezi med upra
vo in zaposlenimi, slabšajo pa se
tu d i m edsebojni odnosi, se je
SKEI odločil za ta korak. Poleg
tega proti enemu od poklicnih čla
nov Sveta delavcev na podlagi

U l VREM E
Ob koncu tedna bo veči
noma suho in hladneje.

verodostojnih dokumentov p ri
pravljajo tudi ovadbo zaradi suma
kaznivih dejanj prekoračitve po
oblastil odgovorne osebe, nevest
nega poslovanja in osebnega
okoriščanja, ki naj bi jih storil kot
predsednik sin d ika ta S K E I v
Revozu.
Na podlagi te zahteve bo mo
rala volilna komisija v Revozu raz
pisati volitve za odpoklic, do ka
terega bo prišlo, če se bo več kot
polovica zaposlenih izrekla za to.
Poleg tega odbor za odpoklic, ki
a sestavljajo člani sindikatov
K EI in KNS v Revozu ter nečlani
sindikata, med zaposlenimi zbira
tudi podpise za odpoklic teh treh
poklicnih članov Sveta delavcev.
A. B.

loški razklanosti v slovenskem
političnem življenju.
Pahor je prepričan, da je naj
boljša možnost za Slovenijo tret
ja pot - zavezništvo za novo Slove
nijo. 'Ib tretjo pot tlakujejo z mo
dernim programom, katerega te
melj je vlaganje v znanje in ust
varjalnost, ter s povezovalnim in
strpnim političnim obnašanjem.
“ Gre nam za pozitivno alternati
vo, s partnerji želimo vzpostaviti
pozitivno zavezništvo, ki bo kori
stilo Sloveniji. Nismo se priprav
ljeni z nekom povezati zgolj zato,
da na naslednjih volitvah ne zma
ga desna sredina, in ne zato, da
zmagamo na volitvah in potem
čim dlje ohranjamo svojo oblast,
ampak mora imeti to zavezništvo
rep in glavo, svoj globlji smisel:
trezno, preudarno, pametno vodi
ti našo državo, tako da bodo od
zgodbe o uspehu imeli korist vsi,
ne pa samo nekateri, narediti iz
Slovenije res pravo socialno drža
vo. Gre za uspešno uveljavljanje
temeljnih civilizacijskih vrednot
demokracije, svobode in človekovjh pravic, solidarnosti, družbene
pravičnosti in enakih možnosti.
Tržno gospodarstvo da, tržna
družba n e !’
N jih o v program predvideva
zmanjšanje stroškov države: ma
njšo in uspešnejšo birokracijo, ki
mora biti lojalna do države, ne pa
do te ali one stranki oziroma ko
alicije; tako privarčevana sredstva
bi namenili za razvoj znanosti in
tehnologije. Obljubljajo tudi ena
ke možnosti dostopa do znanja,
zdravstvenega varstva in ne na
zadnje stanovanja.
“ Prihodndost se je že začela, mi
ponujamo neko alternativo zno
traj nje,” pravi Pahor, ki ne skri
va ambicije, da bi Združena lista
sčasoma postala najpomembnejša
politična sila v Soveniji.
A. BARTELJ

•Le predi dekle,
predi, prav tanko nit
naredi...
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•Lobiranje ni pitje
kavice ali cvička
UZAKONITEV
POKRAJINE POSAVJE
SEVNICA - Pretekli četrtek so
na strokovni skupini Posavja za
izgradnjo spodnjesavske verige
elektrarn pregledali doslej izdela
no dokumentacijo za HE in načr
tovane infrastrukturne posega po
lokacijskem načrtu H E Boštanj.
Podprli so predlog zakona o poro
štvu Republike Slovenije za na
jetje posojil za izgradnjo H E na
spodnji Savi, se seznanili s sklepi
2. seje vladne medresorske stro
kovne skupine in uskladili nadalj
nje aktivnosti Posavja ob pripra
vah za izgradnjo H E. Županom
posavskih občin bodo poslali
pobudo za zakonsko ustanovitev
Pokrajine Posavje.

UMRL JE NARODNI HEROJ
FRANC STADLER-PEPE
LJUBLJANA - V Ljubljani je v
85. letu starosti u m rl narodni
heroj in nosilec partizanske spo
menice 1941 Franc Stadler-Pepe.
Že leta 1941 se je vključil v odbor
Osvobodilne fronte. Med vojno je
bil namestnik komandanta varnostno-obveščevalne službe in
komandant narodne zaščite mesta
Ljubljana, namestnik komandan
ta III. bataljona Cankarjeve b ri
gade, nato pa do osvoboditve
namestnik komandanta divizije
VDV. Leta 1957 je dal pobudo za
organizacijo pohoda ob žici oku
pirane Ljubljane. Odbor za po
hod, ki ga je vodil več kot 30 let,
je prerasel v množično športnorekreativno prireditev.
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BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA, d.o.o.
PE NOVO MESTO
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Kaj o stavki učiteljev?
U čitelji bodo predvidoma marca letos ustanovili svojo zborni
co. Tisti, k iji pripravljajo pot, razmišljajo tudi o položaju učiteljev.
Tako nastajajoča zbornica podpira zahteve sindikatov vzgoje in
izobraževanja po povečanju dodatkov k učiteljskim plačam za
posamezna delovna mesta. Pri tem dopoveduje, da je vlada, s tem
ko je omenjene sindikalne zahteve zavrnila kot neutemeljene,
ponižala učitelje. Učiteljska zbornica v nastajanju se tudi zavzema
za spremembo ustreznega zakona in za novo, boljšo kolektivno
pogodbo za šolstvo. Učiteljske plače, ki torej zanimajo tudi poklic
no zbornico, so v zadnjem obdobju postale privlačna tema tudi za
tiste, ki niso učitelji. Javnost z zanimanjem spremlja, kako val
plačnega nezadovoljstva zajema vse večje število dejavnosti in tudi
šolstvo, ki računa tudi s stavko. Precej razširjeno nezadovoljstvo s
plačami je bilo mogoče pričakovati, saj bodo letos volitve in pred
temi je potrebno priviti najvišje državne uradnike, da bodo dali
denar v zameno za poznejše volilne glasove. Mimo takih ugibanj o
povezavi volitev in zahtev po višjih plačah se vsiljuje tudi vprašanje,
kaj je večje: ali učiteljeva plača ali njegova odgovornost, slednje
glede na dejstvo, da šolski pedagog sooblikuje več kot 40 generacij
učencev. Anketa sprašuje za mnenja o stavki učiteljev, zato odgo
vori zadevajo tudi učiteljevo delo in plačo. Pri tem odgovori v pod
tonu tudi postrežejo z vprašanjem, kaj je pravo delo.
M A R TIN BRATANIČ, vodja od
delka za upravne notranje zadeve v
upravni enoti Krško: “ Tako v šolstvu,
državni upravi kot v sodstvu so izho
dišča za določeno delo ovrednotena.
Ta izhodišča naj bodo čimbolj enako
vredno nagrajena. Specialno in dodat
no zahtevno delo, sodelovanje v po
sebnih projektih v posameznih pokli
cih in dejavnostih mora biti posebej
nagrajeno. Enako velja za šolstvo.”
GREGOR AVSEC, profesor šport
ne vzgoje, iz Brežic: “ Če gledamo na
to, da stavkajo zdravniki, policija, kjer
so posledice stavke še hujše kot v šol
stvu, zakaj ne bi smeli stavkati še
učitelji? Kot profesor in kot bodoči
u čite lj jih podpiram v celoti. B iti
učitelj je b ilo včasih čast v družbi.
Mislim, da se je to dosti spremenilo.
Mislim, da glede tega ni, kot bi mora
lo b iti.”
MARJAN JAMŠEK z Malkovca pri
Tržišču: “ Takale veriga groženj s
stavkami nikamor ne pelje, ampak se
kar nadaljuje, tako da se ne ve, kje je
konec. Mislim, da bi morali na vrhu
oceniti in se vendar zmeniti, kakšna
naj bodo razmerja plač. Pa še to bi
rekel. Vsi, ki grozijo s stavkami, bi se
m o ra li o z re ti še v p ro izvo d n jo , k
delavcem, ki se s svojimi plačami ko
maj preživijo.”
A L E N K A G R U M , k m e tijs k a
te h n ic a , iz N o v e g a m e sta : “ Po
m o je b i b ila s ta v k a u č it e lje v
n e u p ra v ič e n a . M is lim , da so za
svoje d e lo p rim e rn o pla č a n i, g o 
to v o pa je v e lik o p o k lic e v , k je r je
d e lo težje in zahtevnejše, plače
pa slabše. M is lim , da gre v tem
p r im e r u za iz s ilje v a n je . N i pa
p ra v, da so e n a ko p la ča n i d o b ri
in slabi u č ite lji.”
F E R D IN A N D JAKŠA, inž. stroj
ništva, iz Vavpčc vasi pri Semiču: “ V
mnogih podjetjih pomeni stavka pro
pad, v državnem sektorju pa je druga
če. Kriva je vlada: ko popusti enim, si
po tekočem tra ku sledijo zahteve
drugih po večjih plačah. To dobro
vedo tudi v šolstvu, v kolikšni meri pa
bodo uspeli, je odvisno od vladč. Je že
res, da so v šolstvu nizke plače, a tudi
drugje niso visoke.”
M A R IN G A L IN A C , gostinski d e -.
lavec, iz M etlike: “ Realno je, da so
vsi, k i so s plačam i prive za n i na
državne jasli, plačani glede na pla
čilno sposobnost države. Toliko bolj
učitelji, ki trd ijo , da ustvarjajo gene
racije, ki vodijo državo. Torej bi mor
ali im eti plače glede na razmere v
državi. N i prav, da se učitelji sklicuje
jo na plače sodnikov, ki morajo biti
finančno neodvisni.”
M AR IJA MESERKO, upravni teh
nik s Čateža pod Zaplazoin: “ U č i
teljsko stavko podpiram predvsem
zato, ker vem, k o lik o dela im ajo
učitelji z otroki, ki dandanes niso več
tako pridni in ubogljivi, kot smo bili
mi. Ž v iš jim i plačami bi pra viln o
ovrednotili njihovo delo in poklic, ki
si to zasluži. Vzgoja je najpomemb
nejša, in to je treba pokazati tudi
tako.”
JO ŽIC A PEČNIK, vodja izobraže
vanja pri Ljudski univerzi Kočevje:
“ Za univerziteno izobražene lju d i
imajo profesorji borne plače. Ker je
jasno, da se jim osnova ne more
povečati, se mi zdi prav, da se jim
poveča stimulativni del. Če človek ni
niti najmanj zadovoljen s plačo, se to
odraža tu d i p ri njegovem delu in
učitelji pri tem niso izjeme. Zato nji
hovo stavko podpiram!”
JANEZ P IR KER , obrtnik iz Rib
nice: “ Če primerjam delo profesorjev
in njihove plače z delom in plačami
fizičnih delavcev, mislim, da imajo
profesorji dovolj dobre plače. So sicer
tudi dobri profesorji, ki bi si zaslužili,
da se jih nagradi, vendar pa so ti le
izjeme. Zato sem absolutno proti, da
bi stavkali, če že, pa naj to storijo med
počitnicami, k ijih imajo edini kar dva
meseca!”

DOLENJSKI LIST

Film v spomin prof. Dulaiju
V Metliki so na osrednji prireditvi ob kulturnem prazniku prvič predvajali
dokum entarni film o častnem občanu, pokojnem prof. Jožetu Dularju
M E T L IK A - Pred dvema leto
ma so v M etliki prišli na idejo, da
bi posneli dokumentarni film o
svojem častnem občanu in spošto
vanem sokrajanu prof. Jožetu
Dularju. A čeprav je prva filmska
klapa padla šele konec lanskega
septembra, so že takrat načrtova
li, da si bodo Metličani lahko film
z naslovom “Jože Dular - Od Krke
do Kolpe in nazaj” ogledali ob
slovenskem kulturnem prazniku,
torej še pred predvajanjem na
televiziji.
Seveda ob tem n iti p o m islili
niso, da ne bi bil z njimi tudi prof.
Dular. Žal se mu je le pet dni pred
prem iero film a izteklo njegovo
življenje. Življenje že, vendar si je
s svojimi deli postavil nesmrten
spomenik, in če kdo, so Belokra
njci, zlasti pa njegovi sokrajani,
Metličani, ponosni nanj. Kako so
ga spoštovali, so na sobotni pre
mieri dokazali že s tem, da so do
zadnjega kotička napolnili dvora
no metliškega kulturnega doma.
Spomin nanj so počastili z minu
to molka, s film om , ki so si ga
ogledali, pa je tako “ človek dole
njskih korenin ter belokranjskih
cvetov in plodov” , kot je prof.
m
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Dularja v slavnostnem nagovoru
imenoval metliški župan Slavko
Dragovan, dobil svojevrsten ne
krolog.
Film, ki ga je režiral Igor Pediček, scenarij zanj pa je napisal
Peter Povh, je nastal v koproduk
ciji T V Slovenija in filmskega pod
jetja Casablanca. V njem o prof.
Dularju in njegovem plodnem pi
sateljskem, pesniškem, muzeal
skem in še kakšnem delu govori
jo številni njegovi prijatelji, znan
ci, sodobniki: Janko Moder, Tone
Pavček, Franc Šali, dr. Jože Kas
telic, Marjan Brezovar, Toni Gašperič, M artin Črnugelj, Andreja
Brancelj-Bednaršek, Tone Jakše.
Avtentično kuliso filmskemu za
pisu dajejo metliške in novomeške
ulice, dolina reke Krke, belokra
njski ste ljn iki in vinogradi. Za
zvočno ozadje pa sta poskrbela
ljudska godca z Mladice pri Semi
ču Tonček Plut in njegov sin Slav
ko. Dokumentarni film, ki si ga bo
na televizijskih ekranih mogoče
ogledati 1. marca, sta finančno
podprli metliška in novomeška
občina, katerih častni občan je bil
prof. Jože Dular.
M. BEZEK-JAKŠE
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KAKO JE NASTAJAL FILM - Na osrednji metliški prireditvi ob kulturnem
prazniku so številni obiskovalci poleg ogleda dokumentarnega film a o prof.
Jožetu Dularju prisluhnili še oktetu Vitis in tamburaški skupini KUD
“ Oton Župančič” iz Gradca, k i jo vodi Peter Jakša, pa tudi ustvarjalcem
film a: Matjažu Rusu, k i je bil organizator snemanja, scenaristu Petru Pov
hu in režiserju Igorju Pedičku (od leve proti desni). (Foto: M. B.-J.)

Agonija pivovarne Gusar?
Lastnik semiške pivovarne Zemir Begič spet grozi z gladovno stavko
SEM IČ - Predlani poleti so v
semiški pivovarni Gusar pričeli
poleg piva Gusar variti še hmelj
ni napitek z dodatkom konoplje,
imenovan Mary Jane. Čeprav je
bilo povpraševanje tolikšno, da so
morali delati celo nadure, se je
začelo kmalu zapletati in proiz
vodnja v semiški pivovarni sedaj
stoji že več kot leto dni.
Žemir Begič, direktor in lastnik
podjetja Izbor, d.o.o, v okviru ka
terega je tudi pivovarna, je takrat
pojasnil, da ima konoplja v n ji
hovem napitku takšno vlogo kot
začimbe pri jedeh, saj so namesto
hmelja, ki daje pivu dišave, doda
li konopljo z latinskim imenom
Cannabis sativa L. Begič je začel
napitek variti avgusta 1998, torej
potem, ko je dobil mnenje mini
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, da ga lahko izdeluje.
Konec oktobra pa je, potem ko ga
je obiskala inšpektorica z novo
meške enote zdravstvenega in 
špektorata, moral prenehati s pro
izvodnjo. Tudi m in istrstvo za
zdravstvo, na katerega seje prito
žil, je potrdilo odločbo zdravstve
nega inšpektorata. Pred tedom
dni je Zem ir Begič na seji občin
skega sveta Semič predstavil prob
lematiko podjetja Izbor, odkar so
ustavili proizvodnjo, s prošnjo, naj
svetniki povedo svoje mnenje,
bodisi da ga podprejo ali ne. Po
jasnil je, da ima vse dokumente,
da hmeljni napitek s konopljo ne
vsebuje kanabinola (THC). Prav
tako so ga oprostili pri sodniku za
prekrške, ki naj bi ga obravnaval
zaradi posesti droge. Sodišče pa je
ugodilo njegovi tožbi in naložilo
ministrstvu za zdravstvo, da od
pravi sklep o prepovedi proizvod
nje hmeljnega napitka.
“A ministrstvo za zdravstvo za
vlačuje in iz mene brije norca.
Nam pa je že dovolj tega. Poleg
tega je, odkar pivovarna stoji, na
stala velika škoda. Pet delavcev
sem moral poslati na zavod za za
poslovanje. Banka je preklicala
posojila in lahko se zgodi, da bo

podjetje, vredno m ilijon DEM , v
katerega sem vlagal 20 let, čez
nekaj mesecev prodano po polo
vični ceni. Ne morem sč sprijazniti
z agonijo in zavlačevanjem, am
pak bi rad, da bi se zadeve čimprej
rešile. Sicer mi ne preostane dru
gega, kot da začnem gladovno
stavkati,” je na občinskem svetu
povedal Begič, ki je z gladovno
stavko sicer grozil že lansko po
mlad.
Podžupan Anton Malenšek je
menil, da politika pri tem najbrž
nima velikega vpliva, Begiču pa je
svetoval, naj vari vsaj navadno
pivo. Župan Janko Bukovec je ob
ljubil, da bo posredoval, kolikor
bo v njegovi moči, na Begiča pa je
apeliral, naj še ne začne z gla
dovno stavko, saj jih je nekaj zara
di takšne stavke že skoraj umrlo,
a to države ni ganilo. Na predlog
svetnika Sergeja Časa, naj bi kdo
pritisnil na gumb, da bi pospešili
rešitev zadeve, pa je župan dejal,
da takšnega gumba ni.
M. BEZEK-JAKŠE
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Zemir Begič v semiškem občinskem
svetu, kjer je pojasnil agonijo pivo
varne, odkar ne sme več izdelovati
hmeljnega napitka z dodatkom
konoplje.
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Zadnjega januarja leta 2000je
umrl pesnik, pisatelj, publicist,
muzealec, slavist, častni član
Občine Metlika in Mestne občine
Novo mesto ter mnogih društev prof. Jože Dular.
Ne bom našteval mnogih nje
govih leposlovnih del in strokov
nih publikacij. Tudi društev in
združenj, katerih član je bil in so
ga zaradi njegovih zaslug izbrala
za častnega člana, ne, saj bi že to
preseglo dolžino običajnega ne
krologa - pa še bi se lahko zgodi
lo, da bi katerega pozabil. Seve
da že to govori o tem, kako vsestransko delaven in priljubljen je
bil. Da ne naštevam številnih na
grad in priznanj, k i jih je dobil
bodisi za svoje literarno in publi
cistično, bodisi za strokovno
delo.
Jože Dular je bil rojen 24. feb
ruarja 1915 v Vavti vasi. Študiral
je v Ljubljani, kjer je pričel tudi
literarno delovati. Že s svojimi
prvimi proznimi deli je postavil
trajen spomenik reki K rki in lju
dem ob njej. Pozneje, ko seje pre
selil v Metliko, je Bela krajina z
njim dobila snovalca, ustano
vitelja in prvega ravnatelja Belo
kranjskega muzeja, zbiratelja
etnološkega gradiva in kronista,
k i je ne samo sledil sodobnim
dogajanjem v tem delu Slovenije,
ampak je poklical v zavest sodob
nikov tudi marsikatero pomemb
nejšo osebo ali dogodek iz pretek
losti in jih tako ubranil pozabi.
V njem pa je ves čas, vse do
poznih let, tlela literarna žilica.
O tem priča kar nekaj pesniških
zbirk in proznih del. Omenimo le
zadnjo tako knjigo, romansirano
kroniko o M e tlik i z naslovom
Mesto nad Bojico, ki jo je pisatelj
posvetil svoji pokojni ženi Silvi iz
stare metliške rodovine.
Jože Dular je v slovenskih lite
rarnih krogih znan predvsem kot
pisec in pisatelj z obeh strani Gor
jancev. Resje sicer, da je bilo nje
govo delovanje geografsko ome
jeno na to področje, a ob tem v
njem nikakor ne bi smeli prezreti
prvin, ki imajo vseslovenski in širši
pomen, kar mu daje trajnejšo
vrednost in ga uvršča med besedne
umetnike najžlahtnejšega kova.
Pisatelj Dular je svojo okolico
vedno znova razveseljeval s svojo

Mariborsko pismo
v

Čigav bo
dvorec Betnava
Na začetku februarja je Rim
skokatoliška škofija v Maribo
ru storila to, kar je že dalj časa
napovedovala: ker od ministrst
va za kulturo ni prejela sklepa
v zvezi s svojim denacionaliza
cijskim zahtevkom za vračilo
dvorca Betnava, ki ga je vložila
9. februarja 1993, je ta denacio
nalizacijski problem internacio
nalizirala. Prav tako pa je škofi
ja republiškemu pravobranilst
vu poslala zahtevek za povrači
lo škode, ki gaje po svoji oceni
utrpela zaradi zavlačevanja de
nacionalizacijskega postopka.
V škofiji napovedujejo, da bodo
odškodninski zahtevek od drža
ve izterjali po sodni poti, če pri
stojni nanj ne bodo odgovorili.
Po besedah ravnatelja škofij
ske gospodarske uprave Mirka
Krašovca je škodo, ki jo je zara
di zavlačevanja denacionaliza
cije utrpela mariborska škofija,
ocenila posebna skupina stro
kovnjakov. Odškodnina, ki jo
škofija terja od države, ni majh
na, vendar pa o konkretnih šte
vilkah Krašovec še ni priprav
ljen govoriti, ker ne želi, da bi
pristojni državni organi zanje
izvedeli preko medijev, še predno bodo zahtevek prejeli po
uradni poti.
Mariborska škofija je prejšnji
teden začela o zavlačevanju de
nacionalizacijskega postopka v
zvezi z vračilom dvorca Betna
va obveščati tudi poslanske sku
pine in posamezne poslance, ki
jih želi seznaniti s tem, kakšno
škodo povzroča državi namer
no nespoštovanje zakonov.
Takšno izigravanje zakonodaje
po Krašovčevih besedah povz
roča veliko materialno škodo,
zmedo in napetosti v državi ter
legalizira nepravno državo. A li
bodo stranke potem, ko bodo

Jožeta

hudomušno naravo in zdravim
humorjem. Vanj je znal zaviti še
tako neprijetne stvari. B iti v nje
govi družbi je bilo lepo in poučno.
Žato nas je vse, k i smo mu b ili
blizu, zelo potrla vest, da ga je
lanskega prvega maja možganska
kap hudo prizadela. Po neki ne
razumljivi igri usode je ta dobri,
nadarjeni, skrbni, natančni,
marljivi in iskrivi človek v trenut
ku izgubil možnost govora in
pisanja. Bolezen mu je odvzela
tisto, kar je v življenju najbolje
obvladal in tudi s pridom uporab
ljal. Zavila ga je v molk in mu
onemogočala, da bi pisno obliko
val svoje misli. Iz take osame se
ni mogel več izvleči. Že takrat
smo njegovi p rija telji spoznali,
kakšna izguba nas je doletela.
Sledilo je počasno usihanje pri
po ln i zavesti, k i se je končalo
konec letošnjegajanuarja. Naj je
bila usoda do človeka Jožeta
Dularja zadnje mesece še tako
neprijazna, se življenje pisajelja
Jožeta Dularja nadaljuje. Živijo
ga njegove knjige, tiste, ki so že
med ljudmi, in tiste, ki so še na
poti.
Dolenjski list pa je tik pred
praznovanjem svoje petdeset
letnice doletela še ena izguba,
k a jti Jože D ular je b il njegov
najzvestejši dopisnik. Že od vse
ga začetka je v njem objavljal
daljše zapise o znanih Belokran
jcih ter zapise o dogajanju v Beli
krajini, predvsem s kulturnega
področja. Dolga leta je b il tudi
sodelavec in član uredništva kul
turne priloge Dolenjskega lista z
naslovom Dolenjski razgledi.
TONE JAKŠE

dobile celovito info rm acijo ,
predlagale interpelacijo zoper
pristojnega ministra za kulturo
ali ne, je stvar njihove presoje,
vendar pa Krašovec meni, daje
argumentov za interpelacijo ve
liko. Zaradi takšnega neodgo
vornega odnosa do zakonov je
po njegovih besedah pri nas
propadlo že veliko kulturnih
spomenikov.
M a riborska ško fija je po
Krašovčevih besedah omenjeni
primer tudi internacionalizira
la. V m inulih dneh je škofija
Evropskemu parlamentu, po
gajalski skupini za vključitev
Slovenije v Evropsko unijo, tu
jim ambasadam v S loveniji,
pom em bnejšim p o litik o m v
Evropi in škofovskim konferen
cam na stari celini poslala ob
sežno “ Poročilo o samovoljnem
in neutemeljenem zavlačevanju
denacionalizacije dvorca Bet
nava s strani ministra za kulturo
Jožefa Školča in s tem o namer
ni povzročitvi materialne škode
zaradi izgube koristi na ome
njeni nepremičnini” .
Kakor je dejal Krašovec, se
želi Rimskokatoliška škofija v
Mariboru z vsemi navedenimi
aktivnostmi upreti anarhiji pri
nas ter prispevati k vzpostavitvi
pravne države. Sicer pa po Kra
šovčevih besedah v mariborski
škofiji kljub vsemu pričakujejo,
da bodo v najkrajšem času pre
jeli sklep o vračilu dvorca Bet
nava, saj se, kakor pravi, z vsa
kim dnem zavlačevanja tega de
nacionalizacijskega postopka
škoda povečuje.
Medtem ko je škofija primer
denacionalizacijskega postopka
za dvorec v Betnavi zaradi dom
nevnega zavlačevanja interna
cionalizirala, pa so predstavniki
ministrstva za kulturo za medije
povedali, da odločbe še niso iz
dali, ker postopek še ni zaklju
čen. Čigav bo dvorec v Betnavi,
ta čas še ni mogoče reči. Popol
noma jasno pa je že, da bo prim
er tega denacionalizacijskega
postopka z vsemi zapleti in raz
pleti vred še dolgo buril duhove
v javnosti in med strokovnjaki.
T O M A Ž KŠELA
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POZIV - Na oglasni deski v
občinski stavbi na Novem trgu je
še pred dnevi visel poziv novo
meške Upravne enote vinograd
nikom in vinarjem, naj se vpišejo
v register pridelovalcev grozdja in
vina ter kataster vinogradov.
Poziv natančno razlaga, zakaj je
ta stvar potrebna in kje dobijo
potrebne obrazce. Nerodno je le
to, da sta od takrat mimo že dve
trgatvi, saj so razpis obesili juni
ja 1998. Predlanskega vina pa res
ne bo nihče prijavljal. Stara pe
sem pravi: Popito vince ne dojde
več...
POT - Javne tribune o tretji
poti, ki jo je prejšnji četrtek orga
nizirala novomeška Združena li
sta socialnih demokratov, se niso
udeležilile člani in simpatizerji te
stranke. V prvi vrsti sta sedela
tudi vidna člana nasprotnih si in
ZLSD konkurenčnih strank: mag.
Milena Kramar Zupan iz LDS in
Lojze Turk, prvak novomeških
krščanskih demokratov. Saj ne da
bi se hotela vrlemu Borutu Pa
horju pridružiti na njegovem po
hodu po tretji poti, dobro pa je
videti, kakšne čevlje si bodo po
hodniki obuli...
ŽREB - Sreča je opoteča, pravi
star pregovor. Pri žrebanju za
clia, nagrado Mercatorja, prejš
njo soboto na Cikavi pa je udari
la kar naravnost po najkrajši poti.
V nagradni akciji seje od novem
bra v cliu v avli Mercatorjevega
hipermarketa na Cikavi nabralo
okoli 150.000 kuponov, v otro
kovih rokah pa je ostal prav
kupon Staneta Andoljška, direk
torja novomešeke enote zavaro
valnice Slovenica. Malo pred žre
banjem je Andoljšek v bifeju v
avli sedel z direktorjem Merca
torja Dolenjske Stanetom H ri
barjem. Če je to vplivalo na srečo,
se H ribar poslej ne bo mogel
znebiti tudi kakšne lepše, pred
vsem pa revnejše družbe.
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V okviru Ekonomske šole Novo mesto bo začela delovati v prihodnjem študijskem
letu - Široki pogoji za vpis - Nadgradnja sodobne tajnice - TUdi zunanji predavatelji
NOVO MESTO - Jeseni, z novim šolskim letom, bo Novo mesto dobilo
še eno višjo strokovno šolo: v okviru Ekonomske šole bo začela delo
vati višja šola za poslovne sekretarje. V prvem študijskem letu bodo
razpisali 70 mest za redne študente in 35 za izredne, vendar vodstvo
šole računa, da bo zanimanje za izredni študij večje in si bodo prizade
vali, da bi lahko vpisali več študentov.
“V to višjo strokovno šolo se bo
tor šole prof. Jože Zupančič. Čelahko vpisal vsak, ki je končal ka
prav je Ekonomska šola za Šol
te ro ko li 4-letno srednjo šolo z
skim centrom druga največja šola
opravljeno maturo ali zaključnim
v Novem mestu - v 32 oddelkih se
šola 969 dijakov - je edina tovrst
izpitom, pa tudi tisti, ki je končal
3-letno poklicno šolo in ima naj
na šola v Sloveniji, kjer pouk pote
manj 3 leta delovnih izkušenj; a ta
ka le dopoldne. “ Predavanja za
redne študente bodo delno tudi
bo moral opraviti diferencialna
dopoldne, za izredne pa le v po
izpita iz slovenščine in matema
tike ali tujega jezika na ravni 4poldanskem času. Strokovni svet
je že potrdil 19 predavateljev, 7 jih
letne srednje šole,” je povedala
mag. Iris Ucman, v.d. ravnateljice
pa še dodatno dokazuje svoje re
Ekonomske šole. Študij bo trajal
ference za predavatelje višje šole.
dve leti, šolnina za izredne štu
Prav tako imamo dovolj velike in
sodobno opremljene učilnice.”
dente pa bo znašala okoli 250.000
tolarjev za eno šolsko leto. Kljub
Poleg učiteljev iz šolskega kolek
temu je tudi zanimanje za izredni
tiva - od 61 zaposlenih na šoli je
študij veliko, iz drugih delov Slo
53 učiteljev - bodo na višji šoli
venije se zanimajo celo za dislo
predavali tudi zunanji strokovnja
cirane oddelke, vendar tega v prvem
ki, in to iz Krke, Dolenjske banke,
Zavarovalnice Tilia.
študijskem letu gotovo ne bo.
“ Poslovni sekretar je sodobna
Na šoli so torej pripravljeni na
uvedbo višje šole. Ža študente od
nadgradnja tajnice, zato pričaku
drugod bo na voljo dovolj prosto
jemo, da bo večina med vpisanimi
študentk. Poleg strokovnih pred
ra v dijaškem domu v Šmihelu.
Ekonomska šola ima v Novem
metov, kot so ekonomika in me
nedžment, javna uprava, gospo
mestu že dolgo tradicijo, saj je prva
začela delovati že leta 1945, a sojo
darsko pravo, sodobno pisarniško
7 let zatem ukinili in so dijaki mo
poslovanje itd., sta tudi dva tuja
jezika. Tako izobražena poslovna
rali šolanje nadlajevati v Ljubljani.
Ponovno so to šolo ustanovili leta
sekretarka bo res sodobna tajnica,
desna roka menedžerja v večjem
1958. Število dijakov je iz leta v
podjetju ali deklica za vse v manj
leto naraščalo in sedaj jih je v
šem,” pravi mag. Ucmanova.
raznih programih 969. Vsi učitelji
Študij bo potekal v prostorih
imajo strokovni izpit in ustrezno
pedagoško-andragoško izobrazbo.
Ekonomske šole. “ Za to imamo
vse potrebne pogoje,” pravi direkTo šolo obiskujejo dijaki iz Dolenj-
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Suhokranjski drobiž
.

J

Z A H V A LA - Med najprizadevnejšimi organizatorji razstave
suhokranjskih dobrot v Žužem
berku je gotovo predsednica
Društva kmečkih žena iz Žužem
berka Slavka Legan. Ob tej pri
ložnosti so ji v zahvalo za njeno
neutrudno delo in voljo, ki jo je
vlivala tudi ostalim ženam, čla
nice poklonile rože.
ŠE ENO PRIZNANJE - Med
prvimi v Sloveniji je TUristično
društvo Suha krajina od m ini
strstva za malo gospodarstvo in
turizem prejelo odločbo, v kateri
podeljuje status društva, ki deluje
v javnem interesu. Nasploh pa se
bo gotovo še več pohvalnih besed
o delu slišalo na občnem zboru, ki
ga bo pripravilo društvo to nede
ljo, 13. februarja, ob 15. uri v lov
ski dvorani v Žužemberku.
ODPRTA GOSTILNA “ PRI
KRNCU” - V soboto, 5. februar
ja, so oživeli gostilniški prostori
nekdaj zelo znane gostilne v Hin
jah “ Pri Krncu” . V najem jo je
vzela domačinka Andreja Jaklič,
doma iz Lazine. Ob otvoritvi sta
bila vzdušje in družba enkratna,
za razpoloženje in ples pa je
skrbel trio Odmev. Šefinja An
dreja se je sukala med mizami in
stregla, vmes pa prijela tudi za
mikrofon.

M

Višja šola za poslovne sekretarje

Ena gospa je rekla, da v No
volesu proizvajajo stole in elek
triko. Naslednji proizvod bi lah
ko b il - električni stol.

NOVO MESTO - Praznik vseh
zaljubljencev je že pred vrati. Re
gionalna radijska postaja Dolenj
ske in Bele krajine Studio D tudi
ob letošnjem Valentinovem v so
delovanju z zlatarjem Andrejem
Grosom pripravlja nagradno
igro. Voščilnice poslušalcev ljub
ljenim ali občudovanim osebam
na Studiu D pričakujejo do 14.
februarja, prebirali pa jih bodo v
posebni oddaji na dan sv. Valen
tina ob 16.30. Najboljša tri Valen
tinova voščila bodo nagradili z
zlatim prstanom, uhani in obe
skom Andreja Grosa, ki ima svoje
poslovalnice v Grosupljem, TVebnjem in Šentjerneju. Voščilnice s
pripisom “ Valentinovo” pošljite
na naslov: Studio D, p.p. 103,
8001 Novo mesto, do 14. februar
ja. Ne pozabite pripisati tudi va
šega naslova, ki pa ga bodo obja
vili le, če ste eden od nagrajencev.

O B Č I

NOVA OPREMA NA STUDIU D - Na regionalni radijski postaji Studio
D skušajo karseda slediti hitremu razvoju tehnike. Prejšnji teden so tako
začeli z montažo nove mešalne mize in nove programske opreme, ki bo začela
delovati te dni. To je tretja posodobitev opreme v dvanajstih letih radia,
vredna pa je okoli 4 milijone tolarjev. Denar zanjo so prispevali sami, kar
je za majhno podjetje, kot je Studio D, kar precejšen zalogaj. Novo p ri
dobitev, s katero se Studio D pripravlja na prihod digitalnega radia, že
preizkuša tonski tehnik Boštjan Kovačič. (Foto: M. Kotnik)

Prešernov praznik
v Žužemberku
Gost pesnik Tone Pavček
Ž U Ž E M B E R K - V prizidku
nove telovadnice so ob kulturnem
p ra zn iku p rip ra v ili vsebinsko
bogato prireditev, katere gost je
bil priznani slovenski pesnik Tone
Pavček.Sicer so tudi ostali meseci
v tamkajšnji osnovni šoli prežeti z
vrsto dogodkov, ki popestrijo kul
turna dogajanja v Suhi krajini,
vendar je bil tokratni program še
posebej pester.
Obiskovalce večera je uvodoma
pozdravila ravnateljica šole mag.
Jelka Mrvar, Tone Pavček pa je
nato govoril o Prešernu, Sloven
cih in vrednotah življenja. “ Srečen
sem, da sem Slovenec, ker imamo
enega največjih pesnikov sveta,
Franceta Prešerna, ki je iz nič, iz

zavrte sredine brez kakršnekoli
kulture, naredil mogočno kate
d ra lo besed, mogočno stavbo
duha, mogočno cerkev duše in
zdaj v njej vse poje in zveni! On je
pesnik ene knjige, samo ta knjiga
je večna.” In je nadaljeval “ Srečen
sem tudi zato, ker je predprešernovski dan. Kajti spodobi se, če
smo Prešernovi po duhu, po izro
čilu in po duši, da smo prešerni in
ne samo po slovensko zavrti, spr
ti, ampak da lju b im o dvojino,
bližino, m ilino, neko drugačno
razumevanje med sabo in med
nami. Prešeren je tis ti, ki nam
tako izročilo daje!”
Kulturni dogodek so obogatili
mladinski in otroški pevski zbor,
mladi plesalci plesne šole Urška,
mladi športniki in dramska skupi
na z igrico Cesarjeva nova obla
čila. Po koncu prireditve pa so si
obiskovalci lahko o g le da li še
razstavo akademskega slikarja
Jože Kumra.
s M IR T jč

KULTURE ŽEUN1 ŽUŽEMBERČANI - Obiskovalci petkovega večera,
k i so do zadnjega kotička napolnili prizidek, so bili nad Tonetom Pavčkom
navdušeni. (Foto: S. Mirtič)
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ske, Bele krajine in Posavja. Po us
pehu na maturi so med najboljšimi
v Sloveniji. Reference, ki obetajo
tudi uspešno izvajanja študija na
višji šoli.
A. BARTELJ

DIHANJE ZDRAVI
NOVO MESTO - Znanstveniki
ugotavljajo, da večina ljudi pri di
hanju uporablja komaj sedmino
svojih pljuč. O tem, kako lahko z
dihalnimi vajami in tehnikami pre
budimo zdravilne moči telesa in se
sprostimo, bo tekla beseda na pre
davanju, ki ga bosta v torek, 15. feb
ruarja, ob 18. uri v Kastelčevi 9 v
Novem mestu pripravila Leo Ivan
dič in družba Essentia, ki s podporo
ministrstev za zdravstvo in šolstvo
vodi projekt Živeti zdravo.

P riznanje
novom eški
gim naziji
Zavod za šolstvo gimnaziji
podelil priznanje
Blaža Kumerdeja
NOVO MESTO - Zavod
Republike Slovenije za šolst
vo je letos prvič podelil pri
znanja Blaža Kumerdeja za
dosežke na področju šolstva.
Podelili so 5 priznanj, dobila
gaje tudi novomeška gimna
zija, in to za dosežke na po
dročju srednjega šolstva ob
uvajanju in spremljanju no
vih programov.
“ Gim nazijo Novo mesto
odlikuje ustvarjalna delovna
atmosfera, posluh za sodelo
vanje z okoljem ter odprtost
vodstva in strokovnih delav
cev za sodobne izzive, ki jih
šoli ponuja pedagoška stro
ka,” piše v utem eljitvi. Na
gim naziji med drugim po
skusno uvajajo prenovljeni
učni načrt za slovenščino, pri
čemer sodelujejo vsi slove
nisti na šoli. Razvijajo in pre
izkušajo nove modele prepre
čevanja izostajanja dijakov od
pouka, v okviru priprav na
maturo pa nove modele difer
enciacije pri pouku. Pri teh in
drugih projektih in pri sode
lovanju z Zavodom za šolstvo
je novomeška gimnazija po
kazala veliko mero samoini
ciativnosti, strokovnosti in
razvojno usmerjenost.

Mag. Iris Ucman in prof. Jože Zupančič.

U spešnih dvajset let
V domu starejših občanov stanuje 350 starostnikov - Različne dejavnosti
bogatijo življenje ■Pomoč prostovoljcev in zunanjih sodelavcev
NOVO MESTO - M inili sta dve
desetletji, odkar je na obrobju
Novega mesta začel delovati Dom
starejših občanov. Na prehojeno
pot od sprejema prvih petih oskr
bovancev 10. januarja 1980 so se
spom nili na slovesnosti m inuli
petek.
Tako kot poteka življe n je v
domu, polno nevidnih, vendar
močnih vezi med zaposlenimi in
starostniki, je izzvenela tudi slo
vesnost, na kateri so se prepletale
m isli delavcev doma, njihovih
oskrbovancev in prostovoljcev,
nastopila pa sta tudi domska pev
ska zbora oskrbovancev in delavk.
Številne čestitke, ki jih je prejela
direktorica doma starejših obča
nov Lojzka Potrč, so le potrdilo
prizadavanjem delavcev doma, da
ustvarijo okolje, ki bo starostni
kom polepšalo in olajšalo jesen
njihovega življenja. Posebno ob
činsko priznanje je prejela iz rok
podžupana Borisa Dularja, sama
pa je zahvalo za dolgoletno pod
poro podelila namestniku pred
sednika uprave K rke, tovarne
zdravil, Janezu Berniku in Mari
A ndrijan ič, soprogi pokojnega
ustanovitelja Krke Borisa A ndri
janiča, ki je pred 19 leti prevzel
pokroviteljstvo nad Domom sta
rejših občanov.

V dvajsetih letih so v domu
zmogljivosti povečali od 161 na
350 postelj, zgradili varstveno delovni center za duševno in teles
no prizadete, ki je v začetku le
tošnjega leta postal samostojen
javni socialno - varstveni zavod,
dogradili so kapelo, lani pa je v
domu dobila prostor tudi enota
Zavoda za varstvo in delovno us
posabljanje “ Dolfke Boštjančič”
Ig, ki skrbi za dnevno varstvo
najtežje prizadetih otrok. “ Za pri
jetno in varno vzdušje 350-ih os
krbovancev doma in pomoč sta
rejšim osebam na njihovih do
movih skrbi 170-članski strokovno
usposobljeni kolektiv, pri tem pa
mu pomagajo številni protovoljci
in zunanji sodelavci, ki vodijo sku
pine za samopomoč ali pa poma
gajo pri drugih opravilih.” je po
vedala direktorica Potrčeva. Po
sebnega pomena pri zagotovitvi
čim boljše kvalitete življenja so
skupine za samopomoč in delavne
terapije.
V okviru praznovanja ob ju 
bileju so pripravili priložnostne
razstave fotografij o zgodovini
doma, slik sestre Dragice Janškovec in ročnih del stanovalcev ter
izd ali zanim ivo p u b lik a c ijo o
domu starejših občanov.
M. K.

ZA DVAJSET USPEŠNIH LET - Direktorici doma Lojzki Potrč so ob ju 
bileju izročili darilo tudi varovanci in delavci doma starejših občanov. (Foto:
M. K.)

Novoles ■proizvajalec elektrike
V Novolesovi toplarni so v 30 letih proizvedli 20 milijonov kilovatnih ur elektrike ali
več kot za pol lastnih potreb in tako prihranili 2,5 milijarde tolarjev
kolikor so jo v Novolesu proizvedli
STRAŽA - Prejšnji teden so v Straškem Novolesu, ki se spet uveljav
v 30 letih, je za Novoles velika stvar
lja kot vodilno slovensko lesnopredelovalno podjetje, zabeležili nena
vaden dosežek: njihova energetska enota je doslej proizvedla 200 m ili
pa tudi sicer lep dosežek. Toliko
elektrike so na primer vse sloven
jonov kilovatnih u r električne energije. Elektriko v Novolesu proizva
ske hidroelektrarne skupaj proiz
jajo s pretvorbo toplotne energije v električno. Za gorivo uporabljajo
vedle v lanskem decembru, toliko
izključno lesne odpadke iz proizvodnega procesa, z doma proizvedeno
znaša četrtina slovenske (zimske)
elektriko pa zadovoljujejo več kot pol Novolesovih potreb.
mesečne proizvodnje. Če bi vso to
“ Energetika, ki je neprofitna
energije in okoli 100.000 ton paelektriko Novoles moral kupiti, bi
enota, deluje tako rekoč od začet
re.” V toplarni so ponosni tudi na
zanjo odštel 2,5 milijarde tolarjev,
ka Novolesa,” je povedal Dušan
to, da njihove naprave delujejo že
pa še z lesnimi odpadki bi imeli do
Jovanovič, d ire kto r tehničnega
30 let, čeprav je njihova življenjska
datne skrbi in stroške. Poleg elek
sektorja. “ Najprej je deloval ma
doba 20 do 25 let. Pravijo da gre to
trarne v Straži je Novoles lastnik še
njši kotel na lesne odpadke, ko so
na račun njihovega skrbnega vzdr
dveh malih hidroelektrarn na Krki
se večale proizvodnje enote, so
ževanja ter vestnega in strokovne
v Soteski. Elektro Novoles!
povečevali tudi energetske zmog
ga upravljanja z njim i. Teh 200
A. B.
ljivosti. Ob zadnji večji obnovi te
milijonov kilovatnih ur elektrike,
enote leta 1970 se je takratno vod
stvo odločilo da postavi tudi turboagregat z močjo 1,9 megavatov.
Tako je stekla tudi proizvodnja
0 3 . 0 2 . 2000
električne energije."Novoles v
proizvodnem procesu predela do
50.000 kubičnih metrov lesa na
leto in pri tem nastajajo velike
količine lesnih odpadkov, ki jih
koristno porabijo za proizvodnjo
komprimiranega zraka, pare, teh
nološke vode in elektrike. “ V naši
enoti je zaposlenih 25 delavcev,
delamo pa v štirih izmenah nepre
kinjeno noč in dan, ob petkih in
svetkih,” je povedal Alojz Knafelj,
vodja enote energetika, ki je se
ELEKTRO NOVOLES - Del Novolesove “elektro” ekipe v obratu energe
stavni del tehničnega sektorja. "V
tika, kjer so v 30 letih proizvedli 200 milijonov kilovatnih ur električne
lanskem letu smo proizvedli 6,1
energije. (Foto: A. B.)
milijona kilovatnih ur električne
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Pri Treh farah zmanjkalo prostora
Na največjem pokopališču v metliški občini ne morejo na novo izkopati niti enega groba
več - Letos razširitev pokopališča za okrog sto grobov in začetek gradnje mrliške vežice
ROSALNICE - Krajevna skupnost Kosalnice, ki poleg Rosalnic zaje
ma še vasi Radoviči, Curile in Svržaki, velja za večjo v metliški občini.
Zato pa ima tudi enega večjih problemov v občini: pokopališče pri Tlreh
farah v Rosalnicah, na katerem tako rekoč ni prostora n iti za en nov
grob več, je pa tudi še eno redkih, ki nima mrliške vežice.
Pokopališče pri znamenitih Treh
pališču, a se Zavod za varstvo
farah je največje v metliški občini.
naravne in ku ltu rn e dediščine
Na njem pokopavajo umrle iz več
Novo mesto s tem ni strinjal, prav
kot petnajstih naselij iz šestih kra
tako kot tudi ne, da bi bila vežica
jevnih skupnosti in delno iz mest
ob gasilskem domu. Tako naj bi
ne skupnosti M etlika . “ Š iritev
vežica stala ob obzidju na desni
pokopališča je načrtovana že nekaj
strani od vhoda na pokopališče, z
časa, v zadnjih letih pa je občina
gradnjo pa naj bi začeli spomladi.
odkupila tudi okoliška zemljišča.
Veljala naj bi 20 milijonov tolar
Dobili smo že lokacijsko dovoljen
jev. Od tega bo občina letos p ri
je za ograjo okrog novega pokopa
spevala 3 milijone tolarjev, nekaj
lišča, na katerem bo prostora za
denarja bodo odštele KS, iz kate
okrog 100 grobov, kar bo zado
rih pokopavajo pokojne pri Treh
stovalo za naslednjih 50 let. Obči
farah, medtem ko naj bi 10 m ili
na je za pokopališče, ki ga bomo
jonov tolarjev zbrali krajani iz teh
uredili letos, zagotovila 3 milijone
KS. Konec tega meseca bodo
tolarjev, kar bo najbrž zadostova
lo,” pojasnjuje predsednik KS Rosalnice Jože Oberman.
Nič manjši problem kot pretes
no pokopališče ni pri Treh farah
mrliška vežica. Najprej so jo na
meravali zgraditi na novem pokoV

Š tip en d ija za
o siro telo Ireno

OBČNI ZBOR
TURISTIČNEGA DRUŠTVA

ŽUPAN SPREJEL KULTURNIKE - Metliški župan Slavko Dragovan je
pred slovenskim kulturnim praznikom pripravil v Ljudski knjižnici spre
jem za občane, k i se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo. Z njimi je nazdravil,
predstavil pa je pomembnejše delo, zlasti naložbe na kulturnem območju.
Največji zalogaj je obnova gradu, otvoritev Belokranjskega muzeja, ki do
muje v njem, pa bo 18. maja. V gradaškem gradu so lani obnovili most in
del strehe, a je sedaj v državni lasti, kar po županovem mnenju ni dobro.
Sicer pa bi se morali predvsem odločiti, čemu bi grad namenili. Pred krat
kim so z države dobili obvestilo, da je vključen v program obnove tudi
metliški kulturni dom. Od novosti v metliški kulturi je omenil slikarsko
kolonijo o Beli krajini spomladi ter prireditev oh 150-letnici Mestne godbe
Metlika. (Foto: M. B.-J.)

M E T L IK A - TUristično društvo
Vigred M etlika vabi v torek, 15.
februarja, ob 18. uri v sejno sobo
občine M e tlika na občni zbor.
Beseda bo tekla o delu v lanskem
in letošnjem letu.

FILMSKI VEČER,
KOMEDIJA, PREDAVANJE

Seiniška občina bo štipendirala
deklico, ki je ostala brez staršev
SEM IČ - Mnogim bo še dolgo
ostala v spominu družinska trage
dija, k i se je zgodila v Semiču
letošnjega 5. januarja, ko sta šest
najstletna Suzana in trinajstletna
Irena Malenšek tako rekoč v tre
nutku postali siroti brez staršev.
Sestri sta sedaj pri stari mami v
Koncu pri Podgradu. Suzana na
daljuje srednjo šolo v Novem me
stu, Irena pa se je prepisala v os
novno šolo v Stopičah.
Da bi vsaj nekoliko ublažili te
žave, ki so nastale ob izgubi star
šev, so v semiški občini odprli hra
nilno knjižico, na kateri bodo zbi
rali denar za siroti. V občini sicer
ocenjujejo, da bo na humanitaren
način zbran denar zadoščal za
ureditev bivanja deklic. Občinske
mu svetu pa so predlagali, da bi
semiška občina mlajši deklici do
delila do zaključenega srednješol
skega izobraževanja štipendijo, ki
bi jo določili v skladu s pravilni
kom o štipendiranju v občini Se
mič. Vendar štipendistka ne bi
imela pogodbenih obveznosti do
štipendista.
K ot je na seji povedala Sonja
Ličen Tesari z občinske uprave, so
se za štipendijo odločili zato, ker
gre za trajno pomoč, medtem ko
pri enkratni pomoči lahko kaj hit
ro pozabijo na pomoči potrebne
ga. Župan Janko Bukovec pa je
pojasnil, da bo starejšo Suzano
štipendirala semiška Iskra in daje
banka pripravljena odpisati poso
jila Malenškovih. H krati je predl
agal, da se svetniki odpovedo eni
sejnini za osiroteli dekleti. Tako
predlog o štipendiranju kot o sej
nini, namenjeni Suzani in Ireni, so
svetniki sprejeli soglasno.
M. B.-J.

začeli zbirati denar po gospodinj
stvih. Vsako naj bi dalo po 20
tisočakov, gospodinjstvo z le enim
članom pa 10.000 tolarjev.
V teh dneh bo pričela s poskus
nim delom rosalniška čistilna na
prava. “ Nanjo je sedaj priključen
le primarni vod, ki poteka po Ro
salnicah. Potrebovali bi še sekun
darne vode, načrtujem o pa še
gradnjo kanalizacije proti Čurilom in Svržakom. Dokaj dotraja
na sta tudi cesta od Rosalnic pro
ti Svržakom in rosalniško igrišče.
V Rosalnicah so tudi že položeni
kabli za javno razsvetljavo, vendar
bodo tako luči in marsikaj druge
ga letos še počakalo. Prednost
bomo dali namreč ureditvi poko
pališča in m rliški vežici,” pojas
njuje Oberman.
M. B.-J.

Jože Oberman

OBČNI ZBOR
GOVEDOREJCEV
D RAŠIČI - V petek, 11. febru
arja, bo na Sim oničevi km e tiji
odprtih vrat v Drašičih občni zbor
Govedorejskega društva Metlika.
Govedorejci bodo pregledali lan
sko delo in si ga začrtali za letos,
prisluhnili pa bodo tudi nasvetom
o o d d a ji vlog za tro š a rin o za
pogonska goriva.

M E T L IK A - Ljudska knjižnica
M e tlik a in m etliška izpostava
Sklada za ljubiteljske kulturne
dejavnosti bosta ob slovenskem
kulturnem prazniku v petek, 11.
februarja, ob 19. uri pripravila na
Radoviči b e lo kra n jski film s k i
večer. V soboto, 12. februarja, bo
ob 19. uri v metliškem kulturnem
domu s komedijo Krapi gostoval
K U D “ Ivan C ankar” iz Velike
Loke. V četrtek, 17. februarja, ob
18. u ri pa bo im el v č ita ln ic i
metliške Ljudske knjižnice Iztok
Trček potopisno predavanje z
naslovom “ Kuba ima dve hitrosti
ali kubansko podzemlje” .

O NAŠI PRETEKLOSTI - Prejšnji teden je bila v čitalnici metliške Ljud
ske knjižnice predstavitev zadnje knjige upokojenega novinarja Toneta
Jakšeta Iz takih korenin, ki jo je skupaj s prvima dvema povezal v trilogijo
Drobci iz naše preteklosti. Pogovor o literarnem delu Jakšeta, Novomeščana, k i že vrsto let živi v Metliki, je vodil Toni Gašperič, odlomke iz knji
ge pa sta prebirala Gabriela Grlica in Sašo Bezek. Gost večera, ki so ga
popestrili učenci metliške podružnice Glasbene šole Črnomelj Tjaša Jak
lič ter Irena in Matej Starašinič, je bil D irk Heij, eden od štirih slikarjev,
ki so ilustrirali knjigo Iz takih korenin. (Foto: M. B.-J.)

Začetek konca prometnega infarkta

V SEMIČU GROZIJO Z
BOJKOTOM VOLITEV

Črnomaljski svetniki so se soglasno odločili za zahodno mestno obvozno cesto, ki bo razbremenila
gost promet skozi črnomaljsko središče ■Postopna gradnja - Proti obvoznici skozi Čardak

SEM IČ - Semiška SLS je
poslala državi protest zaradi
volilnih okrajev za državno
zborske volitve. Po sedanji
razdelitvi je namreč semiška
občina v kočevskem volilnem
okraju, s čimer pa se v Semi
ču ne strinjajo. Semiška SLS
je celo zagrozila državi, da
bodo v njihovi občini bojkoti
ra li v o litv e za poslance v
državni zbor, če bodo ostali
takšni volilni okraji. Tudi na
zadnji seji občinskega sveta
so svetniki vseh strank po
udarili zahtevo, pri kateri so
enotni, in sicer, da ostane
Bela krajina en volilni okraj.

ČRNOMELJ - Že leta 1966 so v urbanističnem načrtu Črnom lja
začrtali mestno obvoznico, potem pa - z izjemo 200 metrov ceste na
Čardaku, ki naj bi bila del obvoznice - v treh desetletjih in pol ni bilo
narejenega skoraj ničesar. Pač, o tej pereči problematiki so v Črnom
lju večkrat razpravljali, skrajni čas pa je, in tega se dobro zavedajo, da
jo končno začnejo tudi reševati.
no najbolj obremenjene točke v
Črnomelj, zlasti pa staro mest
mestu. Narisali so štiri variante,
no jedro, se namreč že dolgo duši
v prometu. Edina povezava med
občinski svet pa seje na zadnji seji
severnim in južnim delom mesta
opredelil za eno od njih.
je regionalna cesta, tako da ves
Svetniki so se odločili za zahod
promet poteka skozi mestno jed
no obvozno cesto, ki je sicer naj
ro, kjer se po podatkih 'Ioposa iz
dražja, saj naj bi veljala okrog dve
Dolenjskih Toplic vsak dan zvrsti
m ilija rd i tolarjev, je pa najbolj
okrog 21 tisoč vozil, v naslednjih
sprejemljiva, saj bo zelo razbre
letih pa jih pričakujejo vsaj še
menila mestni promet. To obvoz
nekaj tisoč več. Zato so imeli snonico pod p ira jo tudi v krajevni
vatelji obvoznice pred očmi pred
skupnosti Črnomelj, poleg tega jo
vsem, kako razbremeniti prometbo mogoče graditi postopoma. Ža
začetek naj bi namreč zgradili
zahodni del obvoznice, medtem
ko severni del obvoznice še ni
natančno določen in bi ga lahko
čez leta, ko bodo začeli z gradnjo,

V spomin Prešernu in Krakaiju

p rila godili tedanjim potrebam.
Zahodna obvozna cesta naj bi se
pri romskem naselju na Lokvah
odcepila od ceste, ki pelje proti
Črnomlju, in bila speljana za blo
kovskim naseljem na Čardaku in
mimo Danfossa. Prečkala naj bi
Dobličico, bila speljana po kočev
skem okljuku za hišami v Kočevju
ter se priključila na cesto, ki pelje
proti Vinici.
Svetniki pa so bili proti obvoz
nici, ki je načrtovana že dlje časa
in naj bi potekala skozi blokovsko
naselje Čardak, ki je nasploh naj
bolj gosto naseljeni del mesta. Ta
obvoznica naj bi se namreč nada
ljevala po mestni U lici 21. okto
bra, kjer pa bi bili posegi za uredi
tev obvoznice moteči in grobi ter
zato težko uresničljivi. Poleg tega
ta, sicer zavrnjena, varianta daje
le eno možnost za severni del ob
voznice.
m . B.-J.

S slovesnostjo ob kulturnem prazniku so se v Semiču v nedeljo pričeli Krakarjevi dnevi •
Razglasitev rezultatov literarnega natečaja “Lojze Krakar - pesnik Semiča in Bele krajine”
SEMIČ - V semiški občini ob obletnici smrti Franceta Prešerna hkra
ti praznujejo tudi rojstni dan pesnika in semiškega rojaka Lojzeta
Krakarja. Zato ne čudi, kot je dejala Anica Jakša v nagovoru na nedelj
ski slovesnosti ob kulturnem prazniku v selniškem kulturnem domu,
da je prav februarja v n jih o v i občini največ k u ltu rn ih prireditev.
Semičani sojih poimenovali kar Krakarjevi dnevi, pričeli pa so se prav
s prireditvijo pred kulturnim praznikom.
Da Semičani še kako potreK rakar-pesnik Semiča in Bele
bujejo kulturne prireditve in da
k ra jin e ” , k i ga je p o d p rl tu d i
SLKD Republike Slovenije. Nanj
najraje prisluhnejo prav domačim
ustvarjalcev, so znova dokazali v
se je odzvalo 17 dijakov in učen
cev iz črnom aljske gim nazije,
nedeljo zvečer, ko je v dvorani
zmanjkalo sedežev za vse obisko
Tekstilne šole Metlika in semiške
valce. Čeprav so pripravili bogat
osnovne šole. Kot je dejala Kseni
program, v katerem so se pred
ja K halil iz območne izpostave
SLKD, je škoda, da se ni vključilo
stavili pevci, recitatorji in igralci iz
domače osnovne šole ter moški
več osnovnih šol. So pa otroci
pevski zbor sv. Štefana, pa so naj
zapisali veliko iskrivih m isli o
večjo pozornost namenili pode
pesnikovem delu, tako da je ime
litv i nagrad za lite ra rn e spise.
la žirija težko delo. Med prispev
Črnomaljska območna izpostava
ki srednješolcev se je odločila za
Sklada RS za ljubiteljske kulturne
spis “ V posmeh življenju, v žalo
dejavnosti (SLKD) je namreč raz
sten spomin” dijakinje 3. letnika *
pisala natečaj z naslovom “ Lojze
gimnazije M arije Judnič. Njena
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mentorica je bila Helena Vukšinič. Med prispevki učencev na
predmetni stopnji seje odločila za
spis semiškega sedmošolca Jure
ta Pašiča “ Na svetu so dežele...” ,
njegova mentorica pa je bila A n i
ca Jakša. M ed deli učencev na
razredni stopnji pa je za najbolj
šega izbrala spis semiške drugošolke Katje Plut z naslovom “ Češ
nja v belem” . Njena mentorica je
bila Antonija Šprogar.
Ostale sodelujoče je Jakšalova
potolažila, naj ne bodo razočarani,
če niso bili nagrajeni. Jih je pa bo
gatilo prebiranje Krakarjevih pesmi
in lahko so veseli, da so svoja
razmišljanja o njih lahko prelili na
papir. Sicer pa nameravajo semiški
osnovnošolci, ki so svoje spise ilu
strirali, izdali tudi glasilo, posve
čeno svojemu dragemu rojaku.
Khalilova je napovedala, da bo lite
rarnemu natečaju sledil še likovni.
M. B.-J.

OB KULTURNEM PRAZNIKU - Semiška mladež je na nedeljski proslavi
ob kulturnem prazniku dodobra razvedrila številne gledalce. Med drugimi
so z igrico “Novinec", k i so jo pripravili s pomočjo učiteljice Anice Jakša,
nastopili tudi učenci 5. a razreda semiške osnovne šole (na fotografiji).
(Foto: M. B.-J.)

Sprehod po Metliki
GOSKE - Ob snemanju doku
mentarnega filma “Jože DularOd Krke do Kolpe in nazaj” , ki
pripoveduje o življenju in delu
metliškega častnega občana prof.
Jožeta Dularja, je snemalna eki
pa doživela tudi marsikaj, kar si
cer ni bilo zapisano v snemalni
knjigi. Tako so se holivudarji med
drugim zagledali v Matkovičeve
goske, ki se vsak dan zjutraj
pozibavajoče se odpravijo po Par
tizanskem trgu do Obrha, zvečer
pa se, po celodnevni kopeli, jata
počasi vrača domov. A prav tisti
dan, ko se je snemalna ekipa
odločila posneti slavne metliške
gosi, so nekoliko zamujale. In ko
so jih po dveurnem čakanju v
Rajmarjevi gostilni končno doča
kali, so, ravno ko naj bi jih oveko
večili na filmski trak, poletele oz.
se razkropile po celem trgu.
Prestrašile so se namreč občinske
uslužbenke Martine Vajda, ki se
ji je mudilo na sejo občinskega
sveta. Zaman so jih snemalci
čakali tudi naslednji dan: lastniki
sojih preprosto pozabili odpreti.
Še sreča, da sije snemalna ekipa
takšne in podobne tegobe lajšala
z odličnim vinskim letnikom 98.
ŽELEZNICA - Med Metliča
ni in Črnomaljci je večkrat, če
prav včasih bolj za šalo, drugič pa
tudi zares, nasprotovanja in še
kaj. Metličan prof. Zvonko Rus
pa je v svoji nedavno izdani knji
gi Kronika mesta Metlike razkril,
od kod naj bi po njegovem izvira
lo včasih že kar sovražno razpolo
ženje med prebivalci obeh mest.
Konec oktobra leta 1907 je bilo
namreč zasedanje revizijske ko
misije za gradnjo belokranjske
železnice. Obravnavali so več tras
proge, metliški župan Jutrašpaje
zagovarjal progo, ki bi potekala
od Semiča na Krvavčji Vrh in
mimo Lokvice v Metliko. S tem bi
se železnica izognila Črnomlju,
kamor naj bi iz Metlike speljali
odcep lokalne proge. Kot nam je
danes znano, metliški župan ni
uspel. Menda zaradi pomanjka
nja argumentov, saj je svoj pred
log utemeljeval le s tem, da je ta
trasa najcenejša. Minila so deset
letja, Belokranjci pa tega pripet
ljaja očitno niso pozabili.

Črnomaljski drobir
M R A Z - M etličani, ki radi
obiskujejo kulturne prireditve v
svojem kulturnem domu, upajo,
da letos ne bo več tako hude
zime. Kar strah jih je namreč,
kako bodo spet zmrzovali, saj
kljub temu, da se skrbniki doma
trudijo, da bi ga ogreli, nimajo
pravega uspeha. Nasprotno pa je
v dvorani črnomaljskega kul
turnega doma navadno kar pre
vroče, niti slučajno pa nihče ne
pomisli, da bi zmrzoval, ko obišče
filmske ali kakšne druge pred
stave. Metličani sedaj upajo na
dobrohotnost Črnomaljcev, da
jim bodo izdali recept, kako naj
v Metliki ledenici podobno dvo
rano spremenijo v vsaj spodobno
topel prostor.
PISMO - Tistih dobrih pet
najst kilometrov od Črnomlja do
Metlike ali v nasprotno smer za
res ni razdalja, ki bi jo bilo težko
prem eriti celo pes, kaj šele s
kakšnim prevoznim sredstvom!
Pa vendar je to za nekatere pošt
ne pošiljke vse prej kot enostav
na pot. Kaj je, na primer, ne
davno doživljala kuverta, v kateri
je bilo za 60 dekagramov listov
formata A4, lahko le ugibamo. A
ko jo je naslovnik v Metliki pre
jel od pošiljatelja iz Črnomlja, je
bila tako razcapana, da je bila še
sreča, da ni kaj padlo iz kuverte.
Za 468 tolarjev, ki jih je moral
pošiljatelj - v tem primeru je bila
to občina Črnomelj - odšteti za
poštnino, je najbrž pričakoval
solidnejšo storitev.

Semiške tropine
DRUŠTVA - V semiški občini
je, kljub temu da je tako majhna
ali pa morda prav zato, kar 60
društev. A nekatera so zgolj na
papirju, kar gre zlasti tistim bolj
zagnanim precej v nos. Nekoliko
so se potolažili, ko so zvedeli, da
bodo za nič dela dobili iz občin
skega proračuna natanko nič de
narja. Tega pa si najbrž ne želijo
v nobenem društvu. Morda bodo
zato nekateri delavni vsaj ta
mesec, saj morajo do konca feb
ruarja na skupščinah sprejeti
zaključne račune.
TELEFONIJA - Iz Moverne
vasi se pritožujejo, da s svojimi
GSM lahko kličejo ali sprejema
jo klice le preko Hrvaške. Enake
robleine ima tudi župan Janko
elukovec, a mu sploh m potrebno
iti v Moverno vas. Jadikuje, da je
dal za telefon 140 tisočakov, sedaj
pa mora še drago plačevati im
pulze, ker klici z njegovega tele
fona ali nanj potujejo čez sosed
njo državo. Očitno si telefonisti
ob županovem primeru mislijo:
“ Če je imel dovolj denarja za tako
drag telefon, ga bo imel pa še za
dražje plačilo pogovorov.”
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Drobne iz Kočevja
STROKOVNI JE Z IK - Kot
povabilo na javno predstavitev
spomenice o razvoju Kočevske v
novem tisočletju, ki je bila včeraj
v hotelu Valentin v Kpčevju, so
občani Kočevja prejšnji teden
prejeli na zloženski izpisano be
sedilo spomenice. Gre za spome
nico o odgovornosti za razvoj
Kočevske “ Kočevska danes in
ju tri” , ki jo je na pobudo stranke
LDS sprejel sedanji kočevski
občinski svet in ki natisnjena ob
sega le eno stran lista formata A
4. Tako “ obsežno” branje je za
povprečnega občana “ še” spre
jemljivo, več pa bi že pomenilo,
da je občina z razpošiljanjem
zloženke po gospodinjstvih dobesedno vrgla denar preč. Prav
dnje pa bo' itudi storila, če se
seveda županu Janku Vebru njegova pred nedavnim izrečena iz
java, da namerava opravljeno
analizo srednjega šolstva na Ko
čevskem razposlati po gospodinj
stvih, ni sluzila le kot izgovor za
njegovo kritiko, da je v delu pre
več tujk in strokovnih izrazov.
Njegovo kritiko je namreč avto
rica dela, ravnateljica kočevskega
dijaškega doma Karmen Arko,
ovrgla, češ da gre za strokovno
delo, ki gaje na prošnjo kočevske
občine pripravila z namenom, da
bodo pristojne na ministrstvu za
šolstvo seznanili s problemi ko
čevskega srednjega šolstva. Če pa
na ministrstvu za šolstvo ne po
znajo strokovnega jezika šolni
kov, se nam vsem slabo piše!

Ribniški zobotrebci
OB KULTURNEM PRAZNI
KU - V ribniški občini so se
odločili, da bodo letos kulturni
praznik obeležili na nekoliko
nekonvencionalen način. Odločili
so se namreč, da bodo namesto
običajnih recitalov Prešernovih
poezij predstavili pesnikovo otro
štvo. Za Ribnico pa sta bili neobi
čajni tudi že obe dosedanji pri
reditvi, ki sta bili organizirani v
počastitev kulturnega praznika.
Takšen je bil denimo nastop
Baletnega studia Novo mesto, ki
je v petek zvečer na odru Ideal
centra v Ribnici uprizoril baletno
predstavo v dveh dejanjih Coppelia. Ogled klasičnega baleta so
ribniškemu občinstvu omogočili
ribniška izpostava Sklada za lju
biteljske kulturne dejavnosti,
Košček, d.o.o. in KUD Gallus.
Občina in Miklova hiša pa sta v
ponedeljek pripravili v dvorani
večer uglasbene poezije dr. Fran
ceta Prešerna. Govornika na pri
reditvi, na kateri je ob spremljavi
Emila Glavnika na klavirju Pre
šernove pesmi prepevala Jerca
Mrzel, sta bila Polona Lovšin in
Miha Klun.

Laški sel
ZBIRAJO PREDLOGE - Ob
čina Velike Lašče zbira predloge
za izdajo kulturno-turističnega
vodnika občine. Predloge bodo
zbirali do 1. marca, do 15. febru
arja pa je še čas, da občani poda
jo predloge za občinski grb ter
sofinanciranje programov športa,
kulture in turizma.
D O P O LN ILI O D LO K - Na
nedavni seji občinskega sveta so
dopolnili odlok o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč. Ob
čina lahko sedaj pobira nadome
stilo tudi od električnih drogov in
transformatorskih postaj. Upa
mo lahko, da ta sprememba ne bo
vzrok za novo podražitev elek
trike!
ODVOZ KOSOVNEGA MA
TER IALA - Z območja KS TUrjak bodo odvažali kosovne od
padke 23. februarja, iz KS Rob
24. in KS Velike Lašče 25. febru
arja. Material mora biti priprav
ljen na dostopni!) krajih. Javno
podjetje Snaga ne bo pobiralo
gradbenega materiala, zemlje, vej
in podobenega.
JUTRI NOVO DRUŠTVO Jutri, 11. februarja, ob 20. uri bo
v gostilni Kropeč na Mali Slevici
ustanovni zbor društva, ki bo de
lovalo na področju kulture, turiz
ma in športa. V Laščah pa bo jutri
ob 17. uri delavnica za otroke v
izdelovanju zobotrebcev, uro kas
neje pa še tekmovanje v izdelavi
zobotrebcev.

PONOVNO PRVE
V E L IK E LAŠČE - Učenke
višjih razredov osnovne šole Pri
moža Trubarja iz Velikih Lašč
(Mateja Sivec, Tanja Papež, Ma
teja Jaklič, Jana Perušek, Maja
Centa in Maja Sivec) so na ne
davnem državnem prvenstvu v
skokih z male prožne ponjave
osvojile 1. mesto in tako ponovile
lanski uspeh. Učenke nižjih raz
redov (Sonja Železnikar, Barbara
Drobnič, Meta Gruden, Simona
Dolšina, Sara Samsa in Teja Mu
star) so v kategoriji mlajših deklic
zasedle 3. mesto. Med posamez
niki sta Mateja Sivec pri starejših
in Sabina Virant pri mlajših dek
licah osvojili 2. mesto.

****
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Ob vseh razlikah “pod isto roko”
Od septembra lani ima svojo skupino mažoret tudi Ribnica - Tbko kot kočevske mažorete,
ki v letošnjem šolskem letu beležijo 15-letnico delovanja, jih vodi Klavdija Križ
KOČEVJE, RIBNICA - Mažoretna plesna skupina, ki deluje v okvi
ru Delavske godbe Kočevje, letos beleži 15-letnico obstoja, v Ribnici,
Kjer mažorete delujejo v okviru plesnega kluba Otris centra iz Kočevja,
pa se bo z iztekom letošnjega šolskega leta zaključilo šele prvo leto n ji
hovega delovanja. Že uveljavljene mažorete iz Kočevja kot tudi na
dobudno skupino ribniških deklet pa vodi nekdanja kočevska mažoreta
Klavdija Križ.
V 15 letih so mažorete v Kočev
stopile so v jeans oblačilih, saj jim
ju postale nepogrešljiv del vseh
je Ortis center sponzoriral le na
sprevodov in vsakega večjega na
kup palic, medtem ko za nakup
stopa pihalne godbe, pogosto pa
uniform, za katere bi za 20 deklet,
kolikor jih je trenutno v skupini,
so prisotne tudi na različnih otvo
potrebovali okoli milijon tolarjev,
ritvah in drugih prireditvah. Gle
sponzorje še iščejo. Dekleta zdaj
de na starost in znanje je trenut
no vpisanih 55 deklet razdeljeno
vadijo enkrat na teden, od marca
naprej, ko bodo ponovno vpisov tri skupine, ki skupno združujejo
dekleta od 5. leta do že polnolet
nih članic. Predvsem slednje ima
jo za seboj že več gostovanj in tek
movanj doma in v tujini. Na lan
skoletnem evropskem prvenstvu
so v skupini B senior zasedle 3.
mesto, v duetu drugo, še bolje pa
so se odrezale kot solistke, saj so
osvojile kar dve prvi mesti. Levji
delež zaslug za to pa gre prav
Klavdiji, ki se poleg vadbe ukvarja
tudi s koreografijo.
V nasprotuju s kočevskimi mažoretami, ki se v tem trenutku že
pripravljajo za svoj nastop na le
tošnjem državnem prvenstvu, ki
bo koncem maja v Kočevju, so
Klavdija Križ
imele ribniške mažorete, ki so pri

vali, od česar si obetajo, kot pravi
Klavdija, predvsem večje število
deklet od petega razreda naprej,
pa bodo tudi vadili pogosteje. Vaje
imajo v dvorani T V D Partizan,
kjer imajo ribniške mažorete za
razliko od kočevskih, kot pravi
Klavdija, idealne pogoje za vadbo,
zato pa ob dobrem delu in pogo
stejših vadbah tudi možnosti za
hiter napredek.
M. LESKOVŠEK-SVETE

čele z delom septembra lani, de
cembra šele svoj prvi nastop. Na-

Rimski zid povezuje
šole in kraje

V Ribnici bodo
obnovili mostove
Nova proračunska postavka
R IB N IC A - Razen največje in
vesticije, ki je z obnovo športne
dvorane s področja športa, bodo
v ribniški občini v letošnjem letu
vse ostale investicije s komunalnocestnega področja. Poleg že ute
čenih je med temi letos novost
obnova mostov, ki sojo uvedli kot
novo proračunsko postavko.
Prva večja investicija bo rekon
strukcija Šeškove ulice od gozdar
skega doma do Hrovače. Uredili
bodo vodovodno omrežje in me
teorno kanalizacijo, naredili eno
stranski pločnik in na dolžini p ri
bližno 400 metrov postavili javno
razsvetljavo. To bodo uredili še od
gostišča Ribničan do bivše poli
cijske stavbe, ob Gorenjski cesti
ter ob železniški progi do Lepovč,
kjer je razen kablov in kandelabrov že vsa infrastruktura priprav
ljena. Za vse skupaj bodo porabili
48 milijonov tolarjev. Druga po
membnejša investicija bo obnova
mostu v Brezah, k ije po analizah,
ki so jih naredili pri vseh 15 po
membnejših mostovih v ribniški
občini, v najslabšem stanju. Za
njegovo obnovo bodo porabili 10
milijonov tolarjev, prihodnje leto
pa se bodo lo tili obnove drugega
mostu, tako da bodo v nekaj letih
uredili vse mostove v občini.
Pomembna investicija v letoš
njem letu bo tudi izgradnja kanali
zacijskega omrežja v Trubarjevi
ulici oziroma na območju, ki zaje
ma kar tri večje ulice in vrsto po
vezovalnih. Fekalno in meteorno
kanalizacijo bodo speljali na cen
tralno čistilno napravo, na katero
bodo s tem na novo priključili 30
individualnih hiš in dva poslovna
objekta, s čimer bodo tudi doseg
li, da bodo imeli v Ribnici rešeno
okoli 80 odst. kanalizacije.
M. L.-S.

K ostelsk i rižni
DOBER OBISK - Razstave po
slikav na svilo in platno avtorice
Anite Šakič, ki so jo odprli v pro
storih Nove Ljubljanske banke ob
kulturnem prazniku, seje udeležilo
okoli 50 obiskovalcev. Razstavljena
dela je možno tudi kupiti.
DVA NA OGLEDIH - Te dni sta
si župan Valentin Južnič in predsed
nik Tbristično-športnega društva
Stanko Nikolič ogledala ob Kolpi
prostore, kjer bodo kopališča, par
kirišča in šotorišča, da jih bodo do
turistične sezone primerno uredili.
JUTRI PREDAVANJE - Mirja
na Južnič Lilič bo jutri, 11. februar
ja, ob 17. uri v osnovni šoli Fara pre
davala o zdravi prehrani. Predava
nje sodi v okvir izobraževanja za po
trebe turizma na podeželju.
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OBJAVILI KOLEDAR
PRIREDITEV
KOSTEL - Tbristično-športno društvo Kostel je sprejelo
program prireditev za letos.
Največ je športnih in rekre
ativnih prireditev, med kateri
mi naj poleg že tradicionalnih
omenimo tekmovanje v košnji
s klasično koso Qunija, julija),
mednarodni prostovoljni de
lovni tabor (julija), pohod z
baklami (15. julija) in obkolpski maraton (1. oktobra). Kul
turne prireditve se bodo začele
danes z otvoritvijo razstave ob
kulturnem prazniku (prostori
Nove LB). Načrtovanih pa je
tudi več predavanj, npr. o
vodah v Kostelu, obnovljivih
virih energije, in več turističnih
predavanj.

NE SLIŠIM DOBRO
K O S TEL - Po letu dni so iz
"telekomunikacij Ljubljana v teh
dneh ponovno m e rili slišnost
radijskih signalov na območju
Kostela. Ugotovili so, daje dobra.
S tem pa se ne strinjajo domačini,
a u j u j e j u , da
u a se
s c v Kolpski
r v u ip s iu doli
uunki zatrjujejo,
lobro sliši le radio C
Ognjišče in
ni dobro
aški radijski programi. Pravijo,
hrvaškii
lim ajo ‘“ Miloševičeve bolezni”
da nimajo
- “ Ne čujem dobro!” in da tudi
nimajo slabih radijskih aparatov,
res pa je, da nimajo za sprejema
nje takih posebnih aparatur, kot
jih vozijo s seboj strokovnjaki Te
lekom unikacij, in tudi ne tako
dolgih anten, kot jih imajo njihovi
merilci.
P-c

Projekt šolarjev v Velikih
Laščah in Preserju

POGROŠNA POEZIJA ROMANE NOVAK - V dvorani glasbene šole v
Kočevju je v soboto zvečer potekal literarni večer, na katerem je pesnica
Romana Novak iz Kočevja predstavila svojo pogrošno poezijo. Program, ki
ga je z glasbenimi vložki dopolnil pisanist Erik Šuler, je povezoval David
Sušelj (na posnetku v pogovoru z Novakovo). Literani večer, poimenovan
“Na balkonu z Romano Novak", je pripravil vpočastitev kulturnega prazni
ka Klub kočevskih študentov v sodelovanju z glasbeno šolo in kočevsko
območno izpostavo Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti. (M. L.-S.)

Nova klavnica v Velikih Laščah
Letos bodo poiskali lokacijo, prihodnje leto pa naj bi
pričeli z gradnjo
V E L IK E LAŠČE - Kmetijska
zadruga Velike Lašče, ki šteje 158
članov in 42 zaposlenih, je bila
ustanovljena leta 1913. Ima zelo
razvejeno trgovsko dejavnost (od
kup lesenih izdelkov, mesa, mleka in
kmetijskih pridelkov), na Robu, v
Turjaku in Velikih Laščah prenov
ljene trgovine ter manjše gostinske
obrate, v središču občine pa še me
sarijo in klavnico.
Čeprav vsa leta posluje zelo
uspešno, pa je ob suhi robi klavni
ca najbolj donosna panoga, hkrati
pa nad njeno lokacijo ljudje že dalj
časa tarnajo, saj je v bližini šole in
vrtca. Klavnico so pred dvema leto
ma posodobili, do vrtca namestili
leseno ograjo, sosednje stanovalce
pa ločili z zidom, tako da živino raz
kladajo v zaprtih prostorih. Stalno
so pod strogim nadzorom ustreznih
služb (inšpekcija, veterina) in doslej
ni bilo prav nobenih težav. Kljub

temu se zavedajo, da klavnica zara
di bližine moti šolarje in stanovalec.
Zato so si zadali nalogo, da bodo
zgradili novo klavnico. Direktor in
predsednik kmetijske zadruge Ivan
Levstik meni, da bi najbolj ustrezal
prostor v bližini čistilne naprave pri
železniški postaji. V “ igri” je tudi
zemljiščcc podjetniške cone, lahko
bi jo gradili tudi na Robu ali na Thrjaku. Ko bo občina izdala soglasje in
določila lokacijo, bo naložbenik
pripravljen za gradnjo, predvidoma
prihodnje leto, če bodo seveda
pravočasno zagotovili vse papirje.
“ Klavnica bo zgrajena po norma
tivih evropske skupnosti, zmoglji
vosti pa ne bodo manjše od zdajšnje,
ko na leto zakoljemo 2.500 glav ve
like živine za mesarije in lastne po
trebe,” je še povedal Ivan Levstik.
M. G.

V E L IK E LAŠČE - U čitelji in
šolarji v Velikih Laščah in Preser
ju pripravljajo projekt Rimski zid.
V obeh šolskih okoliših potekajo
arheološko ugotovljene rimske
zapore, ki so v poznoantičnem
času varovale rimski imperij pred
V
vpadi barbarskih plemen. Zapore
Julijskih A lp so potekale po črti
Ziljska dolina-Vrhnika-RakitnaRob-Babno Polje-Reka, delno
POTOŠKE VESTI
Trgovino zaprli zaradi
skozi težko prehodna območja.
• V počastitev slovenskega kul
Drugi del zapore je potekal čez
turnega praznika je bila v telovad
majhnega prometa
Hruščico do Čedada. V občini
nici osnovne šole dr. Antona Debe
Velike Lašče poteka arheološko
ljaka osrednja proslava, in sicer v
PAPEŽI PRI O S IL N IC I - V
ugotovljena zapora pri Gradišču
ponedeljek, 7. februarja, ob 18. uri.
kraju, ki se nahaja na sotočju po
ter pri Selu p ri Robu. Rimska
Pretežni del proslave je pripravila
toka Belica in reke Čabranke, je
zapora pri Gradišču, ki jo domači
šola, pridružila pa sta se še planin
minuli mesec prenehala delati tr
ski mešani zbor in dekliški Ave
ni imenujejo Z ID , sega od Dednigovska poslovalnica Čabranka, ki
verum.
ka do Gradiškega vrha, konča pa
je delovala v okviru Poslovnega
• Zadnji teden je močna odjuga
se s stolpoma na Malem vrhu.
sistema Mercator,d.d., P rofitni
pretila, da bo pobrala sneg in tako
Sprejeli odlok o proračunu občine Dolžina zapore pri Gradišču je
center Ljubljana. Njeno zaprtje za
preprečila smučarske skoke, napo
okrog 1548 metrov. Severno od
prebivalce te vasi in okoliških na
vedane za 6. februar. K sreči je
SOD RAŽIC A - Občina Sodra
vasi Selo pa poteka zid v dolžini
selij pomeni poslabšanje v preskr
skakalnica
skoraj
cel
dan
v
senci,
žica bo imela letos v proračunu
382 metrov, od križišča s cesto iz
bi in povečanje stroškov, saj bodo
organizatorji pa so sneg steptali že
179.300.000 tolarjev. Ta znesek so Roba do skalnega vrha Veliki kot.
morali odslej kupovati v oddalje
veliko pred napovedano tekmo, ki je
v prvi obravnavi potrdili svetniki
Obzidje je med ljudstvom dobro
nih trgovinah.
v celoti uspela in privabila veliko
na zadnji seji. Med prihodki niso
znano, povezano je z bajanji o
Kakšnega večjega dobička v
gledalcev.
upoštevani m orebitni prihodki
graščakih, ki so za gradnjo zidu,
omenjeni trgovini gotovo ni ust
•
V
soboto,
6.
februarja,
je
pla
preneseni iz lanskega leta, ki naj
postavljenega proti Thrkom, lovili
varjal n iti nekdanji Trgopromet
ninsko društvo organiziralo tradi
bi bili porabljeni za nedokončane
ljudi. Po pripovedanju se obzidje
Kočevje, pod okriljem katerega je
cionalni nočni pohod v svitu bakel.
investicije iz preteklega leta in
začenja na Gradiškem vrhu nad
trgovina poslovala vrsto let po
Pohodniki so se zbrali na Hribu, in
prihodki iz naslova delitve pre
pot jih je vodila skozi vas Retje, kjer
Robom, poteka čez Dednik do Sela,
drugi svetovni vojni, vendar je
moženja nekdanje skupne občine
se jim je priključilo veliko vaščanov,
nato čez Iško do graščine Pajkovo.
poskrbel, da je trgovska posloval
Ribnica. Največ denarja iz prora
do osamele cerkvice sv. Florijana na
nica v Papežih vedno delovala.
V okviru projekta deluje več
čuna bodo poleg financiranja red
obrobju retijskega polja. "tem je bila
Potrošniki iz te okolice se ob tem,
šolskih
sekcij,
od
biološko-kemijnih dejavnosti porabili za nadalje
ob 19. uri maša. Veliko pohodnikov
zanje neljubem dogodku sprašuje
ske, zemljepisne, zgodovinske, li
vanje začetih in odpiranje novih
je
zaradi
velikega
števila
ostala
jo, kako širša družbena skupnost
kovne do raziskovalne sekcije.
naložb na cestnem in komunal
zunaj cerkve.
in lo k a ln i organi razrešujejo
Šoli Velike Lašče in Preserje se
nem omrežju.
• Sredi februarja - točen datum še
številna nerešena vrašanja prebi
povezujeta tudi z drugimi zavodi
ni znan - se bo začelo občinsko
Svetniki so upoštevali predloge
valcev obm ejnih krajev, ki so
in organizacijami, ki so se vključile
šahovsko tekmovanje. Ekipe bodo
nekaterih občinskih odborov in za
pomebna za njihovo preživetje,
v projekt, in sicer Zavodom za
igrale v okrepčevalnici Tekavec v
ureditev osrednjega trga nameni
saj so prizadeti že od vzpostavitve
gozdove RŠ, krajevno enoto Škoffetjah. Organizatorji vabijo občali 500 tisoč tolarjev, občina bo s
državne meje med Slovenijo in
Ijica, M la d in skim k lim a tskim
ic, ki jih ta igra veseli, da se prijavi
300 tisoč to la rji sofinancirala
Hrvaško.
jo v čim večjem številu.
zdraviliščem Rakitna in drugimi.
vrhunski šport, vendar morajo
- vd
A. K.
M. G.
prej pripraviti poseben pravilnik.
Zupan je prejel vlogo za sofinan
ciranje vrhunske smučarke Teje
Vesel, članice SK N o vin a r iz
Ljubljane, in j i iz proračunske
rezerve že nakazal petdeset tisoč
tolarjev. Odprli so postavko tudi
za sanacijo divjih odlagališč, do
245 milijonov tolarjev vredna investicija bo v celoti dokončana v treh letih - Obnovljena
naslednje seje pa bodo pripravili
in razširjena bo športna dvorana v Ribnici izpolnjevala kriterije za mednarodne tekme
njihov seznam:
Ekonomske cene v vrtcu so
župan Jože Tanko, ne gre le za
RIBNICA - V rib n iški občini, ki predvsem zaradi uspešne vzgoje
svetniki obravnavali že na osmi
velik finančni zalogaj, ampak tudi
rokometašev
aktivno
živi
s
športom
že
desetletja,
bo
največja
investicija
seji in zavrnili povišanje. Med tem
organizacijsko zahteven projekt.
v letošnjem letu prav na področju športa. Med poletnimi počitnicami
časom so pripravili točnejši pre
Vsa dela bodo namreč morala
se bodo namreč lo tili obnove in razširitve športne dvorane, ki bo, v celoti
gled in obrazložitev glede na za
potekati med šolskimi počitnica
dokončana, omogočila, da bodo v Ribnici lahko potekale tudi medna
konodajo in na poročila ter navo
mi, saj se bodo lahko le na ta način
dila ministrstva za šolstvo in šport.
rodne tekme.
vse dejavnosti v dvorani kljub ob
Po k ra jš i razpravi so sp re je li
čajev ribniške Športne zveze ozi
Obstoječo športno dvorano v
novitvenim delom normalno odvi
povišanje cen, ki za drugo starost
roma pred nedavnim ustanov
Ribnici, ki jo poleg osnovnošol
jale. V proračunu občine za letoš
no skupino znaša 42.134 tolarjev,
ljenega domačega plavalnega klu
skih otrok, domačih športnih klu
kar pomeni 12,41 odstotno povi
nje leto imajo na voljo 100 m ili
ba pa tudi številni odrasli s širšega
bov in rekreativcev že leta upo
šanje, cena za prvo starostno sku
jonov tolarjev, porabili pa jih bo
kočevsko-ribniškega območja. Z
rabljajo za organizacijo tekem na
pino znaša 50.241 tolarjev, kar
do za prenovo strehe, ostrešja in
namenom, da bi prostorsko za
domačem terenu tudi kočevske
znese nekaj manj kot 17-odstotno
vseh inštalacij. Prihodnje leto sc
dostili potrebam vse številnejših
rokometašice,
so
zgradili
pred
22
povišanje. Od skupne cene starši
bodo lo tili razširitve dvorane za
uporabnikov športne dvorane,
leti. Pred nedavnim so v njej v ce
plačujejo 26 odstotkov, razliko pa
225 kv. metrov, v nadaljevanju in
bodo
zato
dvorano
v
Ribnici
ne
le
loti
obnovili
plavalni
bazen,
v
ka
pokriva občina iz proračuna. V
vesticije, ki bo v celoti dokončana
obnovili,
ampak
tudi
razširili.
terem
se
danes
poleg
ribniških
vrtcu Sodražica, ki ni polno zased
v treh letih, pa še izgradnje po
Celotna investicija je ocenjena
otrok učijo plavanja tudi otroci iz
en, imajo 60 otrok, od najmlajših
možne dvorane v izm eri preko
na 245 milijonov tolarjev in bo po
kočevske in drugih sosednjih ob
do malih šolarjev.
400 kv. metrov.
m , l .-S.
tekala fazno, saj kot pravi ribniški
čin, preko ponudbe plavalnih te
M. G.

Konec Cabranke

Višje cene vrtca

Letos pričetek obnove športne dvorane
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Gasiti pa tudi povezovati krajane
PGD Ponikve bo julija praznovalo 90-letnico - V načrtu veselica, novo orodno vozilo, brošura
- Napredek • S 25 na 150 članov - Skrb za podmladek, izobraževanje • Povezava krajanov

NA OBČNEM ZBORU - Na občnem gasilskem zboru na Ponikvah sta poleg
predsednika Mežana spregovorila še namestnik poveljnika GZ Trebnje An
ton Bajc in predsednik KS Dolenja Nemška vas Marjan Uhan, ki sta društvo
pohvalila.

ZAN IM IV I PREDMETI NAŠE PRETEKLOSTI - Krajani Čateža so se res
potrudili p ri zbiranju zanimivih starih predmetov. Govornik Šepec je še
posebej pohvalil zbirko likalnikov (na sliki). (Foto: L. M.)

v

Kulturni praznik na Čatežu
Prijetna proslava, otvoritev razstave ročnih del in starin
krajanov ter del slikarja Bogdana Breznika
D O LE N JA VAS PRI Č A T E 
Ž U - Č lani K U D Popotovanje
Frana Levstika Čatež so pod vod
stvom prizadevne predsednice
Mie Benedičič tudi letos pripravili
prijetno praznovanje slovenskega
kulturnega praznika. V soboto, 5.
februarja, se je veliko krajanov
odzvalo njihovemu vabilu in se
udeležilo prireditve v domu Čebe
lica, ki jo je vodil Matej Mlakar.
V veznem tekstu je na kratko ori
sal Prešernov čas in njegovo živ
ljenje.
M ed zanimivejše razloge za
obisk p rire d itve gotovo spada
ogled razstave ročnih del in starin
krajanov. Kot je povedal diplomi
rani etnolog injjmetnostni zgodo
vinar Dušan Šepec, je razstava
pohvalna predvsem zato, ker
kaže, da ljudem le ni vseeno, kaj
se dogaja z našo kulturno dedišči
no. Poudaril je izobraževalni po
men razstave, saj mlade genera

cije mnogih starih predmetov ne
poznajo več, pa turističnega, saj
skorajda ni turizma brez kulturne
dediščine. “ Zbrani predmeti, med
katerimi so še posebej pohvalne
zbirke starih likalnikov in radij
skih sprejemnikov, pa nas opozar
jajo, da vsak star predmet le še ni
za v koš,” je dejal Šepec.
Z bogatim kulturnim progra
mom so navdušili: pevci mešanega
pevskega zbora Kres pod vod
stvom Valerije Rančigaj, ki deluje
jo leto dni, čateški najmlajši z vod
jo M arijo Ceglar, leto dni stara
pevska in plesna skupina devetih
deklet Čateške črtice pod vod
stvom Aleksandre Šepec (razstav
ljala je tudi svoje študijske slike)
in recitatorka Petra Gracar. Obi
skovalci so si lahko ogledali še raz
stavo več kot desetih del trebanj
skega slikarja Bogdana Breznika,
ki službuje v domu Čebelica.
L. M URN

PONIKVE - V letošnjem letu bo Prostovoljno gasilsko društvo (POD)
Ponikve, eno najstarejših v trebanjski občini, praznovalo 90-letnico
delovanja, in prav to je bila ena od glavnih točk nedavnega občnega
zbora društva v njihovem gasilskem domu. 1. aprila 1910 je vodenje
d ruštva s 25 g a silci prevzel predsednik Josip Glavan, zdaj pa
tamkajšnje gasilce - s podmladkom jih je kar 150 - kot dvanajsti pred
sednik po vrsti že tretje leto vodi Jože Mežan.
enajst članic. Tedaj je 86-člansko
Napredek je v teh letih viden.
društvo s podporo krajanov in
Društvo je od ustanovitve prido
nekaterih delovnih organizacij
bivalo na članstvu in po dveh letih
kupilo prvo vozilo - IM V kombi
so že začeli razmišljati o gradnji
Gasilec,” zgodovino društva obu
doma, ki so ga postavili leta 1913.
ja predsednik Jože Mežan. Ob
Obe svetovni vo jn i sta društvo
nakupovanju orodja in opreme je
prizadeli, zlasti z izgubo članstva,
gasilski dom postajal premajhen
po vojni pa je bilo delovanje spet
in leta 1976 so se odločili za grad
opaznejše. Leta 1948 je bilo ustanjo novega. Brez prostovoljnega
novaljeno PGD Lukovek, kamor
dela seveda ne bi šlo. Odprli so ga
so se vključili člani s tistega po
leta 1979. Leta 1982 so nabavili
dročja - gasilci s Ponikev so jim
avtocisterno, dve leti pozneje pa
podarili motorno brizgalno. “ Ve
kombibus. Pred desetimi leti so
liko prelomnico pomeni tudi leto
oboje prodali in kupili nov renault
1973, ko se je v društvo vključilo
trafic.
“ Lani smo že pričeli z zbira
njem sredstev za novo orodno
VABLJENI
vozilo, kar upamo, da nam bo us
pelo do 15. julija, ko bomo pra
KRVODAJALCI
znovali 90-letnico. Potrebujemo
TREBNJE - RKS Območ
ga predvsem zaradi sedanje zasta
no združenje Trebnje vabi
rele opreme. Vozilo bo stalo bo
krvodajalce, zlasti nove, na
okrog 200 tisoč D EM , kar je ve
darovanje krvi, ki bo: v torek,
lik finančni zalogaj. Sami zbiramo
15. februarja, od 7. do 14. ure
donatorska sredstva, računamo
v gasilskem domu Tbebnje, v
pa tudi na pomoč trebanjske gasil
sredo, 16. februarja, med 7.
ske zveze,” je povedal Mežan,
in 14. uro v OŠ M irn a in v
gasilec že od otroških let. Tudi za
četrtek, 17. februarja, med 7.
to se še kako zaveda pomena p ri
in 12. uro v KD Mokronog.
dobivanja podm ladka. N jih o v
šteje zdaj 30 mladih. Že dve leti v
društvu delujeta komisija za vet
erane in za m ladino. Izkušnje
7. VALENTINOV
kažejo, da se prav lepo dopolnju
POHOD
jeta. Starejša generacija tako pre
TREBNJE - Društvo vinograd
daja izkušnje mlajšim. Gasilci s
Ponikev se udeležujejo tudi izo
nikov Tbebnje vabi v soboto, 12.
braževanja (v njihovem domu
februarja, na 7. Valentinov pohod.
potekajo izobraževanja zveze),
Zbor bo ob 9. uri v Zabrdju (pri
raznih tekmovanj (pionirska, mla
Jarcu), pot pa vodi preko Kraljeve
dinska, članska, veteranska eki
doline, Stana, Dolnjega Debenca,
pa), kot je zatrdil predsednik dru
Blatnega klanca, Arenberga, Stare
štva, pa organizirajo razne izlete
Gore, Praprotnice do Zabrdja.
z mladino ter srečanja v domu,
Startnina (spominski kozarček in
“ kajti naša naloga ni le gašenje
obara) znaša 500 tolarjev.
požarov, pač pa tudi povezovanje
krajanov. Dobro sodelujemo tudi
z drugimi društvi v občini, kar želi
KONCERT
mo tudi za naprej.”
Po lanski prekategorizaciji slo
SLOVENSKIH PESMI
venskih gasilskih društev PGD
B LA N C A - Območna iz
postava sklada RS za ljubite
ljske k u ltu rn e dejavnosti
Sevnica in krajevna skupno
st Blanca vabita na koncert
slovenskih ljudskih pesmi v
izvedbi okteta Jurij Dalmatin
in Cvetke Imperl na citrah.
Koncert bo v soboto, 12. feb
ruarja, ob 19. uri v kulturnem
domu na Blanci. Vstopnine
ne bo!

Ponikve spada v 2. kategorijo, kar
je visoko, “ trdo pa bomo delali
tudi naprej, saj v državi s 1405
gasilskimi društvi ne želimo biti le
obrobno društvo,” je zatrdil pred
sednik Mežan.
L. M URN

ZA SPREJEMLJIVE
CENE ASFALTA
SEVNICA - Cene asfalta so se
zaradi rasti cen naftnih derivatov
in uvedbe trošarine povečale, saj
so za izdelavo asfaltne mase po
trebne tudi različne frakcije naft
nih derivatov. Cestno podjetje
Novo mesto je po besedah direk
torja za inženiring Gregorja Jak
liča poiskalo razpoložljive notra
nje rezerve, da skok ne bi bil pre
visok, saj bi s tem podražili že za
čete ali nove rekonstrukcije cest.
Ko se je sevniški župan Kristijan
Janc z Jakličem pogovarjal o enot
ni ceni asfaltiranja za krajevne
skupnosti in občino Sevnica, seje
dogovoril za sprejemljive cene, ki
so nekoliko nižje od tržnih.

OBNOVA FARNE
CERKVE V ŠENTJANŽU
ŠENTJANŽ - Večji del sredstev
za načrtovano obnovo farne cerk
ve v Šentjanžu so že zbrali v žup
n iji, pričakujejo pa tudi pomoč
občine in krajevne skupnosti.
Sevniški župan Kristijan Janc in
predsednik sveta KŠ Šentjanž
Milan Jamšek sta šentjanškemu
župniku Janezu Cevcu obljubila
pomoč. Občina bo pomagala pri
obnovi s sredstvi za obnovo kul
turnih spomenikov in s sponzor
skimi prispevki.

POSAVSKE ŠTIPENDIJE
SEV N IC A - Po podatkih
območne službe Zavoda za
zaposlovanje je v lanskem
novem bru rep ubliško š ti
pendijo prejelo 1.477 posav
skih dijakov in 466 študentov.
404 š tip e n d is ti so p re je li
Zoisovo štipendijo, od tega
216 dijakov in 188 študentov.

UPRAVLJANJE B A ZEN A

Glavobole bo zdaj imela Komunala
Občinski svet sprejel sklep, da upravljanje sevniškega kopališča prenese na JP Komunala
■Izguba kopališča ne bo več najedala športnih programov, a ostaja breme za proračun
SEVNICA - Sevniško kopališče je dobro vzdrževano, zagotavlja vi
sok standard kopaliških storitev in ga je Športna zveza gospodarno
upravljala. Tako so ugotavljali na zadnji seji občinski svetniki. Ker pa
sama dejavnost ne more pokrivati stroškov vzdrževanja, že leta nasta
ja p rim anjkljaj, ki je “ nažiral” denar za športno dejavnost v občini.
Športnikom in društvom to seveda ni bilo po volji, zato je občinski svet
pretekli četrtek sklenil, da s posebno pogodbo prenese upravljanje na
sevniško Komunalo. Tako bodo končno ločili denar za športne programe
od tistega za vzdrževanje objektov.
večjega vzdrževanja in naložb.
Naj navedemo, da je Športna
Prav tako ni pripravljena prevze
zveza od leta 1992 do 1997 pora
ti primanjkljajev iz preteklih let,
bila okrog 16 milijonov tolarjev za
se ne misli ubadati z dodatnimi
investicijska vlaganja in v istem
aktivnostmi za povečan obisk in
času ustvarila preko 9 m ilijonov
trženje ter ne predvideva dodat
primanjkljaja. V lanskem letu, ki
nih stroškov zaradi morebitnih
je bilo vremensko zelo neugodno
povečanih zahtev nadzora na ko
(poleti je bilo le 14.000 kopalcev,
pališču. Ne prevzema nobenih
leto prej pa 22.000), je im elo
obveznosti iz negativnega poslo
kopališče za poltretji milijon pri
vanja, hkrati pa morajo b iti vsa
manjkljaja. Poleg tega je potreb
sredstva od najemnin, dotacij in
no kupiti sesalec za dnevno čišče
reklam ipd. njen prihodek. V Ko
nje, ki stane 2 milijona tolarjev.
munali so še zahtevali, naj likvid
D irektor Komunale Bojan L i
nost p ri upravljanju zagotavlja
povšek je na seji poudaril, da jav
proračun, enako tudi primanjkljaj
no podjetje nima poslovnega in
po končani kopalni sezoni, in si
teresa za u p ravljanje bazena.
cer najpozneje do 30. novembra,
Občini je postavil 11 pogojev, pod
ter m ilijo n tolarjev za pripravo
ka te rim i sprejme upravljanje.
kopališča (do 1. maja). Dogovor
Tako naj bi Komunala zagotavlja
o upravljanju naj bi sklenili naj
la le obratovanje bazenov in ob
pozneje do 15. februarja.
jektov (brez igrišč), ne pa tudi
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Na seji sveta je bilo slišati mne
nje, da bo prenos upravljanja ve
lika pridobitev za Športno zvezo,
medtem ko bo občina na istem ali
še na slabšem. Svetnik Imperl je
menil, da je razumljivo le to, da
Komunala ne prevzema obvezno
sti za nazaj, sicer pa mora podjetje
upravljanje prevzeti in ravnati kot
dober gospodar. Po prepričanju
svetnika Kunška dajejo kopališče
slabemu gospodarju, saj je z jav
nim i p o d je tji vedno križ. Rudi
Dobnik je dodal, da bi s takim i
pogoji mnogi prevzeli upravljanje,
sicer pa meni, da je Komunala
primeren upravljavec.
Na zaključku razprav je župan
Kristjan Janc poudaril, da bo po
goje postavljala občina, ter dodal,
da bodo morali tudi v Komunali
spremeniti miselnost. “ Občina bo
že k rila p rim a n jk lja j, a dokler
bom jaz tu, ne v takem smislu: Če
bo šlo, bo, če ne, bo pa že občina
pokrila!” je zažugal. Na koncu so
sklenili, da bodo upravljanje baze
na naložili Komunali, pogoje pa
bodo določili s posebno pogodbo.
B. DUŠIČ G O R N IK

PETO SREČANJE DRUŽIN V TREBNJEM - V kulturnem domu v Treb
njem je že petič zapored, toda letos prvič v dveh delih, potekala zanimiva
prireditev lz družinske skrinje. Letos se je 5. in 6. februarja številnemu
občinstvu predstavilo rekordno število družin - preko 25. Nekatere so na
stopile že večkrat, spet druge prvič, vsak nastop pa je bil svojstven. Najpogo
steje so prepevali in igrali na inštrumente (na sliki družini Smolič - Kukenberger, ki sodelujeta že od vsega začetka in sta zato prejeli posebno prizna
nje). S sodelujočimi, k i so jih organizatorji presenetili s priznanjem in
vrčkom domačinke Irene Blaznik, je prijetno klepetal Slavko Podboj, k ije
opozoril tudi na zanimivo razstavo v G aleriji likovnih samorastnikov.
Družine so se namreč predstavile z različnimi ročnimi spretnostmi. Razstava
bo na ogled še do nedelje, 13. februarja. (Foto: L. Murn)

OBRAMBNI ZID BO ZDAJ MOČNEJŠI - V Boštanju, kjer je ob zadnjih
večjih poplavah visoka Sava pokazala, da projektanti n iti približno niso
predvideli njene moči, bodo morda v prihodnjih letih mirneje spali. Obramb
ni zid, k i naj bi naselje zavaroval pred vodo, je bil po prvih načrtih zidan,
zdaj pa so se lo tili sanacije. Kot smo opazili, so zid odkopali in ga zalili z
betonom (na sliki). Investitor je ministrstvo za okolje, izvajalec del, ki so
vredna okrog 20 milijonov tolarjev, pa gradbeno podjetje Begrad iz Novega
mesta. (Foto: B. D. G.)

Trebanjske iveri
POSEBNOST PRIREDITVE
- Tradicionalna prireditev Iz dru
žinske skrinje je gotovo nekaj
posebnega. Ko človek gleda pri
srčne in domiselne nastope sode
lujočih družin, si reče: “ Saj so
nekatere naše družine še srečne
in zadovoljne, v njih vlada ljube
zen in spoštovanje. Saj se z marsi
čim ukvarjajo ob večerih in ne
buljijo le v televizorje.” Prireditev
pa je nekaj posebnega tudi zato,
ker poteka brez denarja, kar je
danes gotovo prava redkost, če
prav je denar (menda) sveta vla
dar. Honorarja ne dobi ne vodi
telj ne sodelujoči, skratka: tudi s
tega vidika je trebanjsko srečanje
družin vredno pohvale.
TREBA SE JE ZNAJTI - Na
sobotno praznovanje kulturnega
praznika na Čatežu se je kljub
lepemu vremenu za ta letni čas,
ko so marsikje že brneli traktorji
in so se kmetje odpravljali po
prvih opravilih, zbralo kar veliko
ljudi. Tlidi zaradi dobrega obiska
se je pokazalo, da je prireditveni
prostorček v domu Čebelica - v
bistvu hodnik - premajhen in ne
preveč primeren za take dogod
ke. Ne le da so ljudje stali, tudi
nastopajoči so se utesnjeni morali
znajti po svoje. Toda uspelo jim je
- za oder so uporabili tako stop
nice kot omare, kjer je bilo prav
prijetno gledati plešoče Čateške
črtice. Dokaz, da se vse da, če se
hoče. Prav gotovo pa si zagnani
čateški kulturniki čimprej zaslu
žijo primerne prostore za svoje
dejavnosti.
OČITNO DOBRA PREVEN
TIV A - Gasilci s Ponikev kljub
pripravam na praznovanje očitno
dobro delajo. Tli mislimo pred
vsem na preventivo, ki še zdaleč
ni nepomembna. V lanskem letu
jim namreč ni bilo treba niti en
krat gasiti požar na domačem
področju, pomagat so šli le dru
gam. “ Ko bi bilo tako še naprej,”
pravijo.
r
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Sevniški paberki
O TR O C I - Osnovne šole v
sevniški občini, vsaj nekatere,
imajo težave zaradi pičlega števila
učencev, zato se dajejo okrog
meja šolskih okolišev. V zadnjem
času učence kličejo v matični šol
ski okoliš tudi z javnimi vabili.
Taka snubljenja ne bodo prinesla
prave koristi. Če bodo otroci šli
v drugo šolo, jih bo zmanjkalo za
prvo. Edina rešitev je, da bi
matičarji vpisali na sezname v pri
hodnje več ljudstva. Za to pa bi
bolj koristilo, če bi ljudstvu pri
poročili še tudi kako drugo opra
vilo, ne samo vpisovanja v to ali
ono šolo.
“ O, GOD!” - Znane Sevničan
ke, kilio svetovno lepe, rade go
vorijo sevniško. Dokler so doma.
Ko gredo od doma čez prvo lužo,
se lokalni naglas že izgubi. Men
da se po določenem času sploh
več ne znajdejo na lastnem dvori
šču in v mestni trgovini. Kako bi
se, saj po prihodu iz belega sveta
govorijo samo še katerega od
svetovnih jezikov, med katerimi
ni sevniške lokalne govorice.
PO PRIDNIH - Prebivalstvo
cele občine naj bi plačevalo nado
mestilo za uporabo stavbnih zem
ljišč, kot predlagajo pooblaščeni
sevniški voditelji. Bolj ko je ure
jen kraj, višjo tovrstno dajatev
bodo morali plačevati vaščani.
Tisti, ki so si asfaltirali in drugače
opremili stavbna zemljišča, bodo,
tako bi se reklo, huje udarjeni po
žepu. Nauk zgodbe je preprost:
Odloži na občino, kar bi lahko
naredil sam!

VEČER S
TONETOM PAVČKOM
RAZBOR POD LISCO - V
soboto, 5. februarja, je na Razborju potekal zanimiv Razborski večer, posvečen kulturnemu
prazniku. Gost večera, pesnik
Tone Pavček, je razmišljal in se
pogovarjal o 200-letnici rojstva
Franceta Prešerna in o prešer
nih Slovencih. “ Ni dobro, da bi
ob bogastvu jezika in kulture, ki
se nam podarja ob Prešernu,
živeli mimo in brez kulturne
dediščine,” je poudaril. Ob pe
stro vodenem večeru, ki se je
prepletal s petjem narodnih
pesmi domačinov Fantov izpod
Lisce, je Pavček nizal svetle
m isli za spodbudo življenju.
Tudi razstava slik Jožeta Zlavsa
iz ciklusa Lepote Slovenije je
popestrila večer, ki je potrdil
prešernost Slovencev s pesmijo
in prijetnim kramljanjem pozno
v noč. N a slednji Razborski
večer bo v soboto, 11. marca, ko
bo gost dr. Jože Ramovš spre
govoril na temo V šoli življenja,
od rojstva do smrti.
K. G.
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Krške novice
POZORNO ST - Računsko
sodišče, ki je pregledalo delo
vanje krške občine v preteklem
obdobju, je ugotovilo, da so na
občini porabili nekaj denarja
preveč. Ne spuščajo se v to, ali
tako občinsko delo šteje za greh
ali ne. Nič tudi ne pomaga, če
se spuščajo v to, kako bi dobili
nazaj denar, ki so si ga v vrhu
Krškega izplačali preveč. Men
da so ta denar vložili deloma
tudi v kadrovska stanovanja, v
katera so naselili tiste, dobre že
na oko. Menda kadre, koga
pa?!
BREZ Z A M E R E - Malo je
ve rje tno, da bi se ravnatelj
brežiške glasbene šole zameril
pomočnici ravnatelja glasbene
šole Krško, torej najožjemu
vodstvu sorodne ustanove iz
sosednje občine, velja seveda
tudi obratno. Ravnatelj in po
močnica ravnatelja sta namreč
mož in žena. Če ni prav zato
verjetnost medšolskih sporov
toliko večja?!
SPREMEMBE - Krško uspeš
no izgublja svoje nekdanjo
podobo. Že skoraj iz vseh ne
kdanjih tovarn so naredili trgo
vine. Vendar je v n jih malo
krških trgovcev. Še manj pa
kupcev.
N E R E Z IN E , NEKOČ KR
ŠKE - Krško je imelo v Nerezinah na Lošinju lepo počitniško
naselje. Potem ko so naselje
vzeli na muho veljaki iz vplivnih
gnezd slovenske prestolnice, je
situacija zdaj naslednja. Nerezine so še, počitniško naselje tam
je še, Krškega pa je v p o čit
niškem naselju Nerezine že pre
cej manj, kot je bilo pred meseci,
in bo zmeraj manj in manj.
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V času od 21. januarja do 4.
februarja so v brežiški bolniš
nici rodile: Nevenka Metelko iz
Ravnega - Barbaro, Marija No
vak s Trebeža - Mateja, Irena
Božič iz Leskovca pri Krškem Tjašo, V ida K in k z Malega
Kamna - Nikota, Stanka D ro
fenik iz Pristave pri Mestinju N iko, N ata lija K opinč z Ve
likega Obreža - Tadeja, Nataša
D ular iz Sremiča - Gašperja,
Cvetka Pavlič iz Stranja - Niko,
Mihaela Hervol iz Bukoška Patrika, Marica Župane iz Dovškega - Valerijo, Mojca Kraše
vec iz Velikega Mraševega M a rtin o , Slavica V id m a r iz
Jereslavca - Petro, Romana
M arinč iz Bučcrce - Alena,
Mateja Pirc iz Sel pri Dobovi Tamaro.
Čestitamo!
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Država veijetno zahteva preveč
KRŠKO - Upravna enota Krško je imela v lanskem letu pri delu
največ problemov zaradi uveljavljanja nove zakonodaje, a tu d i z
računalniškimi programi. Med novo zakonodajo so vsekakor Zakon o
vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina, Zakon o tujcih in Zakon
o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ
v Republiki Sloveniji.
Do konca decembra so v krški
dev, kar nedvomno pomeni velik
upravni enoti po teh zakonih izda
uspeh. Zlasti še, ker v upravni
li 1.428 odločb o vpisu v register
enoti ni v izobilju delavcev. V letu
pridelovalcev grozdja in vina.
1999 je namreč odšel v bolje pla
Sprejeli in uredili so 219 vlog za
čano pravosodje delavec, ki je
izdajo dovoljenja za začasno pre
dotlej obravnaval denacionaliza
bivanje tujcev in dokumente odda
cijske postopke. Skupno je v dveh
li ministrstvu za notranje zadeve.
le tih upravna enota izgubila 4
V prvih mesecih letošnjega leta
diplomirane pravnike z delovnimi
se po besedah načelnika krške
izkušnjami. Lani je enota zaposupravne enote Antona Podgorška
že kaže nov, domala nerešljiv
problem, in sicer, kako ustreči no
vemu zakonu o upravnem postop
ku, po katerem upravna enota
občanom ne sme izdati odločbe,
v
preden občan ne poravna vseh
obveznosti do države.
Sešir v obnovljeni stavbi
Po mnenju načelnika bo izjem
STARA VAS N A B IZ E L J 
no težko pridobiti dovolj hitro vse
SKEM - Obrat škofjeloške tovar
ustrezne vhodne podatke, na pod
ne klobukov Šešir v Stari vasi na
lagi katerih bi uprava ugotovila,
Bizeljskem so prenovili in proiz
ah je občan poravnal ali ne vse
vodnja zdaj že poteka v lepšem
le obveznosti. Ob priča
objektu. Za simboličen zaključek
kovanih prihodnjih težavah ne gre
prezreti dosedanjega dela krške
del in začetek dela v obnovljeni
upravne enote. Kot kažejo podat
stavbi so izbrali prejšnji petek.
ki, so krške upravne službe rešile
Obrat je takrat obiskal ing. Miro
lani več kot 97 odstotkov vseh zaPinterič, direktor Šeširja, ki se mu
je tu pridružil med drugimi Zlat
ko Cahun, največji Šeširjev partner
na Hrvaškem. Po besedah članov

K lobuki pod
novo streho

BOZI OJSTERŠEK
KUMERDEJEVO
PRIZNANJE

SENOVO - Boža Ojster
šek, predm etna u č ite ljic a
slovenskega jezika in knjiž
ničarstva na Osnovni šoli
XIV. divizije Senovo, je med
letošnjimi dobitnicami p ri
znanj Blaža Kumerdeja, kijih
je letos prvič podelil Žavod
Republike Slovenije za šolst
vo. Zavod je podelil skupno
pet teh priznanj.

• M iro Pinterič, direktor Šeširja,
je pred časom prejel oktobrsko na
grado, najvišje brežiško občinsko
priznanje. Nagrado so mu podelili
na predlog delavk obrata v Stari
vasi na Bizeljskem in po poznejši
odločitvi občinskega sveta.
ekipe, ki je vodila obnovo zgradbe
v Stari vasi, so na stari avstrijski
šoli, kjer deluje Šeširjev obrat, za
menjali streho in prenovili pro
čelje. V notranjosti objekta so na
novo izolirali in prebelili stene.
M. L.

lila pripravnika z univerzitetno
izobrazbo, ki opravlja pripravni• Delo v zvezi s tujci je verjetno
med najbolj nehvaležnimi uprav
nimi postopki. Upravna enota je
namreč prejemala vloge, ki so bile
nepopolne in nerazumljive in so
prihajale z zamudo. Upravni refe
renti so imeli izjemno veliko dela
tu d i v p rim e rih , ko so u re ja li
položaj državljanov drugih držav
naslednic nekdaivje SFRJ v Slove
n iji. Za te tujce je moral upravni
delavec namreč pripraviti izpis o
vseh izdanih delovnih vizah in
dovoljenjih za začasno prebivanje
v Republiki Sloveniji, kar pa, gle
de na navade in želje nekdanjih
Jugoslovanov, seveda ni bilo lahko.
štvo za vodenje denacionaliza
cijskih postopkov.
M. L.

VALENTINOV KVIZ
BREŽICE - Knjižnica Brežice bo
danes ob 17. uri v svoji čitalnici pri
pravila Valentinov kviz. Dogodek je
namenjen Valentinovemu, popes
tr ili ga bodo s smehom in zabavo,
kot obljubljajo organizatorji.

LABODJI POZDRA V - Naj ostane
skrivnost, na kakšna in čigava
prigovarjanja labod na bregu Krke
v Krški vasi takole stopi pred fo 
tografa. Vendar je res, da je bil ta
K rkin lepotec v soboto dopoldne
voljan pomahati bralcem Dolenj
skega lista, kar ob natančnejšem
pogledu nanjo razkrije tudi slika.
(Foto: L. M.)
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Upravna enota Krško v lanskem letu največ problemov zaradi uveljavljanja nove zakonodaje
in z računalniškimi programi - Prehudi pogoji za odločbe - TUjci veliko breme

Novo v Brežicah
OB MEJI - Ob državni meji
pri Sotli so table, ki opozarjajo
mimoidočega, da je prišel do
meje. Table, tako kot so postav
ljene, so velika uganka, kaj
sploh pomenijo? Če nekateri še
m islijo, da so table pametni
državni uradniki postavili za
neumno ljudstvo, večina ve, da
jih bere pametno ljudstvo in da
jih je postavila neumna država.
N A D R U G I STRANI M E 
JE, N A D R U G I S T R A N I
SLOVENIJE - Če hoče šport
nik iz Slovenske vasi na igrišče,
mora imeti ne samo kondicijo,
copate in športno obleko, am
pak tudi potni list. Igrišče je
namreč onstran potoka, to pa je
že v drugi državi. Zaradi takih
ovir do športnih terenov so ne
kateri lokalni športniki že pre
cej brez kondicije. Če bodo do
segli v naslednjem obdobju
slabe rezultate, bodo za to lah
ko poklicali na odgovor sloven
ske vladarje, ki mečkajo z ure
ditvijo meje. No, poklicali jih
bodo lahko, a je malo verjetno,
da bi poklicani prišli v Sloven
sko vas. Brez dobrega vodiča bi
se celo izgubili v tem delu last
ne države, tako poredko se za
nimajo zanjo. Ob meji ni pro
blematično samo tisto športno
igrišče, ampak še vse kaj druge
ga.
KAKO - M ateji Kaudek so
p o h valili zamisli za urejanje
Brežic. Povedali so tudi, kako bi
lahko ideje uresničila: “ Izvolili
jo bomo za županjo, pa bo ime
la priložnost.” Navzoči župan
Vladislav Deržič je to razumel,
da se bo zgodilo po koncu nje
govega mandata.

M A Š I M

Samuel Kukovičič

“Prava ura teče
vse življenje”
Urarstvo kot umetnost
KRŠKO - Samuel Kukovičič
iz Krškega je eden najmlajših,
če ne najmlajši urarski mojster
v Sloveniji. “ Na podlagi svojih
večletnih raziskav in o d k ritij
sem napisal tri knjižice. To so
prve knjige za urarstvo v sloven
ščini slovenskih piscev,” pravi
Kukovičič, samostojni podjet
nik v Krškem.
Iz veselja in zanimanja do
tega poklica se je mojster odlo
čil, da urarjem in javnosti po
streže z nečim novim. “ Plod teh
zam isli so omenjene knjige,
odlikovane z mnogimi priznanji
na državni ravni. Knjigam sem
priložil tudi učila, k ijih uporab
lja edina šola v Sloveniji, ki izo
bražuje za poklic urarja, Šolski
center Celje,” pravi Kukovičič.
Kukovičič je raziskovalno delo
povezal v mednarodno sodelo
vanje na urarskem strokovnem
področju in ga predstavil tudi v
nekaterih izobraževalnih radij
skih oddajah, ki sojih pripravili
v sodelovanju z ministrstvom za
znanost in tehnologijo. Končni
rezultat omenjenega Kukovičičevega raziskovalnega dela pa
sta naziv izumitelj in podeljeni
patent.

O tem pravi: “ Zavedajoč se
napredka urarstva v prihodno
sti sem izumil orodje, ki se upo
rablja za popravilo vseh vrst ur.
Temu patentu je Republika Slo
venija priznala vso strokovnost,
kajti bil sem prvi, ki so mu po
delili patent za urarstvo v Slo
veniji. Napredek urarstva v Slo
veniji je opazila tudi mednarod
na industrija ur, ki bo verjetno
izum kmalu uporabljala.”
Pred časom je iz slovenskega
patentnega urada dobil potrdi
la za priznanje strokovnosti in
dela. Ti dokumenti se nanašajo
na učila, ki jih je K ukovičič
naredil in ki služijo kot pomoč
pri pouku urarjem urarske šole
v Celju.
Samuel Kukovičič v okviru
obrtne zbornice Slovenije - od
bora urarjev - vodi raziskoval
no in inovacijsko delo. “ U rarji
želimo,” pravi, “ da bi s takim
delom urarstvo dobilo dušo in
da bi se lastniki ur začeli zave
dati njihove vrednosti. Kukovi
čič poudarja, da je urarstvo
posebna umetnost. “ Prava ura
teče vse življenje, četudi stoji,
ima še vedno kazalce in smisel
življenja. Še posebej, če ima
dobrega 'zdravnika’,” je prepri
čan. Kukovič to očitno je, saj se
ne ukvarja le s popravilom ,
ampak tudi z obnovo vseh vrst
ur, vključujoč vse spominske in
vrednostne ure.
M. L.

Hrvati bi streljali po Sloveniji?
Hrvaška policija pri Rigoncah nedavno legitimirala dva slovenska lovca, ki sta hranila fazane
- Slovensko priporočilo lovcem: izogibajte se tega ozemlja - Katera Sotla je prava?
I t

RIGONCE - So tudi ob Sotli pri Rigoncah blizu Dobove v brežiški
občini kričeči dokazi za nerešeno slovensko hrvaško državno mejo?
Problemov glede meje je tukaj kar nekaj, nekateri so precej pereči, kar
kaže tudi naslednji primer.
Na ozemlju ob Sotli blizu ključnavodila, da meja med Slovenijo in
kega mostu je hrvaška policija ne
Hrvaško pri Rigoncah poteka po
davno legitimirala dva slovenska
stari strugi Sotle in ne po sedanji
lovca, ki sta s koruzo hranila fa
zane v lovišču Lovske družine Do
bova. Lovca sta bila tam v najbolj
ši veri, da krm ita divje živali na
ozemlju, ki leži v Sloveniji. Hrva
ška policijska patrulja je očitno
drugače mislila glede ozemlja, saj
je hotela lovca odpeljati s seboj na
Sadjarski dnevi Posavja
postajo v Zaprešič. K sreči sta
hrvaška policista popustila, to pa
A R T IČ E - Sadjarska za
najverjetneje zato, ker je bil eden
druga Posavja v sodelovanju
od obeh lovcev Hrvat s sloven
s kmetijsko svetovalno službo
skim in hrvaškim potnim listom.
Brežice, Krško in Sevnica ter
Omenjeno ozemlje, kjer se je
Sadjarskim društvom Posav
pripetil dogodek, je, po vsem so
ja Krško bo organizirala 8.
deč, tleči ogenj pod pepelom, ki
sadjarske dneve Posavja, ki se
bo verjetno vzplamtel ob prvih
bodo v Prosvetnem domu v
večjih slovensko-hrvaških neso
Artičah začeli danes in nada
glasjih. Uradna Slovenija je nam
ljevali ju tri. Danes bodo ude
reč obvestila dobovske lovce, naj
leženci prisluhnili predava
se izogibajo ozemlja pri ključkem
nju Borisa Ježa in Ervina Ku
mostu, torej tistega dela lovišča,
harja o vlogi sadjarjev v kme
kjer je hrvaška policijska patrulja
tijsko gozdarskih zbornicah.
legitimirala omenjena slovenska
V nadaljevanju bo Saša Belaj
lovca. A li tako slovensko opozo
govorila o skupni organizaciji
rilo slovenskim lovcem že pome
trga s sadjem, potem bo T i
ni, da je omenjeno za lov bogato
nja Polak predstavila obnovo
ozemlje hrvaško?
sadjarstva v Sloveniji v pre
Hrvaška policijska patrulja, ki se
hodnem obdobju pred vsto
je kot rečeno, vpletla, v hranjenje
pom v Evropsko zvezo. Dani
fazanov, ima po vsej verjetnosti
lo Belšak in M ilk o Krajnc
bosta navzoče seznanila z
izkušnjami sadjarjev sosed
• Ozemfje, kjer se je pripetil do
njih držav pri organiziranju
godek s slovenskima lovcema in
hrvaško p olicijsko p a tru ljo , je
prodaje sadja. O primernosti
bogato s srnjadjo, zajci in fazani.
slovenskih kmetij za sadjarst
Slovenski lovci ga v najboljšem
vo bodo popoldne predavali
prepričanju, da je slovensko, šte
mag. Zlatka Kobal-Gutman,
jejo za sestavni del svojega lovišča
Erika Orešek ter kmetijski
in se mu očitno ne mislijo odpove
svetovalci. Jutrišnje pogovo
dati. Hrvaški lovci želijo, kot je
re bodo namenili varstvu sad
prišlo na dan, to ozemlje zase. Pri
nega drevja pred boleznimi
tem ne gre prezreti namigov, češ
in škodljivci.
da je ta del dobovskega lovišča
M. L.
celo v zakupu hrvaških lovcev.
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0 sadju v nasadu
in na tržišču

reki Sotli, in da naj zato policisti
delujejo ustrezno temu. Če je stara
struga Sotle mejnik pri Rigoncah
pri ključnem mostu, bi morala biti
tudi drugje, vendar praksa doka
zuje, da ni povsod tako in da
ponekod velja za mejo sedanja
struga Sotle.
m . LU ZA R

KO BREŽIČANI ODIDEJO - Glavna ulica v Brežicah naj bi imela po
zamisli arhitektov povsem drugačno podobo, kot jo ima sedanja. Ob kon
cu tedna, ko je nastala tudi ta fotografija, prebivalci mesta odidejo drugam,
v veliko primerih na podeželje, od koder so zvečine tudi prišli v mesto in
kjer imajo sorodnike, vinograde in podobno. Zato se M itji Guštinu zdi
umestno vprašanje, za katerega pešca v takih razmerah sploh urejati glavno
brežiško ulico? (Foto: M. L.)

Glavna ulica kot podaljšek doma
Mateja Kaudek predstavila diplomsko nalogo o urejanju Brežic - Pomanjkljivost,
če je glavna ulica v mestu podobna vsem drugim - Avtomobile iz mestnega središča
BREŽICE - Če se Brežičani želijo zamisliti o svojem bivalnem okoIju v starem mestnem jedru, so to lahko storili prejšnji petek skupaj s
someščanko Matejo Kaudek, ki je predstavila v Posavskem muzeju
svojo diplomsko nalogo Ureditev glavne ulice v Brežicah.
D iplom antki Fakultete za ar
Zamisli Kaudkove, ki je navdih
hitekturo v Ljubljani se zdi seda
za svoje predloge lahko poiskala
nja glavna ulica v Brežicah neka
tudi v nekaterih dosedanjih breži
ko dolgočasna, ker ni nič drugač
ških urejevalskih poskusih, lahko
Brežice razumejo kot dobrohotno
na kot druge mestne ulice. Na tej
mestni površini prevladuje avto
in človekoljubno povabilo na spre
hod na cesto. Po besedah prof.
mobil nad pešcem. “ M oj cilj je
urediti glavno ulico v javno prizo
Janeza Koželja, mentorja Mateje
rišče,” pojasnjuje Mateja Kaudek.
Kaudek, obravnavana diploma
Zato jo je v diplomski nalogi pre
“ skuša pokazati glavni mestni
prostor kot nekaj, kar je zdaj manj
oblikovala “ v trg, v enovit prostor,
kjer se bo pešec počutil dobro” .
kulturno, a naj bi postalo bolj kul
Ulico, z njeno svetlobo in s senco,
turno” . Za Koželja je vsako mesto
z zidovi in s platoji, namreč ob
nekaj, “ kar ni doma, kar je dopol
nilo doma” , zato se mesta v Slove
likuje za človeka, ki hodi.
• Predstavljena zamisel Mateje
Kaudek o glavni ulici je dodobra
razgrela ustvarjalno in kritično
razmišljanje v dvorani. Od tod je
prispel poziv, naj mlada brežiška
generacija, ki j i p rip a d a tu d i
diplom antka, vrne življenje in
dušo svojemu mestu, ki so ga v
preteklosti preveč in na škodo
avtohtonega meščanstva pre
plavili “ letalci” , torej pripadniki
zvezne armade iz Cerkelj ob K rki,
zvečine Neslovenci.

Mateja Kaudek

niji ločijo po tem, “ kako imajo ure
jen javni prostor” , kakršen je tudi
glavna mestna ulica.
Ob tem je povedal dosti bodo
čem o urejanju Brežic Vladislav
Deržič, župan občine Brežice, ki je
tako kot nekateri pred njim in po
zneje čestital Kaudkovi za prav ta
ko diplomo. Zupan je dejal, da se
bo občina sredi februarja začela po
drobneje pogovarjati o prometni
ureditvi Brežic, za kar bodo usta
novili posebno delovno skupino.
Če naj bi preuredili obstoječo
brežiško glavno ulico, bi morali po
mnenju prof. Koželja najprej pri
dobiti za ta ukrep javno mnenje.
Vendar je javno mnenje, kot se zdi
mag. Andreju Vizjaku, podžupa
nu občine Brežice, že naklonjeno
tovrstnemu preurejanju, saj mest
no prebivalstvo zahteva um ik
parkiranih avtomobilov iz mesta.
Vsi bodoči urejevalci Brežic
bodo mogoče pritrdili M itji Gušti
nu, ki je v petek na predstavitvi
diplome rekel, da je pri urejanju
mesta dobro, “ če smo pogumni” .
Po njegovem bo prihodnji pogum
potreben zato, ker se pri urejanju
mesta pojavlja pahljača navzkriž
nih interesov, kar bi plahega župa
na lahko odvrnilo od želenih sprememb mesta.
M. L.

DOLENJSKI LIST

7

...

i

NA TR G U NOVA VO D A

Bistra, iz globin v naš kozarec

h

V prodajo prihaja že osma znamka naravne pitne vode - Tokrat iz Vina Brežice ■ Kako
prepričati kupce? - Za začetek 3 milijone litrov, nato 10-odst. tržni delež

PRVA POMOČ ZA
ODMERO DAVKA
NOVO MESTO - Območna
gospodarska zbornica Novo mes
to vabi vse člane, gospodarske
družbe in zasebnike na seminar o
letnem poročilu za leto 1999.
Seminar se bo pričel v sredo, 16.
februarja, ob 9.30 v prostorih Za
varovalnice Tilia v Novem mestu.
Vodila ga bo Maja Bohorič, pou
darek pa bo na obračunu davka
od dobička pravnih oseb in napo
vedi za odmero davka od dohod
kov iz dejavnosti. Kotizacija
znaša 7.000 tolarjev na osebo, pr
ijavnice pa sprejemajo v območni
zbornici do 15. februarja do 12.

USTEKLENIČENA VODA ŠE PRILOŽNOST? - Morda bo Slovenija
nekoč znala gospodarneje ravnati s svojimi bogatimi zalogami vode in z njimi
celo zaslužiti. Po nekaterih napovedih naj bi se v naslednjih 25 letih delež
svetovnega prebivalstva, k i zdaj živi in dela ob zmernem a li celo hudem
pomanjkanju vode, povečal z ene na kar dve tretjini. Slovenija je po
razpoložljivih količinah vode na prebivalca na tretjem mestu v Evropi, takoj
za Norveško in Švico. Potrošnja negazirane pitne vode v svetu narašča, v
zadnjih letih pa je opazno zrastlo povpraševanje po ustekleničeni vodi tudi
pri nas. Po podatkih revije Canadean smo v letu 1996 porabili dobrih 6
milijonov litrov ustekleničene vode, medtem ko naj bi jih lani že 14 m ili
jonov. To je seveda priložnost za slovenske polnilnice in tudi za trgovce.
(Foto: B. D. G.)

Nov veter v združenju podjetnikov
Z novim vodstvom je Združenje podjetnikov Slovenije spet začelo vidneje delovati Osnovna naloga: opredeliti vlogo malih in srednjih podjetij v gospodarski zbornici
NOVO MESTO - Združenje podjetnikov Slovenije deluje že 6. leto,
zasluge za njegove začetke (a se bojimo, da tudi poznejše neuspehe) pa
so imeli v precejšnji meri prav Dolenjci in Posavci. Z novim vodstvom
- predsednica je podjetnica M arta 1 \irk - združenje dobiva nov zagon,
oživelo pa je tudi njegovo delo v regionalnih združenjih. Predsednik
Združenja za Dolenjsko in Belo krajino, k ije eno najbolj aktivnih med
13 združenji, je trenutno trebanjski podjetnik Jože Vence(j.
Združenje zelo dobro sodeluje
kov (projekt vodi Darinka Smrke
z območno gospodarsko zbornico
iz Novega mesta), medtem ko bo
v Novem mestu in je s svojim pro
drugi namenjen ohranitvi stikov z
gramom dela vključeno tudi v let
re p u b lika m i bivše Jugoslavije
ne načrte zbornice. Veliko dela
(vodja projekta Jože Vencelj).
predvsem na področju izobraže
V združenje se povezujejo pod
vanja, kjer je zdaj že poznana n ji
jetniki, ki imajo do 50 zaposlenih,
hova večerna šola podjetništva,
to so taki, ki niso povezani v Obrt
pripravljajo tudi večerno šolo s
no zbornico in so premajhni, da bi
področja ekonomike in financ ter
njihovi interesi prišli do veljave v
izobražujejo za področje kakovo
Gospodarski zbornici. Trenutno
sti, kjer se trenutno 6 malih pod
je tij usposablja za pridobitev cer
SEMINAR ZA GOSTINCE
tifikata kakovosti ISO 9000. Mali
podjetniki sodelujejo tudi na že
LJUBLJANA - Družba IZZA, ki
utečeni poslovni borzi z gospodar
ponuja čez 80 različnih seminarjev
stvom iz italijanske Brescie, šte
za gostince, hotelirje in trgovce, ho
vilni med njimi pa se vsako leto
pripravila v soboto, 26. februarja, od
predstavijo na D nevih o b rti in
8. do 16. ure v restavraciji BTC dva
podjetništva v Novem mestu. V
seminarja. O primernih jedeh za
prostorih območne zbornice je na
Valentinovo, pust in pepelnico bo
v o ljo tu d i pravno in finančno
predavala Romi Gričnik, o strežbi
svetovanje podjetnikom.
za Valentinov in pustni čas pa stro
Združenje podjetnikov Dolenj
kovni učitelj strežbe Franc Korošec.
ske in Bele krajine seje letos lo ti
Organizatorji opozarjajo, da skladi
lo dveh projektov, ki ju financira
za izobraževanje delavcem vračajo
slovensko združenje. Prvi je izde
kotizacijo zaposlenim pri samo
stojnih podjetnikih.
lava kodeksa slovenskih podjetni-

JOŽKO CUK V REVOZU

K A K O K A Z E NA B O R Z I?

Guverner
Sanje, da se bodo ugodni ja 
nuarski trendi nadaljevali tudi v
februarju, so se razblinile prejšnji
četrtek. Napoved iz centralne
banke, da v bližnji prihodnosti še
ne bo uvedla prijaznejših pogojev
za tuje portfeljske vlagatelje, je
najverjetneje razjezila še nekaj
tujih lastnikov Lekovih delnic, ki
so razprodali svoje premoženje in
zapustili slovenski trg. Nekateri
domači borzni igralci so v strahu
pred ponovnimi izgubami dokaj
nekritično pričeli prodajati tudi
delnice drugih družb, čeprav
udeležba tujcev v njihovem last
ništvu ni vredna omembe. Sledi
lo je splošno razprodajanje in v
petek je borzni indeks SBI zopet
padel na vrednost 1.863 točk.
N ajbolj izpostavljeni so b ili
tečaji obeh farmacevtskih družb,
ki so se vpovprečju pri Leku znižali
od 34.200 na manj kot 33.000 to
larjev, pri K rki pa od 27.700 na
manj kot 27.000 tolarjev. Padle so
tudi cene ostalih prometnejših
delnic: Mercatorja na 16.000,
Petrola na 24.300, Save na 17.000,
Intereurope na 2.520 in Luke na
3.140 tolarjev. Dodatno gorivo je
negativnim trendom dolival tudi
strah, da ho zaradi napovedi višjih
obrestnih mer, del vlagateljev svoj
kapital preselil v varnejše bančne
depozite. Zaradi tega bi se po
napovedih pesimistov ŠBI lahko še
zniževal do 1.850 točk, po zmernej
ših pa obstal na dosedanji vred
nosti.
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na območju regije delujejo klubi
podjetnikov v Škocjanu, Semiču,
Šentjerneju, M irni Peči in Dolenj
skih Toplicah, že v februarju pa
naj bi se jim pridružila še dva: v
Tfebnjem in Črnomlju. V Novem
mestu deluje Podjetniški center,
ki ima sicer drugačno poslanstvo,
a kljub temu z veliko aktivnostjo
povezuje tukajšnje podjetnike,
zato trenutno kluba še niso usta
novili.
Klubi želijo podjetnikom pribli
žati tekočo gospodarsko proble
matiko (DDV, zaključni računi,
davčna in finančna svetovanja
itd.), hkrati pa se podjetniki v njih
spoznavajo in povezujejo. Slednje
je še posebno pomembno, saj or
ganizirani lažje uveljavljajo svoje
interese v okviru občine, državne
uprave, tudi gospodarske zborni
ce in širše.
Združenje deluje v okrilju Gos
podarske zbornice, vendar njegov
status, sodelovanje pri odločanju
in financiranje še vedno ni dore
čeno. Združenje podjetnikov se
zato zavzema, da zakona o gospo
darski zbornici ne bi sprejemali po
skrajšanem postopku, saj želi
doseči, da bi jasno opredelili vlogo
malih in srednjih podjetij znotraj
zbornice.
B. D. G.

je
V torek, 1. februarja, seje v A
kotaciji pričelo trgovanje s Pivo
varno Laško. Njeno ceno so v
prvih urah špekulanti dvignili na
več kot 5.800 tolarjev, kjer pa ni
zdržala dolgo. Po nekaj dneh se
je cena ustalila p rib ližn o p ri
5.100 tolarjih, kar je tudi vred
nost, po kateri se je trgovalo na
sivem trgu. Svoj prihod na borzo
so za februar napovedali tudi v
Pivovarni Union. Trgovanje z nji
hovimi delnicami na neborznem
trgu trenutno poteka po cenah
med 45.000 in 47.000 tolarji.
Vsi, k i so vprejšnjem letu trgo
vali z delnicami, so v teh dneh
p re je li pošto z opisom svojih
transakcij v letu 1999. D oku
ment je namenjen kot pomoč p ri
napovedi davka na dobiček od tr
govanja z vrednostnimi papirji.
Rok za oddajo napovedije zadnji
februar, zavezanci za napoved pa
so samo tisti, k i so dobiček ust
varili s trgovanjem, in nikakor ne
tisti, k i so le prodali svoje v priva
tizacijskem procesu pridobljene
delnice. Kerje pred oddajo napo
vedi potrebno še ku p iti davčne
obrazce, dobiti revalorizacijske
tabele, poiskati ustrezne podatke
ter opraviti nekaj izračunov, vam
svetujem, da se dela lotite čimprej.
IZTOK PLUT
Dolenjska borznoposredniška
družba
Novo mesto
Tel. (068) 371-8221, 371-8228

NOVO MESTO - Novo
meški Revoz bo v torek, 15.
februarja, obiskal predsednik
GZS Jožko Čuk s sodelavci.
Goste bo pozdravil direktor
tovarne J. M. Calloud, po ogle
du tovarne pa bo čas še za
predstavitev poslovanja družbe
in razgovor o aktualnih temah.

BREŽICE - Slovenski kupci, ki se, ne glede na polemike o kakovosti
ustekleničene in vodovodne pitne vode, vse pogosteje odločajo za pitje
vode, bodo lahko zdaj izbirali med znamko več. Bistra je naravna iz
virska voda in prihaja iz polnilnice brežiškega podjetja Vino. Kot oce
njujejo, naj hi v prvem letu prodali 3 milijone litrov Bistre, z njo pa bi
radi dosegli 10-odst. tržni delež.
Kot je ob predstavitvi novega
stveno varstvo Novo mesto, ki že
izdelka dejal glavni direktor Karl
dalj časa spremlja 150 različnih
Recer, so se pomena kakovostne
parametrov pitne vode na 13 od
vode zavedali med prvimi v Sloveniji,
vzemnih mestih na Brežiško-Krša žal uresničujejo projekt med zadn
kem polju. Zatrdil je, da voda iz
omenjenega črpališča še nikoli ni
jimi, ker so pred tem zahtevnim pro
jektom morali dajati prednost dru
bila onesnažena, je popolnoma
bakteriološko čista in še nikoli ni
gim, s katerimi so po izgubi tržišč
imela povečane vsebnosti pri no
reševali svoj obstoj. S številnimi
benem od spremljanih parametrov.
raziskavami in z vključitvijo novo
meškega Zavoda za zdravstveno
Izvir že od leta 1984 spremlja tudi
varstvo so želeli še pred prihodom na
Inštitut Jožefa Stefana; še več, to
vodo jemlje kot vzorčno in z njo
trg dobiti vsa potrebna zagotovila, da
je voda iz črpališča Trebež-Glogov
primerja kakovost ostalih sloven
skih voda. Kemična sestava vode je
Brod res prava. Vodo črpajo iz bo
ves ta čas nespremenjena, pomem
gatega drugega vodonosnika na 200
metrih globine, ki ga pred one
bno pa je tudi, da je območje izvira
zaščiteno z občinskim odlokom. S
snaženostjo varuje 70 do 90 metrov
črpališčem sicer upravlja brežiško
nepropustnih glinastih plasti. Gre za
komunalno podjetje, zato ima Vino
t. i. staro ali tudi stoletno vodo in za
z njim dogovor o oskrbi iz primarne
izredno velike zaloge, ki se obnavlja
jo v zelo dolgih obdobjih.
ga cevovoda neposredno iz izvira.
Kot poudarja Matjaž Pergam,
Kakovost vode je ponazoril tudi
Dušan Fortuna iz Zavoda za zdrav
d ire k to r prodaje in namestnik

glavnega direktorja, sc pri novem
projektu opirajo na dejstvo, da je
tudi v Sloveniji vse težje zagotavljati
dobro pitno vodo v vodovodnih
omrežjih. Ob tem je za družbo Vino
vzpodbudno, da tudi Slovenci pije
mo vse več negaziranih pijač in tudi
več navadne vode. “ Samo v petih
letih se je letna prodaja ustekle
ničene vode povečala od nič na 15
do 20 milijonov litrov, po naši oce
ni pa bo potrošnja v naslednjem letu
porastla vsaj za 20 odstotkov. Men-

Ne borza, bolj odlagališče

imo, da bo prodaja narastla tudi pri
gazirani in aromatizirani vodi,” je
dejal.
Vino je najnovejše polnilne linije
dodatno opremilo, saj mora biti cela
proizvodna dvorana v stanju nadpritiska s filtriranim zrakom, na
območju lin ij pa je zapovedana
popolna sterilnost. Po besedah
direktorja Recerja s polnitvijo in

Zavodi za zaposlovanje so vse manj borza delovne sile,
saj se med brezposelnimi kopičijo težje zaposljive osebe
NOVO MESTO, S EVN IC A Na območju dolenjske regije je
brezposelna desetina vsega aktiv
nega prebivalstva, medtem ko je
v Posavju na zavodu prijavljenih
kar 14 odst. za delo sposobnih
• V enajstih mesecih lanskega
leta so na območju Dolenjske in
Bele krajine zabeležili nekaj čez 8
tisoč potreb po zaposlitvah, od
tega 71 odst. za določen čas. V
Posavju so delodajalci iskali do
b rih 5 tisoč delavcev; tu d i tu
večino (77 odst.) za določen čas.
oseb. In koliko je to v številkah?
V Posavju okrog 4.500 in na Do
lenjskem kakih 300 več. Preko 3
tisoč v vsaki regiji se jih je na novo
prijavilo na zavod v lanskem letu.
Med brezposelnimi osebami je
na Dolenjskem in v Beli krajini
polovica žensk ter v Posavju le
poldrugi odstotek manj. V tej
regiji ima polovica brezposelnih le
1. ali 2. stopnjo izobrazbe, med
tem ko je na Dolenjskem delež
brezposelnih brez izobrazbe še
večji - znaša celo 60-odstotkov.
Prav toliko vseh brezposelnih na
obeh območjih je tudi dolgotrajno
brezposelnih, kar pom eni, da
iščejo zaposlitev že več kot eno

leto. Na Dolenjskem je tretjina
vseh prijavljenih na borzi ostala
brez dela zaradi stečajev ali pa so
postali trajni presežni delavci, v
Posavju je takih 28 odst. Petina
brezposelnih v obeh regijah išče
svojo prvo zaposlitev, kar pome
ni, da na samostojnost in prve last
ne redne mesečne plače čaka ka
kih 1.800 mladeničev in mladenk.
V Posavju je med brezposelni
mi kar 28 odst. vseh oseb starih
manj kot 26 let, na drugi strani pa
je na borzi vse več starejših, ki
težko najdejo delo. Že dolgo ni
več skrivnost, da v naših razmerah
med starejše sodijo že taki, ki so
dop olnili komaj 40 let. Tako je
dobra četrtina brezposelnih starih
med 40 in 50 let, druga četrtina pa
jih šteje nad 50.
Kot poročajo iz novomeške ob
močne službe ZRSZ, je povpreč
na čakalna doba na zaposlitev več
kot tri leta, najmanj pa na novo
delo ponavadi čakajo brezposelni
z visoko izobrazbo. V Posavju je
bilo, tako kot povprečno v državi,
konec lanskega leta za 10 odst.
manj brezposelnih kot leto prej,
medtem ko je na Dolenjskem brez
poselnost ostala na enaki ravni.
B. D. G.

• Vino Brežice želi s polnjenjem
vode Bistra povečati svoj tržni delež
na področju mirnih pijač, hkrati pa
zagotoviti potrošniku dobro vodo.
Prav ta je njihov adut, vendar bodo
o tem morali prepričati še kupce,
kar ne ho lahko delo. Za začetek se
bodo nanje obrnili s poslovnimi
pismi ter poskušali opozoriti na
novost na prodajnih policah. V
prodaji je Bistra kot naravna pitna
voda ali obogatena z okusom l i 
mone in vitaminom C ter oboje še
v gazirani obliki. Na voljo je v plas
tenkah po 0,5 in 1,5 litra, kmalu pa
bodo začeli polniti še nepovratne
stekleničke po 0,25 litra za potrebe
gostinstva.

Karl Recer
prodajo vode tokrat ohranjajo de
lovna mesta, vendar imajo z vodo v
prihodnosti še velike načrte. Doseči
želijo 10-odst. tržni delež doma, se
obdržati na domačem trgu in uspe
ti še drugje. Posebej pomemben bi
bil za podjetje lahko hrvaški trg s
poudarkom na območju Zagreba,
vendar jih zdaj ovirajo visoke da
jatve. Drugače pa bi bilo, če bi Slo
venija potrdila maloobmejni spora
zum.
B. D. G.

Avtomešalci zdaj glavni izdelek
Kočevsko podjetje Itas Cas sodi med največje izvoznike v državi - Ob 80-odstotnem
izvozu želi povečati predvem prodajo doma in na trgih bivše Jugoslavije

KOČEVJE • Po lestvici Gospodarskega vestnika je bilo kočevsko
podjetje Itas Cas lani med 300 n^jvečjimi izvozniki v Sloveniji. Pod
jetje od leta 1992 uspešno nadaljuje del programa bivšega podjetja Itas
in danes izvozi 80 odstotkov celotne proizvodnje, p ri čemer je delež
izvoza avtomešalcev, ki je njihov glavni proizvod, kar 95-odstoten.
POPLAČILO TERJATEV
Podjetje nadaljuje proizvodnjo
vo dotedanjega Itasovega partLJUBLJANA - Kako učinkovito
avtomešalcev, cistern in silosov
nerja v Nemčiji z novim dosegel
poplačati in zavarovati terjatev? O
bivšega Itasa že vse od njegove
tudi spremembno v odnosu do
tem bodo v luči novosti zakona o
likvidacije. Ko so leta 1995 kupili
prodaje avtomešalcev. “ Itas jih je
izvršbi in zavarovanju govorili na
prodajal kot dopolnilni proizvod,
bivše
Itasove prostore, ki so jih
seminarju v prostorih WTC, ki ga
naše partnerstvo z nemškim pod
imeli do tedaj v najemu, so si za
bo 17. februarja pripravila družba
je tje m In te rm ix pa te m e lji na
dali za cilj, da bodo dosegli količi
Šircelj Consulting iz Ljubljane.
medsebojni odvisnosti,” pojas
no, kakovost in konkurenčno
Seminar bosta vodila pravnica Dida
njuje Šega.
ceno za svoje proizvode. Kot zatr
Volk in dr. Šime Ivanjko.
Ža letošnje leto načrtujejo, da
ju je d ire k to r p o d je tja Zmago
bodo izdelali 500 mešalcev. To naj
Sega, jim to tudi uspeva. Proiz
DELAT’ V AMERIKO,
bi jim , kot pravi Šega, omogočila
vodnjo alum inijastih cistern so
tudi 800 tisoč mark vredna inveopustili in delajo le še cisterne v
ZAKAJ PA NE?
jekleni izvedbi za transport pra
M A R IB O R - Poslovni sistem
škastih materialov večjih specifič
Academia As Asistent iz Maribora
nih tež. “ C isterne delamo za
je v tem letu programe izobraževa
znanega naročnika in so le manjši
nja doma in v tu jin i, jezikovnih
del naše celotne proizvodnje,”
tečajev, kadrovskega svetovanja,
pravi Šega in dodaja, daje podob
zaposlovanja in posredovanja ob
časnega dela za dijake in študente
no tudi s proizvodnjo silosov, ki
obogatil še z enim programom:
jih sicer po naročilu naredijo, ven
Work and travel USA. Ta omogoča
dar ne montirajo.
rednim študentom, da dobijo v
“ V zadnjem času so avtomešal
ZDA delo in delovne vize J -l za
ci daleč največji delež naše proiz
največ 4 mesece med 1. junijem in
vodnje,” pravi Šega. Lani so jih
19. oktobrom, nakar lahko potuje izdelali preko 400, kar 95 odstot
jo (ne delajo) po ZDA še 30 dni.
kov pa so jih izvozili v države ES
Študentje si bodo, preden zaprosi
in Perzijskega zaliva. Gre za trge
jo za vizo, poiskali delo kjerkoli v
bivšega Itasa, vendar je Itas Cas
ZDA, pri čemer jim bo s seznamom
na območju držav Perzijskega za
ponudnikov del pomagal organiza
liva svoje poslovanje bistveno
tor programa. Novost je objavljena
povečal in razširil, kar zadeva iz
na spletni strani www.as-asistent.si
Zmago Šega
(pod aktualno).
voz v države ES, pa je z zamenja-

sticija v nove proizvodne prostore
za potrebe montaže mešalcev, ki
so jo začeli lani in jo bodo zaklju
čili v teh dneh. “ Povečati želimo
prodajo doma in na trgih bivše
Jugoslavije,” pravi. V podjetju, ki
obsega okoli 5 tisoč kv. metrov
pokritih površin, od katerih jih je
večina namenjena proizvodnji, je
trenutno 72 zaposlenih, poveča
nje proizvodnje pa bo prineslo še
nekaj novih delovnih mest. Ven
dar pa, kot pravi Šega, bodo za
poslitev novih delavcev skušali
najprej doseči predvsem pri svojih
10 kooperantih, ki delajo v pro
storih podjetja ali izven.
M. LESKOVŠEK-SVETE

NA DOLENJSKEM VEČ
ZO ISOVIH ŠTIPENDIJ
NOVO MESTO - Na območju
Dolenjske in Bele krajine so za
tekoče šolsko leto prejeli 5.074 vlog
za dodelitev štipendije vajencem,
dijakom in študentom. Merila za
pridobitev republiške ali Zoisove
štipendije je izpolnjevalo 3.140 kan
didatov. V novembru lani je repub
liško štipendijo prejelo za desetino
manj štipendistov kot istega mese
ca leto prej, zato pa jih je za 11 odst.
več (689) prejelo Zoisovo štipendi
jo. Kot pravijo v območnem zavodu
za zaposlovanje, je to zaradi spre
menjenih meril za pridobitev in
manj strogih pravil za ohranitev te
štipendije.
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Vaj ne morejo imeti v gostilni

N
HRIBČEK
BOM
KUPIL...

“Je gostilna res najprimernejši kraj za srečevanje mladih?” se sprašujejo v Društvu podeželske
mladine Metlika, ki že več let prosi za društveni prostor ■Viktor Kure novi predsednik
t \|0

KAKO PROTI VAROZI?
NOVO MESTO - Čebelarsko
društvo Novo mesto vabi na pre
davanje veterinarja Draga Goručana o zatiranju varoze, ki bo v
ponedeljek, 14. februarja, ob 17.
uri v prostorih Srednje kmetijske
šole G rm . Predsednik društva
Em il Luzar poudarja, da na pre
davanje vabijo vse člane in tudi
druge čebelarje, saj bodo le s
skupnimi močmi lahko zatrli to
bolezen.

SKETRŽNICE
Na novomeško tržnico je pone
deljkovo sonce privabilo lepo šte
vilo branjevk. Za kilogram česna je
bilo potrebno odšteti 400 do 500
tolarjev, za fižol 500, za čebulo,
koren, črno redkev in kolerabo 200
ter za zelje 100 in zeljne glave za
sarme 300 tolarjev. Zavitek regra
ta je stal 300 tolarjev, prav toliko
je bil tudi kilogram endivije ter
zavitek domačih mlincev in re
zancev. Orehova jedrca so punujale po 800 ali 900 tolarjev kilo 
gram, jabolka po 140 do 150,
hruške po 150, suha jabolka po
1000, mešano suho sadje po 800 in
suhe slive po 680 tolarjev. Na vol
jo je bil tudi domač kis (za liter in
pol je bilo potrebno odšteti 200
tolarjev), lite r žganja po 800 in
domača ajdova moka po 400 tolar
jev kilogram. Kilogram domačega
medu je stal 900 do 1000 tolarjev,
steklenička propolisa pa 300 tolar
jev. Kupcem so ponujale tud i
sema: koren, solato in pozno zelje
(en deciliter je stal 100 tolarjev),
pomladni teloh po 200 tolarjev in
mačice po 100, šopke suhega cvet
ja pa po 250 do 700 tolarjev.

sejmisca
BREŽICE - Na sobotnem sej
mu so im eli naprodaj 168 do 3
mesece starih prašičev, 32, starih
3 do 5 mesecev, in 16 starejših.
Prvih so prodali 145 po 380 do
420, d ru g ih 21 po 300 do 320,
tre tjih pa 4 po 250 do 270 tolar
jev kilogram.

GRM PRI M E T L IK I - Društva podeželske mladine Metlika velja za
najbolj številno in delavno tovrstno društvo v Beli krajini. Šteje namreč
kar 90 članov, po zagotovilih Viktorja Kureta iz Grma pri M etliki, k ije
letošnjo zadnjo januarsko soboto postal novi predsednik, pa imajo v
načrtu, da bi število članov še povečali. Pri tem naj bi imel pomembno
vlogo prav njihov pester, privlačen in hkrati poučen program.
V preteklem letu so v m e tli
nimamo kam spraviti društvenega
škem Društvu podeželske mla
gradiva. Hranimo ga kar po svojih
dine pripravili več predavanj, po
domovih. Hkrati pa je samo v sta
hodov, plesov, izletov, kmečki
rem metliškem mestnem jedru
praznik, plesni tečaj, ekološki ta
praznih kar precej prostorov. Prav
bor. Udeležili so se kvizov Mladi
ustanovitev gledališke skupine pa
in kmetijstvo ter kmečkih iger, ki
je odvisna od tega, ali bomo dobili
so jih pripravila druga društva.
prostor, saj vaj res ne moremo
Seveda so se tudi izobraževali,
imeti po gostilnah,” potoži Viktor,
izdali glasilo Vitica in pet infor
ki obiskuje 4. letnik Srednje kme
matorjev, zagotovo pa bi se našlo
tijske šole Grm.
še kaj. Letošnji program bo podo
Zanimivo je, da so kar trije od
ben lanskemu. Novosti bosta tečaj
štirih Kuretovih otrok člani D ru
tenisa in računalniški tečaj, s kate
štva podeželske mladine Metlika,
rim bodo pričeli v drugi polovici
Viktor pa pravi, da je v njihovem
februarja. Ker bi radi napravili kaj
društvu dobrodošel prav vsak, ne
koristnega za občino, bodo za
le mladi iz vasi. “ Opažamo, da
začetek naredili pešpot na metli
imajo M etličani predsodke, saj
škem mestnem bregu. Razmišljajo
mislijo, da gre za kmečko društvo,
tudi o ustanovitvi gledališke sku
in se nam ne pridružijo, kar je ve
pine.
lika škoda. V resnici je vsa met
Na nedavnem občnem zboru so
liška občina na podeželju, naš pro
z anketami povprašali člane, kaj
gram pa je takšen, da je zanimiv
jih zanima. “ Zadovoljen sem, ker
je vsak pripravljen delati vsaj v eni
od skupin, bodisi za šport, kul
VINO G RAD NIKI SE
turo, izobraževanje ali in fo rm i
IZOBRAŽUJEJO
ranje,” pravi Kure. Vendar si ne
ŠENTRUPERT - Zimski čas vi
more kaj, da ne bi potarnal nad
nogradniki izkoristijo tudi za raz
največjim problem om . M la d i
lična izobraževanja. Tokrat je dru
namreč že nekaj let prosijo za pro
štvo vinogradnikov Šentrupert
stor, kjer bi se lahko srečevali, a
minuli teden v sodelovanju s sve
zaman. “ Žalostno je, da smo se
tovalno službo za vinogradništvo
morali doslej sestajati predvsem v
Novo mesto organiziralo 42 - urni
gostilnah. Nerodno je tudi, ker
kle ta rski tečaj. Zanim anje za
tovrstno izobraževanje, predvsem
NOVI KMETOVALEC
pri mladih vinogradnikih, je bilo
izjemno. Pestra in zanimiva pre
SLOVENJ GRADEC - Izšla je
ferbuarska številka revije Kme
davanja, ki jih je imelo devet p ri
tovalec, glasila Društva kmetijskih
znanih slovenskih strokovnjakov s
svetovalcev Slovenije. V rubriki
področja vinarstva, je obiskovalo
poljedelstvo bralce seznanjajo s
45 vinogradnikov iz ožjega in
pridelovanjem zgodnjega krom
širšega okoliša pa tudi iz sosed
p irja , za živinorejce pa so p ri
njega društva Trebelno. Izvedeli
pravili prispevek, kako lahko z vi
so marsikaj o pridelavi in pre
tamini in minerali preprečijo rast
delavi grozdja, alkoholni fermen
somatskih celic, saj sta njihovo
taciji, sestavinah vina, stabilizaciji
povečano število v mleku m mo
in stekleničenju, strojni opremi,
tena plodnost živali dve največji
kleteh in vinski posodi, ocenje
motnji v čredi molznic. V prispe
vanju in degustaciji ter boleznih in
vku o dohodku in razvoju kmetij,
napakah vina, spoznali so nego
usmerjenih v p rire jo mleka, so
belega in rdečega vina, se sezna
postregli s podatki o razvoju teh
n ili z vinsko zakonodajo in ozna
kmetij v letih 1994 - 1998, prebe
čevanjem vina ter kulturo pitja in
rete pa si lahko tudi o obdavčitvah
trženjem vina. Tečaj, katerega je
dohodkov iz turizma na kmetiji. V
vodil tajnik društva vinogradnikov
rubriki tehnika so podrobno pred
stavili dva traktorja, v tem mesecu
Šentrupert Jože Brate, so zaklju
pa za klju ču je jo tra d ic io n a ln o
čili z ogledom vinske kleti v Le
akcijo “ Izbiramo traktor leta” , za
skovcu pri Krškem, ocenjevanjem
katerega lahko glasujete še do 15.
vin in degustacijo pod vodstvom
februarja. Za sadjarje in vinograd
ing. Darka Marjetiča.
nike pa bo zanimiv zapis o projek
J. BRATE
tu oživitve travniških sadovnjakov
in rezi vinske trte.

TEČAJI OBREZOVANJA

Jt, kmetijsko svetovanje
Gnojenje na osnovi analize tal
Zima počasi popušča, še mesec dni in začeli bomo razmišljati o
dognojevanju žit, gnojenju travnih površin, kot tudi drugih kultur. V
tem času pa že poteka nabava mineralnih gnojil. S 15. februarjem pa
tudi preneha prepoved o uporabi organskih gnojil, kolikor bodo tla
in vremenske razmere dopuščale gnojenje. K lju b nenehnim
priporočilom kmetijske stroke, da bi gnojili na osnovi poznavanja tal,
zahtev rastlin, vremenskih razmer še vedno opažamo, da se pogosto
dogaja, da gnojimo na pamet. Premalo se poslužujemo kemične ana
lize tal, ki nam pove koliko hranil vsebujejo tla, kako so založena s
humusom in kakšna je kislost tal.
Zemljo s posamezne površine naj bi dali v analizo vsakih pet let in
na osnovi nje uravnavali gnojenje tal in rastlin. Zemljo damo v anali
zo pred gnojenjem. Torej je sedaj primeren čas zanjo, le to liko
počakamo, da se tla nekoliko osušijo. Vzorce vzamemo na njivi po
celi površini do globine oranja, na travnikih do globine 6 cm, pri traj
nih kulturah pa običajno do globine 20 in do 40 cm. S sondo vzamemo
približno dvajset vzorčkov z ene površine, če so tla homogena, ena
ko izkoriščena in gnojena. Potem vzorčke dobro premešamo in
vzamemo en vzorec teže pol kilograma. Damo v vrečko in opremi
mo s podatki o lastniku, kulturi in zahtevani analizi ter odpošljemo v
pedološki laboratorij ali oddamo na sedežu kmetijske svetovalne
službe, kjer vam bodo sami odposlali. Ko dobimo analizo zemlje, se
lahko pogovorimo s kmetijskimi svetovalci, ki bodo svetovali gnojenje
in naredili gnojilni načrt.
Analiza tal je pri načinu ekološkega kmetovanja obvezna, pri inte
grirani pridelavi prioriteta, pri vseh ostalih kmetovanjih priporočena.
Gotovo je, daje gnojenje na pamet neodgovorno do okolja, za samega
kmeta pa metanje denarja skozi okno. Zanašanje na to. da vemo,
koliko hranil potrebujejo naša tla, je lahko zelo goljufivo. V glavnem
vse analize, ki jih imamo, kažejo, da so tla nepravilno gnojena. Ve
lik o kra t gre za pom anjkanje posameznega hranila, drugod za
Presežke. To pa ne pomeni, da moramo več ali manj količinsko gnojiti.
Predvsem moramo uskladiti gnojenje in izbrati gnojila s pravilnim
razmerjem hranil in jih v pravem času uporabiti.
Torej s poznavanjem tal na osnovi analize tal lahko bistveno p ri
pomoremo k ohranjanju trajne rodovitnosti tal, zagotavljanju
stabilnejših pridelkov in varovanju narave.
M ARJETA U H A N , dipl. inž. kmet.
Kmetijski zavod Ljubljana,
Oddelek Novo mesto
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N O V O M E S T O - S rednja
kmetijska šola Grm Novo mes
to tokrat pripravlja tečaja za vi
nogradnike in sadjarje. V sredo,
16. februarja, bo potekal tečaj
obrezovanja vinske trte , ki je
namenjem vinogradnikom za
če tn iko m . V si, ki vas zanim a
tovrstno izobraževanje, pridite
ob 15. uri pred K rk in hram na
Tfški gori. Dan kasneje, 17. feb
ruarja, pa se bo za ljubiteljske
sadjarje začel dvodnevni tečaj
obrezovanja sadnih ra stlin in
novosti v p rid elovanju češenj.
Vse inform acije dobite na šte
vilki: 068/75-641.

Ureja: dr. Julij Nemanič
Razmere v
vinogradništvu
se spreminjajo
Viktor Kure
prav za vse mlade, ne le tiste iz
vasi,” pravi predsednik Kure, kije
hkrati zelo zadovoljen s sodelova
njem z ostalimi tovrstnimi društvi.
M. BEZEK-JAKŠE

ŠTEVILNA PREDAVANJA
ČRNOMELJ - Kmetijska svetovalna služba Črnomelj vabi v
torek, 15. februarja, ob 18. uri
kmete v kulturni dom v Semiču na
predstavitev Kmetijsko-gozdarske
zbornice. Predaval bo Ervin Ku
har z ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. V pone
deljek, 14. februarja, bo ob 18. uri
v gasilskem domu v Črnomlju pre
davanje o ureditvi okolice hiš in
balkonskem cvetju, predavala bo
Ruth Podgornik-Reš. Prašičerejce
pa vabi na predavanje o vzreji in
p itanju prašičev mag. Zdenke
Kramar, ki bo v sredo, 16. febru
arja, ob 9. uri v sejni sobi občine
Črnomelj.

DAN GOVEDOREJCEV
N O V O M ESTO - Kmetijska
svetovalna služba z območja UE
Novo mesto vabi rejce pitancev na
Dan govedorejcev, ki bo v sredo,
16. februarja, ob 9. uri v poljedelj
ski učilnici Srednje kmetijske šole
Grm. Govorili bodo o pravilniku
o ocenjevanju in razvrščanju
govejih trupov in polovic na lin iji
klanja, o vplivih na klavno kako
vost govedi, povrnitvi trošarine za
gorivo ter o kurjenju z lesnimi se
kanci. Po predavanjih si bodo
udeleženci ogledali rejo govejih
pitancev na posesti Srednje kme
tijske šole.

PRIKAZ REZI
VINSKE TRTE
Č RN O M ELJ - Kmetijska
svetovalna služba vabi na
prikaz rezi vinske trte. ki bo
v petek, 11. februarja, ob 9.
uri na Osojniku pri zbiralni
ci mleka, ob 11.30 v Gore
njcih pri Abščevi zidanici in
ob 15. u ri na Stražnjem
V rhu pri zadružni zidanici.
V torek, 15. februarja, bo
p rika z rezi ob 10. u ri na
Plešivici pri M ikolaševi zi
danici, ob 12. uri na Perudini v D ra k u lič e v e m v in o 
gradu in ob 15. uri na Tanči
gori p ri F in ko vi zidanici.
Prikaz bo v o d il d ip l. inž.
Jože Maljevič.

«

JAGNJETINA NEKOLIKO DRUGAČE - Kmetijski svetovalni službi iz
Črnomlja in Metlike ter Društvo rejcev drobnice Bele krajine so preteklo
soboto v gostilni Kapušin na Krasincu pripravili dan drobnice. Predava
njem, ki so kakor koli povezana z rejo drobnice in kmetovanjem nasploh,
je prisluhnilo 60 Belokranjcev, k i se bodisi že ukvarjajo z rejo altpa se o
tem še odločajo. V zadnjih letih se zanimanje za rejo drobnice v Beli kraji
ni povečuje, rejci pa imajo okrog 6.000 plemenskih ovc, k i so samo mesne
pasme, ter 200 koz mlečne pasme. Ker pa belokranjski sladokusci poznajo
predvsem ovce z ražnja, so tokrat poskusili (na fotografiji) jagnjetino v rižoti,
z zelenjavo in širokimi rezanci ter segedin iz jagnjetine. (Foto: M. B.-J.)

(Nadaljevanje)
Smiselživljenja je, da živimo
za druge. Zato moramo vino
gradniki zagotoviti pristno ka
kovost vina, kar je povezano
predvsem s skrbjo za dobro uspevanje trte. Zavest, da smo
storili vse, kar se da, v korist
porabnikov našega vina, nam
bo zagotovila duševni mir. To
nam naj bo v o d ilo tu d i p ri
odločanju in delu v prihodnje.
H k ra ti je potrebno začeti
uporabljati druga merila za ka
kovost grozdja in vina. Ni vse
eno, kakšno je razmerje med
količino sladkorja in količino
vseh drugih sestavin, to je kveč
jemu osnovna stopnica kako
vosti, iz katere p ri zorenju
grozdja postopoma nastajajo
vse druge sestavine, če ima trta
dovolj sonca in ustrezne enci
me.
Z uporabo umetnih gnojil
povečamo bujnost trt, vendar
to pripelje do medsebojnega
zasenčevanja listov na trsu.
Poveča se debelina in dolžina
poganjkov in s tem nesorazmer
je med osvetljeno listno površi
no in nanovo zraslo organsko
maso mladic. Listje v sredini
trsa ne ustvarja presežkov o r
ganske snovi, zato so tiste rozge
in grozdje na njih v breme ce
lotnemu trsu. Skupne potrebe
za dozorevanje grozdja in lesa
so večje, možnosti pa ne, ko je
preseženo prim erno število
poganjkov na trsu (12 do 18
mladic na meter vrste enako
merno razporejenih) še zlasti,
če so ti daljši in debelejši. Zato
rozge slabo dozorijo in kako
vost pridelka se občutno zniža.
P reobrem enjeni trs tu d i ne
more ustvariti snovi, ki so po
trebne za odpornost proti bo
leznim. Vino iz takšnega grozd
ja nima koristnih oziroma zdra
vilnih lastnosti, je le “ pijana”
(sladka) voda. Zmanjšana od
pornost občutno pospeši širje
nje bolezni, kar zahteva škrop
ljenje, ki pa samo začasno om
ili posledice.
V inogadniki bi m orali, če
želijo imeti kakovosten in ize
načen pridelek, zadostno neob
čutljivost trte za bolezni, odpor

HELENA

M

nost do nizkih temperatur ter
dovolj dolgo življenjsko dobo
trte:
• izbrati primerno lego za v i
nograd;
• določiti ustrezne podlage in
sorte glede na lego in tla;
• rigolati do ustrezne globine v
času, ko je zemlja dovolj suha;
• glede na rodovitnost tal dolo
čiti razdaljo sajenja med vrstamisti (večja razdalja pomeni
izgubo količine ali kakovosti);
• ob rig o la n ju enakom erno
razporediti gnojila (če manjka
jo na podlagi opravljene anali
ze);
• v sadilno jamo dajati 21 kom
posta, pomešanega z zemljo
1:4, in nič drugega;
• do petega leta skrbeti pred
vsem za razvoj trsa;
• upoštevati, da se iz leta v leto
število očes poveča 2- do 3-krat
glede na število primernih rozg,
zraslih v preteklem letu; p ri
merna rozga je dolga okoli 1,5
m (razlike je treba preračunati,
upoštevajoč odstopanja v dolži
ni in debelini);
• v tre tje m letu povprečno
obremeniti trs le z 10 dag in v
četrtem letu 20 dag na razvito
mladico;
• vsako trto obrezati glede na
njeno moč in sorti primerno;
• pri rezi skrbno izbrati najbolj
dozoreli les (klena rozga majh
ni delež stržena);
• opustiti gnojenje, ki ima na
men razbremeniti opešan trs;
• temeljito opraviti vsa potreb
na zelena dela (zlasti redčenje
poganjkov in grozdja);
• gn o jiti le na delih parcele,
kjer trsi slabše rastejo, vendar
previdno in z organskimi gno
jili;
• skrbeti, da so tla vedno zele
na;
• po p o tre b i p o d ra h lja ti in
apniti tla;
• varstvo trte opraviti temelji
to in pravočasno (ko so ugodni
pogoji za razvoj bolezni);
• rok trgatve p rilagoditi vre
menskim razmeram, da bo grozd
je popolnoma dozorelo.
Potrebno je, zavedati se so
časne povezanosti vseh dejavni
kov in ukrepov, kopičenja po
sledic naših ukrepov (težave se
iz leta v leto stopnjujejo, narav
ni pogoji, zlasti temperatura, so
pri nas na spodnji meji za goje
nje vinske trte.
JOŽE M A LJE V IČ
Kmetijska svetovalna služba

gospodinjski kotiček

Okusno mlado bobovo zrnje
V prejšnjih časih, ko so bob še
veliko sadili, je veljal za najboljšo
kmečko jed. Bob je za sajenje
zelo nezahtevna rastlina. Na vrtu
sadimo bob na gredo, ki ni po
gnojena s hlevskim gnojem, in se
tako izognem o škodljivcem ,
zemljo pa bo obogatil z dušikom.
Dobro raste skupaj z grahom, saj
temu daje oporo. Za vrt je p ri
merna sorta aquadulce, katere
stroki in zrna so precej večji od
krmne sorte, druge vrtnine pa bo
obvarovala pred voluharjem .
Ker bob zelo rade napadajo uši,
ga zaščitimo z raznimi koprivni
mi izvlečki. Mlado bobovo zrnje
je okusno in vsebuje veliko lah
ko prebavljivih beljakovin. Zato
je primerno za dietno prehrano
pri sladkorni bolezni. Vsebuje
tudi vitamina B I in B2, vitamin
C in karotin, od mineralov pa
železo, kalcij in fosfor. Mlada
nedozorela zrna in tudi stročje
pripravljamo v juhah, enolonč
nicah, omakah in solatah.
Za pripravo BOBA V STROČ
JU (za 4 osebe) uporabimo stro
ke, ki še nimajo zrn. Potrebujemo
500 g mladega stročja, 2 žlici olja,
150 g prekajene slanine, 1 čebu
lo, 4 stroke česna, 2 žlički para
dižnikove mezge, pest sesekljane
ga peteršilja, sol in poper. Bob
otrebimo kot stročji fižol in nare
žemo na manjše koščke. Na olju

zarumenimo čebulo, dodamo na
drobno zrezano slanino, strt
česen in paradižnikovo mezgo.
Dobro premešamo, dodamo bo
bovo stročje, zmešamo in zalije
mo s toliko vroče vode, da se jed
lahko zduši do mehkega. Ob kon
cu jed po okusu začinimo in servi
ramo n krompirjevim svaljkom.
Okusna je d je tu d i BOB S
SMETANOVO OM AKO . Za 4
osebe potrebujemo 500 g mlade
ga bobovega zrnja, 1 dl smetane,
sol, poper, 2 žlici sesekljanega
peteršilja, 1 žlico moke, 1 žlico
masla in dišavni šopek (peteršilj,
zelena, lovor, vejica majarona).
Mlado bobovo zrnje kuhamo z
dišavnim šopkom do mehkega.
V posodi segrejemo maslo sku
paj z moko, da se ta razpusti,
dodamo začimbe in bob. Vse
dobro premešamo, zalijemo z
bobovo vodo in pustimo, da za
vre. Pred serviranjem vmešamo
smetano in potresemo s sese
kljanim peteršiljem. Postrežemo
s krompirjem v kosih. K divjačini
se zelo dobro poda P IR E IZ
M LA D EG A BOBA. Bob skuha
mo skupaj s poljubno zelenjavo,
del vode odlijemo in vse prepasiramo. Okus popestrimo s kislo
smetano, pim entom , k lin č k i,
medom in lim onino lupino. S
pirejem dekorativno obložimo
pečeno divjačino.
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Prva množična podpora slovenstvu
H

Dr. Stane Granda je v svoji novi knjigi obdelal za Slovence zelo pomembno arhivsko
_________ gradivo, ki se je poldrugo stoletje skrivalo pod napačno oznako

LITERARNI ZBORNIK
ENAINDVAJSET
NOVO MESTO - V avli K ul
turnega centra Janeza Trdine bo
v ju tr i, 11. februarja, ob 19.30
predstavitev zbornika Literarnega
kluba Dragotina Ketteja z naslo
vom Enaindvajset. Predstavilo se
bo vseh 21 sodelujočih literatov
ob glasbeni spremljavi Žareta Živkoviča. Prireditev bo pospremila
tudi razstava šestih fotografov, ki
so sodeLovali pri likovni opremi
zbornika.

V NEDELJO “GLAVNI
DO BITEK”
M IR N A PEČ - Igralci KD M ir
na Peč vabijo v nedeljo, 13. febru
arja, ob 15. uri v kulturni dom na
prem iero igre G lavni dobitek,
kom edije slovenskega avtorja
Franceta Lipaha. Predstavo je
režirala Staša Vovk.

Več p o d p o re
reviji R a st
Seja sveta ■K soizdajateljstvu
povabiti nove občine
NOVO MESTO - Rast, re
vija za literaturo, kulturo in
družbena vprašanja, ki je
pred desetimi leti zapolnila
veliko revialno praznino na
obm očju širše D olenjske,
Posavja in Bele krajine , v
enajstem letu izhajanja nada
ljuje s svojim poslanstvom v
okviru oblikovane vsebinske
zasnove in regijske usmer
jenosti. M inulo sredo, 2. feb
ruarja, sta na redni seji sveta
revije, ki jo je vodila njegova
nova predsednica Staša Vovk,
vsebinska zasnova z uredni
škim programom za leto 2000
dobila vso podporo in zeleno
luč za vztrajanje na začrtanih
poteh.
Dlje časa se je na seji svet
zadržal pri obravnavanju fi
nančnega poročila in finanč
nega načrta za letošnje leto.
Revija zadnja leta sicer po
sluje v okviru razpoložljivih
sredstev, k ijih za redno izha
janje prispevajo Ministrstvo
za kulturo, glavna izdajate
ljica Mestna občina Novo
mesto in občine soizdajateljice ter naročniki in občasni
podporniki, vendar pa p ri
manjkljaj iz prejšnjih let vz
tra jn o p rip isu je negativni
predznak končni bilanci. Pri
manjkljaj bo treba sčasoma
nekako pokriti, ne da bi zara
di tega posegli v obstoječo
vsebino in obseg revije. Za
letošnje leto je Ministrstvo za
kulturo zagotovilo 4,2 m ilijo
na tolarjev, Mestna občina
Novo mesto 4 m ilijone, na
ročnina, ki ostaja nespreme
njena, naj bi prinesla 2,6 m il
ijona, 1,7 milijona tolarjev pa
naj bi prispevale občine soizdajateljice in sponzorji. Poleg
pridobivanja sponzorskega
denarja je bilo doslej najslab
še urejeno sofinanciranje
občin soizdajateljic. Da bi se
stanje izboljšalo, je svet skle
nil, da bodo dosedanje obči
ne soizdajateljice (Črnomelj,
Metlika, Novo mesto, Treb
nje, Šentjernej in Škocjan) in
nove, ki se doslej še niso
vključile v ta projekt pospe
ševanja kulturno-umctniške
ustvarjalnosti in širjenja kul
turne zavesti na obm očju
južne Slovenije, povabili k
podpisu sporazuma o soizda
jateljstvu revije Rast. Gre za
majhen denar (17 S IT na
prebivalca), ki občinski pro
račun ne bo n iti omembe
vredno obremenil, vendar pa
bi več teh “ kulturniških drob
tin ic” revijo Rast 1'inačno le
okrepilo in zagotovilo njen
nadaljnji obstoj in razvoj.
MiM
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LJUBLJANA - Zgodovinar dr.
Stane Granda, Novomeščan po
rodu in srcu, ki v Ljubljani živi in
dela le kot “ gastarbajter” , kot se
sam rad pošali, je imel srečo, ki se
ne nasmehne vsakemu raziskoval
cu preteklosti. Našel je tisto, kar
je vztrajno iskal po avstrijskih
arhivih in kar je stroka imela za že
davno izgubljeno. Po skoraj dvaj
setletnem iskanju je leta 1991 v
fondu Dunajskega državnega zbo
ra, ki ga hrani Hišni, dvorni in
državni arhiv na Dunaju, našel
sveženj 51 podpisanih peticij za
Združeno Slovenijo iz 1848. leta.
Dragoceno arhivsko gradivo je
zdaj, strokovno obdelano in po
spremljeno z Grandatovo obširno
študijo, na ogled stroki in javno
sti v zajetni knjigi Prva odločitev
Slovencev za Slovenijo. Lepo ob
likovano knjigo je izdala Nova
revija v zbirki Korenine.
Peticijske pole so bile za vse
dosedanje raziskovalce nedostop
ne in jih nikakor niso mogli najti,
ker so bile skrite za oznako “ sla
vonske” . Dr. Granda je po sreč
nem naključju pogledal tudi v to
arhivsko gradivo in skoraj šokiran
ugotovil, da ima v rokah tako dol
go iskane peticije. “ Priznam, da
sem nekaj let nad njimi egoistično
užival,” je odkritosrčno povedal
na predstavitvi knjižne novosti
prejšnjo sredo, 2. februarja, v Klu
bu Nove revije v Ljubljani, “ po
tem pa me je prevzelo spoznanje,
da te pravice nimam in da moram
spolnjevati svoje življenjsko in
poklicno poslanstvo.”
Dr. Granda je strokovnjak prav
za revolucionarno obdobje 1848/
49, poznano tudi kot pomlad na
rodov. Z različnih vidikov in v po
vezavi z našimi območji ga je te
m eljito obdelal že v več knjigah,
zato je vedel, kako dragoceno
gradivo je dobil v roke. Peticijsko
gibanje v letu 1848 mu je bilo že
od študentskih let “ ena ključnih
skrivnosti slovenske politične zgo
dovine” , ki pa ga ni bilo mogoče
prepričljivo postaviti kot dovolj
množično podprt začetek politič
nega slovenstva. Med slovenskimi
zgodovinarji je namreč prevlado
valo mnenje, da je imela ideja za
Združeno S lovenijo 1848 zelo
šibko podporo in da je bila zade
va zgolj ozkih intelektualnih kro
gov. Slovenci naj bi prvič izkazali
m nožično podporo slovenstvu
šele v taborskem gibanju v letih

Čenrav gre po avtorjevih besedah
za knjigo, ki ni lahko branje, pa bo
gotovo pritegnila mnoge bralce,
saj ob pomembnih novih ugotovit
vah pušča odprtih kar nekaj vpra
šanj, na katera bo treba odgovori
ti, da bo podoba naše preteklosti
objektivnejša in manj po okusu
tistih, ki so ji nekdaj jemali mero.
M. M AR KELJ

KOTARJEVA RAZSTAVA

^r. Stane Granda
1868-1871. D r. Granda s svojo
knjigo, katere bistvo je prav 51
peticijskih pol s tisoči podpisov
danes bolj ali manj neznanih Slo
venk in Slovencev, dokazuje, daje
prva množična odločitev Sloven
cev za Slovenije starejša in sodi v
leto 1848. Koliko ljudi je podpi
salo peticije za Združeno Slove
nije, sicer ni mogoče točno ugoto
viti, ker so se izgubile vse tiste, ki
bi jih morali poslati na Dunaj pre
ko Ljubljane, vendar množičnost
potrjujejo tudi ohranjene peticije
z verodostojnimi podpisi tisočev
slovenskih ljudi.
Kot zanimivost omenimo, da so
se z našega obm očja o h ranile
peticije, ki so jih podpisovali v
Brežicah, Zdolah, Velikem Trnu,
Škocjanu, Šentjerneju, Beli Cerk
vi in Novem mestu. Novomeška je
sploh nekaj posebnega: je namreč
edina peticija, ki je ohranjena za
kranjska mesta, in ima le dva pod
pisa, kar je zelo nenavadno. Dr.
Granda domneva, da je morala
obstajati vsaj še ena peticija, ki so
jo podpisovali ljudje iz okolja na
rodnjaka Franca Polaka, a se je
izgubila.
Osrednje mesto in seveda večji
del knjige zavzemajo faksim ili
peticij ter prepisi podpisov in av
torjeve opombe, v uvodnem delu
knjige pa je natisnjena obsežna
študija o oblikovanju slovenskega
narodnega programa, o nastanku
peticije za Zedinjeno Slovenijo, o
obliki, razširjanju in podpisovanju
peticij, o verodostojnosti podpis
ov, o nasprotnikih peticij ter o
uspehu in odmevu podpisovanja.

V Mimi Peči radi pojejo
Predstavitev nove kasete OŠ Mirna Peč in vrtca Cepetavček
Za male in velike lumpe - Avtorski projekt
M IR N A PEČ - “ Kadar mirnopeški otroci pojo, pojejo z njim i
vsi pesem, griči in ptiči in sinje
nebo, za eno samo ljubezen,” je v
pesmici Mirnopeški otroci že pred
leti zapisal slavni rojak Tone Pav
ček. Da to res drži, v petek, 4. feb
ruarja, znova dokazali tudi sami.
V kulturnem domu je bila namreč
predstavitev nove in prve kasete
OŠ M irn a Peč in tamkajšnjega
vrtca Cepetavček z naslovom Za
male in velike lumpe.
Avtorica projekta je vzgojitelji
ca Maja Kokol, pomagali pa staji
še njena sodelavka v vrtcu Irena
Kozlevčar in učiteljica Saša Brudar. “ Ker v vrtcu in šoli vsi radi
glasbeno ustvarjamo, smo začele
razm išljati o svoji lastni kaseti.
Priprave so se začele konec lan
skega šolskega leta. Bilo je veliko
dela, toda zadovoljne smo, da
nam je uspelo,” so povedale vse
tri. Eno izmed pesmi - Mirnopeški
otroci - je napisal Tone Pavček,
uglasbil pa Franci Može, za osta
lin devet pa je v večini tako bese
dilo kot glasbo napisala Kokolova, ki s Kozlevčarjevo vodi zbor
ček v vrtcu, besedila dveh pesmi

pa sta delo B rudarjeve, ki je
zborovodkinja šolskega pevskega
zbora. Pesmice: Cepetavček, Lego
kocke, Pujski na sprehodu, Mar
sovska, Uspavanka, V gozdu,
Ljubezen, Vlak, Katarina in M ir
nopeški otroci so igrive in radoži
ve, za uho pa p rije tn e tu d i po
zaslugi Janija Lipičnika, ki je pri
speval aranžmaje. V njegovem
studiu LJM v Novem mestu so
kaseto tudi posneli.
Vse tri avtorice so poskrbele ne
le za zanimivo predstavitev kase
te, ki sta jo domiselno vodila Ma
rija Črv in Sebastijan Podobnik,
temveč tudi za zloženke in pesma
rice (ilustracije ob pesmih so delo
Irene Kozlevčar) ter razstavo o
poteku snemanja. Njihovo glas
beno ustvarjalnost in zagnananost
sta pohvalila tako mirnopeški žu
pan Zvone Lah kot tudi ravnatelj
šole Aleksander Rupena, sicer pa
se avtorice projekta zahvaljujejo
vsem (zlasti sponzorjem), ki so na
kakršenkoli način prispevali, da
mirnopeški otroci lahko prepeva
jo ob svoji prvi kaseti.
L. M URN

NOVO MESTO - V avli druge
ga nadstropja občinske poslovne
stavbe p rire ja Upravna enota
Novo mesto razstavo slik novome
škega svobodnega likovnega ust
varjalca Jožeta Kotarja. Razstavo
bodo odprli danes, 10. februarja,
ob pol enih, v kulturnem progra
mu pa bodo nastopili učenci Glas
bene šole Marjana Kozine.

Zapisi podzavesti v risbi
V Galeriji Krško so odprli razstavo serije risb mlade
akademske slikarke Mateje Kavčič
KRŠKO - Letošnjo razstavno
sezono so v Galeriji Krško za
čeli minuli petek, 4. februarja,
zvečer z razstavo risb mlade li
kovne ustvarjalke, akademske
slikarke Mateje Kavčič, Brestaničanke, ki ta čas živi in ustvarja
v Dolenjskih Toplicah. Razsta
vo je odprla Katja Ceglar, po
pestril pa jo je Uroš Novak z
improviziranjem na električni
kitari in z elektronskimi glasbe
nimi učinki.
Mateja Kavčič je predstavni
ca mlajše generacije slovenske
ga slikarstva. D ip lo m ira la je
leta 1994 na ljubljanski A ka
demiji za likovno umetnost pri
prof. Janezu Berniku, nato pa
je obiskovala slikarsko special
ko pri prof. Lojzetu Logarju.
Doslej je imela že nekaj samo
stojnih razstav, tudi v Krškem,
na skupinski razstavi pa se je
med drugim predstavila tudi v
Novem mestu.
V G aleriji Krško razstavlja
serijo risb, ki so nastale v zadnjih
štirih letih večinoma brez vna
prej načrtovane oziroma za
mišljene vsebine in kompozicije.
Kot je dejala umetnostna zgo
dovinarka Katja Ceglar, so Ma
tejine risbe narisane z drobnimi
in zelo preciznimi potezami v
dolgotrajnem procesu nasta
janja in predstavljajo najbolj
neposredne zapise slikarkinega
duha. Po besedah same avtorice

Mateja Kavčič na otvoritvi svoje
samostojne razstave v Krškem.
z risbami izraža “ dogajanje svo
je podzavesti, ki z zapisovanjem
na papirju dobiva lastnosti spro
ščanja in nekakšnega očišče
vanja” . Ustvarjanje Mateje Kav
čič se od samih začetkov nave
zuje na motiviko štirih temeljnih
elementov: vode, ognja, zraka in
zemlje. Zapisi na risbah zavze
majo mnogovrstne vsebinske
oblike, abstraktne forme se pre
livajo v oblike naravnih fenom
enov, oblakov, mehurčkov, or
ganskih tvorb ipd. “ Kljub stilni
raznolikosti risb iz celotne ser
ije veje občutek čistosti in lah
kotnosti,” ocenjuje krško razsta
vo Katja Ceglar.
M iM

FILMSKA USTVARJALNOST
BADJUREVIH

ORAC RAZSTAVLJA
NA PRIMORSKEM

NOVO MESTO - Jutri, 11. fe
bruarja, bodo ob šestih zvečer v
predavalnici Dolenjskega muzeja
odprli razstavo Filmska ustvarjal
nost Metoda in M ilke Badjura
1926 - 1969. Otvoritev bo pope
stril Dolenjski kvintet trobil.

K A N A L V petek, 4. februar
j i Ril
ja, so v Galeriji
Kika ~
Debenjaka v
Kanalu o dprli razstavo večje
ečiega
izbora slik in grafik novomeškega
slikarja Janka Orača.

LJUBEZENSKA PISMA
NOVO MESTO - V ponede
ljek, 14. februarja, na Valentinovo,
bo ob 19.30 v veliki dvorani Kul
turnega centra Janeza Trdine
predstava A. R. Gurneyja Ljube
zenska pisma v re ž iji Zvoneta
Šedlbauerja in v izvedbi igralcev
Gledališča Ptuj Bernarda Omana
in Jožefa Rapoše.

FOTOGRAFIJA LETA 2000
L JU BLJA N A - V četrtek, 10.
februarja, bodo ob osmih zvečer
v preddverju Cankarjevega doma
odprli razstavo Fotografija leta
2000, na kateri bodo predstavili
nagrajena dela in dela, ki so prišla
v ožji izbor odmevnega fotograf
skega natečaja, ki ga vsako leto
pripravlja revija za kulturo Emzin.

BREŽIŠKI GLEDALIŠČNIKI
V GOSTEH

ZA MALE IN VELIKE LUMPE - Vse tri avtorice projekta in 23 najboljših
pevcev iz vrtca in šole na predstaviti kasete. (Foto: L. M.)

ILUSTRATORKA NA OBISKU - Osnovna šola Dolenjske Toliče in Mlad
inska knjiga iz Novega mesta sta v dneh od 2. do 9. februarja pripravili
tradicionalni topliški knjižni sejem, že šestnajsti v tem kraju in peti v pro
storih osnovne šole. Šolarjem, drugim občanom in gostom zdravilišča so
bile na ogled in v nakup ponujene novosti mladinske književnosti lanskega
leta, poleg knjig pa tudi cederomi, kasete, plošče in igrače. V petek, 4. feb
ruarja, dopoldan so učenci osmega razreda pod vodstvom Marije Andrejčič
pripravili krajši kulturni program, zasnovan na Prešernovih pesmih, nato
pa seje množini šolarjem predstavila gostja letošnjega sejma, ilustratorka
Suzana Bricelj, v Grosuplju bivajoča Novomeščanka po rodu (na sliki des
no), in mladim spregovorila o tem, kako je postala ilustratorka in kakšno
je to ustvarjalno delo. (Foto: M. Markelj)

KRŠKO - Z gledališko predstavo
Neila Simona Zares čuden par v iz
vedbi K U D Franja Stiplovška z
brežiške gimnazije in v režiji Alen
ke Šet so v ponedeljek, 7. februarja,
zvečer v Kulturnem domu počastili
letošnji kulturni praznik. Slavnostni
govornik je bil Bojan Božič, direk
tor Galerije Božidarja Jakca.

Begiču nagrada
za razstavo
Kostanjeviška razstava
prinesla nagrado
Prešernovega sklada
Med dobitniki letošnjih najviš
jih nagrad za dosežke na kultur
nem področju - dobitnika Prešer
nove nagrade sta slikar M arko
Rupnik in pesnica Svetlana Maka
rovič - sicer ni ustvarjalcev z naše
ga območja, je pa Dolenjska vsaj
posredno soudeležena pri nagra
dah. Med nagrajenci Prešernove
ga sklada je ob skladatelju Janiju
Golobu, violinistu Miranu Kolblu,
pisatelju Vinku Moederndorferju,
igralki Saši Pavček in režiserju
V itu Tauferje tudi kipar Mirsad
Begič, ki si je ugledno nagrado
prislužil za razstavi iz cikla Ohra
niti sanje v galeriji Zveze društev
slovenskih likovnih umetnikov in
v kostanjeviški samostanski cerk
vi. Gotovo je prav razstava v Ko
stanjevici z neponovljivo posta
vitvijo, namensko ustvarjeno za
okolje gotske samostanske cerk
ve, tisti izjemni likovni dosežek, ki
ga ni bilo mogoče spregledati.

JURČIČEVE NAGRADE
IVANČ N A G O RICA - V Kul
turnem domu so v ponedeljek, 7.
februarja, zvečer na slovesnosti ob
kulturnem prazniku podelili le
tošnje Jurčičeve nagrade. Prejeli
so jih: oktet Mladika, ženska vo
kalna skupina Mavrica, gledališka
skupina Drzne in lepi ter posa
mezniki Anton Valentinčič, Jože
Marolt, Ivan Boh, Betka Jamnik,
Jože Z e ln ik , M a rtin a H rovat,
Slavko Kastelic in Karel Hribar.
Recitacijska skupina in mladinski
pevski zbor ivanške srednje šole
sta s prireditvijo Komur je sreče
dar bila klofuta, posvečeno kul
turnemu prazniku, v soboto, 5. fe
bruarja, gostovala v Stični, v to
rek, 8. februarja, pa v Grosupljem.

S čopičem in dletom
Razstava slikarja in kiparja Jožeta Trontlja v razstavišču
frančiškanske knjižnice v Novem mestu
NOVO MESTO - V razstavišču
knjižnice frančiškanskega samo
stana so počastili kulturni praznik
z razstavo likovnega ustvarjalca
Jožefa Trontlja. To je že 46. razsta
va v tem razstavišču. Odprli sojo
v soboto, 5. februarja, zvečer z
nagovorom p. Felicijana Pevca in
nastopom kitarskega dua p. Gre
gorja in Damira.
Jožef Trontelj, doma iz Grosuplja, je po poklicu šolan fotograf,
zaposlen pa je v samostanu Stična.
Z likovnim ustvarjanjem seje začel
ukvarjati pred nekaj leti, predvsem
s slikanjem in kiparjenjem v lesu.
V svojih likovnih prizadevanjih se
usmerja v izražanje duhovnih vse
bin. “ Šlikam to, kar je duhovno,”
pravi avtor in dodaja, da slika ne
sme biti le odraz okolja in časa, pač
pa predvsem duše ustvarjalca. Svoj
talent je p o trd il z opravljenim
sprejemnim izpitom na ljubljanski
Akademiji za likovno umetnost,
vendar se je moral zaradi delovnih
obveznosti študiju odpovedati.
Prvi opaznejši uspeh je dosegel na
piranskem ekstemporu, ki se gaje
leta 1998 prvič udeležil in za ak-

Jožef Trontelj na svoji razstavi v
Novem mestu.
varel Tartini dobil eno od petih
odkupnih nagrad.
Na novomeški razstavi z naslo
vom Čopič in dleto - ljubezen in
m olitev moja se predstavlja z
izborom o lj, ki jih je predtem
pokazal na samostojni razstavi v
stiškem samostanu, slikam pa je
za novomeško predstavitev dodal
še dve mali plastiki, iz lesa izrez
ljana novomašniška križa.
M iM
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NA ŠOLAH POTREBNI V A R N O STN IK I ?

Otroška nagajivost se sprevrača v nasilje

dežurni
poročajo
DREVESA DOBILA NOGE? Lastnik S. A. iz Novega mesta je
oškodovan za 15 tisoč tolarjev, ker
mu je neznanec iz gozda v bližini
naselja Žabjek posekal in ukradel
več dreves.
POŠKODOVAL POKROV - 31.
januarja je neznanec na parkirnem
prostoru pred črnomaljskim do
mom starejših občanov z ostrim
predmetom poškodoval pokrov
prtljažnika na osebnem avtu, last A.
S. iz Vojne vasi, ki je oškodovan za
50 tisoč tolarjev.
ODNESEL NIČ, ŠKODA V ELI
KA - Čeprav neznanec, kije med 29.
januarjem in 1. februarjem vlomil v
vikend v Gribljah, last A. G. iz Met
like, ni odnesel ničesar, je vseeno
pozvročil kar za 100 tisoč tolarjev
škode.
OB GSM - 1. februarja je nezna
nec stopil v sobo dijaškega doma v
Šegovi ulici v Novem mestu in di
jaku D. S. iz okolice Črnom lja
ukradel mobilni GSM telefonski
aparat.
BRSKAL PO JAKNAH - Med 4.
in 5. februarjem je neznanec v go
stinskem lokalu Patriot na Novem
trgu v Novem mestu iz jakne, ki je
last S. I. iz okolice Novega mesta,
ukradel usnjeno denarnico z doku
menti in denarjem v vrednosti 30
tisoč tolarjev. Iz jakne, ki je last B.
M. iz Novega mesta, je ukradel
moško ročno uro za 10 tisoč tolar
jev, iz jakne, B. Z. iz Novega mesta
pa je odnesel prenosni GSM aparat,
vreden 70 tisoč tolarjev.
U KR ADEL 12 ZAJCEV - Ne
znanec je med 3. in 4. februarjem v
naselju Rihpovec vlomil v zajčnik
ter lastniku M. R. iz Trebnjega
ukradel 12 zajcev.
VLOM V AVTO - V noči na 3.
februar je neznanec na parkirnem
prostoru pred trgovino na Drski v
Novem mestu vlomil v avto V. K. iz
Mirne Peči in ukradel stenski pika
do in polnilec. Radia mu ni uspelo
odmontirati. Škoda znaša 20 tisoč
tolarjev.

POJASNILO
V zvezi s prispevkom U m rl so
voznik, sosed in prijatelj v prejšnji
•številki pojasnjujemo, daje Jakli
čevim zavarovalnica poravnala
regresni zahtevek, oškodovanci
pa zoper Jožeta Hrovata ne bodo
uveljavljali njkakršnega odškod
ninskega zahtevka.

PONAREJEN BANKOVEC
NOVO MESTO - Občanka iz
okolice Novega mesta je 4. februar
ja na Dolenjski banki, d.d., na
Seidlovi cesti hotela vnovčiti 200
DEM. Delavka banke je ugotovila,
da gre za ponaredek, zato so banko
vec zasegli.

Višješolec je med odmorom z umazano žlico v roki zakričal skupini
učencev na hodniku: “ V kogar bo priletelo, bo priletelo!" In priletelo
Je v desno sence nižješolke. K sreči seje zgodba končala le s tremi šivi.
- Učiteljica je med malico neprestano opozarjala učence, naj ne razgra
ja jo in pridno jejo. Toda nekega fantiča se ni dalo um iriti. Ko mu je
bilo dovolj, da ga dežurna učiteljica kar naprej opominja in “ nadle
guje” , je pristopil k njej in jo mirne duše udaril. Od presenečenja ni
prišla do besede.
To sta le dva primera iz vsakda
danes nasilja v šolah približno to
njika na naših osnovnih šolah, kjer
lik o kot v p re jšn jih obdobjih,
je nasilja vse več. Dolenjska ni
narašča le navzven obrnjeno nasil
nobena izjema. Spomnimo se le
je. Vedenje šolarjev je videti bolj
odmevnega posilstva v OŠ Šmihel
nasilno, ker je bolj odprto. To pa
pa incidenta pred Kulturnim cen
spodbuja spreminjanje vrednost
trom Janeza Trdina, ko je vrstnik
nega sistema v družbi, ki je od
napadel in poškodoval z nožem
naše osamosvojitve naprej bolj
dva osnovnošolca. Ni si več mogo
tržno usmerjena in naravnana si
če zatiskati oči, da so naši otroci
cer k pozitivni agresiji in uspešno
vedno bolj nestrpni, nasilni. Ne
sti. Niso redki primeri, ko starši
dolžna zafrkavanja se spremenijo
pri svojem otroškem psihologu
v žalitve, besede “ Daj denar, sicer
tarnajo nad velikim problemom te bom stepel!” postajajo splošno
njihov otrok je namreč le prav
izsiljevanje, pogosta so izginotja
dober. Starši in potem otroci vse
stvari iz zaklenjenih garderob,
bolj težijo k uspešnosti in prav to
vdori nekdanjih učencev in drugih
poudarjanje je po mnenju mnogih
mladostniških postopačev, ki se
temeljni problem šolstva. Spod
vdajajo vandalizmu ipd. Kdo je
buja namreč le tekm ovalnost,
kriv za to?
pozablja pa na medosebne odnose

VARNOSTNIK ZA ZAŠČITO ŠOLARJEV - Med šolami, k i so si omislile
svojega varnostnika (na levi), je r Novem mestu edino Šolski center. To pa
je tu vejetno tudi najbolj potrebno, saj je v šoli vsak dan okrog 2500 dijak
ov. (Foto: L. M.)

Uspeh za vsako ceno
Mnogi pravijo, da je za to, da se
otroška nagajivost vse prepogosto
sprevrača v nasilje, kriv sodobni
čas, ko imajo ljudje vse manj časa
drug za drugega. Starši so preza
posleni, otroci so pogosto prepu
ščeni sami sebi oz. ždenju pred
televizorjem in računalnikom.
Je bilo včasih nasilja res manj?
Nekateri psihologi menijo, da je

Obisk Mariborčanov

in sploh dobro osebno počutje
vsakega posameznika.
Uspeh za vsako ceno tako povz
roča pritiske pri otrocih, ki pa se
izražajo tudi kot nasilno vedenje.
B iti poražen in neuspešen ni pri
jetno. Več kot je občutij neuspeš
nosti, večje razlogov za nasilnost.
Po mnenju enega od psihologov je
za tako vedenje včasih iskati kriv
do tudi p ri učiteljih, ki se prav

tako obremenjeni z uspešnostjo,
odločajo za nepravilne učne me
tode.

Marsikje že varnostnik
Žalostno je, da ob prej naštetih
primerih od ravnateljev in učite
ljev največkrat slišimo le: “ M i jim
ne moremo nič.” Toda ravno ta
stavek izrečejo navadno tudi starši
nasilnežev: “ Naredite z njim, kar
hočete, jaz mu ne morem nič!”
Pogosto pa se celo zgodi, da starši
svojega otroka branijo za vsako
ceno, čeprav je jasno, da je kriv
da na njegovi strani. O vzgoji in
zgledih bi se seveda dalo razprav
ljati.
Marsikakšna šola, predvsem na
ljubljanskem področju, si je zato
že omislila svojega varnostnika, ki
naj bi zbujal strah in spoštovanje.
Učence naj bi varoval pred sami
mi učenci, saj so najpogostejši
prav spori in manjši pretepi med
njimi. Na Dolenjskem ima svoje
ga varnostnika zdaj le Šolski cen
ter Novo mesto, in kot je povedal
njegov direktor David Štefan, so
z njim zelo zadovoljni.
“ Pri tako velikih centrih, kot je
naš - obiskuje ga kar 2500 dijakov
- obstaja nevarnost raznih inci
dentov, zato imamo že štiri leta
svojega varnostnika iz podjetja za
varovanje G7. Zelo smo zadovolj
ni,” je povedal direktor in dejal še,
da ga deloma financira šola, delo
ma pa ministrstvo za šolstvo in
šport RS.
Varnostnik pride v šolo vsak
dan že ob 6.30 in ostaja vse do
14.30, če je potrebno, pa varnost
no službo pokličejo tudi popol
dne. Zjutraj nadzoruje in opazuje
dijake, ki prihajajo v šolo in ima
jo dijaške izkaznice, ter ves dan
spremlja dogajanje na šoli skupaj
z dežurnim učiteljem in dežurnimi
dijaki. Sprehaja se tudi zunaj, v
parku, saj ščiti dijake tudi pred
zunanjimi “ obiskovalci.” Njegova
naloga je, da osebam, ki v šoli ni
majo kaj iskati, prepreči vstop v
zgradbo, neznane obiskovalce
sme legitimirati in jih, če se izkaže
za nujno, prosi, da odidejo.
Naloga varnostnika je, da pre
prečuje vnos drog in alkohola v
šolo, kar je vseslovenski problem.

“ Tega tukaj še nisem zaznal. Če
pride v šoli do kakšnega inciden
ta, posežem vmes in tudi obvestim
ravnatelja, toda to se do zdaj sko
rajda ni zgodilo. Bil je le manjši
incident zaradi prižiganja petard.
Ponavadi zadostuje že beseda in
drugi ukrepi niso potrebni,” je
povedal sedanji varnostnik v Šol
skem centru, ki ima pri sebi pre
nosni telefon in po potrebi lahko
pokliče pomoč. Intervencijski čas
njihove varnostne službe je le dve
minuti. Tukaj bo do konca marca.
Kot je povedal David Štefan, var
nostnike namreč menjajo vsake tri
mesece, “ da se preveč ne udoma
čijo” in lahko čim bolje opravlja
jo svoje delo.
L ID IJA M URN

PRI OBEH NAŠLI
OROŽJE
ZAPUDJE, TANČA GORA
- Policisti so 4. februarja na
podlagi odredbe Okrožnega
sodišča Novo mesto opravili
dve hišni preiskavi. Pri 41-let
nem J. G. so v Zapudju našli in
zasegli samokres, revolver, dve
vojaški puški, vojaško pol
avtomatsko puško, lovsko pu
ško in strelivo. Pri hišni pre
iskavi pri S. M. v Tanči Gori pa
so našli in zasegli lovsko puško
in vojaške naboje. Zoper oba
so policisti napisali predlog za
uvedbo postopka pri sodniku
za prekrške zaradi kršitve do
ločil zakona o orožju in eks
plozivnih snoveh, zoper J. G.
pa je podana tudi kazenska
ovadba zaradi kaznivega de
janja nedovoljenje proizvodnje
in prometa orožja ali razstre
lilnih snovi.

KAR 3,23 PROMILA
ALKOHOLA
BREŽICE - 1. februarja so poli
cisti v Brežicah ustavili V. B. iz
Brežic, ki je vozil kolo z motorjem.
Zaradi očitne vinjenosti so ga preiz
kusili z alkotestom - pokazal je 3,23
g/kg alkohola v krvi. Kršitelju so
prepovedali nadaljnjo vožno, ob
ravnaval ga bo sodnik za prekrške.

po dolenjski
deželi
• NEVARNOST PRI ZOBO
ZDRAVNIKU - Človek se že
tako nerad odpravi k zobo
zdravniku, saj ponavadi ni nič
kaj prijetno vrtanje in druga
nujna dela po zobeh. Toda na
bolnika takrat prežijo še druge
nevarnosti, na primer kraja. I.
februa rja dopoldne se je v
novomeški zdravstveni dom k
zobozdravnku odpravila oško
dovanka D. Š. iz Dolža. V
čakalnici je na obešalnik obe
sila bundo, v kateri je imela
mobilni telefon in denarnico.
Ko je bila na vrsti, je vse to
pustila v čakalnici, toda ob
vrnitvi je ugotovila, da j i je ne
znanec med njeno odsotnostjo
ukradel denarnico in mobitel
in jo oškodoval za okrog 50
tisoč tolarjev. Zobozdravnik jo
je drago stal, glejte, da ne bo
tudi vas!
• STAR ZNANEC - Nihče si
ne želi, da ga na cesti ustavijo
policisti, saj to ponavadi ne
pomeni nič dobrega. To si je
verjetno mislil tudi 19-letni A.
B. iz Brezjega, ki so ga 2. feb
ruarja zvečer policisti ustavili
med kontrolo prometa v Do
lenji vasi p ri M irni Peči. Zakaj
neki? Vozil je brez vozniškega
dovoljenja, policisti pa so tudi
ugotovili, da gre za njihovega
starega znanca. V zadnjem
času so namreč zoper njega po
dali kar 41 predlogov za uved
bo postopka p ri sodniku za
prekrške. Morda je celo rekor
der na tem področju. Kakorko
li že, policisti so ga za nagra
do pridržali do uradnih ur sod
nika za prekrške.

PRI RDEČI TRČIL V AVTO
NOVO MESTO - 5. februarja se
je 24-letni S. L. iz Novega mesta
peljal s tovornim avtomobilom, v
bližini križišča Topliške ceste in
Šmihclskega mostu, pa je kljub zavi
ranju s sprednjim delom vozila trčil
v zadnji del stoječega avtomobila, ki
ga je vozil 33-letni D. G. iz Novega
mesta. Na semaforju je namreč
gorela rdeča luč. D. G. se je hudo
poškodoval in so mu pomoč nudili
v novomeški bolnišnici.

CEZ MEJO VSE VEC ILE G A LC E V

Vse štiri tatove prijeli
B R E Ž IC E - 2. februarja po
poldne so 23-letni Z.B., 23-letni
D. N., 22-letni A. Z. in 24-letni S.
B.iz Maribora oz. njegove okolice
prišli v brežiško prodajalno bla
govnice, da bi kradli nakit. Trije
osumljenci so zamotili prodajal
ko, č e trti Z. B. pa je izkoristil
nepazljivost prodajalke in je že
prijel zapestnico iz bele kovine.
Druga prodajalka mu je prepre
čila, da bi zapustil prodajalno.
Po neuspeli tatvini so se osum
ljenci napotili še v brežiško proda
ja ln o D ikom . A. Z. je zam otil
prodajalko, ostali pa so ukradli tri
pulije v vrednosti okrog 26 tisoč
tolarjev. Ko so jih odnesli v vozi
lo, so osumljence prijeli policisti.
Zoper nje sledi kazenska ovadba.

BO MOST ZDRŽAL? - V trebanjski občini je kar nekaj mostov, k i so že
dokaj dotrajani in zato tudi nevarni. V samem Trebnjem ljudi najbolj moti
most nad železniško progo, ki vodi s hitre ceste št. I proti mestu. Ker so
spoznali, da ga kljub opozorilom očitno ne mislijo v tako kratkem času
Popraviti, so že pred časom na vsako stran postavili prometni znak z ome
jitvijo 15 ton nosilnosti. Toda kaj, ko tega tovornjakarji sploh ne upoštevajo!
Tako vozijo čez most dvakrat ali celo trikrat težji tovornjaki, da o gneči in
Zastojih, k i jo povzročajo zlasti ob prometnih konicah, ne gre izgubljati
besed. Domačini upajo, da bo problem mostu rešen vsaj z gradnjo avtoceste,
do takrat pa policistom svetujejo, naj več pozornosti posvetijo tudi “ težkim
tovornjakarjem”. (Foto: L. M.)
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Ujeli sojih zaradi izpraznjene telefonske baterije
Združba štirih sprovajalcev tujcev preko državne meje delovala iz koristoljubja • THje domačini, eden Hrvat • Lani oktobra
pomagali 12 ilegalcem ■Vse preko telefona ■Vuzmu in Vidu, ki ostajata v priporu, štiri leta zapora, Kernulcu in Mužarju pa tri
KRŠKO - Verjetno skorajda ni noči, da ne bi državne meje med
Hrvaško in Slovenijo prešlo več skupin ilegalcev iz različnih tu jih
držav. Policija jih kljub trudu občasno odkrije le nekaj. Tako so lani
5. oktobra posavski policisti v koruzi blizu naselja Mostec p rije li
dvanajst premraženih in lačnih beguncev: deset državljanov Paki
stana in dva državljana Bangladeša, zraven pa jim je uspelo p riti tudi
do združbe štirih fantov, s pomočjo katerih so tujci sploh lahko p ri
potovali tako daleč.
To so: 27-letni Marjan Vuzem
mesto med obe državni meji v
iz Dobove, 27-letni Krešo Kerbližini naselja Rigonce na hrvaško
nulc iz Kapel, 21-letni Igor Mustran pripeljal deset Pakistancev
žar iz Dobove in 28-letni Mar
in dva državljana Bangladeša.
io Vid iz Hrvaške. Zoper vse
Predal jih je Kernulcu, ki je kot
štiri osumljence kaznivega de
domačin teren dobro poznal, ta
janja prepovedanega prehoda
pa jih je prepeljal preko reke So
čez državno mejo (čl. 311/III in
tle in državne meje v Slovenijo ter
II K Z RS) je že novembra lani
jih vodil v notranjost, kjer sta jih
na Okrožnem sodišču v Krškem
v bližini Kapel v osebna avtomo
bila prevzela Igor Mužar in Franc
potekala glavna obravnava, ki
pa je bila na predlog KernulčeLarine. Vuzem naj bi ves čas de
vega odvetnika, da se zasliši še
lovanja vse usm erjal in ko o r
izvedenec psihiatrične stroke
diniral po telefonu ter hkrati na
(Kernulc je namreč zasvojenec
cestišču opazoval premike p o li
cije. Prav zaradi njene prisotnosti
z mamili), preložena na pretek
li teden. Krško sodišče je tako
sta Mužar in Larine po Vuzmovem naročilu ilegalce odložila in
znova presojalo ta primer in vse
štiri spoznalo za krive.
skrila v koruzo v bližini naselja
Obtožnica jih je bremenila,
Mostec, kjer so ostali do nasledn
jega dne, do okrog 22. ure. Takrat
da so kot člani združbe ilegal
no spravili čez hrvaško-slovensta jih prišla iskat Mužar in Vid (v
sko državno mejo in nato v
Slovenijo je prišel, ker se je posel
notranjost Slovenije več oseb,
zakompliciral), da jih odpeljeta
in sicer tako, da so se predhod
proti Ljubljani, saj so hoteli v Ital
no dogovorili, katero delo bo
ijo. Toda policija sc je še predtem
kdo opravil. Delali naj bi pod
sk rila med ilegalce in je oba
vodstvom Marjana Vuzme, kije
sprovajalca areretirala.
bil po besedah okrožnega d r
In kako je policija prišla na sled
žavnega tožilca Roberta Renidobro organizirani združbi? De
erja “ duša skupine. Vid je skr
lavci policijske uprave Krško so že
bel za dostavo ilegalcev do
predtem z operativnim delom na
državne meje, Kernulc jih je
terenu zaznali, da je Marjan Vu
prevzel in prepeljal na določe
zem okrog sebe zbral ljudi, s kat
no mest, Mužar pa je skrbel za
erimi verjetno za denar spravlja
voznike.”
čez mejo ilegalce. Zoper Vuzma je
Hrvat Mario Vid naj bi tako
preiskovalna sodnica v Krškem
avgusta lani na podlagi 150. čl.
4. oktobra lani na dogovorjeno

Zakona o kazenskem postopku
izdala odredbo in dovolila, da
p o licija Vuzmu prisluškuje na
mobitelu. Ugotovili so, da ta in
tenzivno kom un icira z vsemi
tremi soobdolženci, v glavnem v
šifriranem jeziku, uporablja pa
tudi več telefonov, ki se jim ni
moglo prisluškovati. Le naključju
se je za h va liti, da je tis ti dan
* Senat s predsednikom Milošom
Medvedom je vse štiri obtožence
spoznal za krive očitanega ka
znivega dejanja. Vuzem in Vid, ki
do pravnomočnosti sodbe še na
prej ostajata v priporu, sta dobi
la zaporno kazen treh let, Kernulc
in Mužar pa dve leti zapora. M ar
iu Vidu je sodišče izreklo strans
ko kazen izgon tu jca iz naše
države za dobo petih let, Vuzmu
odvzem prenosnega telefona in
osebnega avta znamke Alfa Ro
meo, brez česar opisanega ka
znivega dejanja ne bi bilo mogoče
izvršiti, prenosni telefon pa so od
vzeli tudi Mužarju. Senat Kernul
cu ni izrekel varnostnega ukrepa
obveznega zdravljenja politoksikomanije. Za zasvojenca je iz
vedenec dr. Jože Jakopič dejal, da
bi bil ta brezpredmeten, ker zanj
zdaj ni za in te re sira n . Ob za
ključku obravnave pa je Kernulc
dejal, da če bi mu zdravljenje
omogočili, bi ga sprejel.
Vuzem imel na drugem telefonu
izpraznjeno baterijo ter je v sili
akcijo koordiniral preko telefona,
ki mu je policija lahko prisluš
kovala.
“ Pokazalo se je tudi, da ne gre
za enkraten dogodek, ampak za
usklajeno delovanje obdolžencev

že v preteklosti. Ta skupina sto
rilcev je bila nedvomno tesno
povezana s podobno organiza
cijo na Hrvaškem, to pa kaže
tudi na dobro povezano medn
arodno zvezo ilegalnih sprova
jalcev tujcev preko državne
meje naprej v Zahodno Evro
po. Združba je delovala iz
ključno iz ko risto lju b ja . Na
račun stisk ljudi so služili velike
denarje,” je poudaril tožilec.
Pakistanska državljana sta pov
edala, da je za sprovedbo do
Zahodne Evrope vsak begunec
neznanim organizatorjem pov
prečno plačal okrog tri tisoč
USA. Posel je bil v celoti vreden
kar 36 tisoč USA, delež naj bi
prejeli tudi vsi štirje obdolženci,
ki so na obravnavi povedali, da
kaznivo dejanje obžalujejo.
Njihovi zagovorniki so v za
ključni besedi poudarili, da ni
kakor ni mogoče g o v o riti o
združbi, saj gre le za posebej za
to organizirano skupino, katere
člani se med seboj niti niso po
znali. Vidov odvetnik je dejal,
da se je Vid slučajno znašel v
Sloveniji, da je bil zgolj ku rir
Daria Knežiča in da na področ
ju Slovenije sploh ni storil nič
protipravnega, da bi mu tu so
dili. Vuzmova odvetnica je de
jala, da omenjeno kaznivo de
janje in zlasti ne ostala pripisa
na sploh niso dokazana, zato
naj ga sodišče oprosti. Tako
Kernulčev kot Mužarjev zago
vornik sta opozorila, kako je
mogoče, daje izpuščena obtož
nica za Lerinca. Tožilec je razlo
žil, da ta ni bil član združbe,
temveč le njen trenutni sodela
vec. Njihove vloge v akciji so
razkrili s posebnimi nalogami,
kar dopušča zakon.
L. M URN
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SIEMENS

RENAULT K a n g o o

N ovi Kangoo z d vo jn im i
drsnim i vra ti*. Smukneš
skozi drsna vra ta na levem
boku, izstopiš skozi drsna
vra ta na desnem boku.
Sedeži niso b ili še n iko li
ta ko neopazni in prija zn i!
Če pa vstopaš skozi pred
nja vrata, preizkusi m oč in
m anjšo porabo novega
m o to rja dTi 1.9 (8 0K M ).
Brez skrbi, Kangoo je va
ren - z dvema serijskim a
va rnostn im a blazinam a.

Cenik velja od 10. 2. do 24. 2. 2000
oziroma do prodaje zalog!

izredno fino sekljanje in mešanje,
(12.000 obr./m in.)
- zaščita pred ponovnim vklopom

SIEMENS

Kovinski
rezalni stroj
SIEMENS
MS 6 9 9 0 0

K a n g o o . T a ko e n o s ta v e n ,
d a b o vse d ru g a č e .

V dvoje jejepše

Palični m ešalnik
SIEMENS MQ 30001

Sesalnik BOSCH
BSA 2 2 0 0 Sphera 22
- izredno majhen, lahek, tih
in posebno močan sesalnik (1500 W)
- elektronska regulacija moči sesanja
z vrtilnim regulatorjem, antimikrobno
obdelani filtri, signal za zamenj. filtra
- avtomatično navijanje kabla

-moč 110 W
- delno zaščiteno rezilo
- tih motor

serijsko vgrajena v Kangoo RT
in Kanaoo Pamua
j

BOSCH

Zam rzovalna o m ara
GORENJE F 31 C
- skupno bruto prostornina: 310 I
- 4 predali za shranjevanje globoko
zamrznjenih živil
- 3 predali za hitro zamrzovanje
- zamrzovalna zmogljivost 26 kg/24 h
- mere: S 60, V 177, G 60 cm

S K artico

Pom ivalni stroj
GORENJE GVI 68 2 S
- 8 programov pomivanja
- kapaciteta 12 pogrinjkov
- nastavljiva ztjornja košara
- informacijski prikazovalnik,
ki omogoča popoln pregled
nad vsemi fazami pomivanja
- agua stop

nemogoče je mogoče

Propagandne oglase
Groblje 6, Šentjernej

tel. 0 6 8 /82 -0 15
MONTIRAMO
PROJEKTIRAMO
POPRAVLJAMO KRUŠNE PEČI,
ŠTEDILNIKE, KAMINE...
A K C IJ A

lahko naročite
na telefonsko številko

068/39 30 514
ah 041/623 116

A

TigoAvto

T r g o v i n a d . d . 6000 Koper, P ri.to nlik« 43A

m eseca feb ru arja:

ali na fa k s š te v ilk o

15-odst. popust na pečnice In supra vložke
peči Keramike Iz Novega mesta.

068/39 30 540

TRGOAVTO, d.d., Koper, Pristaniška 43/a
vodilna družba na področju avtostroke v Sloveniji išče za
prodajalno v Novem mestu v Mercator Centru, Podbevškova ul. 4

1. POSLOVODJO PRODAJALNE
in za novo prodajalno v Metliki

2. POSLOVODJO in

Racionalist

3. VEČ PRODAJALCEV
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje in sicer:
pod tč. 1 in pod tč. 2:
• dokončana poslovodska šola, srednja ekonomsko-komercialna šola ali
ustrezna višja
• dobro poznavanje blaga široke potrošnje - avtostroka in rezervnih delov
in organizacije dela v prodajalni
• 3 leta delovnih izkušenj pri podobnem delu in vozniški izpit B kategorije
Pogoj je 3-mesečno poskusno delo.
pod tč. 3:
• dokončana šola za prodajalce tehnične stroke
• 2 leti delovnih izkušenj in vozniški izpit B kategorije
Pogoj je 2-mesečno poskusno delo.
Delavcem nudimo stimulativno plačo in napredovanje v uspešni
družbi.
Kandidati naj pismene prijave z opisom dosedanjega dela in dokazili
o strokovni izobrazbi pošljejo v roku 8 dni na naslov Trgoavto Koper,
Pristaniška 43/a. Informacije po telefonu 066/436-282.

r lc>x
Vse interesente obveščamo, da je na oglasni deski Mestne občine
Novo mesto
objavljen

JAVNI RAZPIS ZA NAJEM LOKACIJE ZA POSTAVITEV
KIOSKA ZA PRODAJO ČASOPISOV NA ULICI SLAVKA
GRUMA V NOVEM MESTU
Za 1 .7 4 9 .0 0 0 SIT boste kupili avtomobil z motorjem s prostornino 15 00 cm’ , vgrajenim

/MTTO

airbagom za voznika, volanom servo, električnim pomikom stekel in s centralnim zaklepanjem,
z vgrajeno klimatsko napravo, radiom. .. Tako razum na cena in ugodni plačilni pogoji bodo
gotovo prepričali vsakega racionalista.

DOLENJSKI LIST

D A E \M O O
M O TO R
Racionalna odločitev

Vsa dokumentacija in informacije so interesentom na razpolago
pri Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne zadeve, Mestna
občina Novo mesto, Novi trg 6, soba lil/86, tel. 068/317-186.
Rok za prijavo je vključno do 25.2.2000.
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Sekretariat za okolje, prostor in
komunalne zadeve
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OBRTI. KI G REDO V POZABO

*

Le predi dekle, predi,
prav tanko nit naredi

• ••

Naslov zapisaje vzet iz znane in
še žive Slomškove pesmi o predicah. To priča, da sta bila preja in
pletenje razširjena že v davnini in
seveda pomembni dejavnosti vse
do časov, ko je ročna dela izpodri
nila industrija. Brez bojazni lah
ko zatrdimo, da so bile na Sloven
skem tr i najpomembnejše suro
vine: lan, volna in morda še kono
plja. Kdo ve, v katero stoletje sega
jo časi, ko so Potočani začeli se
ja t i lan? Kaj so prej uporabljali,
a li volno a li lan, je danes težko
trd iti. Oboje je bilo še pred dobri
m i 60 leti zelo razširjeno, danes pa
se pridelave in obdelave lanu ter
njegove uporabnosti komaj spo
minjajo le še starejši, medtem ko
je preja volne še živa, le predic je
komaj za vzorec. Kolovrati, gredaše, motovila in drugi pripomočki
so danes že prava etnološka red
kost. Preja to rej n i nikakršna
potoška značilnost,je pa za mlajše
danes prvovorstna atrakcija.
Prav zaradi teh mlajših rodov
je b il vzrok in pobuda, da smo
se srečali s še nekaj preostalimi
predicam i iz vasi Retje v L o 
škem Potoku. Z brali smo se pri
Tadolinskih prav v tisti sobi, kjer
so se dan za dnem , večer za
večerom v dolgih zimskih mese
cih vrte li nešteti kolovrati, kjer
so moški izdelovali razna orod
ja, kjer se je ličkalo, trebilo bob,
fižol in razna žita, v sobi, kjer se
je spalo in kje r se je ob ve liki
kmečki mizi zbirala družina pri
skupni skledi in kjer so na veli
ki krušni peči našli topel kotiček
ostareli in otročaji. Tem velikim
prostorom so rekli “ hiša” , danes
so te bodisi preurejene ali pa
služijo za prijetne dnevne sobe
ali spalnice. Na pomlad, pred
vsem za veliko noč in ko se je
začelo delo zunaj, so te prostore
p o rib a li, p re b e lili in takšni so
počakali jesenski čas, ko se je
zgodba ponovila.
Tako smo se po n o vo letn ih
praznikih zbrali v tisti “ hiši” in
skušali pričarati delček pretek
lega časa. Sodelovale so: gospo
dinja A nica Knavs, Štefa Turk,
Stana Starc, A ngela C im p rič,
najm lajša med p red icam i, pa
E la K o š m rlj in Ivana L a vrič .
Prinesle so kolovrate in vse t i 
sto, kar rabi pri izdelavi preje iz
ovčje volne. Nekaj otročajev se
je spravilo na sicer m rzlo peč,
saj so ra d ia to rji p rije tn o greli.
To je bil nekak scenarij za fo to 
grafsko oko, medtem ko v sobi

ni več tistih orodij, na katerih so
nastajala kosišča, koši, košare,
škafi in še marsikaj drugega.
Potem smo se spustili v p rije t
no k ra m lja n je , z la s ti o tem ,
kako je nastajala preja, izdelki
in kako so b ili ti izdelki pomem
bni za doma in za prodajo. To so
bila v glavnem ženska opravila.
Predice in p le tilje iz R e tij so
slovele daleč naokrog.

Reja ovac
V vasi Retje je b ilo svoje čase
najm anj po 200 ovac, k i so se
pasle od sv. Jurija do sv. M ihae
la. Vaški župan je najel pastirja,
vsak la s tn ik ovc pa je m o ra l
seveda, n e ka j p la č a ti, d a ja ti
pogonjiča in hrano, ko je prišel
na vrsto. Ovce so strigli dakrat
letno. Sodeč po pripovedova
nju, je b ilo z ovcami, če ne šte
je m o p rip ra v e k rm e , v e lik o
manj dela kot s pridelavo preje
in tkanjem lanu.
V olna je b ila nepogrešljiva
surovina za niz izdelkov. Z e n 
ske so p le tle jopice, nogavice,
rokavice, šale, kape, volnene so
bile šolske torbe in celo veza-

B ori tolarji
Poslušam tudi EPP sporo
čila. Nemalokrat sem že zasle
dil porogljivo govorjenje o naši
državni valuti. Kot na primer:
“Letovanje vas bo veljalo borih
150 tisoč tolarjev." Madonca,
ti pa imajo cvenka, si mislim.
Preračunano v marke, je to
1500 mark, karje celo za mno
go bolje plačane Nemce veliko,
kaj šele za nas, Slovence, če
vemo, da prinese tekstilna de
lavka na plačilni dan v hišo 50
tisoč tolarjev. Petsto mark,
torej. Za reklamirano letova
nje bi morala “crnčiti" tri me
sece. To pa niso mačje solze.
TUristična agencija, za katero
je 150 tisoč tolarjev revščina,
seveda ne računa na naval tek
stilnih delavk, ampak na do
bro plačane državljane, k i jim
omenjena vsota morda res
predstavlja le del njihove pla
če. Tekstilne delavke naj bodo
doma in ne na letovanjih, kjer
bi jim rojilo po glavi vse kaj
drugega kot to, kako bodo
skupaj z družino preživele
mesec, k i ima enako število dni
za vse v državi...
TONI GAŠPERIČ

Anina zgodba - klic in opomin
Ob deseti obletnici konvencije o otrokovih pravicah je UNICEF izbral
in objavil zgodbo učenke Ane Korbar z naslovom “ In šla je mimo”
Malo je tako občutenih in do
vzetnih otrok za duševne stiske
mladih; malo je raziskovalcev in
zaznamovalcev neobičajnih stanj,
ki izstopajo iz sivega vsakdana;
malo je tistih, ki se znajo ustaviti,
zaznati krivico, jo oblikovati in
p re liti na papir. In prav zato je
malo knjižic, kot je tale, ki jo
imam pred seboj in ki sem jo rav
nokar prebral.
Zgodba učenke Ane Korbar iz
osnovne šole Davorina Jenka v
Cerkljah je preprosta, vendar pre
tresljiva. Je klic in opomin nam
odraslim. Vendar se bojim, da kljub preprostosti spisa, zgodbe ne
bomo razumeli. To potrjuje tudi
znana misel iz Malega princa, ki
pravi: So stvari, ki so preveč pre
proste, da bi jih odrasli razumeli.
Razumejo jih lahko samo otroci.
Usodo male deklice iz opisane
zgodbe povezujem z usodo svoje
ga dvanajstletnega sina. Zavojo
nesoglasja med staršema je druži
na razpadla, otrok pa je bil brez
dovolj tehtnega preudarka dode
ljen materi. Rad bi se videval tudi
z očetom, se družil z njim, poka
zal, da ima rad tudi očija, pa tega
ne more in ne sme. TUdi on izgub
ljeno tava iz dneva v dan in čaka,
da mu bo kdo pomagal. Tbda ob-

last je rekla: otrok spada k materi!
Pilatsko si je umila roke in zanjo
je zadeva končana.
Prav to oblast že tri leta prosim,
naj vzame v roke Malega princa in
naj končno spozna, da je potreb
no gledati stvari tudi (in pred
vsem!) s srcem. Tej oblasti bom
tudi predlagal, naj se seznani z
usodo male deklice, opisane v
knjižici “ In šla je mimo” . Naj se
zaposlenim v ustanovah, kje r
odločajo o usodah otrok, končno
odprejo oči in naj zvedo, da je pri
nas mnogo otrok prikrajšanih za
starše. Usoda Anine deklice je
hkrati usoda vseh tistih otrok, ki
jim je na svoj način ukradena mla
dost. Otroci pa imajo vso pravico
biti srečni v mladosti. Mar ne?!
Učenki Ani Korbar čestitam za
čudovito in ganljivo izpoved in
seveda tudi za izbor Gorenjke
meseca decembra 1999. Posebna
zahvala gre vsem učiteljem na os
novni šoli Davorina Jenka v Cerk
ljah z ravnateljem g. Jernejem
Žajcem na čelu, še posebej pa
m entorici Barbari Planinšek in
vodji projekta Danieli Močnik in
Lilijani Skubic.
IV E A. STANIČ
za Forum za pravico otrok do
obeh staršev
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T im

lk e . V e lik o te h iz d e lk o v so
ra b ili hrvatarji, torej skoraj vsi
za delo sposobni vaščani, ki so
zim e p re ž iv e li v h rv a š k ih in
drugih gozdovih. Volna, preja
in ti izdelki so b ili še posebno
pom em bni v krizn ih in vojnih
časih. Nekaj izdelkov so proda
li, še več pa zam enjali za hra
no, ki je je v kra ju vedno p ri
m anjkovalo. Danes se skoraj
več ne prede ali pa se zgolj za
lastne potrebe. Preja lanu je že
davna zgodovina. T is ti, pa, ki
še rede nekaj ovac, vo ln o za
ž ig a jo . V ča sih b i te m u re k li
sm rtni greh.

Laneni izdelki so bili
nepogrešljivi
O m e n ili smo že, da m lajši
lanu ne poznajo več. D obro pa
se tega spom injajo naše sogo
vo rn ic e . M n o g o tega nam je
povedala Stana Starc, ki se iz
mladosti spominja, kako so tkali
p ri n jih in p ri sosedi, P ildovi
Franci.
Lan se je sejal maja in p u lil
septembra. K o so lan p rip e lja li
domov, so ga najprej o rifla li na
riflu , napravi, podobni velike
mu glavniku. Tako so na njem
n a jp re j o d s tra n ili semenske
glavice, te pa so potem sušili,
da so razpokale in se je iz njih
usulo seme. Nekaj tega seme
na so shranili za p rih o d n jo se
tev, nekaj so ga s ku h a li k ra 
vam, če so b ile zaprte, kravam
pa so ga dajali tu d i pred te litv ijo . Preostanek semena so o b i
čajno p ro d a li in je s lu ž ilo za
izdelavo firneža. Tako očiščene
rastline so razgrnili po bližnjih
ko še n icah . L a n je tam ležal
vsaj 6 tednov z nam enom , da
sta sonce in dež povzročila, da
je d e ln o o d s to p ila z u n a n ja
o v o jn ic a ra s tlin e , v k a te ri so
b ila uporabna vlakna. Temu je
sledilo trtje lanu. Vsaka vas je

.

Prikaz preje volne, gredašenje, navijanje in pletenje.
im ela ta rivn o jam o. V njej so
z a k u rili bukova drva, in ko se
je zid segrel in je b ilo d o vo lj
žerjavice, so na vrh n jo mrežo
ra zp ro strli lan. D o vo lj suhega
in še vročega so po šopih dob i
vale terice in ga trle na poseb
nih, doma izdelanih napravah,
d a je razpokala in vsaj večji del
o d p a d la z u n a n ja o v o jn ic a .
Temu odpadku so vsaj v Retjah
re k li pezdir. N a jb o lj izkušena
terica pa je vse te šope še o tr
la, k o lik o r je b ilo mogoče iz
n jih spraviti pezdir.
To, sedaj že lahko govorim o o
predivu, so potem sušili še do
ma na pečeh. Ponovno osušeno
predivo so m ik a li na podobni
napravi, kot smo jo že opisali v
začetku. Vencljeva Ivana pravi,
da imajo to reč še vedfio v sked
nju. Tako so nastale kodelje.
Tisto najboljše predivo, kar je
dejansko ostalo v roki, temu so
re kli oplenc, je rabilo za prejo
sukanca, in prejo, iz katere so
tkali najboljše rjuhe, prte, brisa
če in celo zavese, ki so jih kupo
vali premožnejši ljudje.
No, predno pa je prišlo do teh
izd e lko v, je b ilo p o tre b n o še
marsikaj postoriti. Štefa Turk in
Angela C im p rič pravita, da so
prejo, navito v štrene, žehtali, in

sicer v kotlih, k i so jih p re k rili s
platnom in nanj nasuli bukove
ga pepela. Thko zlužene štrene
so v škafih na glavah odnesle k
studencu v Šegovo vas. Tam so
b ili veliki kamni, po katerih so
tolkle, da je odpadel še zadnji
drobni pezdir in druga umaza
nija. Štrene so potem spet sušili,
potem so n iti navijali v klobke
in tako je bila preja pripravlje
na za tkanje.

Preja kot del družabnega
življenja
O m e n ili smo, da so se p re 
d ice z b ira le v v e č jih h iša h .
M a lo zato, da so p rih ra n ili pri
kurjavi in razsvetljavi, še največ
pa zaradi družbe. P ripovedo
v a li so si razn e re s n ič n e in
iz m iš lje n e zgodbe, k i so jih
otroci poslušali z o d p rtim i usti.
Prem levali so vaške dogodke,
družinske p ripetlja je in ugiba
li, kdo je goden za ženitev in
katera bo prva, k i bo na p o 
mlad zajadrala v zakonski ja 
rem. V e liko se je pelo in tako
so nehote ohranjali stare lju d 
ske pripovedke in stare pesmi,
ki so šle danes že v pozabo.
M e d te m se je začelo d e lo
tkalcev. U id i tam so se zbirale
podobne družbe. M ed zadnjo

vojno so b ili znani tkalci: Zajčji,
M arhčevi in Smrekarjevi. T i so
tka li platna že v več barvah. Iz
ta kih platen so nastajale tu d i
obleke, halje in še posebej zna
ne otroške hlače na eno oprto in
mnogo drugega.
Že v začetku smo zapisali, da
je večji del teh opravil slonel na
ženskih ramah. Bila so obdob
ja , ko so ženske p odp irale ne
samo tri hišne vogale, pač pa vse
štiri. S pripovedjo smo se osre
dotočili predvsem na vas Retje,
naj nam oprostijo druge Potočanke, ki so se tudi ukvarjale s
tem garanjem, le da je bilo men
da največ preje prav v Retjah.
Za konec so nam naše sogovor
nice zapele Slomškovo pesem,
ki je bila nekoč nepogrešljiva
večer za večerom!
L e p re d i dekle, p re d i,
p ra v ta n k o n it n are di,
da se ne bo k r o tič ila
in ne tk a lc u trg a la .
D r d r dr, d r d r dr...
P rav lepa je p redica
in sta ra ta resnica,
da tis to dekle k a j velja,
k i su k n jo vso domačo ima.
D rd rd r, d rd rd r....
A L B IN K O Š M E R L

DELO Z M O T E N IM I V DUŠEVN EM IN TELESNEM RAZVOJU

Matjaž živi za enake v drugačnosti
Matjaž Barič iz Črnomlja seje že
v svojih rosnih letih veliko ukvarjal
Z ljudmi, ki imajo motnje v dušev
nem in telesnem razvoju. Ker mama
Nada skoraj tr i desetletja kot spe
cialna pedagoginja dela s takšnimi
osebami, sejije večkrat pridružil, ko
jih je spremljala na letovanja, v
kolonije, na športna tekmovanja. Ko
je Matjaž ob koncu gimnazije tuhtal
o nadaljnjem študiju, seje odločil za
defektologijo na pedagoški fakulte
ti. Marsikdo, ki ga dobro pozna, se
ni čudil tej odločitvi.
Tako kot že prej se je tudi med
študijem veliko ukvarjal s tre 
niranjem duševno in telesno p ri
zadetih v Č rnom lju v različnih
športih. Na praksi, ki jo je oprav
lja l na Svetovalnem centru za
otroke, mladostnike in starše v
Ljubljani, pa se je skupaj z učenci
boril z njihovimi učnimi težavami.
In prav to, čemur seje temeljiteje
posvečal med študijem, je posta
lo njegovo osnovno delo, ko se je
pred dobrimi tremi leti zaposlil
kot profesor za osebe z motnjami
v duševnem in 'telesnem razvoju.
Imel pa je še to srečo, da so ravno
v tistem času začeli z mobilno spe
cialno pedagoško službo za učen
ce z učnimi težavami. Tako danes
M atjaž, čeprav je zaposlen na
črnomaljski osnovni šoli pod po
sebnimi pogoji M ilke Šobar-Nataše in osnovni šoli Dragatuš, po
maga še otrokom z učnimi težava
mi na osnovnih šolah v V in ic i,
Semiču, na Štrekljevcu in v črno
maljski osnovni šoli Mirana Jarca.
“ Gre za učence, ki so inteligenčno
normalno razviti, imajo pa težave
predvsem pri slovenščini in mate
matiki. Delam z vsakim posebej in
vsakemu tudi prilagodim metode
dela. Opažam, daje v naših šolah
preveč učenja na pamet, jaz pa se
trudim, da bi otrokom predstavil

snov s primerjavami iz vsakdanje
ga življenja in bi jo tako lažje doje
li,” pojasnjuje Barič.
Potoži pa, da je največja težava
v tem, ker sedanja zakonodaja ne
omogoča zadostnega števila ur za
delo z učenci z učnimi težavami.
Pravi, da bi se moral z vsakim uk
varjati vsaj po štiri ure na teden,
sedaj pa ima na voljo le po eno
uro. Seveda so rezultati najboljši,
če sodelujejo tudi starši in učitelji.
Ob tem še posebej pohvali prav
slednje, saj dobro razumejo otro
ke, ki imajo težave, in jim poma
gajo, k o lik o r je v njihovi moči.
“ M o ti pa me, da je nekaterim
staršem premalo mar za probleme
njihovih otrok. A nič lažje ni sode
lovati s tistimi, ki se s temi teža
vami preveč obremenjujejo,” po
ve iz izkušenj Matjaž, ki v glavnem
pomaga učencem nižjih razredov.
“ Pri nas pa je še ta težava, da so
otroci navadno od poldneva do
tretje ali četrte ure popoldne sa
mi. To je mrtev čas, ko se z otroki
nihče ne ukvarja, ampak propada
jo ob gledanju televizije. Žal je pri
nas v veljavi takšen delovni čas,
kar seveda ni krivda staršev. V
zahodnem svetu pa otroci zaklju
čijo šolo takrat, kot starši službo,”
potarna Barič, ki opaža tudi, da se
družinski člani med seboj prema
lo pogovarjajo.
M atjaževo življe n je se tako
močno prepleta z življenjem ljudi
s posebnimi potrebami, da si je
celo za konjička izbral treniranje
odraslih z zmernimi motnjami v
razvoju v okviru specialne olimpiade Slovenije. Poleti se u rijo v
atletiki in nogometu, pozimi pa v
alpskem in nordijskem smučanju.
D oslej je delal le z varovanci
črnomaljskega Varstveno-delovnega centra in učenci osnovne
šole Milke Šobar-Nataše, rad pa

bi, da bi se jim pridružili tudi tisti
Belokranjci z motnjami, ki niso
vključeni v ti dve ustanovi. Barič
se sicer nerad pohvali, vendar je
res, da je v zadnjih petih letih s
svojimi varovanci dosegel tako v
Sloveniji kot v svetu kar nekaj us
pehov, predvsem v smučanju in
malem nogometu. Sodelujejo na
specialni olimpiadi v Sloveniji, ki
je pod okriljem svetovne special
ne olimpiade, vodi pa jo Eunice
Shriver Kennedy. Moto tega giba
nja je, da preko športa vključuje
osebe z motnjami v duševnem raz
voju v svet ostalih ljudi, promovi
ra pa ga predvsem igralec Arnold
Schwarzenegger. TUdi to pove,
kakšen pomen dajejo tovrstnemu
športnemu udejstvovanju v svetu.
Sicer pa je bil Janez Majerle, ki ga
je naučil smučati prav M atjaž,
pred tremi leti na svetovni specialni o lim p ia d i v Kanadi tr e tji v
smuku v svoji skupini. Letos pa bo
pred pravim evropskim nogomet
nim prvenstvom na Nizozemskem
še evropsko prvenstvo v specialni

olimpiadi. V slovenski ekipi v ma
lem nogometu, ki jo poleg trener
ja iz Kopra trenira Barič, bosta
tudi Črnomaljca Janez Majerle in
M itja Kuzma. Matjaž ni bil za trenetja izbran zgolj po naključju, saj
v okviru specialne olimpiade vodi
tudi slovensko ligo v malem nogo
metu.
Matjaž je prepričan, da je spe
cialna olimpiada zelo pomembna
za ljudi z motnjami v duševnem
razvoju, saj se pomerijo v enako
pravnem športnem boju s sebi ena
kimi. V svoji diplomski nalogi, ki
jo je prav tako posvetil tem ljudem,
je med drugim zapisal, da je “ te
meljna ideja specialne olimpiade
vključevanje oseb z motnjami v
duševnem in telesnem razvoju v
življenje in zavest vseh ljudi. Spe
cialna olimpiada je dejavnost, ki
preko treningov, tekmovanj, so
cializacije in kulture budi zavest,
da drugačnost ni merilo za vredno
tenje človeka.” Tb pa je tudi moto
njegovega življenja.
M IRJAM BEZEK-JAKŠE

Matjaž Barič
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Smodiš spet zablestel v Tivoliju
Matjaž Smodiš na košarkarskem spektaklu v Tivoliju ni bil razglašen za najboljšega
igralca, vendar je zato bil z Markom Miličem prvi strelec
LJUBLJANA - Deveti Dan slo
venske košarke v ljubljanskem
Tivoliju je ponovno potrdil, da ima
mo v Sloveniji veliko obetavnih
mladih košarkarjev, ki se bodo čez
leta uveljavili tudi v evropskem
prostoru. Zaradi nespametne poli
tike trenerja slovenske izbrane vrste
Zmaga Sagadina je doma pri televi
zorjih spremljalo dvoboj najboljših
slovenskih košarkarjev in igralcev iz
tujine, ki igrajo v slovenskih klubih,
veliko dobrih košarkarjev, namesto
da bi se gledalcem predstavili na ti
volskem parketu.
Zmago Sagadin je izkoristil pri
ložnost in s svojo ekipo opravil lažji
trening, s tem pa je oškodoval vrsto
nadarjenih mladih košarkarjev iz
klubov, ki ne sodijo v sam slovenski
vrh. Zvezda večera je poleg Marka
Miliča, ki ga je posebna komisija
razglasila za najboljšega igralca

KRKA JE PREMAGALA
PTUJSKO PETOVIO
NOVO MESTO - Namiznoteni
ški igralci novomeške Krke so v 13.
kolu prve državne lige nadigrali
najslabšo ekipo v ligi, ptujsko Petovio, s 6:1, kar je bilo tudi priča
kovati. Pričakovana zmaga ni veliko
pomagala k boljši uvrstitvi na prven
stveni lestvici, saj je Krka še vedno
na predzadnjem mestu, z enakim
številom točk kot Učila Križe. To je
komaj tretja zmaga Krke na držav
nem prvenstvu, ki bo do konca
dramatično. Od tričlanske ekipe
Krke ni moč pričakovati čudežev,
saj je to ena redkih ekip v ligi, ki
nima tujega dobro plačanega igral
ca, ki je navadno tudi glavni nosilec
igre. V tem kolu so zmagali: Kralj in
Hribar po dvakrat, Retelj enkrat in
dvojica Kralj - Retelj.

NASLOVA STA ŠLA
V NOVO MESTO

TURK IN KASTELEC
V POLFINALU
M ARIBOR - Teniški klub
Branik iz Maribora je pripravil
državno prvenstvo za mladince
v kategoriji do 18 let. Potem ko
so vsi trije člani ŠD Krka TC
Otočec, in sicer Blaž TUrk,
'Ibmaž Kastelec in Maj Jožef,
bili na startu uspešni, seje pre
boj naprej posrečil samo prvi
ma dvema, ki sta se po lepih
zmagah uvrstila v polfinale,
kjer sta žal izgubila z Ošabni
kom (Triglav) oziroma Lenarom (TKBled). Našima tenisačema je kazalo kar dobro, ven
dar sta v ključnih trenutkih od
povedala, tako da sta se za
prvo mesto udarila Gorenjca.
TUrk in Kastelec sta zaigrala na
glavnem turnirju tudi v dvoji
cah, kjer pa ju je premagal par
Jovanovič - Lenar, in sicer z rezultaom 6:1,7:5. Aleš in Tomaž
bosta konec tega meseca na
stopila na državnem članskem
prvenstvu v Ljubljani, kjer jima
želimo veliko športne sreče.
Potem bosta marca odšla še na
Istrsko riviero, na turnir ITP
serije Futuress.
J. MEDLE

MATJAŽ SMODIŠ SPET BLESTEL POD TIVOLSKIMI KOŠI - Čeprav
ni ponovil lanskega uspeha, ko je bil razglašen za najboljšega igralca A li
Starš. V tolažbo mu je, da je bil najboljši strelec zmagovite selekcije. Na
sliki: Matjaž v boju pod košem. (Foto: Marko Klinc)

Ena zmaga in dva poraza
Rokometaši Trebnjega zmagali • Dobova in Inles Riko pa
sta izgubila - V soboto Ribničani gostijo Pivarno Laško
TREBNJE - Po zmagovalnem
pohodu slovenskega moškega roko
meta v Evropo in na olimpijske igre
v Sydneyju so spet oživela domača
igrišča. Prvovrstno senzacijo so pri
pravili rokometaši slovenjgraškega
Preventa, ki so v Celju presenetlji
vo premagali Pivovarno Laško, ki
bo v soboto gost v Ribnici. “ Ranje
ni levi” se utegnejo znesti nad go
stitelji, kar je olajševalna okoliščina
za ribniške rokometaše.
Rokometaši Trebnjega so slavili
zanesljivo zmago nad Termom iz
Škofje Loke, in sicer z rezultaom
26:22 (13:9). V prvem polčasu so bili
gostitelji boljši za štiri gole, v dru-

Žužemberčani niso uspeli
Obe naši ekipi v državni odbojkarski ligi sta doživeli poraz - Poraz
Žužemberčanov je bil pričakovan, manj pa Novomešank v Framu
ŽUŽEMBERK - Odbojkarji Žu
žemberka so v 16. kolu imeli v go
steh ekipo Bleda, ki sodi v sam vrh
slovenske odbojke. Gostitelji so v
prvem nizu zaigrali zelo odločno,
nekaj časa so vodili, potem pa so
pobudo prepustili gostom, ki so prvi
niz v podajšani igri odločili v svojo
korist. Po vodstvu gostov z 2:0 v ni
zih so Žužemberčani zaigrali kot
prerojeni in dobili tretji niz, vendar
so jim potem pošle moči. Tekmo so
dobili gostje s 3:1 (27, 15, -22, 18).
Prihodnjo soboto bodo varovanci
trenerja Bojana Brulca spet igrali
doma, ko jim pride v goste Salonit
Anhovo, ki je vodilna ekipa v ligi in
bo spet “ trd oreh” . Poraz odbojkaric
TPV Novo mesto v Framu je ne

pričakovan. Kot je povedal trener
novomeških odbojkaric Bojan Vernig, njegovim varovankam nič ni šlo
od rok, imele so pač slab dan. Sla
bo so igrale v polju in ob mreži, gos
titeljice pa izredno zagreto in učin
kovito, tako da je njihova zmaga
povsem zaslužena. S tem porazom
so se Novomeščanke malce oddal
jile od četrtega mesta, ki ga zdaj
imajo sobotne zmagovalke, odboj
karice Formis Bella, vendar je boj za
Evropo še odprt. Odbojkarice TPV
lahko popravijo slab vtis, če bodo v
soboto v športni dvorani Leona
Štuklja ugnale ekipo Ljutomera, ki
je Novomeščankam vedno dala ve
liko dela. Gostiteljice so tekmo
dobile s 3:0 (20, 18, 23).

gem delu pa je bila igra bolj izena
čena, kar priča tudi neodločen re
zultat (13:13). Strelci za TVebnje:
Šavrič 5, Stojakovič 4, likavec 7,
Denac 3 in Žvižej 7. Ribničani so
gostovali v Ljubljani, kjer so se
srečali z drugouvrščeno ekipo dr
žavnega prvenstva Prulami 67 in
izgubili z rezultatom 29:20 (13:10).
Po prvem polčasu, kjer so Ribničani
bili skorajda enakovredni favorizi
ranim gostiteljem, so v drugem
polčasu precej popustili, zato so
izgubili z devetimi goli razlike. Strel
ci za Inles Riko: Lesar 5, Ilc 3, M.
Hojč 1, Zbačnik 2, Pajnič 4, Ivanec
2, Ne. Hojč 1 in Dokič 2.
Rokometaši Dobove so gostova
li na vročem terenu v Radečah in
izgubili z rezultaom 29:25 (11:16).
Gostom je v prvem polčasu kazalo
zelo dobro, vodili so s petimi goli
razlike. V drugem delu srečanja so
naredili preveč napak, da bi lahko
premagali borbene gostitelje. Strelci
za Dobovo: Dapo 5, M. Urbanč 1,
Martinčič 3, Bogovič 4, D. Urbanč
3, Kukavica 6 in Kušič 3.
S. D.

ALEŠ TO M IČ DRUGI
NA DUNAJU
DUNAJ - Na mednarodnem at
letskem mitingu na Dunaju so na
stopili tudi trije atleti iz Dolenjske
in Posavja. Vsi trije so tekli na 1500
m. Aleš Tomič (AT Portovald) je bil
drugi (3:46.55, Borut Veber (A K
Sevnica) je bil s časom 4:06.81 tretji
in Marko Bevc (AK Krka Telekom)
pa je s časom 4:28.09 osvojil četrto
mesto.
S. V.

MEDNARODNO OTROŠKO
SMUČARSKO
TEKMOVANJE NA ČEŠKEM
NOVO MESTO - Na mednarod
nem smučarskem otroškem tekmo
vanju na Češkem v slalomu in vele
slalomu sta v slovenski reprezentan
ci nastopili tudi smučarki SD Krka
Rog Lana Grandovec in Mojca
Mesojedce. Lana je bila v slalomu
tretja, v veleslalomu pa šesta, Moj
ca se je uvrstila samo v veleslalomu,
kjer je bila dvanajsta.
D. B.

M LADI SMUČARJI ZA
POKAL RADENSKE

M A M GUŠTIN - Kadar ima Maja Guštin svoj dan, potem odbojkarice TPV
Novo mesto lahko zmagujejo. V Framu ni bilo tako, pa je bil poraz neizbežen
(Foto: I. Vidmar)
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NOVO MESTO - Mladi smučarji
Krke Roga so v kategoriji cicibanov
nastopili na 1. državni tekmi za
pokal Radenske. Najboljšo uvrstitev
je dosegla Vanja Brodnik, ki je os
vojila 3. mesto, Tjaša Stankovič je
bila šestindvajseta, Lara Humek pa
osemindvajseta. Pri cicibanih se je
najbolje odrezal Grega Kostanjšek,
ki je osvojil peto mesto, Martin La
zar pa je bil šestnajsti.
D. B.

BREŽICE IN ČRNOMELJ
- M inuli teden je bilo v Bre
žicah in Črnomlju področno
prvenstvo za dijake in dijaki
nje v košarki. V obeh kategori
jah so slavili srednješolci iz
Novega mesta. Pri dekletih so
zmagale dijakinje novomeške
kmetijske šole, ki so v finalu
premagale vrstnice z brežiške
gimnazfje. Vrstni red: 1. SKŠ
N.m., 2. Gimnazija Brežice, 3.
Gimnazija Novo mesto in 4.
Srednju šola Črnomelj. Naj
boljše strelke šo bile: Aleksan
dra Pavlin (SKŠ), Mojca Berus (SŠ Črnomelj) in Jerneja
Škrbina (Gimnazija Brežice).
Pri fantih so ravno.tako slavili
dijaki Ekonomske srednje šole
Novo mesto, ki so v finalu po
ra z ili košarkarje Šolskega
centra Novo mesto. V ekipi po
ražencev je nastopil tudi Sašo
Stakič, ki igra v košarkarski
ekipi Krka Telekom, vendar to
tudi njegovim vrstnikom ni
pomagalo do zmage. Sašo je
bil najboljši strelec turnirja,
saj je dosegel kar 41 košev,
sledijo pa Tadej Lupšina (Gim
nazija Brežice) in Igor Ivaškovič (SŠ Ivančna Gorica). Vrst
ni red ekip: 1. ESŠ Novo me
sto, 2. ŠC Novo mesto, 3. EŠ
Brežice, 4. Gimnazija Kočevje,
5. SŠ Ivančna Gorica in 6. SŠ
Krško.
B. J.

večera, tudi Novomeščan Matjaž
Smodiš, ki je zabil dvajset košev in
je bil poleg prej omenjenega tudi
najboljši strelec prestižne tekme.
Trener selekcije tujcev, novome
ški trener Ivan Sunara, verjetno ni
imel sreče z izbiro igralcev, ki so
dvoboj s slovenskimi zvezdniki po
ameriškem načinu igranja izgubili z
rezultatom 109:90. Trener Krke
Telekoma je lako zadovoljen samo
z nastopom svojega centra Zorana

Viskoviča, ki je dosegel 11 košev,
zgrešil pa je kar pet prostih metov od
šestih poizkusov. Med mladinci je
uspešno nastopil tudi Ervin Taraniš,
kije dosegel sedem košev, vendar to
ni veliko pomagalo njegovi ekipi, ki
je dvoboj z vrstniki izgubila.

VABITA SV JAKOB
IN SV KATARINA

NOVO MESTO - Kolesarji
Krke Telekoma bodo prvi slo
venski tekmovalci, ki bodo na
stopili na kolesarski d irki v
Argentini za pokal UCI. Na tej
dirki pete kategorije, ki bo od
21. februarja do 5. marca, bodo
nastopili Milan Eržen, Sandi
Papež, Boris Premužič, Uroš
Murn, Vladimir Miholjevič in
Giuseppe Bracci. Rezervna
kolesarja bosta Martin Der
ganc in Paolo Cicciani.

NOVO MESTO - Planinski od
sek PD Novo mesto vabi mlade
planince in tudi druge na enodnev
ni izlet na Sv. Jakob in Sv. Katarino
nad Ljubljano, ki bo v soboto, 19.
februarja. Cena izleta je za odrasle
1500 in 2000 tolarjev, za mlade pa
1000 in 1200 tolarjev. Prijavite se
lahko do četrtka 17. februarja pri
Igorju Sladiču. Telefon: 324 530 in
041 734 239.

ČLANI LOKOSTRELSKEGA KLUBA NOVO MESTO so uspešno nasto
p ili v Mariboru. (Foto: Uroš Glavan)

Po ranem jutru se dan pozna
V Škocjanu so pred štirimi leti začeli igrati ženski rokomet
in z mlado ekipo že sodijo med boljše v Sloveniji
ŠKOCJAN - Rokometašice Škoc
jana, ki igrajo poleg Novega mesta,
VIAS Šentjernej in Sevnice v l.B ligi so jeseni osvojile tretje mesto in
za vodilno ekipo kranjske Save po
prvem delu tekmovanja zaostajajo
samo za dve točki, kar jim ob dobri

PLANINCI VABLJENI
NA RESEVNO (650 m)
NOVO MESTO - PD Intel servis
Novo mesto vabi ljubitelje planinst
va na enodnevni izlet na Resevno
(650 m), ki bo v soboto, 26. februar
ja. Odhod z avtobusom ob 6. uri
zjutraj s parkirišča nasproti avto
busne postaje. Izlet bo vodil vodnik
PZS Branko Dolinar. Prijavite se lah
ko do srede, 23. februarja, in sicer na
telefon 041 779205 (Marko Rems) in
041 - 769 - 182 (Tone Progar). Cena
izleta je 2000 tolarjev (za odrasle) oz.
1500 tolarjev (za otroke).

Urška Silvester tretja
Štirinajstletna Urška Silvester
osvojila bronasto odličje
IJU B IJA N A - Na 43. državnem
članskem prvenstvu v badmintonu v
Ljubljani so igralci mirnskega BK
Tom osvojili tri odličja. Novomeščanu Alešu Murnu se je med posa
mezniki uspelo prebiti v polfinale,
kjer je za las v tretjem odločilnem
nizu izgubil proti izkušenemu igral
cu ljubljanske O lim pije Simonu
Hawlini. Aleš je bil odličen tudi v
dvojicah z Žigo Strmolctom, saj je
najboljša mirnska dvojica klonila
šele v finalu proti večkratnim držav
nim prvakom Andreju Poharju in
Simonu Havvlini.
Komaj štirinajstletna Urška Sil
vester je med posameznicami osvo
jila bronasto odličje, kar je tudi prva
kolajna tc obetavne Mirnčanke na
državnih članskih prvenstvih. V
konkurenci skoraj što najboljših
slovenskih igralcev in igralk so bili
z uvrstitvami v četrtfinale med
posamezniki uspešni tudi Dušan
Skerbiš, Kristijan Hanjšek in Špela
Silvester. Aleš Murn si je z odličnimi
igrami zagotovil tudi mesto v držav
ni reprezentanci, ki bo prihodnji
teden igrala na svetovnem ekipnem
prvenstvu v Bolgariji.
M. ČUK

KOLESARJI POTUJEJO
V ARGENTINO

NATAŠA VESELIČ sodi med naj
bolj izkušene igralke mlade ekipe
Škocjana. Nataša, k i je včasih igra
la za Novo mesto v prvi državni ligi,
želi še enkrat v ligi najboljših preiz
kusiti svojo športno srečo.
igri v dugem delu obeta nastop med
četverico najboljših, ki se bo pote
govala za prvo državno ligo.
Kakšen je trenutni rokometni
utrip v tem malem dolenjskem kra-

ju, pa smo želeli zvedeti od trenerja
prve ekipe Jožeta Mitaga, ki je po
vedal: “ Imamo zelo mlado ekipo
samih sedemnajstletnic, izjemi sta
Nataša Veselič in Damjana Drmaž,
ki pa smo jih “ uvozili” . Dekleta so
zelo zagnana, saj poleg rednega
obiska šole nobena nikoli neupravi
čeno ne manjka na treningu. Vadbe
ni pogoji so zelo težki, imamo vse
ga en sam vadbeni termin v športni
dvorani Leona Štuklja v Šmihelu, pa
še tega smo dobili takoj po konča
nem šolskem pouku, ko so dekleta
skoraj vso svojo telesno energijo
porabila v šolskih klopeh. Še kako
bi potrebovali športno dvorano v
Škocjanu, ki pa je lahko samo sa
njamo. Če bi se nam uspelo uvrstiti
v prvo državno ligo, potem bi se ver
jetno tudi na tem področju kaj pre
maknilo. Tako pa bomo gostovali v
drugih telovadnicah in športnih
dvorah, česar smo se že navadili.
Kar se tiče samega tekmovanja v
spomladanskem delu prvenstva,
računamo vsaj na četrto mesto, ki
nas pelje v l.i. play off, kjer bo zma
gala najbolj srečna ekipa. Dekleta
imajo dosti volje pa tudi naša upra
va, ki jo vodi Bojan Saje - med
drugimi mu pomagajo tudi Stane
Čelesnik, Jože Zupančič, Sandi
Andrejčič in še kdo - se zelo trudi,
da imajo rokometašice takšne igral
ne pogoje, kot sc za takšen športni
kolektiv spodobi. V treh selekcijah
je vključenih več kot štirideset
rokometašic, kar je veliko za naš
mali kraj.”
S. D.

ROKOMETAŠICE ŠKOCJANA - Vjesenskem delu tekmovanja v L B-ligi
osvojile tretje mesto, ki ga nameravajo tudi zadržati. (Foto: S. Dokl)
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Boštjan Šimunič gre v Gent
Atlet Boštjan Šimunič je v M iinchnu dosegel normo za evropsko dvoransko
prvenstvo, ki bo v Gentu ■ Uspešna tudi nadarjena M anja Praznik

NOVOMEŠČANKE V NAPADU - Takšnih uspešnih napadov s strani
novomeških napadalk Hvalove in Popadičeve je bilo veliko, zato so gos
titeljice dosegle tako visoko zmago (Foto: S. Dokl)

Dekleta igrajo dober rokomet

DOLENJSKE TOPLICE - M i
nula sobota se bo z velikimi črkami
vpisala v športno zgodovino Dolenjskih Toplic, saj je nadarjeni atlet
Boštjan Šimunič zmagal v troskoku
na atletskem mitingu v Miinchnu.
Dosegel je znamko 16.30 m in se
tako uvrstil kot prvi atlet iz tega
konca Dolenjske na evropsko dvo
ransko prvenstvo, ki bo v Gentu.
Boštjan je imel imenitno serijo do
brih skokov - 16.26, 16.28 in 16.30
m, kar potrjuje, daje v dobri formi.
Zdaj, ko ima vozovnico za na evrop
sko prvenstvo v žepu, bo Boštjan
precej sproščen nastopil na držav
nem atletskem prvenstvu, ki bo
konec tedna v Ljubljani. Thm se bo
pomerili z Gregorjem Cankarjem,
ki ima državni rekord z rezultatom
16.39 m.

V 1. spomladanskem kolu 1. B-državne ženske rokmetne lige
so se med seboj srečale vse štiri ekipe z našega območja
NOVO MESTO IN ŠENTJER
NEJ - Kakšno naključje, da smo
lahko v soboto spremljali srečanja
vseh štirih ekip z našega območja,
ki igrajo v drugem kakovostnem
razredu. V Š entjerneju sta se
srečali vrsti Škocjana in Sevnice.
Zmagale so favorizirane gostitel
jice, ki so imele kar precej dela z
ekipo trenerja Skuška. Zmaga
g ostiteljic je p repričljiva 24:17
(11:7). V zmagoviti ekipi so bile
najboljše Irena Hočevar, Zinka
Kosec in Nataša Veselič, ki so sk
upaj dosegle petnajst golov, pri
gostjah pa je iztopala prodorna
Maja Arenšek, k ije bil s sedmimi
goli najboljša strelka tekme.
Drugi derby je bil v Novem me
stu, kjer so prekrižale kopja roko
metašice Novega mesta in VIAS
Škocjan. Novomeščanke so imele
neverjetno lahko delo z gostjami,

ki nikakor niso mogle razviti svoje
igre, pa še obe vratarki Novega
mesta so jih spravljale v obup.
Zmaga Novomeščank z rezultatom
36:22 (17:9) gre v glavnem na rovaš
izkušenih Mojce Hvala in Tine Popadič ter šc nekaterih rokometnih
najstnic, ki so s svojo igro prijetno
presenetile. Novomeščanke so ig
rale zelo poletno, tako nekako kot
v časih, ko so “ gostovale” v prvi
državni ligi. Igraje zadovoljila gle
dalce, manj ljubitelje rokometa iz
Šentjerneja, kjer se je zelo trudila
Slavka Turk, vendar sama ni zmog
la vsega bremena.
S. D.

PLANINCI GREDO
PO TRDINO VI POTI
NOVO MESTO - Planinsko
društvo Intel servis Novo me
sto vabi planince na enodnev
ni pohod Po Trdinovi poti
(Podstenice, Rog in Baza 20),
ki bo v soboto, 12. februarja.
Odhod ob 7. uri zjutraj z avto
busom s parkirališča nasproti
novomeške avtobusne postaje.
Pohod bo vodil vodnik Planin
ske zveze Slovenije Tone Pro
gar. Prijavite se lahko na tele
fon: Marko Rems (041 779 205
in Tone Progar (041 - 769 182).
Cena izleta je 1000 tolarjev.

CICIBANI SMUČARJI ZA
POKAL ROKA PETROVIČA
NOVO MESTO - Na 9. smučar
skem memorialu za pokal Roka
Petroviča so med 115 nastopajočimi
v mednarodni konkurenci nastopili
tudi mladi smučarji SD Krka Rog.
V konkurenci cicibank je Vanja
Brodnik osvojila 2. mesto, Tjaša
Stankovič in Lara Humek pa 28.
oziroma 38. mesto. Pri cicibanih je
Grega Kostanjšek bil peti, Martin
Lazar pa enajsti.
D. B.
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MANJA PRAZNIK je v Ljubljani
osvojila dva državna naslova in je
blizu norme za svetovno mladinsko
prvenstvo v Čilu. Njenih 12.54 m v
troskoku je kar spodbudnih

LOKOSTRELCI NA
DRŽAVNEM PRVENSTVU
M A R IB O R - Člani lokostrel
skega kluba Novo mesto so se ude
ležili državnega prvenstva v Maribo
ru, kjer so dosegli zelo dobre rezul
tate. Kar posebej velja za članice
Katarino Sluga, Slavko Jerman in
Darjo Sluga, ki so v kategorji sestav
ljeni lok osvojile prvo mesto. Član
ska ekipa (Uroš Glavan, Božo Pirc
in Edvin Ambrož) pa je v enaki
konkurenci zasedla 5. mesto. Ena
ko mesto je osvojila tudi ekipa
(Martin Fabjan, Božidar Štampek in
Blaž Verbič), ki je v golem loku nastreljala peto mesto. V mladinski
konkurenci je Katarina Sluga v ka
tegoriji goli lok osvojila tretje me
sto.
M. FABJAN

Izjemen uspeh so isti dan v Ljub
ljani na državnem prvenstvu za
starejše mladinke in mladince do
segli mladi atleti iz Dolenjskih
Toplic. Dvakratna državna prvaki
nja je postala Manja Praznik, dve
drugi mesti je osvojila Snežana M i
ladinovič, dve tretji mesti pa Prudi
čeva. Aleš Konda je osvojil zlato
odličje v troskoku, njegov klubski
kolega Željko Jotanovič pa bron. Na
tem prvenstvu so se dobro odrezali
tudi atleti iz Novega mesta, Brežic
in Šentjerneja. Državni prvaki so
postali Rebernik (Krka Telekom),
Trajkovski (FIT Brežice) in Maja
Nose (AK Šentjernej).
S. D.
BOŠTJAN ŠIMUNIČ je z dobrim nastopom na mednarodnem atletskem
miting v Miinchnu dosegel normo za evropsko dvoransko prvenstvo.

PO ČITNIŠKI
SMUČARSKI TEČAJ
SD KRKA ROG
NOVO MESTO - Smučar
sko društvo Krka Rog s svojo
Rogovo šolo smučanja raz
pisuje počitniški smučarski
tečaj. Ta bo letos v Kranjski
gori od 28. februarja do 1.mar
ca. Na smučanje se bodo tečaj
niki vsak dan vozili z avtobu
som, ki bo odhajal s parkir
nega prostora nasproti avto
busne postaje ob 6. uri zjutraj.
Iz Kranjske gore pa se bo
vračal ob 15.30. Skupni stroš
ki tečaja znašajo 22.000 tolar
jev. Prijave in predplačila
bodo zbirali 16., 17. in 18. feb
ruarja od 17. do 19. ure v
društveni pisarni na Loki.
Možne so tudi telefonske in
formacije na telefon 21 487
oziroma na mobitel 041 694
603. Tečaj bodo organizirali, če
bo vsaj štirideset prijav. Če bi
slučajno v tem času zapadel
sneg na Gačah, bo tečaj v do
lenjskem smučišču, cena pa bo
znašala samo 18.000 tolarjev.

PRIZNANJA ZA NAJBOLJŠE NA DELAVSKIH ŠPORTNIH IGRAH Pred kratkim so v Novem mestu razglasili zmagovalce lanskih delavskih
športnih iger, kjer so se športniki pomerili v štirinajstih disciplinah. Naj
več uspeha so poželi športniki tovarne zdravil Krke, na drugem mestu pa
so tekmovalci novomeškega Revoza. Na sliki: v.d. direktorja Agencije za
šport Novo mesto, Miran Jerman (na levi) podeljuje priznanja najboljšim.
(Foto: M. Klinc)

NADALJUJE SE
TEKMOVANJE V OBČINSKI
NOGOMETNI LIGI
NOVO MESTO - Nadaljuje se
tekmovanje v občinski ligi v malem
nogometu, kjer so v treh skupina
odigrali tretje oziroma četrto kolo.
V skupini A vodijo nogometaši
Regerče vasi, v skupini B Pizzeria
Nelli in v skupini C Radio Krka.
Najbolši strelec je Franci Drenik
(NK Strasbergar), ki je dosegel šest
golov, pet jih je zabil Zdenko Jane
(Kaval Brusnice), po štiri pa Silvo
Štaniša (Regerča vas), Iztok Drenik
in Andrej Plantan (oba Strasber
gar), Marko Košir (Breza), Dušan
Novak (Pagras Rus), Franci Bregač
ter Anton Radešček (oba Radio
Krka) in Pavo Blaževič (Drska).

CLIO STANETU ANDOLJŠKU - Okoli štiristo obiskovalcev, večinoma tis
tih, ki so od lanskega novembra do 2. februarja pridno metali izpolnjene
kupone v avtomobil clio v Mercatorjevem centru na Cikavi, seje v soboto zbralo
na žrebanju pred hipermarketom. Program je povezoval Mile Bitenc, za glas
bo je skrbela skupina Akord iz Trebnjega, še ne šestletnemu Luki pa je izmed
150.000 kuponov v roki ostal kupon Staneta Andoljška iz Avšičeve ulice v
Novem mestu, ki je tudi novi lastnik avtomobila clio. (Foto: Majda Luzar)
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Zensko potepanje v gorah Nepala
V deželi Šerpov
Namche Bazar je družbeno in
trgovsko središče Šerp. Leži na
višini 3440 m sredi široke, v strmo
pobočje vklesane kotanje, podob
ne ogromnemu satelitskemu krož
niku. Na skalnem pobočju gnezdi
več kot sto stavb, ki jih povezuje
labirint ozkih uličic in stopnic. Ob
spodnjem robu vasi smo našle
prenočišče Budha Lodge. V vasi
je množica majhnih trgovin, v ka
terih smo našle ogromno zanimi
vega blaga, pošta in policijska
Postaja pa sta na vrhu vasi, kjer
smo morale potrditi dovolilnice za
obisk narodnega parka. Tam smo
srečale tud i Tibetance v svojih
nošah in z značilno pričesko. D ol
ge, črne lase imajo spletene v kite,
te pa zvezane na vrhu glave z
rdečim trakom. Večina Tibetan
cev tam prodaja svoj nakit in odeJe.
Za večino tujcev so Šerpe še
Vedno uganka. N e pa lje dežela,
kjer živi dvajset tisoč Šerp. Šerpi
so hribovski narod, predani budi
sti, ki so se v Nepal preselili iz T i
beta pred približno petimi stoletji.
Njihove vasi so raztresene po
vsem zahodnem delu nepalske
Himalaje. A središče dežele Šer
pov je majhna in valovita pokraji
na Solu Kumbu, pravzaprav sku
pina dolin, kamor se izteka led
Evercstovih ledenikov.
Ker je kmetovanje v teh viso
kogorskih, mrzlih in s strmimi po
bočji obdanih dolinah skoraj ne

mogoče, se je gospodarstvo Šer
pov osredotočilo predvsem na go
jenje jakov ter na ohranjanje tr
govskih poti med Tibetom in In 
dijo.
V preteklih dveh desetletjih sta
kultura in gospodarstvo v Kumbu
postala vse bolj in nepopravljivo
odvisna od vsakoletnega priliva
trekerjev in plezalcev. Približno
petnajst tisoč jih vsako leto obišče
pokrajino. Po vsem Kumbu, naj
bolj očitno pa prav v Namche Ba
zarju, rastejo nova lesena prenoči
šča in čajnice, ki jih obiskujejo
turisti.
V Namcheju smo ostale še en
dan in opravile aklim atizacijo.
Povzpele smo se višje nad vas, kjer
leži malo letališče, in se nato od
pravile p ro ti Khumjungu (3790
m). Nad vasjo kraljuje čudovito
oblikovana gora Arna Dablam
(6856 m), ki s svojo senco zakrije
celo višje gore. Dva tisoč metrov
više je videti konica Everesta, ki
edina štrli izza visokega Nuptseja. V dnevu, ki smo ga namenile
aklimatizaciji, smo hodile kar se
dem ur. Zelo dobro sem se počuti
la, ko sem se sprehajala pod go
rami, ki sem jih do tedaj gledala
le na fotografijah.
Tudi vreme nam je dobro služi
lo. Sončno in jasno nebo je dovo
ljevalo užitke ob opazovanju za
sneženih vrhov najvišjega gorstva
sveta. Le ob popoldnevih so se
začeli nabirati oblaki in razpredati
meglice. S temo pa je vedno po
stalo tudi zelo hladno.
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Šerpe - nosači
Brez višinskih nosačev bi za
večino pohodnikov in alpinistov
Himalaja ostala le sen in marsika
teri vrh bi ostal neosvojen. Nosači
in govedo so v gorah Nepala še
vedno edino transportno sredst
vo. Naša nosača, s katerima smo
se dobile naslednje ju tro , se je
oprtal s približno dvajset kilogra
mov težkim tovorom. Ponavadi
sta na pot odšla kakšno uro pred
nami, čeprav smo se med potjo
tudi dohitevali. Tovor imajo prive
zan s širokim trakom in vso težo
nosijo le na glavi, ne na ramenih.
O b u ti so slabo, v natikače alt
tanke tenis copate. Nosači imajo
svoj tempo hoje, ponavadi med
hojo nič ne pijejo in ne jedo. Le
zvečer dobijo v koči poceni porci
jo dal-batha, riža z lečo in pijačo.
Nas mlajši nosač Pemba - kar
pomeni sobota, ker se je rodil na
ta dan - je bil zgovornejši, starejši
pa ni znal niti besedice angleško,
le nasmihali smo se drug druge
mu. Iz Namcheja smo odšle po
zajtrku. Privoščile smo si velik kos
jabolčne pite in čaj z mlekom.
Prašna vijugasta steza nas je vodi
la mimo majhnega letališča na
planoto, po kateri smo nato hodi
le kar nekaj časa. Na vrhu planote
stoji japonski hotel za petične
japonske turiste, ki pa jih višje na
gori nismo več srečevale.
Z razglednega grebena smo
nato zavile na široko pot, ki je bila
izredno prašna. Največ prahu so

dvigovale številne črede jakov.
Vodič so se pred prahom zaščitili
tako, da so si čez usta in nos zave
zali rute. Prispele smo na Thyangloche, planoto z znanim samo
stanom in le enim lodgem. Večina
lju d i si je postavila kar šotore.
Celo pot smo lahko občudovale
zasnežene vrhove Arna Dablama,
Nuptseja, Lotseja, Everesta... V
samostanu smo si ogledale obred,
k ije bil čudovito barvit. Predvsem
me je prevzela mogočna glasba,
spremljana z najrazličnejšimi glas
bili. Zategli glasovi trobil in bob
nov so nam še dolgo odzvanjali v
ušesih.

Chukung - 5845 m
nad morjem
Šesti dan trekinga smo osvojile
prvi vrh. Vrh gore Chukung je ne
zanimiv, izredno prašen in nalo
žen z granitnimi ploščami. Z viši
no nismo imele težav, razen rah
lih glavobolov. Odločiti pa smo se
morale za počasnejšo hojo. Če
prav nismo čutile žeje, smo zara
di višine morale piti. Na vrhu smo
se vse štiri še fotografirale in se v
vas vrnile že popoldne, tako da
smo lahko proti večeru kljub utru
jenosti odšle še na hribček nad
vasjo in čakale na večerno svetlo
bo za kakšno lepo fotografijo.
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Odgovori, popravki in mnenja • Odgovori, popravki in mnenja]
Sporočilo bralcem
V zakonu ojavnih 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,
popravki in mnenja ”, vsi pa
so opremljeni z naslovom pri
spevka, na katerega se nana
šajo. Ker po zakonu odgovor in
popravek ne sme biti spremen
jen ali dopolnjen, ne objavlja
mo prispevkov, ki so napisani
žaljivo ali z namenom zaniče
vanja, ali če so nesorazmerno
daljši od informacije, na kate
ro se nanašajo (13. člen).

la delavnica in hiša” , v katerem av
tor L. M. navaja, da poslopje ni bilo
zavarovano. Navedena trditev ne
drži, saj je v požaru poškodovani
objekt zavarovan pri Zavarovalnici
Tilia, d.d., Novo mesto.
Cenilca naše zavarovalnice sta si
že naslednje jutro (28.1.) ogledala
poškodovani objekt in se z zavaro
vancem g. Kumpom dogovorila o
nadaljnjem poteku sanacije škode.
Ker je sanacija tako velikih škod
zahtevno delo, smo se z zavarovan
cem dogovorili, da bomo še pred
dokončnim obračunom škode iz
plačali akontacijo zavarovalnine. V
Zavarovalnici Tilia sc zavedamo, da
so tovrstne škode za posameznika
zelo boleče tako v duševnem kakor
tudi v materialnem smislu, zato
skušamo v celotnem postopku ce
nitve in likvidacije škode ravnati ko
rektno in pošteno, skladno z zavaro
valnimi pogoji in zakonodajo, ki
ureja to področje.
Izvršilni direktor sektorja
premoženjskih zavarovanj:
FRANCI BRATKOVIČ

Javna
razsvetljava

Samoprispevek
bo, če bo sanacija

DL 3, 20. januarja

DL 5, 3. februarja

Pod navedenim naslovom smo v
Dolenjskem listu lahko prebrali, kje
v občini Črnomelj načrtujejo grad
njo javne razstveljave. Občina bo
denar zanjo namenila za osvetlitev
vpadnic v mesto, kar je zelo lepo,
dogaja pa se, da preurejajo razsvet
ljavo tudi v ulicah, v katerih je ta že
zadoščala za osvetlitev. Na drugi
strani pa imamo v mestu ulice brez
razsvetljave, ki bi bila zaradi varno
sti potrebna.
Načrtovanja gradnje javne raz
svetljave in ostale komunalne ure
ditve v posameznih ulicah bi se mo
rali lotiti načrtno in upoštevati, ko
liko časa že kdo čaka. Tako ima
novejše naselje na Butarajski cesti
že delno razsvetljavo, predvideno
pa je, da bo razsvetljava grajena iz
sredstev po programu. Za osvetlitev
ostalih t.i. nižje kategoriziranih ulic
pa, kot je zapisano v članku, zaradi
pomanjkanja denarja in zaposlenih
na občinski upravi razsvetljave ne
bo. Omenil bi Železničarsko, Metli
ško in Trdinovo ulico, ki so stare že
40 let in so še vedno brez javne raz
svetljave. V teh ulicah je bila javna
razsvetljava že večkrat v programu
pri sprejemanju samoprispevka,
vendar do danes ni bilo nič storjene
ga. Če bomo hoteli prebivalci ome
njenih ulic imeti razsvetljavo, bomo
morali denar zbrati sami.
Drug problem, ki ga imamo v
omenjenih ulicah, pa je električna
napeljava, ki je še vedno napeljana
s hiše na hišo in je po tolikih letih že
dotrajana. Mnenja sem, da se je pri
plačevanju električnih računov na
račun amortizacije že nabralo toli
ko denarja, da bi lahko dotrajano in
nevarno napeljavo obnovili.
V programu za javno razsvetlja
vo je tudi Cankarjeva ulica, ki bi
morala imeti prednost, saj po njej
poteka promet do podjetij Danfoss
in Livar, zato bi za večjo varnost
delavcev morala prispevati tudi
podjetja sama. Naj ob tem povem,
da se po omenjeni ulici večkrat vozi
jo tovornjaki, ki presegajo dovo
ljeno težo, ob cesti pa je tudi vrtec.
Na enem delu ceste so sicer že začeli
graditi pločnik, ki pa ga nikoli niso
dokončali.
Dolgoletni naročnik iz Črnomlja
(naslov v uredništvu)

Zagorela
delavnica in hiša
DL 5, 3. februarja
V prejšnji številki Dolenjskega
lista smo zasledili članek “ Zagore

V informacijo g. Grabrijanu in
vsem, ki vas je s svojim pisanjem
spravil v dvome, dolgujemo sledeče
pojasnilo:
Stopnja, po kateri se bo obraču
naval samoprispevek je 2% (za
zavezance, ki plačujejo davek od
kmetijske dejavnosti, pa 4% od
katastrskega dohodka letno). Zave
zancem, ki bodo plačevali samo
prispevek od več osnov, pa se sešte
vajo le osnove, stopnja samopri
spevka pa ostane nespremenjena 2%. Zmotno je mišljenje, da se
bodo občanom povišali davki oz.
dohodnina, saj samoprispevek ne
vpliva na zviševanje osnove za
obračun le-teh, še več: zavezancem
za plačilo dohodnine se v skladu z
Zakonom o dohodnini vplačani
znesek samoprispevka odšteva od
osnove za dohodnino.
Zakon o samoprispevku bo po
odločbi Ustavnega sodišča RS po
trebno dopolniti tudi zaradi določb,
da se samoprispevek razpiše na pod
lagi družbenega plana občine. Druž
beno planiranje je sodilo v prejšnjo
ureditev, od njega se po letu 1990 po
Zakonu o planiranju v predhodnem
obdobju uporabljajo le še določbe
glede prostorskega planiranja. V
prostorskih sestavinah planskih ak
tov in na njihovi osnovi sprejetih pro
storskih ureditvenih pogojih so grad
nje, ki se bodo financirale iz sredstev
samoprispevka, že predvidene.
Zlonamerno in ne v prid razvoju
občine je tudi ugibanje o izbiri izva
jalcev na javnih razpisih in izračuna
vanje na podlagi izmišljenih podat
kov, ki s stvarnostjo nimajo nič
skupnega. Dejstvo je, da Občina
Črnomelj pri izbiri izvajalcev posto
pa natančno v skladu z določili Za
kona o javnih naročilih, da bi izbra
la najugodnejšega ponudnika. Skro
men proračun in obseg ter število
realiziranih investicij kažejo na to,
da je bil ta cilj vedno dosežen.
Dejstvo je, in to sem na minulih
zborih krajanov tudi večkrat po
udaril, da bodo realizirane investicije
iz programa samoprispevka, tudi če
samoprispevek ne bo uveden, pri tem
pa je dejstvo tudi, da bodo dokonča
ne v trikrat daljšem obdobju kot si
cer ob uvedbi samoprispevka. Tako
bi krajani na že sedaj demografsko
ogroženih območjih čakali na prepo
trebne vodovode predolgo, učenci bi
še nekaj časa obiskovali pouk v nep
rimerno opremljenih učilnicah, šole
ne bodo v roku pripravljene na pri
četek devetletnega pouka, za vse
otroke še vedno ne bo pravočasno
zagotovljenega varstva v vrtcih in bo
do naši otroci svojo energijo name
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sto v športne usmerili v druge, pre
večkrat tudi neprimerne dejavnosti.
Pisanje o tem, da karkoli pri gra
ditvi telovadnice pri OŠ Mirana Jar
ca in učilnic pri OŠ Loka ni izvede
no v skladu s predpisi, nas spominja
na obsojanje osumljenega, preden
je sodba sploh izrečena in dokonč
na. Čeprav se s prvo zadevo ukvarja
Ustavno sodišče RS, do sedaj noben
pristojni organ ni razsodil ali odlo
čil, da so postopki vodeni nepravil
no, v drugi zadevi pa sploh presoja
ni uvedena. Pri izvedbi tako velikih
investicij, ki jih sofinancirajo tudi
ministrstva in pri tem zahtevajo
striktno upoštevanje predpisov, smo
še posebej natančni, saj bi sicer lah
ko ogrozili izvedbo investicije. Zato
se nam še posebej ne zdi prav, da se
o pravilnostih ali nepravilnostih pri
poteku investicij presoja v časopisu
namesto v pristojnih ustanovah.
Neodvisen finančni nadzor nad
porabo sredstev pri občinskih inve
sticijah je zagotovljen na občinski
ravni z Nadzornim odborom, ime
novanim od Občinskega sveta, na
republiški ravni pa preko Računske
ga sodišča. Kar se tiče nadzora nad
zbiranjem in porabo sredstev, zbra
nih s samoprispevkom, pa bo Ob
činski svet imenoval, v skladu z
določbo 8. člena Sklepa o razpisu
referenduma za uvedbo samopri
spevka na območju občine Črno
melj še poseben odbor za nadzor.
Na koncu moramo pojasniti, da
so pooblastila in dolžnosti občine v
zadevah varstva okolja povsem
različna v primerih, ko gre za one
snaževanje in povzročitelja ni mo
goče določiti ali, pa v primerih, ko
je povzročitelj znan. Tako je občina
na primer dolžna izvesti sanacijo
oziroma izgradnjo čistilne naprave
na javni kanalizaciji ali sanacijo
odlagališča komunalnih odpadkov,
ker vsem onesnaževalcem tega ne
posredno ni mogoče naložiti z od
ločbami inšpekcije. Ko pa je one
snaževalec znan kot v primeru livar
ne v Črnomlju, je po temeljnem
načelu Zakona o varstvu okolja
samo onesnaževalec dolžan poskr
beti za sanacijo. Od vodstva IMP
Livarja smo v skladu s pooblastili iz
statuta občine zahtevali sanacijo, ne
moremo pa biti odgovorni za njeno
(nc)izvedbo ali kasnejšo izvedbo,
kot je bila predvidena.
Župan
ANDREJ FABJAN

Proračun od
zavračanja do
navdušenja
DL 5, 3. februarja
Iz poročila novinarja Andreja
Bartlja o zadnji seji sveta mestne
občine Novo mesto je razvidno, ka
tere politične skupine v mestni
občini so sprejele proračun za leto
2000 in kdo je bil proti. Nikjer pa ni
zapisano, kateri razlogi so nareko
vali posameznim svetniškim skupi
nam nepodporo proračunu, ki gaje
pripravil župan.
Švoja stališča smo sicer lahko
posredovali na posameznih odbo
rih, na sami seji pa zaradi procedu
ralnih ovir pozicije tega nismo mogli
storiti. Zaradi korektnega obvešča
nja davkoplačevalcev je potrebno
poročilo dopolniti z dejstvi, ki so
vodili svetniško skupino SKD, da ni
podprla predlaganega proračuna.
1. Prihodki proračuna za leto 2000
so ocenjeni nerealno visoko, kar si
cer omogoča odpiranje novih projek
tov, nimajo pa stvarnega pokritja. Na
ta način se povečuje finančno zadol
ževanje občine in obveznosti do
dobaviteljev in izvajalcev. V prora
čunu je planirano dolgoročno zadol
ževanje za novih 350 mio. SIT ob
tem, daje občina že zadolžena za 396
mio SlT. Tako visoka stopnja zadol
ženosti je tudi v nasprotju z zakonom
(ZFO). Po podatkih, ki jih je občin
ska uprava posredovala svetu, zna
šajo obveznosti mestne občine sko
raj 4 milijarde SIT. Velik del teh
obveznosti je bil sprejet v nasprotju
s statutom občine in brez sklepov
mestnega sveta.
2. V proračunu ni planiranega
realnega zmanjšanja stroškov občin
ske uprave, in to kljub temu da se je
mestna občina zmanjšala za tretjino
prebivalcev.
3. Glede porabe sredstev (če bi
bili viri realni!) po posameznih pro
gramih imamo svetniki SKD vrsto
pripomb. Pripombe pa imamo tudi
na razporeditev sredstev med me
stom in podeželjem. Javnost smo
dolžni opozoriti, da sprejeti prora
čun mestne občine Novo mesto za
leto 2000 predstavlja že znano zgod
bo o življenju preko realnih mož
nosti z vsemi posledicami v prihod
njih letih, zato takšnega proračuna
ne podpiramo.
SVETNIŠKA SKUPINA SKD

Svetniki ostali
neomajni
DL 5, 3. februarja
Ne vem, kako je Mladinski kul
turni klub iz Črnomlja zašel med
kandidate za dobitnike občinske
diplome za delo na kulturnem po
dročju (za dolgoletno kontinuirano
delo bi si gotovo zaslužil plaketo)
sem pa si, ko sem izvedel, da je ne
bo dopil, pošteno oddahnil.
Člani MKK te diplome ne potre
bujemo in sije, resnici na ljubo, niti
ne želimo. Politika MKK, ki prise
ga na izvirnost, ustvarjalnost, radi
kalnost in prepričljivost umetniške
ga izraza, si s ceneno patetiko, kvazi
lokalpatriotizmom in/ali skrajno
izumetničenostjo vrtno-veseličarskega kova ne želi kvariti ugleda.
Naše delo sme in mora ocenjevati
preko 500 članov društva in skoraj
toliko skupin in posameznikov iz
domala celega sveta, ki so nam imeli
doslej priložnost predstaviti svojo
ustvarjalnost. Večina občinskih svet
nikov, ki v osmih letih ni prestopila
praga, vsem dobronamernim obi
skovalcem ne glede na starost, so
cialni status, nacionalno pripadnost,
veroizpoved ali politično prepri
čanje vedno odprtih vrat, te pravice
enostavno nima. Vsaj v moralnem
smislu ne.
Skratka! Glede na nivo kulture,
ki ga svetniki občine Črnomelj ra
zumejo, podpirajo in nagrajujejo, je
nepodelitev diplome Mladinskemu
kulturnemu klubu za nas največja
nagrada za dosedanji trud, dokaz,
da smo na pravi poti, in vzpodbuda
za delo vnaprej.
DUŠAN JESIH,
koordinator programa MKK
Črnomelj

Nemška zastava
v Občicah
DL 5, 3. februarja
Istočasno prebiram Mag (št. 52,
februar) in Dolenjski list (št. 5, 3.
februar). Preseneča me odziv svet
nikov v Dolenjskih Toplicah, poseb
no še župana, ob gostoljubnem
obešenju nemške zastave, ob spre
jemu nemške delegacije v Občicah,
v Domu Društva Kočevarjev. Hkrati
pa poglejmo v Mag, stran 45-47, kjer
je članek z naslovom “ Na obzorju:
mafijska vojna” . TUje tudi fotografi
ja s pogreba “ znanega Slovenca” .
Vesa. Na njej je lepo vidna zastava država ni vredna omembe - poleg
slovenske. Na športnih prireditvah,
na velesejmih, na vojaških vajah in
še marsikje v današnjem mirodobnem stanju srečujemo tuje zastave
na slovenskem ozemlju. V katerem
času pa še, po mnenju topliškega
župana, živijo v Občicah. Evropa
verjetno BAJ, BAJ.
DUŠAN ERHOVNIC
Cerklje ob Krki

Svetniki ostali
neomajni
DL 5, 3. februarja
Oglašam se v zvezi s člankom
Mirjam Bezek-Jakše “ Svetniki osta
li neomajni” . Zahvaljujem se črno
maljskim svetnikom, ker sem se spet
nekaj naučila. Zase torej vem, da
kar naprej potrjujem znano reklo:
človek se uči, dokler živi. Prav, sicer
bi bil mrtev. Zato jim na osnovi teh
spoznanj obljubljam, kajti aktivnost
me še ni zapustila, da bom v bodoče
dajala samo predloge za priznanja:
raznim skupinicam za ličkanje ko
ruze kot njihov doprinos k ohra
njanju kulturne dediščine naših de
dov; ljubiteljem živali za ustreljene
medvede in drugo divjad za ohra
njanje naravne dediščine; tekstopiscern za pesmice, ki se bodo ob
vezno začenjale približno takole: En
hribček bom kupil ali oj, mili dom,
vračam se v tvoje naročje; ljubite
ljem vina za širjenje vinske kulture,
kar je nasploh kultura najširših di
menzij pri nas in je nikakor ne smem
pozabiti; lepim dekletom, ker so
lepe in tako rekoč multimedijsko
širijo vizualne lepote Bele krajine
po svetu; posestnikom krasnih hiš z
umetnim kamnom, frčadami in
girlandami rož za širjenje likovne,
stavbne in bivalne kulture itd. Na
štela sem le nekaj predlogov, kajti
vsega pač ne morem izdati, zagotav
ljam pa, da ne bom prav nikogar
iznenadila, čeprav bom inovativna,
kar se le da.
Zatorej komaj čakam, da pride 8.
februar 2001.
KSENIJA KHALIL
Črnomelj

Za kulisami
prireditev dedka
Mraza
DL 5, 3. februarja
Tipično za človeka prejšnjega
tisočletja je, da v sogovorniku, ki
opozori na njegovo napako, vidi
svojega sovražnika. V resnici pa je
to človek, ki pred grdim ni zaprl oči,
ampak je temu nastavil ogledalo. V
tem smislu je na moj članek reagi
ral tudi Janez Pavlin.
Dolžna sem pojasniti nesrečno
srečanje z gospodično Ireno - tajni
co ZPM Mojca. Zato pa bom mora
la omeniti ključni nesporazum z
gospodom Janezomm, ki je bil po
vod za neznosno delovno vzdušje, v
katerem smo letos nastopali.
Scenarij za novoletno prireditev
sem mu prinesla v septembru. Ob
njem so bile skice kostumov, scene,
besedilo pesmice in predračun, ki pa
je vključeval tudi honorar za slika
nico “ O deklici, ki je izgubila kan
glico za mero” , ki jo je z ilustraci
jami opremil Jože Kumer, akadem
ski slikar, in subvencionarila občina
Novo mesto. Cena honorarja za
oboje skupaj je bila 200.000 tolarjev.
Gospodu Janezu zamerim, da mi
do decembra ni povedal, ali bo ti
skal mojo slikanico ali ne, zaradi
česar sem izgubila tudi občinsko
subvencijo, o scenariju pa ni pove
dal nobene kritične besede. Rekel je
le, da lahko delam.
Vsakemu je jasno, da je iskanje
scenarija eno, njegova izvedba pa
drugo, in da so tržne ponudbe v kom
pletu vedno cenejše kot posamezno.
Ker sem pri ZPM Mojca navajena
delati, že 15 let vem, da gospod Pav
lin nikoli ni kaj preveč gostobeseden
v strokovnih oz. poslovnih debatah.
Zato sem se vdano lotila izvedbe sce
narija v naivni veri, da bo moj trud
poplačan vsaj s pohvalo. Z otroki
smo naštudirali 4 koreografije v
dolžini 20 minut. Dodatno delo pa je
bilo iskanje glasbenika za uglasbitev
pesmice, iskanje materiala za ko
stume v Novem mestu, Ljubljani in
Metliki, učenje povezovalnega teksta
kar 20 otrok, ki naj bi se menjavali ob
nastopih med prazniki in prej, ter
dogovarjanje s starši teh otrok, saj
oni določajo, kdaj bo otrok nastopal
in kdaj ne. Dodatno delo je bilo tudi
iskanje dveh šivilj in seveda izdelo
vanje številnih dodatkov in rekvizitov
za nastopajoče. Po vsem tem izčpavajočem delu smo dva dni pred nasto
pom pripravili generalko, ki sicer v
petnajstih letih nikoli ni bila v nava
di pri ZPM Mojca, saj je Janez Pav
lin običajno svoj scenarij impro
viziral kar pol ure pred prvim na
stopom.
Na prvi generalki je manjkalo
nekaj kostumov, manjkala pa je tudi
glavna plesalka Klara zaradi pouka
na baletni šoli v Ljubljani. Naj po
udarim, da je potrebno razlikovati
med delom z otro ki in delom z
odraslimi, profesionalnimi plesalci.
Pavlin je generalko zamudil. Ker so
današnji otroci, še posebej najbolj
nadarjeni, zelo zaposleni, smo začeli
vajo brez njega. Ko je prišel, je takoj
začel naštevati vsemogoče napake,

medtem ko dobrih stvari in vlože
nega truda sploh ni opazil. Najbolj
ga je motilo, da nisem organizirala
povečanega ozvočenja z mikrofoni.
Po njegovem bi bilo tudi to moja
dolžnost, opravljeno delo pa je osta
lo povsem brez pohvale, bilo pa jc
zadosti dobro, da smo ga z nekaj
povsem nepotrebnimi popravki Ja
neza Pavlina izvajali kot program
dedka Mraza.
V nasprotju z mojim 15-letnim
tihim prenašanjem verbalnih gro
bosti sem se tokrat Pavlinu ostro
postavila po robu in ga z osornimi
besedami, s kakršnimi je nastopil
tudi sam, zavrnila, rekoč, da ne do
volim brezčutno primerjati otroških
plesalk začetnic s plesalkami v od
daji Zoom, moj scenarij, na katerem
sem delala vso jesen brez kakršne
koli pomoči, v idejnem ali fizičnem
smislu, pa nesmiselno uničevati. Če
so bile spremembe scenarija po
trebne, bi bilo to potrebno povedati,
ob spoštovanju mojega človeškega
dostojanstva, v mesecu septembru,
ne pa 3 dni pred nastopom.
Generalko smo na Pavlinov pred
log ponovili v nedeljo, ko se je nje
govo brezčutno obnašanje nada
ljevalo. V takem vzdušju smo nasto
pali ves teden. Sama sem redno pri
hajala vsak dan na zborno mesto, da
sem preverila prisotnost nastopajo
čih otrok in njihove kostume. Gos
podična Irena pa se je v to delo vme
šala z namenom, da odloči, kdo od
otrok bo nastopal in kdo ne. Naj
opozorim, da smatram to za poseg
v moje pedagoške odločitve. Ker
sem bila utrujena od prepirov, sem
goospodično Ireno preprosto suni
la s kolenom v zadnjico in ji pre
povedala odločati namesto mene.
Za to sem se ji naslednji dan opra
vičila in ona je opravičilo sprejela.
Priznam, da ne bi smela suniti gos
podične Irene, vendar lahko razumemem gospoda Janeza Pavlina, ki
dostikrat koga “ rukne” z besedo.
Sama pa sem plesalka in so me moje
kretne, tokrat edinkrat zaradi utru
jenosti, prehitele.
In za zaključek še komentar o
denarju. Če bi ZPM Mojci postavi
la ceno samo za scenarij, bi bilo to
200.000 SIT, v kombinaciji s knjigo
sem honorar pretirano znižala. Tbda
do knjige ni prišlo. Obrazložitev
cene pa je tudi na drug način po
vsem razumljiva: 100.000 SIT sce
narij, 50.000 SIT njegova izvedba in
50.000 SIT nagrada za 15-letno
vdano sodelovanje z ZPM Mojca.
Sama se že dolgo ne kitim z lažno
skromnostjo, zato brez sramu trdim,
da si nagrado in plačilo storjenih
uslug zaslužim. Na podlagi svoje
dolgoletne prakse iz poglabljanja v
človeške odnose zaključujem, da je
bil namen neprijaznosti gospoda
Janeza Pavlina naslednji: z osorno
stjo in povečevanjem mojih napak v
meni vzbuditi močan občutek kriv
de in samoponiževanja, zaradi česar
naj bi sama odstopila od zahtevane
ga honorarja.
Čisti računi - dobri prijatelji pravi
pregovor, jaz pa zaključujem: če bo
g. Pavlin plačal moje delo, bom še
najprej delala z njim - glede na nje
govo željo. Saj sem kulturen človek,
ki sc po vsaki bitki rokuje z nasprot
nikom.
SONJA ROSTAN

Izjava topliškega župana
o izobešenju nemške zastave
D O LENJSKE T O P LIC E - V
zvezi z izobešenjem nemške zasta
ve v Občicah, o čemer smo poro
čali v prejšnji številki Dolenjskega
lista, je župan občine Dolenjske
Toplice Franc Vovk napisal na
slednje obvestilo za javnost.
V ponedeljek, 31. januarja, je
bila občinska uprava Dolenjske
Toplice obveščena, da je na hiši v
Občicah 9 izobešena zastava Zvez
ne Republike Nemčije. Na tem
naslovu je sedež Društva Kočevar
jev staroselcev. Ker nismo imeli
odatka, da bi bila ta dan na tem
raju prijavljena javna prireditev,
smo ocenili, da gre za dogodek, ki
je v nasprotju s 13. točko 11. člena
zakona o prekrških zoper javni red
in mir. O dogodku smo obvestili
policijski oddelek Dolenjske Toplice.
Če je do prekrška res prišlo, bo
potrdila preiskava oziroma bo to
ovrgla. Kot župan občine Dolenj
ske Toplice pa neglcde na rezul
tate preiskave izjavljam naslednje:
Društvo Kočevarjev staroselcev je
na Občino Dolenjske Tbplice na
slovilo vlogo za postavitev dodat
ne prometne signalizacije. Naslov
društva je v tej vlogi izpisan v slo
venskem in nemškem jeziku, če
prav je dvojezičnost po 11. členu
Ustave Republike Slovenije dovo
ljena samo madžarski in italijan-

ski narodnostni manjšini. Oba do
godka, ki časovno sovpadata, sicer
nista neposredno povezana, kljub
temu pa bi lahko taka in podob
na dejanja negativno vplivala na
čustva občanov in jih zato ne odo
bravam.
V okviru p risto jn o sti, ki jih
imam kot župan, sem pripravljen
podpreti vse aktivnosti Društva
Kočevarjev staroselcev, ki bodo
potekale v skladu z veljavno za
konodajo.
Župan Občine Dolenjske Toplice
FRANC VOVK

VEČER LJUBEZENSKE
POEZIJE
Č R N O M E LJ - V okviru slo
venskega kulturnega praznika bo
v soboto, 12. februarja, ob 17,30
v avli tukajšnjega kulturneg a
doma prodajna fotografska raz
stava z naslovom “ Bela krajina in
svet” avtorja Petra Ambrožiča.
Izkupiček od prodaje bo avtor
p o daril gledališki skupini Z ik
Črnomelj. Ob 19. uri pa bo sledil
še večer ljubezenske poezije ob
glasbi in svečah s pevko Stanko
Macur. Pesmi bodo brali Gordana
Popovič, Vesna Smukavič in Voj
ko Zidar, program pa bo povezo
vala Jasna Šeruga Muren.
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ZA DRAGE MEDICINSKE
INSTRUMENTE

LITERARNI VEČER - Srečanje upokojencev, k i se ljubiteljsko ukvarjajo s
pisanjem pesmi in proze, je ob slovenskem kulturnem prazniku Območna
zveze društev upokojencev Novo mesto pripravila všentjernejski osnovni šoli.
Svoja dela je predstavilo 21 literatov iz devetih upokojenskih društev, od
teh sedem iz Šentjerneja, pet iz Dolenjskih Toplic, trije iz Žužemberka, dva
iz Straže ter po eden iz Škocjana, Šmarjete, Gabrja in Malega Slatnika.
Pokrovitelj tokratnega druženja je bila občina Šentjernej, s svojim nasto
pom pa so ga popestrili učenci tamkajšnje glasbene šole. Srečanjeje vodila
članica kulturne sekcije območne zveze Joža Luzar, vse udeležence pa je
pozdravil predsednik OZDU Mio Kurpes ter jim zaželel še veliko volje in
ustvarjalnosti. (Foto: J. Može)

V sklad za drage instrumente seje
namensko za Ginekološki oddelek
zbralo 662.000 tolarjev, ostali daro
valci pa so darovali za različne na
mene. Od 100 tisoč do milijon tolar
jev so darovali: Doorson, d.o.o.;
Gimpcx, d.o.o., NM; RK Gotna vas;
Hermes analitika; J. Novak; Nada
Šlaus. Od 10 do 100 tisoč so darova
li: Kaplar suk, d.o.o.; vaščani Malen
ške vasi (namesto cvetja za pok.
Kovač); J. Dolhar; Stane Ginosse,
Jurka vas; Sindikat Novoles (name
sto cvetja za pok. Tomše); vaščani
Jablana (namesto cvetja za pok.
Udovč); ZŠAM (namesto cvetja za
pok. Mišjak); Osnovna šola Stopiče;
Umbreht NM (namesto cvetja);
Jernej Vintar; Krajani Laz (namesto
cvetja za pok. Florjančič); Marjan
Kuhar; Marta Medic (namesto cvet
ja za pok. Kremesec); Vidmar; do
10.000 tolarjev so darovali: Tomaž
Lavrič, Pod Srobot 13, Straža; Most,
d.o.o.; Jože Počrvina; M. Dular; Ja
nez Medle, Straža; Ivica Darovec, Na
žago 9; J. Zupančič.

PRISPEVKI ZA
D IA L IZN I SKLAD

BOGASTVO SUHOKRANJSKIH DOBROT - Na tridnevni razstavi suho
kranjskih dobrot v Žužemberku so sodelovale kmečke žene in gospodinje
od Hinj do Brezove Rebri. Poleg izdelkov iz krušne peči, jabolk, kisov, medu,
ročnih del so na ogled razstavile tudi vina. Ob otvoritvi je številne zbrane
pozdravila Cvetka Lavrič iz Kmetijske svetovalne službe pri Kmetijskem
zavodu Ljubljana, žužemberški župan Franc Škufca ter predsednika TD
Suha krajina in društva vinogradnikov Suha krajina Vlado Kostevc in Peter
Lavrič pa so z navdušenjem pozdravili ustvarjalnost suhokranjskih žena.
V prijetnem kulturnem programu so nastopili učenci OŠ Žužemberk pod
vodstvom Mire Kovač in Slavke Nahtigal ter pevski skupini društva kmečkih
zena Ž itn i klas in TD Suha krajina. Razstava je bila v vseh dneh dobro
obiskana in je požela vrsto pohval. (Foto: S. Mirtič)

V času od 31. januarja do 6. fe
bruarja sc je za projekt “ Dializa
2000” nabralo 117.000 SIT. Skupaj
je do sedaj zbranih 15.422.888 tolar
jev. Od 11 do 60 tisoč so darovali:
Janez Kos, Šmarješka c. 26; Športi,
d.o.o., PBS 1/2; od 5 do 10. tisoč:
Stanislav Bajuk; Mitja Černič; Alojz
Ilc, Goriška vas 63, Ribnica (pok. J.
Kramar); Mežme, d.o.o., Metlika;
Janez lic, Na gmajni 22 (namesto
cvetja); Jože in Marinka Bizjak,
Novo mesto; Peter Guštin; družina
Udovč; A lojz Zarabec; M artin
Zupančič; do 3.000 tolarjev: PBS 28/
1; Jelka Dular; Vladimir Hočevar;
Mojca Piletič in Marjan Zupančič.
Za prejeta sredstva se darovalcem
najlepše zahvaljujejo.

DOLGOLETNI NAROČNIK
DOLENJSKEGA LISTA
Na Dolenjski list sem se naročil
leta 1951, takoj po izidu prve šte
vilke. Naročil sem se pri g. Tonetu
Gošniku, ko je bil s sodelavci na
obisku pri Florjanu Janši na Planini
pod Mirno Goro. “ Dolenjca” sem
vseskozi shranjeval, vendar se je
sčasoma vsega nabralo preveč in sem
ga dal zbiralcem starega papirja. Prvi
izvod sem spravil za spomin. Dolenj
ski list mi je bil vseskozi zelo všeč in
še danes ga ob četrtkih z zanimanjem
prelistavam in veliko berem o krajih,
kjer sem nekoč prebival, in o ljudeh,
s katerimi sem živel ali jih poznal.
Upam, da ima Dolenjski list še veli
ko naročnikov iz tistih prvih dni in da
se bomo še dolgo srečevali vsaj v
prispevkih v naslednjih številkah.
Lep pozdrav vsem bralcem!
IVAN LUBEJ
Cerklje na Gorenjskem

A CCEN I DOBIL LASTNICO - Novomeščanka Jerneja Murn je srečna
dobitnica glavne nagrade novoletne nagradne igre novomeškega nakupoval
nega centra B I C - osebnega avtomobila Hyundai Accent, k i ga je podarilo
novomeške podjetje Eminent. Na javnem žrebanju minuli četrtek so iz vozila,
v katerem seje v dobrih dveh mesecih zbralo okoli 100 000 lističev, izžrebali
se 50 tolažilnih nagrad, in sicer 10 vrednostnih bonov v višini 10.000 to
larjev in 40 bonov po 5000 tolarjev. Nagrajenci bodo bone lahko vnovčili v
trgovinah blagovno trgovskega centra do 15. marca letos. Na sliki: direk
tor podjetja Eminent Matjaž Žgavec in Sabina Sijarič, k i je izžrebala glavno
nagrajenko. (Foto: M. Kotnik)

“OTROŠKI NASMEH V
NOVEM TISOČLETJU”
Za projekt “ Otroški nasmeh v
novem tisočletju” , ki je potekal pod
okriljem radia Max, je bilo darovano
skupaj 1.203.700 SIT V sklopu tega
projekta trenutno poteka še akcija
zbiranja umetniških del, ki bodo
prodana na avkciji v mesecu aprilu.
Nad 100 tisoč tolarjev so darovali:
Nemocom, d.o.o., NM; Radio Max;
Sindikat KNG Krka; Kompas, d.o.o.,
NM; od 10 do 100 tisoč: OS Grm:
Košarkarji KK Krka - Telekom; OS
Center; RK Gotna vas; OZ Unitehna, z.o.o., Trebnje; Škerlj, NM;
Zvonko Gerbec, s.p., Pletisa Metlika;
ZD Metlika; KZ Krka, z.o.o.; do
10.000 tolarjev so darovali: Anton
Šuklje; Ivanka Bučar, s.p., NM; Junc,
s.p., avtoključavničarstvo.

BREZPLAČEN OGLED ZBIRK

NASTOP - S svojima pesmima sta se predstavili učenki četrtega in petega
razreda, na skrajni desni pa ena izmed vodij projekta Andreja Bohte. (Foto:
M. Kotnik)

VINICA, SEMIČ - V počastitev
slovenskega kulturnega praznika
Belokranjski muzej iz Metlike vabi
od 7. do 13. februarja na brezplačen
ogled Spominske zbirke Otona
Zupančiča v V inici in Krajevne
muzejske zbirke v Semiču. Ob tej
priložnosti so v muzeju izdali lična
propagandna letaka, s katerima
želijo v Vinico in Semič privabiti čim
več gostov.

Koncert
Dializa 2000
Koncert, k i ga za 8. marec
2000 pripravlja Društvo kro
ničnih ledvičnih bolnikov Do
lenjske v športni dvorani Leo
na Štuklja v Novem mestu, bo
gotovo največji kulturno-zabavni dogodek v tem delu Slo
venije v prvi polovici leta 2000.
Na dveh odrih bodo nastopile
naslednje skupine in posamez
niki: Metliška folklorna sku
pina Ivan Navratil, oktet Vitis
iz Metlike, Slavko in Tonček
Plut, televizijska in film ska
igralka Violeta Tomič, duet Ira
Roma, Melita Osojnik, plesna
para Škufca-Venturini in Tweens, ansambli Vodomec, Or
lek, Hiša, M la d i Dolenjci,
Toni Verderber, Zasavci, Lojze
Slak, Babilon, Vasovalci, Victory, Ko n trabant, Mlade frajle, Vesele Štajerke, Poljub,
bratje Poljanšek, Toni Hervol,
Šukar, N ude, pevci Zlatko Do
brič, Šendi, Č ili Patrol, Roma
na Kranjčan, Maja ter duet
Biser iz Vojnika p ri Celju. Po
vezovalcev programa bo kar
šest, in sicer: Janez Dolinar,
Renata Mikec, Slavko Podboj,
Jani Muhič, Sašo D ukič in
Toni Gašperič. Častna gostja
prireditve bo gospa Štefka Ku
čan. Vstopnice po tisoč tolar
jev bodo naprodaj po veh večjih
krajih Dolenjske, Posavja in
Bele krajine, izkupiček od
koncerta pa bo šel za ureditev
novih prostorov dializnega
centra p ri Splošni b o ln ici
Novo mesto.
Na voljo bo tudi dvajset po
kroviteljskih vstopnic po pet
deset tisoč tolarjev. Kogar za
nimajo, bo dobil natančnejša
pojasnila p ri sestri Marici ali
Jožici v dializnem oddelku
novomeške Splošne bolnice.
Pripravljalec velefešte izrecno
poudarja, da so se vsi nastopa
jo č i odpovedali honorarjem,
povrnjene bodo dobili le potne
stroške. Velekoncert Dializa
2000 bo ob 19.30.
TONI GAŠPERIČ

POL STOLETJA SKUPNEGA ŽIVLJENJA - 28. januarja je minilo 50 let,
odkar sta sklenila zakonsko zvezo danes 69-letna Francka in Tone Kočevar
s Črešnjevca p ri Semiču. Toneje z brati in sestrami še zelo mlad ostal brez
staršev, veliko pa sta jim pomagala sosedova strica Matija in Janez Škri
njar. Ne čudi torej, da sije Tone kar hitro pripeljal domov ženo in torej gos
podinjo, našel pa jo je pri sosedih Kambičevih. Kočevarjeva sta sepreživljala
le s kmetovanjem, predvsem z vinogradništvom, ter tako do kruha spravila
štiri sinove, danes pa imata še sedem vnukov. Kot kmečka upokojenca še
vedno po malem kmetujeta, Tone pa si krajša čas tudi s svojo veliko ljubezni
jo : igranjem na frajtonarico. (Foto: M. B.-J.)

PEPCINIH 80 LET - Cerkveni pevci župnije Bela Cerkev so se zadnji petek
vjanuarju zbrali v gostilni Pri Prešernu v Kronovem in počastili dvajubileja
Pepce Kopina iz Vinjega Vrha: 80-letnico rojstva in 65-letnico cerkvenega
petja. V zahvalo za neutrudno obiskovanje vaj, priprav na praznike in žegnanja ter maš so ji pevci podarili zavetnico petja sv. Cecilijo, ki naj bi j i da
jala še mnogo poguma, jo ohranjala p ri močeh in dobrem glasu. Ob tem sta
pedesetletnico praznovali cerkveni pevki Dragica Ajdnik in Martina Hribar.
Zbrani pevci so se s slavljenkami poveselili, zapeli in tudi zaplesali, za
razpoloženje pa je poskrbel muzikant Jože Gotlib. (Foto: H. M.)

PO CVIČKOVI GAZI
OTOČEC - Turistično društvo
Otočec je zadnjo soboto v januarju
pripravilo šesti pohod po Cvičkovi
gazi. Okoli 300 pohodnikov je na 22
kilometrov dolgo pot krenilo iz
Otočca do Starega gradu pa najprej
do Pahe, skozi Grčevje do Nove
Gore, nato so se spustili do gradu
Hmcljnik, Kamenske gore in Golušnika do T ik e gore ter se nato vrnili
na Otočec. Med pohodniki je bilo
letos več znanih gostov, med njimi
škocjanski župan Janez Povšič,
podžupan MO Novo mesto Marjan
Somrak, novomeški sekretar za
gospodarstvo Jože Florjančič in
predsednik dolenjske Turistične
zveze Alojz Serini. Seveda so bili
pohodniki ob poti deležni tudi
odličnega grčevskega in trškogorskega cvička, v Pavlinovem hramu v
Grčevju pa sojih postregli z gola
žem in čajem. Vsak je v spomin
dobil tudi kozarec cvička z napisom
Cvičkova pot, ker pa je pred vrati sv.
Valentin, so Povšič, Florjančič in
Serini simbolično obrezali tudi prve
vinske trte.
H. M.

80 LET IČE KRAŠEVEC - Januarja je praznovala 80. rojstni dan Marija
Kraševec-Iča iz Metlike. Že kot 12-letna deklica je pela kot solistka na koru
metliške cerkve. V zboru je prepevala več kot pol stoletja. Še danes mnoge
razveseljuje s petjem, saj zna zapeti več kot 300 cerkvenih in narodnih pesmi.
Iče (na fotografiji levo) pa ljudje ne poznajo le po petju, ampak tudi po odpr
tem srcu in življenjski vedrini. Za njeno nesebično pomoč in dobroto, ki jo je
razdajala, sej i v imenu faranov zahvaljuje tudi župnijski svet. (Foto: M. S.)

SREČANJE Z
8. FEBRUARJEM
NOVO MESTO - V domu Sta
neta in Andreje Pavlin na Jurčičevi
so v počastitev kulturnega praznika
pripravili Srečanje z 8. februarjem,
ki ga je vodil prof. Jože Škufca. V
kulturnem programu so po uvodnih
voditeljevih besedah gostje po
svojem okusu in presoji brali krajša
besedila iz slovenske književnosti,
osrednja gostja je bila pesnica Mar
janca Kočevar, za glasbeno popes
tritev pa sta skrbela instrumentalni
trio in ženski kvartet.

FRANČIŠKA KNAFEU C DEVETDESETLETNICA - Novomeška občina
se lahko pohvali s precejšnjim številom starostnikov, k i dočakajo več kot
devetdeset let. Tudi Frančiška Knafeljc iz Adamičeve ulice je pred kratkim
praznovala visoki jubilej. Obiskali so jo podžupanja Mestne občine Novo
mesto Martina Vrhovnik ter predstavniki krajevne skupnosti in Rdečega
križa. (Majda Luzar)

V Prešernov spom in
U spešno z a k lju č ili večm esečni p ro je k t
STOPIČE - Učenci OŠ Stopiče
so m inuli petek ob slovenskem
kulturnem prazniku predstavili
projektno delo pod naslovom “ O
Vrba, srečna draga vas domača” .
Projekt je nastajal pod vodstvom
učiteljice Rozalije Čampelj, gonil
ne sile projektnega dela na tam
kajšnji soli, ki se je tega izziva lo
tila v zadnjem letu svojega pouče
vanja, pripravili pa so ga v spomin
na dva jubileja pesnika Franceta
Prešerna - 200-letnico rojstva in
150-Ietnico smrti.
Učenci so s pesmijo, glasbo, ris
bami, diapozitivi in recitacijami
Prešernovih poezij popeljali so

šolce skozi življenje slovenskega
pesniškega velikana, nastopili so
tudi s svojimi razmišljanji in poezi
jo, v okviru projekta pa so na šoli
izvedli tudi vprašalnik o kulturi
Slovencev. “ Učenci so v projekt
vstopali povsem svobodno, tako
daje nastopala cela šola. Sami so
naredili vse, učitelji pa smo jim pri
tem le pomagali in jih usmerjali.”
je ob uspešni izvedbi dejala Čampljevai iin dodala, da vsega tega ne
bi
si bilo Ibrez podpore vodstva šole,
učiteljev in predvsem njenih sode
lavk Marije Orel, Alenke Smolič
in Veronike Božič.
M. K.
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BORUT PAHOR V AVTOGALANTU - Na povabilo Območne organiza
cije ZLDS seje predsednik ZLDS Slovenije in poslanec državnega zbora
Borut Pahor v četrtek med svojim obiskom v Novem mestu ustavil tudi v
Avtogalantu, k i je eden največjih proizvajalcev izpušnih sistemov. V
sproščenem pogovoru sta se Borut Pahor in Jože Novak lotila problema
tike podjetništva in obrtništva, predvsem perečega problema homologacij,
k i pesti tudi ostale branže, ne le kovinskopredelovalno. (Foto: Majda Luzar)

SVEČANA PRISEGA - V vojašnici v Novem mestu so minuli petek po slabih
treh tednih, odkar so nadeli vojaško suknjo, svečano prisegli vojaki l. in
2. bataljona 22. brigade. Enaindvajseto generacijo vojakov iz novomeške
vojašnice in triindvajseto generacijo iz vojašnice Cerklje ter množico nji
hovih staršev in prijateljev sta na slovesnosti, katere so se udeležili tudi
župani okoliških občin, pozdravila poveljnik 22. brigade podpolkovnik An
ton Klobčaver in slavnostni govornik polkovnik Alan Geder, v kulturnem
programu pa so nastopile Irena Vrčkovnik in mažoretke iz Trebnjega. (Foto:
M. Kotnik)
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M ILO Š Č IR IČ . LOBIST

Lobiranje ni pitje kavice ali cvička
Miloš Čirič je eden ob Belokranj
cev, k i žive v Ljubljani, in, kot sam
pravi, je tudi po prepričanju Belo
kranjec. Je svetovalec predsednika
uprave Zavarovalnice Maribor, si
cer pa znan kot uspešen lobist, ki
ima eno najboljših ekip za lobiranje
v Sloveniji. Meni, da je v Sloveniji
prostora za tisoč lobistov, in trdi, da
bo p ri nas demokracija šele, ko
bomo im eli dovolj lobistov, ka jti
takrat bodo odločevalci odločali bo
lje, na višji ravni. Pravi, da o lobi
ranju premalo vemo, ne poznamo
obnašanja lju d i in ne znamo vz
postaviti a li ohraniti stikov s po
membnimi ljudmi. Ker tudi sami
menimo tako, smo mu zastavili
hekaj vprašanj.
• Kako človek postane lobist?
Je za to kakšna šola, greš tam in
dobiš na koncu papir?

Jaz nc poznam šole za lobira
nje, tudi slišal nisem, da bi obsta
jala. Lobiranje je zelo staro, med
tem ko teorija o njem šele nasta
ja. L o b ira li so najprej p o litik i,
drugi zelo primeren poklic zanj pa
je novinar; to so ljudje, ki imajo
dosti stikov z drugimi.
* Se pravi, da je človek lobist,
torej ima take sposobnosti, ali pa
to ni?

Miloš Čirič: Demokracija bo, ko bo
dovolj lobistov.
Imeti mora analitične sposob
nosti. Lahko bi rekli, da gre za
soobstoj treh vrst ljudi: tistih, ki
odkrivajo probleme, tistih, ki jih
znajo rešiti, in tistih, ki znajo lju
di s tovrstnimi sposobnostmi po
vezati. To zelo težko opravi en
sam človek. Jaz praktično nikoli
ne delam sam, ampak vodim pro
cese lobiranja in dosegam rezul
tate s pomočjo ljudi, ki so najbolj
primerni za posamezno delo in še
posebej za delo s posameznim odločevalcem. Če je namreč lobira
nje poskus vplivanja na ravnanje
drugih, se je treba vprašati, kako
lahko na posameznika vplivamo,
kakšen interes ima, da nas sploh
posluša, in zakaj bi nam pomagal
rešiti problem.
• Torej je treba poznati, kako se
ljudje obnašajo in kako se odzove
jo...

Tako je. Najprej moraš vedeti,
kaj je njihov interes, poleg tega pa
moraš biti kredibilen v očeh odločevalca. Poudariti moram, da je
kre d ib iln o st in argum entacija
stvar pogleda, stvar posameznika.
Druga stvar je, da radikalno raz
lično sprejemamo ljudi glede na
odgovor na vprašanje: A li je na
moji strani? Če sumimo, da nam
človek ni naklonjen, ga ne bomo
sprejeli. Mnogi ljudje mislijo, da
lahko vse sami razrešijo, a ni tako.
Če vzamemo Miloša Kovačiča, ko
smo ravno tu: on je prav gotovo
eden najbolj vplivnih in sposobnih
ljudi v Sloveniji. A če bi deloval
sam, če ne bi za njim stala ekipa,
Krka nc bi bila to, kar je.
* Koliko se pri nas podjetja
zavedajo pomena lobiranja?

Vse bolj in bolj, posebej “ ta
dobri” . Če vzamemo samo primer
mojega lobiranja v kranjski Savi.
Janez Bohorič sodi v sam vrh me
nedžerjev in ravno on ni nikoli za
vrnil nobenega predloga, temveč
najprej vprašal, zakaj mislim, daje
to dobro. Tako bi se morali vpra
ševati vsi menedžerji. Recimo,
pride delavec k šefu in mu pove
neki predlog, ta pa ga zavrne sa
mo zato, ker je delavec. Katastro
fa, to je katastrofa! In za Dolenj
sko ali pa tudi Belo krajino je to
pravilo! Zakaj so Belokranjci, po
definiciji, uspešnejši, če grejo čez
Gorjance? Isto velja tudi za Do
lenjce. Dolenjec gre v Ljubljano,
pa je uspešen. Kaj je zdaj to, za
vraga, zakaj mora o d iti, da se
dokaže? Razlog je v tem, da doma
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ljudem, ki imajo ideje, ne dovoli
jo teh idej uresničevati. Če bi jaz
ostal v Beli krajini, ne vem, kaj bi
se dogajalo.
* In kaj je razlog za to?
Ja, čisto preprosto, ljudje se
navadijo nekega načina življenja
in ga ne želijo spreminjati. Ko se
pojavi kdo, ki bi želel kaj spreme
niti, najprej rečejo: “ Veš kaj, mi že
30 let delamo tako, zakaj bi spre
minjali?” Naslednji prijem je demonizacija: “ Ne poslušajte tega
Čiriča, saj vemo, kakšen je: včasih
je šipe razbijal, nagajal učiteljem
ali počel kaj drugega.” (Pa šip ni
sem razbijal, ha, ha, ampak vse
eno lahko pričakujete takšne ne
smisle.) Tfetja ovira nastane, ko
lju d je ustvarijo neko ko a licijo
samo zato, da se ne bi karkoli
spremenilo. V drugem okolje, re
cimo v Ljubljani, drugače gledajo
nate in te predhodne ovire od
padejo. Večji je kraj, bolj je odprt
in povezan s svetom, lažje je kaj
spremeniti!
* 'Uidi za podjetja velja, da
lažje sledijo spremembam, če
delajo tudi v tujini, izvažajo.
Tako je. Čim greš malo izven
svojega okolja, lažje spreminjaš.
* Zadnjič ste rekli, da so Belo
kranjci kljub vsemu uspešni v
lobiranju. Velja to za Belokranjce
v Ljubljani ali tudi te, ki so ostali
doma?
Ne, tudi tukaj. Naši belokranj
ski župani so zlobirali za vodovod,
zato jim je treba izreči vse p ri
znanje. T isti, ki živimo drugje,
zunanji, smo še toliko bolj uspeš
ni, žal pa se domačini izogibajo
stika z nami, na primer: mene še
niso nikoli najeli Belokranjci.
* Pa je to splošna značilnost?
Mislim, da gre za dokazovanje
samega sebe. Podobno imamo
celo vrsto norih sporov, na primer
med M etliko in Črnomljem, če
prav smo vsi tako majhni.
* Kadar se tu na Dolepjskem,
v Beli krajini ali pa v Posavju
začne kak pomemben sestanek,
vedno poudarjajo, da tu ne znamo
lobirati.
Ja, tu imajo prav.
* Ali pri tem za drugimi ob
močji kaj zaostajamo?
Ne gre za to, ali zaostajajo ali
ne, ampak, zakaj nič ne spremeni
jo. Zame je vprašanje, kaj naredi
ti, da bo drugače.
* Toda kaže, da želja po spre
membi je.
Je, ampak kaj so pa naredili, da
bo drugače? Razlika med uspešni
mi in neuspešnimi je v aktivnosti,
ne v znanju. Vprašajte župana iz
katerekoli občine, če ve, kateri so
vplivni ljudje iz njegove okolice, ki
živijo v Ljubljani! To bi bila zelo
zanimiva anketa za Dolenjski list.
* Morda se zavedajo, da bi bilo
nekaj treba narediti, toda, ali
vedo, v katero smer je treba iti?
Če nekaj hočem vedeti in se
zavedam, da to potrebujem, tudi
poiščem. Vedeti je treba, da na
rezultat vplivajo tri stvari: količina
dela, kakovost in smer delovanja.
Po moje vsi tukaj dosti delajo,
morda celo dobro delajo, samo
smeri nim ajo prave^ Če pa se
hočejo učiti, naj se od Židov! Ti so
med najvplivnejšimi na svetu, toda
za razliko od nas oni delujejo
navzven zelo enotno, premišljeno
in vedo, kje je kak njihov človek.
* Poznate veliko primerov us
pešnih, v bistvu neprofesionalnih
lobiranj?
O, poznam jih. Skoraj vse stva
ri, ki so se zgodile, so plod lobira
nja, bolj ali manj premišljenega.
Čim pridemo do pojma odloča
nja, pridemo do interesov, ti pa se
nikoli ne uveljavljajo sami po sebi.
* Se pravi, če jaz ne lobiram, ti
zagotovo to počneš, kot ste rekli
zadnjič. Če jaz ne bom uveljavil
svojega interesa, bo nekdo drug
svojega...
Zavedati se je treba, da sredstev
in tudi virov, znanja, ljudi ali teh
nologije nikoli ne bo dovolj za vse.
Vedeti je treba, kaj hočeš, in na
tem delati. Tu pa spet prideš na
lobiranje, ker je potrebno doka
zati, zakaj na primer je bolj smi
selno delati vodovod v Beli kraji
ni kot pa nekje drugje.
* Ali se od lo b ira la pri nas da
živeti?
Brez težav bi lahko samo od
tega živel jaz pa še marsikdo drug,

vendar ne delam več kot tri do
štiri projekte na leto, pa še ti so na
nek način povezani z Zavarovalni
co Maribor. Mislim, da ne preti
ravam, če rečem, da bi lahko v
Sloveniji tisoč ljudi živelo od tega.
* Kljub temu pa je lo b ira le pri
nas še v povojih, ali se mogoče
motim?

Ne, se strinjam, zato ker je do
brih, takih, ki profesionalno dela
jo, zelo malo, dosti pa je takih, ki
pravijo, da so lobisti. Povedal sem
že, da lobiranje nikakor ni pitje
kavice, ampak zelo sistematično
načrtovana, ciljno usmerjena de
javnost.
• Večina nas ima izkrivljene
predstave o tem, kaj je lobiraivje.
Predstavljamo si, da gre za neke
vrste spletkarjeve. Ste vi potem
spletkar?

Ha, ha! Tako vprašanje zelo jas
no pokaže prevladujočo sliko, če
bi to res veljalo, potem sploh ne
bi bilo možno tega speljati v Slo
v e n iji. Tu se med sabo preveč
poznamo.
• Torej bi vas prehitro spre
gledali...

Ja, tu je problem kredibilnosti.
Lobisti še posebej skrbimo zanjo.
Lobiranje ni to, da pridem k pri
jatelju in mu rečem, naj naredi
nekaj samo zato, ker sva prijate
lja. Najprej moram biti sam pre
pričan, da imam prav, nato pa mo
ram druge o tem prepričati. Če
želim uspeti na različnih področ
jih , moram vključevati različne
politične opcije.
* Ozka politična usmerjenost v
tem poslu nima prihodnosti?

Lobisti, ki so izšli iz politike, so
zelo spremenili pogled na svet. Ne
smemo pa pozabiti, da resnice ni.
Resnica je odvisna od stola, na
katerem sedimo: ali vidiš šestko
ali devetko, je odvisno od tega, na
kateri strani mize se nahajaš. A li
pa: kaj je plača za delavca in kaj
za menedžerja? Zato je usklaje
vanje še to lik o pomembnejše.
Drznil bi si celo reči, da bo v Slo
veniji demokracija takrat, ko bo
dovolj lobistov.

je tako, potem bo odločevalec, če
sprejme naše predloge, tudi sam
pridobil.
* Kako premožen moraš biti,
da si lahko najameš lobista?

Delikatno vprašanje. Cena do
brega lobista je cena vrhunskega
svetovalca, za te pa obstajajo ceni
ki. Je pa lahko zelo različno - lo
biral sem že tudi zastonj, seveda
pa si tega ne moreš privoščiti pre
več pogosto. Sam naročnikom po
vem, koliko delo stane. Cena je
odvisna od udeležencev, od tega,
na koga bo treba vplivati, in od
razkoraka med stanjem in ciljem
ter od pomembnosti rezultata.
Ceno vedo vnaprej, dogovorim pa
se, da mi v primeru, če uspem,
sami določijo še nagrado. Ta je
potem izraz njihovega zadovoljst
va. Lahko povem, da sem vedno
prijetno presenečen.
* Je majhnost Slovenije za lo 
biranje prednost ali slabost?

Slabost. Slabost in prednost.
Slabost, ker se interesi silovito
soočajo in so obarvani močno
politično. Prednost je v tem, da te
majhnost sili k transparentnosti in
cfa mora im eti tisto, kar delaš,
mnogo večjo težo. Tisti, ki so izgu
b ili kredibilnost, jo bodo težko
dobili nazaj.
* Rekli ste, da se lobist vedno
predstavi in pove, kaj in za koga
dela. Ali res vedno poveste?

Vedno. To je prednost tistih, ki
to počno, ker so mnogo bolj kre
dibilni. Prej smo govorili o majh
nosti. če se ne bi predstavil in po
vedal, kaj delamo, bi se odločeva
lec, ko bi izvedel, počutil ogolju
fanega. D obri lobisti celo pred
stavijo slabosti predlogov, ker je
to bolje, kot če zanje odločevalec
izve drugje. Poveš dobre in slabe
strani in pojasniš, zakaj dobre
strani odtehtajo slabe. Pa še ne
kaj: čisto vsak je že kdaj lobiral.
Otroci so izvrstni lobisti in so do
bri toliko časa, dokler jih mi ne
uničimo. So tudi vrhunski znan
stveniki, raziskovalci, prodajalci,
lobisti... Vse dokler jih ne uniči-

• In kdaj bo to?

Ne vem, lahko pa razložim, za
kaj je tako. Lobisti pomagajo odločevalcem p ri odločanju, jim
predočijo argumente in ko se po
javita lobista, ki zastopata različne
strani, je mogoče bolje odločati.
* Če vas naročnik prepriča in
prevzamete lobiranje, si zastavite
cilje. Ali greste potem tudi preko
trupel? So kakšne meje?

Obstajajo etične norme, ki se
jih držimo. Ne poznam lobista, ki
bi uničeval ljudi.
* Znanje o rav nanju z ljudmi je
pri nas bolj šibka točka...

Naši ljudje so tehnično zelo us
posobljeni, vendar je za dobro
odločitev potrebno poznati spre
jem ljivost, čustva. Ne zavedajo
se, da je treba najprej opraviti z
njim i in se šele potem lo titi prob
lema. Če bi to vedeli, bi lahko
dosegali bistveno boljše rezul
tate. Saj trenerji vsi vse vedo o
tehniki igre, razlika med njimi je
le v tem, kako znajo voditi, delati
z ljudmi.
• Če delate kot menedžer, imate
torej neko svojo ekipo?

Seveda. Lahko trdim, da imam
eno najboljših ekip v Sloveniji, saj
uporabljam znanje vrhunskih
strokovnjakov na posameznih
področjih. Ko delamo, naredimo
načrt, a to ni železniški vozni red,
saj je treba spremljati, ali aktiv
nosti tečejo po predvidevanjih, in
načrt prilagajati.
* Ali lahko nekdo, morda neko
podjetje, samo lobira?

Seveda lahko. Če si majhen, si
težko privoščiš najem lobista, zato
je to liko pomembnejše, da vna
prej predvidiš, kaj se bo v prihod
nosti dogajalo, da ugotoviš, kateri
so tisti ljudje, ki jih boš na svoji
poti potreboval. Pri tem seje tre
ba vprašati, kaj lahko narediš za
nje, da bodo oni morda nekoč kaj
storili zate.
• Če prevzamete le delo, za
katero ste prepričani, daje korist
no, to pomeni, da se vam osebno
zdi tako?

Točno povedano, ker človek ne
more pobegniti od svojih pogle
dov. Zdaj je samo še vprašanje, ali
pravilno ocenim, daje to tisto, kar
bo javnost sprejela za koristno. Če
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Vonj po pomladi
Še dobro se nismo navadili
na zimske radosti, kaj šele, da
bi se jih že naveličali, že naš
sprehod skozi mestno jedro prazne izložbe zaradi vsesploš
nih posezonskih razprodaj - ali
kar v naravo nehote spominja
na prihajajočo pomlad. Ta je
praktično že pred vrati.
Na pomlad so se predčasno
začeli pripravljati tudi modni
strokovnjaki, od malih do ve
likih imen iz sveta mode. Vsi z
edinim in skupnim ciljem: po
skrbeti za svež in celosten videz
zainteresiranih r prihajajoči
sezoni pomlad-poletje 2000.
In kaj nam to prinaša? V
novi modi je opaziti veliko vče
rajšnjega in predvčerajšnjega,
seveda pa tudi veliko novega
ali vsaj na novo predelanega.
Linije: razkrivajo veliko kože,
predvsem ramena, hrbet in
životec. Hlače - še vedno lah
ko razkazujete popek - in oble
ke so krojene ob telesu, krila
pa se za razliko od zimskih širi
jo navzven, volumen poudarja
jo podkrila. Dolžine: krila in
obleke segajo od kolena navz
dol do tal, dolge hlače se kraj
šajo - do znamenitih vročih
hlačk, k i spominjajo na šest
deseta. Vzorec: najbolj opazna
novost so črte in pike - majhne
in velike, ozke in široke - na
oblekah, krilih, bluzah ali celo
hlačah. Sledijo cvetlični vzor
ci, prisotne so tudi bleščice.
Materiali: čipke, mreže, sateni,
tafti, šifoni,... Barve: nekateri
modni strokovnjaki postavlja
jo na prestol sončno rumeno barvo vitalnosti in energije, da
nastopi kot celota a li le kot
modni poudarek. Sledi j i moč
na rožnata, oranžna, vijoliča
sta, modra, modro zelena, ze
lena - torej barve tropskega
cvetja - še vedno sta prisotni
bela in črna ter zlata in srebr
na.
JERCA LEGAN

Po prepričanju Belokranjec.
mo, ko nas vprašajo: “ Mami (oči),
zakaj je trava zelena?” Pa rečemo:
“ Trava je zelena, zato ker je zele
na, zdaj pa šuti, mulac!” Rad bi
vam pokazal svoje otroke, kakšni
so, ha, ha...
• So lobisti, ali ste jih že zatrli?

A li obstaja za učitelja večji us
peh, kot če vidi, da so učenci boljši
od njega?
• Odvisno od učitelja. Slišala
sem, da ste Belokranjec po pre
pričanju, kaj to pomeni poleg
tega, da izhajate iz Črnomlja?

A li poznate boljše ljudi, kot so
Belokranjci?
• Ne, ne, ja z ne nastopam z
odgovori. Vi ste vprašani!

(Smeh.) B elokranjci so zelo
odprti, in če te sprejmejo, te zelo
podpirajo. Pa še to, Belokranjci
zelo veliko časa potrebujemo, da
nekoga razglasimo za nasprotni
ka. Še nekaj moram nujno pove
dati, prosim, zapišite čisto na kon
cu. Ženske bodo v prihodnosti
gotovo uspešnejše kot moški. Res
je, da delajo in vodijo na drugačen
način kot moški in so praviloma
uspešnejše na dolgi rok, medtem
ko so moški bolj za hitre akcije,
vendar prihodnost pripada žen
skam. Prej ko se bomo tega zave
dali, prej bomo uspešen narod.
Pogovarjala sem se:
BREDA DUŠIC G O R N IK

Ali nimamo Amerike doma?
Kako je mag. Janez Kure kot predstavnik četrte generacije
doživel Ameriko - Praded čez lužo z jadrnico, on z letalom
Tudi jaz sem šel v Ameriko. In
se vrnil. Društvo računovodij, fi
nančnikov in revizorjev Novo me
sto se je znova odpravilo na stro
kovno ekskurzijo. Trideset kole
gov in kolegic iz Dolenjske in Bele
krajine; znana, dobra dolgoletna
družba. Cilj: Amerika, New York
in Washington.
Moja zgodba se začne že veliko
prej. Moj praded Matijas je šel v
Ameriko leta 1850 z jadrnico med
prvimi Belokranjci. Takrat je bil
star enaindvajset let, leta 1873 je
postal ameriški državljan, a se je
vrnil domov, pri petdesetih kupil
grunt in se oženil. Moj stari oče
Janko se je, 18 let star, moral čez
noč odločiti za Ameriko. Družba
Svibničanov se je poslavljala od
doma, veseljačila, se šla vozit z lad
jo, pri čemer se jih je nekaj po
nesreči utopilo v Dobličici. Karta
za A m e riko je bila plačana in
priložnost je bilo treba izkoristiti.
Po nekaj letih se je zelo rad vrnil
domov, koga je oče prosil, naj pre
vzame'kmetijo, ker brat Matija ni
bil za kmeta. M oj oče je sredi
zmede v drugi svetovni vojni ome
njal pot v Ameriko. Mama mu je
že celo pripravila kovček. Potem
sva ga sestra in jaz zadržala z
otroškimi milimi očmi. Leta 1945
se je z družino vrnil na Svibnik.
Vedno sem si želel videti Ame
riko, da pa bi tam živel, ni bilo
m isliti, saj sem brez domotožja
komaj par dni zdoma. Toliko sem
slišal o tej Ameriki, poslušal Glas
A m e rike in bra l kn jig e. Tako
enostavno je b ilo : Č rn o m e lj,
Brnik, Zuerich, New York. (Vse
skupaj s pripravami in z darili vred
me je stalo slabih 300 tisoč tolar
jev.) Tri dni smo si ogledovali
Manhattan in videli vse bogastvo,
imenitnost in silno energijo tega
okolja. V vrsti za ogled borze smo
spoznali Američana, ki nam je
zagotovil, da ga bo delo ugonobi
lo in mu uničilo družino.
Videli smo palačo OZN, Cen
tralni park, neznosno veliko veli

kanskih n e b o tičn iko v, b ili na
Broadwayju, si ogledali Mačke in
kip svobode. Vodič nam je navdu
šeno razlagal, da bi želeli čez dve
le ti im eti na M anhattanu dve
peščeni kopališči. Nisem mu ho
tel povedati, da se grem jaz lahko
kopat vsaj na deset kopališč na
Kolpo. Ne bi me razumel, najbrž
bi se mu zdelo, da prihajam z
drugega planeta.
Obiskali smo Ljubljansko ban
ko Nevv York sredi Manhattana,
predstavništvo Krke in v cerkvi, ki
so jo Slovenci ku p ili leta 1916,
patra Martina Krizologa, nekda
njega novomeškega gimnazijca. V
New Yorku, v lepem o kolju na
Long Islandu, sem obiskal Mileta
in Miriam Pezdirc, ki sta morala
po drugi vojni oditi iz Slovenije. V
starem kraju sta bila že nekajkrat
potem in razočarana sta, ker nista
dobila nazaj državljanstva. Prine
sel sem jim a slivovke in Suhorepčevega ledenega vina, saj je Mile,
očetov bratranec, pisal o ledenem
vinu v ameriških časopisih.
En dan smo obiskali in si ogle
dali še Washington. Že četrti zaj
trk je bil enak: zajemalka pražena
krom pirja, posipanega z rdečo
papriko, dve jajci, za mezinček
dolga in debela klobasica, štirje
trikotni toasti, sok in neka čudna
kava. Kolcalo se nam je po evrop
skih hotelskih zajtrkih. Po ogledu
letalskega muzeja smo šli v pripo
ročeno restavracijo in b ili spet
razočarani nad samo štirimi glav
nimi toplimi jedmi, samo belim in
črnim vinom, nekaj sendvički in za
pol manjšimi picami od naših. Iz
vljudnosti nismo razlagali, kako
izgleda pri nas samopostrežna
rastavracija. Amerika je res Ame
rika, a najbrž kljub bogastvu ne
more ponuditi take hrane in pija
če kot Evropa ali Slovenija.
“ Še bomo šli v A m e riko, na
obisk ali poslovno, otroci bodo šli
morda tja študirat, vendar imamo
Ameriko doma,” smo zaključili ob
slovesu.
mag. JANEZ KURE
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TELEVIZIJSKI SPORED
Televizija si pridržuje pravico do
morebitnih sprememb sporedov!

ČETRTEK, 10.11.

film -17.30 PoSloveniji -18.05 Skrita področja
znanosti -19.00 Svetoalnica -19.30 Videoring 20.05 Bramwell, nan., 2/10 - 21.00 Grace na
udaru, nan. - 21.25 Sama, film - 22.50 Umori,
nan., 13/22- 23.40 Umor 1. stopnje, nad., 14/18
- 0.25 Noč z Dickom, nan.
KANAL A

SLOVENIJA 1

8.10 - 0.05 Teletekst
9.00 Tedenski izbor
Mostovi
9.30 Otroška oddaja
10.35 Zgodbe iz školjke
11.05 Vodnik v svet narave, dok. oddaja
11.55 Vino moje dežele
12.25 Spoznavanje narave in družbe
13.00 Poročila
14.10 Tedenski izbor
Zeleno izgnanstvo
15.00 Zoom
16.30 Slovenski utrinki
17.00 Enajsta šola
17.35 Slike iz Sečuana
18.00 Obzornik
18.10 Delo v teku, serija, 6/7
18.40 Evropa in ljudje
19.10 Risanka
19.30 Dnevnik, vreme, šport
20.05 Tednik
21.05 Turistična oddaja
21.25 Osmi dan
22.10 Odmevi, kultura, šport
23.00 Podoba podobe
23.30 Slovenci v Avstraliji
SLOVENIJA 2

8.00 Vremenska panorama -10.35 Nič svetega,
nan. -11.15 Šport -14.00 Euronews -14.50 Svet
poroča -15.50 Igra brez pravil, film -17.30 Po
Sloveniji - 18.05 Dr. Ouinnova, nan. - 17.55
Smuk (ž) -18.55 Hokej -19.00Simpsonovi,nan.
-19.30 Videoring - 20.05 Razvedrilna oddaja Imago Sloveniae - 21.40 Posebenpogled, film 23.25 Festival
kanal a

8.30 Maria Isabel, nad. - 9.30 Vse za ljubezen,
pon. -10.30 Uboga Maria, pon. -11.00 Oprah
show-12.00Adrenalina-13.30MacGyver, pon.
-14.30 Družinske vezi, nan. -15.00 Ne mi težit,
nan. -15.30 Resnični svet, nan. -15.55 Oprah
show -16.45 Maria Isabel, nad. -17.15 Uboga
Maria, nad. -17.40Vsezaljubezen, nad. -18.30
Simpatije, nan. -19.30 Princ z Bel Aira, nan. 20.00 Providence, film - 20.50 Otroci iz epru
vete, film - 22.30 French in Saunders, nan. 23.10 MacGyver, film - 0.10 Dannyjeve zvezde
VAŠ KANAL

13.40 Videostrani - 17.00 Risanka - 18.15 Iz
združenja -19.00 Novice -19.15 Tčdenski kul
turni pregled - 19.30 24 ur - 20.00 Kontaktna
oddaja - 20.40 Nas poznate? - 21.00 Novice 21.15 Tedenski kulturni pregled - 21.25 Oder
občutkov
HTV 1

7.25 Tv spored - 8.00 Dobro jutro, Hrvaška 10.00 Poročila -10.05 Izobraževalni program 12.00 Poročila -12.35 Umazane laži (serija) 13.20Trenutek za... -13.55 Puščavski princ (ser
ija) -14.55MadamezMayflowerja(film) -16.30
Alpe-Donava-Jadran -17.00 Hrvaška danes 18.20 Kolo sreče -19.30 Dnevnik, vreme, šport
- 20.10Odprto - 21.20 Kviz - 21.55 Dok. oddaja
- 22.45Pol urezakulturo - 23.20Poročila- 23.40
Zbogom, ljubezen moja (film) -1.25 Poročila 1.30 Poslednja kino predstava (film)
HTV 2

9.30 Kraljestvo divjine - 9.55 Hrvaška kulturna
m naravna dediščina -10.25 Poslednji zlati
medved(film) -12.00 Ponovitve-15.55 Poročila
za gluhe in naglušne -16.00 Znanstveni album
-17.30Hugo, tvigrica-17.55Dečekodkrivasvet
■18.20 Hrvaška v ogledalu -19.05 Županijska
panorama - 19.30Dnevnik, vreme, šport - 20.10
Kviz - 20.30 Seinfeld (serija) - 21.00 Urgenca
(serija) - 21.50 Opazovalnica - 22.25 Cesarjeva
nova oblačila (film) - 23.55 Dok. serija - 0.55
Umazane laži (serija) -1.40 Serija - 2.25 Por
treti - 3.25 Sladko življenje (film)

PETEK, 11.11.
SLOVENIJA 1

8.40 - 1.00 'teletekst
9.30 "tedenski izbor
Oddaja za otroke
10.45 Delo v teku, serija, 5/6
11.15 Evropa in ljudje
11.25 Slovenski magazin
13.00 Poročila
13.15 Vremenska panorama
13.40 Tedenski izbor
Podoba podobe
14.10 Slovenci v Avstaliji
15.10 Po domače
16.30 Mostovi
17.00 Potujoči škrat
17.35 Miškolin
18.00 Obzornik
18.10 Humanistika
18.40 Dosežki
19.10 Risanka
19.30 Dnevnik, vreme, šport
20.00 Zrcalo tedna
20.15 Petka
21.35 TV Poper
22.10 Odmevi, šport
23.00 Polnočni klub

8.30 Maria Isabel, pon. - 9.30 Vse za ljubezen,
pon, -10.30 Uboga Maria, pon. -11.00 Oprah
show-12.00 Atlantis -13.30 MacGyver, pon. 14.30.Družinske vezi, nan. -15.00 Ne mi težit,
nan. -15.30 Resnični svet, nan. -15.55 Oprah
shovv-16.45 Maria Isabel, nand. -17.15 Uboga
Maria, nad. -17.40 Vsezaljubezen, nad. -18.30
Simpatije, nan. -19.30 Princ z Bel Aira, nan. 20.00 Mladoporočenci; 20.30 Zmenkarije 21.00Simpatije, film - 22.00 V iskanju Bobbyja
Fischerja, film - 0.10 MacGyver, nan.
VAŠ KANAL

13.40Videostrani -17.00 Videotop -17.50 Kul
turni pregled -18.20 Kmetijski nasveti -19.00
Novice - 19.30 24 ur - 20.00 Videoboom 40 21.00Novice - 21.15 Motosport - 21.45Ajd dijo
HTV J

8.00Dobrojutro -10.05 Izobraževalni program
-12.00 Poročila - 12.35 Umazane laži (nad.) 13.20 TTenutek za... -13.55 Serija -14.45 Pre
povedanenoči (film) -16.30Dok. oddaja-17.00
Hrvaška danes -17.45 Moj dom -18.20 Kolo
sreče -18.55 Risanka -19.30 Dnevnik, vreme,
šport - 20.10 Po lepi naši - 21.25 Senca suma
(film) - 23.10 Poročila - 23.30 Iz temeljev HTV;
Dok. oddaja; Moj dom, Zabvni program
HTV 2

10.30Poslednji medved (film) -12.05 Ponovitve
-14.55 Lassie (serija) -15.55 Poročila za gluhe
in naglušne-16.00 Dok. oddaja-16.55televizija
o televiziji -17.25 Hugo -17.50 Zdravnik v hiši 19.05 Županijska panorama -19.30 Dnevnik 20.10 Kviz - 20.30Od Zemlje do Lune (serija) 21.25Magic (serija) - 21.55Opazovalnica-22.25
Hladnavojna-23.25Knjigasnemanja-0.25Pravi
čas-1.55 Vodič dobrega seksa

SOBOTA, 12.11.
SLOVENIJA 1

7.05 - 1.45 Teletekst
8.00 tedenski izbor
Zgodbe iz školjke
8.30 Radovedni Thček
8.50 Enajsta šola
9.25 Male sive celice
10.20 Kekčeve ukane, film
11.35 Lassie, nan.
12.00tednik
13.00 Poročila
13.15 Turistična oddaja
13.35 TV Poper
14.00 Petka
15.20 Mesec za pemislek, film
17.00 Mozartova druščina, 5/26
17.25 Čari začimb
18.00 Obzornik
18.10 Na vrtu
18.35 Ozare
18.40 Spet na poti sSimonom Dringom, seri
ja, 1/8
19.10 Risanka
19.30 Dnevnik, vreme, šport
19.55 Utrip
20.15 Razvedrilna oddaja
21.50 Vino moje dežele
22.25 Poročila, šport
23.05 Nenavadna druščina, nan., 6/13
23.30 Hrošči, nan., 2/20
0.20 Dvojna igra, film
SLOVENIJA 2

8.00 Vremenska panorama - 9.30 Videoring 10.05 Nevarni zaliv -10.20 Smučarski poleti 10.55 Svetnik, nan. -11.20 Smuk (m) -11.40
Jasno in glasno-12.30 Smučarski poleti -12.35
V telovadnici -13.00 Šport -13.30 Umetnost
no drsanje -17.20 Košarka -17.50 Supervele
slalom -18.55 Hokej -19.30 Videoring - 20.05
Beg v svobodo, film - 21.55 Nič svtega, nan. 22.45 Svetnik, nan. - 23.35 Sobotna noč -1.25
Obtoženi, ang. nan., 8/8
KANAL A

8.00 Risanka - 9.30 Družinske zadeve, nan. 10.00Nora hiša, nan. -10.30 Dušni pastir, nan.
-11.00 Dvojčka Edison, nan. -11.30 Wcbster,
nan. -12.00 Zmenkarije -12.30 Mladoporo
čenci, pon. -13.00 Kung Fu, nan. -14.00Oprav
ljivec, film -15.45 Adrenalina -16.40 Živali v
stiski, nan. -17.10 Boj zapreživetje, film-18.10
Divji svet, nan. -19.00 Veličastnih sedem, nan.
- 20.00 Vizija umora, film - 21.40 Ukradeni
dnevnik, film - 23.30 Striptizete - 0.10Atlantis
VAŠ KANAL

13.40 Videostrani -17.00 Glasbena oddaja 17.55 Kako biti zdrav in zmagovati -18.20
Motosport -19.00 Novice - 19.30 24 ur - 20.00
Iz združenja - 21.00 Novice - 22.15 Videotop
HTV 1

7.15Tv spored - 7.30 Poročila - 8.05 Film- 9.50
Tbvarna sanj -11.15 Batman -12.00 Poročila 12.35 Hruške in jabolke -13.10 Kmetijski nas
veti -14.55 Film -16.50 Beverly Hills (serija) 18.10Melrose Plače (serija) -18.55 Risanaser
ija -19.30 Dnevnik, vreme, šport - 20.10Opera
Box - 21.05 Film po izbiri gosta - 0.00 Zabavna
oddaja -1.10 Poročila; Iz temeljev HTV; Senca
suma (film); Zabavni program

SLOVENIJA 2

HTV 2

8.00Vremenska panorama -10.00Dr. Ouinno
va, nan. -10.50 Razvedrilna oddaja -11.50 Žen
ska na oknu, film -12.35 Videoring -14.10
Euroncvvs -15.55 Ah, te lepe razuzdanke, fr.

8.05Film- 9.50Iz temeljev HTV -12.45Nedelj
ska premiera -14.05 Zvezdne steze (serija) 15.35 Hladna vojna (serija) -16.30 Črno-bclo v
barvi -19.30 Dnevnik, vreme, šport - 20.10 Ni-
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kita - 20.55Frasier - 21.20Vhtikan v20. stoletju
- 22.20Opazovalnica - 22.50Pravicazavse(se
rija) - 23.35 Svet zabave - 0.05 Logarjeva hiša
(serija); 1.45 Beverly Hills; 2.30 Melrose Plače
(serija); 3.15 Vatikan v 20. stol.; 4,10 Film

22.10 Odmevi, kultura, šport
23.05 Gospodarska panorama

VAŠ KANAL

SLOVENIJA 2

8.00 Vremenska panorama - 9.25 Bramvvell,
nan., 2/10 -10.15 Sobotna noč - 12.15 Skrita
področja znanosti -13.15 Berlinski zračni most,
dok. oddaja -14.00Trend -14.30 Policija -15.00
Košarka-16.30 Veliki skladatelji -17.30 PoSlo
veniji -18.05 Snežna reka, nan. -19.00 Lingo 19.3(1Videoring - 20.05Štafeta mladosti - 21.00
StudioCity-23.00Brane Rončel izzaodra-0.25
Ah, te lepe razuzdanke, fr. film
KANAL A

NEDELJA, 15.11.
SLOVENIJA 1

7.05 - 0.35 teletekst
8.00 Živžav
Risanke
9.20 Dobri duh iz Avstralije, nad.
9.50 Ozare
9.55 Nedeljska maša
11.00 Neverjetna potovanja, serija, 3/6
11.30 Obzorje duha
12.00 Ljudje in zemlja
13.00 Poročila
13.35 4x4
14.05 Čari začimb
14.35 Razvedrilna oddaja
15.35 Kabaret
16.05 Prvi in drugi
16.30 Po domače
18.00 Obzornik
18.10 Alpe-Donava-Jadran
18.40 Spoznavanje narave in družbe
19.10 Žrebanje lota
19.15 Risanka
19.30 Dnevnik, vreme, šport
20.00 Zoom
21.35 Intervju
22.30 Poročila, šport
22.50 Opera
SLOVENIJA 2

8.30Tretje oko, serija - 9.20Nikoli v dvoje brez
tebe, nad., - 9.45 Nevarni zaliv -10.35 Popolna
tujca, nan. -10.35 Smučarski poleti - 11.00
Zvezde Hollywooda -11.20 Superveleslalom
(m) -11.30 Svetovlnica -12.30 Smučarski po
leti -12.00 Policija -12.30 Euromusica -13.00
Šport; 14.25 Umetnostno drsanje; 16,55 Hokej
-19.30 Videoring - 20.05 Berlinski zračni most,
dok. oddaja - 21.00 Raymonda imajo vsi radi,
nan. - 21.30Trend-22.00Šport v nedeljo- 23.00
Vbjaški dopust za Marijo-Luizo, fr. film
KANAL A

8.00 Risanka - 9.30 Družinske zadeve, pon. 10.00Nora hiša, nan. -10.30 Dušni pastir, nan.
-11.00 Dvojčka Edison, nan. -11.30 Webster,
nan. -12.00 Skrita kamera -12.30 Fashion TV
nan. - 13.00 Kung Fu, nan. - 14.00 Večna
ljubezen, film-15.50Klik: Atlantis; Mizazapet;
Hughleyjevi -19.00 Nemogoče - 20.00 Vrnitev
v modro laguno, film - 21.50Stilski izziv - 22.30
Radosti, film
VAŠ KANAL

13.40Videostrani -17.00Koncert godbeLiboje
-18.00 Rezerviran čas-19.00 Novice - 19.3024
ur - 20.00 Kako biti zdrav in zmagovati - 20.30
Smo dobri gospodarji? - 20.45 Nas poznate? 21.00 Novice - 21.15 Od sobote do sobote 21.30 Kmetijski razgledi

PONEDELJEK, 14.11.
SLOVENIJA 1

8.10 - 0.55 Teletekst
9.00 Tedenski izbor
Risanke
9.50 Humanistika
10.20 Dosežki
10.40 Na vrtu
11.05 Spet na poti sSimonomDringom,
dok. serija, 1/8
11.30 Osmi dan
12.00 Utrip
12.15 Zrcalo tedna
12.30 Prvi in drugi
13.00 Poročila
13.15 Kekčeve ukane, film
14.50 4x4
15.20 Polnočni klub
16.30 Dober dan, Koroška
17.00 Radovedni Taček
17.20 Dobri duh iz Avstralije, nan., 2/13
18.00 Obzornik
18.10 Oddaja o invalidih
19.00 Risanka
19.10 Žrebanje 3x 3 plus 6
19.30 Dnevnik, vreme, šport
20.05 Klinika pod palmami, nan. 10/24
21.00 Dosje

NAGRADE NA OTOCEC,
V LJUBLJANO IN RIBNICO
Žreb je izmed reševalcev 4. nagradne
križanke izbral M arijo Florijančič z
Otočca, Antona Božiča iz Ljubljane in
Boga Abrahamsberga iz Ribnice. Florijančičevi je pripadla denarna nagrada,
Božič in Abrahamsbcrg pabosta zanagra
do prejela knjigo. Nagrajencem čestita
mo.
Rešite današnjo križanko in jo pošljite
najkasneje do 21. februarja na naslov: Do
lenjski list, Germova ulica 4, p.p. 212,
8001 Novo mesto, s pripisom “križanka

6” . Ovojnico brez poštne znamke lahko
oddate v nabiralnik pri vhodu v stavbo
uredništva v Novem mestu.

REŠITEV 4. KRIŽANKE
Pravilna rešitev 4. nagradne križanke
se brano, v vodoravnih vrsticah, glasi:
PORAST, OPANKI KAVIAR, VESEL
KO, BARIN, AL, MELOS, LAŠČE,
ATAR, POLA, KAJUTA, ALER ANATE
MA, OB1, KOy LEPOTEC, OLT OTOMANA.

8.30 Maria Isabel, nad. - 9.30 Vse za ljubezen,
pon. -10.15 Obujeni urok, film -12.00 Dannyjeve zvezde - 13.30 MacGyver, nan. - 14.30
Družinske vezi, nan. -15.00 Ne mi težit -15.30
Resnični svet, nan. -15.55 Oprah show-16.45
Maria Isabei, nad. -17.15 Uboga Maria, nad. 17.45Luz Maria, nad. - 18.30Stilski izziv- 19.00
Pa me ustreli, nan. -19.30 Princ z Bel Aira 20.00Dnevi grmenja, film - 21.50Zvezdnavra
ta, nad. - 22.50French in Saunders, nan. - 23.20
MacGyver, nan. - 0.30 Dannyjeve zvezde
VAŠ KANAL

13.40Videostrani -17.00 Koncert godbe Liboje
-18.25 Športni pregled -19.00 Novice -19.30
24 ur - 20.00 Pokličite župana - 20.45 Nas
poznate? - 21.00 Novice - 21.20 Brez šminke

TOREK, 15.11.
SLOVENIJA 1

8.10 - 0.55 teletekst
9.00 tedenski izbor
Mostovi
9.30 Radovedni Tiček
9.50 Dobri duh iz Avstralije
10.15 Oddaja o invalidih
11.05 Znameniti umetniki
12.05 Klinika pod palmami
13.00 Poročila
13.35 Turistični nageljni in neže za leto 1999
14.40 Dosje
15.30 Gospodarska panorama
16.30 Sledi
17.00 Sprehodi v naravo
17.15 Kako rada imamšolo, nan., 6/26
17.30 Moja žival in jaz, nan., 6/26
18.00 Obzornik
18.10 Besede
19.10 Risanka
19.30 Dnevnik, vreme, šport
20.05 Peta hiša na levi, nan., 9/10
20.35 Izbrana poglavja iz 20. stol.
21.00 Poslovni barometer
22.10 Odmevi, šport
23.00 Spomini na prvo ljubezen, drama, 1/2
SLOVENIJA 2

10.00tedenski izbor: Snežna reka, nan.; 10.45
Videoring; 11.20 Mesec za premislek, fr. film 12.55 Euronevvs -14.10 Risanka -14.35 Štafeta
mladosti -15.30Studio City -17.30 PoSloveniji
-18.05 Veter v hrbet, kan. nad., 18/26 -19.00
Ljubezen in zakon, am. nan. -19.30 Videoring
- 20.05 Sir Walter Scott, ang. oddaja - 21.00Na
lepi modri Donavi, film - 22.30 Svet poroča
KANAL A

8.30 Maria Isabel, nan. - 9.30 Luz Maria, pon. 10.15 Mali princ, film -12.00 Atlantis -13.30
MacGyver, pon. • 14.30 Družinske vezi, nan. 15.00 Ne mi težit, nan. -15.30 Resnični svet 15.55 Oprah shovv -16.45 Maria Isabel, nad 17.15UbogaMaria, nad. -17.40Luz Maria, nad.
-18.30 Fant zrevsvet, nan, - 19.00Pameustreli!
nan. -19.30 Princ z Bel Aira, nan. - 20.00Adre
nalina -21.00 Karate Kid 1, film-23.10 French
in Saunders, nan. - 23.50 MacGyver, nan.

13.40Videostrani -17.00 Risanka -18.00 Brez
šminke -18,25 Šport -18.30 Za uho in oko 19.00 Novice - 19.30 24 ur - 20.00 Johnny 100
pessos, film - 21.00 Novice - 21.15 Pokličite
župana, pon.

SREDA, 16.11.
SLOVENIJA 1

8.40-1.10 teletekst
9.30 Tedenski izbor
Risanke
10.05 Kako rada imam šolo, nan., 6/26
10.20 Moja žival in jaz, nan., 6/26
10.30 Risanka
10.55 Mozartova druščina
11.20 Besede
12.10 Peta hiša ne levi, nan., 9/10
12.35 Izbrana poglavja iz 20. stol.
13.00 Poročila
13.20 Med valovi
14.00 Tedenski izbor
Sledi
14.20 Obzorje duha
14.50 Ljudje in zemlja
15.40 Poslovni barometer
16.30 Mostovi
17.00 Pod klobukom
18.00 Obzornik
18.10 Vbdnik v svet narave, serija, 3/10
19.10 Risanka
19.30 Dnevnik, vreme, šport
20.05 Sedmi pečat
22.10 Odmevi, kultura, šport
23.05 Aliča, ev. kult. magazin
23.35 Simfoniki RTV Slovenija

KANAL A

8.30 Maria Isabel, pon. - 9.30 Luz Maria, nad. 10.15 Rdeča kapica, film -12.00 Dannyjeve
zvezde -13.30 MacGyver, pon. -14.30 Družin
ske vezi, nan. -15.00 Ne mi težit, nan. -15.30
Resnični svet, nan. -15.55 Oprah show-16.45
Maria Isabel, nad. -17.15 Uboga Maria, nad. 17.45 Luz Maria, nad. -18.30 Fant zre v svet 19.00Pameizstreli!, nan. -19.30PrinczBel Aira,
nan. - 20.00Filmpoizbiri gledalcev-22.00Roka
pravice, nan. - 22.50 French in Saunders, nan. 23.30 MacGyver, nan. - 0.30 Dannyjeve zvezde
VAŠ KANAL

13.40 Videostrani -17.00 Johnny, 100 pessos,
film -18.25 Smo dobri gospodarji? -19.00 No
vice - 19.30 24 ur - 20.00 Motosport - 20.30
Rezerviran čas - 20.45 Nas poznate? - 21.00
Novice - 21.15 Motosport

TtLEvIZUA NOVO MESTO

al
STU

/ io

SLOVENIJA 2

8.00Vremenskapanorama-10.00Vetervhrbet,
kan. nad. -10.45 Sir Walter Scott -11.35 Nalepi
modri Donavi, film -13.05 Videoring -13.40
Euronews -15.40 Prevaranta, ang. film -17.30
Po Sloveniji -18.05 Strela zjasnega -19.00 So

y o 3 ..0
o MHZ

DESET
DOMAČIM
Žreb je za sodelovanje pri oblikovanju lestvice Studia D in Dolenjskega lista dodelil
nagrado Lidjji Tomič iz Cankarjeve 4 v Črnomlju.< Nagrajenki čestitamo!
Lestvica, ki je na sporedu vsako nedeljo ob 17. uri (ponovitev pa je ob torkih o
polnoči), je ta teden takšna:

1.(1) Beli venček - Jože Bohorč s p rija telji
2. (4 ) Bilo je na Valentina - Fantje izpod Rogle
3. (2) Daleč od srca - Bratje iz Oplotnice
4. (8) Nisem pozabil - ansambel M la d i Dolenjci
5. (3) Novo leto 2000 - ansambel Rubin
6. (5) Na Dolenjskem - ansambel Petra Finka
7. (-) Cviček ni navaden striček - ansambel V risk
8. (7) Otožno dekletce - ansambel M avrica
9. (6) Letu 2000 - ansambel Lojzeta Slaka
10. (9) Otrokom novega tisočletja - ansambel M ačkoni
Predlog: Ta šmentani lov - ansambel Pogum
gtg---------------------------------------------------------------------------K U P O N ŠT. 6
Glasujem za:
M o j naslov:

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

N A G R A D N A
DOLENJSKI ODLIČNA
UST
SLOVENSKA
DOLENJSKI
UST

M

rodneduše. nan. -19.30Videoring- 20.00Roko
met - 21.35 Šport - 22.00Cadfacl, nan., 1/3

PLAVALKA
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K R IŽ A N K A 6
n e m Uki
GEOGRAF,
UTEMELJITELJ
FIZIČNE
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1492-1556)
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“NAJ” VIZA STOLETJA

Akcija “Moj zdravnik 2000”

V slovo Zvonetu Šuštaršiču
V soboto, 29. januarja, smo se
na ločenskem pokopališču v No
vem mestu v velikem številu po
slednjič poslovili od prijatelja, sotovariša in krajana Zvoneta Šu
štaršiča.
Dolenjskega rojaka, rojenega
pred 73 leti, je poznala malone vsa
Dolenjska. Pripadal je generaciji,
ki je živela v obdobju, ko se je
nekomu z bujno domišljijo zaho
telo, da bi zavladal svetu in da bi
nekatere narode enostavno zbri
sal z zemeljske krogle. Prišel je
tudi v našo lepo deželo in dejal:
“ N a re dite mi to deželo zopet
nemško.” Generacija, ki ji je pri
padal tudi Zvone, se je morala
odločiti ali pristane na suženjstvo
oziroma izginotje ali pa se tujče
vim nazorom upre. Tbko so najst
niki morali v trenutku odrasti in
postati odgovorni ljudje ter po
svojih močeh prispevati k osvo
boditvi domovine. Tudi Zvone se
je še mladoleten odločil za aktiv
no sodelovanje z NOV in kmalu
postal aktivni borec in desetnik v
Levstikovi brigadi.
Po zmagoviti vojni bi si vsi za
služili počitek, vendar si ga pa niso
m ogli p rivo ščiti. Čakala jih je
porušena domovina, ki jo je bilo
potrebno obnoviti. V mladinskih
delovnih akcijah in brigadah je
tudi Zvone našel svoje mesto. Ne
le z besedami, temveč s svojim
zgledom je kazal, kako je treba
delati. Svojim bojnim tovarišem
pa tudi mladinskim aktivistom in
prostovoljnim brigadirjem je ostal
zvest tudi v času, ko je opravljal
druge odgovorne dolžnosti. Teh
pa ni bilo malo. D olenjci so ga
poznali zlasti kot dolgoletnega di
rektorja Zavoda za socialno za
varovanje, upravnega delavca in
člana izvršnega sveta občinske
skupščine Novo mesto. Na vseh
delovnih mestih je znal pritgniti
ljudi s humorjem. Do sodelavcev
je imel korekten odnos. Ob njem
so se pučutili varne, saj se je znal
potegniti zanje.
Poleg službenih dolžnosti je na
šel čas tudi za delo v društvih in
organizacijah. Zlasti opazno je
b ilo njegovo delo p ri Rdečem
križu, kjer je delal celih 36 let. Bil
pa je tudi med ustanovitelji gasil
skega društva. TUdi po zasluženi

Tone Rifelj
Člani Zveze borcev NOV, upo
kojenci in krajani KS Otočec smo
se 3. februarja poslovili od našega
dolgoletnega p rija te lja Toneta
Riflja.
Rodil se je 27. 3. 1922 v vasi
Lešnica in se po končani šempetrski osnovni šoli mizarske obrti
izučil pri mojstru Udovču v No
vem mestu. V NOB se je vključil
v začetku 1942. leta, leto kasneje
pa odšel v partizane. Kot vodja
delavnice za oskrbovanje bolniš
nice z ortopedskimi pripomočki in
opornicami je delal na komandi
mesta Novo mesto, nato pa v
bolnišnici Dolenjske Toplice ter
zaščitni četi hrvaške vojske in par
tizanski b o ln išn ici Zum berak.
Leta 1945 je b il dem obiliziran,
vendar se je že naslednje leto
zaposlil pri ministrstvu za notra
nje zadeve kot vodja delavnice v
kazensko poboljševalnem zavodu
Dob, od tam so ga premestili na
Ig pri Ljubljani, nato pa postavili
za šefa stranskih obratov Režijsko
gradbenega odbora ministrstva za
nostranje zadeve. V tem času seje
izobraževal ter zaključil državno
mojstrsko delovodsko šolo v Ljub
lja n i in d ip lo m ira l za u čite lja
praktičnega pouka. Leta 1953 so
ga za vodjo lesnega obrata pre
mestili v Vzgojno-poboljševalni
dom Radeče, kjer je delal 20 let.
U p o ko jil se je leta 1969 in se z
ženo vrnil v v domači kraj. Imel je
sina in hčerko, vnuke in pravnuke,
lani pa sta z ženo praznovala pol
stoletja skupnega življenja.
Po prihodu na Lešnico se je
vključil v družbenopolitično delo
KS Otočec. Med drugim je bil 12
let predsednik Zveze borcev NOV,
član občinskega odbora ZB NOV
Novo mesto in sveta KS Otočec,
poveljnik Civilne zaščite, član šol
skega sveta v osnovni šoli in član
K U D Otočec. Njegovo delo v kra
jevni skupnosti ni bilo plačano, je
pa do njega zahtevalo veliko časa.
Za požrtvovalno delo je dobil tudi
številna krajevna priznanja pa tudi
orden zaslug za narod 3. stopnje
in medalje dela.
Bil je človek s širokim znanjem,
ki gaje rad prenašal na druge. Da
je imel rad ljudi, pričajo številni
govori, s katerimi se je poslavljal
od svojih tovarišev in prijateljev.
Za vedno i bomo ohranili v lepem spominu.
Z Z B N O V Otočec
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Letos že četrtič poteka akci
ja “ M oj zdravnik” , ki jo orga
nizira revija Viva, in sicer z na
menom, da*bi ob pomoči bral
cev še naprej iskali najbolj po
žrtvovalne, cenjene, prijazne in
človečne splošne ter družinske
zdravnike.
Akcija poteka od januarja do
31. marca, razglasitev najpria leto
let
ljubljenejšega zdravnika za
Iv
2000 bo 6. aprila na predvečer
IV I a Za
Svetovnega dneva zdravja.
korekten potek pa bo skrbela
strokovna komisija, v kateri so:
predsednik prim . dr. M arko
Demšar, prof. dr. Pavle Pore
upokojitvi se je aktivno vključil v
delo borčevske organizacije, ostal
zvest Rdečemu križu, gasilcem in
se hkrati vključil v delo upokojen
skega društva, kjer je opravljal več
funkcij. Zlasti pa ga bodo pogre
šali člani ZB v krajevni skupnosti
Majde Šilc v Novem mestu, kate
rim je bil naravnost vzoren pred
sednik.
Nepričakovana in nenadna smrt
je doletala Zvoneta pri opravljanju
še ene naloge, ko je želel v imenu
Območnega odbora Z B N O B
Novo mesto izreči poslednjo za
hvalo dolenjski rojakinji, narodni
herojinji Malijevi, a je usoda ho
tela, da smo izrekli poslednjo za
hvalo za vse, kar je storil za nas,
tudi njemu. Izredno ga bomo po
grešali. Še bolj pa ga bo pogesala
njegova družina - žena, sinova in
vnuki. Toda bolečino naj jim blaži
zagotovilo, da bo mož, oče in
dedek Zvone ostal vsem nam v
spominu po svoji delavnosti, za
gnanosti m uspešnosti.
B. G.

doš, doc. dr. Marjan Premik, dr.
Ivan Cibic in dr. Dejan Klančič.
Vaše glasove bodo pri V ivi
skrbno zbirali in jih vpisovali v
računalnik. Ob zaključku akcije
bo sledilo žrebanje s privlač
nimi nagradami. Tako bo glaso
valec z največ sreče prejel po
vratno letalsko vozovnico do
Londona. Druga nagrada bo
enotedensko bivanje v hotelu
Slovenija v Rogaški S la tini,
tretja in četrta nagrada sta vi
kend paket v hotelu Slovenija v
Rogaški Slatini, podeljenih pa
bo še petnajst praktičnih na
grad.

V 74. letu starosti nas je zapustila

ZORA
KULOVEC

O

iz Vavte vasi 69
ime In priimek___
naslov-----------------Od nje smo se poslovili na pokopališču v Vavti vasi.
MOJ ZDRAVNIK (napišite ime in priimek zdravnika/ce, ki ga/jo

Vsi pjeni

predlagate, zdravstveni dom):
Če želite, napišite tudi, kaj vas pri njegovem/njenem delu še
posebno navdušuje:

ZAHVALA
V 90. letu nas je nenadoma zapustila
naša draga mama, stara mama in
prababica

.
Tone M alerič
V 86. letu starosti je preminil
starosta črnom aljskega športa
Tone Malerič-Tonek. B il je med
organizatorji vstaje na črnomalj
skem, borec NOB, družbenopoli
tični delavec in športnik. Izhajal je
iz znane črnomaljske družine, v
svoji bogati športni karieri pa je
bil junior, naraščajnik, telovadec,
načelnik telovadne vrste Sokola in
atlet.
Največ pa je dosegel pri nogo
metu, bodisi kot nogometaš, ka
petan in trener prvega moštva
predvojnega SKB športnega klu
ba Bela kra jin a . M o dro-belim
črnomaljskega nogometnega klu
ba je ostal zvest ves čas. Po vojni
je opustil igranje nogometa in se
v k lju č il v obnovo Č rnom lja, v
družbenopolitično delo, v delo
borčevske organizacije, zelo rad
pa je tudi šahiral. Prejel je števil
na borčevska odlikovanja in šport
na priznanja, med drugim tudi
srebrno Bloudkovo značko, N K
Bela krajina pa gaje imenovala za
častnega člana kluba. Nogometaši
so se ga spomnili tudi na pogreb
ni slovesnosti v Vojni vasi.
SLAVKO G R A H E K

KRŠKO - V kulturnem do
mu bosta v naslednjih dneh na
programu dve gledališki pred
stavi. V soboto, 12. februarja,
bo ob 19.30 na vrsti komedija
Mira Gavrana Ljubimec najine
žene v izvedbi Mojega gleda
lišča iz Ljubljane, v sredo, 16.
februarja, pa bo ob petih po
poldan za rumeni abonma in
izven na sporedu igrica Paula
Maara Oj, čudežni napoj v iz
vedbi Gledališča Ptuj.

Nejokajte ob mojem grobu,
tiho k njemu pristopite,
spomnite se, ako trpela sem,
in večni mir mi zaželite.

Izpolnjen kupon pošljite na naslov:
Viva, za akcijo “Moj zdravnik “2000
Dalmatinova 2
1000 Ljubljana

vfva

OD LJUBIMCA DO
ČUDEŽNEGA NAPOJA

CELJE - Danes, 10. februarja, bo
ob sedmih zvečer v dvorani Golovec
finalna prireditev Naj viža stoletja
slovcnske-narodno zabavne glasbe.
V predtekmovanju je sodelovalo 70
skladb, izmed katerih so poslušalci,
bralci in gledalci slovenskih medijev
izbrali 36 finalistov, ki se bodo
danes potegovali za zlato, srebrno in
bronasto skrinjo. Prvič bodo na
skupni prireditvi nastopili mnogi
imenitni slovenski ustvarjalci in iz
vajalci narodno zabavne glasbe od
Avsenikov, Slaka in Beneških fantov
do Štirih kovačev, Fantov z vseh
vetrov, Henčka in Mihe Dovžana,
če jih omenimo le nekaj.

Nujna poenostavitev postopka

ANA
BENČINA

Pri zložbah razdrobljenih kmetijskih zemljišč
PREDGRAD - Razprave o ce
lovitem regionalnem razvoju po
deželskega prostora v tem prede
lu kočevske občine so nakazale
potrebo po hitrejšem in poeno
stavljenem postopku zložbe kme
tijskih zemljišč. Ocena lastnikov
teh zemljišč je, daje postopek, ki
je določen po zakonu o kmetijskih
zemljiščih: iz leta 1996, ko je po
trebno v prim eru medsebojne
menjave kmetijskih zemljišč p ri
dobiti potrdilo upravne enote, za
viralen. Vse postopke v primerih,
ko si želijo posamezniki zložiti
kmetijska zemljišča zaradi racio
nalnega izkoriščanja, je potrebno
poenostaviti. Skratka, omogočiti
izvajanje zložbe brez plačila taks,
davka na promet z nepremičnina
mi in ostalih stroškov. Upraviče
nost zložbe je treba ugotavljati z
vpogledom v kopijo katastrskega
načrta in na podlagi zapisnika, v
katerem bi bila izražena volja in
dogovor o medsebojni menjavi.
Pri zložbi kmetijskih zemljišč je
potrebno upoštevati, da to pome
ni izboljšanje proizvodnih in de
lovnih razmer p ri izkoriščanju

iz Drame 10, Šentjernej

kmetijskih zemljišč, občasno pa
tudi reševanje konfliktnih situacij
pri rabi prostora. Lastniki raz
drobljenih kmetijskih zemljišč se
zavzemajo, da bi b ili v tej zvezi
dolžni več storiti Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehra
no, Zadružna zveza Slovenije in
ostali, ki delajo na tem področju.
Prav pa bi bilo, ko bi se za to za
vzele tudi politične stranke.
- vd

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom in prijateljem
za pomoč v težkih trenutkih, izraze sožalja, darovano cvetje
in sveče ter darovane svete maše. Še posebej se zahvaljujemo
patronažnim sestram za nego in pomoč te r gospodu kaplanu
in patru Franciju za opravljen obred in slovo ob grobu.
Vsi njeni

In v dobri tišini
bom prisluhnil zemlji.
Ta bo zvesto rekla: jem lji,
jaz sem večna!

J.D.
Umrl je najin oče

JOŽE DULAR
slovenski pisatelj

Od njega smo se v družinskem krogu poslovili na pokopališču pri Sv. Roku v M etliki.

RADIO

I

Ostali smo sami: sinova Janez in Andrej, snahi Anja in Nives, vnuk Matevž in vnukinja Neža
Metlika, Ljubljana, 3. februarja 2000

BREŽICE

na 8 8 ,9 in 9 5 ,9 MHz

ZAHVALA

Janez. K olenc:

Jožetu

Samo odmikaš se,
samo tih postajaš,
samo sam postajaš,
sam in neviden.
(Srečko Kosovel)

O, saj ni smrti, ni smrti!
Samo tišina je pregloboka.
Kakor v zelenem,
prostranem gozdu !

D

Še včeraj Jože D u la r, zdaj v uganko
s trm im o v m o lk u in v o č i zaprte.
M o rd a v lepoto K rk e so zazrte,
k i poje m u po delu uspavanko.
Je ra ko v v n je j ka j? Oče še m lin a ri?
Po bregih spet k o ra k i m u zvene?
S aj k d o r v življe n ju k a k o r on k rm a ri,
k o ra k v lepoto s p ro ti se razpne.
V M e tlik o presajen... k i j i p re te k lo
o d k riv a l je ... p re te k lo sam postal,
in že poslednje svoje je izre klo :
N a d n jim b d i zemlja... duh pa mu sproščeno
iz k n jig v vekove še bo šepetal,
um re ne, k a r iz sonca je spleteno.

Za vedno je zaspal naš dobri mož, dedi, ati in tast

SLAVKO TRČEK
iz Sevnice

Praznine, ki je ostala za njim, ne moremo dojeti, solze ne morejo odplaviti bolečine. V
tolažbo nam ostaja le njegova ljubezen. Še enkrat hvala vsem, ki ste se od njega še
zadnjikrat poslovili, mu izkazali spoštovanje in se ga spomnili z lepo mislijo.
Njegovi najdražji: žena M arija, vnuk Gaber, Cvetka in Toni

Št. 6 (2 6 3 3 ), 10. fe b ru a rja

RAZSTAVA VEZENIN
ŠMARTNO PRI LITIJI - Ustvarjalno središče Breznikarje v petek, 4. feb
ruarja, povabilo v tamkajšnji kulturni dom na otvoritev razstave vezenin z naslo
vom Utrinki iz slovenske vezeninske umetnosti. Razstavo, s katero so počastili
letošnji kulturni praznik, 335-letnico šolstva v Šmartnem in 865-letnico prve
omembe Šmartnega v pisnih virih, je odprla Zofija Klemen Krek, direktorica
Nacionalnega urada UNESCO. Sodelovali so tako domači ustvarjalci kot od
drugod. Razstava bo odprta do 13. februarja, vsak dan od 13. do 17. ure.

ZAHVALA
Žalostni smo, ker smo ga izgubili,
hvaležni Bogu, ker smo ga imeli.
Z a vedno nas je zapustil naš ljubljeni

JO ŽE
KRAMAR
upokojeni trgovski poslovodja
Iskrena zahvala sorodnikom, prijateljem , sosedom, znancem,
krajanom K olonije in kolektivu TPVJohnson Controls, ki ste
sočustvovali z nami in ga sprem ili na zadnji poti. Posebna
hvala gospodu proštu za lepo opravljen obred, pevcem iz
Šm ihela in kap ite ljskem u cerkvenem u zboru, g o vo rn iku
gospodu Rudiju Mrazu, trobentaču za lepo odigrano Tišino,
p o gre b n i službi O klešen in JP K o m u n a la . Z a hvala tu d i
zdravstvenem u osebju In te rn e g a in P ljučnega o d d e lka
novomeške b olnišnice, S lavici in K a ti za nego na domu,
predvsem pa dr. Janezu K ram arju za dolgoletno pomoč.
Zelo te pogrešamo: vsi tvoji

ZAHVALA

ZAHVALA
Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje,
kraj in čas.
(Mila Kačič)

Nepričakovano nas je zapustil naš skrbni in srčno dobfi mož,
oči, dedi, tast, brat in bratranec

ZVONE ŠUŠTARŠIČ
Ob bo le či izgubi se iskre n o za h va lju je m o s o ro d n iko m ,
p rija te lje m , sosedom in znancem, ki ste nam v tre n u tkih
žalosti stali ob strani, nam izrazili sožalje, darovali cvetje in
sveče ter, vsem, ki ste ga posprem ili na njegovi zadnji poti.
Prisrčna hvala Savaprojektu, Slovenici, Mestni občini Novo
mesto, K Z Z B M ajde Sile, Območnemu odboru Z B N OB
N o vo m esto, O bm očnem u zd ru že n ju R K N ovo mesto,
D ru štvu upokojencev N ovo mesto in gasilcem iz Straže.
Posebna zahvala govornikom za občutene besede slovesa,
pevcem, izvajalcu Tišine, praporščakom in pogrebni službi
Oklešen.
Žalujoči: žena Anica, sinova Igor z družino, Borut z Matejo in
drugo sorodstvo

V 72. letu starosti nas je po težki
bolezni zapustila naša draga mama,
babica, sestra in teta

MARIJA
GRDEŠIČ - MICI
z Železničarske ceste 32,
Črnomelj
O b boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob
njeni bolezni kakorkoli pomagali, nam lajšali bolečine in z
nami sočustvovali. Hvala vsem in vsakemu posebej. Za vedno
bo ostala v naših srcih.
Žalujoči: vsi, ki smo jo imeli radi

ZAHVALA

ZAHVALA

Prazen domje in dvorišče,
zaman oko te naše išče.
Nič več ni tvojega pogleda in smehljaja,
le trud in delo tvojih pridnih rok ostaja.

Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevi upanja, trpljenja,
bolezenje bila močnejša
od tvojega življenja.
V 64. letu nas je zapustil naš dragi
mož, oče, brat, stric, svak, nečak in
bratranec

V 73. letu starosti nas je nenadoma
zapustila ljuba mama, stara mama,
tašča, sestra in teta

ZAHVALA
V 75. letu starosti nas je-za vedno
zapustil naš dragi mož, oče, stari oče,
brat in stric

PETER
ŠAJNIČ
z Dolenje Podgore 8,
Stari trg ob Kolpi
Iskreno sc zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem ,
sodelavcem in znancem, ki ste v težkih trenutkih sočustvovali
z nami, nam izrazili sožalje in pokojnemu darovali cvetje, sveče
ter ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Posebej se zahvaljujemo PP Črnomelj, PU Novo mesto, PS
Petrol Ljubljana, KO Z Z B Stari trg ob K o lp i, g. župniku za
lepo opravljen obred in g. H itiju za organizacijo pogreba.
Žalujoči: žena Marija, otroci Marija, Anka in Peter z družinami,
brat Vilko in sestri Francka in Anka i družinami ter ostalo
sorodstvo

roj. Matoh
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, dobrim
vaščanom, znancem in p rija te lje m iz Gradišča za izrečeno
sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Posebno se zahvaljujemo
g. kaplanu za lepo opravljen obred, g. Podboju za lep govor,
vsem pevcem, g. H rib a rju za zaigrano Tišino ter vsem, ki ste
jo v tako velikem številu sprem ili na zadnji poti te r nam v
težkih trenutkih stali ob strani. Vsem iskrena hvala!
Žalujoči: sinovi Tone, Franci in Jože z družino

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 77. letu nas je zapustil naš dragi
mož, oče, stari oče in tast

MARJAN
POGLAJEN

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, znancem, prijateljem
in vaščanom za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče ter
sprem stvo p o k o jne g a na z a d n ji p o ti. Z a h v a lju je m o se
gospodu župniku in pevcem iz Šmihela 'za lepo opravljen
obred, osebju Interne bolnišnice Novo mesto za trud v dnevih
bolezni ter govornikoma in K O Z Z B Otočec in D U Otočec.
Vsem še enkrat iskrena hvala!

ZAHVALA

Smrt ni tvoje zadnje dejanje,
tvoja zadnja beseda, tvoj zadnji glas.
Pesemje tvoja beseda. Kot šepetanje
o temnih stvareh sveta,
kot sanje, ki se zbujajo v nas.
V 48. letu starosti nas je tragično
zapustil dragi mož

iz Lešnice 5, Otočec

iz Škeniljevca 14
O b b o le či izg ubi nam nadvse dragega se za hva lju je m o
sorodnikom, prijateljem , sosedom, sodelavcem in znancem za
ustne in pisne izraze sožalja, podarjeno cvetje, sveče in denarne
prispevke ter vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali v težkih
trenutkih. Posebna hvala osebju novomeške bolnišnice in Z D
M etlika ter govornikom za besede slovesa, PGD Jugorje, KS
Jugorje, Društvu upokojencev Suhor, g. župniku, pogrebnemu
zavodu, pevkam za zapete žalostinke in gospodu za odigrano
Tišino. Se enkrat hvala vsem, ki ste pokojnega v tako velikem
številu pospremili na njegovi zadnji poti.

iz Studenca 4, TVebnje

ZAHVALA

ANTON
RIFELJ

GABRIJEL
POPOVIČ - GAJČEK

ALOJZIJA
ŠTEPIC

V 78. letu starosti se je za vedno
poslovila od nas naša draga mama,
tašča, stara mama, prababica, sestra
in teta

VERONIKA
POTOČAR
iz Velikega Lipja

iz Gorei\je vasi pri Šmarjeti
Ob boleči izgubi moža se iskreno zahvaljujem sorodnikom,
prijateljem , sosedom, znancem, delavcem firm e Plastoform,
Športnemu in nogometnemu društvu Šmarjeta in Bela Cerkev,
ki ste mi v težkih trenutkih stali ob strani, mi ustno in pisno izrazili
sožalje, darovali cvetje, sveče, denar in za sv. maše. Za slovo ob
grobu hvala Lovski družini Otočec in ostalim družinam ter
ospodu Bevcu za iskreno besedo slovesa. Hvala PG društvu
marieta in ostalim PG društvom ter govorniku za poslovilne
besede. Zahvaljujem se tudi gospodu župniku za lepo opravljen
obred, pogrebni službi Oklešen, pevcem iz Šmihela za lepo zapete
pesmi in za zaigrano Tišino. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga
v tako velikem številu pospremili v prerani grob.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vaščanom, ki so ji
lajšali zadnje ure in j i pomagali. Posebno se zahvaljujem o
osebju zdravstvene postaje Žužem berk, CP N ovo mesto.
Sektor vzdrževanje, Keko - Varicon. d.o.o. Žužemberk, vsem
sorodnikom, prijateljem in znancem za darovano cvetje, sveče
in svete maše, za obisk pri naši mami in za številno spremstvo
na njeni zadnji poti. Hvala gospodu Francu Škufci za ganljive
besede ob odprtem grobu, pevcem iz Žužemberka za zapete
žalostinke, gospodu župniku C irilu M urnu za opravljen obred
in pogrebni službi Oklešen. Hvala vsem za izraze sožalja in
besede tolažbe.

Žena Zlatka v imenu vseh njegovih

Žalujoči: vsi njeni

Vsi njegovi

ZAHVALA

ZAHVALA
•if-m

ZAHVALA

V 65. letu nas je zapustila draga žena,
mama, stara mama, tašča in sestra

Skrb, delo in trpljenje tvojeje bilo življenje.
V 81. letu starosti nas je zapustil
dragi mož, oče, stari oče, brat in stric

V 86. letu nas je zapustila draga
mama, babica, prababica, tašča in
sestra

MARTINA
JANČAR

FRANČIŠKA
BERUS

roj. Rataj

GUSTELJ
ŽNIDARŠIČ

iz Leskovca 6 pri Brusnicah

iz Dobrniča 19

iz Zdinje vasi

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in sosedom,
ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. Hvala tudi vsem,
ki ste jo posprem ili na zadnji p o ti, in gospodu župniku za
opravljen obred.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem
za izraze sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše ter
vsem, k f ste p o ko jno p o sp re m ili na zadnji p o ti. Posebno
zahvalo izrekamo Internem u oddelku novomeške bolnišnice,
sodelavcem C A T Logistic, d.o.o., Osnovne šole Stopiče in
Vojašnice Novo mesto, g. Jožetu Banu za besede slovesa, g.
župniku za op ra vlje n obred, pogrebni službi Oklešen te r
pevcem. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, znancem in prijateljem ,
ki ste mu d arovali cvetje, sveče, svete maše, nam iz re k li
sožalje in ga v tako velikem številu pospremili na zadnji poti.
Hvala kirurškem u oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto.
Posebna zahvala dr. Ž n id aršiču za večletno zdra vlje n je ,
gospodoma župnikoma za opravljen obred, pevcem za zapete
žalostinke, kolektivu Trima in Kmetijskega zavoda, pogrebni
službi Novak ter kvartetu za zaigrano Tišino. Vsem še enkrat
iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njeni

Žalujoči: vsi njeni

Vsi njegovi
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TA TEPEIM ¥AS ZANIMA
tedenski
Četrtek, 10. februarja - Viljem
Petek, 11. februarja - Marija
Sobota, 12. februarja - Damijan
Nedelja, 13. februarja - Katarina
Ponedeljek 14. februarja - Valentin
Torek, 15. februarja - Jurka
Sreda, 16. februarja - Julijana
LUNINE MENE

13. februarja ob 0.22 - prvi krajec

kino
BREŽICE: Od 10. do 16. 2. (ob 18.30
in 20. uri) akcijski film Vse in še svet.
ČRNOMELJ: 11.2. (ob 20. uri) krimi
nalni film Generalova hči. 13.2. (ob 17.30
in 20. uri) kriminalni film Zbiralec kosti.

DOBREPOLJE: 13.2. (ob 15. uri in
19.30) komedija Očka po sili.
GROSUPLJE: 11.2. (ob 19. uri) ko
medija Očka po sili.
IVANČNA GORICA: 10.2. (ob 19. uri)
komedija Očka po sili.
KOČEVJE: 14.2. (ob 18. uri) komedija
Očka po sili.
KRŠKO: 11.2. (ob 20. uri) ter 13.2. (ob
18. uri) drama Tango.
METLIKA: 11.2. (ob 20. uri) kriminalni
film Zbiralec kosti. 13.2. (ob 17.30 in 20.
uri) kriminalni film Generalova hči.
NOVO MESTO: Od 10. do 16.2. (ob 18.
uri in 20.30) akcijski film Vse in še svet.
RIBNICA: 12.2. (ob 21. uri) komedija
Očka po sili.
SEMIČ: 12.2. (ob 19. uri) kriminalni
film Generalova hči.
TREBNJE: 11.2. (ob 20. uri) in 13.2. (ob
17. uri) akcijski film Globoka modrina.
VELIKE LAŠČE: 12.2. (ob 19. uri) ko
medija Očka po sili.

T E D E N S K I K O LED A R - K IN O - B ELA T E H N IK A - Č E S T IT K E - E L E K T R O N IK A - K M E T IJ S K I S T R O JI - K U P IM - M O T O R N A V O ZIL A - O B V E S T ILA P O H IŠ TV O - P O S E S T - P R E K L IC I - P R O D A M - R A ZN O - S LU ŽB O D O B I - S LU ŽB O IŠ Č E - STA N O V A N JA - ZA H V A LE - Ž E N IT N E P O N U D B E - ŽIVALI

Male oglase
068/39 30 512
Izven delovnega časa lahko mali oglas oddate
na avtomatski telefonski odzivnik.

068/39 30 540

Seznam nagrajencev, ki so bili izžrebani ob zaključku nagradne
akcije v nakupovalnem centru BTC-ja (3.2.2000)

OSEBNI AVTO HYUNDAIACCENT
bo prejela Jerneja Murn, Lebanova 1, Novo mesto.

TOLAŽILNE NAGRADE (VREDNOSTNE BONE) bodo prejeli:
Ana Progar, Postaja 23, 8216 M irna Peč; Alenka Franko,
Kočevarjeva 12, Novo mesto; Meta Seliškar, Cesta brigad 11, Novo
mesto; Vida Potočar, Adamičeva 61. Novo mesto; Monika Karan,
Seidlova 34, Novo mesto- Marjan Černe, Ul. padlih borcev 34,
Ljubljana; Gusta Stipič, Seggva 8, Novo mesto; Vida Potočar,
Adamičeva 61, Novo mesto; Žarko Henigman, Na Grič 18, Dol.
Toplice; Vida Potočar Adamičeva 61, Novo mesto: Marija Invančič,
Družinska vas 22 a, Šmarješke Toplice; Klemen Šmalc, Ul. Slavka
Gruma 86, Novo mesto; Goran B!agojevičv Muhaber 50, Novo
mesto; Marjan Škrbec, Ratež 29, Brusnice; Živko Pitamic, Cesta
brigad 2, Novo mesto; Žarko Henigman, Na Grič 18, Dolenjske
Toplice; Ana Kozlevčar, Prečna 67, Novo mesto; Mojca Pelko, V
Brezov log 32, Novo mesto; Vlasta Mance, Vandotova 10, Novo
mesto; Žarko Henigman, Na Grič 18, Dolenjske Toplice; Borut
Zaletelj, Goriška vas 12, Mirna Peč; Milan Maksimovič, Danila
Bučarja 18, Novo mesto; Enes Subašič, Jakčeva 21, Novo mesto;
Meta Jurca, Ul. OF 13, Trebnje; Ana Arhnauer, Lebanova 13, Novo
mesto; Jože Robek, Gradnje 9, Šmarješke Toplice; Kristina Sirk,
Kurirska 1, Krško; Jolanda Miklič, Stranska vas 51 a, Novo mesto;
Stanislava Zupanc, Drska 21, Novo mesto; Tadej Brezovar, Hmelčič
19, Mirna Pec; Aljaž Škufca, Srebrniče 13, Novo mesto; Petra
Lesjak, Cesarjeva 31, Novo mesto; Vlado Bubnjevič, Šegova 8,
Novo mesto; Špela Mahelc, Vavpotičeva 1, Novo mesto; Danica
Rešetič, Prečna 66, Novo mesto; Andrej Štepevc, Brezov log 10,
Novo mesto; Anica Križman, Podzemelj 7, Gradac; Nina Šeruga,
Marjana Kozine, Novo mesto; Miha Cesar, Muhaber 21, Novo
mesto; Ančka Vrščaj, Starine 8, Otočec; Sonja Bučar, Seidlova 32,
Novo mestp; Tadej Jakše, Splavne 10, Uršna sela; Hamdija
Ribanovič, Zlebej 15, Novo mesto; Daniel Saje, Brodarjev trg 7,
Ljubljana; Gregor Jevšek, Glavni trg 2, Novo mesto; Marjeta
Šringer, Adamičeva 9, Novo mesto; Anica Novak, Podgora 36,
Straža; Andrej Mervar, Hrušica 36 a, Novo mesto; Marjana Povše,
Potov Vrh 4 a, Novo mesto; Franc Hribar, Bela Cerkev 5, Šmarješke
Toplice.

SENO v balah prodam. Tt (068)81-998. 372

ČESTITKE

P R IK O LIC O za avto, dobro ohranjeno in
zadnji odbijač za twingo prodam. S* (068)
646-230.
376
M ASAŽN O ali pregledno mizo in masažni
vibracijski aparat, stoječi (vibroser), prodam,
t f (068)321-691.
. 342

RAZNO

ZETOR 4911, s kabino in novimi gumami, ter
Štore 402, s kabino in dobrimi gumami, ugod
no prodam, It (041 )662-784 ali (068) 346-5502.
358

VAS Z A N IM A USODA, potrebujete pogo
vor, nasvet? Pokličite! Tt (090)46-52, 156
SIT/min.
64

T R A K T O R S K I O B R A Č A L N IK Šema!
prodam. V (041)903-640, popoldan.
373

Izdajatelj: Dolenjski list Novo mesto, d.o.o. Direktor: Drago Rustja
Uredništvo: Jožica DorniŽ (v.d. odgovorne urednice), Andrej Bartelj,
Mirjam Bezek-Jakše, Breda Dušič Gornik, Tanja Jakše Gazvoda,
Mojca Leskovšek-Svete, M artin Luzar, Milan Markelj, Lidija Murn,
Pavel Perc in Igor Vidmar
Izhaja ob četrtkih. Cena izvoda 220 tolarjev; naročnina za 26 izvodov v I. polletju
5.460 tolarjev, za upokojence 4.914 tolarjev, za pravne osebe 10.920 tolarjev;
za tujino letno 70 evrov oz. druga valuta v tej vrednosti. V ceni izvoda oz. naročnini
je upoštevan 8-odst. DDV.
Naročila in pisne odpovedi sprejemamo samo s prvo številko v mesecu.
Oglasi: Cena 1 cm v stolpcu za oglas (in mali oglas pravnih oseb) 2.900 tolarjev
(v barvi 3.100 tolarjev), na prvi ali zadnji strani 5.800 tolarjev (v barvi 6.200
tolarjev); za razpis 3.500 tolarjev. Vceni oglasa oz. razpisa ni upoštevan 19-odst. DDV.
Mali oglas do deset besed 1.900 tolarjev, vsaka nadaljnja beseda 190 tolarjev.
V ceni malega oglasa je upoštevan 19-odst. DDV.
Žiro račun pri Agenciji za plačilni promet v Novem mestu: 52100-601-59881.
Transakcijski račun pri Dolenjski banki, d.d., Novo mesto,- 970-7100-440519.
Naslov: Dolenjski list, 8000 Novo mesto, Germova ulica 4, p.p. 212.
Telefoni: uprava 068/39 30 500, v.d. odgovorne urednice 39 30 528,
propagandna služba 39 30 514, naročniška služba 39 30 508 in 39 30 510,
mali oglasi in osmrtnice 39 30 512, računovodstvo .19 30 504 in 39 30 506.
Telefaks: (068) 39 30 540.
Elektronska pošta: info @ d o l-list.si Internet http://w w w .dol-list.si
Nenaročenih rokopisov, fotografij in diske! ne vračamo.
Računalniški prelom in filmi: Dolenjski list Novo mesto, d.o.o.
Tisk: DELU-TČR, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.

£ VEDEŽEVANJE
te SVETOVANJE
ZDRAVLJENJE
05 POGOVORI
o

KUPIM
O D K U P U JE M O staro pohištvo (omare,
komode, skrinje) in drobne predmete, stare
100 let. B (068)45-800 ali (041)696-263.
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ur

090 42-94

s

UDMAf
(več kot plesna šola) ^
ZAUPAJTE PLESNIM MOJSTROM!

TEČAJI ZA ODRASLE:
ZA Č ETN I:
TOREK, IS. 2. OB 20.0«

C IT R O E N A X , le tn ik 1992, prodam. O
(068)78-517.
368

V OŠGRM

JU G O 45, letnik 1990, registriran do I I /
2000, prodam. O (068)85-883 ali (041)368322.
346

NADA1JEV.: SOBOTA, 12. 2.

OB 10.30

V PLESNI DVORANI MAROF
T E L .: 0609 625 949

REFERENTKO PRODAJE

- s re d n je š o ls k a izob ra zb a
e k o n o m s k e ali g ra d b e n e sm eri

Pisne ponudbe na naslov:
Zrno, d.o.o., Gmajna 6
8274 Raka
ali informacije na tel.: 041/616-666.

Tel.: (068) 371 -9860

STEKLENO M IZ O za jedilnico, 4 stole in 6
usnjenih foteljev s klubsko mizico ugodno
prodam, t l (068)376-090.
351

V

KO TNO sedežno garnituro, raztegljivo v
ležišče, in lesen taburet, prodam. Š* (068)
323-578.
352

fl

fIT N IS S - SO LAR IJ - M A S A ŽA

Vorančeva ulica 1

POSEST

(R e g rš k e k o š e n ic e )

Novo m esto

10 A vinograda v Liscu (D obrnič) prodam.
0(068)34-65-107.
338

Iščem o komunikativne, kreativne
sodelavce za predstavitve vrhunskih
likovnih materialov, po vrtcih, šolah,
zavodih in organizirano prodajo po
domovih. Dober zaslužek.

DELO DOBI mlad, komunikativen trgovec prodajalec. Inform acije: Trgovina Royal,
Prešernov trg 9, Novo mesto, B (068)326-020.
Z A D IN A M IČ N O DELO v pisarni v centru
Novega mesta zaposlimo komunikativne, ure
jene osebe. B (068)324-076.
367
ŠIVILJO ali krojilko za serijsko delo v proiz
vodnji zaposlimo. Iščemo tudi trgovca za
prodajo na terenu. B (068)46-505 ali (041)
635-775.
369

Tel.: 0 6 8 /3 2 2 - 8 2 7

POSEST na Metnem Vrhu 15, Sevnica ob
Savi, 13 ha 52 a in 27 m2, od tega gozda 8 ha
95 a in 67 m 2, stara hiša in gospodarsko
poslopje, elektrika, voda, prodam. B (041)
524-639 ali (041)896-584, od 19. do 20. ure.

v

c h v ifT fi-

STARA SEM 33 let, vesele narave in brez
obveznosti. Iščem primernega partnerja,
možna poroka. It (090)42-17.
336

ŽIVALI
V A L IL N IC A G UNJILAC s Senovega spreje
ma naročila za enodnevne in večje piščance.
B (0608)71-375.
39
SPREJEMAMO N A R O Č ILA za enodnevne,
kilogramske bele piščance ter rjave in grahaste jarkice. Martin Metelko, Hudo Brezje
16, Studenec. B (0608)89-038.
166
M L A D E NESNICE, hisex, rjave, pred nesnostjo, opravljena vsa cepljenja, prodajamo
po ugodni ceni. Naročila zbirajo: Jože Zu
pančič, Otovec, Črnomelj, B (068)52-806,
Gostilna Krulc, Mostec, Dobova, B (0608)
67-587, in Dušan Sajevec, Vavta vas 9, B
(068)84-111.
216
N A R O Č ILA za enodnevne in večje piščance
sprejemamo. Kuhelj, Šmarje 9, Šentjernej, B
(068)82-424.
249
TE LIC O SIVKO v devetem mesecu brejosti
prodam. B (068)83-667.
345
OVCO solčavsko - jezerske pasme, z dvojčko
ma, starima 2 meseca, prodam. B (068) 83597.
364
TELIČ KO simentalko, staro 10 tednov, pro
dam. B (068)71-400.
365

Pivnik, d.o.o., Maribor .
062/227-884, 041/703-941

POHIŠTVO

T E L IČ K A , strega do 10 d n i, kupim . B
(068)89-660.
370
SIVO KRAVO, staro 8 let, 8 mesecev brejo,
prodam B (068)87-608.
375
BIKC A SIVCA, svinjo za zakol in pujske za
nadaljnjo rejo prodam. B (068)25-846. 377

Sprejemamo naročila za enodnevne
piščance, bele, rjave, grahaste.

Valilnica HUMEK
Tel. 0 6 8 /3 2 4 -4 9 6 , 6 7 -1 0 8 .

n o

*

z %

STANOVANJA
R E IK I D O T IK L J U B E Z N I
IN S V E T L O B E
VSE STOPNJE IN MOJSTRSTVO

D OM AČIJO naTrcbclncm. belo in rdeče vino
in stebre za kozolec, po naročilu, prodam. B
(068)346-3002.
349

M O JSTR IC A R EIK IJA MARY
In fo rm a cije na te l.: 0 6 1 /8 8 0 -7 5 5

Z A Z ID L J IV O PARCELO prodam . B
(041)216-043.
363
D ELN IC E V IZ IJE , Krke in vseh ostalih skla
dov ter podjetij lahko prodate preko borz
noposredniške hiše Medvešek Pušnik v M er
cator centru Novo mesto. Gotovina takoj! B
(068)39-30-262.
278

STRAŽNJI V R H - Črnomelj, prodam zida
nico z vinogradom, 200 trt, zelo lepa lega,
asfa lt.® (064)743-622.
371
V O K O LIC I Rake prodam zidanico (z vso
vinogradniško opremo), vinograd (600 trt)
in sadovnjak, 21 a. TT (0608)756-006.
379

N O V I T R G , prodam ali oddam vpeljano
trgovino, 50 m-’, primerno za gostinski lokal.
B (041)208-773.
284

V IN O G RAD , 36 a, sončna lega, pri Šmarjeti, prodam. B (068)73-119 ali (041)358-147.

POSLOVNE PROSTORE na Cikavi odda
jamo. B (041)620-078.
335
V N OVEM MESTU iščem občasno varstvo
za 2-mescčnega otroka. B (068)325-407 ali
(031)504-730.
339

PREPOVEDUJEM kakršnokoli uporabo,
dovoz ali odvoz na njivo, pare. št. 1510, k.o.
G abrje in peskokop, pare. št. 1512, k.o.
Gabrje. Štefan Erjavec, Kandija 28, Gabrje,
Brusnice.
374

PRI D E LU v vinogradu v okolici Cerkelj
nujno protrebujem pomoč. B (041)730-967
ali (064)733-851.
341
G R A D IT E L JI, POZOR! Izdelujemo stroj
ne estrihc in strojne omete po konkurenčnih
cenah! B (041)642-762.
353

PRODAM

M A Š K AR AD N E originalne kvalitetne ko
stume za otroke prodajam o od 2000 SIT
dalje. Po želji pošljemo. Nudimo dodatke,
pelerine za o d ra s le .B (061)1231-761 ali
(0609)626-226.
354

ROLETE, žaluzije ter zavese izdelujemo in
montiramo po ugodni ceni. It (068)44-662
ali (041)710-963.
269
V IN O C V IČ E K , kvaliteten, ugodno pro
dam. »(068)42-135.
333

IN ŠTRUIRAM AN, NE in SLO za osnovno
in srednjo šolo. B (041)287-397.
357

4 LETNE gume za clio, dimenzije 155/70/13,
ugodno prodam, tf (041 )230-393.
359
NOVO PEČ na drva za CK, jugo 45, vino
grad na Rihpovcu in vino cviček prodam. TP
(068)45-542.
360

prodaja vozil

Gmajna 6, 8274 Raka
zap o slim o

TEČAJI ZA MATURANTE. VALETO,
CELOLETNA PLESNA ŠOLA ZA OTROKE
SKUPINE ZA HIP HOP, ŠPORTNI PLES...

R 5 CAMPUS, letnik 1992, karamboliran,
vozen, prodam . D juraševič, Skalna 14,
Otočec, 0(068)75-256.
361

AVTO

Z A S T O P N IK E z prevozom zaposlimo za
trženje oglasov v im enikih PIRS v Novem
mestu, Sevnici in Krškem. Slovenska knjiga,
d.o.o., PE PIRS, Litijska 38,1000 Ljubljana,
B (041)746-823.
218

- p ozn a va nje o s n o v račun a lništva

C LIO 1.4 RT letnik 1995, prodam. B (041)
350-859.
344

- * //* -

PRIKUPNO D E K LE za delo v strežbi zaposli
novomeški Caffe de Pariš. B (041)628-385.

- zn an je n e m š k e g a jezika

MOTORNA VOZILA

SUZUKI

ČE IŠČETE priložnost za dober zaslužek,
pokličite na B (041)798-535.
208

Osnovni pogoji:

J E D ILN I KROM PIR in sveže zelje kupim B
(068)66-665.
356

VISOKOTLAČNO BALIR KO , seno v balah,
domače žganje in mešana drva prodam 1T
(068)89-252.
366

p e z , f j 'j ' j U n V

ZRNO, d.o.o.

PREKLICI

3

PE NOVO MESTO. Prešernov trg 1

www.krekova-banka.sl

SUHA bukova drva k u p im .B (041)913-350.

BTC, d.d.
PE NOVO MESTO
Ljubljanska c. 27
8000 NOVO MESTO

ZA KOMITENTE IN NEKOMITENTE

sprejemamo tudi po pošti in na faks številko

KMETIJSKI STROJI

da še vedno o d k u p u je les pravega kostanja.
O rganiziram o vam tud i posek.
Z novo sezo no vam z a g o ta v lja m o krajše p la č iln e
roke in ugodn e cene.
P o kličite nas na te le fo n s k o š te v ilk o 0608/41-349
ali 0608/41-044.

UGODNA PONUDBA KREDITIRANJA PREBIVALSTVA

DO 5 LET

Osmrtnice in zahvale

IV A N K A M A R K E L J iz Š e ntjurja! Pojdi
dobre volje naproti novim rojstnim dnem!
Vsem pa pozdrav od Erjavčevih iz Kanade.

Tanin Sevnica Obvešča svoje cenjene dobavitelje,

KREKOVA BANKA

sprejemamo tudi na telefonsko številko

SLUŽBO DOBI
CVETLIČARSKO ali prodajalko, ki ima ve
selje do aranžiranja in dela s kozmetiko v
cvetličarni in drogeriji zaposlim. B (068)44988.
343

Avtomehanika Jurij Murn, s.p.
Resslova 4, Novo mesto

S 0 6 8 /2 4 -7 9 1
mehanika
kleparstvo
ličarstvo

P o p u s ti za le tn ik 1 9 9 9
od 5 0 .0 0 0 d o 3 0 0 .0 0 0 S IT !

DVOSOBNO STANOVANJE, 59.60 m2 na
Seidlovi c. v Novem mestu ugodno prodam.
B (068)324-311 a li(041)704-231.
340
V KRŠKEM prodam dvosobno stanovanje, 46
m2. B (0608)22-326.
347
ENO-, D VO - IN TR IP O S T E U N O sobo v
Ljubljani- Črnuče oddam. B (061)372-487,
od 10. do 12. ure.
350

O
OD

■A,
° /c e v T 2 '

S 0 6 8 /3 2 4 -3 7 7

ZENITNE PONUDBE
SAMSKI MOŠKI, star 52 let, s hišo in službo
želim spoznati žensko za skupno življenje, sta
ro 45 do 50 let. En otrok ni ovira. Samo resne
ponudbe pod šifro: Sreča.
362

DOLENJSKI LIST

MIZARSTVO ROM, Rom Jože, s.p.
Ručetna vas 19, 8340 ČRNOMELJ, tel. 068/53-771
Podjetje z več kot 20-letno tradicijo, objavlja prosta delovna mesta:

1. MIZAR
2. UPRAVLJALEC STROJA ZA RAZREZ HLODOVINE
3. POMOŽNI DELAVEC NA ŽAGI
4. VAJENEC - DUALNI SISTEM
Pogoji:
Ad. 1. Poklicna izobrazba lesne smeri in 1 leto delovnih izkušenj
Ad. 2. Poklicna izobrazba lesne ali kovinarske smeri in 1 leto
delovnih izkušenj, zaželjen izpit za voznika viličarja, zaželjeno
pasivno poznavanje dela z računalnikom , organizacijske
sposobnosti.
Ad. 3. N KV delavec, zaželjene izkušnje dela z lesom, zaželjen izpit
za voznika viličarja.
Ad. 4. Razpisni pogoji šole
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, s polnim delovnim
časom in s poskusnim delom 1 mesec.
Od kandidatov pričakujemo veselje do obdelave lesa, vestnost in
točnost.
Ponujamo vam:
• Po osvojitvi programa zaposlitev za nedoločen čas
• Ustvarjalno delovno okolje
• Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
• Samostojno in dinamično delo
• Stimulativne zaslužke
• Varno zaposlitev

Št. 6 (2 6 3 3 ), 10. fe b ru a rja

N o vo m e s to
Leb anova 24
http://www.nepremicnine.net/leran/

Za svojih 50 let
vaš četrtkov prijatelj
za vas pripravlja

e-mail: leran@ siol.net

tel./fax:
tel.
mobitel:

N O V O M ESTO

0 6 8 /3 2 2 - 2 8 2
0 6 8 /3 4 2 - 4 7 0
0 6 0 9 /6 3 3 - 5 5 3

Prodam o:
Podjetje
za varovanje premoženja
in oseb, d.o.o.

Novo m esto
S e id lo v a 5
tel.: 0 6 8 /3 2 5 - 3 2 5
faks: 0 6 8 /3 9 1 7 - 3 0 5

DOLENJSKI LIST
P o le g k e g lj iš č a
na G e rm o v i 6
v N o v e m m e s tu
p o s lu j e

P o stre g li vas b o d o s:

•
•
•
•
•
•
•

picami
hamburgerjem
giricami
pomfritom
sladoledom
ledeno kavo
sadnimi kupami

in raznovrstnimi pijačami.

068/321-878
V a b lje n i!

DOLENJSKI LIST

• HIŠE: v Novem mestu, Brežicah,
Krškem, Črnomlju, Metliki, Šmarješ
kih Toplicah, Malem Vrhu pri Bre
žicah, Orešju, Žužemberku, Mokro
nogu, Semiču, Straži, Gor. Vrhpolju,
Dol. Brezovici, Škocjanu, na Bučki,
Dol. Ponikvah, Viru pri Domžalah in
drugod;
• STANOVANJA: v Novem mestu,
Krškem, Črnomlju, Šmarjeških Topli
cah, Smolenji vasi;
• VIKENDE: v Kotu pri Dvoru, Borštu
pri Ajdovcu, na Bučki, v Gabrju, v
okolici Podbočja, na Tolstem Vrhu, v
Novi gori nad Stražo, v Karteljevem
(Poljane), na Trški gori, Trščini, v
Šentjerneju, nad Pleterjem in dru

nastop
ansambla Henček,
skupine Sukar
'
in Vlada K reslin a.. ^ \ p
V

nA XT

god;
• GRADBENE PARCELE: v Mirni
Peči, M okronogu, Vrhu pri Šentru
p ertu , G ro b lja h pri Š e n tje rn e ju ,
Šmarjeških Toplicah, Novem mestu,
na Vrhu pri Pahi;
• POSLOVNE PROSTORE: v No
vem mestu (Glavni trg, Novi trg, Šol
ski center, B učna vas), Č rnom lju
(picerija, diskoteka), Žužemberku;
• KMETIJE: v Gor. Nemški vasi pri
Trebnjem, Orešju, na območju Bele
krajine;
• NAJEM: oddam o poslovne pro
store in stanovanja v Novem mestu

.

V petek,
18. februarja 2000,
ob 17. uri
v novomeški
športni dvorani
Marof.

ter večje stanovanje v Ljubljani.

Oglasite na na sedežu
podjetja ali nas pokličite.

Kitajska restavracija

CESARSKI VRT
Ljubljanska 51, Novo mesto
Tel. 0 6 8 / 3 2 4 - 6 2 3

Vstop prost!

Vsak dan od 11. do 23. ure
vam nudimo bogat izbor
kitajskih jedi.
Prodajni center podov

PCP PUREBERPARKETARSTVO

Prevent SPM, d.o.o., Mirna
o bjavlja prosta delovna mesta:

1. V O D J A K A K O V O S T I
za nedoločen čas s petmesečnim poskusnim delom.

RADI O
INIV 0 X

1 0 7 . 5 M H z UKV
Rožna ulica 39, Kočevje
tel./fax 061/855-666

Pogoji:
• visoka ali višja izobrazba tehnične smeri
• tri leta delovnih izkušenj (zaželjeno na sistemu kakovosti)
•
•

poznavanje dela z računalnikom
aktivno znanje nemškega jezika in pasivno znanje angleškega
jezika

soletna poslovalnica

2 . K O N F E K C IO N A R (15 delavcev)
s IV. ali III. stopnjo tekstilno konfekcijske usmeritve
za šivanje avtosedežnih prevlek na lokaciji Mirna.

Verjem^ ali ne

H liO r
M

o

O G N JIŠČ E
Krvavec
104,5

K um

105,9

Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim
delom. Prijavijo se lahko tudi kandidati, ki ne izpolnjujejo pogojev
zahtevane izobrazbe, imajo pa izkušnje in željo, da se priučijo za
delo šivalca avtosedežnih prevlek za avtomobilsko industrijo za
prvo vgradnjo.
Informacije so na voljo v kadrovski službi družbe na Mirni oziroma
po telefonu št. 068/462-500. Vse zainteresirane vabimo, da oddajo
pisne vloge ali se osebno zglasijo na sedežu družbe na Mirni,
Glavna cesta 41, 8233 Mirna.
Pisne prijave z dokazili naj kandidati pošljejov 8 dneh po objavi.

Če želite vsak četrtek v letu p re je ti vsebinsko bogat in oglasno odmeven časopis, ki
ga bere blizu sto tisoč lju d i, izp oln ite naročilnico in jo pošljite na naslov:

Dolenjski list, 8000 Novo mesto, Germova ulica 4, p.p. 212.
Za vse drugo bom o poskrbeli m i, vi pa pazite, da si ne bo ob če trtkih sosed iz vašega
poštnega nabiralnika pred vam i “ izposodil” vašega Dolenjskega lista.
H

fk lik

O
i

N a naši spletni poslovalnici
vam nudimo hitro in udobno
bančno poslovanje

-

N a ro čiln ica za

D D U

Informacije: 0 6 8 3 2 4 810

S to naročilnico naročam DOLENJSKI LIST za:
Upokojenec:

Ime in priimek:_______ _________________________

da

Naslov (krqj, ulica, hišna številka):

Pošta:
Naročnik izjavlja, da naročilo res velja zanj, dokler naročnine ne bo pisno odpovedal, sicer pa bo
naročnino plačeval osebno ali s posebno položnico, ki mu jo bo poslal Dolenjski list.
Naročnik bo časopis začel prejemati od prve številke dalje v mesecu:
2000
Kraj:

Št. 6 (2 6 3 3 ), 10. fe b ru a rja 3

Datum:

O
ljubljanska banka

Podpis:

DOLENJSKI LIST
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PORTRET TEQA TEclNA
V

Jasna

Pred trem i desetletji, ko je
hodila v malo šolo, je Jasna od
igrala svojo prvo glavno vlogo v
dramski skupini. Pozneje je do
mačim gostom pripravljala p r
ireditve, na katerih je recitirala,
pela in nasploh veliko improvi
zirala. V osnovni šoli je recitira
la in napovedovala, med študijem
pela in plesala jazz balet, ves čas
pa v sebi nosila seme, ki je vzkli
lo pred dobrim letom.
Jasna Šeruga Muren, sicer
Ptujčanka, k i se je poročila s
Črnomaljcem, je bila prepričana,
da bo v Črnomlju preživela le
porodniško. A na prvi pogled se
je zaljubila v Belo krajino, takoj
lepo sprejela Črnomaljce in oni
njo in takrat je vedela, da ne bo
več odšla iz Č rnom lja. Pred
slabim desetletjemje z diplomo iz
pedagogike in sociologije kulture
kot kulturnica našla službo na
črnomaljskem Zavodu za izobra
ževanje in kulturo. Spominja se,
da sije gostovanje prve gledališke
skupine, k i ga je pripravila, ogle
dalo 30 ljudi. Toje b il zanjo hla
den tuš, zato ne čudi, da seje za
strokovni izpit lo tila naloge o
tem, kako p rip ra v iti ljudi, da
bodo obiskovali kulturne prired
itve. Očitno je imela dobre zamis
li, k a jti ljudje so vse pogosteje
začeli zahajati v kulturni dom in
se v njem dobro počutili. Veli
ko kra t pa je bilo prav od nje
odvisno, kaj jim bodo ponudili.
Morala je najti pravo pot med ti
stim, kar ljudi zanima, ter hkra
ti poskrbeti za dvig njihove kul
turne ravni. In to j i je dobro us
pelo. “ Pogled na polno dvorano
ob prireditvah je zame najboljša
hrana za dušo," je zadovoljna.
A Jasna, sicer zelo tempera
mentna in komunikativna črno
maljska kulturnica tako kot še
nekateri njeni somišljeniki, kma
lu ni bila več zadovoljna le z go

Šeruga
stovanji gledaliških skupin v nji
hovem mestu. Takrat je vzklilo
seme, k i ga je dolgo nosila v sebi.
Začela je namreč igrati, saj so
ustanovili gledališko skupino, ki
je lani postala samostojna, po
imenovali pa so jo Gledališka
skupina Zik. Murnova je posta
la njena predsednica. “Zelo rada
imam kulturo in zame je moja
služba h kra ti konjiček. N ik o li
natančno ne ločim med službo in
prostim časom. Odkar semposta
la igralka, je moje življenje še ve
liko bogatejše. Imam namreč zelo
veliko željo po nastopanju. Ko
vem, da bom zyečer na odru, sem
ves dan vznemirjena. Čeprav izgleda, da oder ločuje gledalce in
nastopajoče, sejaz v resnici zlijem
z gledalci, ” pravi ter z zadovolj
stvom pritrdi, da j i kultura, do
katere čuti veliko veselja in lju
bezni, polni dušo. Nasploh na
menja v življenju ljubezni do vse
ga veliko pozornost. “ Poročam
tudi mladoporočence, in preden
sem začela, so mi svetovali, naj to
počnem s srcem. Danesje to zame
eno najlepših del, k i jih oprav
ljam. Poročni obred, k i sem ga
nekoliko priredila po svoje, pa
končam z besedami: “Samo lju
bezen naredi, da vse na svetu
preživi." Toje tudi moj življenjski
moto,” pravi.
Jasna svoje otroke vzgaja z
zgledom in kultura je po njenem
najboljši zgled. Zato tudi hčerki,
tako kot nekoč ona, pripravljajo
doma prireditve. A Murnova se
p očuti ko t mama tu d i svojim
gledališčnikom. Gotovo je tudi
njena zasluga, da igralci niso
v kalupljeni, ampak j ih žene
naprej ljubezen do gledališča.
H k ra ti s svojo sproščeno igro,
kakršno so pokazali p ri komediji
Vaja zbora, s katero prav sedaj
gostujejo po dolenjskih in be
lokranjskih odrih, privabljajo
vedno več za igro navdušenih Be
lokranjcev.
Gledališka skupina Zik je ob
kulturnem prazniku prejela v
Črnomlju Župančičevo diplomo.
Po priznanje je šla v imenu vseh
članov sicer Murnova, a če bi ga
podelili le njej, bi protestirala. Ve
namreč, da kljub vsej ljubezni, ki
jo goji do kulture, in velikim or
ganizacijskim sposobnostim ne bi
mogla narediti ničesar brez soi
gralcev, k i s tolikšnim užitkom in
zagnanostjo bogatijo črnomalj
sko kulturno življenje.
MIRJAM BEZEK-JAKŠE

V

U kvarjala z
zvodništvom

Čudni dogodki v Čudnem selu

Zakonca A. Š. in H. Š. v priporu

Snemalec Pop TV Andrej Kramar iz Črnomlja pri snemanju odlagališča livarskih peskov iz IMP-Livarja
pretepen z lastno kamero - Se bomo morali začeti predstavniki javnih občil bati Belokranjcev?

KRŠKO - Krški kriminalisti
so že dlje časa spremljali dejav
nost 52-letne A. Š. in njenega
48-letnega moža H. Š. iz Dom
žal. Sumili so, da sc ukvarjata
z zvodništvom oz. posredova
njem pri prostituciji v njunih
nočnih lokalih, ki jih imata v
Krškem, K ranju, Sežani in
Kranjski Gori. Spolne usluge
so nudile artistke iz vzhodno
evropskih držav, obstaja pa
tudi sum, da proti svoji volji.
H. Š. naj bi na Madžarskem
(za 600 D EM ) in Hrvaškem
(1.500 DEM) kupoval dekleta
in jih nato preko svoje žene
zaposloval v nočnih lokalih ali
jih kot prostitutke preprodajal
raznim odjemalcem v Sloveniji
(za tisoč DEM) in tujini. Stran
ka je morala za prostitutko
odšteti 300 DEM. Ob aretaciji
sta imela zakonca, ki sta se s to
dejavnostjo ukvarjala že več let
in ju je policija že večkrat ova
dila, zaposlenih preko 40 ar
tistk.
Kriminalisti so tudi ugoto
vili, da naj bi A. Š. preko znan
ke A. M. iz Metlike in njenega
zeta B. P. za plačilo 10 tisoč
DEM naročila umor svojega
moža H. Š., ker sta se zadnje
čase vse pogosteje prepirala.
Zaradi preprečitve umora so
policisti 28. januarja vse štiri
aretirali, jih 48 ur pridržali in
privedli s kazensko ovadbo k
preiskovalnemu sodniku Okrož
nega sodišča v Krškem. Zakon
ca A. Š. in H. Š sta osumljena
kaznivega dejanja spravljanja v
suženjsko razmerje (387 čl. KZ
RS), A. Š., A. M. in B. P. pa
storitve kaznivega dejanja
poskusa umora (127. čl. KZ
RS). Za oba zakonca je sodišče
odredilo pripor.
L. M.

Č r n o m e l j - Č rnom aljec
Andrej Kramar je na Pop T V že
večkrat poročal o črnomaljskem
IMP-Livarju. Tako se je tudi zad
njo januarsko soboto odzval na
predlog članice samoiniciativnega
odbora krajanov za zaprtje IMPLivatja Petre Črnič, da bi posnel
odlagališče v Čudnem selu pri
Črnomlju, v katerega so začeli do
važati livarski pesek iz IM P-Livarja. N iti slutil ni, kako nesrečno
se bo končalo snemanje.
Kramar je najprej posnel staro
odlagališče, potem pa sc je s ka
mero lotil še novega. “ Odlagališče
je bilo zavarovano le s plastičnim
trakom, nikjer pa ni bilo nikakrš
nega opozorila, da dostop ni do
voljen. Ko sem želel posneti še tla
odlagališča, ki niso zavarovana
tako, kot bi morala biti in kot so
odgovorni zagotavljali, da bodo,
sem bil tako osredotočen na po
gled skozi objektiv, da nisem za
znal, kaj se dogaja okrog mene,”
pripoveduje Kramar ter zatrjuje,
da seje takrat za njegovim hrbtom
pojavil Martin Švajger, k ije predtem delal z buldožerjem na depo
niji in za katerega je pozneje zve
del, daje lastnik zemlje. “ Zgrabil
me je za vrat in podrl na tla. Izpu
lil mi je kamero in me z njo udri
hal po glavi, skakal po meni in
vpil: “ Dajte mi puško, da ga ustre
lim !” Črničeva, ki je bila 15 do 20
metrov od mene, je, ko je tudi na
njo vpil, da jo bo ubil, začela teči
skozi gozd proti Črnomlju, Mar
tin pa za njo. Ker je ni ujel, se je
vrnil in s kamero zopet zamahnil
proti meni. Ušel sem mu in nekaj
časa sva se lovila po cesti. Ker mi
je iz ran na glavi tekla kri, sem
hotel v svoj avto po prvo pomoč,
a mi niso dovolili. Celo Martino
va žena mi je odrekla pomoč in
trdila, da sem se sam poškodoval,

ko sem padel na kamen. Zatekel
sem se v bližino romskega naselja,
in ko je prišel policist, sem ga pro
sil, da Švajgerju odvzame kamero.
A tega ni storil in šele pozneje so
policisti zbirali skupaj dele kame
re, ki so b ili razmetani naokrog,
pa mojo kapo, očala, ročno uro,”
pripoveduje Kramar.
Šnemalec je prepričan, da bi
morali po kazenskem zakonu po
licisti privesti Švajgerja na policij
sko postajo in obvestiti tožilca, ki
bi odredil, kaj se bo z njim zgodi
lo. Sicer pa poleg tega, da ima
Kramar na glavi dva in štiri centi
metre veliki rani ter podplutbe,
tudi svojega dela ne more oprav-

PRETEPEN Z LASTNO KAME
RO - S tako zavito glavo in s podplutim očesom je bil snemalec Pop
TV Andrej Kramar iz Črnomlja tri
dni potem, ko je bil tepen med sne
manjem v Čudnem selu.

Zmaga je nov začetek
Kočevska glasbena skupina Selekcija: s trdim in dolgotrajnim
delom do uspeha - Letos na Slovensko popevko
KOČEVJE - Toni Obranovič in
Vinko Farkaš iz Kočevja ter brata
Janez in Franc Pirker iz Ribnice
so člani skupine Selekcija, ki si je
z decembrsko zmago na Orionu
priborila nastop na letošnji Slo
venski popevki. Za skupino je to
do sedaj največji uspeh, obenem

pa tudi potrditev kvalitete kočev
skih glasbenikov, ki jo je z osvo
jitv ijo 2. mesta v skupni uvrstitvi
na lanskoletni Slovenski popevki
dokazal že kočevski kantavtor
Andraž Hribar.
Selekcija je na kočevski glasbe
ni sceni prisotna šest let, vendar
imajo vsi člani za seboj že več kot
20-letne glasbene izkušnje. Franc,
ki igra baskitaro in poje tako, kot
ostali člani skupine, je predtem
igral pri različnih ljubljanskih an
samblih, V inko (klaviature) pri
kočevski skupini Obzorje, bobnar
Možakar na Marofu razkazuje vse, kar premore - Inšpektorji sodijo pod ministrstva - V
Janez in Toni (klaviature), ki igra
petek popoldne brez dežurnega zdravnika - Bo na Regrških košenicah moral umreti otrok? ta skupaj že od samega začetka
pred skoraj 30 leti, pa sta si nabi
niku in storitev plačati. Kako to, da
nič p rije tn o h o d iti čez M arof.
Bralec Ivan Barbič nam je spo
rala glasbene izkušnje pri kočev
tako
veliko
mesto
in
območje
v
Prejšnjo sredo zjutraj (ob 7.30) jo
ročil, da gospod Gazvoda, ki mu
skih skupinah. “ Če hočeš kaj
petek popoldne nima dežurnega
je na poti presenetil moški, ki je
je pogorel vikend, v času požara ni
narediti, so potrebne izkušnje,
razkazoval vse, kar premore, in se
zobozdravnika?” je vpraševala.
bil v Nemčiji, kot smo ga narobe
dobrodošlo pa je tudi, da v skupi
Oglasil seje tudi Jože Gorenc iz
nikakor ni umaknil. “ Zanima me,
razumeli v naši rubriki, pač pa je
ni ni generacijskih razlik,” pravi
Novega mesta, ki s plakati pro
ali policija kdaj nadzira to pot,
prej živel tam. Oglasil pa se je še
Toni o p o gojih, ki omogočajo
testira pred tukajšnjim sodiščem
drugi Ivan, ta je s Trebelnega, in
kajti kako leto nazaj se je tako
boljše delo in hitrejši napredek in
zaradi 10 let trajajoče pravde.
razkazovanje ponavljalo večkrat,
je želel pohvaliti tamkajšnjega
ki so botrovali ustanovitvi Selek
Sprašuje sodnike, koliko časa po
vendar ni rečeno, da gre za istega
poštarja Jerneja.
trebujejo za to, da ločijo številke
moškega. N eprijetno je in tudi
Anica Ucman iz Smolei^je vasi
cije.
gozdnih parcel.
se je postavila v bran dr. Pavlinu
strah me je, kaj šele če pomislim,
Prvotno je skupina štela šest
Mestni potniški promet dobiva
da bi na možakarja naleteli otro
in ostalim zaposlenim v novome
članov. “ Za uspeh je treba garati
vse več privržencev, tokrat je v
ci,” je povedala.
ški porodnišnici. Kot je povedala,
in nanj čakati včasih tudi leta, za
njegovo podporo poklical še eden
Naš zvesti bralec (ime in naslov
je bila sama že večkrat tam kot
kar pa nimajo vsi dovolj potrplje
od Novomeščanov, ki se sam vsak
je pustil v uredništvu) vprašuje,
pacientka. Po njenem so vsi izred
nja,” pravi Toni o odhodu dveh
dan
vozi
z
avtobusom.
Izračunal
si
kje
naj
najde
inšpektorja
za
delo.
no prijazni in se znajo tudi nasme
članov, s katerim je skupina ne
je, da se to splača veliko bolj kot
Pred kratkim je dobil izpisek vseh
jati. “ Na obeh oddelkih so prijaz
slavno končala svojo prvo zgo
pa nakup drugega avta. Pri uredit
ni, res pa so mnoge ženske vedno
izplačil za napoved dohodnine.
ščenko, k ije izšla decembra 1998.
vi prometa na Glavnem trgu pa bi
nezadovoljne in nepotrpežljive.
Trdi, da je na njem ve liko več
Vendar se je preostalim članom
se po njegovem morali zgledovati
izplačil, kot jih je dejansko dobil:
Ne vem, kaj m islijo, saj jim ne
vztrajnost obrestovala: zasluženo
po Piranu: zapreti trg za promet
večji je regres in zadnje mesece
more nekdo vedno stati ob stra
priznanje so dočakali skoraj na
in omogočiti dostop z avtobusi!
tudi precej večje plače. Zanj smo
n i!” je menila.
tanko leto dni kasneje. Zmaga
Bralka iz Novega mesta ugotav
se p o tru d ili mi. Inšpektorja za
Marija iz Novega mesta je ena
skladbe Karla Novaka “ To ni to”
lja, da so vse blagajničarke in tudi
delo lahko najde v telefonskem
tistih, ki v službo pešačijo. Pokli
ria izboru za popevko meseca de
drugi zaposleni v Mercatorjevem
imeniku, če poišče pod Ministrst
cala nas je in potožila da ji ni prav
cembra jih je dvignila iz anonim
centru na Cikavi vedno prijazni.
vo za delo, družino in socialne
nosti na slovensko glasbeno sce
zadeve, Inšpektorat RS za delo
Okrog novega leta pa je neka gos
pa Martina, ki je prišla k blagajni
(naslov je: Kočevarjeva ul. 1, No
no, kjer pa se je, kot pravi Toni, še
reševat zaplet z reklamacijo (zato
vo mesto, telefon pa 373-12-48).
težje obdržati, kot je nanj priti.
sklepa, da je kakšna šefinja), vpri
Tudi Irena iz Novega mesta se je
Z ato zmaga za Selekcijo ne
čo strank grdo nadrla blagajničar
redstavila, a podatke skrbno
pomeni konca, ampak nov zače
ko. Slednji je bilo tako nerodno,
ranimo v arhivu. V petek popol
Novinaiji Dolenjskega lista
tek trdega dela. Odločeni so, da
da se je pozneje strankam sama
dne je šla s hčerko, ki je imela hude
si želimo še več sodelovanja z
dolgo pričakovane priložnosti ne
opravičevala.
bolečine, k zobozdravniku v ZD
bralci. Vemo, da je težko p i
bodo zlahka izpustili iz rok, prav
Otroci z Regrških košenic bi lah
Novo mesto, a tam ni b ilo de
sati, zato pa je lažje telefoni
tako tudi, da bodo ostali zvesti
ko imeli prav prijeten sprehod do
žurnega zobozdravnika. “ Ko sem
rati. Če vas kaj žuli, če bi radi
pop rocku in skladbam, ki jih po
šole
v
Šmihelu
in
nazaj,
če
bi
kdo
vprašala,
kje
ga
lahko
najdem,
so
kaj spremenili, morda koga
slušalci radi poslušajo, člani skupi
mi v recepciji rekli, naj pogledam
pred tem zgradil pločnik in uredil
pohvalili, ali pa le opozorili na
ne pa radi igrajo. Priprave na raz
razsvetljavo. Bralka B. K. zato
v Ločni. Zapeljala sem se tja, a ni
zanimiv dogodek iz domačih
na gostovanja, na Slovensko po
bilo nikogar. Ko sem še vpraševa
otroke vozi v šolo. “ V Mačkovcu je
krajev - pokličite nas! Prisluh
pevko in nastop na festivalu Melo
la, kje naj zdaj iščem pomoč, so mi
moral um reti otrok, preden so
n ili vam bomo, zapisali, mor
dije morja in sonca so v tem tre
zgradili pločnik, upam, da pri nas
svetovali telefonski imenik. De
da dali kakšen nasvet in po
nutku v ospredju njihovega dela.
ne bo tako ” je še pristavila.
žurni zobozdravnik je namreč de
možnosti poiskali odgovor na
K lju b temu pa tudi na domače
Jože iz Črnomlja se ne more
lal šele naslednji dan v Šentjerneju.
občinstvo niso pozabili. Vsem, ki
vaše vprašanje. Na telefonski
sprijazniti, da Dolenjska banka v
Okrog 20. ure sem klicala zasebni
številki (068)39 30 522 vas
so jim kakorkoli pomagali in jih
tem kraju zapira svoja vrata že ob
ka dr. Meršola, ki nama je brez
čakamo vsak četrtek med 18.
16.30. “ G rem o se turizem , ko vzpodbujali, so se najprej v Ribni
težav pomagal, da sva lažje prebili
in 19. uro. Dežurni novinar
ci, minulo soboto pa še v Kočevju
pride turist, pa ne more nikjer do
noč. Za zavarovanje plačujemo
zahvalili s plesom.
vam bo pozorno prisluhnil.
denarja!” pravi.
čedalje več, ko pa potrebujemo
M. LESKOVŠEK-SVETE
B. D. G.
pomoč, se moramo zateči k zaseb-

SKUPINA SELEKCIJA - Toni Obranovič (klaviature, vokal), Janez Pir
ker (bobni, vokal), Franc Pirker (baskitara, vokal) in Vinko Farkaš (kla
viature, vokal).

Halo, tukaj je bralec Dolenjca!

Halo, tukaj
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ljati. Pravi, da je kamera, ki jo je
kupil pred pol leta, veljala pa je
m ilijon tolarjev, povsem uničena,
saj je bilo vdrto tudi v ležišče za
kaseto, kasete pa ni več našel.
“ Nisem slišal, da bi se kaj takšne
ga zgodilo snemalcu v Sloveniji.
Povrh vsega sem te ljudi poznal,
najhujše pa se mi zdi, da so mi
odrekli prvo pomoč in da sedaj
Švajger o meni širi neresnice. Na
jel si bom pač odvetnika in na so
dišču iskal pravico,” pravi K ra
mar, ki zatrjuje, da bi se kot sne
malec, torej kot predstavnik jav
nosti, znova odpravil v Čudno se
lo, a bi si prej zagotovil varovanje.
Ker navadno želim osvetliti do
godek z različnih plati, sem pokli
cala edine Švajgerjeve, ki so v tele
fonskem imeniku v Čudnem selu,
a je moški odgovoril, da Martina
ne morem dobiti. Na vprašanje,
ali ima morda drugo telefonsko
številko, je dejal “ ne vem” in od
ložil slušalko. Tudi na Telekomo
vih informacijah niso mogli nič
pomagati. Kom andir Policijske
postaje Črnomelj Peter Šajnič pa
je dejal, daje policija ukrepala po
določbah, po katerih so poobla
ščeni, torej zakonito in pravilno.
Vendar zadevo preiskujejo, saj so
zaznali elemente kršitve javnega
reda in miru in kaznivega dejanja.
Okrožnemu javnemu tožilcu bodo
podali tudi kazensko ovadbo in
predlog za postopek pri sodniku
za prekrške. Po njegovem mnenju
bo ta zadeva očitno še zelo vroča.
M. BEZEK-JAKŠE
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Zanimanje za knjigo se povečuje
V metliški Ljudski knjižnici, ki ima 1.700 članov, bi morali po
normativih na leto nabaviti 1.600 enot gradiva, v lanskem letu so
to številko celo presegli. Veliko gradiva ic bilo podarjenega, med
darovalci se odlikuje Metličan Juš Mihelčič, ki je gradaškemu
izposojevališču daroval 235 knjig. V knjižnici, kjer je sedaj 22.000
enot gradiva, se pohvalijo, da bodo v dobrem letu dosegli temelj
no zalogo knjig, torej povprečno tri knjige na občana.

Obrtnik v Krškem - to ni prednost
V krški občini se je v zadnjih nekaj letih zelo povečalo število
samostojnih obrtnikov, tako da Območna obrtna zbornica Krško
šteje 823 članov, ki zaposlujejo več kot 1.200 delavcev. Zbornica
že vrsto let opozarja na vrsto odprtih vprašanj v zvezi z obrtjo in
podjetništvom.

Cigani streljajo, “civili” se skrivajo
Krajani novomeške KS Bučna vas imajo zaradi soseščine rom
skih naselij Brezje in Žabjak stalne težave. Na običajne ciganske
neprijetnosti so se po sili razmer nekako navadili in se z njimi že
skoraj sprijaznili, v zadnjih letih pa jih vse bolj agresivni Romi do
besedno življenjsko ogrožajo. Romi so dobro oboroženi in založeni
s strelivom. Po vojni na Hrvaškem je njihova oborožitev na zavid
ljivi ravni, saj je orožje na črno dosegljivo tako rekoč vsakemu
pobalinu, ki premore nekaj sto mark. Teh pa očitno Romom ne
manjka oziroma jim jih ni težko odšteti, kadar gre za orožje.

Kam je izginilo 2.800 kubikov lesa?
Bohor, 20 kilometrov dolgo pogorje med Savo, Sotlo in Savin
jo, ki je znano kot eno najbolj mogočnih rastišč v Evropi s pestri
mi in bogatimi gozdovi in s prirastki tudi do 90 kubikov na hek
tar, je že od nekdaj privlačno za lesne tatove. Zadnje čase so tat
vine lesa postale vse bolj drzne. Samo v zadnjih sedmih letih je v
približno 160 tatvinah izginilo okoli 2.800 kubikov lesa.

Svinjanje
V noči od nedelje na ponedeljek so stene nekaterih hiš na
Glavnem trgu spet zasvinjali z butastimi napisi v tujem jeziku. Ta
barabska moda svinjanja po tujih zidovih se je v zadnjih letih v
Novem mestu močno razpasla. Pa vendar hi bilo dovolj, ko bi samo
enega od teh “ trottersov” , ki v resnici niso nič drugega kot čisto
navadni troti, prijeli in mu naložili plačilo pleskanja stene, ki jo je
popackal. Bomo kdaj to dočakali?

Ttodi Revozov cenik v markah
V začetku meseca je novomeški Revoz objavil nov cenik za
Renaultove avtomobile, za razliko od prejšnjih tokrat v nemških
markah. Seveda kupci še naprej plačujejo v tolarjih, za izračun
cene pa velja srednji tečaj Banke Slovenije na dan plačila.

