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Občan - odbornik - občinska skupščina 
PRED KRATKIM JE OBCINSKI ODBOR SZDL ORGANIZIRAL ZA PODROCJE LOSKE 

DOLINE RAZGOVOR Z ODBORNIKI , OBCINSKE SKUPSCINE IN NEKATERIMI DRUGIMI 
DRUŽBENO-POLITICNIMI DELAVCI. NAMEN RAZGOVORA JE BIL, DA SE VSI TISTI, KI 
SO ODGOVORNI OBCANOM ZA OPRAVLJANJE SVOJIH DOLžNOSTI V OBCINSKI SKUP
SCINI IN V DRUGIH DRUŽBENO-POLITICNIH ORGANIZACIJAH, POGOVORE O NACINU 
INFORMIRANJA OBCANOV S PODROCJA GOSPODARSTVA IN KOMUNALE. 

Na prvo vabilo se je od preko 
trideset vabljenih odzvalo komaj 
devet, tako da je bil potreben 
ponoven sklic. To vsekakor od
raža malomaren odnos do oprav
ljanja svoijih dolžnosti in odgo
vomoSit do občanov. Drugo vpra
šanje, ki se je postavilo, je izva
janje občinskega statuta glede in
formiranosti občanov o delu ob
činske skupščine in njenih orga
riov. Nekateri vabljeni predstav
nilu ne po,ročajo o delu občinske 
skupščine volilcem na zborih in 
na. sestankih družbeno-političnih 
organizacij in ob drugih prilikah. 
Prav tako je zelo malo primer.ov, 
da bi se pred važnejšimi odločit-

vami posvetovali z volilci. Vpra
šamo se lahko, s kakšno odgovor
nostjo ti sprejemajo svoje odlo
čitve v samoupravnih organih, ko 
pa potem pred javnostjo na zbo
rih volilcev in na drugih mestih 
nočejo biti odgovorni za spl·eje
te sklepe. Odnos volilec - od
bornik - občinska skupščina je 
rahel. Posvetovanje je naka.zalo, 
naj se organiziralo nove oblike 
informiranosti občanov kot so: 
objava važnejših predlogov pred 
sejo občinske skupščine v Glasu 
Notranjske, organizacija družbe
nega centra, kjer bi lahko vsak 
občan ob določenem času postav
ljal vprašanja, na katera bi mo-

ral dobiti odgovore. Teh razgovo
rov bi se udeleževali odgovorni 
člani občinske skupščine, pred
stavnilti svetov, skratka ljudje iz 
posameznega področja, ki proble
matiko poznajo. 

Pri razgovoru so sodelovali 
predsednik občinske skupščine 
Franc Kavčič in direktorji podje
tij: trgovskega podjetja Skocjan 
Rakek Tone Gornik, Gradišča 
Cerknica Dane 'Mazi, Vodne skup
nosti Cerknica Jaka Sile in Ko
munalnega podjetja za ceste Gra
hovo Franc Stefančič. V razpra
vi so pojasnjevati nekatera ne
jasna vprašanja kot so: vodovod, 
investicije Kovinoplastike, stano
vanjskega bloka z lokali, ceste, 

urbanistični načrt itd. - Prisot
ni so se temeljito seznanili s te
mi problemi, posebno še z ukre
pi IS glede investicijske politike. 
Poudarjeno je bilo, da se nobena 
investicija ne more začeti brez 
tehnične dokumentacije in zago
,tovlje.nih finančnih sredstev. 
Gradnja vodovoda se na. primer 
ni mogla realizirati, ker ni v ce
loti zagotovljenih finančnih sred
stev. Sredstva so bila predvide
na iz komunalnega prispevka od 
novih gradenj. Ker so začasna 
dela pri izgradnji tovarniške hale 
Kovinoplastike ustavljena, tudi 
ni bilo dovolj komunalnega pri
spevka za izgradnjo vodovoda. 

Premalo je, da so s temi vpra
šanji seznanjeni Ic predstavniki 
posameznih organizacij in odbor
niki, temveč je nujno, da krajev
ne organizacije SZDL po posa-
meznih vprašanjih večkrat skli
cujejo tribune, prav tako pa tudi 
odborniki v svoji volilni enoti 
zbor volilcev, tako da bo sleher
ni občan lahko sodeloval pri obli
kovanju občinske politike s svo
jimi mnenji in predlogi. 

J. H. 

Občinski komite ZKS je obravnaval 
spremembe v gospodarskem sistemu 
~ 

Ker postavljajo smer
nice za predkongresno 
d e j av n o s t ZK, V. k o n gr es 
ZSJ i n r e s o 1 u c i j e z v e z n e 
skupščine nova načela, 
ki terjajo spremembo 
gospodarske politike, so 

----~ 

'llaši cepu6tiAi 
Republika naša draga, 
s solzami si oprana, 
s solzami naših mater, 
s krvjo si prepojena 
naših borcev - partizanov. 

Naše polje rodovitno, 
naše ljudstvo stanovitno 
je zasužnjil tujec - gospodar, 
pa so vstali borci naši 
ga pregnali za vsekdar. 

Domovina naša draga, 
lepša si od svetlega zlata. 
Na tvoj rojstni dan 
danes vsepovsod 
te proslavlja mladi rod. 

Magda Cimperman, 5 b 
Osn. šola Cerknica 

-----~----_...,... 

temu na zadnji seji ob
č i n s k e g a k o m i te j a ZKS 
pod vodstvom sekretar
ja komiteja Franca Lev
ca posvetili veliko po
z o r n o st. Ti akti narekujejo do
ločene spremembe v delitvi do
hodka, ki bodo ugodno vplivali 
na razvoj gospodarstva. Da bi do
segli pravilno razmerje in ustrez
no ukrepanje, je treba zagotoviti, 
·da bodo o resolucijah zvezne 
skupščine in gospodarskih ukre
pih ZIS razpravljali vsi organi 
upravljanja v delovnih organiza
cijah. 

Zaradi sedanjih ukrepov na. 
področju kreditnega sistema so 
sklenili, da je potrebno aktivirati 
vse subjektivne sile, da bi s sred
stvi, ki jih imajo gospodarske or
ganizacije, dosegli največje moi
no povečanje proizvodnje preko 
razširjene reprodukcije. Ob pro
učevanju investicijske politike, ki 
jo narekuje sedanji gospodarski 
položaJ, katerega glavna značil
nost je velika potreba po deviz
nih sredstvih in s tem po izvcnu, 
so sklenili, da morajo imeti pri
oriteto pri gradnji tisti objekti. 
kjer bodo proizvajati tudi za zu
nanje tržišče iskano blago. Gospo
darske organizacije, ki potrebuje
jo uvoženi reprodukcijski materi
al, bodo z noiVimi deviznimi ukre
pi prisiljene določen del svojih 

(Nadaljevanje na 2. strani) 
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K pripravam na skrajšani tednik je treba pristopiti resneje 
Na zadnji seji Občinskega sin

dikalnega sveta, ki je bila sredi 
meseca novembra, so si bili ude
le--~enci edini v tem, da bi mo
rale biti priprave za prebod na 
42-urni tednik intenzivnejše po 
vseh kolektivib, razen v kombi
natu BREST, ker so na tem pod
ročju dosegli že prav ohrabrujo
če rezultate. Poslovna enota Iver
ka dela že 42-urni tednik, poslov
na enota TLI Stari trg 44-urni 
in ostale delovne enote, vključno 
tudi poslovna enota Skupnih služb 
46-urni tednik. Kombinat BREST 
dusega kljub skrajšanemu delov
nemu tedniku letos zelo ugodne 
ekonomske pokazatelje, ki so 
imeti ~iudi ;odraz na bisltvenem 
povečanju osebnih dohodkov, saj 
so le-ti od lanskoletnega celolet
nega poprečja 28.500 din na za
poslenega letos porasli 'kar na 

37.500 din ali za 32 %. 
Ostala podjetja bodo morala 

pristopiti k delu resneje, s teme
ljitirni analizami stanja, v kate
rem se- nahajajo in na podlagi 
teb analiz napraviti korenite 
ukrepe predvsem tehnološko-or
ganizacijskega značaja so se za
vzeli člani občinskega sindikalne
ga sveta. 

rezultati gospodarjenja v letoš
njem tričetrtletju v občini Cerk
nica zelo pozitivni če jih pri
merjamo z dosežki lanskoletnega 
obdobja. Fakturirana realizacija 
je porasla za 21 a• plačana reali
zacija pa za 19 %. Tako poveča
nje je predvsem posledica pnve
čevanja produktivnosti, delno pa 
tudi porasta cen in zaposlenih. 
Plačana realizacija oziroma ce
lotni dohodek se je najbolj pove
čal v industriji in sicer za 31 %. 
Največji odstotek neplačane re
alizacije v odnosu na svoj pr<~
met je imelo gradbeništvo z 29 %, 
komunala s 24 % in obrt z 21 %. 
Glavnino realizacije tvorita pod
jetji BREST iz Cerknice in KO
VINOPLASTIKE iz Loža. Naglo 
rast povečevanja proizvodnje v 
KovinopLas~:ki so narekO<VaJi 
predvsem zelo ugodni tržni pogo
ji, medtem ko imajo precejšnje 
težave s pomanjkanjem obratnJih 
SI"edstev. Kombinat Brest je imel 
probleme okrog nabave surorvin 
in nekaterih drugih reprodukcij
ski.h materialov. 

Razveseljiv je tudi podatek o 
razvoju turizma, kjer se je števi
lo gostov povečaJo od lanskega 
leta za 62 %. Porast števila tujih 
gostov pa je znašal napram lan
skemu istemu obdobju 82 %. 
Najibolj pogosti inozemski gostje 

so pri nas Italijani in Vzhodni 
Nemci. 

Proti enakemu lanskemu ob
dobju so bili letos doseženi prav 
lepi rezultati tudi pri povečanju 
osebnih dohodkov na zaposlene
ga. Od lanskega leta so se v po
VPI'ečju pove.čali za 19 %. 

Od okrog 4.000 zaposlenih je 
v mesecu Sieptembru dOibi'lo še 
vedno 270 zaposlenih osebne do
hodke i~od 30.000 dinarjev. Na 
seji so 1;klenili, da morajo sindi• 
kalne podmlžnice ·PO koilektivih 
ugotavljati in zasledovati, na ~a
terih delovnih mestih in za<kaj 
so osebni dohodki pusameznikov 
tako nizki. 

V etiko je bilo govora o siste
mu nagrajevanja po delu. Nagra
jevlj.Dje 'proizvodnih delavcev je 
več ali manj urejeno v vseh de
lovnih kolekltivih, razen v Gostin
skem podjet,ju Cerl.mica, slabše 
pa je stanje pri uvedbi nagraje
vanja režijskih služb. Le-to je z 
novim sistemom · nagrajevanja 
režije trenutno rešeno le v kom
binatu BREST. Udele--~enci sestan
ka so bili mnenja, da morajo' tu
di ostala podjetja pristopiti k te
mu delu resneje, Zlasti še, ker 
se je prav v BRESTU pnkazailo, 
kako se lahko z dobrim sistemom 
nagrajevanja vpliva na povečanje 
fizičnega obsega proizvodnje. 

Več primerov kršenja statu
tarnih določil delovnih organiza
cij je privedlo člane občinskega 
sindikailnega sveta do sklepa, da 
začnejo sindikalne podružnice 
delovnih organizaciji preko samo
upravnih organov akcijo za do
sledno imrajanje načel staJtu.ta 
zlasti po vprašanjih izdelave pra
vilnikov,, ki so jlih podjetja uza
konila v svojih statwtih. 

Udeleženci sestanka so se za
vzeli za to, da se dodllltki za po
dil"atžl,4tev prehliamlbenJih izdelkov 
čimprej izločijo iz režije ' in se 
pretoJ,:ijo v cenike na enoto pro
i:llvoda. 

Sklenili so, da se bodo morali 
do sredine marca prihodnjega le
ta končati občni zbori sindikal
nih podružnic. Clani sindil<.alnih 
podružnic bodo na zborih obrav
navali najaktualnejše probleme 
posameznih delovnih organizacij. 
Da bo ·delo čim,bolj ,Jwalitetmo, 
bo angažiran pri izve4bi z:bo,ro.v 
celoten občinski sindikalni svet. 
Končno so sklenili, da bo pri

čela sredi decembra z delom sin
dikalna šola, ki bo obravnavala 
gpecifične probleme, k i se pora
jaj{) v t~ mganizaciji ter vlogo 
in naloge sindikata v podjetju. 
Sola bo. delala s sbrnjenim po
ukom, trajala pa bO' predvidoma 
60 ur. 

Ko so obravnavali izkoriščanje 
kapacitet z dvoizmenskim delom, 
so ugtovili, da je uspešno opra
vila prebod na dve izmeni Elektro 
žaga iz Nove vasi, kii je z moder
nizacijo delovnega procesa ugpe
la ob minimalnem povečanju za
poslenih uvesti delo v dveh izme
nah s skoraj podvojeno proizvod
nj'o in dobrimi ekonomskimi re
zultati. Opozorili so na to, da bi 
morala tudi kolektiva Gaber iz 
Starega trga in Jelka z Rakeka 
organizirati delo v dveh izme
nah čimprej. 

Kaj ima v planu svoj.ega dela mladina tovarne »BREST« Cerknica 

Pri obravnavanju gibanja go
spodarstva so ugotovili, da so bili 

P o redni !elmi mladlinsiki kon
ferenci MJ.adill1Sikeg;a a:kt i;va To>
vanne p o hišbva ••Brasi~« Cerknica 
se je d ejavnost mladoime začela 
precej živalhno rarzv:ida~ti. Na red
nih s€!Sitank.ih ml!ad.inskeg;a sek'l.'e
tariart;a naše tovarne so se do
koniČ.Ilo formirale 3 korn.isi'je i..n 
siceT: ~~delOOko,politič:na, gospo-

Občinski komite ZKS je obravnaval 
spremembe v gospodarskem sistemu 

(Nadaljevanje s l. strani) 
izdelkov plasirati na zunanji trg. 
Nujno je, da kolektiv »Kovinopla
stike« in ostale gospodarske or
ganizacije razmislijo o mo(inustih 
izvoza, kajti sedanja konjunktura 
na domačem tržišču ne sme za
slepiti kolektivov, da ne bi v bo
doče izvoz odločal o perspektivah 
podjetja, 

Clallii ZK so v razpravi ugoto
vili, da še vedno ni dosežen za
želen uspeh v iskanju notranjih 
rezerv. Smatrali so, da je potreb
no še bolj aktivirati organe v de
lovnih organizacijah, ker proiz
vodnje v več izmenah še nima 
precej podjetij. Prav tako je tu
di specializacija, kot pogoj za po
cenitev izdeU ov, premalo upo
števana. 

Za kadrovsko politiko so ko~ 
munisti smatrali, da je bila doslej 
preveč zanemarjena zaradi inten
zivnega razvoja podjetij, in veli
kih investicij v gradnje. To je 
zlasti očitno v gostinstvu, kjer za
posleno osebje nikakor ne dose
ga potrebnega kvalitetnega nivo
ja. Smatrali so, da bo v bodoče 
nujno razširiti sistem delitve po 
delu na vse delovne organizacije 
in tudi ustrezno stimulirati stro
kovnjake. 

O prosvetnih organizacijah so 
ugotavaljali komunisti, da delitev 
dohodka ni ustrezna, ker prema
lo stimulira zaposlene. Cim prej 
bo treba opustiti že tolikokrat 
kritizirano, a še vedno uporablja
no načelo uravnilovke. Aktivi 
Zveze komunistov in sami kolek
tivi teh organizacij morajo kon
struktivneje razpravljati o delitvi 
dohodka. 

Disku~anti, ki so obravnavali 
samoupravljanje, so ugotovili, da 
je raven razgledanosti obč~ov 
že dosegla tako višino, da lahko 
bolj samostojno in bolj odgovor
no odloča,jo o raznih ukrepih. Za
to bo nujno opustiti metode gole
ga informiranja upravljalcev in 
občanov ter omogočiti, da bodo 
ljudje s polno mero odgovornosti 
tudi sami odločali o pomembne}· 
šib ukrepih. 

Na koncu so se komunisti v 
svoji razpravi dotaknili vpraša
nja, kako delovne organizacije 
upoštevajo priporočila občinske 
skupščine. Smatrali so, da bi bilo 
potrebno poostriti kontrolo nad 
izvajanjem vseh neobveznih 
pravnih ak.Jto,v občinske skupščine 
v organizacijah. 

D. M. 

darslka in korn.isiida za !lrulJbu.rno
š~o,rbno de:.iawnoLSit v a!IDtilv'u. Sa
me komisije so v 15 dineh po for
mka1!1jiU izdelale 'l'astne '{l'rograrrn.e 
dela iz področja, n.a lkaltere:m de
Lado, celOiten iPlan dela 'ITl.l.ad.in
skega alk!tiva BreSita ;pa tteane1j'i 
ra'Wlo na plarrri'h p<JSaJl'I1JeZ!1. iko
misij. N aJj nan:izarrn samo nekaj 
nalog p osameznih komiLsij, 'kii naj 
bi j.iJh iJz<vedle v bodočem letu. 

- Ldeološko ;poiJ.irt:,ična komisija 
na:j bi aiktiVIllo sezmanjala mladi
no n.a razširjenih sejah mlad:in
skeg;a aJkiti.va o _ ZU!Ilanji ,poiliiltilkii, 
telkoč.iJh ZaJI1 ilmivi!h poročilih za do
ločeno ra:z;dolbje, olbem.em pa ;pvl
pravilij.aJ.a ml.aclfuno - nO!Vi 'kalder 
za mladinske politične šole, lk:i se 
b odo lkn'nalliu za~čeilie v vseh večjih 
krajliih naše komune. Naloga ideo- · 
lOIŠ.ko-<pol;iJtič.ne 'komisije !J)a !lJi sa
mo ta, da :zJbira .zgoU.j č1a!ne za te 
mJ.a~d.iiruske jpolirt:ičme šole, aJITlipla!k 
il'ih na to tudi temeJ!j!iJto pr.iJpraJVi, 
jih swnani že v sarrnem z.a,čertlkiu 
s cLl'jem in narrneiFiorn teth šol !ter 
da vedno .iJn kr.iltič:no presoja 111Ja
predelk: vsailooga posarrnhmikia, ki 
b!i to šoJo olbi&koval. 

- Gospodarska komisija mla
dinskega adrti.va si je zadaJa pre
cej olbši.rno nalogo in sicer dej.aJ11-
Sikio vo denje mladinske organiza
cije n.a.še WvM'ne. To l!lJi lalhko 
delo, če rpo:mi.lsil.iJrno, da imamo v 
tovaJmi 2laJpoolenli!h čez 150 ml.a
d.iJ!lJcev, včlanjenih in sicer alktiv
nhh pa je kOIITl.aJj dOibra rt;retji11al, 
to de nad 50. NaJ.oga go15;1:odamke 
komisi'j'e je ·torej, 'da pri,tegne v 
svoj krog še preostalih 100, kii b 
s svojim deiLorrn pr.irpomo.vi k VleiČ
h maso<V'IloiSiti naše ml.adlinSke or 
garuizacije, saj je to l-e orga~n:i 
cija ml.a~dlh ljudi, ki oo d ej 
pri nas ~ooleni nepooredn 
proizvodlnji, !kjer se srečuj o z 
nizom problemov, med ev.ilm:i 
'bi verjetno mnogi izmed njih spa-

da!li IP'raiV v področje mlad inske 
orgamizaci!j,e . 

P oleg rt;eh dveh k<Jii'Illis~j j~ tu 
še komiJSija za ilrult<Lmno in Šlpoot
no žiiVIl.je!lJj'e v mladiruskenn aJklti
vu, katere fPrvenstveni narrnen je, 
špo1nbno :iJn klul.tu.rno dviga~ti. o:nl.a
di:no z orgaJI'l!ilza.cij o razlhčnlth pri
rediJtev kot so :n.p,r, polltirud!n.a pre
davanja~, llclu bs!k.i veče1i, ml.aldin
Sikli IP les, 'različne i nrt:erne pr01!<1.a
ve ob priil..iJki dTžavnlth pra:zm.i!k:ov, 
ong;ami zaci.ja š;po.rtn.ih ;p['i·red:iJbelv, 
med eb ojn:ih Šlpoo1Jnih mla,dlnSikillh 
srečaJI1j m ed posarrnel'.l!ilmi aJJ<1ti
vi iipldi. 

Iz f\T<S€1!§a tega l.a:hko končno 
skJ.e(parrn.o, da mlacl.inska orgamri
zac~ja ni sarrno zato, da bi ob&ta
j,ala ~olj zaradi sarrne formaLno
Siti, aJl11lP a:k: za~to, da se v nj ej in 
z njeno iP<JiffiOIČjo mladinec - ·njen 
čU.a;n aikJti,VIllo priprawlj,a na težje, 
z.ahrt.eVIllejše naloge, pred ka\Jer'e 
ga bo posta'V'ila družba ikot člaina 
ZK .ailih dll."llgili ovganizadj, da Sjpo
zna že ·tu sarrno orgaJnizacijo, se
StaiV iJn ce1o1mo d elovan}e <posa
!ID€1Z1nih organov v naši drlavli, 
da se SiPOZna in seznani s [pooa
meznilmi. prohlerni, naj si bo to 
v rproi:zvod!nji aJ.:i izven nje Iber 
tudli, 'kako se ti problemi najbo
lj e rešuj€(jo ali IP'a waj odlkfi.a.... 
njajo. · 

C-e p ·a hočemo, da bo ml:aldln
ska organizacija, n.ati' bo oo re 
kjerlkoli, uspela v svojem prven
st;venem narrnenu - cilju, mora 
dbstaj.arl;i med n:jo in pa ostal.ilm:i 
forumi, organizaci!jarrni :in ;p'a tud!i 
V'Odi.SII:vorn podj e bja, u_s,taJnove, 
močna vez in oo ne sarrno v pri
mevu, da je za neko doiločeno 
s!N.ar za~dolžena mladil!lJa., aJl1'1ipaik 
!tudi tak.rat, ko ,g,re za mecensko 
in mentornko pomoč mladini s 
strani vodstva ;podjetja ali usta
nove, lk;j-er m1adri.:r1Sika ol'g:anizad-
ja dawje. · SaJ. 
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10 let razvoja ~~Kovinoplastike" Lož 
Te dni proslavlja kolektiv KOVINOPLASTIKE iz Loža. 10. oblet

nico ustanovitve podjetja.. Podjetje je bilo ustanovljeno z odločbo biv
šega. Občinskega. ljudskega odbora. Loška dolina. 27. novembra 1954. 
leta. Ustanovitev podjetja. so narelrova.li v glavnem socialno-ekonom
sko-politični problemi na. območju Loške doline, z ozirom na. pasiv
nost P1ldročja. in odvišno delovno silo, ki se je dotlej odseljevala.. Prvi 
zarodek današnjega podjetja. je bila mehanična. delavnica. v Starem 
trgu, katera je bila. tedaj pod upravo takratne Kmetijske 'Zadruge 
Stari trg. Z namenom, da se podjetje razširi, so poslali v tovarno NIKO 
Železniki 8 kmečkih fantov, ž.eljnih spoznavanja kovinske stroke. Nji
h(}va želja. je bila., da se zaposle in dajejo družbi tisto, za kar. so bili 
v tem trenwtlku odgov(}rni, to je čim več pridobiti znanja in ga pre
nesti na bodoči kader. 

Z man]srm k.redttom, ·k.i ga je 
tedaj rprejelo podjetje, ki •je b il 
pOII'alblijen za adaJPitaci:jo Zaidrue
ne.ga doma v Loou, se je rprotz
vodnja r;tz prostorov bivšega mU'i
na v f'iUJdobu p.ninesila v L ož. Za
črusne proizvodne pro•.sitore v Pu
dolbu JPa se j·e poraJbilo za poltre~ 
be nastaj~jo•če Oll'od!janne. Peščica 
l judti, iki je taJikraJt IP•redS~tavl"j ,ala 
kolelk!tJi•v, se je &pOJP:Ilijerla. z veli
ki'ITli 1ežarv"arni, 'kli so značiJrne za 
TaZJvoj nelkega podljetja, ustanov
ljenega o:b pogojih brez indlu51bri j
ske tra'dici!je, brez namenskih d~ 
l01V•nih pro•s tiorOIV, strooev, kadra 
vn d emarnih lS•re'ClJStev. 

Pr•va rproiZJvodnja je te1kla na 
sta.rilh. s roj ih tim orodlj·ih, ikJi so jil.h 
odsltoipdla ne:katera podjetja, VZJI>O
redno s ltem pa so nasta jale !tud~ 
o•mdja l<:JJs•tne ill'ldeuave, ki so hiJ.a 
sicer rp•rhnd,ti;vna, so pa ve•ndar 
ustrezala ·tedanjemu na1č.inu della. 
Te'Žiko je !bilo >tedaj govorriti o 
p e•mrpelkr 'rirvah pro<i:z;vodrnega pro~ 
g1·ama. Z porstopno i:zJboJLi!šarho or
ganrilzaci jo dela :im rportreb :tJrž išča 
se je začel usmerj~!;i rp.roi;z;v<Jr:hlii 
progJrarrn za izJdela'Vo grard'bernega 
i n ;poh il9tvenega okO'V'ja. P roizJvod
nd rpr<Jg;ra.m je v začetku ilerta 1955 
obsegal V'se-ga 11 izdelkov. Ta rprro
imodmda-pa je zajposl<Jrva.la 55 lju
di. Vrednoslt p.roimodnrje je zma-

šala •V dem uebu na::l 17 milijonov 
dinan'jev. 

P•11jzadevnoo ~ rkoilektiva in na
ralšlčarnje potrebe po izlbranih drz
del~illl so pOikaza.le i..zredern poraJ9t 
vredlnor31ti proi:z;vodnje v letu 1956, 
ki je znašal ca. 123 milijcrnov, kan: 
je IPOIV'ZrOioilo precejlšen rp>ri!lirv mo~ 
ve delovne sile, sa1j se je število 

, zapcrs'lmth porvečailo na 141. 

P oleg začll"tanega programa se 
je Jlooll€1kltiv KOVINOPLASTIKE 
pričel ulkivarjaJti z 'ITlJiJsllr:uo norve 
p ·()ri!ZJvo::l!nlje, 'ki nri bila vezana na 
obrSI~oj erai 'Program - leta 1959 oo 
bili storjeni p11vi kora!ki. za pro
izvodnjo iZJderl'kov iz plasti.čnih 
mars. Sre<llibva so biila vlo~ena v 
glavnem v razis'ka'Ve na tem pod
ro·Č'jru (ln .na vprašande:. »Ka!k:o, s 
čim. in •kalj pro~ma:ja:ti<<, še nd bi
lo joonega ordigO'VOII'a. Z na:rnerno.m 
raZ!V'oja te n ove pmi:zvodne pa- · 
noge se je :kolektiv odrelkail vsem 
ta~kraJt:ni.m. ,,trLnajstim pla.ča.m«, 

mseibn'i dohodrki IPa kljub iZJredrno 
teŽJk.iim de!lovrnim rpogojem n iso bi
li zarvidanja rvr ed11Ji. Tega leta je 
bil diZJdelan prvi •>Strojček« na 
ročrni sistem zapiraruja, ikJi je da.l 
osnorvo za iZJdelavo novih stroj'ev 
~x> is~em prirncipu. Pokazalo IPa 
e je, da je tak način proi:z;vo::lnde 

obrtniški. V na.jlkra:jsem času pa 

je bil rpo l.aS1mi konstrukoi(ji U['e
jen hidravlični pogon. Le na ta 
načW je bilo mOO:no rp01Večati s~ 
rijSko proizvodnjo in tem za
dorvollj erva.Jbi rnaQ·aščaooče patre be 
far:macevtske, ko=etične in osta
le irnduskije, s katerimi je kolek
tiv začel sodelovati. Leto 1959. je 
b:llo še pasebno pomE'mbno, ker 
je bilia osvojena proizvodnja kar-

S ~a~nim porastom bruto pro
duklta in štev(ua zap lenih ter 
ob pomanjkanju proi:z;vodnhl1 -pro
storov je biJ. kolekitiv KOVINO
PLASTIKE pri iljen :iskati nove 
prostore širom po Loški dolini , ki 
dejarnsko niso ustrezali tem na
menO'ITl. Na ta način w naJStajali 
obraJti v Pud<Jibu, Loeu, Starem 
trgu, Markovcu in Babnem po-

Zarodek današnjega podjetja. je bil v stavbi mehanične delavnice 
v Starem trgu 

nis »LOZ-DOL<<, v rteku ,pa so >bi
le rpri!Prrave za proizvod:Iljjo iPOSelb
ne tilzivedlbe lka~mis s ščhtom 'bi!Pa 

· »SNEŽNLK«. Asorltiman k<liVirrusikih 
izdelikov rpa se je rtako razširil, 
da je bilo nujno potrebno us~a
novilti livavno, ker so posa:rne0llli 
i-z;deliki. bili vezani na li te poldtz
dellke. Obrat livarna •pa je bil 
U61a.rnoN1lden tudi z namenom po
večati k.oorpe•racijiSiko sodel""'ranj e 
s sorodnimi podjetji. 

lju. VZJporedrno s rtern so narašča
le rtudli p e\ rebe ;po sklladiščniJh 
prostorih, sal.i so redke vasi v 
Lo§kli dolina, kjer ne bi KOVI
NOPLASTIKA imela začasnih 
sklladiiiŠčnih in !delovnih ;p•rOSito
rov. 

V leltu 1964 šteje ko)ek:tiv KO
VINOPLASTIKE iz Loea 748 za
pOISil.enih, njihov bruto 'Produkt pa 
bo narastel v tem letu na 2 :iJn 
pol milijarde drinarjev. Vsa d~ 
!ovna sila iZJVira v gmvnem iz 
podrročja Loške dolirne, kar se po
l'llla. tudli na dlvigu srpiloonega stan
darda. prebivalcev tega kra~ja. La
ni je ikolaktiv uvedel dTugo, letos 
pa še tretjo iZlmeno, da bi tako 
čim prej prišel do sredstev za 
modernizacijo Slbrojne opreme in 
nov(h delovnih prostorov. Kako 
kritičen je polmaj, naj povedo 
samo številke, da kolektiv ne 
razpolaga z garderobami, potreb
nimi sa.ndtarijami, saj imajo sa
mo 16 urndvalnih pip s hladno 
vodo in 10 toaletnih :prostorov za 
32 ra2lličnih lokacij. P11irpoii1.Illi.ti 
velja, da kolekJtiv vsa srec!Jstva 
Vllaga. v modernizacijo strojev. 
Na račun vedno veiČ'je produktiv
nosti in boljšega dzkoriščanja 
zrnoglijjvOSiti si to narposled lahko 
tudi privošči. V primerjavi z 
lansrkl:nn letom, ko je bilo usr~ar
jenih 110 m.iJ.ijonov za Sklade, je 
letoo za pol leta ustvMjenih 162 
milijonov v ta namen. Podjetje je 
pralk!ti<mo zamenjalo prvo »stroj
no garn.ilturO«, se praMi tiste stro
je, !ki jih je zavržene in na:rnenj~ 
ne odpadu pobraJ.o po rtovarnah v 
naši repubh:iki. 

Pogled na gradnjo novih tovarniških prostorov, kamor se bodo skocentrirali vsi sedaj obstoječi 
obrati 

Poleg tega si kolektiv KOVI
NOPLASTIKE Loe prizadeva še 
bolj se angažirati na mednarodni 
delitvi dela, na katero je stopilo 
rpod.jetje v preteklem letu. Ko-

(Nadaljevanje na. 4. strani) 
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Pred kratkim se je pri Občinskem odboru 
SZDL Cerknica sestal politični zbor, ki je ob
ravnaval priprave na skupščinske volitve, ki se 
bodo vršile spomladi leta 1965. Uvodne besede 
glede uveljavitve sedanje občinske skupščine in 
njenih organov, kakor tudi uveljavitve odborni
kov je podal predsednik občinske skupščine to
variše Franc Kavčič. V svojem pripovedovanju je 
poudaril, da so se uveljavila splošna načela usta
ve, kar je razvidno iz razprav na občinski skup
ščini in iz njenega dela. Občinska skupščina je 
postala izvor demokracije, kjer prihajajo do iz
raza občani kot proizvajalci in upravljalci, ven
dar ne smemo biti s tem povsem zadovoljni. 
Iskati moramo poti naprej k stalnemu izpopol
njevanju družbene vloge občinske skupščine in 
njenih organov. Z dosedanjo prakso dela odbor
nikov občinske skupščine ne moremo biti povsem 
zadovoljni. Odborniki so imeli premalo stika z 
volilci, še posebno odborniki zbora delovne skup
nosti. Imamo še odbornike in predsednil•e svetov, 
ki se na p«Y.tiv zbora ne odzovejo. Taki o.dborni
ki prav gotovo niso ~igrali pozitivne vloge. 
Vprašajmo se, če smo izvršili pravilno kadrova
nje. Ce sedanji sestav občinske skupščine pri
merjamo s predhodnim, lahko ugotovimo, da se 
struktura odbornikov približuje dejanski druž
beni strukturi občine. Od sedanjih 54 odborni
kov je 47 takih, ki so v delovnem razmerju, to
rej neposredni proizvajalci in upravljalci z druž
benim premoženjem, dalje je 5 kmetov in 2 upo
kojenca. V prejšnjem sestavu občinske skupšči
ne pa je bilo 64 odbornikov, od tega 40, ki so 
bili v delovnem razmerju, 20 kmetov in 4 upo
kojenci. Ker vemo, da se je v zadnjem času iz
vršil silen premik v strukturi narodnega dohodka 
in bruto dohodka, potem je normalno, da se je 
izvršil premik tudi v strukturi. Pričakujemo, da 
bližala taki strukturi, ki odgovarja družbenim · 
potrebam v komlUli. Poudariti je potrebno, da 
se je tudi struktura žensk v skupščini spreme
nila in pričakujemo, da se bo pri novih volitvah 
še bolj - v korist žensk. Spremenila se je tudi 
starostna struktura od prejšnje povprečne staro
st-i 43 let na sedanjo 37 let. Vsi ti podatki kaže
jo, da težimo k dejanski uveljavitvi naprednih 

idej, ki naj jih dajejo tisti ljudje, katerih misel
nost je povezana z naprednimi idejami. 

Občinska skupščina je v sedanji mandatni do
bi sprejela 31 odlokov, 9 odredb, 147 sklepov, 
113 imenovanj ter pripravila in izdala 32 pripo
ročil, sku~aj torej 332 različnih aktov. Skupšči
na je v letošnjem letu zasedala osemkrat, razni 
sveti, komisije in odbori pa so imeli skupno 
127 sej. 

Pri tem je prav, da osvetlimo družbeno zavest 
odbornikov, katera se kaže v aktivnosti in ude
ležbi na sejah. Večina odbornikov redno poseča 
seje in je na njih aktivna. Imamo pa nekaj pri
merov, ko se sej ne udeležujejo, kar meče slabo 
luč na te odbornike. Kaj naj v takem primeru 
rečeju volilci, ki so jih izbrali? Prav gotovo ta
kih odbornikov ne bi več volili. Brez· dvoma je 
najvažnejša dolžnost vsakega odbornika, da v 
svoji. mandatni dobi opravlja svojo odbornišlm 
dolžnost in funkcijo ter odreka ostale funkcije, 
kajti funkcija odbornika je povezana z odgorvor
no nalogo, ki jo mora vsak odbornik oprav}j>ati. 

Diskusija je ugotovila, da so bili dosedanji 
odborniki premalo seznanjeni z različnimi po
datki in analizami, katere bi moral posredovati 
upravni aparat občinske skupščine. Vsekakor bi 
bilo nujno, da bi odborniki dobivali bilten o vseh 
problemih, ki se rešujejo v okviru družbenih or
ganov občinske skupščine, kakorr tudi o zadevah, 
ki jih po upravni liniji rešuje upravni aparat 
občinske skupščine. S tem bo vsak odbornik se
znanjen s tekočimi družbenimi problemi, kar mu 
bo omogočalo, da bo dajal odgovore svojim vo
lilcem. 

Mesečni bilten ne bi bil sam sebi · namen. 
Prav gotovo bi razjasneval tiste družbene pro
bleme, ki so stvar celotne komune, kar bo zopet 
omogočalo, da ne bodo odborniki · zastopali na 
občinski skupščini ozko lokalno problematiko. 

Politični aktiv je bil soglasen, da je potrebno 
do spomladanskih volitev stalno seznanjati vo
lilce s tem, kališen naj bo vsak ·odbornik in za
gotoviti, da se bo uveljavila demokratičnost pri 
zbiranju kandidatov, kar bo nedvomno omogo
čilo, da bodo izvoljeni najboljši kandidati za 
občinske odbornike. 

Taf. i 
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\1 leku so pripral!e sekdie za 
1\l o tr·ani s ko osla noti lel' drošl\la 

Uvodoma 111aj omenim, da je 
obstojaJo društvo organinatorjev 
strOikovnega izobraževanja s se
dežem v Celju. V tem društvu so 
bili VOla.rujeni vCIČ1del defl.avci, ki 
so delali pni iwlbraževalni politi
ki po ;podijeltj:ih in ustalllovah. 

Ita dro\ sitili dela\fte\1 za 
kadrovska ;politika zelo intenJzi,v
no ill1 bi bilo potrebno vse delav
ce, kl se ukvarja!jo s /kadri, :zx:lru
žiti v sekci!jo dru&tva. V telk!u so 
pr1!jprave, da se fo:mnira inicialtlilv
ni odlbor z nail.ogo, pripraviti. we 
potrelbno, da se sekcija dtruštva 
ustanovi v naši 'konnuni. 

Kaj poreče ·inštruktor EE 
montaža v Tovarni pohištva 

CERKNICA 
Tovarna pohištva Cenknica ima: 

več ekorro.rnSkih ' EmO t. Iz zgornje
ga dela tovarne počalSi IPDidemo 
do oddellka mon.taže. Sam :iJzraz. 
narrn !pQV'e, da rtu rnetka(j mon.tiTa
jo. Ta oddelek dobi vse IPOli?Jdel
ke ljz ostalih ekonomsklih enot in 
taiko pride gotov iWelek iz mon
ta~e v pakir.nico in natprej na do
m.aJČ>e :in rtuj e tržišče. 

Seveda ~pa nismo brerz "težav, 
če 1e [.!'red nami toldlko oddelkov, 

- da je tu treba precej tpa.Zlljrivooti. 
in ~povezanosti med njimi, da !pri
de vsaik: ob .pravem času na svo
je mesto. 

Dosti rtežav imatmo z reprodulk
cijsikim mart:eriall.om·, iki je dosti
krart; 'V'eZa.rl na uvoz. Dobro nam 
je 2ll18lllO, da domatče rtržišče .ne 
iZJdeluje okovja, !kort ga mi raibi
mo a.lii pa je slaibe 'lWalirtete. Kaj 
se ?Jgodl, če ni vse na svojem me
Sitiu? Ob1čarjno ;prride do zastoja v 
proizvodrnd i. 

Delovna sila našega oddelka v 
m<muam je pretežno priučena, le 
z majhnim odstoltkom kvaliiici
ra!llih :mizarjev. Se bolj zanimiovo. 
pa rje to, •da je v tem oddel:lw 
70 % ženslk, ki rpraov nič me za
OOII:.aljajo za mošklim.i ali pra so ce
lo boljše na posameznih delov-
rui.h mestih. Ce p·o~edarrno . sta.
roslt v tem oddelku, bomo videli, 
da so večinoma mladi. ljudje. V 
proimod!nji raJbimo jpTedvsenn 
mlade ljrudi, ta!ke, iki imajo 'k.on
čam.o ooem.let1ko, kajti rti ljudje bo-

- do čez čas dobri delavci, !katere 
lath.ko tako) priručimo današnij:irrn 
zafrl!tevarrn proizvodnlje. Seveda ne 
sm.emo zaJpO!Sita:vljati starej· tih IlO ru-
cli, kJit raJVno iUalko zastl.t&ijo <ID
stojno delmmo meLSito v tovarnL 
ali !pa v samem odtdeiillm. 

Odidelak monwe se zelo trudi~ 
da iZVTŠi svoje pl.all1.ske nal~ .. 
Do1bro se zavedarrno, da je od nas. 
odlvisna izvršiltev pLana cele Ito
varne, zart;o pa tudi rna sesbainlkru. 
ekono=ke enote zahtevarrno, da 
ostale elkonOI!TISke enote svoje ob
veznosti ov redu irzvršijo. Le ta
ko !bomo z ovložen.imi močmri. <k>-
se!?J]..i tisto, kar Sli najbotl!j želimo: 
čimveiČ'jo proizvodnjo in bol.jš:L 
oee!,mi dohodelk. 

Suibio Glede na to, da se je oddelek 
Višje kadrovske šole v Kranju, 
v katerem so se '.izoibraževali ka
dri samo za področje iwbr.aževal
ne dejaJVIIlooti, združil:i z oddelkom 
za 'kadrovsko dejavnost, je billa 
s strani ome111jenega drušbva vlo
žena prošnja na Republiški se
kretaniart; za notranae zadeve, da 
se društvo preimenuje v DRUS
TVO KADROVSKIH DELAVCEV 
SLOVENIJE. Z dne 11. 7. 1964 
je z odločbo društvo rpre:imeno
vanov v .nov n.aziv. Glavna nalo
ga društva je rpredvsem, da za-

jame v svoje člainstvo rtiste ka
dre, ki delaijo na ~podroojfuh izo
braževanja v podjetjili in usta
novah, kadrovike, vodje splošnih 
služb, 'kadrre na Zavodih za zaJpQ
slovanje delavcev, ~propaga,nWsite, 
skTatka 'VSe tiste, lkl se ukvarja
jo s človekO!ffi, nje,govo .izdbraz
bo, življenjem in podobno. Druš
tlVo dala na področjlilh kot so: od
lk!rilva, proučuje in jpopwl.anizka 
soddbno metodo izO'braževanja i.n 

10 let raz\'oja "llol'inoplaslike" Lož 

BRALCI! 

NE JEZITE SE, CE NIC NE 
PISEMO O V AS. ODLOCITE SE 
IN SAMI PISMENO PRISPE
VAJTE ZA NAS »GLAS«. 

V VSAKO HISO NAS »GLAS-«! 

poolovanja kadToV\Sikih s}užb. 
Spreml.j'a razNoj kaJdirov\Siklh 
služJb, obili~uje strokovna sta.lllišča 
in sme'l1nice tega razvoja, rt:er uve
ljaovl'ja oootne lkonc€li)cije o stro
kovnem i!Zdbraževanjru in !kadrov
Ski poli trlki. nasploh. Društvo svojo 
dejavnoot posreduje 1predrvsem s 
sbrok0VIl1Jimi jpredavam.j:i !PO V!PI"a
šan:jiU kadlrov i111 kadrOV'Sike poli
tike, s pu~bliciranjern svojih sta
lrl.šč, SbrdkoVIIlih ugotovitev in 
praJkotič.nih rezuUtatov della v čar 
oopisu KADROVSKA POLITIIKA 
in drugilh publikac:ijaih. 

tNa sejri wpraVIIlega odJbora dne 
10 . .novemJbra letos je bil pred
vsem poudarek za območje No
tranjslre, to !Pa zato, ker se je tu
kalj v iklratkem začela ra.2JV:ija!ti 

(Nadaljevanrje s 3. strani) 
l€il{tiv stremi, da :bi · v bo•doče še 
rarzlšLflil sodelovanje na 2'JU!ll.anjem 
ltrtžiWu. -

Našteti delOVIIl.i pogoju itn IPer
spekltiWli razvoj oo narelkovali ko
n.e.kftivu 'koncerutracijo proiZJVud!nlje 
in s lj;em :i.zJOOljšatnJje delovnih po
goj ev, paveča.n.j e bruto rproct'Uik!ta, 
izba]Jjšanrje orgam.izacije dela itn 
diviga !ProdJuikJbivnQSti.. Zato ·je :ko
'lekltirv KOVINOPLASTIKE že v 
pretek!lem lebu prirčel z graidndo 
nove rtovarme v !mu, kaanor se 
bordo slkonrcentrti.Ta!li wi. do S€1daij 
obstoječi obrati . Kolelkrtiv raJOu
na, da bo začeto rdelo k0rl1Ča!Ilo v 
bllin1ji bod.OČinooti, kjer !bodo čla
ni l!role~va uspešneje in 
boljšimi pogoji apra'V'.l!jaH ;posta -
ljene ·nail.oge. 

Pregledi bruto produk.ta zaposle- . 
nih in ustvarjenega bruto pro
dukta na zaposlenega od leta. 

1955 do 1964: 

1955 17,218.000 . 55 
1956 123,026.000 141 

957 228,200.000 199 
958 333,739.000 265 
959 515,967.000 326 
960 666,669.000 565 

1961 927,922.000 569 
1962 1.111,320.000 514 
1963 1.819,113.000 639 
}964 pil. 2.500,000.000 748 

313.000 
872.000 

1,146.000 
1,259.000 
1,582.000 
1,179.000 
1,630.000 
2,162.000 
2,892.000 
3,342.000 j 
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Volilna komisija pri SZDL Cerknica za pripravo 
volitev v občinsko skupščino je pričela z delom 

Na posvetovanju političnega 
zbora občine Cerknica, ki je bilo 
11. septembra, je bila izvoljena 
volilna k omisi ja za pripravo vo
litev v občinsko skupščino, ki jo 
sestavljajo naslednji člani: 

Hren Jože, p r edsednik Občin
skega odbora SZDL Cerknica -
predsednik; 
Lončar Srečo, sekretar Obč. 

odb ora SZDL Cerknica - sekte
tar; 

Logar Janez, član Obč. kom. 
ZK Cerknica - član; 

Mam Dane, org. sekretar Obč. 
koDL ZK - član; 

Gašpar Stefan, tajnik Ob. smd. 
sveta Cerknica - član; 

Gerkman Slava, član Kom. za 
družb. aM. žena - član; 

Sklrbec Ivan, podpredsednik 
Obč. skupščine - član; 

Anzel jc D r ago, član Obč. skup
ščine - član; 

Levec Fran.c st., član Obč. od
bora ZB - član; 

Skrabec Ivan, predsednik kadr. 
komisije pri Brest C. - član; 

Koščak Franc, sekretar Obč. 
kom. ZMS - član 

Bogovčič Stefan, urednik Glas 
Notranjske - član. 

Na prvi seji komisije, ki je bi
la 18. novembra, je predsednik 
Hren Jože med ostalim omenil: 
»Prav kmalu se bomo srečali z 
novimi volitvami za- našo Občin
sko skupščino in v ostala višja 
skupščinska telesa, ki bodo spo
mladi prihodnjega leta. O pripra
vah za bodoče volitve je že raz
pravljal VI. plenum Zveznega od
bora Socialistične zveze delovne
ga ljudstva Jugoslavije in ple
num Glavnega odbora SZDL Slo-
venije. 

Predstoječim volitvam se da,je 
posebllii. poudarek predvsem na 
to, da bomo izvolili take odbor
nike, ki bodo kos nalogam, ki se 
bodo pred njih postavljale in da 
bodo občanom najbližji, to se 

pravi, da jih bodo sproti obvešča
li o gospodarjenju skupščine. Da 
bi volitve kar na.,jbolj uspele, je 
potrebno, da komisija takoj prič
ne s potrebnimi pripravami, iz
biri kriterijev pri kadrovanju in 
podobno. Naloga komisije je tu
di, da predvidi materiale, o ka
terih bodo razpravljali na predvo
lilnih sestankih. Pri pripravi ma
teriala je posebno upoštevati člo
veka kot najvažnejšega faktorja 
v družbenem življenju. Med osta
limi nalogami, ki jih ima vOlil
na komisija, je tovariš Hren na
kazal predvsem kot prvo najvaž
nejšo nalogo izdelavo točnega 
programa dela komisije, tako da 
se bodo posamezne akcije odvi
jale po planu in nemoteno. 
Obr~ožili so sedanji sestav 

odbornikov občinske skupščine, 
pri katerih bo pri volitvah prišlo 
do zamenjave. V splošnem zbo
ru bo zamenjano 13 odbornikov, 
v zboru delovnih organizacij pa 
14 odbornikov kot sledi: 

v splošnem zboru bodo zame-
njani: 

Trotovšek Dušan, Cerknica; 
Udovič Ančka, Unec; 
Modic Bogo, Rakek; 
Krajnc Franc, Begunje; 
Brzec Franc, Zilce; 
Jaklič Andrej, Ravnik; 
Zurga Ivan, Studenec; 
Skrij Franc, Zerovnica; 
Avsec Janez, Gornje Jezero; 
Kovač JOOe, Lož; 
Kraševec Jože, Pudob; 
Kovač Franc, Iga vas; 
Baraga Viktor, Kozarišče. 

V zboru delovnih organizacij 
pa: 

Gašpar Stefan, Brest; 
Zakrajšek Pavla, TP Cerknica; 
Skrbec Zinka, TLI Stari trg; 
Sega Stanko, GO Cerknica; 
Znidaršič Tone, Kovinoplastika 

Lož; 
Zigmnnd Slavko, Trgovsko pod

jetje Ulaka; 

Z občinske mladinske konference v· Cerknici 
Gornik Tone, Trgovsko podjet

je SKOCJAN Rakek; 
Sparemblek Janez, KZ Cer~ 

V nedeljo, 22. novembra, se je 
-vršila .v Cerknici občinska letna 
konferenca mladine. Ob številni 
udeležbi mladih iz vse občine je 
k9nwrenca dobila pravo delovno 
-vzdušje kot najširša tribuna mla
de generacije, tako da so se· iz 
samih referatov ter diskusij po
kazale jasne slike obstoječega 
stanja ter se izluščile smernice za 
nadaljnjo mladinsko dejavnost. 
že sam referat predsednika je te
meljito obravnaval v sedanjem 
obdobju najbolj pereč problem 
na našem področju: socialistično 
vzgqjo mladine. Jasno so bili 
·osvetljeni vsi · faktorj i, ki na da
našnji stopnji družbenega razvo
ja bistveno vplivajo na formira
nje socialistične zavesti nrladega 
človeka ter na oblikovanje njego
vega svetovnega nazora. Današ
nja mladina -mggoče preveč pesi
mistično in z nezaupanjem gleda 
:na (lružbeno dogajanje in ves naš 
.samoup!:il-vni sistem ter se v nje
ga tudi sama še premalo vklju
čuje. še vedno je nekje zakoreni
njena miselnost, da je vsa naša 
•samouprava več ali manj f~rmal
nost. Na tem področju smo res 
premalo usposobiLi našo mladino, 
da bi tvorila aktivne člane vsega 
našega gospodarstva in da bi spo
znala, da prav vsak posameznik 
lahko s s,vojim delom spreminja 
-wet. Pouda:rjeno )e bilo, da trna 

mladina posebno v proizVOdnji 
danes veliko vlogo ii;l zasluge za 
nenehen razvoj našega gospodar
stva, da pa bodo te naloge v bo
doče še vedno večje, za kar se mo
ramo mladi zavestno izobTazeva
ti, ker vemo, da bomo le z večJim 
znanjem kos nastajajočim nalo
gam. Vendar pa maramo doseči 
to, da se ne bomo usposabljali 
samo v strokovnem smislu, am
pak da se bo naše strokovno zna
nje tesno dppolnjevail.o s politič
no in ekonomsko razgledanostjo. 
Jasno nam mora biti, da pri nas 
nimamo dvoje vrst problemov, 
političnih in gospodarskih, am
pak da le•ti~vedno nastopajo sku
paj !iJIJ. oo jih ffiOiramo kort; taike 
tudi reševati. 

Mnogo je bilo govora tudi o 
vlogi mladine v naši družbi, ker 
si· v novonastalih pogojih še ni 
našla tistega mesta, ki si ga mora 
kot progresivna sila priboriti. še 
vedno imamo mnogo perečih 
mladinskih problemov, nismo. pa 
pa jih sposobni rešiti, tako da se 
ti vlečejo iz leta v leto. Mladi 
ljudje ne smemo biti zadovoljni 
s površno ugotovitvijo, da je nek 
problem nerešljiv, ampak na
sprotno, tudi iz že tako kočljivih 
situacij moramo najti rešitev in 
izhod, ki bo pomenil nadaljnjo 
perspektivo mlade generacije. 
Vedno se moramo boriti za od-
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RAZPIS 
Za I. letnik ekonomske srednje 

0
Šole za odrasle, Iti bo v 

Cerknici. 

Predavanja za pripravo za polaganje izpitov organizira 
delavska univerza v Cerknici. Predavanja b~do v popoldan
skem času. 

Solanje traja štirJ leta. 

Int.e:resenti, pošljite pr:ijave na naslov 

DELAV-SKA UNIVERZA CERKNICA 
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pravljanje nasprotij oziroma raz
lik; tako med teorijo in dejan
skim stanjem, fizičnim in umskim 
delom, med razvitimi in nerazvi
timi področji itd. Samo to nas 
bo sililo k iskanju novih, boljših 
poti in napredka. 

Mnogo diskutantov se je v svo
jih izvajanjih dotaknilo raznih 
nepravilnosti in problemov, tako 
da smo že iz same konference lah
ko ugotovili, da stoje tudi letos 
pred mladino velike naloge. 

Frak 

nica; 
Hiti Alojz, KZ Begunje; 
Stritof Drago, KZ Nova vas; 
Hace Vera, Osnovna šola Sta-

ri trg· 
Pir~ Anton, JLA Vei. Bloke; 
Bombač Tilka, Zdravstveni dom 

Cerknica; 
Knez Konrad, Osnovna šola 

Cerknica. 

O delu komisije in oStalih po-
drobnostih bomo volilce sproti 
obveščali. 

B~t 

l. zasedanje komunalne skupnosti 

~aciolnega zavarovanja na Vrhniki 
Dne 30. olk!tolbra 1964 je biJ.o 111a Vr'hniki zasedanje Kornn.mailJne 

Silru!Imooti socialnega zavarovanja za občine Ceriknica, Logart;ec Ln 
V'lihnilka. . 

To zasedain!je ~rplščine se je VI'Š:ilo v zvezi rotacije, saj je bilo 
na zaseda!Iljru :polovico novoizvo1jenih članov. Skupščina se je !PO prvi 
točim dnevnega Teda konstituirala ter irl:volila na i2Jpr~jena mesta in 
&icer: v zdralV'Sbveni :iJn finarnč.ni odbor 2 nova člana, v komisijo reha
bilitacija wdi 2 nova člana, v repubHško skupooino LSOCia.lnega zavaro
vam.ja pa 1 člana, za predstaJVIl.ika upravtnega odbora komunalnega za
voda v l;ju'bljalni !(>a lbudi 1 člana. Nart;o so prečrlJtali Sklepe zadnje seje. 

V nadaljevan>jtu zasedanja se je obravnavalo poolovanje sklada za 
pretekl.o dobo 1januaa.--~tember 1964. Ugotovl~en je večji prirnanj
klljaJj v obČ!iil:l.i Logatec. Slrupščina je sprejela priporoč.i'l.o, da se že za
četa preiSkalva pazlJ.jlilvo nadaljuje ter ugotovi VZJI'Oke !(>limain.jkljaja, 
njen rEmlll'tart; pa poroča na prihodinjd seji Sllrupščin.e. 

Nadal•je je skupščina <JibraMlavala načela za sestalvo finančnih 
načrt.ov slkladov zx:llravstvenega zavaa.-ovanja komunalne sku;pnosbi za 
leto 1965 program dejaw10s ti komunaLne skupnosti ter o problemih 
zdraJVSibv~ega vamtva y letu 1964 in določitev načel za skllepanJe po
godlb z 'Zdlravsbvenilmi zcwodi za leto 1965. 

Nov način financiranja socialnega zavarovan.ti a naj bi čim bolj 
za:int eresiiraJ. zavarovance same in delovtne organizacije za stroške so
cialli'nega jn polkO(jiillinskega zavarovanja ter celottno !POlitiko socialnega 
zavarovanJja. 

Skupščini kdt d.ru2Jbenemu organu 'komunalne skupnosti. socialne
ga zcwaa.-ovanja na.l.a,gajo veljavni predpiSi precejšnje pristojnosti in 
odgovormooti pred družbo in zavarovanci, kii. jih zastopa. Sleherni član 
skUJpščine je dolžan, da se udeleži vsake seje ter da iz seje prenaša 
celotno poltilti!ko socialnega zavarovanja na zavarovance same in jih 
spodlbuja na p11avilno trošenje finančnih sredstev iz socialnega za
vaa.-ovaruja. 

Cian skupščine: 

Kovačič 
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Pred kratkim so se vrnile iz delovišča Jadranske magi
strale, med Kolašinom in Belim poljem, zadnje mladinske 
delovne brigade, v katerih so sodelovali tudi mladinci iz 
naše občine. Poiskali smo tri izm~d njih in sicer tov. Jožeta 
Kočevarja, Martina Zemljiča in Petra Matičiča ter jim za
stavili nekaj vprašanj: 

lja, kar nam. je vzelo precej dra
gocenega časa, vendair smo kljUJb 
temu dose~i letPe uspehe. 

Kakšna priznanja ste dosegli 
kot brigada? 

J: V štirih dekadah smo bili 
petlrrat udarni, čeprav smo delali 
v zelo težJkih 'VI'eunenslkilh r8Qlffie-

sem tudi pohvaljen oj koman
dalllta brigade kot komandi.r čete, 
ki je billa vsem za ~gled. 

M: Tudii jaz sean bil udarnik. 
Za S.portno dejavnos1t pa sem rp<r
sebej dobil za priznaiJ1de in da.I'ilo 
še k:njdlgo. 

Zq'tadili smo so.oi metec maCJisl'tale 

P: Kat bnigadir sem bil pohva
ljen, na artletskem peterOiboju pa 
sem osvojil prvo mesto in zila.to 
zna.č!ko. 

Pa še vaše želje in načrti m 
prihodnost? 

Kolikokrat ste že sodelovali 
v mladinskih delovnih akci
jah? 

Jo~e: Skupaj sem sodeloval rtri
krat in sicer dvakra~t na lokailni 
akciji v Vodicah nad Ljubljano, 
kjer srrno delali opeko za mlad!in
ski dorn v Senbvddu, in pa letos 
na zveznri delovni akciji na delo
viščih Jadra1J1ske ma~:strale. Na
ša brigada, »MAJDA SILC« iz 
Ljubljane, je bila v naselju 
»Bratstvo in jedinstvD<< v Treba
ljevem v Cnni gorL 

Martin: Tudi jaz sem bil že 
trikrart; v brigad,i. Gradil sem aJV
tocooto Ljublljana-Zagreb, potem 
Beograd-Bevde.Jija, lllO in le1tos 
Jadmn.sko magi• brarlo. 

Peter: Jaz serrn letos prvič so
deloval, če ;pa bo možnost, born 
šel še veČikraJt v . bni,gado. · 

Iz kakšnih vzrokov ste se od
tločil/i: za so~)lovanje v ~e
tošnji akciji? 

(V 111adalljevanju beri J -Jože, 
M-MaJr.bin in P-'Peter.) 

J in M: Iz UJkušenj prejšnjih 
delovnih alkroid in u spehOIV, 'ki sva 
j.hll dosegla, sva se odloiČiJLa, da 
tudi mddva zgradl1va svoj mater 
Jadratnske magistrale i111 s tem 
pomagava pri dokončanju <tega 
veilikega sporneniJka ml.adiiJ1e. 

P: Za 1etoonje sodelovanje sem 
se odločil !IJO pripovedoNaJnju ll;o
vanišev. 

Kakšne dolžnosti ste oprav
ljali na letošnji akciji? 

J: Bil sem komandir II. čete 
brilgade »Majde Sile« iz Ljubllja
ne. Poleg tega sem bil ltudi ku'l
turni red:erenlt. Skrbeti sem mo
rarl za organizacijo raznih veselih 
večerOJV .ter rza dl>ugo lkuHrurno 
življemJje v !brigad:. Obenem sem 

bil še redalkrtor časopisa v nase
lju in spiker interne radijske po
staje za slovenskii je2Jik; z delom 
sem bil kar precej obremenjen. 

M: Bil sem f'izkultu.rniik ill1 sem 
slki'bel za športno dejavnost, tako 
v sami !brigadi kot rtudi v nase
lju. Na špoi'Ibnem podiročju je do
seglla rna.šla bi'Ii1gada zadovoljive 
rezruilitaJte. 

P: Jaz nisem imel nobene talke 
dol:l!noSiti, ZaJto sem se .na~jrraje 
udej1srtwoval )V ~j:or\tnem življe
nju. 

. Kateri doživljaj iz brigade 
vam je ostal najbolj v spo
minu? 

J: Podelitev prizmanj za ~lo
ženi trud, 61p[oh pa vse delo v 
okvi.nu lbrigaide. Tudi tega ne born 
nilkoli pozabil, lkalko 51ffio neko ju
tro ostarld brez jedilnice, Iker nam 
jo je ponoči vihar iPqpolnoma rraz
dejall.. 

M: Na:jfbol!j sem bill srečen, 'ka
dar je zmagall.a v špor'llnem sre
ČaJnjtu naša eikJLpa. 

P: NikoLi ne !bom pozabil, ko 
sem dobil zlato šponbno Zll1.a.č!ko 
za l')Jnvo mesto v atletskem pete
rolbo(j.u. 

Ste opazili v briga.di tudi 
kakšne pomanjkljivosti? 

J: VodJSINo brigade včaiSih ni bi
lo lkos woji nalo~, med sarrnirrni 
brigaJdiirj1L pa je btillo premailo C<u
ta odgovomooti. Tudi, ko 51ffio se 
vračali dornOJV, nismo bili delež
ni v Llj,Wbloj.am.i 111.a'j'boljšega spre
jema. 

M: Manjkalo na.m je špo.vtnih 
relwizitov, !Priznanja pa so po
deljevali proporcionalno med če
te, lkarr- se mi 1lli 21delo IPOIPoltno
rna praJVilno. 

F: De1oVIišče je billo odidail.jelllo 
skoraj šest klilometrov od nase-

Iz naših organizacij: ZRQP 
Bliža se !konec leta in že lahko 

delno ocen;mo delo kraievni·h or
ganizacij ZROP. Ugotovimo lahko 
to, da naše orga111izacije niso bi
le dEII.avme. To je razvidno iz za
kl'jučenih rezultatov testiranj:1., ki 
j e lbi:lo v Trrejšn•jem mesecu po 
nruših ovganizacija1h. 

Komisija, ki je vodila ..estlra
ll(je, je Zlbrala nrus.Ledntie za
lcljučtk:e: 

Od eklu;piJ1ega. člam;tva 481 se je 
udeležhlo tesbiranja ILe 252 čilalnov, 
kar ~predstavlja sarrno 52,39 % čla
nov. 

Od teh je bilo na testira!lju: 
54 odliČ!lldh, 
61 fPrav dobrih 
73 dobrih 
49 zadostnih in 
15 nezadOISitruh. 
Upr!Wičeno se VJprašujemo, za

kaj se ostali člani niso odzvaJli 

teslli.raJ!l~u? R€15 •je, da je tru kri!V'
da :na vod&bvu kraj18Vnih organi
zaC'ij. IPrrimer je testrirmje v C"'Tik
nioh. Nihče ni vedel pri drugi 
skurpm!, lk:je je rres<tka:nQe. Mellllm, 
da je nujno, da kraje<VIlle .o,rga
ni.zacije rtesnej,e sodelruje!jo z ()lb
činsrkiim odlborom ZlROP. Komi ii
ja rje rbud.i mnenja, da člani pre
malo Slpi'emljajo strokovno lite
rartruro - TV-15 iiil Vo}aškli in
formator. Naj navedem trudi to, 
da bi moraJ!e rklrajevne organiza
cije poleg teOQ·e1Jsikiega dela na
prarvi'ti .tudi pralkibirčne vaje. V na
ših ooganizaci:jah je veliko sta
rejlšilh tovarišev, iki bi s pridum 
pren6'311ri. i.z1kušnje, ;p<I'Iiddbl'jene v 
NCXB, v sedalllje ,pogoje vojskova
nja Le z rednimi rtakltično-orien
tacijsk:i.mi. vaja:mi bomo im elri do
ber rezerrvni sta!rešinSlti kader. 

J. H. 

nlarh. DOibilti smo pJ.alk:eJto »Mia
dost~sbvaralalŠltVo-sociarlizao:n« kdt 
pnirzn.aJnje za najkolekrtri.<v~nejše de
lo na delovišču, pra!V taiko IPčl je 
naše naselje dobilo še prehordno 
zastavo za ;po.žmvovalnoot in vlo'
ženi 1lrud kOlt nwj!boljše .naiSelrje 
na trasi. 

ln vi trije osebno? 

J: DQibill sem značlko udavn.iika 
in knjigo '"Put brwtstva i jeddn
strva« za 'V'Se!Stra.nsko delo ,v briga
dli ~n naoolju. Kot ku!liburni re
fen:erut ·in sp~ilke<r lllašega lracl!:oa 
sem dobill v dal' dve ikn jigi . Bil 

J: V ilmenu vseh treh ilzra.žaan 
samo eno :ill1 isfklreno žer:bjo, da bri 
se še vErokraJt srrečal.i ;na trasi in 
da bti tud!i 'V naši olbčirui onga.ni
zirallli lka:ko lolk.al.no akcijo, 'ker srem 
pre!1Jrričalll, da u'Sipeh.i ne bi iz
oSita.li'. 

Taiko srno- se ;porsloviJ.ri. od ~erp
kih ill1 nasmejanih fanltov, ki oo 
bili srečmli1, da sro tudi sanni za
mešail:i kaplje svojega rpOibu v črrui 
a51faiLtmri rt:Jraik aLi pa v rk:ulbike be
rona, ~wrajenega v mootoV'e i111 
uselke na:j!Več;jega S{Pomeruilka mla
dine »'NASE MAGISTRALE<<. 

F .raiK 
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Omogočiti čimvečjemu številu občanov 
SZDL, da sodelujejo v razpravah 

To je bilo sprejeto v zaključkih posvetovanja predsednikov kra
jevnih organizacij SZDL 7Ja pdpravo• konference kraje·vnih organi:M
cij in njihovih podružnic. . 

Vršile se bodo konference ' podružnic in sicer na Uncu, Ivanjem 
selu, Dolenji vasi, ' Dol.enj'em Jez,eru, Martinjaku, Gornjih Otavah, ž&. 
rovnici, Podcerkvi, Vrhniki, Lo~u in Iga vasi s svojimi okoliši. 

Priprave :Ila konference so v pol!nem teku; tako je že večina kra
jevnih odborov imela razširjene seje, na katerih so sodelovali tudi 
predstavniki družbeno političnih organizacij in društev s terena. 
Osnovno, kar obravnava,jo, so vsebinska vprašanja, kakor tudri oTganiza
cijska vprašanja kot so: pridobivanje novih članov, predvsem iz vrst 
mladine, članarina itd. Krajevna organiza-Cija SZDL Ca.j,nail'.fe je že 
izvedla konferenco v ned~ljo 15. novembra, na kateri so člani obrav
navali, .kako organizirati mlade ljudi, problem sociatlno ogro~enih lju
di itd. Predvidene so k()nference v Cerknici 25. nove:Inbra, na 
Rakeku 21. novembra, Starem trgu 6. decembra, Grahovem 6. decem
bra. Na konferencah bodo sprejeli tudi programe dela. 

Letne sezone je konec. MlnQI~O!>JeVl 
plejše prostore. Plesni nrmo.t:n."
počakatl na toplejše sponua.ws.m;Jo.e dni 

gostje so se preselili v oo
»-JezerCJ.« v Cerknici pa bo 

Foto BOST 
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Izobraževanie učiteljev 
v cer.kirui.\9ki občiJni ugotta'V'lja

mo, da je 'V'Sa leta :nazaj olbčuuno 
pOi!Tirunjlkanje ;pedagookega 'kad!ra. 
.6ws;i se čuti pO!ffianj kanje tp·re
davateljev za .predmetni pouk ttj. 
predlmeJtnih učitteljev •in ~profesor
j~::v. NaljiVečja deficiltarnost kvalli
ficilrane.ga uČI!lega kadra je na 
področju ak!ta:ktmih predmetov 
(mrutematllilka, :1.\izitka, 'kemija). 

v zadnji!h lebi.h so se ll1a llla
šerrn območju močno razvile raz
ne Olblike :izo:braJževrunja odraslilh. 
Ker pa. prilmatnjilru)je IP•reda~attel:i
skega kadra, smo primoral!lJi pri
dobw.aJti preda:vate,lj e iz Ljuibljar 
ne lkatr zelo podlraži IPOSia!ITleZJno 
izdbraževail!no de jaiV•n>ost. Ce bi 
imeli cllomače :kivailif'iai!rane ;peda
goske kadre, b'i ~ahko ra.rmili še 
velilko več tilzdbraževatl.ni:h olblilk. 
za od!raslle, Tazen tega ;pa ·b'i se 
stlxJš:kii iwbra.ževa-nja zmaibno 
zmrunj'šaili. 

P o predvidevatnjih še -ne ·bo za
ddSčaJ. dotOik m J,ajsih tka'Cl:rov iz 
šol in se raJZi!Tiere ne b:i v dot
gleJdlnem čatsu ri:zlbolj 'šaile. 

Na olbmočjiU občine je veliko 
mlatjmh učLteljev, lki se želij o irz
po;pal:nj·wabit. Vetli,k,o nj.ih je izra
ZJUo žeJlljtor, d a že{i.jo izredno šlbu
diratti n a pedagoški akademijti. 
Na polbudo učiteljev iz cele olD
či-ne i-n v so.g;l.asju iS predstavniki 
dru2lbenopO'l.iJbičnih skupnostti smo 
se od.lo'Čiill1, da bo Dela'V\Ska utni
verza Cerkni·ca organi7lkala JP!re
datval!l ja za ti.zredl!le študelllte. 

Ker bodo predavanja organizi
rana _po predpisanih tpTogra.mJh 
iz pedagoške alkademije, bo do
piLSI!lilkom velilko ola~ša:n štutdij, 
ker b01do na predava-ndlih veUiko 
laže d01j emali Sinorv. k ott če bi wo 
sami dooividluallino s!Judiill'al i. 

V pedagoško akademijo se je 
V!J.isalo 25 učiteljev in to iz: 

- oonovne šol-e Ce!I'knica 8 uči
teljev; 

- osnovne šole Stari trg 5 uči
teljev; 

- osnovne šole Rakek 5 uči
teljev; 

- osnovne šdle Grahovo 4 uči
telji ; 

- oonovna šola Nova vas 3 uči
telji. 

V lllaj~eč pvilmerih oo se VJpi
sa1i v pred!rnetme sku<pine, 'katere 
že sedalj poučujejo. Erecej !kandi
datov ;pa je !tudi za, r=ed:ni po
uk (za tnižje raJZrede), tkajlti že 
seda!j se itoži, da ima ves prosvet
ni rkaider na 0Sin0V111ih šolah ikon
čatno vi~o šooo. 

Intteres slušruteljev je zeil.o ve
Uk, vsi so začeli z velilikimi am
bici.jami, saj se zruvedajo, da je 
mnog!ilm e d:ina m&nost, d a si pl·i
dobijo višjo 'kvalifikacijo. 

Pexiagošlka akademija je po
zdnwila pripravlj enoot IP'I"Osvetnih 
delavcev, kiL se želijo :naprej ia.o
bra.žeiVruti 'illl Olbljubila vso ;pomoč, 
da hi študij pottekal čimbollje . 

Uipatjmo, da bo čez nekalj let 
rešeno jpereče vpra5alllje predaiVar
leljsikega 'kadira na našem olbmoč
ju. Satjl Ibo prelko dvajset p[·ed
mettruih učiteWjev garancija za 
smo,trnejše iwlbraeevall'je ill1 vzgo
jo miladine ;ter oSita'lih občanov v 
naši občini. 
PrLča!kovati pa tie tudi! vso ma

terialno ~n morallno ;pomoč <l;rTu2-
bellli.h fekitorje~ v občini, saj 
vzgoja tkad!rov, orzJirom a .iiwesltici
ja v ikad!re pametni za olbčino d!ra
gocen doprinos tk s1plošno diru.ž!be
nemu napredku. 

S. M. 

---~-----------------------------------------. 

rg~,~~ tako? 
Cerknici je že star. Vprašanja, za
kaj v ustanovi, ki lahko sprejme 
60 varovancev, ni polne zasedbe, 
se vrste iz dneva v dan in navse
zadnje tudi vprašanje, ali se na
menska sredstva sklada za šolst
vo res upravičeno trošijo v te na
mene? Kje so vzroki? 
Večina se izgovarja na previso

ko oskrbovalnino (4000 do 6000). 
Nasprotno pa ·ravno tisti plačuje
jo za privatne vrtce, ki jih je v 
Cerknici nemalo, tudi do 10.000 
mesečno. Kje je tu logika, kje so
cialistična morala? Mar bo res 
potrebno najp1·ej starše prevzgo
jiti, jih otresti stare miselnosti in 
jih prepričati, da .ie niihov mal
ček v času zaposlitve bolj varen 
v ustanovi, v rokah strokovno 
usvosobl.ienega kadra, kakor pa 
nekje v tesnem stanovanju >>Varu
ha«, kjer se stiska zraven njego
vih otrok še šest ali več teh, var
stva potrebnih otrok. Ce pogleda
mo isti vroblem z druge plati, se 
nam vsiljuje vprašanie, >>ali. je 
družba res dolžna prispevati za 
vzaoio otroka drui'!ine, kier star
ša preiemata mesečno 100 ali še 
več t7 .~nr: nsebnih dohodkov isti 
znesek lent za otroka družine z 
m?.nim.n.ln;,mi osebnimi dohndki?« 
Zakai se tu odaovorni organi ob
činske skupščine in ustanove ne 
poaov()TP. n mnžnostih sestave le
stvir:e prisvevkov staršev vo raz
von?h. Tln.č glede na socialni po
ložaj istih. 

Zakaj ni nobene zainteresirano
'sti s strani podjetij in ustanov? 
Saj končno podjetja nosijo levji 
delež bremena, če mora zaposle
na mati na en ali drug način uve
ljavljati pravice do bolniškega 
staleža, ker ji je otrok zbolel, ali 
pa ga nima komu prepustiti v 
varstvo, v ustanovo pa ga ne mo
re dati. Kaj so storile kadrovsko

. socialne službe po podjetjih, da 
bi odstotek i zostankov njihovih 
zaposlenih mater padel ravno za
radi tega, /cer nimajo urejenega 
varstva? 

Vse to so vprašanja, ki nam da
jejo odgovor na to, zakaj se otro
šlco varstvo v Cerknici n e mo.-e 
povzpeti na nivo ostalih občin, ki 
so v tem daleč, daleč pred nami, 
pa ne zato, ker imajo večje fi
nančne zmogljivosti, temveč zato, 
ker so znale svoje občane pravil
no informirati o pomenu sociali
stične vzgoje naših najmlajših, 
ker su v delo o tem vprašanju 
vključile vse množične in druž
beno-politične organizacije in s 
tem naložile del odqovornosti za 
vzgojo širšemu delokrogu. Ne pa, 
da se ukvarja s problematiko 
vzgoje pred§olskega otroka sa
mo peščica Ljudi in•še ti samo 
zato, ker so pač odgovorni za to. 

KRAš 

Grad Snežnik bo 
dostopen gostom 
Občinska turistična zveza Cerk

nica je sklicala posvetovanje o 
nadaljnjem delu pri izdelavi pro
gramov in nacrtov za turistično 
izgradnjo naše občine. Tokrat so 
obravnavali kompleksno uredttev 
snežniškega gradu in okolice. 

Na pripombe predsednika Ob
činske turistične zveze tov. Tone
ta Gornika, da je treba grad Snež
nik izkoristiti v turistične name
ne, ker je sedaj neizkorišen, je 
direlctor Zavoda uprave zgradb 
tov. Grmek odgovoril, da se stri
nja z ugotovitvijo, vendar pa je 
treba prej premisliti, kako naj 

bo grad izkoriščen. Upa, da pri 
upiaVt}aiLju gradu ne bo težav, 
ker je vsakemu posamezniku jas
no da Snežniški grad predstav
lje{ redkost s svojo bogato opre
mo, poleg tega pa zelo uspelo »tu
ristično vabo«. 

V diskusiji so predlagali več 
razlicnih variant, kako naj bo 
grad izkoriščen, vendar so to le 
predlogi in napotila strokovnja
kom, ki izdelujejo tozadevne na
črte in kateri bodo proučili več 
možnosti izkoriščanja. 

Prvi poseg pri tej akciji je valo
rizacija in posnetek obstoječega 
stanja gradu, ki ga bo naredil Za
vod za spomeniško varstvo Ljub
ljana. Takoj po valorizaciji spod
njih prostorov bodo izdelali pred
Log, kako naj bi bil omogočen 
ogled spodnjih prostorov. Priča
kujemo, da bi prve goste sprejeli 
1. maja naslednjega leta. Nadalj
nje možnosti ureditve gradu kot 
ekstra kategorije za zahtevnejše 
goste pa bodo proučili strokov
njaki, vzporedno z ureditvijo 
gradu za obiske pa bi reševali 
razširitev sedanjega gostišča in 
adaptacijo prostorov za prenoči
šča. 

Načrti bodo zajeli tudi vizuelni 
pas gozdov, ki bodo pod poseb
nim gospodarsk~m režimom, to
rej zavarovani. Za ureditev okoli
ce gradu bo poskrbelo Turistično 
društvo Loška dolina. 

Torej, še ena pridobitev za 
Cerkniški turizem! 

Gostovanje DPD ->> SVO
BODA(( Ribnica z dramo 
>>Dedinja(( v Starem trgu 

Prizo•r iz I. d.ejanja - sprejem v Slaparjevi hiši 

v ttej sezo:nli =o imeli Statro
tržamJi pr~illlllro gledati že drugo 
oc::l:rsko de'lo. T o pot se nam je 
predlstatvila igrail~ka dru'Žina DPD 
»Swbod.a<• R~bruica z dramo »>De
dil!lja-«, odtrsko delo po rO'lTlall1IU 
Henrija JOI!lesa. . 

S tem delom, pod dotbro reži
sersko rolko Milene Borovec, si 
je d!ratmslka \sikiupina •>Svotbo:la<• 
Rilbnica eatgiotOiv:i.la še za bodoce 
nrujlšttev.ilmejši o\bistk gledail.cev lkott 
je tbtiil. pvi t~j urr:>ri.wri'tvi. 

Nabito polna dvorana je izra
zila tprilzna!nje z dolgotrajnimi 
ajplavzi ob •koncu vsakega deja-

naa. Predsednik sekc~je za ckam
sko umetl!lost pri DPD •>Svoboda« 
LOOka dolina se je po končani 
predsta!Vi v -imenu »Svobode-« 
Loška dolina in v imenu gledal
cev prlis!"lčno zahvalil igralski sku
pini teli' za.želeil, da bi izmenjali 
več takih odrskih srečanj. Zago
~ je, da so s to uprizon"tvijo 
navezani odrski in prijateljski. 
Slbilkrl. med •>SvobodO« Ribnica iln 
Loška dolina 

V pr1znanje uspešne uprizoritve 
je tp(onir1ka Nada Petrič izročila 
šopek cvetja režLsei'ki Mileni Bo-
rovec. 

Jože Stanič 
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Rakek je ostal brez klubskega prostora 
kd j je bil Rak k znan k t 

na ·elje z zelo razgib nim dru
<'.abnim življenj m. Kulturno in 
' rlno udej tvovanj je nudil 
uz.itek in razvedrilo mn ~ Ra
kovčanom. Razn kulturne. prire-
di tv prine le ov anom 
slov marljivih in dobrih kul-
turnih d Jave v. Razna odlikova
nja in di.plom . ki jih je d bilo 
kultumo-pr ' lno društvo. je 
dokaz 1.a to. 

Tudi d bri o zra tli 
na Rak ku. e d lje nazaj 
• mo imeli živahne kcije v · o
pu t Jovadn a druslva: namizni 
t ni .. muč rji. t lovadci. ahisti. 

Kot v ·ak mu delovanju so tu
di kulturnemu in ploh družbe
n u del v nju ovni pogoj 
mat rialna baza. V tem primeru 
l 1' J: u. h·ezni klubski prostol'i 
irwentar in finančna redstva. 

\' .. zlati d bi~ :i11i ahne družbe-

n al«ivn ti na Rakeku so bilLi 
ti o novni pogoji vsaj v glavnem 
zagotovljeni. Tako je bilo še do 
ned iWle a - pred 10 leti. 

S asom pa se ne rt:.arajo in 
preminjajo samo ljudje, temveč 

tudi lovekovo okolje. 
Tudi pr tori, ki so lužili tej 

družabni dejavnosti so se staralli 
izrabljali in propadali. DJ.rug za 
drugim o odpovedali službo člo
veku. Z njimi je eveda umiraila 
tudi možnost kulturnega in port
n ga izžiVljanja . 

po11tni in prosYetni entuziasti 
o to počasno propadanje skušali 

pr prečilti. To jim je le deLno 
u pelo. ova l lo adnica na Ra
k ku je mor-da začetek nove »2lla
te dobe« Y portnem izmvljanju 
mladin in o talih prebivalcev 
Rakeka in bližnje okolice. 

Kultumi dom na Rakeku pa_ že 

; • t . 
Za ožiJIIIeJI zimskega turlznta 

ali rž ne vedo vsi, da so prve smuči v Srednji Evropi naprav'lje
ne na Bl -· plan ti. T rej, zibelka zimske a špo1'ta so naše Bloke. 

Do]ta 1 ta smučarid prjhajali na tren inge, seminarje ~n tečaje 
na Bl 'k planot . Tako do vojne. Po vojni je bil v te namene zgrajen 
d m Partizan . vendar je h.'TTlalu dobil drugo funkcijo. 

d j, ko imamo • doben objek-t na Slivnici. ki lahko sprejme 150 
" ·t \", prenoči pa jih lahko 46, je Turistična zveza Cerknica sklicala 
za.!n r iran ljudi jn prouČ!ila možnosti izkori čanja za zim ko sezono. 

Bl 

P -r dujem nekaj sprej tih klepo : 

l. izletni ·e proge ob sobotah in nedeljah preko 

2. ~menovana je sh."Upina_ ka era bo tr irala smučarske proge. da 
u ·a tudi po da1Yi progi. Slmpino vodi Edo Vidovič, naš 

. športnik; 

·o ·~jih smu arskih forumov bomo posimsi:li organizirati 
• za pxTorazredne učarje. Za bčinsk:a jn meddru tTena 

t kmo'· nja pa naj poskrbi Občinska Z\'eza za elesno J..."Ulturo; 
4. , - bn vi · • are čar ·e teze preko Lašč in Blok 

n "'lh""lico; 

zim n..'lj bl zbrali r ·ovni matelial za izdajo zimskega pro
·ah za Slh'lli in Bio · ; 

zgm!i -.Plen čarovni 
Slivni. 

ežnih razmerah na 

UpOd bljen Doma o 

vrsto let čaka papravila i.n obno
vitve - zaman. 

Pred nekaj leti se je vodlila 
akcija ustanavl:janja klubsktilh 
prostorov po vaseh in. mestih, Ici 
naj bi rpoži.vili umirajoče lkuil.Jtur
no iJn ootalo dl1UŽail:mo žilvl;jk:m:je. 
Sedaj srno dobilli. klubSki. -Prostor 
pri »HLADNIKU«. Klulbslki IIJil'o
stor so uporab!ljail.e vse dlruž!bene 
in pdliJbi1čne onga;nizaoi~e na Ra
keku, največ pa IITlladi!Ila. POZJi
tivni rezul1:.81ti so se hitro rp~
li. Predavanja ljudSke uruiverze 
so bila vedno mnogooteviilino 
obiskana. 

Mladiina je prirejala :kll'Uibske 
večere. Tam so se VTŠili TatZJiri 
sestankli. Gledali srno ltelevli!zi:jske 
oddaje, uporaJb~·jali ga kot knj~
nico itd. 

Sele sedaj, >ki ga 111.i.mamo več, 
vidimo, ka:ko nujno po~eben je 
bil ta Jdubsiki prootor. Tako je 
bilo do letošn:jega iPOlabja. Tedati 
pa je induSbrijslko podjetje »Jel
ka« začutilo ne11tol8Zljivo potre
bo po novih prostorih .za svoje 
pisaJrne. 

Kupilli so del »Hladruilkove<< hli
še in s tem Etudi ikUubsik:i. !P'l'ostor. 
Družbenim ocganizacijam so po
sta~li ult:imaJt: » LzJseli te se, a1i pa 
va pootavimo na cesto.« 

K•rajevna skiuipnoort; je ta!koj za
čela ;iSkaJti rešitev, a ni rnašla za.
dovol>jivega odgovora. Prlistalti. so 
na kampromi.sno rešlitev. l!rwen
tall' so preselili v dlvalkrart m.anjši 
prostor, lkti ne usl:!reza potrebam. 
Rezuillta1t vsega !tega je, da de 'V'Sie 
prejšnije •kllu,'bsko živ'ljenJje ,prene
halo. Ostali srno 'brerz; prilrner!ne
ga prootolra za kalk:ršndkoli ~
no dbllilko dimžablne dej8iWlooti. 
Na•jlbalj po~eša 'klubski PTostor 
mladJiJna. Ta je d ejanslko ostail.a 
011kor€1k:oč na ceSJti. Na 'letm.i' kon

feren ai iJn na svoj lih sesta.n>ki h si 
je zadala !Pester pmgram dela, 
venclalr ga ne more uresničev:alti, 
iker je večina dela vezaJnega na 
organi:lli.r8!11.lje IIThLadllinskih .Jdubs'k:Lh 
večerov. 

Kaiko rešiJti prOiblern? S 1tern 
V1praša!l1.jem se u!kva!l"ja ·že nek:a!j 
mesecev svet ikTajevne sllrupnoSt1, 
predlvsem pa njen rtajni'k ttov. 
DemsaJI'. Vendar rešitve !11.i. To 
!kaže 111.a nerazumev8J!lf.ie 1goopoda,r
skll!h organ:i:zacij il18 Raike'klu za 
.težino problema. Cla111.e teh llro
leok;IIiJVov moramo OIPOZOnirti, da je 
ta prOib[em tudi njihOIV problem 
in za njegovo ll'ešitev srno doilWti 
dei!JaJti •Vsi občani v naši :k:rajevilli 
Sikti!PnOisti. V sa'k po svoji'h mož
nostih. 

Vtisi s sindikalnega izleta 
V delovnem kolektivu »Iverka« 

smo se že daJj časa iPripravljali 
na siln<tikalni izlet. Da bi omogo
čili čim večje §tev:ilo udeležen
cev, smo izbrali čas, ko je bila 
tovarna v remontu. Pretresli smo 
več predlogov. Po načelu »zdru- -
žiti 'koristno z zabavnim-« srno se 
odločili za reiacido Ve!lenje-Ma
ribor - Ftuj -Rogaška Slatina 
In vtisi? Pre eč jili je za našte
vanje, omenim naj le ·to, da je 
cilj meta u pel. Prenekalteri srno 
se prvič znašli v kradih Savinjsike 
doline. katere sloves je ponesel 
v svet znani hmelj spo7ID8.li ey>o
pejo moderne socialistične 
ustvarjalnosti delavca - rudarja, 
realnejšega in najlepšega sloven-

·ega mesta - Velenja. Ogledali 
smo si štajersko metropolo Marii
bor in Olctavianovo ~Petovi<><<, 
Ptuj, momnnentalni spomenik na
še pretelclosti, kjer se odražajo 
običatji Keltov Ilirov, prvih pri
seljencev - naših pradedov in 
mogočnosti rimskega imperija in 
navsezadnje Rogaško Slatino, 
priznano zdravilišče in okreva
lišče delovnega človeka. 

načrtu smo imeli tudi ogled 
neAaterih tovarn (TAM in Kidri
čevo) Yendar nam ogleda iz. teh
ničnih rnzlogo niso omogočili. 
Res - -oda, saj bi se želeli sezna
niti tudi z njihovimi uspehi in 
težavami, ki se rpoja ljajo v tako 

" tl 

liot s 
e prid je čestitkam za 

29. november - DAN RE
PUBLIKE 

orga:IUZlranem delOVillern procesu, 
kot je v tovarni ".Iverka«. 

Mislim, da ne bom skromen, 
če se v imenu udeležencev izle
ta za.hvaliim silndrl!ka.lnti. podružni
ci ,. Iverka«, Jk:i nam je om.ogočila 
to enodnevno, res potrebno raz
vedrilo. 

Prebivalci Rakeka 
sprašujejo 

V začetku letošnjega leta, te 
se pravi že skoraj pred 10 me
seci, je bila dograjena stanovanj
slm-poslol'na zgradba pri sedanji 
KT Rakek. Po desetih mesecih 
je stavba še vedno nezasedena. 

Ob izredno perečem stanovanj
skem pomanjkanju je tako stanje 
neverjetno in nesmiselno, z vidi
ka socialističnega gospodarstTa. · 
je to družben in gospodarski kri
minal. 

Prebivalci Rakeka. e sprašu
jejo, zakaj je tako in kdo je od
go oren za tako stanje. Hočejo 
javnega in odkritega odgovora. 

1\:fislim.. da upravičeno priča
J.."Ujemo kakršenkoli odgovor vsaj 
od enega naslednjih prizadetih: 

Investitor ~dbe - BREST« 
Cerknica.· 

izvajalec del - »GRADIS($.. 
erknica.; 
družbeni organ kontrole - od

delek za pod tvo in komu
nalne zad v - Sk-u čin obči
ne Cerknica. 

Zanimivo bo pojn ilo tudi vsa.-
kega ·drtige pozn :vnlea n e-
nega problem 

GI 

~ 

li 
slo 
bi 
šol 
ži1 
jo 
VČ 
ve 
v 
ve 
!m 
ki 
spe 
ne 
tU< 
Gr 
vi 

la, 
Ko 
je 
slli 
je 
~ 
in 
7€< 
De> 
je 
šel 
im 

pn 
stv 
nič 
go 
ne1 
un 
ce. 
ost 
zgJ 
da 

dY. 
1i1 
ja: 

IDI: 



GLAS NOTRANJSKE --------------------------------------------------------------9 
JllladlnULi kolih.k 1 

~UIIIIU-IIUUn-ti:UIUI-UUIIII-IIIflll.__l•diUI-.IIIlll..__lniiQ~J-I.._. _ _ ~ 

U redniš o Glasa otranjs:ke 
daje z mlad.insldm kotičkom pro
stor naši mladini iz šol na fPOC}.
ročju občine Cerknica, da se ogla
sa)o njem z dopi i uredniku 

·mladinSkega kotička, s kratkimi 
sestavki o svojem življenju v šo
li ln doma, da se poskuša z lepo
slovnimi spisi. Zavedamo se, da 
bi mladi ljudje ki se vzgajago v 
šolah, včasih radi izrazili, kako 
žive, kako doživ!ljajo tnaš časl svo
jo mladost. Ceprav bodo ti izrazi 
včasih okorni, vendarle bodo za
vest odsev mladih želja ln misli. 
V rt:em kotnčkiu bi radi zaijeli čim 
več dopisnikov iz najrazličnejših 
krajev naše občine. V tej števil
ki začenjamo z nekaterimi pri
~Jti učencev cellkniške osnov
ne šole. priča~emo pa odziva 
mdi B šol na Rakeku, Uncu, v 
Grabo em, v S arem trgu ln o
vi vasi. 

POLHAR .JANEZ 
Starn. mami mi je pripovedova

la, kako je s ari oče lovil polhe. 
Ko se ga je z ečer malo nalezel, 
je šel skozi gozd aenkra je za
slišal škrebljanje polhov. Oče se 
je spomnil. da polhom zelo diši 
:ž.ganje. Zato je legel pod bukev 
ln z:nil. 2e je prvi polh zavohal 
~je in mu skoč" v usta, Ja
nez pa ga je tedaj zgrabil. Tako 
je zinil še večkrat. Domov je pri
šel IJla.Tavnos židane volje ker je 
imel polno vrečo polhov. 

Boris Rupar 

CERKNI.SKO .JEZERO 

Po vsej Slo . eniji vedo za. naše 
presihalioče jezero, saj je edin
stveno v vsej Evropi. Toda Cerk
ničani se <tega ne zavedajo. Mna
go:im'"a_ so na sestankih Turis · č
nega društva govorili predvsem o 
ureditvi jezera in njegove okoli
ce. Zelo veliko je bilo govora o 
osušitvi nekatemh področij in 
zgraditvi bo eta na Goričici. To
da načrt je nekako zaspal. Cer.k-

ničani bi radi imeli tako lepo 
urejeno jezero, kakor si ga za
mišljajo. Ceprav ni sredstev, bi 
lahko vsak Cerkničan prispeval k 
njegovi ured:.tvi vsaj s svojim de
lom. Tudi mladina bi rada pri
skočila na pomoč. Zavedati se 
moramo, da bomo pomagali sa
mi sebi, ker bi z lepo urejenim 
jezerom privabili k nam čim več 
turistov. Tudi mladina bi imela 
svoje kopališče bolj urejeno in z 
veseljem bi se pole · v njem ko
pali. 

Anka Jenc 

PRAZNIK OBCINE CERKNICA 
Cerknica je 19. oktobra prosla

vila. občinski praznik. Odprli so 
planinSko kočo na Slivnici, novo 
stavbo za osnovno šolo in poš o 
v Ce11knici. Sredi Cerknice pa ra
ste že tudi nova stavba, tako da 
se Cerknica iz dneva v dan bolj 
modennizira. Odprli so tudi mu
zej Frana Gerbiea, ustanovi elja 
slovenske opere, klada:.elja, ki 
je osnoval slovensko roman "čno 
glasbo. Cerlm!čani smo ponosni 
na slavnega rojaka. 

Darja Sernel 

NA RffiOLOVU 
S Kebetovim očetom grem več

krat lovit ribe na jezero. Ta šport 
me zelo veseli. Kar ežko namreč 
priča1.'Ujem, če bo kaj ujel Mno
gokrat ujameva veliko rib, več
krat pa tudi nič. Rad mi posodi 
trneK, da tudi sam lovim ribe, 
seveda je on zraven. Obljubil mi 
je, da me bo še vzel s seboj na 
jezero. -"' og lepih uric p eži
vim ob potokih. ko lovim ribe,' saj 
jih potem lahko po1em ali za ko
silo ali za večeiio. 

Gašpar S tefan 

LOV 

V nedeljo, navsezgodaj, so se 
začeli uri naši hiši zbira i ~ovci. 
Rahla 5ap:ca je pihljala od vzho
da in nebo nad Slivnico se je 

Dom na Slivnici je dobil prvo sneženo odejo 

D o m na Slivnici 
Nedvomno smo cerkniški planinci lahko ponosni na naš dom, saj 

je lepo urejen in je edina točka. kjer se lahko srečamo s planinci osta
lih krajev. Veliko obiskovalcev je že bilo v em kratkem času, odkall' 
je dom odprt. 

Vsakdo se čudi prelEWeiDu razgledu po oko1iških vaseh, jezero je 
kot na dlani. 

Da pa ne bi bil dom v tej zimski sezoni osamljen,_ bi bilo po~ebno, 
da že sedaj razmišljajo vodstva osemletk na začetne smučarske tečaje 
za pionirje in mladince· enako tudi delovne organizacije v občini. 
Vemo. da bi se marsikdo rad naučil smučanja in ne bi bilo vprašanje, 
kam bo šla mladina ob nedeljah in sedaj ob prostih dnevih z uvedbo 
42-urnega tednika. 

rdeče obar;alo. Pripeljal je to
vorni av.tomobil. Posedli smo po 
tovornjaku in se odpeljali dobro 
uro daleč. Po Javornikih so se 
vlač: e megle. Lovci so izs~ili 
iz vozila lin se razporedili za po
gon. S prijateljem Janezom sva se 
pridružila skupini lovcev. Vidlji
vos je bila zaradi megle slaba. 
Lovci so na stojiščih ča.lulli div-

J. H. 

Jacme. ki je bežala pred nami. S 
klici smo se razpoznavali. V dru
gem in tretjem pogonu sta pad!l.a 
pod streli jelen in košuta. Veseli 
smo se vračali v vas. Lovci, ki so 
u}:Jenili divjačino, so imeli za 
klobuki smrekove vejice, rpoškro
pljene s krvjo uplenjene dirvja-
čine. 

Marjan Mele 

'~-~---·-------------,_ ... _ _ JmQU- UUJIU-JUnnJ-III"'II-UIIIUI- IIIollll-11111111-1111 

KAJ S E DOGAJA PO SVETU 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?~ 

V ZDA je bil z veliko večino glasov izvoljen za predsednika Kene
dyjev naslednik, kandidat demokratske s1branke Lyndon .Johnson, pro
ti Goldw~erju, ~didatu republikansl!re sbcmke, ki je rož jal z m~ožjem in branil rasizem. Američani so se oddaimili. __ 

Na Kitajskem in v Sovjetski zvezi so težnjje po zbližanju obeh ko
'll1lJWsti.čnih parlij_ 

V Veliki Briianiji vlada nori predsedD:nm vlade llabwist Haro d :nJson, ki uvaja s svOjjo vlado v 'J!ll(lllli.1bičnw žilv].]en:nje nove rel!'om:ne ~ de socia]ne pravičnos · in nove zallrol!le o s1!:aJmowanjjUh. o fil!llanciranju nmh tovarn in zakone pro li monopolom. 

NA .Japonskem so bile ogoJrčene demol!liSiJraci • e proln navzočnosti 
~~ aromske podmomiice. 

V Argentini so voj~šlk:e garnizije v ptipJravljenosti, da bn prepreči
le vmitev faSnsta Perona v deže o. 

V Zahodni Nemei.ji hočejo izdati zakon. po katerem zastara]o ZID
čini bivših :noofistov že prihodnje leto. 
~jo obelovo nagrado je prejel za svoje pisa e!jsko delo Ji'"Qnroz, Jromaoopisec, dramatik in esejist Same, ki imamo njegova 

deDa p.revedena rudi pri nas. 
Sudanu (glavno mesto Kartum) zahtevata vodiln· poli ·('"Ili 

smmlk:i odstop prli:ldsednika .Abuda. 
V .Južnem vretnamu zahtevajo študentje preosnovo vlade z deJJJOJl!ineijami proti premieru .BtWugu. 

Kaže da obs!oje neka nasprotja med Zahodno Nemčijo in Fran
cijo_ Da bi jih izgladila. sta se ses~ala De Gaulle in Adenauer v Parizu, 
kjer 50 Nemcu dali naslov častnega člana francoske akademije Ut 
družbene in poli ačne vede. 

:led Jugoslavijo ·n So jetsko zvezo je sklenjen sporazum o bla
govni izmenjavi. ki bo le1a 1965. znašala 300 milijonov dolarjev. To je za 35 odston:kov več, ko~ je znašala letos. 

V Tunisu je b:l ponovno izvoltien za predsednika Habib Buri?Jilba. 
Fr.meozi so Alžircem znatno zmanjšali pomoč. To dejanje je alžiirsld predsednik Ben Bela označil za nepošteno. 

Rimn je eksp o&ra:a tempirana bomba na dvorišču sovjetskega "eleposlaništva, neofašis i pa 50 s tako bombo močno poškodovali sedež socialistične stranke. 
Obiski prebivalcev med Zahodnim in Vzhodnim Berlinom se urejajo po načelu. da je bolje, ee se ljudje sporazumejo. 

V Ekvadorju se je poostril spopad med vojaškimi 1J()veljl'llikl in poll ičn!mi vodf.telji. S ranke grozijo z vstajo. 

V Kolumbiji je ljudstvo zelo nezadovoljno. Revolucionarno oovobodllno gibanje obto".ruje vlado, da njeni vojaiki ubijajo <nroke dn kmete. 

Generalni sekretar Združenih narodov U Tant je že tri leta na tem položaju in je v tej dobi de.javno sodeloval pri rc§evanju številnih pomembnih mednarodnih problemov. 
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Takole se vozita na jago tov. 
Broniselj, član LD Cerknica in 

njegova BORA 
Foto BOST 

Zapiski iz pogona 
Hlad.nega 111edeljskega dutra, 8. 

novembra, o se zbralli lovSki to
variši Lovske druiline Cerknica, 
da Uiprirroi'ijo enega i:mned letoš
njih sktupnih lovov na visoko div
j!ld rnatn.-anjski.h gozdov. 

~brali smo se v Zelšah iPrd 
Cenk!llici. Za pooebno !POZomoot 
je IPQS!krbel t ov. Bra•nise1j, ko se 
je do Zibirališča prLpeljal z mo
pedom, na katerem je poleg aast
nika sedel še njegov lov.srki ~tova
riš bralk-jazbečar. 

Med gonjači sta bila tudi brata 
Tekavca, ki po pripovedovanju 
ostalih lovcev skupnih lovov mi
koli ne zamudita. 

PDidružil sem se kot slučajni 
opawvalec in novinec v 1em špor
tu, ki je v tem kraju nekoli.!ko 
bolj raZiVit kot drugod. Sode-loval 
sem z gonjači pri ropotanj'U lim. 
vilru čei SkocjaJnSke 'V!'tače na 
veselje lovcev, 'ki so čaikali na 
preži. Rez;ulta.t štiriU1111ega lova 
je bil zelo uspešen. U,plen:hli so Ibri 
košute, drve srni in enega srnjaika. 

LovSka sreča se je to.klrat na
smehnila dr. Pušenjailru, dr. K'l'.i
sta:nu, Francu Mu.lcu in An10!11U 
Mi!VCU. 

Rekord dneva je dosegel tov. 
Vidmar, liDi je uplenil srno in ko
šui!Jo, ena pa mu je batje IJ)Opilha
la. Omenil je, da je ltega dogotll<a 
zelo vesel, saj je bil Ito njegov 
prV>i uspeh v letošn·ji sezoni. 

Glede na Ito, da je v višinskem 
prejelu Javornilka znatno boil.j 
snežilo, so se živadi držale v ni
žinSkem predelu, kjer je bilo več 
zatišja, za kar smo bili mi go
njalči pa •budi lovci še bolj zado
voljni, sad se nam 111i bilo l'l·eba 
peha1ii po zasneženih hriibiih. 

.Is:tega dne •je pokalo tudi opo 
lovišČ'ilh Lovslke družine Begunje 
in Rakelk, 'ki so raiVTlo ·tako utplle
ruilli lepo šte!Vilo divjadi, vendar 
niso imeli toliko sreče kort lJD 
Cerkiilica. 

-
Plan odstrela jelenjadi je za 

letošnde leto izlpolrnjen le pd sann
oih, rpri ko.šu•tah in smah !Pa 
še ne. 

Zailclj uč.ek rtako us.pešrnega lova 
je ibill. v hotelu Rakov $kocjan, 
k!jer smo S'!rupno z [ovci iz Ralke
ka zaik!ljučili naporen, venda~r re
lo zanimiv dan. 

Bo št 

PROSJ!MO VSE CEINJENE DOP'ISNIKE, DA NAJ OPROSTTJO, 
KER ZARADI OBSE2NElGA MATERIALA NISMO MOGLI VSE 
OBJAVITI 

URIDDNISTVO 

••• •••••••• •• ••••• .,, ••••• • •• t tot •••o••• ••• ee oto e tee eaot• ee •• • •••• •• ••• • • • • •• •• •• •• •• • •• • • •• 

i 1 
Vsem delou.nim ljudem oSčine i 
čestita oS. pea!l.ff.iiu cepuSlik j 

- Občinska skupščina 
- Občinski komite ZK 
- Občinski odbor SZDL 
- Občinski sindikalni svet 
- · Občinski komite ZMS 
- Občinski odbor ZB 
-
- ostale družbeno politične • • • 

o~ganizaciJe 

~ . . 
o . 
! . 
o . . 
o 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••••••••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••• 

GLAS NOTRANJSKE 

Kam so izginjole. slive ? 
Pre:bivaloL v86i.ce Slame so se milnulo jesen dail.j časa spraševall.i, 

kdo jim ~ade sadeže po 'VIlitJov:iih, 
Dmmemu tatu -so yni\Šlli. na sled otrooi, iJ<Q so 13. septemibra zagledali 

zajetnega kosmaJtinca-, kako hlača po sadO'Vll•jakih :iJn si !pOlrni malho. 
Ko so otroci začeli V!Pilti, je s početjem !Prenehal in počas!i odšel probi gOZJd.u. · 
Po ;prilpovedovanjiU Staneta K>rnševca je biil anedved težalk 'Čez 

300 kig in je Stor.iJl IPO oko!l:i~ih Illjivalh precejšndo šlkodo. 
Baje so mu šle n.atilbolj v s'last Slli'Ve. 

IV. Republiško prvenstvo v _ 
taktično-orientacijskem pohoau 

V OlkrtQ'bru je bilo organizirano 
r~UJbltiško prvenstvo v ta~tičnoc.. 
onientacUskem pohodu. 

Teknnovanja se je udeležil iz 
nruše db~iiile Ola111 ZRIOP J a111ez 
Hren; ki •je dosegel sorammemo 

doiber u's!Peh in oo je uVIl'\Sitil •na 
6. meslto. 
. Z ~ui1ta'tarn smo zrndovo1jrui, 

sam ltelk:!rrwvalec 1pa nas je opozo
Dill na nujne predlhac:Lne prLpra~ 
ve, ker je bill sam !brez ptiplrav. 
Telk!m.ovande pa tie !bilo za:htevno. 

Slap Savica, Iti so si ga ogledali posamezni člani kolektiva torva~r
ne pobištva Brest Cerknica Foto BOST 

~AJHNE so TE STVARI • • • 

CerknJi.čarni že doltgo spra5udeljlo, kalklšnemu nam.en.u služ.ti II10'Va ba-
raka pri mostu. Ali bo ~lu zadlišal ·ktrulh iz Ite 111ove stvariil:Ne? · 

Pra'Viijo, da de v Cer1k!nici že lboilezen, da se nekaj o::bpre ~ pa še 
vedtllo ne sluŽii woj emllJ lt1a!IDeniU. 

Menda je rbud:i res, da fO\bdkl.ub a!Li krožek;, lkalkor se že imenU)je, 
spi spanje praiViiČ-nega P'ri L{iUidslk.i tehniilDi v Cerilrniici. 

Dobro bi bilo, da bi Cerikrrtičruni :irn.eli etllolm.o smetišče . .Piri. 'tem mri. 
dobro, da je prevel.ilka cLemdk.raJCilja. Koničrno, vse 'te naše rrepe stvairi Ibo 
čez čas IPokirill sneg. 

K•irnopadjebje Cerkrnri.Jca bi ·l.a!hko že ZJdaMnaj zamenLiaJ.o dvoj111e se
deže, ker prJ takem Sltarnju nismo etllaikOjpravni. VS!topnina je za 'V\Sie 
enalka. '!1udd !balkan v kiiilu je toillka nrušega ki111a ... 

NAGRADNA KRIZAN:{5A 

Vsem rešwalcem naših nagrad
nih -kt~ilžan'k SIPO roč anno, da jim 
tokrart nismo anog;li ustreči z no
vo .!kJrilžanilw zaradi olb·sežnosti do
pisnega materiala, 'ki je pnilslpeil 

· na naše uredlništvo. 
Novolemo nagradno kr.iJžaiJllko 

bomo objavili v prilhodlnji števil
Ici našega liSta. 

Obij.avJ.jamo nagrajence rnagTad
ne lkr:i~rnke VRIElTEINO, •kii so na
Silednjlil: 

l. Nagrado 2.000 din dobi MI
LAVEC LADO, vP 5920/12-D 
BaJčka Topola, Vojvodina. 

2. Nagrado 1.000 d1n dobi MA
R:INSEK ANGElLCA, Dolenja va 
98, p. Ri·bnica. 

3. Nag.rado 500 din dobi S O
LIC CVETKO, Lesna •ilndusttija 
Kočevje, 

J. H. 

KADROVSKA SPREMEMBA 
PRI »GLASU NOTRANJSKE<< 

Z decembrsko številko je JIOS·tal 
glavni in odgovorni urednik l)a
šega lista tov. St:efatll BOGOV
(:IC. Dosedanji urednik Danimir 
MAZI pa je spreJel novo funk
cijo pri Občinskemu · komiteju 
ZKJ. 

» Glas Notranjske« 
Izhaja mesečno - Izdaja ga občinski 
odbor SZDL Cerknica - Orejuje ured
niški odbor - Glavni ln odgovorni 
uredn:i.k.: Stefan Bogovčič - 1 Clani ul'ed
ništva: Franc Tavželj, Slavko Brglez, 
Slavko Tornič ln 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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t 1 1 1 R..;\KEK f 
i i i . 1 priporoča svoje usluge in izdelke. Ob tej priliki čestita i 
_:t vsem za republiški praznik i 
l i 

1 lesna industrija STARI TRG I(A\\ 

1 G·ABER i želi obi lo uspehov vsem delovnim liudem ~ 
• čestita vsem prebivalcem in poslovnim sodelavcem k t in čestita za Dan republike DNEVU REPUBLIKE . : 
: ~------~~~----~------------~----+------~--~----~~-------------------: 
l,_ Kolektiv SGP GRADISCE- l Delavska f j 'Drgo~o podjetje Zdravstvenega doma 

1
: 

: in , CERKNICA univerza 
::.·. š K o c J A N lekarne Cerknica čeStita vsem prebLvalcem cerknica i 

za DAN REPUBLIKE. Ob 
želi vsem delovnim ljudem, t"" p1.1ilLiki prirnoroča SIVOJ·e - ••ta • + Ra k!ek da bi v 2ldiFaiV'ju srečno ~. ·.- ces..., vsem obcanom za + 

• prazmovalli 1repubHški prarz.. usluge republiški praznik + 

1 ~p-e"" 'SVOJUn> po- :TILNA ·~ •• ... 06činsAa tucistibta ~Pe!Za 
• sl()IValnicarni in čestita V R A G 
• - - -- - z društvi: Loška dolina, Lož, Bloke, Ži1ce, Cerknica :t vsem bralcem za DAN RE- GORNJ E JE zERO i.n Ra1kek čestita V5e1m za DAN RIDBUBLIKE 
• SE PRIPOROČA IN CEr + 
• PUBLIIKE S'illTA VSEM OBJSKO- : 
:. VALCEM ZA DAN RE- •• '+ PUBLIKE 

l
i Lo 7k;d~ 1 ina č~v~±;; podj~a Cenjenim potnikom čestito k i. 
• priporoča svoje usl~ ia1 ob r i i i 
• c er~nica P'azniku ~publike • 
: čacfuta vsem ~ DAN RlE- : 

•
! PUBLIKE čestita vsem delovnim lju- •:• 
i dean tZa.republiški prarm.ik in se priporoča za nadaljnjo ·naklonjenost 

l Kiar..mKTiv OIBRTNEGA Zavod za :i 
.: FIOD.TEa'JA kolektiv 

:
• zaposlovanje : 

i c~~IC~ A R N E ee,~m;~ delavcev :i 
+ ces:-t1"ta vsem~~ DAN RE- S A P LJUBLJANA + - čestita vsem za DAN RE- + t PUBLIKE PUBLIKE : 

• • ...................................... ~ ...................................................... . 
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Rakek: Komet(Ljubljana) 2:0 (1:0) 
Prvenstvena nogarnellma rtekrrna 

I. razreda. !gJrišče Krfuna na Ra
kov:n ilk'll. 

Strelec obeh golov MlaikaT. 
Rakelk je nastopil le z 10 ~all

ci, iker oo n ekaJteri odipovedali! 
K!j e fje /tekmovalna r as.noot, se 
vprašamo. V i zenačen i bOfl'bi za 

Razdrih iz Cerknice 

prvo mesto rz I hanom 'bo o<tloč:al 
walk !Preje!Ti in dan!i gol. Raik.ek 
je fVelJilko boljši :kot Karnert; in b i 
mogel zmagati vsa j s p ert;iTni goli 
razlike, v kolilk:or bi teklmo vzeli 
resno. 

RAKEK : ENOTNOST (JEVNICA) 
3 : 2 (O : 2) 

Plr<Veawtven a tekma I. razreda. 
Igrišče v J ev111.i ci o b Savi . 

Strelci: ;Mišič B ran•ko, Ar k o Du
šan in RaildeVIič Ivi. 

T ekma bi mogla biti odigrana 
14 dni prej, vetnd ar je narasl a 
Sava !preplavil a igriSče. Na raz
močenerrn terenu so se v :začert:ku 
boilje »počutili« domačini in po~ 
vedill z rezultatom 2 : O. 

iDPUg)i. !Polčas je mOŠIITVO RaJk.e
•ka, tudi rtokr.art; nek.OITI!P•lelks:no, 
pt·evzelo pobud o in s tremi efeiklt
ndm i goli zmagcrlo. 
Kančan je jesenski d el nogo

m ebnega !PrYetns•!Tva I. razreda. 
Lestvica - tabela : 

l. Tabor (!ihan) 
2. R aik:ek 
3. LogaJtec 
4. Elan (Novo mesto) 
5. !Motvoz (Gmsuplje ) 
6. K<lllTlet (Lju 'bl jana) 
7. Enotnosot (J ev;nica) 

pravimo gJrdbo analizo. Ali je bi
lo treba U:zgubLti dova gola proti 
LogaJtcu z..aradl.i. pomacn:jlklj:ive ad
ministracije, Ike r !!li biQo !P•ravočas
no poslano poroči[o? 

Loga~tec je ±zog:u,bil s 3 : O zaradi 
n aStopa 111eregistriranega igralca, 
v endar je u!poštevan rezultat, ·kli. 
je 'bil de jansko dos~en z 21 : l. 
Man~llmlo je n ekaj vrsti c por<JIČila 
in še d v a bi ·imeli več. 

K<llffi~t smo !P ro€'IIlaga 1 i le z 2:0! 
S eve>Cla, i gralo je le ·10 igralcev 
in tudi rene•we. Tudu t am so 2 
ali 3 goli šli ·~po ·goibe<•. Na ko ncu 
tudi v Jevnici nd bilo t reba t aiko 
tesne z.mage , k er je J eV1!1 ica tre
nutno nnj'Silabše m oštvo v rtem 
telkmO'Va,J,nem r azredu. 

Vendar, 111ič •noi zamujeno ! Ra
kek ni do sedaj izgubil n obene 
telk!me, neodloče.no p a je 1LgraJ. le 
proti Iha nu v Ihanu. Pr€1JT!.aga!ti 
moraoj'O Lha na na dornačiJh tleh in 
bo vse v redu. 

Zadovoil jivo je , da se m oš.tvo 
;pomlaoja itn da so že dobili SIVOje 
m esto v m oo!Tvu sedanji mJ.adiin.
ci: RaJ.jevič in Udovič irz Rakeka 
ter Razdrih iz Cerkinice. SponnJlia
dli raiČlunajo na nove mJade mo
či. Ralj e!Vič' u dOfVič ill1 Raizldr:ilh ' 
ki i~ra1jo zaradi mlladole tnoot.i 
n a podlagi specialtnega "ZJdoraJWJ!iš-

Udovič iz Rakel{a 

6 5 1 o 28 : 10 + 18 11 
6 5 1 o 19 : 5 + 14 11 
6 3 o 3 15 : 15 6 
6 3 o 3 11: 14 3 6 
5 2 o 3 11 : 17 6 4 
6 1 o 5 6: 21 15 2 
5 o o 5 7 : 15 8 o 

Raljevič iz Rakeka 

KK Rakek: KK 
C·erknica 

49 : 27 (37 : 9) 
KiK Cemk:nica: Razdlrih 15, Pe

'brOIVIČ iiČ 4, Telič 4, Ope'ka·; U nbas 4. 
·KiK Raik:ek: Kovač 4, SteržaJj 6, 

Korošec 8, Slrul.j 27, Kleune111c, 
UdOIVič 4, VOillta, Trošt. 

Soidruilk:: F.raiJ1c Jt1rca iz Postoj
ne - !Pr<W dolber. 

Gledalcev: ok;rog 50. 

Novo ustan01Vlje l!1"i KK Rakelk: 
pri TViD Partizan je v novi itlelo
v a drnilici ;premagaJ. goslbudo,čo eki
po v t!.epi iln tehnično odolbri i;glri. 
L!?Jra sama, z obojeiSltranslkimi za
čertnitk:i, je biJa z o'beh s trani ·za
dovoiJojiva, posebno v prvem pol
easu, v katerem so prednjačili 
domaQin.i, v dlru.gem po!I.IČasu pa 
so iniciatiovo preWJeli Ce.I"Ik!n!iCal!1i, 
ker oo darnatini preiJz[rusili mlaj
še, [predvsem ne:izlkiušene ~gr.ailice. 

Telk:!ma. je •bila odigrana porvsem 
v !PirijaJtelj iSiirem vzdušj•u. , 

Gledalci so bli.li zelo navdiuše111d 
z i gJro obeh m oštev. Z resruilm 1Jre
nilngOIID med ZJimo bodb lahko do
seglli še vidnejše USipehe. Ce bo
do 111a crazipoilago f.ionan.čna sred
srtJva, - ose \bodo vklltiiU!Či:li ttJuidJ v 
Oikrajno ikošarlkčllnS!ko ligo. Odiigra
li bodb še •noekai:i 'košarlkarskih te
kem!, ·za !P'l'"Cl!ZJIO'Va1!1je 29. n ovem
bra opa bo s'kušal TVD Partizan 
Ralkelk organizi·ralti v ltellovadinici 
košwkairslki .1mn1Jiir. 

IigJral ci saimi lbo{dlo z OSil1 ovn o 
šolo Rakek dotkončali lkošru'.l=
sko igrišče. 

GLAS NOTRANJSKE:: 

KVALITETNO TEKMOVANJE 
V NAMIZNEM T ENISU 

NA RAKEKU 

V nedeljo, 8. :noverrnJbra, •je TfV1IYo 
iPaa-ttilzaln Rak eik! !P'Tired:iJ skru!P alj 
z AN'DK OlimiP!i"jo iz LjU:b!IJ.j:ane
lturn:ir deseto_rice najbo1jšilh sl.o
venski!h igrailik. Od II1aljlboljSili OO.· 
manjlkale ecllino J?irčeva, Korailje-
va li!n Juvančeva (vse Oliimpija). 
Klj'Uib temu 'je bil :tumir :na 'Vd
sdk:i .rčliWl!i, :kar SIIDO videli iz [e
pih ill1. klvalriJtetmi!h dvobojev. BiU 
smo !Priče velilkim pcresenečetn!j·em,. 
od :kaJter.i!h je nedrvO'IllJlo IJ1al.ilvečje 
uVIL'StiJtev Kokal!.ieve (Oliimpija)'· 
komaJjl 111a tretje mesto, saj je 'bi
la !kandidatin;ja za doržaMn.o ;re
prezenJtan.co. Plasma Zri.JmJčeve na. 
drugo mesto je ,reaiJ.en, ce U{POl'llte
vamo, da dail:j časa n.i ltreniJrala 
zaradli poškodOfVane rolk:e. Sicer
pa se ·je V'S1elffi favorirtitn:jam ;po
=ai!.o !POilllall1j ka{l:j e lbretninga. • · 

N"ajjjbolj pa oje !pl'esene!ttil1a !ITIIla
da Jeserui.čanlka" Božetna K!raojlzeilj, 
ki lje OISfVojita prwo mesrto. P rema-
gala je vse LSIVOj e nasprotnice in. 
je izJguJbila Je •dva· niJza, meodlt€an. 
ko ISO vse OS/tale igoraJlike Wgll'blle· 
najmanj .dove ig:ri in 1je o uvrsti
tvi odJLooCal lkoilli!čni'k doblij•enilh ili 
iZ@uobljen:ilh se/tov. Krajz.eljeva ie· 
prikazala z.relo d.g!L·o, s kai!Teoro •j'e 
narvdlušila vse g[edalce li!n •je pO> 
vsalki Zlffiagi požela ·zaSI.ušetn in 
SJpOtnrtan a(pla!Vz. 

Kon.č:ni V'l'Sitni red: 
l. K~rajozell:.i (Jesenice), 2. ZriJn.ec

(Olim!P•i·jru), 3. Kdkalj1 (Ol.impija),. 
4. Žerovoruitk: (Triglav - fu-anlj?, 5 .. 
ViranJt ([JjouJb[jaona.), 6. Pa!Vldč (Je
senice), 7. Stk:erl:j (l.Jj'ublja111ao), 8_ 
Klevišar (Tri•g[aov), 9. Ove!teik (Ili
r:ija - ol:..<:illlobltjana). 

iPo !POd'eLiJtvi oprakrtič:niih nagrad 
smo zajp•L'OS~ li kDIIDaoj šrti.r.i.naojst in 
poilllertmo zmagovalko za• 'korartek 
razgovor: 

»Kdaj s·i začela liJgrati namiz.-. 
il1ii tE!II1:is in. 11«1o rte je zan:j 
na!Vdu'šil ?« 

»N arrn:ii?Jni terus sem zaiČella d•gra
ti z desetimi ll.eti, za katerega lllle
je navdiušiola priliatteljica.« 

»Zmaga na ·otern tunni.rjiU je· 
vseka!kw lep uspelh, IČepora!V" 
ni PO!Po1Jn, Iker manjlka Cirila: 
Bilrc, na(jiboUj ša sl OfVerulik.a in 
•jlu•goslovam;ika igralk:a. Kaj 
mis!ldš o teim in kartetni d>e lt:Noj 
na!jd:ražji uspeh?« 

»Zmaige sem !klj.uJb temu vese~ 
la, moj najd1ra.žji uspeh !Pa je 
trojna zmaga n.a oreplllhli.š:k.emtur
!IlJiTj'U .Jert;os, :ki •j e bi:l v Iodii·i•ji; zrrna
gal.a sem pri pi01!1i.rkelh, mJadi!l1-
kah in čl..alnicah.<< 

"Kolikolk:rčllt ·tedensko dm po. 
ikolilko ur trerum·aš?<< 

»Trilkirat na tedetn po dve oo.<~ 
»Vemo , kaiko /težko je navdu
šiltiJ delklice za nami:mii tel!1is, 
lpOI].eg tega se ga hitro na~Ve
l•ik:ajo, •kar je tudi vz;rolk:, da 
naiš •že1111S1ki 111amiz.ni tenis 111i 
na enal{li ra!V'Tli kolt moškli. Ali 
lahko wem .tvoje mišljen1je J 

·-Ne v em, lka:j hi reklla. Jaz se 
še nisem naveli.ča[a i•grati.. Mogo
če je vzrolk: temu Ito, da !Prehi1tro 
ObU!P.aJjo in so premalo v•ajne. 
Iker j:im od začetka ne gre, ati 
pa .n.imajo !Piravega vesela.<< 

Zato bi morali .pristojni organi '"Kaj :m.iiS!I.iš, ikaik:o bodo us(peli" 
pomagartli z 111ekaj sredstvi, ki so našO. rep~rezenlta111ti !l1a. evrO'P-
na l'azipolago za rtellesno kuliJuro sikem .ptwensi!Tvu v Mailmi:ijiU?<~ 
v dbčionii Cerik!nica. ) »Prii posamezniikih di!Dajo VSii. 

Mdtja J e nkC) lalb melb, zato je lbe2lko . IJ1a(pOfVe-
P s aJti kaj doiLo.Onega. Za moško ere-

, · · . . . . prezenrtanco pa misl im, da ibo ver-Y POVJr<;t'tni telkmi med 1stuna 1eltmo :piWa, diruga pa sigu.mo.~ 
elk.upama Je oopet 2'l!TI.aJgala ekipa »Tivoje :belje in 11100riti za Jxr. 
Rakeika z oreznrltatom 45:42 (28:21) doČIIJ.oot?<< 

Rakelk je zasedel v jesenskem 
delu drugo m esto zaradi slabše 
ramik e v golih. Sedaj lahko na-

k ega spričevaola, r aJbijo 
r utine in š,portnega m.a.ža, 
do d obri igralci . 

V t elknn'i s KIK LogaJtec so ZJIPA- »Rada bi še napreldovaJla, Iker 
tv..-'":'tt"!$ti. zopert; Raik.oV'Čalni z rezulta- s enaanizmeiiTIJU rteruisu 'še ne ani-

1 : 39 (25 : 26). silim odlpovedalti.<< 

----- ~ -
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