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Glaallo Soclallstl!ne aYezi delovnega ljudstva občine Cerknica 

LETO IV •• STEVILKA 6 JUNIJ 1965 CENA 35 DIN 

Slavnostno priredit~v 
v počastitev 20-letnice 

osvobod-itve 
V počastitev dvajsetletnice osvoboditve je organizacija ZB Cerk

nica priredila v nedeljo 9. maja svečano prireditev. Ob prisostvova
nju številnih družbeno političnih delavcev · in občanov je pred spo
menikom v Cerknici spregovoril tov. Kebe Maki o spominih pred 
dvajsetimi leti, ko je bila osvobojena Cerknica. 

Na koncu uvodnega govora so bili na podnožje spomenika po
loženi venci. 

Slovesna povorka je nato ob spremljavi godbe na pihala krenila 
proti Brestu, ·kjer je· na svečani tribuni spregovoril prvoborec Cerk
nice tov. Vid-rih o svojih spominih v ·času NOB do osvoboditve. 

Na koncu slovesnosti -je v imenu Skupščine občine Cerknica tov. 
Hrblan obdaril s knjigami prvoizvoljene predsednike krajevnih ljud
skih odbOrov c ·erknice.in-Grahovega. 

BOST 

Polaganje vencev pod spomenikom NOV v Cerknici ob 20-letnici 
osvoboditve Foto - Bošt 

Prvi predsedniki krajevnih ljudskih odborov iz področja Cerknice 
in Grahova 

Svečani sprevod ob 20-letnici osvoboditve na poti proti tribuni na 
»Brestu« Foto - Bošt 

Prvoborec Cerknice, tov. Vidrih govori o spominih za časa NOV ob 
2~-Ietnici ~voboditve Foto - Bošt 

Komunisti bodo 'V se bolj 
krepili samo~pravne 

odnose 
Občniski lulmi~ ZKS predvideva v svojem programu n.& 

l>(ldročju notranjhi odnosov ZK široko a.kti.VJWSt članstva v osnov
nih OT"ga.n.izacijah. Skrbi za sinhronizlirano sodelovanje osnovnih 
organizacij in občinskega komiteja. lšče nove oblike ideološkega 
izobraževanja. Nenehno bo spremljal a.k!tivnost in stalno anali
ziral posamezne pojave v občini. 

Dru ž!ben.o-.ellooaorrn.slki ratzJVoj i.n 
odn<JIS!i v ob/čini so v porogam1ll.l 
clela -zatjeltli. zalo karillm-etmo. Pro
gmm predl\ni.deva, da se morajo 
č1aini ZK I>Qjeva1li proti vsem 
la1šil11va~m 5amOUJPfi'avnillh pravic 
dclorvtn:ih ljudi, iPI'oti bi:ro'kra1sk.im 
iJn )!;Eihndkrailskim metodam vode
nja pOsaJITle2l!1:ilkov ill1 skupin. Za
vtrema se za rurveljaviterv socia1i-

stiOrui.h odlnosav v družbenili slluž
bah. Poudalijooo je, da morajo 
kom1llfliSti posvebirtrl prv€'11Silveno 
_pazamoot ša!Sllvu, da se poveča 
VJPliv komU!l!iBtov pl;'i delu orga
nov dTužlbenega upravljanja v 
prOO'Iati. 

(Nad. na 2. strani) • 
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Občinsko skupščino o gibanju gospodarstvo 
Na drugi seji občinskega zbora 

in 7lbora delov.nih Skupnosti je 
l:xila na dnevnem redu tudi pro
blematika giba.n,ja gospodam a 
na območju naše občine. Sklup
ščina j obraJWta.vaila posledice 
ekonomskoadrn.irrl.b1.rativlllih ukre
pov, kli se po pooamerznih pano
gah gospodarstva že čuti·jo. 
Skupščina ugotavlja, da so ek:o

narr610 uk.rtu>i, ki so bil!i srorvan!i, 
naenkrat pOOtavtiJ.i po<fjetja v 
@remenjene razmere. Cepmv so 
g<JI!ij:lOdarSke organizacije zaklliU
čsile preteklo poslovno leto dokaj 
ugodno, saj so slrora:j vse prese
gle pla.nska predvidevanja (celot
lili dohodek je presežen za 15%, 
narodni dohodek pa za 25 %), pa 
po dirugi strani u.g tav]jamo tudi, 
da so se v povprečju dvigali tudi 
05ebni dohodki skladu z dViga
njem produlct:i.vnosti. Kljub temu 
vsa podlietja niso spoštovala te 
zakonit.oslli. Naj navedemo samo 
primer ~Kovinoplas'bike« Lož, kli 
je povečala osebne dohodke za 
70%, produklttivnost pa za 27 %, 
Gradbeno podljeil.ie »Gradi§če<• 
Cer.knica je povečail.o osebne do
hodke za 33 %, prod'u.ll;t1vnost pa 
je predvsem iz objeklti.vnih V2!ro
kov padla za 9%. 

• (Nad. s l. strani) 

Komunisti v gospodarslkh orga
nizaciij;ah morajo skrbneje ocenj~ 
vaJti moiJnost;i. kli. jih im~o pro
~ZNajalai, da bi dejansko sodelo
vali v samouprav]ja!l\iu. l7Jhodi&:e 
za ocenjevanje mora biti dejstvo, 
da so nosrlai samoupmV'Ilih pra
,;c vsi delavci, ki sicer prenaša
jo del svojih prjstojnostli. na sa
moupravne organe. Potrebno je 
anal:iZirati sedanji sistem dela sa~ 
m upravil'lih organov. Ugotavlja'lli 
je ·.1•eba, kako so priprBJVljene se
je, ka.'.kšen je bil potek seje, ka
teri klerpi 50 bili spr~eti itd. 
Komunisti so dolžnli. opozorili.i sa
moupravne organe na pomanklji
vostli in zahtevati potrebne spre
membe delu. Cilj vseh pl1izad~ 
, . j naj bo postopno povečeva
nje udeležbe vseh dela""Cev pri 
upravljanju podjetja 

Komunisti v samoupravnih or
ga.ri:h se morajo zavzemati za vse 
pog<Jje, ki so potrebni za uspešno 
delo na posameznih delovnih eno
tah, kar je poti.tti.vno s stališča go
spodarj~>!l(ja ' a tudi s stališča sa
moupravljar.".a Ost·o pa morajo 
nastopiti proti delovnim enotam, 
ki so bile vpeljane samo zato, 
da je zadoščeno demolcra; 'čnemu 
videzu. nimajo pa stvarnih pri-
'ojnosq s področja proizvodnje, 

deli •e ter urejanja medsebojnih 
in delo,"!rih razmerij. 

Komuni.s"J o se na sestankih 
sekretariatov d f">"'OVO' J.i, da bo 

'ihova .alna slrrb, da se statuti 
in drugi sam upravni akti dopol
njujejo v skladu z razvojem od
nosov in širjenjem ma: eria1nih 
osnov samoupra •]janja, Ugotav
ljali so, da v tem pogledu ni po
s bnih prizadevanj. še zlasti zato 

e, ker so se komiBije, ki so prn
prav]jale osnutke statutov, ra:zšle. 
Edlin · so Si. bili, da bo potrebno 

re<11agati delavskim svetom, da 
imenuje:o stalne lromisije za sa-

NBJVeden.i dve pod/jetji sta v 
prevel.iOOi. meni računali s tem, da 
®ričo nestabi.l!nosti gOO,pO<ia.rstrva 
z 7JVIiševanjem cen laže pr.ide!jo do 
večjih osebnih dohociJk:ov, istočas
no pa so računali tudi na ~ 
membo iinštrumenitov, da b i ta 
polo"'atj abd!rž.ailj a1i ga celo i'llbdlti
ša!Ji . Po obdelaVi tega vprašanja 
~e ~ SJXI"EUela pri.poroiČ'i!to, 
naj deloVll'li kolekbiJvi formirajo 
osebne dOihocl'ke v Skiladu z rastj'o 
prod'ukbi.vnosti dela. 

Kot v vsej naši indusbri'ji je 
močna ov1M M ra-zwoj iJn nemo
teno gdSp<>d.a!l'jenje preSk!rba z re
prod/ulk.cijskrlm matemalo:m. Na~ 
šemu kOI1'lJl)i!J1allru ~Brel'llt.~ pnilrnanljl
kujejo predMsem rnater'ia1i doma
če proirzlvadnje, medrtem ko prti
hajajo w;e pošilljke ti'€ll>rod'UJiooid
Skega maJteriala z ve1i!ko zamu
do. Z ena'kli.mi težav.am.i se bori
jo trudi ootaiLa padtletja v naši ko
ImUni. Vzrok za težave te vrslt.e v 
našem gospod.airstvu je predJvisenn 
v tem, da •je OOla presk!rlba s su
I'OV!inami 'in r~odukctjsk!im ma
ter'iaJJom pretliirano verzana na po
sojihla, JQi jih je llreba od,Plateva
Ui. To se je dogajaJJ.o· na zrunanljem 
.i.n notranjem trž~u. Ker je za
radi 1l!k:reyov poostrena družlbe'Ila 

mOUjpraV!Ile alklte. Te komisije n aj 
bi bile odgovorne za to, da bodo 
vedno dopdlntjevale im. Vln.ašale 
vse spremerii(be, ki jtilh bodo ::w'l'e
jeli sarnoupraJVIrui orgam,i. Komu
rtisti so u.gata"l]jali, da v neka
terih g<J<51P0datrSkli.h organizaeiljaih 
pornan~lk!ll.iJvo aJJi 1pa sploh ne ure
dajo startn.liti odnosov, ki bi lS!hlko 
pti$evali k r~ti 'kultwme raV1Illi 
zaposlenih. Ker na rast splošne 
iml'Ltume raWlli ;proizvadalcev v 
vel.ilkii m~ri vpllliva izobrazba, bi 
morale del0Vi11e organ'llizacije omo
gočiti zaposlenim, da priddbijo 
splOOI1o izobl'aa:bo, kar bi bil lah-" 
ko tudi pogoj pri Skii.EIPOOllj<u red
nega delovnega ra.2lrllerja. 

»>bveOCallldu v delovnih orga
nizacirjah in v komuni je potreb
no posvetilti. mnogo več ipO'llor.no
sti kdt doslej, .. so odločno po
Sta;vljali ko:muntisti. Potrebno bo 
proučiti sedanje oblike iin vsebi
no obvešlčan;ja in doseiČii to, da o 
tem razpravl.i'atio samoupraVIIlfi or
gani in sprejlmejo Skil.epe o na
činu pravi Jn ega i!Ilioi1mliira1!11ja čla
nov kolellctilva ilil abčam.ov. 

V bodoče bo potrebno še bold 
poglobljeno proučevalti vse VPSte 
rčl!Zlrui-h odStJqpaJnj v delOIV'nili or
ga:n!iJmcljah, 'Zl.asti pa tiSte, ki za
"iraiio rarzwoj saiDOUJPI'&Vljam,ja. 
P rizadevanje komuniStov bo ved
no usmerjeno v odlkmi.<vailJje Wll'o
lrov, deljaVlnoot pa na od:praJVI]ja
nje ViZI"'kov, 'ki so osnova na
sprd~jem. KOillllllil.iSt: j'e jasno, 
da bodo le tako reševali rprortJi-

ovja v pozitif\l!l'lo smer, ne pa da 
bi ostala nerau..rešena in bi jih 
morali vedno Zl!lova ~ati. 

Te zastavljeme nalloge občinSke
ga komiteja in OI'Sllovnih organi
zaaiJj ddkazujejo, da to n.i rerzJUl
tat površnlih dogovorov komuni
Stov, pač pa sprejete obveznosti, 
k!i. jih je treba natančno in z vso 
odgO\·ornostjo i2Jpolniti. 

D. Mazi 

konitrola, so posledice občutne v 
tem, da •pl"ihaja r~ter1Lal. z 
zamudo. IZJhod itz te sli\buadi.je je 
v tem, da v vseh deloiVUU'h OI'ga
l'llizacijah na dbmočju vse dlržave 
porsjpešdnno tempo rarmoja !Pfodiz
vodlnti e surov'iJn, rep!I'odulkc.iJjsk:e;ga 
matei1ilaJ.a, emergilje :Ltx:l. Na pold
ro4jlu prodaJje ugota"llja:nro 11uidi 
prece;jtšen divig z oziTom na prej
šn!ja dbdobja. Ce samo primerija
mo dlv'Jg v lertJu 1964, u:gotxm:rno 
poraSt za 29,8 %. KII:jru/b temu v 
zadlnjem času ugoltaJV1jamo, da se 
v vtseh inrl mgtr.i(jSkilh !Pddl.i atjlilh 'PO
večuj ejo zaloge gotavih i:zxi'el!lrov. 
Tu so nelkaltera P'Qd~e'ttia tn'Oiil.a db 
pOilittilko CEin, k!i jo fo11m:1ra'rrD: C!J.ijl 
ad!mti!nistra ti•vlllih U!kfetpOIV na tem 
paclirO(lju je v tem, da se uii'ed!iljo 
in ~enačijo pogoji gospodarjenja. 
Tesno v tej zvezi je tuid/i. i:ruvesti
cijSk:a poliltilka v obČiiiili in v vrej 
naši diržaJVti.. D6l.oVIIle o:ngan:izacitje 
na ob.moQju naše obč:ilne so v SIV'O
Diilh plan:ih predvidevale SkJuipno 
980 l1'l!i.J1ijOI1JOfV .imlv€191lioilj!Sikih na
lož'b, Old tega v grad/bane objelktte 
540 mi'li.jonav. Brez dvoma oo pmi 
tem pratiravale slko~ra:j vre delav
ne organizacije. V ill1iveiSitiailje se 
SlplUščaj o tudi take gOO!P'Otl:ar'Silre 
organizacije, kl.i nlinnado dOIV'Ol!j 
sredstev za svoje telkoče olbrato
Vallllje. Nekatera podjetja še seKiaj 
dovolj ne razumejo tega, da se 
morajo zanašati predvsem sama 
nase. Se vedno čak.ajo, da bodo 
vprašanje illliVesltlicilj in oouga 
VjprašaJnja reševailli oPgani repu
blilke !in diruge dJ.,užJben:o-;polli bitne 
Skt.Ja;m.ooti, ha;nlke, 'Zlbarlnke itd. 
Namen .Ukr~ je v tem, da .bo 
ekonomski interes deloval v sle
hernem kolSkltliMl, da se bodo or
gani samoU[>ravil;iantia na lasbnih 

:i.zllrušnjah prepričali, da mor.ajo 
skrbeti za fom'llilranje sklad'OfV in 
v Slk:ladu s tem temelj.iteje dela/tu 
na prog;raJil1lira!l'lju ra!ZŠiritve in 
:zibol'jšan,j e o11gaJilii:zac~j·e proizv.od
lllde. 

Vsi f.i Uilm"e~pd, so le začasni , v en
d aJr imajo za cfl:j uvel,javlijalllje si
sterrna gQSIPOCl.a.J:ijen:ja iiJn za UTaiV
novešentie 'blagOWllih !in denarnih 
fond!OIV v našem g~~. V 
to svl1ho so tudli ulkrepali z zalko
ni o zamrzml,jeln,ju cen. To obOOti
mo predvsem kot potrdŠiruilki (šir
ša diružJbema pdt;rošm,ja). 

Visi ti ukTE!!P'l so med sebo(j, tels
!!10 <pavezani, tudi enega i.lnStiJ.1u
mffi'llta• ne moremo l~ti od dl11u
gega, visi :pa jma,jo za cilj UJretia
l1!je g<liS1p()da•rSkega položati'a. v 
sk.Ia:du s tem je Olbči!mslk.a s:kiUIP
ščU!na poleg poglobljene anal.ilze o 
gospodai1Sik€1!TlJ stamj1u in istocas
n em anrailji:lli:ramjju zalkil!jiUIČ!Iliih ra
oonw za lebo 1964 ~re,i•ela u<StreJZ
ne zalkl~llllčlk.e iJn dala .P1I"i IJ'Oll"OIČiiua 
v'6€1ID ()lelk!ti·vo:m, rpredlvoorn p a 
orgaJn.oan upravntilanda. 

l. Vs·e dleJoVI!1e or~amJ•z.adije naj 
d!ai.io v Skila:d db.rartm.ih sreidlstev 
:velč ~tev i':liatega ddhocllka (po 
bi.l.anlai 1964), a naji!'Illall'lti 30 %. 

2. V:sii delaVISkri. mneti. nalj talk·oj , 
poZJneJe pa enlkrat rnes.ečlno J:ll"e
~naliaJi~.aljiO d<JIS~e p'LaJ!151k;~ pro
liZNOdln:.ie, ug()(ta:vlloanje prodiU!kitiv
nooti lim. eilrono:mian06ltli - ail!i vsaj 
vts>alke 3 meseoe - ter g.i!bande za
l<ag m aiteriaila im. dloiližm.iilkov. O bern 
mora:jo dbvesti'tii, tUid!i n€!p0151redne 

.pro!il21Vaj~a~lce. 
3. Poleg; d:elO'V1Il.ilh oll."ganie.acij 

aw)j o pro11llema'tlilk.i. gOO!Poclaii':ienja 
ll'a71Pfav>]ja tudi dlru'.šltJvo kmti•ilgavo
d!ij na ObmOIČju olbčiLne C erik111ica, 
ter še nelkaj oota:lili pl1ilp'OII'očrll. 

NEKAJ IZ ZAKONODAJE 
ZAKON O MINIMALNEM OSEB
NEM DOHODKU, citiran v Ur. l. 
SFRJ št. 6/65 določa minimalni 
osebni dohodek, ki znaša 15.000 di
narjev neto mesečno za polni de
lovni čas. Republika lahko z za
konom določi tudi višj i minimalhi 
osebni dohodek. Delovni organiza-

ciji, ki iz svojega dohodka in iz 
sredstev skladov ne more izplačati 
delavcem mini·malne osebne do
hodke, zagotovi manjkajoča sred
stva olbč,ine iz Skiu.pmi'h II'ezelf'V de
lovnih organizacij. Zakon se upo
rablja od l. l. 1965 dalje. 

Komisija za štipendije pri Skupščini občine Cerknica 

ro z.p is uje 

naslednje štipendije: 

3 pravna fakulteta 
3 elwnomska fakulteta 
2 višja upravna šola 
1 višja šola za socialne delavce 
3 pedagoška akademija - glasbeni poull 
1 pedagoška akademija - knjižničarstvo 
2 ~konomska srednja šola 
2 srednja tehnična šola - gradbeništvo 
1 srednja tehnična šola - geodezija 
3 gimnazija s pedagoško smerjo (učiteljišče) 

Interesenti naj vložijo prošnje pri Komisiji za štip ndijc 
pri Skupščini občine Cerkni a najkasneje do 15. 7. 1965 ln n .i 
k prošnji priložijo po mož osti tudi pott·dilo o opravljenem 
sprejemnem izpitu. Prošnj mora biti kolkovana s kol l om 
za 50 dinarjev. 

Komisija za štipendij 
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Gospodarjenje z gozdovi na območju naše občine 
Poileg goopodamslk.e p.rol:YleanaJtri

ke je na za<lillijl S€1jd obči!Ilska 
s1~a obraV'!lavaJ.a tudli a!I1a
DJzo svaba :za knneroijstlvo .iJn goz
darstvo o g~jemQrU z goidb
vti na dru~enean in zaselmem 
selklt;orjtu <:ibrnočtia naše občliu'le. 

SkJuipšlčilna je 111a podllagi anaJ..i
re :iJn. UIVodlrrih izvajjlaln!j pre.dseid
nilka sveta za kanellijstwo in goo
d.aln<;ltJvo V!Saslbr a!ruilk!o preainJail.izlilfala 
usjpelh. goop<Jtdairjen!ja z gozilovti.. 

rRarz1piraJVa se je O!lTI.ejliJ..a pr€\d
rvtsam nra vpraš.amtia•, kti se dOiti.
m jo u:prav]jaJn/.ja iJn go!Sjpotdarje
!llja z z..a5€!bin:imd ,gozdk:livi. Po se
damti€llllJ Sltarntiu odipade velllik dle1 
gorrolne p0VIrtšl1ne na o'brn<X;iru l!la

še dbčliinre na zasleibnli selkltor, saJ] 
odjpade irz gQIZXians\lre pal!lQge. 36,f% 
drolhodlka tplfa'V nra 2Ja1Seb!lld selkltJorr. 

Bred dvema letoma je g~
Ska orgaJni•zacija »GG POSto\ii!Ul« 
previZe.la tu!d!i zasebni elkltar. 
Skiwpšč<im.a je ugotovila, da je ta 
gospodaxiSk.a OI'g1all1Ji!zacija vlor.ž!ila 
lleilo malo najpOrov, da bi poope
šila podružlbl'janje g<l!Zd:ne proiz
vodnje, čeprav r~laga z dovoll!j 
šrtevi.l!nim in kvaldtellmi!m k,a,drom 
za iewrširt:erv te drruihbeno "POillle:mlb
l(le naloge. Kot ddkarz; Vallll lahlko 
naiV'edemo le~. da je GG 
Postoljna Skl eruiil.o z .im.di;vidiualirui
[]Jimi. llJITdi:Zlvatiralci 1e 482 !PQgbldb 
o dolgoročinem sodelovan~u, •:kar 
zajern.a le 2.872 ha gozdlne po
vršine. 

Da ni ta del01V111a o rganizaaitia 
na porch-oQ.i'u podiruož'blja!!l(ja good~ 

ne proirz;vodrrllie več na~Pravtila, dl>
slto\jajo brez divoma tudi diru~ :z;u-

nanji vrzroki. Med pogilavit:rumi 
'V'ZJrolci je brez dvoma tudi ta, da 
so bi1i v času, ko Ili morala go
spodaa:ska organizacija i2!V'I'šev' 'li 
podružbljanje, zelo neurelierj 
predpiisli, kJ ro določali illl ureje
vali odnQISe na trgu z lesom.. 
Vzrok temu je budli to, da so ve
like 1oollčillle lesne mase odhajale 
v druge ~ll!blike. To je nadlboild 
abčiU!tilla lesna indrustrrlja, kii je v 
letu 1964 prejela od zasebnega 
sek!tor1j:a -le 50% pose!kanega lesa. 

Taiko moJčarn izJpad (Okoli 9.900 
m3) je brez divoma powll'očil ve-
1ilke tež,ave tOivarrn.aJID, 'kli se ba
vlijo s predelaNo le5a na našem 
območju. 

SJrua>OOiina je poleg ostalega 
ugotovila ~di, da je ZaJVod za 
!PlaJ!ll . pretirano obremeniil. gozdl!lo 

Vemo -ze kaj, toda kako? 
sodalti, če hučemo. da· bo S8il'Iro

tllP!fa vljalllj'e rarzNid alo v ljiUdelh 
truclii1 social. hlli!Tl.all11ilz, 'kalte
rega oodlarj nati1V€lčlkralt popolll1.oma 
ZaJ!lltilkamo. 

Nlllulno je, daJ pri tam usposa/b
]jam[iru mladli!h l;jrudU za d!elo v po
g)Ojdih samotliPifaJVlljamda Qd:igra 
va7mo vlogo raV!llo Zr:vee.a mlalclJi
ne, kli je O!o sedaij' verj€11Jnro rpo.we
ful. a temu prema!! o p<xzJOrmostti in 
SliJs't;€!ll1JatWnega dela. Zaived:a.'tii se 
In.Oil.'amo, da ratVI!lo v mladli!ns!ko 

_oogaJI'lii:z.a__cfiliK> :pr.iJha~jajo V\Salko lelto 
noiV'i. kiadirtii, birierzJ širle družbene 
razJg!l<eda!nooti alii 1:z!kruše1Illj in da 
mora !'alVD<Jr s temi ljruidmi teme
ld~to deilartli, zalkaj sllrozo. fPII:"CllkitiXmo 
illl t€()1l"eti.Č!Ilo de!lo v mladfunslk;iJh 
VII\Sitaih se bOido U51POlSdbli!Li za k:a&
neJ'še delD!V'al!1lje v dr;~benem živ
ljjenijru. Ker par je neza.dovo1Jjlive
mu Sltainju na tem področ'ju kmiNo 
rudd poma!11Jlkiarnje finanlčlruih sred-

stev, bo pQ1lrelblno v bodoče po
iiSik:altii. vse :mOOnooti za ~o
pd!li)tlilč!no izolbražerval!lje :mladline 
t.aJlro v salii1!i!h deloVI!llilh org,aniza
cijaih 'kot trudli prelko vseh dlru:gi'h 
~oblik. 

Sam pae111rum je IXJika:zail, da 
mladJi. dolka:j ddbro pozllla'jo taiko 

-~e kot ootale probleme 
v pooje'!Jjdlh iJn na t.erenru, da ve
do, kije hi :moraJfi zastaVIi!tii S'V'Oje 
Slile, Vel!ldair pa se nalj!Več!klr.art; za 
lfešEWaJ!lltie le4telh polč:ultliiio nerzmOO
ef!lli in ne v'.i.dli!io j!Z siituaoilje prawe 
~irtve. Iz tega Sil€1d!i, da se mora 
mlad\iina pni SIVojem de!l.u tesno 
naskllnJiltd iJn islkartli pOI!llDČ prti vtseJh 
UIS!t're121n:i'h fOII1Uill1liJh, pm oobaiWh or
ganli~Za~cij ah Jin shrolloovln!ilh sliu7Jbah 
zaklad le s slkJuiP1!1o pomočtio bo 
!lalh!k.o n.mšla rešitev za protislov
ja, ki v naši diru'žbd Oibllitajajo in 
ob k:alte~lh je raM!lo mlada gme
lfacliliia na~jboll;j prrJ.:zad€lta.. 

gospodaJrSko območje naše obči
ne s selulozllli:m lesom. StnMtura 
gozrlnega lesa te zadolž.iJtrve ne bi 
mogla pakini;lli, če ne bi v te na
mene upora bili tudi hlodovine 
(Cikoli 15% celOitne zadolžitve). 

Obrata Cerknica in Snež.n!ik 
sta v letu 1964 ustvarila po pla
čallli realizaciji 98,704.814 za Skla
de, ~l:mii sekltor pa je pni ostan
ku za sklade udeležen s 23,7% 
ali v abSOilu'tni števL1kii z 23,451.607 
d!i!narjew. 

Go2ldno gospodarsbvo Postojna 
OIZi rOI!Tlla delaV\Stk!L svet gQISjpO(iar
ske orgarrui.zacilje je namenil Skup
OOinli. občlne Cerlmica dotacijo v 
SkU!lJI!lli vr~dnosti 40 :miltijonov di
nal!'jev. Poleg tega se je podjelje 
zelo ~o !Pfi dTugiih inve
stiaitiah na območju naše občine, 
saj je zgradilo 2 upraWli stavbi 
za laStlne naane111e. 

Ker je (pred časom izšel zakOID 
o gozdovih in ke~r je v raz~pravi 
repulbli.šlkli zalkOID o gozdovih, so 
odibomdki dbdi!nSke skru:pščine ze
lo Cibjelkolli·WlO in k:riltično ;posegJ!d 
v a·ar11pravo. 

•Zanima:la jlilh je predivsem pro
blemaltllika fOl"'J'nLr-anja goodlno go
S!PodWSki'h Cibmoči.j. Ker pred vii
deva nOVli. osnruJtek: repul:lliškega 
zalk0111a, da je za formiranje gozd
no-g~aJI'Sk:ih območij prisllo-
1en repubilllkii izvršni svet, ki od
loča na podlagi mnenja p:riza.de
tlih občilllSkih skiupščin dn priza
detih g~h organizacij , je 
občlilnsika Skup!!čina soglasno spre
jela Sk:lep: Od:govorni :fa:kltoDji 
sporočijo 12iW"'Šillemu svetu mne
nlie občitn!Ske Skiupščine, da se 
go:1'id!no gospodarsko ®:močje for
mh:a na tak način, da ne bi bile 
posame2l!le drlužbeno politične 
SkllliPilosti občultlno prizadete lin da 
hi bhlo gospodarjende z gwx:Iovd 
člimbdlij samostojno in načrllno. 

Na emem zadlnj!ilh l)lie!l1lllail.QV 
ObičliJnslkega k!omlirt;eja 2lMS omk
niilca so mlladriiilJCi irazJ,plfaJVJ\j'alli' o 
svQ,iem deLu <JI21i!rolrna. o moom.Jsti 
dela na daJ!llaSI!ljd Sit<J!P'nlj1 diružbe
~ r&W~aprinM. Nativ~~ 
se !POISitalv'llj!a VlPirašaJ!lld e, ali je 
s:pllidh mladliina 2Jalilnlte~resiraJ!lla za 
ka\ko delo :i!Il če je, .zakaj se ne 
p o!k.alžejo Ve!č.j i rezrulltati nj elne alk
nosi!Ii. O tem prdbl€1lll!U se je rar:u
vila Zilvalhna r~awa, v kiartlejl"i 
oo SO!delovailli skoraJj VSi člaJ!llJ ko
mitej a ter s 'k!oinlk!vettmlimi priiiilell'!i 
oo.vert:liil1i n€!k:altere m.a;jiZmračiillr}reli'še 
V1ZI'Oike, ki po notilhovem m:1.e!l"ljjiU 
samoUJprav'JfjaJntie res zalhteva ZJre>
lega, ii7Jku00n~ člove!ka, kJ s SNa
jirnti odllooiltJvarnti, poište naj!boilljlš.e 
slilrtulklbure za(p(l511€1!1e delOIVIIle sliJ.e 
v nelkli~ ~ orgamtirzaoidi 
v clJružlbi. Soidelovamtie mlad!ilh m:u
dli v deilaN51k:€!1Tl liJn dll.1urh'ben€!ITl sa
Ill(JfU(!llfaiVldamtiru je še vedl!lo ze!l.~:> 
nezadlorvolljd·vo. 2e sama udele~ 
m'l:adli!h ljllldi v ra2JI1Jilll s:arrnall!P["afV
!llli'h organih je večlklrart; milllima.l
na illl še ZJdaleič .IJri. oc;lJrarz; detilaiiliS!ke 
IPC.ti. za raZJreš&amde nastailiLh s.i
ibu.alcid'. 'I1elh llwaiLiflitkarciti pa nalj.
veK'lkirait mlald č:J.oveJkj nlima v to-
1\:!klšna. merri kiot odJrasil;i lj;ucJi.ie, k:a!r 
je ooveda :prqVS€!m rarzrumlljti!VI:> ill1 
o1t€i2lkočeno, zarradii česaJr je tudli 
negaJtlilvtno VlPJ_:irvajo na· sa;rno delo 
li!n UIVeld aMII.iamtiJe mlladega člove!k.il 
ali pa-ebirvalliSIIVa na nelk!em oomto 
rial!ne:m pocllroQjiu. Poleg tega. pa 
je pol:;re!bno s tem že V!l1~rej ra
oUJnaJti.. Vemfu:r, če hočemo, dia OO
mo ZaJg<Jit;mniLlli. n e[JII'eHIDgano niJt no
vtih S!POISOII:m.ilh čfranov SlallllOUIP!I"afV
nih organov, moramo sistematič
rno usrpos:ar'JlLj a~tli mlaidle ]jiU.dli. U;Po
šltev'ati moraano le, dia ima mllad 
č\LoiveJkj ožEil(jo ti n ;ilnJteres w iZJg~raoe
rvanli e n.aše botlljre prh<:iildJnooti, da 
j)ar bo to žeil:jo 5ilro1Zli saan<JrUIP!l"arv
ljal!lj e liarhllro reaiLiJzli~rail. v ži'V'IIj emti e, 
mu m01ranno westramSko omogo
čriJti. 

Seminar o nevem zakonu o delovnih razmerjih 

IMlaldti ]jiUdlj e so relo <:ibču t1!j:i!Vii 
r1Jud!i na pOijave, ki neg)iirado ra=e 
saanO\JG)raMl'le· praJVice. D<Jibro po
zmado nepraMiln.~, 'kli se še ved
no dQg.a:j:aQo v V\Salkldalnd'em ži'V1!1je
rnlju, a ke~r se DaJjlverČ!klrat pdČlU)t1i·jo 
pt'Oibi temu ~oll!rroma nemo1Č1111i, 
us'uvau.,ja ro v tn(jath neko n€1ZautPa
nr.i~e illl vtasilh celo od\Por do S<llde
l01V'a1111ja .Pl'tl k:.alkJrlšnlih kolri. samo
UI_Ptl-afVII11lh ~ltN'a!h. Na pilmiU
mu 50 sd bdlii VSi enatmli, da je nuj
mo nar taJk podarve vedlno naJ
ostu:'<.'\Je rea~ 1111 i~Jt jaSil'lo Qlb-

V preteklem mesecu je izšel no
vi zakon o delovnih razmerjih, ki 
je prinesel veliko sprememb in do
polnil. 

Delavska univerza je smatrala 
za potrebno, da priredi seminar za 
sekretarje podjetij in za tiste de
lavce, ki se ukvarjajo z vprašanji 
delavskih razmerij. 

Dvodnevnega seminarja so se 
udeležili predstavniki večine pod
jetij in družbenih služb. Na semi
narju je predaval pravnik 2nidar
šič Milan. Udeleženci seminarja so 
se zelo zanimali za novosti, ki jih 
je prinesel novi zakon. 

Vsi udeleženci seminarja so bili 
mnenja, da so na seminarju dobili 

potrebno podlago za s_amostojno 
delo, kar je v zvezi z delovnim raz
merjem. 

Vsi udeleženci si želijo še več 
podobnih seminarjev. 

Srn 

ZAKON O OSEBNIH IZKAZNI
CAH, ki je ;vEil(jawen od 5. 4. 1965. 
leta določa, da bodo v novi osebni 
izkaznici vpisani naslednH osebni 
podatki: ime in priimek, dan, me
sec in leto rojstva, kraj, občina in 
rE:~P~ulbldka t'Ojs/I!Va, prebdvallišče iln 
naslov stanovanja ob izdaji oseb
ne izkazn ice. 

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

Fluo.rografiranje prebivalcev 
Inštit~t za tuberkulozo Golnik bo na pobudo Skupščine občine 

Cerknica izvršil fluorografsko slikanje pljuč in srca. Fluorografira
nje bo od 9. do 15. junija ~n bo za vse prebivalce občine Cerknica, 
ki so rojeni leta 1941 in prej, obvezno. 

Sti·o"ki fluorografiranja gredo v breme aružbenih sredstev. Ob
činslm sku}>ščina je že sprejela odlolt o obveznem fluorografiranju 
in bo vsakdo, Iti se ne odzove slikanju, kaznovan z denarno kaznijo 
do 10.000 dinarjev. 

Točen čas iQ kraj bo določen na pozivnici, katero bo prejel 
vsalt prebivalec. 

Stab za tluoro&"ratiranje 

Osebna izkaznica je javna listi
na, s katero se dokazuje istovet
nost osebe in služi kot dokazilo o 
jugoslovanskem državljanstvu in o 
dejstvih o rojstvu. 

Seminar 
o informiranju 

Turistična zveza in Delavska 
univerza v Cerknici sta se odločili, 
da bosta priredili seminar o infor
miranju. Seminarja naj bi se ude
ležili zlasti gostinski in trgov ki 
delavci in tudi tisti, ki prihajajo 
v neposreden stik s turisti, ko pri
hajajo na naše področje. Opaža se, 
da gostinski delavci niso vedno 
kos odgovorom na razna vpraša
nja, ki jih postavljajo turisti. S 
tem v zvezi bo Turistična zveza iz
delala vodič, katerem bodo na
vedene razne turistične znameni
tosti in. turistične točke na našem 
področju. 

Gostinski in trgovski delavci, 
ki so leto končali začetni i ali
jan ki tečaj, bodo v stanju po re
dovati razo informacije tudi v 
italijan em jeziku. Seminar o in
formir nju bo pr l" gotovo koristil 
nadaljnj mu r!lZl"oju turizm& na 
n em podro ju. 

m 
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Pot štafete 
po Notranjskem 

13. aprila je prispela republiška 
Atafeta. m.la.dosti tudi na Notranj
sko. Po dolgi poti od Radeč pri 
Zidanem mostu, čez Sevnico, 
Krško, Brežice, Novo mesto, Me
tliko, Cmomelj, Kočevje, Ribni
co in Sodražico je v spremstvu 
avtomobilistov in mopedistov pri
speLa v Novo vas na Blokah, kjer 
je bil po zaslugi šolske m.la.dine, 
pripadnikov JLA in ostalih vašča
nov prirejen slavnosten sprejem. 

V imenu prebivalcev Bloške 
planot~ je čestitko prečital oficir · 
JLA. Pevski zbor osnovne šole 
Nova vas pa je ob spremljavi tov. 
Cebohina zapel mladiDsko borbe
no pesem, 

Od tukaj je štafeta ob sodelo
vanju pripadnikov JLA krenila 
proti Staremu trgu, kjer je bil 
ravno tako prirejen sprej~ 

Stateta je nato nadaljevala pot 
čez Gornje jezero, Zerovnico in 
Grahovo proti Cerknici, kjer so 

jo prevzeli mladinCi osnovne šole 
Cerknica. V imenu občanov Cerk
nice .je čestitko prečital tov. Koš
čak Franc, učenci osnovne iole 
Cerknica. pa so izvedli pester pro
gram pesmi in recitacij. 

Zelo dobro je bil organiziran 
sprejem štafete na Rakeku. Za 
zelo pester program so ~krbeli 
mladinci osnovne šole in glasbe
ne šole z Rakeka.. 

Vsa pohvala gre organizatorjem 
teka, tki je bil organiziran od za.. 
četka Rakeka pa vse tja do kon
ca Unca.. 

Stat eta je nato n.a.daljevala. · pot 
skozi Planino, Postojno, Pivko, 
Dirsko Bistrico v Kozino, kjer se 
je priključila zvezni iitafeti. 

Vodstvo štafete je organizator
je štafete na Notranjskem pohva..
lilo, ker je bil sprejem na celot
nem našem področju •res pester. 

BoM 

Sprejem iitafete na Planini odkoder je nadaljevala proti Postojni, 
Pivki in Kozini, kjer se je pridružila zvezni štafeti 

Sprejem republiške iitafete mladosti pred mnogoštevilnimi mladinci 
in P!iPadntkf -;JLA v Novi vasi na Blokah, kjer je prečital čestitko 

prebivalcev Bloške planote in pripadnikov JLA, oficir JLA 
'. 

Na poti po naši občini je štafeto spremljalo~ m~ogo pionir~ev in mla
dincev. Posnetek je na Rakeku, kjer so ucenc1 glasbene sole Rakek, 
skupno z učenci osnovne šole poskrbeli za pester program. Od tu
kaj je v spremstvu mladincev štafeta nadaljevala pot proti Uncu in 

Planini 

Svečani sprejem štafete v Cerknici, kjer je spregovoril in čestital k 
rojstnemu dnevu predsednika republik,e tov. Lošč~k Franc, predsed

nik občinskega komiteja, Zveze mladine Cerknica 

PIONIRJI IN MLADINCI:, 
PISITE NAM 

Na naš. dopis, objavljen pod 
istim naslovom v prejšnji številki, 
v katerem smo vabili mlade k so
delovanju in ki je pomotoma pri
šel v rubriko »Mladinski kotiček«, 
smo prejeli več dopisov. Med vse
mi nam je najbolj ugajal dopis 
učenca Primožiča, ki ga danes tu
di objavljamo. Nagrado 1500 din 
mu bomo v kratkem poslali po po
šti. Ker so drugi prispevki kvali
tetno precej slabši, jih ne moremo 
objaviti niti nagraditi. Ponovno 
vabimo mladince in pionirje k so
delovanju. Manj si želimo opisa
vanj posameznih turističnih po
sebnosti in več doživetij, opazo

vanj, kritičnih ocen, pogledov)a 
razvoj turizma itd. 

K<jlr korajžno svinčnik v roke i 
pišite nam. Vse objavljene p -
spevke bomo ustrezno nagradi . 

Uredništvo 

POLITICNA PREDAVANJA -
V OBCINI 

'Po naročilu Občinskega komite
ja ZK Cerknica je Delavska uni
verza Cerknica priredila več pre
davanj na Rakeku, Cerknici in v . 
Starem trgu za člane ZK 'in osta
lo prebivalstvo. V vseh treh občin
skih centrih so predavali funkcio
narji iz glavnega odbora SZDL. 
Tematika je bila iz področja zu
nanje politike in mednarodnih od
nosov, problematika kulture in 
prosvete, šolstva in iz področja sa
moupravljanja. 

Po predavanjih je bila vedno ži
vahna diskusija. 

ZANIMANJE 
ZA POTOPISNA PREDAVANJA 

Z ozirom na interes prebivalstva 
za potopisna predavanja je Delav
ska univerza priredila več preda
vanj v posameznih občinskih cen
trih. Predavanja so bila o zimski 
olimpiadi v Innsbrucku, od Kom
ne do Matterhorna in Dunaj ter 
njegovo cvetje. Predavala sta tov. 
Guček in tov. Kregar. 

Udeležba na predavanjih je bila 
zadovoljiva. Sm 
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Zdravstveno varstvo kmetov-borcev NOV in njihovih družinskih članov 
Po zak()(!lJU o :zxfu-awstwene:m za- laTI:tmo- pod.:i:klinično zdralviltien~e, 

varovanju kmetov- borcev NOV bolruilšn.iano zdravljenje, zd!ravlje--
in njih<JIV:iih dlružiinsUt,ih člatnOIV nje v zaiVodfuh, specializiranih za 
imadO km€1bje- boTci od l. ~rila. zd'ra!Viljenje s prirodln.imi falklt.or<j:i, 
1965 <ia'lje ; zaJgdtovljeno ZldiraN- - zdravtila, sanite1m:i material, po-
swmo va11stvo v en.aikam Pibsegu tretben za OOirav]jenje, .zobna ne-
kot delaV'Oi s tem, da p1aČ'llljejo le ga liin 'robotelhniČ!lla dela, ort.oped-
pl"iSpeve!k za osnoV!IlO ZldiraV511ive- s•ki pripomOČiki in nujll'l'i prevozi 
no zavamvamlje Jmn21ti.jsikih prodz- z re5evailinim V'OZiillOI!Il, k!i. jih pred-
valjalcev. Stlr'o~e za ~i dell Vlidwata že osnovno in ratzlŠirjeno 
zdil'avStlVeruiih ~v, lk!i. snn.o d)i.Jh ZJdrra'V\9bV'mo ZaNarorvamje za kme-
p:ni nas dOOilej plačevaJi iz Slkllada tli!j\Siro zavarorvam1je. Niso pa s tem 
!1atzlŠirjenegJa 7Jdir>aJvlsfbv;enega ZaNa- zaik:Oillk:ml! zagdto.'V'Jtjene d!etn.ame da-
rorvanja teT 50% Sl1lr'o5ke za wbo- ja1JVe, kdt so naldorr:€Siti·lo ooebine-
tehnična d:ela, k!i. so jiLh IUQI."aJ.'i ga dohodlka Ineld začaslno ne:zrrnoe-
doolej pl.ačevalti sami kmetlijSikii nootijo za deJ.'o ali med porod!nd!š-
zavarovanc:i ter ostale ZJdrraN51tlve- litim d.bpustarn, poltrl.i Sl;ro5ikri, pre-
ne stori17V'e, ki jih osno:vno zdiroaN- tiemiki ab rd,il91lvu Oltrolka, uogre b--
stveno za'Wl!r'aVam_je ne .zagdtaVIltia, ll'llilna im. p<JiSii'Il!I11rl. 
to je razl.!ik:o med' oonOIV!I1iirrn :iln KlrneVje- boooi prdidobiijo praivti-
pollnim zdra'V'Stve.ruim v.aJI"SStvom, oo po tean za'lronu, če so zavaro-
pa bo kril za kmete- boPce re- Vallld po zalk:onu o zdra~enem 
pU!blišk.i. prorallll[l. Polno zdJraiV- 2la.IVarovam·jJU km~jsk.ith proli7Na-
stveno vamtvo obsega taJkoovame jail.cev in če jli!m je pr.iJzmano srvoj-
nalturallne daijatve, to je ambu- stvo kmeta- borca NOV (d!vojno 

štetje dobe v NOV ne glede na 
dol!žlino trajanda neprekmjeno do 
15. 5. 1945, ali v španski drža.v
ljam'Ski vojni po določ,bah 69. tem. 
zakona o pokojtninSkem zavarova
nju (Ur. liSt SFRJ, št. 51-704/ 64} 
ali če jlim je pTiZJnamo invalidsko 
svdj'stvo iz NOV po Ullkonu o vo
ja§k!i.:h vojnih inval:i'd!ih ter vdova 
'in1 otroci umr!J.ega k!meta-borca 
če je z.anj ugdtorv.lljeno svojstvo 
kmeta- borca NOV, odlnosno, če 
oo j lian pri'Zrua:ne pravice po z.ako... 
nu o voja.§kih ·vojnih inva-lid'ih in 
sicer otroci do izpo,lnJjenega 15. 
!.cia starooti odln0Stl1o do kOI!l<:a 
redlnega šolamoa - a naj\Več do 
i!zpoln1jenega 26. leta starosti, če 
so popoLnoma neznnooni za delo 
- dolk!ler ta neZJIDo7JnoSt traja. 

S pni.zm.aJn(j am svojiSitva kmeta -
borlca se p:rtii2Jn.C11Va pravica do 
zd,ra!VIstvenega varstva po tem za
kanu ta:ko Jmnebu- borcu kot tJU
dri. Č'.lalllom 1111.ieg01Ve d!ru7ri.ne, ki 7ri.-

Ugodni rezultati gospodarjenja in nev~klajena delitev po delu 
NEDAVNA RAZSIRJENA SE

J A OBCINSKEGA SINDIKAL

NEGA SVETA IZ CERKNICE, 

KI SO n PRISOSTVOVALI TU

DI PREDSEDNIKI SINDIKAL

NIH PODRUžNIC, JE OBRAV

NAVALA PREDVSEM DOSEZE

NE ~EZULTATE GOSPODAR

JENJA V LANSKEM LETU IN 

I. TROMESECJU 1965 TER ZA

KLJUCKE IV. PLENUMA RE

PUB~KEGA SINDIKATA SLO

V ENLJE. 

SplOOn.e ugQtov'ii!JVe lka!žejo, 'killjl\.llb 
minimalllnemu :zJrnamjšaini.iiU ZiaiPO" 
3lenostli. nasproti letu 1963, 100. IP<>
večantilu )<:l.r!lWbenega bruto IPII"'+
d'u.k!ta l!l.alSIPI'Qbi ,plainu o:zllii."Ol'Illal il'e
t u 19 63 za 15 % 100. 1 O, 8 mtil:idaJI"d 
d!i.na1'1jev. (tPII'Iimerljave Olbse@ado 'le 
!Pod.i~ja, lk:i. :irrnajo svO!j setdež na 
!P<J<),r<JIČ'jJU občin·e.) Ugo:d€in je po
datek~, da je Ilmo v letu 1964 na
m enjenih 7 5 % več srecfutetv m 
II'ai2IDrlj'eno r~cijo in dii'IUž
beni ~tam;daa:d ikot 'V !lellu 1963. Ka
rzalei ,goop<Jidarljenja oo v leltru 1964 
naspr<Jiti pretek!lemu lettu mk> 
dobl1i. 'IIailro se je POIV€1Čaila [lll'O

d!ulk:ti.virl.O'St rza 34 %, eikdnOIIlliOCinoot 
za 3()% liJn II"ellllta.bli.illnoot ,za 80 %. 
PodaJte~ d!a 'SO se v strulk!tnmi. ce-
1otln.egJa dahOidlka Z11la1Ili:iišala IPQ!
rabljooa srerdl<;itva (maltieirtiaJinJ 
stroškfi) qd 64,3 1I1a1 59,1 %, ja!SIIlO 
lkaže, ida 1je :i.slkanlje r~el'!V' !P'l"i !PQ
rrabi materdalov oziroma zmand
šanju §ka'l'lba. 01brodilo dbbre sa
dove. 

Osre\binli dU~hodlkli: so se za SikluiPIOO 
gos:piold.ar<stvo OlbčiJne ipOVetčal~ v 
1 etU Hl64 rza 34 %, Ito se :praJVIi. IV 
skiladu s ,produlkrtliivrrJ.ootjo. To !Ila 
vtid€1ZJ 'Zefio pogojeno II'azidell:ieva!Ilje 
osebin]lh dohodlk!oiv po IPII'QClJUikllliV
nosti !Pa lje IV 51truJki1rua:ti. pO!dijetlij 
precej' defOII'!lTl!ilr.a!Ilo. KljiUJb temJU, 
da 0100taja mOŽinoot ·PO!Večamti~ 
osel:Xn.iih dohOidlk'ov tbudii. :na raiČU!Il 
prihii'aJnlkov materiallruih str<.J\Š'lrov, 
oo nesora2lmerja !Pil"OObičurtina. POIV
preč!ni 2Ja&l:tWelk !Ila! ~ega 
:lll1laAa. za 'leto 1964 40.000 dfunarj~, 
za leto 1963 pa 30.000 d!i.in8.11jev. 

l!nidltmllrij\.':lka .proi.zNodnQ a I. 'tro
meseK:lja 1965 je v pl".innerjaVIi z 
enalklilm ~m obldobjem po~ 

r aslla za M %, ne glede na lertm:i 
[)llam !Pa je dosežena s . 27 %. To 
pO!lTletni, dia ISe tJUdii. dlilnafmruka !PI'O
izNddlnti e dloibro o.divdJja po !I)1amJU 
(25 %}. Težaive za porveč.an,je olbse
ga proi.mo:dJntje oo predlv\sem v IP<>
maJillj\kianiju .i!n ~prepOIČiaSI!1Ji dobč!Jvli 
neikalterilh .rep!I'od!ulkcliljSik!i.Jh malte
·I'Ii•allov - ~ iz ruvoza. Tako ip(l~ 
mandlklani.i1e ~bOOrtliljo :l)redlvsem v: 
B!re\S1bu, Gabru in J ellkli. Pr'odralia 
i~briljskiega blaga se je IR<JIVe
čaJ.a n.a.51P1I'Oiti ~kem .rettnl (I. ltro-
111ieSelčje) .za 30 %. 19 % falk!turi~a!Ile 
rreaJJizadje iz I. tromesečja 1eros 
je n~an.a, iker kaže na IPI'E!iP<l'
čaSnra. plačila o.zLroma .i!zlterj aNo 
doligov. v vseh mdU!sttijslk!iih pod
je~j ih (raoon Kovliinqp1arsitilkri.) se 
kaže, zlasti kot posledica zamrz
ntietntia Celil, ltudti !POVIeČa!Ilje zalog 
,gdtjorvUh l!ZJd:Elllkov Ina Ski1ardli~. 
Obve?Jrlooti db dobaNiltei!lj ev so se 
naiS!Proti ikdniOU Jarrmlkega !leta mdč
!Ilo [p<JIVečaJ.e v Gabru (z i.n.dexom 
227) in Jel!ki (24 %}, med!tam Iko so 
v Br'€1Situ ti!Il KovinaplasbiJk!i. ;pradlle 
na 65 dzliroma 80%. Blan!i dina
mtilke dizv'oza je dosežen z 19 %. 
Na ti~a!d II'ea!Li.zac.i(j e za i2Noz 
(gll.aivtnli ~OIZJ!lliik BREST) VJpliiValio 
zla n.ie.ke zaloge hloldovilne iiil 
dellnd IZa61t:Oijti rpill oprern.i [l)Ohli5ibva 
za- Fir1anrciljp !iJ:z; piiiistalniš'č . mam d~
voz.a rpreid!VIi.dlava, da se bo rvftcl)jiU
Oil ilertxJršlnde il.eto v i·ZJVUZ rbudli Ga
ber iJz Stareg~a qa z 80.000 dola11jli 
reallilzacirj e, rveln<liaT v I. rbromeseč
je še rni zalbe!J.ee.iil noibenega li.Jz
voza. 

I'ovpr€fčnli OS'e:bind :cto'hodlk.i so 
se !l~tos ~arlii. nasprolti 1. 1964 
2la. 18 %!Ila 47.600 <:IJilnan'ijev. Osebllli 
dohordlki so se naj boilj IPO'Večafti 
p11i ma!n(jših podljettjdh: Dimn.ilkar 
Sko IPQdljetj.e Ralk:elk (99 %), Mesni
ce Lolšlka dollma (45 %), Pod)jetje za 
cesbe Grahovo (34 %> lilll Grad:išče 
Cerkinica (27 %). -Med večjimi pord
jelljii !Pa oo 1porvečanoa sledeča: 
Brest 16 %, KOVlilnop:La:srtika 20%, 
KZ Cenkin:ica 13 %, Gaber 19 %, 
Jellka 8 % in Skoojan 20%. Od 
2.639 zaposlenlilh v gOO!I;lodamvu 
v mesecu marcu je prejelo 79 za
poslenih osebne dohodke i2lpod 

30.000 dilnarr1jev (23 zapoSlenJilh ce
>lo ti2JPOd 25.000 d.i!narjev} in 35 za
pOOlenilh nad 100.000 diiiilalrjev. 

Pri obvarvtnavamju za:kljuČikorv 

IV. IPlenuma Tepulblliškrlh si!Il.d:itka
tav so qpoiZOr.ili pred'vse:m ma več
jo patrebo iPO a'kibilvnooti sinKllilka
ta, 'da pOOtalnejo nosilc:i sa:mOU[p

raiV'Illi'h praN k dej aiOSko V'Sii de
lavci, da ne nastajajo celo defor
mac:id'e - Oldd!allljevanje samOUjp
raiV'Illi.h organov, večjo a!kJtoiVinoot 
Pl'li urveljaNJI,ja!Il/j•u načela delir!Ne 
pii'i delu pr.i vs.eh zaposilendlh (bu
di retmlja) liln iPII'i V\S1kla_jevrmQu od.
nooorv povečaNanja osebruilh do.. 
hodllrov s prod'Uik!tliNinoobjo. Opoizo
ril:i so na Ito, da je treba O<,ilOIČ!Ilo 
nrrufu:lp1ti IPI'OI1li dcloV!Il.im enotam, 
kii. so Vlpeljane samo rzato, da se 
Ul!dosbi načelom demolim'ac:ije, ni
majo pa dejaOOkrih 'PI'Ii:sltlol.ilnOSiti s 
podlroej a pll'Oiozvodlnj e, deli. we tin 
urejaJilli a rnedlsebqjlnih rlel.O!Vlnih 
QdlnosOIV'. Vmtx> ;primerOIV d'e ltudli·, 
ko so g051.Podlarslke OII"ga!IllizaeiJje 
5/PII'edeile Statu.te :iln j1h namesto 
!k<lll1!tim.mranega vnašanrja Sjpre
memb d!n. !Prilagadamljem llOVIim 
pog!Oijean tn novdm zahtevam, celo 
'k!r51itio. T.reba '00 bliilo ofOil'lmirralti 
stan)j'e lromiisije za delo prJ ureja
nJ.jU OOllllOUpraJV'Il!ih ak!tov. 

V meu z nOV'im za!k01nom o de
J.ovnilh rarzrnerj ih je treba v Vseh 
delOIVIniJh <:mg,aJnd~aciljah lllOI1IIlir~i 
ne!kaltera na(jlnurjne(jiŠa vprašami.ia z 

. 2'laiČalslntilm QC]llOikJi, SliK: er bo naStala 
do vskiladi1JVe sitaltlutov orzilroma 
pmVli linlilioolv z zaik:onom !PII'arznlilna. 
Qpoooo.ili smo tudi !Ila I)JOilllalrJ(jk
ljive sta/burte zlaslti o problemih 
rOOtii kiUlrbu.nne ra Wlli. za;posile
ruh ljjn njihovega :iwbraževamja. 
Delovne organirmc:ije ne bi smele 
šlt.iperu::Liraibi zgolj lasten teh!ni&i 
kader, a!lTl!Paik bi mora!le Sik!rlbeti 
,1Judti. za .diruQJbene rkadire, k.i bodo 
lalhiko V[plivalri. na ra.ZJvoj samo
rUjpiOOIVIl(jamJja i!n iPll"i6lPeYail:i delež 
k \boild~u g~rjenju. 

· S:ilndJiikalti v g<l61POdarskih orga
ndrzaciljah ne morejo stati ob stlra
ni :iln spr~edalti potiave :iln njiho
ve vrxroke. Taiko bi dopušča'lJ. slii
h!itlsko reševanje določenih prob-

ve v d.ružJilnSkti. &lru,pnosti oziroma 
po 711jegovi &'I'IliDti vdovi iln ®ro
kom. Ce pa je k!met- borec sa
mo član druž.imSke skup!l1osti, ni 
pa last1n:iik posestva, dobi pravice 
po tem z.aikan.u le 01!1 sam in člaru 
ndegove ožje dru2line. 

V tem prtimeru plačuje lanati,j
sk.i. proizvajalec (Gti Iliima SIVOIJ'Stv a 
kmata - borca} tud:i prispevek za 
ra:zlŠ!iDjeno zdlravsltveno zaval"()... 
va!Illie. 

Kirnleltje - ,boiroi, kri še Itim.a1jo 
odiločbe obč.in&ke komi!Sije o dVOj
nem š:tetju udleleožbe v NOV, naj 
oložtirjo zahtevek za izdajo odloč
be pni uprravnean cmganu občilnske 
&kup:štiiile Cerummca. T.isti kmetje
bor.oi, kli že imaljo odlločbo o pri
zman<jlu dlv'qjne dobe, jo skru.palj z 
dooeidantio kmečllro i:2lkaa:nioo in z 
dosedaJnliti!mi ZJdiraNStlvetnlim.i. iZkaa
nicami d!ruflinsk!i..h &.a:nov predlo
ž:ijo naM poc:l:nužnici soc. zavaro
va~nja v Celik!nic:i, da j!ilh zamenda 
z nOVI.ilmii zdraV!Stvenimi i.7Jkazlni
cami. za kmete- 'borce. Upravi
čenci, k!i.. se jim i2JCialio zdravstve
ne 1ikarzln;ice IZ Ol2lila!ko lkme!1la-bor
ca v letu 1965, morejo do konca 
leta 1965 zahtevalti od podrWm;ice 
soc. zavarovanlia v Cerknici po
vr a.Qilo s1lrošlkav za tisti del zx:lJrav
StlvenJh storitev, ki od l. 4. 1965 
brem;:mi republ:išik:i proračun, pa 
so jUh zavol!jo zaik.asruiltve postop
ka plačailii iz lastmih sredlst:ev. 
Kmeljje- barci, ki bodo uveljaJV
ljali pril2mam,je dvojne dobe šele 
po l. l. 1966, bodo U[pTaVIičeni do 
poLnega ZJdrrav.sr!Neneg,a varsllva od 
d!n.etva uvedbe p.OOtqplka za pri
ZI1alJ11je d'vdjllle dobe. 

Kmetje- borqj so dol7mi pnija
V!Lti v 8 d:neh V\Salko S]JII"emeanlbo, 
k!i vtPliiva na praiV'ice do zdraN
.W€1nega v~a po za.k01nu o 
2ldrravstvenean vars1lvu kmetov -
borcev narodlniQrCJSVObodii.J!Ile vojne 
in njli'horvih d!ru žirnSk.:ilh člarnov. 

Vsa pojaSII1liJia v 7NerzJi z zd'raiV
s1lv'eruilm ZaNarova!Il{jam dobe 
klmelbj e - boroii pri podiružnli cl soc. 
ZBN. v Ce,rklnic:i, soba št. 7. 

VIT 

SEMINAR ZA SAMOUPRAVNE 
ORGANE V PODJETJU 

JELKA RAKEK 

V prejšnjem mesecu je bil za
ključen seminar za samoupravne 
organe v podjetju JELKA Rakek. 
Program seminarja je bil zelo pe
ster, saj je obsegal snov iz pod
ročja kadrovske politike, poslova
nja podjetja, delitev osebnih do
hodkov, o odnosu med podjetjem 
iln obč. Slru{pMilno, vodeno:u se
stankov in podobno. Na seminarju 
so predavali predvsem strokovnja
ki iz raznih področij občine. Ce
ravno bi bila udeležba lahko bolj
ša, je seminar le uspel. Udeleženci 
so iz seminarja odnesli nova zna
nja, ki jim bodo veliko koristila 
pri zastopanju progresivnih stališč 
v samoupravnih organih. 

Sm 

lemov. Ra!Zumdhvo je, da sin.dli
kalt sam ne rbo mogel rešiti VISeh 
~blamov, ndegova dol.fuost pa 
je, da :na njih opoza.l'ja samoup
ravne organe tin tako doseže pri
merno ukrepa!Ilje. 

DM 
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• To ID ono iz Loške doline 
PRAZNOVANJE l. MAJA 

Praznik dela l. maj so prebival
ci v Loški dolini proslavili s sve
čano proslavo. 2e na predvečer 
praznika so po hribih zagoreli 
kresovi, katere je pripravila šol
ska mladina. Na dan praznika, v 
jutranjih urah, je bila budnica 
godbe na pihala sindikalne po
družnice »Kovinoplastika« Lož. Ob 
9. uri je bila v kino dvorani Stari 
trg svečana proslava, katero je or
ganizirala sindikalna podružnica 
obrata »Marof«. Poleg govora o 
pomenu praznika, so na proslavi 
sodelovali: moški pevski zbor DPD 
»Svoboda«, harmonikaški zbor 
glasbene šole, godba na pihala iz 
Kovinoplastike, pionirji in mladin
ci osemletke Stari trg, otroški vr
tec Stari trg in recitatorji. Zvečer 
pa je bila v domu TVD »Partizan« 
zabava. Clani TVD Partizana Lo
ška dolina in Kovinoplastike Lož 
pa so se tega dne udeležili tudi 
delavskih športnih iger, ki jih je 
organizirala sindikalna podružni
ca lesnega kombinata »Brest« 
Cerknica. 

GRADNJA VODOVODA 
LOZ-STARI TRG 

Pred kratkim se je dolgoletna 
želja občanov v Loški dolini le 
uresničila. Loška dolina namreč 
nima vodovoda in prebivalci ni
majo dobre pitne vode. Ta pro
blem so volivci obravnavali še 
pred voj no, po vojni pa je bil vo
dovod predmet razprav na vseh 
zborih volivcev. Te dni pa je Vod
na skupnost Cerknica pričela z 
grad njo vodovoda in sicer v prvi 
fazi za Lož-stari trg. V teh na
seljih je vodovod neobhodno po
treben, saj se gradi v Ložu nova 
tovarna ••Kovinoplastike<<, v Sta
rem trgu pa je šola, zdravstveni 
dom, trgovine, gostinstvo, razni 
stanovanjski bloki in podobno. In
vestitor gradnje vodovoda je Skup
ščina občine Cerknica in je pred
videno za letošnje leto ca 52 mili
jonov dinarjev. Po načrtu bo grad
nja vodovoda za Lož-stari trg za
ključena do 29. novembra 1965. 
Idejni projekt za celotno področje 
Loške doline pa predvideva inve
sticijo po sedat;Jjih cenah nad 400 
milijonov dinarjev. Vendar so ta 
sredstva zaenkrat tako velika, da 
jih ne bi mogli zbrati. V tem pri
meru bi vodo črpali iz Obrha pri 
Racni gori, kar bi zadostovalo za 
celotno dolino. Vasi Lož in Stari 
trg pa bodo zaenkrat prejemale 
vodo. iz Loža. 

Dela pri li.izJkqpru kamaloV' zeilb hi
tro napredujejo, saj je glavni ka
nal skoro že izkopan. Te dni pa 
bodo pričeli polagati vodovodne 
cevi. Kljub temu, da se je pričela 
gradnja vodovoda sorazmerno 
pozno, ker so ljudje obdelali svoje 
nji ve in se sedaj dela takorekoč 
škoda pri kopanju in miniranju, 
se ljudje klj.ub temu ne razburjajo 
in z razumevanjem podpirajo ak
cijo. 

NOVA SAMOPOSTREZNA 
TRGOVINA 

Te dni bo trgovsko podjetje 
»Skocjan« iz Rakeka odprlo v Iga
vasi novo samopostrežno trgovino. 
Adaptacija prostorov za samopo
strežno trgovino je bila v tem kra
ju nujno potrebna, saj bo trgovina 
zajemala precejšnji del vasi v Lo
ški dolini. V trgovini bo možno na-

Godba na pihala si.nd. podružnice KovinoplastJike Lož je igrala v po
častitev l. maja budn:ico in sodelovala na svečani . proslavi v St. trgu 

k;uj;:ovartJi rarz1110 šlpecei1iijSko ]).lago, 
galanterijske in ostale gospodar
ske potrebščine. Trgovsko podjetje 
zaenkrat ne namerava odpreti tr
govine NON-STOP, v kolikor pa 
se bo pokazala potreba, bo trgovi
na odprta neprekinjeno od 6. do 
20. ure. Razveseljivo je tudi, da bo 
samopostrežna trgovina založena 
tudi z delikatesnimi predmeti. To 
je že druga samopostrežna trgovi
na v Loški dolini. 

POPRA VILO MOSTU 

Turistično društvo Loška dolina 
je popravilo most na peš poti iz 
Starega trga proti Ložu. Most so 
betonirali, napravili ograjo in po
pravili tudi del poti. Do ·nedavne
ga je bil most lesen, v zelo slabem 
stanju in je poleg nevarnosti, d·a 
se poruši, kvaril tudi izgled kraja. 

PRAZNOVANJE DNEVA BORCA 

Krajevni odbor Zveze borcev 
Loška dolina bo organiziral letoš
nje praznovanje Dneva borca 4. ju
lija v Smrekcah pri Vrhniki. Na 
dan praznika dopoldne bo pohod 
borcev, proslava in partizans~o 
srečanje. Krajevni odbor ZB pn
čakuje, da se bo praznovanja ude
ležilo tudi precej borcev, ki ne ži
vijo v Loški dolini, a so se za časa 
NOB zadrževali na tem področju. 

AVTO-MOTO TECAJ 

Avto-moto društvo Cerknica je 
organiziralo letos v Starem trgu že 
drugi tečaj za voznike - amater
je. Tečaj obiskuje 32 tečajnikov, 
pouk pa se vrši 3-krat tedensko 
teoretično, praktične vožnje pa so 
vsak dan. Tečaj bo predvidoma 
trajal 2 meseca. Poleg omenjenega 
pa je društvo organiziralo tudi re
dne izpite mopedistov vsako prvo 
soboto v mesecu. 

NAD 230 PRIJAV 
ZA LETOVANJE 

Podjetje »Kovinoplastika« Lož 
ima v najemu počitniški dom v 
Dramljah pri Criltvenici. Do 15. 
maja se je prijavilo za letovanje 
nad 230 članov kolektiva in njiho
vih svojcev. Podjetje bo pričelo z 
letovanjem 20. junija do 12. sep
tembra. V tem času se bodo člani 
kolektiva zvrstili v 12. izmenah po 
7 dni. Podjetje bo organiziralo 
prevoz z lastnim avtobusom. 

VEC ODGOVORNOSTI 
DO DRUZINS'KIH SKLEPOV 

Lovska družina Lož-Stari trg 
šteje 37 članov. V preteklem letu 
je imela družina 6 družinskih po
svetov in 8 sej upravnega odbora, 
na katerih so v glavnem obravna
vali o bodočem delu gojitvene div
jadi, skrbi in polaganju krme div
jadi, polaganju soli v lizake, na
pravi novih solnic, ter o večji ude
ležbi na skupnih pogovorih in po
dobno. Sklepi sej so se v glavnem 
izvrševali, razen sklepa, da je po
trebno postaviti tri visoke preže, 
kar je bil vzrok, da nekateri člani 
niso čutili odgovornosti nasprot i 
družinskim sklepom. Zato bodo ta 
sklep realizirali do začetka lovske 
sezone. Nekateri čLani lovske dru
žine se slabo udeležujejo družin
skih posvetov in skupnih pogonov. 
To največ odpade na člane, kateri 
stanujejo izven območja lovišča in 
na žalost na mlajše člane družine. 
Zato bodo do teh članov poostrili 
disciplino in ·odgovornost do lov
ske družine. Lovska družina naj bi 
v bodoče organizirala več skupnih 
pogonov, kateri bi garantirali iz
vršitev letnega plana odstrela. 

V bližini koče »Slemenke« bodo 
postavili 2 jasli za srnjad, v kočo 
pa nabavili viseče postelje ter po
kosili travo, da bo dovolj krme za 
v jasli. 

Na občnem zboru pa so se člani 
zavzeli tudi za lovski turizem. 

KINO PREDSTAVA 
V LESKOVI DOLINI 

Delavski dom v Leskovi dolini 
je oddaljen 11 km od obrobne vasi 
Loške doline Kozarišče. Ceravno 
gozdni delavci stanujejo v lepo 
urejenem domu, so zelo prik;rajša
ni pri kulturnem življenju. Zato 
sta se Gozdno gospodarstvo Po
stojna in Delavska univerza Cerk
nica dogovorila, da bo Delavska 
univerza prirejala kinopredstave 
in razna predavanja za prebival
ce Leskove doline. Do sedaj je bilo 
eno potopisno predavanje, kje je 
predaval dr. Habe France. V t ku 
lanskega in tega leta pa je bilo eč 
kil"\O predstav. Zanimanje za ki o
predstave delavcev je zelo ve iko. 
Pri vsaki predstavi je bila dv rana 
nabito polna. V bodoče bo otreb
no posredovati še veliko akih in 
podobnih oblik za delavce, ki so 
odrezani od normalnega življenja. 

Turistični biro od turistične zveze 
in »Sap turista« v Cerknici že po-
sluje Foto - B1>št 

PESTRA DEJAVNOST 
TURISTICNEGA BIROJA 

V prostorih doma TVD Partizan 
v Cerknici so turistični delavci ob
čine odprli v maju mesecu turi
stični biro. Le-ta je odprt vsak de
lavnik od 7. do 10. ure in od 16. do 
18. ure, ob nedeljah in praznikih 
pa od 7. do 10. ure. Turistični biro 
nudi in posreduje: vse turistične 
informacije, prenočišča, p'otne li
ste, menjavo tujih plači1nih sred
stev, izlete v tuzemstvo in inozem
stvo, prevoze z osebnimi avtomo
bili in avtobusi. Pole~ tega proda
ja tudi spominčke in razglednice 
naših krajev. 

Majhne so· te stvari 
V hotelu »-Jerz;el'Q« dab;ijo nek!a

tteri posebno gostinsko sobo z 
'VIhodlorrn zrawen žens!wga Slbranlis
ča, z željo, da· ne bi m<lltlili. go.. 
SlxJiv, ki so se 'Illalg)netilli. ob toč.i.l!nli 
miiZli, ne vediOič, kam naJj se vse
dejo. 

* 
ObiČ'.inska sk:ru(pščima je izdala 

i"zvnši!Jne ac:tločlbe o irzJterjawli daiv
lk:ov odi klmel!Jitjl9Uva ti!n {Pil'enesl.a 
elk.sellrutOII'Sire pralvice na. gOOipo
damske onganrilzadje. Pusti.mo ilo, 
da so te <Jid!lOObe praV!llo neurt;e.:. 
me]Jjane - ker istai.menske lalh
ko irzJdatja samo sodli.ooe - nera-
2ltlii"I1II!jli'V'O pa je, da i.:zlw'šluj eljo ta 
a!kJt ablč:i!nlSike skluiplš'€Jiine samo ne
kaltera pod(j~ltja :iJn da o/bč.inLSik:a 
ISik:Jui.plšlčt111a še naldall:je plalčrulje svo
je d&vlk:oirzlterj~lce kill.iiUib terrruu, 
dia j~_ levtjli delež i21ten,iaJVe d:atvfkQv 
pre!Ilie~Sla IlJa gOS!p<Jidans!k:e ~rgamJL
.-z.acdje. 

* 
Ce hočete wj~ v'Jak, kif odlpe

lje :Pirolli L!jiU!bJ!jaJ!l.i ob 11,50 uri, 
rn:n-ate peš na Ralkelk:, ker s·e SAP 
I.Urulbll.i~ ne lj:Wbi oclipe1J:artli i·z 
~euikin.tce 5 mliniUJt p!I'€jj (ik:Jtiub te
mu, da v Cerikln!ici "'POIČtilVa«) z iz
gavoroan, dJa ne želi•jo ne12xkawe 
lronlk!t.trence. 

IZ DELOV ALCI SPOMINCKOV, 
POZOR! 

Turistična zveza občine Cerkni
ca vabi vse tiste, ki se radi ukvar
jajo z raznimi ročnimi deli, da se 
prijavijo turistični · zvezi. Izdelova
li bi razne spominčke, ki bi v mi
maturi prikazovali posebnosti na
ših krajev. TaKo bi bili v taki ob
liki dobrodošli: saki, čolni, ščuke 
in slično. V kolikor ste pripravlje
ni sodelovati s kvalitetnimi izdel
ki, prijavite se čimprej turistični 
zvezi oziroma turističnemu društ

·vu iz Cerknice. Nudimo vam ugod-
no priložnost za zaslužek. 
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GLAS NOTRANJSKE 

Izhaja mese~no kot priloga GL AS·u 

1\lol'l flnnl CDS Dresi [erlinlta 
24. ap ri 1 a so biLl e VIOliittve v c e111r 

trabnd dela·VISki · srvet in del·aNISk:e 
sveJte poiSilOVI11ih eno t LIK BRElST 
CerikmJi.ca. Od s!kUJpnega števtiJa 
voliJ:nih UJP•rarv:ičen.cev je volliJ.o 
97,2 % voli'vcev, ostali pa so bliil:i 
O!P'raMi.čeno ocllsiotlni. 

V oentralllii delavski svet so bili 
izvoljeni: 

Braniselj Franc, Gruden Joie, 
Hribar Matija, lntihall' Matevž, 
Kebe Anton, Kebe Jo~e, Klančar 
Vera, Lazarevič Ljuba, Otollličar 
Ja-nez, Rožič Ze>fka, StefanČiič Ja
nez, .Turk Jooe, Zri:m.šek Franc fn 
Znida.ršič Silva. 

Poleg na'V'eldenih pa so člarui 
CDB še na.S:l-edln:ja čllaJnj kole!!ct;irv:a, 
katerim še ni pote!k:e1 mamdat: 

Cvetko Anton, Hribar Ivan, Pe
trovčič Ana, Zemljlllk. Olga, ~
šek Brona, Novak mg. Zmago, 
Debevc Ivan, Kovačič Janez, Zllii
daršlič Jooe, Se.pec Mihael, Skrlj 
Franc, Kebe,~ Gor<nik Jože. 

Za predseKlJruika nOIVeg;a cEmltraJ.
nega de!lia.VISk.ega· sveta je bil s•o-

gl.·8.51llo iZNOljen tov. ing. Zmago 
No<vak. 

V olli.šča so bila lepo u'I"€\i el!1a, 
posebno v Tovarni pohištva Cer1k-
nica. BOO.t 

Inž. Novak Zmago, novi predsed
nik centralnega delavsltega sveta 
LIK »Brest«, Cerknica 

NOTRANJSKE 
BOLJSA DISCIPLINA PRI IZ

VRSElVANJU DOLZNOSTI NA.J 

BO . POGOJ ZA NADALJNJE 

DELO SKUPNIH SLUZB 

Na zadn:ji sej~ delovne skJurrma
S'ti Slrupnih slJUžb pri Brestru, ki 
je ll:ila 14. maja, so med ostalimi 
goopodars.ktiJrnli. problemi raZJprav
ljaJ'i tudi o 111em, kako posamezne 
shwbe imršujejo svoje dolžnosti 
nasprdti enotam kO!Tllb.in.a.ta. Po
t.rda:rek je bil na tem, da~ 
s1111Zbe čedaJue bolli:i [ !2lg'Ubll.jajo svOij 
stari lroncept dkelkdje in po51ta

Dif1jO s€1I"Vis za 2'Nti!r<šava.JnJje sbrolk:ov
rnh ·na:J.og poolovn.ian eiiJ.atam za 
tilsta vprašanja:, j im s.arrne ruiOO 
kos. S tean pa Skupne službe pre

hajaJjo na lasten obračun, lkli lirzNi
ra .iJz nalo-g :p<JGlmnnian enotalm. 
PJrli. '\IISielj. tefj zahtevtni iln s.arrnooltod
ni n.aJ.ogi je potr eb!no, da se po
veča d!iscitpllil11a na delOVInean me
stu il11 na mintim'Ull'Tl zrn.anj\Ša :po
raba plhsa!'l11.iškega in drutgega 'PO
tr<XŠI11ega m ateriala. 

BoM 

STO TISO(; KJLOMETROV 
BREZ GENERALNEGA 
POPRAVILA 

V letu 1962 je bli1 na velesejmu 
v Zagrebu k:upl!jen za pdtre!be 
Bresta aV1tQbus F AP. S tem a•Vlto
busom se vooi•jo de1a'V'Ci iz odda
ljenih vasi Ratkilltne, :Zilc, Otav in 
osta]Jh zasellkov v Tovarno po
hištva na delo. 

Po prlpovedovan•ju wrz:nikov je 
proga Cerknica-Raik!itma najtežlja 
v Sloven:ilj.i, saj iana več kot 167 
n~gledruih owlin.kov. Avtobus je 
do sedaj v012lilo več voz:nJilk:ov. 
P .L"V'l je bil 22idar Amlton, llalto Mi
he'V'c AilJtoln in Meden Mat1jan, 
sedaj IPa še Krandc Jože. Cera.vno 
je proga, posebno v zimskem ča
su, zelo težaVI!1a, se prevoz odvi
ja brez posebl11ih zastojev in po
pravil avtobusa. Pred •k1ra~tk.im je 
avtobus prevozil že 100.000 km. 

Bošt 

POL MJLIJONA 
ZA PLANTAZNE NASADE 
TOPOLOV 

Na seji UJPra'VI11ega od.lbora Les
noilndJulsbrijSkega kombinata Brest 
v aprliillu so ob\š;irno ratzJprarvl•jali o 
prolblennJJbik;i gozdnega in lesine
ga g<l$0dooStva v komurni. Sjpre
jeli so slclep, da kO!Tllbinat naS!x>
P'i kot soinrvesti tor v tislti h g<JSIPO
da'l\slkli'h alkJcilja!h, ki daje(jo čirm hi
~še re7JUJ.tate. 

To se bo prediV'sean doseglo z 
nasadli t01polov in podobnlih hi.tro
rast:očih drevesnih vrst. Studid!Sko 
je bil raziSkan ugoden teren, na 
katerem bi sadlilke na·j.bolj uspe
yaJ.e. Strot§k:i nasadov v času po
izlkJusa bodo zmaJŠalli v letoš•nJj~ 
letu 500.000 dlin nas1edi::Jj•e lelt.o pa 
100.000 dLn. 

Za po1zlkrus je že pooejaruilh ca. 
BOO kom. sadilk. 

Novi artikli »Bresta« - Zložljivi stenski »Regah<, Namenjen je za izvoz v Francijo 
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Po cerkniški avtocesti 
še jaz nisem videl. Začele so me 
OOleti roke ±n prepustil sam se 
~ žnji po lu.k!njah, StrdkoV'Il.O »'Va
ja za asbronaJv;t&<, Ze sem raz... 
mdšljal, na kateru n.aSJ.ov b.i ~ 
lal povabilo za astro.navte, ko 

·em S,P<li!TlJ1il', da rusko ne 
7JI'l.Bl!Tl, emgleško pa še manj . Ko 
sem na:z.ad:nde, z; :zlmeŠatn:im Člre
ve&jean i1n razl>ilttim žolčem pri
srpe.~. na Unec sem se sesedel na 
tal .i.n se zandel, da se po talki 

tradi... ne bom nikoli več 

al. 
~a sem se Ile moral enikralf., 

namreč nazaj. Zato bi prooil to
val"iši.ce, če sem se kaj zmotlil med 
k ere~nčn.im spr~evanjean, naj 
md proste, mogoče je ta vo&da 
vplivala tudi na možgane. 

Truden Bojan 
7, b razr. oon. !ole 
Cerklnlica 

IZLET V PEKEL 

Prvega maja smo se napotilli v 
PekeL Ogledali smo si vse z.a,rui
mi.vosti. 

Pekel leži nad Borowlico. Ce
sta pel'je čez Bezu]ljak, Dobec, Pa
dež in Pdkoj.išče. Najjprej se ceSta 
~pušča strrr.o do lOVSke koče iln 
hobela. Pake! vabi turiSte s svo
jlimi l~.imi SlS/POvi. Okolica se 
~remi1nja. Krasi!jo jo weakemd 
lmioe, hdtel. in lovSka kolča. 
Struno na SkJa,LaJh je k~p gams.a. 
Okoli slapov so Sp€!ljjan.e jek:leme 
wwi. PrJ slapoMilh so ma1hll1'i rer 
mlt.iev'id!i , kli 1Wej6, kl.ie ležijo va
si. Ob V'ZlnoŽJjiU Peikla sameva sta-
rl m illiln. Slava Bajc 

ručen.ka 7. b ram'. 
oon. !lole Ce&nica 

MOJI KANARCKI 

Stric mi je prii!lesel tvi kanarr'Č
ke. Vsa!k: dan sean moral preme
nti alti vodo iln jiih krunii!bi. Nek ega 
dm.e sem pogl.eidal v klertlko in za-

BREST CERKNICA. BREST CERKNICA.' 

o Hribar Ivan, Obreza Frandk.a, 
Prenu'Ov Ana. RCik Matija, Rlutar 

tane Sežem Stane, Vališček 
Fl: c, Znidar§ič Slavko, Mule 
V1i.lmor, Mlaikar Kristina, Lesar 
J ž , Troto ek Du an LoVIko Jo
ž , ·gelj Slav'ko in Troha Mi
lan. 

Od dasehle1mikov je bilo nagra
jenih v Tovarni pohišltva Ce'I'Im1i
ca 48, v Tovarni poh· 'a Martti
nj ~ 22, v To avni lesnih imel
kov · trg 2, na Bazenski žagi. 
C knica 3 · na rup."lih už:. 
bah 9 an "' kole oti va. 

Bošt 

MOŽNOST GRADNJE 
INDIVIDUALNIIJ HISIC 

Organi samoupravljanja <pri 
BRESTU so OS'V'Ojili načelo, da 
OI!Togočijo članom lrolelmJi.va grad
njo sltanoval!liiSk!ih hillic. 

Z a kredJi..tliranje sltianovandsk.e 
~adlnlje so planiralti 25 milijonov 
d inargev. Podo:el!je je do sedaj 
kreditliralo grad!njo deoo'tiim čla
nom kol.ekltiva. Na novo .pa je 
odobren k!red:i!t šestna;jstim čla
nom pod pogojem, da imajo u,re... 
jeno vso gradbeno doikwneruta
oi:jo. 

gled.all štiri jajčeca. Sedaj sean jih 
še bOilj re!dno kmmi.l. Cez štirinaj~t 
dini sam že zaJgledal preobmžena 
jajteca. Mladi lkainaJr'Čiki oo lepo 
rasilii. 

Se<:Iaj imam sedem karu!JI"Čkov. 

Franc Nared 
6. b ram'. oon. šote 
Oell"lmica 

MOJ DOM 

Naša vas se imenuje otonica. 
je maJjlhi11a, saj meje kom alj :pet 
hiš. Okrog vasi se ra·ZJprOlStlilrajo 
lilistinati in iglCUSiti goZdovi. Je zeilo 
odldallijena od ceste., trgovin_ in to
vam. Naša hliša stoji sredii vasi 
in starši so po pdklicu ~je. 
Z:iMilrno skromno, ker smo štirje 
abroci. Dv:a hodliva v šolo, dva pa 
sta stara šele drve in štiri l elta. Do 
ceSte smo oddaltien:i pol UJ."e i.Jn 
ZJjutJraj gremo že ob pol sed!mlih 
od dama v llolo. 

Milojka Tekavec 
6. a ra:m-. oSiil. šole 
Cerikln;i ca: 

TEŽAVE NEKDANJIH 
IZUMITELJEV 
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GLAS NOTRANJSKE --------------------------------------------------------9 
Kako sva kupovala radioaparat 

V povoj'nem Člll:."U se je na · a ra
<Liolindustrija zelo lepo ra7JV1ila, 
taiko da nam proda~na mreža lah
ko !11iUJdli vsakovrtsbne radioaparate 
i n tudi ltelev:iJzorjj e. 

Ze dbroci 'V osnovnti šoLi vedo, 
da sta ta !pll"edime!t sodobnega raz
vedrila li!Zillll!i.La in iz;popolinila Ni
kola TeSla tin MairCOII1!i. Od t rlsltega 
tasa je rorej miinilo vrsbo .tn vrsto 
leit in si lahtko zannjšljamo, da 
dalnašnja .raJdiioilid'Usbrija lll.ima 
•kai!Gšnih IPOOeblnih _iehničlnih pre
glav.ic. Teh<mlčnih !Pr~avic ver
jetno res n:ilma, kalkŠina pa ·je jz_ 

hoid!na lronlttrola tP~JVodov, · nam 
pcwe lta!le Sllučalj: · 

V mesecu ajpri.IJU se je nelki · 
€1ko<nolll1rlst iJz Notran.jiSik.e oda~:J. 
lruiPIL'ti iz prili:ra:n!klov .r adioaJpa<rat 
z vgrajenrl!m g)ram.afo<nam. Sliučad
no sva se ·srečala v l.JjUJI:)ljal!'lli jn 

senn taiko .imel m0i2Jnoot IPII~O'S11Vo
vati vsem lkJuipaprodajn.im cere
malnijam. Prodajalec Tonček nam 
je 'V'lij.u<fuo pootlregeil. ~ vsemi illl
fo rmacija!I111i o :p;roi2JV!Odii!h, tki jrlh 
ima na z.al1ogi »-ELEK/I1ROTElli
NA« v l.Jjrulblljan.rl. Ve.sella sva tblil1a 
v ll!Pan'ju, da· bova v (ta!ko ;renomi
ralllli t<rgavinli res dolb.ila ··klvaiiirte!t
no blago. 

Naš lkluipec se je toreo' bdll~Xli za 
.radiiiOatpa.rat, 7Jn.aimlke »TRIGLAV«, 
krl :illl1a ·trudi V1girajelll . gn:-amofoln. 
Po1zlk!ul<:;J•lii SII11o 4 a(paJrate rte =ann
ke, vemda•r !brez ~eiha. Na d\Te\h 
nista delala gJrWlXllf<ma, na md-

ndih dveh pa ni bilo mogoče do
biti nobB!lega dobrega ~rejema. 
Hrffičalo liln žvrl~alo je ko~ na k:a
lffinem nogollllelt. igrišču, tako da 
je to pr.i)tegnillo še ostale stranike 
da so p ozonno illl"le v te »intere~ 
eanrtln e !POiZikuse. « 

Ves razoča~ran je IIlaŠ kupec po
prosil prodajall.ca, naj vključi apa
ralt :llllamlke RR. Vellldar pri vsej 
doblrJ vo]jji TO!I1!Četk tucLi iz te škaJt.. 
le ni spravil nobenega glasu. Ves 
razačaratn, !Pa ve!l1idar s trdo vo
ljo, da b.rez a;pa.rat!a ne gre do
mov, se Je naš lrupec posloviil 
od ptrijazmega prodada.lca rn napo
rti!la sva se 'V ~prol$1ore na novo 
oa>reml!jlene >>NAME<< v Canlka•r'je
vli ulici. 

INa l!lal.iiilno preselne6emije je v ltej 
lbrgovini že !PlWii. aparat Zl!1alll1lke 
»'I1RIGLAV« v redu deloval. 

KllljpČija je bli1a hitro Slkllenjena 
in aparalt lje z novim las~I'llilkom 
odr001a~ v deželo NOI!lranjs'lro. 

tRredl ikJraJtlkim mi je 1asttn.ilk 
•krujpl!jelllega a~parata tpOVedal, da 
radio in g)ramolfon dtobro deh.l[je
ta, IPdtožjJ pa se je, da so mu v 
wgov.ilni JlO'ZCI!bli'lrl ptr'iJorži.ti 111 elke 
rezer'Vne dele gramolfooa, 'kd baje 
~padaJo zraven. 

Kot vlid!i.te, ·dra@. bra1ci pi1i tem 
sliuCa,.i'U ni ;portlreben poseben ko
merutar. Ta slučB!j 'bo mogoče le 
pOisameZli'l.ilke OIPOIZOifil, da bodo IP'li 
nallrupu bolj 'ptrevidni. 

Bošt 

TUDI TO SE ZGODI 
••Farutje, to vam je pa tele

prilniter,« je tolmač:il vodja Slkru
opjne gasilcev iz Zll'lanega goopo
daiDslkega- s.reEJ.hŠ'Ča naše- kOil'l'lluJne, 
iko so si p.re<L lcratklim ogledova.lti 
p.roiJZJVodJnj proces v tovarn;i iV'er
nih plošč Cevk!nica. 

Stroj, o ka.terem je govora, dela · 
namreč na poocli!Pu elek!tromag
neta. iJn ga na kraltiko ~ujejo 
iSkalec kovin. Skazi ta stroj gre 
'V'sa sruravilr1a, ki se predel·ur.ie v 
:hvenje, :i.z kaJterega izdelUJjejo 
p[OO!če . Ce je slruča'jlno v katerem 
koou kaik kovilnski prednnet, se 
S/troj (te!lroOL trak) ustavi, nalkalr 
deilavec ta!k .lools odS!bralllli, da ne 
pdšlkocliuJje nOIŽev na slbroju, •ki iz
deLuje ivere. 

VRATARSKA KONTROLA 

»Drinlk« je zazvOIIlil telefon v 
po=i nočni uri v Zdravslt'Venem 
d omu Cerknica. »Dežurna sestra ... 

tru, prosim?« >>0, nič P<?Seblllega,« 
se og)laSi gJ.as z one strani žice, 
»hotel sem le ugotoviti, če slu
čajno ne spjrt;eo-« Ko je sestra le
hotela vedeti, kdo na tak na.č:iJn 
ko.rl!Urolira n!j'eno vestnoot, se je 
.predlsita.viil kot vratar. Da pa bi 
bila• po:tegaJV'ŠČiirrla še večja, je kli
cail še erillcralt in povedail ime svo
jega sotovairiša, ki ta!krat n:i bill 
v slmtn. (»-DO'be.r« prilmer sdto
v a.r'i'Š'Wa.) 

RACIONALNO IZKORISCEN 
PROSTOR 

Ali res n:i drugje p.rosto.ra za 
molko, k:Ott je hodmii!k iiil učil!nica 
s~ta.re · oonO'Vne šole v Cerlkrrui:oi , se 
Sjp'raŠIU/j'ejo slrulšaltell.i•i iin ptredaJVa"
telji tehnrlčne iJn e'konOII'l'lSke sred
nje šole ,pri DU Cer1lrnica. Ver
j et!l1io nli nikljer talkega primera, 
da se pouik odlvija v prostoru, ki 
je zased·en trucLrl z mdko i.n paketi 
Rdečega križa. 

Udeleženci seminarja za indikalna vod tva in vodstva SZDL po 
J<ončanem seminarju na Slivnici 

( 

Pre~stavljamo vam člane godbe na pihala v Cerknici, ki je v motnih 
finančnih težavah in je vprašanje nadaljnjega obstoja 

Foto- Bošt 

V delikatesi trgovskega podjetja Skocjan v Cerknici je čedalje več
ji promet, posebno sedaj ko so nabavili glasbeni avtomat (prvi v na
ši občini). Gosti so s postrežbo še kar zadovoljni. Ljubitelji glasbe 
se pa sprašujejo z_akaj avtomat »golta« petdesetake, ko pa so njegovi 
sovrstniki drugod zadovoljni z dvajsetaki 

ali ze veste 

da se je v zaldnjih oomih leti•h 
števlilo traktorjev v n aš!i dlrža'V!i 

povečalo za 27.000, p otrošnlja 
umetnih gnojil pa je narasla od 
300.000 .ton na dlvamlilijOIIla. V•red
nost izvoz.a kmetri.js!!rih ,pridelllkov 
ter pmrzvo:iov ži'V'ilske in tobač

ne imdlustrije pa se je lani v pri
merjj.a'V'i z l~om 1957 podvQj1ila. 

* 
Da je . Ma!'liborska tovama av

totrr.obillov TAM prodala Gani 230 

avtobusov v vrednosti 3,6 miliJo
na d O!larjev. TAM bo raVIllo tako 
organdZJiral v Gani servisno služ
bo .iJn izšola•l v svojih delavnicah 
20 ganskih mehanliikav. 

* 
V kočeV'sk.i tovarru IT AS bodo 

že kooec m eseca junija izdelali 
prvi težki kamlon v kooperaciji 
z a brij ·o arno EAF. Mon ti-

Foto- Bošt 

~ • • • • 

ralLi. bodo 11-ltc>nske veli'kanke, ka
terih m otorji bodo zmogli 200 

konjsklih moči. Ti tovornjaki bo
do namenjeni predvsem za pre
voz cementa ali pa bodo ime;i 
vgrajellle mešalce betona. Tovor
njaki se ne bo:io izdelovali se
rijsko. 

* 
Da so delavci cestnega podje

tja iz Ljubljane končno le za i 

lo zam.aMli luknje od Unca d 
Ce1tknice. Kako dol o bod za-
ma.šlti držal i, e ni znano. 

Da je b' a 

razliko " 
velika). 

• 
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Ze s 1m 11 1pl · d volj J no govori. d gre t ns hitl'O naprej. Pro bl m 
tnklh n 1plsov je 1ktu 1lt•n po ' cbno ' dnj ko več nimamo okraj 

Foto- Bo -t 

Kaj dela mladina v tovarni pohištva Brest 
p d bno. č bi znali mladino pra
\ ' ilno zainter irati. 

GLAS NOTRANJSKE 

Spoznavaj mo v nase tiraje 
V vsakii nasledlnj,i števil.k!i naše

ga lista bomo v bodoče objavili tu
ristične in zgodovinske pomemb
no ti posameznih krajev v in iz
ven naše občine. 

Tokrat vam predstavljamo Blo
ke, ki je apnenčasta, kraška, nad 
700 m visoka planeta \'zhodno od 
Cerkniškega polja. 

Na valovitem površju se menja
vajo široke doline z vijugastimi 
ponikalnicami in oblimi hrbti, na 
njih pa senožeti z redkim drevjem. 
Dolge zime o zaradi višine precej 
nežene. 

Valo,•iti , nepogozdeni svet je 
omogočil, da Bločani že nekaj sto
le tij uporabljajo smuči. Valvazor 
pi e, da o mu bio ki fantje 1680. 
le ta na gladkih pobočjih Bloščka, 
ki je visok 1039 m, pokazali svoje 
pr tnosti v smučanju. Tako ima

jo Bloke prve v Srednji Evropi na
pisano pričevanje o gojitvi šport
nega mučanja. 

Največja vas so Velike Bloke. 
sr di'če pa je o\'a vas. 

a c ti Blo"ka polica-stari trg 
pri Ložu je odcep ·k \'hodu , . Križ
no jamo, k i je zelo lepa vendar 

težko dostopna, ker je izrazito vod
na jama. 

Peš se lahko p ride le 475 m da
leč skozi tri manjše votline in Ve
liko dvorano z mogočnim, deset 
metrov visokim stalagmi,tn im staž
cem, imenovanim C:imboroso do 
prvega jezera. 

Nadaljnja jama je v glavnem 
vodni rov, po katerem se preliva 
podzemeljski potok skozi kristalno 
bistre tolmune čez plitvine, pra
gove. in prod01·e. P on ekod se rov 
zožuje in .znižuje ter razširja v 
dvorane, kjer se k ažejo jam arjem 
lepi prizori. 

V suhem predn jem delu jame, 
ki se imenuje Medved ji rov, so v 
prejšnjem stoletj u izkopali kosti 
,več kot sto jamskih medvedov. 

Prebivalci se v glavnem ukvar
jajo s poljedelstvom in živinorejo. 
Od kmetijskih kultur najbolj 
uspevajo krompir, koruza in ječ
men. Večina mladih prebivalcev 
pa je zaposlena v »Elektrožagi« 

0\ a vas, Starem trgu, Martinja
ku Cerknici in drugod. 

V naslednji š tevilki pa bo be
seda o Snežniku. 

BOST 

Bloški smučarji 

oo laho nomo lu ste lo • 
te 

~e nan zgodi. da hoee
D'll!) p · v~i - OITlrettn- lk:a;j 
":;JreJne:l5."- · dopohui ·.. Drugje 
·mlllllO p ebne težave k ca '!!lo 

Plli s. • u, pcDliSebno re h~o na
rediti ·a ~oo krarmbilnacijo :r.: ogle
da]om iin p101i!!olbno, 

l\I8Jjlme ll.~~e '-"lrtt®mo !lJfQ!fSeb
ao ttnlim .:: 71!(jlrom, !!Dri 1tamlken11 
-~elklln ~ tto Sl!!fum.llnlim s le

dro l. ve!!lldrur Jie 1tlrebll pufit.ii, da 
~« pre :ee ne ~fr, -« 

• :iatl !Jll!'::m;ru :damO. "'"p:a.. 

Frii ~ili llllllmjj<aBl p:s. :De ~ 
~ nelloollli ·o dnug i::eml, ~ 
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{llltlelllllll!1:!00m., lk<llllt .. me1liimo ~ 
irllll!mjje v ~ ~ ~illld ltrrre& " " 
1trov mil~}. Cew ~ VJP!!ll v ~ 
llllii oo re!!~ vmJlJmii. rs!iN"
- ll.e <Illa je re!J.~ h0Djj ~ 

ren. za , ker "' prehiti:ro l:'lrla 
- m se llllas'iavi na ·po, lkjjer mli-

- fiZVI!"'tliti luD.mjjo m se Dme 
poa~ma vrlelli, Pri 11:em pa m~ 
rnmo ~Iti. da jje cev mfuma, lllla 
ne p~eše. Da bmno ~~ w1llellii, ::-" 
prip~rnvfumo deščiioo" v llm.tl.elro iz.
vlrltamo ltill;;:tmjjo llJire~ ti jjo 
lima ~:a ~w iii!IJ. jjo 'J]Jlfl!lli.OOiimmll 
na .=- -l!l!O. 1lla llllam. ~~ mfur
no dm smetr ~. h1nl!1Jreme ce
viL de:Saliroo rnhiimilJ .D.e 11:mlk.Jl) 
diDJ]]gr(). d;m lllliSI~ :UlUlllmjjo 1tmb 
.lkDbiJI!ko.. d ra nrumt oev :mfuruD.iie, 
~ p:s. zmaičDJJemtllill Vltl!altfi., ~
SfelllllJIOJ J!OOd cev l!I!~Jm 1ZJello dmn!ll!
n smiirrb" ti SJmllil) ~ 
Z!: '\,"f/l1Cll1!1) v ~l!n,jj~ bš'm.. 

V!Mtra ~ llll&J]~ ZI. el!ll.e sltlr.a11mii, lllll!ll--
100 P.,"ll Zi. ~ ~liii lllllJ(IDJI".rumtOJ" 
~ Vl!'ltl!alllmeg.:n ~~ IJ.ll100~ lille 
J1llriltiisilkalll!l!ll@ l!ll<lll -~ kelt 1tieiJn:!. 
Vl!'ftmtnjje ne ~ išll<l. lllliii: ~!!!" ~W-
.D.f0 l!li.ISIS~ - ~~~ ~ 
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E GLAS NOTRANJSKE 

Šport e igre Brest 1965 
v Cerknici 

V počastiiii.v delavskega praZL"li
k~ Prvega m~a o bde le,to~ v 
Cer1kiniei že 1retti.ič na porf!~U 

š.p:>I (oe igre delavcev in usluž
b:>nc:IV vseh večjih podjebij cerk
P..'eke občilne pod na !ovom »De
lav~r.<e športne ig:re - Brest 1965«. 
SV'Oje ek.iipe o poleg domačina 
Bres', čigar za .01;-s~o je bilo 
nadštevlilrnejše, 1poo:a:li še cenl~er 

c,bD:Ii Ce["knica K ov!"nopla.S · a 
Lož, TVD P!Wtizan Stari b,g .i!n 
Cerkmic'a, S brelsika diružina »Sr
njak« Rakeik, Sku.r: čina občiille 

Cerlktruica, Društvo upokojencev iz 
Cemmuce z zelo moano ek:!ipo v 
balilnatllju .iJtd. MejtEm, 'ko je od
nos neka~erih poddelt.ij do \iger 
znan in pcdbuden, pa je nera
zurnJjliv p{J!s'tap~lk »GaJbra« iz Sta
r·ega trga, »Gradišča« iZ Cei'Ik!nlice 
iln »Jellke« Rakeik, rki spiloh niso 
pOtSlali svoji•h t~rr!Qivalcev. Po
doblno pOlt je ubrlrla tu:l:i Kovino~ 
p1aahlka Lož, ki je po5lala SaJITI.O 
c lkfl~o v streljanju, pa čep1rav je 
bilo od tega podjet-ja pr.ičaikovrutli 

š ev.! Lčno in kvahtatno zelo moč
no ce-cilp:>, ki bi se 'lahko borila z 
<lk;:I:o Bresta za prehodni po,ka:l, 
dar sindilkalne podružnice kom
bina,ta Breslt Spoon.n;inno se srumo 
p 8·dclboega tekimovanda ob občl:n
~kEtm pmziliilku Cer,kinice, 1k>i je bli
lo iPGd p·olk!J:OIV!Lteljstvom KovJno~ 
pla.!t'lke la~ni v S~aPem tl'gu. Ce
praV" je bilo ttelkmovanje v L o.S'ki 
dolimi, je bil 1kombina\~ Brest VISe
eno šteV"i1ČII1o moooo zastopan in 
zato tu dli Dli imel težav pri osvo
jibvi pOikala občri'nske sind&alrne 
zveze. Torej pričakovana iborba 
med ek~pama Kovinoplastilke in 
BrEIS ~a je na špo,rtnih igrah v 
Ce!,klnli{:i odipachla. 

Visi udeleženci, h :!lo 1.ili je .ne
kaj nad sto, so se pomerilli v: od
bojiki, keg]Jj'a ntjiU, šahiU, namirz
mm ten~SIU, kolesarnkiih d.Wkalh, 
pollževi voc?Jndi s kolesi, stre]jjanjiU, 
balinanju in v ocenjeva:l111Ji vožpJj.i 

z a'vtomobl~:jri.· m otarjti. in mopedi. 

REZULTATI: 

Streljanje: l.Br t Cerknica. 2. 
KO\r:no~astika Lož, 3. Srnjak 
Rakek. 

Kolesar ke dirke: l. Telič (Bre
Ceiknica) 2. Urh (Brest CeJ.'Ikni
ca). 3. JenčEk (Bres~ Cerknica). 

Polževa vožnja: l. Telič (Bres 
Ce, km.ica) 2. Ri (Bre.E1t Cerknica). 

Balinanje: l. Upokojenci Cerk
n~ca 2. Bre9t Cel'lrn.iea, 3. Pat'ti
zan Cerknica. 

Odbojka: l. Partizan Stari trg. 
2. Breslt Cerlkn:ica, 3. !Ft:u·tizan 
Cetk:nica. 

Sah: l. Center obrti Cerknica, 
2. Brest Certklnica I., 3. Brest 
Cerkm.ica II. 

Kegljanje: . l. Brest Cer>knica. 
2. Brest Cerlknica II., 3. Brest 
Ce1~nli..ca III. 

Nami.zn:i tenis : l. Pai4tizan 
Cet1kni.ca, 2. OsnoVIna šola Cerk
lll:ca, ;3. Parrtti?Jan S tari wg. 

OCENJEVALNA VOZNJA: 
a.. avtomobili : l. Petan (Brest 

Ce1~ica), 2. Grom (RaJk-ek), 3. 
Bavdelk (Skupščina občine Cerk
nica). 

b. motorji: l. Godeša (Brest 
Cerknica), 2. Stritof (Bresl Cel'k
nica), M;šič (Bre8t Cerknica). 

c. mope.di: l. Sli!b'ic( Brest Celik
n'ca), 2. Sa:Jehan: (Brest Cerkmi.ca), 
3. L ovkro. (BreLSit Certknioa). 

V toilkovanrji.l za prehodni pOJk:al 
kOilUibmata Brest je v1\: bni red 
sledeč: 

l. Breslt 
2. P a11·ti= Cei'I.kn:ica 
3. _Pall'tiZOO S ta t1 trg 
4. Ceruter obrti 
5. U[pakiojenei 
6. Ko.v'.iln()J:Ilastitka 
7. Sir!l1.j.a'k Ra!k:ek 

86 'točlk 
8 točlk 
8 točlk 
6 točk 
6 točk 
4 tOOk 

PIPv;i tni;je uvrščeni v V'Sak.i dis
cilpi!Jilni so d QblJ.i diplom~ in de
narne nagrade, Vsak zrnagOV"alec 
pa še pdkal siJndikalne podit"IUŽruice 
tovarne pohli:štva Cei'Ik!!1ica v tlraJ.i 
no last. Janez Telič 

Pohoda Ob žici okupirane Ljubljane, se je udeležila tudi predstavni
ca Trgovskega podjetja »Stayer« Rakek tov. Otoničar M~rica, prva 

z desne · Foto: Hren 

Tekma v odbojki med moštvom 
Cerknica : Stari trg na delavskih 

igrah l. maj 

Zmaga: Starega trga 
nad utrujenimi Cerkničani 
Srečanja med košarkarji Stare

ga trga in Cerknice so postala že 
kar tradicionalna. Medtem, ko so 
bili v dosedanjih dvobojih vedno 

1f 

u pe_ni Cerkničani. pa o 1. maja 
na asfaltnem igri·ču pr d kombi
natom Bre t '" Cerknici \'endarle 
kapitulirali in priznali premoč go
stO\'. 

KK Partiza n Stari trg: Kocjan
čič 12, Truden l. 20, Ožbolt 16. a\'
nik 9. Benčina 8. \' ec, Le\' c. Za
buko\· c. Truden II. 

KK Partizan Cerknica: Popek 23. 
PetJ·ič 18. Miillet·. Obreza 10. Pc
troYčič, Op ka. Razdrih in 0\"ak. 

Tokrat Cerkničanom ni "lo od 
rok. igrali o brez \'Olje. nepo\' za
no. ploh e ni o niti potrudili pri
ti pod na prot niko\" ko · . da o kaki 
obrambi pod la tnim košem ploh 
ne go\'orimo. ker o njej ni bilo no
benega ledu. Dopu tili so igral
cem Starega trga, da so e vob )d
no pt·ehajali pod njihO\'im koil:Jm 
in do egli točko za točko, medt-tn 
ko je ekipa Cerknice dosegla ko· 
predvsem po za Jugi samo loj,lih 
prodorov vojih igt·alce\', kot pa s 
kakšno kolektivno igro obramb;) in· 
napada. 2e pred samim začetk m 
tekme je bilo jasno, da Cerkničani 
takrat ne morejo upati na kakr
šenkoli uspeh. kljub temu pa so 
srečanje začeli z običajnim opti
mizmom, ki pa je kaj kmalu izgi
nil, saj so večji del igre igrali, 
utrujeni od rečanja v odbojki, 
podre~eno vlogo. 

Sodnika Skuk in Urbas iz Cerk
nice sta svojo nalogo opravila za
dovoljivo. 

Janez Telič 

Uspeh NI{ Rakek 
Rakek :Elan (Novo mesto) iJ : 1 

Igrišče Rakeka, gledalcev okoli 
150. -Prvenstvena tekm<;~. ·1. razreda 
LPL. Sodnik Lipovec (Logatec). 
S trelci: Arko 2 in Mlakar za Ra
kek, Itekanovic za Elan. 

Rakek je nastopil v naslednji 
postavi: T . U rbas, Udovič, Benči
na, Korošec, Prešeren, Bajc, Mišič 
B., Japelj , Mlakar, Arko in Halje
vič. 

Rakek je dosegel še eno zmago. 
Tokrat je premagal novomeškega 

ELANA. Igralci obeh moštev so 
prikaza li dober nogomet. Napadal
ci domačega moštva so imeli še več 
priložnosti za dosego gola, vendat· 
niso uspeli ukaniti vratarja Elana. 
Rakovčani so poskušali doseči šc 
bolj ši rezultat, vendar so vsi po
skusi ostali brez uspeha. Elan se 
je ves čas krčevito branil in tako 
se je tekma končala z rezultatom 
3: 1 za Rakek. Najboljša pri Ra
keku sta bila T. Urbas in Udovič 
v obrambi ter Arko v napadu. 

Branko Mišič 

Motvoz (Grosuplje): Rakek 0:2 
Proti Motvozu je nastopil Rakek 

v naslednji postavi: T. Urbas, Ra
ljevič, Benčina, Korošec, Prešeren, 
Bajc, B. Mišič, Japelj , Mlakar, Ar
ko in Drobnič. 

Ceprav je igral na tujem igri
šču, je Rakek še enkrat zanesljivo 
zmagal. Tekma je bila zelo groba 
in ostra, za kar je največ kriv slab 
sodnik. Domači igralci so grobo 
startali na nasprotnika, tako da je 
igra izgubila na svoji vrednosti. 
Toda Rakovčani so umirili igro -in 

preko hitrih kril ogrožali gol do
mačinov. Tako so dosegli dva lepa 
gola. 

Najboljša pri Rakeku sta bila T. 
Urbas in Prešeren ter požrtvovalni 
Bajc. 

Omeniti je treba· še uspešen na
stop Drobniča, ki je prvič igral ta
ko pomembno tekmo. 

Ob pomoči soigralcev je uspešno 
opraV/il svojo nalogo. 

Mišič B. 

Perspektivni dvi go lei uteži no Rakeku . 
2e nekaj časa deluje na Osnovni 

šoli Rakek sekcija za dviganje 
uteži, ki ima precej vnetih prista
šev. Clani te sekcije imajo vadbo 
trikrat tedensko in to pod strogim 
strokovnim vodstvom tov. Jenka 
Mitje. 

V pnčasti.tev »1. maja« so orga
nizirali prvenstvo šole. Tekmovali 
so v olimpijskem triatlonu, to je 
seštevek rezultatov treh tehnik 
dviganja in sicer: s potegom, sun
koma in tezno. Tekmovanje je bi
lo izvedeno po vseh tekmovalnih 
pravilih, ki veljajo za to težkoat
letsko športno disciplino. 

REZULTATI: 

l. Kobe Emil (VIII. a) - 20-1 kg 
(poteg 54 kg, sunek 84 kg, tezno 66 
kg); 2. Vesel Franc (VIII. a) - 158 
kg (p. 38 kg, s. 66 kg, t. 54 kg): 3. 
Zorko Milan (VIII. a) - 154 kg (p. 
38 kg, s. 64 kg, t. 52 kg) itd . 

Ta zvrst športa ima na Rakeku 
vse pogoje, da se močneje raz\'ije 
.iln moroa ne bi bilo napačno, · e 
bi TVD »Partizan« organiziral red
no vadbo za vse ljubit lj 1 ga 
športa. 

Peter KoY c 



Turistični prospekt izšel 
Občinska turistična zveza iz Cerknice je dala že za l. maj v ob

tok prvi turistični prospeld, ki v barvnih fotografijah priltazuje turi
stično najbolj zanimiva področja v občini. V tekstu, ki je pisan v 
nemščini, angleščini,! italijanščini in slovenčini opozarja goste tudi 
na druge turistične zanimivosti: lov, ribolov in na gostinske in noč
ninske kapacitete naših krajev. Prospekt je tiskan v 15.000 izvodih. 
Doslej je bilo največ zanimanja za prospekt med domačimi turi~~i, 
okrog 1500 izvodov pa so prejele tudi inozemske turistične agenCIJe. 
V kratkem bodo le-tem poslali nadaljnjih 6000 izvodov. Največ pro
spektov je odšlo v Nemčijo, Italijo in Avstrijo. Stevilni domačini P_a 
jemljejo prospekte zato, da jih pošiljajo svojcem, predvsem v Amen
ko in Avstralijo. 

Turistični strokovnjaki zelo ugodno ocenjujejo prospekt, zlasti 
lično opremljenost in slikovito prikazano panoramo naših posebnosti. 
Cena prospektu, ki je bil tiskan v Italiji, je kljub kvaliteti neprimer
no nižja od cen prospektov, ki jih izdajajo druge turistične zveze 
oziroma društv::;.. 

GLAS NOTRAN.T~ 

Hladni vetrovi nas nikakor nočejo zapustiti, pa vendar se na Cerk-
niškem jezeru že vidijo prvi vode željni kopalci Foto - Boit 

Morda še ·ne veste ... 
- da je v letošnjem I. tromesečju 
obiskalo naše turistično področje 
79 % več gostov kot v lanskem 
enakem obdobju, oziroma da je bi
lo v istem obdobju zabeleženih 
78 % več nočitev kot lansko I. tro
mesečje, 

- da razpolaga Turistična zveza iz 
Cerknice že z 61 posteljami pri za
sebnikih širom vse občine. Te nu
di po potrebi turistom, ki želijo 
prenočevati na našem podr_očju, 

- da je dala občinska turistična 
~veza iz Cerknice v tisk 10.000 

prospektov v obliki pisem, ki jih 
bodo prodajali po zmernih cenah, 
- da je postavilo Gostinslto pod
jetje iz Cerknice na otoku Goriči
ci ob samem Cerkniškem jezeru 
improvizirano gostišče, ki bo v ča
su turistične sezone nudilo gostom 
potrebne gostinske usluge, 
- da nam je v prejšnji številki v 
isti rubriki povzročil tiskarski 
škrat neljubo pomoto in za 100 let 
prikrajšal mestne pravice Ložanov 
ter namesto 135 grobov, izkopanih 
na Križni gori, izkopal kar 153 
grobov. 

Prvi lepi dnevi so privabili številne motorizirane turi&te na Slivni
eo. Na sliki je parkirni prostor pri hotelu na Slivnici Druga tekma za Cerkničane 

J.JAt;;.RADSII REBUS 

OGLAS 

Ugodno prodam breZJhlbno mo
torno kolo zrriamke Cz (Cešika 
Zbrojevlka). Letnica .Wdelave 1961 
- 175 ccm, sinhronizirane pre~ 

stave, 18.000 prevoženih kilome
trov, z vsem pripadajočim orod
jem in dak,umentacijo. 

Info•rmaci je vsak dan po 14. uri 
pra Terezliji Bo~i'Č, Ceslta 4. 
maja št. 92, Ceriklnica. 

»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 Novak: - Korektor: Janez 
Lavrenčič - Tisk: CZP »Kočevski 
tisk«, Kočevje - Letna naročnina 
420 din na tek. rač. 600-181-603-192 
na DU Cerknica - Rokopisov in 
·isb ne vračamo. 

Foto- Bošt 

PREDAVANJA 
ZA ENOTE CIVILNE ZASCITE 

Pretekli mesec je Delavska uni
verza priredila več predavanj za 
enote civilne začite, in to iz Kovi
noplastike Lož in podjetja BREST 
Cerknica. 

Predavanj so se udeležili člani 
iz posameznih enot v polnem šte
vilu . 

Posameznim enotam so predava
li višji oficirji iz Postojne in od
govorni domači strokovnjaki, ki 
delajo na teh področjih. 

Interes za predavanja je bil ve
lik. Saj so se udeležili predavanj 
od najmanjših do najstarejših č l a
nov kolektiva. Kovinoplastika je 
udeležence prevažala na predava
nja s posebnim avtobusom. 

Srn 

Povratno srečanje v košarki med 
ekipama Starega trga in Cerknice 
je bilo končno le odigrana v sredo 
21. aprila, potem, ko zaradi šole 
igralci Starega trga konec marca 
niso dopotovali v Cerknica. Cerk
ničani so šli v boj z -pozitivnim re
zultatom , saj so na prvi tekmi v 
Starem trgu zmagali z 80 : 70 in 
so srečanje začeli lahkotno, kar je 
posebno godilo požrtvovalnim go
stom , ki so kaj kmalu povedli. 
Proti koncu prvega polčasa pa so 
se domačini zbrali in s smiselnimi 
akcijami hitro prevzeli vodstvo in 
zmagali v prvem polčasu z rezul
tatom 40 : 32. V nadaljevanju 
Cerkničani vodstva niso več izpu
stili iz rok, nasprotno, razliko so 
še povečevali, da bi na koncu 
zmagali z visokim rezultatom 
84 : 62 . Rezultat delno ustreza pri-

KARTONAZNA TOVARNA LJUBLJANA, Cufarjeva 16 
poštni predal 38/1 telefon: 313-755 

PROIZVAJA: 

e KARTONAZNE IZDELKE vseh vrst za reprodukcijo, indu
stdjo, obrt itd. 

e IZDELKE IZ PAPIRJA: serviete, toaletni papir, zvitlte za 
blagajne in računske stroje, mape ter registratorje, lončke 

e ~~~~~~ ~~hke in trde za tekstilno· industrijo ) 
• KARTONSKE CEVI, sode, steklenice, doze 
• LITOGRAFIRANO EMBALAZO v eno in večbarvnem ti 

sku itd. 
• EMBALAZO IZ VALOVITEGA KARTONA . . · 

kazani igri obeh moštev, bilo pa je 
tudi precej napak pri igralcih 
obeh ekip, ker se le-ti zaradi pre
majhne dvorane niso najbolje zna
šli. Zato je že . enkrat čas, da se 
začne graditi rokometno igrišče pri 
novi šoli v Cerknici. Le tako se 
bosta košarka in rokomet v cerk
niški občini uveljavila, saj je za
nimanje med mladino zelo veliko. 

Janez Telič 

NAJVEC PIVA SE POPIJE 
V DELIKATES! 

Vsalk da111 1aihlko 'Vidimo aVIto
m~ ~jefttia »ISTRA V]NO
EXPORT« Rijeka iz podružnice 
R alkelk, ka~o dl'Vi natovorjen z 
al'k,001ol:nimi in brezallk<J/holni.mi 
pijačami, da praJVlOIČasno OO!k.rbi 
gostinske lolk:ale v naši koil11Ulni . 

V p odmžmici ·na Rake ku sta za
poisilena dva uslužbe111.ca in voZJnilk 
Stefančii': Anlton, kJi mi je pove
dal , da je '? delom kar zadov9-
Jj'en, čera1Vll1o ima dela se.cla•j, ko 
je začela s~a, kar dovolj, saj 
m ora včasliih delati de!Se!t in še več 
ur dinevno. 
Največ doibaJviltj a v Ceflk:n:ico. 

Pooebno v del'ilk.a.teso, kli je naj
večjli potrošndlk pave.'. 

P01tožil se je na slabe cElSite, ki 
so mu do sed.a;j delalle precej pre
glavic, tako da je bhl vesel, ko 
so dela!V'ci cestmega podJetja Ljulb
.]jana vsaj de.l!no zamašiilli .1uiknlje. 

Z odijemaiLCj je Še k-ar zadOIVo
~jen. SiJtlnoobi .inna le v 1Jistilh lo
kaDiJh, k!:ier ianaJj<J žen~e glarvno 
besedo, ker se te na:jhOilj jeziljo, 
če jim zmanjlka kaamne lJ!ilja.če. 

Bošt 
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