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OBCINSKI KOMITE ZKS JE NAMENIL VSO POZORNOST IN SICER 
V SKLADU S PRIZADEVANJEM ZA JAVNOST DELA ZVEZE KO
MUNISTOV, JAVNI IN DEMOKRATICNI IZBIRI KADROV ZA 
ORGANE ZVEZE KOMUNISTOV. OBCINSK.I KOMITE ZKS NAM
REC ZELI, DA _ BI ZE PRI ZACETNEM SIRSEM IZBIRANJU 
KADROV ZA ORGANE zVEZE KOMUNISTOV SODELOVALO KAR 
NA.JVEC CLANOV ZK. 

Demokratična izbira kadrov 
~a občinsko vodstvo organizacij ZK 

Letne konference osnovnih organizacij 
so končale svoje delo v določenem roku 

V zvezi s tem je občUlski !komite poslal vsem IČ1alnom ZK an
k-eme liste, na Jtalterih so člani ZK predlagali mo'v občinski komite 
ki je bil izvoljen na !letni konfe~renei 31. jatnWlll"ja. Komunisti so pred~ 
lagali res tiste itovariše, .za .kaitere menijo, da bodo )kos opra.vljati 
dolžnosti v zvea;i komunistov. . 

Cla.ni -zvem komunistov v občini ;pozdravljajo lllOV način izbire 
kadrov za vodstva Zveze komunistov, sa;j vid!ijo v /tem ja.mstvo, da se 
javno in demok.Tatično izbiranje kadrov resnično uv.eljavilo Ina Jvseh 
IJO()Jročjih dela in življenja. . 

Letne konfe~rence osnovnih orga:nizacij v občini so končale delo 
v določenem roku. Zanje je zrui.čilno to, da so komunisti tokrat bolj 
poglobljleno obravnavali pereče probleme .komune in delovnih skup
nosti. Tako so v .terens.kiih osnovnih orga!lliim.cijah obravnavali komu
nalne probleme, vprašanja turizma, kil"aj:evnlih skupnosti in ugotav
ljali n.ek.altere pomanjkljivosti. ' ' 

V precej organiza.Cijah so tudli n.a.OOJ;i vpmšanje mla.dine. Ugotovili 
110, dia se IDima kje zbirati in je za.radi tega prepuščena !CeSti. Kriti
zirad:i so tudi p:repočasno urejanje otroškega varstva. 

Komunisti pedagogi so se daJ.j časa u.sta:vili pri samoupravljanju. 
Predlvsem smatra.J1o, da morajo Ul'lediiti sistem nagrajevanja in s tem 
v zv-ezi pripraviti pravilnike. Precej časa so se pomudili tudi pri idej'
nosti pouka, maJteri.alnem položaju šol ter opozorili na pomanjkanje 
k.adJrov v prosveti. 

La.hlro rečemo, da so bile lrornfeirence iv podjetj\ih bolj• ~tivne. 
Nekatere osnovne organizacije so imele odprte konference, ki so še 
posebno dobro uspele. Niso se 'Več v ta!ki meri tehnokratsko ukvar
jale s skiepanjem in odločanjem o posameznih problemih, ampak so 
skušale idejno vplivati na dogajanja, konkre:tne 'Sklepe pa so lpre
pustili samoupravnim organom. 

V ;pokong;resnem času ·vlada !Veliko zanimanje za ;realizacijo skle
pov osmega kongresa IDe le med komunlisti, temveč pr-i vseh delovnih 
ljudteh ·- v družbenopolitičnih KJrganizacijah, organih samouprav
ljanja in d.elovnih kolekitiv.ih. Sprejete smernice \Sikušajo p0ovsod spro-

. vaj.a,ti. M. D. 

Iz razprave volilne komi· 
sije Ob. odbora Cerknica 

Na seji vo]jJne ·k.omisije SZ,DL 
Cerlkin.iJca, ki je blhla 13. jan:.~a.rja, 
smo v g!Ja!vnean ra:z:p'!"avljalli o 
tem. kaj je ev1denrt:ilratnJe k.:ldrc.w. 

O e!Viidentiranju 'kadrov srno ne
koJ!iko že pisali v ip'!"ejt§nj ih šte
V'i!lk.aih, vend.rur smo omerriil.i le 
osn<WI!1e podartlke, zato bomo to
krart; o tem se.zm.amOeni nekoliko 
bolj obširno. 

Na vohlltvah, kli. bodo na po
mlad•, 'bo i(Jir.i n as prvič uresni
čeno ustavno na<:-eilo o obve?.TlJi 
imrneJnl.jaJV.i alti rotaciji odbonni
kw v občinskih skupščinah ter 
ipOOl•am.cev v republ.iSiki i!l zvezni 
SkiuJpŠlCill1li. 

Zarto občamOIIl - volivcem n.i 
vseeno, kdo bo ibzvoljen v naše 
drružbeiile organe. 

ROibacija oz. zamenjava je ustav
inO dolochlo, ki vsakemu občanu 
dade šiToike možnosti, da razmi>
šl:ja 'in odiloca, kdo naj bo nje
gw predstavnik v obči:nskih, re
pu.bli.šlk:ih :iJn zve:mih organih. To 
illl!ta'VIrlo določiJo torej omogoča, 
da občani množi6n.o oodelJuje.jo 
pri llJaJjšiTšem izboru SIV'ojlilh IPII'€di
sltav.ruilkQIV. 

RaiziumlJ.jd vo je, da so volljerri 
Oll"gani uresničevatl.c.i težen:j in že... 
l•ja občanov, zato pa• obč.am.u ne 
sme hiti vseeno, kdo je ll'ldegov 
p~k. 

Pri IPredv<ililnih pripravalh je 
natiboilJj, va.žno obdobje čas, ko 
razpraJVIljamo o tam, koga boano 
i~brail.i za svojega kandidalta, o:zli
ro.rna p Q"e·dsbaMn'i•ka. Elastličnost 
novega nač:ilna i •ibiram.ja ·kandiLd:ar 
toiV ee najbold odlraža v otean, 'k!er 
se ltolkraJt ne zbiTarno tilk pll"€ld VO>

l:iitv·amrl, ko je treba volil.mJ iko
rnisij'i• močiti PTediloge kand:idia
tov ampak smo s to akcijo iplri
če'll veliko prej, da borno imeli 
dovolj časa za premislek, •k!do hi 
b.il najprimernejši kamdddalt. Po-

stope!k najširše kadlrovslre izbire 
olbčaJn<YV, kti. bi 'PQ našem mišlje
nju .prišiti v poštev za kandlidalt.e, 
imenrujemo torej EVIDENTIRA
NJE KANDIDAl'OV! 

Pri evi denrtliran jU ik:andidart:ov 
se ponekod še pojav!ljajo neja&
nooti, češ, ali je to že 1lwlllČIIla dz
volitev aJd ne? 

Pri evidanlt.iranju ka!ndidaltov 
gre predivsern za ustvail"janje ~ 
rolre javne eV'i.dence nad' lk.adrti, 
ev.idelloe, ki nalj bi jo ses!Ja.v1jall. 
na&š.rii. k,rog občam.ov. S tem se 
hočemo irog;nitd OI'ZJlrosltti in samo
voilJj.i pri ikiad:rovanj u. Občain:i !Ilaj 
torej dasno povedo, kalteri med 
njimi li.an.ajo največ možnoot!i, da 
postanejo končnri. kiaind!i d:a ti. 
Dokončno bomo ZJbrali kandddar

te šele na ka.ndidaciljsklih sesta.n
k.ih, oziroana na 7lborih volivcev 
in zborih delovnih ljud!i, •kli se bo
do Vlrši!li v mesecu februlllrju. 

Na seji so bili pr.isotnli tud:i. 
predstavnlik.i družbenih oogani.za,
cij z namenoan, da bodo na dbč.
ne :z;bore svoj ih orgrun.i.:z;aci j pre
nesli vse potreJbille inrlormacije in 
navodtill.a, 'kako poleg redJIJ.ega de
la ~tli eVIidenitdrande kalndida
tov. 

Pri vol!itva.h bo v IIl.aŠi skUJPš<!!i
nJi zarnendanili 31 odborn:ikQIV ~ 
radi pren.ehaJJ1ja TTUl!Ildaita aiLi pa 
zaradi odsehl.tve. Pri evidenrtrllra
nj u •je potrebno posvetliti poseb-
no :powrnost ženam iJn nrladiln:i, 
da bodo zastopaJJ1i v večjem Šlte
Vli lu kot d.oolej . Iz mladinSkih 
Vlrst smo imeli dosedaj samo dva 
predstavn:hka v skn..Lpšč!ini., pa še 
enemu od teh letos p.renelha man
dat. 

Po terenu •poteka evidenlti!rarnje 
ik.a:nddooiov kar zadovoll.jivo. Do 
sedaj se je eviden..tlimnje izvedlo 
po n.aslednjih vo.Iillnih enotah: 

l. Studenec: 
MAROLT Jože, IVANCIC Franc 

itD MAROLT Firanc; 

2. Zilce: 

FONIKV AR M.a.rjlaJJ1, BA VDElK 
Boljan dn NARED Ivam.; 

3. Begunje: 

ZALAR Jože, ROZANC J~nez, 
MRAK Jože, SUHADOLNIK 
Franc, STRITOF 2am., ZGONC 
Marija in MEDEN Anton; 

4. Gozdni obrat Ce~rknica: 

PONIKVAR Marijan, GOLOB 
Leopold, MLIN AR KaiDJ..o rer 
!ing. MARTINCIC Jože; 

(Nadalj. na 2. str.) 

Cerkinli.ca pod snežno odejo 



Letna konferenca ZB Leška dolina 
člane ZB; enako je rtu di s poso
jilom, za katerega prosijo člani 
ZB. Res je, da !pO vojni ni bilo 
mogoče :zidati :marsiiČ.esa, ker ni 
bjJ.o v teh 1m' aj ih razvli te !indu
strije. 

Klj"ttb Jtemu se je začela :iln.du
strii.:: raMijailli. v teh kirajih že 
pred desetimi leti. Zelo peroce 
V!Prašall1lie so torej ~an.ja. 

MaJ.o več pozornosti bi morallii. 
tem problemom posvečati ljudje, 
k!i so odgovorni za te stval!'i. Ka
ko malo skrbimo za staJnovaJnja 
članorv ZB, naj omenim še, da se 
nek!a.tere stavbe, ki so l.aJSit SLP, 
JPOCl:jraJo, ker jih že 20 let :in še 
več ni noben popralV'i.l.. Mislim pa, 
da bi se dalo to storiti z malo 
tru dia. 

Lado 2llliJdalr'šič 

Kakor vsako leto so se tudi le
tos zbrali člani ZB NOV na letni 
konferenci v Starem trgu, da bi 
analizirali delo krajevnega odbo
ra, čigar poročilo je podal tov. 
Ivan Petrič. Iz poročila je bilo 
razvidno, da je bilo delo odbora 
aktivno pri raznih proslavah in 
pohodili, ki so bili organizirani 
v letu 1964, posebno pa ob poho
du kurirjev 4. julija in pa ob po
hodu Zidanškovega bataljona na 
Babni polici ob občinskem praz
niku 19. oktobra 1964. Seveda so 
težave povsod, kjer niso vsi člani 
ZB aktivni pri delu. obnavljanju 
tradicij in NOV, ki bi jih morali 
vsi člani ZB podpirati in utrje
vati. Marsikje moramo obnavlja
ti vse preživele dqgodke in NOV, 
saj je bila vendar Loška dolina 
zibelka partizanstva in je bil prvi 
napad na okupatorja že meseca 
okwbra 1941. leta.. Na prvem me
stu bi omenil, da je bilo podano 
tudi poročilo borcev NOV, ·ki so 
zaposleni pri Kovinoplastiki Lož, 
kjer so imeli do sedaj tudi svoj 
aktiv. V tem podjetju je zaposle
nih 75 članov ZB, ki imajo svoji 
zmogljivosti ustrezna delovda me
sta in k temu tudi primerne oseb
ne dohodke. Vsak č!Lan k.olek!bilva 
OZilroma alkwilva :c.B Kovm(){PIIaSiair
ke Lož lima pr.ie;nan izrredin.i ![lll.a
čarui. dQPUS~ po letih ooclelovaJnja 
v NOV m sicer največ 4 dini din 
naj!mall1j en dan. 

Uspehi delovnega kolektiva 

V diSkusiji, v kateri so lro1ellje, 
člani ZB omenili neprimanje njli.
hovega udejstvovanJa v NOV in 
prevelllk~h uarv'kov, je 'bilo . govo
ra, da je sedaj ii.zdelana il.eSitJv!Lca 
p<moVIDe odmere daV'k:a, po katerti. 
bodo .imeli olajšave kmetje iz 
višinskih predelorv. 

~ogo kritike ,je bilo sl.išaii:IL 
na .ra<run muzeja v Ložu; to je 
muzej NOV, kii. je še vedm.o na 
mDbvii ,1Jočik.i. Slm'ajni čas bi že bhl, 
da bi se 20 let po vojni. le mo
ll'alo nekaj več storilti. Ce se je 
muzej že ustaJnovil, :naj Jbi ga 
dokončno i.zpQpolnili, saj je v 
LoškJi dolinli. i:n bližiiljih krajih še 
dovolj g~radiva za muze;j. 

2aJootna je tudi ugotovitev, da 
se v dvajsetih letih 110 vojlflii. Jl!i 
zgradililo niti eno sbanovanje za 

Tovarna ivernih ,plošč Cerknica 
je grajena za kapaciltelto 6000 ton 
letne {Proi~od:nje ilver!nih Plošč 
kar je enalkOI\/Ted:no 9230 m3 plošč: 
Ce si. Ito positavimo kot oonovo ill1 
omačimo z iin.dek;sorn 100, potem 
je bilJa, proirl1Vodll1da v letih, od-

. kar ol:xratude, nasledll1ja : 

Leto 

1962 
1963 
1964 

Proi:zwodruja v m3 

7433 
9<137 

10775 

Indeks 

81 
102 
117 

Iz gornje tabele je r.a2V'ldno da 
je delovni kole'ktiv že v drugem 
!Letu ol:xraJtorvanja dosegel, oZiro
ma presegel pr.ec:Lvideni dbseg 
proizvodnje. ~e večji 111aJl)redek 
IPa je bil dosežen v letu 1964, še 
pose'bno, ker je bilo v tem !letu 
:i:zldelam.ih 1204 m3 aa:berest ill1 >aJZ

bestopan plošč. Rrl izdel.Ja.Vli .teh 
pllošč se Zi!l1Jaln,jša ·kaipaci telta stro
jev :za 30 %. ,kaJr pomen:i, eLa ·b[, se 
wdelalo 630m3 plošč več :in 'bi bi
lo Skiulpno lirl;deil:aruh 11.135 m 8, če 
\bi izvaja!lii. samo troolojne · irvemne 
IP~ošče. 

Na taiko ugodll1e proi~odne re
ZU!1tate so bisbve111o VJp!]..iJval.e pred
'V5elll rtri strvani.: 

l. Rrehod na 42-umi delovni 
ted€111 z uvedlbo četrte izmene. Ta 
odil.OOiitev delovnega kdlek;tiva je 
največ pripomogla 'k poveča1111u 
proizvodnih rez;ultaJtov, saj se ta
ko proizvaja tudi ob nedeljah in 
so na ta način stro~i i0k0Tiščeni 
do maksimuma. 

2. P.reventivna sbrojno vzdrže
valna služba, •ki .je v večini pri
merov uspela, mora vnaJprej pred
videti i.n odstraniti okivare na 

Iz razprave volilne komisije 
Občinskega odbora Cerknica 

(Nadalj. s l. str.) 

5. KZ Stari trg: 

TRUDEN Jože in . BUH JaJnez; 

6. KZ Nova vas: 

LIPO VEC Franc; 

7. KZ Begunje: 

KOSCAK Anton DEBEVC 
FraJnc; 

8. Trgovsko podjetje Nanos: 

2NIDA.RšiC MiiJ.ena; 

9. Jelka: 

OCEPEK 
IVa111; 

JaJnez 

10. KZ Cerknica: 

INTIHAR 

KRANJC Janez, PONIKVAR Jo
že in TELIC Jože; 

11. Tovarna pohištva Cerknica: 

SUBIC Vail.enrti:n, KLANCAR Ve
ra, OTONICAR Alojz, TEKAVC 
IVlalil !i:n 2NIDARšiC V.iinko. 

UJPootevajoč dejsTbV'O, da je čas 
voilitev že blizu in da 'bi se evi
dell1ti.ramJje i,zvedio čimprej din 
kvalitetno, bo delavslka uniV!el7Ja 
Cei1krrtica organizirala po večjdh 

c€111trilh t ril:nme, na kaJterih bodo 
se.zm.anjen.i ill1 informi11aJilii. O 'Vseh 
važnejših ~darslkih vpoošar 
njih preteklega 1eta :i.Jn pl.Ja:norn 
gospodarstva v perspeklti.vi. 

Na tribunah bodo občanli rav
no rt.ako seznanjeni z vsemi 'VlaŽ

nejšimi v;pr.ašanjih o vdtiitrvah. 

s!llrojih Talk način vzdrlevamJja je 
<prišel do izraza predvsem v II. 
polletju, Iko je btlo nagrajevaJn'j,e 
strojno vzdrževalne Sll.u:žbe veza
no na čim manjši odstotek zasto
jev p .roizvodnj·e. 

3. MateriaLna zaill1.ter€5<ill.'aJnost 
m p0UČ€illost delavcev. Tu:kaj je 
predvsem važna priučenost de
lavcev, ki si v treh let!lh obra
tovanja prjdobiH dorvollj iZ'kušenj, 
da laihlko uspešno uprarvljtajo s 
stroji. Vsekakor pa je od!ločujoč 
faktor tud:i mat.er:ia1na zruintere
sli.rall1oot vsakega posameznika. To 
nam :naj'bo1j illl!ZJOrno poikažejo 
poc:Laltki, da se je :poraba surorvin 
v letu 1964 povečala samo za 2 %, 
čeprav se je p roizvod:n:ja porvečalla 
za 14 %, da se j'e :z;nižal odStotek 
škarta m plooč n . kvailii.tete jJtd. 

Vendat· se JCljub usp!fuorn, ki 
so bili doseženi, delovni koleikbiv 
zaveda, eLa so še možnosti, da se 
več nairedi, zato si je post:aJV'il rpla111 . 

. za ll.eto 1965 v 'Višdini 11.340 m3 
i.vemih ill1 azberest plošč a!Li 5 % 
več, kot je bilo narejeno v 'l:e!tu 
1964. 

M. F. 

Velika skrb za 
strokovnost 
··Gradišču« v 

Organizirali so šolo za polkva
lificirane in kvalificirane zidarje 
in tesarje v Cerknici, katero 
obiskujejo delavci z »Gradišča«. 

Gradbeništvo je str<llko'VIIlo še 
vedno na raJzrnei.'OIITlJa ni:zlk:i stop
nju v primerjaJVi z za~poslendmi v 
ostaldh gos,podarskih panogah. 
»Gradišče« Cer<krrlica je zaJto v po
VezaJVi z Deilaivsiko unti.verzo orga
Illizdiralo šolo za ;polkvalif.i.ciTarrre 
iJn kvall.ificirane zidarje in ltesa!r'
tie. Sola bo trajala dve leti !i:n to 
vsako lleto po tri mesece v mrrtMi. 
sezoll1Ji. - od tianuarja do maJrca 
~- Udeleženci šole, lkli 'Ili
maJo popolne osemletke, !bodo 
predhodll1o opravili sprejemnrl. ;iz
pit. Solo za •kvalif:idrane de'l.avce 
obiskuje p.etilndvajset zidarjev iJn 
tesarjev, za polkvalificiraJne pa 
tr<inajSit. Delai\IISika univerza je 
zagotovila ·predavartelj·e ·iz ad-
rbeneg,a šolskega centra v Lj- ' J.ja
rui. Podijetje :in del.arvc:i. pri· uje
;jo od šole veli'ko strork o prli.
dobitev, zato so se resno oprijeli 
učenja. 

GLAS NOTRANJSKE 

Obiskali so nas 
Ned.a'V!Do tega je na pobudo 

poclrpredsedruice republiške skup
ščine Dra!?Jice Rome obiskala ne
ka!terr.e turist.irčll1e objekte v obči

ni slrupLnra U@].edll1ih ~ 
d€1Latvcev: Dra!.'Jica Rome, J aatko 
RudQlf, rpredsedJnilk republiškega 
odbora ZB, d.r. Danilo D~, 
rpredsed!rui.k 'l1eiPU b1iške tuTistične 
:zweze ill1 N.i!ko Belopa!V'lovdč. V 
'1101Vorodlprltem &arnu 111a SliVInli.ci 
je 'imela slrupill1a daljši rarzgQVIOO' 
s predsedJn:iJlrorm občill1Sike sku!pŠČi
ne F1mncem Kavčičerrn, p redsed .. 
n ·ikom ()bčiJnslke turistične zveze 
Tan.ertloon Gor!n.irlrom ljJil JPreds edn,i.

korn občiin.skega odlbora ZB Sta-

l nettom Sego o nadaljnjem .rarzvojiU 
tur1irzma v obč.iini . 

Uspehi poslovne enote TU 
Stari trg v preteklem letu 

Ob bežnem pregledu uspehov 
p.roizvtodnje in posloV111e uspešno
sti T ovarne leSII1ih 1zc:Lelkov S tari 
trg v !.etu 1964 lahko ugo.tovim.o, 
da ile-ti 'l1lirso majlhini. Sama pro
Jizvodnja se je odvijailia v d'Voiz
rmeru:rk.errn obratovaJnj u. POSibarvllj e
ni PLan proizvodnje v Zll1esku 
1,035.000.000 din je lbil d::zlpolnjen. · 
Izbor arlikiLov, ki jih proi'2Na:.ia 
.naša prOti.ZNodnja, je bi!l .pogojen 
z zahtevami domačega in :trujega 
tr2J:šoa. Od skupne :real iza,cije smo 
dzvo<illi za 350.000 $ i:.n to pred
vs·em na t.ržiš·ča s čv,rsto va:1uto. 

V i::zJkoriščarnJjru sltroj.ev in na
,p:rarv, 'kakor tudi i"ZJkoTlščanju de
lovnega časa se ·je ·v p:reteklem 
letu veliko na:predorvail.o. Cas po 
enoti ,prruzvod.a prti. žarganem. ile
su se je 'Zm.i.žail. za 26 % od dose
ženega v lebu 1963 3,90 tm'e za 
m3, smo v letu 1964 dosegli 3,17 
ure za m3, ka.r j1e veliko ;pod ju
gos:1avall1S'kim lill1 slovens'k:im JPO
VJPreiČjenn in se pribl!i.žuje že ev
ropSJkemu pov1p1rečju. Siklladlno s 
tem so se dvignili tudi osebrui. 
c:Lothodki od pov;preč:nih 32.240 din 
rua; zaposl.errega v ll.etu 1963, na 
39.894 d;Ln v letu 1964. 

S samim dvigorm produikJti'V!DOSlti. 
della pa nam je uspelo v J.etu 
1964 preiti na skra·jšani deloV!ni 
čas, to je 44-urni delavniik ali drve 
prooti soboti v mesecu. 

Fluktuacija delovne sile se je 
v primerjavi z lansJci,m letom ze
lo ZJmall1jšala, če pogledamo, da 
je v 1a:n·sikern !letu deloVII1o 'I'aJZ
merje 52 deilravcerv, a 59 jih je 
ZaJPU&bhlo naš obrart (v letu 1963), 
v letu 1964 pa se jih j,e :ropos:lilo 

· na našl porsil.OMni. €111·orti 20 dellav
cev, 24 pa jjh je prek:in!ilo delov
no ·ra=erj,e. To, 40 % zmanjaš:na 
fluktuacija v primerja!V'i z letom 
1963, je rezulltat ugodnejših pogo
jev, rpredvsem pa ootaJljepega si
stema nagrajevanja z vsemi stli.
mulati'Vllejšimi. dopOil.niltl\lami, <ki 
so jih uV'edli v ;pretek!lem letu. 

Porveča1i ' smo !proli.zvod:n;jlo ljJil 

prodUJkil:i!v!lJOst, ruismo pa prti. tem 
po1a,gailii. toliko ;pozornosti, lkot bl 
bilo JPotrebno, zn.i.že!vanju rmarte
rialillih stroškov proizvod:n.je. Za
rto narm mora biti v ;pri.hodll1tile 
~rvensrtvena s'k:l1b, da posvetimo 
vso pozornost ekonomi'ki ill1 znd.
ževaiWju posloWliih stroškorv. 
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Pomenek no občnem zboru sindikalne 
podružnice Cerknica in Loške doline 

Si:n.dilkaillna podružnica K.Z Certk
nica iJn €1im.d!ilkalna podružnica KZ 
Loška dolina sta limeli svoj skup
ni občni zJbor dne 26. decembra 
Udel~ba je billa relo dobra, če
r.aJVIlo je nelkatarim oddaljenim 
članom Olllemogočil udele2Jbo ner 
vo zaJPa.dli sneg. 

Iz pO!roČli.la, ki ga je podail F-ra:nc 
MuJ.ec, je bilo ra::z;vidno, da sta 
obe p.odru.žniJCi v pr:e1ieldean letu 
dobro delali, čeprav z mim.imail.
nimi. filnaJnčruimi sredm\ll. 

V I'aJZiPiravi so č:J.a,ni dbraVI!la
vali v:p>rašanje, ali je res pobreb-. 

no, da imajo dve podružnici. O 
tem vtprašanju je bila živahna 
diskn.u;t'oa; končno so s.prejelli 
skle!P, da se obe podružnici :z.dru
ždta v eno s sedeže!ll v Cer1Jmici 
V norvi ocllbor pa so iZNOiljeni čla
ni obeth doseda:njih podružnk, 
taiko da boota v tej organizaciji 
zasltqpama oba kolekltiva. Dogovo
riJii so se še, da bodo imeH seje 
enkraJt v Cerknici , d·rugič v Sta
rem trgu. 

V ra!Zlpravi so poudarili, naj se 
iz.bol'iša d elavsko samoupravlja
nje in irwbraževa.nje članov ko-

rov. Telič čestita in i7lroča darila na.jsta.rejšim članom kolektiva 

!aktiva. Mnogo so ra.z;pra'V'ljali tu
di o koopeTaciji, ker 50 na tem 
področju dosegli lep napredek. 
Sedemletni plan predvideva, da 
bosta KZ Cerknica in Loška do
lina pridobili čez tisoč hektarskih 
površin.. 

V perspektivi jim najbobj ka
že usmeri ti se na rejo krav, ker 
se jim nadoolj i"z.Piača. Za osebni 
sta:ndard so veliko storilli, pred
vsem iz J.a&tnih sredstev. Zgraje
nih je bilo 600 družtnskih sta:no
valll.j im. 5 samskih sob. Pri oseb
nih dohodlk.ih so tudi storili do
ber korak naprej, saj se gibljejo 
v J:.:OV'Preč'iu 36.000 din. V nado
mestiilo podraždtve pa prejemajo 
članti kole!kltiva 1.500 din. 

Dejstvo je, da se 'kole!kltiv zelo 
trudi, da bi dosegel !la!j'boljše 
uspehe, ven.dar se tej pa:nogli na
šeg,a gospodairsrtJva posveča pre
malo pozornosti. Clani kolektiva 
se, lille brez -razftoga, jecijo, da V5'i 
vidijo samo napake, dobriih sbra
ni !Pa lll.očejo videti. 

Na konferenci so izvedlri tudi 
ev(dentira:nje kandidatov za ob
činsko slrupšČiino. 

Ob zakJjučku konference je tov. 
Teil:ič, direktor kolelk!tiva, podaril 
v ilmell1lll lrolektiva ure Darwil na
sled!nj.im 24 čilanom koleictli.va, ki 
v njem delajo nad 10 let: 

Mazi Karel, Jernejči Jože, TU!r
šič Mila:n, Rožanc Jane2, Inrt:ihalr 
Sta:ne, Li.povec Fra:n.c, Ponikvar 
Jože, Palčlič stanislav, Pavlič Jo
že, Tekavec Stane, Mršek Drago, 
Smrduh Danica, Svelc Madja, 
2nidairšič Ivan·ka, Prudič Ema, 
Kranjc Janez, Prudič Anton, Ro-

Širokopotezen program Turistične zveze 
V decembru je bil v Cerknici 

letni občni zbor Turistične zveze 

občillle Cerknica. Med_ gosti sta se 

ga udeležila tudi predsednika Re

publiške turistične zveze dr. Dam

lo Dougan !in Ljubljanske turi

stične zveze Janez Pirnat ter 

predStavniki družbeno ,političnih 

organimcij občine: Franc Levec, 

Jože Hren i!lll Tone Bavdek. 

Na obč.ruem ZJboru so ugorovLLi, 
dia je turiS!lllična :z;vez.a v prvem 
l~~lll liobOOXNa:nja l()ldri,glr1a!La vlirllnlo 
vlogo pri razvoju ruri'Zl!lla v ob
čini. Ob pomoči kraje\I'Iliilll orga
nti.zactj SZDL je usl:ialil.<JN'iilia tri 
nove turis1Ji.ooe organizacije, taiko 
da deiliuje na območju občilne ltre
nlll.rhn.o' šest •trulriStli.č:nih drušltev s 
540 čl!ami. Tunistič:n.a mem je za
čela ;pll'€lk:o poSJamezm.ill1 d!rruŠI1lefV1 
zelo š.irodro akoi·jo m čimbo!Ljlše 
i'LJkoriŠČlalnj e naših •k!r1ašik!iJh JPOSeb
nootli. in turistli.Čillih obj·ekrtlov v ob
oilni. Llllrui se je tudi naše območje 
vkljJučilo v regli~i turist:iČilli 
~.am ollcr-.aja Ljwblja:na. Zavod 

za urbanizem SRS bo že letos 
pr.iJpll'avll u.rbanis1tični načrt za 
uredli.tev CeJI'lmiškega območja . S 
sredisibvi bo prlis:kočhla na pomoč 
11udii. občirusika Slku,pOOirna, kii. je 
pl'V'a .zahlllteresi:ra:n.a :z.a čim hitrej
ši elki<:moilllSk.i ra:z;voj tu·rizma. 

Udeleženci zbora so opozarjali 
;tudi na ne:izJvršene ali pa sil.aJbo 
izvll"Šeme naloge, Tlllko je bilo {l['e
mallo sltorjemega pni iekanju ta
klih ob1ilk dela društev, ki bi pni
ltegnila v sV'Oije vrsrt:e najiŠ1rši krog 
prebivalcev. Predrv'sem pa je osta
lo odpJ.'Ito VJPrr.a!Šanje urectitve zru
narnjega izgleda naših na.selij. Pri 
tem je treba opororiti na ~-eden 
tbrud tu.riSitičnega dru.štva 'iz Zi:lc 
pr~i izlgraJClrrlj,i um·etmega jezera. 
Svoj pr>ispeveik v razpravi so dali 
tudi gostinski delavci, ki so živ
ljenl.isko vezarrti · na večji dotok 
turiSbov. Kritično 50 ocenili, da v 
le<tu 1964 na tem področju rezruJ.
t.ati niso bili rožm.ati kljub pove
čarneanu turističneffilll IJ['omebu. 
Z1a.s!bi je :tu v;p!I1aša:ntie GostilnSk.e
ga podjetja irz Cerkinice, ki 'je s 
51\lQOiimrl sedlmi.mi obra:ti potrebmo 
teme ljlilbih organ,izadjskih lin ka
dooiVlSik.ih spll'el'Illen1b ter nagraje
VlaJ111.ia ~enih po vloženem 
delu. 

Za IJ.eto\šnje leto si je pootaJVila 
tu~ IZVeza še bolj ši:rok !Pro-

gram. Gre zJlasti za rešitev osred
njega pll'oblema turizma - ure
dlitve Oe:J.•km.:išlkega jezera. Le .ne
koiliiko ma:nj so pome•rnbne d:ruge 
pootaiVIke prograana: smeT ffiZJVOja 
Ralrovega Skocjana, urediltev 
SlllliUčarskih področij S1ilvn;ice <im. 
Blošk-e ,pla:note, i:z.grrudlll.;ja umet
nega jezera v 2Hcah in ured.iltev 
Snežnrišlkega ~adu. V IP'l'Ogramu 
je tudi postavitev baročne hišice 
v neposredni bližini Sn~ške<".,a 
gradu, kri naj bi jo prenesl!i. iz Vi
ševlkia in v njej uredili k:meč!ko 
gosbB.no. V elilko dela čaka zvezo 
tudi na področju zavar()l\lanja 
lmlrtumih im. zgodovinskih spome
!lliillrov, uvedbi reklame din :infor.:. 
ma.ti'VIlle Sllužbe, ~repiltvi družbe
nega drn zrusebnega sektorja go
sti.nSbva, p!I'Ii uvedbi evidence o 
dotdku gostov v občino itd. 

Dr. Danilo Dougan je v svojiih 
izvajanjih dejal, da je že v le
tošnjem star>tnem letu dooegla 
z.vem zawidilji.ve rezrulbalte, kri od
vračatio vse pomisleke o tem, da 
l€100šn.iti program ne bi bil rea:li
zli:ra:n. Janez Pil'l!laJt pa je v disku
S!ijli dejail, da mora !postati občin
Ska turistična zveza dober koor
d:iln.lator dela vseh turi srtiičrtiJ1 dru
štev, ki naj bodo na:jboljš.i ilnicia
tor Ikon~ aikcij na svojem 
po~u. 

Tov. Marolt, ki dela v kolektivu 
že od leta 1946 (Foto: Bošt.) 

gel Leopolld, Skrabec Alojz, Mo
har Frame, 2igmund Tone, Ko
rošec Ma~tilda, Modic Danica in 
Marolit Alojz, ki je pri podjetju 
že l!l.aid 17 let. TOIV. Marollt je v 
razgovoru med 0Sita1ilm omenili 
tudli il'la5Jednje: 

»V 1Pctdde1lju sem že od leta 
1946. Imel sem rame funkcije, ki 
sem jih z Ve5eljem opravljal. 
Največ imam opravlka z odkupom 
ži vim.e in kmetijskih proizvodov. 
Pri <1le!rn delu sem ilmel lalllli naj
več sitnosti, to pa predvsem za.
radli. neurej-enih cen in izlvoza. No, 
vse te težave 51IIJO p['ebrod!ili. 
Zadlll'io živinsko bole'llelll pa OO
mo malo težje. Upam pa, da 'bo
mo z z.družen,iani močmi. :nadome
stili tudi .to ii.z.gubo .. Veste, č!lovekl 
moca imebi. zaupanje vase in v 
ko~elk!tiv, pa ni problemov, kli se 
dih ne bd. dalo rešim. Darr OIZiirorna 
priZll1.alllje za dolgoletno delo, ki 
sem ga med ootalimi tudii jaz do
bil, one je z.eil.o razveseli~. Dan je 
bil zame zelo vesel in nepoza.
be:n tn mi bo dal še več vol!je za 
nadiaildl!l•je delo.« 

PoiSlO'V'il sem se oo sreooilh ju
b ilarutov z željo, da se cellobnemu 
koil.€lkltivu uresničijo želje, ki jih 
ima pred seboj. Tovarišu Janezu 
SparembJ.ek !Pa sem čes1liltall. .na 
i~voli1wi za predsednika, saj je 
d obi[ na~jveč glasOJV. 

Bošt 

Tov. Sparemblek novo izvoljeni 
predsednik sindikalne podružnice 

KZ Cerknica in Loška Dolina 

Foto: Bošt 
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roblemi, 
s aterimi 
se srečujejo 
mehaniki 
zdrževalci 
Tovarni 

ohištva 
• er ICa 

- vsaki tovarni je poleg nepo
srednih proizvajalcev še niz 

užb, ki skrbe. da proizvodnja 
nemo:-.eno po eka V TP Cerkrnica 
spadajo v ta delokrog vzdrževal
ej trojev in naprav - 4 meha
nu 2 e1e1..-tr:čarja. Prisluhni
mo dvema med njimi, s kakšnimi 
eia ·ami se srečujejo pri vsak

danjem delu. 
Tovariš Mulec Jože, elekmričar 

· tovarni, si je pridobil svoje ob
sežno znanje s praktičnim delom, 
poglobljenim s teorenčnG!m študi
jem. Kot dober poznavalec raz
mer v tovarni. saj je v njej za
poslen že od ''Sega začetka, je od
govoru na nekaj vprašanj. 

.. Ali so poškodbe s:t'ojev zelo 
pogoste in čemu najpogosteje na
stajajo? .. 

ec:mo poškodb odstranim 
pred rednim obratovanjem, nasta
Jajo pa najčešče zaxadi nestalne 
naoe:.osti. Za:o moram zboljševati 
va- oYruru mehanizem pri elektro-
mo.o jih. ker napetost največkrat 
niha zara:ii nepazljivosti kurja
čev. -

,.Pri S\'Ojem delu morate tesno 
sodelo ·ati z inštruktorji posamez
nih oodelkov. Ali se z njimi do-
b o razume e?« 

..Običajno ne pri..haja do večjih 
nesoa.,:.as:j. Zaradi stimulacije svo-
jega oddelka pač inštruktorji ho-
čejo. da je stroj čim prej poprav
ljen, ,-endar ni mogoče vselej ta
koj us::reči ... 

Tovarna ima že sedaj eno so-
boto prosto v mesecu, kmalu pa 
bodo proste tri. Kako porabite ta 
pros· · čas :n kako ga boste po 
preho.:lu na -12-urni delovni te
den? .. 

,_Zaradi nujnih remontnih del 
\" času, ko stroji stoje, ne more
mo misliti na proste sobo e. Ve
seli bi b: '. če bi ime:i proste vsaj 
nedelje ... 
~Kaj ne morete opraviti vsega 

dela med rednim delovnim ča
som?« 

.. Težišče našega dela je v času, 
ko ne ~ redna proizvodnja, to 
pa je ob nedeljah in praznik!ih. 
Zato tudi naše želje po kolekitiv
nem dopustu niso neupravičene.« 

Tovariš Dragolič pri svojem vsakdanjem in zahtevnem opravilu 
Foto: Vidovič 

Dežurnega mehan.ika tov. Dra
goliča sem dob:l, ko je sestavfijal 
nov stroj za po1iranje. Pobaral 
sem ga: 

»Kateri so vzroki najpogostejših 
okvar na strojih?« 

»Mnogo okvar povzročajo ne
poučeni in neizkuše.nl delavci. 
Pri zahtevnejših strojih ne bi 
smeli menjavati delavcev tako 
pogosto. Poleg tega povzroča 
mnogo okvar neredno in površno 
čiščenje strojev po konČiallem de
lu. Mnogo okvar gre tudi na vo
vaš iZltrošenooti stroja.« 

,.Na delu vaše slkiupine se in
štruktorji včasih pritožujejo. Ali 
se upravičeno?« ' 
»Včasih da, največkrat pa ne. 

Nekateri ne morejo razumeti, da 
se ne da popraVIiti vsega hkrati, 
ker okvare nastopajo večkrat 
listočasno. ek:ateri posamezniki 
se raje prej prit.ožijo vodilnim 
službam, kot da bi. mene oporo
rili. S tem napaka vsekakor ni 
prej ods:ranjena.•< 

»Pravilnik o delitvi dohodka 
in osebll'ih dohodkov predvideva 
nagraijevanje dežurnih mehanikov 
v odnosu Ina zastoje zaradi okvar. 
Kaj mislhi.rte o ;tem?« 

»'Menjm, da nagn:ajevanje po 
tem načinu ne bo ravno pravič
no. Kar rnislilte si: bolj ko bomo 
delali, manj bomo zrus:lu2illi, ker 
bo tatkrat več zastoja. Razen ·Ite
ga bi bili v veli•k.i odvis<noSiti od 
<fuugjm. G!lede na to še vedno mi
silim, da je še najboiljš.i seda!nji 
način.-<-t -

Slišru1i smo nek.aj odgovorov o 
delovnih prolblernih ljudi, ikli. sarrn:i 
ne iprl()izwajajo, so pa n€!IJogJreš
ljivi kolešček v rnehaJiriznnu pirOi
izvodlnje. Nedvomno je sličnih 
problemov še mnogo več, mnog)i 
se rešujejo takoj, ko se rporajajo, 
drugJi se tudi po mnogih inter
vencijah ne. Vsekakor bo ekan'o
mičnoot naše proiz;vodnje na za
dovoljivi višilni šele tedaj, ko bo
rno pri reševanju podobnih pro~ 
bilemov mnogo ek.speditivnejši. 

V~nko 2nidaršič 

Obvestilo 
Obveščamo občane občine Cerknica, da je v »Glasniku«, 

uradnem vestniln1 okraja Ljubljana, št-ev. 50/64 z dne 7/8-
1964 izšel odlok o določitvi delovnega časa upravnih organov 
Skupščine občine Cerknica in časa, v katerem se sprejemaJo 
stranke. V tem odloku je Skupščina občine Cerknica dolo
čila, da se stranke pri njenih organih sprejlemajo vsak pone
deljek in petek rod 8. - 12. ure in vsako sredo od 8. - 12. in 
od 13. -17. ure. Matični uradi in sprejemna pisarna imajo 
uradne ure za stranke vsak dan od 8. - 12. ure. 

Prosimo občane občine Cerknica, ·da se natančno pridl'ŽU
jejo navedenega razporeda uradnih dni in ur, ker se sicer 
čestokrat zgodi, da stranka ne more opraviti posla, po ka
terem je prišla na upravo .skupščine, ker so v neuradnih dne
vih uslužbenci mnogokrat službeno odsotni. Poleg tega se 
pa z vsakodnevnim prihajanjem strank na upravo občine 
onemogoča normalno in uspešno delo upravnih organo>v, ki 
morajo v neuradnih dnevih opraVlJati druga tekoča opravila. 

Obenem sporočamo občanom, da v okviru uprave Sob 
Cerknica deluje sprejemna pisarna (pri vhodu v upravn~ 
stavbo, prva vrata desno), ki naj ~ je občani poslužujejo 
v vseh zadevah, po katerih prihajaJo na upravo skupščine 
in kjer bodo dobili pomebna pojasnila, predajali svoje v loge 
in dobili napotnico za uslužbenca, ki ga želijo. · 

Iz pisarne tajništva 
· Sob Cerknica 

Kako je s finančnim 

poslovanjem sindi· 
kalnih podružnic 
Da bi ugotovili d ej.aJnS.ko stanje 

fi..n.aJnčnega poslovanja~ 
pocllru.OOic, je občinski smd.ik.a.Lni 
svet Cer.kinica formiral IPQ6Efuno 
komisijo z IOailogo, da :i.ZNlršL ikon
trdl.o po vseh podružnicah. 

Kamiislija de po dvomesečn.em 
pregledu ugotovila, da se finaJn.Č
no pos/l.ovanti1e V'l"Šii dollmj točlno, 
vendar v posarrneznih rplr'imer!ih ni 
v Sik!l:aJdu z določili pravil.nilk.a o 
Hnanč:nem pOSil.ovanju, k!i ga je iz
dala Z<Veza s.iiildikatov Jugoolaivi
je z veJ.jaVii1JOstjo od rne.seoa ja
nuarja prejšnjega leta. 

Komisija je !izvršila konitrdl.o v 
34 podru~cah, stanje ~e pa med 
oSltaili;Jm naslednje: 

IPraJVilno oblagajnaško kinj!i.go ima 
samo ena podružnica; 

oo ale !pOidlružnice vodijo bla
ga,jnišlko lknti.igo, ki ni ove:rovlje
na, zapečatena raDi pa n.ima kolo
ne za promet z bam.ko. Nekatere 
pa iJnJatio rllozadwno evedinco !lm!r 
v J1.a1Vad111ern zvezlkru; 

v 7:1 % rp.T'.imel"ih piredsednilk alili 
tajll1i:ikJ ~laoč:id ne podJp!isoujeta, 
ampalk Ito oporavi kar blaga·jnik; 

osem !PodlrrtWm.ic še 111irna nar
stavfi.jene člarnske k.arrtoltek.e; 

:v d'val!lajsbih rpodrružnJicah .še !Ilii
so izpotliruill.i Ola:nSJkih kJnjii..žic; 

!blagajno vzajenn:ne poJiliOlČti !ima 
sarmo ena podlružl1iica, IIla žalost 
pa .njeno poslovaJI1,je v nekaterih 
priirrnerm ni v skladu z doil.očilli 
rprav.iil.Jnilk1a; 

enajst podružnic je ilmelo pri
ročni blagajni nad 5.ooo· dill1.ar.jev 
go'tovilne. (Po pravilih je dovolje
no Jie d o 5.000.) Ta primer j~ bil 
v giaVIIl.em :le tam, kjer še lllima
jo raču.mslke •kinjižioe. 

To so le osnovni podaJbk1. V 
ostalem rpa se je rtudi ugotovilo, 
da •predsednik, tajnik in lllagaj
nik niso dovorl;j seznanjeni s pra
vilnim finančnim poslQIVanjem. V 
m esecu. januaJr jru prejšnjega leta 
je sicer bil organ:iziraJil semli'!la!r 
za ovse ltaliiilia<e m blagajni.oke o 
novem :ruačinu posloiVarnj.a, •katere
ga rpa se IIl.WO vsi udeJ.ežili, ali pa 
so biili med <:asom zamenjani in 
zato n iL čudno, da !POSlovanje mi 
v skladu s , pnedpisi. 

Nu,jno je patrehno, da se takoj, 
· ko bodo po vseh podružnicaih iz
vršend. občni zbori, tak semin.arr 
ponOIWlo orgJanizhro. lin s rtem 
omogoči, da s·e v t= letu finaJnč
no porS!lova:J.je dork0!1JČ[J.o uSikll.acli 
z določili rpTavi<lnika. 

V primeru ~amenjave med le
tom bi se n edV'OIIIlno morale iz
vesbi pismene primopreda:j.e, ta
ko da bi bili novinci taikod rpo>
učelllli, kaiko naj svojo dolžnost 
p ravirl!n.o OiP'raJVilj aj o. 

Ob&li zborJ !PO podružnicah so 
v telku. Med piiVi.mi. so lJ.ille po-
drwžm.ice 111a os·emletlki v Starem 
.trgu, Komunalnem podljetju za 
ces:te v GrahoiVem in KZ Cerk
nica rt:er Stani cy-g. 

Ce pocllružnioe· olbčnega zjbara 
še niso iizvedJe, naj to store ,naj
kasnetie do 20. februawja. 

Z ozJi.!!:om n •a bližnje vdl:itve v 
občlilnsko slkupščino se na obč:ruiih 
rz;borih vrši tudJ evidenca kandi
datov. 
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PREŠERNOVA DRUŽBA NUDI 
DOBRO IN POCENI KNJIGO 
Za svoje člane bo v letu 1965 izdala: 

1. PRESERNOV KOLEDAR 1966 
2. Nfira Nfih~č: *z~. NIKOLa~, pov~ 
3. Ernest Hemingway: *IMETI ALI NE«, TOman 
4. Sergej Sartakov: *PO BRZICAH CUNE«, potopis 
5. PRAVLJICE, :ilzlbor iz sverooV!lle mladinske ~ature 
6. Emhl:itiam. Oevc: »SLOVENSKA UMETNOST~, bogart;o ilustrirano po

lj ud!nOI'Zil'lall1S1leno delo 
7. eno STENSKO SLIKO po ~biri: Lovro Janša: »Gorska pokrajina-« 

F'erdo V eseJI.: !P.ri~a/t.e1jd.ci « a!l.!i Rih.aJrd JalropiC': ~ava-« ' 
Letma 6l.arumilna. 1200 din, 9 romanov v ?Jbirlti »-Ljudslka kin~i.ga« 3000 di
narjev, 12 števtik revjQe »>BZORNIK 6~ 1200 din. 
KNJIGE PRESE&NOVE DRUZBE V VSAKO SLOVENSKO DRUZiNO! 
Pojasnila in naročila pri vseh ~mver,jenikih in upravi Prešernove 
družbe v Ljll!bljam, poštni predal 41/1 

Organizirana je poročevalska 
turistična služba 

Ma.rsi!kaltera piikra be5eda. je že 
pa.d!la s straru občanov na račurn. 
slabe obveščenosti izletnillkov i;n 
ootallllh turi.stolv o zasedenooti na
š!ih rlruii1i.s1li.čn.iih oibje<k:tov, o artmo
sfersklih pri.l:illrnh in fPIOdobno. To 
dejsllvo lalh!ko iJiuSitriram s podalt
lkom, da je RTV Ljubljam.a še 14 
dni potem, ko• je sneg že popol
noma skOiprnel z naših cest, poro
čalla o za1P!I11:ii cesti II. reda Pll.a
ni.na - Unec zaradi p.revelilktilh 
sne2mlih zametov. P obuda buristič-

ne 'ZNeiLe o us:tanovitvJ poročeva!l
Skie služlb.e je zato zelo oobtrodo
šla, ~ še, ker bodo poroče
valci z Bloške planote, Loške do
time, Žillc, Rlakeka, 'Sl.ilwtice in 
Cerkirui.ce sproti li>oročall.i. o zasede
no$ n.OOniinskih kaipac.iltet, o me
teorolnških IPI"i!likah, prevoon.OSbi 
c~ tin Sličnem v dnevni tiSk in 
radio. V p'latn dela te službe spa
da 1n.bcLi sodelovan.je pri ocga!lli
zaciji pluženja cest. Centralln.o po~ 
ročeva!l.sko službo bo vOOri.l Aillbi.n 
Milavec. 

Motiv iz Rakovega Skocjana. Foto: prof. France Habe 

Počasi se daleč pride (tudi po luknjasti cesti). Vooniku Tonetu in 
njegovim turističnim so'trudnikom pa želimo čimprej prijetne.jšo vožnjo 

. na boljši cesti in s hitrejšim vozilom 

Tull"is.tična dejaJVnOOrt; dosega tu
di v .na.š!i o'bč.itni vedno hil1lredlšii 
razmah in svdje ekono.rnsiko me
sto med ostalimi. [pa!llogami g~ 
darsbva. N~ področje ima· vrsto 
tu.riSiti.Činiilh rezerv, 1lci jih vedno 
bolj tirz:kor~ščaano v oweh letnliih 
časih za ra2Noj izletniMrega, zad-

. nje čase pa tudi za razvoj a.kti!v
nega .turi:zma. Z i·ZJgradnjo hotela 
v Raikovem ~kocjanu, planinske
ga doma na SLilvn..ici in z rekOn.
sbruikci jo neklate11iih dru gih gootli.šč 
se odjpii.r.aljo šio:še možnosti stacio
niranega tu'l'lirzJn.a. S taiko smerjo 
m'lNIOja se bo naše pod!ročje še 
izgra~jevaJo, sati 1ma!Il1o z ozirom 

na •bogastwo kraških pojaJV'OIV, iLo
va in r ibolova izredne mo?m.ooti 
za napredelk: domaOOg.a ill1 :illlozem~ 
skega 'lluri.zma. 

Da bi vas la.h!ko redno obv~ 
o vseh vamejšilh aktuafinilh tu:ri
Sitiimi.h dogodkih na področju ob
čine, = je .i.zdaj.rutelj v ta na
men odstopli.J. v vsaki ~·llki eno 
stran. Hvrulež:ni 'Vam bomo, če 
boŠte tudi VIi s svoji ses1Jiwki iz 
vašega dJr!uštva, vasi ali kolekJbi
v a prispevall!i delež k vsEfuiinSki 
obog.atirtlvi turistiOO.e strani ...alla
sa N otranjiSike«. 

Občinska 
turistična zveza 

Polproi:iwodi za suho rob{) so že pripravljeni gotova rešeta pred hišo 
št. 1 »Pod klanee<< 

NOVA VODSTVA 
Na letnem občnem ziboru turJ-

. stične 'ZNeze so 'izvOlili 15~ 
upravJni. odbor, za še boljše delo 
v nas;ledinij~ o'bddbju ,pa še i1Jrli 
komisije iill1 sicer: koiTllisiJjo za re
klamno li!rufOII'Il'T1aJt:ivno sliu:Zlbo, go
S!Poda.rSlro·-lk:omum.alno lkomisijo 
in komiLgj:jo za 'ZNeze z ogj)aJj;mi · 
OII'~i.zacij ami. 

Uprarvllli odbor je na svo,iii pl'Vi 
seji izvd!Jhl. 7-člalllsiko predsedsbvo, 
kli ga ~ajo: Tone Gornik, 

Jože Mlalkar, Mihaj[o Mišič, Jo
že LesaJr, F'ranc Perušek, Albin 
Miil.aVIec in Jože Telič. Za pred
sedlnilka upravnega odbora je 
bi'l izvolden tovariš Tone Gornik, 
za pod!predsednilka Jože Mla'kar 
in za taljnilka Nfihajlo Mišič. Za 
p~edsedln.ilke kornJsij pa so bili iz
voljeni: Franc Peru šek (reklam
na sl.ružba), Jože TeiLič (gospodar
ska) in .Ailbin Millavec (komisija 
za zveze). 
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Na pobudo treh sindikalnih po
družmic obrata »Brest« Cerknica 
so bili dne 26. dec. 1964 prvič po
vabljeni vsi Brestovi upokojenci 
na sprejem in pogosfli.tev ter ogled 
moderne, velike tova.Pne »Brest« 
Ce11knica. 

Zelo prijetno so bili preseneče
ni Brestovi upokojenci, ko so do
bili taka vabila rer se z veseljem 
odzvali. V spremsbvu vod iJte! ja so 
si najprej ogledali tovarno iver
natih plošč, zatem bazensko ža
go in tovarno rpohiŠitVa v Cetr<kml
ci. Po končanem ogledu so se 'VSi 
skupaj zbrail:i v Bresrtovi memzi. 

Rakek lje ostal brez !mno-pred
stav. Uprava ltinematogra.fiSikega 
podtietja »l2Jtak« Rakek se je oo
loč.ila, da s l. jan. 1965 preneha 
s predvajanjem filmov. Ta slk.l.ep 
de sprejela zaradi kr,itičnega fi
nančnega poklžaja, v katerega je 
voclrlilo rvsakokrla.tno predvajanje 
filmov oz. 'kirrlopredsiav. 

Na zborovanju v me.n:ZJi. je nav
zoče pozdravil predsednik sindi
kalne podiružnice tov. H11blan An
drej. V svojem govoru je v uvo
du poudaril, da so se želje vselh 
nas vendarle izpolnile, da smo se 
danes wpet srečali v družbi na
ših upokojencev ter se pogovo
rili o raznih zadevah in proiz
vodnjli. nekdaj in daliles. 

V nadaljevanju svojega govora 
je obujal ~ine, kako je jz nek
danje lTha!le tovame 2lrasla mo~ 
gočma, v.eLik!a. in sodobna tovamna 
pohi.šlbva, poleg nje pa ibovan.ma 
ivernarltih pl ošč ter nova bazemsk!a 
žaga. ,. Vd.dite, tovariši,« je n.ad:a
l •jeVJail, ••kako naglo se je spreme
nila strukitura gospod.al'stva na
šega k!raja. Zbol•jša1i so se tudi 
delOvni pogoji del.aivcev, jasno je, 

Podljetje se je že od UIS!ta:novitbve 
nap;rej .borilo z ncltalterimL teržar 
vami - s pamanjlk.a.njem denar
nih Si!1ecls'tev illl us'brezm.ega kadiTa. 
Z iilzJredin.im navdušenjem posa

mezm.iJk:ov, pr:edvsem tov. v. ner-

da se je tudi proiZNodnja naglo 
dvigruila in preusmerila ll1a indu
strijski način, vq;poredno pa se je 
dlvigal na;rodJn.U. dohodek te;r iz
boljšan. živl jenjski sbandard de
lovnih l:judi.« 
Končno se je zahvalil upoko

jencem nekdaliljim delaivoeun za 
ves trud in nesebično deilo, ki SQ 
ga vlaga1i v ilzgradiiljo podjetja 
>>Brest« Cer.knica pred up.o~koji
~jo. 

V iimenu poc:liru.ž:rUce drušltva 
upokojencev in zJbranih gostov se 
je zaihvaill. njen ,predsednik: rtov. 
Andrej Kov.aiČ'iČ, ki. je v svojem 
govOIIlU naglasia, da so U'Pokojenci 
z veseljem sp;rejeLi vabiQ:a illl se 
uderežillli. SII'eča!nja v podljebju in z 
de.lOVI!llilm mestom, kjer so nekoč 
delali. >>-Mi upokoienci,« de n.ada
ljeva!l., •>-se ooda'i čutimo enak;~ 
vredne in z zanimanljlelTll srno si 
ogledail.i veld'ko moderrmo tovamno 
!POhištva, z.la&ti pa še torva;rno 
ivematih !Plošč in novo barz,e:rustko 
žago, ker teh objek!!Jov za. časa 
našega. a:kitiVID.ega dela še n •i ibi lo.« 

PADLA JE »TRDNJAVA<< KULTUR.NEGA 
ŽIVLJENJA NA RAKEKU 

Kino >->-IZJtolk« Rakek je vse !Le
to 1964 !POSlovalo z ilzrJUbo, a je 
venda;r n.ada.lje<val s predvaj81!lljem 
filmov, ker anu je Sku.pščwna ob
čilne Cerrk!nica obljubJi.jala do,tar
cijo. Ker je ostalo samo na pa
PliJU, so nevZJC!iržiD.e fi.Jnančne !Ta/Z
mere ,JJII1isu.lile upravo, da \Sle za
te6e k svoji zad.njii. od1očitvi i. j. 
s prenehanJem poslovanja. 

:::; tem Je Rakek ii.zgl\lJt>!l pos!led
njo mstJJtuciJO, ~ je sk!!1bela za 
do1očen Ill1vo .kiu:Ltumega mzved!ri
la .m 1zobraževanja. 

»Ln memorJJam« našemu tki.nJu 
naj navedem nek.a[j poda11kov iz 
nJegovega »življenja«. 

šiča, menior"~ja k:i.IlJematografi.je na 
Rakek!u, !Pa so te težave [p;rema
gorval.i iiJn celo mamo raozvija1i m 
itzpopollinj~alli. tehniko p;redrvaja
nua :f'illrrnov. 

Bti!li so med p;rvUmi v lj1Uib1jan
skem okiTaliu, ki so UIVedl.:i C!ill1le
masoope;.,tehnliko (1957). L. 1962 
so naJbavtiJ1i še en p.roj ekttor iiJn s 
tem omogočili predrvajanje klilno
predsltarv brez prekdn.i.tve. 

S pa-.imeriD.Jittn :filiruslk!im prograr 
mom so si zagotovili veli·kio šte
vhlo ol:liskovaJ.cev iz vsega !PodL 
roeja K.rajeVIIle S'kupnosti Rakieik 
(ik.i lima več kot 2400 preoovaacev). 

Vse to je povzročilo nerenrta:bdll
n ost Skocati vsaJke kim.opredista'Ve 
in podjjetje je delOIValo z LzJgUJbo. 

U!Prarva kina in tov. V . Beršič 
sta se trud:i1a, d-a bi ta problem 
zadovoljivo reš:i:la; Vendar jim to 
ni US~Pelo, ker !Illiso našili rarz,Uiffie
vanja roti pri Skupščinj občine 
n:irtli! !PII1i JSooediD.jern rentabillinej
šem lkinOfPOdjetju v CerJ<Illlici. 

Prob'llem lkin;a na R~·edru o ~e 
siJm.o !pereče vprašanje. Klilno oje 
namreč p oleg časopisa, radia, 
knjige i.;n teilevizi'je eden naj
oonOIVlllejših i.in najmaso'VID.ejS'ih 
ob1ilk lruliturlllega r-azvedrila iiil 
izoibnaževanja obč:aJJJa. 

])[,U!2Jba m ora zagolta'V'lljalti svo
jim č.liam.om vsa:j ta minimum 

V nadal,jevanju goV<Ora je IPI'l
k.a.zail., da so bili pri izgrr-adnjli. ma
le tavarne in dalje pred 'lllpoko
jitvijo z;elo težavni dellOIVLtlli. po
goji, saj se Il!i. delalo samo 8 u;r, 
ltJemveč tudi do 10 ur d!nevno in 
tudi več. Ne semo Ito: slediiJa oo 
udaiilniška dela, če Slll1o hoteli dO>
seči lbo]Jlše delovne pogoje, kia
k!ršn!i. so sedaj. 

»-Pl1irzm.a1li. pa m o;ramo, dia :je ce
lotni sedain,jli 1Jm'1ek!tirv maJI"lljivo iiJn 
vestno nadaljeva!l. .pr:ičato. d elo iiil 
ustv.amj.ail. veli:k:e dellO'VIIl•e uspehe 
!POd modrim vodstvom gl:aVID.e 
uprarve, ki ji načelUJje dilr'ek!tor 
<tov. Jože LesaT ter d ellaJvlsk:ih siV'e
tov in sindilffilliilli.h pod!ružnii.c. V si. 
Slrupad oo us<bvan:liil.i tako veiliilko so
d'dl::mo !tJorva;rno, 1m smo sri jo da
nes otleda~hl.« 

KOID.č:no je pl'edst.a.viilik llfPlOiko
jencev žel el celOitillemu :Jrolelctivu 
tovaame poh:i.šbvla »Brest« CeJ.;Jm,i
ca =ogo SII'eče v novem letu 
1965 in še ID.aJdalj!nj:iJh delov:ruhll 
us:pehQIV za ILaiPf'edek pad.j,ebja liin 
zbo,]jšan j e žlviJ.~enjslkega SltaiD.dar
da deloviiliih ljudi. 

Po lronč.a:nem govoru je zrui@ra~ 
la Brestova godlba vesele 'korač
nice zavladalo je rpri jateljsko 
raz~oženje s plesom , kri 1je tra
ja:lo .poano v noč. , 

And1.1e,j Kovačlič 

možnOISiti !Ta'ZNed.rlla. Z a to rbo ano
ratla ia pa-oblem zadorvdljivo re
š1tli.. Reševala n.aj bi ga !PredMsiem 
K,r,aijevna sik:l,lipnos,i Rallrek: s po
močjo doitladj skupš'čine ob&e 
CerlkinicaJ. Kaj meni o rtem 'S'V\et 
kra~jeVID.e sil{!li!Pnosti Raarek? 

SVet KS je že seznanj.em s si
tuacijo, lk,i wada v 'kino-.pod;jrert;j u . 
Na sestanlku sveta so o proble
mu !IliereiD.ltab.il!Ilos'bi podjetja že 
raJ7.U>iraJVllj,a!J.i, n:iso !Pa prtišli do ne~ 
~ega določ.enega sklepa o reš'i,tvi. 
Taiko jlilh je a:a2lVoj dogodllrov v 
,po,djj1etju p;rehiieil. 

Drago K oooišec 

Ka.no »12lto.k« Rakek je ustano-~ 
vilo .J:-Irosvell!lo društvo Ra1rek diD.e 
l. jan. 195:.!. Do leta 1959 je d~ 
!oval v okviru tega društva kot 
samostojna sekcija. Od tedaj llla
preJ pa Je pool.ovaJ. kOlt saanosrtoj,
ill(J poctj etJe. 

Del OSilOV'nih sredstev O'e llast 
Prosvemega društva, del :teih sredJ... 
SLev pa Je podjetje dob.iJI.o s ~ 
jilom. Zgractba - ku1tumli. dom 
- je last SLP Krajevne ~U!Pn~ 
sti Rak.ek. 

PCl'V'eČaiilli stroški pOOJ.ovaiiJ.Ija, ki 
so IIllaiSitaaii. za;radli :tehnične iZJpqp.Ol
nltve, so pl1i'Vedli do tega, da je 
mOiTallo .podjetje pooegart;i fPO IDJalllJj 
ikivaLiJtetmih filmih. To illl p.a dej
stvo, da lje postajaila kinodvo;rana 
vse !balj nepnilmema za ~no 
uŽli.vaiiJ.Ije :liilmskih (pll'ed;stav, tie od
v.rnilo precejšen del ~JmnoobiSk:o
valcev (deloma je to . po.vzročd!l.o 
~tudi IIliaiNIŠčanje š.teviia (tclevi.ZJij
skilh sprejemnikov) od rednega 
iPOSeiČain.ja IP!TedstaV. 

Gasilci TP Cerknica so bili delavni v letu 1984 

Vo.inj.a ~ au.to.B.uso.m u. šo.eo 
Dragi tova;riš ured.ID.ti!k,! 
Vozači, ki smo se ckJSI.ej ilz o d

daljerui.h naselij, dz OsTedka iiil 
Otav, voziilii. v OSII10VID.O šolo v 
Cerk:rui.ai s stalr1im:i, liizTalbl,jen:i!IIlli. 
komb.iJii. i.!l1 bill stisiD.jeni v njih 
včasih kakor sa.rdiJne, te IP!TooimO, 
tovariš u;redruk, da li2lral2:iš našo 
zahvalo oooiiiJ.j Ceir1kinilica, da je z 
rarumevanjem odipraMila lkom:l:lije 

in oo pogodila .za aV'tobusne 'VOŽ
ID.j e, ki omogočajo, da se ot;roci 
iz Osredlka iiil 0 1baiv voZli.jo poslej 
v šolo v Ce.rikJn,ici in BeguJnJjaih 
udobneje in vaJrll1eje. 'Du.dri. naš!i 
stairši oo bollij zadovoil.jlllli., da se 
!llie VOZJirrno rveč s 'lrombij'i, aanpa.kl 
z arv\tolbusarn. 

Lepo Te ;pozdlraJV!l.janno 
vozači iz Osredka in Otav . 

Ali se bo oglasil pošten najditelj? 
V mesecu janua;rju se oje pri 

urednilk!u oglasil Janez Žili·dla.rš.ič 
iz Dolenje vasi št. 56 .iJn povedal, 
da je 27. deoeunbra 1964 i2Jgubil 
na pati domov denarnico z večjo 
vsoto denarja .iJn dolrumerullh. 

Imenovani Vlljudiilo n.aproš.a. po
štenega najditelja, da mu v&alj 

9oikumerllte VTile, derua;r pa ob
d:r:žli.. 

Cera'VID.o malo pozmo se prtilkJdu
čujem ;prošnji jmenovarn.ega :in po
zivam, naj se najdiJtJe!Lj denaJm.ice 
doklanlčno odlloči in :izvorši svOijo 

dolžnoSt pOOtenjaika, 

D a je to lf:es, se j e vidieil.o riiZ 
poročli!l!, ki so bila podana na obč
nem zboru d:ru&tva, kii ·je bil v 
mesecu janu:a;rju 1965. Po leg čla
nov in č!l.anic društtva so se ga 
udeiležiili še pre<:iJStaJv'lliii sk!u.p1ntilh 
služb, 'IIovarn~e pohištva, BaJZen
Ske ža~. Iverke te;r ObČiilllSke ga
silske IZJVeZ-e Cerkmlcar. 

Iz poročtil je !Tazvtidiilo, da so se 
vrš.iJ.e gasd.:J.s.ke vaje !PO :planu in 
izven njega. D eseti!Il.a dfruš.tva je 
nastqpala v Ljubljani na okrruj 
nem tekmovanju ..,.ter dosegllia za
dovoljiv USfPeh. RaJVTIO tako je so
delovala na obč:inslkem telkrrnorva
nj u v Sta;rem rbr!?JU te;r 1lu :pnilk:a.
zail.a gLedalcem več gasilskii:h vež'b, 
kakor ~eiD.Ije z Taznimi ročrrtimi 
gasi.lSik!ianii. aparalti na vodo, Jre
mično peno, gašenje z ap!liMitom 
C02, ki s1uža. v glaVID.em za gaše
nlje elek!Uričmh insta:l.acij . Na a
lje gašenje gorečega illovek!a, 
vrvi v cillj s torbico, •k!aiT j e 
važno pri reševanju ·porue51I'eč -
ca iz vode, veza.nje vozlov, , 
gande cevovoda, nudenje p~ 
močj :pones;rečencu in po 

Za dello v letu 1965 so si za
da:li med druWian tudi to, da bodo 
izdelali predlog OS!IliUVka gasilSlre
g~ statuta podljetja, 'katerega mo~ 
rajo imeti vse gasill:Sk!e orgjainli
zac:ilje. 

Na rteča.j za ga&iJlJske podič~stlllli
lke, 'ki ga bo priredliil.a. Občinsk,a 
gasilska ZNeza Cerikm.ica, !:>odo po
silal:i 8 izlpiTašanili ,gasli.J.cev, lki bo
do Ita :bečaj obiskovali ; ;trajal po 
pri!bllžno 250 ur. 

Gasills!ke va]e bodlo po obramb
n o nrupadalnem ID.aiČirltl\1, :}{ti ga itz
delujejo S'trokOVIIllj,aJkii za VISalko 
poolOVIIlo enoto pose;ooj. iPo ,P~ 
ša:merzmrl.h enotah bodo or:g~
rail:i ·gasi.Uske ekiipe, ,ki bodo qe
!lail.e Skiupno z narvedend.m dl1u-
šlbvom. · 

Posa:mem1e Čllane so zadolžJillli, 
da morajo obvezno poučevati we 
delavce v tovarnah o prepreč:e
vanju nastanika poŽla;ra !iJn v :zma
nju gašenja začetnih požatrov. V 
pl.aJn inves1lk:Lj pa je med dlru!liilm 
zajeta tudli nnba'VIa nove gasilske 
mo torke. 

F.ranc Peban 
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OBNOVITEV 
GODBE 

v 

V LOZU 
Ze 'V'ečikrat se je govoni.J.o, na~ 

bi obnovd3!i staro godbo, k!i. je bi
la že ;prej v Ložu :iJn je prred leti 
nato II'aJZJI}adla. ·za O.bnovitev se je 
-odločilla &indi:tkllllna iiJOdlružnrica 
K ovin.oplaJStike Lož. Godlba naJj 
b!i 100la Sl1ndlilkallina. Z aipi'ooiJ.a je 
rprejSm;jleg.at kapeiJJrui.ka bilvše gOic!Jbe 
tov. Viljema Zalbu!kovca, naj pri
praJV1 in orgaJnli.'ZiiTa ljudi , 1ki bi se 

· rb(li 'VO!lijni vptisa1li. v godbo, Ko je 
dobil dovoi:j ljlUdJi, je Zalbukovec 
začel s1li'kallli fPO podSbreš•jih thiš 

.in zJb.i:raJ. r.a2JITl€itaJn e stare tin po
kvarjene :i.Jn,Šitrume.nte. Nlllto jih je 
vse P<J!P'I'aJV·ill in dal lj:udiem, da 
so pOISilrušali ipTVe zvoke na. in
štrwmtelllil:ilh. Ko se j re .pokiarzalo, da 
-ro inštrumenJt:i dovolj SlpO!SObrui za 
prve mdke, so se 2ačele rtrudli tpiWe 
vaje. Pri51topili so tudli s'tairi čila
ni, ki so pihali že v ·Stlllrti godlb.i 
in ;prr'Jpomogl:i k boLjš•i klvali'teti 
;SeStava. 

Si!ndilkalna podružnica Kov:ino
plastilk:e Lož je mnenja, da bo 
godba dobro delovala, ker je v naej večina mladih ljudi kti ima
jo vese'lje in zelo do~ posluh. 
Saj '.ie najstarejši član godbe star 
le 32, najmlaJši pa jih nima 15. 

Ko sem neki večer prisOObvov:aJ. redni vaj"i godbe, sem popro
siil. ka;peln:ika tovariša Viljen1.a 
Za:bU!k:ovca -za majhen intervju. 

V!Pil'ašanje: Zakaj so vas posta ... 
V'.iilli oza kapel:n:ik.a? 

Kalpelnik: Zato, ker sem bil že 
pred vojno in. po njej usbanovi
bcl::i in kapelnik dveh godb. Imam 
pa tudi vesel;je in dovolj prakse. 
2elim, da bi rt;udi! naša· Loškla. do
lina :imela go.dbo. Obenem p~ na
meravam priltegnirt;i mladino h 
k!ulburnemu delu, ker ne morem _ 
gledaJt!i•, ka!ko mladJi ljudje zaha
jaJ'<> v zalbemn!iene g0Siti1niške p~ro
srto.re. 

VprašamJje: Koliko č!La!Ilov šteje 
go.dlba? 

K.atpelni'k: Rednim vrujam .;pri
sootvuje 18 članov. Nek;ateri pa 
se vacLijo dama. Ce bodlo spoSob
ni!, bodo tudi oni prihaj,ali k red
nim vajam. 

VIPII'ašan:ie: . Kdaj bo 'P·l.'V'i na~
Sito1J·? 

K aJPe!Lr1ilk: Ce bo vse v redu ·in 
Če bodo člarui redno pT.ilhaJjali k 
vajam, bOtmO nastopLI:i že l. maua letos. 

Vtptrašanje: K olliko slklliad.b se 
nlllffireraJVa'te naučiti do prvega 
davnega nastopa? 

POIZKUS STALNEGA JEZEaA V PRVEM PLANU 
Na prtVem .lieltošn:jem seSitaJnllw 

uprarvtnega odibora 1ru!rislti.čne 'liVe
-ze dbčine Cenkinica, 1k;i se .ga je 
ude.ležJi.l tudi ;predsedin.i:k iltjubljaJn
Sike 1ru!ri.Stiooe ZNere Janez Pir-
m:at, oo· govori'li o nalogah, ki ča
ika{jo čll.aine UO rnelkalko do mese
-ca m.aJI'ca. 

Rred!sedrn!i!k !komisije za uredi-
. tev Cwknišlkel?)a j .erera Jo~e Le= je !POročal, da oo ipi'li:praJVe 
na!Čil1tov ·za IPOiaJk!us ukTO!Iliitlve IPQCll
:remelti!Skri.h . vodJa v stalno ·je= o 
v rpoln.eim telklu in da bodlo ild:e>jni 
~t:ilti. !U:31P'I'aJVlj€1!11i n.aJjlklasnej.e 
-do začellk.a feib!rruall'j a. Ker gre !Zla 
"2Jilall1Stlven.i fPOiiizlruS ozadlriamja :poid
zem.ellljslki.h V!Oda n.a pOVI"Šini·, ki 
ga IPa:'OUČUJjejo =atruSitven:ilkli ~e več 
let, bo n.as:torpill lkot :fin.alnser :re-
pu b.llišlki sikll.ad BOl'isa K.ardiniča. če 
bo ekJsiperimen't uspel, ga bodo ilz
!klori.Stliilii. tudi na dirugilh lk:ra.Skilh 
podiročjtih, llaiŠa turisrtliiČIIla zveza 
'!)a ga b o SllrutPaj z občrllnslko Slru'P
Š'Č.i!I1o porabi·la 2a med!irtev Cerik
nišlrega jerera v lrulr.isi!Ji.one na
Tnene. 

fueidista!vn.iJk komi.tsi.lje za w.leldi
tev Ralkovega Sikocjana M.iliajlo 
MJišLč je pori<lčal o naprediOv'aJnJjiU 
<lel pni proglasirtlv:i dela Ralkiovega 
ŠkOC(j:aJtlJa m nJaJrodnrl. ,paJr~ !tri. bi 
bill :razen 'Drigj!a.vskili sedmerih 
jezer edilrui v Slov en.ij i. OkJrog na.~ 
ll'odlniega !Pamka bi oo1la!l prostor za 
~osbav:irtev ca. 70 weekend hiši.c. 

· Clani UO so Sk.l.enJhlii, da mora 
kOIIIl.iiSitja 'IJII'ipral\l'.ilti 1rud:i. .cl:rrugjo 
varianto za tlromeraiallizacijo tere
na z ru:rej enrim gOSIJi,nSkiiln1 siste
mom, ;n.ailm:r bo UO laJhJko z dbelh 

-:aspelk!Wv ~ možmos:ti. bo
.. ~če usmer-11Jvle RaJkovega Si!roc
d·ana. 

RalzJpr1ajva je posegla tudJi na 
· podmočje wban.ilza.oi.je nm;eliijl: 
Cerllmice, Rakeka i:i1 StJaooga wga 

- z Ložem. Dislrutamrtli. so opooorHri. 
llill, to,- da bi mora!la rtudi Vu;r.iStična 
'ZIVeza za!VZ€1bi svoje sllaii.LšiOO, aJim. 

najj ISe Cel.ilrn:ica razviJja še naipi'ej 
kot vaško a:Li. mestno naselje. Ta
k.a odiLočiltav ;pote~e za seboj po
vsem li'aJZliioen režim uredi'bve na
selij~. bo&si z elronorn.skega, krul
_tUI111rega ali ·kakšnega dlru,gega vi
dlika. Skl~ so, da m ora Jromi.
sija za goopodllll'Stvo v pri.hodn(jliJh 
mes·eci.h .pr1prarvi.lli ' predlog o IPer
\Sipe'k:IJiJvlni urediltvi nase!Jij. Na 
osnovi teh predlogov bo iJmel.l. UO 
eno iznned sej !POSVečeno .iJzJkili.juč
no vprašanju ru:rbarn.izlaJc.ij e našili 
rnaselltii.i. Svoje zak!ljučke z ome
njene sej.e pa bo UO iP~edbl\l'al 
SVIE!tu za u:ribanilzem· pri dbč1nskli. 
sku!PšQi!nri.. 

V raJZJpffivo je 31kitivno posegal 
tlmdii. tov. Birnat, ki je poudaril, 
da je p01tre1bno rarz:šill'iti predlvs·em 
mse~bno goot.iJnslko deja'Vl!1001:.. Pri
vaJtm:ilm @'stinSktim. delaJVcem je 
IPOihreibno nudli.'lli potrebna dodlllt
na KIDeiditnla sredsltv>a iz staJnovan:j
Skega sklada z.a ur.ed!itev goslli.n
Sktih prootorov in Obenem pTavil
no UISII'Tl!e:r1j,aJ1;1 ntitihovo daV1Čno po
~itilko. Pdva'lme ·goSIIlil.ne !bi 1b!i:lo 
!Potrebno rpo njegovem m.nenjlU 
rpostaJvjrti predl\l'sem pri 'll!UdenjjJU 
noČin!1niSktilh usLug v enak poloŽillj 
kot goS/tišča dlru.žfuenega sek!tarja, 
taiko da bi se 1ahlko dba Ski1adlno 
raJZJVtij aJla. V ta IINlJIIlJen ;pa je seve
da ·ilr€1ba ured!i.ti. več'jli 'ilnform.actil.i-
Skl p.rostor v Cerkmki i!n lJoišlkd 
doliln:i.. 

Clainri. UO so· zelo oS'IJro l?Jradali 
slab odnos prisltojrn:ilh Ol'~anov m 
uredittev cest na našem pod.ročju , 
~ je .naša qbčion.a edina v dkrat
ju, kli. nd povezaJna z aJSdialitnw 
cesto . 

Za ZJaikl.jručelk: so se zai\IIZeli ZJa 
i.zcLatjo nekaterih ~inč:kov, Ici 
hl š:lti. po mnen1j1U č<1aJnov UO do
bro v promet, obenem pa oo pro
rpagirailii zam.im.ivosti naših ·k>Dajev. 
:aa i.zlb.ir-o tiJn organizacijo ;proda(je 
~pormiint!kov oo xaddllži.li prqpa
g)a!ndin.o . i:n.formaltivno službo. 

Kapelnik: Do prvega maja bi 
se radii. naučili okoli 10 skladb. 

Vprašanje: Ali vam sindikalna 
pod!ruž.n.ica nudi moral!Ro, ozli.rom.a 
finančno pomoč? 

Kape1n:ik: Sindikalna podruž
nica nam je v letu 1964 dala 115 
tisoč di!IlaTjev za nabavo es.-kla
r.inelta, činel, malega bobenčka ter 
za notni papir .• Upamo, da nam 
bo do l. maja letos kupila tudi 
Wlli:forme. 

V;prašanje: Ali mi&lite, da je 
biilo potrebno obnoviti godbo? 

K.apeln.i!k: Mnenda sem, da je 
bilo skoraj nu,jno, ker je bilo ve
Liko proslav i!n nima na njih kdo 
il?Jrartli, ·portem. so civiilini pogrebi 
itd. Upam, da se bo dvi gnilo tu
di! .jru!!ltu!nno živ ljenje v Loški do
lini. 

Vprašanje: Ali ste zadovoljni s 
temi fu.nJti? 

K.aipelnliJk: Sem, ker so prid!rui. 
i!n U!Pam, da jih bom lah!ko dobro 
>+zdTes:i.raJl«. 

Zaih'VIailil sem se kapelnilku tiJn 
pov!P'rašail. najstarejšega godbetni
ka tov. T01neta 2nidllll'Šič.a. 

VIJ['ašamje: Kaj vas je pritegni
lo, da ste se p.rilk'ljručili godlbi? 

Tone: Ker imam veselje do 
~graJn!ia in obenem žel1n1, dia bi 
tu.d!i Loška dol:ima imela svojo 
godlbo, tako kot ostali •kiraj;i. 

ViPli'ašanje: Kaiko se IPOČ'U.till:.e 
kot n.aJjstarejši član godbe? 

Tone: PočUJtinn se ZJeio prijetno, 
ker Vli•d:im., dia smo 'Prilte~ v 
našo godlbo veLiiko ml.a:dih lJIUdi, 
ki im.aJjo vesellije '1n zamlirnam.je. 
Stla!rost me sedaj še ne ov<in:a 

VprašaJnje: Kaiko se i!me:nruje 
glasbirlo, :na •katerega :Lg;raJte :iJn ,kJa
ko voarrn grre? 

Tone: Lnštrument, na katerega 
igtraJm, se imenuje es-<klliarninelt in 
je na:jmanjše glasbilo v naši god
bi. Ker sem že pred lem !i-gral 
B..,klaJrinet, sem se ga hiotro pr.iJ... 
Vllld:i!J.. 

Vprašam.je: Ali m.isli>be, da. bo 
godlba požirv'.hla •klu.Ltum.o udejrstJvo-· 
vanje mladine i n starejših? 

To:nre: Mislim, da ga rbo. Hlk!ralti 
pa žeillim., da 1bi se Čii.ffi več mlaldlilh 
lj udii 'VIkllj učilo v godbo .1n da 1I1aiS 
stlllre(jlše zarnenjaj·o. 

Tovau.·iš Znida!ršlič, najl€ipša 
hvala za odgovore! - Pristopil 
sem k 1112i.imlajšemu godlbenilk!u 
Petn.'u tLz Lož,a, ki je veseil.o sedeil. 
v zadlntji vmt1 in 'iJmel preko ra
men obešen rnaj'hen bolbenlčelk. 

Vprašande: Peter, ti kot naj
mlajši član godbe, povej, za:kiaj si 
pristophl k njej? 

Peter: Zato, ker imam veselje 
in bi rad pootal !Pravi muzilkanlt. 

V!Prašanje: Zakaj so ti dali raJV
no bobenček? 

Peter : Ker sem še mlad in 
Ina!Yhen, ne bi mogel igrati na 
kak pihalmi inštrument, ker mi. 
manjik.a sape, pa mi je kapelnik 
dal bobenček. Pravi, da mora 
imeti rtudi tisti, kJ. igra boben
ček, dober posluh. 

Vprašanje: Ali ti tvoji sošolci 
zav.idaijo, ko igraš pri >+pravi god
bi?« (Op. pisca: Peter hodi še v 
šolo.) 

Peter: Misll.im, da mi, ker bi tu
di oni rad.i igrali pri godb.i. Jaz 
jim !Pravim: >+Počakajrte ITLailo, da 
končaille šolo, pa boste tudi v:i rprti
šli k nam.« 

Nlisem j.ih hotel preNeč dolgo 
zadirževaJti, ker so kom.a•j čaJklalii, 
da 1IJOil10vno zaigrajjo žalootin!ko, 
katero so se fPralVkar učili. NasJ.ed'
njega dlne sem stOipil še do pred
sedlnilk:a sindikalne podružnice 
Kovinoplastike Lož tovariša To
n.e,ba 2rudaršiča. 

Vprašanje: TovaJrlš 2nidanšli.~. 
zakaj site obnovili godbo pri Slin
d;ik,ailmliJ podružnici Kovinopilastiike 
Lož? 

J'ired1sedniik: ZaJto, ker v Lo\šlkii 
dollilni VSii č:Uitimo potre!bo po god
bi, kti je bila vsa l eta narzaj do
brodošla, kier je mnogo prOOI.alv iJn 
c1v.iJJn.ilh rpo!?Jrebov, •na kaJterih je 
nUI.ilno potrebno, da prisostvuje 
.tud.i godlba . . 

VipDašalnj e: Ali bo silndikat po
magail. godbi? 

Preld!sedinik: K er je godlba ob
novljena na pobudo si!Ildii.kailine 
podiružm.ice, menim, da .je njena 
dolžnoot, godbo finančno iJn mo
ra:llno podptiraJ!Ji. Prepričan sem, da 
bodo ne ISillffiO člani Kovinop!La
stike, •annjpaik tudi ostailli člani Iber 
V'5ii občani Loške dol:i!ne z vese-
ljem pozdraviilli. prvi jaJVn.i nastQp 
gtOIC!be IPil'Ve•ga maja. 

TaJk:o, dragi brail.c.i. Skromno SEml 
vam p!IiLkaza!l de1ovan!ie novo ob
novljene godlbe simdi!kalne P<>'
drružm.ice »~KovinOipllastike« Lož in 
u,pam, da jih bOIJTlo že 1 lffial.ia le
tos ilaihko poslušali i!n jim dailli 
priZirlaJnje za 'llJj'ihov trud. 

Tunšič 

---- - --------- - -------------------------------------- ------------~----~~~ 

Zanimanje za jame v Rakovem Skocjanu so čedalje večje. Motiv 
enega izmed neštetih prehodov v Zaljških jamah Foto BOST 
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Novoletna idila naših mladih. Miam se najbolj vesele snega in se 
ne boj.e mraa;a. 

Dedek mraz in naši najmlajši 
Pr~o ~razpoloženje je vla

dalo v naši ustano'Vli že dobrih 
štmUnaljstl dini prred koncem lleta. 
V2lrdk: kmalu nas bo obiSikaJ. de
dek Mraz. Spraševanja, 'kdaJj bo 
pnišel., nJi bi[o ne konca ne kra
ja, .taiko da srno morali atrolkie na 
nekri na& zajpO'Sl!Lti, jim P!reusine
riltli. pozornost na druge slt;vari. 

In kaj 1na1j bi <bilo bolj veselo 
'k.a!lror raVI!1o prriprr-a'Ve oik:rog no-
voletne jelrke?! Otroci so se prid
no lo1Ii.li izrerovanja in droeilova
nja rarzlnli.h okraskoiV Zla · nOIVolet-

no jellko. Vsalk je imel svoje za
m~l!i, kam naj se prNepi ta zaj
ček, lkam n.aO se obesi ona 21Ve
Zidioa itd. 

Dede!k Mraz je po neslll"pnem 
IP"ričaJrov.am.lj:u otrok končno J.e 
!Prišel. V čast nljegOIVega pir'iftl.oda 
so dtlroci prirpra'Vili prra!V pravlji
čen s.prrejem s samostojnim na
stopam v pmsotnosti staJI"šev. Ne
•kalten-i so se kar il1elkarrn plaho 
pogledovail'i., •kaj bo dedek Mrraz 
povedial., 1kaJj bo komu prinese!!. 
Ko je po kraj'šem nagovoru konč-

no le :izJpr~ polno malho, je 
billo vse boječnosti konec, tudl 
najmlajši so se ga upaili pocuk.artJi. 
za njegovo dolgo sneamo brado. 
Prav §~roda, da se je dedJru Mira
zru tako mudilo še drugam, saj bi 
g.a otrodi še o~edOIVailii., spraše
vail.i in nek.alten-i že vn~ej naro-
čevalri., kad naj jim prinese !pri
hod!I11je iLeto. Največ :llail11imanja pa 
je w.ibudilo dedlkovo ikolelkrtivno 
dalr'ilo - igrače. s k.a!teflirnri se bo-

Zimsko veselje pred' domom igre 
· in dela Cerknica 

do igrallli. v usta~novi. Se n~j dni 
po Ul(jegovem odhodu se ·niso mo
glli z.edinilti, s katero ign-ačo se bo 
'kdo i g;r.all. 

MK 

Novoletna 
darila, tokrat 

za .otroke 
AJlQti'V!Ila v loga sindii!k:aJta v d!ruž

benem dogaJjanju v Olkviru po
sl0V111e enote »-Iverka« in njegova 
fPO"VezaJVa ter sode'l.ovanje s Člla!ni 
kolelk!ti.va se iz leta v 1lebo 'boil:j1 
utl'j!Uje. Preko raJZ"Ši!rjeruih sestaJn
kov sindikata se rešujeljo ,prol:)l'e
mi in uspehi proirzJVodlnje, U'Ve-· 
!javlja se soaial'flli čut do IIlepo
sredlllega ~proizvajalca in Sk:ribi. tu
di za l!11je.govo razvedlr.iio. 

Toiklralt se je sindikalna podrruž
TI!ica odlOO:l.a., da bo za novOilet
no jel!ko obdalrHa otroke ZiajpOO].e
nih v posloV11i en01.ti s tem, da oo 
dobN vsak otrok darilo dedka 
Mra~. 

Ne bom naSitetval težaiVe, na ~ 
tere SII11o naletcli, omen:H 'bi [e 
to, da naj bi se talk nač.illl. obda~ 
ritev uveiQ.a~Vil v bodoče v o'kv'irru· 
celo!lmega kOiiTIJbinalta·, ik.er bi v 
Jtem pr!imeru tudi :tehindčno vro 
stva~r laže !in drugače izvedll:i. Ni 
dOIVOlj, če oce afl.i rnatli. otToik!u> 
rprinleseta d.a:rilo domov. OUroik !llčl!j; 
bi bil sam SO!UdeiLežan. 

O!r'gam.ilzilral n:aj bi se ves ~o
red prihoda dedka Mraza, kjer 'bf 
on osOO!no i=očatl. darila o<brokom. 
Ta'ko bi !bil s tem I€5 dOIS€\Žen 
osn01Vil11i. smoJter; zaid.OIVolj:iti ollro
kolvo dbmišljijo in vero v njegov 
pra!V'lj 'iČIIli "svet, v !katerem živi 
ob ta'kih SIVečani'h trenutkih. 

KrrruS 
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KA.J SE DOGA.JA PO SVETU 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Po bolj ali manj burni novoletni noči, ko smo se poslavlja.li od 
starega leta in se pripravljali za vstop rv novo, nobena druga misel 
bolj ne preveva človeštvo, Ji,ot misel na aktivno in miroljubno sožitje 
med narodi, misel po napredlm ,na. vseh področjih člo.veškega dela in 
večji ljudski blaginji, po večjem človečanstvu. 

Toda. strani sodobne človeške zgodovine bodo slej Iko prej popi
sane glede na to, kako se križajo ljudske težnje in .resnični svetovni 
dogodlti. J 

- Val zaskrbljenosti je vzbudil IZSTOP INDONEZIJE iz Organi
zacije združenih lllarodov. Vzrok? Umetno tustvarjena Malezija. in 
njena 'izvolitev v Varnostni svet, za tem pa menda tiči pritisk na 
neodvisnost Indonezije :in širši načrt kolonialistov, da. bi prodiraJ.i v 
Jugowhodno Azijo. Dogodki bodo pokazali, mkaj je britanska vlada. 
poslala v Malezijo padalski bataljon. 

- Za izdelavo čudežnega BRITANSKEGA STRATESKEGA 
BOMBNIKA je šlo doslej 300 milijonov funtov po vodi Vprašujemo 
se, lkol..iko šol, bolnišnic, stanovanj bi lahko .zgradili m ta. denar. Kje 
se začenja in neha človeška. !Pamet? 

- PREDSEDNIK ·ZDA LYNDON JOHNSON je v novoletni posla
nici :napovedal dolgoročni politični program, ki pa. sestoji, kot rpravjjo, 
Iz dokaj meglenih želja, teženj in pri,ča.loova.nj. Med /njimi je sramež
ljivo 'povabilo sovjetskim voditeljem, naj obiščejo ZDA in pl.'likrita 
želja, naj bi SZ povabila. voditelje ZDA. 

- V EGIPTU gradijo s pomočjo ISovjeiske zveze velikanski jez 
in hidrocentraJ.o v As.s.ua.nu. Gre zato, da bo !Ves zgornji Egipt poslej 
imel namesto ene dve do tri žetve na leto. Pri ll'aziskavanjih tal so
deluJejo tudi jugoslovanski strokovnjaki. 

- ZVERINSTV A COMBEJEVCEV v Kongu se nadaljujejo. V 
Stanleyvillu so /PObili pet sto ljudi, osumljenih, da so bili pristaši osvo
bodilnega gibanja. Combejeve vojake urijo Belgij,ci, Italijani, Izraelci, 
ZDA !Pa jim pošiljajo vojaško opremo. · 

- V ZAR bodo v letošnjem marcu volili predsednika. Pričakujejo, 
da bo letos za predsednika. ZAR tl1etjič izvoljen Abdel Gamal Naser. 

POG LA VITNI . SVETOVNI PROBLEM je menda ustavjti širje
nje jedrskega oboroževanja. O 'tem naj bi sklepala. konferenca petib 
jedrskih sdl: ZDA, Sovjetska zveza, Velika Britanija, Francija in LR 
Kitajska. 

- KOLUMBIJI grOO'li »nacionalna. revolucija-«. Vladne sile kon&elr
vativcev 1i:n liberalcev (Ilapadajo oboroženi gverilci, pa tudi ljudska.. 
zveza lin liiberaJ.no revolucionarno gibanje. 

- MIMO ZAHODNE NEMCIJE (BO'Ilin) trgujeta Francija. m ZDA 
z Vzhodno (Demokratično republiko) Nemčijo. Bonnu ne gre •v il"a.Čun. 
da Francija :in ZDA postavljata na prvo mesto zahtevo po miru in 
šele nato prnoavata Zahodni Nemčiji pravico, da bi uveljavljala 
težnje po združen,Ju l()lbeh 1Nemčij. 

Ceylon lin IJndijo so·:Prizadela huda. opustošenja zaradi CIKLONA. 
MOCNO NEURJE pa. je divjalo v petih !ameriških državah. 

- V ITALIJI je bil po 21. glasovanju izvoljen za. .predsednika 
republike voditelj PSDI GIUSEPPE SARAGAT, italijanski zunanji 
minister, ki je leta 1947 pomagal ustanoviti italijansko socialdemo
kratsko )stranko. 

- AMERICAN! pripravljajo gradnjo letala za. 700 potnilrov z 
brzino 900 kilometrov Ina uro in ll'adiusom 10.000 km, SOVJETSKI 
RAKETNI STROKOVNJAKI pa. si primdevajo zgraditi IJ"aketo za 200 
potnikov, ki bi preletela. pot od M()skve do New Yorka v pičli pol llll'\i. 
Kaj takega bomo [doživeli menda v bližnjih desetih !Letih. 

- LIU SAO CI je ponovno lizvolj.M.i predsednik LR Kitajske, ki 
pod vodstvom KP Kitajske razglaša, da ·bodO še »zelo dolgo<< trajala 
nasprOJtstva Jin m7lrednli boj V otej državi \in tudii .\V SOCialistični.h 
deiilelah. • 1 

- Na NORVESKEM so dali .z ~om delavcem pravico pri uprav
ljanju državnih 11>0djetij z neposredno volitvijo ltl1etjine članov uprav-
nega. odbora.. ~ 

- SQVjetski premier AL SEJ KOSIGIN bo spomladi potoval 
najbrže v London, tangleški 1p mier Wilson pa "' Moskvo. 

Vse !kaže, da si bodo le !izmenjali obiske :razni poglavarji evrop-
skih, afriških, !lLZijskih in a.IJleriškJh držav. ,Naša. želja je, da. 1bi ti obiski 
bili uspešni za mir in č}ove·koljubno sožitje med narodi. 
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GLAS NOTRANJSKE ----------------------------------------------------------------9 
Osmeg;a febru.aii"ja vsako leto proslaJVljamo naš kulJturni prarzn:i!k, 

spomiin na našega nadlve(3jega, pesillika dr. Fral!lceta Prešerna, ki je tega 
dne Ul11ll"l v Kra.ntiu leta 1849, v starosti 49 let. Nesrečni pesnik je 
Slovencem zapel]. najllepše pesmi, kalkršnlilh ni predi njim lin tud.'i. ne 
za Il\i'i!m UISllv.a:ril taiko globoko o'.bčuteno in pretresljiva noben sloven
ski ~k. Z ai1Jo živi TI;jegovo :iJme v srcih vseh Slovencev, prav taiko 
tudii osl:aJ!le'jo 1Jrajnega poanena njegove umetruiiiJ..e: Slovo od mladosti, 
Glosa, Sonetje jnesreče, Sonetni venec, Krst rpri Savici, Neiztrohnjeno 
lll'ce. Pevcu, Kam, V spomin Andreju Smoletu, Nezakonska mati, 
Zdravljica. 

N aš 
fiulturni 
prazni~ 

Dr6a 
O V ll.iba, srečna diraga vas domača, 
!kjer hiša mojega stojti. očeta, 
da b' uJka reja me iz 1Mlij'ga SIVeta 
SJP€!ljalla ne bila, go1jiliiva 'k:ača. 

Ne vedel bi, kako se v st:rup p.l.'IOObra:ča, 
vse, katr srce si slatdlk!ega obeta, 
mi ne bila b>.i vera vase vzeta, 
'l1ie bil viharjev notral!ljdh ilgooča. 

Zlvesto srce in del.OWJ.o roČILCo, 
za dmo, ki je I1lima milijonan'ka, 
hi bill. do'bi!l. z i7Mlilljeno devico. 

Junaška 
Pred tremi leti sem bil v par

ti=ski. bolrriš:n.ici Frantjli. Bol
nišn!ica je z;grajena v vEilik!i. so
teskli blizu Cerkiilega IP'I'i Ldr'ijli. 
Globoka ooteska, skozi kaltero 
teče rpotolk:, med visokimi hribi, 
je bila zelo pripravna za zgra-di
tev Ite bol!ni.šnice. Pri g!raditvi je 
potok delal paiDti.z.alnom neko1iko 
pr~ic, !toda ti. so se k:mallru 
zna.šJ.i . Bolniš.nico so zgradili Ita
ko, da je potoik tekel pod bara
kalmi. Vse ba!raik.e so bile lesene 
in dobro zamaskirane. Na hri'bd.h, 
,kJi so dbkirOIŽJali boliil!išnico, so 
pamtizan.i .i.Zkopal'iJ buiiJ.kerje, da bi 
ob na!Padiu bran.iili Fram.jo. Ti 
bunlkerj;i so bihl Zg!rajeni taiko, da 
so borci v njih lahko iležali, stali 
in sedel:L Do naJPada pa ni prli
š!l.o, Čejpii'aJV so Nemci hodilll.i celo 
po vrhovtili h:riboiV, ki so bili v 
bl.ižlini sota;ke. Dostop v bolnišni
co je bil le po potoku, ki dela 
na nekialterih mestih ffialjthne 'brni-

ce. Po osvoboditvi so zgradili 
majthen lesen most, čez katerega 
je mogoče priti do bolnišnice. V 
bolMn:ici so ohranjeni še vsi 
predmeti liz časa, ko je Franja 
delovaila. Ranjence so parlizanii. 
in domači terenci prenašaJ'i do 
hil'l v bližini Franje, daJ.je pa jih 
je odJn.aš.al.o bolln.i.ško osebje. Ra.
ojencem so Z!liVezali o6i in jih 
pozimi in poleti nosili v bolnišrui
co po port;olru, kjer je bilo pozi
mi nevarno, da bi stopinje v sne
gu one izdalle ~e.. Potok je vč&
silh nosačem sega,l celo do tpasu. 
Domačini pa niso li'Zidali FJ.·anje, 
•kljlUib temu, da so J'im Nemci ol>
il:jUJbJ.jailii. nagrado, če jim povedo, 
kje je Franja. 

Po osvobodittrvti. je bila bolnišni
ca odtp,l'ta tudi za turiste. Oskrbu
j·e jo domačill1., ki je hkrati tudi 
za vodliča do Franje. 

Bojan Golob 8. ~ 

~m~~e~~~.b~~oj~č~a[i!:· pšenico Zgodba o izdaj·alcu iz VOJ.nl·h cvasov 
b'i. blti.7lnJ.ii sosed V8JI"OVa!l. SIVet' Marka. 

Fratnee Prešeren 

KAKO SI PRAZNOVAL NOVO LETO 

Slivnica ob Novem letu, tokrat malo drugaee 

Menda ni praznika, .ki bi se ga bolj rameselili, kot je NOVO 
LETO. Neverjetno, kako postane človek nemiren v '.zadnjih dneh pred 
praaiDtiki. Kje bomo praznovali, se vrine vprašanje. 

Vsepovsod je !IWnavadno živo. Otroci se vesele darov, starejši pa 
uživajo :V pričaJrovanju. 

Ko se P'Otkrlijeta llllilli in velliki l'azalec llla stenslti uri, ki neut.rudno 
odmerja čas, nastopi veličasten tre.nu.tek. Polnoč. Radijski gong, pri
tisk na stikalo električne luči in še \IllMsikaj ~m lo7!nani Novo leto. 
Se nekaj dni iiJO Novem letu je to živahno ra7Jl)aloženje. Znanci te 
sprašujejo, kje si bil, tcalm si ,preživel Novo leto, (j pa morda skrivaš 
ma.čka, ki ~e te še vedno drži. Velika je naša občina, zato bi človek 
težko povedal 10 vsem, kar je bilo \O·b Novem letu. Na Silvestrovo je 
bilo :oolo živahno v Grahovem. Sta.ro in mlado je veselo dočakalo 

Novo led'o ob t.wokih veselega ansambla »Brestovih 5« . . Prav nič niso 
zaostajali ostatlii ik!ra.ji v tem veselem času. Tudi v N·ovi vasi je bilo 
prijetno. No, nekalteri so se ~adl'žal.i. doma. Tudi doma je lepo. Po
sebno še, če Je. člo·vek dalj časa z dDma. Pllllllinslti dom 1na Slivnici 
je sprejel veliko število smučarjev. Slivnica je !nenavadno ~vela. 
Marsikdo pa se tie zamislil ob prehodu ~z starega v IIJOVo leto na 
nekdanje teiave, kJi jih ge prebrodil lin je z veseljlem stopil v Novo 
leto 1965. Hren J . 

Batbica nam je po.'i[povedbva!La: 
»Da., med vojno je bilo 21elo hudo. 
Posebno še, 1Irer so bili v naši va
si 'buldii diomaJČ:i. jtz00ja1ci<. Ti so iz
daj al'i ipal'ltizanske družine .in 
par,tirzaiiJ.e.« Olblmo1Ucn!illa je, poltem 
pa narlaljevailia: »Letla 1942, ne 
spOIIThi'Iljam se več 'katerega dne je 
biJ.o, se je na SQsedov !kozolec za~ 
vlelkel rnoČIIJ.o ~ram:jen pall'tirz.am.. 
Z an: adi IJO.'e!Vclike i2lgtl:J:>e k:rvJi. ni 
mog·etl nitka:mor. Ko je zanj 'ZlVe
del sosed, lk:i. ni bil iJ)Il"av ll1lič ruw
dillhm, ko ga je !OOlŠ el, je pollci!i>
call. prijaJte:ltiaJ :iJn mu Tekel, n.a:.i 
hirtro sk!oči v sosednjo v&i ipO do
motbmnce. Ta se je sp!I"Va U(pi:rall.; 
vedeil 'j,e, kaj mu preti, če bodo 
\Pail1tiZia!rui imv'ed.eli, 'kldo je ±Zidia.l 
ranjenca. Toda sosed ga~ je še ik.aJr 
tnaJprej preprroeval illn ga prego
vorili.. Taiko se je zgodilo, da je 
vodil dornobiral!lce v vas ·in jian 
IPIO!kamail. lk:oroLec liin paa."!li.rmma. 
Partizan je tbill slaboten, brez več
jega orOIŽja. 

Dornobranci so se mu smejali, 
ga psovall.i in ga i2l\l[€1k!J.i s• kozol-

ca. S IPUIŠ'k.ilnimi kopiti so ga su
vailii in ga od.!.'Jruili. v svojo po
sboj anlk:o.-« 

»SaabOC.Cil je ulli.hii1Ii1a. ,..In kaj je 
bilo !POtem? Kaj so naa:edili z ra
njencem?« 

•>OdJvol€1kl.i so ga v pos'tojaniko. 
Tam so ga zasllišali in mučili, a 
brez uspeha. Hoteli so od noega iz
v>edertii ~e o pa:rtiJzanih, koiliko 
jih je, klje so, kaiko so oboro.ženi. 
A tpaJr·hl= je 111101lCa1. Vedel je, 
kali' čallm parllLzan e, če o nJ ih 
kaj IPOfVe tem tnaSiliiležem. Ker 
ni hotel ničesax povedati in 
ničesar priZinatti, so ga oc!Jpeltiali 
v taborišče. Ta borec je bil ko
m.isa.r čebe. Parti.zanti. so zvedeli 
za žail.ostm.o novico, poiskali !izda
jaJl.ca in ga ubiJi. S tem so ostra
šiiti !Vaščane, da si tnihče več ni 
dr:zm.hl. i2ld.aj alti. parr'tizanov. « 

Balbica tje k0111čaila, se zalll1lils.lila 
in glolbako vzdlihnlill.a. 

Nataša Svigelj B. a 

ti 
To zimo ima Komunalno podjetje za ceste v Grahovem svoje delo 
zelo dobro organizirano. Ceste redno plužijo, poledice pa posipujejo s 
peskom k.ar ročno, ker jim pr:imankuje mehanizacije. Na sliki: potre-

sanje peska v 'Cerknici 
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'Veleslalom na Sfionici 
V nedeljo, 17. jan 1965, sta občinska in turistična ZNeza Cerknica priredili Sliv:ni~ki veLeslalom. Na ca. 800 m dolgi pro~i se je pomerilo preko 60 te,k;movalcev vseh notranjskih krajev. Posebno številna je biJa ekipa iz Pos'Qjne, saj jih je bilo kar 30. 
T€.,kmovalci so se pohvaLno izJrazili o rt:erenih za a1pSiko smučanje na Slivtnici. Brilkone 1:a se bo v Cerknici ustanovil smučar'Sikti klub, ki bo imel izvrs!:ne pogoje za svoj raZNoj. 
Slivniški veleslalom naj bi pootal tudi trad!iciona!len, vsalkoletni zmagovalec !Pa iiJrejm= rpll"ehodnrl. !Pokal. Letos ga je osvojd!l. ANDREJ KR.ASOVEC, ki je tudi zmagal. 
Izredna pohvala gre dijaikom Grahovske osemlebke, k!i so v soboto kljub snežnemu metežu pri,pravtljali progo in tako om.ogOČ'ili prire-ditev tekmovanja. E. V. 

V dneh pred kvaJri.fikacijskim:i 
te.km.a,mi za vstop v slovensko 
keglja.š'ko ligo je KK BREST na 
kegljišču v Cerknici odigral več 
pr.ijateljElkih tEikem. 

V tekmi med KK PIONIR iz 
Novega meslta je KK BREST do-

Tov. Za.jc Ludvik (24 1et) po 
lerošnji razvrstitvi na mednarod~ 
ni turneji štirih ska.kalnic je v 
skupnem plasmanu dosegel 10. 
mesto in se tako uvrstil v sam 
vrh svetovne elite (Foto: Vidovič) 

S.AHOVSKI 
Saihovska selroija TVD Parlli

zan Raikek je priredBa novoletni 
šahovski. turnir, ka~terega se je 
udeleŽlilo 20 navdušenih šahistov 
Raikeka. Pod vod&twm znanega 
šahovskega d ela'Vca Daniela PaJU
lina je turnir lepo uspeil. Tuirnir 
je bil ra~zdeljen na izl oč.i.lna tek
movanja in osem najboljših tek
movailcev je igralo v finalnem 
delu. 

segel . ZJIDalgo s 6.506 pod:r!t:imi 
kegU,ji nalpii'am 6.350. 

II. moštvo KK BREST pa je 
preanaJgai].o II. moštvo GRADIS 'iz 
LjUJbljjane z rezulta1tom 6.803 proti 
6.064. . 

Razvoj namiznega tenisa na Rakeku 
Pred ne<kaj mesec1 Je začela z 

delom pri TVD »•Partizan« Ra
kek nam:znoteniška sekcija. 
UiiJravdčenost uSI'anovitve se je ta
koj !POkazala, kajti zanimanje za 
narrnizni tenis je med mJad'ino, 
zlasti še med šolo-obveznimi obro
ki, ogrorrnno. 

Lahko rečemo, da je ta sekcija 
številčno najmo·čnejša, ČeiiJrav oo 
bili taikoj v .z.ačetlku pogodi za de
lo nemogoči. Na raZJI=oilago je bi
la ena sama m 1:m i!n še ta v raz
padajočem stanju. Tako se je 
mnogokrat zgodilo, da niso mogli 
priti 'Vs.i igralci na vrsto, kar je 
seveda vplivalo na razvoj kva.Li
tet!Je igre in pa s·eveda tu:l.i na 
samo zanimanje. Nemogoče je bi
lo v začetku -sprejeti v sekcijo 
vse tis~e, 1kli so si želeli, ker po
goj1 niso bili dani. Težko jih je 
bilo odk:.anjati, toda drugače ni 
bilo mogoče. 

Sedaj ima sekcija na razJpolago 
tri mize, toda dve sta :i.lJposojeni. 
Društvo je trenutno v takU fi
nančni situaciji, da ne IJTlO'l·e na
baviti miz v trgovini s športnim 
orodjem, kajti za stroške ne b.i 
zadoščala n.iti vsa lan~oletna do
tacija društvu »Pa.nt:i.zan« od ob
č.inslre me21e za telesno ku'lturo. 
Zato se je !bilo treba zna:jti na 
drug naČiin, tako da bo sekcija 
kmalu dobila svoje, k!va.l:itetne 

mi21e, obenem pa ne bo P'flora<run 
društva preveč obremenjen. 

Logi~"1111o je, da bi bilo nesmisel
no začeltti vzgJajati le pesc1co 
igralcev, ker je treba veako !Pa
nogo šrporta zastnovati na množič
nomi. iz kaJteTe se prej ali slej 
izlušči kvaliteta. Zato pa se na 
RakekJu Sttrem;i m term, da se 
omogoči igranje namiznega teni
sa čim širšemu krogu ljudi. 

Na Raikelku je billi() včasih igra
nje narrniznega te:nisa. :zelo razvi
to, saj je bila člaJnsk:a vrsta mošt
veni !Prvak Pr:i.morsike. Tako ka&
neje je vse prop.adlo in precej 
let je trajalo mrtvilo, rt:ako da je 
bila tradl:cija IP•reki!njena. 
C~av je sekcij1a 11:almre1Jwč še 

v povojih, je zabeležila nekaj vid
nih uspehov. V septembru je l:Yil 
pr.i!rejen propaga~ndlni dV'Oboj med 
ljubl:jlansko Ollimpi"jo .in Slavijo 
iz Prage (čsSR), z na&tJopOI!Tl na
ših državnih rea>rezentantov Ve c
ka in Pirčeve ter češkega repre
zentan.na in evropskega prvaka v 
mošklilh dvojicah Staneka in osta
lih. V novembru 1P3. -je ~bil turnir 
najboljše ženske deretor.ice Slo
venije. V pTOI?Jramu pa je še 
okrajno ipl'Venstvo za pd.onirje .in 
pion.irke in v februarju prvens1wo 
občine za poSaJmeznike. 

Mora:l.:i bi poži'Viti igranje na
TTlli.znega rtenioo. tudi 'PO ostall.ih 

GLAS NOTRANJSKE 
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Zmagovalec Aimoni Italija na Ierošnji mednarodni ska.kalni prireditvi 
v Ljubljani dne 10. I. 1965 F<tto: Vidovič 

TURNIR V R.AKEI{U 
Pa!'ti:je so b:ILe izredno bmben.e 

i n bre<21k01!TIIPII"Orrn:i51ne, kar je bilo 
razvhd!no i'Z konooe ra.z:p;redence. 

PT'V o JTI.e5lto sta si za s 1 u.ženo de
lila DanieiJ. Paulin in Metod Rlu
d()llf, kd sta poikaiZala n aolboJij Zlrelo 
igro. 

Končni vrslmii. red : 

I.-II. DaJillieil P auliin 7/5 to&; 
I.-II. Metod Rudolf 7/5 točk . 
III. D rago Korošec 6 točk; 

IV. Janlko Bombač 4/5 točk 
Hd. 

SahO'Vl'>ka se~{!ci,ja bo prilraj.ala V\Siaik 
mesec šaJhwSk.e turnirje, po pro
l?JI'amiU pa ima tudi nekaj srečanj 
z drugimi eiltip·aJmi. 

Poihv·aliti je treba v:oorn.o or
gan,irz.acijo. 

E:l.Jim.i pmbtlem, kil tare šahocv
~:lko s2ik.aijo, je pomanjkanje p.ro
Siborov. 

Mi't.ia Je1111ko , 

Med turnirjem 

krajdh v občini. NajtJioJj pristoj
na za to so telesno~vzgojna dTu
štva, šoae. in tudi sindilkalne po
družnice, s.aj namizni tenis še oo
sebej &lovi !rot !l.'ekreativni šport. 

»Glas Notranjske« 
Izhaja mesečno - Izdaja ga občinskl 
odbor SZDL Cerknica - Urejuje ured
niški odbor - Glavni in odgovorni 
urednik: Stefan Bogovčič - Clani ur d
ruštva : Franc Tavželj, Slavko Brgl z, 
Slavko Tornič ln Milan Strle - . Te -
nični urednik: Janko Novak - Kor k
tor : Janez Lavrenčič - Tisk : ZP 
»Kočevski tisk« Kočevje - Letn na
l'očnina 2•0 din - Rokopisov Ih risb 

ne vračamo 

Upajmo, da bOI!TIO 1ahko kmalu 
2lQip.ell. kaj napis.ali o napll'edku na
miznega teniffi v naši o-bčini . 

Peter Kovšca 

IIIIIHIIIIIIlU ~111111 () IIIIIIR 
R aZigQiVIOC pll'ed nelko watamtico 

5 m.iJnn.ut čez 6. uro. 
Vratar : »Danes s.i pa ~et za... 

mudil v službo.« 
Zamudlndlk: »Kaj še 111a. dbči:rui. 

\sean ·bhl.. « ' . 
VTaJ'ar : >>To !J:a Žle n e bo držalo, 

saj lbam začnejo d etl.ati ob 7. uri.« 
Q;arrnudtnJik : >>No, pa 1118!j bo en.

lcraJt po vaše.« 
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Uspel · J}novoletnicc turnir v košarki 
P.I"v1iC v novem letu 1965 so se 

.se6f;alri tudi košarkarji ce!'kniške 
občine na rp'l'VeTil »Novoletnem 
~m.iJrju v Cerknici«. Turnir, či
gar organ:i.zaltor je bil TVD Par
, tizan Cerknica, si. je ogledalo pi1i
lbllžno 200 ]Jjrudd iz ·Cei"Jmice iln 
:.okolice, ki so bili tako z org.aJnii
!zacijo tunn.irja kakor tudi s sar 
mimi tekmami za.doVOtl.jl!1i. 

! Negodovali so ed:ilno nad doma.
čilni, •ki so z nepreraimna!Il:ilm kom
binliranjem svojih ek.Lp razbili 

: udarn.o moč vigraone prve ekipe 
' na dve IIJOVipiOOČI11.i. m oošlMi. z do
bl:iim[ posarrnezm.ilki. Poleg dJV1eh 
dornaiČih edciiP Sita s:odelovoali še 
moštlvi Be~j iln Ra:lreika. Pl"VV 
mesto ill1 s <tem prehodln.i rpOikal 
or.~aJtorja je osvojliJo moštvo 
Ralkeka, piTeidiVSerrn po zrusiliugi 
dveh dloib!l"'1h .igralcev Postojne: 

'Turrka in Jurce . Drugo meslx> je 

Finailina i$a turnirja je bila. 
tako odigrana že v začetkiu. 

OEJRKNICA »A« : BEGUNJE 
65 : 63 (34 : 24) 

Tailroj po tekmi z Rakekom 50 
se CeiilmioČalili. ropat pojavili na 
i.griŠčru, .to pot proti č!1alnom KK 
Cook.nica, ki 50 :nastopili pod ilm.e
nom SV'Oijega doma.čega kraja Be
~e. V i7lredno z.a!l1imi'Vli in i'ze-
111oaČ.e!I1Ji. iJgini. so Zll11Jagal.i, vendalr za 
1 aJS, Ceriklrui.čarrti. V ted tekmi se je 
IPooebno od!l.i:lroval i~alec Bei?JU11j 
~e..rič, ki j,e sam dooegefl. 43 ko
šev, ]JII'l Cer1k.nici pa je Vidnih 
daJ. 26 košev. 

HA!KEK. : CERKNICA >~B« 
59 : 28 (29 : 15) 

Druga ekipa Cei'klrui.ce se je v 
tej tekmi zm·ašla nekolilko bdllje 

Kot kaže posnetek se je igra odvijala vseskozi zelo živahno 

pr.ijpaldllb prVi eik;i.pi Oerlkmlice, 
tretje so bdile Be~je, četrta pa 
B-elkipa Cer1kl!1ica. Tumilr, ki se 
je odiV'i,j!al v nnbirbo polni dvocarri 
v Cei"knici, je OlbvorH in pozdra
vjjJ. predstaMniiik TVD Par~tiZaJn 
{:el.1km.Lca otov. Salrdare'Vic. 

Rezultati: 

OEJRKNICA *B« : BEGUNJE 

22, : 64 (10 : 24) 

MladJi ilgralcl CePknice se oruiso 
·IIlKJ'g!Ji r€1S111eje UJPiraJti viookiirrn i!ll 
hibrim BeglU!Iljčanorn, ki so se še 
posetbno raz7Jiveli v drugem IPdl.
ČJalS.U. Za zrrnaJgov.alce sta bila naj
balj UIČilnilrovilta Peti1ič z 28 in Po
IPek z 22 koš.i, pri d~ pa 
Drobruič J. lin Obreza, oba s po 
8 koši. 

CElRiK.INICA »A« : RAKEK 

42 : 48 (18 : 26) 

To je bila telk;m.a dveh traidi
clon:alniih n.asprotn.illrov s spremi
njajočo se srečo. 'Do pot je zmaga 
nad oolalblli.ieno ekilpo domač:i;nov 
pripadla igralcem Rakeka, kljer 
sta bila daleč n.ajiboljša Jurca· 26 
an Turk 12 koš e-v, pri poraŽJel!1il 
CeTlm:ici pa Vidrih 20 in $pa~rem
b1ek 18 košev. 

kolt v pM . proti Begunjam, ven
dar se vseeno ni mogla uspešno 
upU.~ati razig:ranim Rakovčaooorrn 
Tudru in Jurci. Strelci: Turk (Ra
kek) 27, Drobnič Janko (Cerkini
ca B) 18, Jurca (Rakek) 12 ko
šev iltd. 

RAKEK : BEGUNJE 

75 : 54 (37 : 27) 

!Predlv\sle!m je bila to :zJeilo ~oba 
igra znnaJgovalcev in pa dvolboj 
šltiTilh jgrailioov, kido bo dal Vleč 
košev. Zmagala sta RalkoV'Č.ana 
(Jurca 31, Twrk 29), medtem ko 
sta Petniič in I\l!pek dala 28 oz. 
18 košev. 

CERJKJNICA A : CERKNICA B 

50 : 35 (16 : 21) 

Zadh'l.joa te•kima :t urorui.rja je pote
kailoa :mi.I'no, v Vlzd;uŠij!U trenillng 
tekme, saj je bila A-eikrlJpi za 
osvojitev clirlUJgJegaJ mesta dovolj 
samo 2ll1'IJa@i ill1 ne visook.a. razliika 
v koš.ih. Zato so telkmo začeli ze
lo Jah!looltmo liJn medno, proti k0111-
cu pa so se rorzžiNeli lll1 v ·fi!ll'su 
'2Jlll.aJgali s 15 toč'k.ami razlike. Pri 
d!rug\i ekiilpoi Cer.kinice Sita biJa nad-

boljša Ra!zd!nih s 15 in Drobniič 
J. s 14 koši. 

Takoj :PO 1ekmi je tov. Sairda
revic predal 2l!Ilagova[ni eki.pi 
Rakeka prehodni pokaJ., obenem 
pa vse .igralce povalbil na za.k!Us
ko, ki jo je TVD Pwtizal!1 prire
dil v Detl.dk.aJtesi v Cerlmrici. 

Za 2llllagOVCii1ce SO nas1;qp i1Ji .in 
dali koše: Jurca 69, Turk 18, Ur
bas T. 21, Korošec 20, Sbržaj 4 
iln Kleme111c brez koša. 

Najjlboljš.i sbrelec turnirja Pal je 
postan. Pelmi.č {Beg)Uiilje) z 99 koši. 

Sodi'l.i so: Jurca, Sai.iln ill1 Milo
šev (Post()!j111a). 

Z izjemo Mtl.oševa, ki je sodiJl 
prfis1Jrall1Siko, sta bila ostala d!va 
zadovOilijiva. 

Janez Telič Odločilni trenutek (Foto: Krbar) 

Košarka v Cerknici in tekma 
KK CeFknica : KK Rakek 100 : 72 (52: 34) 

"" -~-
Misel , daJ bi v Cerknici usta

novili. koša!1k:al'slkti klub, je staTa 
že nekad let, vendar do il.ebos s 
lkakšnlim resnim delom ni bilo 
lilič . Poiem pa so m1adill1oi Ra• 
lkeika, ki so ustanovili. košarkar
ski klub, izrarz:iJI:i željo, da bi igra
H s Cerlmi.čaJn.i. C!erpa-aJV brez tre-
111inga ill1 s komaj štirimi igrallci, 
so Cetlmičalilli. vseeno pr:istilli na 
dvoboj in telknno na Ralkek!U v 
novti, vendar za košarlko prerrnadlh
n.i dvorani, i~btili. V endalr po
raz cerlmti.škiih mladincev ni ~a
v.iil ob veselje do košarke; na
sprotmo, še z večjim elanOIITI so se 
zaoeli zbilrati v d!vorani TVD Par
tizan v Cerlknrici, ki pa je za ko
šaf!ko tudli prema:jthina, vendaJr še 
kar zasilna. 

Postalvili so dva koša in sedaj 
se tri- alli štirikrarl; tedensko se
stajajo na ~ingih. Mladine, 
naiVdušeone za košarko, je v Cerlk
nici dovollj, zato bi bilo spomladi 
nujno, da podjetje, kli. je odgo
VOllilO za U!l'edi:bev športn!ih igrišč, 
le-te tudi pra'Vočasno uredi, ker 
le tako se bo košarka obdržala 
v Cerlktruioei. V tedlnu pred Novim 

leltom pa so pova:biJ.i Cet'.k!ničanli 
I1!j ih ove -staTe zma:nce z Ra~k.eka. 
V i~i, ki je bila sprva zelo ner
VOlJna, proJi k0111cu pa vedno bolj
ša, so znnagaJ.i Cerkničani z vi
S<llklilrn rerultatom 100- 72 (52:34) 
iln se jim tako oddal.rui za poraZ 
na Rakek!U. Okrog 150 gledči'l.Cffiil 
sta se ekJLpi opredstavili v nasled
njih postavah: 

Cerknica: Pope<k 24, Razdrih 10, 
Qpelka 4, Sp.aJremblek 38, Telič 4, 
Urbas 14, PetroV'Č<ič 2, Vukiče
vtič 4. 

Rakek: Korošec 4, Turk 14, 
Steržaj 20, Siklulj 34, Urbas. 

Sodiola sta z napalkam~ Urbas 
(Rak.elk) in Ris (Cerknica). 

Sam začete-k lte.k!rne ni obetail. 
ktdove kCIJ!w velik rezultat. Konč
no pa so se prvi znašli domačini 
i.JI1 povedili, vendar samo za hip, 
ka.jrbi i~rči'lci Rakeka so z nekad 
uspelilmi meti prešWi v vodstvo, 
ki pa so ga k:maillu izgubili. Cerk
nica je tako zopet vodila iln tega 
vodstvo do konca srečanja ob 
bučnean naJVijanju gledaJ.cev ni 
več iZJPUst.ila iz rok. 

Janez Telič 

l. turnir kegljačev v parih v naši državi 
Keg1ja5iki klllib »Brest« Oel'klni

ca . je orgamiziral. prvi tovrstni 
turrui!r v parih v naši dlržavi dl!1e 
13. janua!'joa letos. 

Tokirat so bile zastopane samo 
eki[:e iz Slovenije. V p1alnu .ima
jo, da bodo v bodoče povaJbi!Li k 
sodelovanju tuclli kei?J].jače iz ostru
Jii.h !'elplllblilk iln sosednijlih ,prija/telj
skih držav. 

Glavni or~zaiJO!r je bil naš 
večkraJtrui dria'V'ni reprerrentaJrut 
tovariš Leon Gll'om. Tekmovalo je 
devetmajslt ekiilp. 

Telknn.ovanje je bi!lo v d!voran~ 
KK »Brest« v Cerknici. 

Rezu.l tal1li oo bilri. naosl.edlntii : 

I. Pari: 

l. Breslt I. Cel'kl!lica : Grom Leon 
- Tomilč SlaV!ko; 

2. Klranjsik.a Pora, K. Gora;: Pe
čalr Franc - Zerjav J ože; 

3 . .Pii.onir Novo mesto: Mrnlalk 
Jo~e - Hren Bogdan; 

4. Slovam I. Lju'bl jan.a: Lunar 
Janez - Mitalr Luka; 

5. Ingrad Celde: Polx>cin - Sun
ko Eld.o; 

6. Količevo - Količevo - Vol
čin A. - Vavpetič Vido; 

7. Brest II.: Homovec J. - Zor
maiil Franc; 

8. Brest III.: Lah Al.oljiz - Ko
čeva:r Jože; 

9. Pa:rti.Mn Trbovlje: PlaJnilro 
Franc - Brčon Pa~el; 

10. Gradis, Ljubljana: M1akaJr 
FraJnc - Far1koš Jože. 

II. Posamezniki: 
l. Gll'om Leon, Brest Cerlmica; 
2. Zel'j-av Jože, Kranjska gma; 
3. Pečalr Franc, Kranjska gora; 
4. Tomič Slavko, Brest, Cerlm.; 
5. Vaovpeti.č Vide, Količevo; 
6. Lah Alojz, Brest, Cerknica; 
7. LunCllr Janez, Slovan, Ljublj,; 
8. Potocin, Ingrad Celje; 
9. Hren Bogdan, Pionir, Novo 
· mesto; 

10. Pra(pll'otnd.k, Gradis lijub]j. 

Drugi tak tumilr bodo odigra!li 
prvo nedeLjo v mesecu januarju 
prihodnjega leta z udeležbo ekip 
iz vse države. 
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GLAS NOT R ANJSKE 

amopostrežna trgovina v Starem trgu pri Ložu 

Odprta je nova samopostrežna trgovina 
Pred novim letom je trgovsko podjetje ... cmos« Pos".o:ina odprlo 

v 'tarem trgu novo samqpos:.režno trgovino. 

PO(ljeije je adapma.Io prostore bivše trgovine ... Prehrana- in pro
dajalno čev je,• ter jih uredilo v samopos:Xežbo. Adavtacija je s:ala 

, 13 milijonov dinarjev. z:ms em času je samopos~ežba odprta 
od 8. - 1 in od 14. - 18. ure. 

e::nlib mesecih pa bo trgovina odprta neprekinjeno od 6. do 20. 
ure. - T je pn1a samo]XlSa-ežna trgovina na llOdročju Los'Ke ddliDe. 

lDi.lJ.· ~~~.llt~ilt 
~ ~ ~ ,ije Zll1!l&
I!Jr,0, JlZI0 ~3m IQIIIii ~ ~ M~ 
~~:mm~jjii!ln ~ -mnm:
~- 'F4h ~ ~ lkJNl.~ 
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