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Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva občine Cerknica 

--~------------------------------------·-----------LETO D. OKTOBER 1963 ST. 11 

Za občinski praznik 19. oktober 
ielijo še mnogo delovnih uspehov 
vsem občanom: 

Občinski ·odbor SZDL Cerknica 

Občinski komite ZKS Cerknica 

Občinski sindikalni svet Cerknica 

Občinski komite ZMS Cerknica 

Združenje borcev ZB NOV _Cerknica 

Občinska skupščina Cerknica 

Delovnl kolektiti: 

Brest Cerknica 

Kovinoplastika Lož 

KZ Cerknica 

KZ Loška dolina 

Gradišče Cerknica 

Škocjan Rakek 
_Kovinoservis Rakek 

Jelka Begunje 

Gaber Sta ri tr:g 
Gostinstvo Cerknica 

Gostinstvo Loška dolina 

Elektrožaga Nova vas 

GG Postojna z obrati Cerknica in Snežnik 

Uspeh gospodarjenja v 
občini za l. polletje 1963 

Na koncu prve polovice letoš
njega leta smo tudi v naši občini 
na.Ded!ili tpregled uspeha gospo
darjenja in poslovanja v gospo
darskih organizacijah. 

Kljub problemom in lJežavam 
ostre zime, slabih prevoznih po
gojev in zaradi pomanjkknja kva.
litetnega in produkcijskega mate
riala je gospodarstvo v tem ob
dobju uspešno zaključilo svoje 
delo in preseglo predvideni plan 
za 4 %. "Tudi v primerjavi z istim 
obdobjem lanskega leta je v le
tošnjem letu doseglo gospodar
stvo 44 % več celotnega dohod
ka. Velikost celotnega dohodka v 
taki višini gre precejšnji del na 
račun novih kapacitet ivirnatih 
plošč v Oerknici. 
Količinska proizvodnja, ki je v 

začetku letlJi zaostajala zaradi 
vremenskih motenj je ob koncu 
leta vseeno dosegla plan s 104 %, 
lanski nivo pa povečala za 114. 
Pri doseganju tako velikih re7;Ul
tatov se je najbolj izkazala ko
vinska industrija, sledi ji lesna 
industrija, medtem ko so druga 
manjša podjetja nekoliko zaosta
jala, kar pa ne vpliva na uspeh 
gospodarjenja v komuni kot ce
loti. Gosp~rstvo bi lahko ime
lo v letošnjem prvem polletju še 
večji uspeh pri vnovčeni realiza
ciji, če ne bi bil velik del sred
stev angažiran pri terjatvah do 
kupcev, ki znašajo 700,000.000 ali 
45 % več od istega obdobja v lan
skem letu. 

K zmanjšani realizaciji so vpli
vale tudi zaloge goto'Vih proizvo
dov in blaga, ki znašajo na koncu 
obračunske dobe 527,000.000 in so 

večje za 53 % kot v lanskem letu. 
Vsekakor bodo morale gospo

darske organizacije težiti k 
zmanjšanju angažiranih sredstev 
pri terjatvah do kupcev, kakor 
tudi zmanjšanje zalog, ker se s 
tem v veliki meri izboljšal po
ložaj pri obratnih sredstvih, ki 
so bila velik problem zadnjih let. 
V gospodarstvu je bilo zaposlenih 
povprečno 2650 ljudi ali 20 manj 
kot lani v istem obdobju. Kljub 
manjšemu številu delovne sile se 
je fond bruto osebnih dohodkov 
zvišal za 41 % ali povprečno na 
enega zaposlenega za 44 ~ na.
pram lanskemu l~ilL Vsekakor bi 
morale gospodarske organizacije 
v večji meri pri povečanju oseb
nih dohodkov upoštevati produk-

OBČANI! 

Za obnovo Skopja je raz
pisano ljudsko posojilo. Vsak 
občan naj prispeva denarno 
podporo, s čimer bo doka
zal trajno solidarnost vseh 
jugoslovanskih narodov. 

Socialistična zveza občine 
Cerknica 

tivnost. Booz dvoma je produk
tivnost tako važen elem'ent, pri 
ugotavljanju uspešnosti dela v 
delovni organizaciji, da bi se mo
rale delovne organizacije zaveda
ti, da bi ustvarile evidenco za re
alen izračun tega pokazatelja, ki 
bi ga lahko s pridom uporablja
le za določevanje višine osebnih 
dohodkov. Kakor tudi za analizi
ranje uspehov gospodarjenja pred 
organi samoupravljanja in prled 
celotnim kolektivom. Tudi druge 
ekonomske pokazatelje, kot n. pr. 
ekonomičnost in rentabilnost na
še gospodarske organizacije zane
marj;ajo zaradi po~ja 
strokovnih kadrov. Delo gospo
darskih organizacij v I. pollletju 
sta olbravnavala na svojih sejah 
svet za gospodarstvo in zbor de
lovnih skupnosti pri občinski 
skupščini, ki sta po vsestranski 
diskusiji prinesla razne zaključ
ke, ki bodo pripomogli gospodar
skim organizacijam pri njihovem 
nadaljnjem delu. Za nadaljnji 
razvoj našega gospodarstva pa 
pripravljajo gospodarske organi
zacije in občinska skupščina a 
svojimi komisijami g-ospodarski 
program za 7-letno obdobje, 

Slavko Tomič 

-----------------------------------· 
Mlešani pevski zbor v Cerknici, 
ki ga vodi tov. Izgoršek Franc 
CLANEK BERITE NA 5. &TIL 
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dna s~rupoost .. Cerknica, pa Jas -
- - pan:icl. - lmajo neposredno 

· od urej :te struge Zerov
Di.ščice_ nočejo izpo!nje\.'Ct - svo
jili obYe:mosti. so jih sami 
lliD!!uc:-·U!.l- na občnem zboru, t. j. 
p!atleva · etno od 1 ba svojega 
rem jista 300 din. l.''eizvršena ob
~ p!a · je dosegla že zne
sek nacl 1.000.000 din.. Prav tJ 
!as~-~- parcel Jab.ko sedaj vsa-

prodajo odvišno k<cičino 
stelje Kme · · zadrugi Cerklni
ca po 7 dm za kg. Kmelijska za
dlruga Cerknica lahko ;rupi jezer
ske s'".elje • neomejeni ko!ičmL V 
tem etu so odku - nad 200 ton. 

Nadaljnje vlaganje družbenih 
~..ev uredite razmer, lo 
v.!adajo na C&kniškem polju ali 
spodaJ:ska osno a, na kateri de
presibaJCk'::em jezeru. se bo nada
.!Je'i'a!Oa - bo ure.)ella vodnogo
.!ajo s:rokm'Djaki. pri Zavodu za 

odno gospodarst\·o SRS. 
V :naSi trtBDJIOj je 22 obstoje

čili vodonxJov. Od teh ·e največji 
sklqn· !Ski" odovod Cerknica- Ra-

mm:tj- - pa so Grnhovo-Ze
.rovmca. begunje-Bezuljak, M.ra
morovo-Andre.ioe-storovo. Vsi 
~ vodovodi so lokalnega po
mena" · sblžijo eni vasi ali na
~ Najmanj vodovodne mreže 
ima lAlšk.a do!ina; lokalni vodo-

imajo. še iz predvojnih let, 
samo v asn. ril .in na Gorenjem 
jezeru. 

Kamafuacijska mrežo obstaja 
SSlillliO dcloma Cedmict. pa še ta 
:millmma dograjeiilib čisillnih naprav, 
mi:o se (J[]IE'SDažene vode :izlivajo 
~ v potok Cerlmiščica 
pmd vasjjo :IlmeJja vas. Ka!nali
mcija je pravzaprav potrebna 
powsod. tam. kjer obstajajo vodo
Uldf. da se lahko ODeSDažene v o
de prellivajo po kan.alijacij:i. Tej 
~i se sredstva dosedaj v 
n:cjem obsegu še niso vlagala. 
~ P<;malizacija povzroča 
~ okolico m kazi l.epo-

!5:!i:aja m oko!ice.. 
Kl:::ajjey:m - vaški odboni mnogo 

I:i!!Z:p~Zali!Ejajo o1irog vprašanja vz.. 
d!ržev.mjja vodovodov in 
gn:adnjo k:mal'izacije, ki pa se 
~ največkra s 1em, kdo 
naj prispeYa sredstva za gradnjo. 
Do .secliaj so se ta vprašanja u:re
jeva!a. čepra v majhnem obse
§ll. s .sredsm z zemljišč vaških 

pnosti, gmajn. gozdov. v bo
doče iz teb 2Jeiil!jišč ne bo mogo
če i:!:pati vrednoot: lesa v li aško 
b!agajno, ker bodo spadala pod 
upravijanje pristojne gospodar
sko-gozdarske organizacije. Viri 
sredste za oka!ne komunalne 
lt3PJ1<!1.Ve bodo torej Prenehali v 
dosedailji · · in bo nujno po
tlrebcio ]JIOiskati novo obliko pri
dobiwmja sredstev za .lromunalno 
~o vodovod. kanaliza
cijjo. pota in s!ično. 

ožno obliko zagotavljanja 
o najdemo v uwdb1 

samoprispevka v matertialu, pre
v-ozu dlel.u in določenem meseč
nem' ZllESJru plačevanja od kori
šca:nja naprav, kl S!llZl posamez
nemu n. pr. vodovoa za p1mo vo
do po osem, po glaVl Z1 vme a.l!i po 
enoti m~ porablJene vode. Neka
teri vasJo odbori imajo sicer ze 
UYeden samoprispevek in pJ.aCU
je-o v svojo blagajno od pi1Ine 
v-ode po osebi ali gLavi Zlvine <U).. 

oc':enl znesek. :t.brana sredstva 
konstijo za manjša popravila, pa 
še za 1a dela naJVeaK!rat zmanJ
ka aenar.~a. Ko postane vodna na-
prava voctovoo dotrajana 1n je 
nupma n)ella rekonstrukCJ.Ja, na
stop· vprašanje, kje dob1u sred
stva. v kraju, kjer bl se gospo
darstVa od:J.OOhla za novo graanJ,o 
vodovoda ah kanalizaCJ.je, ne 01 
mogli drugaee kakor uV'eSim .12lre(1-

ni sa.mopmspevek po premoŽJellJ
-skem stanju posameznega kovist-
01Ka vodnega objekta 

Ko so pred 50 leti. gradli.l!i Cer
kn.i.Sko--Ra.kovsk!i vodovod i!Il ko 
so pravkar dokončali nov vodo
voa v Zerovruci, so prizadeta go
spodarstva prea prtcetkom grad
nje spreJela sklep o u vedbl sa
mopriSpevka. :Skup:inskJ. vodovod 
Mramorovo-AndreJ~'torovo Je 
zgra;jen na enak nacin. 

Samoprispevek k g;va.dnj nove
ga vodovoaa v k!raju Mrarnorovo 
in v Zerovnici znaša povprečlno 
na eno gospodarstvo nekaj !Ilad 
100.000 dln, prispevek z CirUZbe
nih skladov občinske skupšO]ne na 
eno gospodarstvo pa 20U.OOO dlin. 

Vzemimo primer dotrajanosti 
cerkniško- ra.K:ovšklega vodovoda, 
kri so ga zgradili pred 50 letii. Ta
krat so vsa teda!nja gospodarstva 
ali gospodinjstva na tem pod!roč
ju, 36 !ml dolgega vodovoda, pri
spev a!la dogovorjeni samopnispe
vek za glavni cevovod, zaJetje in 
za rezervarje. Ne bi bhlo pravli.č
no, ako ne bi sedaj vsi J:ast:ruiki 
novih hiš, kli so jii.h se:lli.d:a!JJi v 
teh krajih, kjer deluje cel'k!r:Liško
rakovški vodovod, ničesar pniJSpe
vali o.b sedanji rekonstlrukcijd vo
dovoda. Pravilnik o vzdrževatnjru 
vodovoda določa obvezmost za 
vsakega, kli si hoče prilključiti 
pitno vodo iz zgrajenega vodo
voda, da dobi od upmvljalca so
glasje s pogojem plačila samopri
spevka za glavni cevovod ·in re
zervoar. Pri odločalnju vtišine sa
mop.r.ispevka na ~o go
spodarstvo za glavni cevovod in 
zgradbe odil.oča lahko tudli. pristoj
ni organ za. gradbene in komu
nalne zadeve obč:inSke slrupšč!ine. 
v k.ol!ikor se ~~ ne spo
razumejo sami. 

Rekonstrukcija vodovoda Cerik
nica-Rake!k se sedaj izvaja po 
dolOČle!lem projeMu 51irokovnja
lrov podjetja ... Projekt ~ grad
nje« Ljubljana. Preu:rediitvena de
la prve etape, zgrad!:ilbev črpa!Lni
ce in obnova cevovoda na odlseku 
Peščenek-Videm in po ~dall
nem rem1jlišču Videm se pred"li
devajo na 30 m:iJ.ijonov dlin, wed
noot celat:ne rekonstrukcije pa bo 
znašala nad 140 milijonov dinar
jev. Gradbena dela bodo tra(jala 
več let in ob pogojtih, da odlje
malai pitne vode ne bodo za!l"adi 
teh del prizadeti ali mo11einJi prd 
odji:!Illll pitne vc:xle. Obnova vodo
voda Cerlknica-Ra.kek se izVaja s 
predpostavkto vedno večjli.h koli
čin lrorti.ščenja vode, ·ki že nasta
ja in se bo povečalla v nad:alljnd~h 
50 letih. Gospodinjstva ,urejatio 
las1me kopalnice, pralntice, !r'aZV!ija 
se industrija oiJn m~1aa, vse 

~ potrebu;e ~ """'• 

Svečanosti v 
Ceknem so se 
ude.ležili tudi 

prebivalci . 
naše občine 

Ob jubilejni obletnici primor
skih in gorenjskih partizanov je 
i>lla 9. septembra 111153 v Cer k
nem svečana proslava, katere se 
je udeleZuo okrog ave sto p rebi
valcev naše obeine. Kljub slabe
mu vremenu je bua uu.etežba ze
lO vewm. :Ge nekaj uru pred pri
eetkom proslave so biH orgaru
dile partizansKe brigau.,. Tega po
stin poten, kJer so med NOB ho
dile parizans.Ke brigade. Tega po
hoda so se ude1ež11i tudi neka
teri naši prvooorci, ki so vodili 
četo, sestavljeno iz mladincev 
pl')edvoja.ške vzgoje. Med pot jo 
so priredili partizanske mitinge, 
prav takšne KOt nekoe, ko so JlD 
prirejali kulturni.lti lX. korpusa. 
Y si udeleženci so bili po .krajih, 
kjer so potovali, sprejeli kot ne
koč med NOB. 

Vse kolone· so na dan 9. sep
tembra lllti3 pnspevale v Cerkno, 
kjer je vectisočglavi , množic1 
spregovoril tudi pred::;.avnik ita
lijanskih partizanov, ki so se bo
rili skupaj z nami, vsem briga
dam so podelili tum visoka odli
kovanja za izkazano jwUIStvo. 

Ob tej priliki so si udeleženci 
og1edau partlZaDSko bOlnišnico 
,.~·ranjO«, ki je okupator ni nikoli 
odkriJ.. 'l·a bolll1Snica Je zgoo.ovm 
sJrega pomena, progiasena za mu
zej. Y si prostori so onranjeni ta
ko kot v času NOB. 

Se pozno v noč se je razlegala 
partizansKa pesem; nekd.a.n.ji oor
Cl so onujal..l spoliliJle na junaA.Ke 
dni ljudsKe <revolucije. Vs1 zbrani 
pa so ob slovesu ~"leli drug 
~emu skorajšnje svidenje. 

Taf 

~MIWII!Btiiju~•~·,~•nliji•"unwww 

Ko bodo gradbena dela prve 
etape dron:čana, :bo prli.če.La teči 
p!una voda po starem oiil!l."eŽju v 
neomejeni ik:olJičind in :neprekmje
no za celotno področje Cerknll.ce 
in ~ Nedvomno se tega 
dneva vsi ocldemaloi pitne vode ~ 
redino Vlesel!i:jo in ·komaj čakajo. 
Glede na to, da bo delovan(je UJre

jen.egia ·vod.ovod.a povezJano z ve
.l!ilkimi ~. je pred."V!i.dena re 
od l. aJVgusta t. l. nova cena za 
porabljeno 1ko.Li.rn:no pitne vode po 
enoti 1m3

• S sec::La!ndo ceno 25 dlin 
za 7l&9Elbni sektor ne ·bo mogoče 
pdkTivailli. vseh stroškov a.m:orrtlim
cije lin d.neWlega črpa!Ilja vode iz 
Cel'kniškegJa pcxtok:a. Vsd. potroš
nti!kd vode mmaj'O pa:1izadevtainja 
dbč:inSlre skrupšča!Ile tiJn vod!ne slml
pnootli Cerkln:ica razumeti m urpo.. 
~tevaltzi. • 

Jakla Sile 
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Hitrejši korak 
v 

na sega gospodarstva 
nje brez povečanja števila zapo
slenih dokazuje, da imamo še ve
like rru:ržmosili. za d'vii.g delovne 
stori.lnOS'Ili. Glede na dosedanje 
ruspehe m spričo okoliščin, Ida 
proizvodnja v jesenskih mesecih 
navadno še nekoliko poraste, so 
upra'vii.čena pričaikovanja, da bo
mo i!JetOOnje posl.oV'I'lo leto zaklju-

Ko smo priOOnjali letošnje po
sloV'llo leto ,je :bilo precej raz
logov za pes:imizem. Huda zima, 
težave s prevozom, nezadostzna im 
neprarvočasllla preSkrba rep.rodiuk
cijskega materiail.a, vse I1Jo na da
jailo dobrih obetov za hirtlrejši raz
voj goopodarstva. Toda opo začet. 
nem počasnejšem tempu je prod.z
vodlnja v dirugem tromesečju pre
se~ vsa !pi'Iiča!koVWtja, ta.kD da 
je bill 4.1o konca junija ietmli plan 

· uresničen v Vlišillli 54 odstot1kov 
Kolličinskla proi!2Jvod!nja v let.O

šnjem rprvem rpol!letju se j.e v pri
merjavi z !istim obdobjem laro po
večala m el!lO četrt:iJno. Celotn!i. 
dohodlek se je povečail. kair za 
44 od\sltJortjkov, če pa priršt.ejenno 
še noVIi obrat l'Verka, pa .t;a odsto
tek poraste na 58. 

Od doseženega čistega dohodka 
973 milijonov d!in so kolektlivi 
r~ za osebne dohodke 73 
odStoltik:ov, preostalri. del 235 mm
jonov d!Ln pa oo IlW'Ileilili družbe
no ~nvestiaijskim skladom ter raz
šilrjerui reprodukcij~. s lfuner je 
b'i!l letrui plan d05'eŽell v višini 60 
odstotkov. 

Fond bruto ooobnih dohodkov 
se je povti.šai za 41 odstabkov, po
V•prečmo na enega zapoSlenega 
pa oo se ooebm dbhodlk:i dvign:iJ:i 
v :pii'1imerjav;i z ·istim obdobjem 
l!aJrui 2:a 44 odStobkov. Za:nd.miv je 
tud!i podatek, da je bi:lo :letos v 
gospodaTSitvu za:poslendh 2653 lju
d!i, 1Jo pomeni, 2 O manj kot la!!l i. 
S 1xlii1i.IJnoot deLa se je divign ila za 
40 %. Največ zaslug za talkšen po
rast proi:zvod!nje ~IITiatta 'lro1'EiktiLva 

Občinski sindikalni svet 
ima vedno važnejšo vlogo 

Pred Občri.'IliSki siln,d!ilkalin:i svet so zad!nje čase opootavlljene 
vedlno pomembnejše naJloge. Spremiljan.je gibamja goopod:a.r
stvla in .priilprave S1tlal11tlltJav, ki še ved!no llle tečejo taiko kOlt bi 
morailli, :lialhltevajo širo'ko sodeilovande z deloVIll:i.mi llroilektri.vi. 

Bred dlneVIi je ObčinsM Sitnd!iikaillni •svet orgal!lliziJrail poove
tovallllje s predlsedrri!iJ~ ~ih 1kom~sij. Ugotovili so, da 
so se pri ipl'liJpiraV'ljamju .slbaJtiutov relo :i!zlk.a~ matnjre organii
zac:ije, medlbem klo se nekia.r!Jerti. večjn lroleknJ·vi še vedino nlioo 
resllleje 'lldd IIJII'Iilp'rav. Vendlair SlO 1Judli :bu izjeme, saJj ponekod 
re ra~avl]jajo o samem sprejetju. Skll!enliJri. so, da morajo ko
misije :zJa!htevartJi od saJilliOI\lJpravn.i!h orgaiil.ov več opo:zJomoshl 
izx:!JetlafV1allll Sbatultov. S!il!ldlilkJalline podlrtWn.ice pa maj slk!kiPlYijo, 
da bodlo k rpa:tiJpraMaan pri/1Je€'Jilliild čim!VeČ č1alnov organ!izaoij. 
Nadlall:je .so se odJ100illii OSillOV'artii. komiSijo, 1k,i bo neposredlno 
poma.g1ailla organizacijam. -

PraJV tako so imeli .ned:aVIllO posvetovanje opredslta'V'lllillrov 
orgalllOV !lin orgal!lJiqJadij, ~ se ibaVIijo s stanovanjsko p.roble
matiiko. Ugdtov;iill so po1lrebo po dzra'Vnavi najemlllii!n za staire 
d n move :zJgr"adlbe g!}ede na stl'OOike vzdirževa!!lja, nadallje po
trebo ;po 'PII"odaja s1lalllovanj v 'Sibalrejs~h 21g>radlbah, da bi se tako 
Zl11!alll1jlšlallli. · stlro6!kli ~ja. Prav tako bo treba naj.ti 
ustrezen na& ffunaru;li!ram.j'a S'!Ja!n'OvanjSklith gratden•j. 

Strolrovna lkomisi!ja pri OI:Jtči.tnSkem sind!ikaJJnem svetu j1e 
pre~edlailla gJOOpc.xilarjel!lje n~ih dell.ovnli.h kole.Ict;ivov v prvem 
polliletju IJ.~šn!j,egJa leta. Ugotoviila je, da organd ~oV'I'lih 

ongnnimci:j še vedno preveč nezJa~Upll.jlivo gledajo na takšne 
anlallli!ze. Dejstvo, dia SlO nenehne am.aJii.ze illl spremiljave goopo
daJrSI!rega gilba!nija pomoč pri od[llra'Vil.jarrtju po!lllamtkiljivootli, nas 
lahtko pri'V'ede dk> al!lalizilranja reailllllih mOŽlnosti za dosegal!lje 
večjih gospodarskih uspehov. MaD 

. 

Posvetovanje ·o· statutu 
Republiški odbor sindikata pri

pravlja posvetovanje o izdelavi 
statutov sorodnih podjetij. 

Na ta posvetovanja bodo P<l~ 
vabili 10 delovnih organizacij in 
sicer predsednike sindikalnih od
borov in pl."edsednilre, ki so jih 
imenovali IJelavski sveti komisij, 
oziroma tisti strokovni uslužben
ci, ki nepoSil'edno delajo na izde
lavi statutov. 

Na teh posvetovanjih si bodo 
strokovnjaki i711Denjali mnenja 
in izkušnje ter probleme, ki se 
ka.žlejo tako znotraj gospodarskih 
organizacij. kakor tudi probleltle 

v pogojih poslovanja z ostalimi 
strokovnimi in političnimi organi. 

Da bo rezultat teh posvetovanj 
predvidoma boljši, bodo trije to
variši iz skupine desetih pJ;ipra
vili referat o konkretni izdelavi 
in rešitvah statutov svoje dlelov
ne organizacije na >+Brestu« dne 
4. 10. 1963; :uvodlni tleferat bo 
imel puedstavnik Bresta. 

Na podlagi tega naj se naši 
sindikati pričnejo že sledaj pri
pravljati tako, da bodo na tem 
delovnem posvetu lahko aktivno 
poses-li v razprav(», 

J. K. 

KoViinop1.ast!ika iz Loža ter kolek
tiv Bresta, medJtem ko manjša 
podJetja niso hilla ikos svojim na
logam itn so bila sJ.aa:>ša kot v 
istem obdobju lani. 

Sedanji hitl:ni porast prvizvod- čili z lepimi uspehi. fJ!aD 

Pred sprejemom novega zakona 
o samostojnih obrtnikih 

Pri republiišlrem sekretall1i.atu za industrijo SRS je po

. sebna Jrornrisija •izdelala osn,urek tez za repub~kil 2l8!lron o 
obrtnih delJaivruica!h samostojlllih obPbnlillrov. • 

Za reguilii:ralll•je posame:1ll1e martlerlije dajejo '002le za naš 
republlištk:i zakon vel:iJk.o priStx>jlnost obč!in.sk:i.m skup§čil.na:m in 
dellno dkira:jllllim sk!ulpščtinam. 

P omernlbna novost, •kJ jo pninašajo teze, je, da bi prepo
vedlalli orgam:izjira111je dela sannootojnih obrtndkov na domu, 
ker spl'ioo široklih možnOObi za opravl janje sal'llOOitojne obrtne 

dejavnooti za to ni potrebe. Pni tem pa ni povsem jasno, 
ailii velja prepoved tu~ za pr.ime.re, ko opravljajo delaivc'i, kd 
so pni samostojtnenn obrtn~tku v rednem delovnem II"arZl!Tlerju, 

dela llla domu Ztatradli opoma.njlkanja skupnih prostorov. 

Teze nadall·je OOpušeajo, da lah/ko usta:n.ov'i obrtno delav
nico. tudli tli!Sti, k:i l!lima prWnanie strolkovne 'i.wbrazJbe, če do
kM.e, da je Sbrokovno uspooobljelll za opraVljam.je d.ol.očene 

obrilli. To sl:rokOVIllO uspotSQWjen.ost ugotav]ji3Jjo posebne ko
miiS'ije, lkd j[h 'irneruuje za obrt prli.stojlllli. svet pri občinsk'i 

slrupščinJ. na pred!log olcraijlllle gosopod.airSke :zJborni.ce. 

Umffitmo novost v tezah pred!Stav>lja določba, da za pre

seloiJtev obrmne delialvniice samos1Jojmega obl"truilka Oli potrebno 
novo dlov'a1jen.je. Talltla praik'Sa jte v dlulhu spllošnega zakotna 

o obr1mli.h <fuil.avnlica!h Slall1l0SIIlojtnih ob.ntm.ikov, zaradii česwr je 

bu~ v tezah ']J'I'edJifa;garw, da ln v pnihodnlje ob ptreSeLLtvi ne 

hiJo pdtrebno novo dbrtmo doV'O(ljenje, temveč le vpis v 

register. 

Ce bo tekel zakonoda'jn!i. ipiOstope!k kot je prec!IV'ideno, 
bod.O ~ubl!išlkii za!lron o samostojln;i,h olbrtnlik'ih sprejeli do 

lronca leta. MJaD 

Združitev občinskih organizacij 
ZB, ZVVI in ZROP 

Pred kratkim so se sestali občinski odbori ZB, ZVVI in 

ZROP, ~jer so ·na skupni seji sklenlli, da se združilo v 

enotno organizacijo Združenje borcev NOV. Izvollli so tudi 

začasno vodstvo. Dogovorili so se, da bodo takoj začeli s po

pisom vSega članstva. Ker je nova združena organizacija po 

številu članstva :relo velika, so izvolili tudi profesionalnega 

sekretarja tov. Franca Kotnika, 

Med drugim so na skupni seji sklenili, da naj vsi tisti, 

ki še niso uredili deloWJfe dobe v času NOB, to storijo naj

kasneje do l. marca 1964. Kasnejših primerov ne bodo ve<! 

reševali. Vsakdo, ki je a.kltivno sodeloval v borbah ali d'elal 

kot aktivist. na terenu, naj napiše prošnjo in življenjepis; 

navesti pa mora najmanj dve živi priči, ki lahko potrdita 

njegovo izjavo. 'l1e priče morajo že imeti priznano dvojne 

štetje v času NOB. Vse d!ru.ge priče so neveljavne. 

Taf 

' 
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Osamljeni nosilti kulture 
hosvetna društva in občani pred novo kulturno s·ezono 

V nenehni dn vedno večjli bor
bi za večjo produiktiV'Ilost, za vi
šji stlallldaro, za asfa!lt i'll hliitrost, 
re slroraj neopazno izgubljajo v 
pozabo tudi obl!ilke družbenega ži
V'l']enja, ki so se prejšnjemu člo
veku Wele <Ilepogrešlj~ve. To je 
vsesi>lošen pojav; v občlinah, ki 
se hitreje razvijrujo, pa je še po
sebno OOirtlen. Naša občti!na, Ici se 
na 2llmaQ skoraj nezaV'edno hitro 
spreminja iz zaosttale •kmečke v 
mOČinO ~nd'ustrijsko pa, Tazuml.j.i 
vo, še mnogo reže najde sebi pni
metl'ne G~bJilke cliru.žbemega ži'V'lje
nja. Pri vsej tej nag!!ici liln po
hil.epu po standa.rdu, ;Jci Sita zade
la domala vse ljudi, nastajajo tu
di slabosbi, Ici jith sedaj še n:ilti 
ne občutimo v pravi rnect. 

Samo rtrdriJ!Jev, k!i se večkrat po
javlja, da zaradli. vsega tega zanri
manje naših ljudi za ilcu1Jtutrno žJi
vljenje 'lllpada, bl težko v · celoti 
7Ja.govarja1i. Kmodvor.m.e so pri 
večilrui p:redsbav zadJOvaljlivo z;ase
<!ene. Tudi ra.zrui ansambili, k.i. so 
V'Časih dvoml.jlive 'kvaJliltere se do
slej še ruioo !pliitoževailii n:ad sla
brirn oblslkom. To je ena stJran 
medalje. 

Ker 'l1!i. biilo zadootmega dotoka 
mJIJad:i.h sli! v ,proSVfetna društva 
liln ker :tru dli sbarrej šim n.iso nu
cliJlii rmdootmih možnoslli i.oobraž:e
vanja za uvajanje sodobnejšili 
dlJllilk: d.e!La, so progJraJmli naših 
društev razmeroma zelo zaootaili 
za resn!i6niim ži'Vljenjem. Treba 
Ibo ~razumeti, da je v času, ko 
i1111.a do.maiLa vsalka hiša ~radlioapa
ralt, ko gre lahko vsa~k!d!o dlvalkirart: 
na teden v •klino, pač m.alo nepr:i
V'la.Člno gledlaitii .. Vdove Roš li nike<' 
»Zaikonce<< lkii Sltavikajo :iJn drug~ 
talka dela, ik!i so jlih :igJrailii že na
ši staii'!i očetje. Oeprav so biile 
predsbave 1Skoro tpOVsod solidno 
izvedene, ll1i.so ;pnivabi1e v d'Vo-

rnno mlajših gledalcev. Ob dej
stvu, da upri.oorJ proovetno dru
š-tvo eno ali dve dtra.mskli deli 
letno, bi biilo nujno iZJmratli so
dobnejša dela. 

Zart:o je Tazdadja med proSIVet
IJ'l!i:mi d.ru.štvi vedlno večja. Na Ra
keku so morail.i prizadevni pi"iire
cliJteljti. za~rdevati, 'ko je prišlo po
slušat najbolj ZJna:ne s.lO'Venske li
'OOrate le klup šolarjev i!fl P€iičri.ca 
odtrasl:ih. KinodlvoraJna je lbiJa zad
nj!ilk!rat polna, •ko so pred~aj'aJ1i 
'IIa!rzaJI'la! AiJri. pa naše ,k!n,j1žm.ice! 
Knjižndco na Ralkeku, ki redmo 
poSluje im. je dobro založena s 
kinjigamti., obis/k;ujejo štirje odira
sli. 'Ilu nekaj nli v redu, saj je 
bil Ra1kek znaJn po svoj:i 'klullturni 
tllradlicijt 

Ed!ilna ~jema je sedaj Laška 
dollilna. Njihovo drušbvo je naj
bolj delavno v obči:rui, čeprav ima 
sllčlibše pogoje za deLo kot druga 
društva. 

V zadinji š1Je'Vilkti. našega lista 
smo braJ1i, da občinslkli Svet Svo
bod im. prosvetnrih društev Slp1oh 
nli deLail in da je pohvailino za 
dtruštva, da so samoras;trlli.ško ži
V'e1a ·kolilkor pač so. Docela ena
ka sodlba je billa izrečena lani in 
pt1edllaJI1Sikim.. Toda •ti tovariši, ko 
so billi predilagani, 111!i.so ocllk.laruillli 
runlkcije čilana abČ!inSke~ sve
ta! Če pomisJiano na škodo, ki so 
jo 'l1!8lredlL'1i <h'uštvom in celor!Jne
mu iwllJtulrnemu delu v l!'1aŠii Olb
čim.i, je 'tru še V'prašnn.je dlružbene 
odgovornosti tleh 1judli. Leta mli
nevajo, delo našlih društev pa se 
precej po njihovti. za:slru~ vrača v 
dKJibo či.1:aJimštva. Mendla b~ btlo 
treba prav tu 111ajprej nekiaj u
k!ren'iltli. PoOSftlr.i.lbi odgovowwst lju
d:i, ki so sprejeli nekio družJbeno 
funkdijo. 

Nilhče niikogatr ne siilli, naj sprej
me funkcijo; če pa jo je sprejel, 

MAJHNE SO 
TE STVA.RI 

Dragi bralci! S to štev.iJik:o 1!1a
š-ega mta pr.ičenjamo 'llirejarl:li no
VlO rubniko, jkjer bomo objavljali 
razme napake in mall!OmaJrnosti, k!i 
zaslužijo javno k:r:irtiko. Da bl bila 
TUbJ.ii!ka čimbolj pestra, -proslimo 
brall.ce, dia naJm prispevajo svoja 
opa.žamja !in mnenja. Zaželerui so 
tudi lpi'i.spev-kli občanov !iz 'bolj od
daJ.jeruilh ktraj•ev naše občine kQ 
doolej niso našli prostor>a v 'na
šem i]ist;u. 

NAPREDEK. V želeZJDiiški ča
kallmci na Ra.keku so pred leti 
~ lZlid lin u.redli.1i pamofuo 
I:)Lagadl!1o. KaJI1te so prodajailli le 
nekajkrat. Pred dlne~ pa so okno 
spet zazidaild. 

OPOROKA: Ko 1bom umrJ. me 
pdkopl.jite na pokopa!ltišču na' Un
cu, ker Unčani ne meja.jo poseb
no IWidlno svojega polropaLišča in 
bom zato tam najlbolj v mlilru po
č:ivall. 

TOCNOST: Rakovčalni ·so naj
bolj ~ ljudje. V salk dnn mo
rajo bL'tii v samopos1Jrežnii trgo-

V'i'l1!i., ko prti_pel:jejo kir-uh, slicer ga 
D.ah!lro zrrn:an,jlka, ~ pa dobijo en 
dan starega. 

AKTUALNOST: Na neki hiši 
hliZJU gasimega doma v Velii!k:ih 
Bldkah lahko beremo napis: No
čemo kJrail.ja! 

OGLEDALO: Nenehino se wst:i
jo pr1iil&be ll1.ad ~ grdliimi stma
nfu§či v hortJellu ••J>eZJerO<< v CePklrui
cli. Mimogrede: kdo pa j tih nairedti 
ta!kšne?! 

PREDLOG: VoZJni•ki mo1Jorn.ih 
voohl bodo dali posebno na,gJrado 
ces:tarju, lki bo obiisk.afl. cesroo 
Unec-Polalruina. 

SAMOUPRAVA: Kru~v ~ 
snice Loška dol!iJna je ;po pollet
n!i.h anailliz~ dosegel olbčiin~ re
kord': najvišje povp;reČille osebne 
dlohodfire. 

MOTORIZACIJA: Va·blmo V'se 
tistte, 1ki radd uživajo ttlišino Ra
kovega Skocjana, naj ga čri.mprej 
obiščejo, kaj:tJi <tli.~ne 1Jalrnika,j kma-
l'U ne Ibo več. · 

je do[žan delati po svojih mo
čeh. Zbiralt:elje papirnatih funk
cij pa bi morali klica;ti na odgo
vornost. Se vedno imamo nekaj 
ljudi, •k!i so V'Oljni delata. Sedaj, 
ko !imamo SIVOj čaw::tis, bi lahko 
večlkrat objavili imena tJisltlih, ki 
ne delajo, čeprav so prti.'S'Ilal:i na 
ilz'Vollitev. V n€!kat:erlih obč:inah je 
to že praksa in neuspešna. 

Pred čaSIOm je deleg81t Olk!rajtne 
Zvere SVobod iJn prosvebnrih dtru
štev obiskali n.aša društva in po
V'edaD., da se aahJro čilan.i. ude!1ežu
jejo Slelll1!inau.·jev za rež!i,serje, d~gral
ce aii;i vodje •kJ.'U bslkiih večerov. Se-

Na podla~ 25. č'lena Zallrona o 
osnovru šoli (Ur. l. LRS št. 32'59), 
priparOOilla Sveta za šolstv'o LRS 
š't. 61. A-69162 z dne 30. 6. 1962 
im. na predlog Sveta za šoilstJvo, 
prosve.bo in kulturo obČ!ilnsik'ega 
ljudslkega odbora Cenknica j,e Ob
čli:nsik!i }judski odlbor Ceramli.ca na 
seji občinskleg!a zbotra in na sejli 
:zJbO!ra p~roiZWJJjalcev dm.e 9. ma1j.a 
1963 sp;rej<el 

Odločbo 
o I'OOrganizaciji mreže osnovnih 
šol na območju občine Cerknica 

l. 

Z namenQim, da se dvigne kva
l~tena osernletnega obveznega šo
lam.'ja, adlrnill1!i.s.tra•tti'V'no iJn finanč
no poslOV'ande ter kadirovlsik:a silw
ba IDa obsltoječ.ilh nepapol!11ih m 
nližj,e 01rgarnZJiJl1all1!i.h osnoVI1'1iih šo
lah se na Olbmočju obeine Cer!k-
111.ioa reorgianlizlira mreža oSIDOV'I1lih 
šal ila!ko, da se 1Je šale Ulk!inejo lrot 
samostojni zavorn ter !rot podiruž
n:i ce p:rilkll·j'U či1j'o popol!nti osnO'Vlli 
šolli. 

2. 
Kot samostojni zavorn se u!ki

rrejo nas:ledm.jte osnovne šolle: 
- OSII10vna šola Babno polje, 
- OsnOV'na šolla B egunje pri Cer-

knlici, 
- OaniOVllla šola Cajnarje, 
- Osinowla šala Gorn~je jeZJel'o, 
- Osnovna šola Gorenje Obave, 
- Osnovna ša1a Iga vas, 
- Osmovnci šdl!a KtJ:ajlič, 

OSilloV'Ila šola &vče, 
Osn'OV'na š•Oila Unec, 

- Osnovina šola 2ill.ce. 

3. 

Km samostojni zavodi os1Jalnejo 
na območju občine sledeče šole: 
- OslnOVIna šola Cer'k!nica, 
- OsmO'VIl!a šola Grahovo, 
- Osnovna šola Nova vas 
- OslniOiV'na šola Raik:ek, ' 
- Osnovna šoiLa Stami trg, 

5. 

OenitlraJlm.e šole :lahlko odiprejo na 
sedežrih uklind'enlih enoodidelČTIIih 
šdl oc!JdJellke, če so za - to podan:i 
pog'G'jli ~n slicer: 

OsmOVTna šola Ce!'kinica v Caj
na~rjih, Gor. Ota/vah in 2ilcah, 

Osmovna šdlta. Grahovo na Go
ren~ern Jezeru, 

OsnoVIflta šolia Starli I!Jrg v Balb
nem pell!jlu, 

Oanov;na šotla Nova vas 
Člem !in Ktraji•ču. 

Cenwallne šole sprej~emajo ti00r1-
ce Vlišj1h raz;redov • 
šal, ikljer ti nadalljtrjejo š 

mi.narji, da bodo na stroške ok!ra
ja. Vmdar raz;pti.sa naša dTUštva 
niso prejela. Kasneje, ko je bilo 
že prepozno, se je i7Jka.ml.o, da 
je ostJal raz;p;Ls v preda:lu nekega 
funkcionarja občinskega sveta. 
In taJlro je šla zopet po vodi pni. 
ložmost, da 'bi brez gmo1m:ith Žir'oov 
dv'i!?)ntil rav€1J'l della v d!ruŠitlvih 
Tudi takle prtirrnere oči tne brez~ 
brižmoSiti bi kazalo poslej objav
ljati v našem listu. 

Nova sewna je pred vratJi. že
lja je preveč, da bi bile lahko vse 
uresntičene. Društva bodlo nnora.La 
ral73iritli svoje vrste z milajršd:mi 
lj'Udimi in p.I'ill:)li~ati svoje delo 
ž!ivljenju občanO'V. Če 'bo no~ 
občinski svet iz;pd.llnJH obljube, bi 
le1JoŠ1111je leto lahoko pomenilo 
prelom.ndloo v dJellu prosvetn.ih diru
štev. 

M aD 

mocrujo ured!it!i .prevore ottrok, kjer 
1ii še nitso urej'en1. 

6. 
Sollsroe akol'iše centtralnlih šol in 

n1jrrh\liVe podlruž:nlice dolločado pra
vlillia šole. 

7. 
Pod!ružruične šole ruiso ptraJV'lle 

oSielbe. Podlružnliime šOtle !imajo 
vodijo, /kli ga imen.uje šoll:slkii odbor 
cenlt:n:1ailine 001110VIl1e šol'e. Nailo%e 
voojle šn~e določaljta p;Pa'VIi!!Ja šoUe . . 
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Centrailino osmovno šolo voda 
šolls:kli odbor, upraJV'nli odibor in 
uprav.iOOlj, Poci:ružn!iČine šoLe ima
jo SIV Oj šolsilci odlbo~, kialterega na
loge doUočajo pravli1a šdle. Za
sto}:mii!k šolslkeg;a odbora pocllrtlli
ntice je Olan Š'ooskega odbora oe111-
tro.llne osnovne šole. K oiliektirv iz
volJi !izmed svajrrh člnnov UJPII'av
nli ocllbor OSI!lOV'ne šale. V 'l.ll0r3JV
nem odlbolru mma ·biti tudi z;a
sltopnlik klolektliva p:odiruž:nke. 

9. 
CentJraJlna oonOV'l1a šola lin nje

ne 'P'Od!ružmice se flilnt8111.ffil!'ajo po 
enotmern flilnan,č:nem naartu. Po
dtrunce seSitavlijo svoj :fiinamčmli 
naoot za ~rutje maltei1ia!lnlih iZJdlat
klov podlruž:mce, ·k!i je del errotne
i!a finan,ane!?;a 111ačr:tla. S 1Jem de~ 
l.JOm :fiJnam.fuega na~ raJZJOOilat~a 
šoillslkli oc!Jbor podlru7mlice. Oblriilw
VlaJDije :iJn dle~Ltev dlohodlk:ov in dte
H'bev osebn.i.h dohodlkov se oprav
l!jla po erro1Jnem praviillndtklu cen
tra:lne osnOVTne šole. 

10. 

Podlru~nlične šole vodli.jo-le n•aj
ruujlnejšo adiiTllin.its1Jraclitjo, kli jo do
loča•jo praVJi'la osnoV'ne šoi!Je. 

11. 

Re<WgaJI1.iizacij'a osniO'V!rilih šO!l oo 
tej odlločlbi V'elj'a re 'P€1diago51ko de
lo od l. 5. 1963 da:l:je, gletlle oota
le dlejafVIllosti š·ol pa se mara iz
vesttJi najikJal:maje oo l . sepixm11bra 
1963. 

Podlrob.na navodila za i'ZVedibo 
reoll'P:<~tnJi rn C'i<i e Tfl'.l'ež:e oonOVITloh šo•l 
po t1Jaj odliJOObli daje SVet za šol
stvo. PII"OIS!Ve1x> :itn ikuatuTo ObLO 
Ceriklnli ca. 

UipravtiJt€!11j!i cenJ1lmlni.h OSITlOIV'Ilnh 
š'Oil siku:<bijto za i'ZVlrŠiitev tJe od
:Lačlbe. 

12. 

'Th. odlločlba zalčne verja1:1i od 
dlneva OlbjaV'e v »Glasna:k:IJ«. urad
nem ves.'lmiilru O'k.ra.ia Ljubl'j 'ana. 
lJ!Pm"aiblja pa se od 1. 5. 1963 
'daJ11ie. 
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A~tivno delo pevsfiega z6ora 
šča. Samo ta pot nas bo povedla 
k še lep im delovnim rezultatom. 

Pomoč gospodarskih in političnih 
organizacij 

Pevski zbor Cerk!nica je imffi 
konec meseca avgusta svoj dru
gi letni občni zbor. V prootloru 
Gasilnega doma v Cer1knrl.ai so se 
:1'1blrlallli. vsi Č1anii lpevsl«Hi!rufuu
rn€1I1talnega zbora, ki so z zanli.
ma!lljem pi1isostvovalri. poročilu 
predsedtrldlka, blagajnika iJn gospo
darja peV'Sike sekcije Cevkn!i.ca. 
Sedan·je in perspekt1i'V'Ilo dello 
pevSikeg zbora je najbol:je ['azvid
no iz dzWeČ'ka PDil'oč!i.l.a dosed:a
njlega predsed.niika zb&a tav. Iva
na Kebe. 

Ker bo 111aše bralce - še poseb
no ti!Ste, kli :se bavi•jo s ikatero
kdl.i vejo lrulJ1Jurn'O-prosve1me de-
jaiVTiooti. - pmv gotovo za!Il!imaJ. o 
mv>ljenlje pevslkegoa zbom Cevkll1i
ca, bom v .naslOO!njih VTSbicaih v 
Sk;rajšaln.i <fullilk:i izraJZJiJ ~avne za
ključke porOOilla predSecllnlilkJa: 

»Ob iprliretlku <Jibčl!1.ega zbora 
pozdiravljmn vse čla:ne pevske 
dTužine iin iudi navZIOČe goste. V 
klraltJklih 'besedah bom slrušail po
dartli reklaJpirt;uil.acijo de!IO'Vanja na
še se!k!cioje v preteldem le tu. 

Stevilčno stanje pevskega zbO
ra: 

- ženskih članov: 30, 
- mošlk!ih čLanov: 22. 

Delo upravnega odbora: 

V preteklem letu je :imffi uprav
ni od/bo[' 8 sej in 2 sestanka s 
celotnri:rn pevsklim zborom. 

Na sestanlkili srno obravnavali 
SLedeče: 

- organizacijo nastopov, 
- ocgal!llizaai•jo 'kdlelcti.VI!1ega obi-

Ska Oipere v Ljubljami, 
- pomoč družb€1111ih in gospodar

slklib orga1111izaaij 
- spllošno delova111je pevske sek

cije, 
- tekoče wobWeme, 
- sodelovanje na prosolaovah. ob 

dlrža'Vl1li.h lpra.zmik.ih. 

Dosedanji uspehi pevskega zbora 
K oncerte smo oll'garuiziiralii po 

n asl ednjih k!raj:i.h: 

MRTVI 
I{APIT .ALI 

Več l e t se je veliko rezprawja
lo o ;poži:vtitvi 'lm1'tu!I"no-p['osvellrue 
dejavnosti na podfročju občri.ne; to
da večjli del teh mZlpiOOIV na se
sbaln!kfi.h im se.iaih ni rod®o 11J01be
nih plodov. 

TežJko j;e reč'i, ·kje iskati vzro
lre za slabo deil.o na ku!l'tulrno
pil"oovettnem podlročju. Ned'VOnnilo 
pa je, da se je 'kulturno-proovetirua 
dejaV1!10Sit smatrala kot postll'an
Ska dej a'VJlost, IJci ne no.sti. n~be
nih elron011l51kli'h rezuJtart:ov. 

Nek!aij Jet se je govor:ilo, da bi 
·~ polbrebn.o uredlitti ·lmj!i~ico 
v C&lkndai, toda 'k:nj~žm:ica je blila 
zaprrba v>eč časa . Na zadinjti seji 
SIV'etla. za kclturo in pti"'SSVVelbo je 
bi!lo Sklleonj€1110, da naj kn:j1žorui.co 
prev'Zaii'Tle Del:avsolm Ull1liVIerza, saj 
ki<mčno ni važno, k:dlo je odg!OIVo
ren ZJanjo, važno pa je, da knj~ž
Illica ropet začne z n01'11TI1al!ntm de-

. lom, kla:j1!i ;praJ2'l!liino tovrstne ilrul
tume de jaovnosti čuti V'Sak ku!ltwr
no povpreČIIli občan. 

PrliCla!lrovartli je, da Sle bodo tud!i 
ZJadleve gled k'llj•i ,žnlice uredli.le, ker 
so dali v tem odlgffillOirnd preclC. 
Sltalvlnliikli obČiinJSike S!kiup\Ščrl.ne i.n 
d!ružbell1o pOO:iiličmh rn·gaJnizaai(j. 

Vel!illm. prtidolbictJev, kli bo omo
I?JOC/i!lla iZJbol:jšall11je dleloVIamja •k:njli
žn:i.ce je, dia so za.nljo zagotov[je
noi .primerni prostori. :zjaenJk.J:'Ialt bo 
začlela dleloovati k:njtižnli.ca, v bo
doče pa je .pnilčaik:ovaJtli, d:a bo 
Cevk:noica prddiQibiJa tudli č'italnlico. 

2ia nQ['Inall'izacijo sedla111j•ega sta
n•j •a rpa .bo po1Jrelbno vlbžJio1Ji še 
ii'Tlll1IOgiO truda \hn vol.J•e. 

VZJpOII"ed!no z reŠ6VIall1jern cerk
nliške ·lm.jiižorui.ce pa se bo reševa!l.o 
vpoošamje še vseh oota1ri.h ~jJ.ž
nic v obč<i111;l: n:a Rialkielk:u, Uncu, 
G.rahovem, Novli vasli, Begu.n}aih, 
Caj!I11air'jlih, Gomjlih Otavah m v 
S'lla!rem. trgru. Od Vseh Veh 'k:nj'iž
nti.c so ~imele samb trd i.lasVne pro-

sbore, dločim so vse ostale knjiž
nice posiLovalie v !lliep!Ifun.ernfilh piro
sorih , kar j'e bil veliilk vzrolk, da 
kn'jli0nice n!iso n wmailino delovade. 

Naša naloga pa je, dia opusti!mo 
staro praJkiSo liln da začnemo sm0-
1mno iz1koi"iščartii ta TTlii'tvi kapital. 
Zalto 'bo poilrebnJO nap!1aviili teme
ljlirtx> reorg;an.izacijtl knjližnic. Ceil"
·knliško klnj:ižnico bo nujno uspo
sobirbi za centralno obillnsko ·k:nji
žnlico, a vse ostale k:njliž-.ruice pa 
naj bJ bile nj€111e podn:užnli.ce. 
Rred!nosili take orgJanizacije k:n.j:iž
il11ioe b:i bile vel'illre, 1predovsem za
to, i1rer b:i se lahklo Vlrn!ila ro
m enjava knjlicg med oem:traWI1o 
·k:n·j•ižn•ico in ostaJ1i.mi lklnj'ižorui.canni. 
Knjlige 'bi se dostavljailii opodlruž
niOOim k.njižnlicam v za Ito prli
p['avljenoih kovčkih, kii sedlaj rnlk
no poČ!ivaj'o v C€['knli.škli kn:jližnlici. 

Z :rotladijo k:njlig pa b:i prav go
roV'\:> pritegruili iJn mi!lli1leresiirali 
·ocall.ce, •k:i bi irnel!i pestrejlšo 
d.Z'blioro. UgobaV\l~amo, da se je 
števlilllo bil"all.ceov imjližnli.ce .na Ra
Jmku dOik:a:j zma111j'šalo, čemwr je 
V'Z:I"dk, dia II'timaJjo zadlostne i.zbliTe. 
NOV'ih knjig pa r aJkO!Wka •kinjoiž
nlica lllli rnalba'VIlljaJa. 

V lrol!iJoolr bi se smotmno :izlro
risltlil k!njližnd fond f.kli znaša po 
stal1fus.tičnih podatkih iz !leta 1961 
8.270 lkll1jlig v vseh •knjlimicah ob
sedaj, 'ko je omejen samo na do
l OČ€111 ollrolliš. 

Rrav gotovo d a bo nujno na
bavi11i še več novih 'knj:ig, rtJodJa 
za serlaij je v'a.Žlno, da IJroristfumo 
že obstoječe, okli čak.ajo bralce. Saj 
je samo v Cer'k!nd.ci v>ellilko dobl"ih 
knjlig, kli jih ni bil clelež€111 niti 
em })['all ec. 

Sklratlka čraika nas veJ!ikio dcla. 
Up<l!jmo, dia 'bodo ljudje, ki bodo 
Pl'evezli ~ova:nje v rOI!re, z Qju
beznijo do dlragocenosti US{Pešlno 
op!I"avil.li to odgovorno m huma -
no dle.lo. SM 

- Cerknica, 
-Nova vas, 
-Grahovo, 
- Sodražica, 
-Begunje. 

K ulturno zabavo pa je priedi
lo pevsko društvo v Cerknici. 

Delo pevskega zbora 

V pre~klem letu je mnogo va
dlil predvsem moškii pevskli zbor 

Na ~ošno ugotaVIl•j amo, da je 
zainteresirana t po1i.tičnih in go-

pt>daJrS:k:ih organ!i.zacij IZB. na e 
prosvetno delo precej nja. T ako 
se danes v imenu pevsko-in tru
mentalne sekcije zahvaljujem za 
razumevanje in materialno pomoč 
predvsem SZDL Cel'lmica in Sin
di.kalln.i 10rganizac:ij.i Les:noindu
sbrij kega kombinata »Br t<< C&
lknica. Sled:nja nudl vso pomoč in 
podporo 1P vcem, zaposilenirn v 
podjetju. 

Pevski zbor v Cerknici prireja tudi zabavne skeče. 

1111 ro predvsem zaradi tega, ker 
je Šllle'V!il!Čil1o šibkejši. I zredlno 
vesbnoslt pni obliSik'O'vanju pe'V'Sltih 
vaj je rpokazail. budli ženski pev
ski :dbor. Izredno so se iZkazali 
pri ~olekltiV'nem delu tudd posa
m ezni č1a.ni naše pevske dlruŽlirr!e, 
kialtel"ih iffi€111 .ne bi našteval, ker 
j:ih vsi dobro poznamo. Zaslluga 
teh aLa111ov je, da je uspela zad
nja zaba'VII1a pl"iredi~v v >>Br-e
stovi« m enzli. ZasiJuga ltleh marlji
V'ih č1amw je tud!i, da so prtirpora
viilri po daTiiašnjem obČ!l'lem zboru 
majhno pogostitev vseh naših čla
n ov :iJn po'VIabljerui.h sodellavcev. 
Zamimivo je, ko ugotavljamo, da 
so v Tilll110gih piiilmerih [e SiiJaJII1o 
ell1d lill1 ~s/ti Čllall1i naše doružine naj
bol'j požrtvovalnoi. Potn:d:iiti moora
mo vselkalkor, da so pr€d'V'sem ne
lk:artJel"i starejši pevci :iJn pev>ke ti
sti, k!i s svojim nesebičil11irn in sa
moindciailivnim dffiom največ p~·i
spevajo k uspešnemu delu kul
turnO-'PI'OSVe1Jne selkcije. ZaJto smo 
na te 111aŠe člLaine Jah.ko ponosni. 
Ne bo odveč prlipomba, ela se č<lo
veka sodi po njegovem delu in 
ne morda po letih . 

Poilieg PQhval pa bi se rahlo 
dolta:k!ruiil tudi kiriiUike, k!art;ero pa 
Slp['ejmirn.o z ['azumevoanjem. Naša 
klultwm~sve'tma sekoija della 
relo USipešno, V€111dar pa je m ed
selbojno razumevaTIIje, prlijatJeljsJti 
od!n~:>s in medsebojna harmon.ija 
mnogoklrat slaba. Cestokrat se s 
popdlinoma nepremišljendmi bese
darrrui. po nepotrebnem prizadene 
marsilkialterega našega č!Lana . Zgo
di se, da včaSiih nd posluha niti 
za še talko upraviČ€111o in pozliiliv
no kll"i,triJko. 

Upam .in prep11ičan sem, da bo
mo 1Je napaik.e odpmviilri ter da bo 
med lllami PeSII'lliooo prijateljs•ki 
'Odnos, tk:i ~a'V'Ilaiva morebirtlna 
me<lseboj111a nesoglasja :iJn neka
tere nep~šlj€'Il00ti tudli odpu-

Tekoča problematika 

Najlveojo ~avo predsba.V'lj~ 
paidbb!ivanje novega lkvail.iietnega 
čilaln.S'tlva . Vsekakor je najlbolj po.. 
trebell1 pojača111ja mošlkJi pevs•ki 
zbor. Mis!l!irn, da je dOtlžmost vsa
keg;a čla:na našega kotliektiva po 
svoji moči skrr<belli za dotok no
vega čla111stva. Pohvale vredni so 
predvsem tudi tiSibi tovariši, ki so 
pridobili €111ega, dva ali več čla
nov k sodelovandu v naši kultu•r
no-prosove1m.i selkcij'i. 

Perspektivno delo 

Naša kulrtuJ:'n()-l!JII'osovetna sek
cija bo il.etos prtiče[a s prireja
njem Jroncet1tov d~:>kaj zgodaj. V 
glavnem bo pll"Ograrn teh nasto
PO'V ostaJ nespremenjen, izpopol
nrile se bodo le nek:artlere točke 
progi!' ama. Pevsko insbrumen talni 
zbor bo predvtidoma gosrtaval v: 

- BO'I"''VVI1ici, 

- Bi:VIk:i, 
- Posltojlnti, 
- Logatcu, 
-Vrhniki, 
- 2ti.reh. 
Kot novOOit pa bomo v letošnji 

seWilli fOII'IfTllirailli. tudli instrum€111-
tailini ooksltet, ki bo vsekakor po~ 

ži'vill. VSiebino naših programov. 

Razvedrilo članstva 

Preteklo leto je upravni odbor 
pevskega zbora organiziral izlet 
na ogled ljubljanske opere. Po 
obli.Siku opere je biila pogosotti:llev 
to pa je v planu 3-klratt:nti obiSk 
čilams'bva v Lo~cu. LetOOnje le
opere, €1111krrattni. obisk dil"ame ter 
obisk Pootojlll.Ske jame in Pred
j a.rn:Sikeg;a grr-ad'u. 

I. F. 
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Tovarna drobnega pohištva Martinjak 
v novih naporih za dvig kvalitete in produktivnosti dala 

Delovnli kid1ekrt:iv tovaa-ne Mair
tinja!k ima m seboj že dolgoletno 
primdevanje za izboljšanje !kva
litete $VOjih d.zxielkov <in za zvi
šanje proizvodinih zmoglj:ivostli. 
KvailiLteta drobnega pohištva se je 
tekom lelt stalno izboljševalla, ta
ko da izdeluje tovarna svoje iz
deJlke sedaj že v pretežnli večinli 
za ino:rernslk:o bržišče. 

Seveda pa PQt napredka pre- · 
tekil:ih let kalkor 1.ud:i sedanjoslli rti 
lahka. Tovarna je leta 1954 do
'>Mvela lkabastrofo. •PrelietfulJi del 
deloV!l1!ih prOOtorov je pogorel!, 
Jllaibwlailina škoda, 1ki. jo je u1ropel 
kolekrtliv, je bila velika. Toda de-
lov'I1li koleiktiv v tistih ~h 
dneh, ko so Illč1 pogOI"išču arnel:i 
ožgam!i 05'tamki tramov d:n klo so 
porušeni ZlidoV'i žalostno pr1ičaili 
o nesreči, ni 'Padel v malodušje. 
Sleherni čla!n kolekltiva je po SVO
jih močeh ipi'ilpomogel k izgra:d!ndi 
nove tovarne. Taiko je bila 1lo
varna v :reikordlnem času zopet 
sposobna za :redno proizvod!njo. 

Od žalostmega dogod!ka, ko je 
tova:t111o zajela om€1lljena nesre
ča, je mi'l1ill() že 9 .Let. 2Jairadl 
staJlnega zv:iševan,ja proizvOdJnih 

tkJapaditet, modernizacije tehnolo.
škrih poStopkov ter uvajanja no
vi h, vedno bolj zahteVIlllih aJI'I!Ii
kllov v progrnrrn proizvod!nje, pa so 
na51taile potrebe po razštiriltvii in 
'Tladalg'n j[ 1Tl()dernizaaijfi rovatrne. 
Srrdkti asorlliman proizvodnje ter 
potreba po novih tehndloŠiklih 
sreclsttvfuh sta naTE!kovala poveča
nje strojnih oddelkov, IJGtlror tu
di povečanje del0Vi111h prostorov 
za nwnrtJažo im površinslko obcre
lavo proitzJvodnih atillikllov. Taflro 
sedaj že gn_-adlimo dodatrue tovar
niške objekte v veLikosti okirog 
540 m-2. R:m.ailiu bo torej dana 1lo-

vatrn!i v Matr1tli!nja!ku možnost, da 
še bolj S!isterna1Ii.čno <izboljša raz
V'ijat111je proizvodnfih oprooesov v 
prdzvodnih oddelkih za strojno 
in poVITŠd:nsko obdelavo. 

De!lOVI!l'i · koll6k!triv te tovarne 
vilaga napore m izboljšanje in 
še nadalljnje pove.čanlje pro;iZNod!.. 
njla. iPempe!kttlive na illržJi~ so 
ugtodne. Veliko zanirnam.je ino
:z:ernSkih kupcev je sedaj tudi za 
talktoe;van:i >>lkolon.ia!ltni sto[«. To 
je amkel, kii sestojti v 'Pretežni 
večritn.i iz sla'uženih okroglih e!le-
menfuv z različnlimi profili. Seve
da pa proiZiV'odnja ta.Jkega amtiikla 

· v vellikih količinah zahreva tudi 
svoje-YII1Stne teh!no!OOke postopke 
in dopolntitev že oOOtoječega Slbroj
nega pa!I'ka. Zato sttrokOV!11li kadri 
tovatrne MaJr'ttinjak in ~arz;voj111ega 
odde1ka 1klombina1Ja Brest že vr
šejo tpripravtljaJna tehntična dela 
za towStno proizvodnjo. 

Zamrl!mivo je, karko bo n. prr. 
urejen oddelek strojne obdelave. 

Sbrojli v tem delovnem proolto
ru bodo nameščen[ n:a nova de-
lovna mesta, taiko da ·bo možno 
čimlbolljre !Ta!ZNijan~e !PToizvodnje 
brez .prekomemri.h traJJ1SIPOII'tov, 'kri 
š'kodllljlivo vpldva:jo na proi.I'Nocltno 
c€1!10 artlikilov. V opnimeru, da 'bo
mo slk:lenill pogOdibo z inOZielffi
slcim kupcem za !i:zdelarvo večjih 
Jroldčli.n 'kldlonliailnega Sttdla, 'bo. kot 
je fu bli!lo omenjeno, potrebno 

nabaViti ·tud<i 111elk:arere stroje za 
izxielavo najlbo1j zarhrew1tilh delov
nJih faz. Najbolj tkmitičen problem 
pri :izdelavi tega actrlMa je vse-
kallror brušenje veld-ke 'k!Oillič:i.ne o
kroglih elementov. Zato je v na
Člr11JU ;trud~ nabava pooefbrrregJa sbro
ja, ki bo opraviljal ;tJo de!lOV'TlO 
ifa:ro Jkvall!iteno i!n rv lrdlrordlni!h 
kapaol.Mab. 
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Tovatrna drobnega pohištva 
Maronjalk 1ma z relk:o=truik:cijo 
tovarrruišlktih obTarov, sbrojnega 
port;enc:la.!la ,iJ, tehnoloških postop
kov naj!Lepše perspelm!ive za na
dail:jnje, še bolj uspešno delo. 
Preprt,čanti smo, da bo 'kolek1liv 

te posloV'Tle enote lesnolndusbr.i j
Skega kombinart:a. izpolnli!l vsa PDi
čaJlrovanda !in s svojim<i š1Jev:i1nti.mi 
uspeh!i tpl1ispevatl -k .renomeju ce
:ltdtmega podljeba tako na dpmačem 
kdt lbujtem tr7Jišču. 

I. F. 

Kako daleč je "Brest" s statutom~ 
Komi!Sida za iroelavo staltuta v 

kombinartu »Brem« je .prtprav.ila 
Osnutek statuta podjetja, za ka
teregJa je črpala g;rad!i'Vo iz že po
prej narejenih tez. Pri svoj1em de
lu se je posluževala tud!i dose
danjih pra'V'ill im prra'V'il'Illikov pod
je!t:j~, ki so se v ptratksti paka.zall 
1rot dobra os.nova za .prra'V'illtn.o gto
spodatrjenje d:n u:rej:anje ocltnosov 
v pod!joetju Vendar so dosedlan·j·a 
prav.itlta zajemala le del pr1i•stojlno
stli im dolžnosti neposrednih pro-
12Nadaflcev ter nliso nalkaza!la stad
nejlš:ih dblti.k nadaljnjega !razvoja 
podjetja, zlastri pa niso vsebova-

-la stopnje razvoja, kri ga nalka
zuje !110Va ustava. 

Bmv zarad!i dopo!Jrui'lwe ustav
nJih določli!l !in sprememb v druž
benem ~atZV'O ju, je Cenltrtall!rui u
prrawrui odlbar podjetja smartJral, <hl 
TniOI1atffiO tallroj pristopti_ti lk izldell:a
VIi sta<twta. Izxie1atn:i osnu telk vre
bulje Id/estet opogtlavij, iv lkial1lea.ii1h 

je pov~ -gouda.rj,en-a neposredina 
vtloga proizvajail.cev pT'.i vodleinju 
prroiZJVIodlntje, pl.amriiran'jiU in r azde
ljevangu uSilJV'arjeruh srredlsbev. V 
sta1luttu naj dobi'jo •pomem.lbno me
sto osetbne in družbene zadleve. 

Da bo OS!l1utek doblil praVI11iiško 
im z uS!Ilavo pogoj€1!10 oblllilko, ga 
bodlo ·pre~edlalli še str01kQIVII1jtaki. 
KOI!liooo obli·ko pa bo dobtil šeile 
ta!klralt, ko ga bodo proučliili ;nepo
sredliiti p!TOii'Zvatjoail.ci !in dali SNoje 
prtitponnlbe. Vsakomur bo dana 
možnoot, da s pozjtJiv'I1fim pDed
logom ~z;razli svoje SttailtiSče do 
Vlpl1aŠanj, 1kri naj jih vsebuje bo
doči SJtatuit podjetja. Statut bodo 
dopoLnjevailii še pooebrui pravilni
Ikri tin posilOWld!kti, ki ·bo<:k> še po
dlrdlmej,e obdeihJil!i vsa ttista vpm
šanja, 'V'Selbovana v s1Jattutu. RaN
no Zlalradfi tega bo stalbutt lahkQ 
stmernica ce!IIJ<tnemu nadal:jnjeanu 

Frt. 

Sestnajst novih stanovanj . 
Po zaključni fazi razvoja kom

binata in s tem kapitalnih inVe
sticij v stroje, zgradbe in druga 
proizvajalna sredstva, smo že pri
čeli izvajati sklep organov uprav
ljanja o preusmeritvi ip.vesticije 
v objelde družbenega standarda 
v kombinatu. 

Prled tovarno pohištva Cerknica 
bodo do 30. junija 1964 zgradili 
stanovanjski blok s 16 stanovanji 
in sicer 8 trosobnih in 8 dvosob-

nih. Izvajalec - splošno grad
beno podjetje »Gradišče<< Cerkni
ca - je že pričelo z int.enzivnim 
delom na postavljanju temel jev. 
V }letošnjem letu ga bodo zgra-
dili do strehe. · 

Z dograditvijo · stano;vanjsk.ega 
bloka bomo povečali stanovanj
ske kapacitete. S tem bo rešen 
marsikateri stanovanjski problem 
članov 'kole~tiva. našeira podje-
tja. J. K • 

.............................................................................................. : . • • • • • • • : • • i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ali " ze .ve ste • •• 
- da so mbele:2iii1Ji najll1iižjo t.ernPera~ttm-o v Sloveruijti !PTav na 

področju naše občine im Sicer v B abnem polju aeta 1935, 
ko je znašala - 34,5° C, 

- da so upora:blljaJii pr~b:ivatld Blloške planote •m prevOIZI1o 
sredsbvo smuči že v osemnajsrem Slllotletju kot tpr'V'i v sn-ed!.. 
njti Evropi, 

-da so za časa NOB v Na<tleslku pri starem trgu ~tajafla 
zaveznti§ka le1tatla kli so ddbaviltjalla pa:r'tizaJI1oan opremo im 
orocžje, odvažala pa ranjence. Na J.etalLišču so pristaja.tla 
sredillje teMa illransporbna letala, 

- da so na Cevkni~o jezero md NOB padtle ·trl an~oame
riške leteče trdnjave, ki so jih seSitrel:itli sovr~'Jci, 

- da se je nahajala za časa NOV v tranformaborskli postaji 
pri Litpsenju ob gl:aV'Tlti cesti 'Pa!I't:izatnslm tiLSiktalrna, 

- da se n.atllilja v predeLu Cajnaroje-Šifvče železma ruda in 
bokSit, vt€1lldar v prremajhnlih kol!ič:intaJh, da bi se :i7JplatčaJ!a 
~oartaci'j'a., 

- da je billo v il~jiEl!ll iletu toi1Jillro gob, da so jih pooa
me2'Jl1!ilkti nalbrailli tudli rpo 100 adil_?gra;mrov, 

- dia je prti. Goriitč'iai na Cerlknli~ jezeru že zgrajen be
toruslkli mOISit, 

- da je v Cerktnici odiptrltJa mehamlična OO!avndca v Olkviru 
Cenlbra dbrtli, katera !izvršuje vsa rnehalnična tpQpravi!l:a . 

- da 'bo v »Deldtkatesi« v Cerlmlici možnto v krartJ!rem času 
nabatV'iltli sveže meso vseh V'I"St, :ker bodo postavljerui hla
dlillirui pu0.1ii, 

- dia so del'aV'skri svetli Kovtinoservisa iz Ra!k.elk<a in Jellke 
Beguo111je slktl611JiJii, da se 2ldiružJijo m da bo zd1I'UŽ€1llo pod!.. 
jetje proitz'Varj 'allto opremo m trgOV'Ske in goobim.stke lo
ktalle . .. 
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, Proizvodne delovne konference 
V mesecu septembru so bile po 

obratih K ovinoplast.ike Lož pro
izvodne delovne konference. De
lovne konference v ob ratu okov
ja Lož Se j.e udeležil tudi pred
sedtaik Občinskega sindikalnega 
sveta tov. Bav dek in sekretar Ob
činskega komiteja ZMS tov. Kra
ševc Lojre. 

Namen proizvod!nih delovnih 
konferenc je :bil, da se člani ko-
1-ekrtli.va serzm,a,nrl.jo s celiOtain;. gv.
spodalrjenjem !PQdjel:j a, z dosega
njem pl.all1a rrer pogovorijo o r.o-
1Ira!11dlih proWemih, ki ovirajo hi
trejši tempo modernizacijE- proiz
vodiilje. 

Iz .poročlil je bilo ra:ZN'idno, da je 
lool1!ektliv » KovtinopJ:asbi.Jr.E.'< Hi. sep.
tembra izpolnirl. predtvddenii letni 
pl.rain 1.328,147.242 dliiilarrjev. V ko
lillror bodo člail!i. ko!lelctli.va še na
da!l.je rt;aJro pri<b:lo delral!i, mocemo 
pr.ičalkovčllti, da se bo oel.otma let
na IJ."eail.iimcija dl\f:igJruirl.a na okol:i 
1.850,000.000 d!inčlJI'j ,ev, rkar bli 'bil 
!lep US~Peh oellotne~ llrolekJtfiva. 
Brarv gOI!Jovo pa bi se predividena 
reailliz;aoija še povečala, če ne bi 
imela Kov:inoplasti:ka raa1tir1esene 
svOije obrate si.Jrom po Lošk!i. do
i:in:L zato je ena glavil!i.h nalog 
celotnega , koleiDtliva, da čimprej 
!llgradli. novo tovamo din s tem 
korncentrtira vse svoje obJ:Ičllbe v 

Ali .vam ie 
- da z,aposil.uje >>Kovinqplru;.tilk.a« 

Lož 686 ljrudli, 
- dia je podJjretje čilain Zd:ruže;nja 

TEHNO-IMPEX Ljubili a:rua., 
- dia s1la odš1a na tlrliitedensko 

kJiklrervanje v Sell.oe !pri Ori
. kiven!i.ci invail.idla. Truden D u

šaJn itn Troha Vi~, 
- da bo podjetje š1Jilpendii.ralo na 

Elronom.stk!i fakuJ.telli dom.a.čti!na 
MakslimiJ1i.damo Tua:-k in Jožeta 
Jruva:nčiča !iz Lom, 

- da -je 'looi1Jeilctli.IV >>Kov:inop]Jasti
lke<< l!ro1ekltiVIIli alan Tuirtis1ič
nega diruštva I.Još'ka doli.Jna, 

- d:a je pordijetje •lrupjl)o umet
Il!i.Sko sl!ilko »Ve!Ilec za slina« 
aikJadJemsllrega s.l:iJk.alr'ja Alojza 
Pel'ka in jo podari!lo muzeju 
lJjudlsike revolucije v Ložu, 

- dra so člarn!i 'ko'1ekrtli.va db 20. 
ooptembra oprav:illi nad 3.500 

Ložu. Prvotno so :meruil!i, da bi 
tovarno gtradli.l!i v il.astnti. režiitji. 
V scl<alror bi to predolgo zavlače
vailii : 3 do 4 leta. Zato je cenrtlral
nli Delavske svet na enem izmed 
zadnj!ih zasedanj slclerll!l, da pod
je'bje naj ame k.rediLt pri Gospo
darskii. banlkli :iJn s tem omogoči 
hitrejšo ~adnjo. Na tla način bo 
tova.rrna lahko gotova v dveh le
tfih. Do sedaj so pri gradnljti to
vame oprarvili. skupno 3500 pro
stovol'jnrih delovnill ur. Tudii v 
bodoče bo sleherni člalll kolekrtliva 
opravill tekom dveh let slrupno 50 
piroSix>vdl:jn!ih de!.OV'Illih !Ur. Pri 
prostovoljnem delu pa je pobreb
na bolljša evidenca d.e!la :in ra2lp0-
redii.tev, kiajltli le tedaj bo prooto
voljlnO delo klvailii:te1mejše. V raz
pravi . je sodeil.rovall. rtud:i. predsed.
rui.lk dbč. sind. sveta tov. Bavdek, 
ki je 2llas1Ii. opozonil na prav.illno 
notiDanjo orgamizaaijo ~ ;na 
po.l!no i2'lkol1iščanje OSIIlovnih sred
stev m s tem v zvezi boljše glO

spodarjenje ter dvig sba!Ildmda. 
Poleg tega je OIIIl€'l1il prirprrawe na 
7-ile1Irui perspelctivni plan, 42-mmi 
ted!l1!ilk 'in na sestavo Statutov. 

S J!emi stvarmi se preV'eČ odil.a
ša din jlih je potrebno pospešiti. 
Clani k!dlelctliva pa bi mocaJJi o 
teh stvareh raZJpravljrati iii1 ~v
nerje sode<lovartli. 

znano ... 
prootovoljruih delovnih ur pri 
~ad!njl. nove tovarne, 

- da je podjetje dalo v časopis 
»DelO<< repol"taaO o občinskem 
praJ71I11i!ku 19. ok:tdbra » N a~pad 
na Lož<< v Vlrednosti 210.000 di
narjev, 

- da je podjetje pll'lispeva!lo 100 
ti.roč dlin :iJn blrezpiLačen pre v orz 
z a'VItobuoom kot pomoč pri 
ocganrizaaijd pantJiza!Ilskega po~ 
hoda in proslave v Cerknem, 

- da so bile v mesecu avgustu 
:faJktJull'lirre reailizacillje v . v.iširni 
169 miilijonov diirrlarjev, 

- da ima podjetj•e kon1lr'a10irja 
bolni1rov .itn stioer tov. Ciri:la 
Hlirtli, ,'Ici tlron1lrotl:iira :istočasno 
več podjetij v obČlil!l!i, 

- da je odšel tov. Fra!Ilc Mule iJz 
obrart:a plastike v zarsliuženi po
koj s 14. 9. 1963 . .. 

Povrnitev prevoznih st-roš~ov 
Na zadnjem zasedanj u centraU.

nega DaLavslkega sveta Kovino
pla.sll!ika Lož so ~ani mnogo raz
praJV!l'jal!i o !p()vr:n.i.rtvti. 1prevo:zmih 
stroškov čilianrom kolelm.va, ki se 
vorZJiJjo ma deLo in z dela domov. 
Do ned•aMirega je podjetje povrnd
lo prevozne sllr<oške !Ilad 600 di
narjev le 16 članom l!rolelctiva, 
k:i se voZii.jo na delo in z dela 
!i2J\nen območja Loške doline. Po 
seda:llljem skJepu pa bodo ddbtiil:i 
povmjene prevwme stroške nad 
600 d!iin vsi čt1JaJnd. 1rolekrtliva, kli. se 
vo!1li.jo, one oziroaije se na to, s kak
šnrirn ,prevOZJilim srecll9tvom. Obra
ČU!IlavaJ.i bomo rpo av:tobusil!i. ta
rifi.. Letrui prevo71I1i sbroSki nad 
600 dlirnarjev bodo 2i00Ša:1i dkoU.i 

10 mili.jonov dliin.arjev. Skil.ep cen
tralnega Delawkega sveta je ve
J.jarven s l. septembr.om 1963. 

Ogled 
Zagrebškega velesejma 
Da "bi Sli ikraJr na•j'Ve\: danov ko

l€1ktiva ogled~o Zagrebš'k!i. vele
sejem, je upravnli. odbor Kovino. 
p}a~e Lož Sklen.il, da se vsa
•lrernru čl:aillJU [koll€ikJ1liva omogoči 
ol?J].ed velesejma bre2JplaČ!llo. Po
leg tega s:mo omogočri1!i. 25 oddel
kovodljem, vodljem kons!Irulkci'j in 
prdiprave dela sbrolklovni ogled za
gDebškega velesejlma 11. septem
bra. 

člani kolekti.va so po obratih 
ra:z;praV'ljali tudi o notra!Iliih pro
blemih posameznih obratov, sbro
kovnem kadru in dali vrsrtx> pred
logov za i7Jbol:j~anje organizacije 
d.e!la. 

Na delovnih konferencah so 
člani kdlektiva volil!i tudi dele-

gate za občrui zbor obč. Slindikal
nega sveta, ki bo predV'idoma v 
mesecu oktobru. Iz obrata okov
ja Lož, skupno z remontom, u
pravo, livarno, Babnim poljem in 
bergman dozami, bo člane kol k-
1liva ozastx>pail.o 1 O delegarl:ov, iz 
orodjam.e, plas!Iike :in obra1Ja. ZNS 
pa 10 delegatov. 

V cilju tehničnega napredka 
Pod tem naslovom lahko mno

go povemo. Toda mi si bomo v 
kn:allkiem ol?J].eda.!l:i samo nekatere 
spremembe, kii so se spremenile 
v Kov.i!noplas1lik.i. 

V zadnJem času so najrvažnejše 
klrožme škarje, ki so j!ih izdelal!i 
v pod~etju . Samo letos so z nji
mi zrezaJlJi. 472 ton hladno valja
nJih mrakov, s č:im.er so mnogo 
prlrpo.mogUi k večjemu poras-nu 
proizvod!ruje v letošnjem letu. 
DI'lli?Ji tak napredek je n. pr. v 
obrartJu pd.astika, kjer so konstruk
torjli. kau.upov zelo lepo .izbotljšaiLi 
:ilz<1Jelova!l1Je z.a.mašk:ov za razne 
tJube, n. :pr. »kalodO!Ilt<<, kjer so 
iz enega zaJI'IlaŠka, v enem pt'Lti
slru stJroj•a, i2rlelarl!i orodje, da l..... 
pade hkraJtli. 24 kornadov. 

Tretja podobna ~bdLjšava je 
bila pri ~zd.elavi kotnilkov za ok
na :in vrerovčl!Ilje navojev na »T << 
maJti.oe. Prej je bilo treba nabi
ram in ZJLagati z roko. Sedaj pa 
dela stroj a'V'tomaltliČ!llo. S tem so 

odpadila 1ludli delovna mesta. Ze
lo dobro se je obnesla varnost
na naprava za ll'OČ!l'lO _proženJe 
stiskiall:ruic, kli. je občutno 2l!llaJ1J
šailia nesreče p1li. dlel.u. Precej de
lamo tudi ma !iZboljšavah izdelave 
:in načina proizvod!nje spon za 
vrata in okma ter aVItomatlčne lZ

d.elave klavirskih spon. Omembe 
vred!Ila je .tudi naprava za aVTto
rnatlsko poglaJbl.janje kJlaivirsk!i.h 
spon, katere naprava pol?J].abillja že 
pl1i sarmi. ~cl.elavi. Se .itn Se bi 
l:ah'ko govoriilii o Jzboljšavah, k1 
mnogo dop11ilnašajo ik dv~gu pro
izvodiilje. 

Zato bi biJ.o nujno pobrebno v 
podjetju ustalnoviti razvojrui od
dell.ek, o rkaiterem smo že mnog'o 
govorili. Do sedaj ga Se ruismo 
uspeli fortrnliralli. .l:'l,av gotovo pa 
bi se s fonrnilranjem razvojnega 
odde:l!ka tehrnirčne ti.zboljšave Se 
pospešitle in s •tem v ZNe2ll bi po
rama tudii. proizvodlnja, ka!l· je ciilj 
nas vseh. 

>>Napad na Lož'' 
. 19. oktober, praznik Občinske skupščina Cerknica 

Letos bo Občinska skupščina 
Cerknica prvič po združitvi z biv
šo občino Loška dolina prazn()
vala svoj občinski praznik. V 
spomin na 19. oktober 1941, ko so 
partizani napadli Lož in uničili 
italijansko posadko. Takrat je bilo 
ubitih preko 30 Italijanov in za
žgano skladišče municije. Ze ne
kaj dni nato je nad 500 Italija
nov pridrvelo v Loško ~olino, 
kjer so počeli rama grozodejstva. 
Samo v Ložu so poržgali skupno 
okrog 60 hiš in ubili 26 doma
činov. 
Sodeč po pripravah, bo letošnje 

praznovanje občinskega praznika 
preseglo vsa dosedanja praznova
n ja. Sirši pripravljalni odbor, 
k arega je imlenoval Obč. odbor 
SZDL Cerknica, je že izdelal ()
kvirni program praznovanja. Ta
ko bo praznovanje trajalo ves te
den od 13. do 20. oktobra. V tem 
tednu bodo razna športna tekmo
vanja v streljanju, kegljanju, no
gom'etu in odbojki, katera bo or
ganizirala občinska zveza za te
lesno kulturo. Občinska gasilska 
zveza pa bo organizirala med
društveno tekmovanje v Grabo
vem. Po večjih krajih občine bo 
glasbena šola z Rakeka nastopi-

-----------------------------------· 
V il1edeljo, 15'. septembra, je od

šlo ma ogJ.ed velesejma 90 čla
nov kolek!ti.rva, v nedeljo, 22. sep
,tJemiJxra pa 75 članov. Tako si je 
silrupno ol?J].Jeda!l.o letošnji za~eb
šok!i velesejem 190 članov kolek
tiva. Podj~je KoVlialoplastika Lož 
je rtudli letos razs!tarvtljail.o svoje 
izde!l!lre na veLesejmu v Zagrebu. · 

la s svojim programom, Delav
ska univerza pa bo v oddaljenej
ših krajih organizirala kinopred
stave. Občinski odbor Ljudsll:e te
hnike bo organiziral razstavo v 
Starem trgu, ocenjevalno vožnjo 
z motornimi vozili in oddajo: 
»Zakaj se :življenje v tvojem kra
ju spreminja?« S·e posebno bo za
nimiva »Gi>spodarska razstava« v 
Cerknici, na kateri bodo posame
zne gospodarske organizacije pri
kazale svojo dejavnost. 
Občinski komitet ZMS bo pri

redil !tudi oddaji: I""Poka.ži kaj 
znaš« v Starem trgu in na Ra
kektL 

Na predve&lr praznika 19. ok
tobra ·,bodo po hribih zagoreli 
kresovi, nakar· oodo svečane pro
slave v Starem trgu, Cerknici~ 
Rakeku. Grahovem in Novi vasi. 
Na praznični dan pa bo slav
nostna seja občinske skupščine. 

V nedelj(), 20. oktobra dopoldne 
bo Krajevna organizacija ZB Lo
ška dolina odkrila spomenik 
skupnim grobiščem na pokopali
ščih v Danah in Podcerkvi, pri
r~ bodo improviziran napad 
na Lož - Stari trg, popoldne pa bo 
tovariško srečanje v domu TVD 
»Partizan« v Starem trgu. 

Poleg tega bodo v prazničnih 
dneh odprli za ogled muzej 
»Ljudske revolucije« v Ložu. 

Pripravljalni odbor pričakuje, 

da se bodo praznovanja občinske
ga praznika udeležili tudi nekda
nji borci in aktivisti, ki so se za 
časa NOB mudili v tem predelu 
Notranjske. 

Stari trg 2 1 Ložu 
Slavko Bler&"lez, 
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Naši zidarji v Skopju 
Bilo je sivo jutro kot re mno

go prejšnjih. V SGP »-Gradišče« 

so prihajali Zlidarji kot re dolga 
leta doSlej. Vendar tokrat z dru
gimi načrti. Zidati, seveda, toda 

membe, temveč zaradi pomoči, ·ki 
jo bodo nudili. Prva skupina, ki 
bo ostala v Skopju tri mesece, 
i!iteje pet kvallliictranih 2lidarjev. 
Alojz · K.raševec, Lado Ma.hnlič, 

Zadnje jutro pred domačo zgradbo. Dne 11. septembra je odpo
tovala skupina zidarjev iz SGP >>Gradišče<< v Skopje 

toiu1at ne v Cerknici ail.i na Ra
keku. Odpotovali bodo v Skopje. 
Kot nekiate.ra gJradbena podjetja 
je tudi SGP »Gradlišče<< poslalo 
n ekarj svojih č!lanov v Makedo
nijo ustvatiart novo mesto. 

Slovo n~ bhlo lahko. Vendar so 
vadii odhajaLi. Ne ~radli spre--

------------

Fraiilc Mahne, Vinko ZbaČII1!i!k: iln 
JaJ!lez Ifomovec, bodo do novega 
delJaJ1i. na ruševinah nekdanjega 
mesta. 

V nas:J.ednjih mesecih bo SGP 
>>Gradišče<< poslalo še n ekaj Zli

. darjev in tesaJrjev. 
MaD 

Obvestilo 
Prosimo naročnike Notranjskega glasu, ki še niso po

ravnali naročnino za l'eto 1963, da jo čimprej poravnajo na 
tekoči račun Del. univerze pri NB Rakek, št. 600-181-603-192. 

Letna naročnina znaša s poštnino 360 dinarjev. 

Uredništvo 

------------------------------~ .............................................. • • • • • • • • i Obvestilo i • • • • • • + Obveščamo vas, da se je Delavsl~a univerza preselila v + • • : zgornje prostore stare direkcije Br'esta. : 

t DU Cerknica : : : • • • • ~~~·~~~···· ... ·~~··~ .... ~ ..................... . 

-----------------------------~ 

Obv·es·tilo 
Delavska univerza Cerknica bo v letu 1963/64 priredila 

na več območjih občin'e 

krojne in 

gospodinjske tečaje 

Tei:aji bodo v krajih, kjer bo zadostno število prijav
ljencev. 

Gospodinje in deklleta, prijavite se osebno ali pismeno 
na upravo Delavske univerze v Cerknici. 

DU Cerknica 

-------------------------------~ 

Prva rokometna ekipa, ki jo je sestavila Občinska zveza za te
lesno kulturo v Cerknici. V tekmi z moštvom JNA iz Velikih 
Blok je bila z rezultatom 28 : 29 poraženi v dokaj dobri igri. Se
daj se pripravljajo na tekmovanja, ki bodo za občinski praznik. 
Igralci imajo vse pogoje, da bodo lahko v prihodnj.em letu tek-
movali v podzvezni ligi MaD 

DOM JLA VEL. BLOKE: sreda, 
2. o.Jct;. angll. film >>Operacija 
Amsterdam« ob 19.30, nedel'j :a, 
6. okt. domač.i. VV fil1m >>Dok
tor « ob 16.30 :iJn 19.00 ; sreda, 

9. <liklt. dollnačri. es rum: »Nad
!>beviln.a« ob 19.30; Ili€1delja, 13. 
okt. amer. ba!I'V'Il!i Cs western 
f:i!lrn: >>Ni imena na naboju« ob 
16.30 ~ 19.00, sreda, 16. okit. 
sovj. barvn'i fihn ·~Nebo kliče<< 

ob 19.30; tnedeljla 20. olkt. amer. 
baT'VTili VV fiilm: >~Ponos in 
stJrast« ob 16.30 in 19.00 ; sreda, 
23. ol{!t. sovj. barrv111Ji film >>Rde -

gom Ol'OŽje<<, db 16.30 ·n 19.00; 

Čle l!istje<< o.'b 19.30; 1ja, 27. 
oktt a mer. barvnii CS . >>Zbo-

1 

sredla, 30. okt. nemšlk.i fi!I.m >>Za
ljubljena dre1lelctli.va« od 19.30. 

>>GLAS NOTRANJSKE« 

izhaja mesečno - izdaja ga Obč. 

odbor SZDL Cerknica - Ureja 
uredniški odbor - Glavni in od
govorni urednik: Franc Tavželj 
- Clani uredništva: Dane Mazi, 
Milan Strle, Maks Ktebe in Berg: 
lez Slavko - Tehn. urednik: Jan
ko Novak - Korektor: Sonja 
Vrebec - Tisk: CZP >>Kočevski 
tisk« Kočevje - Letna naročnina 
240 din - Rokopisov in risb ne 

vračamo 

• 
I 

l!l 
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