
SPLOŠNO GRADBENO POD..JET..JE 

NDVOMESIO 

z o. sol. - Kettejev drevored 37 

tel. 21826- poštni predal 89 

tel ex 3571 O yu pionir 



Lesni kombinat, Novo mesto - Straža, n. sol. o., 
telefon 068/84·530, 068/25-081, telex 35726 yu novles, 
35814 novkom, predsednik poslovodnega organa - Jože Knez, 
telefon 068/84·533 

Proizvodni program: 
- stilno pohištvo, moderno pohištvo 
- sodobna oprema za kopalnice ·KOLPA-SAN· 
- gugalniki 
- notranja oprema, stenske in stropne obloge 
- stavbno pohištvo po naročilu 
- akrilno steklo •NOVOGLAS· 
- svetlobne kupole in trakovi 
- vezane plošče, žagan les 
- plastificirani predali 
- keramične ploščice 



e 
zavarovalna skupnost triglav 
DOLENJSKA OBMOtNA SKUPNOST 
NOVO MESTO 

Zavarovalna skupnost Triglav nudi po ugodnih pogojih 
in cenikih vse vrste premoženjskih in osebnih zavarovanj . 
še posebej vas opozarjamo na sklenitev naslednjih 
zavarovanj : 

- zavarovanje stanovanjskih hiš, 

- kasko zavarovanje motornih vozil, 

- nezgodno zavarovanje voznikov motornih vozil , 

- življenjsko zavarovanje . 

Vključite se v zavarovanje in si s tem zagotovite ekonomsko 
varnost v primeru nesreče! 

Podrobnejše informacije lahko dobite na sedežu območne 
skupnosti v Novem mestu, na predstavništvih v črnomlju, 
Kočevju, Metl·iki in Trebnjem ter pri zastopnikih, ki so v 
vseh večjih krajih . 

Ob 20-letnici Jamarskega kluba Vinko Paderšič-Batreja 
iskreno čestitamo! 



10 ljubljanska banka 
Temeljna dolenjska banka 
Novo mesto 

hitreje do cilja 



DOLENJSKI PROJEKTIVNI BIRO p.o. 
NOVO MESTO , SOKOLSKA 1 

- izdeluje tehnično dokumentacijo iz okvira visokih, 
nizkih in hidrogradenj 

- nudi kvalitetne tipske načrte za gradnjo enodružin
skih hiš in zidanic po nizkih cenah 

- izdeluje ekonomske elaborate 
- opravlja gradbeno tehnični nadzor in druge 

investitorske usluge 

SE PRIPOROčA! 

1. TOVARNA IJ!:.. OBUTVE 

f:'tt'r NOVO MESTO 
tozd OBUTEV Bršljin n. sub. o. 



telefoni 

centrala 21-737 
direktor 21-280 
servis 21-538 

telegram 

trgovsko podjetje 

NOVOTEHNA 
68001 novo mesto, glavni trg 11 

novotehna novo mesto 

elektrotehnični material - kovinsko 
blago in železnina - orodje, sanitar
::i in instalacijski material - gradbe
ni material - steklo, porcelan in ke
ramično blago - barve - laki in ke
mikalije, motorna vozila - nado
mestni del i -servisne usluge 

OBRTNA ZADRUGA 
Novo mesto, Trdinova 4 

- -

s svojimi člani priporoča izdelke in 
storitve. 

OPEKARNA ZALOG 
Novo mesto, tel. 21-403 
Proizvodnja in prodaja gradbenega materiala 



INDUSTRIJA IN RUDNIKI NEKOVIN 
KREMEN 
Novo mesto 

Strojno in stavbno ključavničarstvo, kleparstvo, kovaštvo, 
popravila tehtnic, mehanika in galvanizacija 

EMONA DOLENJKA dolenjka 
n. sol. o. NOVO MESTO 
GLAVNI TRG 28 

.Avtopromet, gostinstvo 
in turizem 

Novo mesto - Straža 

Priporočamo prevoz potnikov in blaga 
ter gostinske storitve v hotelu Metropol 
in gostišču na Loki v Novem mestu 



_,ltiPftiPB 
ZARE SEPIC Brod 24 
Tel.: (068)23481•68000 Novo mesto 

Orodje s triletno 
garancijo! 

e 
!IJRJOIJJ[JJ 

KOVAŠKA INDUSTRIJA ZREČE 63214 JUGOSLAVIJA 



GRAVERSTVO 
izdelovanje pokalov, značk, 
medalj in spominkov 

STANIAA J02E 

Dol. Težka voda 36 
68000 Novo mesto 
Tel.: (068) 43-770 



GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO 

neguje, ureja in izkorišča gozdove na 
dolenjskem območju 

PLANKAR VINKO 
TV - RADIO SERVIS 

Servis lskrinih aparatov 

FOTOKOPIRANJE 

Nace Gregorčič 

>>MIZARSTVO(( 

Blatnik Viktor 

črmošnjice 4 
Tel. : (068) 43-771 

Pod Trško goro 44 
Novo mesto 

Tel.: (068) 25-918 

68000 Novo mesto 
Prešernov trg 7 



maratonik" 
e napitek za osebe, ki so izpostavljene večjim telesnim naporom 
e telesu nadomesti energijo, sol in tekočino 
e ima prijeten okus po limoni 

maratonlk® 
EVEREST DIETETIČNI IZDELEK 

e napitek za športnike 
• vsebuje glukozo, saharozo, najvažneJse minerale in vitamine 
e ima prijeten okus po pomaranči in limoni 

maratonlk® 
šPORT BALZAM 

e emulzija z eteričnimi olji zdravilnih zelišč 
e zboljšuje prekrvitev tkiva 
e za masažo v športu 
e za masažo pri lumbagu in nevralgiji 

VV\1 Krka, tovarna' zdravil, n. sol. o. 
~Novo mesto 
KRKA TOZD Zel iš ča 


