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Glaallo Soclallallčne aYeze delovnega ljudstva občine Cerknica 
LETO IV .• STEVILKA 5 

Prvi m.a.J, največji in najdražji 
pr8lllDiik Vlleh delovnih ljudi ši
rom sveta, je pred nami. Pred 
nami je pra.znilt dela, ki je že 
pred odločj:tvijo Prvega kon~ 
Druge inten1acionale, julij·a 1889, 
dia postane določen dan v letu 
mednarodna manifestacija delav
cev za uvedibo 8 urnega delovni
ka, klical delovne ljudi vsega 
sveta v enotno bor-bo za. svobodo, 
enakopravnos.t, razumevanje Jn 
bratstvo med narodi, ne <mraje 
se na raso, vero aJi jezik, v kate
rem govarijo. Prvi maj 1886. leta, 
ki ga je Federacija. strokovnih 

sindikatov ZDA poSii:avila kot na
logo za uzakOIDitev 8 urnega de
lovnika, je postal simbol njiho
vih hotenj in id~v. To je bil 
le sen milijonov delavcev, saj so 
v mnogih deželah p:rodajall de
lavci svoje f:izične sposobnosti a. 
pičel zaslužek tudi po 16 ur ln 
več ur dnevno. Kako diaJeč Je bil 
razdeljen na tri osmice, o kaierlh 
so sanjall že v 16. veku: osem ur 

Potrebna je še večja 
Delegati, ki so se udeležili V. 

kongresa ZK Slovenije so v vseh 
naših večjih krajih govorili o vti
sih iz kongresa, kjer so posebno 
pažnjo posvetili najvažnejšim kon
gresnim sklepom. Komunisti so se 
teh zborovanj z zanimanjem ude
leževali. 

V okviru občine je vrsta proble
mov, ki jih bo nujno potrebno le
tos vsaj deloma, če že ne popolno
ma, rešiti. Predvsem so to vpraša
nja družbenih služb, komunalne 
ureditve in tudi odnosi med go
spodarstvom in komuno. Prav go
tovo delo občinskega komiteja v 
Cerknici ne bo lahko in tudi tega 
ne bo mogoče rešiti, če ne bodo vsi 
komunisti pomagali v okviru svo
jih delovnih organizacij in samo
upravnih organov. V delovnih ko
Jektivih bodo morali večkrat ob
ravnavati komunalne potrebe. 
Nujno pa je, da tudi v področju 
izven gospodarstva spoznajo, da od 
gospodarskih organizacij ni mogo
če več zahtevati kakor morejo da
jati. Lahko pa ugotovimo, da ko
munisti v delovnih organizacijah 
marsikje niso izpolnili dogovorov 
o enotni akci-ji za odpravo teh pro
blemov. Neizvajanje sprejetih na
čel pa lahko rečemo, da je tisto 
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kulturnega in zabavnega življe
nja in osem \Il" počitka. Seveda 
delavci do l. maja 1886 v ZDA 
niso uspeli s svojimi zahtevami. 
Pa vendar - nekaj se je moralo 
zgoditi. Delavci so organizirali 
štra,jke, isti dan pet tisoč štraj
kov. 600.000 delavcev je zapustilo 
delovna mesta in preplavilo uli
ce. V Cbikagu, takrat največjem 
industrijskem centru Amerike, so 
bili tisti majski dnevi naJbolj kr
vavi. Prišlo je do ostrih bojev 
med delavci in policijo, zaščitnico 
interesov vladajočih magnatov. V 
večen spomin na padle čikaške 

proleta.rce so se delegati kongresa 
Internacionale v Parizu 1889. le
ta odločili, da bo od taluat da
lje dan mednarodne solidarnosti 
delavskega razreda prvi maj. 

Naš praznik je danes drugaien 
kot pred leti. Za nami je prelita 
kri, !ulji, štrajki. Za nami je, orzi
roma bo v na.jkraj!iem času, tudi 
8-urni delavnik. Delavec je prev
zd svoje življenje v svoje roke. 

aktivnost komunistov 
zlo, ki vodi k pasivnosti komuni
stov. 

Tudi precejšnje gospodarske te
žave so posledica nezadostnih pro
gramov dela gospodarskih organi
zacij. Jasno je, da brez njih ni in
tenzivnega gospodarjenja, prav ta
ko ne, kot brez dobrih strokovnih 
kadrov. V občini je še nekaj ko
lektivov katerih gospodarstvo te
melji na dnevnih interesih kar se 
večkrat pozna pri delitvi dohodKa 
po delu in pogostih notranjih tre
njih. Za odpravljanje teh nepra
vilnosti so neposredno odgovorni 
komunisti prav tako kot je slabo 
izvajanje samoupravljanja odsev 
slabega dela osnovnih organizacij . 
Le odkritost, k.ritičnost in revolu
cionarnost komunistov bo pokaza
la pravilno pot odpravljanja teh 
nepravilnosti. 

Da bo delo komunistov bolj ak
tivno bodo posvetili političnemu 
šolstvu posebno pozornost saj ima 
večletno tradicijo, poleg tega pa bo 
tudi nujno okrepiti individualno 
izobraževanje. 

Komunisti v občini bodo letos 
več delali tudi z mladino. Zato bo
do skušali poživiti delo organizacij 
in društev, ki vključujejo mladino. 

Dane Mazi 

l. MAJ - DAN IGRE IN VESELJA 

Samoupravljan.Je dobiva vedno 
močnejše korenine. Srečevali smo 
se in se bomo s tisoči in tisoči 
problemov. Premagali smo jih in 
,iih bomo. Vendar - dobili smo 
tudi plodne sadove, naše sadove, 
sadove delavskega ra:m-eda. Nagel 
ekonomski in družbeni raz.voj so
c.Jialistične graditve Jugoslavije jn 
hitra rast življenjskega standar
da jasno vodijo do trenutnih te
žav, ki pa nam ne morejo zame
gliti dolgoročnejše perspektivne 

graditve naše dežele, Id temelji 
na človeških socialističnih odnosih. 

Tako kot prejšnja leta, bomo 
tudi letos odeli naš praznik sve
čano. Preživeli ga bomo na skup
nib shodih, telkmovanjib in na 
zasluženem oddihu. Najboljše ~ 
mo še posebej nagradili, pa ven
dar pri vsem tem ne bom& l)O'La

bili na naše kovače sreče, sin()ve 
revolucije, ki so prižgali mlade
mu pokolenju novo luč, luč svo
bodnea-a delavca. 

Poslanci na razgovoru z občani 
Na povabilo občlnakera odbora 

SZDL so v času pred volUvami 
od«ova.rjaJi na nekatera vpraAA
nja, ki zadevajo aktualno gospo
darsko in idejno problematiko, na
ši poslanci v Republiški in Zvezni 

skupščini,. 

Razgovorov so se udel&ili dr. 

Marjan Dermastla, Tilka Blaha, 
LudV'ik Golob, Jože Lesar, Tone 
Gornik. Ludvik Gabrovšek, V an
da Skodnik, Milena Borovac, Bo

ria Mikoi ln V.fnkD Kastelic. 

Ud~erenci rarzgovorov 50 posve-
tnLi 7l!lall1no po7l0r.Ilostt goopod.arsk:i 
prdblernartJi,kti., ;predvsem pa novim 
Uik:Irepom na !Področju poli1!ike 
oon. Dr. Marj3lll Detmaslia je 
poudariJ. ZiaČaS11ost teh ~. 
k!i ;predStaiv]jatio z drrug;imi ukrepi 
wed za.četeik dbračuruwanja z 
etkSterwi!Vnim . goopod.all'"Jentiem v 
prid ilruteaulivanstli. Povdanil je tu
dli, da :zamr:memae cen n.i.kaJlror ne 
ip()(lll€!l1i, da re odTelklarmo načelu 
naj se oseibnti dohodki. gtbljejo v 
Gk1adlu z gJijbamlj:em delovne ~ 
1'1iltnosbi. 
Naldal~e ro u:gota.vJjail;i poln.anj

kande programskega 'razvoja \POO'" 
svetino kulturne dejčl!V1lC8ti, ~ 

V!elm pa. k.a.ltt> ~ rtej de
jaiVlnootli ~ mater.iall!no ba
ro, IPl'li čemer so se strilnda'll, da 
bo · p.oltrelb:no (Pl'tit!rl. na 'ZJdiruženlje 
&l"E!dStev. 

S poo1atncem ,S'()IC'ia.lmo rz!d'raiVSWe-
nega .Zbora je te!kel razgovor o 
momosUih nadaihj!nj~ !ra7N'OjQ 
zdiraiVStvene s1Južbe v obč'i!nah, 1m 
50 oddaljene od ·centrov, v sode
il.ov3llldlll rz: medKlibč!ill1Sltimi. 7ldrav
SJI:veil1limd ii.lll soaial1nim:i uStanovami 
ter m!V<ldi. 

V!Pl"ašalnje je 1kalko oblikov'alt!i. din 
deliilbi dohodek rte1r wedlnatrl.17i delo 
v z.ia!VOdli h ·in usitaru:liV'ah :zxi'rB."I
stva in sooiaJnega 'VIai"Stlva. 

Na raomlih 7Jboni'h vOLivcev so 
dbčami !pogosto OlbrarvtnaJVa1l:i koin.
talklt med obč3llli .in poo'lanct, za 
to oo billi ruw2l0Či mn€1Il!ja, da mo
mio lbilti takri razgovori pogostejši. 
V talkti. obl:i!k!i tn se rudli poslanci 
lahko temelJjliJteje se=anjail!i z 
problematiko ~ja. 

V mzgovorih o našem turialmu 
so !l)OS!Lanci odll.očno odprJri mi6el 
o zaje'llirtlv:i Cerkniškega jezera. Na 
tla način Ibo 1Ju l!'li8Stado i!la(jvečje 
slovenSko jezero, sa~j bo kar .šlti-
11'.1kiralt več!je cd BoltialjSkega. Ja
sno je, da bi s stalnO vodo rv tie
zero JpOO'tailo !ll.aše podiročje za do
mate iJn 1ruije ~ zelo za1!1i-
mi. vo. 



Eden izmed artiklov, ki jih izdeluje »GABER« Stari trg za sodobne 
kuhinje 

»VEGA" elementi za sodobne kuhinje 
Med mnogoštev:ilnim.i artikli, ki 

jih bdeluje GABER Stari trg, so 
posebno poznani raznt elementi 
za sodobne kUhinje. Om~ nau 
le m~t:ikel. po i'Illenu .. vEGA .... Ti 
sodDbni lruhin!jski eleman:bi omQ-
g~o vsel.d štirih raz1ičnih dolm posameznih e!lemenrov najraz
t"čne!jše komb.tnacije nameščanja 
'>' prostoru. ,.VEGA« elemenrtn po
pQ!nam.a nadomeščajo tudi kla
sično kulrinjsko kredenoo. V so
dobnem stanovanju :pa se z l!lji.nlli. 

Te elemente tovarna iroeluje v 
kvalli te!ln.i standardm;i izvedbi. Iz
mere in b 'ID'Ve se ne spre:m.imjajo 
ter se s tem omogoQi posamezm.i
lrom, · da poortqpoma dopQltnju:jejo 
k:uhindsko QPremo. 

Celine stlrami elemenlto"' eo oblo
žene z ulbr13!Pasom v kOIIIllbiill1ia.oitili 
pa;Ste!lno zelene im rumene baiWe. 
VrhJnde pl.tooče delovnih omar pa 
so obložene z .iJmlro si'Vlln ultra
pasom. 

· · i nova delovna površina. 
ElemanJti. se prodaj.ajo širom na

še dlržave ill1 oo zelo iskan artiikeil. ................ -.............................. ... 
RAZGLAS 

Po 14. členu Uredbe o zemljiškem katastru (Uradni list 
FLRJ .št. 43/55, 23/56 in 62/59) ter Qo odločbi Geod1!1tske 
uprave LRS št. 03-161/3-61 z dne 13/3-1961 in glede na sploš
no znano potrebo (PO urbanistični ureditvi ter obnovitvi ka
tastrske izmere zemljišč !Da območju občine Cerknica 

pozivamo 

vse lastnike, ;koristnike, IJŽivalce ter upravne organe zemljišč, 
da. zamej:ičijo in obeležijo z vidnimi 11Dejniki (naravni neob
delani kamni, betonski mejniki, količki) meje vseh zemljišč 
in •parcel, ki se nahajajo v lasti, tkoriščenju aJi uprav i. 

Z zamejičenjem je treba pričeti takoj :po razglasu in mora 
biti končano do l. maja 1965. 

V le u 1965 se zamejiči parcele na območju .naselja. Cerk
nica in sicer področja. a.tnenovana.: 

Lužniki, Za.vrtne rnjive, ~led vodami, Križpoti t)latovi, 
Videm. Dolgi devcl, Tabor, parcele ob Notranj ki cesti, Cesti 
4. ;maja., Cesti Ina Jezero in Cesti na Peščenek. 

Predsednik občinske skupščine: 
FRANC KAVCIC l. r. 

: •• • • • • • • • • • • • • • • 
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GLAS NOTRANJSKE 

Gradbene plošče so se dobro uve
ljavile v našem gradbeništvu 

Lahke gra<lJbene a.rrnlilr>a.n.e ploš
če, ki jim proiZNaja »Elelktroiag:a« 
Nova vas, se v grad'betniištv'U we 
bolj uveljavll(jajo. Podjetje ptroi.z
va::ja plošče v sodelovanju z Zavo
d om za raziSkavo malteriala IJjlu'b
lja.n.a, ·kil je str.()koVI!li usmerjeva
lec rteh arllilkllov v podjetj u . Pod
jEI!ije s 45 z~enirrni d€davci iz
de!luje plošče v glaMDem za graJd
bena montaema podjeltja, ki j'ih 
upor.ablljajo za Vč!II1llosltme ~oll.a
cije. 

Lahke gradbene armirane pllolš
če se uvalj alVIlija::jb pri monltaiJrui 
izgradmji večjlilh i.n.duiSitnijskJi!h olb
j ekrtlov predvsem tarrn, ·kij er obslbo
jajo normaJlJni ·klliima.ts!ki pogoj". 

Osnovll11i matflial za proizv'odlnjo 
p1 ošč je I!Tiri!!l er aJ.i'ZJ.i<rano les!!lo 
vlalktno, kamlbimiram.o s tamllro ·be
tonsko pjlbščo tin armicrannmo. be
tonslkimi vfl.OOkli. 

Rklšče je m:>goče l.Jiporr"atbi'tli v 
hoc.itrontaJ.m.i ali rver:t:iJ<allinJi legi /tu
dii J001t =.am:ili stens!ki elemernlt. 
La hke nearmirane plošče iz mine
raJlii1Jiranih lesnih vlaken pa so 
d ober irocla.aitilslkti m alt€ll'iail. za o bla
gan.je 'SitrQIPIOiV, ste~n; b etonskih 
eleman.tOIV IJ:lii1i raJZinJh inid'ust.rij 
Sikllh objelkll.lih , v m on<tažmti girad
noti S/taJnQIVa.n5LS!k:ih hišic ill1 po
dobno. 

Ta, sioor majlmti ·lrolekitd<v se je 
dobro v tk ltjuM v IPII"O.i:zvodlnjo. Tel
kooe ima!iio IP·redvsem pri dKJibaivi 
su·!101Vfin, pooelbno cem emJta. Ndliiho.. 
VIi ipllXllirz:v'odii gredo :z;eiLo do·bro v 
p~·odajo, tako da v !tem p o•g;1edu 
ruima(jo posebn•ih težlwč . I\ld[jleltj e 
ima l•a!Sit!!lo :me!!l.ZJO za člane k oil. elk
tiva. V IJ)lalruu pa imajb inrt;en.zirv
nej.še ilziolbrCJJŽe'VaJn je član01v ko
leokilfiNa. 

Veliko zborovanje samoupravljavcev 
Izvršni odbor Glavnega. od·bora S~DL Slovenije sklicuje 8. ;maja t. l. v Ljubljani ·zborovl!JDJje samoupravlja.vcev SR Slovenife v počastitev 20-obletnice !Osvoboditve in ~e ~·ociaJlistične revolucije. 
Zboro.vanje samoupravl.!javcev S'Ri Slovenije na.j bi v ;oltviru obsežnih prosLav 20-letnice osvoboditve podčr<talo 10snovne pridobitve naše revolucije in ~zpodbud.iil'o ~d:aJjn.je pog131bljanje ~amoupr131vljlliii.ja. Posvečeno bo predvsem f'>edanjrim problemom samoupravljanja pri nas, obravnavanju per·ečih vp·raša.nO jnjegovega. utrjevanja in prikazu pe·rspektiv, ki jih 10dpma proces popolnega luvelj<~~vljanja nove ustave. 
Delegati delovnih org.anizaoij, iti so jih iz;bra!i organi samouprav-ljanja v naši !občini: 

Mihelčič Janez - '.11o.varna lesll!ih ~zdelikov Stari trg; Zgonc Janez - /l'ovail"Da. clesnih iz;delkov Sta,ri trg; Braniselj Franc - Tovarna !ivernih plošč Cerknica; Kebe Fmnc - 'J.'o;va.m.a ~vernih plošč Cerknica; Hvala Franc - Brest Oerkillica - Skupne službe; Troha Milan - Bazenska žaga Cerknica; 
2nid.aršič Janez - Tovarn)a pohištva Martinjak; 
Godejša Janez - /l'ovarna pohištva Mar.tinjak; Bell Marija - ,Tovarna ,pohištva Ma.rtinj:ak; 
Ris• Danica - TovarnJa [pohištva Cerknica; 
Zakrajšek Stane - Tovarna. pohištva Cerknica; 
Kebe Ivan - Tovarna ;pohištva Cerklllica; 
Kovač Marjan - Tcwa.rn.a pohištva Cerknica; 
Sepec Tone !- Kovinoplastilta Lož; 
JorLelj Anton - Koi\'inoplastWt.a, Lož; 
Mlakar Anica - Kovinoplastika Loi; 
Znidaršič Ma.rko - Kovinoplastika •Lož; 
Kočevar Slavko - IKovinopl.tastika Lož; 
Skrbec Ivan - Kovinoplastika Lož; 
Nelc Zvonimir - Kovinoplastika Lei 
Vesel Anton - Kovinoplas:ti•ka, !Lož; 
Intihar Ivan ,- Jelka. Rakek - obrat Begunje; 
Kran.tc Franc ~ .Jelka RaJtek - pbrat Unec; 
Ivat~~čič Franc - Elelttro-žaga Nova. vas; 
Mlakar Joie - Gostišče Snežnik; 
Stefančič Franc ~ Zavod za ceste Grahovo; 
Debevc Jože - Center iOb:r<ti Cerknica; 
Sivec Franc - Pekar<na IUož; 
KravanJa dr. Boris - Zdra.vstveni dom Cerknica; Marolt Jože - Studenec ~a Blokah; 
Sile Jakob - Vodna skupnost Cerknica; 
Perušelt Ivan - Gaber Sta<ri trg; 
Hace Vanda - Gaber Stari irg; 
Lončar Olga - Skocja.n Rakek; 
Popek Franc - JOsemletlm Cel1klnica; 
Baučer Srečko - Osem1et.ka Nova vas; 
Tomšič Danica - Osemletka Grahovo; 
Vidrih Alojzija - Osemletka !Rakek; 
Mercina Emil - Osemletka. (Stari trg; 
Jernejčič Jože - KmeU:Ska zadruga Cerknica - obrat Marof; Zigmund Anton - Kmetijshlj. zadruga Cerlrnica - obrat Stari trg. 
Delegati čl.tani občinske skt.· up ine: 
Jernejčič Jože - Komunacl banka. Ra.kelt; 
Vidmar Jože - upokojene f- Lorž; 
Antončič Vera. - Kovino astik.a. Lož; 
Drole Ma.gda. - Skl()()ja.J} Rakek; 
Kovačič Jožica - Osemletka Cerknica.. 

!1 
ver 
bor 
ka~ 
k!i 
varr: 
te!lli 
oStl 

JII 
v č 

~ · n iz: 
1.77 
·krat 
rrJi 
spec 
vi ·~ 

!{'()It 

pr ol 
~~ 

lklli!r: 
v laž 
posl 
nje 
č1am 
za .a 
VaJil!. 

d i'V'li 
t;OO.nJ 
ZB 
·Sld3i 
nov< 
mli li. 
ZB 
2ll1€1Sl 
Kil.ju 
50 % 
'()!rl ( 

SI131!V 
neb 
.n.ejlšli 
lliQlV.a 
'l'azNJ. 
IJ.)O'dlr. 
'V\Se<JT 

Še 
o 
!!li() 

'.-. il 
ai :kk: 
ve. ( 
vz go~ 
ke 1 

dellaJ\ 
dobili 
rtv•""• 
ZaJVel 
iln V.; 
v z.o01Qij 
VaJ!1i, 
r<tilliii( 

Bril 
oootlo 
k.aiP'a'c 
us;tarri 
Vlil O 

To j( 
dlalle 
ki so 
p ušcE 
pa ,j iJl 
kJ.1111\ 
lah~c 
otr<Jik! 
igre ti 
Le 'V • 
čuj eje 
~oče 
moral 
lli'Jiba 
varst 
na 1!1•1 
hraine 



l. 
1 

l v 
tUu
!lllJt. 
ne-
so 

•la
k.ih 
~ij -

3d
~·0-

je 
~'2-
wi 
lo-

v 
du 
~je 
lk
·V

:o-

v 
ja 
it-

~
ie 
a. 
s, 

e. 

GLAS NOTRANJSKE -------------------------------------------------3 
Stanovanjsko vprašanje v prvem planu 

Nedavno rtega je btila v GI"aiho
vem l.Eltna llron:ferenca Zdiruženja 
borce•v NOV obČ'iiile Cemkin:ioa., ll1ICl 
ka>tetri so načeli 'V'nSito V)prašainj, 
loi zadevajo probleme zad()IVI()l•je
val!1ja osnOfV!Itih soeia1nJLh •iln ma
tel1iaJbn;ih rpoliDeb hi'V'Šitll borcev dll1 

talhlh sodelavcev NOV. 

Na ,piodr'o~lu oboilne, kJi je billa 
v času NOV žalrlffiče osvooodilline
ga gibam.ja, je Včla!1(jenllih v Ol'ga
nizac.lijto Zveza /borcev ltre1I11Ulbno 
l. 771 Olan1CIV, .kii delajo V OSII1CIV1nili 
·kra(jeVIIli>h Ol!lgairliZia!Oijah. Med !111.iti
n:li je še 56 nOO\i.lcev parritizainl'llk:e 
spoanenice iz leta 1941. V r.aJZipra
vi so č1aii1ti. ZVeze botrcev ~naovedllli 
tro>t n.aj'b()l]d alk!u'ten srta~nov.alll!iSikti 
pro tllem. Ta sbopa vedno :boilj v 
oopred'joe za!I1adU .neurej,€1!1ih pa:-ilti
lkll:in llln zamaJd[ veilJUrega števila 
vlažnih stanovanj, ki imajo za 
posledlico slaobo ZidT.a'V\9t'V€f!1o star 
nje pos.ame!Znih s!talru:Yva1cev. Me>Cl 
čJan1i ZiJ3 je ZJalrllilma!l1l•e IPiredMsem 
za .adiaJPtaaij e že o~ltoječ:i'h Slt.a1!1o
Vall1'j , pa tudli .za bil oilroV'siko .iJn iJn
di'V'idlualino g:radinjo. SanTbO v 'le-
1Jošnlj EliTI letu j 1e V'ložillio 84 člaJnoiV 
ZB IPI"i občUn!Sike;m. sltaJnovairljlsiloom 
slk:.lad1u :P•rošnje za .aid!a!ptaail.i'e sta
novan1)jS!cih p >rosl:oroiV v Zin€/SJkiu 59 
mlilii j O'flc<V dma.rj ev Jll1 66 •č!laJniOIV 
ZB za novo.l?)r.adl!lde SltairuD'V.atnj v 
Zln€1Sikiu 178 IIlliliijonov d!1n.atrjev. 
Kljub telrnu, da joe lpiJ.'ed!V'1c1eindlh 
50 % sreclJSt.ev stiCllllov.and. Slkl1adJa 
pri obč:iiThS!kli skiupOOilni za uredi'l:ev 

tlain<JIV'airlj'Sikli:h VIP>rašanj >borceiV, 
ne bo moč .rešillii nti.ti VISeh 111aQinn.lij
nej!Mih pc•treb, ker so Sll.'Eidisillva sta.
nov.ano~ega Slk.lada. =&lii slalbše 
!ra.zNJilte•ga l?JOOpodiaTstva na tem 
,pcydiročlju raJZJmeroma .ni.zlk!a.. Pa1i 
rvsem tem <pa n~j~ rtudti rvpr.aša-

Se 
o 

nekaj besed 
DOMU IGRE IN 

šlt€1VliJo ZaipoiSl €1!11ih žena vedno 
boJ(j naJrašč.a, s term ,pa tudi ved
!110 večljaJ \P<)I1:rr'elba po varsltv'll 
',-. i'c ];zorOCIJi:JI po1m 2mb1111i oo 'VII'it

ai Wf VlZigoj!niO vru1Sitlvell1 e ILISitatruo
ve. Oltroai id()lbliljo ltru ilooilieoJclliiv111o 
VIZgojo, pri kJaJteiPi odiPooejo ratzilli
ke meld! olbmloom i1111te1Lelk!bu.aillca, 
d~aJVca, ikJm€ft.a dn l()ib[jbrliika., pid
dob]jbo si ro<One IS!PirelttnJooltJi, bog,a
r:l,vo-. ,; "\ ~Ejpo:)l'O ib ee di'1e.ga Zoa!k:1al:ia . 

ZaJVedaiti. pa bi se moorali Sillalr'\ŠI.i. 
i!n v!zgO\i!oo oiSebje, oo se rrror.art:a 
vz..""''Oja v 'VIrtxm lin d loma d>o[loillndie
vartti., zaltlo 'bd !lTloO!ral:i. lp(Jiislk,altli l!llalj
ra:iiliiQne(jše olbilliikle sode'Laval!l/.ila. 

Plrli naLSI v Cerkrui.cJ že več lelt 
obiSIIloljla D om /i,glt1e in dela, ki dma 
kafP'alo~telta 60 do 80 ~. ven.d:air 
us•t.atruovo dbii!Siklulj e le madhll10 šlte
VIilo clt>oolk.. Kalj' je temu V'Zir'Oik? 
To }e Vlp:rašafn)j,e, na. >kaiterega bli 
dlalle odlglolvoo.· lalhik:o samo ll11.altelre, 
ki so zaposlene, pa svoje otroke 
pu-š•čaljo doma lbreiZ l!ladi:zlOII1sltJva, ailli 
pa ,jih dajejo v var1stvo maJteraJITt, 
kJ IDILSO Zla[li()LSll.Eille. OdgovOIIiiile bi 
l.a.hlklo ibUJdd malteJ.-e, lkli. so S.VOije 
otrolk!e že dmeile v v ar:s'bViu Doma 
igre din deLa, pa o dilh ;pooneje da
Le ov doiiT.taJČIO oiSikn,bo i>n zanje pila
čujejo precej več stotakov, ali rrio
g)oče ce>lo tiSDičatlwv, •loolt .I:Jii .juh 
morale plačevati vzgojnovarstveni 
uslbanovi, Zatlcalj rtallro? Ali •VIZI~.iloo 
varstvena ustanova res ni sposob
na lll>Ud'irtn. otrolrom ptra'V'.L1ne pre
hr.alne, w.goje, ZJalbaove in dobrega 

nje reš.ili.ve iP.atl1ticipacije sredstev 
iz rep!UJ)Jiišlkega Sikada, ik.i jih do
bijo obč;ilne v vti.šiJrui 30% glede ll1a 
Vlišilno USI!Jviar'j enega srtanovnnjs1ke
ga sklada v občiJnii. Deleg'alti so 
billi mnenja, da gre talka delitev 
v :porld pred'Vserrn raZIV'i.tejšim obči
nam iJn da so pri tem porizad,ef!li 
iLaStJi pode:ža1sk!i. krajd, kjetr v 
-stmulk!tiuri prehirvaJlsWa prevladU(je 
rlla.Sebno ikJm.ettij~o. Tako je npr. 
v obaillli Cer'Jmica J.e 30% prebl
vaih<li!Na zaiPOS'lerrega. v družberuern 
s ek!tJoo.,j u. 

Pr.i!zina,vaJ.niJne iplr~€1ITla 86 bol!·
cev v vtišilnJi 6.000 do 20.000 d!illl.atr
jev. V .te s/Vii'he tile bilo larui liiztpila
čaruilh 'iz oibčliins\kega in QikJraOIIlegJa 
proraočul!l..a, v leltošn,j em 1eltu pa 
so ipred•}agall.e ikJrajevine ocgaJnli!za
clje ZB m. prejemanje ptri2maivaJ.
niln še 126 IloONiilh člaJnoiV. Za sikrwpc. 
no štev.ill:o 265 čl.anioiV ZB pa bti 
bill o <rmjlno polbrelb!Il.iih vsaj 50 md
llitjonov <lri.m.alrjev, merdtem ko je 
orbČ!ill.1Skli. pmralčuJn. za klrtirtlje lteih 
pororelb olbilUJtno premjirz.elk. DdsikJu
t<JJnltli >oo mEl111hl.i, dar •bd billo ltr~'ba 
islkialtli. l'eSiltev rtega probilema za
na/dli onel!'aZIVdtosltli 1klomul!le rudi [l!r'i 
r€ip1Uibll.išlk!ih OI"gamli.'h. 

Raziprrava o zdraVSibvenem sita
nje rešitve participacije sredstev 
ba letos nuj!no wravniško p.regle
daotd. <llkrog 300 članov, 7Jlastli še, 
kJer ti pregl]edi n>iso bili dzvršen:i. 
Sklenli.li so, da bodo zdravstJveno 
natibolj ogr~em:im nudili zdrav
]jjenlje v Olk:revališčWh. Za rorav
stvene potrebe je predv.idenJih v 
v O'bčilnSlrern proračunu 3 miJti.jo
ne dtinarjev. 

Zaradi nezadootnih :finaJnčll1oih 
SII"e&il:ev pr:i šoilainj'u otrolk. umrlih 
boroev z l!1lirzJkJinni osebiruimi [llre
jemlkJi sita porisikoč:illa ocgaruijzaci
ji ZB v [lOIIllOČ k.olek!tiva BRJEST 
iz Cenkin!ice m KOVINOPLASTI
KA iz Loža, kli. sta prislkTbeil:a 13-
tim od 34 otrok štipendije, za ka
tere so daile priiPO!ročlilla tud!i po
samoone il®adeVIne orgarn:i.za.ci(te 
ZB. Občilrulk:i. promČUin sicer pred
videva ,porast sreclsltev glede llla 
porelte<kJ.o ojbdobje, verud.a.r bodb ta 
Slr'edlsltr\ra l()lbčUitmo pren:itzlka ·m k!I1iit
je VISeth !POtreb. Deleg'alti so se za
ro 'zalvzemail!i, dia bli .imeiie gOS[lo
dalr61ke O!l.'lgarruizacije tudd leltos ra
zUIIDeval!1(je oo >retš>irtlve tega Vjpna
šnntila. 

Lalili oe preljiemal.o illlva.lklski 

dodatek 109 u,proovičencev. Poseb
na l!lll1lk:eta je po\kralzala, da je ll1a 

~u občine še vedno okrog 
250 osebruih in družinskih 1JiPra
V'ičencev do invalidskega dodat
ka, ki jim namerava organizacija 
ZB nuditd pomoč pri urejev.arnju 
rujihovega :imovinslrega Sitanja. Le
to je naJjvečlklrat ovnra za uvel(ja
VLbev invalhdskega dodatlka. 

Na k0111.ferenc:i. so govOI"il:i lfru.dli 
o davčnih olajšavah za knneite
borce, kJi se bavijo dz.k!ldu&lo s 
•kmel1li(jsbvom .iln o čirr.lbolj e!kspe
dlitiovn~šem .uveJ.jayl]jaJI1ju posab
llle dobe (dovojno štetje), k,i bo do
kumen t rza daVčno olatišalvo, p1.'i 
sooiallno šibkih kmetih, pa tudi 
opogoj za IPDi:Zinainje izredne l.ljp()ko
jwbv;e. 

Orga1!11iza.cida ZB bo rta.koj re
ševala onašbeta nerešena vpraša
lll,ja, lk1i: so zal1x> med VQijno pone
kod pop<J(inoma uničeno :pod.rOOje, 
še posebno pereča, vend.al- bo nji
hoiV US~Peh v do bršni m.er.i. odvi
S€1Il illuidi Qd oodelovnnja z g<JISIP()
darnk!imd or~zaciti.ami na po
diročju občilne ~1!1 pror.ačunslk!imi 
O.l1g'aill!i. 

M. D. 

V KRATKEM IZDAJA DVEH BROŠUR 
Občinska turistična zveza iz 

Cerknice intenzivno zbira gradivo 
za izdajo dveh brošur o naših kra
jih in njihovih znamenitostih. 

Naklada vsake brošure bo 2500 
izvodov. Prva brošura bo izšla na 
ca. 40 straneh in bo nekakšen vo
dič skozi čas razvoja naših krajev 
do danes. Druga brošura pa bo v 
nekoliko večjem obsegu prikazala 

DELA V CERKNICI 
pojOu)tlja v v>ei:'jli, .ailii pa V\S!a(j •v t.atlri 
merti., .kQt oo vsega tega delemi 
PIIli »vai1U'h'll«. Sbrurš.i. imajo zaupa
nd'e v 'V'Zigoljlnbo IV'alffibveno usrtlaino/VQ 
iln se dtreseljo slta!rte mdseJ.niOIS•tli le 
taikirialtl, •Iro so poopti"i.'ČaJ11d, dia. lllti~'
hO!V!i dbrocd z Ve5e.Jl:j:em oblisiklujeljb 
W'tec iiJn dia so v času n,jithove 
odisdtlniOOlbi v = ·erstljivlih rok.aih., k!i 
Silm'be -za dtoollooiV diUŠevllld illl te
l€1911.i l'.aJZIVOj. 

Alili. je oolk:nba otrok v 'V'Zigcuno 
~end USitalooiVi p.redtraga za 
delaivca v irnlcliu~fbrjdti? Vse kaže, da 
jle ltemiu taJJoo, .poiSebno tPI[Ii oveč
č!Lain\sllci drUIŽlilrllh >iJn -tam, kjer je 
m.altlil €1:iilni ll'€id!rui1k. Z uvedJb() socll
alllle lestvice J)llarčevairlja priSjpe'V
ko!V' >St:aorlšev b'i 1li. pa-obl emi ood
PlajC)I]i. O 'bern je UO DID že lra!Z

poraiVili.iall., vendQr •je bil mnenoa, 
da je [lOitrebii!J() Ito reš.i,ti slkUUJ·no s 
sltaJrlšti., kJi pllai4Ud e.jbo IP'I'>is[lev ek za 
oiSik!ribo. Od slklada za šoilsltvo p>re
jema ustarw<Va dort;aaijo le v višli
n!i osebnih d lohodllwov vzgojnega 
osebja, za os.e~bne d!01h.odlkie tehndč
ne.g)al osebjia (llruhar.i.<:o in Sllla!Žoil
ke) lin i.zJdaltlk.e za hrrano pa mo
ratio PrlSIPev<aitli denar!na sredstva 
61~ olbrdk. 

:Zelimo, da ibli se za vpnlŠaJiltie 
oltlroškoega v.amsi!Jva ZlaaUrrn.aiLo ailrn 
več ltiiUdd, taiko starši, k,aiklor ttru.ld.i 
Qbčaiilli v orgJainih ch"už'benega rln 
dell!liVISkega sam:oupraMllia:nja, saj 
je sfkr'b za naiše najml.aljše ellla 
n.adlvažnejših n.ailog. 

perspektivni razvoj turizma v na
ši občini. 

Brošuri bosta izšli sredi leta s 
slikovnimi deli. Tiskala ga bo ti
skarna Kočevski tisk v Kočevju . 

Cena posamezne brošure bo 
ol(rog 200 dinarjev. 

Izdaja brošur bo prvi poizkus 
posredovanja, stanja inrazvoja tu-

rizma v občini širšemu krogu ob
čanov in tujcev. 

Ce bo dovolj zanimanja za po
samezne dogodke iz zgodovine raz
voja naših krajev, etnografskih 
momentov in podobnega, bo turi
stična zveza podrobneje obdelala 
gradivo in ga izdala v novi bro
šuri. 

KAKO SMO VOLILI 
Po d.alii'ših iin temeljitih prtipra

v.ah so btill.e v nelde]j~ is. apri!la 
Usp€1Šl!lo zakljručene voli tVIe za 
Zv~ga iJn republiškega po
siLalllca. 

V vaseh Ra>vne, Osredek, Les
k<J'V>a di(Ji!Jinw., iPodgiotra .iJn dlrUJgti'h 
v a!Seh so Vlo[iiV'ci volt li že v zgod
njih jutranjih urah tako, da so 

voliltJve bHe zakiljucene že do 12. 
ure. • 

Za poslanca v 2Nezoo skupšči
no je glasovalo 94.45% vol:i!lind.h 
uprruv:iČ€f!1cev, za republiškega po
slal!l.ca poa 94.63 % volivcev. 

NtaJ spllošno so bila volišča zelo 
lepo urejel!la. Za primer je voldš
če na Otavah, .kjjer oo !Pred vo
lišcem postavili slavolok. 

Prvi tečaj za gradbene delavce gradbenega podjetja »Gradišče« 
Cerknica je zaključen. Na zaključnih izpitih so tečajniki pokazali 
pozitivne rezultate. Na sliki so tečajniki in njiho i preda a. 

pred poslop~ DU - Cerknica 
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Priprave 
za sezono 

v polnem teku 

V začetku meseca aprila je bilo 
v Cerknici zelo koristno posveto
vanje turističnih delavcev občine s 
predstavniki občinske skupščine, 
gostinstva, trgovine, obrti, prome
ta ter lovskih in ribiških organiza
cij. Na sestanku so govorili o naj
aktualnejših nalogah, ki čakajo 
turistične in ostale organizacije 
preo glavno turistično sezono. Do
govorili so se za konkretne akcije, 
ki jih bodo morale organizacije ali 
posamezniki izvršiti do postavlje
nih rokov, da bomo na sezono pri
pravljeni vsaj v sedanjih material
nih možnostih. 

Med drugim so sprejeli tudi na
slednje sklepe : 

- da bodo v aprilu postavili tu
ristični zemljevid naših krajev 
pred vhodom v Postojnsko jamo; 

- da bodo predlagali Svetu za 
urbanizem in komunalne zadeve 
pri SOb Cerknica formiranje skla
da za nagrajevanje najbolj ureje
nih krajev in posameznih poslo
pij; 

- da bodo v aprilu izdelali plan 
odstrela divjadi za tuje turiste; 

- da bo napravilo SAP iz Ljub
ljane letos novo avtobusno postajo 
v Cerknici ; 

- da bodo v času sezone vpelja
li med deJavniki enkratno, ob ne
deljah in praznikih pa vsaj dva
kratno avtobusno zvezo na relaciji 
Rakek-Cerknica-Rakov Skocjan ; 

- da se do konca aprila prouči 
možnost vzpostavitve .redne avto
busne zveze Postojna-Rakov Skoc
jan; 

- da se prepreči tovorni promet 
skozi park pri snežniškem gradu; 

- da uredi gostinsko podjetje iz 
Cerknice v sedanjih upravnih pro
storih tujske sobe; 

- da morata imeti gostišči v Ra
kovem Skocjanu in Snežniku v ča
su sezone stalno na zalogi ribe, ra
ke in divjačino in da poskrbita 
vsako nedeljo za zabavo gostov; 

- da bodo izvršili kategorizacije 
tujskih sob; 

- da uredi trgovsko podjetje 
»Skocjan« do l. maja obrat »deli
katesa-bife« na Rakitni, v 2ilcah 
tujske sobe, v Cerknici pa gostin
ski vrt pri poslovalnici »Delikate
sa~; 

- da bosta vršili mehanični de
lavnici v Cerknici in Starem trgu 
vsako soboto in nedeljo dežurno 
službo do 21. ure zvečer; 

- da nudijo lovske družine v se
zoni na razpolago turistom lovske 
koče; 

- da organizira turistično društ
vo iz Starega trga skupaj z lovski
mi družinami s področja Loške do
line 18. junija pred Križno jamo 
velik piknik. 

Motiv največjega požiralnika Cerkniškega jezera KARLOVICA 

Interesenti za dograditev oziroma oddajanje tujskih sob- pozor! 
Občinska turistična zveza Cerk

nica obvešča vse interesente za 
oddajanje sob turistom, da komu
nalna banka Rakek daje kredite 
za opremo in dograditev tujskih 
sob. 

Kredite lahko najame vsak last
nik prostorov ne glede na to ali je 

zaposlen ali n e, če lahko zadosti 
ustreznim pogojem. Pogoji za na
jetje lu·edita so n aslednji: 

l. kredit se odobri v višini 750 
tisoč dinarjev; 

2. pri najetju kredita ni potreb
no plačati obveznega pologa kot je 
to pogoj pri potrošniških kredit ih ; 

Letos oddanih 1500 penziono 
Letošnje leto je v pogledu raz

voja turizma prav gotovo doslej 
najplodnejše. Zanimanje za lepo
te naših krajev in edinstvenih 
kraških pojavov sega daleč izven 
meja naše ožje domovine. 

Na desetine in desetine avtomo
bilov ob jezeru je ob nedeljah ne
ma priča, da je že daleč segel glas 
o našem jezeru. Prav te dni je tu
ristični biro iz Cerknice skupaj z 
gostinskim podjetjem podpisal po
godbo za 1000 penzionov, ki jih bo
do preživeli Rečani in okoličani 
pri nas. Prebivalci Reke bodo pre
živeli v našem kraju dopust v ma
ju (prva skupina pride 20. maja) 
juniju, juliju in septembru, med
tem ko bo ostal avgust prost pred
vsem zaradi zanimanja tujih go
stov za možnost letovanja v tem 
mesecu. V teku so že razgovori za 
nadaljnjih 600 penzionov, za kate
re se ravno tako zanimajo prebi
valci obmorskih krajev. Vprašanje 
pogodbe je še odprto zaradi pre
majhnih nočninskih kapacitet. 

Ce bo hotel v Rakovem Skocja
nu dobil nove kapacitete, bodo 

sklepali pogodbe tudi z italij anski
mi organizacijami, ki se zanimajo 
za večdnevne avtobusne izlete. 

Enodnevnih ekskurzij in izletov 
na Cerkniško jezero in v Rakov 
Skocjan je vedno več . Turistični 
delavci pričakujejo, da bo promet 
porasel v 'prazničnih dneh, -saj je 
jezero še vedno razlito po vsej po
vršini, poleg tega pa bo s l. ma
jem že odprt lov n a ščuke, ki za
radi ugodnega lova in okusnosti še 
posebej vabijo. 

.Zal, trenutno za postrežbo ob sa
mem jezeru še ni poskrbljeno, ker 
doslej, ko ni bilo znano, v kakšno 
smer se bo Cerkniško jezero raz
vijalo: turistično, kmetijsko ali 
energetsko, ni bilo moč m islit i na 
kakršnekoli investicije. 

Najnovejše študije razvoja jeze· 
ra gredo v prid tur izma in tako 
bodo še letos izdelani ureditveni 
načrti jezera. Za postrežbo .ob je
zeru se bo na~la začasna rešitev 
v irn~:nv · ··'· "' n m gostišču, ki ga 
bo postavilo gostinsko podjetje 
Cerknica v mesecu maju . 

3. kredit se mora odplačati v pe
tih letih ip sicer v mesečnih ob
rokih; 

4. obresti so enake kot pri na
jetju potrošniškega kredita (6 % 
obresti in 1 % bančne provizije); 

5. menico morata podpisati dva 
poroka, ki morata biti zaposlena, 
oziroma da redno mesečno preje
m ata osebne dohodke (upokojenci 
in invalidi). Poroka imata lahko že 
posojilo; 

6. prošnji za kredit mora biti 
priloženo potrdilo občinske turi
stične zveze, da posameznik lah
ho najame kredit. 

Hiter razvoj turizma in vedno 
večje zanimanje turistov za naše 
kraje narekuje, da uredimo čim
prej in čim več tujskih sob; ker bo 
dan s tem našim prebivalcem nov 
vir dohodkov. Lastniki tujskih sob 
bodo nudili gostom lahko tudi dru
ge usluge. Edina obveznost, ki jo 
bo imel oddajalec stanovanja do 
skupnosti, bodo turistične takse, ki 
se bodo posebej priračunavale 
znesku nočnine. 

Za pridobivanje gostov in infor
macije bodo skrbela turistična 
društva in turistični biro v Cerk
nici. 

Podrobna navodila lahko zahte
vate pismeno pri občinski turistič
ni zvezi v Cerknici ali pa se lahko 
osebno zglasite v njeni pisarni v 
poslopju Zavoda za socialno zava
rovanje Cerknica, soba številka 16, 
ob sredah in sobotah od 8. do 12. 
ure. 
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Svebovna zrlir.aiVstvena. org.amiza
cija I(SZO), IČ.Lalilli'ca 01~i~cije 
~eln!ilh II1a'rod:oV, je ena naj
~tevJllln.e'jlš:ih ll'Tl.edaJI'IO'din.i.h org)arrrirz.la
cij splOh, ooj je y njej ·zas1Joiptaln.ih 
iPl'ekO 120 !OOir<JidJOIV ID dir7.aJv SNeta. 
v saJko 1eito 1je 7. ajpii1i.l - lel ba 1948 
J.e biLa .a!l'llll1100Č 7. ajpr'i:1a ~ejeta 
ustawa SZO dolločenemu svetO/V
nemu z.:diooJv1.31bv'ememu ;prohlemu, 
o lkiaJterem JPO:-.em [)!reko naciona:l-
1111i;h angaTl'i.zaoilj RK fu;n;k.aionaa:jj 
RJK v vseh 'Jrnadiilh dirža'Ve se7J!1a
·ntiajo pii"€1J:ji,vaJstiNo, da bi se Zlila
Lo .booroti. te ali teh bolezm:i. 'ter sj 

tako oh:raii1.i.jo :pohno z.dmvje. V 
le~u 1964 smo :propagi'ra!l:i OOI'bo 
protfu rubeirlkJo!l.<mi, 'lebošnde leito pa 
j e ozmal:eno z parolo: kO!Zie še ved
no og!roŽaljo wet. 

J?:ni. 111as poo;vmpra!V od leta 1927 
nismo za'be!lelžili noben.eg.a pi'Iilme
ra obal€!!l'ja lkoz, ker :i.maJm.o 'llll1e
j emo obveZI!lO cepLjenje otrOik ip!I"'-

11i. ikQIZal!Il. KJooe oo i111llml"eČ sli!IJno 
llruelna bollezen :iJn de Qibotlenje zelo 

• tež!ko ZJalbrelli., ;k,adar [p!Iiide do 
okitWbe. V IPreltekllem letu je btilo 
IIla. svetu 'ZaJb eilJeiženih • !PI'eiko 1 oo 
tioolč ~ 1koz, od teh j ~h je 
U!mll'.lo ipreilro 25 tiJwč . N aQ'V elč'je 
šibEWillo obol€1111j' odlpade na Lndlijo 
(prelko 60.000), ootailo iPa na nekia
\telre dJrlžJarvle Af·nike, 61reClinj e in juž
ne Amertilk:e. 

Ce(pld€111(j!e ne •dalje do.žiiivlj1emljslko 
~. zaradi o!?JOOilillileg.a iporas,ta 
J.etaJ!Skega prometa z .af·niŠik.'imli· in 
aLJi•jSkii.rmti. d~-rowamd. pa je neval!'
no.:jt dkrurž:be 'lJa Evropo vedJno 
večja V preitelkllih levith 'Je SZO 
zabeleiŽ:illa vet epidanij ~oz v Ilta
:tilj'i, Franoi:jd, Sve<i!s<kii, Pollislk.i in 
SZ. Za.raclti. n€1!1aJcline olružbe nelka'
terllh rpll"€ibi'V'atloev N ew Y orlk:a v· 
A:m.enilkti. j e bli1o pOibrelbno v ne'k.aij 
dlneih cep!VIii 'VOC 1kot 6.000.000 pre
b.ilval1cev 'bega llriesba. Od oikužJbe 
dto iZibruha oolezni je namreč JPO
brelmo 10 dini, tako, da se !Lahlko 
nelk!do <JikJuži. '!11Pr. v Bombayu v 
llnldlii.il, 2lballi ipa v Loindblnu, /kia~ 
:mor j e pni.spell med ·tem z ~eta
lom. Plredlno ZJdraJV1SIINel!le ohllaslbi 
ugoLove '!1alra\110 b ::ll.e:ZJrui, je ep:i.de
mfuja že noooorp•hla. Zalbo SlO u;veJd:e
na mecliruaJroldJn.a zaOOiltm.a ce(pifj61Tja 

Ke!l" •j.e občti.nSkli oclibo'r RK Ce:rlk:
ruioo .smatral, da je •primerno pro
pa@ilrabi. 'delo SZO in ip•I"i\SlpeVaJt.i k 
č.Lrn VIi~ em •Zidlra'V~:;Lv en(}-'prOOIIleit
nemu Sltamdialrdu občanov (čep•rav 
koze kot zdu.~'V'stveml iJ:!l'oblem .p[ti 
nas ne !PII".ide v a:;ootev), je OI"glalrui
zi:ml1 nelkaj ,predlaNand. Na žail.ost 
pa je treba •ugotov.ilbi, dia pred
vsem Cer<kinličanli to že vse vedo 
:in .so biJ.a preda v 81I1'ja rarzen za 
stailine obisk.oval1ce od!Več . Cwclino 
je i!Je, da zJdiravstvenoi de'laovci 'Ve~ 
do mnogiO .povetdabi o tem, oo vsa.
kodln.evino '!118llelhljo 1111a ljud:i, ikd o 
talklili :iJn dirugtih podobnih zdira'V
stvemo iiJil'OOV'etlmh oon.ov.ath rruilma
jo pojma. ZaJkll[juček o tem 1!1a!j &i 
Oerllmičalrui, ;pa morx:1Ja {udii ·še kJdo 
d:rug, Il.all'edijjo sami. 

~.K. B. 

• lZ Kovinoplastike Lož Zanimivosti 
Prvomajska številka časopisa: 

•>Glasilo Kovinoplastike Lož«, ki 
je mila te dni, je nekoliko obšir
nejša kot običajno. Poleg uvod
nega članka o pomenu l. maja 
Prinaša časopis še članke o dose
ganju plana za prvo tromesečje 
letošnjega leta, razvoju plastike, 
delu organov upravljanja, in
tervju s slušatelji Višje kadrov
ske šole, zborovanju samouprav
ljalcev v Ljubljani, pravilniku o 
izboljšavah in oblikovanju oseb
nega dohodka, rezultatu volitev, 
pripravi za letovanje ter neltaj 
krajših zanimrivih sest-ankov. ·po
leg tega je v novi številki Glasila 
tudi rubrika »Clani kolektiva 
vprašujejo in predlagajo« in de
lovni humor. Tokrat je časQpis 
izšel v nakladi 800 izvodov. 

V mesecu marcu 1965 je bil do· 
sežen v podjetju izreden uspeh z 
ozirom na prodajo izdelkov. Skup
na realizacija ~dnosno prodanih 
izdelkov je bilo v vrednosti za 
282,388.248 dinarjev. S prodajo 
artiklov v mesecu januarju in fe
bruarju 1965 je kolektiv presegel 
plan prodaje v prvem tromeseč
ju povprečno za 9,20 %. 

Do nedavnega so člani ZB v 
p~djetju prejemali poseben do
datek s strani l)()djetja in sicer 
isti člani ZB, ki so imeli manjše 
mesečne osebne dohodke kot 30 
tisoč dinarjev. Z l. februarjem 
1965 pa so organi upravljanja po
večali dodatek tistim članom ZB, 
ki so sodelovali pred 9. 9. 1943 v 
NOB in so imeli manjše osebne 

Zapisl'ti i~ Sacajeu.a 
Piše naš sodelavec Mlakar Rudi, 

ki v Sarajevu služi vojaški rok. 
Ze drugič me je pripel jala pot v 

g1la'Vi11o mesllx> Bili. PrV'i.č sem bil v 
tem mestu s šolsko ekskurzijo. Sa
rajevo je name napravilo velik 
vtis, čeprav sem bil samo dva dni 
v tem zanimivem in lepem mestu. 

Vedno sem si želel, da bi ga zno
va obiskal in ga tako podtobno 
spoznal. 

Ta želja se mi je izpolnila, saj 
slu žim kadrovski rok ravno v Sa
rajevu. 

Kot takrat, me je tudi sedaj 
~eil.a lkirasna žellezn.iš!ka !Posta
ja, ki ne slovi zaman kot najlepša 
železniška postaja v naši državi. 
Ko sem stopil skozi vrata na pro
sto, sem zagledal krasen vodomet, 
katerega .voda se svetlika in žu
bori v čudovitih živopisanih bar
vah. 

Stopil sem v najbližji hotel, kjer 
sem takoj dobil prenočišče. Na
slednji dan sem šel po mestu, da 
bi ga bolje spoznal, vendar je v 
Sarajevu toliko zanimivosti, da 
mora človek imeti dovolj časa, da 
jih spozna. 

Z ·žičnico se povzpneš na Trebe
vic, ki se dviga ob Sarajevu, s ka
terega imaš lep, pogled na celo 
m esto. 

Pogled beži preko modernih blo
kov in drugih stavb, pa vse tja do 
majhnih hišic, ki zavzemajo stari 
del mesta tako imenovano BA
SCARSIJO. Ob cesti, ki pelje iz 
m::Sba, zagledaš doillga posil.opja to
varn, ki so v najbližnji okolici. 

Pogled se ti zaustavi na koncu 
doline, ki jo zapira mogočni Igman 
pod katerim izvira reka Bosna. 

Tu je lepo urejeno. Topla voda, 
ki tukaj izvira omogoča, da se lah
ko osvežiš. Ta kraj se imenuje 
Ilidža. Ko hodite po mestu, vidite 
najrazličnejše spomenike, muzeje 
itd. V Sarajevu eden izmed naj
znamenitejših muzejev v Jugosla
viji, ki obsega vse veje znanosti, 
umetnosti in kulture naših naro
dov, dalje PRINCIPOV MOST, 
znana BEGOVA D2AMIJA in še 
polno drugih znamenitosti. 

Ker vem, da sindikati, šole, 
ustanove in podjetja v naši občini 
skoraj vsako leto organizirajo iz
lete v turistične in druge kraje na
še domovine, me je to napotilo, da 
sem skušal opisati Sarajevo kpt 
lepo izletniško mesto. Vsega tukaj 
nisem mogel opisati, ker se ne da, 
zato sem sklenil, da bom dopolnje
val sliko Sarajeva v sestavkih na
slednjih številk našega lista. 

Torej drugič o starem delu Sa

dohodke kot 40.000 dinarjev in 
seveda še nima~ pravice do re
publiškega dodatka. Razveseljivo 
je, da po analizi prejemanja me
sečnega osebnega dohodka za me
sec marec 1965 je samo en član 
ZB prejel dodatek in še ta radi 
tega, ker je bil v bolniškem s a
ležu. Ostali člani ZB pa so pre
jeli večje osebne dohodke. 

Zborovanje samoupravljalce • 
SR Slovenije, .ki bo v olwiru ob
sežnih proslav 20. obletnice osvo
boditve 8. maja v Ljubljani, se bo 
iz lwlektiva »Kovinoplastilta« L~ž 
udeležilo 8 delegatov. 

Te dni so slušatelji Višje kad
rovske šole - oddelka za organi
zaci~ dela v Cerknici, polagali 
izpite iz organizacije podjetja in 
proizvodnje. Vsi štirje slušatelji 
iz našega podjetja so zelo uspešno 
opravili izpite. · 

Med člani kolektiva je te dni 
v razpravi pravilnik o tehničnih 
izboljšavah in nov pravilnik o 
oblikovanju in delitvi osebnega 
dohodka. 

Do 20. aprila. se je za letovanje 
prijavilo že nad 140 članov ko
lek. in svojcev. Kljub temu, da 
imajo člani kolek. zadnji rok za 
prijavo do 15. maja, izgleda po 
dosedanjih prijavah, da bo let~ 
odziv za letovanje neprimerno 
kot prejšnja leta. 

Podjetje je tudi letos naročilo 
za člane koleldiva premog, kljub 
temu, da je do zime še skoraj 8 
mesecev. Clani kolektiva že sedaj 
prejemajo premog. Skupno je na
ročilo podjetje 380 ton premoga, 
do sedaj pa so člani prejeli že 
nad 100 ton premoga. 

V podjetju »Kovinoplastilta« 
Lož smo v nedeljo 25. aprila vo
lili nove člane organov samo
upravljanja in sicer samo polovi
co, to je tistih, ki so bili preteltlo 
leto voljeni za dobo enega leta. 
Na ta način smo v centralni de
lavski svet izvolili 12 članov, ob
ratne delavslte svete po 4 odnos
no 5 članov. 

S. B. 

Posebno slii:lrovliJti. so rn.inaJI'Iei1li, 
ki jih je v tem mestu vse polno. 

r-- ......... .,.. ___ . __ ._..,.--• -··-~ 

rajeva - BASCARSIJI. 

. O b v e st i 1 o· 
,~ naročnikom 
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Tako je vsak dan na železniški postaji na Rakeku in prometnik 
ima dovolj dela 

Dragi bralci! Finančne težave, v 

ltaterih se nahajamo, so nas prh;i

lile, da smo ceno naročnine neko

liko povišali. Letna naročnina bo s 

prvomajsko številko 420 d-n, cena 

enemu izvodu pa 35 din. 

Ceravno težko, smo uo•·ali t 

neljubi ukrep podvzet: z ra< i zvi

šanja režijsldh strošknv. 

Upamo, da boste še naprej ost;:.

li naš naročnik in da bo.,te z raz:I

mevanjem sprejeli ta ultrep. 

UREDNISTVO 
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Kje vse bodo 
letovali člani 

kombinata 
Brest Cerknica 
Tudi letos je sindikalna podruž

nica Lesnoindustrijskega kombi
nata BREST Cerknica podvzela 
ustrezne korake, da bi našla pri
merna letoviščarska mesta, kjer 
bodo letovali člani kombinata. V 
ta namen je bilo v kadrovski služ-

T · L ~·s N o ~r,;l N D US TR 1 J S K 1 K O M 8 . /~ .. . '~A T -· 

Izhaja mesetno kot priloga GLAS·u NOTRANJSKE 
Clanom_ kolektiva, ki se bodo od

ločili za letovanje v Selcah in na 
otoku Krku, bo kombinat nudil 
prevoz z lastnim avtobusom. 

Kaj je pokazala anketa 
o stanovanjski problematiki v Brestu 

Pred kmtikirrn smo med čla
ne delovnega kolek!t.icva BREST 
Cer.kinica 1P'<J5'lal1i ai!l!keto z name
nom, da u€'JQ1tov.i.mo stam.ovamJsko 
vp.vašamje. Poo1a!ruih je bilo skupaj 
1.432 anke'tlnlih lli.stov, od tega je 
i!Zpdlln:.ieno anketo VJrulliJ.o 753 čla
!llOIV kdl.eWbiva, če pa šrtejlerrno še 
tiste, kii niso aJll!k ete VOOJil!i (smart;
rarrno, da :ilmado urejeno Sltan.ova
!Iljje), l:ahlko ugotovtilmo. tdJa dma 
urejeno starnovamde skupa-j 966 
čila.nov kolek!tiva. Od zgoraj n.ave
den.ih ima laiSino starnovarnje 3/ 5 
članov, v Slta!nOiV'arnjili, 'Wi jtih je 
z~adli.l BREST, starnude 1/5 čla
nov, Vl'li ootal!i pa slbainujejo iiJ'l'l.i 
sococ.!Jruilkli:h, ;pr.i diugih strail11kiah in 
v stanovanjih, last drugih pod
jetij a!li ustlam.ov. 

po 500.000 din lastmlih sredStev 
(brez svojega della) za rešitev sta
novarrl!jslkega problema i'n 50 čaa
rnov, ki bi pr.ilspevalii. !PO 1 !ffiiliijon 
din ailii še več sredstev. 

Ti podatki kažejo, da obstqja 
še precej stanovanjskih proble
mOIV, ki pa se bOdo da1ii reš.iltli. le, 
če se bo več sredstev namenjeno 
za stanovanjsko izgradnjo. Pred
vsem bi b>iiLo polbrebno omog<YČii.rlli 
gradnjo ind!i,v.ic1ua!lnih hišic, se<ve
da ob pogojd.h, da se u.red:ijo pr'i
mea.m.a urbali1isltli'čni načrtli. 

V sellmkor bOiiii.o !IlJada.lde<vali z 
gJ.>adrnjo stana.vCllD[islk!ih b10ikO'V na 
že ureljendlh urbani:stičnih podro<Č
jlih. Te misll'i so bile v veČJimi pii'Ii.
m~rov li~ollinjenih ·a!ll!ket tudli iz
r.ažene. 

Pogled na ribiško pristanišče in ribarnico od hotela »Jugoslavija« 
na Krku 

Izmed anketiranih se je izrazil 
101, kii so želela gradim lastno sta
novaJnje, 106 j ih želi 'ime<lli sltaino
vanje v blokih, kii naj jih guad.i 
pod,jetje, 37 je talk!ih, kii bi ~aJdii~ 
Li montažll1e h:iš:i.ce in 75 talkih, kii 
bi želeli obstoječe stanovanje 
.a d:a!pltti. ra >Ili.. 

Vse to Jmže, dia se bodo moral!i 
samoupravni in dTužbeil!i orgaJilli 
resrnej-e lotim stano.van.j51k!ih pro
Nemov, še · posebej zalto, 1ker j:e 
izražena volja večine, da !bi plli
spevall:i tudli. lasrt:rna sreds!Ma. 

bi skupnih služb forrnirano delov
no mesto referenta za relueacijo. 

V poštev bi prišla področja na 
otoku Krku, v Selcah in Bohinju. 

Da bi se ugotovile želje članov 
kolektiva, kje bi želeli letovati, je 
bila izvedena anketa. Na osnovi 
ankete so ugotovili, da je največ 
interesentov za otok Krk, mesto 
Krk in Selce. Nekaj članov pa bi 
želelo letovati tudi na Slivnici in 
v Bohinju. 

Najbolj ugodni pogoji so na 
otoku Krku in v Selcah, kjer bo
do rezervirane zasebne sobe, ki so 
zelo okusno opremljene. 

Ljubitelji pomorskega ribištva 
bodo imeli na otoku Krku veliko 
možnost za ribolov najsi bo indi
vidualen ali pa se bodo lahko pri
ključili ribičem, ki vsak večer od
plovejo na lov. 

Plaža na otoku Krku je zelo 
razprostranjena. Ne manjka niti 
borovih gozdičev, niti plitvih sipin, 
kjer bodo prišli na svoj račun lah
ko tudi naši najmlajši. V hotelu 
••Jugoslavija« pa jim bodo vsako
dnevno postregli z dobrimi obro
ld, kjer ne bo manjkalo morskih 
specialitet. Cene bodo ugodne. 

Ugodni bodo tudi pogoji za leto
vanje v Selcah. Sporazumeli smo 
se s počitniško skupnostjo skupšči
ne občine Ljubljana-Siška, ki ima 
svoj počitniški dom v Selcah. 
Prenočišča bodo rezervirana v 

samem domu in v zasebnih sobah. 
Upravnik počitniške skupnosti 

tov. Jančar in oskrbnik doma tov. 
Tič Jože v Selcah sta nam pove
dala, da bodo v njihovem domu v 
Selcah kuhale prave kranjske ku
harice. Zalog imajo v Selcah do
volj. 

Največ članov kolektiva se je 
odločilo za otok Krk. Prva skupi
na odide na letovanje 11. julija. 

Z:animivo je tbu:dli. 'to, da se je 
144 č!Lalnocv izrazilo o 1p'I1ilSipeVIkiu Taf. 

Ribiška ladja v zalivu pred hotelom »Jugoslavija<<, kjer 
Cerknica 

bodo hranili člani kolektiva Brest 
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Pionirji in mladinci, pišite nam 
Naši kraji sodijo po svojih kra

ških posebnostih med svojevrstna 
področja, polna zanimivosti. 

Mladi, ki v tem svetu žive, ga 
šele odkrivajo in iščejo v njem ti
sto, kar jim najbolj ugaja. Prav 
gotovo vidi oko mladega opazoval
ca okolje in njegove vrednote po 
svoje, najsi bo to v pozitivnem ali 
negativnem smislu. Da bi mladi 
bralci turistične strani »Glasu No
tranjske« tudi sami sodelovali na 
naši strani s svojimi prispevki s 
področja turizma, se je turistično 

društvo Cerknica odločilo nagradi
ti najboljše prispevke, ki bodo opi
sovali naše . kraje, njihove lepote, 
znamenitosti, doživljaje posamez
nikov in podobno. 

Tri najboljše prispevke, ki bodo 
prispeli na uredništvo našega lista 
najkasneje do 12. maja, bomo na
gradili s 1500, 1000 in 500 dinar
jev. 

Prispevki naj ne bodo daljši od 
tipkane strani. 

Seveda so lahko dopisi pisani tu
di z roko. 

POČITNICE 
Kot vsako leto smo tudi letos 

imeli zimske počitnice. Solarji smo 
jih z veseljem pričakovali , neka
teri pa tudi ne, ker so bila spriče
vala slaba. 

Prvi teden je bilo še nekaj za 
smučanje in sankanje, drugi teden 

pa je ves sneg pobralo toplo sonce. 
Čeprav so bile počitnice brez 

snega, so vseeno lepo minile. 
Sedaj se je pričelo drugo pollet

je in nove skrbi za konec šolskega 
leta. Brancelj Dani 

7. A., Cerknica 

Pogled iz počitniškega doma, počitniške skupnosti Ljubljana -
Siška., na mliv in mesto Selce 

Počitnišk.i dom počitniške slrupnosti skupščine občine Ljubljana 
Siška v Selcah. kjer bodo letovali člani Lik Brest - Cerknica 

V naši tovarni 
Prejšnje leto sem končala osem

letko in tako sem se morala odlo
čiti, kje se bom zaposlila, in na 
ta način čim prej prišla do kruha. 
Pretehtala sem več možnosti in se 
naposled odločila, da bom šla de
lat v tovarno pohištva BREST. Z 
delom sem pričela v začetku no
vembra in takrat tudi z obiskom 
v poklicni šoli. Ta šola je trajala 
4 mesece in naučili smo se zares 
veliko. 

V oddelku II. strojna sem zače
la s prvim delom. Takrat sem se 
počutila zelo čudno. 2e sem mi
slila, da ne bom vztrajala. Bilo mi 
je vse tuje in nepoznano. Tovariš 
inštruktor mi je rekel: »Pojdi po 
stojko in nanjo boš zlagala okvire 
za pisalno mizo, ki se v tem stro
ju zabrusijo!« Začela sem ga za-

čudeno gledati, saj niti vedela ni
sem, kaj je stojka in kje naj jo 
dobim. Nasmehnil se je in me pe
ljal med neke kupe stranic, ki so 
bile zložene na tekočem traku. Tu 
je našel stojko in jo odnesel k 
stroju in tu sem nanjo zlagala 
okvirje. To je bilo prvi dan, drugi 
dan je bilo nekoliko bolje, saj sem 
poznala vsaj stojke, tretji dan sem 
spoznala že nekatere stroje in nji
hovo delovanje. Sedaj sem se že 
nekoliko privadila in tistih 8 ur 
zelo hitro poteče. 

Tovarna BREST je zelo velik in 
pomemben faktor za dvig gospo
darstva in osebnega standarda v 
naši občini, saj je v njej zaposle
nih čez 1400 delavcev. 

Debeljak Ani, TP Cerknica 

Naša vas Cajnarje 

Vas, v kateri stanujem, se ime
nuje Cajnarje. Leži nad Cerknica. 
Prebivalci so večinoma kmetje, 
nekaj pa jih je zaposlenih v tovru.·
ni BREST v Cerknici. Kljub temu 
so polja v naši vasi skrbno obde
lana. 

Pred nekaj leti je bila v vasi 
Cajnarje šola. To je bilo ob vsa
kem prazniku veselja! Toda se
daj? V vasi ni ničesar. Odkar se 
vozimo z avtobusom v šolo v Be
gunje in Cerknica, je veselje v 
Cajnarjih utihnila. 

Mnogokrat skušamo pionirji s 
pomočjo starejših napraviti kako 

NA ZELEZNISKI POST AJI 

Naš razred si je ogledal železni
ško postajo Rakek. Z zanimanjem 
smo si ogledovali postajo, vlake in 
signalne naprave. Ob prihodu vla
ka na postajo je prišel iz promet
ne pisarne prometnik s tablico. 

Ko je končal svoje delo, smo se 
zbrali okoli njega in ga spraševali 
o vsem, kar nas je zanimalo. 

Prijazno nam je odgovarjal na 
vsalm vprašanje. 

Mnogi izmed nas niso še nikoli 
do sedaj videli vlaka. 

Učenci in učenke 2. A 
razreda o. š. Cerknica 

manjšo prireditev, toda to nam ne 
uspe. 

Organizacije v Cajnarjih se ne 
zanimajo za to. Tako je naša, nek
daj lepa, vesela vas postala mrt
va, brez veselja. 

Vuldčevič Djordja 
6. a., r. o. š. 
Cerlmica 

PRIHAJA POMLAD 

Zapihal je južni veter in sneg je 
skopnel. 

Posijalo je toplo pomladansko 
sonce in po kotanjah izsušilo luže, 
ki so nastale od odtajajočega sne
ga. Le šc v kaki kotlini ob robu 
gozda leži sneg, vendar bo tudi te
ga kmalu odgnalo toplo sonce. 

Ptičlli že veselo žvrgolijo in se 
veselijo pomladi, ki je že tukaj. 
Zgodne pomladanske rožice že mo
lijo svoje nežne glavice iz zemlje 
in se vesele toplega sonca, ki jih 
je obudilo iz zimskega spanja. Tu
di srnice so zadovoljne in skačejo 
okoli drevja. 

Jaz pa stojim ob robu doline in 
ponovno občudujem to prelepo na
ravo, nad mano pa veje pomla
danski vetrič. 

Janko Mulec 
6. B., Cerknica 

Ostale novice • 
IZ Bresta 

LIK BREST Cerknica in KOVI
NOPLASTIKA Lož sta organizira
la tečaj za člane kolektiva, ki so 
vklj učeni v delo civilne zaščite. 
člani so razdeljeni po grupah. 
Tri grupe so tečaj že absolvirale. 
Predavanje se odvija v prosto-

rih DU Cerknica. 
Slušatelji Tehnične srednje šole 

pri Delavski univerzi Cerknica, Ri 
so zaposleni pri BRESTU bodo ob
iskali strojno razstavo v Hannovru. 
Stroške potovanja bo krilo pod
jetje. 

člani kolektiva, ki bodo letovali 
v Selcah, na otoku Krku in v Bo
hinju, bo podjetje krilo del stro
škov letovanja v znesku od 400 do 
1200 dinarjev dnevno. Višina re
gresa je odvisna od osebnih do
hodkov posameznikov. 

Glede na to, da je čedalje večje 
pomanjkanje lesa, je podjetje za
čelo z poizkusnim gojenjem topo
lovih nasadov. V kolikor bodo po
izkusi uspeli, se bo začelo z plan
tažnim gojenjem topolov. 
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S SVOJIMI OBRATI CEST/TA VSEM DELAVCEM V LES-
NI INDUSTRIJI IN SVOJIM POSLOVNIM PRIJATELJEM 
PRAZNIK DELA 1. MAJ! 
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i • • 
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Delovni kolektiv 

Elektrožaga 
NOVA VAS 

čestita praznik dela l. maj 
vsem delovnim ljudem in po
slovnim prijateljem. 

Vsem občanom Notranjske in 
turistom čestita praznik dela 
l. maj 

1ucistično. 
d'tuŠto.o. 

Bloke - Nova vas 

DELOVNI KOLEKTIV LESNOINDUSTRIJSKEGA KOMBINATA 

er. -K-NICA 
čESTITA VSEM POSLOVNIM PARTNERJEM IN DELOV
NIM LJUDEM NOTRANJSKE PRAZNIK DELA l. MAJ! 

Morda še ne veste ••• 
- da izredne količine hrane 

omogočajo, da zraste ščuka v 
Cerkniškem jezeru v enem le
tu tudi do 30 cm; 

-da je po dosedanjih podat
kih ostalo Cerkniško jezero 
polno največ 7 let od 1707 do 
1714. leta. Ob usihanju so ujeli 
takrat toliko rib, da so jih vo
zili z vozovi celo na Reko in v 
Ljubljano; 

- da bi že z zajezitvijo 1200 
hektarov ostalo še vedno Cerk
niško jezero največje v Slove
niji (Blejsko jezero obsega po
vršino 150, Bohinjsko pa 500 
hektarov); 

- da je dobil Lož mestne pra
vice že leta 1577, ko mu jih je 

»GLAS NOTRANJSKE« - Izhaja 
mesečno - Izdaja ga občinski od
bor SZDL Cerknica - Urejuje 
uredniški odbor- Glavni in odgo
vorni urednik: Stefan Bogovčič -
Clani uredništva: Franc Tavželj, 
Slavko Brglez, Slavko Tornič in 
Milan Strle - Tehnični urednik: 
Janko Novalc - Korektor: Janez 
Lavrenčič - Tisk: CZP »Kočevski 
tisk«, Kočevje - Letna naročnina 
420 din na tek. rač. 600-181-603-192 
na DU Cerknica - Rokopisov in 
risb ne vračamo. 

podaril cesar Friderik III. S tem 
je postal Lož najstarejše me
sto na Notranjskem in najsta
rejše v Sloveniji; 

- da so na prvem obronku 
Križne gore izkopali doslej že 
153 gradov, ki so nastali med 
10. in 5. stoletjem pred našo 
ero v železni ali tako imenova
ni halštatski dobi; 

- da je Cerknica povezana 
z Ljub1jano s cesto, ki pelje 
preko Begunj, Bezuljka in Bo
rovnice; 

- da je najlepši primerek 
okostja jamskega medveda, ki 
je živel v Križni jami, shranjen 
v prirodoslovnem muzeju na 
Dunaju. 

POPRAVEK 

V predzadnji številki »Glas No
tranjske« se je v rubriki »Pisma 
bralcev« vrinila napaka pri napisu 
pod sliko »Naši fantje v vojaški 
suknji«. Na sliki ni Stefančič, tem
več Konc Franc. Prizadetega na
prošamo, da to upošteva. 

Uredništvo 

Fantje, ki služijo vojaški mk 
v V.P. 7579 Sarajevo, čestitajo 
vsem občanom cerkniške ob
čine praznik dela l. maj! 

Gostilna 

STRLE Vrhnika 
pri Starem trgu 

čestita vsem delovnim ljudem 
praznik dela l. maj . 

Cenjenim gostom nudi kva
litetna vina, domačo hrano in 
ob vsakem času postrvi. 

Lesnokovinska industrija 

JELKA 
RAKEK · 
s svoj imi obrati na Uncu in Begunjah 

čestita svojim poslovnim prijateljem in delovnim lju
dem Notranjske praznik dela 1. maj in se še nadalje pripo
roča s svojimi uslugami. 
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Gostilna 

Meden Vinko 
Begunje 

čestita praznik dela 1. maj 
vsem občanom. 

Delavska umverza 

Cerknica 

česttta praznik dela l. maj 
vsem delovnim ljudem Notra
p.jske. 

·············••+••···························· • • • • • • • • • • • • + Delovni kolektiv + • • i lf!] KOVINOPLASTIKA lO:l ~ 
• • : čestita vsem poslovnim prijateljem in delovnim : 
: ljudem Notranjske prazn_ik dela : • • • • • • !PRVI MAJ!! • • • • • • • • ················~······················••++••• 

Lesna industrija 

Stari trg ) 

čestita svojim odjemalcem in 
delovnim ljudem praznik de 
la 1. maj 

·KMETIJSKA 
ZADRUGA 

Postojna 

čestita praznik dela 1. maj 
vsem kmetijcem in ostalim 
:ielovnim ljudem Notranjske. 
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NASIM DOBAVITELJEM, ODJEMALCEM, PROIZVAJAL

CEM V LESNI INDUSTRIJI IN GOZDARJEM CESTITA 

PRAZNIK DELA 1. MAJ! 

DELOVNI KOLEKTIV 

JAVOR 
Pl\lllfl 

Ji ,, ,. 
' ' ' ' ' ' ' ' ' . 
' ,. 

~-------·----~·------------------------~--~-~-----~--~---------·-----· 

VSEM NAROCNIKOM, DELOVNIM LJUDEM IN NA IM 

SODELAVCEM CESTITA 

PRAZNIK DELA 1 MAJ! 

v 

UREDNISTVO 

Gradbeno podjetje 
- 11 

Gradišče 
1 1 1 1 

CERKNICA 

gradi stanuvanja za prodajo, ki bodo vseljiva v 
mesecu septembru. 

še nadalje se priporoča, obenem pa čestita vsem 
delovnim ljudem praznik l. maj! 

.............................................. • . 
TRANSAVTO 
Postojna 

podjetje za tu in inozemski 

transport ter servisno delavni-' 

co čestita praznik dela 1. maj 

vsem delovnim ljudem in še 

nadalje priporoča svoje kvaZi· 

tetne usluge: 

Trgovsko podjetje • • • • NANOS! 
POSTOJNA • • • • • s svojimi obrati v Portorožu, : 
Kopru, Starem trgu ter Bujah • 

• • čestita vsem delovnim ljudem • 
praznik dela l. maj . : 

Svojim -cenjenim odjemalcem : 
nudi vsakovrstno blago po • 
dnevnih cen!llh in se priporoča. + • • • • 1111111111111111 1111111111111111111111 11111 1111111 11111 1111111111 11111111 1111111 11111111111 111111111111~11111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 '! 

OB PRAZNIKU DELA l. MAJU CESTITAMO VSEM DE

LOVNIM LJUDEM IN NAšiM ODJEMALCJPM IN SE šE 

NAPREJ PRIPOROCAMO. 

Delovni kolektiv trgovskega podjetja 

ŠKOCJAN 
R.AKEI{ 

• • • -· • • • • : • • • • • • • : • ! • ! 
! • : • 

Delovnim ljudem 
ofJčine Cerlinica 

čestita jo 
fi prazni~u dela 

1. maju 
Občinska skupščina 

Občinski odbor SZDL Cerknica 
Občinski komite ZKS 
Občinski komite ZMS 
Občinski sindikalni svet 
Občinski odbor ZB 
Občinski obdor RK 
Občinski strelski odbor 

in ostale družbeno politične organizacue 



10 GLAS NOTRANJSKE 

lo dečega križa v letu 1965 1 uristični tJiro od-
prt v mesecu maju 

m kt•vocl.ajallstva in :za rprlča-
ltavtl,~l J , da bodo del aM'Jikli svetli 
in dt'UI1Jl m UJ)ravtni organi tudii 
v Jet.ošnJ m letu 1imc.li enalko INt
zum <lll1jj za 'krvodajail ko .akci
J , lkl bo 1 ros v meseeu jultiiju. 

DeO z podmlad'kom RK je billo 
l"..ndw lj iv im o bila rpod'eillj'ema 

ilna Pt'iznanja poidladkom RIK 
nn kot-ad vs h olah v naši ol>

lnll. 
i7;l'aZiilla posebno 
nim član01m se-

e športne igre "Brest" v Cerknici 

njem obsega rprogram li!?Ned,lbo :klr
vodaJaillslke allreide, zdlravstvearo
iprosvetno i2'Jolbra;ževan•je č!Laln.OJV, 
!P<JiffiOČ prli. rešewmju stooi.aiiruilh 
[problean:w, s•lofu m šol51Jre miLeč
ne lkuhinj'e liln <V 7Nezi z tem oo 
'J)l"aJV'ilmo !I'BIZJdel!L'1lev Tnje1dm.arod/ne 
pomoči šolamjem, oogam!i7Jacida 
ra?lTililh strodkV111lih tečatie<V in se
mi.narjev, k.air vse sebo od'V'iti!alo 
v delov anj lU poSlai!Theam>ih karn:isrlij, 
kf o bllle li.ZJVo1jene ll1Ja ip'rV:i sejli. 
Dela je doiVIdllj, ID~evaiilja in 
možnOSiti ma!llj, uspehe ill1 neus
pehe pa bolrno <Jcentie<Vallii 111a IP>rl
hodlndl lelbrui stlru!Pščdnd RK. 

Dr. K. B. 

Na pobudo upravnega odbora 
občinske turistične zveze iz Cerk
nice bo začel poslovati z mesecem 
majem v Cerknici turistični infor
mativni biro. 

V delovnem programu ima 
skupno recepcijsko službo za ce
lotno področje občine, prodaja 
spominčkov in razglednic z naše
ga področja, turističnih brošur in 
turističnih prospektov. 

Preko turističnega biroja si bo
do lahko delovne organizacije in 
društva v zelo kratkem času zago
tovile organizacijo izletov in eks
kurzij širom domovine in tudi v 
inozemstvo. 

Ob dvajsetletnici osvoboditve Cerknice 
V pričakGvanju svobode 30. 

aprila 1945 leta se je nenadoma 
oglasilo močno streljanje in gr
menje topov v okolici Postojne. 
Postojno so napadli. V tem času 
Cerknice na svoje naloge. - Clam 
SKOJ SG izvedli sestanke in vse 
je bilo !Pripravljeno za nadalj
nje delo. 

Mladina je takrat razširjala 
propagandni material in obvešča
la partizane o vs:em, kar se je 
dogajalo v Cerknici. 

Prišla je noč 3. na 4. maj, ko 
se je zaslišalo strahovito pokanje 
od Rakeka proti Cerknici. Nemci, 
domobranci, Grki in ostali hlapci 
okupatorja SlO se začeli v panič
nem begu umikati iz Cerknice. 

Mladinci SG dokaj hitro poiskali 
štab Rupnikovega bataljona, ki je 
bil v poslopju sedanje Občinske 
sl.-upščine. Med važnimi podatki 
je bil tudi seznam družin, ki so 
bile določene za uničenje. Okupa-

tor in njegovi plaČ3111ci so hoteli 
pobiti še preostali zavedni živelj, 
ki se ni bal smrti. Seznam je ob
segal 36 družin. 

Ra.vno v pravem času pa j.e pri
šel vod Xlll. hetrcegGvske briga
de, 29. hercegorvske udarne briga
de. Lepo je bilo videti Rupnikov 
udarni bataljGD, kako beži v sa
mih spodnjicah iz bivšega sokol
skega doma in ostalih postojamk. 

Ko se je tolpa umika.la, so z.a,.. 
žg;ali še skedenj tov. Meleta na 
Ka.mni Gorici. '11isti dan je pa
del 'Vesel Alojz in nekaj črnorok
cev. 

Prav tako kot iz Cerknice so se 
zelo hitro umikali s polou,j'ev in 
bunkerjev na Slivnici in požgali 
za seboj svoja gnezda. 

4. ma.j je bli dan sreče, čeprav 
s tesnobo v srcu zaradi požganih 
domGV, vendar z zavestjo, da smo 
svobodni . 

B . .J. 

Na Slivnici 
Sli inica - ti biser naših Sli gora, 
Tudi Triglav in Snežmlilk na tebe pogledujeta. 
Vse te obiskuje i.!ll lepoto t<Vojo občuduje . 

Pod teboj se v ravnim j~o blesti, 
l'ibe z vailOVi se i@'atio, 
v letlnii dobi pa kosec travo pok<lS'i 
in žangicam e srpi v svitu SOII1Ca l.eSketajo. 

Pred nmogo leti hude čase si prestala, 
ker i čea·ovnicam zavetišče dala. 
Pregreha se je tu VI"Šila 
in kmetom toča žitto je pobila 
Plaoilo vešče pošteno so p:rejele 
ter na grmadi za hudobijo so z.gorele. 

Nam pa · vedno gostoillju,bna bila 
in mnogim 2Jliv]jenje ohraruilla. 
Sovra:znik te je mOČI!lo obsltrclldevail 
pod teboj Cerlkruca v žaloslij gorela· 

di ti · srnnt etiala 
·n ok-upa orju hude rane pl'izadela. 

Danes ti v ·obodi sonce sije, 
Dom na vrhu vabi vse ljudi: 
čaro'\:'nicam 'eč lučke ne garijo 
e v čašah vino se bles · 

Jož llinar 
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