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LETO DI. 

Planirani razvoj gospodarstva 
v letu 1964, postavljen tako, lwt 
so ga odborni!ti obeh zborov ob
činslce skupščine potrdili na svoji 
zadnji seji, predstavlja nadaljnji 
silno dinamičen vzpon vsega go
spodarstva naše občine, še poseb
no pa industrije. Planska predvi
devanja za letošnje leto bazirajo 
na doseženi stopnji gospodarske
ga razvoja. preteklega leta, saj 
smo v letu 1963 v družbenem bru
to produktu plansko postavko 
prekoracili za preko 11 ;t01 dočim 
smo družheni proizvod presegli 
preko plamranega za 14,5 ,9~, a 
narodni dohodek smo dosegli v 
pre eklem letu preko planirane
ga za ~4 '/f>. z navedenih po atll.ov 
vidimo, da so bila naša planska 
predvidevanja, postavljena z lan
skoletnim planom, znatno prese
žena. Uspehi, doseženi v pretek
lem letu, so odraz objektivnih 
pogojev, v katerih se je naše go
spodarstvo občine nahajale, ven
dar ne gre t>odcenjcvati zaslug za 
te uspehe tudi prav veliko veeji 
budnosti in al.:tivni efelctnosti de
lavsJcih organov, vods!.veneL'lU ka
dru, kalwr tudi političnim in sa
moupra nim organom gospo«ar
~tva. Kajti prav njihovo vsako
mesečno redno spremljanje dose
ganja planskih proizvodnih po
stavk Ler pravočasno odluanja
nje vseh problemov gospodarje-· 
nJa je bilo med drugim osnova 
z· avig produktivnosti od leta 
1962 kar za 13 %. 

Kljub usp hom, ki smo jih do
segi. v prete em letu, pa naša 
obema po obsegu ru·· zbenega bru
o produlcta, kakor tudi narodne-

ga dohodka še vedno spada med 
gospodarsko manj razvi.e občine, 
četudi prediVideva pian ..za leto 
1904, da bomo dosegli 11 milijard 
!InO milijonov bruto proizvoda, 
luir pre stavlja 18% povečanje 
napram 1 tu 1963. Zavedati se 
namreč moramo, da je še leta 
1959 znašal celoten družbeni bru
to proizvod občine 5 milijard 
900 milijonov, torej toliko, kot 
znaša danes skupaj bruto proiz
vod dveh naših največjih podje
tij, to je kombinata »Brest« in 
Kovinoplastil{e Lož, oziroma je 
bruto proizvod le-teh dveh še za 
100 milijonov večji. Razveseljivo 
dejstvo pa je, da nam iz le•ta v 
leto zelo dinantično raste udelež
ba industrije v družbenem proiz
vodu, saj bo le-ta v letu 1964 zna
šala že 66,1 % od celotnega gospo
·darstva, da je po udeležbi druga 
za industrijo v družbenem pro
izvodu gozdarstva seveda z znat
no nižjim procentom udeležbe, 
saj znaša ta lcomaj 15,6 % in da 
vse ostale panoge, kot so lrme
tijstvo, gradbeništvo, promet, 
trgovina, gostinstvo, obrt in osta
le dejavnosti predstavljajo lwmaj 
18,3 % udeležbe v družbenem pro
izvodu. Nadaljnje naraščanje ude
ležbe industrije v družbenem pro-
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izvodu občine, ob sočasnem dvi
ganju produktivnosti dela,' nam. 
bo garant za živahnejše dviganje 
družbenega standarda občanov. 

Poudariti pa moramo, da s~ v 
občine izvajajo tendence kvali
tetnih premikov, l;;i se odražajo 
v smeri integracijskih procesov z 
namenom, da dosežemo večje eko
nomske učinke integriranih go
spodarskih organizacij. Pri t m 
nas prav nič ne motijo občinske 
niti republiške meje. Tako smo 
v pretl!klem letu bili priča, ko je 
obrat Tisa na Rakelm, Iti . j~ _ 
letno delal cca 300 milij.onov bru:.." 
to produkta, integriral s Karw
nažno tovarno Ljubljana. ::r.o je 
edinstven primer v ljnbljans!·em 
okra.ju, da je neki elovlli :ko
lektiv lesne strolte opustil svojo 
proizvodnjo in se preorientiral v 
popoln.oina cirugi asortiman, in 
sicer v tem 'i{onkretnem primeru 
v izdelavo ka1·tonske emba:aže iz 
11atron papirja. Iz p1·av pcdob11ih 
>!lwnomsltih vzrokov v cilju k va
litetnejše proizvodnje, buljše or
ganizacije dela in veeje produk
tiVli()Sti dela s~.a se v tdwčem 
letu zdntžila tudi lwlektiva Jel
ka Begunje in Kovinoservis 
Rakek. Ni dvoma, da se taki in 
podobni integracijski procesi bo
do morali prav zaradi dolgoroč-

nejših programskih usmeritev in 
boljšega izkoriščanja proizvodnih 
kapacitet vršiti tudi nadalje v 
naši občini. No, naloga vseh sub
jelctivnih sil je, da take kvalitet
ne premilce podprejo v cilju ren
tabilnejšega in ekonomičnejšee-a 
gospodar jenja. 
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Kot občina, v kateri industrija 
šele formira fizionomijo gospo
darstva, pa je važno poudariti za 
razlil•o od gospodarsl•o razvitej
ših občin, da se silno intenzivno 
vklapl~amo v mednarodno deli
l.ev dela, saj z izvozom 2 milijo· 
11ov dinarjev na področje konver· 
tibilnih valut {lredstavljamo tudi 
v republiškem merilu edinstven 
primer po bruto produktu male 
občine v velikem deležu v med
narodni menjavi. Breme tega iz
vl'lza nosi v celoti lwmbinat Brest. 
Republiško povpr čje izvoza na 
enega prebivalca znaša 85%, do
čim gospodarstvo občine daje iz
voza na enega občana 115 dolar
.iev, torej znatno presegamo repu
bliško povprečje v mednarodni 
de!Evi dela. Brez dvoma je talw 
v::li · delzž naše o!Jčine v medna
rodni menjavi za splošno gospo
darstvo v širšem merilu zelo po-

. memben. 
Naslednja značilnost družbene

ga plana za leto 1964 je ta, da se 

Javne tribune, oziroma posve- takšno področje, kot je zdravs-tvo, 
tovanja z občani o slbatutu občine socialno varstvo, šols tvo, kultura 
Cerknica so zelo lepo us,pela. in komunalne s•lužbe : torej to so 
SZDL je organizirala deve•t takih takšne službe, ki so velikega 
posvetovanj in sicer z vsemi pri- in neposrednega pomena za vsa-
zadetimi grt.lipami občanov kot tu- kega .posameznega občana in tu-
di z vsemi družbeno-političnimi di neposrednega pomena za druž-
organizacijami in druš tvi . Namen beno skl.l!pnost. Največ pripomb 
posvetovanja je bil dobiti čim več je bilo glede kulture in \e.lesne 
pripomb in mnenj glede osnutlk.a kulture, 1U je v občinskem slatu-
staJ'uta, da bi na podllagi tega iu zaies' skopo obravnavana. 
s trokovna komisija pravno for- Umestna je pripomba, da hi mo-
muliraJla vse upravičene Jtežmje raJ staJtut urejati oziroma vsebo-
občanov v pravnem aktu - sta- va.ti q.'&loč,be o am~terski" lu!'Hur
tuotu občine CeTknica. Namen je ni dejavnoobi ln 'tu& trdneje·· do
dosežel!l, saj smo po končan.ih raz- ločati materialna sreds-tva za io-
pravah regis.t.riraJl.i precejšnje šte- v·rstno dejavnost, ki je ena izmed 
vilo utemeLjenih pripomb, Ici j~h oblik akl!ivizacije in kullumega 
bo strok<l'V11a kom~sija oz. komi- dviga občanov. Enako je tudi s le-
sija za statwt morala upoštevati. lesno kwlturo, zato je upravičena 
Največ pripomb smo dobili s pod- pripomba, da mora posta li telesna 
ročja ki se nanaša na družbene ku1tulla enakovredl).a ootaJ.im de-
služb~ in seveda tud~ glede m~ - ' jaVriG'e.'ffin rn·narbl ·se·-Jo obrav
jevnih skupnosti. Z željo, da bi navaJo v posebnem poglavju. Na
bili. občani čim popolneje infor- daJjnje pripombe se tičejo pred
miTarui z delom in p·riP<(@~~ -v.>IP~ #:e".,}tiJ~lia.nja, ki 
ki smo jih do:bili, žeLimo llaV€Sh . naj bi aobila svoje meg;to v sLa-
nekaj bistvenih pripomb in tutu in to s posebnim poudarkom 
mnenj. da morajo imeli otroci borcev, 

Smatramo, da je najmru1j za- živečih ln padlih iprlorile·tno pra-
dovolljivo v statutu tretje poglav- vico za podelitev štipendije. Svo-
je, to je obveznostti. občine pri za- je pripombe so dolYiJli. še predstav-
dovoljevanju skupnih potreb ob- niki društev in organizacij glede 
čaJnov. To pa je tudi popolnoma določil, ki se neposredno tičejo 
razumljivo, saj to poglavje obsega njihovih društev in vloge, ki jim 
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u 964 
v industriji predvidevajo invesh
cijsl•e naložbe v višini 578 mili
jonov, pri čemer pa gre pouda
riti, da gre večji del sredstev za 
lcapitalno izgradnjo kovinsko-pla
s.tične industrije, l{atera se v svo
jem sedanjem nivoju razvoja. mo
ra pod vsako ceno koncentrirati 
v enoten tovarnišlci objekt. Ta in
dustrija ima silno močan trud 
razvoja in predstavlja v letošnjem 
letu 34 ,\'0 celotnega družbenega 
bruto produkta industrije v ob
čini. Lesna industrija pa vrši svo
je investicijske naložbe v glav
nem v strojne naprave v cilju 
dviganja organske sestave lcapita
la, v cilju izpopolnjevanja telmo
loškega postoplca in s tem v zve
zi dviganja produktivnosti. 

Prognoza družbenega razvoja, 
lcatero smo podali s sprejetjem 
družbenega plana za leto 1964, bo 
zahtevala za njeno uresničitev 
obdržanje, odnosno še nekolilco 
povečanje dinamike gibanja go
spodarstva v občini. Smatram, da 
delim mnenje vseh naših obča
nov v gospodarstvu, ko h'dim, 
da imamo vse objektivne in sub
jeldivne pogoje v občini, da plan
ske postavke na koncu leta pre-
ežemo. 

Franc Kavčič 

jo osnutek s-tatuta predp,if;uje. 
Predvsem so poudarili, da mora 
. tatut konkretneje in bolj preciz
r.o urediti dolžnosti in pravice 
občana do teh in obratno; seveda 
vse to s posebnim poudarkom, 
da se občino s sLatutom čim trd
neje zaveže, da bo nudila ome
njenim dl'Uštvom materiall.no po
moč. 

Precej laki h pri•pomb je bilo 
ludi na šesto pogllavje, ki se na
naša na krajevne skupnosti. Pre
vladalo je mnenje, da je člen 125 
v nasprotju s členom 124 in da 
zato člen 125 izpade iz st.aJtuta. 
Mnogo predlogov je bilo tudi o 
le-m, kako naj se določajo in de
lijo denarna sredsl va krajevnim 
;;kupnostim glede njihove pove
zave z delovnimi organizacijarn:i, 
us~anavljanje servisov, 0 krajev
nem samoprispevku itd. 

Smisel ostalih pripomb je bil 
predvsem v tem, da morajo Kra
jevne skupnosl.i v svojih statul.ih 
še konkretneje razčleniti določila, 
ki se nahajajo v občinskem sta
tutu, to pa pr~dvsem lista, ki. go
vore o neposrednem zadovoljeva
nju občanov. Sem bi predvsem 
spadale usluge občanom, kajti z 
rastočo industrializacijo in zapo
slenostjo obeh članov družiru>ka 

(Nadaljevanje na 2. litrani) 
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tatuti ogledal.o deloVnih organizac"j 
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TEI.\IEW DRUZBENO-EKONOMSKE UREDITVE JUGOSLAVIJE STA SVOBODNO ZDRUŽENO 
DEL PRODUK IJ KIMI SREDSTVI, KI SO DRUžBENA LASTNINA, TER SAMOUPRAV
LJA JE DELOVNIH WUDI V PRODU K Cin IN DELITVI DRUžBENEGA PROIZVODA V 

EL VNI ORGANIZACIJI IN DRUŽBENll\U SKUPNOSTMI (Ustava SFRJ) 

ganizacije in da smatrajo statut 
za nujno zlo ki ga hočeš nočeš 
morajo pr n ati. 

Na podro ju občine Cerknica 
j trid t delovnih organiza
cij, ki morajo izdelati sta ute. Od 
te j sedemnajst go podar-
kih organizacij, trinaj t pa s 
področja družbenih služb. Cetudi 
j ž zelo blizu dan, ka bodo go
podarske organizacije morale 
prejeti svoje statute, vendar do 

sedaj e est delovnih organizacij 
ni izdelalo svojih statutov. Ne 
' emo sicer, kaj je temu vzrok, 

endar j težko najti opravicllo 
za t-olikšen zaostanek in nerešen 
odnos do tega tako pomembnega. 
d ln.. 

tatuta niso izdelale -e nasled
nj gospodarske organizacije ozi
roma t.očnej , niso ga dobili od 
n ednjib gospodarskih organi

zacij: Lesno industrijsko podje je 
G ber - Stari trg, Mesnice -
L-oška dolina in Vodna !>kupnost 
iz Cerknice. S področja družbenih 

užb pa so v zaostanku Dom igre 
in dela v Cerknici, Dija 'ki dom v 

tarem trgu in Delavska uni er
za v Cerknici. 

St.atu ll os ali d:!lonrib 
organi,zacij S11l;> si l o ~e og.e
dali zato želimo s u_j t:hJ~.i r:e
kaj okvirnih pripomb na ·sebino 
in nlo o nekater sugestij , ki 
bi lahko koristile komisijam za 

tn,·o pri posameznih d ·o "1lih 
organizacijah. Is očas:no pa je na

. d bi bralci ki so \'eči
nonm. člnni delovnih kol '· th·ov, 
1 • sodelm·ali pri razpr '\"ah o 

tu njihovega kolekti'\"3.. 

cij za zaščito še teh v statutu da
nih pravic; slu-atka, mnenja smo, 
da bi se dalo še marsikaj dolo
čiti bolj stvarno. Pravice in dolž
nosti so v marsikaterem statutu 
nesistematično razmetane po ce
lo ni statut.arni materiji in mne
nja smo, da se bo proizvajalec, 
ko bo iskal svoji! zakonite pravi
• • zelo težko znašel - torej če
mu oziroma komu naj bi bila. v 
prid taka nejasnost in nesistema
tičnost. Ni najboljša tudi gola 
kazmistika, važno je t.o, kako de
lavec pride do svojih zakoni ih 
pravic. 

Samoupravljanje je zadovoljivo 
rešeno, vendar mislimo, da tu 
manjkajo predvsem konkretnejše 
določbe o informacijslti pravici, 
ki je ena izmed važnih pravic sa
moupravnosti, sa.j brez informi
ranosti ne moremo zahtevati od 
proizv!fo;ialca, da bo konstruktivno 

_sodelcfva.J. v -delu samoupravnih 
organov. !\lorda bi bilo tudi dobro 
urediti na koncu tega poglavja 
sankcije v primeru kršenja sa
moupravnih pravic. Giede delov
nih razmerij smo mnenja, da naj 
bi delovne organizacije vnesle v 
s· .u. e 'is. ' <;De s.Yaii, .konl>re-

:;..; \ i::d.!.:~ na
P• · ui, e.u · • Slll n Ka. eri se
s a'·lj ci v želji, da bi bil njihov 
s tut čim obsežneri, pozabljajo 
na bisi ·o in celo obesedno pre
J.isujej& določila iz zakona o de
lovnih razmerjih. Nad alje opaža
mo, da se delovne oi-ganizacije 
hote ali nebo e izogibajo stvar-

nejših določil o sodelovanju z ob
činsko skupnostjo. Nikjer tudi ni 
določil o sodelovanju in o m ore
bitni pomoči krajevnim skupno
stim. V nel{aterih statutih je tu
di premalo skrbi za človeka pro
izvajalca; zelo nas čudi, l{o sta
tut našteva neke skupne službe 
od planiranja do isl{anja novih 
tržišč itd., pušča pa ob strani člo
veka - proizvajalca in medsebojne 
adnose v proizvo-dnji. Opozoriti bi 
želE!l tudi na to, kako je urejena 
štipeudijsl{a politilut, isto velja 
tudi za kadriranje. Predvsem pa 
ž~limo daH v ra-zmišljanje komi
sijam za sestavo statutov mne
nje, ki se je izkristaliziralo ob 
priliki posvetovanj o občinskem 
statutu. Nikjer v statutu gospo
darskih organizacij ni mesta, kjer 
bi se delovna organizacija zave
zala, da bo skrbela za lmlturno 
življenje in delovanje deLavcev, 
kakor tudi za rekreacijsko dejav
nost, s posebnim poudarkom na 
tekmovalnih športih. Mnenja smo, 
da bi bilo umestno in koristno 
vnesti taka ali pod~tbna določila 
v statut. 

Lahlw bi navedli še mnogo pri
pcmb in dali še mnogo mnenj, 
vendar smatramo, da j~ to za
enkrat dovolj. Sicer pa je naš na
črt dela tak, da bt>mo obisltali 
gospodarske organizacije in sku
paj s sestavljalci temelji(o pre
cli!'kutirali vsa vprašanja, ki se 
Lič<!jo sestav~ njihovega sta::.uta. 
Zato se t-udi današnji člo ck ni
k jer ne sp šča v podrobnosti in 
tudi nikjer konkretno ne govori 
o statutu določene delovne orga
nizacije. Naš namei! je pomagati 
in svetovati - v kolikor smo 
uspeli, oo to tudi naše zado
voljstvo. 

Joci 

Pregledali smo z pre eJSDJe 
w 1r O\" pred em pa v Babnem polju 

=----------.---.---------------------.. - tu e pomembnejših delol"Dih 
l&:g.:wiiJint'ij'" z območj n "' obči

namen ni da bi jih '" tem 
ško cesto od Babnega polja proti 
Prezidu in dalje proti morju že 
urejajo in bo v nekaj letih popol
noma asfa1tirana. 

~ ocenj vali ali jih pri-
merjnli m boj. ker e :za"\·ed&-
mo. da je misij pri se-
st . na SYO-

di, 
-Jjal v pri eč-

pri manjših delov
OJ"!~UE:lcijah razli- ; in 

spec.LUoozno""'"' ..,_· ki so 

-----=---~~ . ------ --"-- ----- --- -- ---- -

ovnim predm-e om 
reših- ki 

rru;Jiklllje;io od origi
rešitev so-

Da bi se tudi ta panoga v t€1Tl 
kraju vsaj delno izboljšala, so 
p :xEagali trgo\· kemu podje ju 
> kocjan« iz Rakeka, da bi prev
zelo Zadružni dom v Babnem po
lj u in uredilo trgovino in delika
teso. Zato VO! iYci v Babnem J;o
lj!.! pričakujejo da bo podjetje 
··- ·ocjan, ugodilo n jihoYin1 že
ljam. 

S. B. 
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Pripombe k statutu 
Kovinoplastike Lož 

Dosedanje razpr ve o oonut ru 
g'atu a Ko\inO mka - ž ~ 
pokazale. da e ani del 
ganizaci · e 'Zanimajo za 
mem ben ak-t, 

Komi 'ja za pripravo o nul'ka 
•a•u+a je pripravila 100 primer

kov nu ·a. ka ere so razd ili 
članom or"anov upr vljanja in 
organizacijam v podje~ju. Za čla
ne kolek iva pa je k · 'j pri
pra,·ila izvleč - iz osnu ka, ki jih 
je prejel v k član delovne ot'"a
nizacije. januarju in februarju 
so bHe ,. kolek!ivu ,il e razpTa\·e 
in še d edaj je tatutarna k i-
. ja rejela Hsto pri onlb. aj 

omenimo nekaj pripomh. ki o 
bist~ne za delovno organizacijo. 

V atutu naj bi bila konkre<t
reje d očena merila za delitev 
osebnega dohodh-.a. Kot o nova za 
d~litev naj bi bila plačana l'eali-

7.acija Podrob eje naj bi sta+u 
dxočal način prejemanja letnih 
in perspek•h'1lih planov. Pla"le 
raj bi predhodno Qb1'a:\'Ila\ra.l!i 
članj dclon1e organizacije. pO'Sia
me71li sveti delov-nih eno~ in še
le na• CPnttalni romou ·avni 
gani. Določneje naj bi ma+ut pred
videval vključe\•anje delovne or-
11anizacije v mednarodno delitev 
dela. a ta način si zagotovi šir
"e tržišče. k\·ali eto proizvodov v 
p~·otnem primeru pa si za~o

!Jovi tucli potrebna devizna s ed
sn·a za u "'Ženi reprodukcij~ki 
material. Določene pri ojnos'i in 
predvsem strokovno odločaiTlje in 
vods!Yo izvrvevalllja prepušč:a de
lovna orl?:aniz:acija SJtirokovnim 
sijužballTI. lVIisJirrw da ni dGvolj. 
če •rokOIVIlim orga.TJ.om sami prre
puščamo odločitve, ampak so od
govorni in dolžni za vodstvo iz
V'l'Ševanja V osnutku statu"a je 
predvideno da se strokovn:i sek
torji :la.lWo delijo na delovne en()
te. če imajo za to pogoje. Toda 
kakšni s · pogoji? Ponh=' 'l ie 
jasneje d olOCi.i in defini:-ati. Cilj. 
izražen v osnu"ku st.a+u,La, tu-3i 
prejvideva. da bo delovna orga-

nizacija v osnmi za'JOS.:m a.:a 
pred\ em nei.-"-aJificira! o dero ·
no ; . -1 jETna p. ·z"-odnja 
pe J:ek·::hi bo zah eva.a vedno 
•~ ·ontih in ~ec·a!.lzirnnih 
d aYce\·. Za.o je pra'"' a p ·-

ba. da bo de.O\-na on'a!li?a
cija y OST'O\i po ea "0\llih de
la\'cev zapos.lovala tudi nek"Ta!i
ficirano delovno ·o z raznih 
podrocij in kraje'. 

O nu ek statuta je na široko 
zaje-l m&nosti za okon1o izlr 
braz vanje_ Nam ~to brezplačne
ga k '-nega izobraže,·an]a čla
n v d ovne organizacije so di-

ru' ti umestno p!ipomnLi. da 
bo del0\'1la oN!anizacija fi a .čno 
pomagala čla.TJ.om del01.-ne oN!a.:u
zacije Pri stroko·mem izob~aže-
.anju, kajti prro~em primeru 

bi lahko prišlo do izkoriščanja 
delo\'1le organizacije. 

Komisija, ki je pripravljala 
u ek statuta. je J:Ozabila na

lvl7.a'i. na kakšen način aj bi 
del a O"!!a!"li7:tci · reha ·a a na 
42·U!"l1J del <> i t:a in kakš o o;
oraP' so po'-reb e za ta prehod. 

Jas!'eje in konkretno·., Paj J-.' 
..t•rtu+ o b'1"1'1Yna ·aJ a'~e korru
~ije za anda d in sku~ o oo~ 
šnjo. V osnutku a.tuta bi morali 
omeniti rekreacijo poči iški 
dom, sh"Tb za k-ulturno in šport
no razvedrilo članov delovne o~
g.anizacije in podobno. Pri konč
nih določbah bi moral ~.aLu na
kazovati. da se sta.iut lahko lebl.o 
ali lletno po potTebi lahko re-

. ira ali suremeni posamezni 
č1en. C ani delovne o ganizacije 
razoravljajo tudi o struk.turi in 
načinu Eestave organov u pra,·Jja
nja rotaciji. mestu in Y]o"'Ji 'To
ko nega kco!egija in drugo.-

Vse do edanje priro mbe . .t:oleg 
pri mb. ki jih bo "atu •arna ko
misija prejela še tek m eca, 
bo komi ' ja ponovno obravna,·a
la. UOOOtevaJa ter J:'C5rffl0' a a 
k~l=:t-ilj_'\"'tl ir c--0'\rn-- ··-
nja p1ip~:-n' . r_r-;:<:h:m :: a · rt < 

niJvno potr-=.:jo. 
S. B. 

Krajevna skupnost Grahovo 
~-~----~ - --- --- -------------- --- -- - - ------ --------------------------------

O novi organizaciji »Krajevni 
skupnosti«, kii naj postane nov or
gan fPOvewvanja občanov p<J:i'
ročja Grahovega, je odbor Socia
listične zveze na svojih sejah že 
trikrat razpravljal. Vsi čJ.a"li so 
enoglasni, da ne bi bilo napredno 
in v interesu razvoja družb~nih 
vprašanj in nalog, če za področje 
Grahovega ne bi bi.J.o krajevne 
skupnosti. Občane povezujejo v 
soodločanje raznovrstne druž;b~ne 
službe iz področja gospodarstva 
prav tako kot izJredno življenj!.ko 
vprašanje vzgoja mladega rodu v 
osemJ.etki osnovne šole Grahovo. 

Odbor SZDL pa je na zadnji 
seji, dne 15. februarja 1964, ob 
prisotnosti predsednika občinske
ga odbora tov. Jožeta Hrena in 
sekretarja tov. Srečota Lončarja 
prišel do zaključka, da je poleg 
sedanjih 6 vasi, ki tvorijo šolsk;i 
okoiliš, nujno povezati v Krajev
no skupnost Grahovo tudi občalne 
iz Gorenjega jezera. Do tega za
ključka je privedlo d ejstvo, da 
ima osnovna šola Grahovo svoj 

delokrog tudi z vasjo Gorenje je
zero. 

9o!ski okoliš naj bi tvoril tucli 
področje Krajevne skupnosti s se
dežem v Grahovem kO:: oblika po
vezovanja interesov občanov po 
vssh družb~nih dogajanjih, trgo
vine, turizma, gos:instva, zdrav
stva socialnega vars!:va, komu
naJinega gospodars!:va krnetijs. a 
in gozdarstva in ko osnovnega 
vprašanja: šolstva na tem območ
ju. To vprašanje je pereče v to
liko bolj, ker učitelji nimajo na 
razpolag<> ustreznih družinskih in 
samskih stanovanj kar je vzrok 
stalno menjavanje učnih moči in 
s tem sl.abo5t v vzgoji mladega 
rodu, na drugi strani pa tucli ne
angažiranost v udejstvovanju iz
venšolskega dela v okviru obsto
ječih organizacij mladine, Svobo
de, Partizana itd. 

Ob ugotovitvi Krajevnega od
bora SZDL, da obstojajo vSi po
goji obs~oja Krajevne skupnosti 
Grahovo za področje 7 vasi, so o 
tem odločali že zbori volivcev. 

J. s. 

Clani ZB na obfnem zboru 

Žrtve fašizma v Loški dolini imajo 
lepn urejena skupna grobišča 

Pred nedavnim se Je zbralo v kino 
d-..·orani v Starem trgu okoli 300 čla

nov z,·eze borcev na redni letni občni 
zbor s...-oje organizacije, kjer so pre
gledali dosedanje delo in se pogovo
rili o bodočem delu. 

Iz poročila predsednika Krajevne 
organizacije ZB Ivana Petriča je bilo 
razndno, da je bilo delo organizacije 
ZB v preteklem letn kar uspešno. 
Sk-upno so Imeli v preteklem letu 10 

rednih in eno izredno sejo odbora. 
organizacijo ZB je vključenih 521 čla

nov; v letu 19G3 se je na novo vpi
salo 13, odselilo 8 in S članov je v 
preteklem letu umrlo. Komisija za 
priznanje delovne dobe je obravna· 
' 'ala -19 prošenj in jlh je 38 pozitivno 
re5ila, medtem ko je bilo zaradi po
manjkanja doknzov ll prošenj z.a
,·rnjenih. preteklem letu so pregle
dali in popisali tudi otroke padlih 
b e>rt'ev in ugf)tO''ili, da 26 otrok obl
s ~uj. 1 :1:= c ~~cdajc strokovne šole in 
5 ~i:Je ;ole. ' g!hvnem prejemajo vsl 
l':...ipcndije od Obč. skup " čine Cerkni
e:> in od raznih delovnih organizacij . 
Za zidavo hiš so člani ZB prejeli iz 
posebnega sklada obč. sk-upščine 2. 
milijona dinarjev posojila . Na terito
riju Loške doline je skupno 16 spo
minskih objektov, od teh je 8 spome
nikov, 7 spominskih plošč ln ena 
grobniea v B a bnem polju. V p retek
lem letu je organizacija ZB zgradila 
sL.-upna grobišča s spomeniki v Pod
cerkvi in Danah. Na ta način so vse 
žrtve fašizm.a v Loški dolini dobile 
sk-upna grobišča s spomeniki. Pri tem 
so jim pomagali Obč. sk-upščina Cerk
nica, gospodarske organizacije, pre
cej finančnih sredstev pa so člani sa
mi zbrali. 

Pri gradnji nove tovarne Kovino
plastika Lož je 63 članov ZB prosto
voljno pomagalo pri izkopu temeljev. 

Na Dan borca, 4. julija, so orga
nizirali pohod borcev s partizanskim 
srečanjem v Smrekcah, kjer so čla

nom ZB podellii tudi odlikovanja. 

Clani ZB pa so se udeležlli tudi 
proslave zbora odposlancev v Kočev

ju, kurirji pa zbora na Vojskem. Po
leg tega so dostojno pokopali tudi 5 
članov, kl so umrli v preteklem letu. 

Na občnem zboru so predstavnik! 
gospodarskih organizacij poročali tu
dl o delu aktiva ZB. Aktiv ZB v Ko
vinoplastiki Lož Ima največ razume
vanja za člane ZB. V tej organiza
ciji prejemajo člani ZB p oseb en do- . 

datek po sklepu organov upravljanja 
in sicer tisti, kl lmnjo manjše osebne 
dohodke od 30.000 din mesečno. Po
leg tega skrbi gospodarska organi
zacija tudi za olanje otrok in članov 
ZB, za njlhove stanovanjske razme
re in primerna delovna mesta. To go
spodarsko organizacijo naj bl posne
mali tudi ostali ;<IeJovni kolekttvi, 
Zlasti kolektiv na 1\larofu, kjer naj bl 
člani ZB izposlovali, da bl tudi preje
mali poseben d odatek. 

' ekaterl člani ZB še vedno nima
jo urejenlh dvojnlh let Iz ča ov NOB. 
Zato je zadnji čas, da to čimprej 

U\"eljavljo. Mnogi člani ZB bl lahko 
pisali spomine in razne dogodke Iz 
časov 'OB. Ob ra:z.nih praznikih naj 
bl prirejali več mitingov, kar bl 
zlasti pozitivno vplivalo na mladino. 
Muzej ljudske revolucije v Ložu je 
potrebno stalno dopolnjevati ln zbi
rati gradivo iz časov NOB, katerega 
še Imajo člani ZB. V te namene naj 
bl obč. skupščina zagotovila več fl
nančnlh sredstev. 

Stalna skrb organizacije ZB l'o tu
di, da bi gospodarske organizacije šo
lale čimveč otrok članov ZB. Na 
občnem zboru so Imenovali dva čla

na v skupni odbor z organizacijo 
SZDL Stari trg, ki bo v bodoče skrbel 
za organizacijo pogrebov umrllh čla-

nov ZB. 
S. B. 

------------------------,----------· 

Mnogo investitorjev 
šole v Grahovem 

•Qb rpreg1ledu plačhl ~?~raduJe 
osernlletlre Grahovo je krajevni 
odbor SZDL Martinjak ugotoviil, 
da je tplačevalo gradnjo objeMa 
več investitorjev. Največ je prl
spevaila Občinska skupščina Cerk
nica in sicer 14,000.000 clinaxjev, 
nadailje Krajevn,a skupnost Gra
hovo 1,000.000 din in Krajevn,a 
skupnost Marbinjak 1,000.000 ddn. 
Za dokončno poravnavo vseh 
gradbenih stro&kov dOilgujejo še 
900 tisoč dinarjev. Prihodnje le
to si želijo urediti objekt dokonč
no, za ka.r bi potrebovali še štiri 
in pol milijona dinarjev. 

M 
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Kako kmetijski zavarovanci koristijo pravice 
iz socialnega zavarovanja Borci v eerknQ 

Na občnem zboru ZVVI, kri je 
bil decembra lani, so skl!m1li, 
da gredo 'Vsi člani te orgahiM.cije 
na skupni izlet. Cilj tega izleta 'je 
mesto Cerkno. V bližini tega me
sta se nahaja mana parllizansllta 
bolnišnica »Franja«, kri je oot8lla 
okupatorju neznana kot nere
šl.jiva uganka, 

............................................................................................................................................. 
Večkrat se pripeti, da krn«:tlJskl :z:a

varovanci nergajo, zakaj se Je uvedio 
.kmetijsko zdravstveno zavarovanje, 
zakaj so tolikšne dajatve za to za
varovanje in poqobno. ,Zato je prav, 
da kmetijske zavarovance seznanimo, 
kako koristijo ,Pravice, katere jim nu
di zdravstveno zavarovanje ln koliko 
znašajo stroški zdravstvenega za varo
''anja " našl občini. Iz teh podatkov 
bodo kmetijski zavarovanci spoznali, 
kako velika je bUa potreba po zdrav
•tvenem zavarovanju našega kmetij
skega proizvajalca in njegovih dru
žlnsklh članov. 

Naj zapišemo že taltoj v začetku, da 
koncem vsakega leta ugotovimo, ka
ko smo spet pobrali premalo denar
nih prispevkov kmetijskih -proizvajal
cev, ker so stroški zavarovanja večji 
ter je tako nastal primanjkljaj. Ka
kor je znano, se v sklade osnovnega 
in razširjenega zdravstvenega zava
rovanja stekajo prisP.evkl kme*iJsklh 
proizvajalcev, občine pa plačujejo v 
sklad osnovnega zdravstvenega zava
l'Ovanja le 70 % stroškov za zdravstve
no ' varstvo p'o 8. členu zzzKP, to je 
za stroške zdravljenja, ltatere plača 

sklad osnovnega ' zdravstvenega za;a
rovanja v celoti (100 %) . V primeru 
primanjkljaja se v bodočem letu po
veča prispevek kmetijskih proizva
jalcev z~ toliko, da se pokfije pri
manjkljaJ .mi skiadih. 

Od 1. 7. 1961 dalje je uvedeno tudi 
razširjeno zdravstveno zavarovanje 
tako, da Ima tudi kmetijski zavaro
vanec pravico do brezplačnega· zdrav
ljenja v .ambulantah, poliklinikah, 
bolnišnicah ter do brezplačnih nujnih 
prevozov v bolnišnico. Od 1. 7. 1963 
dalje pa za vsako zdravilo prispeva 
100 din, za zoboprotetična dela ,.Pa 50% 
stroškov. Ta odip,k Je sprejel pLO 
Ljubljana na pQdiagi ugotovitev, da 
so nekateri kmetijsld zavarovanci 
nesmotrno izkoriščali pravice \z .zdrav. 
zavarovanja, vse to na breme · vseh 
kmetijSkih proizvajalcev. 

v zdravstvenih ambulantah in p6-
llklinlltah so bili v letu 1963 kmetij
siti zavarovanci 10.839-ltrat pre!)'!edani, 
nudili so jim 6.826 storitev, zdravni
ških obiskov na domu je bilo 1.249. 
Vseb stro1kov ambulantno-polil<linlč

nega zdra vljenja, Iti gredo iz sklada 
osnov nega zdravstvenega zavarovanja. 
j e za 7,978.223 din, iz sklada razš irje
nega zdrav. zavarovanja (to ")<.ar so 
pred 1. 7. ,1961 morall pla,lj~ti ami 
ltm et . zavarovanci) pa gredo stroški 
ambulantno-poliltl. zdravljenja za 
2,727.399• dlu, skupno t~re( za 10,705 G22 
din. Na vsakega kmet.J zav~roV~tica 
odp ade v le ti 1963 za ' amhitlaxilb.'o 
zdrayljenje 2.572 dln. v bolniŠ~icah .,., 
se je zdravilo 4!9 kf>etljskih zavaro
vancev ln sicer vsega 10.545 dni, . iz 
·~lada osnov. zd~a.J. ' za v. gre .~8·~.37 ~44 , 
dm, Iz sklada razš!r. zdrav. zav. pa 
4,028.921 din. Skupaj znašajo stroški 
zdravljenja v bolnlšrilci 32,366.165 din, 
na enega kmet. zavarovanca odpade 
v 1 et ti 1963 povprečno 7. 775 dln. 

Nujnih prevozov v bolnišnico je 
bilo 81, v breme sklada osn. zdrav. 
zav. Je bilo stroškov 630.~08 din, v bre
me sklada 1·azš. zdra v. za,v. pa 57:g3~ 
din, skupaj stroškov za prevoze ~88.139 
dinarjev. -

Za zdravila je bilo izdanih Iz skla
d a osnov. zdrav. zav. 3 469.282 din, 
iz sklada razš. zdra~. zav. 3,oši.2o9'.itn, 

~, ~ - .._ 
skupaj je '~!Ilo • str<jškov za .zdr~vJJa 
6,520.491 din. Na enega kJllet. zavaro
vanca odpade stroškov za zdravila 
povprečno 1.566 din. 

StroškJ zobozdravljenja in prote
tlčnlh del Iz sklada razširjenega 
adiav. zavarovanja zna§aJc'i 41971.Ut 

din. Povprečno o_dpade na en~ga za
varovanc;a 1.~22 dlp, Stroški za 146 očal 
ln 6 stekel _znašajo 316.797 dln. 

V breme sklada osnovnega zdrav. 
zavarovanja je bUo stroškov 40,415.657 
din, v breme razširjenega zdrav. zav. 
pa 14,853.471 din, skupaj je torej bilo 
v letu 1963 vseh stroškov zdravljenja 
za 65,269.128 din. Na enega kmetijske
ga za'l(.arovanca odpade v letu 1963 
povprečno 15.678 din vseh stroškov. 

Iz gornjih podatkov je- razvidno, 
da se kmetijski zavarovanci v polni 
meri poslužujejo pravic, Id jim Jih 
audi Zakon o zdrav. zavarovanju 
kmetijskih proizvajalcev. 

Zelimo samo še to, da bl tudi oni 
pravočasno poravnali svoje obveznosti 

mwram skladom zdrav. zavarovanja, 
to Je, da bl prispevke redno nakazo
vali, ker bl 5 tem omogočili nemo
teno finančno poslovanje obeh skla
dov, V preteklih letih smo namreč 

Imeli vellke težave pri poravnavanju 
računov zdravstvenim ustanovam, ki 
so nastale zaradi nerednega plačeva

nja prispevkov kmetijskih proizvajal
cev. 

Vsako spremembo v zdravstvenem 
zavarovanju so kmetijski proizvajalci 
dolžni prljavltl pri podružnici soc. 
zavarovanja v Cerknici v roku 8 dni, 
tega roka pa se v večini primerov 
doslej niso držali. 

Vllma Truden 

Ker organ.izacija sama nima do
volj finančnih sredstev, se je Ile
ta obrnilla za pomoč vsem podje
tjem v naši občim. Prošnji so prvi 
ugodili na trgovskem podjetju 
»Skocjan« Rakek z vsoto 20.000 
dinarjev. Upajo, da bodo tudi v 
oSit.alih podjetjdh in .tovarnah na
šli razumevanje in ugodili tej or
ganizaciji. 

RuM 

POGOVOR S KMETOVALCI 
Sonce Je že močno načelo snežno 

odeJo. Na pobočjih so se začela ka
zati kopna rebra. Vendar je zemlja 
še zmrzla ln trda. Zlvljenje v njej 
je zamrlo; počiva v zi!Dske_m spanju 
ln sl nabira ng_vih moči. 

Po ni\PO'čllem delu .najde lmletova
Iec nekaj več ča$a za razgovor, poseb: 
no zv_ečer; ~r.a.v ,prUe~e se v prijetni 
druž\)1 ,pqgo_vQ)'iti , o vsem, kar člove
ka ~ežl, o -vsakdanjem ·4eltt in dogod
ki~, o_ davkih, kmetovanju v pretek
lem letu,· zlasti pa o težavah. Teh Je 
največ. Zato ni čudno, da steče o tem 
beseda najraje. 

.Razgovor s kmetovalcema ln na
prednlma ,žlvinox:eJcema iz Loške doli
ne Lojzem ,Komldar Iz : Nadi!l~ka ln To
netom Mlakarjem Iz VIševka se je 
sukal o)!:oll teJ!., danes prav gotovo 
silno pomembnih ln obenem perečih 

vp~;.ašanj. 

»Pr~jšnja ~eta smo v tem ,času na
ba v ljali ,gnojUa, delali "'!~rte za spo
mlad ln leto, popravljali orodje, skr-

bell za dobro vprego. Danes smo 
brez volje, zemlja nam začenja počasi 
P,x:esedatl. Vsakdo, Id Je v mlajših 
letih in spo·soben, se razgleduje po 
drqgi zaposlitvi. Možnost zaslužka v 
Industriji in nestanoviten položaj kme
ta· preprečuje vsak interes vlaganja v 
kmetijstvo in njegovo širjenje. VIso
ke obdavčitve niso v skladu s "Pro
lzv:odnjo in prodajno močjo kmeta. 
Obstajati bl morala možnost večjega 
odkupa. Težko se krljejo vsakodnev
ni stroš,kl, težko je zadovoljiti dru
žlnl, otrokom nuditl kaj več! Za sha
JanJe ln preživljanje bl bilo potrebno 
prodati vsaj troje glav živine na leto. 
Px:evellka Je razllkn med cenaml in
dustrijskih izdelkov -tn kmetijskih pri
delkov. Cena teletom bl morala biti 
400 dln za kg, plemenslte živine po 
500 din, mleko vsaJ 70 din za liter. 
Za telico, staro dve leti, dobimo 
okoli 130.000 din, medtem ko zasluži 
delavec toliko v nekaj mesecih. Nl 
čudno da zaradi tega stalež živine 

stalno pada. Vsak morebitni poseg po 
specializaciji zaradi tržišča propade. 
Recimo, cene plemenske in pitane ži
vine so se izenačile. Nikomur se ne 
splača več rediti plemensko žival. Ce
mu riziko, čemu povečani stroški, Id 
so povezani s tako rejo? Enako Je s 
krompirjem. Lani smo ga posadlll 
precejšnje · površine zato, da nam da
nes še Ježi doma .... 

Na vprašanje, v čem vidita izhod 
lz takšnega položaja, sta odgovorila: 

.. seveda so izhodi, samo marsikaj 
bl se moralo spremeniti. Nekaj tak
§nlh vzrokov sva že naštela. Poleg 
tega bl moral imeti kmet možnost 
začasne zaposlitve izven sezone, v .. su• 
hlh mesecih ... , v gozdu all s prevozi. 
Kmetje sicer radi delajo, garajo, ven· 
dar želijo tudi dostojno plačilo za 
trud. Ce bl imeli več zemlje, bl mo
rala bltl združena, v bllžlnl in kva
lltetnejša~ da bl jo bilo možno obde· o 

lati in pravilno izkoristiti s svojo de-
(Na.daljevanje na 6. strani) 

KiiiefOva.Icl_ Iz ·Loške doline so da!eC! naokrog mani koi dobri rejci plemenske živine 
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IV. ·zasedanje skupščine Komunalne 
skupnosti soc. zavarovanja v Cerknici 

Dne 23. dec. 1963 je bilo v Cerknici zasedanje skupščine 
Komunalne skupnosti soc. zavarovanja za občine Cerknica, 
Looatec in Vrhnika. Dnevni red je bil zelo pester, razprava 
pa se je odvijala predvsem: 

o realizaciji sklepov III. zasedanja, ki je bilo na Vrhnik-i; 
o analizi :finančneoa stanja sklada zdravstvenega zavarovanja 
v obdobju januar-september 1963· o sklepanju pogodb z 
zdravstvenimi zavodi; o problemih na področju rehabilita
cije in zaposlovanja invalidov; o statutih delovnih organizacij 
v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem in še o raznih druoih 
problemih iz zdravstva in zdra·vstvenega zavarovanja. Skup
ščina je razpravljala tudi o pomoči -olskim kuhinjam in odo
brila 400.000 din, ki se razdelijo na občino Cerk-nica 150.000 
din, Looatec 100.000 din in Vrhniko 150.000 din. Ta sredstva 
bodo krili iz preventivneoa sklada za leto 1963. Sprejeli so 
tudi sklep, da se v letu 1964 prispeva po 100 din na vsakeoa 
zavarovančevega podhranjenega otroka preko Sveta za šol
stvo. Ta znesek je namenjen izključno za zvišanje kalorične 
vrednosti tem otrokom. 

Da bi omouočili zavarovancem preventivno okret>anje, 
je skupščina priporočila gospodarskim organizacijam, da 
odobrijo zavarovancem, ki gredo na okrevanje - polovico iz
rednega plačanega dopusta, polovico pa naj koristijo redni 
letni dopust. 

Socialna delavka pri KZSZ Ljubljana je predlagala, da 
bi pri podjetju »BREST« Cerknica zaposlili socialnega de-
lavca ki bi reševal tu.di socialne probleme delavcev. Glede " 
zapo;Zovanja invalidov je pohvalila Kovinoplastika iz Loža, 
ki je dosedaj zaposlila že preko 40 invalidov. 

Leon Razdrih 

ek aj o turizmu 
V zadnji številki. GLASA IQTRANJSKE srno obljubili, 

da bomo poročali o usodi Cerkniškega jezera: 
Dela so se, žal, nekoliko zavlekla. Razčistiti je treba še 

nekaj vp['ašanj, preden bomo dobili jasen odgovor o začetku 
del na jezeru. 

Danes bomo omenili le en detaj~, ki je zelo 1'-aže.n za raz
voj našega turizma. Gre n.a:mreč za izdelavo načrtov za ure
·"·" po6arneznih naših zanimivosti. 

Zavod za urbanizem Ljubljana dela na regionalnem 
planu za ožje ljubljansko turistično zaledje in so v tem planu 
tudi naši kraji . 

Turistična zveza se je povezala s strokovnjaki tega Za
voda in se dogovorila, da bodo nekaj časa delali na samem 
našem terenu, kar bi pozneje koristili za izdelavo podrob
nejših načrtov o ureditvi naših posameznih zanimivosti. 

Ko nam bo znana usoda jezera, bodo isti strokovnjaki 
izdelali. urbanistični plan za ureditev tega turističnega 
objeklta. Miami 

PRIREDITVE NA PROSTEM POGRESAJ.UO 

Vsakodnevno beremo v raznih časopisih, da je v te."ll 
a1i onem kraju taka ali drugačna prireditev, največ pa o tra
dicionalnih prireditvah. Na našem terenu pa tega sploh ni! 
Zato se ·je TuristiČ!Ila zveza obrnila na kulturno-prosvetna 
društva da bi v svoj plan in program dela upoštevali tudi 
take prireditve. Na primer pohod Martina Krpana (ta je bil 
z Blok) in podobno. Take prireditve ne terjajo preveč izdat
kov in se jih da dobro lromercialiL'li:rati. Ko bi dobili tradi
cionalno obeležje bi bile lahko turistična atrakcija 

Na to je treba misliti! Miami 

UREJALI BODO MESTNA ZEMLJIS(JA 
Občinska skupščina Cer~ca je ~.ajugodnejšim ~P~: Na~ n~

na svoji zadnji seji spreJela od- cm se bodo graditelJI. rrognili \>"l

lok o uvedbi mestnih zemljišč na sokih stro5kov gradnJe komunal
Raketku in v Cer.k!Ilici. Uredili bo- nih naprav, ker bo ta komple o 
do parcele v ožjem zazidalnem iZdelana na celotnem zazidaln~ 
okolišu tam, kjer predvideva ur- ze~jišču. Kupci bod<? poravnali 
banistični načrt gradnjo objek- stroske v n~pu_.Zčl.Zldalne par
tov. Komunalni sklad, kateremu cele. Vsi graditelp b<M!o v _leto
je tpOVerjena ta naloga, bo na za- šnjem letu ~orali place~·~ . o
zidaJno zemljišče investiral osnov- munalni PrlSI?evek .v .. VlSlD.l do 
ne komunalne naprave, to je vo- 10 % od vsake mvestiCIJe: Ta od
dovod elektriko kanalizacijo in lok je bil že davno spreJet, ven
dovo~e ceste. Urejena zemJ.j:išča dar se po njem niso ravnali. 
bo preko javnega natečaja prodal M. 

Zdrav eno predavanje v Starem trgu 
pre~eklem mesecu e Uerav

ska univerza Ce:-kn.ica organizi
rala v Starem - ., zdra ·s:veno 
predavanje za žene in de e a. 
Predaval je dr. Zorislav Sčuka, 
upra\i.telj porodnišnice in bolru
šnice za ženske bo.ezni Y Postoj. · 
o raku pri žen ' ·. Predavanje so 
spremljali filmi in projeKcije. 
S:arotrška kino d ·orana ·e b . a 
nab.:to polna, saj se ·e predava-

nja udeležilo p eko 150 žena in 
de e. 

Po preda\•anj je bila razpra
\'a, ki pa ni bila po ebno živah
na kl'ub temu, da so bile zene 
zelo zadovoljne predavanjem 
Dr. Sčuka je ženam in dekletom 
priporočil, v kolikor katero kaj 
zanima, na· se pismeno oorne 
nanj. Do sedaJ je dr. Sčuka že 
odgo •ori.l na nekaj pisem. 

Gospodinjski in krojnl letal 
Delavska nh·erza Cerlm.ica pri

prav ja go:>!><Xlin 'ski ečaj Gra
hm·em in k.rojni tečaj na Rake
ru. Tečaja bos a začela z delo.:n 
takoj, ko bo p 'javljenih do ·oJj 
kandida-. 

Gospodin 'ski eča· bo -a 
p ed\ ·doma nekaj čez mesec <bi, 
-~o ·ru -ečaj pa 18 de ovnih ani. 

Tečaja se bosta pričela že v f e
bruarju ·n končala v marcu. 

·amen ečaje\· je, da ni :'ene 
in dekleta izpopo ni le ~\o.> Je zna
nje za delo, ki ga \'sak rtan 'O PI <\Y

lja·o. "ekaj tečaje\· je bilo· ~;re

teklem le u že prirejen:..."! • ta 
namen. Ce bo udi \. bcdoče še 
zanimanja, bomo take ečaje Se 
nadalje rganizirali. 

Seminar za gostinske delavce o strežbi 
v zadnjem easu pri nas ze10 

\'elik.o razpravljamo o razvoju in 
naoredku turizma v naših· kra··h. 
Pii v za razvo · te gospodam e pa
noge imamo v naših krajih res 
zelo ugodne naravne pogoje. 

Ce pa govorimo o turizmu, ni
kakor ne smemo zanemari · vzgo
je kadrov iz gostinstva, od ka e
rih je mnogo od ;isno, kako se bo 
twizem pi nas u ·eljaviL Goto
vo je, da prav od strežnega oseb
ja za'.i ·si, kako se gost - zlas · 
pa gos turist - počuti v rekem 
gOGtinskem lokalu. Ce je že prvič 

razočaran, je kaj verjetno, da tja 
ne bo ·el več kaj rad. 

Da b •saj delno usposob i go
s · kader, smo v sode ovanju 
5 ŠO!SKilll centrom za gostinska 
;x>djetja o Cerknici organizirali 
'lekajdnevni seminar za strei.no 
:>sebje, ki je največ priučeno. 

· center nam je priskrbel 
trokovnjaka, •· bo posredoval 
uša eljem pou-ebno znan ·e. Se-

minar bo ho e u v Rakovem 
oc ·an , k ·er bodo ečajniki tu

di stano -ali es čas trajanja po
uka. Pouk bo celodne P.n. 

Skrb za izobraževanje 
Gostinsko podjetje bo v Cerk

nici organiziralo skupno z Delav
sko univerzo ]ezikovne ečaje, na 
ka:erih se bodo slušatelji, po eg 
osnovnega znanja slovnice, nauči
li predvsem izraze, ki se uporab
jaJo v vsakdan · em poslovanju 

gostinstva. S smotrno izbranim 
programom tečajev bomo brez. 
dvoma dosegli, da se bodo ino
zemski gostje počutili v naših o
kalih bo j domače, saj bo strežno 
osebje s pomoč·o pridobljenega 
znanja .laŽe godilo željam ino
zemskih gos;.ov v i.nforma ·vnih 
vprašan·; . Tako bomo dosegli. 
da se bodo dalj časa zadrževali v 
nasih ajih in bodo tudi več tro
šili. 

Po eg jeziko\•nih tečajev se bo 
strežno osebje gostinskega podJe
tja v Cerknici udeležilo tudi 3-
dnevnega strokovnega seminarJa 
v hotelu .. Rakov Skocjan«. Semi
nar organizira Občinska turistič
na zveza skupno z Delavsko uni
verzo. Predavali bodo strokovnja
ki iz So ega centra za blagovni 
promet in gostinstvo v Ljubljani. 
Tema seminarja bo ta, da pra
vilno nudimo usluge gostu od 
spre ·ema do njegovega odhoda. 
Seminarja se bodo udeležili tudi 
uslužbenci drugih sorodnih pod
je · j v cerkniški občini. 

E . .t.. 

iz iti dopisnikov. v ovinoplastlkl 
Pred kratkim so dopisniki L in 

U. letnika Dopisne ehnične sred
nje šo e - strojni oddelek pola
gali prve izpite pred izpitno ko
misijo v pod· etju. Dopisniki I. 
letnika so po).aga!i družben<H!ko
noms..;:e vede, dopisniki II. letni
ka pa družbeno-ekonomske vede 
in ehno ogijo materiala. Sp ošna 
ocena ·zpitov je bila zadovoljiva 
in bi jo ocenili z dobro oceno. 
Od skupno 26 dopisnikov obeh 
letnikih ni izp;tov položilo 6 do
pisnikov in sicer 4 iz DEV in 2 iz 
tehnologi · e ma1eriala.. 

aj omenimo nekaj slabosti, ki 
so se pojavile med izpiti. Iz raz
govora s člani izpitne komisije je 

b' o ran 'dno, da e dopisnika pr .. 
malo individualno učijo in se v 
glavnem zanašajo na seminarje. 
Razumljivo, da je tak način štu
dija težaven, vendar bi morali 
dopisniki več sami študirali. na 
seminarjih pa naj bi v glavnem 
spraševali in predavateljem :aa
stavljali vprašanja iz težko do
jemljive snovi. Opazili smo tudi, 
da ima večina dopisnikov slab 
besedni zaklad in slabo izražanje. 
Vsekakor bi bilo potrebno čitati 
več razrtih knjig ali pa vsaj dnev
no časopisje. 

Prihodnji izpiti so predviden 
za mesec marec. 

S. B. 
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GLAS NOTRANJSKE 

Koj je pokazalo razpravo o stot tu re st 
Prva javna disku ija o s tatutu de

lovne organizacije »BREST« je kon
čana. Razprava se je vršila v dveh de
lih po vseh ekonomskih enotah. Pri 
tem je bila dana možno t v akemu 
članu kolektiva da se je seznanil z 
vsebino osnutka statuta. 

načeli. Obseg proizvodnje ln tudi h"Va
liteta se morata dvigati, skladno s 
tem pa tudi osebni dohodki. Poseb
nost v vsebini osnutka statuta je do
ločilo, kl govori o prehodu na skraj
šan delovni čas. Okrog tega je bUo 
v diskusiji tudi največ govora. De
lavci so spoznali, da ni mogoče skraj-

d o tej vsebini je dokaz, da e nve
ljavi delavsko samoupravljanje, ki e 
bolj odpira možno ti samo w jnega 

šOspodarjenja in m·elja vljanja nepo-
rednih demokratičnih pravic in d olž

nosti proizvajalcev. S tem zvezi s o 
sprožili tudi vprašanje delin ·e čtsdh 

in osebnih dohodkov. Osnqtek statuta 
sicer govori o teh načelih. vendar j e 
potrebno to bolj precizirati na ta na
čin, da bo vsakemu delavcu j asno, 
kako se mu formira oseb ni dohodek 

~e po ebno pa, da bo vnaprej vedel, 
kakšen bo ta dohodek. To ga bo a
intereslralo, da bo vel! proizvajal ln 
ga hkrati prisililo, da bo tudi sam 
raziskoval nove p rijeme in dajaJ pred
lo;-e za izboiJ"<•n ·e. S t em bo odprta 
~ ena "iroka možno t, da bo posa
m eznik kot tudi kolektiv v celot i pri
spe,·aJ k nadaljnjemt• .-azvoju - BRE· 
3TA-<. 

Fn. 

Splošne u aotovitve Iz disku ije in 
razprav kažejo, da so se proizvajalci 
seznanili z osnutkom statuta. Dej
stvo je, da so dosedanja pravila pod
jetja vsebovala osnovne značilnosti 

gospoda rjenja, delo samoupravnih or
ganov t er dolžnosti in pristojnosti la
nov kolektiva; prav te stvari pa so 
dmale osnovo za diskusijo. 

Sedanji in perspektivnl razvoj 
kombinata .. BREST« lahko bazira na 
smernicah, ki jih osnu tek st~tuta v 
načelu vsebuje. Planiranje ln progra
miranje morata biti v skladu s temi 

ati delovnega časa, če se ne dvigne 
produktivnost, Izboljšajo delovni po
goji, organizira slnhronizacija delov
nih mest ln proizvodnje, izboljša di
sciplina ln podobno. Vse to je že se
da j sprožilo široko akcijo Iskanja no
vih prijemov in tskanja oblik ln mož
nosti za večjo ln kva lltelnejšo proiz
vodnjo. Ka o bomo letova · 

.... 

Decentralizacija upravljanja ln vo
denja proizvodnje odpira še več Ini
ciative neposrednim proizvajalcem po 
poslovnih enotah. Poglavje, ki govo-

Izboljšave in racionalizacije 
predloge nagrajevati oli net 

SindnL~alni odbo : pos!O "Jlih 
eno kombinata ,.BREST~ se -jub 
dobremu delu zime. ki · e še pred 
nami, že resno uh·varja jo s p :
pravami in organizacijo rekrea
cijskega centra za člane kolek
tiva 

Sindikalni odbor podje~ja je 
petek, dne l. 2. 196-1 sklical v 12 
namen ~·e p redsednikO\· sin
dikalnih odborov poslovnih eno:. 

a tem posvetO\"allju so e dogo
vorili, da se ". le 19M organi
zira primeren kraj za letovanje s 
celotnim vzdrževanjem ali oskr
bo. Seveda morajo predhodno s 
posebnim ,.vprašalnikom.. dobi · 
mnenje vseh članov ko.ek:iva ta-

ko. da bo tako orgaruzuai je re
k.""eacijSKega centra ime.:o P<J?O.n 
J.SPCh. ' emo. da imamo ta.~e ca
"Ie ko e · ·a. · niso svo · ~e~ 
dopus: na\-ajeni prež:! ·e·· na mor
u ali kje d.rugje. a!i pa ga ne 
nara jo, ke morajo o rav · a · 
llllečKa der.a. 

SKI"adia. naši ·ndika · se za
--zemajo za o:-ganizaC!JO akega 
""e..lcreac!js ega ce tra. s ka•eri 
'>Odo res nudi · članom ho eK ·va 
1dobje. domačnos in košček p ·
je "h doži ·e "j v času. ko č!o
ve.:r nab· ano ib moč: za nadal·
nje uspešno de o. 

J. K. 

Vsaka izboljšava procesa pro
izvodn je je odraz prizadevanja. 
kako poenostavim izdelavo, poe~ 
r:ci bi stroške kako v čim krajšem 
času izdelati čim več izd elkov. 
Kdo naj precll.aga in daje te i z
ba1jšave? Vsakdo, glasi pravilen 
odgovor. Kako vsakdo? Da, mno
gi mislijo, d a je to domena le 
ra zvojnih služb, direk!torja PE 
kanstruktorja , teh nologov in in
struktorjev. Res, ti so že po na
ravi dela dolžni dela ti po teh 
vprašanjih. Toda, kaj, če jaz kot 
delavec na delovnem m es'!u kjer
koli v proizvodnji ali izven nje, 
vidim da . bi se dalo to in to iz
boljša ti? Izračunam : toliko časa 
manj za 1 komad - za 1.000 ko
madov - za 10.000 komad<YV (če 
se v enem letu tega še več dela, 
pa toliko) ali pa toliko materiala 
manj. Majhna izboljšava - mno-

gokrat veliko zn1zanje stroškov. 
Predlog izboljšave je tu. Eden 
S't-o, dve s to in še več. Da samo 
začeti je z iskanjem t eh ~zbolj 
šav, odpreti oči, mobilizirati zna
nje, izkušnjo in jo nuditi, da bo 
proizvodnja stekla hi tre je, cene je . 
Tako z izboljšavami, tako z ra
cionalizacijo. Kje iskati t e izbolj
šave? Povsod, na delovnem m e
stu, v enoti, v tej ali oni delovni 
operaciji. 

·--------------------------------.... -· 

ri-

Odgovor na vprašan je iz n aslo
va je tu. Da, p r edloge izboljšav 
in racionalizacij naj se začne na
grajevati. P redlog naj bo s timu
liran !?)lede na njegovo uporab
nost in efekt, ki bo z n jim dose
žen. Cas je , da dobimo pra,.vilnik. 
ki bo p redpisal kdaj in kolikšna 
bo stimulacija izboljšav in racio
nalizacij. 

tt 

Detajl iz Tovarne iVcJ.'nib plošč, kjer Jože na brusilniku izvaja eno 
od zaključnih delovnih operacij pri varnostnem proizvodnem po

stopku ivernih plošč 

v 

Se bi 
r led h.--ulturniki naše občine in 

ostalimi občani. ki so seznanjen: 
s problematiko edine godbe na 
pihala v naši občini, se raz.-ijajo 
žolčne debate. Pra\ posebno pa 
,. letošnjem letu, ko godba praz
nuje 40-letnico svojega obstoja. 
Zakaj? Upravni odbo godbe je 
namreč pred d' emo: ali godbe!ti
ke razpustiti prav v letu prazno
vanja 40-:etn·ce. a!i pa ji poma
gati, da bo zaži\·ela vsaj v tru · 
meri, ko je žiYela v časih nje
nega uspešnega delo an·a. _Ta·
\'ečji prob em, ka•e ega godbeni
ki sami ne morejo in ga sam· tu
d. ne bodo rešili, je kader. Ce 
oog.edamo v sedanji ses.a • god
be. -· šteje 21 c ano··- bomo 
deli. da je najmlajši č.an s-.;ar 17 
le in najstare•š· 72 e er da je 
povprečna s".aros· 41 e . Iz na
Slednjega ahko s.:r:epamo. da · e 
za ta pihalni ansambel po svoji 
4D-Jem.i tradiciji eobhodno po
trebno. da se občinskl foru.mi, ki. 
dem·e·o na področju ku!ture. es
no za'l7.alllejo, da ta že prej ome
njeni »Stari« ansambel poži: ·• 
dokler je še možno, z zdra\im 
'podm!ad.kom. Da pa godba olr 
s.a·a še danes, je z.go j zasluga 

N arocajte se na nas list! 
KER B I RADI PRIDOBILI CIMVEC NOVIH NAROCNIKO KER SE OG! BRA.I.CI 

ZANIMA.JO, KJE BI LAHKO N AROCILI »GLAS OTRA.:'JSKE-<. SPOROCA...'\10. DA POSL.rr
TE NAROCILA NA NASLOV: O BCINSKI ODBOR SZDL, ...-GLAS - OTRANJSKE-<. CERK:'~CA. 

CELOLETNA NAROCNINA JE 240 DIN. POLOZNICE ZA PLACILo POLLETNE ALI CE
LOLETNE NAROCNI NE BOSTE POTEM DOBILI PO POSTI. 

IMENA VSEH NOVIH N AROCNIKOV BOMO POSLEJ OBJAVLJALI POSEBNI R ffiRIKL 

s 
posameznid:a izmed 21 članov te
ga druš. a Inštrume. · (že rab
jeni ki so bi · naba ·.je · s sred

- i :n na pobudo godben! ·o · že 
.eta UH7. so že s:ari. ki 
pa so se ·eč-- meri še 
ohranili do danes, seveda ne 
morejo po S\'O .. ogičn" ·ztrošen~ 
5ti ·eč 'uži · s ·o·emu amenu. 
Iz ega je :raz\ "d o. da godba nuj
no potrebuje no ·e :nš~ e in 
Ul "forme, lC so p:-a • ta:.~o doži-
·ele visoko starost. Za naba ·o 
•se<>."a ega pa so se\·eda potrebna 

:lenama sredstva. ka•ern ,..a bomo 
morali ne:.:je dob· i. saj menda e 
bomo do ·o · · da bomo edi!!o 
godbo - Komuni razp· . saj 
·emo. kako radl jo posmša.r110 na 
raznih pros a ·ab, konce · 

LOK 

········~············ 
>+GLAS OTR 

IZHAJA ffiSEC~ O - IZDAJA 
GA OBCINSKI ODBOR SZDL 
CER:IG CA - UREJUJE lJRED.... 
NlSKI ODBOR - GLA _n 
ODGO Om·n: URED~: D~WE 

IAZI - CLANI UREDNIST' 
~ C TAVZELJ, S VKO 
BRGLEZ. SLAVKO 'IOR:: C ~
MILA]' SI'RLE - TEm\ C.il 
URED ITK: JA.:' iKO • ~o AK -
KOREKTOR: JA.XEZ LA • -
CIC - TISK: CZP ... KOCE\i SKI 
TISK« K OCEvJE - LETXA -~A
ROCN!NA 240 D - ROK OF - • 
SOV RISB NE VRA.C O 
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Brest bo dobil novo žago 
Kot je bilo objavlj no že v prejšnjih številkah tega lista, bo 

dobil Lesnoindustrijski kombinat »-BREST« dodatni industrijski 
objekt - ža.galnico, ki bo opremljena z vsemi modernimi napra
vnmi in stroji za primarno predelavo lesa.. Objekt je že zgrajen v 

Moderen žagarski obrat pri Tovarni pohištva v Cerknici 

m jhni oddalj no ti od tovarne pohištva. Seveda je še mnogo manj
sih gradbenih in tesar kih del, katera zaradi hude zime, pomanj
kanja trokovne delovne sile in drugih ol{oliščin - še niso dokon-

nn. Kakš n je trenutno notranji izgled nove industrijske žage, bi 
pojnsnili z ugot-ovitvijo da je ta že opremljena z vsemi potrebnimi 
tem lji m polnojarmenik, da 5() izvršene najvažnejše industrijske 
ln tala ij , ki bodo omo očile montažo glavnih in stranskih strojev 
ln naprny za proizvodnjo žaganega lesa. Tudi montaža glavnega 
, tro ·a - polnojarmenika - bo predvidoma izvršena v mesecu 
m rcu. Tnko torej ima Lesnoindustrij ki kombinat >>BREST« vse 
p J:SPI'ktiv in možno ti da bo v kratkem času lahko organiziran 
primnmi r zrez lesa na novi industrijsJti žagi, ki bo zalagala vse 
PE k mbinnt z žnganim lesom v ustreznih količinah in kvalitetah. 

I . F. 

·-·-------~ .. -----.. ---------------.. ---------------
Kegljaški klub Brest Cerknica 

BOTO. D E 8. FEBRUARJA 1964 OB 17. URl. JE BILA 
T' ORl'T~ TI;RISTEZ ffiGA KEGLJISCA V CERKNICI. KI 
FilEJ JE 

KEGLJ SKI KLUB »-BREST« CERKNICA«. r-r----

1 BOLNIKOV-
o p kini tv:i izolačevanja nado
m stila za ebne dohodke. Iz
dll1:i na mu jo zato. k r je po

ma. 

'lni. namesto da bi le-
a po telji . Za a lih 5 

bilo zdravnikn s oročeno. 
b času obiska ni bilo do-

Prodaja 
Proizvodnja v našem kombinatu iz 

leta v leto narašča. Razumljivo je, 
da je zato potrebno imeti dobro or
ganizirano službo, ki bo skrbela za to, 
da bo proizvodnja, imela dovolj pri
mernih naročil. 

Mnogokrat je težko predvideti, kaj 
je ustrezno nuditi trgu, da bo le-ta 
absorbiral večje količine blaga, ker je 
za organizirano proizvodnjo ravno to 
izredno važno. 

za leto 1964 smo uspeli zaključiti 
pogodbo za dobavo izdellwv v izvoz 
in za domače tržišče tako, da so iz
delki naših tovarn docela razprodani. 

Tako bomo cca 70 % izdelkov dali 
v izvoz, predvsem v ZDA, Anglijo, 
Francijo, SSSR in Nemčijo ter manj
še pošiljlte tudi v ostale evropske 
države in dežele Bližnjega vzhoda. 
Ostalih 30 % pa je namenjeno doma
čemu tržišču, ki vse bolj ceni naše 
izdelke kot visokokvalitetne. 

Torej letos ne bo težko prodati bla
go, ker smo pravočasno poskrbeli za 
kontakte s kupci in sklenili dogovore 

izdelkov 
ln pogodbe, temveč je težkoča v tem, 
da ne moremo sprejeti vseh naročil, 
ker je, lmt že rečeno, zmogljiva pro
izvodnja razprodana. 

Ob tej priložnosti bi hotel opozoriti 
na zelo resen problem, Iti se iz dneva 
v dan zaostruje:· cene. 

Zaradi podražitve osnovnih surovin, 
tj. žaganega lesa, plošč in furn lrjev, 
l{akor tudi nekaterih reprodukcijskih 
materialov, so obstoječe cene destt
mulativne ln nalmzujejo nujno potre
bo po zvišanju. To je vsekakor za
deva, katero moramo rešiti zelo hitro. 

Na koncu bi še pripomnil, da je 
bilo v letu 1963 prodano pohištva in 
drobnih izdellmv v skupni vrednosti 
2.100,000.000 din. Za leto 1964 pa je 
predvidena prodaja pohištva brez 
drobnilt izdelkov (TLI Rai{el{ odpa
de) v skupni vrednosti 2.350,000.000 din. 
To je vselmkor lep uspeh vseh, Id si 
prizadevajo pri izvrševanju postav
ljenih nalog. 

France Tur}{ 

Pogled na oddelek končne montaže v Tovarni pohištva Cerknica 
nam pove, da 5() trenutno v mo ntaži televizijske vitrine, ki jih 
čakajo domači, še več pa in~mski knpci 

Kontrola prihodov odhodov 
skrita, pa vendar ne tako skrita rezerva 

V mesecu fehrua!flju ilal!lSkega leta smo pri firmi SOLARI 
& Co. Udine - Ltalija nabav.hl~ dve kontrolni uri za prihod 
na delo in odhod z dela, za vrednoot skoraj milijon dinar
jev. Nabava teh ur je bila ekonoffiSiko u temeljena s iem, 
da se bo izboljša.l.a delovna disciplina, obračun osebnih do
hodkov itd. Uri smo nabavillli za poo.lovno enoto Tovarne po
hištva Cerknica in Tovarno pohištva Martinjak in sta že 
montirani ob vr.ar1Jalrnicah, vendar pa ne služi11:a svojemu na
menu. Po drugi strani pa plačujemo amortizacijo im obresrti 
na osnovna sredstva. 

zavzel, uredUJ. in 
vi· il investicijo. 

bi se tiSti, •ki je odgovoren za to, 
uri v funkcionaU:nos•t ter tako opra-
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GLAS NOTRANJSK~ 

LEO GROM 
O NOVEl\! KEGI.JISCU 

-----------------------------------· 
Po otvoritvi kegljišča sem po

iskal Lea Groma d ah"Tatnega 
državnega prvaka v kegljanju in 
človeka ki je največ pripomogel 
da je Cerknica dobila ta sodoben 
objekt. Sam je pri gradnji opra
\il preko sedemsto delovnih ur, 
k:i mu jih doslej ni še nihče pla
čal. 

Dvakratni drŽavni prvak 
LEO GRO~ 

s svojimi najljubšimi prijatelji. 

»Kaj pričakuješ od novegJa ke
gljišča?« sem ga najprej vprašal. 
S skromnootjo je rad odgovoril: 

••Predvsem menim, da bo vb
jekt postal pomem,bno rekreacij
sko središče. Doot.i možnos::i za 
tazvedrilo bodo imeli tu tudi sta
rejši. 

»Kaj pa tek!movaJni šport?« 
»Računam, da bo prvo mos.tvo 

Cerknice sposobno za uVI'\Sititev v 
slovensko ]ligo prihodnje le',o. S 
tem pa so tudi že možnosti za 
nastQp na državnem prvensltvu.« 

»Kaj meniš o mlajših keglja
čih?« 

»Po prvih ocenah :imaim obču
tek, da bodo nekatelii še dobri 
keg'ljJ<lči, Zlasti Slavko Tomič, 
Franc Zorman, Dušan Arko, Edo 
Prešeren, Tone in Franc Urbas 
in še nekateri.« 

»ln tvoji načrti?« 
,..zedo si želim, da bi se ke:glja

ški šport v naši občini poou l.ari
ziraJ in dosegel visoko kvalitetno 
raven. Sam pa bi se rad čimbolje 
uvrstil na bližnjem evropskem 
prvenstvu v Budimpešti.« 

Nogometaši se pripravljajo 
~~gometni klub Rakek, naš 

eduu predstavnik v športnih ek
n:o\-anjih, se intenzivno priprav
LJa za novo sezono. Tren.iTajo red
no dvak"Tat tedensko v stari e
lo adni.ci na Rakeku. v kratkem 
bodo začeli s treningi na prostem. 

Ko smo ravno na začetk-u se
zone, naj se spomnimo na uspe
he NK Rakek v pretekli sezoni 
Zasedli so drugo mesto v I. raz~ 
redu Ljubljanske J:odzveze za 
Med odami, vendar pred Jarša
mi, VThniko, Novim mes!om in 
drugimi. ajvečji uspeh so zabe
ležili z =agami nad Jaršami v 
Jaršah z rezultatom 3:0, Vrhniko 
na Vrhniki 2 : 1 in oviro m ~ 
na Rakeku 3 : O. esreč:lo so iz
gubili tekmo proti 1\Iedvodam na 
Rakeku. Na nepo ebni »k:ks« pa 
so ~ivili sami s vojo neres
nos.Jo. No, to tekmovanje se na
daljuje iii upajo, da e bodo uvT
sttili v višji razred. 

U peh nogometašev Rakeka je 
toliko večji, ker so de<la.li brez 
vol jenega vodstva, ka~ero s~ na
d:>rnes.ila le dva nogometna »fa
natika«. 

Odigrali so 51 tekem nas~opiJ.o 
pa je 65 igralcev. S tako bilanco 
se ne morejo pohvaliti vsi pode
želski. klubi, čeprav imajo skoraj 
vsi boljše ma~erialne pogoje. 

Pred kratkim so podelili tudi 
diplome zaslužnim igralcem: Edu 
Preše::nu za izredno športno ve
denje (v 14 letih aktivnega igra-

nja ni napravil nobenega prekr
-ka!) in najbolj"emu igralcu Du
šanu Arku za nesebično po
žrtvovalnos v moštvu. To so 
obenem prva priznanja zaslužnim 
'gralcem na Rakeku. 

NK Rak"ek se ob tej priložnosti 
isk!reno zahvaljuje vsem delov
nim kolektivom za pomoč. k:i so 
jo dobili, pred\ em pa Kovino
plastiki in Skocjanu. 

Miami 

Moštvo nogometnega kluba Rakek 

Tudi v zimskem času Cerkniško jezero presiha. Stevilo rib se močno zmanjša, kajti ribiči ne mo-
rejo reševati ribjega zaroda zaradi debelega ledenega oklepa Foto Znidaršič 

pi s a bralcev pisma bralcev pisrn 
ZAKAJ »TEKSAS«? 

Da, sprašujem se že dolgo časa, 
od kdaj se v najbolj mirnem kra
ju naše lepe Loške doline nahaja 
»divji zahod«. Ce že ne pravi 
divji zahod, nam pa ime samo 
pokaže kraj najbolj divjega živ
Ljenja iz ameriškega zapada. 

TEKSAS. Res, da je bil nočni 
lokal v Snežniku odprt ravno v 
času največjega zločina na svetu, 
ki se je dogodil v mestu Dallas 
v ameriški državi Texas. Mislim, 
da ni najbolj umestno v čast te
ga zločina imenovati naš lokal 

s takim imenom, ki nas bo ved
no spominjal na ta strašni dogo
dek. Vemo tudi, da je bil žrtev 
te strahote eden največjih borcev 
za ohranitev miru na svetu. 

Se bolj neumestno pa se mi 
zdi ravnanje strežnega osebja v 
tem lokalu, ki posluša in celo po
snema govorice naših zelo čen
čavih ljudi. Nekdo od osebja ce
lo ponosno izjavlja: »Ja, jaz sem 
pa iz Texasa.« Ob neki priliki mi 
je bilo zelo nerodno, ko me je 
nekdo, ki ni iz naše občine, v 
Ljubljani povprašal po našem 

Texasu. Izgleda, da se je naš lo
kal proslavil ne samo doma, am
pak tudi drugod. 

RuM 
Območje Bloške planote je v 

našem občinskem glasilu dokaj 
neobdela!no. 

Bločani, ki ne živimo doma, 
težko pridemo do posameznih po
datkov in dogodkov, o lmterih bi 
potem pisali, Vendar je dovolj 
sposobndh J.judi ostaJ.o še doma 
in ti naj p.išej~ v naše glasilo, da 
bomo vedeli vsi, kakšne so teža
ve, želje lin hotenja Bločanov. 



Nagradna 
križan ka 

Najbrž smo zaradi tiskat·ske 
napake do roka za pošiljanje kri
žank prejeli razmeroma malo re
šitev, pa še med temi ni bilo do-
sli pravilnih. Kako to, da vam je 
ime grškega lepotca Adonisa de
lalo toliko težav? In francoskega 
revolucionarja Jeana Paula Ma
rala? 

Rešitve so nam poslali: Sonja 
Gabrenja, Unec; Marija Dobro
voljc, Vrhovci 41, Ljubljana; Skuk 
Kati, Cerknica; Franc Opeka, Izo
la, Industrijska 3/ V; Smolič Cvet
ko, Kočevje; Brglez Borut, Cerk
nica; Oražem Lado, Ribnica; 
Branko Istenič, Slivice; Mele Mar
jan, Zelše; Avsec Rudolf, Rakek 
in Frančiška Majcen iz Ljubljane. 

Zreb pa je med pravilnimi re
šitvami odločil: 

l. nagrada 2000 din - Skuk Ka
ti, Cct·knica, Partizanska 13; 

2. nagrada 1000 din - Smolič 
Cvetko, Kočevje, Lesno ind. pod
jetje; 

3. nagrado 500 din -Mele Mar
jan, Zelše. 

Nagrade za križanko tega me
seca ostanejo nespremenjene. Re
sitYe pošljite do 13. marca na na
slov: Glas Notranjske, Občinski 
odbor SZDL, Cerknica. 

KINO STARI TRG 

l. marca: ameriški film SERE
NADA VELIKE LJUBEZNI -
4. III. francoski film PLOCNIK 
PARIZA - 7.-8. III. nemški 
film CRNI BLISK - 11. III. fran
coski film PREHOD PREKO RE
NA - 14.-15. III. slovenski film 
PFSCENI GRAD - 18. III. an
gleški film SOS NA PACIFIKU 
- 21.-22. III. itaUjanski film 
RIMSKE ZGODBE. 

VODORAVNO: l. največji kom
binat v občini, 15. eden, 16. ka
menina, 17. ribji lov, 18. staro 
orožje, 19. naziv novejšega plesa, 
21. enota napetosti v el.ek.trlkd, 
22. nikalnica (it.), 24. ime iz o.pe
re »Prodana nevesta« (množ.), 
26. obramba, 28. oblačila, 30. pra
vilno, 31. avto-moto, 32. privo
lilnica, 33. lastnoročno 34. napra
va, 35. številka (tujka), 36. žensko 
ime, 39. počasnejši ples, 40. sve
tovljan, frajer, 42. tnala. 43. pre
nos iz tujega jezika, 45. človeška 
tekočina, 46. l. in 3. samoglas
nik, 17. dalmatinsko žensko ime, 

Sterle Tone z uplenjenim volkom 

Ste r 1 e Tone, uslužbenec Gojitvenega lovišča Snežnik v Lošld 
dolini, je pred kratkim ustrelil v snežniških gozdovih 45 kg težkega 
volka. Volka je že dalj časa. sledil v okolici krmišča v Bički gori. 
Te dni ua se mu je ponovno nasmehnila lovska sreča in je ubil 
že drugega volka v let{)šnji zimi. Tov. Sterle je v svoji lovski ka
rieri ubil že 10 volkov in zaseda Il mesto v ljubljanskem okraju 
po itevUu ubitih volkov. S. B. 

GLAS NOTRANJSKE 

49. simbol za silicij, 50. araibsk:i 
žrebec, 51. simbol za aluminij, 52. 
splošno ljudsko premoženje, 54. 
lahka kovina, 56. Rdeči križ Ita
Lije, 57. ni star, 59. zbogom (me
hi.šlko), 61. naše glasilo (N. G.). 

aVltomobilom, 20. !l1ikalnica, 23. 
podjetje, ki se bavi z oblačenjem, 
25. vsa, 27. oranje, 29. nepridno, 
30. pokrajini, 31. gornjli del smu
čarske obleke (dvoj.), 34. družab
ne prdreditve, 37. skrajšano ž. 
ime, 38. drugo ime Spasenije Ba
bovic, 39. svojeročno, 41 . !11ogo
metni ldub, 44. dal je (pret. čas), 
!6. glavna karta, 48. tovarna 
športnega orodja, 53. steza, polj
ska cesta, 55. priimek avtomob. 
dirkača (fon.), 56. velika mačka, 
58. vročim (skT.), 60. pritrdilnica. 

NAVPICNO: l. podjetje, k1 se 
bavi z lesom, 2. veznik, 3. <pil.aJno
ta !11a vzhodu komune, 4. krnj v 
komuni, 5. pesem, 6. prostor, 7. 
del troll.ejbusa, 8. enota mere za 
delo (fiz.), 9. lep film, Id ga v 
Cerkinici še nismo videli, 10. Ko
munalna banka, 11. središče Blo-
ške planote, 12. moško ime, 13. 
vrh nad Ajdovščina, 14. človek z -as. 

1' 

MAJHNE SO TE STVARI 

SEDAJ JE NAREJENO. Na svečano otvoritev novega 
kegljišča v CeTiknici ni nihče povabil preds1tavnikov občin
skih političnih orgamzacij. 

OGLAS. Iščemo nekoga, Im bi zasltonj popravil pločevino 
na dimnikih stanovalcem blagovne hiše v Cerknici. Ponudbe 
pod »na glavo mim še ne <teče<<. 

PLES NA ASFALTU. Ker vse kaže, da bo klubsko sobo 
.na Rakeku kma:lu zased!lo podjetje, ki je stavbo kupilo, se 
mladina, ki je ob nedeljah tam p\lesaJa, pripravlja na pri.re
ditve na svežem zraku. Knj:i.žnica pa bo razdelila svoje knjige 
Rakovčanom po 3,5 kg na vsalkega. 

OGLAS. Iščemo odraslega č!loveka, ki se še bavi s telo
vadbo. 

MATERIJA JE N)WNICLJIVA, pravijo kemija in 
Unč.ani, ki so puw.Ji dva snežma pluga v blatu za zadru:l.nim 
domom. 

ZAOBLJUBA. Bill je vellik užiV'ail.ec kuLture in sklel1iil je: 
»Samo še eno dobro predstavo našega prosvetnega drušltva 
naj vidim iln potem umrem ... « - Pa je kasneje uvidel, da 
mu ne bo treba umreti. 

OAZA MIRU. Hotel je bibi nekje na samem in je šel na 
zbor votliivcev. 

. ZA NAS OKUS JE V REDU. V restavraciji »JezerO<< in 
v Delikartesd v Cerlmici so s>tranišča zclo zanemarjena. Ce 
jim je taiko te:llko čistiti te prootore, naj obesijo na vrata 
uwezno opozorilo, pa jiim bomo p1izanesli. 

POPLAVA PROBLEMOV. Zadnja števill·ka Glasa No
tranjske je bila poln »problemov«. Vsa.kla reč je p1i nas že 
problem. Saj je čudn , da smo še t<iliko pri pameti od samega 
razmišljanja lin ra~ v, kako rešiti »pereče probleme<<. 

POCAKAJ, DA IDIM POGREB PUSTA. Blagovno hišo 
v Cerlknioi so tisti , iko so pokopavali pusta, zaprili že ob 
16. uri, da so si odajail.ci lahko pobliže ogledali spektakel. 

SPREDAJ SEM LEP: Za stavbo, kjer imajo sedež pold
tične organizacije v Cerlmici, ležijo veliki kupi ruševin. 
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