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Socialialične zveze delovnega ljudstva občine Cerknica 

---------------------------LETO IV. MAREC 1965 STEVILKA 3 

SISTEM SAMOUPRAVLJANJA 
'V se je potrebno 

BOJ ZA NADALJNJO p0POIJNEJSO AFIRMACIJO VLOGE IN 
PRAVIC DELOVNEGA CLOVEK.:<\. KOT EDINEGA NOSILCA 
VSEH DRUZBENIH DEJAVNOSTI IN NENEHNO OBLIKOV A
NJE NJEGOVE SOCIALISTICNE ZAVESTI STA DANES TEME
LJNI NALOGI KOMUNISTOV, SO SKLENILI KOMUNISTI CER
KNISKE OBCINE NA LETNI KONFERENCI ZK. DELU KONFE
RENCE JE PRISOSTVOVAL TUDI CLAN OKRAJNEGA KOMI
TEJA ZKS JAKOB ŽEN IN • CEZ STO DELEGATOV IN GOSTOV 
IZ NASE KOMUNE. 

Na konferenci so komunisti ugo
tavljaJ.i, da je v naši komuni na
pravljen precej velik korak v ra.z
voju sam1mpravljanja.. To nam 
dok:a.zujejo predvsem gospodarski 
uspehi, ki smo jih dosegli v zad
njem obdobju. Sistem samouprav
ljanja je postaJ v za.vesti mno!Žic 
prevladujoč sistem. Delovni lju
dje utrjujejo samouvravne odno
se, vendar so nekje še vidne kr
šitve statutarnih načel. Ravno na 
tem področju nastajajo pri nas 
nasprotja; pojavlja se birokrati
zem znotraj samega samouprav
nega siste~a; čuti se p!'edvsem 
v tem, da se ne uresničujejo sa
moupravne pravice direktno v de
lovni organizaciji in komuni. 

Samoupravna načela omogoča
jo proizvajalcem, da odločajo o 
bistvenih vprašanjih svoj,ega !Živ
ljenj,a in dela. Temu se prilagaja 
tudi gospodarski sistem v naši 
družbi, ki daje samoupravljanju 
vse večje mo!Žnosti. Na tem pod
ročju čaka komuniste še mnogo 
trd•ega dela. Večina delovnih ko
le.!> ti vo v vse preozko obravnava 
slmvne potrebe občanov in gleda 
le svojle gosp1odarslre !Probleme. 
Ugotavljali smo, da komunisti 
premalo razmišljajo o oblikah so
delovanja med samo.upravnimi or
gani in občinsko skupščino. 

Kritično so ocenili delo neka
terih odbGrnikov v Gbčinski skup
ščini, . lcer ti obravnavajo posa
mezne probleme, kakor da sami 
niso v središču dogajanj'. Taki od
borniki se odmikajo od tistega, 
kar SG sklenili v občinski skup
ščini in njenih organih ali celo 
tistega, kar so sprejeli na zboru 
volivcev. Na nekaterih zborih vo
livcev so sprejemali nerealne za
ključke, ki mhtevajo velike inve
sticije in prav ti zaključk!i pozneje 
zelG slabo vplivajo na politično 
razpolo!Ženj'e občanov. Odborniki 
bi morali znati raztolmačiti razne 
želje občanov, ki jih ni mogoče 
realiruati. 

Komunisti so precej ra~Zprav
Uali o polo!Žaju šol, katerim bi 
morali zagoto·viti enalc položaj kot 

· ostalim delovnim organizacijam. 
Sllllb materialni položaj šol v ve
liki meri zavira ra.zvoj šol v sa
mostojne samoupravne organiza
cije in hkrati onemogoča kvali
teto njihovega dela, ki j.o družba 
pot.r.ebuje. V zadnjem času je bila 
vrsta sestankGv med komun.isti
pedagogi in v šolskih kolektivih. 
Sklenili so, da je v reševanju teh 
prC>blemov potrebna široka druž
bena podpora, zlasti podpora ko
munisto,v, ki naj, začnejo odloč
neje reševati bistvene prO>bleme 

n:e•legaltd pregledujej,o material pred pričetkom konferenCI 

močneje krepiti 
šolstva. Napak bi bilo, da bi se 
celotna problematika šolstva od
rarua zgolj na problem zagoto~ 
vitve boljših materialnih pogojev 
i:v;:;raževanja., kar je vsekalmr tu
ll: ~reba urediti. Urediti bi morali 

Ceprav postajajo sodobna in na
predna načela v kadrovski poli
tiki čedalje bolj last delovnih lju
di, pa imamo na tem področju 
še celo vrs:to težav, ki ~ kažejo 
v nestrolrovni zasedbi kadrovskih 

TO>v. Levec, sekretall' ObK ZK Cerknica podaja pOlfočilo 

taJro,, da se bo sistem izobraževa
nja razvijal vzporedno s potreba
mi diru!Žbeno-ekonomskega giba
nja v naši družbi. 

služb, planiranju potreb .kadrov, 
štipendijski politiki, odnosu do 
mladih kadrov, ki SG prišli iz šole, 

(Na.d. na 2. str.) 
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- - SKJUPSCINSKE VOLITVE SO ZE RAZPISANE. PREDSEDNIK 
-- ZVEZNE SKUPSCINE EIDVARD KARDEtLJ JE IZDAL ODLOK 
:.:: O RAZPISU VOLITEV POSLANCEV ZvEzNE SKUPSCINE. VO
-- LITVE ZVEZNIH POSILANCEV ZA VSE ZBORE ZVEZNE SKUP-

SCINE BO[)O NA OBO!:NS'KIIH SKUPSC!INAH 'NA VSEIM 
OZEMLJU JUGOSLAVIJE 4. APRILA 1965. POSLANCE ZA 

- ZVEZNI ZiBOR BOiDO VOLILI VOLIVCI NA NEPOSREDNIH 
VOLITVAH NA VSEIM OZElMLJU JUGOSLA V!JE 18. APRILA 

= Ul65. 
::.: NATO BODO 15. MAJA SE VOLITVE TISTIH POSLANCEV 

ZVEZiNBGA ZlBORA (DOMA NARODOV), KI JIH VOLIJO RE-
- PUBLIS.K.E OZIROMA POKRAJINSIKE SIK..UPSCINE. 

OBClNSKE VOLITVE IN VOLITVE REPUBLISKIH POSLANCEV 
SE NISO RA22PISANE, KER JE TO V PRISTOJNOSTI SKUP
SCINE SR SLOVENIJE. 

OBNOV!TI JE 'NtiDBA POWV!CO SESTAVA OBCINSIK..IH 
SKtUPSCIN PR!ElJ, PR.EDElN BOD.O VOliTVE NA OBCINSKIH 
SK.JUPSCLN AH, ZATO BODO OBCI'NSKE VOLI.TVE ZE V ME
SECU MARCU . 

VOLITVE SO TOREJ ZE PRED VRATI. CASA NI VELIKO, 
KER JE PRVA FAZA EJVIDElN7illRANJA ZE I.ziVRSENA,. 
SEDAJ NASTOPI · DRUGA FAZA, TO JEl KANDIDACIJS!KI 
ZBORI. 
NA ZiBORIIH VOLIVCEV 02TI!R01Y,[A ZiBORIH DElLOVNIH :I;..J1J.DI 

= BODO VOLIVCI rZiBIRALI SVOJE KAlNDIDATE, PREIDVSEM 
I~ TISTIH, KI SO BJII..J: EWIDEN'I1.IR.Am, ALI :fA TU'DI 

~ ·DRUG El, OE BODO TO ZEILEli..I. 



GLAS NOTRANJSKE 

Premalo sredstev za kritje obč. proračuna 
V februarju so člani občinskega 

odbora SZDL, člani predsedstva · 
občinskega sindikalnega sveta in 
predstavniki delovnih kolektivov 
ter občinske skupščine iz Cerkni
ce razpravljali o razvoju gospo
darstva v občini Govorili so tudi 
o občinskem proračunu za leto 
1965, ki naj bo kar se da objek
tiven. 

Plan razvoja gospodarstva pred
videva letos povečanje bruto pro
dUkta za 10 in narodnega dohod
ka za 8 %. Največji porast druž
benega bruto produkita in na.I'Qd,
nega dohodka bo verjetno v grad
beništvu in obrti. 
Povečanja so planiraJ:i. pred

vsem zaradi intenzivnejšega izlro
riščanja proizvodnih kapacitet, i7r 
popolnjene organim.cije dela in 
investicijSkih naložb. Nekaj pri
speva tudi povečanje zaposlenih. 

Skupaj je planiranih 1.305 mi
l:ijcmov investicij, od tega kar 483 
milijonov ali 37 % za stanovanjsko 
izgradnjo. Gospodarske investici
je so namenjene predvsem dogra
ditvam. nekaterih začetih gradenj 
in odstranjevanju ozkih grl. 

Osebni dohodki zaposlenih bo
do naraščali hitreje od produktiv-

nosti, s tem da bo sistem delitve 
zagotavljal splošni poslovni uspeh. 
Na sestanku so opozorili na to, 
da se predvideva v letu 1965 več
ja vsklajenost osebnih dohodkov 
med gospodarskimi in negospo
darskimi dejavnostmi v občini in 
da so podjetja nezainteresirana za 
združevanje sredstev v okviru ob
čine. Sklenili so, da bodo družbeni 
plan občihe dostavili vsem gospo
dinjstvom v občini. 

V primeru s potrošenimi prora
čunskimi sredstvi v letu 1964 v 
znesku 487 milijonov dinarjev so 
se letošnje potrebe podvojile in 
znašajo 970 milijonov dli.na.rjev. Na 
občinski skupščini so uvideli po
trebe in tako je nov predlog pro
računa za leto 1965 734 milijonov 
dinarjev. Povečanje je predvsem 
zaradi vsklajevanja osebnih do-
hodkov družbenih služb z gospo
darstvom, prenosa nekaterih pl'li
stojnosti z republiške in okrajne 
skupščine kot npr. 51 km cest rn. 
reda, priznavalnine borcem itd. 

Viri sredstev so predvideni v 
višini 610 milJijon()v dinarjev z 
vštetim povečanjem proračunske
ga prispevka iz 15 na 17,5% (ob 
istočasnem ukinjanju d()polnilne-

SISTEM SAMOUPRAVLJANJA 
je potrebno še močneje krepiti 

(NaAlalj. s l. str.) 
v politiki nagrajevanja, itd. Po
sebno pereč je kadrovski problem 
predvsem v kolektivih, ki nima
jo jasno zaČI'Itanega nadaljnjega 
razvoja, niti usmerjenega progra
ma proizvodnje, neurejeno orga
nizacijo dela in tudi tam, kjer so 
na vodstvu kadri, prežeti z obrt
niško miselnostjo in kjer je ne
zgrajen. sistem samoupravljanja. 
Komunisti so bili prepričani, da 
moderna tehnika zahteva strokov
no usposobljene kadre, da lahko 
uspešno delajo. 

Med r~pravo o produk.tivnosti 
so bili komunisti prepričani, da je 
povečanje produktivnosti dela iz
redlw velikega gospodarskega po-
mena.. V samoupravne organe še 
ni povsod prodrl() spozn.anje, da 
je visoka produktivnost osnova 
višjemu standardu in boljšemu 
življenju človeka. Vzporedno s 
tem pa moramo stremeti k čim
boljšemu izkoriščanju strojne 
opreme in uvajanju moderne teh
nologije ter U}lorabi znanstvenih 
dosežkov. 

Komunisti so mnogo razprav
ljali o odnosu med gospodarskimi 
organizacijami in komuno. Zave
dali so se, da morajo kolektivi 
prevzemati tudi odgovornost za 
skladnost celotnega družbenega 
razvoja. Samostojna delitev do-
hodka zahteva mnogo večjo zre
lost in večjo družbeno zavest vsa
kega posameznika in samouprav
nih organov, da razum ej() in tudi 
usmerjajo skladnost celotnega raz
voja. Večina delovnih kolektivov 
in njihovi samoupravni orga.ni 
preozko in izolirano gledajo na 
skupne potrebe, obravnavajo sa
mo svoje konkretne gospodarske 
probleme. V sem je bilo jasno, da 
pod komuno razumemo vse go
spodarske organizacije, družbene 
službe, zadovoljevanje potreb šol-

stva., zdravstva, otroškega varstva, 
kulture in telesne kulture ter v 
vseh komunalnih dejavnostih. V 
komuno spadajo tudi vsi ljud.je s 
svojimi potrebami in ves samo-. 
upravni mehanizem. Obvezni 
družbeni skladi se ukinjajo, sedaj 
pa bo potrebno organi:Dirati 7lbira- · 
nje sredstev za urejanje potreb v 
komuni. Edini so si bili, da na 
tem področju komun:iste čaka še 
mnogo trdega dela v razvijanju 
pravilnega odnosa med delovni
mi kolek.tivi in komuno. 

V razpravi o (n'ganizacijskih ob
likah in metodah dela v zvezi ko
munistov so izhajali iz dejstva, da 
mora komunist aktivno delati na 
vseh področjih in se aktivno 
vključevati v dogajanja. Da pa bi 
člani lahko uresničili te naloge, 
bodo morale biti organizacijske 
oblike postavljene tako, da te 
omogočajo samoiniciativno dejav
nost lromunistov. Potrebno bo ve
zati v ra2lne razprave komuniste, 
ki so interesno vezani na določene 
probleme. Clanstvo zveze komu
nisto.v bo moralo delovati kot ce
lota, ker je sedanja praksa zapi
ranja v razne okvire posledica do
sedanjega načina dela. Na kratko 
povedano novih pojavo.v in 
problemov v novih razmerah se 
bodo morali komunisti lotevati na 
nov način in morajo biti vedno 
sposobni najti najboljšo pot in 
sredstva za hitro, pravilno in de
mokratično reševanje. 

Na k0111cu so komunisti izv()lili 
nov 21-članski občinski komite, v 
katerega so predlagali tiste tova
riše, o katerih menijo, da bodo 
kos opravljati dolžnosti v zvezi 
komunistov. 

Ponovno je bil izvoljen za se
lu;letarja občinskega komiteja ZKS 
Franc Levec in za organizacijske,. 
ga sekretarja Danimir Ma:lli. 

Dane Mazi 

ga proračunskega prispevka) in 7l 
dotacijo republike v višini 80 mi
lijonov dinarjev. 

Za ostanek negativne diterence 
proračuna v vrednosti 124 mili
jonov dinarjev so bili udeleženci 

sestanka mnenja, da naj pokri
vajo delovne orgall'izacije, zato so 
sklenili, da bodo dali utemeljene 
proračllillske postavke v obravna
vo občinslremu plenumu sindikata 
in vsem kolektivom v občini. 

Delovne organizacije in zasebni 
delodajalci naj prijavijo zaposlene, 
starostne in družinske upokojence 

Po določbah TemeLjnega zakona o pokojninskem zavarovanju ne dobijo pakojn;i,ne od l. marca 1965 dalje upok()jenci, ki so v delovnem razmerju, ne glede na to, ali delajo s ,polnim ali k.rajšim delovnim časom in tudi ne tisti upokojenci, ki opravljajo de
javnost, na podlagi katere so zavarovani. 

Pokojnine ne dobij() naslednji upokojenci: 
l. Starostni upokojenci, ki imajo z odločbo o priznanju ali po

novni odmel1i. pokojnine priznanih manj kot 40 let (moški) in 35 (ženske) pokojninske dobe; 

2. Starostni upokojenCi - borci NOV pred 9. septembrom 1943 in 
španski bo.rci, ki :imajo z odločbo o priznanju i3li ponovni od
meri pokojnine ,pri.7m.a.nJi.h manj kot 35 (moški) oz. 30 llet (žen
ske) pokojninske dobe; 

3. Družinski upokojenci ne glede na to, 'koliko let pokojninske 
dobe ima pri2lD.aDih o.seba, od katere izvajajo pravico do d!ru
žinske pokojnine. 

Starostnim upokojencem, ki imajo z odločbo o odmeri pokoj
nine priznanih manj kot 40 oz. 35 let poko-jninske dobe, a so po upokojitvi ostali še naprej zaposleni s polnim delovnim časom ter so v teku za·poslitve d~polnili 40 oz. 35 let (borCi NOV 35 oz. 30 let) pokojninske dobe, niso pa še uveljavili -pravic na podlagi teh zaposlitev po upokojitvi, prav tako ne dobijo pokojnine, dokler 
ne uveljavijo svojih pra,vic na podlagi zaposlitve po upokojitvi. Delovne o.rganizacije in zasebni de,loda·jalci morajo prijaviti pod 
toC"'ko l. do 3. 10aštete upokojence, ki bodo ostali pri njih v de
lovnem razm~ju po l. marcu 1965 in to ne .glede na to, ati die
lajo s polnim 'ali s · skrajšanim delovnim časom. Prijaviti je treba tudi vojaške upokojence in upokojence, uslužbence določenih služb za notranje :lladeve, čeravno je zanje izplačevanje pok()jnine med zaposli.tvijo po zakonu drugače urejeno. Kolikor delovna organiza
cija ali zasebni delodajalec tega ne prijavi, je dolžan prijavo po
slati upokojenec sam. Upokojenec Lje dolžan sam prijaviti, da opravlja samostojno dejavnost (obrt, gostinstvo itd.), 

Prijave sprejema Komunalni zavod za socialno zavarovanje Cerknica. 

V vsakem primeru je upokojenec dolžan, če pokojnine zaradi 
zaposlitve ali opravlja!nja dejavnosti ne dobi, vrniti prejete meske po,kojnine po določbi čl. 184 zakona o organizaciji in finansiranju socialnega zavarovanja. 

Zaradi tega naj upokojenci, ki po l. marcu 1965 ne dobijo več pokojnine zaradi zaposlitve, ne sprejemajo pokojnine, če bi jo zavod nakazal še od l. marca 1965 naprej zaradi tega, ker ni pra
vočasno dobil obvestilo o 111pokojenčevi zaposlirtvi. Pokojnina pa se bo od l. marca 1965 naprej i7lplačevala v polnem znesku vsem tistim starostnim upokojencem, ki jim je z odločbo o pri7dlanju ali poitovni odmeri pokojn,ine priznanih 40 let, upokojenkam pa 35 
let pokojninske dobe, ne glede na to, s kakšnim delovnim časom 
so zaposleni ali opravljajo s :OStojno dejav:nos~. Isrto velja m upokojence, borce NOV pred 9. ptembrom 1943 in španske borce, 
če imajo priznanih 35 Jet, upo jenke pa 30 let pokojninske dobe. 

To navodilo ne velja Zia · iVal!idske 111pokojence, ker zanje novi zakon o invalidskem zav anju še m izdan,. 

BoST 
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Več finančnih sredstev za krajevne skupnosti 
V diru~ polovli.ci 1964. leta je 

1bi11Ja tudi m L:ošlro ddl:i.!no osnova-
1!1Ja K rajevna skiUJpnost. Kljulb ni
zu ipdtlrelb , 'ki stoj;Ljo opred l1:.o or
gamri~ci(jo po !tej \IlOVi db!l.iiki ilo
klalllne sannou\Pif3Jve, v anlinoulern ile
tu iDii bhlo vliJ9,et:i. :zJaiŽellenih Ufi!Pe
hov iLIIl ~- VZH-o'loo<v ned'e
!i!aVillostli KJrn.Oevne skupnostli je 
več. Ob uatanov.iltvi Krndewna 
slrupniOSt nrl !imela 'Iliiti enega ko
ti:Okla za svoj !Poslov.n.i ptroollar, rui 
imeiia nJaljima<n.jše OrPreme, :nlabene
ga vira: d ohodilrov, ne m:tl.imamlj'še 
dotacije rza 'klrnltije OSIIDVIlllilh mat.e
teri:allinJilh Sbroš!lrov. .Po ·SVQj!ilh illli)
čeh so QIPfavtiilli. :rnaJilJjša piO!trebina 
dela. ile 'VIaŠk<i o;diboni, Ta lllOV si
s1Jelm samOUjpnavil.janja KJrajevl!l!iih 
Slrupn:ostti, v ikruterem so .mti:etli IV& 
p.:reb:iJvalci! Ibe dcJ:IJtn,e, Ibo v lbo<fulče 
pa 'le mora!l. :ilmetti zagotJovJtjena 
Vl5'alj' min.imall!nJa. :fiilrmnfua sr'€dl9trva 
za <ilzlvir'ševlamje svojega IPifOgi1ai!TJa 
dela, pa bOidii.si od datacij občin
Sike ~ne, pomoči goopod!air
sk!ih orgalllli!zaoilj a.l!i pa z uvedlblo 
saunqpr.iJ.c1pevikia o d preb:i.rva!!Jstva. 

O bSimno ob:rnoQ.i'e KiraJjevne 
Gkujplll.ootii Loš!kJa d'dl'ilna, 'ki zatire
ma 21 va51i ·in nad 3.500 prelbiMall:
oev, r!Jerij!a. 'W'Six> ikOil'Illllll1lal za
dev, ll'e'ŠevaJil(je sodiarlneg;a: Skrrib
strva :Ln a:;~ollreb po vaJI"Stveno
WlgQj rnih ustaJnOVIalh. Svet Kiradev
ne ~osl!i j e >ta ~aillja ob
ra:Wlava!l. na svoj[h sejaih in l!la 
zaid!nJjti sejii skllenil , d:a bi l:ažje se
litaiv.ill. prog!M!m dEm, \kli bo mj'e
ma!l 1tril€11ln.o obdlolbje, če Ibo .iJ:zJv&
dell laii1llret:o, ·s rklate:ro IIla!j ~
valllci :io2lraJZlijo p r ed'V'idene pabrelbe 
im n ati' d:aJjo :p.redlloge za 'borcfuče 
delo. 

Sk!l.ep Sveta KJra:jeVI!le s~upno
sti j'e rbill II'eall!i!U;ran. v ljal!l-ua.uju.. 
Pni an!lreltilrall1.j u rp:oltlreb za prooa
me=e VaJSli in s predlogi m 'bod<>-

če delo Kirn.jevne S!kupnoolli je so
d€!l.ovaila ve<'ritna prebiva!lstlva, &alj 
j e (pr~ela Ktrnrjev:na S.kupnoot nad 
800 ·~en:ioh a.nlket od g~ 
dlrnjstev. ·AnJketa o po!Jrelbah po
samezm.ih VlaSi, ,predlliogi o ~
vJ1lVIi TaiZJillih servisov :Ln navedene 
s:memrl.rce v amlketli bodo mnogo 
Pli~Pomogjle Krajevni skupnooti 
Loška dolli.na za sestaJVO boljšea.,a 
;p~vnega progr ama dela za 
l:JociOOe delo. 

Z aJI1iketo so p!I"Efuilvailci Lošlke 
doitiJnle daSltt> iz;ra.zilll;i 'V5e težlntje, 
:zil.JaStti o občutnern ptOII'Il.8tilojikainou 
čevli.iarske :Ln klrojruš.ke de!la.vnice, 
m.J)jOO paiJrelbo rpo servdsu za ža
gaJn(je <fuv, po 'I'aJZŠill"jenli S!Peoilali
'ZliiMn.i. m.eha!111ičmli dal!a!v:niai 'Zla IP<>
~1() aJVoto.mob:illov, motorjev in 
Tomrooovlilh moped~, o .pobrebi po 
Vla!I'Silv'en.o-v2lgojtnli. ustaJnOV'i v Sta
rem itJr~ ilil Ig;a <Vasi. Brav .1Jak:o 
so liizratZJili potrebo, •d:a bi Kirajev
nJa skiupinOISt 'OI'ganlirz;i!ra!lia IP<>Sre
d~'e lkemiJč.noega. čiščenja ob!lak! 
i•z Sbarega rbrga: v Ljubljam.o in !Ilat
zarj. NIIJdi!1Ja Jj'e javna 'kopalnica i.!n 
p!I1a!hruica, rv Sba!reg lbrgJU ter l.l!I'ed!i
tev pokqpill!ldlšč. P.mv tol:illro p!l'ed-

Drobne iz 
Kovin6plastike Lož 
!Kol.ellmliv » Kov:il!lQpl.astii!ke« je 

pii1iče!l lilz:da'ja'tli. 'ilniternd časopis 
•>Glasilo Kov.inaplastik,e•<. Prva 
š1evd1Lkla v nakiliadli 800 i:ZNodov je 
izš\l:a 8. felbrua~rja ;i,n je olbravna
va!La v I@Jav.nem ~janje v 

Zbori občanov v Loški dolini 
V pripravah na volitve, v tistih 

volilnih enotah, v katerih bodo 
zam e njani člani skupščine ()lbčine 
Cenknica, ki bodo-v mesecu mar
cu, so bili v Loški dolini zbori 
obilanov in si cer v petih volilnih 
enotah: Iga vasi, &lzariščah, Sta
l"em trgu, Lo~u in v Pudobu. 

Poleg evidentiranja kandidatov 
za občinsko skupščino so občani 
v teh vGliln.ih enotah razpravljali 
tudi o novem predlogu odloka o 
obdavčevanju v kmetijstvu in 
obrti. Pri obra vnavanju tega pred
loga o obdavčevanju so imeli ob
ča.Dli precej pripomb. V Ložu so 
občani pr.edlagali n aslednje: ker 
pod KO Lo~ spa d a tudi v as Pod
lož, katere lastniki imajo svoje 
parcele tudi v višinskih pre delih, 
naj bi se to KO dalo pod IV. pro
izvodni okoliš, če pa to ni mogoče, 
pa naj bi se delila v IV. in III. 
proi7Nodni okoUš, to p~ zaradi ~
ga, ker bi bil I V. proiz;vodni okoliš 
oproščen prispevk·a, m. pa ne. 
Nadalje so predlagali, da bi bil 
tudi Lo~ v tisti skupini, ki naj' bi 
bila oproščena dav.ka od zgradb 
zaradi tega, ker je bil Im med 
NOB 80 % požgarn in je večina hiš 
še nedograjenih oo:. so še v »Suro
vem stanju-«. V tej volilni enoti je 
tudi pro.blem pluženja ceste Lož 
- Podlo~ PI)'Zimi. KJjub te~u, da 
je že občinska skupščina sklenila, 

da se to cesto prav tako pluži kot 
ostale občinske ceste, do realizaci
je tega Siklepa še ni prišlo, ker 
mor a jo. sami vaščani vasi Podloža 
P·lačevati plruženje. 

V Iga vasi so občani spraševali 
uslužbenca občinske skupščine to
variša Logarja, ki je tolmačil 
pr edlog o novem obdavčevanju, 
kako bo s tistimi parcelami od 
katerih lastnik plačuje zemljari
no, so pa poraščene z go'Ldn.im 
drevjem, od katerih mora pri po
seku plačati tudi gQIZidno takso. 
Kme tje želijo, da se jim take par
cele prepiše jo pod gozd, ker bi 
imeli zaradi tega m anjše d ajatve 
in bi kmet je take parcele tudi 
sami pogoroovali. Tov. Logar je 
pojasnil, da ,bo take in IJ(ldobne 
primer e reševala posebna kom i
sija.. 

O .takih iill podobnih problem ih 
so občani r a zpravljali tudi po 
ostalih zborih občanov: Starem 
trgu, Kozariščah in Pudobu. 

Kara.kteristično za vseh pet zbo
rov opa je to, da so obravnavali 
izredno slabo stanje ceste Plani
na-Prezid, kakor tudi občinskih 
cest v Loški dolini. Cimprej naj 
bi začeli z gradnjo vodovoda, za 
k aterega je bilo že precej porab
lje nega črnila in papirja.. 

K . A. 

logov vsebutietio ankete m posta
vitev nove bencilns:lre Oqpal!k:e v 
~ dold.ni. lk:ot m čev!l .. jarsko de
laMnlico iLIIl druge uSilužnostne ser
visne slu:žJbe. 

Pdl.eg ruwedeneg;a so v ~ 
~ predllogn m vzdlrževan1l.ie 
CESt, (pOpraJVilo mostov, ~ po 
grad;nijd stanovarntlskeg)a bloka, po
pravilo vodovoda v Stlairem 1lr1gu 
in ,potlrelba po f?JOOdinji vodnvodla. 
l7.imrz:ifui oo željo Ta uredli>tev ravne 
raJZS\11atll!j181Ve in 2lOOljšaJnQ'e 6lialo
triČ!rle nJ81P'€1Lj aiVe Ta nekatere gor
ske ~IJ['edele. Anlketa v-sebu!je še 
Vir'Sto dirugli.h k<mistrrWh predlogov 
kQt; IIlJplr. n.albava :r-eMlnegoa arvtbo
rn.dbil!Ja m I...oSko d dlJiJno, postaMi
teJv ~'Plošče pa.d!l:im ta:l.
oom riln •borcem v vasi V!I'hn;jjjm, o 
usrt;am.ovitvi f:rii:z:er51kega salona v 
Balbn!em iPdlju d!n usllainov.i/bv'i 
kmij'icžnliice. Dail;j'e o gra.dmjii šole v 
S1la!rem rtll1~ lin o ur~ran(jlu lklamla
llilzaaij po vaseh, rk!aik:OI' o pluWlijiU 
cest v ~iansk!i. se:oorrti 1za n€iklalbere vam. 

Imedena llliillk!e'ta obo dober !Pri
pomoček KJrn.OeVIIl:i SkJuipnoo1!i m 
Sie'S!JwQ 11n1hle1lnega pars,peklti·vtn:ega 

il.ertnl 1004, priprambe ~ iP]:am.u m 
lelto 1·965, 1d.e!lo or~ Ui)ll"atv'~jla
nri'at, 'k!alkSna :ruaJj: bi bf1a IP'I'ihod.'
nost p!iaStrl!loo, di:OO oog)ailli12Jacij v 
podlj!ertlj iU od~ I!1Ja rvrpralŠialn'ja 
čl'am.ov Jrole:kl1Jiiwl, o IIl.eSreiSaih iiil 
ntelkiaj llTllalrlj'šilh zanlimi.vili ~v. 
Namen »GILasit1a Kovtinqplba!Stlilkie+< · 
je rl!rufOJ:1ITii;rati &am.e •lrolekttilva z 
V'Se!l11li. va1Jruej5<ilmi dlogOOk:i 'V 'PQCl!
jettjlu >iln od.gova~rjlartli na rvrpr~la 
illl {plred[o!?Jet čllal!lov ·~a. Ca~ 
S!Qpis obO ti!zJl.a(jail iPO ,potrebi, Vendialr 
enJk!ra!t nreseimo. NraSJ.ednija !';tevd:t
k.a. bo !i!zšla v 2l<OC'et1k.u maJrCa. 

lJatnjj_ i!)!1alil 1kdielkt:i.va »>Kovino
p!Jastli!kJe.<< Lotž za IJJeoto 1965 je ,pred
vtiJclen na 2,800.000.000 dJi.nJalnjev, ana 
za 300,000.000 <'llirnllrtiJev več Jrot v 
letu 1964. Da bi llelt!rui. lpllain. <ID
segl;il odinoom.o celo pire!Sie~ bo 
poibreblno r.aJZporedii:tli. delo \tako, da 
bo plOOiizvodm!.ia čimbolj slll"n.jenJaJ. 
SkirlaJjŠoartli bo IPOf(Irelbno dbitlolk <poliitz
dieflllrov do kon.Činega, !izrlelllk!a. V ob
,rarou p1astike in okovja Lož bomo 
i7.UJ<JIP'(Jillruill rtlreitjo JiiZllllleiro. S !bern v 
W'e'lli bo (p(Jitreibillo IPO~e:šii•tli pro
dlaljo lir2lde!Jkoiv, dia se 'bo podjetje 
·~' ·k:oipli6e•ll)jiU le-Wh. Mno
/!JO je še tallro :imelnovan.ih &kn:ti;tlilh 
.r€1'lle!rV, lk:a!bere bo 'PO!trebno p:XiSker
ti :i:n. d'ih izkoristiti. Za nemoteno 
deliJo poa· ru moramo mgobovti.rti tud!i 
redl!lo dobavo surorvin. 

Te d rn.i je dli;pllomilra:l na Dopisni 
ekonomski SII'€dndli šoll'i p.r.V!i <ID
pisntilk ilz ;podlje!tj a Mia:r'ko Žnddlalr
§ič. OmenjenJi je v ~till:lih letJilh ilil 
rpol oa~bsolivira:l š'lli!rilletno dQI)isn,o 
€llron01Il151ko srednjo šolo, ·kiaJr je z 
OIZirom na irežavnoot do:p.isnega šo
Jantia lejp uspeh. 

V l~tu 1964 je b:illo v podijletju 
sk:ujpno 38 rpo:šlkodJb, predvsem ilalh
klih. N.a.jrveč j e bilo ~odb rpvstov 
21, lfok 6, nog 5, oči 3 in osta:l!ih 3. 

p.Lana. in z:a prog)ram dela 'V telro
čem !letu. Ankelto rbo obravnaJVal 
na IPIW'.i s.vojiL TailiŠ:ill.1jeni sejli. Svet 
Krnctevne stlrupnos'bi liJn v z;verz:i s 
predivide111imi. pabrebami 1p0 pred
logih 'lirzNedene anlkete i.!n uvidev
noolli Sveta bo naJpratV'~en per
spelkJt:i.VIlli lin lellni pr~ dela 
K!mjeViile s<.kupnoom. 

Brez dlvoma boSta. morala !tudi 
Krai.ieVII'lli. odlbor SZDL Lotšam do
lina liln Skujpščlima občine Ceil<k:
nlica obmV!I'laiV'atli. ta ~ 
prQ'blem :pabreb in tudi predivtideti 
skulpin.o s Kirajev.no sikru,pnOOI!tio vi!r 
fi.!n.amsiJraJnJja tPred'v:idlelnlih PQ!lreb 
teg~a <fumočja. 

K!MijeWla Skru;pnost Loška d<Xlfuna 
bo v tekočem letu ;resneje reše
V1allla gto®od.aJrSke .iJn. komunallin.e 
za.deve. Da rbodo <imeli prebilvalloi 
teg~a ·~ možnost srt:ilrov s Kra.
jevlilo SkJuipn.osbjo, je organi:zilir.ana 
1ll'.ilk!ralt /tedenSko dežUtrna slua!ba v 
·klr.atie!Wlti ,plisa!r.n;i stami .trg v popol
dla!rlskem času odi 15. do 17. ure, 
'kUer je začaisno J.e honoraJrnli ·tlaJj'
'lllilk ~evtne sJrutp.nosti . 

J. stanič 

·Od slklJiPIIlegaJ štlevilla 38 pOOk:odib 
so ·bhle 4 n.a pcxbi iz dela 'iJn na dleO.o 
in to 2laii"a.dli poledlice. 

Zalniimivo je, dia je bilo v ielbu 
1963 I1aiV'Il.O rtxillko poškodb, V'eln
dian.- pa se j·e števjjlo 2lai!)oslen.ilh v 
lelbu. 1964 dlvign!illo q.a 1o,8 %! Se 
vedno se d.Qga)jla, da je natiiVIečje 
§tevlilo ~kodlb zaradi l!l~d
ll1061ti, 1!1ei.2Jkiušenosl!i, ~ 
njiU 2JaŠIČirt1niJh sredstev lilll ll1JaJg!.ice 
pni delu. Le rmallo pa je ;pOOk.odlb 
zaJmdii op\liŠ'ČeilJih 'Valrnoolm.ilh na.-
prav. 

Te dni je ;podjetje ;rai'ZJCl.et1Jilo med 
čJl:aJne okdl.ekJtiJva arruk;ebo o sllamoju 
dtru>~ prelhralne tu o sbrako:v
nem izQbraliieval!lljiU. Z am.llrelbo žele 
ZVEidetli. II'Illl1enje Jn predlJo.ge č!IJa,
nov ik!olletkrtliva o prejern.aJil;ju 1lo
pilega abrokJa hMrre tin o sbrolk:oiv
nem 1~jevoan:ju čl.ain.ov ID
lekrt:iva na dlellovnem mestbu a!l:i v 
šoli. 

v mesecu ji!IIIlllla1"ju in feib!l'LHlJiliU 
1965 je lp!I'iš:lo v pod[j'e1Jje 29 111'0Mih 
č:lJalllov, lk:i so se zapOOliilti v jp!I'Oihz
'V'Ofdntili. B:iili so rpoillrebni z ozirom 
na opovečain pilam. v netu 1965 in 
bodb po potrebi delali rtru.dJi. v III. 
i'l.:Ill.e~Illah. Od~ !pla so 4 č1aJnri 'k:o
lekJI!i'V'a zartldri. u>kiionlltve delovnega 
mesta, U!PO'kor.ifitve aRi z:apool.Ytve v 
d!rugem podjetju. 

Z Ol'l1iJrom na vedno rvek)je !PO
trebe im uvajanje l!lovih artikilov 
te:r spremembo obs:toječih aJl'"bik!l.ov 
so se pok:azlall.e vedno večje po
trebe IPO reikOIIlStTU.kcidli lirvam.e. 
Zalilo oo v ilivamo montirati drug10 
v.iSOikot:.!Lačno črpalko za cen1lr'allrl!i 
pogon stroijev. Na Ita načtin se bo 
JM;,ie vk!L'jučilo v ta opogon več 
strdjev, katere že izde'llujemo <ID
ma, v orodja.mti. Dva norva sbror.ia 
sta že v opogonu iilll se zelo dobro 
obneseta. 

S. B. 
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Ali so problemi lesne industrije res nerešljivi! 
"\ zvezi z aktu Ino probl matlko raz

voja na podroeju gozdar tva ln Je ne 
lndu. trije v komunl, so en tratni or
gani delavske n upravljanja v DRE-

T r zja nlll nckat re probl mc ,. 
tej zvl'zl ln dali pr dlogc, knl<o nn
prl'j. 

Kl'r to znnlm v e ob n , objav
ki naj po s ojl v c

mer razvoja 
cozdno 
komun!. 

Prl\ktlčn ugotovltv kažejo. kako 
c ., ozdnlm rondom na obmo ju ko

mune nen črtno gospodari. T ugo
to It v lzbnj Iz dej h•n, da s gozdo
'1 praktičn samo eksplo tlrnjo, brez 
si t m tlčnUt ''laganj v njihovo obno-
vo. Pote te a p lahko ugotovimo 

znrndl ne po tovanj dogovorov 
kil'po nn tal močna tendenca 

p 1ru1 cij ln preb.-up evanja 
ortimentl. PoSl dlca tega 

g rk ka
P cit~t • ki o pr vzete družbene ob-

eze, tale all pa so obrato,•nl• z mi
nimalnim .lzk.oristkom. ReZUltat teg 
j , d izvozne ob,•eze ž.ngnnega lesa 
niso bli izpolnjene niti v višini treh 
četrtin· n drugi · trnnl pa je blla brez 
urovin tudl p pirna industrija kljub 

temu da jtl' osno nll1 urovin pri na
rin m ~o podnrjenju dovolj. 

To nnjb lj ilu trtrn promet bio-
do,;no igl v e\' v letu 196-1: .. o 

c c .,. 
g ~ .:!. 

i og ;s ~ ;, ~= 1" IR o 
~~ o 

1\o ~ 
BREST erknic:a 4b. Oil 33.885 12 

\ Rakek '1.1100 7. 79 112 
GABER tari tr 2 • .-.JG 

(\ UQk aa rel livno ,·ell.l;;e dob ve 
JE.LK.I ln G.\BR je ,. od topanju pri 
ki. · lk.'leijl, oz. višjih odh-upnili ce
nah.) 

o vij mo tudi, d e podrld.blj -
oZdne pro ·odnj ne od\ijn v 

• km du li do go v ri in kJepi o po
drulblj:wju Olldne p~odnje. Vzrok 
lahko nl\idemn samo v llelo razboho
tlmi pe.h-uln.eiji v prometu li goadni
ml rtimt'Jlli. Dl'j -tvo j , do. e d -

nis prema a pojmovanja, da 
ul Usti Id po najkrajll poti pO-

kri~ n • t rim gospodarskim all 
OO.Oim dejavno tim dellcite. eetu

di \'VG primanjkljajev niso vedno 
upradtenl. DeJ;;t•· je ludl, da je ma
l ali nič drulbene skrbi poSYečilne 

,i>tem Učni in nautni ~- v go-
poda.rjenju. a ulovi kar se~ 

tudi krepka ma.teriaina vta-
to dej vnost. ebina dn.-

odn go:ado ko na
je, milo rečeno, 
- ·oristolo~-

1 ruv J DSiirbljen :mmdi 
ns tem podrotju. in 

baJtens~>.e d · ~ ti :ia-

s:amn 

je. kakor tudi koncepti razvoja le ne 
Industrije komune ne izvajajo tako, 
kot je bilo predvideno v staliSčih 
uprnvno-politlčnill organov komune in 
sklepih delav kih svetov podjetij les
ne stroke. BREST je Izvršil republiški 
razvojni plan z lnvestieijo Izgradnje 
nove bazenske žage v Cerknici, ven
dar je potrebno vse ostale koncepte 
izvr"IU do končne realizacije postav
lj nega razvojnega programa, ker bi 
sle r blln ta relativno velika investi
cija ogrožena. 

Ko smo pred leti razpravljali o pro
grrunu razvoja lesne dejavnosti na 
področju komune v okviru razSi:rjenili 
se tankov vseh družbeno političnih or
ganlznelj in delavskih svetov lesno
Industrijskih podjetij ni bilo nl.l;;ogar, 
ki bi 1 mu programu nasprotoval. 
• a protno, na \ 1Seh teh razpravah so 
program sprejemali kot najbolj i. Za
radi tega so bile v skladu s tem pro
gramom la"nne tudi večje investici
je. Sedaj ugotavljati, da ~ni zapisni
ka .. , oziroma iskati dokazila, da ta 
program menda ni bil predložen na 
sejo Občin ke skup!l ine, je odveč, ker 
v i vedo, da je šlrinn razprave o pro
gramu za\!Zela praktično obliko refe
renduma. Na e organe upravljanja to 
vznentirja, ker vidijo v tem priprav
ljenost odstopati od rllZ\'ojnega pro
grama in s tem popu'čnti pritisb.-u ne
načrtno ti in pelrulaeije. 

Po drugi strani je bil na pobudo 
organov Izvršnega sveta SR Slovenije 
in Republiške go podarske zbornice 
o vojen predlog da se preide na po
godbeno, dolgoro no, ekonomsko in 
tellnično sodelovanJe med strokovni
mi združenji gozdarstva, lesne in pa
pirne industrije ter njillovimi člani v 
oh•iru republl.l;;e. Mi smo prepričani, 
da je taka politl.l;;a dolgoročnega so
delo\•anja v skladu z načeli načrtne
ga obvladovanja gospodarjenja in 
sm tram o za potrebno da skup-čino 
obvestimo o ' ' eh teb principih: 

- zaradi pra\'ilne politike gospodar
jenja z gozdovi kakor tudi odgoje 
gozdov (o tem ta lesna in papirna 
industrij najbolj zainteresirani) je 
nujno da e usmeri dogo\·orjanje med 
go11darskinli orga.nlzacijami lesno in
dustrijo in pn.pirno industrijo v ab.-tiv
nosl, ki naj zagotavlja ne samo 
eksploataeijo gozdov, pač pa usmer
jano odgojo in plantažno go poda.rstVo 
takih eslojev ki bodo nudili take 
ortimente, ki jih industrija potrebu

je. Ta nalo!!a je nujno pogojena z 
doloi'enimi investieijami, s sk-upnimi 
stopi eb ie imeno"llD..h partnerjev, 
kar pa je lahko samo rezultat med-
sebojne do~ovarjanja.. 

- nnjno je odelovanje in dogovar
janje o c:eo.ab in standardih gD7dnib 
ortimentov, ki ea ti principi narel.."U

j ejo, kar naj im3 za poSledico od
pravljanje nenatnno ti ki edn.j vJa· 
da \7 tem pogledu. Z obvladovanjem 
standarda ln l.rinih cen e ele za.
lonllja pogoj da ll3Siopa indnstrij 
kot in\7estilor v in\7estiranjo tistih 
gcmfarskib dl'javnosa.i ki naj dajo čim 
bilrej.še re:mltate, kot so plantažni na-

di ropola in podobno. aj navede-
mo da po našem narol!UU :inštibl v 
Milano te proučuje motne načine 

oje rovrstnih dre\7esnih vrst za ob
mtMUe naše komtm.e.) 

- med posamemim.l panogami in 
baumskimi bga.rskimi kapacitdami je 
treba sporazumno urecliti vprašanje 
~vib.cijskih bmočij Id naj pokri
vajo potrebe in a.rolavljajo trajno 
preskrbo in obratovanje a repn.btiškim. 
planom dool&nib la"."1USS<ih kapaci:teL 
Vsako administra.tlvno poseganje iz\"eD 

tega okvira Izpodkopava osnovo, 
kateri je možno ta vpraSanja dokonč
no urediti le z medsebojnimi dogo
vori. 

- z ozirom na to, da je lesna indu
strUa direkten izvoznik, prevzema kot 
svojo obveznost vlaganje deviznih 
sredstev za nabavo mehanizacije, ka
l<or tudi drugih potreb v gozdarstvo, 
kar bo omogočilo bolj ekonomično 
proizvodnjo. 

- prav za zagotovitev takih pogo· 
jev sodelovanja je potrebno, da z 
gozdovi na določenem področju go
spodari le ena gospodarska organiza
cija in da obstaja le en nosil~c ba
zenskih žagarskih kapacitet, kajti v 
nasprotnem primeru vkiapljanje v ta
ke koncepte ni mogoče zaradi nespo
sobnosti prevzemanja obvez, ki skozi 
to nastajajo in od katerih so g lavne 
dolgoročne. 

Kot primer take politike naj nave
demo ,gospodarsko tehnično sodelova
nje med podjetji LIKO Vrhnika, KLI 
Logatec in BREST Cerknica, ki se 
vsestransko zadovoljivo razvijajo na 
vseh področjih dela, kakor tudi v od
nosu razmejevanja gravitacijskih ob
močij, za kar je bil sporazum že spre
jet. Samostojni posegi JELKE Rakek 
v jeseni 19&~ v odb.-upovanju gozdnlll 
sortimentov so že začeli povzročati 
motnje 'tz tega sporazuma. Posledica 
tega je bila splošno zvišanje odkup
nili cen in s tem prelivanje sredstev 
v nezaželeno smer. 

!\li se in se bomo še nadalje bo
rili za to, da na tem pQdročju delu
jeta samo dve žagi za blagovni pro
met, kakor to predvideva republiški 
plan, to je Bazenska žaga v Cerkni
ci in Bazenska žaga v Starem trgu. 
Ti sta edini v komuni s sodobno teh
nologijo in racionalno organizacijo ter 
s tem omogočata Stevllne in kvali
tetne izdelke. 

1. Po znani organizacijski vsebini so 
obrati (poslovne enote) v Brestu z le
tošnjim letom poslovno in ekonom
sko samostojni - med njimi tudi ba
zenski žagi. Ti dve poslovni enoti sta 
pripravljeni prevzeti obvzenost, da za
lagata s tvorivi vse predelo alne ka
pacitete v komuni pod popolnoma 
enakimi pogoji, ne ozirajo se na to, 
ali gre za kapaciteto v okviru Bre
sta ali izven njega. se cene reza
nemu lesu za predelovalne kapacitete 

nanaj bi bile vsaj do 10 % nižje od trž
nih cen. 

Ravno tako naj bi kapacitete pri
marne industrije obvezno zagotavljale 
predelovalnim obratom vsa druga tvo
riva ali industrijske odpadke pod ena
kimi pogoji za vse prebivalce. 

Te obveze je možno obllliovatl z 
dolgoročnimi pogodbami (5- 10 let). 

2. Samoupravni organi Bresta so 
pripravljeni vložiti t udi večja sred
stva v občinski sklad za pospešitev 
preusmeritve razvoja JELKE Rakek in 
GABRA Stari trg po njihovih progra
mih. Razni organi s o že večkrat ugo
tavljali, da vsako zavlačevanje reali
zacije teh programov samo negativno 
vpliva na razvoj teh organizacij. 

3. Kakor je bilo že večkrat poveda
no, je Brest pripravljen na dogovor 
o ekonomsko tehničnem in d eviznem 
sodelovanju z J elko Rakek in Gabrom 
Stari trg. 

4. Za tekoče obvla dovanje celotnega 
sodelovanja predlagamo ustap.ovitev 
organa, v katerem bi bili z enako re
ciprociteto zastopani od delavskih 
syetov pooblaščeni predstavniki vseh 
treh podjetij. 

Ta konc.ept medsebojnili odnosov in 
politl.l;;e sodelovanja nujno potrebuje 
podporo s strani Občinske skupSčine. 
v nasprotnem se bo stibija in špeku
tacUa, ki je povzročila že toliko ško
de kolektivom in komun!, še bolj raz
š irila, kar bo imelo za posledico bit
ko za surovine, preplačevanje suro
vine in v zvezi s tem prelivanje sred
stev v družbeno nezaželene smeri. Kot 
posledica se analogno pojavi zmanj
šanje sredstev komune, posebno še 
podjetij in znižanje možnosti teh pri 
materialnem reševanju komunalnih 
potreb. 

Odstop od konceptov, navedenili v 
tem pismu, bi po našem prepričanju 
ogrozil trenutni in perspektivni raz
voj sedaj najmočnejši industrijski po
tencial v komun! - lesno industrijo. 

Vsebina tega pisma je poslana pri
stojnim organom Občinske sh-upščine 
Cerknica in delavskim svetom Gabra 
in Jel.l;;e. 

Koleh-tiv Bresta smatra, do. bi reali
zacija navedenih predlogov povzročila 
nov polet na področju tesnega gospo
darstva v naši komuni. 

UO RREST, Cerknica 

• 
----------------------------------------------------------~-----~:= ___ ___ _ 

• . ,. . . . . . 

OBVESTILO 
VOLILCEM A OBMOČJU OBCINE CERKNICA 

Skup-čina občine Cerknica obvešča. občane, da v smislu 
24.. in 25. člena. Zakona. o volilnih imenikih (Ur. l. SFRJ. 
-t. 5/65) lahko pregleda.je splošne volilne imenike ki so raz
grnjeni na vpogled na ma . čnih uradih in sicer Cerknici, 
Begunjah. Rakel..ll, Novi vasi in v Starem trgu. 

V smislu predpisov zakona o volilnih imenikih se v 
plošni volilni imen.ili vpisujejo občani glede na svoje stalno 

pr bivali.šre, na lastno zah e o pa tudi osebe iz drugih 
občin. ki prebivaJo eč kot 6 meseeev na. območju občine 
Cerknica. Volivec more biti vpisan v splošni volilni imenik 
le ene občin 

V inCeresu vseh občan~v, ki so dopolnili starost 18 Jet. oziroma jo bodo dopolnili 2 -1965 je, da preverijo očnosi 
vpisa. v sp ošni voJ.ilni i.n1 n · in zahtevajo eventuam po
pravke do zaključka voliln imenika, to je do 20. marea 
1965. 

KOMJSUA 
ZA VOLJLNE IMENIKE 

. • • • • . • • • 

li 

---------------------------------------------··--------------------------
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Naši notranjski književniki 
TONE GASPARI, rojen 16. ja

n'UaJfljra 1893 v Selščaiku !Pl1i Begu
n:ja!h lllarl Cerklnico, i7Jhada itz dlru
žilne, kii je dalla Slovenoom. tudi 
zma111eJtiltega sl.i.k!ar ja MaiksitnaJ Ga
spa<rJja Slu2Jboval je kot uč:iite!lj 
med dii1u.gJiJm v Iga vasi, v Bab
nem tpdl[jti.t li!11 hill .pred dlrugo voj
no mnogo let ravnalte1j meščan
ske šdle na Rlaikeku. Zdaj žlivti 
v jpdlmju v Kranju. Urejal je liislt 
Razori, mese.Oni'k Zla odroolo rnila
diino iiil J1alpis:al ikJnjige z ljuds.KiirrB 
mOI!li:vli: Sijaj, sijaj SQlnčece, Gor 
čez iza.ro, Divji mož, Cesta, Ko
medija, Povest o gornem možu. 
Za !Wldajo j·e tpn~·aovil knjigo spo
minov. Nia P.rešemovi ;pll'OSlaJVi je 
za daJV:nost •bral več novejših ob
Člllllen:Uh jpesmi o spomllinih na 1mp
!t.ientire naših ljudi med NOB, zta 
milad1ino pa dve čntici iz otroških 
!Let. 

IVAN MATICIC, rojen 27. de
cembra 1887 v Iva~njem selu pri 
Ralke!lru, po pdkilicu ft4lograd', je 
Pisec ~h knijd.g z nrurooino 
vzgojlllo IITl!islij.o, pniipoovedni'k, ki 
~e !poudarjail v ffii!Ojem deLu moč 
zemlli:je in tZ<l!ravje kmečkega rodu. 
Njegova della so: Na krvavih po
ljanah, s spomlillli iz prve svetov
ne vojne, V robstvu .in Na mrtvi 
straži o bojti!h Slovencev s Turki. 
Moč zemlje o boj ih na Koroš'kem 
qb p!lebiscitu, Živi izviri o živl'je
nju Sl.ov€111cev okoli leta 1000, Pe
trinka, Fant s Kresinja in Dom 
v samoti jz življentja noh·anjske
ga ljudstva. Pripravllja zgodovino 
tiskarstva na Slovenskem, ro.rna
na Rezinka in Plameni. Poslušal
ce je pn1tegnil z odl01111lkom o n e'k
daJllijem sejmarskem življenju v 
lllaŠiih krajih in z odlom.kom iz 
Z:iV1ih w.iJrov o srečaJnju davnega 
slovan.skega prednika s potomcem 
po lttisoč l ebi.h; pri tem je poda'l 
govor s1toW1!11s'kega prednika v s·ta
rl Slovam:ščini. 

gah; Partizanske Slike, ~e 
steze, Kom.isarjevi zapiski, Naši 
obrazi, Ljudje na prelomnici, mv
ljenje · v LOOki dOil!in.i pred drugo 
vojno ~ v povestd. Tihotapci. Bri 
Obzorjih izide letos roman Lju
beren in orožje, napisal 'Pa je tu
di :roman iz sodobnega žilvljentja 
Korenine se trgajo. Bral je čnlioo, 
kiaJko so p.runti:zanj_ kmetom mlatillii 
žito i n 'kialko je partllizlan5lki ko
mandant opravil odgovomo naJlo
go .Ln bill. povišam. Mladima je z 
mn.imamjem poSlušaJla njegovo 
prJ~.ICoved. 

STANKO JANEŽ, roj€!11 30. mar
ca 1912 na Rake!ku, je 'kot profe
tSOr - sltavlist silužbo'Val na sred
ruj;ih str.okovffih šolah v Ljublja
ni, na FUlorofski falkulteti in v 
Narodm.i bibliotelki BiH v SaJra~e
vu, v Ati1dovščin i na Brimorskem, 
zdaJj je direkltor oonovne šole Cer-

Stanko Janež 

Prešernov kulturni praznil{ v Cerknici 8. februarja 1965. Pogled v 
dvora.no Doma partizana v Cerknici med proslavo; v prvi vrsti 
(z desne proti levi): Matevž Hace, pesnica Marička Žnidaršič, pisa
telj Ivan Matičič in recitator Povodnega moža tov. Malovrh 

MATEVŽ HACE, rojen 4 . . julija 
1910 v a?odcez;k'V1 pri LOOu, se je 
itz n.esne~a in gozdinega delaovca, 
pa ;iz .l.tastnlilh .ilzJklu.še!l11j v !Parti'Za.
'111ih din V 'P<Jt']!LtiČJnem delU !PO VOijl!lli 
rerzNi!l v tpamtJiJzamsikega !PiiOOJtel!jla 
in pisartlel]lja tnaše NoilraJnjiSike. Prur-
ti7JaJn.Sko žiV1lje!l1.je 01p1isuje v !Jm'jri-

knioa.. Pred voj1110 je v raz:nilh lli.
Stfuh sodelovall. s čt,ticamu (Cesta, 
No'V'O[etna baijika, Oakalnica, Po
doba, Pot v prosil;ost, Rakek, Ma
lo ZaJwženo •prednn.estje, Sen klain
c!l.isia Klvočke, Fetnja), pisa!!. je v 
l'TllaliiklSistična gU·asila ~ed vojno 
kritrllke in. knjižna poročila. Sode-

Prešernov kulturni praznik v Cerknici 8. februarja 1965 - Na odru: 
Stanko Janež pozdravlja v imenu tObO.in kega odbora Prešernove 
družbe notranj ke književnike. Za mizo : pesnik in pisatelj Tone Ga-

spari bere svoje pesmi 

lOVial je v sarajevs•klih g]lasJ.Uh Zi
vdt i•n Iz;raz. Nj f!?;avo najpo.memb
nej'še de'lo je Zgodovina sloven
ske književnosti (1957), ki je 1959 
lizšllo tud:i v SJI"bohrvaščil1li kot 
Istorija slovenačke književnosti 
pri zaJloob:i Vesalin Masleša v Sa
rajje VIU na 704 straneh. Lani je :iz
šel nj,egov Pregled slovenske knji
ževnosti za sred:rrje šole v sodelo
vanju z MiroslaJVom Rla.Vbarjem. 
Iz rušČii!lle je v slovenščino p~·e
vedel več kinj:ig: Crno po belem, 
Povesti o elementih, Ruska kla
sična protz.a, Veliki tekoči trak, 
iz sllovemščli.ne v srboluwaščino pa 
roman Miška Kranjca: Zemlja se 
z nami premika. 

MARIKA ŽNIDARSIC pripove
d uje sama o se!bi : 

»Pired!stavljati se domačim Lju
dem, je mruce nerodno. P l"aViiJm, 
nerodno, zato ker me vsi, 'k!i jem
ljejo N011JraJnjskii glas v roke, že 
več aili mand p oznajo, saj sem 
vse do lanskega tlel1a z malllj!i>imi 
preSledlki živela m ed njimi. Ce
tudli so me razmere nekako pr•i
sJiLiiLe, da sem se iz Starega trga 
premalklruilla v Ljubljruno, se je po
doba notranjske zemlje taiko živo 
zarisal.a vaane, da iS€ ne bo cLaJa 
izb:ni.saltti ~. Nobi'runjskla s svoji
mi gtnaJjlnami Jn ogJPadarni, s Snež
n!ilkom in Cer.kinišklim jererorn, s 
Stkmi!vnostmo Rakovo d olino .itn v 
p!1aJVl~iice odeto SliMnico, bo živella 
v meni ·do kan oa. d!rui. NOI!xaJnjs:ka 
-:- oaza lep<Jite !in miru - h ka
teri se bo vedno zatekallo wtru
je!l1o srce ... 

PlreclSbavfu sem iS€ vam kO!t člo
vek i n mru'Si'kdo bo že lilZ teh ne
kalj besed uganill, da sem nekje 
na.IW11101braj talllka .lin naJPe<ta kO!t 
sbnll'l1.a na V1iol1ni. Rodlilla sem se 
16. nov. 1914. l eta v Sttarem trgu 
;ptrJ Ložu. Oče je padel v prvi 
svertlovln!i vojni že dva meseca 
,pred mojim TOj'SJJvom in vse živ
ljenje me je spremljala silna že
lja po očetu. Ni čudno, da i'~ bila 
prva pesem, ki jo je oblikovala 
m dja otroška roka, namenjena 
prruv 111jemu. Pesmi pa so nasia
j,alle še in še. Rojeva'le so se iz 
hr€1P00e.nja, lkovaila sta jih oku;pa
ci;ja ·illl upor, pt•išep€1ta.vaJa jjh je 
ljubezen in z njo ra!Z.očaraJnje, 
st.k!ailia j:ih je žallost za prezgodaj 
umrtlo materjo. Tako so nastale 
tni tlmtj~ge pesmi. 

P.rva .nosi naslov Pesmi iz,pod 
Snežnika, drugi sem izbrala na
slov Clo•vek in zemlja, h·etja, ki 
je [Lastaj aJla v času m oje bolezni. 

pa je dobhla temu pr.i.memno .ime, 
Nadomlje!11a veja. Zaln.imivo je, da 
je billa prav ba z žalostjo obcuwa
Illa kinjJga prva. r~a in jo 
že zdavnaj ni več doooti v nobeni 
lmjd~nli. Ko že govorimo o svo
j h kmd.iga;h, :naJj vam povem še to, 
da bo čez dobra dVia meseca pri
šla na svetlo četrnta knjiga pesmi 
Ugasla luč. Nem.a•ra se bo kdo 
vppašaJl, zakaj rav.no Ugasla luč 
in ne kialkšen vedrejši, svetll.ej i 
naslov? O~vor na to vprašanje 
boste našiLi, ko boste kinjigo ,pre
bratiL« 

Marička Žnidaršič 

Ma•rička Znidaršič: 

PARTIZANSKA USPAVANKA 

SLnek ne jokaj, sinek zaspi. 
saj se •llvoj očka mle bo11i. 
Tvoj oč<ka je vel!Jik in puško ima, 
tvoj očka močan je in hraber 

za dva! 
Sinek ne jokaj, očke zapri ... 

Sinek ne jokaj, sladko zaspi. 
Z m.amJco srru·eka ob tebi bedi, 
vetrc potihem uspava.nko poje, 
sprunčkaj , 1et spančkaj ZJlatto ti. moje. 
Pod bregom ra hišica čaka nas tri. 

Sinek ne jokaj, sinek U~SIPi, 
saj se 't. voj oč<ka zate bnt·i! 
Jutri pomlad bo, sijalo bo sonce, 
z rož bodo vzletaJe pikapolonce, 
in hiša bo p !l.na Ye lih ljudi. 

Sin k ne jo-kaj, inek zaspi ... 
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GLAS NOTRANJSKE 

Kaj pripravlja Prešernova družba 
za leto 1966? 

Za l t 1966 priJprav!lja Prešer
n \ družba šeS k!llj:ig svojim na

ikam in eno ume~ re
ukcijo. za članarino 1200 di'Il 
naročniki prejeli Prešemov 

- led - 1966. izvirno povest slo-
' re p" iteljice M1re M:iheilčič: 
Zmeraj. nikoli roman obelove-

ajenca Ernesta Heming
w \"a: Im · ali ne, potopti na po

., ja Sallla:k:O\-a: Po brzi
. Pr ,•lj.ice izbor iz sve-

ml ·e 1itterature in po-
auu.<.ouu ... ~'ello delo Emilijana 

a umetnost. 

<D 
Za ceste 

moramo bolj 
skrbeti· 

~ tega ne brD. smela b:ti 
slkJrb m ~~e ces::: samo 
sllkm obii:fume,. ampak "Vseh IIJ!)Olt'ab
mtii]!{ov ~miih Yo2!Dl •eJr ti naj
ool!jj l!mw::Djjo ceste;, ntedt:em ko jm 
VJ!lll!1e2!!llll01 "woillla lle Y zel!o majimi 
llllllleili.. 

lURmc:emnt llet:ll 1963 iSilll biilli • pod-. 
jjeltjj1w. ooel!Jmft dollnodllti zer.o lllii~. 
lr:d:mmsllm J!OIIl!ll]aai jje bmllo.. da bo 
:msur:mcillii :mm.."lll!lljjl!mm.fi.Bh lklrediittmrw mllllm
llo ~e O«llpwttiiti ]ll!'~Ck1111 el!liO 
&~llir:iliiJmo deilmt~. lDII:ll m ptišllo oo 
~ jje ~ ]!_)~O gm:mrlil!lljjo 
]!Dli~ diZillll!lla na Sllivmmcill.. Po-
l!eg ~ 'Sil) ~ še dJruga de!Da 
Jkii jjiih jje ~O s; SifeZ:IOIIDlSlkJI) 
~Wllltil' siiThDJ.. ~I!IIČlllillii .s;o l!liO'OO 
IOi.'!Stt~ w Jffl!l~ wnriil!dljjnniČ'e!k na 
l&imt~ ~iiwl" ft!l!l:~ ce
• Q!Ql ll~e llmiC.e IDla Sllli'i'lllliiol do 
pbmli~ ~ fum JIJJlliii!)JlraLrilti. 
~ ~ .tm:.1l !CieSttft w ~001. 
Slklmpm ~"iikiillll. dellarn::ew .iJe 
lili<.~ ttnnczllii ~ blbiiimii!ln 
~ gur"..1llll!ll«!!r ;z:n cz:es1Io Gl!'aiDD@
"~M-lP'ImllilBb. ~m.aJt ]!)Jtii IDl«<JWII)
g!Jr"~ jjilmm :ile ~ da! 
~ wse ~e dmtjjllllltwe., 
~ ~ <Ce'Sitaurjje:mn:n Z$l. l!llli)
~ iillll ~ riillll jjiih "" Jll!O
~~:m>~. 

~ jjiimm JrolDiilln fumjjew 
~~iimtJr~ 
~~.~ttnnczlliiZ!al. 
~ ~. «':le 1100 ~ l!ne!lte1lo 
llllf.!llbmwii!tii 1111&~ ~ 

Niavedene !k!valitetne klnij!ige 
vsak narOOnli'k dam še umetniško 
reprodu'kdjo i:lll11ed trc:1h novih 

l.iJk. brezplačno. K.nj.i.ge bodo nu
dile pl1ijetnegJa in lronistnega bm
nja slovenskemu brail'cu !in mu 
šill.,i!le druševno ob:rorje. 

Za1to se v čimveQj em števliiJJu 
n.aroča;imo na !mJtjli,ge Prešernove 
dlružJbe! V naši občirui naj bi ne 
biil.o dxužine brez Prešernovih 
kndi.g. 

NarOČin.ik.i naj e na knjige na
ročijo pri svoj!ih poverjenikLh. 

l lil~ 
sredstva, 100 morail.o im.elii 30 millli
jonov odobrenega kredita. Tega 
se ne da dobiiti, lastnih sred.Siteiv 
pa !rudi lltimatio. 

Ce hočemo, da bomo uspešno 
ra~v:ijali tur.i:.stlično deja,vnost na 
Notranj lrem, so ~pogoj lepe ceste. 
To pa mora biti skrb vseh nas. 

Novice 
iz Bresta 

FS 

Tov. An on Mramor in AndTej 
Sega sta ehnično izboljšala na
čin tDanspoiTtiranja ~ločevin v to
varni ivernih plošč. S to izbolj
šavo 1ovama letno pr.i.hrnni 1 mi.
'jon 725.220 čistega dohodka Za 

opradjeno izboljšavo sta dobila 
possbno nagrado. 

Od,delek lesnoindustni:jsk:e po-
- ·ene ·o' e je zaključil s štliri:me
sečnim poukom. V o ctobru začne 
s po -om I. in II. razred poklicne 
šo!e. 

* 
V planu izobraže\-anja so pred

tidell o . .,.aniz!ranje semimwja za 
POE ·ce ozkega profila, širše pro
IDe, ečaj za inštrulrto ·e. tečaj 
za organe samoupravljanja. a
mernvajo :anoviti. • e I. letn!k 
t:ebmčne srednje • e. 

Za cel\omo izobraze-vaoje in _- ·
pen11d5je je pred"ridelllo 29 Dl.llijo
n.ov dinarje •. 

* 
V nede]j , 14_ februazja" s!:a 

limeli smdika!ni pod..""UŽI!lici To
vame ~ Cerknica · To
vama ilvmnih pllošč l!eme bčne 
zbo:re. 

V U@Jra~ odbmr siilllldikaloe po
d.!r1t.lžmmre T vame iv 
mo:tnem: .Jože Br.mise!j. Ivan Ba
smur, Framtco Gagu]a" .J ze rb'as., 
Ned!elljiko Pav o~ Bo o Komoear 
m. Bir.ll.IID!.-:o J~&. 

upir<llnri oooorr siindalk e po-
d!rnnZi:mtire l:'ame pcrJ~a Cet!Tk
illiim J!liOll: 1\'lf;mt-G; Umek. h"'MI Kebe. 
.la!lmb VIČ'.i!llr, Marijja V"Ddrih., 
l!.'nllllll. EU!Iil~, Lo]zka Meden" 
l!lle J!."ebnn. Ljjnnb:a ~č,. :Vl!lll!l Te
b~ J"me Adilml!iič., Ol!ga zem
lljjatk, .Jme Koo. Fral!llc Meden., 
Jll'maumc .lOODilis m. AJio:Dz Sabee.. 

" oOOI!llem. Z!lOO oo ~dentii-
!l"alllli bmtdiiailSite m. oblfulisko skup
~ 
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GLAS NOTRANJSKE 

Turistična propaganda dobiva svoje mesto 
Občin~a turisllična zveza iz 

Cerknice je ·začela letos zelo šil'O'
kopdtezno akcijo, da prop~a tu
rustične posebnooti v občini. Ze 
samo podatek, da je šlo lani v re 
noonene 1le 4 rniil:ijone dil!1wjev, le
too pa je predvidenih za propa
gando kar 25 milli•jonov dina!rjev, 
zgovoPno kaže na korenite iPI'e
mike v &nffi1i u velj.aJVUj.anja turliz
ma v obilini kot pQI!llem l:me veje 
gospodarstva. 

Turistiana zvem je že postaJVila 
na vseh poometnejših cestah v 
ob1Čiill1i tin 1111a. ces!ti Lju,b!llj~a~na
Potsltoljna obveslti:lne table, lkli va
bijo v notranjost Cerikruiške doli
ne. Letos namerava postaoviti večjd 

remljevid v Poslx>jni z vr.i.sarrunu 
IPOSSbnootrni kimjev cerkniške ob
čine. Zveil.a je že nal"'Čila ba.r<Vni 
prOISipeOOt v na:lcladri 30.000 izvodov, 
ki bo na šestih straJ!leh lin v šti
rih jezikih vsebovail motive s 
Cer!lmiškega jezera, iz Rakovega 
Skocjan.a, iz K!I1i.žme jame, s Sllii.v
nice :in Snežniškega gradu. P.ro
spekJt bo na ra'ZlPdlago že v m.
četlku meseca marca. 

Do =ca meseca bodo pPiš1e 
ipl'Vič v 1Pr<:Ym€Jt tudri barvne raz
~edttlioe kraj.ev Cenkmiške .in Lo
ške dolliJne ter Bloške plaJnobe. 

Glede na to, da ~e tur.iS'ti.črui. 
spominček s Slivn.ice •>Siliivnišk!a 

Uspel seminar o turizmu 
Neda'l'no- tega je orga,n.i.ZJi.rnl1a 

občliniSika turistična ZJVeza ~j 
z Delawsko univffi':w iz Celliklnli.ce 
-enodnevni semi:nar s podiroCja rtru
ni=a, na lrolterem oo obr81V'!lta1Vallii 
vprašaJ!lje ohranitve domačnoSti, 
:re'tJroopelkitive turJ,zrrna v zadln<jlih 

60 iletih .iJn bJ..iŽlnljli raJZNoti turi:zma 
v občinii. Sem:iinar so VlOdlili: tov. 
Kopa:č, dli.trekJtOII' ZiaJVIOda za spo
men.iSko VB.i!'S:Vo SRS, Tone Gor-
111iiik., p.redsedn·ik občinske lburisti.č
ne ZJVeze in Alfbin Mi1a.vec, naJj
boljši. :pmma.vallec zgodovine tuTiz
ma v dbčilni. 

Komentar k članku 
Brest je pogostil svoje upokojence 

V p!1e.jŠII1tjti št.evilik.ri je bill o !POd 
n.aslovom B rest -je pogootlill. svoje 
upoik.oj ence obši.J:no n.apli!Sa.no o 
tem, •kiaik!o so se upoiklojenci na 
-pogos:ti!tvi pOIČUlthli. ClaJnek je po
vzročhlnegodoVtalllje pri upolmoen
ci!h i~ Sl:tairega rflr~. 'kli so biJlli ne
kdajj zaposi1enli na TLI Marof, pa 
n'iso bi!l!i .tudii oni .povabljeni. Sh1~ 
-čaj je raJZisk!an. Ugotovilli oo, da 
-oo sprejjem oPgall1.iz:iJrn[e sindlikaill!1e 
podiruŽinii.oe ToVtall1Ile pohiši!MJ. 
Cen,knlica., T oonarne d\ne11.m.illl @IOŠIČ, 
ba!zenske :žlage lill1 slrupnih sll1Wb. 
Pozvani so bliJti tistti upokojenci, 

ki so biLi pred upok.Qjiiltv:i.jo za;po
sleni v na!Ved€U1ih polSII.OiVIIJJi!h eno
tah. 

OlaJ!leik. je .irrnel ibe naJpacen na
slov, ker n!i sprejema ~rail 
BRIE1ST, teanvteiČ smdi%afune po
dlruž!ll·ce naJV'e'denih poolo"V'nl1h 
enot. 

Ce bi lbill.o med sindikJalln.irrn.i pv
dru1m.i cami ikolmbiJlJalta wč pove
zav, bi gol1xwo podolben spTejem 
ocgarrtilziralle rtJudli iPCJidružnoice iz TP 
Malrbinja'k .iJ!1 Stari trg. 

Uredništvo 

Tečaj italijanskega jezika v Cerknici 
Na področju občine .pr:ihaja med 

inozellTliSikimi tu<risti na•jveč gostov 
iz Italije, s lk:atter.ilmi nastJaja n •aj 
več težav pri strežbi, zaJto so se 
trgovsokli .in gooti.lnskii de1a.vci od
ločilli, da ocgan!izi:raJjo slrujpaj z De
lavslko univerzo teča•j 'i•tallijan~eg>a 

jezJilka. Tečaj bo rtn-ajail rpredlv:ido
.rna dlva mooeca z olk!rog ·60 U:MIITlli 
poulka. V tem času ;bo 29 trgov
sik:ih in gostinskih delalvoev w de
lavcev >>PetJrollla<< pvede1allo gradi
vo, 'kli j e :plfli n~,iJhovern V\Sia!kda
lllljem olbčevaJnlju s tUJj1Cii nujno. 

Gospodinisko-ltuharski lefaj " Cerlinid 
V Certknidi že od. jaJn'Ularja tra

ja gospodlinjGiko-kuharskli !Ječad. 
Tečad obiS!ruje 24 tečaj111oic. 

Teoa(jrruice so razdeljene v dlve 
sku~p~!Jnli, ik.Ji se merJija/ta 'lledens!klo. 
Tako je moono, da s!lehema otečad -

Pavi pred upravnim poslopjem 
»Brest« v CerJm!ici 

Foto in tekst: Bošt 

nica Člilrn več piOOiklti.člno dreLa. l{llri 
g~dinjslltiih opravtiJLLh. 

Ob •k!oncu tečaja, tki obsega 70 
ur, bodo 'tleča;jnice IM!PIMMile rnz
stmro l1alZlll!ih dobr~ liJn dloikru?Jalle 
S~mje prid obllijeno znamJje. 

SM 

Žalostni samci 
Začudeno opa.zujeta dva pava 

novozapau:hl:i sneg. Mladiča sta in 
jima je to pl"Va zima. 

Od SUraJ!li jih OlpaJZUje oče, ki je 
od lllanslkega 'leta vdolV'ec. Samaco 
je 1!1JalTTllreč usmrtila Lisica, ko je 
na Vl1bu 6ikltfuE~a za SIV'oj =od. 
Mogoče se bo kdo oglasi•l, kJi bo 
VoljaJn na zamenjavo za saJJTllico. 

Nasilov: Del.avsk!a resta.v.mdja 
BREST, Cerkruica. 

BoSt 

čarOWllica« zelo dobro v prodatio, 
se je zveza odfl.OOila, da bo do 
InaJja meseca dalla v prodajo še 
več novih spom'nč:kov - izdelkov 
domače obrti. Člani občinske tu
ristične ZJVeze p11iipravljajo tudi 
gradivo m. i.zldajo brošure o lepo
tah in krašk!ih pooebnoo:ih cer'k
nišlke komune. Brošura bo ~iiSka
na v 3.000 izvodih v besedi iln 
sliki. 

v naootu im.ado budi dva krat
k!ornetražma :fiilma, •kJi ju namera
vajo posneti na Ceflk!nišlrern jeze
ru in v Rakovem SkoojaJ!lu v I!Jast
ni režiji, izdajo koledarjev z mo
tivi doonač.ilh krajev za gospodair
sk:e orgaJ!lizaoije .ill1 večjo prqpa
~do prek.o rel.evizije, radia in 
1liska. 

Tw1istična zveza začenja letos 
veliko prqpagandno akcijo, ki nad 
bi lpil'i®evaJ.a !IJ<redwe.rn k i2Jkor.i-
ščall1d'u .goot:ilnls1kilh ID. tuii'listiČIIl.ih 
k!apaciltet v občini za ll"e'kJreaC'i.jSiki 
in stacion'Lrani illurizem. 

DOBRO OBISKAN TECAJ 
ST REZB E 

20 rtJečaJ.jnikov je v mesecu fe-
'bruaJr'ju obis!lwvalo tečaj o sbrežJbi 
za gost:i.ns.ke iin 'brgJovske deiLaJV'ce, 
ki de tradail 10 drui v r€1Sita.VIraciji 
••Je.rerO<• v Cer1lmiJci. Tečaj je ob
segrall okrog 60 ur predavanj ill1 
IPraJkltičnrl.lh Wl!.i tiz streZbe, P'l'li!PraJV 
jedil ,in mešanJa pijač. Za.nimi.Jvo 
je, da so billi med udeleženci te-
čajja .tudi sbilrje dellavci , zaJpOSleni 
v i•ndoo!Jr.i.joi, 1kJi na:mera.vajo v p9].
nli sezoni ob nede!l·jah iPOlTIJalgaJU 
pri stlreežlbi profes.ionalneanu ka
diru. 

SIVILJSKOKROJNI TECAJ 
NA RAKEKU IN V BEGUNJAH 

V j•anuarju je na ~eku olb
iSkovalo šivi11jSklolklrOijrn tečaj •>Bar
galt•• 24 žena .i:n dekllet iz Raikeka. 
'I1eč alj j e vOOJilla. ill1štru k;torli oa iz 
!POdjerttia ••Baga<t••. TečaJjruce oo si 
111a teJčadu iPT'.iJdoblill.e preced teorije 
iJn ;pralkis,e, 1S1aJ.i oo 1pralklti ČJI10 š'iMillle 
na desellilh šiV'allinih Slllrojlih >>Ba-

SM 

Matjažev rov v Križni jami pri 
Ložu - Foto: Franci Bar 

RAZPIS 

Delav~ unliverza Cemk
n.ica bo orgoa~ruiJzirala preda
vanje za I. letnik ekonom
ske šole. 

S predavanji bo:lo začeli 
v mesecu ser.temlbru 1965 v 
Cer'k.niici. 

Za.inlteresi>l.1all1i kJandidabi 
naj se priJ.javijo na De1av
siko undverzo Cet"kmiica, Par
ti:za.mstk!a št. 9. 

LASTNIKI I{OSILNIC IN 
MOTORNIH ZAG 

Pt'i•javilte se na enodne•VlnJi 
seminar o ravnanju in upo
rabi motorne žage in na se
mi.tllalr o uporabi kosilnice. 

Na semin1a.r•jJU bodo pre-
d.availli strolkovnjooi iz Agro
tehn.tk!e Ljubljana. Gozdalrj>i. 
in kmetje, ne zamudLte pl1i
l <JIŽT1 osti ! 

Pt1i,jave sprejema Delaov
ska U1!1iverza Cenkm.ica. 

.............................................. 

Kaj se dogaja po svetu 
Konec jaJ!luaor'.ia je U1Tlll'l 90-

letm.li WINSTON CHURCHIL_L, 
biivši jpremlier 1brti.1:Jalnstk.e 'VIlade, ena 
on.ajtveGjli h OSielbnoohi 2 o. s to.lel1:tia, 

· >> br.ii1JaJnslki. lev«, qm iana. 1Pd.li1li.Čille 
zasll.uge za =~ nad hriltler'je<V'Slro 
Nemčfujp v drugi svetovni vojni, 
a'VItar ~iltih kliljdg VO(jlnih 
spoiiTlliJn'<JIV. Nljegovega veilli.ča:rtSllve-
nega po~eba se je udieležlill tudli 
predsbaivmdik naše države predsed
niik. zvezme sk'lllpščine Edfvaro 
Klar<lellj. 

Zahodna Nemčlija ra~Zpileta po
litrone mrežJe po BLIZN JEM 
VZHODU •il!1 med arabskim sve
tam. Najprej je BOillll1 ;pilJačal Izra
ellu v:Qjne r€jparac.ije, nato pa ga 
oo·klr'bo!Val z Oll'OŽJjem in vOjaško 
opvemo. Hote!l. 'bli PTitegnlilti nase 
aralbs!k.i svet z vab!iJIOm Naserja v 
BOillll1 . Kla:i•ro pa hoče pil1iznaJtt DR 

Nemčijo, klar ni všeč Bonnu. Očit
no gre za krtižanje gospodarskih 
il!1 olirtJičn.i h iTllteresov. 

V CESKOSLOVAS.t:I priprav
ljajo nov goopodarsl:.i s1stcm, ki 
bi sedJandega, adm:n.istrativ:tega 
Za!lllenjal z bolj gi bkimi obli.kaimi 
g051pod.arjenja in pritegovanje de
lavce"' k samouprav·Ijanju proiz
vodnje. 

Jugos!loVIanska podjebja bodo 
zgradlilla Afganistanu tri narrutJkiall.
ne in ilndus:trijske objeklte, kJi jlih 
bo Afgarrllisllam pilačaJ z itz;vooom 
~voj ·e~ l)!aga v Jugoolba.vlijo. 

Plodno pr.iJjateljsko sodelovanje 
med J'l.lg(Jsliavijo in Alžirijo je po
večaJ. obisk jugosJovams'lrega dr
Žlavnega selkrelarja za zu.nanje za
deve Koče PO!Povica v Alžiru. 
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Dobavljeni ~rehrambeni 
artikli naj bi bili bolj 

kvalitetni 

GLAS NOTRA.NJSKR 

.Drugič bodimo točni. 
Kino Stan ilrg ima mnogo red

nih obiskovalcev, ki :ne zamude 
niti enega fillma. 'ili :redni obislro
vaJ.ci IP<i se delJ.i.jo v točne liin :ne
točne glede prihajanja k pred
stavam. PI'Vli.m, <točn:im, ki priha
jajo dov<llj zgodaj, ne samo po
hvala, to je premalo, izreči bi jim 
morali tudi sožalje, 'kajlti le-ti ro 
mnogokrat zelo prizadeti za!I'adi 
ropota in šuma, lci ju med pred
stavo deJa;jo zamudniki. 

Bralci, ki ne poznajo dvorane 
v Starem trgu, naj vedo, da je to 
prosror, ki le za silo odgovarja 
klinopredstavam. Stoli so navadni, 
nepritrjeni, ki z vsakim premi
kom napraVIi1o velik ropot. Obču
tek. da so ti stoli navadni, pride 
do izraza 15 ali celo do 20 minut 
po pričetku filma, ko pridejo v 
kino tudi prej omenjeni zamud
niki. 

Ti zamudruki ne le da motijo 
ostale gledalce z odpiranjem in 
zapi.ra:J.jem vrat, temveč · se celo 
pogovarjajo, !iščejo svoje številke. 
ro~ol:a;jo s slo1:i in SPloh zelo mo
tijo ostale gledalce. 

Ljwl'. ki sem· jih prej imeno
val zamudnike, vsi Jneb' alci 
L<lSke do·· e dobro poznamo_ 2a-
1 - o je toliko bolj, ker se ti 
'udje sma2-ajo za eno s"opnjo 

v··je izob:rnženi, kakor .. navadni ... 
občani. 

2e!:ia ""Seh obiskovalce'' kina 
je. da . di netočni postanejo oč
ni in imajo vsaj malo obzirnost: 
do ostalih. v bodoče na~ tudi -
upoštevajo na •odi]a uprave ltina.. 
ker bodo tem ustregli seb- in 
uprnv.i. kina Sami 5ebi pa bodo 
ustregli. tud- s tem. da ne bodo 
''ideli -e m če:trtme filma t.em
·eč rum edruk in ceJoten :film_ 

s_ J_ 

srnjaka 
~~ jpl(lll]leltlm~ dl!me" lko jje 

lllllii:"OOilkm,. 7'<al .se 7l. ~(DJimlf oall[).tra--
v:'iilli:nllllat~ 

y !lli@rolllllli. ,. bttltli!'Q jje .smjjalk: 
~iill ~ ~ ma ][llalil;o" jje biiDo 
~" ~ ~- lkii jje ]lll!I'\9lle-

1ll.111f<!lill ~ :iie ~ lmlli!!d 
=urekmmnui.. Z ~ttWllli SW<!Il ilznB& :mte
~~ l!lil.1l ·~ ~'l'jja, Na 
~ li:WJI!ll(CIU( jje JPll1".11 Wlll"<BihlfO! ]JN1'-
.::iilllru. ~tro!.. 

00 s1l::mrii ~ .. .ne J1M»~s 
trjF.uw-.11 ~. .lBlllWiiJ.1l ~ .ne mllo 
Jllll!1t!\\liiul!nnco, ~ jje 'IIDl.'ll. 'i'SiJilkremm IIID
lf'<JIIknn ~t1llli31.. Wualltell sem §ill<:nwo iii-

'!.'<ili" lkii • jjo lkrnsili rogovi. lEr'llB. 
jje SII'I!ldillllk. 

Orm!' smrnri:elk: se mn.u. jje l!Ii<lll!"dinllo 
~Vol!nailljje. 

Ob ~E!III!Ii šm!I!Imli.D. se jje ZI!BnJmil 
fu!n se linam prewd!mo Biliiall" 
Oče jje ]!Jlreviid!mo (ittigm]l pllliŠiko. 
~ jje~ .Je!leJii jje biill. Mo ]ep.. 

Smillliill. se mE jje.. a Imisemm mu ml{)
~ .JPIM!M!lg!mltii 

Ko SW.at OOI!Dajj:mB,a fum JmesJla D..lllblli
~ Sl!ll!ll~illll!M., jje w llll:mlljjawii ~1!11-
~"" SiiCl'l.'a aallimjjo JPleS;tellllll .smmjjiailku 
'1:' ~fDJWO. 

~ S!ID!liO Ž're ~ lND-

UW<Jlltii. ~ m Si1I111it1» Slliillrninii y-

llllDllmlwii.. 

~ ISIIIDQ ~ ~ :ft'iillmmre._ 

Z~J[ll!rii~~ 
~ ~ &1ljj se Wiill'lllD 
~ l!DfSil!llfCiJJiii., w itre«llnmm ~tli 
J!ro< ~ l['~ l!lii.1li1liilb del. 

Amlb Jlie!qn(c 

$1..b - ~ 
~ 

l 
1 
] 

-< 
1 

:I 

1 
j 

-< 
1 

j 



• 

l
e 
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Priprave no lovsko-turistično 
prireditev 

Na ra.zšir!ien.i seji Turističnega 
društvo Loška" d ollin:!a so re dni 
~VIljali o pril)l'avah na letmo 
turis "čno sezono. Osrednja točka 
razprave je b:Ua: ka:kio kar naj
boll:ie ~ti že tradicionalno 
IDv5\ko--tw.istično ,pnrieditev pred 
Klrimto jamo. 

zadnje čase zamrla Zato so na 
seji sklenili, da se mladše jamar
je usposobi za vodnike po jami. 
V sekallror p a je potrebno, da ~ 
vodniki za to delo plačani . Pred' 
vhodom v Križno jamo bi bilo 
treba names1Ii.ti še nekaj beton
skli.h lclopi, urediti obstoječi p:a;v-.i
ljon in delno izboljšati pot po 
jami. Te uredd.tve so še posebno 
nuane z ozirom na bližajoči se 
SV'etovni ~eološki kongres, k1i bo 
letos v Postojni in v Ljubljani. 
V načrtu je, da bodo jamarj i ob
iSka!Li rtu<lli Križno jamo. 

Zato bi bilo prav, da bi s fi
nanČ1111imi sredstvi prislročrl.li na 
pomoč turistričnemu d.Tušllvu tudi 
oklrn;j.na .i!ll republJiška turistična 
zvem, ker z las1mi.mi sredstvi 
društvu ne bo mogoče uresničiti 
vseh omenjenih načrtov. 

S.B. 

j 

Planinski dom na Slivnici v as vabi, da. ga obiščet~. Dobr o se boste 
počutili F oto - Bošt 

v 

Skllenili so da bo ta pr1ireditev 
le'loo 18. julija. Da bi billa pni~re
-djrt;ev 2Ja!Illln:1va, kvali etna in da 
b i pr.Lvabi.!la kar največ tw.istov, 
bo potrebno. da pr~ organizacij", 
v večjli meti kot lami, sodelujejo 
1Q'VSik:e d!ružine, saj obstaQatio v 
~ki d olin<i km- Stiri. že sedaj je 
potrebno, dia napravijo načrte, kia
ko bi proStor ,pred KTižno jamo 
kar najbolj :i7ikor.isti.lri, istočasno 
-pa ohranili prirodno lepoto. Pro
stor naj bi uredili na tako ime
novane ... gaJlerije<•, ika(jlbi na ta na
-čin Qi lahkJo ~rejel:i tri do štli!ri 
1lisoč ljudii. Sedanjo lbetonskio plo
ščo naj bi podal~šali, !ker de po
:Sifaila PI-emadhna za [plesišče. Za 
gozdno pot od 'kamnoloma naj bi 
-prip-navili.i načrte z;a noV'O traso. 
Na ta način bi billa kirožna pot 
-od kamnol:oma do Bloš.ke pOlice 
ter obraJtno. 

Koristno posvetovanje v Rakovem Skocjanu 

PTedvideoo. je gradnQa rtransfor
mat<roja pri krunnolomu. Zato naj 
b i pripravili elek!mič:ne drogove 
in se dogovorili z investitorjem, 
<la bi elekrtiri!ko ;potegnilrl. do Križ
ne jam.e. Do nedavnega je obsta
jala vodniška Sl.UŽiba, vendar je 

F oto: Edo Vidovič 

V zače!lku februarja je imela 
gospodarska komisija pri Obč>insk1i 
turistični ZNei7Ji. iz Cer'krn.ice širše 
posvetovanje v Ralkovem Skocja
nu. Na ]:XIS'retovanju se je i2k:ri
stailiizirailo mnenj e za i.zgradinljo se
V8I111ega dela Rakoveg;a Skocjana 
v hotel.sk!i. lmmpJeks in južnega 
dela Rakove doline v Wristični 
zaselek. Hotelski kompleks bo že 
letos 2"Jal.iel i.zgmdnjo 10 weekend 
hišic s 24 do 26 ležišči, ta!lro da 
bo obsegali. letos kapacitteto 54 do 
56 ležišč, !.mr bo us.brEmlllo vsaj 
prenočii!Jvarn turistov enega ,pol
neg;a aVlbobusa.. P redvsem gre tu 

za all"an.mnaue z italijanskfumi 
agenci.jami, ki so pri;praiVIl.jene 
usmerjal1Ii. svoje goste, v rpogojlih 
ra?JpO].OOldtiJvih lmpacitet, v predele 
Raikovega Slrocjana. V hotelskem 
k!om.plekisu se pre<Lv.ideva še po
stavi~ dveh depandans in na
daljnjih 20 turističn ih h!išic za 
povečanje nočiltvenih kapacitet 
hotela. 

V turistri.č.nem zaselku bodo 
lahko pos1tav]jale tipske hlšice 
g<JS!POdarske ooganim.ci'je m zar
oobn:iiki. T1.1enurtlno j e vloženih m 
to ~adnjo 13 prošenj , zanlimall1lie 

,_ ' 

za to ~adnjo pa še nar.a.štča., 7Jl.ar. 
s ti med deloVInimi kolektivi v ob
_čind. 1n 1ru.d.i izven tnj e. V ttn1ilsti č-
nem ozasellkru se prec1vti.deva iz
~adlruja kalkšnih 100 weeken.d hi
š.ic. Za to gradnjo bo daln ta.lroj 
m7JPis, čtiJm bodo ureditveni naOrtli. 
končani. 

S tako ra.OOelitvtiJjo Rakovega 
Sk:oojana bo dosežena tallro ko
merai:.allizacija terena kiaikor tudJi 
prostor dela Ra!lroveg;a Slrocjana 
za proglasi!l;ev narodnega pcurk:a, 
v koJ.,iik:Otr bo to ~oh trrliOOnJo g1lede 
na obsežlruo :ZJazi.dlavo tega edJLnat
venega 'k!raškega sveba. 

Zičnica na Slivnici uspešno ... , oprostite saj to je Kranjska gora. zimsko športni in rekreacijski oonter, kjer posebno ob sobotah in 
n.ed.~ljah preživi na tisoče dom..ačlh in tujih ljubiteljev bele opojnosti svoj prosti dan. Veselja je za vse, saj v Kranjski geri redno 
obratuje '7 različnih žičnic za meetnme in najboljše, samo J){)Vsod so vrste,. vrste ... Kaj ne bi bilo lahko to tudi na Slivnici? 
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VODORAVNO : l. zavesa, zastor 
7. ?Jmkqpll.Q\li 8. egi!pčansko bo
žaalstvo 10. polotok na vzhddni 
dball:i A21ije 11 . dell stopala 13. lehe 
14. tedJko stre1no orožje 15. repu
bllilka v severOZJalhodnem delu Juž
ne .A:mePike 22. vellik:a Ultežna eno
ta 23. u.d!VOI1l.jiv moški 25. et~ 
sim cesa1r (Heile) 26. oče 27. 'k!ra.
tica za ~ .. 28. vnsta igla,v-

_j • L " .. 
_j ' 
to 
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.SI 
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IL 
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snik (Martej ) 46. otok! v :tran.coSk:i 
P<iline"ZJil:ili.. (g!:a.V'Ilo mesto Pa.peete) 
48. !1)I"'Ška orka 53. p ega, maroga 
54. vrsta zemlje 55. sodobni am.
gleški :pesnik in krilti.k ('Dhama:s 
St.ealrns) 56. vrsta :zrilmS1kega špor
ta 57. žNec, 58. poiljede'!Sko orodue, 59. orzira!Lnli. zalim€Jkl, 6o. ju2lni 
sadež kli51lega onwsa, 61. ak.cen!lli., 
pou.darriki. 

$ ' 

ta 11. eksotična ptica 12. lju bko
valno ženSko ime 14. avtomobil
ska registlrSk.a 02l11aka za Kalf'lo
vac 16. začetlnici ilbaJijamsk.e fillm
ske :iJ1im]Jke (>+Žel~) 17. Uka
zatli, naročiti imj 18. a:fu:tiška. rast
llliina. z :m.esnaJt;imi listi 19. kiraj na 
Pellepon€1ZJU 20. fužel!ke s pekoč:i.m 
~ 21. 'Vii""Sba olbroške igre 23. 
SlovenSki film 24. veletolk v Ev-
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~ "il '1'1 So l$# u 
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'SI Giiill 
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'o ... ., S1 ~ riž anka -, 61 ,.. k 
oa 30. :L~all.irjaJ!lSka. f.ilmSka i~a.Inm 
(>+Delldica z reke«) 31. osilo"V6k!i .gJl.as 
32. iJ.etp, miJ. 33. domače žensko 
lime 35. oboik olb severOVZJhodlnli 
obai1i Bornea 39. senč:nli.ca, 'V1I11lna 
il.opa 40. vezmik 41. zm.amem.ilti hiu.n
skli poglasvCilr 43. desni priJOOk Vol
ge 44. n.hkallnica. 45. sd011'€•Il5iki !pe-

iNAf\TlPJC!NO: l. -reika v Fram.oiljli 
z ii.lrlllii\IIOII1"ll v Bislk.atiSklL zaliv (truaša 
pisalv"a) 2. ž;enSk.o ime 3. skJuipiine 
žnNJeillk: 4. spodn:ji delrl. ipOISOO 5. 
enalka sanno~ka 6. furišlče v 
cirlklusu 7. pre51bo(linica K olumJhilje 
9. lrorallmli. g;reben 10. bav1ilti se s 
pri!IQIUibljeiilo vmto <litroŠikel?)a ŠiiJOI"-

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 

S posveta turističnih delavcev na Slivnici - Foto: Edo Vidrič 

ropti 27. IOŠiteV"ati, 21ITlerjlafti 29. za-. 
četnillei 2l!la1Ilega ai!I1Jeii'tiš!kel?)a pdl.i
tika 32. m OII"je, kli re zaJjed!a 'V lkqp
IIJJO 34. j ei7Jelr0 IJJa F i.Jnslkelm 35. mi.r
TIJO, IOrez~O 36. začetnici 50-
dObnega ih'l"V~ga · sk1a.dlarte!l.ja 
37. v€l7Jillilk, kli IU'V18.~a p ol?JO!jne 0\d
v:isnli!ke 38. smOiter, h:eltenje 40. či
sttna. rv gooclJu 42. •kopen 45. 'V'1"'Sita 
2lenSk.i.h !k:<Jipal!nilh dbl€ik: 4 7. ZJač€1b
nic\i 111Jaij1Večj€1g'a slofVIEilliSikleigla !Pii.
saJteli.ia 49. !levi p r:iltoik U!rail.a 5(). 
~llli v V7lhodll1·i Etiap.i;jli. 51. podL 
7le1Illll11i. hJOdinik 52. gom rv Svici 
53 . vodina .rasrtJI.i,na s čudbvi'tim 
cVI€ltoan 56. ·klraj o b rekli Tana v 
Kenij1i 58. melllišča 60. <kira11:rlca m 
>>'Illiiilii·~auu.« . 

UsiD 

-- ---- -lllllll 11~~ t\1 G) -- ------- ~ 
KINO CERKNICA 

V MARCU 

3. japonski film Zaradi ljubezni.. 
6. it.alijanski.:' Ljub~n na onem 
svetu, 7. nemški Ne pOŠilj.aj žene 
v Italijo, 10. francoski Tako veli
ko srce, 13. sovjetski Trinajstori
ca, 14. ameriški Sepet.a;nde na bla
zini, 17. jugoslovanski Dvojni ob
roč, 20. ittaJ.ijanski Vsak večer No
vo leto, 21. italijanski Obleganje
Sirakuze, 24. egiptovski Slavč~ 
va. pesem, 27. madžarski Zlalti člo
vek, 28. amer iški Psiho, 31. netn
ški Dokažite rui bi. 

V "MESECU APRILU 

3. španski Ang.el je prišel, 4. ame
r iški MOil'ganovi gusarji, 7. ame
riški Dva jezdeca, 10. italijanski 
Velikan in Radosan, 11. italijanski 
Polkovnikove pustolovščine, 14. 
i~janski Ločitev po italijansko, 
17. ameriški Doiživljaji psa Leda, 
18. itruijanski RimsJ>e device, 21. 
i talijanski Ziveti svoje življenje. 
24. egiptovski Alžirska Djamila., 
25. ameriški Rio Brav o, 28. fran
coski Roberto la Rocka. 

Filme predvaj·amo vsak če~ 
o b 19.30, vsako soboto ob 19.30 iD 
vsako nedeljo ob 16.00 in 19.38! 

Najmlajši 
\'oznili 1\lotranjslie 
o najsbalrejšem VO'ZJilillru 5.'elffi že 

p isall.. Toik:Mt vam IP['edlsltavolljlam. 
lllJaljll"Illl.ad\še~: Seg;a Anrllre!j , Slta!rOOt 
9 n.et, IS1tanUJ.ioč Peščenk Šlt. 28. 
~ca. Očewvega. »fi6a« vOZJi ile 
Vleč 11rot eno il.elto. I<zu;>ilta se'VIe.dlai še 
n'imla:. Po m neiil!j'u njeg~~ &hr'i
oo, !kli. de .najstar ejsa ŠI<Jifer, j e "iialnlt 
m Ito stva.Jr ·ze!l<o ltalenitlilraii1 in .oo 
ddb& wzm.i:k!. Taiko imamO· Illa No-
Waiil<}skem v €II1i driU.žUil1..i •lm!r ~ 
jen T'€t!rord. Ce lkdlo voe za podoben 
JPII'.ilm&, n aj mi sporoči . 

BoSt 

ummlllllllllllllllllllijllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm~lllllllllllllllllliijWIUimJ!Wij~rnilllllmlll~llllllllllllllm~ijij~mllrummmrn~llml · Andrej za krmilom Foibo - in tekst - Bošt 

] 

.(: 

b 
v 
6 
~ 

~ 
n 
j; 

TI' 

"V 

rr 
p 
b : 
p 
n: 
n, 
A 



GLAS NOTRANJSKE 
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NAS 

~t:J[i]il 
Brest 6339- Slovan 6425 

Cerknica. 21. DOIITia(,i k~ja-
-čii ro v ~emEIDjre'Ili !PoStavi izrg>u
bi:li z ekriiPO Slovalll:a .iz I.(j'lllbltilaine 
v 8 X 200 ilurčajev z ;r~u!!Jta'llO!ln 
6339 : 6425. Narjrbdfjsa prosamerz;ni
«a ;piri goot:ilh sta· b.ida Zemva 854 

:iin Sa:jov.ic 834. V dresu Bresta j~e 
preosenetl•jdlvo d01bro »-me<traJ. « Laih 
Slai.i j e podrl LJttamkro 850, ~ 
IJro Tejp.r~tu Gmamu ni >>jpa
dll.O<<, saJj, je ZJbrall rre 838 :klliim.ov! 

FS 

Trening OlimpiJe na Rakeku 
V ned<eU.jro, 24. j:anuaJrlja, so prii.

~e!lli IIlJa Ra!k€1k najlbdljši rpiOIIlliJrji 
na.aDJizmoti:Jelruišlkega ik;Lulba · »Oilillmi'Pi
ja« :iz l.DIUJb~j:ane. 

'Ilu so im:eli €noteden<.;dre Sklu!p
ne prilprave, k;i so se odvri j .aJl.e na 
jp{I'OOibeim lin v dlvoMJni. V nO'VIi ;te
::Iorvadlntici ·SO dmeili na ~az:p:ollra.glo 
šti.r.i. miJZJe za TIJaTl1liJzrui ten:i.s, k'jer 
oo lbrenillrali svorjo speciallnoot, n:a 
pr<JIS!tenn :pa so nabirali lk!oinJdiaijo 

s smučanjem in s tekli v 1!1aJravi. 
'Drelni.ng je vodil d0t1g&etnli Sl.o

venslki reiP'rezeru1laln.t v naJIIlli:zm,em 
rteruisu AmrtJan Tom~č. 

G ostovramje Lj:ubljallllČatnov so 
i·:WroriStilri. rtudri. člani ln.a!ffiilzno!Je
JlloiSke sek!cilj e dtQII'IlaJČega Pa:rllirza
na, o d k.aterilh je večje števtiilo II'ed
no rtJren.trallo z nJiimi ful se tako 
n.aučiil:o maJI\9ik!arj 'kor.ilsrtmegJa. 

Peter Kav'šca 

Spomin na heroja V andka 
Nra5a v as de maj'lma iln se i.!rne

n uje Bezuljak:. l.Vj:ed NOB je 'bi[o 
Y vasi več partizanov. Med nj'i
mi je bil !tudi na:rodni heroj Po
pe!k AJ.oj!Z-v andek. Tudi njegov 
b rat Popek; Anton-Maiks j·e bil 
partizan. Tako se imenuje pi<J~ 
nirski. odred 001t1ovne šole Begu
nje rpo nwodnem h e roju P <J:plku 
Aloj?JU-Vand!k!u. Njemu v spomin 

so vzidaJ.i na d{l[Tl.aČi. hiSi sporrnin
s:ko plošrčo. Otvori.Jtev •je bila , rl..ain
slm loe-to. Pri Oltvoriltvi. so bili z!bra.
ni parbilzani, ki oo sodelOVIalli z 
njim. Padal "j:e tudi !11;jegov brat 
Maks. V .asi.ca Bezul'jalk je l ahiko 
pon<Jsna, ker je imela hra:brega 
prurtizalila, ki se ni hal 511Thl'bi. 

Slava Bajc 

.Uspel smučarski tečaj 
v ziJrrlsk:irh p.oOiltniean je osnov

na šcll:a »Jožeta K.ra/jca« n:a Ra!l.re
k!u oogatniZliiooJ1a smučarslkli. ·rtJečaij, 

k1i je trajrail 1Jeden dini . T ega !te
čaja se je UJdeileži.lo 25 u'Čelrlcev, ikii 
so gJa kar redn:o ·obiSlrovla:li. 

Tečajniki so zbrani za priče.rek va.db.e Foto: Jenko 

I. OBCINSKO NAMIZNO

T~KO PRVENSTVO 

.Učenec 
premagal 
učitelja 

TVD Pwtiza:n Raikek, •Ici je naj
bdl\:i orgaJnJi.zJ1rano in delOIWlo dirlu
š•\Jvo v olkJv.iJru obČlinJS:k1e 'ZiW!re za 
lbell.esno ·1rullltruTo Cerknica, je b ill 
pr.irredliltelj I. obČ!illliSI~eg)a tekimo
vani.ia v n.amlir2'lllelffi tenisu 'Zla po
same!Zil'l:ilke in dlvqjlirce. 

Nastolpiilo je 42 teJknnovalcev iJn 
teknnavalk iz Ra:keka, Cerkn>ioe, 
Stra:rega trga j,n JLA Vel- BllOike. 

RenuJ:ta·ti : 
Olan:i: l. Petrovčič (Raikek), 2. 

:K.avšca (Ra!keik), 3. Oeravac (JLA 
Bloke) ; 

.IITl:l.ad.inci: l. l"u<I11amd. Vlado (Sta
ni. !Wg), 2. KJrajnc (Oer'klnJi.ca), 3. 
Brar.aga (Ralk;ek); 

aniJJadlinlke: l. Hlrarllrl!i!k (Rarkek), 
2. ŠIJrooak (Rakek), 3. Jenc (Cerlk
n:ica); 

;pioni:rj.io: l. MlaikJar (Sit. trg), 2. 
štruJlreLj (Ralkek), 3. Kovšca (Ra
kek); 

na Rakeku 
N a ·tem tečaju so !predreila:li OISi!l.o

ve smučaJn.j.a, SieZlnan.illi oo se z no
vi tetami sodobnega .smučamslkega 
kiDrnarjen,ja ·- ;precllvsem i!Z n ove 
.awbrijskie smučarske š:olre. Sk.oraj 
prl \1\Seh učencih je bilo op.aZJilbi 
nnprede k. Nek:a(j učencev je zelo 
n.adarjemih. Dušan in Jože Arko, 
Ilenlič, Sbrozark, Gorruik ,1Jer Te.lič. 
T e učence bi bi.rlo treba, seveda 
pod vodLSitvorrn, stailm.o dqpo'IInjev:a
ti .in ljih seman~ati z novi mi prvti.
:na:mi. 

'I1reba bi biLo organitz:i:rati 
tekm<JIV'arnj1a učencev, na k;atelrih 
bti lim6lli ~eikJtiV!lle(jM smučarji 
~ilko pclltaJzaJti svoje ZJnranje. 

Ob koncu tečaja je hill.o orga
niZJ1rano telmnOV1all1je v slallomu, 
kj•er so morailii rečajtniki ;pOkazati 
pri.dobljeno ?Jnanje. 

R eZJultailli : 

I. Ilenič Srečo - 36.2 
II. Arlko Dušan ml. - 37.7 

III. Stromk Tomaž - 42.2 
IV. Tel~č Jože - 42.7 
V. Gornlik Igor - 43.5 

VI. Srnodlilla Bojan - 51.5 
VII. Sibrulrelj Janez - 57.7 

VIII. Anko Jože - 58.0 

Mitja Jenko 

.... 
Olatni-d.Ulbl: l. Petrovt:ič-Kovšca 

(Ra:kek:), 2. Cerovac - Mri.lenkovic 
(JLA), 3. Jeniko - Benčina (Ra
kek - stan rtmg). 

N adllepša pa!I"Iti ja ttmn.irja je bi
lo fina!lno srečanje med I!Thladim 
PebrOIVČ.i.čem dn Kovšcem, v Jca,te
rean je nekol:ik.o miimejši učenec 
prema:gall uči'telja. 

Z O!Zirom ma prvo tako tekrrno
v.aruje smo lahko zadovdljni, ven
dar je treba še veliko ttruda, da 
dose!Že!mo !I)Timerno Jwa1iitet.o. 

Plresenetltiii.v je uspeh miladilncev 
in piorui.rtiev iz Starega trga ker 
so nepričalkovatno toda docela zar 
sluiteno oovojllili prva mesta. 

Palwa!lilbi je treba dobro orrgJa
n:iiZJacitjo, pooeibno pa reh.niČino 'Pi]aJt 
org.aJlli'Zacitje, Pohvatla gre pred
VISeiTl sekiDe:tarj u Občinske zveze 
za telesno lml!llburo Certkruc.a ttov. 
Petru Kovšca, ki mu je il."lesebično 
P<JIITlagal načclnJ.k TVD Rakek 
Milt\ia J enik:o. 

Srečo Sparemblek je eden od 
velikih tek!movalcev iz naše ob
čine, ki je tekmoval v zveznem 
merilu. Igral je rokomet za trbo-

veljskega »Rudarja« 

OlbčJinska ZJVeza Zlčl telesno kuil
turo Cenknli.ca je nagradila :zana
gOVIaiLce z diplomami, piond.rji pa 
so d o bili praiklti6na darila 'brgorv
Sk:ega podjetja Skocjan, •katero je 
!tudi :IJOk:rat pok;azail.o veliko ra2lll
IITl.e'VIailllj e. 

Tov. Mitja Jenlm, načelnik TVD 
Partizan Rakek ima veliko zaslug 

za uspešno delo svojega društva 
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Stari Ložani so pripovedovali 
cazlične zgodbe o Kl'l;~ni gori. 
Ste~ in Blooicah, o njihuvi 
dalij ni pretekJooti. 

Daw1o, davno je že tega, :ko je 
živela na Bločicah družina Ribi
čeva.. Takra~ se je razprostirala 
gldboko voda čez <Vse jezero vse 
do Certknice pa tja do gradu Ste
berka. V njeti· je bilo mnogo r1b. 

klo. Bratje so se temu uprli. Do
govoriili so se z grofico, da bodo 
v zameno za Rezikllino službo na
lovili vsaik dan kooek rib. Ta do
govor je veljal, dokler ni nasto
piilia ?Jima. Tedaj je grofica zah
tevala še več rib. Trije Ribičevi 
f:mtje so izpod ledu res nabrali 
nllcega zimskega dine tri vefloilke 
bše rib. Gwfica re je naslaJjall.a 
ab mukah zmrzujočih falnltov. 

Zgodba o lepi Ribičevi Reziki 

Vsi revni ljudje so bili t.Lačanti 
ohole grofice s Steberga. Pl'i Ri
bičev;ih z Bločic jpa je bhlo devet 
faJ'lltov, močnih ko hrnst, ki so 
imeli edino sestro Rezilko. Ta j 'e 
bila baae tako letPa, da je očaralla 
V'Saikogar, ki jo je videl. 

V žamktih zahajaljočega 501lca pa 
so re njene !lepe oči, ipO]!ne mili
ne zeleno les.ketaile. RibičeV'i fa:rut
je so nadvse na svetu ljubili se
stro. 

K ot tlačani so morailii nalO<Viti 
grofici vsak Iteden tko5 ri'b, ki oo 
jd h golJi lov'ill:i !PO vO'Cli kiair z tro
karmi. 
Nekoč rpa je grofica zahtevala, 

da mora iti Rezika v grad za de-

Zahtevala je, naj ji nalOVIijo še 
tri koše rib. Tedaj tpa je !l'lajsta
rejšl Ri bič obi111il vse t'I'!i kooe v 
vodo relk:oč: »Miloohljiva grofioa 
naj si j ilh gredo tkar sami lovirt. « 
GTozeče je zaJtuliila ~ca. 

GmjiSki bifli~i so vse Ribičeve 
bmte ujel!i ter jih do smrti mu
čili na mlinSkem' 'kamnu. 
R11bičeva Rezilka je bila baje 

!kriva, da so se njeni brartJje urprJi , 
ker jih je začalra.la z ilep1!mi OČ!mi. 
Iz sk:rilvališča na K..rižm,i gori so 
potegnili lepo Rozi'ko in jo s ;pife
tvezo, da je čatrovnica, slovestno 
zažgali. Se iz ogJnja so zeleno od
sevail.e lepe Rorz.i.kine oči. 

ZaJplisall.a Rowlija Mark()ITI 

Pogled na zasnežen vrh Slivnice 

ULAS NOTRANJ~Kft 

Morda drugo leto že pral'l hokeJisti? 

MOO'da n()JV hokejski klub na Rakeku? 

Ne, samo veliko navdušenje otrok za to igro na za.mrzujenem 
Unškem polju pri Rakeku. 

Otroci si sami poiščejo razvedrilo med počitnicami, posebne 
tisti, ki nimajo smučarske opreme. 

Foto in teikst: Mitja Jenko 

llllll!lllllllllllllllllllllll!llillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Naša razglednica 

ZAHVALA 
V sem orgJaniizadi,jam v ob

oilni Cerkrrrica, ZtB, SLIDL, 
ZiK rter občinskemu odlboru 
SZlDL Cerikirui.ca, oorodn.i
koon, tpnidaJteljem, :llllJalliCerrn 
in wem, ki ste pOO(premili 
na Ztadmj i ,poti ter oočus1wo
vali ob izgubi naše dlra,g~e 
ZOFKE MARSIC - 1isk!rena 
hvala! 

Strokovna ekskurzija Brestove mladine v to~·arno 
pohištva })Meblo« Nova Gorica 

Soprog l'VIalrl, hčer1ka Sanija, 
:rn.arrna, brat Mi.rJro in Milltain 
ter sestra V alliči. 

» GLAS NOTRANJSKE .. 
Izhaja mesečno - Izdaja ga občinski 
odbor SZDL Cerknica - Urejuje ured
niški odbor - Glavni in odgovorni 
urednik: Stefan Bogovčič - Clani ured
ništva: Franc Tavželj, Slavko Brglez, 
Slavko Tornič in Milan Strle - Teh
nični urednik: Janko Novak - Korek
tor: Janez Lavrenčič - Tisk: CZP 
»Kočevski tisk.. Kočevje - Letna na
fočnina :!60 din na tekoči račun števil
ka: 600-181-603-192 na DU Cerknica -

Rokopisov in risb ne vračamo 

V okvirru svojega pi1ana je 
!mladJiJnSki akttv Tovali'!le IPOihi
Š!tva Brest Ceiiknica rp.ril'edil elk:s
kturzijo mla•dliiloev, k.a·teri obisku
jejo tpOikiliano šolo in ;tistih, katte
ri so zapooleni n€1POSredno v pro
izvodnji, v Tovarno pohištva 
·~Me!blO<< v Novo Gorico. 

Ekskurzija je b11a dne 14. no
vembra 1964. Ker ,je bil to redlni 
delovni dan, nam je 'kiljub 1:.e!rnJu 
s 'POIPOlnilm ll.'.azumevanjem s stra
ni UJPrave TOVIa!I1!1e pdhišbva, sin
d.iik.allne podruŽilli ce in skturpnlih 
slu.2Jb tkOIITIIbinarta, uspel o. 

Mladina Slal!Tla je b.ila z ogle
dOliTI tovar111e zeilo zadovol.jna, saj 
se niiSimO seznanili le z organdrza
cijo ,proizvodtnje tamkajšnje to
varne in nJjihovhll problemov, 
temveč srno il:aiko '11a1Vezaili rprija
te!l.j,Ske odinooe z mladinskrlan alk
ti'VOIITI iz tpodobne stroke, se se
Z111ai11ili s \Pl'Oblemi. iJn težkočami 
tatmkajšn•jeg.a mladinskega atk.biiVa, . 
tet• sp·ot:~nali delovanje njiho'V'e 

mladinske O'l'gaJl•izaci'je. Strokov
ni vodja e•ksiku.rzije je bil tov. 
K..arlo Medugmac, ki nam je spro
ti rt;udti ra2'llagal ra~lič-ne S~pecifič
nosti iz njihoV'e proizvodnje. 

Ob koncu smo se doTThe'Tini, da 
mil.adhnSiki aJkttiv MEBLO iz Nove 

Gorice obišče našo tovarno v pr
vih dneh mes·eca decembra , satj 
je to zapet dO!k.az, kako potrE!Iblno 
in koris'bno je sodelovanje med 
posam~nimi mLadinsk:imi atk•t ivi . 

SaJ. 

Poplavljeno 1ez.ero 
Sredi cerkniške •kotld.ne, !!)Od 

vznožjem Ja'Vorn1kov, se ra:zlpro
stitra lepo Cerkniško jezero. Le
·tOOnjo jesen je bilo ze!lo velilko 

deževtja in •jezero je natrasio. ~ 
da je zaliila moot in >nasitp. Ljudje 
niso m ogli v good po dlrva. Ti
stim, ki niso ime1i dlr<V, je 'l'es hu 
da predila. 

Nelk:ega dine sem šla k jez ru , 
da si or;ieda!l111 .porpilaNO. Bhl~· je 

kar srtratšno. ValO<Vi oo bu.taH ob 
skatle im. neJbo se je stemriilo. Va
lov:i oo pritna!šali ,fbeilo IPeDO, lk:i je 
bila m€lhka lka!kor vata. Do mooftu 
nisem pll'itšla, čeprav je voda !1.1'11ar

lo utpadlla. Gorilčica je ''bila orto
ček &edlii pqpLaiV'ljenega jerrera. 
Nekaj časa sem še gledala Ito ze
letnikaSito modro vodo, p01terrn sem 
od!Šila po tpot:i IP'roti !Vasi Jezeru. 

· B. lVI. 
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