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! K~~~~~!~ .. ~ .. ~~.:~~~~~~h ~~ . ~~~~.~!'!~~. !~'~!.'!...~~ i 
činskem komiteju ZKS so razpravljali o spr.emembah in do- ocenili . vlogo ZK v sistemu socialistične demokracije in kako ~-=_ 
polnitvah statuta ZKS in o programu dela občinskega komi- ZK v komuni organizirati, da bi bila čim bolj uspešna in 
teja do kongresa ZKJ. kako v sedainjih i)rilikah tretirati Zvezo komunistov, da bo i 

Sekretar občinskega komiteja ZKS Franc LEVEC je v predstavljala še nadalje gibalno silo družbenega razvoja. V 1" 
uvodu pO'vedal, da so zahteve o spiiemembi dosedanjega star sistemu socialistične demokracije se človek čedalje bolj uve- :_ 
tuta ZKJ prišle do · izraza predvsem v predkongresni aktiv- ljavlja kot subjek.t družbenega razvoja, zato so ugotavljali, 
nosti ZK. Sklepi tretjega in četrtega Plenuma so tudi že nar kako postavlja to dejstvo statut. Razprava je tekla tudi o ·~: 
kazovali, da je nujno spremeniti organizacijske oblike in najbistvenejših vprašanjih v komuni. Osvetlili so probleme v "== 

način delovanja organizacije ZK predvsem kar je v zvezi z zvezi z gospodarskim sistemom in tozadevnimi ukrepi, o 
njeno vodilno idejno politično vlogo v naši družbi. Jasno je vstopu v blagovno menjavo in odstopanju od centralnega ~-
postalo, da je potrebno na ZK gledati kot na živ organizem, planiranja, o prehodu iz ekstenzivnega k intenzivnemu go-
ki se mora na znotraj razvijati in izpopolnjevati vzporedno spodarjenju, nagrajevanju po delu itd. ~ 
z razvoj.em družbenih odnosov. Med razpravo so se dog(}VO- Na osnovi zaključkov bo sestavljen program dela do vm. ~~ 
rili o bistvenih vsebinskih vprašanjih delovalllja Zveze komu- kongresa ZKJ in organizirana razprava o predlogu in dopol- === 

nistov, o katerih bi kazalo razpravljati s celotnim članstvom nitvah statuta ZKJ. D. M. 
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Priprave za 
obtinski praznili 
in kulturni leden 
so " polnem leku 
V tednu kulturnih prireditev 

Cerkniške (}bčine od 10. do 18. ok
tobra se bo zvrstila vrsta kul
turnih prireditev d(}mačih in tu
jih druš tev. Glavna prireditev bo 
od!kritje spominske plošče sk!la
datelju Francu Gerbiču in otvo
ritev muzeja v njegovi rojstni hi
ši. P(}l·eg družbenopolitičnih orga
nizacij, društev in občinske skup
ščine bo sodelovala tudi Glasbe
na matica iz Ljubljane. V tednu 
kulturnih prireditev bodo prired
be v vseh večjih krajih komune. 
Predvajani bodo rami filmi, go
stovala bo kulturno umetniška 
skupina Franc Marolt iz Ljublja
ne, klubski večeri, prireditve po
kaži kaj znaš, koncerti godbe na 
pihala, delavske športne igre v 
Starem trgu, otvoritev nove šole 
in pošte v Cerknici in zabavne 
prireditve. Te p"rireditve bodo da
le praznično obeležje 19. oktobru, 
občins.k.emu prazniku. 

NA OSNOVI POROČILA SEKRETARJA TOV. FRANCA LEVCA 
PRIDBČUJEMO SE NEKAJ RAZPRAV IZ KONFERENCE 

obsegu in kvaliteti dela, odvisnost 
osebnega dohodka naj bo od ti
stega dela in tistega področja, na 
katerem dela in na katerega ima 
vpliv. Lotili smo se tega, da SI!TlO 

rpootavili pravilnik o delitvi oseb. 
dohod. in našli tudi ustrezne rešit
ve, ki so našle odmev celo na re
publiškem plenumu silndikaJta, po
sebno kar se rtiče dela norm.ircev. 
Tam so bUe podane ideje, riti so 
samo podiprle naše prizadevanje 
k uresničitvi načela »-vsakemu po 
njegovem delu«. Vendar čez noč 
se ne da postaviti sistema, ki bi 
bre7Jhi!bno tekel. S tem novim na
grajevanjern režijskrih delavcev na 
»Brestu<< smo prepričani, da bo
mo !POStavili nagrajevanje na viš
jo stopnjo in za.interesirali ljudi 
za napredek, ko srno vezali od
vti.snost ose bnih dohodkov na nji
hovo delovno področje. S planom 
se predrvidi delitev dohodka, ko 
se pokažejo skupne obveznosti, se 
za poslovne enote določi obračun-

IZ DELA PREDKONGRESNE 
KONFERENCE OBCINSKEGA 
KOMITEJA ZKS CERKNICA 

POLAK NADA je poudarila, da 
je nujno potrebno začeti voditi 
načrtno kadrovsko ·poli;ti:ko tudi v 
d:rtWbenih služ<bah, predvsem v 
šolstvu. Tako nenačrtno kadrova
nje v šolstvu ima pooledice in 
y rpliva na elab učni uspeh •učen
c-ev. Nadalje je poudarila, da se 
mora ih.itreje razvijati samoup!rav
ljanje v šolstvu. To zlasti ovira 
premaJ.o razvtitar materialna 'baza, 
tako da je vloga samoupraV'Ilih 
organov nei:ZJrazita ob nagrajeva
nju !PO delu. 

METOD RUDOLF. Eno izmed 
osrednjih v.prašanj sedanjega raz
voja gospodaretva in druž!be je 
uveljavljanje načela nagrajevanjf! 
»vsakeiillU po vloženern delu«. To 
Vlprašanje je sedaj taiko a!ktualno 
in zaradi te~ bi morali rbi bi ko
munisti prrvi nosilci izvrševan·ja 

ltega načela. Uresnličevanje tega je 
v sedanjem razvoju neprecenljive 
važn05ti, s tem se ustvarja mate
rialna osnova in stimulacija. V 
celotnem kompleksu delitve pro
duktov druZbenega dela je notra
nja delitev najobčutljivejša točka 
ustvarjanja! stimulacije dn pro
dukcijskih odn060v, ki pa je od
visna od glOibalne delitve produk
ta med gospodarnskimi organizaci
jami. V našem podjetju SI!TlO za
čeli iSkati poti v prakso. Za pmk
iso 'SIIIlO post avili kot kontkiretiza
cijo spJ.oonih načel nasJ.ednje pra
vilo, da naj bo vsak nagrajen po (N adaljevanje na 2. strani) 

Rezultati 
obračunu 

analize po periodičnem 
gospodarskih organizacij 

Analiza periodi.č:nih obračunov gospodarskih organizacij 
za prvo polovico letošnjega leta odkriva na s,ploono ugodne 
ekonomske rezru.ltate. Gre predvsem za uspehe industrije, ki 
je znatno povečala svojo !Proizvodnjo in ustvarila 83 % vsega 
narodnega dohodka, svoje dosežke pa od lani povečala za 
43 % in presegla tekoči plan za 3 %. 

Celotni narodni dohodek, ki je znašal 1.790 milijonov di
narjev, je bil višji od pretekle ddbe za 37 .%. s čimer je bil 
letni plan realiziran z 52 %. Delitveno ra=erje med osebnimi 
dohodki in skladi je bilo v sploonem isto kakor v letu 1963; 
znašalo je 73 : 27. 

Rentabilnost vloženih sredstev je bila od lani vj_šja za 
26 %, ekonomičnost je porasla za 9 %, produktivnost dela pa 
se je dvil?)llila za 32%. Našteti podatki so v glavnem odraz 
industrijskih podjetij, medtem ko jih je nekaj iz drugih ~ 
nog izkazalo vidno slarbše rezultate kot lani. Dve panogi sta 
bili celo pasivni, to sta lanetijstvo in gostinstvo. lz€uba se 
nanaša na nekrite osebne dohodke v višini 14 milijonov din. 
Medtem ko se je izguba v kmetijstvu pričakovala, pomeni v 
gostinstvu presenečenje. Detajlna analiza posebne komisije 
ki se :bo za to panogo nalmadno izdelala, bo odkrila posredne 
in neposredne činitelje ekonomskega neuspeha :in nakazala 

Pogled na oolnišnico »FranjO« pri Cerk.uem. Članek o vtisu iz izle
ta aktiva ZB Kovinoplastike Lož berite na 5. strani 

ukrepe za i21hod iz tega po~ožaja UsD 
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Naraščanje nominalnih 
osebnih dohodkov Rekorden uspeh »KOVIN O PLASTI KE<< Lož 

Dinamika dru~benega r-azvoja 
je letos bistveno vplivala na rast 
osebnih dohodkov zaposlenih. V 
letu 1963 je znašal povprečni 
osebni dohodek 32.000 din, letos 
pa se je v prvem polletju gibal 
med 33.000 in 39.000 din. 2e v ju
liju je to povprečje doseglo zne- · 
sek 43.900 din, s čimer se pribli
žujerno povprečju razvitejših pod
ročij. Posebni podatki na račun 
podraiŽitve nekaterih prehrambe
nih artiklov 'bodo to povprečje še 
povečali. 

na zagrebškem velesejmu 
Na zagrebškem velesejmu se je 

med drugimi ;proizvajalci predsta
vilo t udi podjetje ••Kovinoplasti
ka« Lož s svojimi znanimi in no-
Vlim!i proizvodi. 

Okusno urejen izložbeni prostor 
z 'bogatim asortimanom, ki ga je 
aranžiral ushwbenec 'K<Winopla-

stike 'brez :pomoči velesejrnslcih 
aranžerjev, je napravil prijeten 
vtis na domače i n inozemske :in
teresente. 

Podjetje ,.,l{ovinaplasti'ka« Lož 
kot stalen razstavljalec na doma
čih velesejmih, je na letoSnjem 
doseglo skoro nepričakovan re-

okordnli prodoa.jrui uspeh svojih pro-
izvodov gradbenega in pohi:štve
nega okovja. 

UsD Proizvodnja tudi v gradbeništvu 

Ze na samem velesejmu je bilo 
opaziti, da je to podljetje največji 
proiiZVajalec gradbenega in .pohiš
tvenega dkovja in edJinJi proizv~ 
jalec modernega tipa okovja, ki 
se uporablja oza suiho montaZ!la 
okna na domačem tržišču. 

Po zaslugi marljivega kolektiva 
v :pogledu •kvalitetnih razstavlje
nih artrklov so dme.lii predstavnioki 
,..Kovinoplastike« Lož na velesej
mu polne roke dela s skilepanjem 
pogodb. Industrijska proizvodnja 

do konca avgusta 
Industrija je v zadnjih letih do

segla! {tako sllopnjo razvoja, da 
vedno znova ugoiavljamo nove 
d08e'1ke in visoka prekoračenja 
rezultatov iz prejšnjih obdobij. 
Ko govorimo o uspehih te pano
ge, mislimo predvsem na Brest 
Cerknica in Kovinoplastiko In.i, 
katerih ekonomski pokazatelji 
igrajo odločilno vlogo v celotnem 
gospodarstvu občine. 

V osmih mesecih letos je koli
činska proizvodnja industrijskih 
izdelkov visoko nad proizvodnjo 
v istem obdobju lani; gre za 24 .% 
porast. Letni plan je dosežen s 
73 %, to je 6 % preko načrta za to 
obdobje. Posebno se je letos po
spešila izdelava raznih izdelkov iz 
plastičnih mas v kovinski stroki 
in večjega pohištva v lesni. 

UsD 

Prav na dosegu je že čas, ko 
bomo tudi v gradbeništvu pričeli 
govoriti o proizvodnji. Mnoga 
podjetja te ogoo.podarske opapoge v 
Sloveniji že resno uporabljajo ta 
izraz. 

Tudi v Cerkn!iškem »>RA
DISOU« so, da bi jih ne prehitel 
čas, resno v Jetošnjem letu pri
čeli ra7lll11išljati o novih dblika!h 
gradenj, predvsem stanovanjskih. 
Odločili so se, da že v letošnjem 
letu storijo v tej smeri prve 'ko
ra!ke. :Obori volivcev na Ra.kelru, 
kot da so jih vzpocllbudili: odlo
čili so se, da na Ralkeku zgradijo 
9--stanovanjski 'blok za prodajo -
svoj proizvod za tržišče. Priprav
ljalna dela so v polnem teku in 
že konec m~ca septembra !bomo 

KOLEKTIV CZP KOCEVSKI 
TISK SE PRIDRUZUJE 

CESTITKAM 
K OBCINSKEMU PRAZNIK{ 

Kako se izvaja plan 
investicijskega vlaganja v BRESTU 

V mesecu marcu letos je po 
znanih finančnih rezultatih lan
skega leta sprejel ODS plan inve
sticijskega vlaganja za leto 1964. 

Vseibina plana ni v kapitalnih 
povečavah delovnih prostorov in 
strojnih zmogljivostih, ampak v 
izpopolnjevanju obstoječega sta
nja v smislu modernizacije. Pla
ne investicijskega vJ.aganja so iz
delale PE in jih tud:i obravnavale 
na svojih DS. Pri obravnavi pla
nov investicijskega vlaganja je 
bjJ moto vsem diskusijam eko-
nomSkorentabililtetni račun, ki 
predvideva ZNišanj e proimodnih 
zmogljivosti po vseh poolovnih 
enotah. S predvideno nabavo mo-
dernejših proizvajalnih sredstev 
se koleld;ivi kombinata obvezuje
jo, da bo dosežen plan ,proizvod
nje = leto 1964 ter da ibodo vla
gali maksimalne napore za nje~ 
vo ;prekoračenje. 

Nabava nove strojne opreme je 
v telml. Nekateri stroji že sJ.uži.jo 
svojemu namenu, drugi rpa !bodo 
dobavljeni v četrtem tromesečju. 
Pri realizaciji plana investicijske
ga vlaganja se pojavljajo d olo-
čene napake, ki jih bomo morali 
v bodoče odkloniti. 

Ena i=ed bistvenih na.pa!k je 
nepravočasno naročanje in naJba
va materiala i.n koordinacija de
la. Zaradi tega prihaja do poja
vov prezasedenosti oziroma tre-

nutnega zatiš·ja v posamezni gru
pi za izvajanje dela. 

Mnoge tehnične rešitve so po-
manjlkljive, kar se seveda odrazi 
kasneje v proizvodnji. Včasih je 
temu vzrok nezadostno poznava
nje problema, včasih pa na hitro 
napravljen projekt. 

Precejšnje težave pov.zroča na
bavljanje materiala, ker ga pri
manjkuje na tržišču. S tem se 
onemogoča izvajanje del po dolo
čenem redu. 

Mnogokrat se čuti nezaintere
siranost posamezm:ih strokovnih 
kadrov v PE za reševanje ;proble
mov v zvezi z investicijami, kar 
zopet negativno vpliva na izvr
ševanje nalog. 

Verjetno oo .potrebno napraviti 
t udi določene organizacijske SIP're
membe, da se taki :pojavi odklo
nijo. 

Zaradi slabega koordinacijskega 
dela se •pojavlja, da •je v prvi po-
lovici leta izvršenih komaj 30 % 
vseh potrebnih del in je zato v 
drugi ooloViici p ·reO'bremenjenoot 
z delom očitna. Ker je iz\nršitev 
pJ.ana, plana proi•zvodnje v naj
tesnejši povezavi z izvrševanjem 
plana i nvesticijSkega v,J.aganja, je 
,potrebno njegovi izvršitvi posve
titi vso pozornost, ravno tako km 
vsakemu neposrednemu .proizvod
nemu IPrdblemu. 

Franc Hvala 

videli prve ·delavce, ki se 'bodo 
lotili del na tem objektu. Loka
cija je :posrečena, poleg bloka Po-
slovne zveze na Rakeku. Ome
njeni blok, doslej kot da je sa
meval, bo dobil ~vojega soseda z 
devetimi novimi stanovanji za po-
trebe Rakeka. 

Pri navedeni gradnji nastopa 
gradbeno !podjetje v istočasni vlo
gi investitorja in izvajalca. Hi
trost prodaje stanovanj 1bo odvis
na v prvi vrsti od kvalitete izvr
šenih del, dalje posrečenosti i:zl'oi
re tipa stanovanj in končno tudi 
potreb po stanovanjih; ki jih lima
jo interesenti na Ra:keku - .to so 
predvsem in v prvi fazi podjetja 
na Rakeku. v letu HJ65 obo torej 
tudi gradbeništvo direktno poka
zalo s'Voj proizvod, ki ;po predvi
devanjih ne bo osamljen, saj se 
predvideva .postopen ,prehod na 
tak način gradnje v ·širšem obse
gu, kar je od kolektiva gradbene
ga- podjetja vsekakor pohvalno 
glede na potrebe, ki jioh vsako
dnevno čutimo v poma;n.jkanju 
stanovanj . 

Tudi v gradbeništvu torej no-
ve dblike dela - .proizvodnja, si
cer 'brez .tekočega traku, ·ki ibo 
daJa novo obliko produkta na tr.g: 
zgrajena stanovanja, ki bodo pri
vabila zadovoljen nasmeh na lice 
stanovalca - občana - proizva
jalca. 

- as. 

Da se je to .podjetje uveljavik> 
na domačem JtržiSču s svojimi 
kvalitetnim!i praizvodli., nam zgo
vorno pričajo •številke skilenjenih 
pogodlb na tem velesejmu od 5. 
do 20. septeiiTIIbra. Samo na vele
sejmu je bilo sklenjenih pogodb 
v rednosti preko 1.000,000.000 di
narjev za ·grad/beno in pohištveno 
okovje, kar je rekord en uspeh v 
:pl'limerjavi sklenjenih .pogdb v le
tu 1963 za tekoče leto v vredlnosti 
300,000.000 dinarjev. 

V navedeni vsoti pa ni vštet 
znesek pogodlb in zakiljučnic pla
stične prodzvodnje, s katero se 
'"K'Ovinoplastika.« iz leta v leto 
bolj uveljavlja !in nase nave:ruje 
farmacevtsko, k02JII1etično in osta
lo industrijo zaradi kvalitetnih 
lplas'bičnih izdelokov ter pravolčasne 
ddbave. S p:J.astičnimi proi•ZV'Ocli 
predvideva doseči že v tek'dčem 
letu za 600,000.000 dinarjev reali
zacije. V prilhodnjem letu 1965 pa 
predvideva doseočli za. 30 % večjo 
realizacijo. 

Omemlbe vreden uspeh zagreb
škega velesejma za »KoVIinop.l.asti.
ko« je tudi v tem, da si je prav 
na letošnjem zasnovalo ;pot v 
mednarodno delitev dela s tem, 
da je pristopilo k obdelavi večjih 
zaključkov za specialno pohištve
no okovje za inozemsko tržišče. 

;r. S. 

Iz dela predkongresne konference 
občinskega komiteja iKS Cerknica 

(Nadaljevanje s l. strani) 

sko ceno km m erilo za poslovno 
uspešnost. To se pravi, da so de
jansko tri 'kategorije deli.tve: ne
posredni efekt dela, efekt dela EE 
in poslovne enote. Vendar smo pr.i 
tej uvedlbi. nagrajevanja režijskiih 
delavcev že naleteli na nekatere 
!kritike, kar .pa ne daje .podpore 
k n81Prednej'šim s tremljenjem. 

JOZE TELIC. Padanje .kmetij
ske proizvodnje lahko zasledimo 
v zasebni proizvodnji, veča pa se 
proizvodnja v socialrističnem sek
torju. To je brez dvoma tudi za
radi bolje urejenih nqj;ranjih od
noso'V v kmetijskih zadrugah. Se
veda je še vrsta slalbosti in ne
pravilnosti v sami !kmetijski or
ganizaciji in to tudi izven kol -
tiva, kakor so administrati o 
določerui ukrepi, neurejeno t v.,v • 

Navedeno je bilo, da je v o v i 
le še 34 % individualnih km ij
sklioh ;proizvajaJ10ev, če pa ibi go
tavljali, kolri.ko jih je, ki s . spo
sobni. Zf1 ii}tenzivno delo, i bilo 
število nedvomno precej rna.iljše. · 

Lahko hi govorili 'le o 20 .% delov
ne ·kmečke sile. Ta proble m je 
zaskr1bljujoč in naša orgaruiz:a.cija 
si prizadeva, da bi 'bilo delo z in
dividrualruimi kmetjiSikimi proizva
jalci čim boljše. Le-ti naj ne bi 
proizvajali samo za s ebe, aiiJJpaik 
t udi za tržišče. 

TONE PLOS. V obdobju :pred
okongreSJOe aktivnooti je zlasti va~
no, da sklepe, k;i si jih zadamo 
in 6jprejmemo, tudi dosledno izvr
šujerno. Da sklepe i•zvajamo, j e 
pomembno ne samo za organiza
cijo 2JK, arrlipak za ves drutž;'beni 
razvoj. Tudi tisti, ki niso čland 
ZK, od organizacije nekaj !priča
kujejo. 

Tovariša iz >>'KovinoplaS'tike<< hi 
dopolnil v tem, da bodo pomanj
lkljivosti v našem .podjetju od
pravljene tekom dveh let. Stipen
diramo precej• štipendistov. Tako 
Ibo podjetje v •kratkem delno i:z
polnjeno s strokovnd:mi. ·kadri, ko 
pa Ibo dogotov}jena gradnja nove 
tovarne, se bodo uredili in kon
centrirali tudli. notranji odnosi. 
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G LAS NOTRANJSKE 

ZELENO ZLATO 
ZAPIS O OBISKU NOVINARJEV PRI 

GOZDARJIH V SNE:ZNIKU 

IN CERKNICI 

Gozdno gospodarstvo Postojna ima 
na področju cerkniške občine dva 
večja gozdna obrata: goOOni obrat 
Cerknica in gozdlni obrat Snežnik. 
Obiskali smo oba obrall:a z željo, da 
nam povedo o .svojih uspehih in živ
ljenju delavcev. V obi\atu Snežnik srno 
zmotili obratovodje ravno v času za
sedanja obrall:nega delavskega sveta. 
P ozanimali smo se za dnevni red za
sedanja. Pojasati.li so nam, da obrav
navajo priporočila ZIS o podražiM 
ter probleme izv.-ševanja planskih ob
veznosti in gibljivi del osebnega do
hodka za delavce, ki so plačani po 
času. Napotili so nas, naj obiščemo 

revir Leskovo dolino in se tam pogo
vorimo z delavci in odgovonn:lmi ljud
mi o njihovih problemih in težavah. 
Da bi bila slika obrata bolj jasna, 
smo še p.rej pov;prašali tov. Darija za
puška, ki je pomočnik šefa obrata, 
da nam pove nekaj o življenju in 
delu na obratu. Med drugim nam je 
tov . Darijo Zapušek pojasnil, da gra
dijo v Starem trgu upravno stano
vanjski blok, ker imajo sedaj velike 
težave s poslovnimi prostori. Stavbo 
gradi »Gradišče« Cerknica, katero bo 
do roka dogradila . V kolikor bodo za
kasnitve, bodo zaradi obl'tniških del. 
Poleg tega gradijo tudi dve stanova
nji v kooperaciji s trgovskim pod
jetjem »Skocjan«. Vsa sredstva so 
zagotov!j ena iz lastnih slctadov pod
jetja. Ker nas je zamimalo, kako so 
uspelli. s podružbljamjem go<Zdov, nam 
je tov. Dari.j povedal, da na tem pod
ročju niso dosegli najboljših uspehov. 
Kljub temu, da imajo kooperanti bolj
še ugodnosti pri proda•ji lesnih mas, 
smo zajeli le okrog 15 % po·vršin. 

peljejo do kamionske ceste ali na ža
garske obrate. Da bl bil razgovor po
polnejši, nam je tov. zapušek pove
dal še o planu in planskih dosežkih. 
Letos so imeli piam poseka precej vi
sok. Posekati morajo 23.800 m' !glav
cev in ravno toliko listavcev. Plan bo 
pvedvidorna izvršen, če bodo vremen
ske prilike ugodne. Poleg tega pa 
imajo težave tudi z delavci. Domačih 
delavcev nimajo, zato najem-ajo se
zance. K temu je povedal še to , da 
bodo imeli za okrog 2.000 m• bukovih 
drv izpada od planirane lroličine. To 
pa zato, ker so stroški spravila večji 
kot pa bi bila prodajna cena. 

Po razgovoru s pomočnikom šefa 
obrata srno obiskali še delo~če Les

kova dolina in povprašali tov. Danila 
Stefančiča, kakšno je življenje v Les
kovi dolini. 

»Ravnokar sem prišel iz oddelka, 
kjer sem odk.azoval posek za prihod
nje leto. :Ziv!jenje v našem revirju je 
pač gozdarsko. Delavci imajo .Jepo 
urejen dom, to je stanovanje in pre
hrano. Kolikor mi je poznano, se kar 
dobro počutijo. Sicer pa so vse dni 
v gozdu, ker želijo zaslužiti čim več. 
V poletnih mesecih zaslužijo povpreč
no od 60 - 80 tisoč mesečno. Ta nji
hov zaslužek seveda ni omejen na 
ure. za deževne dneve, oziroma dne
ve v zimskem času, ko ne morejo de
lati, pa dohijo določen znesek nado
mestila. Poleg tega dobijo še terenski 
<loda tek. 
Včasih imamo težave. Najbolj od

daljeno delovišče je 12 krn. V takih 
primerih imamo področne rnenze. Naš 
a"'to jim dostavlja hrano. Ostali de
lavci pa se h.ranijo v domu. Hrana 
je zelo dobra, zato pa tudi precej 
draga. Za tri tople obroke . in dve do
b ili matici moramo odšteti 17.500 din 
mesečno. 

v sk.rbi za delavce smo poizkušali, 
da bi v domu namestili televizijski 

To je ena i711Ded zadnjih operacij dela, ki jo opravljajo gozdni delavci 
v Leskovi dolini 

Vzrok je v tem, da smo s koopera
cijskimi pogodbami začeli šele no
vembra lanskega leta. Poleg .tega pa 
so laSI1m:IJd nezaupljivi. Ceravno so 
nekateri lastniki z nami v pogodbe
nih odnosih za p.revoz lesa že vrsto 
let, se kljub temu niso odločili, da bi 
svoje gozdove daU v kooperacijski od
nos. Na·jveč pogodb smo podpisali za 
dobo od 5 do 10 let. Pri tem lastniki 
sami sekajo, padtle sortimente pa pre-

sprejemnik, vendlar se nam to ni ob
neslo, ker je bil zelo slab sprejem. Na 
vsak način pa bi bilo koristno, če bi 
podjetja ali katera druga !institucija 
od časa do časa obiskala naš revir z 
ozkim kino poojek.torjem. Na ta na
čin obi naši delavci imeli tudi potrebno 
kulturno razv·edrllO.« Tov. Stefančiča 

smo prosili, da nam omogoči razgo
vor z enim od delavcev . Takoj nam 
je pokazal grupo in jih pobaral, naj 

bi eden od njih odgovoril na nekaj 
vprašanj. Vabilu se je odzval tov. Mi
livoj Djurlc in nam takoj pojasnil, 
da sicer slovensko dobro razume, pro
si pa, če bl lahko na vprašanja odgo
varjal v svojem jeziku. Tako ga bo
do razumeli tudi njegovi sodelavci, ko 
bodo časopis čitali. Razgovor je po
tekal prijetno. Kar prisluhnite: 

Ali bi nam povedali, kako ck>!go ste 
že tukaj? 

- Ja sam došao ovde 1960. godine i 
pošto se mi ovdje svidja, odlučio sam, 
da ostajem tu. 

Na katerem delovnem mestu največ 
in najraje delate? 

- Najviše radim kao sekač sa motor
nam žagom, koja meni i mojim dru
govima olak.šava ovaj te§ki posao, a i 

narja, naj nam opiše življenje in delo 
na gozdnem obratu Cerknica. 

Tov. Mlinar, da ne bomo sitnarill s 
podrobnimi vprašanji , nam dovolite, 
da jih po vrsti naštejemo: Kakšna in 
kje so vaša delovišča? Koliko ima te 
zaposlenih delavcev na vašem obratu 1 

Kako imate urejeno prehrano za vaše 
delavce? Kakšne splošne probleme 
imate? In še to nas zanima, kako ste 
izvedbi podružbljanje oziroma koope
racijske odnose in kako boste izvršili 
piam sečnje? 

,.z ozirom na specifične pogoj e na
šega obrata imamo zelo heterogena 
delovišča. Poleg vzgajanja in reševa
nja nasadov pod Sllvnico, kjer smo 
v prejšnjih letih vložili mnogo inve
sbicij , imamo tudi druga delovišča. V 

Upravno stanovanjska. stavba Gozdnega gospodarstva v Postojni 
Foto Urbas 

produktivnost je puno viša. Danas ne 
možem zamisliti sekača bez motorne 
žage. 
Upoštevajoč vaš načdn življenja in 

dela nas zanima, kakšne težave imate 
pri tem? 

- smatram, da je merui kao i mojdm 
drugovima naj teže to, što nemarno 
nikakve razonode. Ako očemo posje
tibi bioskop, treba, da se dobro nape
šačimo do Starog trga, to je 15 krn. 

Nije dosta bolje onome, koji ima to
čak, pošto ga mora natrag gurati, jer 
je kroz uz brdo. 

Zanima nas še, kakšne povprečne 

osebne dohodke imate, kako jih po
troširt:e, pa še en veseli dogodek v tem 
kraju, kateri vam je ostal najbolj v 
spominu nam povejte? 

- Da vam pravo kažem, stvar je u 
tome, kako radimo toliko i zaradimo. 
Od toga su još ovisni i us!ovi rada. 
Prosečno zaradim oko 50.000 din. A 
vjerujte mi, najveseliji sam bio tada, 
kad sam pnimio 97.000 dinara. Priznati 
vam moram, da zaradjeni novac pu
no Jakše -potroš:lm nego zaradim. U 
mom rodnom kiraju, to je Mladikovina 
kod Teslica, čekaju na moje teško 
za.radjene pare moj otac, majka i že
na, od kojih sam prirnio vrlo srdačno 
pismo, kad sam im od onih 97.000 
dinara poslao 65 .000. Naš život ovde u 
tim šumama je vrlo težak. :Zelio bl 
ja i ostali moji drugovi, da se pone
kad u našem domu organizuje kakvo 
veselo vece ili kulturno predavanje, 
da bi tako 1 mi šumari :!mali vezu 
sa dogad.ilajd.ma u ku1turnom životu u 
svijetu. 

Tovarišu Milivoju smo se za pri
jetni razgovor lepo zahvalili. Ker pa 
zahvala ni dovolj, smo obljubili, da 
bo morda tudi ozkotračni projektor 
Delavske univerze Cerknlca kdaj ob
iskal njihov dom v Leskovi dolini. 

Sef gozdnega obrata Cerknica tov. 
Stane Sega nas je prav toplo sprejel; 
ker pa je imel nujne zadržke, je pred
stavil revirnega gozdarja Karla Mli-

Temnem žlebu vrh Javornika v višini 
nad tisoč metrov pa izvršujemo posek 
iglavcev in listavcev, ki ima pqleg iz
koriščanja tudi vzgojni namen. Tako 
ima naš obrat dvojno nalogo. Temu 
je krivo to, ker imamo v sestavu ne
katere komplekse, ki so v preteklosti 
imeli zaradi svojstvene vzgoje eno
drobne značaje. zaradi tega delamo 
na gotovih področjih goloseke, ker 
tako pridobimo naravno in umetno 
vzgajanje izbranih drevesnlh vrst. 

Na drugo vaše vprašanje vam lahko 
povem, da nas je na našem obratu 
zaposlenih 75 dela'Vcev, ki so sami do
mačini iz okolice 2:.i.J.c, Bezuljaka in 
Dobca, poleg tega so tudi drugi teh
nični in administrativni kadri v glav
nem iz okolice cerknice. 

Ureditev prehrane je na našem 
obratu organizirana na ta način, da 
imajo vse delovne skupine od 10- 15 

.!elavcev na delovišču urejeno kuha
nj e toplih obrokov. Kjer so manjše 
skupine, si pa delavci presk.rbijo hra
no sami. Delavci plačajo prehrano po 
lastni nabavni ceni. Vse stroške ku
halJlja in ostalo režijo pa plača pod
jetje. z ozirom na to, da nimamo stal
nih de1ov.išč, imamo s prehrano precej 
velike težave. Pri sečnji kakor tudi 
vzgoji moramo pač upoštevati. vremen
ske priJ;ike, letne čase kakor tudi po
goje vzgoje in eksploatacije, zato se 
često 9elirno iz nižinskih na višinske 
predele in obratno. 

O problemih sem vam načelno že 
odgovoril. Kot dopo!JniJo vam lahko 
povem to, da so zaslužki naših de
lavcev nekoliko nižji od zaslužkov de
lavcev obrata Snežnik. To pa je za
radi tega, ker imamo pri nas zapo
slene pretežno domačine, ki pa niso 
najbolj discipliniranl. Ra2JUrnijivo je, 
da imajo naši delavci doma košček 

obdelovalne zemlje in rep a1i dva v 
hlevu in prav zato v največji sezoni 
najraje izostajajo z dela. 

(Nadaljevanje na 4. strani) 
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Problemi t.ehnike se v proizvodnji ne morejo več reševati 
brez istočasnega obravnavanja ekonomike in organizacije. 
Gospodarska organizacija, proizvodna enota, pa tudi posame
zen proizvajalec se mora v svrho naprej določenega USpeha 
celotnega poslovanja nujno podrediti načelom ekonomičnosti 
in racionalnosti. Da bi dosegli realizacijo omenjenih načel, je 
potrebna dobra organizacija. 

Tega se je kolektiv KOVINOPLASTIKE dobro zavedal. 
Saj je imel že v začetko svojega razvoja primerno organiza
cijo proizvodnje. Zelo hiter razvoj podjetja v težkih pogojih 
pa ni vedno dopuščal izpopolnjevanje organizacije. Ni eno
stavno, niti lahko prilagajati organizacijo pogojem >+r a z m e -
ta no s ti«, v kakršnih KOVINOPLASTIKA dela že 10 let. 
Kolektiv je, ž.e dolgo časa brez tehnične inteligence, napravil 
ogromne USpehe v razvijanju svojega podjetja. Letni plan je 
hitro porastel preko 2 milijardi, število zaposlenih se je dvig
nilo na 750, gradnja nove tovarne je v polnem razmahu. Toda 
kolektiv želi naprej k novim USpehom. 

Z.e dalj časa vodijo razprave, kako vskladiti ogromne ma
terialne faktorje, ki so angažirani v proizvodnji in kako še 
bolje vskladiti proces z ljudskimi izkušnjami. Praksa posa
meznikov ni več dovolj za vzdrževanje harmotJ.ičnega sode
lovanja vseh proizvodnih sil. Vodenje na temelju rutinsko 
priučenih sposobnosti nima več efekta za reševanje vse bolj 
kompliciranih organizacijskih problemov. Vodijo se priprave 
za organizacijo sodobnega tehničnega sektorja, v katerem naj 
bi sodeloval močan konstrukcijsko-tehnološki oddelek ter 
novo ustanovljeni oddelek za študij dela, standardnih časov 
in notranjega transporta. 

Poleg tega pa se stremi za stalnim izpopolnjevanjem si
s tema nagrajevanja. Kolektiv se zaveda, da je nedvomno naj,
pomembnejši činitelj, ki usmerja voljo in napore proizvajalca 
v produktivnejše delo ter hkrati vzpodbuja njegovo inicia
tivo, način oblikovanja osebnih dohodkov. 

Za efektivnejše delo v tej smeri pa se bodo morale razne 
službe posluževati modernejšega Opravljanja svojega dela ter 
mehanografije. Prav bi bilo, da delovne organizacije prila
gajajo svojo organizacijo proizvodnje in poslovanja uporab
l janju mehaoografije. V Ljubljani že zelo uspešno deluje me
hanografski center, v katerem je vključeno sedem večjih go
spodarskih organizacij. Verjetno bi bilo prav, da se tudi v 
notranjskem bazenu razmišlja o sličnem mehanografskem 
centru. 

Vse to so r azmišljanja, ugotovitve in uspehi vztrajnega 
kolektiva KOVINOPLASTIKE, ki kljub raznim težavam sme
lo koraka k novim ciljem in delovnim zmagam. 

TIJO 

....:. 

Kako se je:ustvarila poslovna uspešnost po poslovnih 
enotah _in kako se je razdelila 

Ob zaključku IL tromesečja 
1964 smo napr avili obračun po
slovanja po posameznih poslovnih 
enotah BRESTA. S tromesečnimi 
akcijskimi plani se namreč za 
vsako poslovno enoto p lanira pre
ko obračunskih cen interni doho
dek poslovne enote. Obračunske 
cene (to so planske lastne cene, 

ZELENO ZLATO 
(Nadaljevanje s 3. strani) 

Po sklepu občinske skupščine je tu
di naš obrat prevzel podružbljanje 
gozdnih površin v zasebnem sektorju. 
Začeli smo v oktobru lanskega leta. 
Ugotavljamo, da gre podružbljanj e 
hitreje v viš1nsJdh kakor pa v nižin
skih predelih. Od skupn:lh 2.148 ha 
smo sklenlll pogodbe za kooperac:ljo 
že 21 JI> z ozirom n a površine. 

Letos je n aš obrat imel planiran:lh 
11.600 m ' p oseka iz splomo družb enega 
sektorja 1n 35.317 m' iz zasebn ega sŠI!:
torj a . Posek bo do konca leta gotovo 
izvršen. Težko pa je reči, če bo do
seženo tudi spravilo gozd.ri:ih sortl.ma
nov. 

Zvedeli smo nekaj novic od prede
lovalcev 111ašega zelenega zlata. 

Na 

povečane za določen odsto tek, ki 
se d obi po pokritju Qbveznosti 
kombinata) tvorijo osnovo za 
vrednotenje ustvarjene p roizvod
n je, ki p redstavlja interni celotni 
dohodek poslovne enote. Od t ega 
internega celotnega dohodka se 
odštejejo vsi st roški, 'ki so na
stali v obračunskem tromesečju, 
upošte vaje zneske r eklamacij. Ta
ko se dobi poslovna uspešnost. 
Ustvarjeno poslovno upešnost de
le delavski s ve ti poslovnih enot po 
mer ilih , k i jih sami predpišejo. 
P oslovne enote so tako en del po
slovne uspešnos ti namenile za 
sklade, drugi del za ooebne do
hodke. Del za osebne dohodke so 
delili še na sredstva za slru;pne 
službe, na sredstva za pokritje 
izgube DUR-a in na sredstva za 
povišanje živl jenjskih stroškov. 
Ostali del se r azdeli med člane 
!POSlovne enQte p o vloženem delu 
za tisto obdo bje, za kat erega ve
lj a obračun. PE- Cerknica je pu
stila sredstva n era2JP()rejena, med
tem ko so ostale PE sredst va raz
IPOredile. V ltem mesecu so izpla
čale za osebne dohodk e 'DP M.arti
njalk: in Tovarna ivernhh ploš'č 
Cerknica, medt em iko bodo ostale 
PE to storile v prihodnjih mese
cih. 

RIM 

Kaj pravijo delavci na ~restu 
o prvi prosti soboti _ 

Na osnovi temeljite analize :i!n 
daljših priprav je centralni 
upravni odbor LIK BREST CeJ:1k
nica na seji dne 28. 8. 1964 spre
jel sklep, da imajo prvo prosto 
soboto dne 29. 8. 1964 zaradi iz
polnjenih pogojev nslednje delov
ne enote komlbinata: TP Cerknica, 
TP Martinjak i n Tovarna lesn:ih 
izdelkov TLI Stari t rg. 

Ostale poslovne enote bodo ime
le skrajšani delovni čas tedaj, 1«> 
bodo izpolnile za to potrebne po
goje. 

Clani poslovnih enot, ki so pro
sto soboto že imeli, so ta sklep 
sprejeli z velikim veseljem. V raz
govoru so posamezniki rpovedali 
tole: 

JOZE DRENIK - delavec v 
montaži: »Jaz in ostali delavci v 
montaž:i srno se zelo trudili, da 
postavljeni plan kar najbolje iz
polnimo. Prva prosta sobota je 
meni in ostalim delavcem dala 
veliko pobudo, da pri delu še bolj 
pohitimo. Footavljeni rplan · se bo 
dal izpolniti, čeravno ni lahek. 
Važno je, da bomo redno preskr,l>
ljeni z elementi iz ostalih eko
nomskih enot. Proota sobota mi 
je prišla zelo pra'v, saj sem jo po
rabil za osebna opravila, v glav
nem pa za počitek v družini.« 

V ALCI OBREZA - delavka v 
nanosu površin: »Delo z laki ni 
ravno p ri jetno in je ves .teden ze-

prilborimo še letos drugo prosto 
soboto v mesecu.« 

MILOS TOMSIC - strugar v 
pogonskem servisu: »Menim, da 
je začetek z eno prosto soboto v 
mesecu /Zelo pozitiven, saj bo ta
ko imel delavec vsaj en dan v 
mesecu prost za ra-zvedrilo in 
osebne opravke. JaJZ sem sicer 
moral tisto prvo soboto dela-ti, ker 
je bilo nujno delo, dobil pa sem 
v ta namen prosti dan v prihod
njem tednu, ki mi je zelo rprav 
prišel. Jaz in moji sodelavci de
lamo še •bolj vestno v upanju, da 
tal«> ustvarimo pogoje, da se še 
bolj skrajša delovni tednik.« 

JANEZ KEBE - delavec v IL 
strojni: »Prve s<Jibote sem bil in 
sem je zelo vese_!, saj bomo jaz 
in moji letniki imeli še več m ož
nosti za rekreacijo, pose bno še 
tedaj, ko >bo nastopila snežna ode
ja in ne 'bo doma qela.« 

NADA LOVKO - delav:ka v 
furnirnici: »Kar se ·tiče V'})rašanja 
plana SIIIlO mi v funrirni.ci na te
kOlČem, saj ga redno rpresegamo; 
zato smatram, da smo zaslužili 
prvi pros-ti dan v mesecu. Prosta 
sobota je nam materam zelo pri
pomogla, da si uredimo svoje go
spodinjstvo že v soboto in nam je 
nedelja res na razpo.lago le za po
či-tek :in razvedrilo.« 

Tako povedo tudi ostali člani 
kolektiva, ki so s svojim .trudom 

Nakladanje pisalnih miz za Sovjetsko zvezo 

lo d olg. ,Prve proote sobote sem 
se jaz in os-tale sodelavke razve
selila, saj je prišla kar nenadoma, 
čeprav se je o tem veliko govo
ril{). V skurpirri, kjer delarrl\ se 
vse trudimo, da !bomo pJan kar 
lbolje iZJpolnile z upanjem, da si 

pripomogli do začetne realizacije 
še enemu ukrepu k iZJ):>oljšanju 
standarda delovnih ljudi. Clani 
poslovnih enot, ·ki potrebnih po
gojev še niso dosegli, se tru;dijo, 
da jih dosežejo čimpreje. 

BOST 

lzobraževa nje privatnih .kmetovalcev 
Posamezni lklmetovalci rpa tudi 

zadruga se zanimajo za izobraže
vanje privatnih lanetov. Delavska 
univerza iri kmetijska zadruga sta 
pripravili programe, kjer je pred
videno, več predavanj po več "h 
centrih. Tako na Uncu, Grah 
vem, Starem trgu, Novi vasi , j
narjih in drugod. Ta predava ja 
naj bi bila v obliki rcwgo ra, 
kjer !bodo sodelovali IP 
strokovnjaki in drugi 
ljudje. Področje, kjer. 

za:nirman•ja so: živinor:eja, sadjar
stvo, mlekarstvo, izkoriščanje 
kmetijske mehanizacije, koopera
cijski odnosi in ch-u·go. 

Nekateri ,privatni kmetje so iz
razili željo, da bi organizirali tu
di predavanja o ra'Vnanju z mo
tornimi žagami in kooilnicami, 
saj se iz dneva v dan šte>d.lo teh 
strojev veča. Zainterresira,ni so 
!Predvsem, ik~o se ti stroji v2ldr
ZIUJeJO pa rtudi sodobne metode 
dela s sbroji. 
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Vtisi z izleta 

aktiva ZB »Kovinoplastika« Lož 
Aktiv ZB pri p odjetju »Kovi

n oplastika•• Lož je te dni organi
ziral za svoje člane ZB i-zlet po 
sončni Primorski in zeleni Go
renjski. 13. septembra 1964 v 
zgodnji jutranji uri smo se z av
tobusom podjetja SAlP Ljubljana 
odpeljaJ.i iz Loške doline. Cilj na
šega izleta je bil obisk bolnišnice 
»Franja<< v Cerknem in obisk 
»Drage« in Begunj na Gorenj
skem. 

Ze takoj !JO prihodu v Cerkno 
smo se ustavili pri ~eniku 
padlih borcev ter poil.ožiJi venec 
in poča5tili žrtve fašizma z eno
minutnilm molkom. Od tod srmo 
'l:renili proti partizansrkri bolnišn:i.ci 
.. Franja••, ki je bila cilj našega 
izleta. Ogledali smo si vse prosto
re, v katerilh so se zdravili ranje
ni 'borci in čaJkaJ.i svobode inva
lidi. Saj človek vsega tega ne mo
re verjeti, -da so toliko nesebič
nega truda vlož·i.li ti ljudje pri 
gradnji rbolnišnice, naJ ta'kerrn mestu 
in pod takšnimi pogoji, za streho 
im počitek ranjenim lborcem. Pri
sluhni·! sem pogovoru naših čla
nov ~: »Kje so neki sedaj ti po
žrtvovalni ljudje, ki so prestah to
liko gorja, strahu in trpljenja?•• 
Ali so doblli vsaj deJno zadošče
nje za svoj veU.ki trud? Ali so 
morda, 'Ostali :nekje pozabljeni? 

v 

Te, tako •>Svete<• prostore smo za
IPUŠČali in se spuščali nazaj v do
lino Cerkna, ali naše misli so še 
vedno hitele nazaj v temne glo
bočine in sotesko, •kjer teče in 
šumi mrzla voda in poje žalo
stinko nepozabljenim tovarišem, 
1ki so za vedno ostali v trdi kra:ški 
zemil.ji, ki pa je le slovenska. 

Skozi Tolmin - Kobarid - Bo
vec smo se ustavili pred dolino 
Trente, kjer smo obiskali člane 
našega aktiva ZB tov. Toneta 
Žnidarščia, ki je tu na triteden
skem okrevanju. Po prisrčnem 
pozdravu in stisku rok smo kre
nili preko Trente in Vršiča v pre
Jepo Gorenjsko . 

V Dragi smo ob sp6meniku 
padlim borcem in talcem poloii.li 
venec ter počastili njihov spomin 
z enominutnim mol•kom. Nato 5lffiO 
se vračali v Begunje in si ogle
dali muzej NOB. Z občudovanjem 
smo ogledovali sledove grozodej 
stva !JO celicah, kjer so trpeli in 
'bili mučeni borci za svobodo. 
Kdor dvomi, kaj smo morali ,pre
stati za svobodo, 'katero sedaj uži
vamo, naj si ogleda spomenike rin 
muzeje, ki so trajna p-riča zloči
nov ok;upatorja ter umazanih iz
dajalcev. Saj ne more nobeno pe
ro oprisati, kaj človek dbčuti ob 

Sole, ki jih bo organizirala DU 
Velike potrebe po osnovni šol

ski izobrazbi v na:ših delavskih 
organizacijarh narekujejo, da or
ganizira Delavs ka univerza več 
oddelkov OS'novne šole za odra
sle. Delovne organizacije in nji
hovi organi samouprav.J.janja se 
zavedajo, da brez osnovne šole 
član •kolekt1va ne m ore naJPredo
vati v strokovnem izpopolnjeva
nj u , prav taiko :pa ne more biti 
dober upravljalec, če nima osnov
nega z;nanj.a. Zato bo za naši dve 
največji podjetji »BREST<< in 
»KOJVmOPLASTIKO•• organizira
na osnovna šola v samem podje
tju. Ce •bo zadostno število pri
javljencev, bo organizirana šola 
t udi na Rakelru ni v Novi vasi. 
Nadaljevala se bo tudi večerna 
ekQ!lorruska srednja šola II. letn'ik 
in II. letnik tehnične srednje šo
le - lesni oddelek pri »BlVE
STU••. Po-leg tega pa bodo še šo
la za starše, šola za življenje, po~ 
1itična šola·, sindikalna in mla-

dins:ka šola (za sredstva organiza
cij). Zaradi veli•kih potreb na na
šem obrmočju pa bo organizirran 
tudi oddelek pedagošk!e arkademi
je. Navedene šole bodo ,posredo
vale znan-je zelo različno. Osnov
ne, ekonomske in tehnične bodo 
imele redna rpredavanja IPO n eikaj
·krat na teden v popoldanskem in 
večernem čaoo. Politične in druge 
bodo vezane na ciklus predavanj, 
ki bodo po določenem vrstnem re
du. Pedagoška akademija pa bo 
imela predavanja nekajkrat v 
mesecu. st rnjeno pa v zimskih 
in tudi v pol·etnih počitnicah. Ne
dvarnno pa bodo v~ te oblike za~ 
htevale veliko individualnega štu
dija. Ir21pitne komisije zahtevajo 
isto znanje rkakor za redne šole, 
sa·j morajo birti enakovredne. Vsi, 
ki se zanimajo za !pOSamezne šo
le, prograim ali podobne informa
cije, se la:hko obrnejo na Delav
sko univerzo v Cerkni-ci, kjer vam 
bodo postregli z vsemi ;podatki. 

Clani aktiva ZB ,..Kovinoplastike<< Lož polagajo venec pred spome
nikom 11adlih borcev in talcev v Dragi. 

spominu na prestano trpljenje. 
Cudim se le enemu : kako more
m o dopustiti, da v te kraje, pre
pojene s slovensko krvjo, pusti
mo, da zaidejo še vedno nemški 
krvniki, rki so bili moriJ.ci žrtev, 
ki so morale dati tako mlada živ
ljenja za svobodo našega naroda? 

Tovariši! Vse premalo cenimo 
naše žrtve, -'115e prehitro pozablja
mo na :prestano gorje. Mislim le 
to, da nobena še ta'ko plačana 
usluga nam od nemških zločincev 
ne odtehta ene same kaplje slo
venske krvi, prelite za svobodo. 

Na poti iz Begunj smo si nato 
za kratek čas ogledali še J.etališče 
»Brniki••, čeravno že v mraku in 
se preko Ljubljane vračali nazaj 
v Loško dolino. 

Naj se na kraju v imenu vseh 
borcev- udeležencev izleta zahva
lim vodstvu podjetja in sindikal
ni podružnici »Kovinoplastike« 
Lož, ki sta z razumevanjem omo
gočili izlet na:šim članom ZB, ki 
nam bo za vedno ostal v spomi
nu, p~E:bno pa še spomeniki bor
cem, ki so nas spremljali na Vl5ej 
poti. Lado Znidaršič 

Drobne novice il Bresta 
Clani kolektiva si bodo lahko 

nabavili najnujnejše artikle za 
ozimnico v obratni h menzah. Za 
orgamzuano dobavo in izdajo 
ozimnice bo skrbela Delavska re
s tavracija. Do nedavnega je za 
ozimnico skrbel sindikat, kar :pa 
ni njegovo delo. 

Gasilska ekipa iz tovarne po
hištva v Cerknid je pred rkra1Jki:m 
sodelovala na okrajnem prvenstvu 
gasiJskih ekip in zasedla med in
dustrijskimi ekipami tretje mesto, 
kar je pohvale vredno, še posebno 
ob dejstvu, da na tekmovanju ni 
bila sodobno opremljena. 

Ob priliki podražitve nekaterih 
prehrambenih artiklov so samo
upravni organi sprejeli sklep, da 
se kot nado mestiJo za povečane 
življenjske stroške i21Plača meseč
no vsalk:emu članu rkolelctiva :po 
2500 din. 

• 

Ukrepe, ki so jih podvzeli za 
skrajšani delovni čas, so že za
čeli reaJ.izirarti po posameznih po
slovnih enotaJh. Tako so imeli že 
v avgustu .prosto soboto v TP ' 
Cerknica, 'I1P Martinjak in 'DLI 
Stari t r g. Edino Bazenska žaga v 
Cerknici ni še dosegla pogojev 
za skrajšani delovni čas. Skupne 
službe pa bodo imele skrajšani 
delovni čas šele takrat, kadar bo
do po vseh poslovnih enotah 
ustvarjeni pogoji. 

Za sedaj je prosta šele ena so
bota v mesecu, vendar so vse ak
cije usmerjene 1k cilju popolne 
uveljavitve 42-urnega tednika. 

Tečaji v letoš.nji sezoni 

V skladu s pravilnikom o de
litvi čistega dohodka in osebnih 
dohodkov so :po vseh poslovnih 
enotah delavski sveti sklepali o 
razdelitvi poslovne uspešnosti. Le
ta je različno dosežena rpo poslov
nih enotah. Sredstva iz poslovne 
uspešnosti so delavski sveti go
spodarsko razdelili tako, da so del 
sredstev namenili za osebne do
hodke, nekje 50%, drugje 60 %. 
vse ostalo rpa v sklade, s kate
rimu samootojno razpolagajo po
slovne enote. 

Na željo številnih podjetij ter 
velikih potreb po iwbraževanju 
bo v letošnji sezoni cela vrsta 
različnih .tečajev. 

Po večjih kra:jih, kjer ho dovolj 
interesentov, bodo org;ani•zirali 
kuha.rSiko goopodinjske tečaje, te
čaje za krojenje in ·šivanje, teča
je za ·bolničarje prve 'P<Jiffioči in 
druge. 

Delovna oogani•zacija •>Gradišče« 
pa se :zanima za specializi-rane te
čaje v gradbeništvu, kjer bodo 
delavci priddbili potrebno zmanje 
in tako tudi primerne rkvalifilka
cije. Kmetijska zadruga je naro
čila tečaje za živinorejce .in tečaj 
za traktoriste . . Za traktorski rbodo 
začetn:iški za pridobitev lkvali!fi
'kacije in nadaljeval:ni za delo s 

' 

kmetijskimi strojnimi priključlk!i. 
Tečaje bo lahlko obiskoval vsak, 
·ki ima veselje. Gostinska podjetja 
in lluristična :z;veza pa želi več 
tečajev v .gootil)ski stroki, turi-
2JII1IU za turistične vodiče in tudi 

jezikovne tečaje. Tako bo letos 
tečaj italijanščine in nemščine za 
;trgovske in ~tinske delavce. Tu
di druga podjetja se zanimajo. 
Zato se nam obeta vrsta možno
sti, da i7JPopolnimo svoje znanje. 

Konec 1 1n začetek sezone 
Taborni·ki so .poopravili šotore, 

porčirt;nil!lki domovi se zapirajo. Ko
nec je torej sezone oddihov in do
[pustoV. Začela se je druga sezona. 
Sezona oddiha i.n počltnic in sezo
na šolanja or.z;iroma izobraževanja 
sta Bi podali roke. V endar ni ta 
sezona SaiiTIO za tiste, •ki :hodijo v 

redno šolo, ampak tudi za odra
sle. Delavska univerza je za letos 
pripravila dbsežen program iz 
splošnega, strokovnega in dru:7Jbe
nega področja :i.Wbraževarrja. Pra
vilno in potrebno je, da te pro
grame objavimo, d<~~ •bodo z njimi 
seznanjeni vsi občani. 

V novi blok pri Tovarni po
hištva Cerknica so se že vselili 
stanovalci. Bldk je bil zgrajen v 
rekordnem času, v primerjavi z 
ostalimri stanovanjskimi grad
njami v občini. Komisija, ki je 
imela nalogo :z;brati izmed 42 pro
silcev 13 stanovaJ.cev, ni imela 
lahke naloge, kajti večina prosil
cev ima neprimerne stanovanjske 
r~e. V bodoče bo verjetno 
potrebno več vlagati v stanovanj
sko izgradnjo. 

Ta! 



Bresto,; g ilci na raportu pred pričetkom tekmo,·anja 
Fot~ Bošt 

GASILCI SO TEKMOVALI 
G .silska zveza okraja Ljubljana 

je dc 6. 9. 196-l priredila okrajno 
•e-kmo\"anje pro O'\"oljnib gasil-

"h d.rw."tev in industrijskih grup 
v reb disciplinah: -cafetni tek, 
p , -J donnje ovir in trodelni 
mokri o pd 

b o "e občine ta e tekmo'\'a
oj udeleiili dve društvi: PGD 
o~ in B Cerknica. 'f zelo 

hudi konkurenci se je PGD nec 
1 · na. i. m o. Bresto-M 

tekmonlci p so ' industrijski 
grupi dose~"li tr je mesto. 

• ' j omenimo da bi e Breslo
-rl te-kmo\·alti labko še bolje pla
sirali, re jim ne bi odbili ločk za-

radi nepopolne opremljenosti uni
forme. 

Iz razgovora s tdimovalci smo 
ugotovili, da so se podobnega t~k
movanja prvič udeležili ; po tožili 
pa o se na zelo slabo in zasta
relo opremo, saj so si mor.W. tik 
pred začetkom tekmovanja opre
mo in orodje izposojati od ostalih 
društev. 

Dejstvo je, da imajo gasilci Bre-
ta zastarelo in neekonomično 

brizgalko, ki več ne ustreza hitri 
in ervenciji, zato bi bilo vseka
kor potrebno tudi v ta namen vlo
žiti potrebna finančna sredstva. 

BOST 

v 
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Občinski odbor Zveze prijate
l jev mladine občine Cerknica je v 
letošnjem letu, tako kot pretekla 
leta, organiziral letovanje šolskih 
otrok na morju. Kljub temu, da 
so v začetku nastopile težave gle
de finančnih sredstev, je z rarzu
mevanjem in nesebično podporo 
nekaterih članov naše zveze DPM, 
zdravstvenih delavcev ter neka
terih članov drugih organizacij, 
pobuda za to akcijo zaživela. Res 
je, da so se same priprave neko
liko zavlelde, to pa zato, ker ni 
bilo pravočasno rešeno vprašanje 
finančnih sredstev. S tem, da je 
.določeni del sredstev prispeval 
Zavod za socialno zavarovanje 
Cerknica k dotaci ji Občinske 
skupščine, ki jih je namenila Qlb... 
činski zvezi DPM, pa je bilo vpra
šanje letovanja rešeno v toliko, 
da je odbor pohitel s pmpravami. 

Dne 23. 7. 1964 je odšla skupina 
96 otrok na letovanje za 21 dni 
v Koper. Vsi otroci so bili, skup
no z 10 vodiči, nastanjeni v Di
jaškem domu v Kopru. Tovariš 
Jože UdoVIič, študent medicine, je 
bil v koloni j i upravnik in je te
densko poročal, kako poteka le
tovanje. Iz teh poročil je bilo raz
vidno, da so bili otroci nad vse 
zadovoljni t er ni bilo opaziti do
motožja. 

K zadovoljstvu je gotovo pri
spevalo lepo vreme, pester dnev
ni red in kar je vse -pohvale vred
no, dobra organizacija ter trud 
in iznajdljivost vodičev, saj so bi
li nekatern že tretjič in celo če
trtič z otroci cerkniške občine v 
koloniji . 

Otroci so skupaj s svojimi vo
di telji pripraV'ili veseli večer, ki 
je odlično uspel. Pro~am je vse 
nastopajoče otroke kakor tudi 
gledalce navdušil tako, da so še 
več takih uspelih zabavnih pro
gramov izvajali do konca letova
nja. Kolonijo je obiskal t:..~di lut
kovni oder iz Kopra. Za w<:ino 
otrok je bilo to prvo doživetje, 
saj so lutke videli prvič. Konec 
druogega tedna letovanja v K<~pru 

so :imeli •>dan kolonije''· Dopoldne 
so organizirali t ekmovanje 6ku
pin ".med dvema ognjema«. Tek
movanje v plavanju pa jim je 
onemogočilo precej ra:z;burkano 
morje. Zvečer so priredili oddajo 
»pokaži, kaj znaš«, ki je prav Je
po uspela. Sti rje naj1boljši izva
jalci, katere je iiz.brala komisija, 
so dobili nagrado. Prav talko pa 
sta bili nagrajeni zmagovalni sku
pini ••med dvema ognjema«. 

Za veselo razpoloiJenj e o b veče
rih je s~bel s svojo harm oniko 
gojenec Tone Žnidaciič. Pred zad
nji in zadnji večer so otroci, 
skupno s svojimi vodiči, plesali 
db zvokih harmonike na ploščadi 
pred d ijaškim d omom. 

Dne 13. 8. 1964 dopoldne pa so 
odšli, porjaveli od sonca, ~. llOV'i
mi doživetji raZiiJOloženi domov. 

U. B . 

Kako je uspela 
rekreacija 

VOSTI IZ LOSKE DOLI.NE Z organizaciJO centra za Ilekre
acijo v Novigradu smo brez dvo-

TVD »Partizan«. Poleg nove sa
mopostrežne trgovine prehrane bo 
tudi delikatesa 

podje ju ,..Ko\rinoplastika« 
Lož so z 10. septembrom zaklju
čili 6eZOno letovanja. V času od 
julija do septembra meseca sta 
le ovala v počitniškem domu Sel
ce pri Crikvenici skupno 202 čla
na ko ektiva s svojci. 5 članov je 
letovalo po liniji poči niške zveze 

v Zadru, 11 članov pa je podjet je 
poslalo na tritedensko okrevanje 
na morje in v višinske kraje. 

Krajevna skupnost Loška 
dolina je organizirala v bivših 
prostorih podjetja >>Remont« v 
Podcerkvi Ud.elovanje cementne 
strešne opeke. Opeko bodo lahko 
1.-upovali občani po zmerni ceni. 

S.B. 

Rekreacij s ko- šport ni 
center že prihodnje leto 

yelika li\'ada na severo-zahodni 
sltrani nove šo.e v Cerknici - ta 
bo S\·ečano odprta za občinski 
praznik - je bila glavna tema 
posvetm"anja o rekreaciji in špor
tu · organizaciji Obč. sindikal
nega sve•a. 

'a tej ·,·adi so predvidena raz-
'čna športna igrišča za rokomet, 

odbojko, pros e vaje. nogome in 
neka"ere a le ke panoge. V sklo
pu dograditve nm e šole bo do
·ončno obliko dobilo le igrišče za 

mali ro ·ome ki bo ime o beton-
ski ~ornji ustroj. 

Ostala igrišča in naprave pa bo
mo pričeli ureja i spomladi in to 
največ z mladinskimi akcijami. ki 
bodo organizirane ko lokalne 
mladinske delo\"'le akcije. 

a ak način se bo za Cerknico 
p ·dobilo važen ob jek . ki ne bo 

užil samo mladini šole, ampak 
i očasno \·sem članom delovnih 

organizacij, ki si bodo želeli 
športnega razvedrila za sebe ali 
za svoje otroke. Se ·posebej je 
pohvalno to, da se je pristopilo 
k reševanju tega vprašanja ob po
stopnem prehajanju delovnih ko
lektivov na skrajšani delovni čas, 
s čimer so podani pogoji za zdra
vo in koristno razvedrilo ob pro
s tem času ki ga je pri tem ved
no več. Prav tako je potrebno na 
nek način aktivno vključiti našo 
mladino v določeno akcijo, kjer 
svoje mlade moči sprošča v druž
beno koristne namene. Ob takem 
načinu dela pri urejanju dol~e
nega družbenega objekta tudi e
lovne in družbene organizacije e 
morejo ostati indiferentne, če bo 
potrebno k temu primakni ti 
šen dinar sredstev. 

Skratka, akcija je zast ljena 
pravilno in prav gotovo ne bo 
ostalo le pri besedah. - as. 

ma rešili osnovno vprašanje po
trebnega oddiha Brestovih delav
cev. 

Sedaj, ko je poletne sezone ko
nec in ko analiziramo, -kako je 
uspela rekreacja članov kolekti
va, lahko z zadovoljstvom ugo
tavljamo, da je popolnoma uŠpe
la, saj je skupn() s člani družin 
letovalo kar 252 delavcev. Sicer je 
to število napram številu, zaposle
nih v kombinatu, še vedno nizko. 

Ugotavljamo pa, da je letovalo 
pretežni del tistih članov kolek
tiva, ki imajo večje osebne do
hodke. Sicer osebni dohodki niso 
osnavni vzrok, da ne bi mogli 
naši delavci letovati, saj imamo 
primere, ko so v letošnjem letu 
letovali tudi delavci s štiri ali pet
člansko družino, s povprečnimi 
dohodki. Večji vzrok je v tem, da 
naši delavci niso tega n avajeni, 
po drugi strani pa še pretežna 
večina delavcev izkorišča letni do
pust za kmečka opravila. 

Zaradi tega bo potrebno v pri
hodnje, da bodo sindikati storili 
nekaj tudi glede tega vprašanja 
in sicer tako, da bo tudi ta dela
vec deležen rekreacije in regresa. 

Dejstvo, da je v letošnjem letu 
letovalo 252 delavcev in njihovih 
družinskih članov, nam mora dati 
misliti, da bom() pod podobnimi 
pogoji tudi v letu 1965 organizi
rali, če že ne na istem kraju, pa 
kje drugje, letoviščni kraj. 
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GLAS NOTRANJSK:: -------------------------------------------------------------7 
RAKOV ŠKOCJAN 
--NACIONALNI PARI{? 

Za vecmo ljubiteljev naravnih 
znamenitosti je Rakov :Skocjan 

nacionalni park. Tudi turistična 
literatura in dnevni tisk ga ob
ravnavata kot nacionalni park. 

Leta 1947. je bil Rakov Skocjan 
proglašen kot zaščitena znameni
-tost. Pozneje so bili nrumteri po
izkusi in pripravljen material, da 
se ga proglasi za nacionalni park, 
vendar je po 17 letih naziv ostal 
:nespremenjen. 

Na7liv »nacionalni park« je prav 
gotovo zelo dobra ·turistična vaba, 

"ker imamo v Sloveniji le en tak 
park - Triglavska jezera. 

Pred kratkim je bilo posveto
-vanje (o tem je pisal dnevni t.isk 
in PGročal radio) o bodoči turi

. stični ureditvi Rakavega Skocjana 
ter o odpravi nekaterih pomanj
JUjivost.i. 

Poleg predstavnikov Skupščine 
občine Cerknica in Občinske turi
stične zveze so se posvetovanja 
udeležile občinske politične orga
nizacija in stro·kovni poročevalci. 

Clana Jamarskega kluba iz Po
-stojne s ta poročala o možnosti 
-ureditve Zelških jam za obiske in 
:predložila idejni program. Dolgo 

-časa smo govGrili o ureditvi Zel
:ških jam, kec bi bila investicija 
.zelo hitro t: oplačana z inkasira
nim denarjem od vstopnic. Pred
log je naslednji: v I. fazi bi se 
naredilo stopnišče pri vhodu pod 
Malim naravnim mostom, dvigni-

dolgo 200 m. Kupili naj bi vecJI 
čoln z motorčkom, ki bi poganjal 
čoln (za 10 - 15 ljudi) in obenem 
osvetljeval pot po jami. Na ta na
čin imajo urejeno zelo obsež
no jamo na Ceškem, medtem ko 
bi to · bilo v Jugoslaviji edinstve
no, da se obiskovalcem nudi vož
nja s čolni po podzemeljskem je
zeru. 

Celotna investicija bi stala 
oluog dva milijona, kar bi se po
p lačalo v dveh letih. Tako bi TD 
Rakek končno dobilo stalen vir 
dohodkov in bi Rakov Skocjan 
dobil še eno posebnost. Dela so 
lahko napravljena v enem me
secu. 

Kot je videti na sli.ki - orisu 
jam, so Zelške jame dolge in bi 
se njihova ureditev razdelila po 
fazah. Ko se poplača ena faza, se 
napra.vi druga itd. 

Južni mv, dolg nekaj nad 500 
metrov, je zelo lepo zasigan, ven
dar zahteva za ureditev precej 
več sredstev kot jih zaenkrat pre
moremo. 

Pričakovati je, da bo Rakov 
·Skocjan večje weekend naselje. 
Sedaj je narejenih ali se delajo 

Na sliki je prva 
weekend hišica, 

kateri se je pri
družilo še 13. Pri
čakovati j'e, da se 
bo drugo leto šte-

vilo podvGj!ilo. 

14 hišic, od tega 9 privatnih. Ko 
bodo nač.!"t.i in sploh ves program 
ureditvf. :.lako.vega Skocjana na
red, pz: bi ustanovili Rakovčani 
počitn isko skupnost, katera bi 
razpisala pogoje gradenj in lwn
trolirala izvajanje. Lo.kacijski -

Turistično društvo Rakek je postavilo 7lelo okusno in veliko tablo 
na Uncu za Rakov Skocjan. Marsikdo 7Javije po novi cesti in se 
po ne.kaj sto metrih 7ill.ajde na ozki in zelo slabi cesti ter ustavi 

nekaj časa pred velikokrat :naprtimi ra.mpami. 

la pot na posameznih mestih, se 
napravil še en most in pristanišče 
(glej sliko) pri vhodu IV. Do tam 
namreč sega podzem.eljsko jezero, 

globalni prostvr za zasebne wee
kende pa naj bi bil na mestu, kjer 
se že gradijo in stojijo zasebni 
weekendi. 

zelške jame 
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Tloris Zelških jam: 
Od Kaskade se odcepi vhodni rov, dolg nad 300m in juŽni rov, 

lepo zasigan, dolg več kot 500 m. 

Silno pogrešamo avtokamping. 
Le-ta naj bi bil nekaj sto metrov 
daleč od hotela. Načrti bodo kma
lu nared. 

Na posvetovanju je bilo govora 
o stanju cest, pluženju v času 
zimske sezone; nadalje o različ
nih pomanjkljivostih v markaciji, 
založbi slikovnega vodiča in po
dobno. Sprejete sklepe pa bodo 
zadolžene organizacije mogle iz
vršit·i do roka. 

Zalujučel• posvetovanja je bil 
ta.k: komisija,- ki bo sestavljena 
iz predstavnikov Skupščine obči-

ne Cerknica, Občinske turistične 
zveze, Zavoda za spomeniško var
stvo Ljubljana, Zavoda za urbani
zem, Jamarskega kluba Postojna 
in Gostinstva Cerknica bo izdelala 
ureditvene načrte in ves program 
bodoče turistične izrabe Rakovega 
Skocjana, vključno predlog za re
žim gospodarjenja ter ga predlo
žila Skupščini občine Cerknica 
najkasneje do l. novembra. Na 
podlagi tega elaborata pa bi za
prosili za proglasitev Rakovega 
Skocjana za nacionalni park kot 
drugi tovrstni park v Sloveniji. 

SPORT • SPORT e SPORT • SPORT • SPORT e SPORT 

Cehoslovašlli namiznolenislli igrald na Halleku 
Največji športni dogodek v ob

čini Cerknica je bil prav gotovo 
narstop češkoslovaških namizno
t.eni.ških igralcev in igral!k »Sla
vija« iz Prage ter državnega ekip
nega :prvaka »Olimpije<< iz Ljub
jane na Rakeku. 

Nastopili so v medsebojnem 
dvoboju v naši telovadnici. Dvo
rana je bila polnoštevilno zasede
na z vnetirni privrženci tega špor
ta. Gledalci so uživali ob izredno 
efektnih uotezah igralcev in 
igralk, saj -so se o<llikovali v iz
redni tehniki, borbenooti in du
hovitosti igranja. 

Najbolj je gledalce ogrel dvo
boj med najboljšim čaškoolovaš
škim teniškim igralcem Stanekom 
in našim VePkom. 

Po končanem nastopu je pri
pravil TVD »Partizan« Rakek 
sprejem za vse nastopajoče in 
funkcionarje v Rakovem Skoc
janu. 

Naslednji dan so si ogledali le
pote Rakavega Skocjana, nad ka
terim so bili vsi izredno presene
čeni, prav tako nad gostoljubnost
jo strežnega osebja »Rakov Skoc
jan«. 

Nastop teh igralcev in igralk je 
bil velikega propagandneg:l zna
čaja za razvoj tovrstne panoge 
športa v okviru dejavnos-ti pri 
TVD »Partizan« Rakek. 

Gledalci so bili zelo zadovoljni 
in si želijo še takih in podobnih 
nastopov. J. M. 

»Glas Notranjske« 
Izhaja mesečno - Izdaja ga občinski 
odbor SZDL Cerknica - Urejuje ured
niški odbor - Glavni in odgovorni 
urednik: Dane Mazi - Clani uredni
štva : Franc Tavželj, Slavko Brglez, 
Slavko Tornič in Milan Strle - Teh
nični urednik : Janko Novak - Korek
tor : Janez Lavrenčič - Tisk: CZP 
»Kočevski tisk« Kočevje - Letna na
ročnina 240 din - Rokopisov in risb 

ne vračamo 
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Bili smo na Vrš· ču 
2e ste čitali o 6-letnern poslova

nju TP »SKOCJAN« Rakek; prav 
za to obletnico je komisija pri 
SP podjetja pripravila anketo, iz 
ka tere je bilo lahko ugotoviti, ali 
so člani kolektiva zaniteresirani 
za interno zabavo ali izlet. 

Rezultat ankete po eni strani 
ter letni čas sta odločila, da je 
bil organiziran Wet. 

Kljub vsem možnostim, da se 
izleta udeleže vsi člani kolektiva, 
je bila udeležba le 40 %, ker so 
nekateri že bili na Vršiču. 

Na pot smo se odpeljali v ne
deljo, 13. 9. 1964 zjutraj. Avtobus 
nas je odpeljal proti Ljubljani, iz 
Ljubljane pa na Gorenjsko, kjer 
smo si kot prvo ogledali rojstno 
hišo dr. Franceta Prešerna v Vrbi. 

' 

deni pa smo obstali pri 12 bara
kah, ki so lepo ohranjene. Tudi v 
njihovi notranjosti je lepo ureje
no, tako da obiskovalec Jahko vi
di, kaj vse so imeli kljub vsem 
n evarnostim, ki so jim takra t pre
tile. 

Kakor smo že povedali, nas je 
čas preganjal, da smo se kaj kma
lu odpeljali proti domu. 

Izlet se da hitro opisati v ne
kaj besedah, toda težko je bralcu 
pokazati tisto, kar se vse vidi. Za 
veselo razpoloženje je ,poskrbel 
tov. Bogomir Moi;lic, ki nas je 
povsod spremljal s harmoniko; 
igrane in pete ,pa so bile največ 
pesmi, ki jih je skladatelj sesta
vil prav za kraje, ki smo jih to
krat obiskali. 

D. L. 

Skupina članov kolektiva, ki so se udeležili izleta na Vršič 

jEZERO NA VOLČJEM 1 
Jezero na Volčjem je že skoraj polno; manjka dobrega pol metra. 
pa bo čisto polno 
Na sliki je videti del mogočnega jeza v obliki trapeza, ki je zadržal 
vodo na 2 ha površine 
Turistični delavci so že pripravili pl'edlog za ureditev jezera in ga bodo 
posredovali strokovnjakom, ki bodo naredili načrte 
Del tega predloga vam posredujemo. De.belejša bela črta ka.že mesto. 
kjer naj bi stal bife. Kopališče se bo raztezalo od bifeja ob jezu, pri
stanišče za čolne pa v prelepem zalivčku na drugi strani bifeja 
(tanjša bela črta) · , 
Jez je treba nekoliko dvigniti, da bi se zvišala površina jezera in ure
diti cesto čez jez ter tako omogočiti dostop na drugo stran jezera. 
kjer naj bi bil bodoči avtok.amping. Določen je prostor (seveda, to je 
zaenkrat samo predlog) za gradnjo weekendov • 1 1 1 11 1 
Kopa.lišče in pristajališče bo treba posuti s peskom, · da bi voda ostala 
vedno čista 

Za na.peljavo vode in elektrike pa ne bo večjih izdl!-tkov, ker se naha
jajo priključki v neposredni bližini i 1 1 1 1 i 1 11 1 : 1' 

Tudi to je vredno omeniti: lovci so navdušeni! Nekaj divjih rac se že 
nekaj časa zadržuje ob jereru (upajmo, da to ni >>lovska raca«) 
Turističnemu društvu bodo pomagali Elektrožaga, Gozdno gospodar
stvo in starešine JLA Velike Bloke, posebno pa (lahko rečemo do
mačin) major Danilo Mohor 

Lepo vreme nam ja omogočalo, 
da smo lahko opazovali okolico, 
kjer nas je peljal avtobus. - ze v 
Kranjski gori smo, se ustavili ter 
z zanimanjem ogledovali visoke 
gore. Naj mimogrede omenimo, 
da smo tu srečali med drugimi 
mnogo tuj ih turistov. 

SPORT • SPORT Zmaga ·in poraz NK Rakek SPORT et .SPORT 

Odpeljali smo se naprej po zelo 
strmi, ovinkasti cesti na Vršič. 
Tu smo se ustavili za dalj časa 
ter si po malici ogledali Tičarjev 
dom nekateri pa so se povzpeli 
tudi višje ter gledali res lepo oko
lico. 

Nekateri, ki so bili že kdaj prej 
v teh Jcrajih, niso kazali tolikšne
ga zanimanja, povsem nasprotno 
pa je bilo s strani udeležencev 
izleta, ki so rprv:ič obiskali Vršič. 

Cas, ki nam je bil določen, nas 
je preganjal in po enournem po
stanku smo nadaljevali z vOIŽnjo 
do izvira Soče, kjer so se skoraj 
vsi povZJI)eli prav do njenega jz
vira. 

Od ,tu smo se brez postankov 
odpeljali na kosilo v Log pod 
Mangar~om; od tod smo nadalje
vali pot proti Cerlmemu. 

Tu in tam smo se še ustavili, 
si ogledovali zanimivosti, ki so za 
tiste lcraje zgodovinski s,pomeniki, 
toda žal ni bilo nikogar, ki naj 
bi dal pod.rdben opis tistega, kar 
smo videli. 

Iz Cerknega smo se odpeljali 
do vasice Novaki, kjer smo po 
peš-poti odšli do bolnišnice ,..Fra
nja... Pot, ki nas je peljala do 
partizanske bolnišnice, je dokaj 
skrita in nismo se čudili, da je 
sovražnik ni našel. Nemalo začu-

Ni redek primer, da neko 
moštvo izgubi tekmo na tujem 
terenu in potem isto moštvo pi:e
maga istega nasprotnika na svo
jem igrišču. Vendar to ni prav;lo. 
Rakek je zmagal v Postojni z rt
zutatom 1 : 5 in iZigubil z istim 
moStvom na svojem terenu s 5 : 1! 
Vse to se je zgodilo v enem tednu. 

V Postojni je Rakek igral zelo 
resno in je popolnoma zaslužil 
zmago. Rezultat je nekoliko pre
tesen, to pa zaradi slabo razpolo
ženega vratarja, ki ni imel sreč€. 
Na Rakeku pa je bilo obrarno. 
Postojna je · bila boljši partner in 
zasluženo zmagala. 

V športu je osnovno - športn.o 
vedenje. Tega nekateri igralci Ra
keka na drugi te1oni niso L;po
števali. 

Mlakar - strelec petih goJov 
na obeh tekmah je moral zapu
stiti j~e !zaradi n ešportnega 
vedenja. 

Poraz od boJjšega nasprotnika 
je treba sprejeti športno, kot to 
naredijo Prešeren, Benčina in 
Otrin, ki so lahko za zgled. 

Ena akcija Rakovčanov je bila 
vzrok nelj'Uibernu dogodku. Koro
šec je »Vilekel« žogo po desni stra
ni rproti naspro1mikovemu golu. 
Desni krilec je štartal precej ne
rodno in zadel z glavo Korošca v 
ramo ter si pri tem poškodoval 
noo. 

Tekmovalci Pos1ojne oo »Vdrli« 
v igrišče, zahtevaH izključitev, v 
tem primeru nedolžnega Korošca 
1n napadli sodnika. 

Sodnik je bil mnenja, da po ta
kern vzdušju ne bo nadalj evanje 
tekme normalno, zato je tekmo 
zaključil nekaj minut pred jzte
kom regularnega časa. Kdo je 
·Jcriv za poraz Rake ka, ,ki je samo 
teden dni prej p remagal istega 

nasprotnika na tujem igrišču? 

I,gralC'i Rakeka so spooobni, da 
d osežejo dobre rerz.ultate, ,posebno 
sedaj, ko je na iZibiro veliko :igral
cev, vendar pog rešajo delo svoje
ga odbora. Nekaj časa sta delo 
odbora opravljala le dva človeka, 
sedaj celo samo eden. Ali bo po
tem ta špor.t dosegel svoj cilj ? 
Najibrž ne! 

Moštvo Postojne in Rakeka pred tekmo. 
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EKROLOG JA M LI GERBIČEVI 
V soboto, 22. avgusta 1964, je 

ma Bokalcah v visoki starosti 88 
!let umrla profesorica Jarmila Lili 
•Gerbič, operna pevka in glasbena 

}ledagoginja, hčerka našega cerk
niškega rojaka, pokojnega sloven
skega skladatelja, ustanovitelja 
slovenske opere, vodje Glasbene 
:Matice in priznanega glasbenega 
;pedagoga, Frana Gerbi~ 

Po končanem šolanju na praš
kem konservat~riju je kot mlada 
pevka v l. 1901 do 1908 nastopala 
na številuih koncertih v Pragi in 

Pokojna Jarmila 
Gerbič, priznana 
operna pevka in 
glasbena pedagogi
nja, hčerka cerk
niškega rojaka Fra-

na Gerbiča. 

drugih čeških mestih, poleg tega 
pa tudi v ožji domovini, v 'l'i"stu, 
Gorici in Ljubljani. V tem času 
je z velikim uspehom nastopala 
tudi na Dunaju in v Beogradu. 
Na novinarskem koncertu v Beo-

Cerkničan. prof. Fran Gerbič . skladatelj 
in ustanovitelj slovenske opere 

Slovenska glasbena dejavnost, tako 
wroduktivna kot reproduktivna, je bi
l a pred koncem 19. stoletja zelo ne-

Cerkničan prof. Fran Gerbič 

bogljena. To dejavnost so predstavljali 
-takrat izključno nekateri posamezni
ki. Omejevala se je na področje vo-

kalne glasbe, to se pravi zborovskega 
petja. in samospevov: O orkestralni 
glasbi skorajda ni bilo govora. Pre
hod iz 19. v 20. stoletje pomeni za Slo
vence pl"Vi, čeprav še zelo nezanesljiv 
korak k zavestnemu orkestralnemu 
muziciranju. Vodilnim ljudem ta.!Q"at
nih prosvetnih društev, ki so delovali 
v Ljubljani, ~Glasbena matica.-, .. ci
taJnica« in ~Dramatično društvo.-, se 
je porodila posrečena zamisel, da po
vabijo v Ljubljano in zaupajo glas
beno vodstvo in pouk v vseh treh 
prosvetnih ~rganizacijah profesorju 
lwovskega konservatorija Franu Ger
biču, Slovencu, takrat že priznanemu 
glasbenemu pedagogu in skladatelju. 
Ta odločitev in pristanek Frana Ger
biča, da se vrne v domovino, je viden 
mejnik v razvoju slovenske glasbene 
tvornosti. 

Petega ok1obra letos bo minilo 124 
let, ko je prijokal v Cerknici na ta 
svet bodoči skladatelj, učitelj glasbe. 
operni pevec - tenorist in ustanovitelj 
slovenske opere Fran Gerbič. V 77. 
letih svojega življenja (5. 10. 1840 do 
29. 3. 1917) je posredoval tako mladini 
kot raznim pevskim zborom in orke
strom obilico svojega obsežnega glas
benega znanja, duha in neuklonljive 
volje. V soboto, 10. ok1obra 1964 se 
bomo oddolžili velikemu vzgojitelju 
in organizatorju z odkritjem spomin
ske plošče in stalnim muzejem v nje-

gradu l. 1908 je bil navzoč tudi 
srbski kralj Peter I. s prestolo
naslednikom Djordjem, s člani 
vlade ter diplomatskim zborom in 
ji osebno čestital. 

Pokojna Lili Gerbič je bila tu
di priznana operna pevka in je z 
velikim uspehom pela naslovno 
vlogo pri prvi slovenski izvedbi 
Dvoriakove opere >+Rusalka«.. O 
uspehu prve slovenske >+Rusalke« 
so priobčili nad vse laskave kri
tike nemški, češki in srbski časo
pisi. Slovenski kritik pa je zapi
sal: >+Rusalka ni sam(} pela, tem
več tudi živela z vso svojo du
šo . . . Do izrednega uspeha pa ji 
je pripomogla udi njena lepa 
vnanjost in rast, kakor tudi iz
borna šola glasu in muzikalna na
darjenost. Njen glas je, kolikor 
se more po tej skozi in skoz li
rični partiji soditi, za vsako sred
nje veliko gledališče prav d(}volj 
močan, v srednji legi gorak in 
mehak, sposoben v vsaki legi vsa-
ke modulacije.« • 

Poleg petja. se je udejstvova.la. 
še kot glasbeni pedagog in v SV(}ji 
pevski šoli vzg(}jila več priznauih 
pevcev. 

Kljub visokim letom se je do 
konca živo zanimala in sodelovala 
pri pripravah za ureditev muzeja 
in- pa vgraditev spominske plošče 
na r(}jstni hiši svojega. očeta. v 
Cerknici. 

Žal pa. ji ni bilo dano, da bi 
docakala in se mogla. osebno ude
ležiti odkritja, ki bo v (}kt~bru le
tos. P() kratki bolezni je nepričar 
kovano preminula. · 

Kot slovensko kulturno dela.vko 
jo bomo ohranili v najlepšem 
spominu! 

Janez yidrih 
Anton Kebe 

govi rojstni hiši na Taboru v Cerk
nici. 

Fran Gerbič je obiskoval osnovno 
šolo v Cerknici. Ze kot otrok je po
kazal izredno glasbeno nadarjenost. 
Pel je v cerh-venem zboru in bil sploh 
navzoč povsod tam, kjer se je kakor
koli muziciralo. Kasneje na ljubljan
ski normalki so ga sošolci, kot nava
ja sam v svoji avtobiografiji, zaradi 
izredno lepega petja imenovali ~slo

venska grlica«. 

Zivljenjska pot ga je po končani 

gimnaziji peljala na konservatorij (vi
soka glasbena šola) v Pragi· na Ceš
kem, kjer je študiral glasbo od leta 
1865. do 1867. Ze v času študija je Ger
bič izdal svoje prve skladbe, sicer še 
precej enostavne. vendar pa polne 
mladostnega žara in po melodični 

strani dovolj samonikle. Takoj po 
končanem študiju v Pragi, konser
vatorij je končal z odliko, je sprejel 
mest~ tenorista pri češkem gledališču 
v Pragi. Iz Prage je odšel v Zagreb 
in bil devet Jet član zagrebške opere. 
Eno leto je bil nato angažiran v Ulmu 
(Nemčija), od tam pa je odšel v Lwov 
na Poljskem, kjer je pel eno leto. V 
tem zadnjem letu se je Gerbič tndi 
odločil, da kot tenorist za vedno za
pusti odrske deske ln se posveti pe
dagoškemu delu. Zaposlil se je kot 
učitelj solopetja na lwovskem konser
vatoriju. Kot solopevec tenorist je bil 
Fran Gerbič nedvomno prvi sloven
ski pevec svetovnega formata, o če

mer priča nešteto laskavih kritik pov
sod, kjer so ga imeli priliko slišati. 
Poleg izrednega glasovnega materiala 
je Gerbiča odllkovalo preclzno pozna
vanje gledall§kega dela in dolgoletna 

šPORT 
Pr\'enslwo " I. razreda 

NPL se je zatelo 
Rakek : Elan (N. mesto) 3:0 p. r. 

V prvi prvenstveni tekmi je NK 
Rakek zmagal 3 : O p. f. v Novem 
mestu. ovomeščani niso imeli 
dovolj registriranih igralcev, zato 
je sodnik končal tekmo pred za
četkom, kar je pomenilo zmago 
Rakeka 

Moštvi sta se sporazumeli za 
prijateljsko tekmo, ki se je kon
čala 1 : 1 (O : 1). 

Gol za Rakek je dosegel Uršič 
Branko proti koncu tekme. 

Conda, Benčina, Kubat, Koro
šec, ing. Vengust, Majstronovski, 
Mišič Brenko, Smolida, Mlakar, 
Pešeren (Arko), Stojkovič. 

Tekma je bila zelo ootra, ker je 
sodnik dovolil grobo igro. Igrišče 
pa tako, da s i želimo še večkrat 
igrati na takih igriščih. 

Nagradna kriianka 
Zaradi obsežnooti materiala 

tokrat ne objavljamo nagrad
ne križanke. Upamo, da vas bo 
možno razveseliti v prihodnji šte
vilki. Med pravilnimi rešitvami je 
žreb naklonil nagrado naslednjim 
reševalcem: 

l. nagrado 2.000 <lin dobi Da
nica Rožanc, Mar.tinjak 16; 

2. nagrado 1.000 dlin dobi Jer
nej Malovrh, Cerknica; 

3. nagrado 500 din dobi Janko 
Sežon, Martinjak 9. 

izkušenost. Vsekakor pa si je v teh 
letih pridobil tiste dragocene Izkušnje 
in spoznanja, Id so kasneje botrovala 
ustanovitvi slovenske opere ln s ka
terimi si je priboril tako častno me
sto med slovenskimi glasbeniki. 

To je bil Fran Gerbič leta 1886, ko 
je prejel vabilo, da prevzame vodstvo 
glasbene dejavnosti v Ljubljani. va
bilo so mu poslali predsedniki uprav
nih odborov ,.Dramatičnega društva« 
dr. I. Tavčar, .. Glasbene Matice« Fr. 
Ravnikar in ~Citalniee« dr. K. Blei
weis. Po prihodu v Ljubljano je pre
vzel mesto učitelja in vodje društvene 
šole pri Glasbeni matici, mesto pevo
vodje zbora Citalnice ln mesto kapel
nika pri Dramatičnem društvu. Naj
več svojih vzgojiteljskih sposobnosti 
je Gerbič posvetil Glasbeni matici, aaj 
je na tem področju deloval preko 30 
Jet. Poleg tega je poučeval še na učl
teljišču in vodil zbor pevskega društva 
~Ljubljana«. 

Kako resnično veliko ln obširno Je 
bilo Gerbičevo znanje, kako m:>gočno 
je bilo njegovo hotenje, da svoje zna
nje posreduje vsem in na vseh pod
ročjih, nam precej jasno po
kaže celoten pregled njegovega dela. 
Skupek vseh velikih in malih dejav
nosti nam da štiri osnovna področja 
dela, ki jih je popolnoma suvereno 
obvladal: 1. vzgojitelj (učitelj glasbe 
na Glasbeni matici in učitel;jl.Sču); 

2. reproduktlvnl umetnik (solopevec. 
zborovodja ln dirigent; 3. skladatelj; 
4. organizator (slovensko gledališče). 

Ceprav so si vsa ta področja nekje 
zelo blizu, je vendar vsako po svoje 
popolnoma samostojno ln vsako tudi 
alia odgovorno. 

(Na.daljevanje prihodnjič) 
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E IC 
RAKEK 

VODNA 
SKUPNOST 

CERKNICA 

Vsem poslovnim sodelavcem in vsem občanom česti
tamo k občinskemu prazniku in priporočamo svoje 
usluge 

Kolektiv vodne skupnosti Cerknica 

v-

GRADISCE 
Cerknica 

Izvajamo vsa gradbena dela kvalitetno in v kratkih 
delovnih rokih. že letos začnemo z gradnjo stanovanj 
za tržišče, kar bo v perspektivi naša osnovna dejav
nost. Kolektiv čestita občanom k njihovemu prazniku 

vabi vse turiste z letnim 
in zimskim športom ter tu
rističnimi znamenitostmi. 

sem občanom čestitamo 
za občinski praznik 

GOSilLNA 

S LAVC 
LA ZE 

rede nms obiščite, poslregli 

Kolektiv JJGradišča Cerknica 

Briv-;ko- frizerski salon 

CERKNICA 

Vsem gostom ter vsem občanom 

čestitamo za občinski praznik 

Turistično društvo 
Rakek 

čestito vsem občanom in ljub ite
ljem naravnih lepot k občinskemu 
promiku in vos vobi " RokoY Skocjon 

GOSTILNA 

-JERŠIN 
elike Bloke 

Cenjenim gostom nudimo domače 
spec:iolit.el e . pristna kraška in vi-
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GOSI1L.NA GOSTIL A 

ANTONČIČ 
PODREBER ELUCI VRH 

s-ji gosto;:> in vsem obča 
čestita za občinski prazni in se 
toplo priporoču 

-

1 
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1lolektl11 

Doseženi uspehi delovnega kolektiva kombina
ta BREST so rezultat nenehnih naporov vseh 
zaposlenih za zgraditev še sr.ečnejše bodočnostf 

BREST 
BREST je vključen v mednarodno delitev dela. 
Z zahtevnimi izdelki pohištva osvaja svetovna 
tržišča. Kvaliteta izdelkov uživa priznanje doma 
in na tujem 

CERKNICA 
Vsem delovnim ljudem komune Cerknica želimo 
še obilo delovnih uspehdv pri graditvi sociali
stične družbene skupnosti in čestitamo k občin
skemu prazniku, pomembnemu jubileju naše 
komune 

Trgovsko podjetje 

RAKEK 

čestitamo vsem občanom za občinski praznik 
Obiščite naše poslovalnice in solidno boste postreženi! 

Kolektiv "škocjan<< Rakek 

-Vsem delovnim ljudem občine, čestitajo k občinske~mu . prazniku 

* OBčiNSKA SKUPščiNA ...................................................................... * OBčiNSKI KOMITE ZKS 

* OBčiNSKI ODBOR SZDL 

-------------"' * OBčiNSKI SINDIKALNI SVET 
....................................................................... ~ * OBčiNSKI KOMITE ZMS ............................. ._.. .......................... """ 
* OBčiNSKI ODBOR ZB 

.... ------------~ * OBčiNSKI ODBOR RK 

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

DELOVNI KOLEKTIV 

KOVINOPLASTIKE 

Delovni kolektiv Pr-oizvaja vse vrste kovinske 

galanterije, izdelke iz plastičnih mas za široko 

potr;ošnjo, lite in elektro predmete 

GJ I l 

v 

LOZ 

Vsem poslovnim sodelavcem, ostalim delovnim 

kolektivom in vsem občanom čestitamo k ob

činskemu prazniku 

() 

Vsem poslovnim sodelavcem, ostalim kolektivom in 

vsem občanom čestitamo k občinskemu prazniku 

TRGOVSKO POD..JET..JE 

NANOS 
Priporočamo se cenjenim odjemalcem. 

Vsem občanom iskreno čestitamo k občinskemu 

prazniku 

POSTOJNA 



Vsem občanom čestitamo 
k občinskemu prazniku in 
se priporočamo s svojimi 
izdelki 

Kolektiv pekarne 

Cerknica 

GOSTILNA 

Miklavčič 

VELIKE BLOKE 

vam nudi domače speciali
tete in pristna vipavska vi
na. Vsem gostom in obča
nom čestitamo k občinske
mu prazniku 

Gostilna 

Demšar 
Planina 

Vsem cerkniškim občanom, 
posebno pa mimo idočim 
gostom, čestitamo za nji
hov praznik. Priporočamo 
domače specialitete in pri
stna istrska vina. 

GOSTILNA 

STRLE 
VRHNIKA, pod Racno go

ro ob izviru Obrha, vam 

nudi obrško postrv, prist

na vina in druge domače 

specialitete. Vsem obisko

valcem in občanom česti

tamo za praznik in se pri

poročamo 

»Elektro žaga« 
Nova vas 

Kolektiv priporoča svoje 
izdelke izolit in novolit 
plošče obenem čestita vsem 
delovnim ljudem k občin

skem prazniku 

Kolek:tiv »Elek:tro žage(( 

Nova vas 

Center obrti 
Cerknica 

Priporočamo svoje izdelke 
in usluge in čestitamo 

vsem delovnim ljudem k 
občinskemu prazniku 

Kolektiv centra obrti 

Cerknica 

Gostilna VRAG 
Gorenje Jezero 

\ 
čestita vsem občanom in 

se priporoča 

Zdravstveni dom 
in Lekarna 

Cerknica 

Ob praznovanju občinske

ga praznika želimo vsem 

občanom v zdravju mnogo 

delovnih uspehov 

Kolektiv zdrav. doma 

in lekarna Cerknica 

Vabimo ljubitelje dobre je
dače in pijače na domače 
koline in čestitamo vsem 
občanom za praznik 

Gosti§če Meden Vinko 

Begunje 

Gostilna BAVDEK 
Žil ce 

l 
čestita vsem obiskovalcem 

za občinski praznik in se 

priporoča z domačimi je

dili in pristno kapljico 

••• 
se cenjenim gostom in ob
iskovalcem priporoča in 
jim čestita za občinski 

praznik 

Gostinstvo 

Loška dolina 

Priporočamo se z obrati: 

Stari trg, Lož, Snežnik in 

Babno polje. Ob tej priliki 

čestitamo vsem občanom 

za praznik 

Kolek:tiv gostinstva 

»Lo§ka dolina 

Vsem poslovnim sodelav-

cem, delavcem in vsem 

občanom čestitamo za ob-

činski praznik 

Zavod 
za zaposlovanje 
delavcev 
Cerknica 

S solidno postrežbo se pri-.- . 
poročamo in želimo vsem 

gostom in občanom ve

selo praznovanje občinske

ga praznika · 

GOSTILNA 

LUZAR 
NOVA VAS 

čestita vsem občanom in 
1111111111111111 

cenjenim gostom za občin; 
1111111111111111 

ski praznik in se toplo 
1111111111111111 

priporoča 

.J<.metijsAa 
!Zadcuq,a 

Ce1tAnica 

S svojimi obrati čestitamo 

vsem poslovnim sodelav

cem in občanom za njihov 

praznik 

Kolektiv KZ Cerknica 
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