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Vlil. kongres Zveze komunistov 
rr;7 ~ 

Jugoslavije 
V NEDELJO, 13. DECEMBRA, JE KONCAL Z DELOM OSMI KONGRES ZKJ, KI JE TRAJAL SEST 

Je konča1l svoje .DNI V PRJ:SOTNOSTI 1.302 DELEGATA, CLANOV CK IN CENTRALNE REVIZIJSKE KOMISIJE 

ZKJ TER PREDSTAVNIKOV 29 KOMUNISTICNIH PARTIJ IN DRUGIH NAPREDNIH GmANJ 

uspešno de 1 o V SVETU. 

Za generalnega sekretarja je bil ponovno izvoljen tovariš Tito. 
Za scltretarja CK pa so bili izvolje.W. Edvard Kardelj, Aleksander 
Ranikovic in Veljko VlahOIV!ic. Predsednik kon.rtrolne lromisije je postal. 
GnJd,o NorvaJrovic, predsednik revizijske komisije pa Ilija Tepovac. 

V zaključni besed'i. je tovariš Tiito med ostalim omenfi naslednje: 
»Dovolite mi, tovarišice in torvariši, da se v imenu vseh članov 

novega Centralnega komiteja zahvalim tovarišem, ki tokrat niso izvo
ljeni zato, ker je bilo potrebno, da se Oentralni komite poveča in 
obnovi z več mlajšimi ljudmi: to so naši dolgoletni sodelavci. Skupaj z 
mnOgimi izmed njih smo doživeli veliko tudi v obdobju ilegalnega 
dela, zlasti pa v veliki osvobodilni borbi. Prepričam sem, da bodo 
tudi v prihodnje skupaj z nami po svojih močeh in možnostih tako po
magali, da bomo izpolnili sklepe, sprej~te na Vlll. kongresu. Vsem 
Vam, ki niste bili izvoljeni, se zahvaljujem za ®sedanje delo. 

Zahvaljujem se tudi vsem delegacijam komunističnih, socialistič
nih in drugih sil v svetu za njihovo udeležbo in sodelovanje na tem 
kongresu naše Zveze komunistov Jugoslavije. Rad bi izrazil prepri

, čanje, da bo njihovo biv31Dje tu in njihova udeležba na tem kongresu 
v veliko korist za nadaljnje delo in sodelorvanje med našimi parti
jami in gib31Ilji. Zelel bi, da to, kar so torvariši slišali na tem kon
gresu, omogoči nadaljnjo krepitev naših stiko.v. 

Nad dvesto delegatorv je diskutiralo, bilo pa je tudi ttakih. ki 
se ra21prave niso udel-ežili, čeprav bi želeli; tako tudi želje in težnje 
tistih, ki niso mogli sodelovati v razpravi, bodo izpolnjene in morajo 
8iti izpolnjene. 

Preiti moramo od besed k dejanju. Prvo, kar moramo storiti in 
sicer mi zgoraj, je to, da se lotimo 11rejanja tistih perečih vprašanj, 
ki najbolj zanimajo našega delovnega človeka, kakor so izpolnje
vanje našega gospodarskega sistema in druge. Jasno je, da vseh pro
blemov, navedenih tu, ne bomo mogli naenkrat ur diti. Z:t to bo 
potrebno · krajše ra.zdobje, toda takoj se bomo morali lotiti postop
nega urejanja teh problem.ov. PO:lli.vam vse vas, vse n aše ljudstvo, 
da nam pomagaJte, da bomo to dosegli.« 

Izredno zanimanje za delo 
in sklepe Vlil. kongresa ZKJ 

V vsej občini je vladalo med člani ZK in med delovnimi ljudmi 
veliko zanimanje za delo m sklepe vm. kongresa zveze komunistov 
Jugoslavije. Klubi in drugi prostori, kjer so nameščeni televizijski 
sprejemniki, so bili v dneh, ko je zasedal Vill. kongres ZKJ, polni 
obiskovalcerv. V tovarni Brest pa so spremljali kongres tudi preko 
1·a.Lglasnih po.staj. Na razglasnih deskah je bil nalepljen material 
o delu Vlll. kongresa. · 

Ko se je vrnil naš delegat na kongresu, Tone Plos i7l Kovino
plastike, je bil v Cerknici zbor vseh komunistov. Po uvodnem govoru 
sekretarja občinskega komiteja ZKS Franca Levca, je Tone Plos pri
povedoval pred polno dvorano o vtisih s kongresa in opozoril na 
bistvene kongresne sklepe in naloge, ki jih je postavil kongres pred 
člane ZK in vse delovne ljudi. 

Doslej so bile izvedene tudi vse letne konference osnovnih orga
nizacij ZKJ, na katerih so že prilagajali ugotovitve kongresa razme
ram v delorvnih organizacijah, o.ziroma organizaciji ZK. Govorili SlO 

0 nalogah, da odpravijo slabosti, ki še ovirajo naš hitrejši razvoj. 
D.M. 

•' 

na 

·Kaj 
letnih 

se razpravlja 
konferencah SZDl 

KO SZDL - Ravnik: 
Clani želijo, da se v zimskem času orgamZlrajo seminarji o spo

znavarnju rl:n ravnanju s kmetijskimi strojU, o uporabi umetnih gnojil. 
Smatrajo, da bodo Itaki sem.inarj·i zelo dobro obisk.a.n:i. V zimskih 
mesecih ni bila reclino tplužena pot od odcepa Hootn~ - RaWlik in 
otroci ni.so tilmeli možnosti redno dbiskoVIabi šole, 2e1ijo, da bi se t.a 
stvaJr .to zimo uredila. Clane •je zamJimalo, ~daj obodo pričeli IPOprav-
1j.ati gozdine ipO'ti, ki so v zelo slaibem 51ta:nju. 

V dioSJrusij.i so posvetili posebno pozornoot •temu, ker mladtina iz 
tega kraja odlhaja v industrijo, na tkm.etJijah pa nima kdo delaJti, saj 
so v povprečju doma le etarejši ljudje. Sp•rejeli so sklep, da se for
mira posebna kOI!llisija z nalogo, da 2lbi:ra iJn formira !pOtrebe, ki jdh 
bo reševaJa krajevna skupnost v povezavi s krajevno skupnostjo 
Nova vas. Zelja vseh je bila, da se kratjevna skiupnost osTIJU,je tudi 
na Blaški !Planoti. 

KO SZDL - Cajnarje: 
Tudi v tej organizaaiJji je poma!Ilj kanje mlade delovne sile, zato 

so bili č1ani mnenja., da bo treba lll.abaviti kmetijske stroje, ker bo 
1e tako možno pravočasno opravtti vsa kmetijska dela. 

Orgaruirl;Lrali so zbiralno akcijo s 'P!'ootovoljnimi tpr.ispevkli, da bi 
si •kiupili :televiwr. Akcija je slabo u~ela. saj so 2lbralli le 24.500 din, 
•kalr pa jle še veliko prem.aJ.o. Ce b i iiJOII1agal.a podjetja, bi do izpolnlitve 
svojih želja prišli hitrej~ Tudi o problemih šolanja otrok so se pogo
vorilrl.. Mnenja so, da bi šola v Cel1klniai lalhko organizirala sestanke 
s starši v Cajnarj ilh, ker je sedaj ipOZlimi težavno hoditi v Ce:rkinico. 
Mnenja so bili, da bodo morali v bodoče Vložiti več truda v razvoj 
turizma, saj je njihov kraj primeren za to. 

(Nadaljevanje na 2. strani) 
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Letna konferenca KO SZDL Rakek 
Pretekli mesec je bila. na Rakeku redna letna konfe

renca kraJevne organizacije SZDL. Prisotnih je bilo okoli 
140 članov. Ceprav je bilo prisotnih manj kot 20 % vseh čla
nov, je ta konferenca predstavljala najbolj obiskan sestanek 
v tem letu. 

Po izvolitvi organov konferen
ce je tovariš predsednik prebral 
poročilo .Q. delu odbora :in celobne 
organizacije v obdobju zadnjih 
dveh let. Iz poročila je bilo raz
vidno precejšnje prizadevanje 
odbora za reševanje nekaiertih 
gospodarskih problemov in pro
blemov življenjskega standardav 
naseljih, ki jih zajema KO SZDL. 

:J<aAšen naj 4o 
11. decembra je bila seja vo

lilne lk.omisije Občinskega odbora 
SZDL Cerknica. 

Na seji je bil sprejet program 
dela, kii. obsega ipredvsem nasled
nje naloge, ki jih bo~ i2N'l"Šiiti 
do 30. marca prihodnjega leta. 

- Takoj je treba pričeti z eVIi~ 
denrtiranjem, !Predvsem v ti51tih 
voliln:ih enota•h, kjer bodo dose
danjd odborniki zamenjani. 

- Krajevne organizacije SZDL 
n a j na svoj.ih l f:lbnih konferencah 
obravnavajo pomen voHtev in iz
vedejo evidenco 1pred.Jog<J1V za no
ve rkandWdate. 

- Občinski sind:ikalni svet :ima 
nallogo slk!l.icalti !POS'Vet<Jivanj·e rprr-ed
slla:vnikov podružnic :in •jlim po
dati navodH.a o načinu eviden
tiranja v del<JIV'nih organizacijah. 

Poročilo in debalta., ki je sle-
dil, sta pdkarzaJ:i, da se odbor J>re
malo zaveda 'Vloge, kii. jo naj ima 
na področju idejn<J1-1>olirtičnega 
izobraževalllja de'lovruih ljudi. 
OpaizJiJti je bilo, da je SZDL ven
dcvr najmasovnejša jpol.i.tična or
ganizacija ter rtako rpomemben 
ustvarjalec družbene zavesti ob
čamov. 

• 
KOPt. odSo'tniA 
- Po posameznih krajih se bo

do v okviru organizacijre szm. 
sklicale delovne tribune, na !ka
terih se bo obravnaval družbenli 
p1an za leto 1965 lin podobno. 

Na sejli so se že pog<JIVorili o 
tem, •kakšen naj bo bodoči od
bornik. Občainom je treba na
tančno obrazložitVi kriterije, ki 
odločrajo rpri izb!iri kandidatov. 
Bodoči odbornilk bi moral :imetli. 
rpred'VIS€m 111asled:nje kvalitete: 
družben<J1-1>ol.iJtlično a!ktivnoot, [p['i
dobljeni d!ružJbeni ugled, pmi:bi.
ven vpliv do družbenih dogajanj 
itd. 

Na qbčnih zborih in "rlronfe:ren
cah je treba o vsem tem TrarZp~rarv
ljartn :i!n občane ltenleljito S€Zlla
njarti o vseh važnejših dogodlkih, 
da ·bodo laže Odločali o V!Praša~ 
:njlih 111j.ihove~ kraja. 

na 
Kaj 

letnih 
se razpravlja 
konferencah SZDL 

(Nadaljevanje s l. strani) 

KO SZDL - Cerknica: 

Na konferenci je bila :relo šlirorka diskusija, v lkaiteri so člani ni
zalli. VJPrašatnja, ki oo najbolj aikJtualna. Po mnenju posameznih članic 
bi bilo potrebno organiziraJt.i seminar, na k.arllerem bi se gospocilill1.je 
seznanile, kako se ravna s sodobnimi gospodinjskimi ajparati. T'Udi 
o Slabih cestah je bilo veliko rečeno, ker so v zelo slalbem srtanju lim. 
ovirajo redilli proanet. Vsekakor bo treba temu posvetiti več skrbi, 
saj je v poletnih časih pri nas čedalje več turistov. Veliko g<JIVora 
je bilo tudi o kadrovski pol.:irtiki, o kareni de poilrebno vodilti nenehno 
skrb. 

Za primerjavo SllllO na krartlko opisali le tri o11ganiza,cije SZDL, 
našteto je zelo malo problemov, s •katerimi se člani srečujejo na te
renu vsak dan. Vsi čutijo poot;rcl>o, da je nuj111o •kulturno življenje 
poživeti i.n pritegniti miladino, da bo bolj vneto sodelovala ;prli oreše
vanju vsaikdanjih rtežav. 

Vsakdanja skrb vseh oo slabe ceste, posebno sedaj v deževnih 
dne'h. Morda bi se dalo s prootovoljni!m.i aikdjami stvar urediti pod 
geslom »Več 'I"Ok, več zmore«. 

Izvleček iz predloga odloka o prispevkih in 
davkih občanov v občini Cerknica 

OdlborilJi.ki. so na zadnji sej:i ob
činske skupščine r3.2lp!ravljali o 
predll.ogu odloka o novi diavČ!l1i 
politiiJci. 

PRISPEVEK IZ DOHODKA 
OD KMETUSKE DEJAVNOSTI 

Prispevek iz osebnega dohod!ka 
od lrmet1jslre dejavnosti, kai~ 

je dohodek ~ačuna občine, se 
odmerj~: · . 

a) od kmetijskega :reml.jišča 
rpo rkatastrslrem. dohodku; 

b) odi gozdin.ih površin od lk:dl:i
činre rpoSI€'kianega lesa. 

IPrifij}evelki iz osebnega dlothodlka 
od kmetijske dejavnosti se plaču
je po proporoion.alnih stopnjlaih. 

(Nad. na 3. str.) 

Delovni predsednik je prisotne 
opowril, naj obravnavajo goopo-
darslke probleme in probleme živ
ljenjskega standarda, katere re-
šujejo W<>ri krajevne skupnosti. 
Tako 50 ljudje postavljali različ
na vprašalllja, k!i zadevajo skup
no življenje vaščanov, odgov0rl.1Ili 
družbeni delaiVdi pa 50 jian od
govarjali. Tak način vodenja ~ 
stanka se je pokazal Jrot reilo 
uspešen, saj oo bila s 1tem ustvar
jena raz1iJč:na ~vna s1Jališča 
in :predlogU. 

Na iko-.nou so izvolili nov odbor 
KO in srprejeli o.kvllirni !Program 
de'lla, kii. ga bodo še dopolnjevafui. 

Iz njegove vsebime je videti, da 
si bo novi odbor moral rprizade-
vaiti za, uč:inlkovlite.jše U1!1e51llličeva
nje SNQje oonovne na~oge, !?)radi
telja d.ru2Jbene zavesti. 

!Pregled na:jiVa.žnejših točk i:n 
njihovega programa: 

a) Pogostejše organiziranje 7lbo
rov volivcev. Ugotavljanje rprri-
50tnosrti na zborih :in sklepov. 

b) POIIDagalti. raznim. družberui!m 
organizacijam rpri njli.h<JIVem delu 
in spremljanje njihovega dela. 

c) Dajanje predlogov svetu ·Jcra,... 
jeVIIle skupnosti za ;reševanje kra
jevnih vprašanj, •kii so v njeni 
rpr.istojnooti, !ter da pomogati pri 
uresničevanjru rteh nalQg. 

d) Pridobilvanje novih člain<JIV 
i'l1 njliih<JIVIO vzgaja!llje v smislu 
zaversrtmih diru~belntih delavcev. 

· Vse te in diruge naloge !Postalv
.hjajo 'IJII'ed novi odbor nore z:a.
hteve. Postavil'jen•i vsebinli deLa 
bo treba najrti !Potirelbne oblike 
della. 'fudti od te'h je !Pl"ecej odvi
sen končni usrpeh dela n<JIVega od
bora. 

Drago Korošec:: 

Izobraževanje članov organov upravljanja 
P·red kratkim so v :podjetju Kovinorpl.asti•ka Lorž zaokljruočtili iSfe,

mi.nalr za člane organ<JIV Ulpll'avljanj a :in oog&1izacijo rpod:jetjla.. Semina[" 
se je pričeli. 7. decembra in. je trajal <ves teden do '12. decembra po 
4 - 5 ur dnevno v !POPoldainSkem času, ob.iskovalo pa gaJ je povprečno 
36 član<JIV delavskih S'Vetov, upravnega odbora, odbora s:indik.aita. iJD. 
mladline. Na seminarju oo č!l.aJni poslrušalli slrupno 12 tem, .kd so b"hle 
več a!l:i manj prilagojene podijetj•u: 

- samou{Pirovillj:ainje v delovniih organi~ijlalh; 
- zasedanje dlelavskega, 5Veta; 
- organizacija podjetja; 
- fornniranje :i!n deilirtev celobnega dohodikal; 
- delitev osebnih dohodkov po delu; 
- poveč.aillje jproduk!tiVIIlosrti dela; 
-delovno r=nerje; 
- odnos podjetje - kornnnra; 
- v~ in meto<:le della dlr.tWbeno-rpolirtlič.n;ih orgaJn.iza.cij; 
- kadrovska slwba v delovni ovganizaoi.ji; 
- medsebojni odnosi in vplivna p.rodJu.kitiVIIlost dela. 
Vsaiko temo je predaval drug prredarvartel.j, v glra;vnern dirplornixa!n:i. 

praJV!r1iki ill1. elkonomlisrti iz DeLavske UJlii.rvoerze »Boris Klidric« iz l(jub
ljane. Vse teme 50 čJ.ami orgaJn<JIV upravljanJja z =:imalnjem poslu
šali :in tudi živahno pootavljali vprašanja :prreid.aJvatel.jerrn. Marsikatere 
s-tvaJri bodo članom organov urprr-avljanja sedaj• mnogo bolj ;razumljive 
:in jih :bodo laže obravnaval!i. na 6Vojih zasedanjih lin jih tudi Jruže 
posredovali ostall:im čLarrwrn okolekJtiva rv podjetjru. 'Mnogo !pa bodo 
koristile čilanoan tudi skripta, lki oo jilh pred~li na seminarju. Ob za
četku Jn zakJ(jlučku seminarja ·je b!ila med slušatelji seminarja ti.zve-
dena rtudi anketa. Vsli prisotni so bili s seminarjem zelo zad<JIVoljni 
:in i~azili OO reljo, da naj• taire in podobne S€'InliJnarje Še organizira.jo. 

Upravna stavba s 
v glavnem dograjena. 
in nekaj manjših komuma.lnilt 
1965. leta. 

S . B . 
• 

GG Postojna v Starem trgu ~ 
potrebno še kanalizacijo, okolico 

ureditev. Vselili se bodo v začetku 

Nil. sliki: Upravna stavba GG Postojna v Starem trgu, ki jo je 
»Gradišče« naredilo v pičlih osmih mesec::ih. S. B. 

( 

·1 
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Izvleček IZ predloga odloka o prispevkih tn davkih občanov v občini Cerknica 
(Nad. z 2. str.) 

a) v II. proizvoclinem okolišu 
12 ali ........... . %; 

b} v III. proli:zvodnem okolišu 
7 aWi . ... .... .... % 

:P.nispevek iz osebnega d'ohodlkia 
od gooonih površin se odrrnerja 
od količine posek.anega lesa od 
bruto mase po vrednootnih mz
redih v višini: 
Vrednostni J:aZred 

I. 
II. 
III. 
rv. 
v . 
VI. 
VII. 
V!JII. 

1m3 din 

2.000 
1.800 
1.600 
1.400 
1.200 
1.000 

800 
600 

Od drv vseh v1'Sit po 100 din 
od 1m3. 

Za kol.riič.i;no ,porsclmnega lesa se 
smaJtra bruto odmerjena masa, ki 
služi za odlm.ero p!'l~ za ob
novo ~:zdov. 

Da bi se !Poilitilka obdavčevam.ja 
na Qbmočju občine Cel'k!n:iiCa vo
di!l.a. v i.Jnteresu IPOOIJeševanja krrne
tijstvla, se za območje občine dlo
loč:ijo trije rpll"Oi7Nodrui okol iši,_ V 
posamezrui il)II'Oizvodni okoliš se 
uvrščla(jo naslednj,e katastrske ob
či.Jne: 

I. proizvodni okoliš: 
k . o. Cerlkm.ica, .Da!I1e, razen za

semca Skril'je, Jci spada v III. in 
K.larrJJCe v IV. pro:JZVodni okolliš, 
Dolenja vas, Grahovo, Iga vas, 
Lož, T.aJZen vasi. PodlOIŽ, kii Sii)aJd.a 
v ID. proizvodni okoil:ilš, Pudob, 
Podcerkev, Rakek, razen vasi Iva
nje selo, ki sp~da v liJ. proizvod
ni okol!iš, stairi trg, Unec, Vrhn:i
k.a, V:iševeki in Zerovtniea. 

LI. <proizvodin.i okolliS: 
Ilc. o. Begunje, Beru1jadc, Gore

nje Jezero, Li!Psenj, razen zasell
ka Pod štebe rk, !k!i. ~ada v IV. 
proizvodni okoliš, KoZJarišče, Ve
like Bloke, Nova vas. 

·rv. prai2Nodln.i okoliš : 
Babna polica, Bločice, Benete, 

BaJbno polj'e, Cajnarje, Ooodiško, 
Hiteno, Hudi vrh, Jeršiče, Kož.. 
1jek, Kram.jče, Knežja njiva, 1rar 
zen vasi Markovec, ki S!Pada v 
II. proizvodni okoliš, Sv. Duh, 
Kremenoo, Metulje, Otok I. iJn 
Obok II., Osredek, otave, Polja
ne, Ravne ~p~ri Topolu , Radlelk, 
Ravne pri Sv. Vidu, Runarsko, 
RaivilliJk,, Studenec, Strmec, Sel
šček, Studeno, Struldjeva vas, 
Topol, Ulaka, Vrh, Veliki wh, 
Volčje, Zalesi lin Sv. Vid. 

Cie inna davčni zavezanec več 
kabastrskega duihodka .i•2"JV'en stail.
nega prebivališča, ~1ačuje prispe
vek po meri!Jih ;jjiSitegaJ proi:ZV()d
neg;a okoliša, kjeT irnaJ največ ka
tastrskega dDihodka. 

IZarvezairucem ' rprifittl€JV•kia v liDI. 
proizvodlnem olrolišu se ~rizna 
davčna o1ajšava v pri.Jmerih, kar
dar k!metijskli. rproizvaja:J.ec odredi 
tele ženskega 6QXJila do brejOOiti, v 
višini 20-251 % od odmerjenega 
daVIka, na ip(X}J.agi tlizjave pr.istoj~ 
negJa organa. 
Začasno so oproščeni prispwkla 

od kmeti:jsbva dohodki od zem-
ljišč': . 

l. ki so ibila za ,kifnetijsbvo ne
uporabna, pa ·oo z investic:ija:rrui 
prispevnega zavezanca pootaJ.a 
uporaJbna - za 10 let; 

2. .zeml;j.išča, na katerih se za
sadijo novi sa.dovnjakli - za 10 
let; 

3. zemlj!i5ča, ki se [)Ogozdijo po 
navodilu iJn pod nad:zorstvom pri
sbojillih strokovnih organov - za 
20 let. 

Oprostitve se priznajo na !POd
l~ izjave pri stoj nega organa za 
'klliletijstvo in goroa.rstvo, pod ka
terega nadzorstvom in navodilom 
so bile ~ene sp:remembe zem
ljišč. 

Oprostitev teče od l . januarja 
'PJ:'Ii!hod!ll.jega J.eta po ~tvi po-
g<Jije<v za oprostitev. 

V !Primerih elementarnih ne
zgod!, Tastlinsk!ilh 'bolezni i.n škod
lj:i.V!Cev, ali zrumd:i dlrugih izred
nih dlogodik:ov, kli j~h pr.ispeVIIlli 
zavezanec ni mogel !Preprečiti, se 
prizna davčna olajšava za vsaiko 
parcelo, na kateri .je bil doilloo kia
tastrs.k;ega dohodka l zmam.jšan 
preko 25%. 

V naJVeden.ih pri!rrlel1ih se O'd
IP:iše odipadajoči prispevek soraz
me=o z zmam.jšan.jem katastrske
ga dohodka. 

iBri odrrneT.i prispevka od 'krrne
<bidsrbva se priznajo naslednje oiLaj
ŠaJVie v obl.iikli =ilžianja odo:n.e!'jle
negjal 1prispe<V1ka: 

l. Zavezancem, kalterlh dOho
dek ne presega 80.000 letno na 
družinskega čU.ana 'in ki preživ
ljajo poleg del~h članov 

še več kot 2 mladoletna obrotka 
ali od!rasle :za delo nezmOO!le čla
ne, po 10 % za vsakega tretjega 
in . nadaljn•jega takega mladolet
nega otroka in za vsakega Old-

rasil.ega m delo nezmoimega čla
na, z omejitvijo, da celotno zrui
žanje ne more rpresegati 60 % od
mer.jen.ega prispevka. Znižanje 
pl'ispevka se ne pri:z.lna za tiS>te 
mladoletne otrolk:e, za katere se 
prejema obroški. dodatek. 

2._ Zavezanci ~prispevka, ki ni
ma:Jo za delo 2:1TIOIŽnih Clanov se 
prizna davčna olajšava po 2o % 
za vsakega dela nezmožnega čla
na z omejtitvijo, da celotno zni
žainje ne more presegaJti 80 % od
merjenega <pnispeV'ka. 

3. Zavezancem, tki so imeli več
je i:zda·tke =adi z-dravljenja o:tx>
lelih člam.ov in neo~bn.e sttrooke 
s pogrebom umrlih družinskih 
članov, do zneska prispevkov, ki 
bi se sora7ll11.eTilo plačali od iz
datkov take vrste. 

Za večje jZda1Jke se smatrajo 
stroški nad 10.000 dfun . 

Cie je v družini več zavezancev 
prispeVIka., s p•ravico do olajšave 
po l. in 2. odstavku <tega člena, 
presoja rpo seetevktiih osnov, =e
sek ollajšave pa !PO seštevlru pri
spevikov v5eh zavezancev v diru
žini. 

Za navedene otroke se štejejo 
šoloobvezni otroci, z njimi pa se 
izenačwjejo dijaki in študenrtje na 
rednem šolanju. Za odrasle dela
nezmoitne člane rpa se štejejo ose
be, kli jim je ·to svojstvo prizna
no z odločbo ali zd!m'Vniškim 
spričevalom javne zdravstvene 
ootaJnove, slepi, moški nad 60 let 

in ženske nad 55 let starosti ter 
bolniki, ki so biil.i pretežm.i del 
leta nezmožni za delo. 

ZavezaJncem pnispevka, ki jim 
je glavni poklic kmetijska dejav
nost in ki so a.k;t)ivno sodelovali 
v NOV ali so bili zaradi aktivne
ga sodelovanja preseljeni, odnos
no da oo aktivno po:magal.i in so
delovali v NOV na kakršen kolJi. 
način in imajo zato priznano dva
kratno delovno dobo, se obraču
nani prispevek zmanjša: 

a) >tlistilm, ki j:im je sodelova
nje priznano p!'ed 9. 9. 1943, 8 %; 

b) tistim, kli jim je sodelovanje 
priznano po 9. 9. 1943 do 31. 12. 
1943 - 60 %; 

c) :tisllim, ki jim je sodelovanje 
priznano od l. l. 1944 do 31. 12. 
1944- 40%. 

Za zmanjšanje obračunanega 

PriSIPevka je potrebno, da zaveza~ 
nec predloži potrdilo od pristoj
nega odbora ZB, iz katerega bo 
razvidlno čas socte:o-vanja v NOV 
in da je čas sodelovanja {Pir'i:znan 
kot dvakratna delovna d oba. 

Ce ima kdo od izkoriščanja 
.z.emljdšča v ctruge nekmetijske 
namene (kopanje peska, g.ramom 
in kannn"l.a, žganja opeke, apna in 
pod<Jibno) višje dohodke od obi
čajrrilh, tako da ima tako delo 
značaj !POSebne in stalne prido
bitne dejavnosti, mora plačali 
prispevek od obrtne dejavnosti, 
kadar tak!i dohodki presegajo 
100.000 din J.etno. 

Nov način obdavčevanja v kmetijstvu in obrti 
Zvezni in republlški predstav

niški org,ani so prejšnja mesec in
te:rwivno razpravJ.jali o novih 
načelilh davčne politike. Rezu1JtaJt 
ra.z!Prave ·je v ,tem, da zvezni in 
republiški zalk.on jpirejpUŠ>Ča večjo 
samootojnost občinam, ZJlasti. gle
de določanja Sltqpenj. Organi, ikJi 
bodo II"a.ZlpraJV!ljaJi in ochl.očaJ!i o 
davčil1i poli tikil. na območju naše 
<Jibčine, !bodo morali .imeti pired 
seboo1 n.ače1o, da. mora biJti Siietem 
prislp,evanj·a poffi;av'ljen na OSillo
vo V71podbuja:nja občanov k večji 
prod'Ulkltivnooti dela. 

V tem seSltaVIkru bomo skUIŠalli 
na krartko seznan:i<tli občane o 
davčni pol:iJtiki na področju kme
·tijstva in obrti. Kot v prejšnjih 
zakonih je :tudi redaj obdržaino 
načelo, da zavezanci plačujejo 
ipr.i.spevek: od katastrskega d.o
hodka. To načelo je namreč v ko
rist lkrmetijsk.ili proizvaj·alcev sa
mih, ker jli!h stlimuilira k višj!i 
IPiroizlvod!ll.:ji, saj pr€1Pušča dohod
tke, dosežene iznad povprečja, za
vezancem. Tudi v naši občini je 
sedaj' uvedena diferen.cirana Oll>
davčii1Jev v po&aJIIleznih proizvod
nih okoooh, k:aitere namen je, 
čim izra.zli.teje uveiljaVJiti načelo, 
da je <tlreba družbene d:a.jart:ve za
sebnih kmetovalcev vse bolj pri
lagoditi njihovi ekonomski zmog
ljivosti. Pred vsemi družbenimi 
ongarui in zlasti !Pred občinsko 
s.lrupščli.n.o stoj~ zahtevna naloga, 
kako lmnkretno določiti davčno 
pol:ilti!ko m celotno <Jibmočje naše 
obči.Ine. Po eni strani vidimo, da 
je območje naše obči.Ine tako, da 
so pogoji k!meti•jskih proimajal
cev 2'lelo Tazlični. Poglejmo samo 
nek>atere. Možnost inlj;enzjivne ob
de'lave zemljtišč s oodobnJimi agro-

<tehničnimi ukrepi so :namreč po.. 
stavili r-avninSike lk!mete v mno
go ugod!ll.ejši jpoložaj od kmetov 
v višinskih in odTočnih krajih, 
ki so =adi slabih proizvodnih 
lin ekonomskih jpOgojev v veliki 
meri !Pričeli opuščati svojo zem
ijo. Tudi možnosti proizvodnega 
S'Odlell.o~aJD.'ja zasebnih ·klmetoval
cev z dru.žlbenim sektorjem so •V 

!nižinSkiih predelih ugodne jše kot 
v hr.ibovitih. Tudi dejstvo, da na 
v:išinSik!ih •Jmnetijah ostajajo v 
pif€ltežni meri le starejši, seveda 
:za delo manj sposoibni ljudje, bo
do mora!l.i družbeni organi UJpo

števaJti. 
Ko bo v odloku, kU ga bo sip're

jela slrupščina, območje občine 
ra:i'Jde'l!jeno 111a. štiri proizvodne 
<Jikoliše, bo !La-hko vsak občan ve
del, lffiko velika je davčna OSillo
va njegovega prem&enja dn kar 
ko v:iwk je njegov cl:rtWbeni pri
spevek. 

Skupščina bo morala pri rarz.de
ljevanju območja objektivno oce
njevati ~iterije, tako da bo de
jansko po načelu pravičnosti prti
šla vsaik.a katastrska občina v ti
sili. [p'I"Oi.zvodni okoliš, •ki je najbolj 
realen. 

PrVii i!)roizvodni okoliš naj bi 
zajema!! p!'edvsenn ravninske pre~ 
dele, kjer lahko kmetovalci zem
ljo strojno obdelujejo, pa tudi 
prometne zveze in :tržni pogoji so 
ugodnejši. 

Drugi proizvodni okoliš naj .Pi 
:zajemal območja, •ki so nekoliko 
valovita, kjer 1pa so tudi slab
še prometne zveze kot v prvem 
olk:olišu in tudi tržni pogoji niso 
enakovredni proizvajalcem v 
pwem proi-moclinem okolišu. 

Tista z.emJ.jišča, <kjeT proi.zJVa
j allci obdelujejo :zemiljo pretežno 
ročno ali z Vlprego in kjer oo pre
biva!l.ci odda1jeni od tržnih cen
llrov in ~prometnih zvez, naj bi 
spadala v tretji proiz;vodni okoliš. 

Vsi višinski kr.a;j~ oziroma ka
tasllrsloo občine, ki so zelo oo
mak:.njeni od prometm.ih zvez in 
potrošniških centrov, naj bi bili 
v četrtem rp<roli.ZNodnem okolišu. 
V tem proizvodnem olrolišu so 
proi.zvod!nJ. in drugi ekonomSki 
pogoji najslabši. Ze sam zvezni 
zakon med drugim <tudi določa, da 
so vsi knn:etijs~i proizvajalciopro
ščeni iz IV. proizvodnega oko'lli.
ša pJlačevanja !Prispevkov od •ka
tastrsJrega dohodka kmetijstva. Ti 
proizvajaD.ci plačajo le prispevek 
ob pri.il.iki poseka lesa. Zakonoda
j alec se je za ta u.k:rep odločil 
mto, 1rer je slrušal tudi s rpom.oč
jo davčne politike prispevati k 
pospeševanju llm1eti.jske proizNod.
nje. 

Da bi bhl.o občanom j:asneje, bo
mo skušali razjasmti :nekaj kon
kretnih prilmerov: 

davčni zavezanec, anal:i kmet iz 
II. proizvodnega okoliša, območje 
Vlasi [Cerknica, bo po ~predlogu 
odloka dolžan ~prispevati 20-25 % 
ananj družbenih <Jjbveznooti i1rot 
leta 1964. 

Sl'ednji k:J:n.et dz II. IPr<Jii.zvoclr 
nega okoliša bo po predlogu v 
letu 1965 približno 30 % manj 
obl'emenjen kot v le<tu 1964. Med
tem ko bo večji kmet iz istega 
!PrOizvodnega okoliša V letu 1965 
mam.j prispeval rpriblimo 35 %. 

Skoco enake olajšave bodo tu
di na območju III. proizvodnega 

(Nad. na 4. str.) 
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PRAZNOVANJE JUBILEJA KOVINOPLASTIKE LOž 
Na !Pred večer rpraznika je Loš

ka dolina rporpo.linoma spremeni
la svoje l!ice. Njene prirodne le
pate je še ozaljšala svečana de
koracija. V srcih in na obrazlih 
domačinov je igralo prav pooel>
no praznično razpoloženje, pa tu
di ponos jih je krasil. Kako da 
ne, saj jih je samo nekaj ur lo
čilo od rojstnega dne maše Re
/PUblike in njihovega podjetja 

»Kovinoplastike<<. Pred desetim.i 
leti je liskra ideje o ustanovitvi 
podjebja pričela netiti med pre
bivalci Loške doline še večjo 'Vo
ljo .in li;eil.jo po ustvarjanju. Iskra 
se je počasi večala v ipi]amenček, 
ki kljub razn!im nev.ilhtaJrn ni 
ugasnil. Nasprotno. zagorel je 
mečneje, :ideje so se spreminjale 
v dejanja, hotenja in želje so se 
ob delu izpolnjevale. 

Izdelki iz pnnega razvojnega. obdobja KOVINOPLASTIKE Lož 

Nov način obdavčevanja · 
v kmetijstvu in obrti 

(Nad. s 3. sir.) vati davek na dothodnino, .ne g!le

okoliš-a (območje NOV'e va.s>i). Mali 
kmet na tem proizvodnem ob
močju bo t udli do 20% ma111j obre
m enjen kot v pretek!lem letu, 
srednj~ do 30 % i!n veliki od 30 
do 40 %. 

V sek:akor bo rpredlog sJrupšč.ina 
osvojiila, da se rplačuj-ejo družbe-
ne obveznosti. po pr<JiPorcion.aln.i 
lestvici, ta način je brez dvorrna 
ugodnejši za klmeti·jskiega proiz;va
jailca. Dosedanje lestvice so ibLle 
progJresivne, klar je nedvumno de
stimulativno vp1Jivalo na k!meti.j
ske tproizvaja1ce, še posebno na 
tiste, kli so imeli večji kialtastrsk:i 
dohodek od krrnetijskih rpovršin, 
niso tpa inne!li dovolj delovne sile, 
da bi intenzivneje obdelovalli svo
ja posestva. 

V predlogu je tudi določilo, da 
se kmetijskim proizvajail.cem III. 
proizvodnega okoliša prizna rpo
sebna davčna o!lajšava v prime
ru pri vzreji živine. 

Ker ne bodo •kimeti•jslki IP'I'Oizva
jaloi po tpredlogu od gozrla rpla
čevali tpll"ispevkia za. občinslk:e po
trebe, se uva;jra:jo prispe'Vk:i ob 
priliki poseka lesa. Kriterij za 
p!lačevanje tega prispevika s·o 
vrednoo!mi razredi, na pddaagi 
kiaterih se sed3Jj oclrrnerja gozd'n~ 
taksa. Prav gotovo se bodo s tem 
predlogom strinjali tisti knnetJij
ski proizvajtald, ki imajo večje 
površme goroov, v ka•bel'lh se za
radli :nedoraščenega. drevja elk:s
ploatacija ne vnši, pa so 'PO do
sedanjih predpisih morail.i plače-

de na lk:olioi!no posekane lesne 

Tud-i za obvbniško dejavnost se 
i}:medvicleva obdaovčirt:ev po 1JSI1Jvlar
jenem dohodlk:u v ooomunnem de
lovn·em času. Stopn•j:a rtega rpri
spevlka. naj b~ bila po p!I"ed1ogu 
enako visoka ilrot so ~soki pri
spevki dell.avcev in us;lužbemcev v 
drUŽJbenem sektorju. 

iPonovno skušamo orpo=iti jav
nost, da še n1i dokončno določena 
vsa davčna poil.itika• na območju 
naše 0/bč'ine. O 'V'Seh določilih bo
do še raZJpravljail.i siVeti in drugi 
družbellli organi. Dolk0111čen slderp 
o od!noSIU občanov g!].ede obve.zm.o
sti do občine rpa bo daJa občin
sika skupščina. 

Z ozirom na Ito, da so obvezno
sti dlo dil'UŽJbe rpootavljene na ta
ko osnovo, da lahko občinslk.a 
skiupšč'ina lin njeni ol'gani v m.ar
si.ka.terem !POgledu sami odJOC.ajo 
o rtern , kako bodo ·družbene ol>
V'eznooti razporejene med občane, 
morajo vsi družbeni organi ro na
:logo n,ajod!govonneje reševati. Jas
no je, da bodo zave:zam.ci tudii v 
bod!oče dolžni izlpol.njwaJti SIV'Oje 
obveznosti., kot so ,bili do Sledaj. 
V k!oJikor 1Jeih obveznosti ne iz
pQ!Jnjuj ejo redno se morajo pr~i
st.Qjtni organi tudi 'V bodlolrY~ "OOSli\.1-
ževaltli i7Jberjevanja. Te ulkirepe rpa 
morajo izvrševati :na tak način, 
da so občan.olm zavarovane nje_",<11Q
ve zakorui.te -pravice in elJa. se ob
enem varuje W,di ose'bnoot in člo
vešlro dootoj•anstvo. 

J. L. . 

z enakim ponosom in zado
voljstvom so se naslednjli dan 
pričeli zbimti v kinodvorani ola
ni centrallnega delavskega Sveta, 

slovn.ih paJrotnerjev. DiTekltor pod
jetja :iz Novega Sada je IPO če
stitki izročil zastavtico nojtihovega 
pod;jetja v 7Jil.'!llk do brega sod.elo-

Kovinskim izdelkom so se pridružili tudi estetsko izdelani 
plastični izdelki 

obrartn:ilh organO'V upravljanja na 
slavonstno sejo CDS. V n.avzoč
nosbi. pobudnika I\.ISitanO'Vitve pod
jetja rtmr. Janeza Hribarja, d ese
tih jubilantov, VIi d.nlih politič:ruih, 
~podaimkih, družbendh in IPO>
slovnih predstavnikov ·je lpll"ed
sednik CDS 1x>v. Ivan SKIRBEC 
otvoril slavnostno sejb. Pr"eds·ed
nilrov gi()Vor je plastično rprikiazaJ. 
razvoj1110 pot deset1ebnega delova
nja KOVINOPLASTI!KE, IIUlJPOrOv 
delovnega kolek1liva in 'VIl.ogo or
!?)a.nov urpraV'ljanja. 

Aplavz je prekiinil .predsednJioko... 
ve ibes>ede, ko je spregovoniil. o de
lu, vlogi in :llaoSlugah tov. Janeza 
HRJIBIA.RJ.A ter desetih juhilarrl
tov !pii desetletnem •razvoju KO-

Dosežek zadnjega leta 

vanja ter i7lročil d!a!Iili najlboljiŠ!i. 
m1adli.n:ki tin mladincu. 

Slavnostno sejo oo :llakiljuč'ile 
borbene !Pestmi >>Sil.OIVenskegJa ok-
teta« iz Ljubljane. 

Km.ail.u za tem smo rpr:i9ootvo
vaili otvor:iJtv'i razstave dmipoqza!Illt
negJa p.ri.ka~Za l'a2Noja in delova
nja, uspehov in ,težav Jrolektiva 
KOVli!NOPLASTIIKE skoz<i d~ 
let. Od 'Primitivnih :izdellkiov, oro
dlij, naipraiV i.n strojev - do fi
nih, ik;omphlciranih, estetsklih lifk
dle1kio;v in uporabe ·cenene av:to
matizacije Iber ~adinlje nove to
varne je 'bil:a pot tega rpo7lr1tivo
,vail.n·ega kolektiva. 

uporaba cenene avtomatizacije 

VLN'OPILAST.IIKE. V spomin na Res, zavidadoči uspehi ieh 
nj·nhovo delo jim je kolekitiv;;iz-~'h :notran:jsk;ih Ujudi izPCil'
ročil plaikete in skrOiffillla pri=- rtiWJnSk.e Loške ·doline. 
nja. Ob čestirttkah deilovnem.u ko-

lekJtti. vu KOVINOPLAS'I1IIK.E jlim Sledihle oo čest:itlk:e tp!i.Oill!irjev tudi md oisktren.o želimo šeo mnd--
mla.dli!ne, poli:tičrui.h in goopo - go usrpehov na poti >k novim de>
sk.ih org:and.zacij', ·~ tudii po- lovndm :z;maga!!p. 
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TE ZAVE 
Pogosto negodovanje občarnav je 

praVZJaJpraJV vzrok naše odločiltve, 
d:a se na tem mestu rpojasna na
čin !in poobopek dela referata za 
delo :in delovna razmerja v <pri
merih, iko občani uveljavljajo 
svoje pravice iz naslova prizna
vaiilja delovne in posebne dobe. 

Referat m delo je samo v lebo
&rjem J.etu prejel prek.o 600 vlog 
oz. za!htevlrov za plf.i.znanje de
lOV'Ille dobe im pos~bne dobe. Naj
štev>.iWnejŠii prosilci so občani, ki 
jim je posebna doba že pri2ln.ana 
iščejo pa še priznanje redne de
lovne dobe. Precejšnje je tudi 
šbeviJ.o vil.og ZJa!POslenih žensk 
(marer -,gospodinj), ki so se po
novno z;arposlile, pri tem pa prej
šnje redne zaJposlitve niso imele 
urejene. RazumJ.jivo je, da vsak 
izmed prosilcev Žleli, da se nje
gova vilog,a reši čimprej. Za11.-adi 
strogo !pred/p isanega pootopkia pa 
se priznavanje delovne dobe oz. 
sameg:a, l!pOStoproa mnogokrat za
vleče. GiLavn!i V2I'Ok je !p!I'edvsem 
dok.azuvanje s pričami. N:iso red
ki primeri, da je v eni zadevi 
potrebno zaslišati rtudi po 15 prič. 
Prosillci predLagajo take priče, 
ki jli.h v 'POStopku ni mogOCe t.I!PO
števarti. Iskanje novih prič, s tem 
pa tudi. ij::rekiniitev rpostopk!a, po
vzroča negodovarr11je p!TosiJ.cerv, 
nam !Pa· otežkoča delo. Niso red
ki prilrner.i, da občan p o pri:ma
nj'U redne dobe iši:e še priznanje 
posebne do.be, ;kar vse povzroča 
samo zamudo in čakanje. 

So primeri, Iro so občani v ne
katerih iPJ.iimerih tud!i upravičeni, 
da negodujejo. Vendar vzroka ne 
<iščejo - drugod, temveč pri nas. 
Od dokia:zovanja delovne dobe s 
prjčami do izdaje ustrezne od
ločbe mora prosilčeva vloga ro
.m.ati skozi nekaj rok in forumov. 
Nemalo je tudi primerov, da pro
silci-otbčani še vedno ne ločijo, 
ka1 je ak1iiV111a udeležba v NOV 
in kaj je sodelovanje. Iz te ne
poučell1oobi pa potem dobivamo 
vloge, katere moramo vračalli oz. 
zahtevati ustrezne dokaze. 

V zvezi z ugotavljanjem poseb
ne delovne dobe (aktivno in or
ganizirano delo v NOB) se po do
ločLrtvah navega zalrona priče za
slišujejo pri tuk. referaJtu za de
lo - Sob Cerkll1ica, medtem ko 
je rt:o do sedaj vršilo Združenje 
zv~e borcev NOV občine. Zade
va se po zaslišanju oz. izvede
nem postopku :i:zroči v dopo1111i
tev z mnenjem ZB NOV, nato pa 
usbre:mi •k.omisiji m-i Sob Cerk
nica, Im izda dotrončni sklep o 
ustrezni odločbi. V mnogih pri
merih (internacija · - zapori) pa 
je treba celotno zadevo predi~ 
žiJti še Reyru,bli5ki komisiji po 
172. čl. ZPZ. Sele rpo v,z-Jl!itvi za
deve na ~eferat za delo - je 
možm.o dokončno urejevati gra
divo im izdabi odločbo. Koliko 
časa se taka zadeva rešuje pri 
drugih org;anih, ni o d.visno od 
noo. Res ;pa je, da se v mno!?)ilh 

l(onferenca občinsket:wa odbora PD 
Občinski odbor Prešernove 

družbe je li!mel 23. 11. 1964 v 
Cerkniiti širšo l!ronferenco, ·kiatero 
je skJicaiLa obč. SZDL v Oerkrrrici. 
Na njej so sodelovaJ.e družbeno
polJi,tične orgoo·izacije in si.ndikalti 
ter wlskie uprave z nekaJterimi 
poverjeniki PD. Konfel!'el1ci je 
p:rli.sootvovaJ. tLLdi rtajruk gJ!avrnego 
odbora PD .tov. Jože Šbeh. 

Konferenco je otvori•l sekretalr 
SZIDL tov. Srečko Lončar ter v 
kratkrih besedah ;povedal namen 
te tkoruference. Nato . je podal be
sedo tov. Jožetu Stehu, ·k!i je v 
svojem •!1J<>voru načelno vsestraJil
sko orisal tprogram dela glavnega 
odlbora PD rter madail:jnje persp~
tive PD. Povab11 je navooče, da 
sodelujejo .i!n rpomag,ajo pover:je
Il!i.kom, dia pridobijo čim več 01a
nav - naročnikov redn!ih kll1j:i.g 
PD, ·klakor tudi rtemeljrnih in pod
porrrih članov PD. Le .tako bO!ITIO 
lahko uresničili tež!rlje in wlje 
vseh č1alnov lin ltud!i PD. 

Nato je podali poročilo predsed
nik obč. odbora PD rov. Kovačič 
All1drej, ki je uvodoma nagLasdl, 
da je PD v razdob1u 11 let svo
jega obstoja izdaJa celo vrsrt:o so-. 
dobne literature in ostalih knj•ig, 
ki jpraiktično sJ.užijo vsakomur v 
V'sakdan;jem življenju. PD izdaja 
te redne iknj.1ge za polov.ično ce~ 
no - •to pa z.aJ1Jo, -da lahko vsak 
de1alvec postane član - narOIČ!llik 
Prešernove knjige tudi z majhni
mi osebnimi prejemkii. 

V svdjem lpOI'očilu je prosil 
ruw:2lOČe zastoplnike onganizacij, 
da p~jo s svojim vplivom 
.in priporočili organrizilrati in raz
širl:bi poverjern•iško mrllOO tako, da 
ne bo nolbe'llega kraja, vasi, na-
9etlja, ·ki ne bl pripadal 'k č1am
stvu PD. Zlasti je pobrebno po-

v.erjeniško mrežo 1-a.zširiti na 
Blook!i planoti :in v Loškii dolini. 
Ravno tako ne smemo davoliltli, 
da me bo nobene sind:i:k.alne per 
družnice, ki iJm:a več !rot 50 za
posil.en:ih delavcev, da ne bi ime
la svojega rpoverjenika v obraJtu. 
.Končno je predsednik navzo

čim pooredovaJ. izdelan načrt za 
razširitev rpoverjeniške mreže PD 
in sicer: pri sindikalnih rpockuž
nlicah obrata Brest Cerknica, v 
MaJr:tinjaiku, na Rakeku in na ža
gi Nova vas po 1 poverjenitka in 
pa obrat Kovinoplastika v Ložu 
1 aiLi več poverjenikov. Dalje na
ČTt predvideva tudi razna področ
ja na vasi, zlasti v .Zilcah z oko
Lico in Gor. Otave z okolico, da
lje Ve1rl:k!e Bloke z olwlico, Rav
nik z okoLico in Studenec z oko
lico po 1 poverjenika. V Loški 
dolini so prazna mesta v Ložu 
s Podložem, Viševek, Dane in 
Kozarišče z okolicami teT 'k0111č
no v Babnem polju z Babno po
lico .po 1 'POVerjenika. Ni nujno, 
da je poverjenik !favno v oema
černi vasi, glavno je, da je v va
sri !bega področja - kraja. 

Pri ra.zJp!favi je <tov. Kovačtič dz
javil, da je več članov obč. od
bora ipremeščenih, zato je potreb
no izvoli/ti nov odbor PD s pred
sednik;om. Izvolili so nov odbor 
v nasledruji sestavi: 

l. Janež Stanko, dti~ektor šole, 
preds.ednik; 

2. Uršič Jožica, uslužbenka, taj
mea· 

3. 'Kovačič Andrej , Cerknica , 
član; 

4. Avsec Rudolf, Rakek, član; 
5. Košir Jožica, Begunje, č1an; 
6. Go·gaila Aloiz, Cerknica, član; 
7. BogJc>Včič Stefan, Cerknica, 

član. Kovačič A. 

so • • • 
primerJ.h zadeva zaV'leče. Nepo
učeni potem neupravičeno graja
jo naše delo. čeprav ne nosimo 
nobene krivde za to. 

Orpozocil bi še na to, da pre
jemamo zahtevke tudi od kmeč
kih zavarovancev. Le-ti niso v 
delovnem razmerju. Za reševanje 
ta.klih zadev je pristojen Kom. za
vod za soc. zavarovanje. Take 
vloge odstopanno n.avedeni n.aslov 
in sllranko o tem tudi obvestimo, 
s tem pa izgubljamo čas, k;i bi 
ga 1aihko porabili za naše delo, 
se !pravi za urejanje zadev, ki so 
v naši !Pristojnosti. Naj omenim 
še to, da moramo istočasno nu
diti še pravno pomoč (zasliševa
nje prič za predlragatelje Ji.zven 
naše komune). 

Rr.Ewričani smo,· da bi rnar5i
katera .klr.i>tikia na račun naše 
ekspeditivposl:i odpad!lra, če hi bili 
prosilci o [pOStopku malo bolje 
sez:nan:jeni. 

Stevilo rešenih zadev v leto
šn:jem in pretekllem letu pa nam 
dokazuje, da smo opravil!i delo, 
ki ni majhno. 

B. Urbanc 

Kako so se delavci 
delovnemu procesu 

Delrovno siJo na Bazenski žagi 
sestavljajo več±noma delavci, lki 
so !bili ZJaposlerni n.a žagi ~aje 

. arli ža~ Dolenja vas. Na teh za
starelih obratih ·je bil delovni 
~proces povs·em drugačen od seda
njega na novi žagi. Zaradi :izJtro
šenih strojev so bili večkratni 
krajši odmori. Na navi žagi pa 
ZCI!hite~a dlelovni rprroces nepreki
njeno delo. Temu so se delavc!i 
teže priJ.agodill kot obvladanju 
strojev. Razumljivo je, da je za 
to potrebno določeno obdob1e, da 
posameznik rpridobi ustrezno 
prakro, če hoče svoje delo oprav
~jaroi rkvaJ.irtetno. 

Pri uvajanju na nova delovna 
mesta so bile v začetku velike 
težave. Ni lahk.o prilag<>d:Lti se 

V sem bralcem 
srečno in uspešno 
novo leto 1965 

Tiskarna CZP 
Kočevski tisk 

prilagodili novemu 
na Bazenski žagi 

novem.u načinu dela, pootrojenju, 
ovgarnizaciji itd. Z dobro voljo 
slehernega je mogoče premosllirti 
vse ovire. Delavci se dobro zave
dajo, da si ustvairjajo bOiljše de
lovne pogoje, 1lro't so j'ih imelJi 
do sedaj. Zato večina delavcev, 
kljub raznim pomanjkljivostim, 
opravlja svoje delo s prizadev
nostjo, ki je vredna !Pohvale. Pro
dukbivnost dela se dviga z dneva 
v dam. Prjčakujemo, da bo v ne
ka-j mesecih postala. tudi Bazen
ska žaga enaJrovredna rpos~ovna 
enoba, ki bo zmožna izvrševati 
pl.anske obveznostli, kot ostale po
slovne enote kombinata Brest. S 
rtem rpa 'bodo zagotovljeni tudi 
osebni dohodrki v skladu z osta-
limi člani kolekllliva. A. H. 

Delo kadrol'ske komisije pri CDS 
kombinata Dresi Cerltnifa " lein 1965 

Ob konstituirranju CDS je bila 
poleg osta1ih, že obstoječlih komi
sij: na movo imenovana tudi ka· 
drovska komi!Sija. 

Nujnost, ki terja čim hitrejši 
razvoj našega gospodarstva, ruka
kor ne more mimo dejsotev, da bi 
na področju kadrovske politdke 
zaostajali. Brest je srice,z- slično 

politiko vodil tudi že prej, ven
dar so se pokazale težkoče zara
di rprre>Velike obsežnosti, ki jo za
jema kombinat. 

ZaJS>tavljena oblika dela in na
loge •kiadJrovske komisije so zelo 
široke, saj zajema vso iwbraže
valno pol!iltiko v Brestu, poleg te
ga pa skrbi za vzgojo in ramoj 
kadrov, k!i bodo v pempekbivi spo
sobni prevzemati najodgovornej
še s~okovne funkcije. Delo in 
programi so .še pomankljivi, ven-

dai' pa se strokovne službe, po
sebno pa kadrovska služba korn
birnata in kadrovske službe v PE, 
pnizadevajo obogatiti komisije z 
najbolj usbreznimi materiali, da 
bo sposobna dajati najboljše 
predJ.oge organom uprav'ljanja. 

Istočasno, ko je bila imenava
na centralna kadrovska komisija, 
so bile imenovane tudi v delav
sk.i!h svetih PE kadrovske komi
sije. Dosedanje ugotovitve kažejo, 
da Ite komisije niso še v celoti za
živele. Vzrokov za to je verjetno 
več, med glavnimi je ta, da de
lavski sveti po posameznih PE 
ne polagajo dovolj pozornosti tej 
novi komisiji . Treba bo vseka
kor tem komisijam posvetiti več 
pozornosti in pomagati PE, da bo
do tudi te komisije služile svoje-
mu namenu. Skrabec 
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PTT v Cerknici včeraj in danes 
Ob bežnem pogledu na delovne 

pogoje <in ob grobi primerjavi na 
stari in novi pošti ugotovimo na
slednje: 

Pred otvoritvijo nove pošte je 
biJ kolektiv PTT v Cerknici pri

'krajšan za vse to, kar ima se
daj. Delo je bilo v enem samem 
prostoru težko. Sedaj se je de
loV1!1a površina povečala kar za 
devetkrat. Od prejšnjih treh 
uslužbencev se je sedaj povečalo 
število na šest. 

Potrebno je samo še, da dobi
jo enega dostavljača in delo bo 
potekalo nemoteno. Za to si ko~ 
lektiv pošte veliko prizadeva. S 
tem, ko ima poš+a deljene pro
store, je omogočeno hitrejše deJo 
brez nep()ltrebnih zas~ojev. 

PTT uslužbenci menijo, da se 
bo promet v novi pošti povečal 
vsaj za 50 %. Povečanje prometa 
pa je omogočila uvedba daljno
pisnika, ki že redno obratuje. 

Dostavljači o imeli v prete.k
aem m esecu 12.764 pošiljk. eas~ 
.pisov, dnevnih in meseč<nili, je 
v območju cerlrntiške poš+e okoli 
10.000 izvodov. · 

Najb:>lj se zavedajo pomemb
nosti nove pošte stari uslužbenci. 

Mali iTIItervju. 
PC\Šta:r:1 se Pajbolj razveseli

mo, ko nam pr in ese kakšno ve
selo vest ali pa nakaznico za de
nar. Tudi farut ali dekle komaj 
čakata. kdaj boota dobila težko 
pričakovano pismo od na•jdoratž
jega. 

Pism:onoG.e sem dobi.! ravno 
zjutraj, k,o so &prejeli celo gow 
po<štm ga blag.a. Najp'!"ej sem za
stavil Lojzu Hrenu nekaj V1pora
šanj. 

Kako dolgo že delate v tej 
slu2bti? - »Pri pošti sem že de
set le,t.« 

Kje največ dostavljale pošto? 
- "Sedaj v Cerknici, lani pa sem 
jo po okoliškiih vaseh .« 

Tov. Ule Viktor z s svojim ko
njičkom pri vsakodnevnem 

opravilu 

Ali naletite kdaj na kakšne s~t
nosti? - »0, seveda, najve!: &it
nosti je oklrog na:slov()IV. Nakd·o 
m€11'lja službo C!Jli stanovanje, na
slova pa ne spremeni in IPO~·em s•e 
mi lov:imo.« Menim, da je 
prav, da vsakdo vsako spremem-

bo sporoči p1smeno ali pa po te
lefonu na pošto. 

Kaj pa dostava v 5tanovanj
skih blokih? - »Do nedavna je 

Tovariš Hren Alojz, ki ga vidimo 
vsaki dan kako hiti po Cerknici 
in nas razveseli z marsikaterim 

pismom 

Osebje pošte v Cerknici se ie preselilo v ntwo~grajene in udQbne 
prostore. Pogled na poslopje nove p ošte. V ospredju novoletna jelka 

trgovskega podjetja >>Slwcjan" 

bilo s!abo. Preden sem obšel blok, 
bi obnElSJel že po deseti•h hišah. 
Sedaj pa imajo pootme predale in 
je ne~~Timer:no lažje. 

Tudi Vjtktor Ui1e mi je povedal 
nekaj o dnevni dostavi . 

Kje pa vi dm~t.avlljaJbe po,što? 
Dost.av<lj91lll delu Cerk!nioe <in 

okoliškim vasem. Naddalje je do 
Otoka. Včasih je Obolk. poiV.sem 
odrezan od ostalih krajev, ker 
p()lti zalije voda. Pošbo oosim !bU

di v ZeJše, P odskrajnik, Doil•enjo 

va•s, Do•leiJ'lje Jez:.•ro. Marof dn 
Marttinjak.« 

Ces.a e vi pošbarji najbolj 1:xr· 
d;iJ!Je? 

»Najhuje je jeseni in ·spO!IllJ.a
dJ, 1klo j,e ·pouno !)Lata in kali' na
prej de,žu,j•e. 

Kati' 10d Žleli,be v bo•doče? 
»Da bi imel naJmes,~·o kolem 

mop.ed Zia. dootaJVIo.~< ·· ' . 
IPo.s>lJOv·il sem se od pošti8!I'jev 

in jim zaželel, da •bi še nap~ 
taik.o pridno dostavljali pOŠibo kot 
d o•31l•ej. H. J. 

Pogled v prostore I. strojne delavnice Tovarne pohištva Martinjak 
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Lovska koča Begunje 
· Se preden je zapadel sneg, so 

<Jd!pril:i na gnnajilli., nedail.eč od va
-Sj Be:zul'jak, J.ovsko kočo. 

IPot do k10če je lepa, laihko 'se 

::p,nl.de do nje z avtobusom. Koča 
je blizu gozda>. · 

V gozdu je veliko lllajrazličnej
še divjadi. Včasih pride po gozd
ni !POti tudi kosmatinec medved. 
Za kočo so dobri smučarski te
reni. Smučarji bodo !imeli blizu 
krasna smučišča, lovci ~a gozd 
in divjačino. Dani Br<ancclj 

NOVA ŠOLA 
Na severozahodni st.rani Ce<rk

Uice je zrasi!Ja, lepa nova stavba. 
To je :nova OOla. Ima 12 uci.J.n.ic, 
sobo za fiziko ill1 kemijo, sobo za 
pouk go.s.podli.n.jiStva, ZJbornd.oo, 
mil'eč:no 1kJUhinjo lim še nekaj pr<r 
s1iarov z.a .potrebe :nove šo1e. Na 
hodlnlitkih so OIITlan"e za oblek:o ill1 
-dbl.lltev. Uč:i1nice so svertle, z ve
]jokJimi · o!klni. Zgocaj je poleg fi-
7Jikiadme in kemij<S>ke učilnice tudi 
ri.sailnlica. 

Otvm.tev je ]jjiLa že 19. okto~ 

bra, roda zaradi nekaterih okvar 
in ker šole še n1so komisijstlro 
pre.gil.ed:aJi, se bomo vanjo vselili 
te d!rui. Oi;v'oritvi so prisostvorval:i 
·tudd učenci z Rakeka. Zatem so 
si gostjle ogledali šo1o. Imeli smo 
t ud!i goVlOr naro-c!Jnega posllanca, 
predlsedrui1ka sveta za šolstvo in 
nove~ ravnatelja ter dekllama.ci
jo pri,olnirke. 

Mele Marj<an · 

Prvi sneg je zelo r~veselil otroke. Cez drn in strn je šlo s sankami 
dokler ni topleJ'še vreme pokvarilo otroškega veselja. Meteorologi 
predviditwaj() ostro zimo, zato otroCi pogum in potrpljenje, veselja 

· bo še dovoljl - Foto: BOST 
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KA~ SE DOGA~A PO SVETU 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Naše pokrajine je pobelil prvi resneJši zimski sneg, p<melwd je 
t~eralttula padla ·precej pod ničlo. Nottanj:;;aut l}remvlja tip"ično 
življenje odmaknjene pokraj~ne, ki jo vežejo s središčem, LjublJano, 
preZiidanski in snežniški, s Postojno pa n!lwo,va:Ški avt,o·bus. Dvajs•et
letnioo praznika Dneva I'epublike smo tudi po naših krajih proslavili : 
mla.d,ina in krajevne skupnosti s prosJ.ava.mi P·O domolVih kulture, 
iz~etniki pa so si privoščili oddih v izlet·niški koči na Slivnici, v Snež
ni~em gradu, v Skocja.nu. Približuje se konec starega leta, obračune 
delaJ'no čez staro in načr:tujemo, kaj bo v novem letu 1965. Medtem 
pa so se dcgodiile twkatere stva.ri v svetu, ki je dobro, da si jih ogle
d.~mo tudri Notranj:ci v kratkih vrsticah: 

·,: ' · - Pravijo, da EKSPLOZIJA PRVE KITAJSKE A-BOMBE okto
pra meseca v pokrajini Silllkiang ni pres.enetila ~,bvešoevalne službe. 
Po ·eksploziji te bombe pričalmjejo še eksploZiij:o druge kitajske bombe . . 
IUta.Jci bi se radi uveljavili kot nova atomska velesila ... 

- · o_ V AMERIKI so z oporišča C~ KENNEDY i~trelili konec 
novembra raketo »Atlas Agena<< z veso~jsko sondo »Mariner IV«, ki 
bi · na JHJdlagi načrtov moral jiU.liJa p;:ihod.njtega leta fo.tografirati 
planet Ma.rs. 

~ V ITA.LIJI bodo po op•ravljenih pokrajinskih volitvah koneo 
novembra zl!lradi slabega zdravstvenega stanJa sedanJega predsednika 
Segnija še letos izvolili novega predse-d.Thika italijanske republike. 

_ - JUG~LAVIJA utrjuje prijateljske trgovinske odnos,e s Fran
!)ijo, . ki jo je konec novembra obiskal naš zunanji minister Koča Po
povic, razširila pa bo in utrdila. prijateljstvo in sodelovanje z Italijo. 

· · -=- V afriškem KONGU Je 800 belgijskih padaJcev odskočilo na 
let.aJ.išču v Stanleywillu, g1avnem mestu odpornišk.ega gibanja, in 
omogočilo Combejevim plača-nim najemnim četam, da !<O mesto za
sedie. Proti temu napadu, ki ga podpira.jo ZDA, so vloWe neangaži
rane afrišk.e države proJtes,t na Organizacijo :z;druženih narodov. Ka~ 
pitaJistične države bi si rade zagot-ovile naravna bogastva Konga in 
{t.trdile Combejev režim. 

;_ ... -:- Nov slovenski KULTURNI DOM so naši ljudJe v soboto·, 5. de
cembra let>Os, odprli v Trstu po 44 letih, kar so fašisti sramotno 
ll_(!Žgali središče naše kulture v TrSJtu. 

::.... SODISCE FRANCOVE SPANIJE je obsodlilo v m.četku decem
lH·a 1.2 špainsltih. rodoljubov na večletinle težke zaporn,e kazni z obtožbo, 
lla ·so se ukvar.i'ali s pTepovedanim pn'liltičnini delom proti Franco
vernu režimu. 

IZ AFRI.SKE DEZELE KENIJA bodo odšli mdnji · britanski čast
niki. Pr.edsednik K~je KENIJATA .te nedavno proglasil svojo deUlo 
za samostojno in noodvisno. Začasni poveljnik kenijske vo.tske je bri
ta:nskii bri.gailir Hardy, njegov na.mestnik pa kenijski polkovnik 
Ihioloa .. 

· · - Skoq;i puščavo SAHARO v Afriki bodo zgradili avtomobilsko 
cesto v dolžini 2.976 kti!lometrov. Tako so sklenili pr·edstavniki Alžira, 
'lli.ulisa, Mai>ija in Nigerije. Stro~kii za desetletno gradnjo- te ceste 
bodo znašali 127 milijonov doll!lrjev. 

,·, - PAPEŽ PAVEL VI . .te s,pl"ejel v avdienco v četrtek, 10. de
Q~Nntbrai, lk<mgo!'iklegaJ ipl'emiera 1Moiza Combeja, ki lje •kriv umora 

preJsnj1ega ljrudskega kongoškega voditelja Lumumbe. Proti Comb~ 
jevemu obisku Je nastopila skupina italijanskih komunistov in socia
listov. ItaJ.!ijanskim industrijcem pa gre menda v račun, da so se po
govorili s predstavnikom kongoške protiljudske vlade zaradi dobičkov, 
ki bi jJih radi imeli od bogastev v Kongu in zaradi tamkajšnjih ka
toličanov. 

- SOVJETSKA VLADA je sprejela proračun, ki bo obsegal 93 
milijard funtov dohodkov in izdatkov. 

- NOBELOVE. NAGRADE so v četrtek, 10. decembra, v Oslu 
na Svedskem prejeli črnskd. voditelj Martin Luther King za mir, bri
tanska =answen.ica Dorothy Crowfood Hodgkin za kemijo, ameriški 
znanstvenik Charles Towness in sovjetska znanstvenika Aleksander 
Prohorov in Nikllllaj Nasg za fiziko, Američan Conrad Bloche in 
Nemec Theodor Lynes za fiziologi,lo in medicino. Francoz Jean Paul 
Sar~"l'e je prejel Nobelovo nagrado za književnost, a jo je odkloniL 
Nagrade znašajo 55.000 dolarJev. Pred leti je to nagrado prejel jugo
slovanski književnik Ivan Andric. 

- ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV doživlja finančno 
·krizo, ki je omrtvičila delo organizacije. Azijsko-afriška skupina in 
zunan,ja ministra Sovjetske zveze in ZDA si prizadevajo, da bi to 
krizo rešili z osnovanjem posebnega sklada. 

- Bivši argentinski predsednik JUAN PERON, ki Je poletel z 
leta.lom naJprej v Paragvaj in nato v Argentino, se je moral vrniti 
v Spanijo, kjer ga imaJo pod stražo. Peronovi pomočniki bi radi še 
letos V:llpostavili Peronovo vlado v Argentini ... 

- SUDANSKA VLADA je sklenila pomagati kongoškim revolu
cionarj,em s hrano, :lldravili, zdravniki in prostovoljci. 

- Novi MEHISKI PREDSEDNIK DIAZ ORDAZ je prijatelj Ju
goslavije. Naša delegacija je ob njegovem ustoličenju navezala tesne 
stike z vladajočo mehiško revolucionarno ustavno stranko in z nje
nim voditeljem Gonzalesom Guevaro na čelu. 

- ANGLESKI FUNT je v krizi in bi ga angleška vlada rada re
šila z najetjem velikanskega mednarodnega posojila v znesku 3 mili
jard dolarje_v. Američani s predsednikom JOHNSONOM so pripravljeni 
BritallliJi pomagati, vendar bi radi vedeli, ali bi hotela Britanija 
Američane podpreti v bojiu. proti Vietkongu v južnem Vietnamu v 
jugovzhodni Aziji. Zdi se, da angleški predsednik WILSON ni pri
pravljen reševati ameriških načrtov v južnem Vietnamu z vojaškimi 
akcijami. 

- V začetku decembra je MOCNO SNEZILO v srednji in severni 
Evropi. Veliki snež.ni zyneti ovirajo promet. 

- AMERISKI CRNSKI VODITELJ, petintridesetletni MARTIN 
LUTHER KING je kot 52. osebnost na slovesnosti v Oslu na Svedskem 
v če.trtek, 10. decembra, prejel NOBEWVO NAGRADO ZA MIR in 
izjavil, da bo ves 7lllesek nagrade, 55.000 dolarjev, daroval gibanju, ki 
se bojuje, da bi ameriški črnci dosegli enakopravnost. 

- V amerisKih Andih, V BOLIVIJI, je bilo doslej 180 revolucij. 
Vlada desničarj:a Paza Estenssora, ki je zatrl stavko študentov in 
profesorjev, je morala pasti zaradi upora rudarjev in vojske. Zdaj 
Je tam zavladala desna diktatura oficirjev. 
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Obsežen programa del DPD »Svoboda« Loška dolina za leto 1985 
v Loški dolini ima DPD .. svo

boda« vedno večjo in pomembno 
družbeno funkcijo. Po eni strani 
zadovoljuje kulturne potrebe pre
bivailstva, po drugi strani pa pred
stavlja pomembno obliko združe
vanja ljudi v tem kraju. Vso kul
turno in umetniško dejavnost iz.
vaja preko svojih sekcij in komi
sij. Sekcije in komisije društva 
Svoboda delujejo samostojno na 
osnovi J.etni.h programov dela. 

DPD »Svoboda« ima v svojem 
aklqpu dramsko sekcijo, knjižnli
co, pevsko društvo, šahovsko sek
cijo, odbor za organizacijo pro
slav in kino. Razen kina je de
Lavnost d!rušbva odvisna od pro
stovoljnega dela svobodašev in od 
dotacije Občinske zveze »Svobod-« 
ali od dotacij gospodaa:s.k!ih orga
nizacij. 

Ra:moj ku1tur.ne dejavnooti je 
gospodarsld.m organizacijam in 
samoupravn im organom podjetij 
zadin.ja skrb, ki je sploh ne sma
trajo za potrebno. Redki so pri
meri, da na sejah sprožijo vpra
šalnje lrulitumega delovanja in 
udejstvovanja. Nihče se ne vpra
ša, pod kakimi pogoji dela se 
razvija kulftura. Na sejah uprav
nih odborov, DS in na s:indika!I.
Il'ih sestalnkih bi bila ta obravna
va odveč . 

Na zad'nji seji »Svobode« so 
predsedndlk,i sekcij poročali o dJO
sedanjem delu in sprejeli pro
gram dela za 1965. Iz paroč:iJl 
predsed:ndkov sekcij so ugotovili, 
da 111iso vse obstoječe sekcije iz
polnile 1plana dela v letu 1964. 
K.nj~ica je bila zap!Vta vse letJo. 
Ot)!jubl;jeno dotacijo Delavske 
univerze ni dobila. Knjdž,ničarka 
je od/povedala dežli:I'Stvo. Čitalci 
so se upraviče111o vpraševati, če 
ni mogo6e dobit i drugega kll1jliž
ničarja. Res je, da se težko dobe 
prostovoljci za nenagraje111o delo. 
Sahovska sekcija .tudi ni odi,gtrala 
svoje viloge pri vzgojli podmladka. 
Največje zanimaJnje !iJn delav 

nost je pokazala dramska sekcija 
z odrskimi uprizoritvami in rpev
skli ZJbor s svo jimi nastopi na vseh 
p~ireditv·ah dn konce!l'ltnih gooto
va nj ih . 

Za n aslednje fteto so sprejeli 
obŠiiren program dela. Pričaikuje
mo, da bodo dobili vsestranslko 
pomoč od občinske Zvere »Svo-

bod«, gospodarskih organizacij 
kakor tudi od Sindikalnih orga
nizacij in Krajevne skupnosti, da 
bodo s skupnimi napori uresni
čili program. 

Ra.71veseJ.jivo in omembe vred
no je, da bo z .novim 1etom (Ja
nuarja) ponovno zaživela knjiž
nica. Odprta bo vsako sredo od 
17. do 19. ure in ob nedeljah od 
9. do 11. ure. Tako bodo čitate
lji imeli ponovno možnost brati 
v dol~ zimskih večerih. Prav 
tako bo šahovska sekcija začela 
z delom januarja. V sekcijo bo 
vldjučelllih večje število mladih 
šalh.istov. Imeli.i bodo merutorja. 
Kljub velikim težavam, ki jih ima 
sekcija; za dramsko umetnost prn 
DP »Svoboda«, ko študirajo igre 
v zelo ,težkih pogojih, ker nima
jo ustreznih prostorov, ko mora
jo dmeti vaje tudi v gostinskih 
prostornh, so brez ga;rderobndh' 
prostorov, nimajo najnujnejšega 
prostora za shrambo kulis', so 
brez trekvi.zi.tov, reflekito:rjev in 
reostart;a, kakor tudi oder, ki Ini 
primeren za dramske nastope, si 
je sekcija za dramsko umetnost 
zadall obširen progtram dela za 
leto 1965. Zavedajo se, da vsaka 
nova 'lllpri:roritev rpornellli za LOO
ko dolino v-elik dogodek. Kot 
prvo odirsko delo v 1965. letu ibo 
januarja premiera operete »V ča
sili se 2lgodli-«. Vaje so v pol!nem 
teku že da}j časa po dvakrat te
densko. V.ZJtrajiili igralci prihajajo 
redno na vaje !Ile glede na odda
lje1!1ost 3 in več kilometrov ob 
vsaik.em vremenu, čeprav je ves 
trud hgtrailicev ipop1ač:aln le z aplav
w m po k,ončani predstavi. 

Pri izvedbi operete sodeluje ·tu
di gla!Sibe111a šola z Rakeka s svo
jim orkestrom. Premiero prebi
valci režko pničakujejo, ker sl;ič-
1!1e urpr1izoritve na starotrškem 
od!ru še ll1i bilo. Z opereto ima 
sekcija namen gostovati na Ra
keku, v NoV'i vasi, v Ribnici in 
v Plrezidu. Kot druga uprizoritev 
je predviden »Dnevnik Ane 
Frank« alii drugo draiDSiko delo, 
dalje »-Veseli večer<< in »Nudlim.o 
v;am, kar znamo"' · 

iPo programu deLa predvideva 
sekcija, da bo poS<laila v nadalje
vami tečaj za režiserje, ki 'bo v 
Kopru ali v l.Jjublja.ni dve osebi, 
da bi postopoma še z:boljšafta 

Kaj so se pogovorili na občnem 
zboru na Rakeku 

Na koncu leta 1964 je imela 
org,an,izacija Rdečega križa na 
Rakeku svoj redni J.etni občni 
zbor. Ude1eži:lo se ga je okoli 70 
članov. Med njimi je bilo mnogo 
č1la!nov pomladka RK na ~ 
letkd Rakek. 

Kot uVIOd v občni ZJbor je biilo 
predavanje dr. Križmana o tu
'berkulo.ZJi i n aHroholizmu, sp rem
Jjal!1o z diapozi tiv:i in zvoč:ruim 
k:ratJiwmebražnim filimom (žail. v 
nernšlči:ni , brez slovenskega ko
mentarja). 

Med poročili , k:i sta jih imeli 
tovarišioi predsednika in tajnrica 
organizacije, je tov. Winklerjeva 
med drugim dejala, da marsika
teri posaanemik in organizacija 
zapostavlja delo RK in ne vred
noti. pravilno svoje vloge in na
loge v družbenem življenju vasi. 

Ko je očrta!La osnovne nalog.:!, ki 
ji·h lima org)amizacija RK na vasd, 
je a~pel:iraila na V'Sie posameznike 
in organizacije, da j i poma:g,ajo 
pri njenem hunta111em delu. 

Toval'išica Kra111jčeva je Illalto 
konk!retno opisala dela, ki j,ih je 
organizacija RK iZVIedla v pre
teklem J.etu. 

NekaJtere 'i=led izvršenih alreij 
so bile: ·razna predavanja krvo
daj alske akcije, pošiljanje' bolrl!ih 
na Z<kavljenja, organiziran boj 
proti. alkholizm.u, pomoč iPrd šol
s~ih mlečnih kuhinjah. 

Zbor je dail vse priznaiilj'e sta
remu odlboru in ga razrešil, ob
enem je izvoldl nov odbor in mu 
zaželel mnogo uspehov v 1!1jego
vem delu. 

Drago Korošec 

odrs~a amaterska uprizarja111ja. 
Verjetno bodo organizirali v Sta
rem trgu e111odnevne tečaje za 
igralce, za .šminkarje in za teh
ndČ!Il.O oseb je. 

Prepi'ičan sem, da program de
la ne bo ostal na papirju, če bo 

prejela »Sv<Jiboda« LOOka dolilna 
pomoč in pravilno razumevanje 
s stra111i Občinske zveze Svobod 
ter gospodarskih in družbe111o po
litičnih orgal!1izacij. 

J. Stanit-

Clani dramske sekcije pri vajah za opereto »Včasih se zgodi« 

Redna letna skupščina Počitniške zveze 
občine Cerknica 

V nedeljo, 6. decem;bra 1964, je 
•imel Izvršni odbor PZ obooe 
Cerknica svojo redno letno slrup
ščino. Bredsedl!1ik izvršmega od
bora je otvoril skupščino in :po
Z<kavil vse deleg,a,te ter predsed~ 
nika IO PZ okraja Ljubljana I!Jov. 
Ja111ez.a Jamll1ika, tov. sekretarja 
občinske ;turistične zveze ter se
lk:retarja občinskega komi teja :oMS 
Cerknica. Po referatu predsedlni
ka se je razvdJ.a živahna dli&ku
sija, kako mlademu človeku -
proizvajalcu nuditi organiziirrano 
rekreacijo. Veliko je bilo govoca 
o mladinskem rekreacijskem cen
tru. ČUti se, da rele vsi mil:adi 
ljudje imetd svoj dom, kjer bi 
razVIijali svojo dejavn001t. Bred
sedll1dk IO PZ občine Cerknica je 
poudaJr.il, da se morajo dobit ozi
!I"Oma najti sredstva za dom, ker 
vemo, da oo bila pre111ek.aiera 
~Sitva vložena v razne obje:kte, 
ki ne služijo svojemu namenu aai 
pa le peščici ljudi. Poudaril je 
še, da naj se Počitniška zveza 
razšird po vsem pod·ročdu občime 
Cerknica, ne glede na to, kolriko 
člall1ov se vkilj uči v družino. Vse 
IPremailo so mladi ljudje V'edeli za 
obstoj Počitniške zveze in za 
ugodl!1osti, ki j±h nudi. 

Po miš~je111ju delegatov jle bila 
propaganda prJ !i.zvdnem odboru 
slaba in !Ili izpolnila docela svoje 
nailoge. V 'bodoče bo treba propa
gandi poovetiti več pooornosti. Ce
praJV je število članov na;raslo od 
80 v letu 1963 na 171 v letu 1964, 

centru, :kli narj lbi biil v Skooj'aliw. 
<Delegati so enoglasno sprejeli 

predračun i?Jdatkov .i.n .diohlodlrov 
Izvršnega odbora PZ občine-Berk
nica za Jeto 1965. PrediaiČU!!l zn,a,ša 450.000 din, za k,a;r j1e potreb
na dOitacija iz obč:ilnsrke~ ;po.101r.a
ču:na 442.000 din. DelegaJti so 
mnenja, da j~ p.redračun realno 
posta;vljen in ll1li. ovir, da ne bi. 
mogel biti sprejet in odiobrel!1 pri 
forumu, kJi je zadolžen za pred.l
;račun. 

Na koncu konrference so sp.re: 
jeli .nasledlnje skJ.epe : · 

l. Da se razširi organizacija na. 
vse območje občine Cerknica. 

2. Da se razvija aJct;i!Vnejša pro
pagandna dejaV1!10Sit. 

3. Da se za,čme z izgradnjo re
,kJreaetjs~ega m1ad1nsk!ega cerutra. 

4. Večje sode'LoVal!1'je z ostail:i:ni.i 
sorodl!1!ian!i. m;ganirza,cdjami. 

5. PrJ.zadevailli si, da d!ružine or
g;all1izmajo čim več poučnih eks
kurzij. 

U,pamo, dal 'bo Počitniška ZNe2la 
v J.etu 1965 orp!Mvila še večje 
uspehe ill1 da novo izvoljeni I:zr. 
vršnd odbor PZ občine Cerknica 
ne bo sedel ooiroma Sjpal na ti
stih u spehih, k:i jih je dlooegeL 
stari odbor. 

V novo izvoljenem IOPZ obč:i
ne Cerknica je 7 članov drn v nad
zornem odboru 3 člani. Novo ~:lJ
voljeni lO se še ni sestail, da bi 
izvollii predsednika. 

se ne smemo zadovOil.jiti s tem 
ker vemo, da je v občiln:i 800 or~ . »Glas Notranj.ske« . 
gani:cirarri.h mladincev · b · biil IzhaJa mesečno - IzdaJa ga obči'tlslti 
potrebll1o, d.a je vsaj po:v.i~ te~A?b~r SZDL Cerknica :- ~rejuje uredv Počitnliški zveZJi. šk1 odbor - Glavm m odgovorni 

ednik: Stefan Bogovčič - Clani ured-
Potrj'en je bil tudi program de- ništva : Franc Tavželj, Slavko Brglez. 

la Poči.t.niške zveze za mand.art;no Slavko Tornič in Milan Strle - Teh
dobo 1965. V prog-ramu je bila nični urednik: Janko Novak - Korak
poudarjena propaganda, razširi.- tor: Janez Lavrenčič - Tisk: CZP 
tev, organizacija OZUrQI!lla priteg- »Kočevski tisk« Kočevje - Letna"na~ 
n~tev: čim več milad<ih ljudi va- ročnina 240 din - Rokopisov ln risb 
IlJO 111 'POtreba po rekreacijskem ne vračamo 
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NOVE KNJIGE hikii. preživel zadnja leta svojega 
življenja Izdajo dela opravičuje 
bleščeč slog p;is.a.telja, ki nam od
kriva nenavadno deželo v poglav
jih: Zgodbe o koruzi, Ognjei1Ji.k je 
iibruhnil, KuUrurna zgodovina 
K.ak!tusa, Nibelungov zaklad Me
hike, R.azgoVIOr s piramidami ~t<i 
žal so v knjigi izostale ilustra
cije. 

Stanko Janež- Mir<Jslav Rav
bar: Pregled slovenske književ
nosti. Iroala Obzorja, Maribor, 
str. 400. - Nedavno je izšla v 
tisku kot !Priročnik gimna.zi:je in 
srednje strokovne šole koristna 
in že dloll.go pogrešana knjiga: 
Fref!Jled slovenske knj!iževnosti od 
zaČ€lllk:ov do naji!lovejšega časa. 
Prav bo prišla rn.aJturantom sred
njah šol za ~ponavljanje s•lovenske 
kll1jiževn0Siti, pa tudll vsem, 'ki so 
ljubiitelji slovenske oknjiževnooti 
in tželijo imeti 'k!rart:ek: pregled nad 
va!ŽJ1lim !POdročjem slovenske kuil.
tu:re, •ki ga ;piredstavlja rp["av !'az
voj slovenske književnosti od 
prviJh kll1jiževn1h spomenikov, za
če!lkov naše knjtiževnosbi v dobi 
p'l"OteLSitall1ti:z.ma :iJh nadaJI.je v dolbi 
protired'orunacij'€, ra.zS~Vetljenstva, 
r<.mllaiilltike, narodm.ega iprebujenja, 
.rea.li2J!Tla, natura.li2Jma. in mo<lie:r
ne, v dob!i med obema vojnama 
in m •ed narodnOOOIVobodil.no voj
no. Pooebna pozornoLSit je v tk:nji
I!Ji poS'Večema Primožu Tirt.uba.rju, 
Francehl Prešenn.u, Fra111ru Le'V
sti•kiu, Iva111ru Cain.karju, Ot0111u žu
pančiču, Prežihovemru VO'I1all1JCu, 
Miiišku Kran.jK;u. Qb JPiLSialteljih so 
krart:Jro navedena njih<Wa deil.a z 
oznalko vsebine, na k0111cu ;posa
rn.ezn.ilh poglavij IPa so pridejana 
zajemljiva vprošanja za IPOII1alV
l~aJO'jle snovii . NoVIO•St je v •knjigi 
lellopis•, k!i· pOOiaja k!ratek JPre~ed 
svet01vne književnosti. 

Knjdgo priporočamo učencem 

sedlmih in osmih rarzJredov osnov
ne ooUe. Hustrirana knjliga stane 
samo 1000 dlin .in je !Primerno da
rilo za dedka Mraza. Na["Oča se 
pri Zalorhbi Obw["ja, Ma1I1Lboir. 

LETOSNJI KNJIZNI DAR 
PRESERNOVE DRUZBE 

l. Prešemcw koleda-r 1965 je 
pr:i:roC:na knjiga s poda•tk!i kole
darskega ·znača,ja; z ~raZlll:imi. pre
gledi lin praikti.čnimi. ZidravLSitveni
·ini, gospodrinJjsk:imd, tehnli•čnirni 
nasveti, w in tam pa naletiš tudi 
.na dartmrme iln opti.s dela znarmen!i.
otilh il.jud!i.. Sk!rartJkia, v knji·gi najdeš 
vsega po nekia.j. 

2. Anton IJlJgolič, En.ajst()rica 
živih, mladiiinska ~povest, ki se do
gaala v Olirupixa111.i Srtbijli. V po
~em je nn~peta in strnjena. 
prJipoved č1anov nogometnega 
rnašltva ~adloSJt« o priprravaih za 
srečanje med srbsko in nemško 
nogJOme1mo enajstOtico, o tpOteilru 
igre in njihovem ~pre,t.resil.j!ivem 

koncu. Bml:ca bodo pri:tegnile pri
povedli. iiJOS•am€Zillih članov, ude
ležen.oelV teilrme, kli jih druži čvr
sta vOilja, dia bi zmagali soiVII'arž;rui
ka. I-z IP.r'i!Povedi odseva značaj 
zavedrnih domačih nogome1m.ilirov, 
ki čUJtiijo oow.a&tvo do tujca in 
mu hočejo d:okazati nadmoč. Oku
partm- j!ih obtoži ~političnih ciljev 

-fi .li!ZigJredov proti nemški obo["o-
: Ž€!11.i sili. Za.to jih čaJkJa. smrt, ki 
jo pli.satelj da Sllutiti. Ena.j&torica, 
obsotji€'Ila na stJrašno smrt, IPa je 
ostaUa nepremagana in v zvesto-
bi ljudstvu živi da!l.je. 

3. Cmii. Cvetlro, P ·ogled v glas
beno umetnost. Pisaltel.j n,as. na 
.poljuden način eezm.an.ja z gi!.a5-
b€1Illimd obli:karmi., z glasbe!11imi iz
ramrmn sredsrliv:i in z vrstami 
~' •Jrot SO IPII'Ogra.msk.a :in a.b
solurtna ·glasba, vedra glaiSiba, po
k:arže, na sodobne glaslbeiile smeri, 

-Oriše razvoj slovenske glasbe in 

označi vzgojno vrednost glasbe 
nasploh. PisaJtelj ugotavlj:a. na 
k!raju lmj!ige, da glasbena vzgoja 
vpliva na na.či:n mišljenja, na 
disciplino lin učne uspehe šolskih 
otrok. 

4. Ing. Dušan Ogrin, Zelenje v 
našem okolju. S to ponovno izda
jo knjlige je !Pisatelj ustregel lju
biteljem sveže naa-ave, saj je po
kazal pomen zelenja v našem 
okoil.ju, zlasti rpa nakazal razne 
načilne urejan.ja Vlflta, opisal vrtno 
rastllli.nje in načine, kako ga go
j<i!mo. Knji,ga bo koristila vrtnar
jem. Poživljena je z ba.rvn'Jrni po-
dobami vTI.1;nega rnstlinja. • 

5. Egon Erwin Kisch, Odkritja 
v Mehiki O Mehiki in Mehikan
cih SIITIO slišali marsikaj v rp~re
teklosti, a Mehilke, kako[" jo nam 
kaže nemški pisatelj Kisch, ven
dwle nismo tpozmal.i. . Predvsem 
-je treba <reči, da 1o je napisal 
borec proti fašizmu, ki je v Me-

6. Emile Zola, Tberese Raqu.iiL 
Ta knjliga je francoskega, svetov
no 7Jilall1eg,a naitu!ralističnega pisa
telja, je ob izidu doživela z;gra.ža
nje lažno sra:mežljivih in krepost
nih lj'Udi, ki je niso razumeli. Pi
satel:j v uvodu !POjasnjuje, da je 
z ronnanom hotel znanstveno 
>>razložiti čudno vez, ki se lahko 
splete med dvojlico različnih na
rav« in '"pokazati globoke zmede 
vroček!rvne narrave v stiku z živč
no !IlaJI'llJVO<<. R.omarn je torej glo
boka dušeslovna šbudija o žival
skem elementu v krepki moš'ki 
in nezadovoljeni ženski naravi, o 
d!rami življenja dvojdce bitij. Zo
'l.a:jevo delo, ki. so ga tudll pri nas 
označevali proti koncu ipreil;ekle
ga stoletja m »gnilo ileposlovje<<, 

Jnladins.ki kotieek 1 
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Ko vas gledam, takole, dragi 
kotičk.a.rjli!, •kiako hi,tiJte v šolo 'in 
iz šole, se večkrat vprašam, kaj 
se Slk!r:iva v vaših bistrih glavi
cah, ;k;ad bo ta ali 0111a glavica 
čez dvajset let. Vaša skrb je knji
ga, uč€!11!jle in šollske naloge. Ko 
pa senn te di!1!i kolowatiil. po Bloš
ki iplanotli, Sl€llTI se s Slivnice rruz:
gledal 'PO hii~biih IP•rolti Babnemu 
poJ.:jiU, Snežn.iku in Jav01rni•ku in 
tja doli prOiti Planinskemu po
Lju, se mi je pdd:ruži.l čuden mo
žičelk - 'IJ(JI.9umil serm, da je de
dek Mraz - :in me vpraševail po 
vaših vsakdall1jih težavaih, pa tudli 
po tem, kako iZ!Polinjujere svoje 
pionirske dolžnosti. Zdelo se mi 
je, da ve marsikaj .im da ima v 
debeli 'kll1jigi, 1ci jo nosi s seboj, 
za;pisalno o vsakem izmed vas to 
ali ono pri'PQiffibo. Na primer: 
Fra111.cek je 1p0redern in ne !POSlu
ša v šoli razlage, Lojzek se 'IJ["e
<tepa na uli-Ci s sošoiJ..ko, Alllica je 

nekoil.iko lena in ne piše doma
čih nalog. Ej, ej, sem si rekel, 
vidiš ga, ded.'ka Mraza, kako vse 
ve! Seveda pa je pokazali. tudi za
pisano o K.altici, da je pridiOa, da 
je Tonček zelo ubogljiv, da Mru
rica lepo piše dOilllatČe naloge. De
dek Mraz se je !Pozam.ima.l. tudi 
za vaše šolske ~ke: kdo hodli 
v litera.rne,ga, kdo je tabornik, 
rlbič, kdo je dober risali', tehnik, 
malt:emaJtik. Prijarteljsko SIVa se lo
čila z možičk:om - dedkom Mra
zom, lk.i. vas bo kmalu obiskal :in 
vsakemu pmned.al. svoje. Zdaj 1pa 

še, dragi ko!Iičkiarji, moja ui-edJ
rui.šika. želja: pišite mi večlkrat o 
svojih rtležavalh, pošljite mi pe
sm:Lc, spisov, črtic . Mladinski ko
ltilček Gllasa Notrarnjske naj \bo 
o~edalo vašiih sanj, želja in pri
zadeVIaill.j. Vedrilte, da v vsem ve
l:ja rpogum in zavest, da liz mru
lega raste veliko. Lepo vas po
:zd.!r1aivl::ia urednlilk. 

Junaš!Za učiteljica 
Jesena leta 1944 je uč.iteljlica 

Prešernova poslednjič učila SIVo
je učence. Radi so jo imeli i.!l1 
ponosni so bi.l!i nanjo. Billa je do
bra im plemenliltJa. Znala se je V'Ž!i
V'etd v md:ovedne otroške duše in 
najti odgovore rudi na nei2Jgovor
j,ena QIUroška ViiJ!ffiŠa!Ilja. Ko so se 
abroci. po lrončanem poukiu vra
čali iz šole, so se ponosno balhali: 
»NaiŠa. učiteljica je naJ•lepša!« S'€
-le Iko so odrasli, so se pre~obo
ko zavedeli, da je b:llia res naj
lepša, da ··jle ne 1bodo nikoli a:x>
zabi!J.Ii. 

Bilo je meseca nOIVem'bra 1944. 
Tu ~pa. tam so se še poznaJl:i s.le
d!Ovti. snega, ·kii. je mparlel pred 
tednom. 

UčiJteiljlica Plrešemova je sredi 
svqjti.h učencev 0111elllela, ko joe IPO'
čiil. v vasi. strel. Uka.za.la je: •>Otro
ci, tailroj, domov!« Zbegano so 
ostrnmil.e.i. nnailčki. N ekiati pa jih je 
Jcri·lmilo: »Bežite najprej vi!-« 
Ostali takrat !11.iso r.azumeli. Toda 
že isti hip ;je •b!ilo prepo.7IDO. V 

šolsko sobo so vdrli Qborožerui 
domobra111ci in zgrabi'Li učiteljico. 

Začudeno je strmeil.o <trideset 
parov otroških oči v SOV'Iažlne 
oboirožence. Niso mogli razumeti, 
da bi se mog'€1 .na.jti !l1la svetu 
čJ.ovek, lk!i ne lxi. ljubiil. njihove 
uciJ!e1:jlioe. Ti lopovi pa gleda,jo 
SO'V'OOJŽno, hudobno, ubijajoče. 
Ubi(ja1ai. so odgnali Prešernovo iz 
srede njenih otrok, ki so še dol
go strmelrl. v vrata, slrozi katera 
'bi morala priti. wpet k njim, saj 
je bila nj·ihova, del njlih sam!ih. 
D<Jiffiobranci pa so odgnali učite
il.jioo Prešernovo v gozd med Sv. 
Ano in Lipsenjem in jo tam ~ 
'I1ilnsko ubili z noži. Baili so se, da 
ne bi glas sttrela segel do ušes 
njenih otmk. Ko so njeno izmu
čeno mrtvo relo prilpeljali v Sta
ri tiiDg, so se njene mrtve OČ!i spa
jale z modrino neba, srca njenili 
dragih pa so anemela 

Po~ed na lepo, mrtvo junakii.
!D(jo je rodil nove tihe skll.epe, no
ve parti.Zia11e, nove ju:nake_ Eden 

je pogumna, odkritoorčna analiza 
človeškega življenja. 

Bogata vsebilna letošndega knjiž
nega daJru Prešernove družbe mo
ra mikati vsakega Slovenca .im 
[prav bi bilo, da bi knjige Prešer
nove družbe ne manjkaile v no
beni Slovenskli. drružini. 

Matevž Hace, Tihotapci. Ljud
ska povest. Naš rojak, 'Pisatelj 
Matevž Hace, je pri Državni za
ložbi Slovenije izdal v zbirki 
Kiosk zanimivo povest iz našega 
notranjskega ž;i.vljenja. Po p.arti.
za.nsk:ih zgodbah, ki si je z njimi 
pridobil ime enega izmed naših 
najiboljših lpOZrulValcev ;in qpjso
valcev partizalllskega življenja, je 
v povesti Tihotapci opisal življe
nje tihota!Pcev konj prreko nelkdal
nje italijans.lro-jugoSJ.ovanske me
je, njihove kupčije in usode, ve
vesele in žaJ.OLSitne trenutke, a ru
di žLvllje:nje v Loški dolini, nekaj 
ljubezenskih zgodb in soc.iaJna 
trenja v rodni poklrajinli. Njego
vo 'Pripovedovanje je stvarno, 
!razgibano, zati'€1to liz ll1€Sni&eg,a 
življenja. Podobe ljudi, ki jih opi
suje, nam stopajo žive !Pred oči. 

Kurirska pošta 
Mlilče je nosil rpošto za tovariša 

Luko, ki je v >trgu zbirail hra111o 
za pa,rtizane. 

Trg je bil obdan z bodečo žico, 
dohode !Vanlj pa so LSitražill belo
gardisti. 

Toda Milče nti. šel sam. Z njlim 
je šel njegov psiček Muri. Ta 
gac je povsod spremljal in mu lpCr 

mag,a!l. opravljatti kurirske posle. 
Mllli'i, ki je urno capljal za Mil
četam, je v gobcu nosil voil.ovskx> 
kost in jo krepko držal med :rob
mi, da je ne bi izgubil. 

Ko sta dospela do enega izmed 
dlohodov na trg, je belogardist na 
str~ začel atipavatli lVLilčeta. V 
desnem hlač:nem žepu je našel 
samo luknjo, v !levem žepu pa 
dve frniku1i, Vri gumbe in kos 
motvoza. Ko mu je vse to vmiiL, 
ga je Milče spren€1\Tede:no vpra
šal.: 

»-Kaj pa ste iskaili po moj!ih re
pih, gos;pod ?-« 

>>Ce l!lWII'ebiti ne nosiš [pOŠte,-« 
je dejal 

>>Ho, to bi biJ. 'br.i.Men, da bi jo 
prenašail. v žepih!-« se je zasmejal 
Mlilče. Potem je rekel psi.čku: 
>>Pojdiva, Murči!« 

K.uža, ki je medtem b!il odložil 
lkost, -jo je spet pobral in odhi1lel 
za Miil.Oetom. Ko sta prišla na Lu
kovo dvorišče, je MLlče v.rel. Mu
riju iz gobca kost, izbezail. iz ko
sti :iil.o, s •kialterim sta bila zamar
šenaJ oba :!ron c;.a lVOtile 1kootzj lin 
vzel iz nje pismo. 

»!Pa sem jri.h, MU["či., kaj?!-« se 
je navihtano zasmejal ~ i!l1 
odšla sta v hišo. 

M.a!rija Se:mrov 7. a 

•••••••••••••••••••••• 
nden.i!h učenc€1V je modro pove
dal: "1Pozim:i prav lepih r&ic m 
Veste kaj, nimamo cvetja, pa jtl 
za~mo najlepšo iple5111ioo. Kdo 
nam .kiaj more? Bila je naša nad._ 
lepša učiteljica!-« 

In mpelrl. so: »-Nabrusimo ko-
se ...... 
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OTO IČ.AR, SO-LETNIK 
80 1 življenja je prav spo-

š&.ljiva starost, posebno še, iSe je 
bila ta prehojena pot tako težka, 
burna. pa tudi plodotita. Vse to 
in še marsikaj lahko zap·~emo o 
našem letošnjem slavljencu. 

Pred 80 1 · - 6. januarja -
se je Rodil v Cerknici. Komaj 
štiri leta pob·č je izgubil oče
ta ni se že v začet.lm našega -re
ta. ko mnogi naši ljudje. od
pravil čez >+"\"eliko lužo.< da bi 
mMeri- dori s ptis}uženim de
Darje mpomagal TZrlrž~vati osmr 
telo družino in borno kmetijo. Po 
petih letih se je vrnil v rodni 
kraj. vendar ga je sve ovui po
žar L 1914 ko vojaka spe po
gnal v et; tokl'at v Galicijo na 

odno fronto. Se istega leta so 
ga Rusi ujeli. Stiri leta je prena-

pred leti mnalmil s tega položa
ja, ostal pa je do danes njihov 
častni član. Za vztrajno delo in 
za.sluge pri prostovoljni gasilski 
četi je že v predvojni Jugoslaviji, 
pa tudi po osvoboditvi prejel šte
vilna priznanja in odlikovanja. 

Kako so ga občani cenili in mu 
zaupali. kaže mdi dejstvo, da so 
ga izvolili za župana takratne 
cerkniške občine. Zupanoval nam 
je 6 let. Takoj po osvoboditvi je 
bil prvi pred.sednik krajevnega 
urada. Iz tistih let se ga vsi ~ 
minjajo kot delavnega, vestnega, 
zlasti pa nepristranskega arbitra. 
v mnogih zadevah, ko je kore~ 
no odločal in branil pravice svo
jih občanov. 

.Jubilan1 se lahko s ponosom 
ozre na 5"\"0jo plodorito in pošte-

;:' 

aš jubilant na proslavi 74)-letnice PGD Cerknica. julija 1957 

šal ~obe vojnega u,jetnišWa v 
mnogih ruskih kra.jib. vštevši Si
birijo in rusko cenkalno Azijo. 

Ko 7Xel mož se je po prti sve
toTDi vojni vrnil v domači kraj. 
Z leti. ki so sledila, se zai5enja 
~va družbeno aktivna dejav-

. vnega delavca. Kot izku
šenemu in ra:zgledaoemn aovek-u 
mu je takratna občinska uprava 
zaupala skrb za ga.si].sh-o. Sprejel 
· oebvalrine dediščino: pi'QSte
'"oljna gasilska družina je bila 
razbita, orodje. kolikor ga je 
sploh bilo opustošeno denarja za 
PQDOTno oživile tudi nikjer. Kot 
predsednik društva se je z nese
bično skrbjo lotil zaiSetoib težav. 
Prirejali so gosiilniške zabave iD 
veselice, da so nwgli nabaviti kak 
meter gasilne oeri. Do L 1924 so 
se nekako o,pomogli. nabavili so 
na,jpolrebnejše. Iz vrst gasilskega 
društva, zlasti pa njego ega pred
sedn.i.k.a Janeza Otooičarja, je pri
šla pobuda, da se Cerknici osta
no-ri godba na pihala. Edinole ga.. 
silci so ji tudi pomagali na noge, 
čepra"\" sami finančno šibki, z mo
Jaloo in materialno podporo. dasi 
so bila za to bolj poklicana ta
kratna kultnroo-prosvetna dru
štva. Skupno z nekaterimi ame
riškimi dobrodelnimi organizaci
jami so gasilci L 1925 kupili god
bi prepotrebne inštrumente. Pod 
oačelstvom jubilanta je gasilsko 
društvo še dolgo ostalo pokrovi
telj nad godbo na pihala. 

Pnls:tovoljnemu gasilskemu dru
štru. je naielo al polnih 40 let. 
Njegovi tovariši iz teb vrst ga 
poznajo kot treznega, preudarne
ga moža, ki ni izgubil prisotno
sti duha niti ~ Da;Jbolj kočljivi 
situaciji. Zaradi visokih let se je 

no preteklost. Po naravi se rad 
spominja svojih aktivnih dni, zla
sti pa. še -.vaodranja« po svetu. 
Trezno in živahno pripovedovanje 
z mirnim in precej visokim gla
som. ki nekako ni v skladu z nje
go~o mogočno postavo, razodeva 
zelo ~ledanega človeka. ki ni 
spoznaval življenja le iz knjig -
kateri mje še vselej najboljši pri
ja&elj - ampak mdi iz realne se
danjosti. 

Ob 1em visokem jubileju mu 
vsi občani, posebno pa še Cerkni
čaoi, ki ga poznamo, želimo še 
11lllOgO zdravih iD krepkih let. 

INTERVJU Z NASIMI SPORTNIKI - Miro Oman »-pri delu••. Nall 
dolgoletni reprezentant v smučarskih skokih nas bo tudi letos :ra
stopal na domačih in tujih telonovanjih. Zelimo mu srečen skok v 
NOVO LETO. Na. sliki: Miro Oman na treningu v Planici na pre-

novljeni 90 m skakalnici Foto: Edo Vidovič 

lillll!llll ~~m1 RAB 
Podjetje za izvoz lesa in 

lesnih izdelkov Ljubljana 

B]o je julija meseca 1942. letn.. 
Domačini iz ŽtroV'l1ice so po

spcrav,Jjali seno liz Blart, kar zasli
šijo pokanje iz smeni Begunj. 
Proti večeru so vid eli na Slivnici 
strnjen obroč ]tailijanov, ki oo re 
pomikali proti G:rahovemu. 

žw vsem poslovnim prija-

Sloo.enijates 
i!juUjQHa 

teljem srečno in uspešno 

NOVO LETO 1965 

Turistično in avtobusno 
podjetje Ljubljana, organi
zira prevoze in izlete po d<>
movini in v inozemstvu. 

Naš zastopnik za notranj
sko je tovariš Petrič Jože -
Tabor Cerknica, ~ri kate
rem dobite vse informacije. 

KOMPAS 
Priporočamo naše usluge 

in čestitamo srečno novo le
to 1965. 

KOMPAS 
LJUBLJANA 

!Nasl!edinj,ega dne je bila obko
ljena~ vsa vas 'in za:uk<azaJ.lO je bi
lo, doa ne sme niliče iz vasi. Vaš
čani so bili prestrašeni .iJn niso 
slutili, kaj se :bo zgodi!lo. Povelje 
je trajalo šest dind., sedmi dan pa 
so !Prišli okupatorji v vas in od 
vse hiše so odgnaili s seboj po 
dva fanta. 

Ljudi oo naJto segnali v neki 
skedenj in jim povedaJl:i, da jih 
bodo n.aslednjega dne vse pootre
illi. O td-oc.i in matere so JokaU 
ter ·rotili sovražne vojake, naj ,j.ib 
ne pos:trelijo. 

Med možmi je bil ;tudi 'moj o6e. 
Jok otrok in mater je omečil 

vojake, da m oških niso pobi]i" 
vendar lpa so jilh odpelJali na 
otok lakote in srrulti - na Rab. 

Sonja Drobni.č 
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želi 
Občinska 
Občinski 
Občinski 
Občinski 
Občinski 

196S. lt!lD-

skupščina 
odbor SZDL 
komite ZKS 
sindikalni svet 
komite ZMS 

Občinski odbor ZB 
Občinski odbor ·RK 
Občinski strelski odbor in 
·ostale družbene organizacje 

želi vsem delovnim ljudem 

in poslovnim tovarišem 

SRECNO NOVO LETO 1965 

in priporoča. svoje kvalitet

ne usluge 

l•••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lflJIQI~TI(~G) 

~~IID III~RIJ~ ]f\V () 
Cerknica 

"Vsem članom in prijateljem turi.'llllla srečno in uspeha polno 
leto 1965. Istcčasno obveščamo vse stranke, katere potrebu
jejo turistične usluge, da prične poslovati v začetku januarja 
pisarna, katera bo vršila tudstične usluge! 
Informacije za organizacijo izletov v tu- in incnemstvu, potne 
liste in vize. Menjalnice in druge tozadevne usluge in se 
priporoča cenjenim turistcm. 

••••••••••ooaooooctos••••••ct•••••••••o•••••••••••••••••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-ter ltur.istiČ!Ila ,pisarna v No-
vi Go<rici in BOIVcu želi pot

nikom, turistom in poslov
nim prijateljem uspešno no-

vo leto. Se nada:Jtje pnLporo
čamo naše kvalitetne, udob-

ne in hitre usluge v q:>otni-
:Sk:em in tovornem prometu. 

s poslovalnicami v: 

Novi Gorici 
Tolminu 
Ajdovščini 

Postojni in 
Sežani 

Urednišl\fo 

Glas l\lotranjske 
čestita naročnikom, bralcem, družbenim orga.nizaci.ja.m. osta-

lim ustanovam, Kočevskemu tisku in vsem delovnim ljudem 

naše komune srečno in uspeha polno leto 1965 
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JAVOR 
P 1 V KA 

~ industrija »-JAVOR« PiV'ka čestita vsem poslovnim 
prij.a.teljem in odjemalcem uspeha polno 1965. leto iD pri
poroča svoje kvalitetne izdelke. 

JAVOR 
P 1 V KA 

Vezane hranilne vloge prinašajo višje obresti, nezgodno za... 
varovanje in nagradno žrebanje. Vlagajte svoje. prihranke pri 

KOMUNALNI BANKI LJUBLJANA 
IN NJENIH POSLOVNIH ENOTAH 
V LJUBLJANI! 

KOMUNALNA BANKA. Subičeva 2 
MESTNA HRANILNIOA LJUBLJANSKA, 

Copova 3 
BEZIGRAD, Titova 55 
SISKA, Celovška 99 
VIC, Tržaška 36 

IZVEN LJUBLJANE: 

CRNOMELJ, DOM2ALE, GROSUPLJE, KOCEV
JE, LITUA, LOGATEC, MEDVODE, RAKEK. 
RIBNICA. ZAGORJE, VRHNIKA 

Vsem poslOVD!im prijatelJem srečno novo leto 1965 iel1 

KOMUNALNA BANKA 
LJUBLJANA 
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Kako je uspel košarkarski turnir na Rakeku 
V počastitev državnega lp!razni

m, 29. novembra, je !priTediJ. TVD 
,..pa.I11Jizan+< Raik:ek košarkarski 
tl:u.irin!i!r, k.cvterega se je udeležilo 
5 ekip :in sicer !iz !Postojne A in 
B ek!iJp.a, iz Logatca, Cerknice in 
Rakeka. Tekme so bile odigrane 
v rt:el.ovad.nici osnovne šole Rakek. 

Rezulrtartti.: 

POSTO.JNA A : RAKEK 
53 : 24 (18 : 6) 

Igralci iz Postojne so z uči1l!lro
vito igro stnili od!Por Rakovčanov 
re 1lakioj v začetku. Tempo !igre 
50 sthpnjevali :in drikti.rali rtudi v 
drugem rpolča.su, kialterernu pa 
igralci Rakeka rnliso bili kos. 

Najboljši pri Postojn:i je bi~ 
Inocente, 15 kotšev. Bri Ralkeku pa 
Urbas z 9 lroši. 

Sodnik: Eržen - dober. 
Igra je bila slaba za~radi preve
like premoči igralcev !Postojne, 

1 1-t- .:3 ~ 5 
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saj le-tli. .igrajo v drugi slovenski 
ili gi. 

POSTOJNA B : CERKNICA 
64 : 31 (34 : 16) 

Druga elkJiipa iz Postojrne je wo 
navdušiil.a z igro; mladi igralci 50 
bili posebno učinkovirtli in preciz
ni pri prostli.h metih na koš. 

lgralai Cerknice pa so bili pre
več grobi in neučinkOViiti. 

Najboljša [IJI"i Postojrni B sta bi
la Tavčar 16 in Lemajič 11 ko
šev, pri Cerklnrici pa Petmi.č z 19 
koš!i. 

Sodnilka: Jordan in Rrnen 
pra"' dobra. 

POSTOJNA A : LOGATEC 
33 : 25 (16 : 17) 

Srečanje je rbilo zarnimi'VQ, saj 
sta se srečala dva ru11ilrrirarna na
sprot:nJilffi iz ligaškili tbekrrnovan:i. 

G ~ 
,.. l' f>e 9 

IS 

~ 'r 
,,. 

IIO 
·~ 
IVf 

1/; Lt' 

o/; ~~~ 
'//; 3t fJ5 

lfo 

4f % 
~ 17'8 

~~ $f:J ~/ 

" !\ ;,-J 
~ 

'"'"' '\' '\. '\.." '\. '\.. '\ ,.,~ "' ''"""" "" 
Križan ka 

VODORAVNO: l. A.merišk.i fi.
lowf (Ralph Waldo), 8. Murnova 
ljubezen (A.lnna), :kiateri ·je posve
til :i:zlbor pesll11ri. ,..Mlade pesmi«, 
14. !J)OOObna vtmta. papirja, na ka-
1erega se vtiska !Pisava slepih, 15. 
mesto v Severni Etiopiji (rud.nlik 
železne rude), 16. skrb, 17. ruski 
pisatelj realist (Svedrin 1826-
1889) »Gospoda Gclovljovti.«, 19. 
prifu.ica, :kateder, 20. na.glas:no 
:zmaanenje, 21. :pritok Volge, 22. 
ime ameriške ·pevke zabavne 
gla$e Fitzgeraol.deve, 23. naj
višji starogrški bog, 2leiVsov oče, 
25. predilog, 26. avtxm, ozma.k.a 
okmaja Makarske, 27. taitinske p~ 
ce, 28. osvežudoča !Pijača, sadn!i sdk, 
39. nastave, zaseda, 31. .ime slo
venske gledališke iglrailke Danilo
ve, 32. Veliki lesnoindustrijski 
kombniat v Cerknici, 34. Del žen-

ske obtleke ailii. okna, 36. začetnki 
pseV1donliJma. slovenskega plisarelja 
•in diramart;ikia Borisa Fakdna, 38. 
pok:olenje, 39. samica dJUma.če ži
vali (predlvsem v Dalmaciji), 41. 
večja palica, bet, 42. malajska. 
božjast, 44. v stairih hišah vdoiUI:>
nica za razsvetlja!Vo, 45. pasovi, 
vmesne jpOk:raj.ine, 46. zelo rnevar- . 
na 1bolezen, ki jo razš1rja komaJI' 
anaJfeles, 48. poljska fPbica, 49. ve
trn!i jopič, 50. francook!i. Slikar 
(Olaude), 52. slučaj, na.kilijučje, 53. 
oddelek ma poil.ikllin;ik:. 

NA VPI ONO: l. znamenje, po
dOba, 2. del garderobe slovenske 
n:arodlne nooe, 3. ime številke, 4. 
glavno mesto Estonslre, 5. !pOŽe
lenje, 6. sbarosl.ovensko pivo, 7. 
naJpad na tronjavo ali kak drug 
vojaški obje!m;, 8. zelo nevaren 
skok v a1ll.etiki., 9. konica, 10. tak
tično za!J)uščan,je bojišča, 11. pra.z-. 

Igralci Logatca 50 bili precej ne
spretni pod nasp:rotn:ilrovinn ko
šem, jp1r€!1Tlalo so prestrezaili odbi
·te žoge. Pr1pomnirt:i pa moram, da 
so imeli rrecej Šlportme smole. 
Postojnčani 50 se :izkazail!i po

sebno z bl.!islrovii.rtimi. rpodajaani im 
hiltlrimi prort:i-napadii. 

Najboljša pri Postojni sta bila 
Grželj !in Li;povž, oba z osrnimJi 
koši, !P·ri Log:artlcu pa Len.alrOi.č z 
9 koši. 

Sodirrika: Jordan im 2Jmak 
prav dobra. 

CERKNICA: RAKEK 
42 : 34 (18 : 18) 

Tekma je bila. do lronoa !Prve
ga polčasa enaloovredrna, v dTu
gem polčasu pa so !bili rb&jši 
Cerkn!ičarni in zasil.uženo =agali. 

Igralci obeh moilltel\7 so precej 
grešili im . della.li začetniške na
!Pake. 

Igm sama ni bila za:n:imilva. 
Pri Cel1kmici sta bila naj bOljša 

Petrič 16 1111 Popek 14 košev, pri 
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no silu:žJbem.o• mesto, 12. prijetlno 
d!iJšeča snov, 13. običa.j!i., 18. reka 
v Zahodnri. Frarncij i , Jkoi je s k.a!rua
lom Bresrt; - Ntamibes poV'ezana z 
Loiro, 20. starogrški dJidlailtttični 
pesrnik, 23. ime Oelrvernlrovskega, 
27. pripadinik starogerrn.amsklega 
plemena, 29. zlaJto (:Vrancosko), 30. 
otroški zdravnik, 31. vrste doma
čega lp!ralnega IJ)Iraškia (belilo), 32. 
svečenik velike vemke sekte v In
diji, 33. tuje žensko ime, 34. Lep<
ljliva snov, •ki jo uporabljajo mi
zarja, 35. nasprotniki - ·tekmeci, 

36. po.k!rajina v severnem Viet~
mu, 37. ime slovenske opemne 
!J)eVke BraJtuš-Kocjanove, 40. po
doba, lik, 41. Spletk.a, 43. barve 
ig;railrne .k.an1te, 45. mednarodna 
ganizacija RK za pOIIDOČ otrok! ·, 
47. ~o &bskih sindi:k.atov, 48 . 
žLval, ki lilije pod zemljo, 51. ooob
.rui zali.meltl. 

Trenutek med tekm.o 
Cerlmrica : PQStojna 

Rakeku [pa Udovič 8 košev. 
Sodlnilk: Bržen - slab. 

POSTOJNA B : RAKEK 
53 : 47 (15 : 20) 

•Igralci Rakeka so bilJi rOOI.jšli. od 
pričetka drugega poll.lčas.a, ·kiair !pri
ča budi rezuilibata., s:aJj so vodilli še 
v~o v .14. mi.nuti drugega jpQ].
č.asa. V finišu !J)a so bili bol!j'ši 
gostje liJn znnagali s 6 'koši ll'aalL'i
ke. S Ibo znnago so dbkazallJi :mlliaidi 
i.gralci iz P<lstojrne, d!a so resni iJn 
predVS'eiil. dobrJ. naslednJik:i. slla!t~j'
Š'ih !kolegov. 

tRri Postojni B sta se odllikov~~~t-
1a Pel:a:7Jkijer 14 in Srebotnjruc 12 
.košev. 

Sodrn•ika: Zm:alk in En-žen -
prav dobra. 
Nepričalrovano tin rna(j·zasluimej

še mošrbvo ma turnirju je ·billa mia
da ekipa Postojne. 

LEISTVICA 

l. Postojna B 
2. Posbojm:a A 
3. Oerkmica 
4. Log,atec 
5. Rakek 

2 2 o o 117 : 78 -4, 
2 2 o o 86:49 4 
2101 37:9'82 
1 o o 1 25 :33 o 
3 o o 3 105:148 o 

Organizacija je bila silaba. •KiK 
s•ekci:jla se j.e premalo zavzela. 'Zlil 
nemoten potek rtJekn1ovanja. To
va•Iii.ši, ki so zadolženi, se moratjlo 
malo 'booj ~ti za ~~k 
podobnih :tJurnitrj.ev . 

Mitja Jenlro 

Prehodni pokal 
občinskega 

strelskega od
bora je dobil 

novega lastnika 
Za počastitev Dneva JLA je 

Občim ski strel51k:i. oobo!r orgarnlizi.
ral tekmovan je z zračno puško v 
Veli!kih BJ.oka.h. Tekmov:anja Se je 
udelež.i!lo 10 ekip iz strel.S'kih dru
žin lim. ena elk:iip a iz g,arnirzlan.a 
JLA Velilke Bloke. Prvo !I'Il.eSto je 
msedil.a članska ekipa S'D »Jeme
ro« Cerknica :in dob:i!la prelhodlni. 
pokaJ!., ki .ga je lanSiko letlo OS\ro
j:ila SD »Sr.njak« Raikek. 

Prva ,tJri mesta so >bila ekipno 
=grajena z di.pil•omami, pooa~ 
niki [pa s praJktičnimd darili. 
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