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Z vso resnostjo se b mo lotili 

notranjih izboljš v v gospodarstvu 
CLANI OBCINSREGA KOMITEJA ZVEZE KOMUNISTOV SO NA ZADNJI SEJI, KI JO JE VO

DIL SEKRETAR KOMITEJA FRANC LEVEC, OCENILI, DA BO NOV GOSPODARSKI SISTEM BO

LJE VPLIVAL NA KVALITETO DELA SAMOUPRAVNIH ORGANOV. MNENJA SO BILI, DA JE DO

SEDANJE ADMINISTRATIVNO POSEGANJE V GOSPODARSTVO POGOSTO OVIRALO NJIHOVO 

DELOVANJE. 

delovnih organizacijah, ki se bori
jo za intenzivnejši način gospodar
jenja, za izdelan sistem nagraje
vanja po delu, za formiranje eko
nomskih enot in za socialističn~ 

Komunisti so smatrali, da sedaj 
stojimo sredi priprav o realizaciji 
kongresnega g:radiova. Konkretno 
so se dogovorili, kakšne so naloge 
komunistov v naporih, da se spre
jeti sklepi uresničijo. Zavzeli se 
bodo za izpopolnjevanje gospodar
skega sistema, ki naj postane tak, 
da bo omogočil optimalno delova
nje ·delavskega samoupravljanja, 
svobodnejše delovanje zakona 
vrednosti in tako gospodarsko pla
niranje, ki bo vsklajeno z delav
skim samoupravljanjem. Najvaž
nejše je, so ugotavljali komunisti, 
da se orientirajo na probleme, ki 
nastajajo v samih delovnih orga
nizacijah. Zato bo na sistemu sa
moupravljanja in organizatorjih 
dela slonel velik delež odgovorno
sti in naporov. Podprli bodo tiste 
napredne sile v delovnih organi
zacijah, ki razumejo nastajajoče 

procese in so pripravljeni uspešno 
peljati delovne kolektive skozi na
stajajoče težave. 

Eden osnovnih sklepov, ki so ga 
postavili člani Zveze komunistov 
je ta, da se zavzamejo za tak eko
nomski sistem, ki naj spodbudi in
tenzivnejše gospodarjenje in hi
trejše naraščanje družbene pro
duktivnosti dela in na tej podlagi 
tudi življenjskega standarda. Po
trebno je, da se v delovnih organi
zacijah opusti ekstenzivno gospo
darjenje in da se preide na inten
zivno. Jasno je, da je ta preusme
ritev edino mogoča s krepitvijo 
delavskega samoupravljanja, po
večanjem gospodarskih odločitev 

samih proizvajalcev posebno na 
področju enostavne in razširjene 
reprodukcije. Ugotavljali so, da 
imamo že primere kolektivov, ki 
so tna. podlagi temeljitih anam 
priišli do tega, kjer imajo skriJte re
zerve v proizvodnih stroških. To 
so dosegli predvsem tam, kjer so 
ustvarili ugodno vzdušje, da je 
lahko prišla do izraza sposobnost 
in intenzivnost slehernega delav
ca, kjer imajo izdelan sistem na
grajevanja vseh in to od nepo
srednega proizvajalca do organi
zatorjev dela. 

Mnenja so bili, da se opozori 
komuniste v gostinskemu podjet
ju, kjer je potrebno ugotoviti nji
hove ekonomske kazalce in nujno 
podvzeti ukrepe za boljše poslo
vanje. Dejstvo je, da se je na 
področju turizma napravilo velik 
korak, vendar pa naše gostinstvo, 
ki bi moralo to koristiti, v mnogo
čem zaostaja. Poleg gostinstva je 
potrebno, da se tudi ostale tercial
ne dejavnosti hitreje razvijajo. 

Ko so govorili o aktivnosti sub
jektivni sil v delovnih organizaci
jah, so člani komiteja smatrali, da 
bi bilo potrebno poleg gospodar
skih nalog postaviti tudi zahtevo, 
da se posveti čas politični aktivno
sti za izpopolnitev statutov in pra
vilnikov delovnih organizacij. Na 
ta način bodo čvrsto postavljeni 
in določeni socialistični odnosi 
znotraj kolektivov. 

Ce bo to uspelo, se bodo kolek
tivi tudi po tem ravnali in ne bo 
toliko problemov okoli odnosov, 
ki jih danes zasledimo v marsika
teri organizaciji. 

Glede investicij so si bili edini, 
da je to potrebno usmeriti le v 
modernizacijo proizvodnje, ki se 
najliitreje obrestuje in še te naj 
bodo rezultat temeljitih analiz za 
iskanje notranjih proizvodnih re
rezerv. 

Komunisti, ki delajo v občin
skem komiteju, bodo enotno na
stopali s težnjo, da angažirajo vse 
člane zveze in nadalje vse člane 
kolektivov, da se po svojih zmož
nostih vključijo v reševanje in 
uresničevanje pravilnih gospodar
skih smernic. Mobilizirali bodo 

~llll~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~lllllll~llllll~lllllllllmllllmlllllm 

Ustanovljena je 
krajevna skupnost 

Nova vas 
Na predlog krajevne organizaci

je' SZDL je zbor občanov sprejel 

sltlep o ustanovitvi krajevne skup

nosti za območje Bloške planote. 

O predlogu · je že razpravljala ob

činska skupščina in potrdila statut 

krajevne skupnosti in podala so

glasje o ustanovitvi krajevne 

skupnosti s sedežem v Novi vasi. 

Svet krajevne skupnosti je že 

imel sejo, na kateri so razpravlja

li o aktualnih gospodarskih pro

blemih. 

Letošnjega pohoda iz Ljubljane čez Zužemb.erk, Občice, Crmošnjice v 
Semič se je udeležila tudi patrola Notranjskih partizanskih kurirjev. 
Prvi od leve strani na sliki ni poznan, ostali pa so: Zalar, Jelen, Stojan, 
Polde, Zivlw, Djoni in Adam. Navedena so seveda partizanska imena. 

Zelimo jim še veliko takih srečanj 

vse sile, Id so sposobne in dolžne 
rešiti probleme. Jasno jim je, da 
se morajo boriti, da bodo stvari iz
vedene, potem bodo tudi rezultati, 
drugače pa lahko ostane samo pri 
besedah. Podprli bodo vse sile v 

družbene odnose. Sli bodo v ko
lektive, z njimi probleme predi
skutirali, iskali najboljše rešitve 
ter jih mobilizirali, da bodo stvari 
postavljene na svoje mesto. 

D. MAZI 

Delo ZD - Cerknica 
prikazano v številkah 

Ce bežno pregledamo delo, ki 
ga Qplia!V'~jo v ZdtraJVlslbvlenem 
domu Cerknica, bomo ugotovili, 
da so samo v prejšnjem letu opra
vili 60.506 pregledov. Prvih pregle
dov je bilo 10.117, ponovnih 33.999, 
ostalih medicinskih storitev pa 15 
tisoč 790. Od tega števila je bilo 
aktivnih zavarovancev 24.536, 
kmetijskih zavarovancev 6.928 in 
ostalih zavarovancev 13.252. Sel
skih otrok so pregledali v splos
nih ambulantah 835, predšolskih 
pa 1.127. 

Kvaliteto dela ambulant pa so 
drz:ibdiJ.jš.alli il'l.OVO najbalvljenli. 81P81I'a
ti. Nujno bi potrebovali še ront

. genski aparat predvsem zaradi 
s1lilklaJnti•a :Momav :iJD za ugota:villja-

nje ostalih poškodb. Istočasno pa 
bi potrebovali tudi ustrezni stro
kovni kader in prostor za razvi
janje filmov. V planu za letošnje 
leto imajo ureditev opreme in in
štrumentov za manjše kirurške 
intervencije. 
Težkoče jim predvsem zadajajo 

tesni prostori, katere niso mogli 
urediti. Težave imajo tudi z ron
genskim aparatom, ki je bolj slab, 
saj morajo bolnike s poškodbami 
pošiljati v Ljubljano, kar znatno 
povečuje stroške. Tudi z voznim 
parkom ni vse v redu, saj je 
eden od avtomobilov vedno v po
pravilu, kar se občutno pozna pri 
majhnem številu vozil. 



Člani svetov skupščine občine Cerknica 
Pred kratkim so bili na občin

ski skupščini izvoljeni naslednji 
sveti: 

Sve' za industrijo in obrt: Pred
sednik inž. Tekavec Franc, ing. 
Medžugorac Karlo, Srpan Tone, 
Kraševec Jože, Anzeljc Drago, ing. 
Novak Zmago, Perušek Franc, 
Klemenc Franc, Intihar Ivan in 
ing. Danikov Milka. 

Svet za komunalna, stanovanj
ske zadeve in urbanizem sestavlja
jo: Predsednik Lesar Jože, Mazi 
Dane, Sile Jakob, Hrbljan Andrej, 
Kovač Franc, Kakše Stane in Av
sec Jože. 

Svet za splošno upravo in no
tranje zadeve: Predsednik Tavželj 
Franc, Plos Tone, Mlakar Franc, 
Plos Miro, Sile Andrej, Lončar 
Srečo in Mohar Danilo. 

Svet za zdravstvo: Predsednik 
Gašpar Stefan, dr. Emil Truden, 
Krajc Anton, Kebe Mara, Karo
re<: Madli.lda, StriLe Mi.l!k!a in Ven
gust Erna. 

Emil, Strle Milan, Lavrenčič Ja
nez, Klaus Ivan in Kranjc Darko. 

V stevu za blagovni promet, tu
rizem in gostinstvo so: Predsed
nik Telič Jože in člani Mmc Mi
hajlo, Tomc Alojz, Klemenc Franc, 
Lavrenčič Janez, Manfreda Janko, 
Gregorka Ivan, Vidmar Jože in 
Bavdek Bojan. 

Svet za prosveto, kulturo in te
lesno vzgojo: Predsednik Arko 
Dušan, Brglez Slavko, Arko Metod, 
Benčina Miloš, Brecelj Džordže, 
Cebohin Franc, Toni Vinko, Popek 
Franc in Koščak Franc. 

Svet za delo: Predsednik Udovič 
Ančka, Gregorič Jakob, Trampuž 
Vlado, Urbas Janez, Koščak Tone, 
Trošt Miran in Pleško Milan. 

Svet za kmetijstvo in gozdar
stvo: Predsednik ing. Martinčič 
Jože, ing. Jarčevič Božidar, Mlinar 
Karlo, Mule Milan, Zigmud Anton, 
Sega Stane, Zakrajšek Alojz, Za
pušek Darij in vet. Kardin Dušan. 

61A8 NOTRANJSKI 

Nekaj novih zakonskih določil o ocenjevanju 
in napredovanju v osnovni šoli 

STARS!! SPROTI SPREMLJAJTE IN VZGAJAJTE SVOJE OTROKE 
ZA VSAKODNEVNO DELO V SOLI 

Po novem zakonu mora učenec prvega razreda, tudi če ima samo 
eno negativno oceno, razred ponavljati, ne glede na to iz katerega pred
meta je bil negativno ocenjen. Od drugega do sedmega razreda pa 
učenec lahko napreduje z eno negativno oceno samo v primeru, če iz 
istega predmeta v prejšnjem šolskem letu ni bil negativno ocenjen. 

V prihodnje bo po šolah vedno več tistih, ki bodo razred ponavljali. 
V osmih razredih pa bo manj takih, ki bodo imeli popravne izpite iz 
tistih predmetov, s katerimi so bili učenci doslej večkrat negativno 
ocenjevani. Uspešno končajo osmi razred torej le tisti učenci, ki so iz 
vseh predmetov pozitivno ocenjeni. V slučaju, da imajo v osmem raz
redu v spričevalu eno ali več negativnih ocen, lahko 'e ocene popravijo 
z izpiti do dopolnjene sedemnajstletne starosti. Po uredbi, ki jo je izdal 
republiški sekretariat za šolstvo v mesecu maju letos, je edini možni 
rok za opravljanje popravnih izpitov med 24. in 31. avgustom. Glede 
na to, da po novem določilu prvega roka ni več, se bodo učenci s po
pravnimi izpiti lahko vpisali v nadaljnje šole jeseni. Takrat pa je že 
pozno in je zelo malo možnosti za sprejem v katerokoli šolo. Zato 
učenci - v bodoče ne tvegajte in se rajši pridno učite, da ne bo poprav
nih izpitov in podobnih nevšečnosti. 

Svet za socialno varstvo in var
stvo družine: Predsednik Truden 
Vdilima, K.očev.aJr Damca, T<XIlli. Ma
rija, Kovačič Jože, Istenič Andrej, 
Zemljak Olga in Mlakar Rezka. Najboljše zdravilo brez deviz 

Svet za družbeni plan in finan
ce: Predsednik Orel Marija, Klan
čar Vera, Drole Magda, Sega Jože, 
Kralj Stefan, Mlinar Danilo, Tro
tovšek Dušan, Bombač Jernej, 
Jernejčič Jože. 

Svet za šolstvo: ·Predsednik Ko
vačič Jožica, Gornik Slavka, Knez 
Konrad, Kraševec Jože, Mercina 

Za boljšo preskrbo 
mleka 

Kot v prejšnjih letih je tudi le
tos Izvršni svet skupščine SRS 
sprejel odlok o premiranju mleka 
iz republiških sredstev v višini 7.5 
dinarjev za liter kupljenega in 
predelanega svežega kravjega 
mleka na območju Slovenije. Po
goj je, da občine s svojim odlokom 
zagotovijo 7.5 din premije tistim 
delovnim organizacijam, ki mleko 
prodajajo neposredno potrošnikom 
na območju posamezne občine. Po
leg navedene premije pa je bil 
izdan še odlok, da se dodatno v 
letošnjem letu premira mleko, ki 
ga odkupujejo mlekarne od druž
benih gospodarstev in zasebnih 
proizvajalcev, če ti sodelujejo pri 
proiJ2Jv'odjndi iJn prodajjd :mileka z de
lovnimi organizacijami. 

Iz republiških prorač. sredstev 
se bo izplačevala premija za tisto 
mleko, ki se predeluje v mlečne 
proizvode, iz občinskih sredstev pa 
za tisto mleko, ki gre sveže potroš
nikom na območju občine. 

Ti ukrepi so bili sprejeti zaradi 
zboljšanja stanja preskrbe z mle
kom, katero je v kritičnem stanju. 

Zaskrbljujoče pa je tudi dejstvo, 
!klar se 'Vidlno ZiiTh!IIIl(j šUJje staaltie 
krav molznic. Podatki govorijo, da 
se je stanje krav molznic zmanj
šalo nasproti letu 1962 za 16 %. 
Občinska skupščina je že sprejela 
odlok o premijah za mleko, saj je 
to ob sedanjih zamrznjenih cenah 
nujen izhod. S tem se bo pripo
moglo k izboljšanju položaja go
!VeldairiSk:e ~e in zbdljša
nje preskrbe mleka potrošnikom 
po zmernih cenah. 

Občinske in vse krajevne orga
nizacije Rdečega križa v Cerknici 
polne roke dela s pripravami za 
krvodaja.lsko akcijo, ki jo je po 
programu tehnično izvedel Repub
liški zavod za transfuzijo krvi v 
naši občini letos med I. in 7 ju
lijem. 

Vrše se sestanki, stopamo v stik 
z drugimi množičnimi organizaci
jami, predvsem s Socialistično zve
zo delovnega ljudstva, s sindikati 
njihovimi delavskimi sveti in z 
vso javnostjo, ki mora biti močno 
razgibana in odgovorna za uspeh 
tega preventivnega, splošno zdrav
stvenega podviga. Naši zdravniki 
skušajo v poljudno strokovni obli
ki na mnogih predavanjih, ki jih 
imajo v vseh večjih krajih občine, 
občanom pojasniti, odkod dobivajo 
vsi naši zdravstveni zavodi tiste 
velike množine krvi, ki jo rabijo 
dan za dnem za zdravljenje tistih 
bolnikov, ki se znajdejo nenado
ma na robu groba in jim le hitri 
pretok človeške krvi vrne zavest, 
zboljšanje in ozdravljenje, težki 
poškodovanci, izkrvavljenci, za
strupljenci in najrazličnejši bolni
ki, ki jih celokupna medicina 
zdravi s tem najuspešnejšim zdra
vilam ter jih vrača na delo.) Od
govor se glasi: Kri je sestavni del 
človeškega telesa in če jo potre
bujemo, jo moramo dobiti le od 
sočloveka. Dobava je enostavna, 
ne potrebujemo nobenih deviz, 
vsaka danes že zoprna hajka za 
devizami odpade, izognemo se jezi, 
ker so devize že dodelili za dobavo 
mogoče lepotičnih sredstev, ne pa 
za zdravila, ker so nujno potreb
na. Pri dobavi človeške krvi je 
potrebna le uvidevnost, človeko
ljubje, spoznanje, da se le ob ude
ležbi vseh sposobnih izognemo ne
varnosti, da zmanjka krvi našim 
zdravstvenim zavodom. Kalw se 
jezi in je obupan bolnik, ki v le
karni ni dobil na zdravniški pred
pis zdravila, ki mu je nujno po
trebno! Kaj bi bilo, če bi zdrav
stvenim zavodom zmanjkalo krvi 
in bi zdravnik v popisu bolezni za
pisal: ,.Potrebna transfuzija krvi 
se ni izvršila, ker ni krvi na raz-

polago.-« V prvem primeru razo
čaranje in obsojanje lekarne, ki je 
mogoče še najmanj kriva za to 
malomarnost >>Farmisa« in vseh 
farmacevtskih dobaviteljev, pred
vsem pa tistih činiteljev, ki doba
vi zdravil ne dajejo prednosti pred 
dobavami drugih, večkrat luksuz
nih PQtrošnih dobrin. 

V drugem primeru pa grenka 
samoobtožba! Nismo bili sposobni 
in voljni dobaviti dovoljne količi
ne krvi, manjkalo nam je človeko
ljubja in požrtvovalnosti. Ne mo
remo se jeziti ne na administraci
jo ne na devize! Vse je bilo pri
pravljeno, vse je čakalo, le krvo
dajalcev ni bilo dovolj. Za kritje 
stroškov zbiranja krvi pa je do
volj močan tudi naš dinar. 

V naši občini ima krvodajalska 
akcija že svojo zgodovino. Se vsa
ko leto smo dosegli predvideno 

šteV'ilo krvodajalcev m ekipa za 
zbiranje krvi je odhajala zadovo
ljna. Bili so seveda tu in tam kaki 
spodrsljaji v prihajanju in dova
žanju krvodajalcev na mesto od
vzema s strani posameznikov, go
spodarskih organizacij in seveda 
tudi organizacij RK. Vedeti mora
mo, da vsak nered v tem oziru 
sproži pri oddaji krvi zastoj in s 
tem nepotrebno čakanje prostovo
ljcev. 

Upajmo, da se bo naš lepi dan 
krvodajalstva letos zopet ponovil 
v vsej svoji navdušenosti in mo
ralnem ter človekoljubnem nspe
hu! 

Komisija za krvodajalstvo Ob. o. 

RK Cerknica 

Dr. P. S. 

····-·~-··-~-•-•-+-+-•-•-•-•-·-~·-· •• •-•-•-• •••• _._._. •• _._ •• _ .. 

konjički na črpalko na Rakeku. 
rn't•t.n,ri.,jbo• iz oddaljenih krajev, ki vzamejo 

aaogJtao.; r.. vljudnimi prodajalci je vsak zadovoljen 



()LAS NOTRANJSKE 

~V bodo~e več skrbi strokovnemu izobraževanju kadrov, 
KI DELAJO Z LJUDMI 

Kot smo že poročali v eni izmed 
zadnjih številk našega časopisa o 
možnosti ustanovitve podružnice 
društva kadrovskih delavcev Slo
venije, je bilo na predlog posa
meznih sodelavcev in Občinskega 
odbora SZDL Cerknica sklicano 
prvo posvetovanje zastopnikov iz 
delovnih organizacij, šol in usta
nov. 

Posvetovanje je bilo 17. junija. 
Udeležili so se ga predvsem kad
rovski delavci iz podjetij, šol in 
ustanov. Razprava na posvetova
nju je pokazala, da smo kadrovski 
problematiki posvetili doslej pre
malo pozornosti. V bodoče bo po
trebno posvetiti več skrbi vsem 
oblikam izobraževanja neposred
nih proizvajalcev, saj se predenj 
postavljajo čedalje težje naloge 
proizvajalca in upravljalca. Vsi 

prisotni so dali skupno izjavo da 
je nujno potrebno sodelov:mje 
vseh kadrovskih delavcev na ob
močju občine. Izvoljen je koordi
nacijski odbor, ki je dobil nalogo, 
da s pomočjo odgovornih kadrov
skih delavcev po podjetjih izdela 
temeljito analizo o celotni kadrov
ski problematiki. Analiza bo dob
ro koristila sestavi programa na
daljnjega izobraževanja kadrov
skih delavcev, da bodo le-ti za 
svoje zahtevno delo kar najbolj 
usposobljeni. Program izobraževa
nja bo s pomočjo strokovnih kad
rov posredovala Delavska univer
za. Izvoljeni odbor je dobil še na
logo, da pripravi vse potrebno za 
ustanovitev podružnice društva 
kadrovskih delavcev Slovenije. 

BOST 

Prekrškov je čedalje 
1 

manJ 
Analiza je pokazala, da so pre

krški, glede na prejšnja leta vid
no i2liiliCirrllj~j~o. fPooeibalo se rzJIDialnij
šU!ietio prekiršlkli vo2mij.e brerz; lu~. 
s kolesi in vprežnimi vozili. 

Se vedno pa je dovolj težjih 
prekrškov zaradi vinjenosti kate
rih je bilo v prejšnjem letu kar 
37. Takim osebam so bile, poleg 
denarnih kazni, odvzeta tudi voz
niška dovoljenja za dobo od treh 
mesecev. Se vedno je dovolj tudi 
takih, ki vozijo brez vozniškega 
dovoljenja. Ti so bili kaznovani z 
denarno kaznijo do 5.000 din, v 
posameznih primerih pa tudi več. 

Sicer pa je bil v prejšnjem letu 
odstotek izrečenih denarnih kazni 
dokaj širok, saj je bilo kaznova
nih 267 oseb s skup. vsoto 152.500 
dinarjev s strani organov ljudske 
milice, 21 oseb s strani občinske
ga sanitarnega inšpektorja in 4. 

oselbe s straJnli. ~bč~ tržn.e19a 
inšpektorja. Skupaj je torej bilo v 
prejšnjem letu kaznovanih 983 ob
čanov ali 37 manj kot v letu 1963. 
Skupni znesek vseh izrečenih kaz
ni v letu 1964 je bilo 2.179.500 din. 
Prekrški zoper javni red in mir se 
v večji meri pojavljajo v lokalih. 
V letu 1964 je bilo izrečenih 13 za
pornih kazni v trajanju 145 dni 
ali od 10 do 15 dni zapora. Tudi ti 
prekrški so nasproti prejšnjemu 
letu v V'idln.em up~jtu. 

Se zmeraj pa so primeri kroš
l!ljj\a!Iijlen,ja~ od! oseb lirz ju2Jnlilh k:raljlev 
ki prodajajo razne predmete od 
hiše do hiše vmes pa še prosjačijo. 
Proti takim osebam so bile izre
cene lGwnti. s tallrojšlntiti!m 1!1aStopo:m, 
lažje primere pa so kaznovali z iz
gonom iz občine. Tudi teh prime
rov je čedalje manj, to pa pred
vsem zato, ker se proti takim ose
bam storjeni takojšni ukrepi. 

NekaJ o novem zakonu 
o varnosti prometa na cestah 

Od l. apnila dalje je v vEild<Wi 
nova Zaikon o vamo'Sti prometa 
na jaJV'Illih cestah (Ur. ldst SFRJ 
(IŠibav. 14/65). 
~aikon določa temeLjne pra!VIice 

cestnega prometa, Slistem promet
nJih :>makO'V in temeljne pogoje za 

· pr1i.Jdol:x1tev voZII1i.škega dovolijeruja. 
Doloobe so enotne za vso držafvo 
iJn v sllcl.adu z medlllaTodlndmd po
godbami, kli. jih je IJ.)Odphsal.a na
ša država. 

Nova zakon določa, da ne sme 
voz;iJti moto:rnih v<Xllill. tisti, kli. je 
rta-ko utrujen, bo18Jll ailii. v takem 
duševnem staJniju, da nd zmožen 
zanesljd.vo upraMlij ati v01Zliila. 

RaJVno tako je prePQIVedaino 
U!PraiVllj alti vozill.o ta!kii. osebi, 
kli. je pod vpldvom ailikohola aJli 
kakš.ntih drugih mami!l. Da je pod 
vplivom ailikohola, se s.matra ta
klra'4 kadar se ugotov.i. 0.5 promi
la a!l.kohOil a v kirvi. 

Hitrost voziiJ.a mOil'a vo:zmrl.k pri
!lagoditi. 'Sii:8Jllj u cest, vrem€!Ils1kiim 
lraJZIIleraiiTI, s<t;a,nJu voz.iJa, gostoslli. 
prometa in ostal.tim prtLllilk·aiiTI•, Ici 
jamčddo varno vožonjo. 

R!Wilo taiko ne sme biti v nor
mallniih ~r~merah hdltrost na jaJV
nlih ce5lbah omejena pod 30 lrm na 
UslrO. 

Novi zakon določa, da mora lro
lesa~r vo2'lilti po skrajni desni stira
lllli, ~ jliih je pal več, moraijo vo-

2li·tti drug za dx;ugim. KOilesa mo
Irajo imetti sp~redaj luč za osvetlli
tev ceste, zadaj pa rdeče refileks
no steJklo, kd mora biti ponoči 'VIid
no, če ga osvetld motorno kOilo z 
bleščečimi lučmi na razdaljo 100 
melt1rQvi. 

Vsaik pešec mma hoddti po 
:PlloOOiiilmi. Na cestli zrmaj naselda, 
kjer ploon:ikov nti, ald drugega po
dobl!lega prootora za pešce, mo
rajo pešci hodti•tti po Slkrajrui !.evi 
Sltiram:i ceste v smem hoje . Ce pa 
~edo pešci v mganlirzimni skupi
n~, pa mor.ajo hoddlbi po skirajlllli 
desnli s.tranti ceste. 

Kid01r je b:ld'ZU kraja prometne 
nesireče, je doažan pomag~tli ra
njenemu. Vsak vo=:Lk mora na 
zahtevo pird.stojnih uslužbencev 
pirepeljartli. ranjenca do na jbliž;je
ga zdrawstv€!!1ega zavoda. 

VOZIIlikli IllOII'ajo pomagati ra
njencem še pred prihodom or
ganoJV za notran.je zadeve, razen 
če že pr.ičaikiujejo prihod vozliila 
za prwo pomoč ali je poškodba 
talka, da bli nestrolkOVII1i pravo,.; 
postl.aJbšall. stanje ranjenca 

Kandlildat za vozntika odlloča 
sam, kaiko se bo pirlipra;v~ljal na 
vozlllliškli. izpiJt illl katerega vozmti
ka Sli bo izbrali., da ga bo pouče
vali. v pr~čmli vožnji. 

Kamdlidalta sme učlitti prakrtlične 
vožnoe na cestti le tak voonik, kli. 

Tako je vsako nedeljo na Gorišci ob Cerkniškem jezeru. Vse polno je 
sonca željnih turistov pa tudi ribičev ne primanjkuje 

Ali bomo v bodoče še imeli svoj zavod 
za zclposlovanje delavcev 

Med ostalimi nalogami, ki jih 
ima Zavod za zaposlovanje dela.v
cev v Cerknici je tudi ta, da bodo 
vključili preko 250 mladih obča
nov, ki so končali obvezno šolanje. 
Težave so v tem, ker je v naši ob
čini zelo malo vajeniških mest, 
pogoji za vpis v ostale strokovne 
šole pa so vedno bolj strogi. Stiri
najst mladincev iz Nove vasi bo 
šlo v uk k Tehnogradu, pri Brestu 
jih je vpisano v tehnično šolo pre
ko 40, ostali pa se bodo vpisali v 
poklicno šolo. Zaradi takih razmer 
je Zavod iskal pomoči pri zavodih 
v Ljubljani in Velenju. Posebno je 
težko najti ustrezna učna mesta za 
tiste učence osnovnih šol, ki nima-

ima 'llajma!lllj tri leta vooni&ko do
:volijeruje za kaJtegorijo motomliih 
vo2li.J., na 1kakiršnem se karu:l!idart 
IUtli. VoziJ.o, na katerem se uči, 
ffi.Oira iirrneti poseben znalk. 

Novli zaikon določa tudi Vlisoke 
kazlllli. 

Organizaaide bodo morale za 
prelklrške plačati od 50.000 dilll do 

.~. - - -·--------· ·-
i 

jo končanih osem razredov, ker 
vsaka srednja šola zahteva uspeš
no končano osemletno šolanje. 

Ce pa pogledamo problematiko 
Zavoda z druge plati, ugotovimo, 
da je vprašanje njegovega dela 
čedalje bolj pereče, saj je namen, 
ki ga je imel zavod pred leti, da
nes precej drugačen. Isti primer 
je z ostalimi zavodi v Slovehlji, ki 
jih je 38. Zvezni izvršni svet je iz
delal osnutek razporeditve zavo
dov za zaposlovanje po posamez
nih področjih. Zavod v Cerknici 
bi se po tem osnutku moral pri
ključiti Postojni, s katero pa v teh 
poslih nima posebnih stikov. V 
teku so razgovori o združitvi zavo
dov v Cerknici, Logatcu in Idriji. 

rnillijon dLnarjev, voznik pa od 
5.000 do 50.000 dinairjev. ~ 
vanti bodo tudi tistti, Ici ne bodo 
obvestilli najbldžjega prdstoj'llega 
zarvoda alti če bi odšli brez opra
vičljivega VZirolka s k!raja nesreče. 

Podan je le kiratek !izvleček 
osnQIWl.ih določil. posamezntih no
vosti novega zaikona. 

Pri zadnjem pikniku na jezeru so prav prišli za posedanje tudi blodi 
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GLAS NO'l'BANJ!IIm 

OS tudi v skupnih službah 
Na osnovi predloga delovnega 

zbora skupnih služb BRESTA in 
sklepa centralnega delavskega 
sveta so bile v tej poslovni enoti 
31. maja izvedene volitve delav
skega sveta. 

Novoizvoljeni delavski svet je 
prevzel dolžnosti, ki jih je do se
daj imel delovni zbor. Z izvolitvi
jo tega organa je tudi ta poslovna 
enota postala enakopravna v po
gojih upravljanja kot ostale po
slovne enote kombinata. 

ovi delavski svet sestavljajo 
naslednji člani: Malec Milan, Tnrk 
Franc, Klančar Alojz, Horvat Mi
ro, Bajc Božo, lleršič Silva, Kovač 
li-ena, Lovko Marjana, Stavdohar 

ada, Hvala Franc. RudoU Ciril, 
Petrol'čič Jože, Meden larjan, De
bevc Angelca in Nimac Mate.. 

Na prvi sefJ. ki je bila 18. apri
la, so bile izvoljene komisije in 
predsednik Mulec 1\filan. 

-~~ 



QIJA8 NOTRANJSKE 
------------~------~--~--------------~----------5 

Od želje 
do odločitve 
pri izbiri 
poklica 

Mlad človek izbira poklic okrog 
petnajstega ali šestnajstega leta 
življenjske starosti. To je obdobje, 
ko še nima dovolj izkušenj za sa
mostojno odločanje, ko si postavlja 
velike cilje, ki bi jih rad dosegel 
pa jim po večini še ni kos. Zato 
je potrebno, da mu priskočijo na 
pomoč predvsem starši, učitelji in 
vsi tisti, ki so odgovorni in zadol
ženi za nemoten in pravilen razvoj 
otrokove osebnosti. Skoraj preveč 
zahtevamo od mladega človeka, ko 
ga vprašamo, kateni.polcl.ic si' je liz
bral, ko smo ga postavili pred do- · 
končno odločitev, ki je samo nje
gova. Vidimo pa, da ima že izde
lano neko stališče, neko vrednote
nje, ki mu je izhodišče v procesu 
izbire poklica To izhodišče pa mu 
lahko damo s pravilno vzgojo, od 
kaltere bo odiVti.SII1o, kako se bo 
otrok .usmemill. Poglejmo, kaj misli 
o izbiri poklica Ema Mulec iz-. Os
novne šole Stari trg: 

»Od takrat, ko sem prestopila 
šolski prag,· je moje življenje kr'e
nilo na dokaj neprijetno ·pot. Sedaj 
se bliža čas, ko bom zadnjič sto
rpiJla če2l ta 7Jiiamii prag, ·se iP<JIS]bvila 
od sošolcev in odšla služit kruh. 

Prišla sem na razpotje. Kam naj 
krenem? Gledam napise: na levi 
so šole, na desni pa: čevljarji, ši
vilje.. .. Jo že imam! Z lepimi 
črkami piše »frizerka«. Dolgo gle
dam te črke. Končno potrkam na 
znana vrata. V sobi sedi prijazna 
tovarišica Njej povem vse svoje 
težave. Vse mi lepo objasni. No
benih zaprek ni za poklic, ki sem 
si ga izbrala Odhajam vesela 

Grem mimo frizerskega salona. 
Vrata se odpro in ven stopi lepo 
ostrižena deklica. Da, tudi od me
ne bodo nekoč odhajale deklice, 
mogoče lepše kot je tista. 

Stojim pred velikimi vrati in se 
smehljam. Tu bom tudi jaz nekoč 
služila kruh. 

Mislim, da je dobra frizerka 
boljša kot silaba profesor~ca. Ce
prav so mi Sltaa'šli. IIl~otoval..i, ker 
so mislili, da ne bom nikoli srečna 
v tem poklicu, sem jih vseeno 
pr~ri.ča!lla., da je to zame nJadl'j ulb
Šii pdkiLic. 

Ali se ne vidi iz tega sestavka, 
da je Ema temeljito razmislila o 
svojem bodočem poklicu in kar je -
predvsem važno, zna ga pravilno 
vrednotiti, gotovi smo lahko, da jo 
poklic · ne bo razočaral. Takšna in 
podobna razmišljanja o svojem 
poklicu so napisali učenci osmih 
razredov osnovnih šol. Mogoče bi 
bilo zanimivo, da preberemo še 
prispevke iz osnovne šole Nova 
VlaS, ikti ~~je lil'~ njruhov uC.e
IIllec Malček SOOa. Njegova wt db 
odllolčiil1lve za pdk:llic pa j·e d!IlU
~a ·km v p:rwJem prUIIneru. 

·~Brn .. . . brnn ... pi bip ... Tako 
se je oglašal iz ne preveč čistega 
zaboja,. ki ga_ je nekdo zavrgel in · 
se je zdaj valjal pozabljen na dvo- · 
rišču, _ skupaj z ostalimi nerabnimi · 

predmeti. Iz tega zaboja je gle
dala glavica in njen lastnik je do 
vratu tičal v njem. Kratke hlače, 
blatna in od zemlje črna kolena, 
majhne, ne preveč čiste roke, ki 
so se dklepale nekialre rogovile, 
pritrjene ali bolje rečeno vtak
njene skozi stranica zaboja, vse to 
je dajalo kaj klavrn videz. 

Ni težko uganiti, kdo je bil ta 
deček v zaboju. Da, res! Bil sem 
jaz. In veste, kaj sem delal tam? 
No, bil sem šofer in zaboj mi je bil 

· avto. Morda se bo zdelo smešno, 

vseeno me vleče ta skromni, a za
me veliki poklic. 

Ne želim ,si, da bi bil mogoče 
gospod, direktor ali kaj podobne
ga. Ne! 2elim si le-to, da bi ži
ve!l slruiPal) z motOI'j em, da bi videl 
naravo, mesta, da bi vozil, vozil! 

Mnogokrat si zamišljam, kako 
sedim v avtomobilu, počasi vklju
čim motor, počakam, da se malo 
ogreje, počasi a zanesljivo zape
ljem na široko, ravno cesto in .. . 

Da, lepa je ta misel in upam, da 
se mi bo uresničila. Ceprav bi šel 
drugam v službo, vseeno bo moj 
prijatelj avto. 2elim si spoznati 

a vendar; jaz sem se držal resno, 
skorajda ponosno in z vso silo sem 
o'brača!l »>kir!mihla«, da je avto 'kia!r 
poskakoval. 

· skrivnosti njegovega motorja, srca. 

2e dolgo je od tistih dni in zdaj 
se smejem sam sebi, ob misli na 
tisto »vožnjo«. In koliko je bilo teh 
voženj! Vlak, avto, avtobus in sko
raj vedno sem bil »šofer«. 

In ob spominu na tiste dni me .. 
de[!)I'€lŠdJnli[. : ,..zaikati pa \Ile!« Zallmilj 
bi ne bil to, kar sem si prej tako 
želel? Kolikokrat stojim ob cesti 
in gledam v drveče avtomobile, 
oziram se v ljudi, ki sedijo za vo
lanom, v njihove obraze, ki naj bi 
mi povedali; kaj čutijo, ko vozijo 
tega čudovitega konja. Hrepenim 
po tem, da bi se vsedel za krmilo, 
ga stisnil in zdrsnil z avtom v ne
skončnost, daleč proč, da bi bila 
sama 

liil 0daij, ko ltalko rekoč stopam v 
življenje, ko se pred menoj odpira 
svet, ko se· bom ločil od brezskrb
nega mladostnega veselja in prav 
zdaj, ko se moram odločiti za delo, 
ki me bo spremljalo vse življenje, 
se je težko odločiti. Toliko je le
pih zanimivih poklicev, da jih -ni 
mogoče našteti, čeprav bi šel rad 
za avtomehanika, za inženirja, a . 

In mislim, da bi bila avto in jaz 
velika prijatelja. 

Morda se mi ne bo posrečilo, da 
bi bil šofer, morda si bom izbral 
drugačen življenjski cilj, a na 
mladostne želje, na želje, ki so mi 
vsak dan bližje, ne bom pozabil. 
Ali pa morda le in takrat se ne 
bom kesal, kajti imeti zvestega 
prijatelja vse življenje in si z njim 
služiti kruh je lepo, zelo lepo, naj
lepše je, če se uresničijo želje, k i 
jih postavlja mladost. In jaz 
upam, da se mi bo mladostna že
lja uresničila kmalu, morda čez 

dve leti ali tri. In vem, da bom 
ltalklrart; srečen.« 

Se in še bi lahko prebirali misli 
mladih. Kljub pestrosti in raz
ličnosti teh misli pa imajo vendar 
vse nekaj skupnega, iz vseh pre
veva potreba po opori in pomoči, ' 
čeprav dostikrat prikrita, ki ·smo · 
jo dolžni nuditi mladenu človeku, 
dolžni smo, da ga razumemo in 
mu pomagamo na zahtev'lli poti od 
želje do odločitve pri izbiri pok
lica 

Nada B. 

• • HHII- -IIIMU~t.lllll-111111 11--lllll lll -11111111-llllllll-11111111 ...... 11111111-llllllll-llllllll-llllllll-llllllll-lllj llll-llllllll-llllllll-1
1'1 

'8r~~~C~-;·~·j;'~":·_-:-"'[3-;~·t-Cerk~ica • Brest Cerknica Brest Cerknica • Brest Cerknica 
1IIO-Itllllll-lllll l ll-llllllll-llllllll-llllllll-llllllll-lltllll

l-nii-IOIOI I II-IIIIIIII-IIIIII II_;..IIIIIII'f-1111111-IIOIIOII-IIIIIIII-IIIIII" ..... Irf11111-IIIIIIII-IIIIOIII-1Jio0111-IIIIIOIO-IIO!III' -IIIIII II-I+" 

Eden izmed elementov montažne zidne omare, ki jih proizvaja Tovarna 

pohlAtva Cerknica. Taki elementi se največ izvažajo v Ameriko in se · 

izdelujejo po želji naročnika - kupca 

(Nadaljevanje s 4. strani) 

domu, po!leg tega pa seveda tudli 
111ism.o pozaJbilli na l~ulltu.rno za
ba/V\Ile pniredlitve.« 

Itn kot zllidtnje vpra~anje bi ms 
zanimal adg()!l)or, kdo vas me
censko in m entorsko podpira 
pm va§ em delu? 

,..Za delo, katerega opa:aJVl,ja 
IIIlllaldiinska QII'ganizaoilja, dobdlv a ta 
mffilltolrsl.k.o pomoč predvsem od 
OSital1iiJh družb no poli.tič.nlih ooga
'llrie.acilj, 1m dokaj dobro deliuje jo 
v našej!l koleltJb!IVU, za mecensko 
-oomoč pa se v glJaVIIlem obrača.. 

mo na sliindd.tka!lno podr:užmico To
.vamne pohllišitwa Cerikni.ca in pa na 
sam.OIU<prafV'Ile organe. Mogoče tu
dii ne oo bdil.o naJpačno, če se ra/V\Ilo 
ob t ej pnillo~nosti. zahvaJdm. za ka
lkiršnolkoil;i pomoč tem org!I!IIlom z 
že11Jjo, da bi v bodoče ravno taiko 
z ooillim.arndem SIPI'errulijtailti ded aJV
nOSit mil.adim.e v našem podjetjiU, 
ttli.IS/te rnfl:aidline, kii ne stojd vedno 
ob stra\Illi pni vsaikii stlvruni., m!la
dlne, kii bo prevzela mesto v or
g!I!IIlihll samoupraJV'lj!I!IIlja, mladih 
J.judii, kii znado iiil bodo zon.ailii oh;rar
nlirt:d vcli!Jko pnidabdtev našega ljud
stva - mi'I'.-" 

novih Zl:. domače tržišče in izvoz je pisalna 
SBS-5, ki jih delajo v Tovarni pohištva Cerknica · 

Razpis 

LESNOINDUSTRIJSKA SOLA Skofja Loka, oddelek poklicne 
· šole pri BREST Cerknica 

RAZPISUJE 

vpis slušatelJev v I. letnik poklicne iiole pri Lesnoi~dustrlj
.skem kombinatu BREST Cerknica. 
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

- da so stari 15 let 
- da so zdravi 
- da so uspešno končali ti letno osnovno šolanje, oziroma 

najmanj 7 razredov 
- da imajo veselje !lo enega Izmed poklicev, koi so: 

strojni miz~~or, mizar monter i~ površinski obdelovalec. 
Poklici so primerni za mladino obeh spolov. 
Kandidati, ki se želijo vpisati v to šolo, naj najkasneje do 

20. julija osebno vročijo kadrovski službi skupnih služb Les
noindustrijskega kombinata BREST Cerknica prošnjo za spre
jem v šolo, rojstni list, zadnje šolsko spričevalo o končani šoli 
~n ~dravniško spričevalo, nakar bodo dobili ostale informacije. 
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pci ncWtanjsiem 
.Alatw!ž.u dlacetu 

pisatelju 

Italidamo:v s t~nwami vozi•l i•n 7No
zill na vozu okold 200 pobitiih taJl
cev z UUake trla pokopailišče sv. 
Mm tiil!la. V e de v pog!avl tnem 
sam speljal in dim i7Jk:opad ~o
bove. 

je v časopisju doživela precej 
ugodmdth odmevov, nam je pisa
telj i7lpoveda.l naslednje: 

.na VaSi. On •ne more biti na stop
nji novil!larja, ki spreminja pogle
de na dogaj.<llnje v vas·i. Po lo
gilci human.izma ilil marksizma 
naj .bi kmet dtzgJiruiJ din postaJ polj
ski din gozdrui delavec. Zart:o m<la
dii.na noče več delam na zem<l~'i, 
ker v~di •lepše ži'V'lojenje v plisarr
ni iin tovamni, •V kmetijstvu pa nti
SO še urvederui stroji. Vem, da so 
pred 40 •leti na ne!lci kmetiiji de
la:lii 1Jnije hlaJI>ci in delalvci. Danes 
pa je tistega gospodaJrja silil šcl 
;rajši delat v rtovarno, kot da bd 
ostal na doma.čitid. 
P·reprlčan sem, da je k1ri1lilka 

ltalk!ill1 pt)jaJV'OIV v va:šlk.em žiV1]jjle
ndu ,poeJirbi~a Zato 'bom o sodob
nem žiMljenjou na vaSii, koliilkor 
bom v priliodnje še pdsa<l, pisoal 
objeikJtiMno, kort; mora pisati so
dOibnli ,pdsate!lj - realii61t - je slk!le
mill besedo o svojih spoz;namojilh o 
sodobni krrnečlci povesti rojalk Ma
tevž. 

- Od l. 1918 do 1943, do smrti, 
je hodw oče, kalkor pove Matevž, 
samo dvatkrat na Jeto lk ma!i. Bil 
je j7JI·azit svobodlnd.Ebk dll1 je cer
lkveno obnt i2JW'Ševail samo kot za
slu1Je!k:. Obroci niismo bilhi 'Illič kia(j 
preveč dobri !Pni ve;rouklu, več
tkn:at smo blrld ~aJto teu:>eni ;hn trudi 
ndsmo rnirnistnioral:i v cerlwi. Zurp
n.Lk je sicer hotel vzetii očetu cer
lkavmištvo, a vaščani so bdli Zatrl~, 
ker o ga oni plačevadd. 

- Nekasteri sodijo, da je zbUr
ika nOV'€!!. Ljuberen in orožje pre
odooniito napil&a,na, toda jaz ljulbiom 
a·esndco d.zma.d vsega. Tega sem se 
naučil v žiV1ljendu, posebno pa v 
zadn~J vojnli. Seveda bo ta reSI!li
ca 1li'Stiilrn, Ici so se zadnje vo~tn e 
ude!ležrliJJi ri.z raZJnih !I'azlogov aH so 
bi.1i cclo premlatdl, da bi jo doži
veLi, samo v .pnild. Cernu ol~~
vartli stvami? V spomiln se mi je 
Ml!iiSI!llillo iz zadtrlje osvobodlilinevod
ne trlooteto usOid, ki sem jdh doži
vel! kat fu-onrtmd borec dtn vodeč 
človek. Kot pisartlelj sl rpr.izade- Ob st1l.i\Sitričruih alkirobacijalh, ki 
vam bioti opošten, pr.aJVtičen ill1 jih uganj.<~do ne!k.ateni sodobni sdo-

- Prapraded Ignac - tako se "-'- all v-""'~' ".";,nnnr--'·-'''·' v 0 ;n;_,,.._ ~,.;s• _ •--" ,, · ~en .v ~vedi do sebe .iln br - """"""' ......... ~·u.JI'J.IiNl ,.-·""" ' • ., •• je Ma""'v"' cz:atQp.iJl v spomllll1e - Ji·uh« all~ tUJqn· >· "~2'1J .. , ... " ču~·tven~ · ... "' · -""' k t ž ,..., cev din ,to md priMaJVa kot vrldno "'"' Ull l "' "" ~vi v ustnem 12lrVU111U o mo , ''" vzgiJbov, ostao]'a Ha.cet:Otva beseda .."_ · leta 1797 ·-" · rv ocend mQjega pisanja moj, do-o ga .r~anc~ za]<= lll1 rv m .. iaih stvaJrnosti, kir.......n'os.1li tim 
d 

· '"tv F · · slej nadbolj lteme!l'ji;hl atrl objekitirv- ......, qpn. pelja:ld v rujetm.i<> o v NllilOlJO. lkao.lkirast tudi J. edmartx>sti l~:u.dSk:e 
N -x.: km""'' · F ča tnii lm1iotik Ma1•jan K!rannberger. • ..OO "''Ye so SJ.cer ra111coze - '"irri"""''edlnostii. Kritilka mu zače-lqpailla selci.I MD..ajšitrn rodovom hi billo treba " ' .-~· 
lk!aild z vtill!arnli, mi, :<ar- še več resrnice • n<>~nlsartli o pr·eteik!li nja po:ii.Mava.1li itrldiiov.iducylmoot 
mi a ko so zvečer pospali, so j~h ~..- "'"""il1Sk:ega odnosa. do dbdelova-~1 · ·" T - b., voj'llli, ker 'l1lismo do:l:iirvJrjali samo ....... FrancoZli lE(l)IJ ·JJV-'OV'llLI. o Je l 110 trl·J· a liiltel:aJrne snovtl, v obdelova---X<' d Pod-'- · · <Uspehe, temveč obudi um.ilka!nja i.n - rpo dzruui'!,u - na """'aJrH- illdu l.iJterorne u,podobiltve NOB pa 
kom prti Cerklnici, na hribu, ki večkrast ,poraa:e. P.i:sateld ne bi celo odiločdien delež. 

· ,...,_._ ....... I ~ smel ·zarnolčartli, da so tudi v za4-e mu rpt·aVl uusL.CL ,. ... an. z uan- !Br:av tedaj se je s polja V'l'lnliila. 
--"-~ ... ~ j ...... _,,. .... _ · njd vojSki bhlli v naših vmtJah c~ u <:>w=>uv .. se Je prapra- 7.ena!, k!i J·;e os;r...~-·~n ,a klrorn· ... "- m 

oitr ·~'-' · km konflfuklti med borci in okadrli. ~·""' 'p.lil. ded z ostadimi trl · 8111]""'-'.rntl e- plela sdl·asto. Z trljo je trn:letna vnu-
tiči 'W1Iliiil l. 1804 ilil je dobro m<la- - Im kaj te zadnja leta nati- klica Ksen.i•ja, kii jo Matevž ldtiče 
til francosko. Sicer !pa so bili pri bolj V7Jnem.irja? - sem ])OS!kušail Lukec. Ndč ni sa.·am Lukca, da Vli-
hiši pismeni od leta 1780 ko je !izvedeti od rp.isastclja, kd se je ne- 50~ dlvi.ga kirillce, kajtti restntično 
.bila v Starem trgu zgrajena kam odsotna zam:isldll. je woče. 
osnovna šotla. -To- je v rzma.či!l!nem loškem VrrV.em še pogled tpO sobd, kjer 

Braded Luka je hodillk župa111u marečju povze!l pisatelj - da mla- sedlilva z 1\ILaJteviem orb kozaorcu 
prebirat Kmetijske :iin mkodelske diima riT ~aMitnem obrača hr-bet Vlima. V klnddžmlici ima ceilotnega 
novice. Pni hiši so bili na k!njdge zemft,~ti in ~eOkemu delu. Kati- Va!l!vasorja, 'ki mu ga je pOidainitla 
Moh~eve družbe naročeni od !J)alk. •liru!bezen do tnaše zemnje umli- gasillstka ?Neza ob odhodu iz ga-
zač~ mati rpa je billa naročena 1·a Mila:dlitrla ceni pisamiško delo sd;lSkli.th Vil.'St, v kotu je krrnečka 
tudi na lmldige Slo enske Matice. oj,n tovanno. Seveda je tudii tisk v petč, ob ntre:i lk!mOOkla slkii'ilnja z '!119-

- Kaj delaš sicer? - sem tem pogledu zadnja leta stori[ pisom: Tovarišu in predsedlnikiu 
>.'pl."SŠal pisa.11elja Haceta. srvoje. Iz bli:Zmje pretekllosbi mi je slov~oh g~cev Matevžu Ha-

Ta.kdle je odgovoru: - Odkar 7lna.no. da so bi!li lanečtkli fa111r!iie cetu gas<iJai Ok.rada LjublJana. Na 
žh'im d ma v pokoju. v prostem in ~e hralbr~ ln ~a(j[!Ji b'11roi. steni viSli ndegov pormret, Ici mu 
času pi ateljujem. ?Neči.ne pa se to 'J)a so bili z"'to. iker so billi na ga je izdela!l 1953 uČii·telj Gašpe-
uk iam z \Timarstvom, s sad- zemtljo itn rkrrnečko delo čustveno l'ill1 . nadalje '"idirn sliko .pesm:ilka 
nim drevjem, gojim zajce za za- pnirvezarui. Goetheja in sliko Blejskega je-
baYo. sam si napravljam dt'va, - Kaj pa 1lvOI:i novi roma111, o zera, Ici so mu jo dali gocenjstkd 
nak ·m letno nekad tisoč ki·lo- !katerem sem sil'išad? gasilloi. Slilko domače hiše mu je 

·am "' ena, ker nočem da pro- - Res, napisail sem v zadnjem ~"Zdel.aJl alka:demskli slika;r Lojze 
ade. Ze z enadslrlm letom sem času obseiJnejše delo iz sodobne- Perlko, sošolec iz stairotrške šolle. 

hodil z očetom v gozd znal sem ga vašk;ega in zadru.žnega ~ilV'lje- K Hacetovtim je ve!Čikrart; priliaja<l 
oekarS -a. ža~!ll'Ska iJn gozdna trlja z naSlovom K areni ne se trga- ll1la •>lklaiVI'O«, ~i je 2JJUIJm'mlilta no~ 

dela. Franciji sem bil pred Vl>i- ;o. V rom;mu sem hotel bli1li ~rli- tram.j!Ska. jed, sestoječa iz krom-
tretje leto in delal v gozdu ti&m, h<XI:el sem pokazatli na na- pi•rja. fižola itrl kolerabe. 

v ormandi ·i ter y departernen- ;pake ek:sperimenti•ra.n,ja na vasi Posel:moot v sobi je Iese.Jlli strop. 
tu Cher ·n Bourche.. Prve sesta; - ill1 ponoorečene poiZkuse pri so- •>J>.r~šn(jli. O.eserui ~:;trop je ,no01H 
ke em začel pisati 1937 Fran- cializaciji vasi, kajti marsik,je ma [etruico 1654,« pove Matevž, »jaz 
ciji. Takra: so e iz mene rojaki Yasi ni bila upoštevana sociaild- sem stari strQI> zamemoal s stro
-norčevali. kaj da pism1im., ko pa stična zaikanitosb. a 'Vasi je očit- tP<JII11> enalk!e otmke, samo da je četirtt 
so , 'deli mojo stvar atisnjeno. no živa še ovrsta povElZatrloot sta- metra Viffi•jd.« 
so mi začeli kazati neko posebno [W domov ma zemljo, ki so jo Ptreveč sem se zad.ržal, op;wi ~ 
spoštovanje. o, od tedatl pa do desetletja varovali ~ obdel~alli. sem, da se ura bliža poldlnevru. 
danes je marsikaj minilo. ~~ sem ~·.a.tu kolekbiMno Morali. bi se wmli•tii. Sofer iludi ne · 

0 . d ;vesti ~- z.tvljenJe na vasa m usode laneč- more čalkati vendar Čtllti.m potre-
~. a se ~-•~ . n:taselj~a klih ljudi Ici so " dežju iiil zimi bo da povalblm Mastevža še kirat-

notr:an:isk~a ro)<U\.a, PlSoa a- šli d ali n~l. . od bo- ' samorastn· -a. krtstalizira pre ek- ~ goz. . na JJV-'l: 1~ . Iro ~t do BlOOic. na porci.~o Ma-
l Rad 

. ~...x: k oč lezru .u:nurali. - Ker Zl1Wll1 na mem.rt;ega nol:r8111\l&kega domačega 
• rm naL<A.;> ozarec m - vasi lahko rečem, da bo.llje po- · ·-•- želod · nega belega 11-ina čep av se bra- • -· . . . !'IVUJ11n"""ega ca In ,tam ~Rn 

. Počasi ..... .,,,~ ša znam vaško 1lJi lJenJe, kot mnog~ Lju'hi« je še beseda dalla besedo 
~ . "'J-U",ern dza edvpr~ - lij dje, ki živijo v mestu im piše- Iti 1o velja zapisati. 
w.".".... aJ po vsem os an)em . t . . . p . "'--. del - - - telj JO er goVOI'IIJO o vas!. reprluau Menda nista bili kaj značilni 

. . ~ . g u ~~-i ~boPllj~ e- sem, da olepša anje sodobnega zgodbi Ici ozna-čujeta njegovega 
" . _ u m a.J a ~ IDo!IJ • vzne- vaškega življenja v Jite;ratwi ni- očeta Martiev7Ja, Sin Matevž, pod-
IDU"Ja. Bred seboJ unam. nJegoYo komur ne koristi marveč samo pdlkoVIIliJk · k · di · · · 
osmo knjigo. zbir. ·o novel Lju- za,~;a. · 

1 
•. '--~• .0~ -~ZI~~-•~ b · ~ · ·· ki '...., flasl OSIVOUVUWITiil VOJ"""' .......,. ro~a!r. 

1 oro ~ o,_ razo-. Opažam pa ' našem založmištvu - pis31telj je zgodbd 
1

pripovedo-
d ~ '3vegR , ~a~ ~~ kmeOlcih sodobnih povesti s ~- val kot d~e zaniriw zgodbi iz 
~ lZlll~ .10ašib DaJ~YeJ ~ dobno problem.atiko. Očiiln. o je, da življenja notranjskih voznikov -

enu d. rumen am~ olili- vprašanja odnosa politike in lite- rtako trlekako mimogrede le da bi 
k cev - P čevalcev n'!lse na- rature do kmečke prnblematike ~~·_..", _.,.,. - ,_ "' 'ij -rodnOOISlO;'Obodiln bo be · · · ~ . ...._, . uo.>•'t:lll.U!J. nvwanJSr.." ~riT en']e V . _ . ~ _ _ _ ~~ :evo- m ISto vprasanJe. Odlm:-1 osrčen pretekilosti. 
lu e. _o teJ ® , ki JO Je ~~- pisatelj bi moral objeh."1ii.v spozn Ko je leta 1907 logaškd okirajni 
la borska založba Obzo a mva · in pisa · o vseh protislovjih glavar rad sam posegal -v fantov-
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.Ali bomo v 
V p11V1Lh junijslcih dneh je bilo 

videti prve prodajake češonj ·iz 
V ipave, AjdO!Vščine, Nove Gol'ice 
in od d rugod, kako •nudijo ta prvi 
zažoleni sadež po ra.zmoih vogaJlih 
Ln za to n eprimerruih mes1lih. 

Lepo je, da nas vsaj občas.no 

osklrbi jo s sardjam, ker P•ri njlilh 
ima k,u.pec možnost izbire po že
lji. pa tudi !poceni se doboi. 

K oristno pa bi bilo, da se s 
sLra•n1i m errodaljruLh ol"guno•v č<im

proj določi PII'O·stor in se ga opre~ 
mi VISaj z za.soi•lll'Ji.moi sto.jmicami, kli 
bodo pPitegn.iJe Ludi domače k.m~ 
f1i j •stke pmizvajcrlce, da bodo nudi
lJi svoje 01dlllliš.ne prodzvode na Pl!'o~ 
daj. 

Zarnmanj 3. za to j e dovoLj, pa 
tudi patr ba je čedalje večja. 

Cerikiruica Jlli več idd'lična vas, tem
več postaja čedwl.je bolj pod01bma 
IHCIISeLjlll, v' katerem je čedalj e več 

druŽliln brez Vl'tličkov, Ici so odvtis
me old nabwe i!z dnevnega trga. 

Rrostol!'a je v Cerik,nd!Oi dO!Vol•j, 
samo po511uha za po:trebe delov
nega člOIVeka j e treba več. 

Kdaj bo red 
M Oimgdl!i, se j e sLišalo po Cerk

ndoi. Kje? V !tilnu Cei"knica. Kdad? 
V nedel.jo, dne 30. V. 1965 bodo 
predlvajaloi v kinu Cerk.nica i.ta
lij'a,nsfkti Jiilm z zgodCliV'itrlslko t~ 

maJllilko in naslOIVom »Mo111gol'i«. 
Vreščeča rekllama j e prdv•aJbd[a 
m ed svoje ši:dni stene, kar imeDIU
jemo klino dlvma10a v Cerk;niai ahl 
boilJje rečeno telovadlnlica TVD 
Pan1JLzan Cerklnlica, na desebine 
ljudli. 

GJedalcev je bil1o po[l!1o, taiko 
da je bill prostor i:opo1njen do 
zadnjega kotička. DvOTaJOa je bd
l a pollina - fi'lm se je že v.ntel, 
toda btlag:3Jjnilk je še vedlno po[l!1'ill 
dvorano z n ovlimi obis•kovalcli 
:klljwb temu, da ni bi·lo več na 
ra74J<Ji1a1go noi1:1i sto.j:išč i ·n so lj udje 
m ed predstavo drlli v dvoraillo ko·t 
pra.V'i Mongol.!i. 

Sllišartli j e bdiJo vpi,tje i111 stolka
D(je z V'Seih sbraJO i d voraii1Je liallro, da 

Eno uro pri ... 
(Nadaljevanje s 6. strani ) 

ske pretepe iln hOitel ka:zmovaJti 
pretep:Jiče, ga je M atevžev oče 
pretepel, taiko da je vsa Nobranj
s:ka govot1illa o tem. Z aslišal!1oi po
šta'r je ža111da1rjem izpovedal, da 
so gilava!l.· ja pre(,e,pll!i neznani >>Pr~ 

21idanci«. Dr ug)i1č je o čeLu za v rela 
klr•i m d pi'VO svelOIV.no voj.no, ko 
je z ostaaimi vo.znilk!i vo21il les na 
že.J e21n1iško po&tajo Rakek D oga
jalo se je, ela j e prazne vračajočc 

se voe.~nikc Je,ta 1917 objesln1i 
maclžar&l{!i huzarski major, ki je 
jezdill Jronja, vsakega posame:zmo 
O!pl a,ZJil z bičem. V sli vozn,id{'i pa 
so ob udarcu samo tiho sWilVliil.i 
ramena. Zadnj i voznik je bil moj 
oče •i n LucLi njega j e hatel o<b!Last
ni Madžar pon,ižaJti z bičem. To
da preden je to ute~nm sto,l'Hli, je 
slal"i Hace zgrahil čas1tll1 •ikovega 

konja za uzd o, 21bdi č as-tlruiJru sa
moklres iz rolk, m ocla pa poiložid v 
prah i111 bi mu i z tclesa skoraj iz
i:dsn!Ll dušo, da niso s polja P'l'i
telde žen ske in m ajorja Oltele iz 

Cerknici prišli do trga? 

Eden izmed prodajalcev črcšenj v Cerknici 

v kinodvorani Cerknica? 
j e naJStalLa v dlvoraJDi prwa :ijm~ 

da. Sosed poleg m ene je nepll'e
staJno stokal. Vprašal sem ga, ka1j 
je narobe ill1 kaj mu je. R ekel je, 
da bd raid zamenjal sedež, ker n e 
•Voidi. N aredliJ sem ffilll uslugo in 
zamenjal1a s.va m es11Ji, šele na/to 
sem Sipo:zmall , kaj je bilo. StOik:a
nje sem n adaljeval j az, ker sem 
sedeli na okiv:i11u brez sede~a. 

Sproa.§ujem se, alii j e mogoče, da 
cerlklnišk!:i b'la,gajnlilk prod aj 3. v stop
nfice po 140 dinarjev za dlve uri 
trp[jenja? PO'Vem vam samo to. 
da sem se po končarui preds.taJvi 

v 

1POČUJtill, kot da bi me rao; pretepld 
Mongd!Ii. 

V po,gO!Voru z :zmacem pa sem 
ugotovH, da sem imel še srečo, 

da sem dobill svoj sedež. On je 
namreč dobliJ pi'Ii prejšnjli pred
sta/vii VstQIPnico za 14. vrsto, 3. s~ 
dež, ki pa j e bill že zaseden. R~ 
,ditaljica ga je p05taVlilla na 4. se
dež, s kaJterega pa se j e m01ral 
P OIOOVII10 umalknlibi. na pomoeJn•i 
sedež, ker je bil l~ta prodan že 
drugi osebL 

Alko je tu potreben komentar 
- nwj odločijo ljubilteljoi klino 
predstalv samli. 

Zelimo si liitcejše post'teiS.e 
Pred krartJklim me j e pot ZaJOesla 

tja dol v dol enjsko m eLropolo -
Novo m esto. 

t.rdlih pcs.bi. Za kazen je moral 
TIIalbo ooe me.d pl'VO sveLovno voj
no na fronto, a se j e iz nje sreč
lilO vrnil. Z aradi polorn[jenlih ]$o
sti je po vojni zahtevail Madžar 
preko naših sodišč odškocl111ino, a 
domači župa1n j e odlpos'lal pjsanje, 
da pri I-Iacetovhh ni vzeti kaj 
drugega, ka!kor domačo revščino, 
kvečjemu kaam kokoš. In pi'Ii tem 
je os.taQo. 

T alci so bili pogovori z Matov
žom. Spozmal sem , d!l ima dober 
spomi111, svojo p1rJpoved barva s 
pojočo notmnjsko gOIVorico. Za 
vračillo me je zvabil še v snož
ndŠiko r'e81tavrraci1jo. Na poti smo 
pres!lregJd Z'Danca ... intemdam ta di
vn:mue, Ici jii. je bi·l M atevž komi
sar, im ob k :~ipil ji bli se pogovor 
znOIVa ra21pletel. v obujaJOje spo
mimov, ela se nismo izgo•voll1ili, da 
.nas k!l.!i.če dolžmost. Matevž pa bo 
su.ejUmipQ·ej po maJ[em pfiisal, šel 
potem na polje, štud.'iral literarno 
zgodQ!VIilno, obdSikoval dobre ljudi 
lim spro· čaJ vii šek energ.ije v roč-

111ean d ellll na VII'1Ju, s selci1·o, koso, 
mortliko in tu im tam na loiVU. -
V eš, je dej:31'1, član sem Lovske 
du.~užine. J. S. 

Mimogrede sem stoptl na lično 
- dobro urejen ter tucli dobro 
založen tl!'g. 

Kmetice iz okoliškin vasi, ki 
jih j e bl~o vse polno, so nudile 
števlillnim kupcem vse, oc1 pJščaJO

cev, jajc, ra.zne zelenjave, fižola 
do vsakOIVrstnoih zclraV'ii1nih zelišč 

in maooruih proizvodov. 

RaMno taiko ni ma.njikalo pro
dajakev okraskov, preprog, pred
m etov iz umetii1Lh m.as in pisk:rov, 
ki jih i zde!luj jo l0111čarj •i iz Sen t
jennejslke doline. 

Kot na osrt;aliih podobnih tr~h, 
je budi tukaj bila prava podežel
sk3. ž;ivahnoot, izbira, zbijanje cen 
,jn podobno. To je le primer iz 
Lrga. Pa tudi trgOIV'ilne z zclenja1vo 
so dobro založene. Kupec je hi
tro in solidno poshrC'Zon, pt'i za
VIujanju pa tukaj upo,rabJjajo mli
nimaWr1o koLičino papirja. 

Namon tega članka ni kribizi
ra!Li slaJOjc v Conlmici, vondar 
presodlite braJ[ci iz Co1,knice sa
mi, ali ne bi Trgovsko pocljeljc 
>>Skocjan« nas1m gospodimjam 
sto!Ii.lo veliko uslugo že s tem, da 
bi nasrt.aMhlo v brgovilno z zelanja
vo še eno prodaJjal1ko, saj bi s 
.tem goopodilnje prišle hoitreje na 
vrsto im bi b.iJ.e vsad po tej plati 
zadovOiljme, če že ll'iso z zalogo v 
tr go ;vrini. 

• 

Novi predpisi 
o invalidskem zavarovanju 

Zakon o spremembah in dopol
nitvah zakona o invalidskem za
varovanju (Ur. I. SFRJ št. 5/65), 
!{i ga je sprejela Zvezna skupščina 
je uskladil z novim temeljnim ;lll\

lmnom o pokojninskem zavarova
nju tista določila , Id c nanašajo 
na odmero invalidskih pokojnin in 
invalidnin ter na prevedbo že pri
znanih invalidninskih pokojnin in 
invalidnin. Poleg tega pa je pri
nesel še vrsto določil, s katerimi 
se drugače kot do sedaj ureja 
vprašanje določanja nadomestil, 
začasnih nadomestil in oskrbnin 
ter nekaterih drugih dajatev v 
invalidskem zavarovanju. Ker je 
bil s tem zakonom precej spreme
njen, je pooblaščena zakonodajno 
- pravna komisija Zvezne skup
ščine, da določi prečiščeno besedi
lo zakona o invalidskem zavarova
nju in da izvrši v skladu s spre
membami in dopolnitvami, ki jih 
prinaša ta zakon, potrebno uskla
ditev naslovov organov in v zako
nu uporabljenih izrazov. Novi za
kon se uporablja od l. januarja 
1965 dalje. 

Temeljni zakon o invalidskem 
zavarovanju (Ur. l. SFRJ št. 10/65) 
predstavlja prečiščeno besedilo te
ga zakona iz I. 1958 (Ur. I. FLRJ št. 
49/58), ki je bil znatno spreme
njen z zakonom o spremembah in 
dopolnitvah zakona o invalidskem 
zavarovanju iz I. 1965 (Ur. I. SFRJ 
št. 5/65). Z določilom 143. člena 
zadnje navedenega zakona je bila 
namreč pooblaščena zakonodajno
pravna komisija Zvezne skupščine 
da. določi prečiščeno besedilo za
kona o invalidskem zavarovanju 
in da izvrši v sldadu s spremem
bami in dopolnitvami, ki jih pri
naša ta zakon, tudi potrebno 
usl{la<litev naslovov organov in v 
zalwnu uporabljenih izrazov. 

BOR 

Rovinj - prizorišče 

letošnjega 
srečanja mladine 
Jugoslavije, 
Italije in Avstrije 

Eno izmed najstarejših obmor
skih isbrskih mest, Rovinj, je bi
lo letos od 11. do 13. junija pri
zol'išče že tradoicionalneg!l. sreča
nja mladilne Jugoslavij e, Avstmije 
in Italije, katerega se je ude!~ 
l'Jilo skoraj 2.000 mladincev iz 
omonjenih držaJv. Prog11am pt1i,re
ditev je bil zabavno športnega 
značaja Ln je vseboval: fotoraz
sta,vc in ogled dramskih pt1iredi-
1oev, šporbna sreča.nja v oclbojkli 
i1n košar·~i med ekipami sod lu
jočih držav. 

Udalcžoncem letošnjega sreča
nja so bili na razpolago oglcdi 
bLižnjih otokov, kakor tudi ogled 
z:J.n•imiVIih mestruih zanimivosti. 
SrečaJOja mladi,ne v Rovi1nju so 
se udeležili tudi predstavniki 
rnla<:l!iJne iz corkniške komune. 

Tradicionalen shod mladine teh 
treh drža.v bo prlihodnje l eto v 
Celovcu. 

SaJ 

-- - --- -· - . - . -
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Podobnih izletov • 
SI 

v se želimo 
Oblačno nedeljsko jutro 23. ma

ja smo se zbrahi ljubilteljd moto 
športa pred tovarno pohištva v 
Cekln:ioi, kj er nas je čakal Brestov 
avtobus, da nas popelje v Skorfjo 
Loko na letošnje mednarodlne hi
liros1lne moto dirke. 

Vzdušje je bilo v začetku ne
ko1ili:o kllavrno. Nenehno smo po
~edova1i v sdvo nebo z boja.mlli
jo, da bo spet deževalo. 

Rrrva IPosltada, kjer smo se usta.
vtilli, je bil Močilnik, kjer izvilra 
Ljublj aatica. 

Z i2lredaMm za.ni.m.amdem smo si 
o~edali ta k.rad, ki je s svojo le
po naravo vsa/kogar navdušil. 

Po pnvem okrepči•lu v restawa
oijd »-Močilruilk« smo se odpeljali 
probi Ljubljani, kjer smo biJJi oči
vidci hujše prometme nesreče, kii 

Obnavljanje 
vodovodnega omrežja 

na Rakeku 
Svet k:rajevm.e Skruipnootli ~ 

je že v prvih pomladamsJcih dne
vih začel uresndčevartd svoj letmi 
program dela. Njegova a/kJbiiv!nOStt 
se kaže zlasti na področju komu
nalne problematlilke. Svet k.ratiev
ne skupnosti zadovoljdrvo rešuje 
tekoče, drobne komunaJ.ne problle
me (javna razsvetljaJVa, jav>ne po
ti , izgled naselja ipd.), kli pa ima
jo velik vpliv na ra2JPO].oženje ob
čanov. 

Najostrejša problema na Ralke
ku sta: nezadovolijiva presiklrlba s 
pitno vodo in neurejena kanailii
zacijska mreža. Da bi vsa:j delno 
odpravhli ta problem, so na Klra
jevni s~upnosti začeli z obnaiv
ljamjem in izgrajevmjem nove 
kanalizacijske mreže. 

Do sedaj so položili že 83 me
trov cevi in postavili 8 jaškov. 
Delo je opravila skupima serzOill
skih delavcev, ki je delala ob ne-

Polaganje vodovodnih cevi na 
Rakeku 

deljah iJn prazruikiih. Skupnd z:ne
sek vseh sibroškorv je znašall 380 
ltlisoe dliJnaJrtik:w. 4580 d!iinJairjerv za 
1 meter kana!Lizacije je zelo ma
lo iln kaže, da Kratiev;na S1lrupnost 
zelo goSIP<>darsko vlaga svoj de-
nar. 

-lroro-

se je zgodila pred nami. Od tu
kaj pa smo nadaljevali pot proti 
Bnruilkom. Res edinsllven :i.n nepo
zaben je bil pogled na zračne or
jalke, kli so stali na letalldšču, prd
prav>ljeni za v?llet, saj so mnogi 
!izmed nas prvič v.ideli letala na 
Jileh drn še iz talkšne bli~ne. Pot 
prolli K.ramju in Slrofji Lok:i je 
hrubro minila, pa tudi bolj veseli 
smo bi1ld, saj se je :~~ačelo med 
obllakii p11i.kazovatti SOillce. Po pri
hodu v Skofjo Loko smo se raz
poredlilli vzdolž tekmovalne stee:e 
iJn neshi'pno pničalkovali začetelk 
dliJnk. 

Kmalu smo zasl:išali zagl.ušen 
ropot motorjev, kattere so meha
lliiJkti v bokslih og.revailii za priče
tek clir1ke. 

PPičetek tekmorvanja so oZJna
ndld motoristi in mopedisti z za
stavami, ki so se pQPeljal1i vz;do[ž 
tekmorvailne steze, nato pa se je 
pričalo tekmovanje motorjerv v 
kattegoriji do 50 cm3, zak.!Jj,učlillo pa 
s prliikoličaJl1jd. Po končamem tek
morvamju smo se stežka prerHii do 
našega aJVJtobusa, ker so za 30.000 
1ljudi naenkrat posttalli prehodi 
preookri, sati je vs alk želel kan' n ati
hitreje pnhti do sv0ojega v<>Ziilla. 

Naš a\Titobus se je s poM-evo hi
trosrttio pričel pomikati prolrl 
Ljublljarui. Nepregledma reka vsa
koVIrsllnih motornih vozi.! se je še
il.e v Medvodah nekoli·ko razred
Č<illa. 

Pat do Cenknice je h:i.tro mimi
la, sati smo bHi ubr-udend in Sipa
nec nam je nenehno zapiral oči. 

CeraWlo utru(ieni, [Jla vendar 
zadovol'jn•i, saj smo videli marsi
kaj novega, smo se v Cerknici 
!PO&Io!Vtiilii eden o drugega v želji, 
da se spet dobimo v OpaJ!Jij~ im 
Portorožu. 

U~odnost 
za ~raditelje hiš 

Splošno glfadbeno pod.jetje 
»Gradlme<< Cenklnuca je n etda.iVI11o 
orgamdu;iiralo Slrupino 2Jidarjev iJn 
rtesaJI'Ijev za izvajanje posamezni1h 
maJ!lJjŠiilh adajpl;acdj iJn norvo~ra
derl(j. Prarv tako nudi posamezJne 
usJ.uge iz •lclijručaVlilličarslke, kilepaJI'
ske in Illli.zarske stroke. Posamerz
.ruilkli, kli PQI>rawljajo 8lld grade no
ve hliše, se lahko pos:l'UŽlijo ome
ll1[jlenlilh usllug. 'l111ll:ereserut;i 1laJhk.o 
ddbiljo ilrufolrmadtie na uprava pod
jetja v Cer<kind.ci. 

Organizacija ZROP v Cerknici 
Po dobrd·h dveh letih je uspelo 

.norvemu odb0I1U ZROP v Cerlklnd
ci ponovno ožiiVeti delo. To se le
po IV1iK:hi :iz dosedanjih pred:~!Vanj. 
Rezer!Virui srtareštnskd kader se ver
jetmo zarveda svojfih .nalog, žal pa 
ne ves. Ceprarv se je delo pozmo 
začelo, saj so billa prva predarva
mja šele v apPilu, je do sedati re
alhiz1ranega že pol prediv'1den.ega 
deLa. Rred namd je še ooiel11tacid
ski ipiOh<Jid in SI!Jreftjanje z MK puš
ko. Vsd Čllarui, kli redlno obisk:u
jejo predarva~ruja, žel1jo, da se ude
il.eŽliljo tekmovamja trudi osrtaJ/i, Jui 
1prliidejo le občasno v vrste ZROP. 

Prekiliioudem žaHbvene besede 
zoper VINKA SUSTERS.ICA. 

Jtm'Ca Slavko, 
Kamna goric:~ 
Cerkndca 

Samo še mirujoče kolo nas opozarja na nekdanji mlin 

LETOS 
•Risou čla/llika pod .naslorvom 

•>Cerikindčan, kde se boš kopal«, kli 
je bill objav.Ljen v end li=ed lam
skOiletruih števd!Lk našega ~!iSta, 
sporočamo veselo nov.ico, da je 
mlla.dd.na Tovamne pohdšbva Cer!k
ndca skleniila s prostovoljno de
•lOV!Do all{oi•jo do:k:Oillčmo uredlirtli iJn 

PA BO! 
us·posabdibi bazen n.a Sli.vnici, da 
bo .razen prollipožarnemu nwne
nu s!l'llž:ill lru!dli za kopamje i·n ne
delijSka r.oovedrlih. 

Ailli se bo želja mnogdh · ur€Sirui
črlila, pa bo ipOkaJZaila blliirnja prli 
hodlnoot. 

BOST 

Prvega julija je stopil v veljavo nov vozni red podjetja 
SAP Turist Ljubljana. Da bi kar najbolj ustregli potnikom, 
so vključili avtobus, ki odpelje proti Ljubljani ob 11.06, kar 
je bilo že skrajni čas, saj je bil presledek od 8.20 do 16.05 res 
velik. 

Podjetje ima v Cerknici stalno zaposlenega svojega pred
stavnika, ki ima sedež v turistični pisarni. Poleg rednih p•rog 
organizira podjetje na željo posamezniltav in kolektivov izlete 
v tu in inozemstvo. 

VOZNI RED 
Proga 

Cerknica - Ljubljana 

Cerknica - Rakitna - Ljubljana 
Ljubljana - Grad Snežnik 
Ljubljana - Prezid - Gerovo 
Ljubljana - Loški potok 
Ljubljana- Nova vas 
Ljubljana - Babno polje 
Begunje- Velike Bloke 
Cerknica - Begunje 

Cerknica - Rakek 

Vsakodnevno parkirajo »Sapovi« 
pravljenosti, da ob vsakem 

v 

Odhodi iz Cerknice 
6,14 - 8,29 - 11,06 - 16,11 -
19,09 uri vsak dan 
6,05 samo ob delavnikih 
19,29 uri vozi vsak dan 
15,49 uri vozi vsak dan 
14,15 uri vozi samo ob delavnikih 
12,30 - 14,15 samo ob delavnikih 
12,15 uri vozi vsak dan 
12,30 uri samo ob delavnikih 
6,05 - 12,30 samo ob delavnikih 
in ob 20,49 vsak dan 
6,14 - 8,29 - 11,06 - 16,11 -
19,09 vsak dan 

pred pošto v Cerknici v pri
redu odpeljejo potnike 
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Najraje živim in delam na notranjski zemlji 
Mir in tihota obdajata hišico na 

skrajnem koncu Dolenje vasi, kjer 
živi in ustvarja v svetu barv aka
demski slikar Lojze Perko. 

Dobil sem ga doma v času, ko 
je na platno vnašal še zadnje bar
ve, ki so ovekovečile podobo Cerk
niškega jezera. »Ta je -pa lepa« -
sem mu pritrdil. ••Ja, res je!« »Ve
ste, najrajši delam tukaj na No
tranjskem, tu je moj najboljši 
kraj. Ljubim mir in samoto in to 
imam edinole tukaj.« 

Povsod, kamor pogledaš, same 
slike, risbe in karikature. Največ 
jih je iz Notranjske. Sicer to ni 
nlič naruwadlnega, sa\j: mu je 2'1ibel
ka tekla v Starem trgu pri Ložu. 
že kot otrok je čutil nagnjenje do 
slikanja, vendar mu kot sinu rev
nih staršev ni bilo mogoče študi-

Lojze Perko: »MARTIN KRPAN« 

rati. Življenjski sen se mu je iz
polnil šele v sedemindvajsetem le
tu. Vpisal se je v tedanjo kiparsko 
šolo v Ljubljani. V tej šoli mu je 
dal prvo osnovo današnje umetno
stne ustvarjalnosti profesor Kralj 
Franc. Tik pred vojno ga je pot 
zanesla v Sofijo, kjer je študiral 
na akademiji likovne umetnosti. 
Kruta druga svetovna vojna je 
prekinila njegov študij, katerega 
je lahko nadaljeval šele po kon
čani vojni na slikarski akademiji 

v Beogradu, ktier je leta 1951 tu
di diplomiral. Nešteto umetniških 
del so ustvarile njegove roke, ki 
jim ne ve števila, kot je sttm po
vedal. Pa tudi prvih slik več ne 
poseduje. Dober in prijazen do 
vsakogar jih je podaril prijate
ljem in znancem. 

N:a:j;raje silJi.kla 'lrornipooioiJ.ie Jin 
~e [p011br!et.e. Rad pa se ldtll 
tud!i ipdlm"atj\ii!1Sklih mort:ivov, ziasbi 
no<brnJnijSkii!h. V5a!k prooibi čas, k! 
ga .iJma! 7leilo lTilall.o, VIIleOO dillk<mi~a 
za študij likovne literature. 

Najin pogovor je stekel tudi na 
podiro;člje mzstaJv. SvO'ja dela je 
razstavljal v Beogradu, Ljubljani, 
Novem mestru, Po5·t.Olj1Illi, 111a Bledu 
in seveda v svojem rojstnem kra
ju Starem trgu. Povabljen je na 
razstavo v Slovenj Gradec, kjer 

bodo r.ajZSitawjailli svoja d elLa vsii 
poznami eVil·opsikli umetTJJi.,Jci. 

Mnogo je prepotoval, predvsem 
po Evropi, prevzel je mnogo živ
ljenskih izkušenj, zato želi od lju
di več iskrenosti, ker je tega še 
vse premalo. 

Ceravno sem že vnaprej vedel 
odgovor, sem ga vseeno povpra
šal', kje najraje živi in kakšne 
želje ima. Odgovoril mi je: ••Naj
roj~ 2li!VIiim ilnl de1JaJm 1rulklaij l1lBl rro
tramtiiSkiE ~em1r.i~, kJer čutiJm., diat s= 

:< 

Mcd ostalimi zanimivostmi, ki jih v Novem mestu ne manjka je tudi 
udomačcna kavka - Kati, ki zabavlja mimoidoče potnike na avtobusni 

postaji 

del te zemlje. Želim si dolgega 
zdravja, da bom lahko de1al in dal 
svojemu ljudstvu kar največ lepe
ga.« 

Akademski slikar Lojze Perko 

Vsi mu želimo, da bi se mu nje
gove želje izpolnile in da bi bil še 
dolgo - dolgo med nami. 

Bo št 

Najstarejši fotograf 
v Cerknici 

KaJj mail.o vemo o delu iiil ž.iJv
l.joodu naši-h sta~rejših ~judi. T~
ko je to pr1i.'ZnaJbi, v erudar je res. 
V<se premaJI'O se ::womnlimo della 
ljudi, kli so sedaJj v jesell1li wo
jC"~ga ~iiVJ.jenja. Da je to res, nam 
i c povedal tudi Jerinov aba, ko 
~mo ga obiSikrui. 

Sedal je ob~rožen s svoj ;m i 
die>matčl'mi, na~ml: ,joa,·1 in p :J.l, 1 -::1.1-
, očno'S'ti.. 

Zanlirrnaillo nas je njegovo pre
>oJkJo delo, seveda 111e vse, kaj1bi 
?!ivel j-e res razgiba.no ~ljem~e. 
Le dToben i2irez iz njegovega žLv
''tien.ja je njegov lik fu.tog,rafa. Za
če1ilct njegovega fotog,radli.JraJl1Jja 
segajo tj.a v leto 1913. Taiko nam 
je pO'Ved&: »Ukvarjal sem se z 
mam.čem, m€1d dJruigilm cm seza
nimru t udi za fotogtafii.Jrwnje. Z 
Duma~ja sem dobill cen.i!k ful si ved
no bolj želcl fotoaJpaJra-t, kot še 
daines ma;rsiokdo od rttladih. Seve
da pa je pot do učemosti te~ka. 
Ze sarm apara/t je bi1 zelo drag, 
saJj je stal taJ){['BJt 150 BJVstrijslcih 
kron. DOlg sem od:pla.čev& v 
obrokiih. Nd pa bilo to vse. Kdo 
nati me nauči raJVnati z aparatom, 
kdo mi bo ra.zNii!l. slilke Ln kje bom 
dobhl potreben maJteriall? 
Do~ sem nemš·lro knjli,go in se 

iz nlje uOill. K()IIlč.no sem u~el na
praMirtli prwe sJ!ilke. Tudi ~ kem:i
k.a:ld1, lci sem ji.Jh dobiil, sem Si pm
pravdll vse pobrebno. Sprwa sem 
Sliilklall le zase, narto pa so me pro
silli še dirug~i, Jllaij: j ian n.aJredim piO'

snellke. 
Vse večja potreba je Ziahtevail..a, 

da sem poota.J .iz amaJtertia foto
graJf. Za.č.el sem fotog.rami.JrBibi na 
plošče. Vsi [judje 1z akolli5'klih va
si Cenlmice, Jci so bilri dlvOLrusrtmli!k.i 

i111 so ralbi'l.ii obmejne ik1wte, so se 
hodJiiiJi fQbografi~·a,tJi sem. Kmalu 
1111isem zmogel vsega dela sam. 
Pomagail.a mi je še žema in hčer
ka. DelaJ sem t.udii ponoči. Vest!', 
med vojno sem bliil. v ilnlternaci.i i 
v Nemčiji. Po vojnli sem fo1x>gra 
fi.ral še dlve le1Ji. Za,l mi je za vs~ 
pr ilpraJVe, Ici jih je unič i l og~n ·j .« 

Jerina Anton 

Končal je sv()ljo priJpoved. Je
rinov Bita je sklromen in mano go
vori o svojem delu. Kot občaJn in 
kot ffiovek pa naj nam bo za 
zg1led. 

.Poo!loVIiilii smo se od rujega in 
mru zaželeld veliiko zdravja. 

H. J , 
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Prva avtomobilska dirka okoli sveta 
Miisel na prvo avtomol:xillsko 

di'l'ko okoli SIVeta leta 1908 je bi
la ra!Wlo t~o hrabra kot danes 
let na kak planet. 

'D.istli čas še 'l1li bilo ta:k.ih cest 
kot dames, ni:tii dobnih zemljepis
nih kall1t, pa tudi aMtomobHJi še 
niso biJJi tako i:llpOPOI1njeni kot so 
danes. 

Cera!Wlo je bilo cel ~P razno
vrstnih ~oč iln pr~aJV'ic, se je 
vseeno dlvatiset hra:brih vowi"kO!V 
s šeslbimi aMtomoblilLi odločilo na 
to, za tiste čase zelo težavno pot. 

To dlilrko sta orgarrrizirala pa
riškli ldst »Le Matin« in newyor
ški »New York T.imes«, ki sta že 
pred ltem organizJ.raJ.a dia1ko Pa
rJs~Pek!iin.g, kli je dobro uspela. 
'I\is.ti, kii. so biJJi nawdušenJi za aJV
tomobi.Nzem, so hoteli taiko poka
zarti, za kad vse je S!PQSobno V02li
lo, kli je b illo tak:rart; še v povoju. 

StaiDt bi morail biJti v New Yor
ku, nato pa je l:xillo treba prevo
zJilbi ves am~ kOi11JIWnerut vse do 
San Francisca, nalto z lad!jo do 
Aljaske, od tu po zamrzmaenem 
t.dku reke- Yukon preiotli -tudli Be· 
mg!101V prelilv i:n nart;o čez A2J1jo, 
Sibi.rijo i!n Evropo prd.ti v . PaJriQ; . 

M oremo Sli zamisllilti kako je bi
~a ta vožmja teža.'V'Ila za voonnike, 
&aj so biJ•i aJVtomobilli odiprrtJi, vow>:
nJikii pa ZaJVarrovani samo s plalt:-
111eno Slllreho. A Vitomobii!Ji so lahiko 
dose~ nadiVečjo h i.troot do 100 ikm 
na uro. Motm~jd so i.melti ok<Jil!i 
60 KS in rabili povprečno 25 ld
trov goriiMa 111a 1 OO lkrl.lomebrav. 

12. febrruarja 1908. leta je v 
New Yorku startallo šest aMtomo
billov. Vo7m1a se je začela Slredii 
21ime, ko je billa reka Y uk0111 še 
za!lllr21n.jena, da so lahko po ,11Jjej 
V0"21illJi. StartalJi so trije framcoskli. 
in po en amooiš'kli, i.tailijaJnSkli iii1. 
n ernškii. a'Vtomobil 

Cf!PraJV po zeJo težkoi.h poteh, Iti 
so bille prepredene s snežnimi za
meti, so vozila prvi dan že pre
v()Ziill;J 187 k·iilometro<v. Za prebi
vailce k!rajev ob tekmOIVal!Jrui pro
gi je bN to senzooi.Otnatl111d praz
nik, taiko da se je tudi med tek
movailai prrlcela pi."Va resna bor
ba za boiljše mesto. Ko so preko
račillii mejo dd\Vjega zahoda, so j•i:h 
dobro oboroŽlilli za VIS90 slnlčaj, če 
bi bi•lo potrebno, da se branfu:io 
pred mogočdmli rogOMileži, kli jdh 
jE> biJo tiste več kQJt; dwoaj. 

V goTaih Roclky Moumltalilns-a je 
bilo taiko spolziko, da so billi pri
siljen~ zaJprosdrtn UJpravo U.I11i0111 
Pacidlic železruice, rla jlim dovo.l1 
VO?JUtli po žel~ progd. Plrošntiia 
jdm je biilJ.a uslllišana. t n taiko se je 
nad811Qevala muikolJr!pna voŽl!l.ja po 
pragofVii h , za.raJdli kaltertih so jtim 
večlk.rart: popdkallii pLašči. 

V Sam FU-a.naisco so pr:ispeld po 
42-<llnevi!1Ji vožnd!i. V mesecu apri
lu so priiiild Ina Alljaslko, na katerti 
je biilo še mnogo Sll1ega im 111i'SO 
m~ odlpJ.UJbi. iz pnistamlišča. 

N.a potd čez AZiiljo so moralli 
dTug 1dirugega ve&!rart; reševartn irL 
giobokega h1aba. V ečkirart: pa so 
jim avttornob1le ~~:eševald tudd rus
ki vodaikd. 

R:o so Amemi!kaJnci prds.Jii na oba
lo Badkails'kega jezera, so Viideld, 
da jlim je pred nooom odpel(jail 
•pan.1111ilk, n a katerem so billii že 
Nemci s SIVojlim aMbomoblillom. 
Amenillt>am.ci so pozneje voz:Llli noč 
liii1 daln, da bli p.rlidobili zamujeni 
čas d!I1 tako so doi.hditeld. Nemce 
30. j\lllUda pr1i mestu OmSk. Kaiko 

je bila to težka vožmja, nam po
ve števtiilo 5.485 prevoženih kilo
metrov samo čez Si.birijo. Ko so 
rprevoziilli U.rail, se je Amerikam
cem že tretjič poJomill menjailruik. 
POOk.odbo so za silo le popraJ\.tld 
iln nada!1jevali pot protd rekli VOil
gi. Se predino pa so 1pniSpel!i · do te 
velike reke, je moral ede111 od njih 
s konjsko vprego 4 dJild dalleč · po 
pomoč. To so iZkol1i'SbiJ.d Nemci in 
ddh prehJiJteild ter pm pr.islpeli v 
tedanoli Petrograd, kjer so pobra!lii 
vse nagrade in lovo.rdke. 

Amer.iikaJnci so VIIleto nadaJje
va!lli bo11bo. Ko so vozJ.li preko 
Nemčri!je, so vsi m.isl;ill,i, da so 
Nemci, kli so vOZii!li pred !l!jdmli, 
lprVaikd, ~er n.ilk:omur ii1d b:Llo po-

znano, da so Nemci dobili pet-
111adst dalli kaamd, ker so obšili Sam 
Flramaisco. Trd.desetega jU!ldja, po 
169 dneh nepreklinjene ovožnje, so 
aJVtomobiJi s hrabrd.mi vo=ilki 
ikančnlo pl1ispeLi v Pardz. Sprejelo 

' j iih je veLiko ljudi, ki so po21dra
v'i1li :mnagovaJce iJn premagam.ce, 
ker so vsi enaiko zaSluŽJiJ!i. prizn.ar 
.nje. ~ so .Aimei1ikalnci z 
avtbomol:xillom . mamlke ••Thomas 
Flower«, s kart:erdm so v .tej dJim 
prevo:zrl.li 21.470 kilometrov, to je 
bill.o 5.224 kli.Jometrov več kot pa 
so prevo21illJi Nemci na »Protosu«. 

'Drellji tel=.ovaJec je prišel v 
P ail'irL šele 48 dini kasneje. 

BOST · 
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Teti Zvitorepki 
trda prede 

CeraVIno je za večji lo.v ne
!kaJklšlno 2latdšje, , se posaJITle:z;nli' 
cerJmldM 10\Vci vneto uklvall.'jado 
z UliliLčevallljem ropal'lc, posebno 
lliSii.c. 

Posebno so se r~ožli'l.e ob 
Jezeru, S1i'Wtiai i.n po vrtačah v 
M!Lngaih ter okoiLiškdh pašnikri.h. 

iMed ostat1Jirmi lovci sta v Cenk
nlici VIIleta UII1ličevailca bTaJt:a Pe-

Vneti uničevalci roparskih zvito
repk na enem izmed svojih po
hodov na Slivnici s svojima štiri
nožnima pomagačema iQ. mladimi 
simpatizerji tega naravnega špor
ta. Na sliki brata Petan in Hrklavi 

tam, kJi. sta jdh letos pospraiVdila 
k&· sedem im pa !Wb1an Aindlrej , 
kli je U!PiJhmd[ eno staro ilil Imi mla,-. 
dli če. 

M€1d ootaWilmli zgodlbicami o .tej 
ibrdoždJvi rapa!l'lici mli je ltov. lhiblalll 
·pov~ <tudli t.Oile: 

»>N elklo j!uitlro @"eVVa s hferlk.o po 
.IHllraN'i ilil ~E!dava lisico, kako 
nese 2laljca. Pomerim, sprožim im 
jo 1rudli zadenem. Zadetek sicer nJi 
bil smi1ten, vendar li&ica plana 'l1li 
li.!zpustiLla. Usrtlreldm še enklrat, še
le talkirart; je Wpu&tliJa svojo Wtev, . 
ko o~ je prenehailo biti rOIParsk.o 
srce!« 

Izid žrebanja 
NAGRADNEGA REBUSA 

PraJVIiilJna rešliJteiV je SLIVNICA 

N~a~gJrado ddbiUo: 

l. Jožefa Uril, Begunje šil:. 11 ; 

2. Vil.OOo Miilliaivec, V . P .. 5920Al3 
D --: B~ T~-:- Vojovd.dlilna ; 

3. Mami·j~ Gddeša, Unec št. 92. 

Izm-ebaruilffi tiobi1miiikom bdmo 
nagraide poo1aJJd p6 poŠitli. 

POPRAVEK 

Rri tiSkoamdu se je vrli!IlJiaa napa
ka. Pod sildko · ••Ob žici okupdirallle 
Lj uiblJ.jaJne<< pdše, da se je pohoda 
udeležila bud~ predstalvnrl.ca 
TI'govSkega podjetja ••Steur << Ra
kek. Rravliilino ••Skocjaai« Raikeik. 

Pirosimo ba·ailce, da .nam to ne
•ljubo napako .oprm>tdjo. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••• 
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NI ZENA! 

Mm pogleda v den.al1!llico, .t.a!lro(j 
.nato se jezno obnne proti ženi in 
sriJrllll: »-Tii, Slll1I1k.avec, sli md sun.ill 
denali.'!:.. je Zall.'obam1Ji!l . . 

•"Ealkio vendiair moreš 'b1ti ·ltaJklo 
gdtov?« · je pro1Jesti.rallla ~. »To 
sem !llaJhJk.o sroriila lbuldli jaZ-., 

»Ne, nJis~ td,« je odgovorWJ. mož, 
••ker le. v denai!'II1liroi ootalo še ne
kati denm<ja.« 

SE SPLACA POTRPETI 

Gost v nekem lokailiu nejevo:J.j-
111o opaZIU(ie, kaiko g9st 1pri sosed
,111i ~. kii ga je i.iriel že pošteno 
pod ·kaipo, nenelm.o smrčii. 

Ker mu je ta ... godiba« že pre
~a, po~Vpr$a natalkarja, za
ik:Jaij ga Viankllir ne ZJbud!i i111 5IPOOJVI. 
domkw. iNalballmir mu jle hudomu~-
100 ddlgeivorillJJ: . . 

»-Zalkad bi ga pa SlpraV'ljal do
mov? Do sedaj sem ga že tr!ikir 
21budii!l iJn vsakdkirart; je plačail siV d 
~čnm.« 

GLAS NOTRANJSKB 

Tudi lo se zgodi 
V poonl nočni urd z~voni te

lefon pni defum.em :z:.draMniklu 
Zdralv511JVenega doma v Cer'klnici. 
Kot po 11JaJVarld je bH kJJic na po
moč: ".Hudo bolan moškli z V!iso
ko terrljperarl:rulro potrebude po
moč!« se je obupano o~asiil kftlic. 
~o je 21clra'VI1iik prišel v hišo, nli 
bi:lo sledlu o 'kandinem boli!1Jillw, 
ltenweč je za®ledall. k!vartopdrce, 
kako VIIleto mečejo podobdce. Ko 
je le povrprašafl., kido je bolalll, se 
oo mize c!Mi.~e zSJjeten ffiOOkti , 
wže kamte na mdiZO im reče: »Ja.z 
sem bolan.« 

Pa še t a pl1imer: ko je zdiraJV
'111iik prrlšel v hišo, kjer je bade 
111~ ••hiUdO<< ~. so mu irelk!ld, 
da že tmilnajst let plačujedo so
ci.alhno zaJVarovam.de i .n da tudli k 
1111jim lalhlk:o enik!rart; pr.ide 2JdraJV- · 
ndik. 

Sicer pa - kaj bi naštevaJJi ta
ike 1im podObne prirrnere neh'llJI11a
lflOiSibi, sao že ta diVa dov<Jilj jasno 
gO\V'OI1iJta, kad vse sli priiVoščijo po
s amezmliikd. Zdr.a\VIl1ihški polkli c je 
brez . taikiiih in podobnih potegaJV
ščin dovoil.j teža!k in odgovoren, 
zaJt:o v bodoče takdh iii1. podoblnrlih 
pnimerov naJj ne bo več. 

I{MALU TUDI VODICI NA 
RAZPOLAGO 

Kot pr\i.spevek spel.eoilošikemu 
ikon®res.u, ,lkii. bo jeseni 'V naši re
IP\lll:llliikli, bo :i!2ldlallia in,u'jlstt:ii(Sna Zlv'elza 
!irL CerikJnJLce' do meseca s~embra 
lbiS'kame vodlilče za· naša nad1Zall1n
milvejša ;pddrdč'ja iii1. sicer: K riZ- ;· 
no ·jamo, Ceknlišik:o jezero i.n Ra
ikov Skoojan. Vodiči bodo tiskallln v Člriilolbellli ;tehlnli\ki, o.premilje!lli s 
sllJj!kiaJmli, izemiljevfidii, II1hslbamii lin 
t1eklsitom 'V šesrtn:h jezliikili. Vodliči 
bodo zelo dobro<iosli mas-ti tuj
cem in tisltiim :tlux:iSibonn, lkii. so jlilm 
te naoo iUulni.sltOOne altlrakcije manj 
Zlnla!ne. 

MLD 
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Znidaršič Tone iz Markovca je še 
vedno čil in vesel. Posebno rad 
pa pripoveduje kako je vandral po 
Rusiji, Franciji, Ceški in kako jq, 
celo iz Berlina pripeljal konje do.,.•, 
mov. Konjev več ni, za spomin pa 
hrani tipičen nemški voz s kate-

. rim se je l. 1945 pripeljal iz ujet
ništva 
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GLAS NOTRANJSKE 

Hitra in dobra postrežbo v gostišču »S N E ž N 1 K" 
Odlkar je l. 1963 začelo O!braJto

vartrl. goobišče ,pri gra.diu Sne2mliik 
v DOOki dbi!Jiind je dooiNelo precej 
llrorenfutih spremem'b. Nlič več se 
mu ne [Jil"lhlega vzdevek »telk:sais«. 
To 1je dames sOillliden 'LOikall., kjer se 
~rad poklrepča 1ruljec ili1 dorTllaCi 
gost. 

V :ral2lgOIV'OI'u z upra!V'Il:ikom go
s·tdšča <tov. MilaJkarjem sem iw-edel 
maJI"Silk,art;ero zan:imirvo novico. Vi
dell sem .ga za toč:illno mizo, kallro 
urno sbreže goote, ki jd<h je bdil.o 
k8[' d:oivolj. CeraJV!no sam je ii.IIIIDO 

IIJOS(bregeil vsalk:ogoar, ikar je redikoot 
za ost;a[.e lokale. Ko sem ga .poiV
iiJ!ralŠall. o gosrtruh, mi de odgOIVOII"Ii[, 
da je 80 % dOilll!aČ:i!Ilov, ootal!i. pa 
so il.O'Vci, goodalr\j ii dli1. sil.učajl!1i tu
.nistii. Ceda[j e IV eč ,PQIVPrašamj je 
za IP!l"enOČiii.Šffi, kri. jdh nd. Za ada!P
ta:cii,jo .proS'tOirov nad gostd.ščem bi 
po!!JrebOIVailli olro1i. 1 O rruiiliijonOIV. V 
,kluJhdtnljli· je samo ena kuhao:li.oa., 
v eirud8[' hrllbro :rZN!rši vsalko TI1l['O Č!illo 
pa n ajSi 1bo <to v O!bll:ikii piščamca, 
po&1n:W'.i ali pristme domače sall.a.
me. To 5o S{POOiaillhtete tega O.olka[a, 
kii j:iih dmaJjo vedll1.o na zall.O!')i. Po
sebno so li.slkane pootr<vii, 'k.a.t&e 
dobav]jamo i.z r~bog.ojllllce na 
Vll'hlniilkli itn Ložu. VsaikodineiVTIO 
1prj)petlJje aJVtobus i.z l.Jj1ubJ:j ame, Old 
tk oder je Sltalln a aMtolbUStna zvecza.. 
Skoda, da ni pr;im emo urejen 
dobro ohrla!njen ,gr-aJd »Snežmlilk<< 
za šliršo ]aJV\11oot, saj je čeda[je IVeč 
lirneres€1T11t01V, :ki h i s1 hoteilii. ogQe
daJtd nortlranje :zmaJmeniltoLslti te sta
·re sta~Vbe. 

Zatndlmivo · pa ·je tudd ostallo po
sil.QPje, lkli. še ldatnes ik.aže nekda
njo [podobo ibOigasUv•a fPrvo1lnega 
•korilsrtu1iiika Z.gradibe ima v os•krbi 
KZ, vendar se že viildli, da jiilm je 
[potrebno ltemeiltilitto PQprruv:iJlo, saj 
jih je zob časa že dodobra načel. 

UipraJVJllilk gostišča md je še de
dali., da namer.arvajo č:imbol.je ust-

~re& iJn podvonirtri. vsakega goota ne 
gfi.ede na to, od kod je im pa po 
možnosti urediti prenočišča. 

U[pamo, da j.irn. bo to uspelo, Rati 
vsli, z uprn.'\1Jllikolm vred, detlo 
qpr<WilijaJjo z veseljem, kar je eden 
['2)med IV~ih pogojev, da se vsa 
gosrt dobro počlllti dli1. da še vrokraJt 
prllrle. BOST 

GOSTINSTVO KMALU 
NA DNEVNEM REDU 

V mčebku meseca junija se je 
'V Cei'Ikiruici sesrt!all upraV1111i odlbor 
občdtn.slke 1luirdstli.čne zveze itn ob
ll"aiVtrlaJVail. pTedvsem problem raz
wj'aJ goslfurlStMa v Slt1aJdru z Tia~roš
čajOOirrn <bunilzmom. V iliVerzii. s tem 
so imenova[i posebno komdsijo, 
ikii bo v pr;ihOidnjlih dll1.eh izldelail.a 
,grobo a~naillirzo o S\taln'j u goSibilns1lva 
'V dbčilnli itn dbenern naiklarzJaJ1a 
moilnoSibi za čllim boiljše pos~oiVanje 
rv ,prlihodtn:je. Porooillo komisiije bo 
O!braJVJ1aJVa.l. 1..11PT·a1Vtrli odlbor turi 

· stlilčtne 'ZNere iJn ma osl10VIi ama:Jtirre 
in raaJpraJVe daJ. svoja .prliporočlila 
S/Vetru •za bllagOIVnd ,promet, go
sdliJnstlvo dli1. runizem pri občlinsikli 
ekiwpšoi.ni v obraJV~naJVo. 

Na sestamiku so načeli trudi 
v:praJŠam1je ·pomaJilljk.alruja ozir. ne
uski!JaijenOISitd noi'mliruslk.ilh kapacitet 
v RaJkov em Sikocjanu z goiSitim.slki
mL To vp~rašanje pa bo zadoiVo
J,jlivo rešeno že prdhodtn.je leto, ko 
bodo dailli v sez<mi za.selbiruiiki na 
a:a.ZJpo1ago weekerud hišlice z olk
ll"Og 30 itn kaJSneje še z okrog 20 
•ležiš& v nepos.redlni bi1ižitn1 go
stimskega objeikJta v Ralkovem 
Skocj.aln.u. Za rt;e weekend hlšice 
lima tnamreč občinska rturdSitdČ!na 
rzNieZJa na podilJaigj. :zagdto!V'iltlve pot
rebnih 'Sil"edsitev za ~gradll1.jo po
seben c!Digovoll' s posamwnimi. 
lastruilkri. weeken.d hišk. MLD 

Slika je posneta v začetku junija v rekreacijskem smučarskem centru 
na Voglu ... Bohinj, ko je bilo še 2 metra snega, med tem ko so bila v 

• · p.()tran~ostn~loveniJe poljska dela že v teku. -

11 

V prvih dneh junija je bil na Voglu še pravi raj za smučanje saj je bilo 
še 2 metra snega Foto: Vidovič 

Cerkniško jezero in Rakov Škocjan na zaslonih Evrovizije 
Med najboj dobrodošle ~Č!ne obiskovalce Cenkll1..iškega je

zera iln njegOIVe olkollice so:di v mesecu jwrui'ju S'kupima šestih sne
mail.ce!V :ili1 scena\I'ii'Sitov miinchensike rt;elevi.zilje, kii jo je iPiiipeljailo v 
1!1aše klrade lim-edll1.o za.nlimamje za posebinoSitd kll"a.škega sveta. Sku
plina je 18. jl\lll1d.Qa, lep so1nčen daJn, preživela !piri snernamdu Cei"k
nliškega jee.era lin RailroiVega Skocjana, 2ilas1Ji. .njwrui.h edilnstvendh 
Tedllrositi. P1reldlslbalvtn nem. te'l!wi ~le rpni!pr.aJ\1\jajo ca. 20 mitn. odd81jo 
za ~edail.ce v Nennči1jli :ili1 A!VS'brdiji, po vsej verjetnostd pa se boota 
Ceriklnliš!ko jezero :ili1 Ralkov SkocjaJn pojavilla tudd 01a zasolondh Ev-
TovliZJilje. 

Goste je sprejel rv Cerknici tajrrilk občilnske llnmistične 'ZNecze iz 
Cerknice Mii.Jhajllo Midš~č, kli j!ih je vodil na nadzaJn1miv~jše turi
std.čtne to<ike. Taiko so snemall.cd !Wlkorisrtliili sončen dam tudi za Strle
manje CerlkJ1iišlkega jezera z Doma na Sli'Vtrldcd celo z oz:Klj~ 
ail.pSkega SIVertla. Ekiipa je billa zeilo navdušena i11ad fenomemalltnos1JJO 
Cerlkirui~ega dez&a, .kii so ga wjetld na fiil!Jmsikii tr~ več kot do ~
J.ov.ice ,poMrš1tne pdkrirt;ega z vQ!dll1.o l?Jlaidlino. S~J?"IIl~ se bo vrn~~ 
na področje Ceii1ktnli~ega jezera ponovno _sredd JUldJ~, ko pred~
devado, da bodo pož~ailnilkJi pogollrtm1fl.d ZaJdmde .o~ke J~~e vode. 
Taiko bodo Lahlko siV'ojiilm gJl€1dakem preidsltaMiil.Q Cerktnlisko Jezero v 
vseh kOIIllbraslbih saJj bo Cerlklnišllro j ee.ero ipi1ikalzamo gQedaJ.cem v 
nekaj m.iJnurtlnih' presiledJtilh z vesil.OI!Tl ~a v~. gfi.addtnli .!tn s . .koso 
med bujtno jezerSko travo na ra~ZSUšemn. po:'l"S'IIl1ll· . Cer~ko J~ero 
iJn RalkOIV Skocjam se boota Slfrupaj s PostoJtnsko JamO m S~QC'Jan~ 
skiimd jamamli pri DiiVačd pojaJviiil.a v jaMilootd Jla začetikru ali sred1 
meseca s~bra letos. Obem&n bo odd~~ nov pr.isfPevek k pro
pagandi nove pamoge gospoda;rsltiva v občill11. 

BARVNE RAZGLEDNICE 
NASIH KRAJEV V PRODAJI 

ToiJ.dlkdkr.art zaželljene .razgledmri
ce mašlih kil" aj ev, na raJČwn katel'ih 
je lbiJlJa IVe~Člm'ait pi 'kira bes eda. so 
končno v prodaji. 90.000 razgfi.eid
ni.c je danih v prodajo vsem po
slOMIJ.icam mrgovskega podjeltja 
Skocj,301, obraroom gootiii1Skega 
podl.iebja iz Cerklnice, trafikam im 
Tuni.stiičnemu biroju v Cei".kJruicd. 
V prodajli je 18 ra7JliičruiJh baJl"Vlllrlh 
II'azg.il.ednic z motiv.i ii.z naših kra
jev. Ral2l~ec:liniJce je iZJdala ob
ČiilnSka lbumis1Jičtna zveza d.z Ce!." k
tnlice, ~tiskala pa jdh je Mla~diJnslka 
kinjdga iz l.Jjubljame. Po prvdh IVe
.steh gredo razgledruice zelo dobro 
v prOI!Tlet. 

MLD 

MLD 

NEVERJETNO, VENDAR 
RESNICNO 

Egputovsfki su.Titatn Kumaravej je 
msilil, da je vzrdk: TI!jegove ne
speč:mosi slaiba p0'9tei1ja, zato si je 
dal napraovi1li velilk velik meh, kli 
so mu ga vsak večer napi'hnili in 
rp<JIStaiVili v ribnik pred njegOIVo 
palačo. ZgodovLna da'llašnjhi bla
zin ki so zelo pr.iJl•jiU.biLjene na ab
m.o~·sk!ih letoiViščjh, potaka torej 
ad e~tOIVSkega. suJtana. 

* 
Na zahodiu so izvedilii. pairzlkuse, 

k!i so daka2al:i, da vO'lJI'lik: a.vto
mdbiila, ki dlrnJi s 110 kim na Ull"O, 

sploh ne Sl:iSi sirene prometruilka, 
'kii vo2li za njim. 

---~-~-



Um junija pred Bule om 
......... ""-"' ... Obisko-
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NK Rakek podobno kot Olimpij-a 
ogometaši Rakeka so uspešno 

• 'učiil:i sezano z uvrs1Ii,tv:ijo na 
prvo mesto v I. ra.7iredu ·ljub](ian

·e pod.2lveze in tako stQpilli stop
'oo višje. Uspeh rakovšklih no

.. metašev je povsem zaslužen, 
a(j v tekmova[ni sezoni 1964/65 

niso izgubili sr~a Edino toč-
ko so izgubili, ko so preteklo je
en gostnvalii v Ihanu. 

K emu uspehu je precej pri
pomoglo dejstvo, da sedaj v mo5-
tvu ni več tujcev kakor je bil 
slučad ko je bila več kakor po
lovica igralcev iz vrst JN A. 

(5 • • OJ 
je 49. min. z ilepo parado učiln
·o<vi1n ubranil močam in nevaren 

strel. Edini zadetek v tem polčasu 
je dosegel MLAKAR, ki je rutini
rano premagal vratarja gostov. Ne 
dolgo za tem je imel isti igralec 
e eno priložnost, toda njegov strel 

s 5 metrov je odšel preko vrat. 
66. minuti je Raljevič v ka

zenskem prostoru igral z roko in 
· · e upravičeno dosodil 

ena;Js:tmetromro k:oris gostov. 
Sllrelec 1e hude kazni j e bil uspe
šen. toda sodnik je zadetek raz
veljavil. ker je nekdo izmed igral
cev KOMETA stal med izvaja
njem kazni v kazenskem prost<r 

· so pro es · gostujočih 
cev· najbolj b čnega in pre

drzne."ua izmed njih je sodnik iz
ključil iz igre. Ker sodnik ni spre
menil svoje odloči e, so igralci 
KOMETA s pro estom zapustili 
igrišče · srečanje je bilo s em 
- čano:. 

ajbolj . pri Rakeku so bili: 
A.rlto, Bajc in · "č v napadu. ter 
Prešeren. Korošec in Razdrih v 
obrambi. 

Vsi i~alai so domačd:n.i, se l)i'a
Vli jrz cei1klndlške komume, kar je 
poZlirtlirvtno iln Vllliiva upalll(je, da tudJi 
IIladaiiJj.DJjd uspehd ne bodo izootan.i. 

S tem, da je moštvo pomlaOe
no, je pridobilo na srčmOSiti iiil 
bOI1benoortii. MiladiJnai, ik!i. so bili 
šelle letos Vlklldručeni v ekli[>o, obe
ltatio, Ida se bodo ll"azvti!!Ji rv dobre 
l!lOgometaše, če bodo maJ!.o več 
časa poovetlil1i lbreningu. Pohvaldibi 
pa je treba 1ludli veterana Duš.alna 
ARKA iln PRESERNA, k!i sta s 
svojimi !i7Jlrušl10arni doprineSla 
levdi delež k uspehu. 

Qpozoi'Iirtli pa InOTamo na stail.no 
slabost prri NK »RAKEK«- l)i'e
mal.o sistemartlskega dela a: mla
dii!no. Ce bodo v bl.ižmjli prihod
nosti odpraVtiJd rliudli ,to poma.n·j
k!ljivoot, potem lahko prrič&ruje
mo v ll"a2lVoju nogometa na Rake
ku 'SalllO nad boil.dše. 

TOI"EU, nogometašem mkirena če
sti.tka iln čim več uspehov v pri
hodnosti. 

LESTVICA 

1. Rakek uu 1 ou: 723 
2. Ihan u 10 1 1tš:u21 

3. Elan (Novo m•·l u 
' 1 

5!1:2513 

4..Hotvoz (Grosup,) u 58 7 22 :li 10 

S. Komet (Lj ubija.} 12 3 1 815:33 '7 

c. Lilgatee 1% 3 11 S15:33 ' 7. Enotnost (JevnJ.) 12 201011:35 4 

Lista 3trelcev NK »RAKEK za 
3ezo110 1964/65 

l. ARKO 
2. BAJC 
3. JAPELJ 
4. MISIC B. 
5. MLAKAR 
6. URBAS T. 
7. RALJEVIC 

115 golov 
10 golov 

9 golov 
5 golov 
3 gole 
3 gole 
1 gdl 



Rakek : Ihan 6 : 1 {5 : 1) 
RAKEK: Conda, Japelj, Preše

ren, Rarrorih, Badc, Urbas T., 
Mlakar, Arko, Mišič B., Udovič. 

STRELCI: Bajc v 1., Arko v 11. 
(enadstmetrovika), Unbas v 31. din 
Mlakar v 58. minuti za Rakek. 

GLEDALCEV: 200. 
Rakek, 6. junij. Na igrišču Ra

keka sta se pomerili nied seboj vo
dilni moštvi I. razreda ljubljan
ske podzvezne lige. To je bila od
'lo'Člill.na' tElkma, !ker je tbi!l.o od tirlli
da le-ite oclJv:isaro, kdo bo !koočnd 
zmagovalec. Domačinom bi zado
stovala že delitev točk za osvoji
te!V ;ptWega mestta, ker so dmeli 
bdldšo ll'aailiiko ,pr~etih iiJn dla!ttiJh 
golov. 

na. V drugem delu igre pa so bili 
boljši gostje. Odlikovali so se po 
igri v polju, toda svoje terenske 
premoči niso znali izkoristiti. Rav
no nasprotno pa je bilo pri do
mačih igrafi.c:ih. Vsalkokrart;, ko so 
prišli pred vrata gostov, je bila ne
varnost za zadetek. In tako je 
Mlakar v 56. minuti z dveh met
rov zgrešil prazen gol, za kar pa 
se je odkupil v 58. minuti, ko je 
s podaijo Anka dosegel četr.ti god 
za Rakek. Domačini so imeli še 
eno zrelo priložnost in to v 88. 
minuti, ko je Arko prodrl po le
vem krilu in podal prostemu Ur
basu, a je pet mebrov od Vlrat 
lepa pnilložnoSit ~laiv.aJ.a ,po vOldli. 

Castni zadetek so gostje dosegli 
v zadnji minuti igre iz offsida, ki 
pa ga je sodnik vseeno priznal. 

Najbolj zasluženi za izdatno 
zmago Rakeka so bili: Mišič, 
Prešeren, Japelj, Arko in Bajc. 

i3 

Ekipi Merxa in Skocjana pred tekmo 

Začetek te tekme je bil popol
noma enak začetku tekme s KO
METOM, kajti že v prvi minuti so 
domačini vodili z 1 : O. MISIC je 
po desnem krilu, potem ko je pre
igral vrsto nasprotnikovih igral
cev, pripeljal žogo do višine ka
zenskega prostora in jo podal toč
no na nogo Bajcu, ki je streljal v 
spodnji levi kot vrat tako, da se 
je žoga odbilla Old statirve v mrežo. 

Mislili smo, da bo ta zadetek od
vzel gostom moralo, toda na pre
senečenje vseh so prevzeli pobudo 
in zlahka prihajali pred vrata do
mačinov. To pa je bilo tudi vse, 
kajti v svojih vrstah niso imeli 
igralca, ki bi znal akcijo zaklju
čiti z golom. 

Srečanje mladine v Celju 

V enem izmed protinapadov Ra
keka je branilec gostov igral z ro
ko v kazenskem prostoru. Doso
jena je bila najstrožja kazen, ki jo 
je Arko uspešno izvedel. 

To pa je vlilo novega poleta do
mačinom, ki so začeli resno ogro
žati nasprotnikova vrata. Prilož
nosti za zadetek so se vrstile ena 
za drugo. Največjo zmedo in strah 
je vnašal med obrambo IHANA 
razigrani Mišič, ki je takorekoč 
»vozil slalom« med branilci. Taka 
igra je bila končno v 31. minuti 
poplačana z uspehom. Bajc se je 
odločil za samostojni prodor in u
šel 'VSem .bran.iilcem. Ko je srtre
l~al, se mu je Mralt:all' 'Vii'igel pod no
ge, toda žogo je samo odbil do pro
stega Urbasa, ki mu ni bilo težko 
zadeti prazen gol. 

Po tem zadetku je bila igra do 
konca prvega polčasa enakovred-

Na pobudo mladinskih aktivov 
trgovskih podjetij Skocjan Rakek 
in Merx Celje je bilo v nedeljo, 
23. maja v Celju prvo iz serije 
tradicionalnih športnih srečanj 
mladincev obeh podjetij. Na spo
redu so bila tekmovanja v na
miznem tenisu, šahu, streljanju in 
nogometu za prehodni pokal tr
govskega podjetja Merx. Medtem, 
ko so se spqpadli rv .šahu m na
miznem tenisu odvijali v Merxo
vih upravnih prostorih oziroma na 
dvorišču uprave, pa so strelci od
šli na mestno strelišče, nogometa
ši pa na Gaberje, kjer ima svoj 
stadion nogometni klub Olimp. 

Rezultati: 
SAH 
Skocjan :Merx dva in pol proti 

ena in pol (Brešar : 2erak 1 :O, 
Kordiš : Gorišek O : 1, Zabukovec 
Smajdek 1 : O, Klančar : Jago
dič pol proti pol). 

NAMI ZNI TENIS 
Skocjan : Merx 1 : 5. 
Miklič : Rojc O : 2 (13 : 21, 15 

proti 21), Novak I. : Gajšek Il. 
2 : O (21 : 15, 21 : 16), Novak II. : 

Vse jim pride prav, bi lahko rekli za Avstrijce na sliki, ki so prišli 
kupovat mule k nam. Povedali so, da jih rabijo za neko igrišče, da se 

bodo z nJimi otroci lgraU 

Gajšek I. O : 2 (9 : 21, 11 : 21), 
Novak I. : Rojc O : 2 (14 : 21, 
17 : 21), Miklič : Gajšek I. O : 2 
(5 : 21, 6 : 21), Novak II. : Gaj
šek II. O : 2 (14 : 21, 5 : 21). 

NOGOMET 

Skocjan : Merx 1 : 12 (1 : 7) 
Merx: Kolar, Kregar, Vengust, 

Krumpak, Pirc, Strotnik, Gabrun, 
Mežnarič, Hriberšek, Kekec, Koro
šec. 

Skocjan: ·Jenček, Mozetič, Br~
šar, Vukičevič, Kranjc, Urb:.~ 1 ,c 
(Novak II.), Drobnič, Kebe, Obn :
za, Miler, Vrhovec. 

Igrišče, na katerem je prevlado
vala voda in pred vrati blato, je 
bilo zelo težko za igro. Obe enaj
storici sta si bili enakopravni sa
mo do 8. minute, ko je bil rezul
tat 1 : 1, potem pa so Celjani pri
čeli s silovitimi napadi in samo 
deset minut kasneje je Merx že 
vodil s 4 : l. Vendar Merxovim 
igralcem, kot kaže, golov še ni bi
lo dovolj. Saj so do konca sre
čanja še osemkrat potresli Jenč
kovo mrežo. Tudi v streljanju z 
zračno puško je bila boljša doma
ča ekipa, ki je med drugim že do
segla nekaj lepih uspehov v sre
tudi rezultat 683 : 595 v njihovo 
Skocjana tudi ni pričakovala ka
kršnega koli uspeha. 
Končni rezultat prijateljskega 

srečanja mladine Merxa in Skoc
jana, izražen v točkah: 30 : 10, 

Rakek : Jevnica 
10: O (3: OJ 

Obreza, Udovič, Razdrih, Koro
šec, Prešeren, Benčina, Mišič, Ja
pelj, Batic, All'ko, Mllakar. 

Gole so dosegli: Arko 4, Bajc 3, 
Japelj 3. 

Moštvo JEVNICE je bilo presla
bo, da bi se upiralo mnogo bolj
šemu moštvu RAKEKA. Domači 
so ves čas oblegali gol nasprotni
ka. Desetkrat so bili uspešni, toda 
rezultat bi bil lahko še večji, če bi 
domači napadalci izkoristili vse 
priložnosti. 

B. Mi.§lč 

je ugoden za domačine, ki so tako 
prvič osvojili prehodni pokal last
nega podjetja Merx, gostje iz 
Cerknice pa so dobili lepe spo
minske plakate. 

Očka je v službi, mamica kuha, 
jaz pa picke hranim, je povedala 

maLa Romana 

lllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllliil!llllllllllltllllllllllml 

»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 - BokoplsoY ID 

.:iab ne vra&uno. 
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OLIMPIJA B : RAKEK 7:0 (6:0) 
OLIMPIJA: Aljančič, Slivnikar, 

Završnik, Fajon, Pavlin, Benčič, 
Popivoda, Kranjc, Skraba, Skuf
ca, Stukli. 

RAKEK: Conda (Urbas), Kebe 
(Rnljcvič), Prešeren, Benčina, Ja
P lj, Udovič, Mlakar (Razdrih), 
Urbas (K be), Arko, Mišič, Bajc. 

STRELCI: Skufca v 5. in 19., 
Skrnba v 18. in 28., Stukli v 43., 
Popi\'ocln v 45. in Kranjc v 66. mi
nuli zn Olimpijo. 

LBDALCEV : 250. 
nk •k, 13. junij. Na igrišču Ra

k 1 n • ln · rečali v pokalni tek
mi moštvi Rakeka in Olimpije B 
iz Ljubljane. 

Znnimonj za to srečanje je bi
l nn Rnk ku precej nje, saj je 
flO t vnln kipa, ki ima v svoji 
• r di Igr Ic , pr kaljene v prvo in 
drug ligu kih t kmah. Kdo bo 
zrn ovni c, mo vedeli že vna
pr l da šL j za to, kako uspeš
n bodo domačini upirali re
n miran im go tom. 

Pr minul so potekale v zna
m nj u 1 pih akcij Olimpije, ka
t r i 1' Ici so z lahkoto prihajali 
pred vrata domačinov. In tako je 
Olimpija v 5. minuti že povedla 
z 1 : O. Krivdo za ta gol nosi vra
t r onda ki bi lahko m hak in 

1laša rr.a~q.lednica 

nizek strel ujel. Sledili so vedno 
hitrejši napadi gostov, ki so po
gosto streljali na vrata, toda naj
večkrat zgrešili. Strel je zadel v 
črno zopet v 18. minuti in že je 
bilo 2 : O. Ni minila niti minuta, 
ko je moral domači vratar zopet 
pobirati žogo iz mreže in to še en
krat po lastni krivdi, kajti žoga 
mu je iz rok ušla v gol. Domačini 
so sicer tudi izvedli nekaj napa
dov proti vratom Olimpije, toda 
obramba jih je zaustavljala še 
pred kazenskim prostorom. Do 
konca prvega polčasa so gostje do
segli še tri zadetke in vsi smo 
pričakovali dvoštevilčni rezultat. 
Domačini so v odmoru izvedli 

nekaj zamenjav, kar se je takoj 
odrazilo na igri. Urbas je zame
njal Condo v vratih, Kebe je o
krepil napad, Razdrih je zamenjal 
nebo.Dbenega Mllaika!l'ja, medtem 
Iro je Rafl.jevlč d.okad uspešno na
domestil Kebeta v obrambli. 

Slika na igrišču je bila sedaj 
povsem dJr;ugačm.a. DomaČiilni so za
čeli resneje ogrožati Aljančičevo 
»svetišče« in z malo več sreče bi 
lahko dosegli vsaj častni zadetek. 

Kako uspešna je bila zamenjava 
nesigurnega Conde v vratih, do
kCI!ZUje že <to, da je UIIbas ,pre
SillregaJ. na(j bOilj iz.de1atn zadetek 
srečalnda. 

Bolj ko se je bližal konec sre-

čanja, bolj so postajali domačini 
nevarni in v 85. minuti smo že vsi 
videli žogo v mreži. Arko je s pri
bližno enajst metrov močno stre
ljal, toda izvrstni Aljančič je ta 
strel z lepo parado odbil v kot. 
Do konca srečanja smo videli še 
nekaj razburljvih situacij pred 
vrati gostov, toda vse so se kon
čale brez uspeha za domače. 

GLAS NOTRANJSK.I' 

Na koncu lahko zapišemo, da so 
domačdni zas1uže!no azgubhli, ix:>da 
ne s tako visokim rezultatom. To 
seveda skl€jpam.o /PO pr.ikazarui 
igr[ obeh moštev, ker rtri zadebke 
Olimpije bi moral vratar ubraniti. 

Pri gostih so najbolj ugajali 
Skufca, Sk!ralba iJn A11j18111črl.č, pri. 
domačinih pa Kebe, Bajc, Razdrih 
in Urbas v vratih. Koušca 

Budna orgalllizacija za s~meniško varstvo na Rakeku ohranja ce
lotno muzejsko :z;birko zemljepisno upravne pripadnosti Rakeka 
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