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činski statutJn krajevne skupn sli 
~n~-: ·1'0,.--.::F..;!!('J';-o: 

Vloga krajevnih &kupnos".ii je 
točno določena v ustavi SFRJ in 
ustavi SRS. OsnOV111a maloga ob
či!lSike:ga SJtarbuta je v tem, da kon
kretno d6Jo6: 

a) katere praV'ice in dolžnosti 
iiina r]{Jrajevna Slkupnost v okviru 
ustavnih določil, 

b) kakšen je postopek za d olo
čitev krajevne skupnosti , 

c) !kako se :ftinancira krajevna 
skupnost, 

d) katero družbeno premoženje 
se eventueliilo prerpušča krajev ni 
skUJpnooti v upl'avJjanje. 

Vsa dolocila občinSkega staJbuta 
m orajo torej izhajati iz osno•vne 
ol'ientacije, da se krajevne slkup
noSJli ne ustanavljajo za to, da 
b i preko njiih občina up ravlj.ala, 
ampak zato, da hi deloviri Jj:udje 
neposredno sami upravljali, kot 
upravl jajo delavci v delovnih or
ganizacijah. Tarlw tudi ustava do
loča 1krajevno s!W.pmost lin ji daj e 
m esto v družbi. Da bi laže in bo
Ue razumeli meSJto in -vlogo kra~ 
jevne sikupnosti, m01·amo vedeti, 
za katero območje se ustanavlja, 
pozmana nam moca bita stopnja 
komunaLne · opremJ-jenos·i:i do,~-.ič 
nega .območja, poznana nam mora 
biti Slbruktura prebivalstva, to je 
razili.'k.a v sociall!lem s es ta vu olb
čalllov .iJn še vrsta dii"UgJih Oinite
ljev. Na ;teh osnovah se odpirajo 
Vlprašanja, ki se nanašajo na pod
ročje krajevne SJkupnosti in &icer 
glede dejavnosti, f·tnanciranja, od
nos k rajevnih Slkupnosti do druž
benih org.arruzacij ter ne samo or
garrrizacijo krajeV1Ue skupnoSitli.. 
Krajevna skupnost sodeluje pri 
urba.niStli.čnem urejaJ!1•ju wojega 
podri:-očja, gosrpodar&kern razvoiu 
ter ~;odelJUje s• socialnimi služba
mli. 

Dejavnost krajevnih skupnosti 
temelji na osnOIVii, da zadovolji 
določene potrebe prebivalstva 
svojega območja. Vsaka krajev
na •Siku:rmost morFt btti ustanovlje
na zaradi potreb ne pa iz fOTlllal
nosili. V ažmo je, da občinski s'ta
tlllt določi, kako se k·rajevna s.kup
noot fovrnlira, da se prepreči obli
kovanje krr"aj€'V'Ile skupnosti, ki ne 
temelji na potrebah občmov. 
Kraj evna skupnos t je or~izaci
ja, kjer občani oblikujejo svojo 
samou}:ravo nad nafinoOm in obli
kami zadovoljevanja potreb e'll-a
ko kakor delavci v delo V1Il!ih ko
le<kti V1ih in vs.klajajo svoj osebni 
s1 " ši·ršim družbenim interesom. 
Kraljeovna s'lrupnoot mora !bdti or
gani·ZiJrana taiko, da podrp~ra ak-
1J~V1nostt vseh drugih instttuctj, sa
ma pa razvija one instli.tuci'je, ki 
pokrivajo interese lin potrabe v · 
onJh sferalh V1S&kdanjega življe
nja, ki jdh me pokriva nobena že 
obSitoječa insti1ruoija. 

Kra<j evna skupnoot je torej 
oblika samuprave prebivalcev do
ločenega področ<ja brez elernenrtov 
ohla\Sit:i. V svo0jih ma!logah lin po
,tJr ebah Sklepa rR;rajevna slrupnost 
sarrna, obč'i.nska s·kupšfina ii.n nje
ni organi pa nadzorujejo delo 
.krajeYIIle skupmosti le v pogledu 
zaikonJ'tega posilovanja. Krajevna 
slkUipiilost v ·interesu liiil v korist 
občmov sodeluje rpri reševanju 
zadev urbanizacije, socialnih 
slu~b in drugih potreb. Komuna 
je dolžna, da ltlorvTSitiile reši,~vP. 

li.šče in obra\1111ava sikupmo s kra
jevno sllrupnoot jo. Družbeni plan 
je pomemben vsakoletni do ku
ment, 'ki ·bistveno vp1iva na od
nose med · k•mjevno skupnostjo in 
kormuno. Vsaka krajevna slwp
most v ikom'll!l1!i. bi morala v okviru 

sploonih potreb najti svoje me
sto. Pri tem gre seveda za to, da 
dobijo krajevne skupnosti svoje 
mesto v družbenem planu. 

Krajevna skupnost nli .insti,tu
cija, ki mora sarma s'krbetli. za vse, 
ampak je le Ol.kv:iir znotrad kate
rega je treba olajšalti delo vseh 
že ob&tojocih 1institucij, povewva
tli njihovo delo in dajati nove po
bude. Osnovne naloge krajevne 
Sk;urpnosti ·so del operativnih na
log izhajajočih iz procesa 1epre
stano se menjajočtih odnosov mcd 
družino in stkupmostjo in znotrRj 
družine. V!loga krajevnih skupno
s't;i ni samo v pomqči družini, 
otrokom zapo&lenih žeiila, bol.ini
kom .in ostarelim v obliki vaJrSt
va, uslužmostnim deja·vnostim, 
ampak predstavlja us;pešno a>kitiv
nos't kTatjevne skupnosti realno 
OSIIlovo za večjo produktli.vnoot in 
s tem hitrejsi splošni narpredelk in 
s tem dvig življenjSkega srtančar
da. Prav ta pojem krajevne skup
nosti goopodarske .iJn druge .delov
ne organizacije vse premalo spo
štujejo, •kar se odraža tudi na ob
sei?)U pomoči, tki jo v splošnem 
u?ivajo ali pa jo bodo uživaJ.e 
krajevne sikUipilooti oo delovnih 
orgarrri:zacij. 

Ena takih d eja•vnosti na kate
ro bi morale delovne organizacdje 
polagati večjo pozornost je skrb 
za otroika, varstvo, prehrana, do
polnllno .irzobraževanje, skrb za 
uredirt;ev in vzdrževarnje i-grišč. 
Posvečati bi mora:J.i več pozomo
s.tli. prdblemu zaposlenih žena, ker 
je pravilno, da se žene zaposlu
jejo .iz viddka enakopravnosti tef 
~z go51Podars.kih in <Lrugth mo
mentov, v€ndar ta pojav odlpira 
vr~to družbenih problemov, ki se 
jih mora upootevart:i. Nadarlje skrb 

z.a sQe iiil onem~e m skrb za 
socialno ogrožene, to spada &i.cer 
v redno aktivnost komune, ven
dar je naloga lcrajev:ruih Slkupno
S'ti, da 6dkrivajQ takšne primere 
in urejajo te stvarli ob sodelova
nju z organi občilnske skupšč'i.ne. 

Krajevna skiupnoot skrbi za ser
viiSile i.!l1 sl!i.čne deja'VIIlosti, kar 
predstavlja ob!l:iko pomoči družini 
in obel!lern skirlbi .za zadovoljstvo 
občanov. Cilj krajevne. &ku;pnosti 
je vzpostaviti službo <j.]!i organi
zacijo, 1k:i s svojo alct;i'VIIlostjo za
dovoljuje določene potrebe. Stvar 
občinskega sta1ruta je torej tudi 
financirarnje rkrajevne skiupn<l'$ti. 
Komuna mora izvajajoč svojo 
kom.plelksno malogo, ki je proces 
napredka in menjajočih se druž
benih odnosov opirajoč se na kra
jevne sirup nos ti kot pomembno 
obliko samouprave določiti način 
financiranja in vire dohodkov. da 
bi dalla tej samoupravni obliki tu
di nujno materialno osnovo. 

Obč.il{lslci. statut bo moral :izred
no navesrtJi., da ima krajevma ~ 
nost pravico pred!Pfi,sQvatli.. • &am~ 
prlispeve!k in določiti glavna na
čela ,za postqpek, s ikart:erim &e .sa
mQPriSipevek določa. Določioti bl 
.1110raJ.. budi, da lahko oil:>či.ns!ka 
'sl.kutpl§ičnlna ch-u:žJbeno .imetje J?rene
se v urpravljanje krajevnih skrup
nosili. Ti dohodkti so .torej Jarhiko 
dohod!ki od !lastnih deja'Vl}ostl;ij sa
mopr:ispevek občal!lov, dohodrkli iz 
proračuna tin skladov . ob~e 
&kupščine, dohodki od gospodar
s'kih :illl drugih organi.zacijJ dal1'la 
in drugo. 

To so smernice, katere moramo 
UipO!Števati pri obravnavah za se
stavo občinSkega staltuta. 

s. J. 

erknica je ze urbanisticno .urejen-
Cerknica je prvi kraj v naši ko

m uni, tki ima že izdelan urbani
stični in zazidalni načrt, kjer je 
razviden celoten -razvoj gradnje 
za naslednjih 30 let. Načrt pred
videva koncentracijo blokovske 
gradnje bliže centru, posamezniki 
pa bodo lahko zidali od upravne 
stavbe SGP Gradišče m imo nove 

šole vse do Notranjske ceste., to 
je celoten Videm. Največji kom
pleks za blolwvsko gradnjo bo za 
delavnicami Obrtnega centra ob 
cesti proti Dolenji vasi, nadalje 
pri to•varni pohištva Brest, kjer že 
grade )>rvi 16 stanovanjski blok. 
Osem nadstropna stolpnica je 
projektirana ob Cesti 4. !maja na-

sproti doma Partizan, poleg nje 
pa še dva manjša bloka . . Gozdno 
gospodarstvo bo letos začelo gra
diti upravne prostore in stanova
nja na mestu sedanje mesnice, ki 
bo kmalu porušena. Poleg nje bo 
lahko kasneje še en blok. Razen 
stolpnice je :vsa gradnja dvo ali 
tro nadstropna. 

Graditelji stanovanj bodo imeli 
končno velike ugodnosti,. sa.j jim 
poslej ne bo treba mesece čakati 
za lokacijo objekta, ker bo upra
vičene primere odobril občinski 
organ .. 

Sed,ladl pripravljaJO ureditvene 
načrte za Loško dolino in Rakek. 

MaD 

NA VIDMU V CERKNICI JE INDIVIDUALNA GRADNJA V POLNEM RAZMAHU. NOVI URBANISTICNI NACRT DOLOCA 
. _ ZIDANJE POSAMEZNIKOM PRAV NA TEM PODROCJU. 
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!~------------------------------------*GLAS NOTRANJSKE 

Nekaj 'rnisli 
o sta.tutu občine Cerknica 

STATUT OBCINE CERKNICA JE !NORMATIVNI AKT, S 
KATERIM SE V MEJAH ZAKONITIH PREDPISOV DOLOCA O 
PRA VICAH IN DOL2NOSTIH O BCANOV IN O VSEH OSTALIH 
ZADEV AH, KI SO PRIDR2ANE KOT TEMELJ DRU2BENO-PO
LI'riCNE SKUPNOSTI. 

Samoupravljanje občanov pa je 
zagotovljeno z ustavo in se izvr
šuje v skladu z zakoni in drugi
mi veljavnimi predpisi ter z do
ločbami statuta občine, o katerem 
hočemo danes dati nekaj ol•virnih 
informacij. 

zaključeno, kajti prepričani smo, 
da bodo pobu(le in predlogi s 
strani občanov vplivali pozitivno 
za nadaljnjo izpopolnitev statuta. 
To pa je tudi naša. želja, saj mi
slimo, da smo si enotni v tem, 
da naj bo statut dejanski odraz 
družbenega dogajanja in s tem 
odraz razmerij lin medsebojnih 
odnosov med vsemi prizadetimi 
činitelji na področju občine. Za
to se obračamo na vas občane s 
prošnjo, . da nam pošljete čim več 
pripomb in spreminjevalnih pred
logov, da bo naš statut resnično 

statut nas vseh in da bo trden 
temeljni kamen novih odnowv. 
odnosov, ki naj' temelje na samv
upravi občanov in f')poštovanju 
človekove osebnosti ter njegovih 
zakonitih pravic. 

O statutu smo razpravljali že 
na zborih volivcev, sedaj pa je 
občinski odbor SZDL organiziral 
tud~ razprave, in sicer jih. je 
predvidenih devet. Te razprave se 
bodo vršile v obliki javnih tribun 
in so organizirane po posamez
nih internih področjih, kot n. pr.: 
o kulturi in prosveti, zdravstvu in 
socialnem varstvu, komunalni de-

_ti, gospodarstvu itd. Prav 
poseben pomen oziroma poudarek 
pa smo v teh javnih razpravah 
namenili krajevnim skupnostim, 
ki so samoupravne teritorialne 
slmpnosti občanov naselij, ki to 
skupnost tvorijo. To je torej sa
moupravna tvorba, ki bo pove
zovala interese občanov posamez
nih Jnaselij za skupne cilje, ki 
imajo neposreden pomen za ob
močje krajevne skupnosti ali za 
njeno posamezno naselje. Ravno 
v krajevnih skupnostih je bilo 
že veliko raznih predlogov in 
innenj, zato upravičeno pričaku-

jemo, da bomo v tem vprašanju 
tudi sedaj pc .~:>m javne razprave 
dobili še več lwnkretnih predlo
gov, saj so ravno krajevne skup
nosti občanom najbližje, z ustano
vitvijo teh pa naredimo še en ve
lik korak naprej za. dosego čim 
neposrednejše demokracije. Po
men krajevnih skupnosti pa je tu
di v tem, da krajevna skupnost 
lahko najpametneje troši sred
stva, upravlja splošno ljudsko 
premoženje, ki ji je zaupano v 
upravljanje in usmerja v skladu z 
družbenim planom občine gospo
darstvo na svojem področju. 

O statutu krajevnih · skupnosti 
bi lahko še mnogo pisali, vendar 
v okviru današnje teme, ko govo
rimo zgolj informativno o statu
tu občine Cerknica naj bo to do
volj, izrabljamo pa l!riliko, da še 
enkrat zaprosimo vse občane, da 
nam posredujejo svojle predloge 
in mnenja, kajti le s tem bomo 
dosegli, da bodo v statutu nor
mativno urejene vse p~tivne 
težnje in odnosi, ki se pojavlja jo 
v našem dinamičnem družbenem 
dogajanju, 

Janez OBREZA 

Statut občine Cerknica je raz
deljen na deset poglavij, od ka
terih vsako obravnava neko spe
cihčno področje, ki ~e tako v 
tem statutu dobilo svoj norma
tivni značaj. Nimamo namena, da 
bi danes tu naštevali in analizi
rali vsa poglavja, ki so navedena 
v Statutu, pač pa bi opozorili le 
na tista mesta, kjer statut govori 
o pravicalr in obveznostih obča
nov na eni in občine na (lrugi 
strani. Takšno je predvsem tretje 
pogla.vje, V 18. čl. statuta. vidi
mo, kaj vse je občina dolžna, da 
stori za. svoje občane: »Občina za
g~avlja v skladu z materialnimi 
možnostmi materia.lne in druge 
pogoje za. razvoj zdravstva, so
cialnega varstva, šolstva in i:ro
braževanja nasploh, kulture, za
poslovanja, telesne vzgoje, rekre
acije in drugih javnih služ.b skup
nega pomena.« Področje, za klllte
ro skrbi po določilih statuta je 
zelo široko in tako vidimo, da se 
občina, pojmovana v starem, pri 
ljudeh že ustaljenem pomenu be
sede kot organ oblasti čedalje 
bolj spreminja v smer neposred
ne demokracije, ko občani čeda
lje več zadev rešujejo neposredno, 
kar pa jim nalaga še veliko večje 
odgovornosti, kajti nikoli ne sme
mo prezreti dialektične povezave 
med pravicami in dol.žnostmi. 

Organizacija SZDL Stari trg .o kulturni dejavnosti 

Statut piše o vlogi občano·v, nji
hovih pravicah in dolžnostih tudi 
še v ostalih poglavjih, saj kdor 
ga. bo temeljito prebral bo prišel 
do zaključka, da je skrb za obča
na in zavarovanja njegovih za
konitih pravic njegova osnovna 
poanta, kar je nujna posledica 
naše socialistične demokracije, ki 
se odraža v slubi za. človeka. -
~oupravl_javca. 

Pred kratkim smo dobili naš 
statut natisnjen v 3500 izvodih in 
smo ga razdelili med občane, da 
se z njim seznanijo, da iz njega 
razberejo, kakšna je njihova vlo
ga v mehanizmu občinske samo
uprave in kakšne so njihove pra
vice in dolžnosti. Občane bi želeli 
informirati tudi o tem, kalio smo 
pripravlj!J;li statut po posamez
nih fazah i.n pokazati, kakšno 
og:romno delo je vložila statut
na komisija z zainteresiranimi 
skupinami občanov, v izdelavo 
statuta. Znano je, da smo prvi 
osnutek statuta občine Cerknica 
pripravili že v mesecu februarju 
1963 in ga dali v javno razpravo. 
Po končanih razpravah smo upo
števali vse pripombe občanov, de
lovnih m:ganizacij in dnlžbeno
političnih organizacij in • plod te
ga dela je statut, ki smo ga sedaj 
ponovno dali v javn<J razpravo. 
Vemo, da delo sestavljavcev in 
iirokovne komisije s tem še Di 

TE DNI JE KRAJEVNI OD
BOR SZDL V STAREM TRGU 
POSVETIL RAZSIRJENO SEJO 
KULTURNI PROBLEMATIKI 
NA PODROCJU LOSKE DOU
NE. OPAZITI JE, DA JE KUL
TURNO ZIVLJENJE v · ZAD
NJEM C.I\SU NEKOLIKO NAZA
DOVALO. PRI TEM PA MISLI
MO PREDVSEM NA PRIREJA
NJE DRAMSKIH DEL, POZIVI
TEV KLUBSKEGA ZIVLJENJA, 
KNJIZNIOE, KAKOR TUDI 
SPREMEMBE, KI SO NASTALE 
PRI KINO SEKCIJI. 

DPD ••Svoboda« je vsako leto 
priredila 2-3 dramska dela, s ka
terimi so tudi gostovali po bliž
njih krajih v komuni. V letošnji 
zimSki sezoni pa je nastalo mrl
vilo. Ne bi mogli trditi, da je po
manJKanje režiserskega kadra, 
saj ima »Svoboda« kar štiri re
žiserje. Tudi igralci so voljni 
••igrati«, publika v Loški dolini 
pa je hvaležna do vsalie kultur
ne prireditve. Kot glavni vzrok 
bi lahko omenili težke pogoje de
la. Oder v· kino dvorani je ne
primeren. Garderob sploh ni. Va
je za. igro pa imajo igralci po 
različnih krajih in celo v gostil
niških prostorih. Denarnih sred
stev za »kulisarijo-<< ni. Poleg te
ga se vse premalo vodi briga. o 
ljudeh, ki žrtvujejo svoje proste 
ure za. kulturno življenje in po
dobno, Zato jim ne bi smeli oči
tati večerje ob zaključku prire
ditve. Režiserje pa bi bilo po
trebno občasno nagraditi. Da bi 
se pomanjkljivosti vsaj delno od
pravile, Ibo za najnujnejše po
trebščine nudil finančno pomoč 
sklad Krajevnega odbora SZDL. 
Na seji pa so prisotni nakazali tu
di smernice, kamor naj bi DPD 
••Svoboda« usmerilo svojo dejav
nost. 

V klubskem prostoru Stari teg 
je televizijski sprejemnik. Vidlji
vost televizijskih oddaj je sedaj 
s postavitvijo pretvornika na 
Križni gori kar dobra. Vendar 
čaka televizor montaže že nekaj 
mesecev. Zakaj? Ni sredstev za 
kabel in anteno. Tudi ta mini
malna sJ.'Iedstva bo prispevala 
SZDL. Društvo »Svoboda« pa. bo 
organiziralo poslušanje televizij-

skih oddaj in izJmristilo oddaje 
tudi za razne razgovore. 

Knjižnica - kljub temu, da je 
sezona za čitanje, je še vedno 
zaprta. Prostor, v kater-em se na
haja knjižnica, je sedaj pregrajen 
in se lahko zapre. Zato je priča
kovati, da bo knjižnica zopet pri
čela z rednim delom v kratkem. 
Spričo kadrovskih sprememb 

pri kino sekciji so nastale težave, 
vendar je DPD ••Svoboda·« ure
dila vse potrebno za nemoten<J 
poslovanje kino sekcije. 

sprejemnikov, radijskih naročni
kov, katerega ima skoraj slednja 
hiša, povečalo se je število n a
ročnikov na dnevno časopisje m 
razne revije, spričo naglega r az
voja tehnike se je povečalo tudi 
število motornih vozil in s tem 
ogled raznih kulturnih ptireditev 
izven meja naše komune in po
dobno. Mislim da tudi to· spada v 
kulturno in izobraževalno dejav
nost. 

Novi operater bo priučil še ene
ga člorveka, talio da bodo kino 
predstave redno po urniku in ne 
bo več primerov, da ne. bo kino 
predstav, kakor se je zgodilo za 
novo leto. 

sm,er, kaltero so naliazali na 
zadnji seji Krajevnega odbora 
SZDL Stari trg bo bogato slu~ila 
DPD ••Svoboda« Loška dolina p r· 
nadalnjem delu. 

Na razširjeni seji pa so po dru
gi strani ugotovili, da je kultur
no življenje napredovalo. Po·ve
ča.lo se je število televizijskih 

Eno prihodnjih sej pa bo Kra
jevni odbor SZDL stari trg po
svetil problematiki telesno-vzgoj
ne dejavnosti v Loški dolini. 

S. B. 

Novi način poslovanja sindikalnih podružnic 
Občinski sindikalni svet je organiziral seminar za vse 

blagajnike sindikalnih podružnic in jih seznanil z nekaterimi 
novostmi v poslovanju. Dosedanje poslovanje z znamkicami 
se ni dobro obneslo, zato je prenehalo z decembrom 1963. 
Preden preidejo na novo poslovanje, naj člani poravnajo 
zaostalo članarino ter oddajo vse stare članske knjižice, da 
se jih uredi. N avi način je tudi ta, da se kan'didata ne 
sprejme več avtomatično v sindikat, temveč odloča o tem 
izvršni odbor sindikalne podružnice na podlagi pristopne 
izjave. Po novem je član sindikata lahko vsak s stalnim ali 
začasnim delovnim razmerjem, sezonski delavci in štipen
disti v šolah. O vsakem članu bodo blagajniki vodili evidenč
no osebno kartoteko, v katero bodo vnašali 0,6% od neto 
osebnega dohodka. članarino bodo pobirali enkrat mesečno 
preko blagajne podjetja_ 

Za člane sindikata, ki se nahajajo v inozemstvu, se čla
narina plačuje ali pri podjetju, katero je člana poslalo v tu
jino ali pa na najbližjem diplomatskem predstavništvu, 

članarina se ne plačuje od nadurnega dela, nadomestit- • 
ve za nočno delo, te'renskega dodatka, honorarnega dela, 
nadomestila za ločeno življenje in občinskih nagrad. Po 10 
dinarjev plačujejo vajenci in osebe, ki so 30 ali več dni na 
neplačanem dopustu~ 

članarino odvajajo takole: 35% ostane sindikalni po
družnici, 65% se odv ·a Obč. sind. svetu. Sindikalne po
družnice so dolžne v diti administracijo z delovodnikom, 
urejenim arhivom, k toteko in zapisniki sej. Bo št 
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Rekonstrukciia vodovoda Cerknica-Rakek 
OBCANI RAKIDKA IN CERKNICE NA SVOJIH ZBORIH VO

LILCEV IN SESTANKOV SOCI ALISTICNE ZVEZE DELOVNE
GA LJUDSTVA VPRASUJEJO, KDAJ BO NEHALA OSKRBA Z 
PITNO VODO V OMEJENI KO LICINI OZIROMA DELJENEM 
CASU, KI TRAJA ZE VRSTO LET. 

85.000 m 3 • Poleg gospodarskih 
podjetij, kti jili v prejšnjih čaSiih 
ni bilo na tem področ'iu ozli.roma 
nd bila poraba vode zanje, v se
danjem času porab!ijo podvojen{) 
količino vode tum zasebna gospo
darstva , ki si u rejajo kOJPSlniice, 
pralnice, sanitarije, we na izpd
rantje, čtisltitjo prervoz:na sredsltva 
!itd. 

Vodo pdtrebujemo dnevno, pa 
tudi v nočnem času naj ob vsalki 
priliki priteče voda iz p!iqYice, ki 
jo odprem. T a!k:i. so razg<Nori in 
težnje občanOIV v hišah predela 
Cer'k!ruica i n Ralkeka, ko jim na 
primer zmanjka voda na Rakeiku 
okrog poldneva, v Cer'kmiCii pa po 
šesti uri zvečer. Ker traja taiko 
stan'ie oskrbe vode na tem pod
ročju že več let, so nekaJteri re
šilli tatko gtanje z gradnjo lastnih 
vodnja!kov in uporabljajo vodo 
ikatpnilco. Vodnj a!kov ali »Štitrn« je 
najiVeč zgrajenlih v Ivanjem selu 
in Rakeku. P osamez:rri dbčanrl. so 
vloii:ili v gradnje vodnjakov večja 
finančna sredSltiVa in .si s tem za
gotOIVlili stalno količino V()de. Re
ševa'\i ta p roblem vode z gradntjo 
vodl!lja,korv v kll'ad'ih , tkjer je nek
daj pred 50 leti biJa stalna oskrba 
z vodo, iz zgrajene<5a vodovoda 
Cerk nica-Ra!kek, pomend 'korak 
na,zaj v dolbo, ko :njso pozma:Jti vo
dovodndh natpratv. 

V rekonstrukcijo vodovodat I. 
etape spada tudi n<No omrežje 
cevovoda premera 100 mm od sta
re pošlte do konca vrha n aselja 
Peščenek v Cerlmici. dalje ob ce
slt:i do novega zazidalnega okoll!iša 
»V'i.dem« ter po celotnem nasellju, 
Dela I. etape bodo znašala 37 mi.
l!ijonov din. Lansko leto je zgra
jena stavba črpališča !i'l1 cevovod 
iz potoka CerkruišČ!ice v obstoječi 
rezervoatr od stare pošte do k0111ca 
Peščenka v s'kupnd dolžini l 827 m. 
Ta d ela so znašala 17,500.000 din, 

Potok Cerlmiščica in ob potoku zgrajena vodovodna črpalna posta
ja za črpanje vode v višje ležeči rezervoar 

Skupnost občanov tkomune 
Cerknica je ta pereči problem ne
zad<Noljive oskrbe s pitno vodo 
na predelu Rakeka !in Cerkn!ice 
pričela lanslko leto ratzpravljatti ob 
sodelovanju LesnoindtiS!tri jslkega 
koml:mlarta Bresta .in Vodne sirup
nositi Cerknica. P rVli razg<Nori so 
b.iilii. lanSko ·leto februarja p ri vod
n'ih stro koVJnjatkih v Ljubljani, 
nad.ail.]evatl'i pa so se marca in ma
ja ob temeljitem ogledu VJod<Nodne 
mreže :iJn rezervoarjev vodovoda 
CePknica-Rakek. Rezultat ra:z;go
vor<N t\n ogl-=da vodovoda, kii je 
bil z~aJjen pred 50. leti, je na!l'e
k<Na!la Jl!Ujnost priiS!topa k rekon'
sttrukCiiji z več etapatmi. Obstoječi 
cerv()IVl(}(]. je ne samo dotrajan, po
stail. je t udti ozko grlo dotolka vode 
s prematjthnim premerom cevovo
da, tki ga je treba 7.a•radi tega v 
celotli 'i!zmenja1Ji na 36 km dolge;rp 
"mrežju. Rekonstrukci•ja, ki naj 
tra ja več let, zahlteva seveda fi
nančna s.redlsrtJva: n ad 130,000.000 
diin , 

Reikoootrukaitj.a I. etatpe zajema 
dodaltetk sedanjemu grav'i"tacijSke
m u toku vode iz studenca pod 
Slivnico manjkajočo ·količino vo
de v rezervoarje Ivanje selo, Ra
keka !in Cevk'Il'ice s pomočjo vod
ne črpa1ke iz potoka Cel'lrnišč:ice 
nad žago Lesnoindustrijskega 
kombinata BREST. Z dodajanjem 
vode na sekwndo 10 l!itro~ bodo 
doseženi -pogojii delovanja vode v 
cevovod u od Cerklruice dalje v 
dnevnem in nočnem čas'L!. 

Ni pa s :tem rečeno, da je izvir 
vode iz Sltude!Tlca pod Slliv:nii.co v 
manjiŠ'i koldč.i:ni, kalkor je bi·l p red 
50 le'l.ti, ko so tedaj zgrad'}:li vodo
vod in je billa oslkrba s pitno vo
do nemotena vrsto let. 'Dud!i se
dalj dn za !Tladalnjtih 50 lat je iz
vir sltudenca tpod Slivnica d OIVoli 
močan za ookrbo s pitno vodo na 
vsem sedarn•jem presikrbovalnem 
področju. Vode manjka samo za
radi iztrošenosti cevovoda, delni 
VZ!l'dkl pat je seveda tud'i ozek 
premer cevovoda, kajtti potrošntja 
vode natpra,m stan'ju pred 50 leti 
ali 25 letti je sedaj podvojena. 

GOOtpo<larsika ;podjetja tin us'ta
n<Ne porabi'jo il.etlllo nad 30.000 m 3 

vocte, Z81Setbna gospodarstva nad 

potrebno pa je še 5,000.000 za do
vršitev montaže vod!nih črpalk, 
elelrtričnega toka in plinskega 
!clorinatorja. 

Delovantje čr:p.ailne postaje, kii 
bo dovajala vodo v sedanji gra
viltacijslk.i sistem dotoka vode v 
olbsttoje6: rezervoM'Ije, se kot za-

časna r ešitev predvideva v naj
krajšem času ln s tem bo rešt!no 
d olgoletno vprašanje, zakaj ni '~ 
razpolago sttaJno vodo na Rakeku, 
Ivanjem selu, Uncu, Cerlmici, Do
lenji vasi dn Dolenjem jezeru. 

J, s. 

Krajevna skupnost Jožeta Petroviča v Cerknici 
Po ukinitvi bivšega krajevnega 

odbora Cerknica so občani dne 
6. 1. 1962 na zboru volivcev zbrali 
in izvolili II. članski odbor, ki nai 
bi nadomestil bivši krajevni od
bor. I zvoljeni člani so si zadali 
nalogo, , da bi nadomestili bivši 
odbor za svoie delo in način Pri
lagodili današnjemu razvo ju ljud
ske oblasti v zvezi z novo usta
vo. Na zadniem zboru volivcev 
pa so občani ponovno izvolili 
svet krajevne sku®osti. 

Ustanovili so kraievno skup
nost Jožeta Petrovčiča, imenova-

na po znanem predvojnem borcu 
za pravice delovnega ljudstva. 
Sestavila je svoj statut, katerega 
glavne naloge so : 

skrb za delovnega človeka, na· 
predek v stanovanjskem gospo
darstvu, pospešenje gospodarske, 
komunalne in socialne delavno
sti, pomoč zaposlenim ženam in 
družinam. vzgoja otrok, pomoč 
pri vzdrževanju komunalnih ob
j ektov, ceste, ulice, kanalizacija, 
vodovod, pralnica. javna razsvet
liava, nasadi, parki, iqrišča, kopa
lišča, sodelovanje z drugimi orga-

Pnra stanol'ania za prodajo na Ralieliu 
Skladno s splošnimi težnjami 

za rešitev stanovanjske krize in 
glede na nekatere uaodnosti, ki 
jih družba nudi graditel1em sta
novanj za tržišče, se je SGP Gra
dišče iz Cerknice odločilo pričeti 
letos spomladi s tako gradnjo na 
Rakeku. 

Na ta način bodo imeli naroč
niki stanovanf nekaj upo.števania 
vrednih ugodnosti. 'Predvsem bo 
omogočen kredit iz občinskeqa 
stanovanjskega sklada v višini 50 

-odstotkov vrednosti stanovania. 
Ostali del cene na bo naročniku 
kreditirala gradbeno podjetje do 
predaje stanovania v uporabo. In
vestitorji bodo tako razbreme-

nieni različnih težav, ki so jih 
imeli pri dosedanjih gradnjah. 

Po že izdelanih načrtih bo SGP 
Grrzcli.~če aradilo na Rakeku de
vetstanovimjski blok in sicer na 
Partizanski cesti med novim blo
kom in škocianovo trgovino. 
Gradnia bo končana do pričetka 
noveaa leta, za stanovanja va se 
?anim.aio T raovsko , vodietie 
. <;kodan. združeno podjetie Jelke 
in Knvinoservisa ter občinska 
skupščina. 

S takimi gradn·1ami bo podjet
ie kasneie nadalievalo tudi v 
Cerknici in Loški dolini. 

-mad 

Nova telefonska linUa 
PTT Ljubljana je te dn!i ur edilo 

na področju naše komune še eno 
direktno telefonsko linijo - Stari 

trg-Rakek. Do nedavnega je 

imela pošta Stari trg v glavnem 
dve liniji, preko Ribnice in Gra

hovega, Cerlmice do Ra.keka. Oe-

po več ur. Sedaj pa im.:t pošta 

Stari trg direktno telefonslw lini

jo do Rakek'a, katere pošta ima 

direktno linijo z Ljubi jan'> in Po

stojno. Na ta način :;o seda.nje li

ruJe razbremenjene, telefonski 

naročniki pa hitreje dobiio ve1:0 
lo je bilo zelo otežkočeno in so v zaželene kraje. 

morali-telefonski naročniki čakati S. B. 

ni družbenega upravljanja, skrb 
za preventivno zdravstveno in hi
giensko službo, organizacija ukre
pov proti požarom in drugim 
nezgodam, skrb za gostinstvo, tu
rizem in podobno. 

Odbor se je sestajal po potrebi 
na rednih in izrednih seiah. Or
ganiziral ie nekaj servisnih služb 
ter je deloval. kier se je poka
zala potreba. Odbor si ie zadal 
lepe in velike naloqe, toda vseh 
iz raznih vzrokov ni moqel. izpe
liati tako knt ie želel. Bile sn 
razne ovire. Primanikovalo je so
delavcev, ki bi hoteli sodelovati. 
Kritikov precej, a delavcev malo. 

Odbor ima v načrtu aradnio 
tržnice. cestne tehtnice. skladi.~če 
za kuriavo, odvoz smeti. ureditev 
vfJdovoda, nuino potrebno mrli
ško vežico in podobno. Začeli 
.~mu z 11.reie1Janiem in okrasitviio 
trnn.. pn. ie .~e vre~P.i o.~t.aTn v na
črtih. Orihnr ie snnP.loval 'Pri raz
nih vroslrl1)rth. zTa .~fi1J ZVP.?i .~ krn
jevnim, odhnrom S'7,T)T. SkrhPT ie 
:m. iavnn ra~~1JP.t7.;nvo in Tr.annT.i"'.a
ciin. nomaaaT. nrn in .~nr:inTnim 
1L~fanmwm.. V zaTnni imn kr.~fP. . 
tako da tistih ni potrohno več 
iskati tnlr.rat. kn sn .~11n.;,.; um,·'e· 
na naiboli pnfrP.1Jni tnlafS!he. s :,.'~'· 
bi tudi za zaan.niP. drv: "'1Uinn hi. 
mlnl nc"Vn mnt.nrno ?arm. Kot 
qlavnn naloao si je odbor zadal , 
da zhere tolilm sredstev, da se 
bo konrno dokončala gradnja 
šolsk~ stavbe. 

Odbor si želi bolišeqa sodelo
vanja z občani. Krajevna sku'n
nn.~t dnslei ni bila deležna n•
kakih rJ,otacij, a sama ie gmotno 
podprla že verkrat ZB: šolsko 
mJadino, DPM. Glasbeno .~olo. na
silsko drnlfit1Jo ter sodeluie vsako 
leto ob priliki pogostitve ~ena za 
njihov praznik. 

želimo. da bi novo izvol1eni 
svet vsevov.~od imel vodvoto ter 
da bi vsi občani sodelovali z mi
sliio: čim več dam sam sku®o
sti, toliko več bo dala skupnost 
meni. 
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nasveti našim .bralcem. 
V želji, da bi naš ~t pomagal občanom, smo v tej številki pričeli objavljati tudi pravne na

svete. Tokrat smo ~bjavili nasvete glede nekaterih primerov, za katere fe dobro, da občani vedo, 
kako so pravno urejeni. V bodoče pa želimo, da bi bralci sami poslali vprašanja. 

VPRASANJE: 
Koliko obdelovalne zemlje lah

ko pridobi dedič z dedovanjem? 

ODGOVOR: 
Pri nas je z zakonom določena 

veldikoSt kme1iij:Skega zemi!jišča, kli 
ne sme presegati 10 ha obdeloval
ne zemlje. Tudi zakon o dedova
nju določa, da se z dedovanjem 
ne sme prekoračiti z zakonom do-
ločena velikost IJanetlijskega zem
lj:!šča. 

v pl"imeru, da podedovano 
zem:ll)išče Skupaj z dedičeV'im 
zemljiščem presega 10 ha obdelo-
vallne zeml~, spost.ane preseželk 
zemJ.'j~ Splošno ljudsko premo
ženje. Dedič pa more v talkam pri
meril 17Jbir81ti., kaltere parcele iz
med svojih in podedovanih bo 
prlda.'tžai!' zase, katere pa bo proti 
od'šlk<Jdniini po veljavn:ih predipdS!ih 
odstopil splošnemu ljudS1kemru 
premoženju. 

Dedič, ki ni kmetovalec in SIVo
jega zemljašča ne obde!liU(je sam, 
sme ob eruillmh pogoj'ih ikdt kme
tovalec pridobiti največ 3 ha ob
delovalne zeznibje. 

VPRASANJE: 

ba. Ne glede na to, kdo je opo
ročna priča, pa bo neveljavno do
ločilo opordke, s katertim se kaj 
zapušča pričam, njihoV'i.m pred
il'lilkom, jpo'tomcean, !bratom, Si:
stram ter zaikoncem teh oseb. 

VPRASANJE: 
V kakšnem času zastarajo ter

jatve? 

ODG-OVOR: 
Kot spi]ošni zastaralnli rok po 

za!konu o zastaranju terjatev ve
lja rok 10 let: V tem času zas'ta
rajo V'Se terjaltve, rarzen tistih, ka
rt:erim za!kon določa kra:jši rolk. 

V enem letbu zf!Stara~jo vse ter· 
jalNe prabi zasebnim gospodinj
s'tvom za dobavljanje e1ektl'lične
ga toka, 'Plina itd., terjarove za ra
dli.jiSiko narOČTllino, za ipOO!me in te
lefon.slke ter telegrafske uslu ge, Id 
se plaČ'Ujejo v krajšiih raz(lobjih. 

V dveh 'letih zaSitarajo vse ter
jatve delaiVcev in usluŽibencev iz 
delovnega ra=erja, g05podarslkih 
orgaml2acij, obrtnilkov in imeltni
kov drug.ih poslovaJJn;ic za dobav
ljeno b'liago in opravljeno delo a~i 
storti.tev, te11ja'b\ne gOO!tinsllcih pod
jetli•j in dru!')ih oseb, za Stanova-

nje, hrano in druge storn•bve, ter
jatve oseb, ki se ukvarjajo za do
bavljene kmeti•jske ·in gou:lne pri
de!l'ke, terja,~ve oivetnilk:ov ter 
drugih samastojn·ih .poklicev za 
opravljeno delo ali stori•tev. 

v trah let•ih zasttarajo terjabve, 
Ici doopevajo v plačilo letno a•li v 
določenih krajših časovnih raz
dobj[h. Prav taiko zaSitarajo v treh 
le'tlih tudi rtel"jatve gospoda~h 
o~·ganizac:ij, obrtnilkov iin imetni
koiV drugih !pos[ovaln.ic, •k!i j'ih ZJbd
rajo iz blag()I\/Tlih dobavn1h po
godb o delu in s•tor't!i.'Vah , če se 
nanašajo na n:j~hovo poslovanje 
ter na tpov.ra<čilo ooa11Jkov, kli so 
nastalii. s tafitimi opravili. Nadalje 
zastarajo v treh ·lCitih tudi ter
jatve za !Plačilo za kup~ruine ln 
najemn•ilne. Em.a!ko tudi odš'kod
ninslke lterja:bve in sicer oo kar je 
oSkodovanec zvedel za šlkodo in 
za tistega, kli 'je škodo !povzročil, 
raren če je šikoda storjena z kaz
nivim dejanjem. 

' Za<Sitaranlje začne teči . prvega 
dne po dnevru, •ko je upnik imeJ 
pra'Vico terjati iZJI)Olinitev obvez
noo'bi, 111astopi pa, ko preteče zad
nji dan z zakonom določenega 
rolka. 

V primeru, da so terjatve ugO
tovljene s pra'VTiomoč:no sodno 
odločbo alii sodno poravnavo, za. 
Sltarajo ne glede na zgoraj nave
dene vselej v 10 letih. 

Posled•ica zastaranja je, da pre
neha pravica upravičenca terjati 
d<'lpolm.:i<tev obveznosti. Po !prete
ku z zaikonom določenega roka 
1.1/Pn:ilk: ne more uspešno terjati iz
poln•litev obveznositi, če mu zave
zanec ugovruija zastaranje .. K iz
poln:iJtvli zaSitarane terjahve He 
rrtore sodii.šče za'Vezance prislilli'ti. 

VPRASANJE: 
Ali so starši odgovorni za škodo, 

ki jo povzročijo njihovi otroci? 

ODGOiVOR: 
Otroci do 14 let ne odgovarja

šltatl, da so ga s'toril!i po laslini 
jo za .šlkodo, Iker se j'i:rrl <iejanje, 
Ici je šlkodo poV'Zroč'Ho, ne _mor~ 
krivdi. Ker za nama!l.o škodo nf' 
odgovarjajo otroci, so odgovorne 
za taiko š'kodo ooelbe, kJi so · po za
Ikon u odgovorne 011:!r01im nadlzioro
vati, 'to de mljveč•krat nj[hovi sltar
ši, vendar pa je za taiko odgovor
nost odloOilno, alli se da taiko oc:v- . 
Zl'o<čeno š!k:odo pri:pisa:ti. nj<ihovti · 
•kriiVdi, <ker pomenf, da so sl 'arši 
krlivi, da je Oltrolk povzročihl šlkodo 
(ga niso nadzorovailii, da so m u 
dali na raZJpOlago sredsltva, s ka
lter.imi se lahiko po~koduje alJi. po
dolbno), slk'I'artika, če se i7Jka!že, da 
so Sltarši zanemarj!ali svoje dolž
nositi. 

Otroci sttarej~i od 14 let, samj 
odgo<va.rjajo za povzročeno škodo 
razen v n eka!j j!zjemnih pr!imetih. Svojemu sinu sem z izročilno 

pogodbo izročil svoje posestvo, 
pridria.la pa sem si pravico do
smrtnega uživanja. ene sobe in 
preužitek. Potem, ko se je sin po
ročil, pa so med njim in menoj 
nastali prepiri, tako da bi želela 
lzročilno pogodbo preklicati? 

Modernizacija v trgovini 

ODGOVOR: 
!Zll'OIČ'i'lno pogodbo se lahko ob 
~em času razveLjavi ali spre
meni z obojesttransnmm priSitan
kom. V vašem primeru pa to ver
jetno ne bo možno. Elna stranka 
pa lahko razvelj'a'V'i izročdlno po
godbo tedaj, če ' je pootailo slwpno 
življenje neznoono, ali če druga 
stranlka ne .izpolnjuje svoje, iz 
pog(JI(:1be izhajajoče obveznoslti. 

VPRASANjE: 
Kdaj se lahko zahteva zvišanje 

preživnine :za otroka? 

ODGOVOR: 
:anišanje preživnine se lahko 

zahteva ob vsakem času in &icer 
v p~rih: .a) če so se po prvot
ni dO'ločdtvi preživnine i2lboljšale 
premoženjSke 1n :p<ridob1tne ;raz
mere zavezaJnca pre2livndne, b) če 
so se poslabšale razmere drugega 
roditel~a in če so se povečale 
otlrdkove potrebe. 

VPRASANJE: 
Kdo je lahko priča pri sestav

l.fa.nju oporoke? 

ODGOVOR: 
Za sestavo kakršnekold obl.ilke 

oporoke se lahlko pritegnejo sa
mo polnoletne osebe, ki jam ni 
odvzeta oprarv'ilna sposobnost. Ta
ke pr1če pa ne smejo biti z o:po
rocSteljem v sorodstvu cilli svašt
vu. Zato zakon o dedovamju na
števa talke sorodnike alii svake, 
k1i so: oporočiteljdvj ~potomci. n1e
govi sorodnikli v stransk'i vrsti do 
vštetega 4. kOlena. zalko'1Cii vseh 
~etih oseb in končno še zalko
nec qporočlirtelja. Posledica ude
J.ežbe nesposobne 'Pl'iče je neve-
1'}a;vnost oporoke, ker jo lah'ko iz
podbija vsak:.a zainteresirana ose-

• T·rgovslko podjetje >..S.kocjan«, 
ki je do sedaj doseglo relo lepe 
rezu,ltate pri modernizacijli ibrgov
slk!ih lok8Jlov, namerava .tudi na-===·__;;;;;:.:;;.....;. ___ .-·~~ 

f.,:. ; ·~ '.. ~~· 

DOGRAJEN SAMSKI DOM NA 
RAKEKU 

Te dni so končali z zadnjimi 
deli pri novem samskem domu 
na Rakeku. Ker je investitor 
opravljal nekatera instalacijska 
dela sam, in to zelo počasi, se je 
gradnja nekoliko zavlrtkla. 

Stroški vseh del so nekaj nad 
35 milijonov din. V spodnjih pro
storih 1e projektiran obrat druž
bene prehrane. Zgoraj je 12 sam
skih sob, kjer bodo dobili streho 
delavci. Poleg tega sta v stavbi 
tudi dve družinski stanovanji. 

LEPOTE GRCIJE NA RA
KEKU 

Nedavno predavanje pro
fesorja Franceta H ab eta o 
svojih vtisih s poti po Gr
čiji, spremljana s številni
mi barvnimi posnetkj, je 
popeljalo obiskovalce med 
lepote Akropole, Aten in 
starodavne $parte. Klubska 
soba je bila do kraja zase
dena, čeprav večinoma le s 
šc.,:~ko mladino. Tako kvali· 
teLna predavanja, kot je bi· 
lo zadnje, bi lahko obiskali 
tudi starejši Rakovčani. 

-mad 

prej vlagati sredstva v moder
nlizacijo svnje prodajne mreže. 

• Podjetje ima že seda·j 3 samo
posbrežne trgovine ter blagovni
co, kate'l'a je ena najboljših na 
podeželju. V planu ,podje tja pa 
je tudi dog1·adirtev blagav:n:ice s• sa
m opost<režbo v Starem trgu in 
preureditev obstoječe klasične 

prodajalne v B egunjah v moder
no saanopostrežrio trgovino. 

• S tem bo J:Odjetje dooeglo pov
prečje 3000 <prebivalcev na eno 
samopostr.ežmo trg()IV'ino, kar j ~ 

daleč nad rtoNprečjem v S.lovenij'i 
~n Jugosllavij•i ter v povprečju ne
katenih zelo ratz'Vitili ev.mps•klh 
držav. 

VzpoTedno _ z modernizaci io. 
»S'kocjam« dooega tudi večjo pa:o
duktivnoSit. Pred petimi lebi., ozi
roma v prvem letu svojega po
slovan ja so imeli 299 milri.jon ov 
prometa, v tem letu pa priča'kuje-

, jo milijardo. 

Veliko prednoot samopostrež
nih trgnvin nad klooilč:n'i!mi, ugo
tCJ!Vimo :po podartlk.u, da je P'rejil
.nja •klasična trgovina na ' Rakeku 

. !imela 42 mi11ijo111cw pr<Jiffieta {pro
dajala je tudi sltelklo in galaiil.te
ri·jo), n (Na sam01pootrežna trgovi
na p2, 75 milli.jonov. Po dT•ugi 
st rani pa se je lkvaliteta uslug ne
pr' merna izboljšala. 

M. ·M. 

trgovine v Cerkni~ 
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Nove cene za mleko • 
tn teleta nje, torej, da so zdrava, primer

nih telesnih oblik, kratka teleta, 
ki bodo napredovala in ne zasta
jala v razvoju all celo zahirala. 

V iskanju poti, da bi lunetoval
ce čim bolj zainteresiran za vzre
jo telet, je lunetijsko zadrugo pri
peljalo do sklepa, da uveljavi no
ve odkupne cene za teleta. Po
stavljeni so tudi drugačni pogoji 
za odkup telet, posebno z oz:irom 
na težo in prlimernost za nadalj
nje pitanje - in sicer: 

teleta v tem 120-150 kg a 370-
380 dlin, 

teleta v te~i 105-120 kg a 330-
350 din, 

teleta .iz;pod Jteže 105 kg a 300 
din. 

Res je, ~meta· včaSiih &ili tre
nU<tna situacija, da s prodajo te
leta pride čimprej do mlelka, ali 
da potrebuje denar za poravnavo 
razn'ih dajatev, aJli za zadovo1jiJtev 
drugih nujlnih potreb. Tudi v tem 

primeru bomo šli kmetom lahko 
na roko. N. pr., če bo imel kmet 
primerno, a še ne dovolj razvito 
tele za ~ital.išče, on pa nujno po
trebuje denar in bi tele zato na 
vsak način rad prodal, bo lahko 
prejel največ za en mesec vna
prej 50 % akohtacijo od vrednosti 
teleta, ki ga bo moral dorediti 
najmanj do na lednjega odkupa 
telet. 

Vsekakor se bo limte:res za w;re
jo rtelet pri kmetovaloih povečal ' 
z ozu·om na ugodnejše ocillwpne 
cene. Ne le .to, povečal se bo tu
di 1interes za rejo krav molznic in 
večjo proizvodnjo mleka, ke1· je 
zagotmnljana tudi višja odkupna 
cena 45 din za 1 bter mlelka. Ta 
vzpodbuda je namenjena rejcem 
tud.i zato, da bodo redili teleta 

Do septembra 
1 

nova šola 
PO DVOLETNEM ZASTOJU 

.JE SGP GRADISCE ZACEILO Z 
NADALJEVANJEM DElL NA 
NEDOGRAJEN! OSENILETKI V 
CERKNICI. OBJEKT JE BIL DO 
1961. LETA ZGRAJEN DO STRE
HE, ZA NADALJEVANJE PA JE 
ZMANJKALO SREDSTEV, ZA
TO SO DELA USTAVILI. PRED
STAVNIKOM OBCINSKE SKUP-

šCINE JE USPELO DOBITI 80 
MILIJONOV DIN. K CEIMUR 
PRISPEVA KRAJEVNA SKUP
NOST CERKNICA 20 MILIJO
NOV DINARJEV PODJETJE JE 
ZAGGTOVILO . DOGRADITEV 
NOVE OSEMLETKE DO ZACET
KA SOLSKEGA LETA, TAKO 
DA BO TEDAJ POUK ŽE V NO-
VIH PROSTORIH. MaD 

K ljub zimi je SGP Gradišče začelo z gradbenimi deli na šolskem 
poslopju. Okna so že vgradili, tako da. bodo lahko delali t udi v 
hladnem vremenu in uspeli dograditi objekt do :novega šolskega 

leta. 

prav do tiste teže in take razvi
tost:i, kjer bo njih račun najbolj 
jasen. 

Razumljivo, da je intere kme
tijske zadruge, da i prizadeva 
dobiti v svoja pitališča le takšna 
teleta, ki bodo sposobna za pita-

ove cene za teleta in mleko so 
den prvih korakov v mei'J JZ

boljsanja in povečanja staleža go
veje živine pri našem kmetu, ki 
je že tako drugače deležen kaj 
malo \"Zpodbud za svoj nadaljnji 
razvoj. 

JAM 

Varnost v prometu pozimi 
nasploh varnost • 1n 

Pozimi se spremenijo prometni 
pogoji, ' praznuje se Silvestrovo, 
Pust in še mar ikaj, poledica nam 
nagaja, ceste plul'Jimo, pOSiipamo s 
soljo in peskom. 

Prizadeta je tudi vamost v pro
me:u, varnost nasploh pa je Je:no 
ogrožena s poledico, ki vplh a !1a 
hojo pešcev. 

V zvez1 z novimi pogoji 'i'1110 

zaprosili za razgovor komandirja 
Postaje LM v Cerknici tov. Mile": 
Antona, ki nam je rade volje <Xl
gol\larja•l na naša vprašanja . 

Tov. Miletka smo vprašali: 
l. 1\:akšne so razmere na cestah 

v naši komuni sedaj, pozimi? 
Odg. : cestni pr·omet je &icer sa

mo deloma otežkočen zaradi sne
ga, saj so cestne uprave pra voča.:;
no po.s-krbele za pluženje cest, po
sipanje s peskom in za oporz.orHa. 
Seveda so razmere na od;prtih ce·· 
stah mnogo ugodnejš.e kot po na
seljih. Zla li v naselj.ih so ceste 
še vedno p od »dUJo«, svojega dela 
pa ni opravilo !tudi večJna hiš
nih svetov in lastnikov hiš, ki so 
dolžni očistiti sneg s pločniku·:, 
prav tako pa tega niso .;tor.ili upo
rabniki poslovnih prostorov, :;la&ti 
ne 'l.rgovci. 

2. Kaj priporočate uporabni
lmm prometa, posebej voznilwml? 

Odg.: pešci naj bodo bolj op rez
ni, voznikom motornih vozil pa 
priporočam, naj bodo predvsem 
trezni in naj imajo pravi!lno 
opremljeno vo·zilo za zimo. Ncdo
voljna pa:clj:i'Vost najvcčkr::tt bo
Lruje l'liV'ljenjs'kim in materiaJni•Tl 
nezgodam, s čimer je go podar
stvom p~;i.zadejana občwtna šlkoda. 
Zlasti je potrebno, da šo.ferji po
zimi pozabijo na alkoholne p~ja
če, vsaj za čas, ko so na delu. 

3. Kako ocenjujete prometne 
nesreče pozimi in posebej v 1964. 
letu? 

Odg.: pozimi so prometne ne
sreče bOII.j česte, vendar ne vedno 
zaradi nepa:z.ljivosbi vozm.!mv. Za
skrl:?ljujoče je dejsbvo, da so v 
letu 1964 primeri promet.n1h ne
zgod občutno števlilčno pora~li, 
kae je bilo delno posledica raz
mer na cesti, posebno poledice. 
Potrebno pa je ob tem ugoLov; ti, 
da so nezgode lažjega znat'::lJa m 
bodo z normalizacijo razmer :: I
me zopet padle . 

4. Za nami je praznovanje no
vega leta. Kalw ga ocenjujct~ z 
vaše strani? 

Odg.: razveseljivo je dejstvo,· 
da so Slilvestrov ka praznovanja 
minila zelo mirno in zadržano. 
Javn!i red in mir ni bil molen, 
prav tako ni bil kaljen nol'ni 
mir. Praznovanja so bila s1cer 
primerno bučna in vesela, velldar 
v redu. Prav tako v dneh pl·azno
vanja ni bilo prometnih prekr
š kO<\/ in nezgod. želim vsem upo
rabni'kom prometa sreč!Ilo 1964. 

Tov. Milek u smo se za njegove 
odgovore v imenu naših bral.:ev 
zahval>ili in se priporočili v bodo
če še za podobne razgovore, l<ar 
nam je tudi rad obljubil. l. U. 

REKLAMA IN KINO 

Več kot teden dni hodim na 
Rakeku mimo lepaka, ki s svo
jim estetskim videzom naravnost 
odvrača človeka od namere, da 
bi šel v soboto ali nedeljo gledat 
>>Uzda na vratucc. In ta izobesek 
je visel še skoro ves naslednji te
den, ko bi morali lepaki vabiti ie 
k novemu filmu. 

Ali res ni na Rakeku nikogar 
več, ki bi znal vsaj lepak spo
dobno napisati? In potem se ne 
čudimo, da hodijo v kino le še 
največji privrženci sedme umet
nosti! 

Priprave za turistično sezono 
Turistična sezona je Slicer še 

daleč, toda pi'.Lpra'Ve so vtelku. Vr
sta nerešeruih vprašanj Jin problle
mov je p recej <iolga ter terja ve
liko časa in dela. Ko bomo to 
bral·i, nam bo vsaj nekoliKo bolj 
jasno, ·kaj bo z Cerlmišklim jeze
roz;n. Naš cilj de, da bi ga usposo
b'iili Za. čimprejSnjo turistilčno elks
ploatadjo. Nii dvoma, da se bo 
cilj eačel uresničevati, kolli.lkQir bi 
dosegli to·, da bi umetno· obdržali 
minimalno vodo v jezeru. Zave
damo se, da so ·kraški poja'Vi .spe
cifiCna narav111a čuda ter da še 
vedno niso raZ:iskani. Namerava
mo .pa le to : obdržati rninimalrri 
ni<VO · vode o!krog Otdka i n v 
V'Z!110Žju Javornika. To pa ni n~
izved:lj~rvo. Ce poglMamo malo ·v 
preteklost, oziroma v :z.godov'ino 

Cerkniškega jezera, ugotovimo, · 
da je .poprej večkrat bilo dalj 
časa pod vodo. V poznejši dobi pa 
so vršila nekatera dela v cilju iz.
sušitve, ki pa se niso obnesQa. Do
segli so le ;to, da obe po~obl je ne 
Kai:'IO<Vici močneje »srkala« vodo 
tudi pri manjšem nivoju. 

No, o tem bomo poročali po se
&tanllru s strokovnjaki, k:i :prouču
jejo Cetlkniško jezero. 

Drug problem v vrsti n ereše
nih vprašall1j predstavlja Krdžna 
jama. Veli<Jtn je bil0 napisano o 
tej jami, oziroma, o 111•je:nih red
kostih. Nepoučen obi!Skovalec te 
jam~, tko vidi veliko in v naJvZč
jih skrbeh, da se mu nezanes:ljivi 
čoln ne prevrne v jezersko glo
bino, pluje iP<>' jez,erc.ih in pod
zemnem rovu d"o lepo zasigane 

K.al vm:i•je, kjer se bru dan ustavi 
na . k.l-atek odmor. Utrujenost in 
di;yjina ter stTah, da se ne lji znal 
vmirtti na:za.j, ga vleče nazaj. Vide:! 
pa pra<Vzaprav ni nič! Stranski 
rovi, kr.istalna gora, Dežmanov 
t·ov, Ma.tjaž,ev rov, svetovno zna
ni Med'Vedji rov in drugi biseri 
te jame pa so še vedno ostali 
Sk·riVTIOS t . 

Ljubitelji narave, posebno pa 
podzemskega &veta (kateri je sve
tovna r€dkost) zahtevajo ureditev 
.te jame za obiske. Zarnerdli nam 
'bodo vsi radovedni tur'iSiti, koli
kor bomo ta »kraški biser« ali 
»jarno nad jamaani« pusbili tudi 
naprej v takem stanju. Začeti je 
z izdelavo načrtov (to se vča&ih 
zavleče tudi na daljši čas) ter po 
tem ozh-u možnosti program.s!ko 

investirati v posamezll1e dele ja
me. Priča!kujemo, da to ne bo 
mogoče taikoj i7Ne:sti, toda z »mr
tve t.o:<'lke<• pa moramo začeti . 

Snežnik je tudi ena redkost in 
nameravamo zaprasiti za dodeli
tev v OSikJrbo in upravljanje. Va
riante, kako naj bi bil u,porabljen 
za ohisik.e tter tozadevni načrti še 
ruiso i:zročeni in napravljeni. Ko 
bodo le-ti končani, bomo zapro
Sili, da naj $"ad odStopijo v 
upravljanje kakšni turisrtičn~ Qlr

ganizac.i(j:i. 
Razne izletni~e točke, pred

vsem obstoj njih, IPa je treba 
v najlkrajšem času rešiti po pred
h<>d:ni temeljiti proučitvii. Enako 
velja za zgodovinske spomenike, 
katerih je na našEm ozemlju 
mnogo. M. M. 
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Zbor volilcev v Starem trgu 
V petek, 17. januarja t. l. je bil 

v Starem trgu zbor volivcev, Ici 
so se ga polnoštevilno udeležili 
občani Starega trga. 

Na zboru so bili tudi predstav
niki naše občine: tov. predsednik 
Kavčič, šef gospodarskega odseka 
občine Cerknica tov. Tomič ter 
tajnik tov. Boris Svet. 

Z uvodnimi besedami je začel 
tov. Janez VOlč. Pozdravil je vse 
priso1mc in nam v kratkem pre
'braJ. glavne točke, Id jih druž
beni plan predvideva. Kaj bomo 
gradili, kako bomo gradili in kje 
bomo dobili 'investicijska sred
stva. Za zadnje je bilo seveda 
veliko zanimanje in vprašanja so 
se vrstila eno za drugim. 

Najbolj boleč je bil seveda zo 
pet problem vodovoda, saj se o 
njem govori že desetletja. Druga 
tako boleča točka je bila naša 
oziroma je naša cesta. Nadalje je 
samopostrcžna trgovina, kli jo 
eradi Trgovsko podjetje Skocjan, 
kjer bodo tudi stanovanja. Skrat
ka - vprašanja so deževala in 
dis'kusija je bila zelo živahna. 

Tov. Kavčič nam je v uvodnih 
besedah prikazal polet našega go
spodarstva in porast gospodarske
ga kakor tudi narodnega dohod
ka. Nakazal nam je tudi pot naše 
občine, saj z nekdanje tipične 
kmetijske občine prehajamo v či
sto drugačno občino. To je indu
strijsko občino. 

Kot odgovor l}a vprašanje je 
tov. KaV'Čič v vseh oZiiri h napove
doval pozitivno rešitev. Vodovod 

se nam torej obeta in upamo, da 
bomo v kratkem času že začeli 
vodo točiti iz vodovoonih pip. 
Gradnja trgovskega poslopja se je 
začela in kar je razvidno iz po
jasnil, ki jih je dal tov. Avsec 
Jože, naj bi bila ta gradnja kon
čana do 29. novembra letos. 

Cesta se bo za enkrat urediila 
od Grahovega do Loža, ker cesto 
graditi ta·ko kot so jo dasilej, ne 
puste več. Upamo pa, da se bodo 
tudi na okraju kakor tudi na re
pub1iki sponmiili na naš odse!k, 
saj je Loška dolina kakor wdi 
cerkniška ena najUepših turistič
nih središč v Sloveniji. Ne samo 
kot turistično, ampak tudi kot 
sredtišče partizanskega gti.banja na 
NOitranjskem. 

Veliko govorjenja je blilo glede 
stanovanj, saj vemo, kakšna sta
novanjska stiska je povsod ne pa 
samo pri nas . 

Tov. Krajčeva je pravilno po
vedala, da ne moremo dobiti uči
telja, če nimamo stanovanja. Mi
slim, da bi bilo treba tudi na pro
svebn.e delavce drugače gledati, 
ne samo naJ 1njihove počitnlice 
itd. Mi razumemo, da se industri
ja m ora graditi , toda, če ne bo 
učiteljev t udi šolanih in izobraže
nih delavcev ne bo. 

Vsepovsod se gkda, samo na 
šolo se polaga pr€malo pažnje. 
Kdo pa je ljudti :>ploh navadil pi
sa<ti. Tudi na to moramo gledati. 
Po triurnem raZll)rav1janju in di
slkusij!i se je Z'bor v zadovoljstvo 
vseh uspešno zaikJ.jučil. RuM 

l{je se bomo poslej zbirali? 
Dolgo smo sanjati li: »Ko bi 

imeli vsaj kakšno sobico, kjer bi 
se zbirali, plesali in gledali te
leviz;ijo!<< In nekoč pred leti smo 
dobili na Rakeku klub:>ko sobo. 
Pečat nekdanjega skladišca ji je 
Sli.cer ootal, pa vendar -; mo bili 
srečni. Imeli smo sestanke. Pro
svetmo društvo je lrupilo televi.zor 
.iJn vse prejšnje težave so bile po
zabljene. 

Pred dnevi pa je eksplodirala 
vest: združeno podjetje Kovino
servis lin Jelka je kupilo Hladm
kovo hišo, kjer je klubska soba 
in jo bodo preurediili v svoje po
&lovne prostore. Lepo! Lepo je, da 
naša podjetja rastejo in potrebu-

jejo večje prosrt:ore. Toda, kaj bo 
sedaj z mladino, kje bodo poslej 
predavanja, knjižnica, sestanki, 
plesi i1td? že taiko se zadnje čase 
ne moremo hvaliti s posebno raz
vitim družabnim življenjem, po~ 
slej pa niti 'tega ne bo. Saj ni tre
ba dosti g<YVoriti: preden bodo v 
kl ubslk:i sob!i zC!lpela zid ar ska kJ.a
diva, je tJreba vede'ti in to za go
tovo, kje bo nova klubska soba! 
Ce pa <tega ne bodo vedeli, po
tem imamo pa menda tud!i mi 
pravico zah'tevalti, da nas ne vrže
jo na cesto. Predvsem bi radi 
čJmprej vedeli, kaj imajo odgo
vorni v mislih glede klubske so-
be ! Mladinec 

Na temo o rokavicah 
»Zgodba o rokavicah« me je 

spodbudila, da se oglasim, čeprav 
nisem direktno prizadet. 

Oglašam se . zaradi tega, ker je 
pod člankom podpisan Upravni 
odbor pevskega zbora Cerknica. 
Sam, kot član tega organa, nisem 
bil seznanjen o članku, niti ne 
vem na kateri izmed sej je bil 
ta članek. sprejet in določen za 
objavo v. občinskem glasilu. V 
primeru, ko gre za objavo v ime
nu organa, sem mnenja, da naj 
bodo s tem sezna.njeni vsi člani 
tega · organ(Z, v nasprotnem 'pri
meru pa naj bo pač podpisan av-
tor .članka. . 

Ne · nameravam se s tem po
glabljati v samo vsebino članka, 

tudi nimam namena s tem spro
žiti javne polemike o zadevi, 
smatram le, da je potrebno jav
nosti pojasniti, kakšno je dejan
sko stanje ob objavi tega članka. 
Ni mi znano, kakšno je bilo sta
lišče Upravnega odbora zbora 
glede na predlog za objavo član
ka. Smatram le, da zadeva ni za
služila tako ostrega obr avnava
nja, ker sem pa lastni presoji 
prepričan, da je bila v sami za
devi krivda obojestranska in kot 
taka vredna pobotanja ob samem 
nastanku. S tem nisem . namera
val nikomur vreči rokavice. 

Ivan Urbas 

Več skrbi za človeka 
Marsikje je zapisano ali reče- komu pripi-sati razdor in neso-

no: »Potrebujemo kadre, mnogo glas je v druži'111i? Cernu sploh še 
kadrov!<< Kadrov primanjlruje, šolanje, čemu toliko neprespanih 
kaj bi vse storili, če bj imeli do- noči, samopremagovanja, zalaje-
volj sposobnih, šolanih ljudi, do- vanja in odpovedovanja? Za ko-
volj specialistov. In še in še. ga ves vloženi trud in napor, pri-

Mar je res tako? Ali je to re- zadevanje za boljšo eksistenco? 
čeno . zaradti določenih konc~tov Pojavlja se kompleks manj-
podjetij, njih sodobnega, več ali vrednosti, dvom v lasten uspeh in 
manj hitrega razvoja ali morda znanje v sposobnost, enakoprav-
zgolj zaradi planov, ki vse prene- nost, dvom v pravico in . . . živ-
sejo ali pač zato, ker je planira- ljenje. 
nje strokovnih kadrov v »modi<<. Kdo je kniv? Vsi, prav VISi, ki 

Zdi tse, da bo držaila zadmja dopu ·čamo, da smo odvti.sni od 
ugotovitev, sicer se ne bi zgodilo, volje 'in razpoložerfja posamezni-
da v naŠli komuni človCJk s kon- kov, od njihove samovolje po od-
čano srednjo šolo tehnične str<1- ločanju, od osebnih interesov in 
ke čaka na zaposlitev že več kot si>mpa1ti·j, od mnen•j in sodb n aj-
eno leto, vendar doslej brez us:pe- vplivnej'ših in najodgovornejših! 
ha. Ca.ka na usmiljenje b.iwkra- Dokdej? 
tizma, zakaj drugače si 111i mogoče - Popravimo, •kar se ;popraviti še 
razlagati za našo družbo sllroraj da, zalkaj le tedaj, bomo· lahko 
nemogočega prime.J..a . upravličeno ltrdli.1i, da je naša slkrb 

Kdo je kriv za taikšno ravnanje, namenjena človelru, da oo vsi na-
za prazne obljube, za dolgotrajno pwi usmerjeni za njegovo lii1 nje
trkanje na gluha u.šesa, za upa- govih otrok lepše ž1vljenje! 
nje, za srečo, ki je nesreča? Kdo Do!kažimo iin uresničimo to tr-
bo kriv za posledice nespametne- di tev! 
ga in nepremišljenega početja, -co 

USPELA 
Krajevna organizacija DPM je 

prišla na misel, kako olajšati 
skrb za otroke staršev, ki so po 
ves dan zaposleni. S pomočjo 
krajevne organizacije SZDL, ki je 
društvu odstopila svoj prostor, 
prispevala kurjavo in razsvetlja
vo, je društvo organiziralo popol
dansko varstvo otrok od 14. do 
16. ure. 

To varstvo se je začelo 18. no
vembra 1963. Društvo hoče s tem 
varstvom pomagati ne samo star
šem ampalc tudi otrokom. Tu 1im 
je na razpolago lep, topel pro
stor, kjer se lahko nemoteno 

P01.~E ZA 
učijo. S lem jih odtrgamo od nji
hovega vsakdanjega potepanja. 

Tu se otroci navajajo na delov
ne navade in kar je najvažnejše, 
da se učijo in so vsak elan pri
pravljeni na pouk. Tudi starši v 
službi nimajo skrbi, .saj vedo, ela 
so otroci v toplem prostoru pod 
nadzorstvom. Nadzorstvo je pre
vzela tov. Mira Komel, ki zelo ve
stno in požrtvovalno vodi to de
lo. Trenutno je v varstvu 35 šo
larjev vseh razredov. 
čeprav to varstvo deluje le ma

lo časa, se uspeh v šoli že izbolj-
šuje. RuM 

Drobne • 
IZ Kovinopfastike Lož 

Na predlog odbora aktiva Zve
~ borcev je centralni delavski 
sJVet podjet ja sprejel nOlVo lestvi
co, po kateri bodo člani ZB preje
maH poseben dodatek. Do sedaj 
nliso prejemaLi d odatka člani ZB, 
ki so imeli večje osebne dohodke 
od 28.000 din dalje. P o no'Vi l esit
vici pa bodo prejemaJi d()::late•k 
tislti, ki imajo manj kot 30.000 din 
mesečenih . osebnih dohod~wv . V 
lesMeo dodabka pa je vračunana 
tudi nOTma. Clani ZB bodo od l. 
januarja 1964 dalje prej€1ffiaH d o
dakik za nazaj. Poseben dodatek 
je tem večj·i, 6im m an jši so ooeb
ni dohodlki, dodatek pa je o dvi
sen tu·di od udejstvavan ja članov 
ZB v NOB po letih. 
• l. januarja 1964 se je v pod
jetju ukinila zobozdravsltvena am
bu-la.nlta. Od tega dne d.allje bo zo
bozdravstvene usluge za člane ko
lektiJVa -yrš.illa zobna ambulanta 
pri z;dravstveni postaji Starti. trg. 

a V mesecu decembru 1963 im 
januarja 1964, se 'je cepilo kiro1Ji. 

. gr•ipi skupno 671 članov k~oekltiva. 
Cepljenje je bilo trikraJtno. 

• . 8. februa!'ja 1964 bodo d !i.s-
111ik:i TSS - s·trojni oddelek ola
ga:li prve ilzpHe od'kar je ust nov
ljena Dopisna tehnična • la v 
podjetju. Pa·vi letnik -bo pdlag.al 
li.z;pi 'te iz družbeno-ekonomsiki.h 

ved, II. letmik pa iz DEV in teh
nologije materiala. 

Plan kolektiva Kovino,p.lasti•ke 
Lož za leto 1964 je 2 in pol m.il.d.
jarde dinarjev. Ce bodo člani ko
leM·i va tako p1idno delali kat v 
letu 1963 bodo plan prav gotovo 
doseglri. 
11 V januarju in te dni se vrše 
m ed mani kolek·tiva razpra'Ve o 
osnubku statuta .. Ž€ do sedaj so 
č~ani kole k tiva dali vrsto pri
pomb na osnutek, katere bodo 
s: ta tuitma komisija in organi 
upraJVljanja upoštevali . 

· Sindi!kailda organizacija je ob 
novem letu ra-ZJdeliJ.a vsem čla
nOI!l1 organov uprC!JVlja:nja dn od
boru sli.ndii.'kata klnjližna dar'.illa kot 
Slkromno priznanje za sOdelova
nje. S.lrupno je bilo raZJdeljenih 53 
različnih •knjlig. 
It V letu 1963 so člani koll.ektiva 
opravili skupno 9.659 ipiros'tovolJj
nih delovnih u·r pri gradnji nove 
tovarne, kar predSitC!JVlja 5~,5 %. 
Clatni koleklbiva, •ki so v zaoStan
lru, bodo prootovoljno ure nado
knaddlli v letu 1964. 
• Na predlog sindikalnega odlbo~ 
ra je centmlni de:la'VSiki svet dme
noval. strdkov:no ·kO:rrti·Siijo, katera 
bo pripravila osnutelk pravil.Iillta. 
o racionalizatorstvu. · · 
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Priprave na 42-urni delavnik 
Central!ni kamisiji, <ki naj c;bde-

la pogoje za porehod na 42-umi 
tedni!k, so se seda•j pridružile še 
koJTI.li.sije, ·kli .so j ih v januarju iz
volili delavslkL sveoti. posloV'11i h 
enot kombinata. 

ž e ves decemlber in januar in
tenziiV'Ilo delamo na anali2ah, ki 
naj pokažejo, tkje so pogoj~ eko
nomizacije našega posil.ovan1ja, ka
•kor tudi osnove, kje in S1 čim n aj 
nado•knad~mo pred'lidena 2'JJ1Jiža
nja delovnega časa. 

Dosedanje ana1ize, 'ki so bile 
napravljene v tem cilju govoQ·e, 
da je nujno ipT'iSitop.iJti k ukrepom 
v izpQil'l1li.tvi tehnolookih postop
kov, organizaciji delovnih m eost in · 
boljsem izlkoriščanju d elovnega 
časa. To je samo del nalog, saj je 
potrebno rešiti poleg teh še niz 
drugih, ki •p rav ta~ko vpli'lajo na 
ekonomtizacijo 1rot pogoje za 
skrajšanje delovnega tedn~ka. 

Jasno in sarrno po sebi u-p1evno 
je, da ta PTehod za.vds.i od spo
sobnosti vsake pos:lovn.e enO/te po
sebej. Ta 51POOObnost pa se poka
že, kadar p os:lOVlJ1a enota d olkaže, 
da bo obseg vrednCJISlti :proizvod
nje ootal vsaj enalk, če ne vi·š ji, 

da bodo skozi to lahko tudi oseb
ni dohod•ki enaki, če ne višji, da 
bo ekonomičnost vsaj talka kot do 
sedaj. Ta je re danes višja. 

Ce g;ledamo otaoko•, :potem lahku 
sJ.ehemi član kolektiva vidi, da 
so pog.aji za postopni prehod na 
42-urni tednik tukaj. 

Poltreibno je, da sil.ede ukrepi, ki 
bodo prisilili .tl'llko strokovne služ
be kalkor tudi osnovnega p.roizva
ja'lca k tem, da bo delo opravil 
strokOVJno, da bo v večjili količi
nah svojega dela videl potrditev 
pravilnosti politike nag.rajeva111ja 
po e111oti pro.Lzvoda, dail.je, da se 
zlOtmijo navade, ki zmanjšujejo 
delovni čas .. In tega je pri nas 
dooti. Vsak naj premisli v sebi pa 
bo ugotovil, da mora b iti usa::eh 
·PTii. 42-u.mem .tedniku celo boljši 
kot sedaj pri 48-urnem. 

Pra'/ gotovo 'je, da je delo ko-. 
misij težko in odgovorn.a, vendar 
bo ob konkretnem sodelovanju 
vseh tudi uspeh večji, ta!ko da 
bodo orgallli upra'l!ljanja lahko o 
ialkem po&tOPillem prehodu t udi 
:ka j 'kma1u odloča~i. 

T. O. 

Važnejši sklepi CDS v zadnjem tromesečju 
Cen.tralni delav:s•ki svet je imel 

v zadnjem tromesečju eno sejo. 
Sprejeil je nasled:nlje s:lclepe: 
l. · Sprejeli in potrdili so za

ključni račun Tovarne ivenni h 
plošč, ki je z l. Olktobrom 1963 
prešla iz :[loizkusne v redno pro
izvodn jo. -

2. Sprejeli in ,potrdili so perti.o
dičen obračun poslova111ja za čas 
od l. januarja 1963 do 30. sep-

Statut v razpravi 
Osnutek statuta podjetja Brest 

Cerknica je v razpravi. O njem 
teče diskusija že mesec dni. Na 
predlog sindikalnega odbora 
kombinata. je konkretno tolma
čenje v dveh delih. 

Prvi del ~zajema poglavja: te
meljne določbe, pravice in dolž- ~ 
nosti ter pristojnosti članov ko
lektiva. Drugi del pa zajema eko
nomske temelje in način formi
ranja in~delitev dohodka. 

Prav bi bilo, da bi konkretna 
razprava ali tolmačenje bilo še 
bolj postopno po posameznih po
glavjih. Lahko pa ugotovimo, · da 
je tudi sicer dana možnost vsa
kemu članu kolektiva, da sode
luje s svojimi mnenji in predlogi. 

V se predloge iri pripombe bo 
statutna komisija pregledala in 
proučila, ob upoštevanju pri
pomb korigirala, dala v ponovno 
razpravo in tako prediskutiran 
osnutek bo dan v potrditev orga
nom upravljanja. 

Važno pa /je, da smo pri tem 
obravnavanju statuta vsi aktivni. 
To bo jamstvo, da bo statut od
raz dejanskega stanja, res nekaj 
kvalitetno novega in ki bo v sTeZa
du z ustavo in s potrebami no
tranjih odnosov in notranje de-
litve dela. K. J. 

t embra 1963. Gospodarjen je v tem 
obdobju je bhlo v skladu z Je tnli.m 
planOIIn: 

3. Dopolnili so opravilnik o na
čelih delitve čistih d ohodtkov in 
•OSf)bnih d ohodlkov s tem, da .pl.'i- . 
.pad a delavcem, •ld so na službe
n 'ih potovanjih v 'krajih, 'kjer ni 
Tednih prevozruih sredstev, kilo
mebrina v zneslku 45 dinarjev za 
vsa!k kilometer. 

4. Posebna komisija mora ana-
9'iziralti iizplačevanje osebnih do
hodkO'l režioj.slk.im. delavcem. 

5. Nabavili bomo nov tovorni 
a~, ker so usluge drugili prepo'
ča:sne ill1 premaojhne. 

Central.:rui. upTavni odbor je 
iq1el v zadnjem tromesečju 3 se
je. 

Sprejel je naslednje sklepe: 
l. Sprejet je bil predlog okivir

neg.a plana proizvodnje za le
to 1964. 

2. Omogoč:i. naj se članom ko
lekti'la i-z~adlllja lastnih stano
vanj SI tem, da podjetje preskrbi 
potrebno do'kume'l1taci jo in omo
goči del finančnih sredSJtev kot 
poosojllo. 

3. Imenoivan.a je bila komisija, 
ki ima nalogo proučevati možn.a
s'ti •slkrajšanega 'delovnega časa. 

4. K er se s l. januarjem 1964 
preusmeri proi.zvodnja na TLJ 
Rakek, se deloVII1a sila, •ki je spro~ 
ščena, 'ZallJOISlli v ·TP Cerknica. 

5. Odobrlili so obisk velESejma 
v Nernčij'i štirim delaiVcem. 

6. Imenovalli so kotmi.s!ijo za po
pis imovine podjetja. 
~ 7. Vse poolov:ne enote naoj takoj 
začno proučevati sistem enostav
nejšega <Jibračuna'.lanja oseobnih 
dohodkov. 

8. Vsi 1:tistti. člani kole'k11iva, ki se 
i.z neupravičenih vzrokov niso od
z'lali cepljenju proti gripi, mora
jo plača:t.i 1kazen 500 dirnarjev. 

Taf 

Z letne konferen~e tovarniškega komiteja ZK Brest Cerknica 

Nekaj o kadrovska-socialni službi 
Z izrazom kadrovsko-socialna 

služba se vse pogosteje srečuje
mo, lahko pa ga istovetimo s poj
mom personalne službe. Ta izraz 
postaja v vsakodnevnem občeva
nju bolj domač, pomeni pa orga
nizacijsko enoto, ki opravlja do
ločene kadrovske posle s svojim, 
specifičnim področjem dela. S 
pojmom 11kadrovsko-socialna« 
služba mislimo predvsem na or
ganizirano socialno delo s proble
matičnimi psihofizičnimi in de
fektnimi ljudmi, s skrbjo za de
lovnega človeka na vseh področ-

Problemi izobraževanja naj 
se tekoče analizirajo 

V času, ko si celoten kolektiv 
ptizadeva dvjgmi.tJi strokOIVni ni
vo, je nujno,, da se v ;tej rubrik:i 
naše strani v Glasu Notranjske 
olbrCIVIllavajo vsi :problemi izobra
ževanja. V to rubr.iJko lahko opiše 
vsakdo. Prvenstvo pa so dOilžrui 
pisatti. v oto rubr.ik.o kadroV'111i'ki, ki 
najraz1i.čned~e obl!i.ke izobražEIVal
ne akcije organi2lirajo. 

RaVIllo tako so dolžni pisati v 
to rubriik,o tisti, ki posredujejo 
znanje delavcem. Tudi tečajnilct 
naj v tej 'I"Ubr:i!k!i pišejo o odbo
rih in slab!ih sltraneh oblike izo
br~evanja, v kate1i so saomi ude
leženi. 

Predavatelji bi mora]j sprego
voriti v tej rubrik:i tudi o prila
gojenos:ti učnijh načrtov konkret
nim zahtevam delovnega mesta,' 
predllagati ra2l!1e druge boljše 
oblike <itd. Tudi slušatelji večer
n!ih šol, dijaki in študentje naj 
bi opisali y to rubr:iko. 

P1"€1dstavn.iki samoupravnih or
danov in sindi'kata bi morahl tu 
sp•regQ/Vorlti o 'pomanjk\1jlivootih 
na področju izobraževanja uprav
ljavcev itd. 

Vse prsipevke naj p!i.sci oddajo 
v tajništvo ali kadrovsko službo 
slrupnih služ;b. 

o. J . 

jih udejstvovanja te1· tudi na ka
drovsko tehničnem elementu s 
poudarkom na produktivnosti. 
Tu naj spregovoTim predvsem o 
kadrovski službi v gospodaTskih 

·organizacijah. 
Rast in . razvoj delavskega sa

moupravljanja zahtevata prož
nejšo kadrovsko politiko. Pravil
no izbrani kadri naj pritegnejo 
celoten kolektiv k planiranju in 
odločanju, k spoznavanju name
na ekonomskih enot. k izbiri na
čina delitve· osebnega dohodka. 
Pod pojmom >>kadrovska politi
ka« naj predvsem razumemo na
slednje: 

- vsi ukrepi, sklepi, navodila 
in predpisi naj bodo vslclajeni z 
zavestnimi cilji splošne kadrov
ske politike podjetja, 

-;- kadrovska politika se mora 
stabilizirati v skladu s perspek
tivnim razvojem podjetja, 

- kadrovska politika se mora 
ozirati na interese podjetja. ce
lotnega kolektiva in na splošni 
a:r,;,tžbeni razvoj, 

- kadrovska politika mora bi
ti tudi dosledna v vseh primerih 
brez izjem, 

- kadrovska politika naj bo 
jasna in nedvoumno formulirana. 

Uspeh vsakega r>odjetja je od
visen od vrste faktorjev. ori ka
terih je nedvomno naivažnei.~i 
človek, čeprav smo mu do sedai 
posvečali premalo pozornosti. S 
tem faktorjem se uspešno ukvar
ja le dobro izbrana in OTqanizi
rana kadrovska služba. Pralcsa je 
pokazala. da tudi dobro orqanizi
rana kadrovska služba s posebni
mi uslužbenci zahteva polno an
gažiranje vsega odaovorneqa vo
dilneqa kadra. Koliko ljudi nai 
bi bilo zaposlenih v kadrovslci 
službi, je odvisno od moči posa
meznega podjetja. Vsekakor pa 
nai bi bila kadrovska služba do
volj stabilna in sposobna za pra
vilno izbiro ljudi na posamezna 
delovna mesta na daljše časovno 
obdobje. 

Bo St 
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'mladi dopisni4i 
že govorili. Ceprav pravijo, da je 
mladi rod tako zelo brezbrižen 
in .t;rdosrčen, je naše mladi!llce 
gldboko pretresla vest o tragedidi 
v S!kopju. Za svoje nesrečne brate 
v Ma<kedon~ji so zbrali nekaj aol
sl®h :potrebščin in denarja. P rišel 
je občin5ki praznik. Mladinci ~o 
se nekaj dni pot'ili na V?Jpe'tinah 
Loškega gradu, da so n~raJVili 
kres, ki je zagorel zvečer pred 
praznikom. Tudi oddaja »Mi!k!I"o
fon je vaš<< ni potelk:la brez sode
lovanja starotrških .mladincev. 

kak »Veselli večer« ali »Pokgži 
kaj znaš<<? Ce bomo na to vpra
šanje odgovorili z >>da<<, bodo tu
di naši brail.ci pravočasno obve
ščeni. 

MLADIM BRALCEM SPOROCAMO, DA BOMO V BO
DOCE OBJAVWALI TUDI NJIHOVE PRISPEVKE. PIO
NIRJI IN MLADINCI NAJ NAM PISEJO SVOJE VTISE IZ 
SOLE, IZLETOV, RAZNE PROBNE DOGODKE IN ~EWE. 

Ali je delo organizacije na sta
rotrški šoli zadOI\Ioljivo? O tem ne 
bi raJZiPravljalli. Bralci bodo 111a to 
vprašalnje že odgovoril:i. P rdpo
rolčam pa vam, da vam pred očmi 
stQiji<jo učenci zadnjega rarzreda 
osnovne šole, 'ki so komaj stopi.Jli 
v krog mlladincev. Torej kntika 
ne Slllle biti preootra! 

UREDNIK 

Bežen pogled v življenje mladincev osnovne šole Stari trg Letas je učiteljski zbor v Sta
rem trgu preobremenjen, zaro Je 
mladincem odmerjen Je majhen 
del :poZJOrnosti. Zeleli so ustanovi
ti dramski, li'terarni krOOek, 
športne k;rožke ter tkrožke, ki bi 
billi pomoč pri učenju, o ikatePih 
SllllO se že pogovorili. Dramslki 
•kororek :na šdlti. olbstaja, šporbnii so 
budli. še Ž!ivti.. L:ilterarnd kimžek pa 
se nikakor ne more Zlbuditi. Je 
pač zima in je vse :po~eznjeno v 
g[o:OOko spanje, i!1d voditelja, nJi 
materiala. Snega je res dovoLj, 
vendar naši mladinci žive v to
lažbd, da zima ne bo še končana . . 
Do m arca 'bo tudi še ~učarsko 
rtekmOI\Ianje prišlo na vrsto. Bo
d:iln"lo potrpežl'j1vi in U):aj:mo v
vse to, saJj je upanje p ol ži'Vlje
•nja! Se preden se bo po&lovi~a od 
na·s Vesna, se bodo tudi mladlinci 
zalčEili zavedati, da se nj[hOI\Io šol
Slko živl1jenje bliža 'koncu. Z mno
gimd ljudmi se da marsika.! na
praviti, zalkatj ne bi tudi mladinci 
osnovne šole Sta•ri trg prliredili 

Dija~ki dom , Starli 'trg 
Marja:nca Vukičevdč, 

Ce že pišemo in govorimo o 
mladinSikdh organizacijah v pod
jetjdh in drugih ustanovah naše 
komune, je pra'VZCIJPrCW pravilno, 
da se ustav:imo za kratek čas ob 
vpr~ju: »Kako pa je z mla
dlnslki:mi organizacijami na naših 
šolah?« Da, kako poteka živl-jenje 
mladinSkih akltivov na šalah? 
Ustavimo se pri Osnovni šo1i Sta
ri trg! 

Na vrata našega časa je tako 
nepričalkovano hitro potlikalo pol
letje in si ne moremo kaj, da ne 
bi bili ~presenečeni. S kisloinni 
obrazi dn preplašenim.i očmi ZJre
mo predse m se sprašujemo: »Kaj 
bo? Kaj bo?« Kako naj bi se ulč.i
li, ko se kazalec današnjega ča
sa ttako pre5enetiljivo hitro p omd
•ka naprej? Po toči zvoniti je pre
pozno, pred točo pa se nam ne 
ljubi potegtn.ilti za zvon. 

Mlad!iJn.ska orga!llizacija starotr
~ke šole se je z vsemi silami tru
di[a, da bi i.zlboljšala učni uspeh 
vlSoa:j pri članih svojega aktiva. 
Zal, niso se pokazali lepi uspehi. 
V višjih Tazredlh je mladinski 
aktiJv ustanovil matemaltične 
k:roZke. V začetku je bhlo vse v 
redu in prav. Po dobrem mese.::u 
so mnogi učenci popravdii n ega
tivne ocene. Toda, sedaj smo 2:e 
na kraju in ne potrebujemo več 
pomoči! 

Mladinke, 'ki so vodile krožek, 
so prihrujail.e ob določenem čRs:a v 
šolo, toda v razredu ni.>o razen 
klopi :iJn table ~ašle nikogar. 
K.rožk.i so tta!ko propadli. Cel me
sec je vladail.a v raZil·edu smTttna 
tišina. U&tel'j matematike ni 
spraševal, torej - vse v najlep
šem redu. Bližati se •je začelo pol
letje in z i!1jdm zapet ti ne.sorečmi 
redi, med 'kalterimi ni nikoli pri
manjkovalo :negativnih ocen. Med 
učenci 1ja zavladal preplaJ1.. Bdina 
pot, am fP8 jim to!krat ni m o'{b 

pomagaJti, je bila v krožku .. Zal, 
seveda je voda že tekla v gruo lin 
mnogi učenci so se vtajali v mor
ju negativnih ocen. Na površje j~ 
prLplavala 'ta :nesrečna Šltevi1ka: 
eil1a. Dovolj o učenju! Mogoče so 
miladinci •kje drugje dosegli lepše 
USiiJehe?! 

Kot :povsod .sO tudi v staro tr
škem mladlinskem a!ktivu seStavili 
najprej načPt, ki vsebuje v večini 
le visokoleteče rpolete. To pa se 
•):o naiVadi priJhrani za 'konec, &e
veda, če ne zma-njka časa. ln kaJ 
je v statutu? Kot prva točka uce
nje. potem razme akcije, sodelova
nja na proslavah, razmi krož.1cL 
prireditve, športna tekmovanJa in 
na z.aikljuoku [zl.et, če si bodo pri
Služil~ 'kaj denarja, lbrez k ruteregf! 
še na ePUgi svet ne prideš . 

Se je ;teh obljub že kaj izpol
nilo? P ol leta je že mimo. Nekaj 
se je le mogoče? O u'čenju smo 

MOJ SPOMIN 

Jaz se naj•bol!j spomd:njam, ko 
sem <bila v Zagrebu. Tam sem vi
dela živalski vrt. V živalskem vr
tu sem videla 'živahl: medveda, ti
gra, leva, štorklje, opice in še 
druge. -

Telič Vla<lli, 
drug!i. rarzred osnovne šOile, 

Sttari trg 

RADA BI BILA 
UCITELJICA 

Jaz bi rada postail.a uč:ilteljlca v 
šoli, da bi ' učila učence: prvega, 
d.rugeg.a, tret jega, četrtega, p ete
ga šestega, sedmega in OSIIllega 
ra~reda. Taiko !bom učila v V'Seh 
'razredih šo•le osemlebk.e v Sta.rem 
trgu v Loški dohlni. 

Krašovec N'ive5, 
Drugi razred osemJetke, 

Stari trg 

·------------------------------------------------------- · ------------- -- -----------------~--------------------- - - · 

Razprava o statutu na v teku 
Po dokaj obširnih pripravah smo v mesecu jar 

nnuarju pristopili na »Gradišču« k ak-tivni raz

pravi o temeljnem aktu delovne organizacije -

statutu. 

Razprava ima značaj pogovora o najvažnejših 

smernicah, ki jih je postavil osnutek statuta v od

nosu na pravice in dolžnosti vsakega člana delov

nega kolektiva. Za _vodenje razprave je imenovan 

posebni š~ab, ki svoje delo opravlja po posameznih 

delovnih enotah, kjer z manjšimi skupinami raz

pravlja, tolmači in ·zbira prispevke posameznikov, 

ki bodo pripomogli h kvaliteti statuta. Vsako de· 

lovno enoto bodo zadolženi člani štaba obiskali , 

večkrat, najmanj trikrat. Vsa postavljena mnenja 

in pripombe bodo registrirali, jih posredovali or-

5anom upravljanja in po upravičenosti tudi vnesli 

v sedanji osnutek. 

Predvidevamo, da bomo o dokončni potrditvi 

statuta odločali koncem meseca februarja, torej še 

pred pričetkom gradbene sezone, v kateri nas ča

kajo obilne naloge. 

Y. U. 

BREST CERKNICA - IZ KOLEKTIVA ZA KOLEKTIV 

l{ontrolirati in pomagati 
Ze od meseca avgusta deluje za 

vse podjetje posebna služba o· 
kontroli bolnikov, ki so na bole
zenskem dppustu. Ustanovili so 
jO z namenom, da. tiste nediscipli
nirane bolnike, ki se kljub pre
ciznim zdravnikovim navodilom 
teh navodil ne pridržujejo, kon
trolira in jih tudi primerno kaz
nuje. 

Velikokrat se bolniki zadržuje
jo v javnih lokalih, delajo doma 
it~l. lin na ta način !Prepreču
Jejo čim hitrejše ozdravljen~e. 
Kolektivu s takim ravnanjem zni
žujejo sredstva za osebne dohod
ke, ker mora kolektiv plačevati 
do 30 dni bolniškega staleža. Ugo
tovljeno je, da je pri našem pod
jetju tri četrtine vsega bolniške
ga staleža. bolniki pa do·bijo za 
zdravljenje do 30 dni. 

Vse tiste, ki služba kontrole 
dobi, da. se ne pridržujejo zdrav-

nikovih navodil, jih javi zdravni 
ku in le-ta mu od dneva, ko je 
bila napa.ka javljena, ustavi na
daljnje izplačevanje nadomestila 
osebnega dohodka. Sam kontro
lor pa lahko z od•redbo- ustavi 
izplačevanje nadometila osebnega 
dohodka tistim bolnikom, ki de
lajo- doma ali ltje drugje. 

Po izvršenih analizah se je v 
primerjavi z. istimi meseci leta 
1961 in 1962 bolniški stalež v me
secih leta 1963, ko deluje ta služ
ba, občutno znižal. 

Kontrolor redno obiskuje vse 
bolnike. V primerih, da se posa
meznim bolnikom zdravstveno 
stanje poslabša, da so ti bolniki 
potrebni takojšnje zdravniške po
moči, pa je kontrolor tako sta
nje dolžan javiti pristojnemu 
zdravniku in na ta način poma
gati zdravniku. 

o. J. 

Ansambel »Brestovih 6« deluje v sklopu pevskega zbora Cerknica 
in ob materialni podpo · sindikata Tovarne pohištva Brest Cerk
nica. Za silvestrovo je za aval udeležence novoletnega rajanja v 
domu TVD Partizan No a vas na Blokah. Bo za pusta zabaval 
CerkničČme? Morda. če bo -lastnik doma v Cerknici- TVD Parti
zan - uvideven do rireditelja pustovanja. če bo, pqtern,: nasvi· 

denje! · 
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NK Rakek za pomladanski del prvenstva 
Predvidoma bo začela ;prvenst

vena sezona v I. r.a21redu NPL, 
kjer nastopa naše moštvo, v dru· 
gi polovid maJrca. Zaradi tega je 
bilo na občnem zboru NK Rakek 
sklenjeno, da se začne z rediruimi 
treningi v telovadniCi 7. ja-nuarja 
1964. Tren(ngi so za vse nogome
taše, člane ill1 mladi-nce vsak td
rek in čet·rtek <Jib 18. uri. Dose
danje !treninge obiSkuje •Povpreč
no 15 <i~a.lce<v ,kJ.uba. Da ni ude
ležba večja, je vzrok v !term, ker 
je dvorana mrzla. Tudi sama ve
liko&t dvorane je ovira za inten-

zlivnejši in množičnej ši trening. z 
dograditvijo t€!1ovadnice pri šoli 
b:> rešeno tudi to vprašanje in 
b() moŽJno intrnZivnE'Je Lrer.rira~i. 
S pripravami z;unaj bomo začeli 
tako}, ko n e bo snega, s prijatelj
slkiirmi :tekmami pa konec februar
ja tin v marcu. Nujno je, da se · 
predi za.če:tlkorm sezone odi1gra jo 
vsaj štiJri. ttekme, na !katerih bo 
tehnično_, vodstvo p-reli2'1kiuS1ilo vse 
igralce, da bo v ·P!'Venstvenih tek
mah nastqpalo najboljše moštvo. 
Pred'VIiKJ.Ieno je, da se odigrajo 
garniwn.i. JLA ill1 eno ali d've tek-

.J<ai S.i poma(Jalo 
V novem šolskem letu se je 

znova, toda s t,ežavo, začelo delo
vanje našega telesno-vzgojnega 
društva »Partizancc v Starem trgu. 
Ceprav imamo težave z vzgojnim 
kadrom se je dvorana zopet na
polnila z otroškimi glasovi. Res 
samo z otmškimi. Do sedaj smo 
ustanovili le štiri oddelke: pio
nirji pod vodstvom tov. Trudna, 
starejše pionirje vodi tov. Mihel
čič, pionirke tov. žnidaršič, mla
dinke pa poučuje tov. Mlakar. 

>>Partizancc smo že mnogo razmiš
ljali o tem, kako bi vključili v 
naše vrste tudi ostalo delavsko 
mladino. Poskušali smo na vse 
načine, toda odziva ni. 

Imamo možnosti, da bi ustano
vili košarkarsko, odbojkarsko, 
namiznoteniško sekcijo. Toda ne 
moremo, ker ni zanimanja pri 
mladini . V dvorani stoje najraz
ličnejša orodja in iz dneva v dan 
pričakujejo mlade ljudi, da bi na 

· njih preizkušali svojo moč in 

tekme z mladinci kluba, bližnjimi 
mi s lclubi iz P rimorske, kjer so 
vremenske razmere ugodne za 
zgodnji datum odigranja tekem. 

Na občnem zboru je bil .imeno
van za trenerja za pridobiva:nje 
kondicije tov. Mitja Jenko, za 
tr2<11iranje tehnike pa Smodila 

Jaka. Smatramo, da bomo s-t m 
naCirnom dela prišli do boljših 
rezultatov. Predvidene so tudi en
krat teden ko in to ob četrtik tre
ning tekme, na katerih bodo so
delovali vsi igralci kluba, t ud i 
oni, ki ne stanujejo na Rakeku. 

DA 

V pre. tekli ·sezoni je Začelo moš·tv o NK Rakek s tekmami že v ča
su, ko je bilo igrišče še pokrito s snegom. 

Notranjski Snežnik -
naravna znamenitost 

Na predlog rep_ubliškega sekre-Na upravnem odboru TVD spretnost. · 

U~odna zaposlitev 
Zaradi povečanja svojih zmogljivosti želi Splošno grad

beno podjetje Grad.išče . Cerknica zaposliti večje število grad
benih delavcev. Zelo hitro bo možno pridobiti polkvalid'ika
cijo v zidarski ali tesarski stroki. Podjetje bo gradilo v vseh 
večj ih k-rajih občine, tako da bo vsakdo zaposlen blizu svo
jega doma. Višina osebnih dohodkov je po učinku. Spreje
mamo tudi vajence. Prijavite se upravi podjetja! 

. · ·. 'tttriaUt za kulturo in prosveto in 
Republiškega sekretariata za ur
banizem, stanovanjsko izgradnjo 
in komunalne zadeve sta občin
ski skupščini občin Cerknica in 
Ilirska Bistrica sprejeli sklep, da 
se Snežnik zaradi naravnih lepot 
nad gornjo gozdno mejo proglasi 

· za znamenitost. Dodeli se ga v 
varstvo zavodu za spomeniško 
varstvo SRS. 

Snežnika od nadmorske višine 
okoli 1450 m navzgor, meri 200 ha 
in zajema pas rušja, planinske 
trave in skalovit svet. 

Na zavarovanem območju je 
brez predhodnega dovoljenja za
voda za spomeniško varstvo SRS 
prepovedano vsako trganje in iz
kopavanje rastlin, dreves in gr
movja, kurjenje kresov, spre
memba oblike terena ter vsak 
poseg, ki bi bil kakorkoli v na
sprotju s cilji zavarovanja. 

SLOVO OD ·LUKENJ 

l{alvarija naših šoferjev, ki se je doslej pričenjala na cesti v 
Loško dolino že v GrabO/Vem, letos ne bo več zaslužila tega ime
na. Z 80 milijoni dinarjev, ki so že zagotovljeni bo asfaltni tepih 
prišel do Loža. To je debelejši sloj asfaltne mase, tak N:ot je se
daj samo skozi Rakek do bencinske črpalke. Tako bo letos občin
ska magistrala usposoJ>ljena za hitrejši in udobnejši promet. 

. mad 

Meja zavarovanega območja 
poteka v naravi po črti, ki jo 
označuje naravna meja med sub
alpskim bukovim gozdom in ob
močjem rušja. Na turističnih po
teh je meja označena z ustrezni-
mi ,znaki. · 

Za naravno znamenitost razgla
šeno območje se razprostira po 
pobočjih Velikega in Malega 

Ta sklep je posebno razveselil 
prijatelje narave, ker je s tem 
dana garancija, da se naravne le
pote Snežnika ohranijo in da se 
je naša ožja domovina obogatila 
še z redkostjo, ki ima značaj po
samičnega rezervata. 

MaD 

Kadrovske spremembe 
pri Glas_u Notranjske 

Ob začetku letošnjega leta je prišlo pri Glasu Notranj
ske do večjih kadrovskih sprememb. Za glavnega in odgo
vornega urednika je bil postavljen Dane Mazi z Rakeka. V 
uredniškem odboru pa so: Franc Tavželj, Slavlco Berglez, 
Slavko Tornič in Milan Strle. 

Uredništvo si je s pomočjo Občinskega odbora SZDL 
za!lotovilo tudi več dopisnikov. 

Tudi v tej številki uvajamo nekatere nove rubrike in 
upamo, da bodo naše bralce zanimale. Tako smo uvedli 
pravne nasvete, pisma bralcev in zopet nagradno križanko. 
Predvsem pa bi želeli od bralcev, da nam redno sporočajo, 
kaj bi si v listu še želeli in nam tudi pošiljajo svoje pri-• 
s pevke. 
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Nagradna križanka 
Kot vidite, smo zopet objavili 

nagradno križanko, ob kateri 
upamo, da si bodo belili glave 
tako mlajši kot starejši bralci. 
Ker so bile prejšnje križanke ze
lo priljubljene, bomo poslej v 
vsaki številki določili prostor na
gradni križanki. 

In še glede nagrad.' Med pravil
nimi rešitvami bomo izžrebali tri 
7tagrajence. Prvi bo dobil 2000 di
narjev, drugi 1000, tretji pa SOO 
din. Krizanke pošljite do 13. ja-

1> i 2.. j "' 
13 

1; 

s 

janskega izdelova-lca Vliolin , 40. 
bajeslovni prvi letalec, 42. kirati
ca za -•navedeno mesto.-, 44. hlap
ljiva tekočina, 47. d erivat amo
niaka, 48. oče, 49. član slovenske 
Moderne, 51. začetnici iznajdi te
lja di.]ramita, 52. nekdanje ime 
mesta K.atinin ob Volgi, 53. vnet
je šarenice, 55. d esni priltok K ol
pe, 57. pričakovati. 

NAVPICNO: l. edini kraj z že
lezniško postajo v občini, 2. lepi 
mladenil' 'V grški mitologiji, 3. 

-
' . 1 g 

1'1 -

1' 1} 18 

član čebelje družine, 11. televi
zijskli zasloni, 12. nestrokovnjaki, 
17. pristanišče v Arabiji , 20. glas
b ena sozvočja, 21. moško ime, 24. 
masa, -materija, 25. grški bog son
ca, 28. glavni števnik, 30. grški 
b ()g vojne, 31. ime bivšega pred
sednika ZN, ki je umrl v letalski 
n sreči, 33. čast, 35. na.rava , 36. 
pokrajiina .in mesto v Siriji, :lll. 
televizijska naprava, 39. prium~J.: 
narodnega heroja Daikija, 41. sl-'lp 
Saovinje pod Okreš·ljem, 43. znani 
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nuarja na naslov: Glas Notranj
ske, nagradna križanka, Cerknica. 

VODORAVNO: l. veliki franco
s•ki dramatik_ (Jean· 1639-1699), 7. 
združenje kapitalistič:n.i.h podjetij, 
13. žllezna bula, 14. 11101Vli obrat 
lesnega kombinata Brest Cerkni
ca, ki je v pre'težni meri mehani
zi ran, 15. narodni iPles, 16. začet
nici znanega Sllovensrkega pesni
ka balad (»Anika«), . 18. otočje v 
AtlaTIJti<ku, 19. kiraj v vzhodnem 
predelu Finske, 20. žitarica, 22. ta
ko in tako, vsekakor, 23. začet
nki starejšega S<lov. kmetijskega 
strokovnjaka in zadrugarja, 24. 
gOSIPOCLinjska potrebščina, 26. 
nlikalnci.ca, 27. pooušena trava, 29. 
ata/ke, nasko'ki, 32. vrs'ta naših 
cigaret s filtrom, 34. lgxa na pr
Site, 35. linsplirac.ija, 37. m er.'lka 
enota za pa~pir, 39. začelm.ici pri
imka i111 imena znamenitega itali-
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prislov, ki pomerri »še" tudii, !l!ika
kor«, 4. starejša oblika veznika, 
5. tuja kratica za številko, 6. po
stelk•lina, Lošč, 7. ozi•ralni zaimek, 

francoold revolucionar (Jean-Paul 
iz 18. st ol.), 45. moš'ko lime, 46. ve-
1i·ko rešeto, 48. ·ober , 50. šivalna 
;pobreoo·čina , 52. glas trobente, 54. 
mak za <kernlični element, 56. kra-8. ime fiJJmSike igralke Gardner, 

9. lj<ubkovalno žensko .ime, 10. ~ica za »opus«. (D. U .) 

Naročite se na naš list! 
Ker bi radi pridobili čim več novih naročnikov in ker 

se mnogi bralci zanima.jo, kje bi lahko naročili »Glas No
tranjske«, sporočamo, da pošljete naročila na naslov: Ob
činski odbor SZDL, »Glas Notranjske«, Cerknica. 

Celoletna naročnina je 560 din. Položnice za plačilo p;o
letne a li celoletne naročnine boste potem dohili po pošti. 

Imena vseh novih naročnikov bomo poslej< objavljali v 
posebni rubriki. · • 

' / 

~LAS NOTRANJSKI! 

Janez Rebec 

C9ceani 
Oceani, oceani, 
šumni silni velikani, 
med bregovi pretočeni, 

med solzami porojeni. 

čas vekov je vaša tajna, 
glas grobov vihar preglaša. 
Bele ladje pogubljene -:
na obali črne žene. 

Oceani, oceani .. . 
melodija, 
src človeških tragedija, 
nad atoli 
pelilcani. 
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Dne l. februarja 1964, sobOita, 
jug. film MACEK POD CElLADO, 
ob 19.30. 

Dne 2. fe!bruarja 1964, nedelja, 
špan. film LAžNI ZAKON, ob 16 
in 19.30 . 

Dne 6. februarja 1964, čeilPtelk , 
ruSI!ct film STA VA IN DEKLETA, 

'ob 19.30. 

Dne ·8. februarja 1964, sobota, 
fra:nc. film TAKSI _'4A TOBRUK, 
ob 19.30. 

Dne 9. februarja 1964, 111edel:ja, 
.mgl. film USODNA CIGANKA, 
ob 16 in 19.30. 

Dne 13. februarja 1964, ootrltek, 
.iita!l. fil!m VSI DOMOV, ob 19.30 . 

D_ne 15. februarja 1964, sobor.a, 

mehišk'i film NEVIHTA NAD 
MElKSIKO, ob 19.30. 

Dne 16. februaorja 1964, nedelp, 
mehiški film NEVIHTA NAD 
MEiKSIKO, ob 16 in 19.30. 

- Dne 20. februarja 1964, četrtek, 
iial. fliWm AS ASOV, o b 19.30 . 

Dne 22. februruja 1964, ~bota, 
amer. film VSE ZA SMElH, ·ob 
19.30. 

Dne 23. februarja 1964, nedelja, 
ame r. film APARTMAN, ob 16 
in 19.30. 

Dne 27. februarja 1964, četrte~, 
rusokli: fi•lm VRSTNICE, ob 19.30 . 

Dne 29. februarja 1964, sobota , 
amer. film TIGROV ZALIV, ob 
19.30. 

»GLAS NOTRANJSKE« 

IZHAJA MESECNO - IZDAJA 
GA OBCINSKI ODBOR SZDL 
CERKNICA - UREJUJE UB.EID
NISKI ODBOR - GLAVNI IN 
ODGOVORNI UREDNIK : DANE 
MAZI - CLANI UREIDNISTV A : 
FRANC TAVŽElLJ, SLAVKO 
BRGLEZ, SLAVKO TORNTC IN 
MILAN STRLE - TEHNICNI 
URED!NIK: JANKO NOVAK -
KOREKTOR: JANEZ LAV.REN
CIC . - TISK: CZP' •~KO CEV SKI 
TISK« KOCEVJE - LETNA N'A
ROCNIN-(». 240 DIN - - ROKOPI
SOV IN RISB NE VRACAMO 

LETI 
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