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Potrebna je neposredna povezanost 
med višino osebnih dohodkov in rezultati gospodarjenja 

SEKRETAR OBCINSKEGA KOMITEJA ZKS FRANC LEVEC 

JE VODIL ZADNJO SEJO KOMITEJA, KI JE BILA POSVECENA 

NOVI GOSPODARSKI PROBLEMATIKI IN PROGRAMIRANJU 

DELA KOMUNISTOV. SKLENILI SO, DA MORA SLEHERNA DE

LOVNA ORGANIZACIJA VSESTRANSKO OCENITI svoj NOVI 

POLOZAJ, PROUCITI STROS~ POSLOVANJA, VISINO DO

HODKA S U:ATERIM BO RAZPOLAGALA, ANALIZIRATI MORA 

CELOTNO POSLOVANJE, ORGANIZACIJO DELA IN TEHNOLO

SKI PROCES, DA BI UGOTOVILA OBSTOJECE REZERVE IN 

MOZNOSTI ZA IZKORISCANJE TEH Z NAMENOM, DA IZBOLJ

SA MATERIALNI POLOZAJ DELAVCA IN POVECA MATERIAL

NO OSNOVO DELOVNE ORGANIZACIJE NASPLOH. 

Komunisti so ugotovili, da morajo delovne skupnosti ustrezno 
spremeniti svoje pravilnike o delitvi dohodlm in delitvi osebnih do
hodkov. Zato se morajo komunisti zavzeti, da bodo organi delavskega 
samoupravljanja pravočasno opravili te spremembe, ker bo samo 
tako mogoče zagotoviti dosledno uresničevanje temeljnih načel go
spodarske reforme na področju notranje delitve in standarda. Pri 
tem si bodo morali samoupravni organi prizadevati za nadaljnjo iz
popolnjevanje metod delitve in določanje ustreznih osnov in meril 
dela s težiščem na izpopolnjevanju tistih instrumentov, ki bodo naj
neposredneje spodbujali delavce k večji produktivnosti dela, k od
pravljanju prekinitev pri delu, k zmanjševanju škarta, izboljševanju 
delovne discipline, itd. · 

Prav tako bodo morali samoupravni organi proučiti tudi odnose 
v delitvi osebnih dohodkov, da bi uresničili pogoje za večjo stimula
tivnost, itd. Komunisti so se zavzeli, da bo potrebno uvajati indivi
dualna delovna merila pri slehernem poslu, kjer je to mogoče ln 
racionalno. Tako bi ugotovili resničen prispevek vsakega delavca 
posamezno ali v skupini. 

Ista načela kot za gospodarske odnose morajo veljati tudi v druž
benih službah in državni upravi, so postavljali komunisti občinske
ga komiteja. Občinske skupščine bodo morale razen splošnega zdrže
vanja in podpiranja naporov delavnih skupnosti in organov delav
skega s-.moupravljanja opravljati tudi družbeno nadzorstvo nad 
uveljavljanjem splošno sprejetih družbenih načel v politiki delitve 
dohodka v delovnih organizacijah. Komunisti so bili mnenja, da mo
rajo občinske skupščine bolj in neposredneje sodelovati z delovnimi 
skupnostmi in jim pomagati pri urejanju problemov notranje delitve 
kot se je to dogajalo doslej. Komunisti so izrazili mišljenje, da je po
trebno delovnim orga.nizacijam priporočiti, da bolj z racionalno or
ganizacijo svojih poslov zmanjšajo izdatke za lastno administracijo, 
da zmanjšajo stroške za reprezentanco in druge podobne izdatke, ki 
bremenijo kolektiv. 

Na seji je komite imenoval komisije, ki bodo delovale na treh 
področjih ln sicer: 
na področju idejnega delovanja ZK, na področju proučevanja druž
beno-ekonomskih in političnih odnosov in na področju dela ter raz
voja ZK. Te skupine bodo poglobljeno proučevale posamezna doga
janja na sedanji stopnji družbenega razvoja in s svojimi ugotovit
vami pomagali delu članov ZK. 

D. Mazi 

Novi gospodarski ukrepi zahtevajo hitre 
in učinkovite akcije 

Da bi bila prizadevanja kolek
tivov in ostalih organizacij na 
sprovajandu gospodarske r·eforme 
in llikrepov čimbolj plodna in 
smotrna, je izvršni odbor SZDL 
občine Cerknica takoj po sprejeti 
reformi imenoval koordinacijski 
odbor, ki bo operativno in anaJi
tično spJ.'em~ja.l uvedbo reforme v 
Pir.akso il'l. predvsem učinke no.vih 
spremenjenih · pogojev gospodar
jen\)la, Id imajo za cilj stabili:z.a
cijo našega gospodarstva. Naloga 
odbora je da Jmoirdinira tudi delo 
d.ružbeno-političnih organizacij in 
skrbi za pravilna tolmačenja in 
obveščenost občanov o konkret
nih akcijah v posameznih delov
nih organizacijah. Koordinacijski 
odibor je sestavljen iz predstavni
kov SZDL, sind:ik.ata in občinske 
skupščine in ZK. 

Na prvem sestanku, ki je bil 
konec meseca julija, so ug<>to'Vili, 
da so tako sindilmt kot tudi SZDL 
in občinsl~ skupščina že angaži
rani pri konkretnih akcijah. Ko
ordinacijski odbor je smal1ral, da 
so nujno potrebni i7JJ:ačuni in aDJa,
lize rezultatov gospodarjenja v 
noVih pogojih, prav talt.o pa tudi 
ekonomske anali:lle zaposlenih in 
analize pravilnikov delitve, kajti 
slab delitveni sistem ni združljiv 

z novo gospodarsko I'eformo. Z 
doslednim izvajanjem delitvenega 
sistema se bodo nujno začele 

sproščati tudi razprave proi.:z.va
jalcev, ki bodo vsekakor korak k 
utrditvi kvalitetnih meril nagra
jevanja po delu. V wezi s tem 
ponovno stopa v ospredje realno 
nagrajevanje režijskih služb po 
vloženem delu. Na področju ob
čine so primerni, kort npr. v Go
stinstvu Cerknica in Jelka Rakek, 
da imajo podjetja sicer pravilni
ke, nimajo pa ustreznih meril, da 
bi dobili pravilniki svoje mesto 
tudi v praksi - na delovnih me
stih. 

Prvi izračuni rezulrtato·v gospo
darjenja v novih pogojih zahte
vani s strani 01bčinske skupščine 

so pokazali· na neresnost ali pa 
na strokovno nesposoben kader, 
kajti šest podjetij izračunov sploh 
ni poslalo, nekateri izmed posla
nih pa so bili nekvalitetni. Občin
sl~a skupščina bo zahtevala sedaj, 
ko so posamezni ukrepli dovolj 
Jjasno preci'llirani ponovne :i:zlra
čune enotnih poklazwteljev, po ka
terilt bo moč ugotoviti v kakšni 
gospodarski situaciji se posamez
ne gospod.a!rske organizacije na
hajajo. Zbiranje in analiziranje 
podatkov, pa bo zahtevalo tudi od 

občinske uprave elastično analit
sko službo, ki bo sposobna zbirati 
podatke in izdelati analize v naj
krajšem času, kajti le takim ana
lizam bodo lahko sledili hitri in 
učinkoviti ul~repi. 

Občinski sindikalni svet je že 
dal priporočila vsem sindikalnim 
podtružnicam, da mesečno spremr 
lja~ re7iUltalte ~gospodla.rjenja. v 
kolektivih. Mesečno gibanje gO

spodarstva ·v občini bo spremlja
lo tudi predsedstva občinskega 

sindikalnega sveta, ob tromeseč
jih pa bo obravnaval dosežene 
re7iUltate gospodarjenJa tudi ob
či nski. sind.i.lmJ.ni svet. 

Nqvi ulrnepi zlasti ekonomska 
stanarina bodo zahteval!i tudi ne
kaltere no.ve organizacijske in 
funkcionalne oblike nekaterih 
uslužnostnih organ.Wacij, kot so 
npr. Gradišče in Vodna skupnost 
iz Cerkni.ce in Zavod za ceste iz 
Grahov ega. 

Na sestanku so načeli tudi 
VPrašanja diružbenih institucij. 
Tudi na. tem področju bo potreb
no skrajno varčevanje, zlasti še 
ke.r bo :mriža.na stopDJia proračun
skega prispevka od sedanjih 17.5 
na 12,5 % na bruto osebne dohod
ke, zmanjšala tudi participacijo 
občine v tem odstotku. Tako se 
bo po ruwih /ukrepih zmanjšal 
proraČUn občine za cca 75 milijo
nov dinarjev. Analogno temu bo 

treba vsekakor podvzeti ustrezne 
ukrepe tako v sami občinski upra
vi kakor tudi v drugih družbenih 
organizacijah. Določene ukrepe je 
npr. že izvršila osnovna šola iz 
Cerknice, ki je združila nekatera 
delovna mesta in nekatere od
delke. 

Pri vsem tem pa se ob uveljav
ljanju reforme, zlasti pri vsklaje
vanju cen in pl}vei:anJlt osebnih 
dohodkov nad ushrarjeuo prodult
tivnost, poraja bojazen po Jokali
stičnih težnjah, po tekmovanju vo 
čimvečjih cenah, :ne glede na 
ustvarjeno produktivnost. Taka 
pojmovanja lahko dovedejo le do 
nestabilizacije gospodarstva in do 
ponovnih razmakov med blagov
nimi in denarnimi fondi. 

Za seznanjanje širše javnosti z 
novo reformo bo poskrbela SZDL, 
kd bo v kratkem organizirala raz.. 
širjene sestanke krajevnih odbo
rov SZDL. Na teb sestankih se 
bodo med drugim pogovorili tudi 
za organizacijo ,javnih tribun, na 
katerih bodo seznanili občane s 
cilji gospodarske reforme. Podob
ne sestanke bodo organizirali tudi 
sindikati po kolektivih s poseb
nim povdarlrom na gospodarjenju 
v Lastnem podjetju. 

Za permanentno in učinkovito 
spremljanje uvaJanja novih go
spodarskih ukrepov v življenJe. se 
bo koordinacijski odbor sestajal 
tedensko. 
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Proslava 20-letnice osvoboditve na Slivnici 
ZDRUZENJE BORCEV NOV JE DNE 25. JULIJA OR

GANIZIRALO SLAVNOSTNO PRIREDITEV V POCASTI
TEV 20-LETNICE OSVOBODITVE PRI LOVSKI KOCI NA 
SLIVNICI. 

Ob udeležbi borcev NOV, čla
nov ~a reze11Vlniih Olfioilr'j,ev 

Di . adnikov JLA, gojencev !pred
voj~ vzgoje, družberlO-'poliJti.č
nih delaJVcev cin števiilnlih občanov 
je proslavo začel predsednik ob
či!nSke slmlpš'či!ne Ceriklnica tolv. 
K.a!v'čič. Povdari'l je zgodov1i!l1Skri 
pomen pOOISlaiVe, 'nakar je predaJJ. 

Narodni heroj Hribar Janez govori 
o spominih za časa NOV na pro

slavi na Slivnici 

basedo lllai"'Odinemu heroliiu tov. 
Hrj'bar J aJil€rZJU, k1i 1je med oobal,im 
d~al. : 

»tLeltošnje tle!Jo je j'll!bilejno Wbo 
saj praznujemo 20-letnico osvo
bodlilbve Jugoolia!v'.i(je. 'l1o leto je ob
enem tudli 01bll€lbruica osvobodiiltlve 
vsega ~ ~ :falŠ'iiZlma. 20 
lat de mim ilo ddlkiair je :biJJa konČ!a
na vellilčaS1D:1a, <težJkla d!n lkJr!ViaiVa 
barlb8', 'kii. je !PI'ilnesl~ JugOLSiliaMiJj<i 
ZllTIIBJgO n<Jiilll.'€ld!ni sociailJislliičlruih 
sil. 

V eiČii!l1a Sllovencev se j 'e :reJba 
1941 zavedlaWa Catnllmrjeve~ ZJgJO
d~ d.zJreka, lk:i pravli: »Slo
venSkli niBlrod si 'bo !P!islall sodlbo 
SBJm, ne :frrak. mu je ne bo iJn ne 

talar.« In tudi stiha: »Manj temna 
noč je v črne zemlje krili, kot so 
pod sve!llim soncem su7m(ili dnovi.« 

Danes ob 20-letln.ioi oovobodiltlve 
p!.'eg!lediujemo prehojenb pat d!n se 
~jarmo vseh o~01111!11Jih teilalv, 
kJi smo jih mor alii v !tem obctobrjiu 
premagati. Boj, katerega cilj je 
billa osVlOibodfutev ;i~ fa5i.zJma d!n 
uniten(ja domačih dZJd:aJjail.cev, se 
je potem dvignil z revolucionar
nimi silami, \{i so postavile teme
lje lijudls1kle olblaslbi brez izkol'išča-
1llj~ člov~ IPO čllovelw. 

Vsa Jug;ooLav,iJja je ilJeipa . dežel,a, 
posebnJO Slovenilja. Tudd No!Jranlj
Skla, lkii .je sestalvtni ded rlle ma!le 
slov~ deželle, se ~ z !iz
redn:i!mi 1Pl1iirddinliimi 2'l8111:imi'Vi00timd, 
kli oo daJnes v svei!Ju :žJail še IPI"e<mial
[o /P(ll2llllallll. KJaJk,a škodla bi' bi.La, 
da lbi se s temi lepotami ~ 
trud ci. Na Ndtrla!rJdslk!em je iPOiteikJa-. 
lio letlo 1941 rv i!l'l)tenzirvnem p<JI1Ii.tlič
nem 1deil.u. PO<Zlimi leta 1941 / 42 so 
biilii slror>ati !PO vseJh Vlaseh orgla!Il'i 
zilrand od)bori OF, v mnogJih pa 
11udli Oll1gJalrui;z.acije K.P. 

P<Jilegj te~ je 'tuJk:arj 7Je od ~Od
nje jtesenn naprej dielOIV'alo več 
pBII1birlJamSkJilh čet, ka/tere so liJZIV>edlLe 
v€lč aikciJjr oo želeamlišlro IPli'<JI!?JO 
Ljubljana - Trst. 19. oktobra 
leta 1941 je večja skupina 
borcev :J.'LBII)adaa i'llail.iiljOB!l1ISiloo pooard
ko, lkJi. 1je IČIUIV'aaa Skilaldašče mwn:ic:i 
j~ IV' B eru1ll.i:aikiu !11181d BegJU!!'l(j am~. 
Dr1ugJerga fulbrualrja 1942 Leuar so 
parr;ti!zarrlli. ll1lajpad1l.i žeiLeznišikio po
stajo Verd nad Borovn ica. Nadalj
nje akcije je tokrat preprečil 
velik sneg, ki je zamete! vso po
kn1a(jti!niQ. V mesecu apniiliu 1n matju 
laba 1942 se je vsa il1>BŠa domovi
na drvdgnila v ~ošn:i UjpiOir d!l1 na
rasLa je miQgočna !l)aJI'II;i.zaJ v()lj'
sk.a, ik!i. lje lbillJa or~iziMil'lla v ndt
rra1!11jSk.em 01diredlu, lk1i. •je štel ;pertl 
bai1JaJlj10nov. Od :teh je bil en lbiar 
JtaJd~ <Jiborožen ltudd z aNitorrnalt
siklim ocažjem d!l1 :imel lilme l.Julkorv 
balbail'j'on po !11:jegavem llromramidJB!11-
;tJu. Lukli. ~taljon je šibe!. 550 
b orcev. 

Po j}j:aJlijainiSiki ofenzivi .Leta 1942 
je bila orgJrun.i..ziJrana Sercerjerva 
br<~, 'kiBJtera j'e JirrneWa. svoj il.o
g.aJr na MdJm1cu. Ta lbri,gjad!a 'je 
stall'l10 QIP€II'Iilraila na enem de1ru D o-

Po želji je bil udeležencem proslave na Slivnici na razpolago pristni 
partizansld golaž 

lenJjSkie jn tPO NatrallltiSkli·. Kasneje 
je brigada odšla na Dolenjsko in 
v Belo krajino, kjer je bila vklju
OOn.a IV' XIV. dliJvti:zijo, rki je v rz.a
čeltlk!u ile!ba 1944 ddšlra na svojo [e
gen.cj,a["no d!l1 :lll"Tla!govilto IP<Jlt na 
StajerSko. Naši Notlran(jski borci 
nioo prelivailii svojo !kli1i. SBJmo na 
Nobra!11li1Skem, temveč je biiliBJ njli
hova kali jpre]Jilta >tudi na P:r:irrrolr
Sikem, DoLen!j~em, Stajelr\Siker.m dn 
drugo. 

2ldJai.j ko žirvi mo v SV'Orbodd, pa 
ruaš boj še nd ik()lrlčan . POiilslk:aJbi 
mora še neodlkmita tarišča, i!zjpo
pol!niiltli t ehnillro dn 2lrl!aiilkJislt. 'Dreba 
je usllvamirtli rr€5111iooe •sodall:isltičnle, 
humane odnose, torej take odnose, 
kjer se Ibo IČ.lovek 11esndrč:no ČIUlllill 
srvobodln egJa in lkder oo JPOISitatl go~ 
~ svoje 1\lOOde. 

Vedeti tpa mO!Mffio, da ·smo šele · 
na zaOOtiklu .raJZJVIijaJ111.ia ltaikliih :res
nično dernakiraltimih odlnooov !iJn 
ter m UJPTaiV'.iČ!ne(j'šo delitev no!Jra-

111jega bogastva. 
Hočemo, da se bo človek prene

hall ibor.iJtli. samo za SIVI()Ij <JibsJtoj. Na
stadiado 'PC@Jtili•, Iko bo člOIV'ek uili.
vel pollno svdbodo dli1 diuševino 
lruill1ruvno liizržlirv'ljaJnJje. 'I'uidti. mlatli-
1110 mOII"aJlTX> VJZJga,j alti v prn~Vem dJu
hu, ella .ne rbo vllideila svojrega •iz-
7liMl(jaiil!ja LSai!Tlo v šporitru, ki 1j'e &i
cer !PQIIlrebelll, Jtemrveč oo bo 1ruldi 
zmala cenlilbi. dlušev1ne in Jrullitruinne 
vd·edlnote. P.rd. vsem :tem se UJe~ 
ba IZaJV'ed!aitlio diejsllva, da V5e, rk.acr: 
se ~~aJdii in ustrvaJrlja., da je 'VlSie Ito 
namenjeno sreči našega delovnega 
človeka. 'I'rcl>a j e Siisl!.emaibimo 
proueervaJtti. IPI'OCese iln · alilh 'tlako 
usmei'IjaJtli, da 1bodo vsi. I,rjlud[je ime
Id čimlepše in ~ol[jlr!iejše žliv
ldenrje.« 

s tem je ltovarnš HniJbar ZJa!k1tiu
čill. svolj govor. Sedlemčlllainska rde
le~cilj!a je v Jirrnenu čiLal!lorv ~ !P'O'
lOIŽi!La V'elllec na grdb !l1eZll'llalnemu 
p at1hll2'la!11U NOV. 

Partizanski invalidski pevski zbor iz Ljubljane poje partizanske 
borbene pesmi 

da Ibo še !ffilllQgO Oasa. ;prelielkilo pre
den se !bodo ustrvarild lJaik;j od!niolsii . 

D:a111ies, ikio se pmi;pravlja~jo n Kl!Vi 
precljplisi na pOidlootčj.u g~odair
sltrva, !bomo momld si~temart:iČino lirz:-. 
ik:~čabi. !11101tira!l'lje ireJZEllme, se bollli 
porvemJtn IZ ootalimi ipreidJelli Jugp
siLaJVoiljie. 'I'o n.am Ibo omog!Očilo o:d'
lOičnleljlši :itn 2linag'OV:ilte(5ti. .nJoo~· v 
medm.airad!rui dJeildJtrv:i delLa.· Borimo 
se OZJa resnJiiČIIlK> sociail:i.slbi,č!no-dlemo~ 
Jm-ati.čne OiClJnooe v diru2Jbi dl!l m 
raJZNii(jan1ije anodJemih tehnoiOOklih 
rprocesov :in modemne ipiroi2lvodJrrj,e 

Svečani del prosillarve die n:a~da
l:jevaila ~ iiThV!ailli.dskrega IPar
lti•2lalnJSkega rzJbarra li.:z I..;jiUibrljane, ki 
so :ilzNedM nedmij. 'booiberrrilh . rpesmd 
in !J.Yihailla !iiZl Oerikndce. ' 

Teti svečani ipiroslarvd ojle pn1so
stvloviailo <Jikroil.'i 2.500 lli.iludli iJz No
tmalntisllre dn dl1Ugih Jm-a,jerv, ki so 
se ob koncu proslave zabavali in 
ti!Žlivali v 1~ prii,rodi. 

Na ~OiŠiniO je i!)niiredliltev relo 
d 01bro 'l.ISpeWa, rsa[j je ·bi~o udJe[e
Žeilloem pro.sJ.arve na r alZlpoliago vse 
lta1r so si žeilelri. 

IZ ZAKONODAJE 
147. člen novega temeljnega Za

kona o delovnih razmerjih določa, 

da v prvem letniku vajenec ne 
more imeti manjših osebnih do
hodkov kot je polovica povprečne
ga osebnega mesečnega dohodka 
za nekvalificiranega delavca. V 
zadnjem letu vajenske dobe pa ne 

manj kot 80 odstotkov povpre,' ne' 
ga mesečnega dohodka nekvalifi
ciranega delavca. 

Z ozirom na to, da je pri n s 
povprečni osebni dohodek ne a
lificiranega delavca okoli 30.000 

dinarjev, bi imel vajenec v prvem 
letu učenja najmanj 15.000 dinar
jev, v zadnjem letu pa najmanj 
24.000 dinarjev mesečnih prejem
kov. 

S takšno ureditvijo vajenskih 
osebnih prejemkov se je doseglo 
tisto, za kar so se mnogi strokov
njaki in družbeni delavci že dalj 
časa potegovali. 

Po novih določilih torej odpade
jo tiste borne nagrade po štiri, pet 
in šest tisoč dinarjev, ki so jih va~ 
jenci prejemali do sedaj. 
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O gibanju gospodarstvo in gospodarski reformi 
Slrup\Š'čilna oOOLnle je 111a 4. redin:i 

~li irn7JP!I'aMI.j ail.a o ~ju goopo
dalr'SI!Va ;illl o $Pl00n.ih U~Wepilh v 
g~ odlrrosih. Urvodlni re
ferat o te j aktualni problematiki 
je .ime!!. pasU.ainec gOIS!PodiaJrslrega 
rzJbora &,pu!billil§ke slkJuipšč:ime toJv. 
LESAR Jore. V sv()!jih drzNajanljli.Jh 
oe ii1JalklaJzail 111.u~ln001t liiil daleiklol<;ežm i 
pomen uiklri~O!V, lki j.ilh ~rejenn.a
jo ~ Ol.'gla;l1[ poiliti<'h> 
otemiitar.iailin.ilh enOit. V UiVOOJu je i!Jov. 
Lesatr jpO!Udlair.hl, ida je ,dliJnamiJkJa 
rCliZJV1oljla llllaŠega ·go~oclialr&tva 7Jelo 
hliltlm ill1. oo se lj'e IIlialša. dlrižalva tnajj:
hitreje preorientirala iz zaostale 
eJgJramne delžJe'IJe v :iJndlu.strij1slro. 
Hdrtmi !1J<J'$10daln9kti. 'l'aaJV!qj pa je 
Olnem.agoč.aJ. ellllalkom.eren "M2lVo] 
vseh ~. ikJeiro se je v vsem 1Po
voj'I1e!ID ~:ihddbl:ilu ~ald.ila pa:1edivsenn 
teŽlkla !iJn ipredlelovalnla iiil.diustlr.i{jia 
n1a škloidb [pi'IiJma!rin.e i.n:diusl1mi.~ e 
(ISIU['<:xvill1.-e). T.alklšen raz:vqj. n:i Zll11a'

Oi!Letn. LSialll1IO rza IIl.ašo <lmelo, IPiliišeil 
pa je JP1I1i ll1lalS 1!1aijlbolj do :irzma!za 
v 1tem dbd'obju, ·loor smo Old i12Jred
llle rviŠiiine rarzJV:iJLi. jpii'IedelOV'alliilo illl
dJuiStlrijo. Ulkm~ ikii dWh ~etiemar
mo OOdb poslllaMiJU rtruidli. iP[imam:i 
!iinJdlustmilili oone 'llla ellootnomslro 
dSn'OVQ.. V rte uJkJrepe d111. Sjpl16Ill.EID1-

be JllaS silli jo ellootnomslk.e rz.~alk:orui.

lbolsbi, tsllioor ibi o,glroZJhli J.aistbein olb
Sto[il, lk!i lbi !ZaiČiell [p'OIVTZlročartli :i!nldti
'Vlildlwailino, lroletkrttilvlno ill1. dru2Jbenw 
šlklodlo. Ce lbli nadiailj ev.aili •z a:lJereall.
no iiil rneelicOIIlorrnsiko ipO].iltilkJO v oe
lllJaih, lbli !Prišli :v I1€jpl'!iJmerno večljo 
1cr1iJzo iJn 'bli mooaJ:i u'VOOalti sll.ITOIV'.i 
ne, ki jih imamo v zadostni koli
č iiild diolmaJ. 
~kcidSki. si1Jrošk!i ii111. ~e

sti,aii:isk!e ojbrem.eruiJtve oo pOIStaiv
il!.ilaile ll1laŠa lpOidijre!tijla v !P<lilOOati. IIl.e

kotnllrurenČIIl.OObi. IIla :znmam.jem. 1Jr
~- Nova .nefur:ma iP(liSibaJvlli:ia MSe 

Oldln.ose v lpii1i(biiJi~ liJStJo raiVIen, l!llad
OO!I1.0IVIIlJel~ cilljl teih ulkrepov pa 1e 
i~d'e ~OIITI
Sikliih Oldnooov. 

Nove 
Eden bistvenih elementov go

spodarske reforme so spremembe 
v odnosih na področju cen in nji
hovo prilagajanje tržnim pogojem. 

V uveljavljanju novih odnosov 
na trgu in oblikovanju politike cen 
imajo odločilno vlogo samouprav
ni organi in občinske skupščine. 
In prav te so že sprejele prve od
loke o najvišjih prodajnih cenah 
-za nekatere važnejše prehrambene 
artikle, to je za meso, kruh, moko, 
ulje, mleko in sladkor. 

Seveda kot potrošniki vemo, da 
:so se dvignile cene tudi za vrsto 
:drugih industrijskih in prehram
benih artiklov, kar je v skladu z 
namenom reforme v odnosih na 
področju cen in prilagajanja le-teh 
tržnim pogojem. Ti ukrepi sicer 
:niso bili nepričakovani, dejstvo 
. Pa je, da mnogi naši občani niso 
:seznanjeni o načinu formiranja 
•cen. Vedeti moramo, da se obliko
vanje cen odvija v štirih smereh, 
in sicer: 

;v smeri povečanja cen za dolo
ičene proizvode do s predpisi dolo
ičenega odstotka; 

v smeri obveznega zniževanja 
t:en za nekatere proizvode; nada
lje svobodno oblikovanje cen za 

Za go.cwodal'Ske organizacide ill1. 
lrolelmruve bo Ito velik ~. ker 
reforma ZJaihlteva li.:nJ!JenziWlejše 
d'v~tje ipii'Od'utkttJi.v.nooti. 111a raVIIlli. 
s1br00kov m.edlruatr<Xln.ih cen, ki:n
poil11teni, tda se 'l1!a .reailin!i!h OOI!lovaih 
vkllap.l.;jam.o v rr.edln.atrodlno del.JJtev 
de!Lat. DellOIVIniim -OI'I~Ijam. z 
velčlj 'o J)lrodluik1ti.'V111ootjo ill1. z rea!l
nim dlv:igaJnljerrn cen om.ogočelna 

~ena ~odluik;ciJja. PoLeg 
ZJVtilševaml.iia Celil, se v novih pred
IPtisilh. jpredvildeva ltu dd dev:i2Jnla re
forma in ukrepi na zunanje-trgo
v~i~ poidročju. 

Reforma Ibo brez dvoma V!Pli
v,aila 1n.lld:i IIlJa dtru.:ži!nsk:e tproračulne 

in .na arne!jirt;ev potrOOn(je. Zara!dd 
~ Ibo ;nru(j1no ~bno na 'V'Seh 
;po;diročjlih l.liVIeStliJ smdtmno ,goopo
dlamjende z ['ai71Pol.001j:i'Vilrn.i sreld.
slJv:i . Pini 'VLSieiil1. 1rem. :nri dJZJVZei1Ja dlr
mvn.a UIPI1aJVIa .iJn jarv111.e slm'be, ker 
se del:irt!veni sistem tudi tu spre-

min1~a. Konkretlllo o gospod.a:rskli 
siltuacidi na našem območlju je go... 
vor:iil.. nače!llnik za g~ 
tov. TORNliC. Poudaril je, da so 
IIlaŠe gospod:aimke organizacije llla
pra<Vill.e v peltith mesedih za 32 % 
več oo iStei?Ja obdobja v lnnslk.em 
le!Iu ill1. plain.skia jpredvid~an:ia 

smo pre!koračit1i :za 3 %. Gospodar
slkle orga!nizaci!je oo se 1rudri. dtr'Žale 
pll.liJpoiroičiJ občrilnslkle SklujpOOiine liiil 
OIITietjile liinvesticli'jsko tpObrošnjo. 
Od tPreidlvidenih pila!nskih invesltli.
citj v =~u miilii!jlaT<lo 600 millijo
nov smo inevestirali komaj 
77,600.000.- Izvoz v naši občini v 
prvih 5 mesecih "ni dosegel plan
skih predvidevanj zaradi tega, ker 
se gospodarske organizacije, ki so 
v planu predvidele izvoz še do da
nes niso vključile v mednarodno 
delitev dela. 

V prvih 5 mesecih je Kombinat 
»Brest« izvozil 736.675 dolarjev, 
kar znese 33 % predvidenega plan-

skega izvoza. Ker se v drugi polo
vici leta predvideva večji izvoz 
upamo, da bodo planske obveze 
pri Kombinatu »Brest« Cerknica 
izpolnjene. Zaskrbljujoča za naša 
podjetja pa je razlika med faktu
rirano in plačano realizacijo, kar 
dokazuje, da imajo podjetja vedno 
več dolžnikov, oziroma neplačanih 
faktur. Zaradi navedene proble
matike je po vsestranski razpravi 
skupščina sprejela sklep, da delav
ski sveti v vseh delovnih organi
zacijah ponovno analizirajo gospo
darsko stanje. Službe v delovnih 
organizacijah pa naj napravijo 
ustrezne izračune na podlagi pred
videnih ukrepov, ki jih nakazuje 
gospodarska reforma. Delavski 
sveti naj o gospodarskem stanju 
podjetja o sedanjih pogojih infor
m.irajo tudi kolektive, tako da bo 
sleherni proizvajalec vedel, kako 
gospodari njegova delovna orga
nizacija. 

Vtisi s XXXIII. kongresa 
MEDNARODNEGA PEN KLUBA 

PISATELJEV NA BLEDU 

Med kulturnimi dogodki v slo
venskem družbenem življenju je 
bil v zadnjem času nedvomno naj
pomembnejši XXXIII. kongres 
Mednarodnega PEN kluba pisate
ljev od 2. do 7. julija v festivalni 
dvorani na Bledu. Kongresa se je 
udeležilo okoli 600 pisateljev iz 
vseh dežel sveta. Tu si lahko videl 
predstavnike najrazličnejših n.aro

. dov sveta, od velikih in malih, od 
skrajnega vzhoda do zahoda ze
meljske oble. Kongres je bil pod 
pokroviteljstvom predsednika so
cialistične federativne republike 
Jugoslavije Josipa Broza-Tita in 
je imel S\Tečano in zelo delovno 
obeležje. 

Predsednik kongresa pesnik, 
dramatik Matej Bor je z veliko or-

c-ene 
določene proizvode in storitve ter 
prepoved zvišanja cen za določene 
proizvode. 
Občinska skupščina Cerknica je · 

na· seji dne 28. VII. 1965 sprejela 
odlok o najvišjih prodajnih cenah 
za določene prehrambene artikle, 
in sicer za goveje meso do 1200 
din/kg, telečje meso do 1400 din/ 
kg, svinjsko meso do 1100 din/kg, 
bel kruh do 220 din črn kruh do 
150 din in žemlje do 25 din. Z 
istim ·odlokom je določila tudi 
najvišje cene za moko, in sicer: za 
belo moko do 242 din/kg, polbelo 
do 190 din in črno do 142 din. 
Najvišja prodajna cena za pasteli
zirano mleko je 145 din, za olje v 
sodih 470 din/kg, olje v stekleni
cah pa 500 din/l. Določene so tudi 
najvišje cene za sladkor v krista
lu do 265 din in sladkor v kockah 
do 305 din. 

Razprava o novih cenah je tra
jal skoraj 3 ure. Odborniki so se 
zavedali, da bi nepremišljeni 
sklepi močno škodovali ne samo 
prizadetim gospodarskim organi
zacijam, pač pa tudi potrošniku. 

Cene določene s sprejetim odlo
lokom so torej določene in pre
pričani smo, da so ·v današnjih 
tržnih POiOjih tudi realne. 

ganizacijsko spretnostjo dosegel, 
da je kongres vsestransko uspel v 
veliko zadovoljstvo udeleženih go
stov, ki so spoznali lepote naše 
zemlje in ponesli v svoje daljne 
kraje spoznanje o veliki kulturi in 
organizacijski sposobnosti malega 
naroda, kakršen je slovenski. Mali 
slovenski narod je bil to pot go
stitelj in priznano enakopraven 
član družine velikih duhov sveta . 

Jug"oslovanski književniki, in 
zlasti slovenski, so uporabili ta 
kongres, da so vmes .udeležencem 
posredovali dosežke naših litera
tur v prevodih, tako da so jim po
klonili v francoščino ali anglešči
no prevedena knjigo Conteurs slo
venes contemporains (Sodobni slo
venski pripovedniki), Nouvel essai 
yougoslave (Novi jugoslovan. esej), 
Slovene poets of to-day (Sodobni 
slovenski pesniki), A collection 
modern croatian verse 49 poets -
49 poems (Zbirka moderne hrvat
ske poezije 49 pesnikov - 49 
pesmi. 

Pisatelji so na skupnih ali loče
nih sestankih obravnavali žive 
probleme sodobnega literaturnega 
ustvarjanja (Pisatelj in družba, 
Vloga literature v današnjem sve
tu, Literatura in sodobna komuni
kacijska sredstva, Odnosi med ve
likimi in malimi literaturami). Slo 
je za resnične vredrtote spoznava
nja med posameznimi predstavni
ki velikih in malih narodov na 
tem kongresu, za utrjevanje kul
turnih stikov, za mednarodno po
vezavo v duhu Prešernove Zdrav
ljice: 2ive naj vsi narodi, ki hre
pene dočakat' dan, da koder sonce 
hodi, prepir iz sveta bo pregnan, 
ko rojak, prost bo vsak, ne vrag le 
sosed bo mejak, kot je lepo pov
zdignil Prešernovo človečanstvo in 
mednarodno misel pesnik Matej 
Bor . 

Za predsednika Mednarodnega 
kluba "pisateljev je bil izvoljen po
pularni amer. dramatik ARTHUR 
MILLER, ki je pekazal svo
jo veličino kot napreden sodobni 
pisatelj in človek že v predava
nju LITERATURA IN SODOBNA 
KOMUNIKACIJSKA SREDSTVA 
in v besedah, s katerimi je priznal 
duhovno sorodnost z našim pesni
kom Prešernom: To sem tudi jaz· 

(Srce je prazno, srečno ni, nazaj si 
up in strah želi.) 

Kongresa so se udeležili tudi pi
satelji Sovjetske zveze, to pot le 
kot opazovalci, ki pa so izrazili 
pripravljenost, da bodo na prihod
njem kongresu, ki bo v New Yor
ku, že tudi člani PEN KLUBA. 
Njihov predstavnik Leonid Leonov 
je simpatična pozdravil kongres v 
obširnem govoru in napil bratstvu 
vseh narodov sveta. V tem smislu 
so potekale tudi zdravice na skup
nem banketu v Kazini na Bledu, 
kjer so se ustvarili mnogi tesni 
stiki med pisatelji raznih narod
nosti. 

Od jugoslovanskih književnikov 
se je udeležil kongresa tudi Nobe
lov nagrajenec IVO ANDRIC. 
Uvodni govor je imel kritik JOSIP 
VIDMAR, ki je govoril o književ
niku in sodobni družbi. Mogočen 
vtis je na tuje pisatelje napravi
la pesem SRECKA KOSOVELA, 
ki jo je v francoščini lepo recitiral 
Jože Javoršek. 

Clani kongresa so v posebni re
soluciji izrazili protest proti pre
ganjanju in zapiranju naprednih 
pisateljev na Portugalskem in 
Spanskem. Med kongresom so se 
udeležili sprejema v Titovi vili na 
Bledu, sprejema pr i predsedniku 
ljubljanske občine, ogledali so si 
Gotovčevo opero Ero z onega sveta 
v ljubljanskih križankah, doživeli 
piknik v Skofji Loki, se zdr uženo 
udeležili svečanosti na blejskem 
gradu, si ogledali Prešernovo roj
stno hišo v Vrbi, po· kongresu pa 
napravili izlet v Dubrovnik, kjer 
je bil leta 1933 znamenit kongres 
Pen kluba, na katerem je PEN 
KLUB obsodil pohod nacizma in 
fašizma. 

Omenimo naj, da je bil razgo
vorni jezik na kongr esu francoski 
in angleški. Vsak udeleženec je 
dobil mikrofonske slušalke, da je 
lahko spremljal kongres tud i v 
prevodih v slovenščino, večina 
udeležencev pa je kajpak razume
la oba velika tuja jezika. 

Kongres· je bil zaključen v zna
menju bratstva in utrjevanja 
mednarodnih kulturnih stikov. 

ltanko Janlti 
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Krvodajalska akcija- uspela ali ne? r 
Kakor vsako leto je tudi letos Neurje in vremenska katastra-

občinski odbor Rdečega križa fa, ki je naše kraje prizadejala 
Cerknica organiziral akcijo prosto- neposredno pred samo akcijo, je 
voljnega odvzema krvi - krvoda- prav gotovo v poslednjem trenut
jalsko akcijo. Po že vnaprej pred- ku močno zavrlo uspešnost akcije, 
videnem razporedu Zavoda za ker so prizadeti prav v času akcije 
transfuzijo v Ljubljani, na katere- skušali reševati tisto, kar se je re
ga občinski odbor ni imel vpliva, šiti ali popraviti dalo. O vremen
je bila akcija organizirana v začet- skih katastrofah v naši državi na
ku meseca julija. Za orientacijo sploh poroča občinski odbor RK 
navajamo primerjavo uspeha akci- na drugem mestu v tem glasilu. 
je v letu 1964 in 1965: 

plan odvzemov: 720 
končni podatki: 
Stari trg 
Cerknica 
Rakek 
izrednih 
skupno 

plan odvzemov: BOO 
končni podatki: 
Stari trg 
Cerknica 
Rakek 
Brest Cerknica 
izrednih 
skupaj 

1964 

235 
394 

95 
69 

793 

1965 

157 
165 

70 
135 
30 

557 

Krvodajalska akcija je v pre
teklem letu uspela 110% v prime
ri s predvidenim planom, v letu 
1965 pa 72% do plana. Akcija v 
številkah ni uspela - skušajmo 
najti vz,.-oke za to? 

Prav gotovo je trenutno stanje 
našega gospodarstva, ki pričakuje 
gospodarsko reformo, imelo dolo
čeni vpliv na uspeh akcije. V pre
cej visokem odstotku zmaterializi
rano družbeno dogajanje nasploh 
je zameglilo, če ne že preveč za
temnilo občehumani in v bistvu 
visoko socialistični pomen te pro
stovoljne akcije. Vsi očitki in pri
pombe posameznikov o trgovini z 
oddano krvjo so absolutno neosno
vani in milo rečeno, zlobni ter so 
dokaz nepravilnega odnosa do 
zdravstvenega standarda našega 
prebivalstva. To je prvi negativni 
vpliv na uspeh akcije. 

Organizacijske priprave, ki jih 
je podvzel občinski odbor, so bile 
v letošnjem letu precej obsežnej
še in temeljitejše, kakor lansko le
to. Obveščene so bile vse gospo
darske organizacije in njihovi sa
moupravni organi, vse krajevne 
organizacije RK, organiziran je bil 
poseben sestanek s predstavniki 
Bresta in Kovinoplastike kot naj
močnejšima predstavnikoma go
spodarskih organizacij v naši ko
muni. Na magnetofonski trak je 
bilo posneto posebno predavanje 
dr. Pušenjaka o pomenu akcije, 
organizirana so bila predavanja v 
tem smislu in v radiu so bile ne
posredno pred akcijo objave o kr
vodajalski akciji. ·Priprave in pro
paganda so bile nedvomno dobro 
pripravljene - problem ne samo 
krvodajalske akcije, ampak orga
nizacije RK nasploh je v drugem: 
ali je res samo Rdeči križ tista or
ganizacija, ki naj moleduje za do
ber uspeh recimo krvodajalske ak
cije? Ne! Smatramo, da je ravno 
krvodajalska akcija tako občečlo
veška, humana in prostovoljna 
splošna akcija, ki naj v svojem 
uspehu ali neuspehu izpričuje vi
šino socialistične morale naših ob
čanov! Pozivamo vse tiste pred
stavnike družbeno političnih orga
nizacij, gospodarskih organizacij 
in odgovorne v družbenih službah, 
naj se zamislijo in ugotovijo ali so 
sploh kaj storili za uspeh krvoda
jalske akcije! Ni oolžnost članov 
Rdečega križa, da prosjačijo za 
uspeh akcije! Naša dolžnost je bila 
akcijo pripraviti v tehničnem po
gledu in jo popularizirati - pre-

Nekateri sklepi občinskega zbora 
in zbora delovnih skupnosti skupščine 

občine Cerknica 
- Občinska skupščina ponovno priporoča delavskim svetom pod

jetij, da sedaj po polletni bilanci analizirajo stanje tako, da ustrezne 
službe napravijo izračun na podlagi predvidevanj, ki jih nakazuje 
nova gospodarska situacija, - 8 % amortizacija, ki je izračunana na 
dveh izmenah. Delavski sveti naj informirajo člane svojih kolekti
vov o gospodarskem stanju podjetja po sedanjih ukrepih. 

- Na zasedanju naj podjetja vabijo tudi predstavnika zbora de
lovnih skupnosti občinske skupščine. Občinska skupščina pa naj po 
določenem razporedu obvešča posamezne odbornike zbora delovnih 
skupnosti, da se udeležijo zasedanja. 

- Potrjen je osnutek finačnega načrta sklada zdravstvenega za
varovanja Komunalne skupnosti Vrhnika - Logatec - Cerknica za. 
letošnje leto. Potrjena je tudi osnovna stopnja zdravstvenega zava
rovanja. v višini 8.5 %. 

- Občinska skupščina soglaša z ustanovitvijo javnega tožilstva 
na Vrhniki za območje občinskih sodišč na Rakeku in Vrhniki. Po
trdi se imenovanje Tominca Leopolda za občinskega javnega tožilca 
na Vrhniki. · 

Sklenjeno je, da se zaradi finansiranja občinskega javnega tožil
stva ~estanejo vsako leto predstavniki vseh treh občin in o tem skle
nejo pogodbo. 

- V upravni odbor medobčinskega gasilskega sklada v Postojni 
je s strani skupščine občine Cerknica. imenovan Sile Andrej iz Ze
rovnice. Ta. sklep je sprejet zato, ker je ukinjen okrajni gasilski 
sklad. 

- Imenovana je posebna odborniška komisija za postavitev re
gulacijskega transformatorja. V to komisijo so imenovani: dip. ing. 
Franc Tekavec; dip. ing. 'Berto Vovk, Marko Znidaršič in Franc Li
povec. Imenovana komisija tesno sodeluje s podjetjem Elektro 
Lfutiljaita-Okolica ln 11 potroAnikl. 

Clani kolektiva Brest Cerknica, Iti so se odzvali za oddajo krvi, pred 
zbirališčem 

pričevati predstavnike našega 
družb. življenja, da je potrebna 
za naše zdravstvo, ni več potreb
no - to ti predstavniki morajo ve
deti tudi s stališča ekonomike 
zdravljenja ali reševanja njihovih 
članov kolektiva. In ne verjamem, 
da bi lahko našel nekoga, ki bi si 
upal trditi, da za akcijo ni vedel 
iz enega ali drugega vira! 

Predvidevamo, da bomo letos 
odlikovali tri člane RK, ki so od
dali kri že lO-krat - z zlato me
daljo in enega člana, ki bo za 20-
kratno oddajo krvi prejel posebno 
diplomo. 

Foto Bošt 

Krvodajalska akcija v letošnejm 
letu še ni zaključena. Zavod za 
transfuzijo krvi v Ljubljani bo 
prav gotovo še potreboval kri za 
naše klinike in druge zdravstvene 
ustanove. Ce bo takrat poziv za 
prostovoljni odvzem krvi na'šel 
bolj plodna tla kakor v pravkar 
zaključeni akciji - potem ta čla
nek ni bil zaman in bodo perspek
tive delovanja Rdečega križa bolj 
rožnate kakor pa so sedaj črne. 

predsednik 
dr. Boris Kravanja 

Jugoslovanski Rdeči križ 
začenja akcijo za pomoč priza
detim ob elementarnih nesrečah 

ELenn;emJt.a~me !lllelsire!Č'e so 'V n:ašli 
dirna\V'l v pooledlnlj ih deiSIC!ti.!h m.e
sediU1 IPOIV'ZJI101č'i11Je . iP'O' 1It~POIP01ruilh 
iPIO!CliaJ1Jkiih ?Ja ~aUri. 400 Illlilij:all."d: dli
!OO!l'lj av &koclJe. 'Ilu so vštete po
pi1aN!e,. :k1i so pnilzadie'jaJle ZagJrteib, 
!l1l€!k;aJtJere •kir1atie v Hrwlai1lskli. im. elle
menltar!ne n ElSII'eč.e v S!riblidd, Bosnd 
liJn S!llavefruiljL. 

V Vqj!Vodiiln~ je šlk!ocfu :m BO dii-
111:arrtileiv', !P~ltieno [piO~ mliJJiljolll.a 
ha ZJerrnll)je, pqp1aJV1l..j,eruih 4400 hliiŠ, 
OO: tbeh BOO ![Jj()(l"UŠenlilh. ~Ih 
![J!I1€lb.i!V1ai]Joov d'e ooa 500.000. 

V S'l!aJVorui.ljli. jre Slkode za 52 mi
.Jiiijaii1d 20.000 ha Obdk:il.OIV'aliruiJh po
VlriliJn .je mJ leilo5ll!je JertJo Ulll!ičeJnlih, 
·3000 IPOI1Uš.eJruilh sbaJVh. V Vuklova
ru, Belem M1lil1la~Stiiru iin O&jeku 
die wez Sbrehe več lk.Qt 15.000 ]ju
dii. V Oalsu pqpliaJV je :1Ju poginill.o 
pre!kJo 5000 j·el•e111QV, sm :iJn druge 
diiiV'j.aJdii, !i'2lg)ilnrllle oo cele ~pevutThin
slkie :f.aJI1rrre i.Jtx:l.. 

V Srbiji in Bosni je škode zaradi 
poplav ca. B2 milijard - 61 v Srbi
ji in 21 v Bosni. Nevihte s točo so 
v zadnjem času v Srbiji, Bosni in 
Sloveniji povzročile škode za 25 

»Glas Notranjske« 
Izhaja mesečno - Izdaja ga občinski 
odbor SZDL Cerknica - Urejuje ured
niški odbor - Glavni in odgovorni 
urednik: Dane Mazi - Clani uredni
štva: Franc Tavželj, Slavko Brglez, 

Slavko Tornič in Milan Strle~ -h
nični urednik: Janko Novak - Kore -
tor: Janez Lavrenčič - Tisk: C 
»Kočevski tisk« Kočevje - Letna -
l'Očnina 240 din - Rokopisov in b 

• na vraliamo 

milijard dinarjev. Vsa škoda pa še 
ni evidentirana in so številke za
enkrat še približne, na vsak način 
pa ne bodo manjše. 

V tej situaciji, ko so elementar
ne nesreče hudo prizadejale naše 
republike in številno prebivalstvo, 
je Izvršni odbor GO JRK Sloveni
je sklenil, da pokl·ene akcijo za 
organizirano takojšnjo pomoč naj
bolj prizadetih družin. Pri tem gre 
za zbiranje vseh dobrin in sred
stev, ki jih občani, delovne organi
zacije in drugi lahko darujejo kot 
neposredno takojšnjo pomoč pri
zadetim. 

Akcija pričenja takoj, trajala pa 
bo do konca leta 1965. 

Organizacije RK v Sloveniji pri
čakujejo ustrezno podporo vseh 
družbeno političnih forumov, zla
sti pa še računamo na sodelovanje 
občanov naše komune. 

Akcija bo potekala po posebnem 
razporedu preko delovnih organi
zacij, ki bodo posebej obveščene o 

.načinu pomoči.. Prav tako bodo 
krajevne organizacije dobile po
sebn'a navodila za zbiranje po-
moči. . 

Ze sedaj pa lahko obvestimo vse 
občane naše komune, da prispevke 
pomoči v kakršnikoli obliki lahko 
oddajo občinskemu odboru RK v 
Cerknici ali pa odbor samo obve
stijo o svojem namenu in bo od
bor s.am poskrbel za prevzem po
moči. Za vsako denarno nakazilo 
kot izraz pomoči prejmejo daro
valci posebna potrdila. 

O poteku in nadaljnji organiza
ciji akcije bo občinski odbor RK 
Cerknica občane sproti obveščal. 

dr. Boris Kravaqja 
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Bresta • 
IZ Novice 

BREST 
•••wn·•R•·•~••: .... ~:«·-a=~rA• • 

{CEfR<KNUC6'A 

tudi na poslopjih in skladiščih po
slovnih enot Bresta. Največje raz
dejanje so utrpele strehe na to
varni ivernih plošč, tovarni pohi
štva Cerknica, Martinjaku in Sta
rem trgu. Prizaneslo ni niti strehi 
kegljišča, ki je bila pred tem te
meljito popravljena. Ekipa gasil
cev in ostali člani kolektiva so ta
koj po neurju prihiteli reševati, 
kar se je rešiti dalo. 2alostno sliko 
je nudilo tudi skladišče rezanega 
lesa v Cerknici, prva strojna to
varna pohištva, katera je bila do
cela poplavljena z vodo, in ostali 
prostori po poslovnih enotah. Ma
terialna škoda je velika in bomo o 
njej poročali v naslednji številki. 

Izhaja mesetno kot priloga GLAS·u 
Sindikalna podružnica tovarne 

pohištva Cerknica je konec meseca 
junija organizirala dvodnevni izlet 
za člane kolektiva in mladince. 
Izleta se je utleležilo sedemdeset 
članov kolektiva in članov mla
dinske organizacije Bresta. 

Ogledali so si tovarno »Stol« 
Kamnik, letališče Brnik, Bled, Bo
hin j in žičnico na Vogel. 

* 
V počastite·,• Dneva borcev so 

bili člani ZB Brest Cerknica na-

grajeni s knjigami iz španske voj
ne. Nagrajenih je bilo preko 130 
članov ZB. 

* 
Na oddelku Višje komercialne 

šole, ki je organiziran pri Delav
ski univerzi Cerknica, je vpisanih 
13 članov Bresta. Studirali bodo: 
komerciale, finančno knjigovod
stvo bančništvo in zunanjo trgo
vino. 

Studij se bo pričel v tem šol
skem letu. 

Hudo neurje je odtrgalo celo ploče~inasto streho 
na tovami ivernih plošč v Cerlmici 

· Foto Vidovič 

Skladišče bazenslte žage v Cerknici po neurju 
Foto Vidovič 

Kot po bombardiranju je nudila pogled streha I. 
strojne v tovarni pohištva v Cerknici 

Foto Vidovič 

NOTRANJSKE 
Hudo neurje, ki je zajelo naše 

kraje v začetku meseca julija je 
prizadelo veliko materialno škodo 

Clani kolektiva Brest Cerknica iz zadnjega izleta v Bohinj 
Foto Bošt 

Spre~embe voznega reda SAP ljubljana 
V zadnji številki je bil objavljen vozni red našega podjetja za 

Cerknica. Zaradi tehničnih vzrokov je v času izida zadnje številke 

prišlo do sprememb in sicer: 

1. Proga - Cerknica - Ljubljana - prej 6.14, sedaj 7.05 

2. Proga - Ljubljana- Babno polje- prej 12.15, sedaj 12.30 

3. Proga - Cerknica - Rakek - prej 6.14, sedaj 7.05 

Ostali podatki so do nadaljnjega točni in veljavni. 

Prosimo bralce, da te spremembe upoštevajo. 

Poslovalnica SAP-a 
Cerknica 

---- -----·- ---~ --~ 
- - ' 



NA TEMO: Domači tu.rizerri in rekreacija 
Ce je popotnik željan miru, po

čitka, svežega zraka in čiste stu
denčnice se napoti iz Nove vasi na 
Blokah proti Bloškemu jezeru. Le
pa, komaj 1500 metrov dolga pot 
ga bo popeljala tja. Lahko bo za
dovoljen z idile, ki jo tu ponuja 
narava. Kot da bi bilo vklenjeno 
med gričke in breze, smreke in 
brinje, zaprto z velikim nasipom, 
kot ribje oko med zelenim oko
ljem narave, se odpre BLOSKO 
JEZERO. 

Po velikosti se sicer ne more 
meriti z Blejskim, Bohinjskim, 

r 

magali, saj bi bil njihov trud, po
plačan stoletno. 

Najprej bi bilo treba določiti 
prostor za wekend naselje. Inte
resentov za to, zlasti med lovci, je 
precej, saj je divjačina tukaj pre
cej številna. V bližini je že mar
sikateri kopalec našel lepega jurč
ka, lisičko, mavraha in malin, pa 
borovnic in jagod je tudi bilo na 
pretek za pridne roke. 

Zares: Rekreacija svoje vrste -
posebno za nemotorizirane. Ob ne
deljah pripelje avtobus v Novo vas 
ob 6. in 9. uri, odpelje pa ob 14. 

Pogled na 3 ha veliko Bloško jezero iz hriba Ogrnik, kjer so pozi
mi lepa smučišča 

domačim Cerkniškim ali drugimi 
jezeri. Skromno je kot so skromni 
ljudje, ki živijo blizu jezera in mu 
pravijo »naše jezero«. Skozenj gle
dajo v lepšo prihodnost, vidijo 
boljše čase, »njihovo jezero« jim 
bo lahko dajalo večji kos kruha 
kot doslej, če .. . 

Ce bi poleg svojega razumeva
nja in želja našli razumevanje še 
pri tistih, ki bi lahko finančno po-

in 18. uri proti Rakeku in Cerkni
ci. In če ugotovimo še to, da je tu
di za žej ne preskrbljeno, potem 
bomo kaj hitro pozabili, da voda 
ni bila najbolj čista, saj smo se 
splakniJi . v čisti studenčnici , ob
žalujoč, da janček na ražnju, ki 
ga vrti voda, še ni bil pečen . 

Pa drugič - saj naš obisk prav 
gotovo ni bil zadnji! 

- ius-

Janček bo kmalu pečen, zato skrbi mojster Janez s pomočniki 

t'ILAS NOTBAN~5KE 

Uredništvo >>Glasa Notranjske{< 
Ker nam revija Tovariš noče objaviti odgovora na njihov čla

nek ••Kadar se vmešajo coprnice«, seznanjamo našo javnost z dopisi, 
ki jih pošiljamo iz Cerkr:ice v Ljubljano in nazaj. Kaže, da se sku
pini Tovariševih novinarjev ne zdi potrebno objaviti našega odgovo
ra, ali da so revijo posvojili, oziroma čakajo, da bo glavni urednik 
stavil na naš odgovor svojo parafo. Zgleda, da >>beseda« uredniške(a 
odbora ni dovolj učinkovita. Zacoprano kaj?! No, pa vendar rte tob
ko, da si ne bi lahko neovirano avtor članka o coprnicah v 29. števil
ki Tovariša sposodil iz našega odgovora novo ime ••Coprnicam preda~ 
ni« Niko Lapajne. 

Ne vemo ali misli tovariš Lapajne, ko piše, da je .koval {;erk
nico v zvezde, da si želimo le pohvale. Hočemo . odkrite kritične 
članke. Prav nič pa nas ne zaniiJ!ajo njegovi intimni mlnosi, ki ga 
vežejo na Slivnico ih njene coprnice. 

Cerknica, 27. julija 1965 Občinska turistična zveza 
Cerknica 

Občinska turistična zveza Cerknica 
Na vaš ponovni dopis v zvezi s 

prispevkom, ki smo ga objavili pod 
naslovom ••Kadar se vmešajo co
prnice«, bi vam radi le povedali, 
da je naš glavni urednik tov. Sega 
Milan na rednem letnem dopustu, 
zato vam odgovarja samo novinar 
Niko Lapajne. Kar zadeva javrto 
polemiko, bo vsekakor moral reči 
odločilno besedo tovariš urednik. 

Kar pa zadeva sramotenje de
lavnih Cerkničanov, je iz omenje
nega prispevka in njegove osti več 
kot jasno. Da ne gre za polemiko 
za zaprtimi vrati, govori dejstvo, 
da so o zadevi ••Vulkan« dobro 
obveščeni tudi na Turistični zvezi 
Slovenije itd= 

Odgovorni urednik 
Sergej Epih l. r. 

Spoštovani tovariš urednik! 
Ker že v dveh zadnji)l številkah, 

odkar smo vam poslali odgovor na 
članek tovariša Lapajneta ••Kadar 
se vmešajo coprnice«, niste obja
vili našega odgovora, se vam po
novno oglašamo. 

Ne vemo, kaj je takemu ravna
nju vzrok, kajti če ste že enkrat 
načel i neko vprašanje javno, sma
tramo, da upravičeno zahtevamo 
tudi javen odgovor. Dopis tovariša 
Lapajneta smo sicer prejeli, ven
dar tak način polemiziranja za 
••zaprtimi vrati« in še to le s strani 
novinarja, kateremu mi sploh ni-

smo naslovili naš pismeni odgovor, 
ne sprejmemo. Pripravljeni pa 
smo vsako polemiko tudi s tovari
šem Lapajnetom, seveda na javen 
način, tako kot so bili javno osra
močel1i naši delovni ljudje. 

Vsekakor želimo, da bi našli 
skupen jezik. V kolikor do tega 
ne pride, oziroma v kolikor naš 
odgovor ne nameravate objaviti v 
vašem listu, vas prosimo, da nam 
to talwj sporočite uradno, da bo
mo vedeli ukrepati. 

Občinska turistična zveza 
Cerknica 

Občinski turistični zvezi Cerknica 
V zvezi s pt:ispevkom »Kadar se 

vmešajo coprnice«, ki je bil ob
javljen v 23. št. Tovariša, in na 
vaš odgovor bi vam na kratko po
vedal naslednje: 

Prvim penzionskim gostom ~ 
1000 nočnin - so v cerkniškem 
»hotelu« Jezero pokazali , vrata. 
Gre za dejstvo, vse ostalo ni bi
stveno. Na nekoliko humoristično 
zajedljiv način sem skušal skozi 
oziroma s pomočjo »mističnih« 
(! ?) coprnic, svinj in prašičkov po
vedati , kako žalostno je, da delo, 
hotenja in želje Cerkničanov za
radi nesposobnih , da ne rečem ig
norantskih posameznikov, tako 
klavrno propa,dejo. 

Tovariši, najboljša turistična re
klama niso uvoženi barvni pro
spekti, temveč zadovoljen gost ali, 
kakor pravimo~ Dobro vino se sa
mo hvali, zato ne potrebujemo 
imena! 

"z vso vnemo coprnicam preda
ni Lapajne ne ve ali pa noče vede
ti . . . , da so delavni !judy:! kot 
malokje pri nas ... na svojih ple
čih ustvarili sodobno Cerknica, 
industrijo .. . « 

Tovariši, slučajna ali »zavestna« 
zmota? Kaj ne veste, da je prav t 

»coprnicam predani Lapajne«, od
kar je novinar, v zvezde koval va~ 
šo Cerknica? Dva]setletnico vstaj e; 
Delo; »Zemlja se vrti v fiasprotnd 
smer~< ih se. in še; pa ciC!bt'o, saj to 
tr\ehda predobro veste. Na Cerkni
ca, Slivnica in njene coprnice me 
veže več intimnih spominov, če 
hočete! Ko prebiram vaš odgovor, 
z grozo ugotavljam, da ali ne ra
zumete ali pa nočete razumeti na
čina pisanja. Gre za karikiranje 
dejstva, da ste prvim penzionskim 
gostom z barvnim prospektom v 
rokah pokazali vrata. Mar ne? 
Nihče zato ne trdi , da so delovnim 
Cerkničanom coprnice zmešale 
glave. To in vse drugo ste lepo 
skonstruirali. Kaj ni vse to le ma~ 
lo preveč? In, ko hkrati predobro 
veste, kje vas žuli čevelj. V skopo 
odmerjenih vrsticah, ki so mi pre
ostale za direktorja tovariša Kle
menca, sem ga citiral dobesedno. 
Nihče torej ničesar ne po·splošuje 
na vse cerkniške občane, temveč 
golj in samo karikira gostinsko
uristični diletantizem, ki je žal 

splošno slovenskega in jugoslovan
skega značaja. V nekaj vrstah opi
sani dogodek, v tem primeru -

(Nadalj. na str. 7) 

GI 

od 
V u 
za1 
pri 
zel 

l 
se1 
se1 
ris 
Na 
pr; 
lal 
bo 
sol 
Ži\ 

ki: 
s ti 
pr• 
je.; 
pa 
let 
ša 
se 
ri2 
dit 
ne 
dit 
te.1 
ši 
Čil 

na 
go 
VS 
na 
go 
tis 
s t i 
to· 
tn 
pa 
ri; 
st< 
be. 
to 

na 
ke 
na 
pl 
11 
nj 
dc 
jja 
p r 
M 
č l; 

vz 
d r 
s k 
VE 
šč 
do 
ni 
er. 
t·e 
cc 
al 
t i ~ 
br 
m 

t u 
če 
g~ 

k i 
za 
al 
11 ( 

dl 
P< 
v i 
gi 
za 
y 



GLAS NOTRANJSKE --------------·------------------------7 
(Nadalj. s 6. str.) 

odpoved 1.000 nocnm delavcev 
Vulkana z Reke - pa naravnost 
zaušnico vsem tistim, ki si zares 
prizadevajo, da bi cerkniški turi
zem postavili na noge. 

Mislim , da je dovolj. Upam da 
sem bil tokrat dovolj jasen i~ da 
sem zadnji, krbl hotel zavil:ati tu
ristični razvoj na Ndtran1skem. 
Nasprotno, prepričan sem da mu 
prav takšni in še ostrejši prispevki 
lahko bistveno pripomorejo, da ne 
bo ostal nedonošenček v nespo
sobnih turističnih glavah, temveč 
živa realnost! 

novinar Tovarlsa 
Niko Lapajrte 

!loca'tiŠ U'tedniA! 
Qletie ii!!- . prispevek v~ega 

s_odelavca J.'i\fi~e Lapajneta ••Ka
dar ~e vinešajo __ copri"t~ce« i.z 23. 
številke Tovariša želimo bral
ce opozoriti na siedeče. 

Turizem je v občini Cerknica 
kljub izrednim naravnim redko
stim, med katerimi prav gotovo 
prednjači fenomenalno Cerkniško 
jezero, izredno mlada gospodarska 
panoga, ki se je začela šele zadnji 
leti hitreje uveljavljati in prina
šati nov vir dohodkov. Res je, da 
se dela po vprašanjih razvoja tu
rizma pospešeno, zlasti še pri ure
ditvi Cerkniškega jezera v turistič
ne namene, saj so v izdelavi ure
ditveni načrti celotnega kompleksa 
tega področja in da se skuša v na
ši gospodarsko manj razviti občini 
čimprej povečati narodni dohodek 
na račun turizma in obenem omo
gočiti s tem prebivalstvu pred
vsem nove pogoje življenja. Fi
nančne težave, ki izvirajo prav iz 
gospodarske okrnjenosti, pa so po
tisnile izgradnjo ustreznih turi
stičnih oziroma gostinskih objek
tov v drugi plan, zato skušamo 
trenutno izkoristiti obstoječe ka
pacitete v prid rekreacijskega tu
rizma in spraviti v polni tek ob
stoječe gostinske obrate tako druž
benega kot tudi zasebnega sek-
torja. . 

Veseli smo, da pri delu naletimo 
na razumevanje pri naših delovnih 
kolektlvih, saj so plod sodelovanja 
najbolje kaže v Jani dograjenem 
planinskem domu na Slivnici, na 
1114 m visoki planini nad Marti
njakom , od koder bojda izvira vsa 
domišlija pisca čianka· Ni.ka La
pa1 heta, zabel1efta z mlsticiznimi 
prašički, svinjami in coprnicami. 
Mislimo, da tako pikro usmerjen 
članek ••na može cerkniške, pre
vzete od turistične mrzlice« ni nič 
drugega kot omalovaževanje ne le 
skupine družbenih delavcev tem
več t udi odbornikov obč. skup
ščine. Se celo več, v »zacoprani 
dolini cerkniške« ne živi in ne dela 
nihče drug kot delovni občani , 

enaki tisočim drugim širom naše 
republike. Kaže, da z Vso vnetno 
coprnicam predani Lapajne ne ve 
al i pa noče vedeti, ko z mastnim 
t iskam že uvodoma predstavlja 
bra lcem Cerknica takole (citira
mo): 

••Cerknica ni znana po vsem sve
tu samo zaradi svojega presihajo
čega jezera, ki danes je, jutri pa 
ga spet ni, temveč tudi po slivniš
kih coprnicah, ki bojda še danes 
zavdajajo prašičkom in svinjam 
al i pa kako drugače zmešajo štre
ne praznovernim domačinom . To
da cerkniški dobri glas je zanesel 
po svetu tudi sloviti Frenk J anko
vič s svojimi polkami, pa tudi. dru
gi cerkniški Amerikanci in ne na
zadnje sloviti kontrabantarji, ki so 
y dobrih predvojnih časih v i~ali-

~ans.ki Postojno ••švercali« konje 
m cigarete, nazaj pa umetno svilo 
cenene broške in bog ve, kaj š~ 
vse!«, da je znana Cerknica tudi 
po tem, da so delovni ljudje kot 
malokje pri nas iz najzaostalejše
ga kmetijskega področja na last
nih plečih ustvarili sodobno Cerk
nica z moderno irtdustrijsko kapa
citeto, !<i se z 150 $ letnega izvoza 
fia prebivalca občine uvršča med 
najmočne1ša izvozna območja v 
Sloveniji. Tovariš Lapa1rie ne Ve 
kaj so napravili naši samouprav~ 
ljalci od tistih predvojnih dobrih 
časov, z nekaj sto, pa do današ
njih z nekaj tisoč zaposlenitni de
lavci. Naše delovne ljudi niso zme
šale eoprnice in zato se napoved 
tov. Lapajneta, ••da se prav gotovo 
he bo I11č spremenilo v tej zaco
Prahi dolini cerkfliški« ne bo iz
poliilliJ.: Tako plehko tazffietavanje 
žaljivk fia račun poVojnih napo
rov prebivalceV Cerknice pa na
šemu priznanemu tedniku prav go
tovo ni )1ikomur v korist niti v po
hvalo. Smatramo, da je povsem 
neumestno in družbeno škodljivo 
posploševati nepravilnosti in svo
j!=glavosti . posame?:nikov na vse 
delovne ljudi dbčiiie, Mnenja Jn 
zaostali pogledi posameznikov he 
morejo postati merilo prizadevanj 
in hotenj širše skupnosti, ki se 
dobro zaveda, da bodo njihovi na
pori pri morda za sedaj še vedno 
prepočasnem tempu turističnega 

razvoja v tem delu Notranjske že 
v bližnji bodočnosti kronani z 
uspehom. 

Tovariš urednik! Dobrodošle so 
nam vse objektivne kritike, ki vo
dijo k uspešnejšemu in kvalitetne-

. mu delu, odločno pa smo proti 
vsakemu subjektivnemu ocenje
vanju posameznih pojavov, ki ima 
lahko le negativne posledice. 

Občinska turistična zveza 
Cerknica 

Občinski sindikalni svet 
Cerknica 

Te nesrečne vstopnine 
Slučajno sem bil na prvem le

tošnjem ••pikniku«, ki so ga orga
nizirali ob Cerkniškem jezeru. Jaz 
kot ostali v družbi, s katero sem 
prišel, smo bili zadovoljni, saj je 
zabava potekala brez ceremonij, 
ki so običajno na takih zabavah. 
Tako sem se udeležil tudi ••pikni
ka« pred Križno jamo. Priznam, 
da je bilo dobro. Bilo pa bi lahko 

. še boljše, če bi organizatorji tiste 
vstopnine izpeljali tako, da bi bile 
bolj dostopne vsakomur. (Vstopni
na . za parkiranje, vstopnina za 
vhod v jamo, vstopnina na plesi
šče in skoraj bi pozabil, vstopnina 
še za vstop, toda nobena ne manj 
kot dvesto dinarjeV). Zamislite si 

potem štiričlan ko družino, ki je 
prišla na tak piknik in so njeni 
člani že vsi odrasli ljudje. Bilo je 
kar dovolj avtomobilov z registra
cijo izven Notranjske, vendar o 
se mnogi njihovi la tniki rajši od
ločili, da tisti denar zapravijo v 
gostiščih. 

Prišel bom še, vendar e bom 
prej informiral, koliko in kakšnih 
vseh vrst vstopnin je. 

Pa oprostite, če se kateri počuti 
užaljenega. Je pač tako, da pri da
našnjih ••zamrznjenih« cenah mo
ramo tudi ljubitelji narave gledati 
na ekonomičnost naših denarnic. 

Motorizirani obiskovalec 

Na naših letoviščih čedalje več Čehov 
Z ukinitvijo vizuma med CSSR 

in Jugoslavijo je v teh poletnih 
dneh videti na naših cestah vse 
polno avtomobilov z oznako »CS«. 
Ne dolgo tega kar sem obiskal na
še obmorske letoviške kraje - sem 
z začudenjem ugotovil , da turisti 
s Ceške prevlaaujejo, Pred krat
kim sem celo obiskal Cerkniško 
Jezero. Z en im od teh turiStov sem 
tudi govoril. Na moje preseriečeJ 
nje sva se kar dobro razumela. Po-

••Zdravo Janez! Kaj delaš tukaj 
v Selcah, ali si na oddihu?« 

••Kakšen oddih, na poročnem 

potovanju sem.« 
->Kje imaš pa ženo?« 
»Doma je ostala, ona je že vi

dela Selce!« 

veda! mi je, da je pri nas prvtc m 
da je presenečen nad gostoljubno
stjo naših ljudi. V Jugoslavijo je 
prišel preko Madžarske. Zaupal 
mi je, da jim Avstrija ovira izda
jo tranzitnega vizuma. 

Tovariš Matejavič Vaclav, tako 
se mi je predstavil, je doma iz 
Plzena, kjer proizvajajo dobro pi
vo. Obljubil mi je, da se bo drugo 
leto zopet oglasil. 

Učitelj vpraša Jurčka : »Jur
ček, povej mi, iz česa se delajo 
čevlji?« 

»Iz usnja, tovariš učitelj! « 
•• In kje dobimo usnje?« 
»Iz goveda, tovariš učitelj!« 
••Dobro Jurček in katera žival 

te torej hrani in oblači?« 
••Moj oče, tovariš učitelj!« 

NASA RAZGLEDNICA- KARLOVICA NA CERKNISKEM JEZERU Foto: Vidovič 
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GLAS NOTRANJSKE 

kar predstadja 254 ha gozdnih po
\Tšin. Z ozirom na lastništvo od
pade na sociali tlčni sektor cca 5-l 
ha ali 15.000 ml podrtih igla\·cev 
in 1.000 ml lista\·cev. a pri,·atni 

eb.."tOI' p3 cca 200 ha ali 40.000 m 3 

igla\-ce\· in 10.000 m 3 li tavce\'. V 
kmetij \'U je posebno velika ško
da \' adontjakih in polju. 
Občinska kup-čina Cerknica je 

dala priporočilo TrgO\'Skemu pod
jetju KOCJAN Rakek. da bi po 
možnos i preskrbelo opeko za ob
no,·o po-kodovanili zgradb. 
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VisQki obisk Rdečemu križu 
v Cerknici 

V pe'OOk, 16 julija 1965, je iz.
redlrui seji sek!ret.a:rial!ia občinSkega 
odbora Rdečega krliža Cwlmiica 
prtisoStvoval tudi predsednik Cen
~ahega q1bora Rdečega križa 
JugoSia,vij.e dr. Pawe Gregorač s 
spremstvom !iz Glavnega odbolra 
Rdečega Jmi.ža Slo en.ije. Z njim 
je prispel tudi 'Pl~ orga
nizacije krvodajalcev francoskega 
mesta Pairtiersa. P:redstaV'IliNci 
iP(XIrr.!ladka RK v marodn:ih nošah 
so ug)lednega gosta ~e.ieli s po
sebno dobrodoo.Lico in mu li2Jročiil:i 
šopelk 111agelj'nov, 'kiasneje pa lje 
Rdeči •križ predsed.nillkru in gootu 
iz F1ranc.ije dziroči:l spornfunSk!a da
rila. 

V ok!viru deloVin~ dela se
stanka, kateremu je pr.islosbvovaJ. 
trudii predSedin:ik Sh."UUPŠiČine obč:hn.e 
Cerlmtica Jtov. Kavtči.č, smo •klri-
1li.čno obdelali dosedam•jo del.'o iiil 
položad orgaJil!i!zacije Rdečega 'kn.li
m .in iskalli !Pllimere rperspekrt:ilv'e 
za uspešno delo v 1 bod0če. Ena 
iZmed spJ.oš.niih u.gotJQvliJtlev r~o
vora je bila, Ida lje 1dJelovamje rtJe 
organizacide v določeni i dejlni !kirii.'
Zli, ker z.a svdje prostovoljno :i!n 
nesebiano deil.o najde ~o 

podpore v našem družbenem živ
lJjenju. Ob podpori vseh družbe
.no-palli.tičnih ~cij bo delo 
RIK! [pilodh€\je !in U®ešneje klo~ 
dcSleti! 

V drugem delu razgovora smo 
bili obv~ o akciji, ki se pri
p:rn.vJ:ja 7Ja pomoč pri zadetim ob 
elernenltar.nili nesrečah v zadnjem 
ča:su v naši drža;VIi. Akcijo bo po
sredoval iin orgamiziral. RK ob 
J:OOlPor.i v'seh držaVljanov. 

v ZJaik!1l.iuooem i2Jvajanju je dr. 
Pa.vil.e Gregorič li.&·a:zil svoje ve
sellje nad dokad uspešnim dooe
diaJn!jim delorn maše obOi'nske or
ganizacije RK in predvsem po
hvalil reševanje šolskih mlečnih 
lruh:iJnj tter qpoiZOI'il na plemenJi.JtJe 
cil(je, ki si \ilih rpoolllavil.ja medlna
rt>dna o.rgamiza.ci(ja Rdečega .kJri>ža 
lim. 'ki 100 'jo Jahkio iNacil s p;rego
vorom - klair n.e želriš sebi, ne 
žen svojemu bližnjemu! 

cr?o o~edu maMlVIllih lepot Ra
kave~· Sklocja!Ila, kljer 'Si je vtiso
ikti. goslt ogledal tudii razrlejaJ11ije 
po 'Zaidnljem Mll!Pjru, so se gostlje, 
rzado;V'ol)jllli z OlbiSlrom iP.ni. iillas\ od
pelijall!i. n~ v I..Dub1j'a!llo. 

dr.K. B. 

V samo vodo so se spremenile košenice in polja pri Planini 
Foto Vidovič 

Se zvonik cerkvice na pokopališču v Cerknici je ostal brez svojega 
v rha po neurju 

Foto Bošt 

Razvidno iz like, včasih tudi pred veleblagovnico zmanjka prostora 
za parkiranje 

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

Skrb za iz ob raž eva nj e od ra s 1 i h 
OB ZAKLJUCKU OSNOVNE SO
LE ZA ODRASLE PRI DU CERK

NICA 

V preteklem šolskem l. 1964/ 65 
je Delavska univerza v Cerk
nici organizirala poseben oddelek 
za izobraževanje odraslih, ki ni
so imeli še končane osemrazredni
ce. V oddelek se je jeseni prijavi
lo kar 40 slušateljev s področja 
občine Cerknice. Njihova poypreč
na starost je bila 25 let. Pouk je 
bil trikrat tedensko popoldne od 
17. do 20.15 skozi 8 mesecev. Slu
šatelji so poslušali predavanja iz 
slovenščine, matematike, fizike, 
kemije, zgodovine in zemljepisa. 

No koncu šolskega leta je od 
preostalih 34 slušateljev opravljalo 
izpite 32. V junijskem roku je iz
delalo 8-razrednico 27 slušateljev, 
5 jih je zavrnjenih na prihodnji iz
pitni rok, dve slušateljici pa izpita 
nista opravljali. 

Pouk je bil naporen tako za pre
davatelje kot slušatelje, ki so se 
pouka udeleževali po končanem 
dnevnem delu . Mnogo slušate ljev 
je prihajalo k pouku iz precejšnje 
oddaljenosti: iz Nove vasi , 2ilc, 
2erovnice in iz Rakeka, vendar so 
prav le-ti s trdno voljo in veliko 
prizadevnostjo vztrajali do konca 
pouka in izpite uspešno opravili. 
Znanje, ki so si ga pridobili, jim 
bo koristilo pri njihovi kvalifika
ciji. Opaziti je bilo pri slušateljih 
resnično željo po znanju. Spoznali 
so osnove družbenih ved, se obo
gatili z znanjem slovenskega jezi
ka in slovenske književ nosti in do
bili vpogled v osnove modernih 
ved kemije, fizike in biologije in 
si resnično razširili kulturno ob
zorje, ki jim bo omogočilo . pravil
no vrednotiti napredna prizadeva
nja naše družbe in gospodarstva. 

sj. 

Varčevanju, boljši organizaciji de~a 
in racionalnejšem izkoriščanju sredstev 

v bodoče več pozornosti 
Skoraj da zadnje čase ni gospo

darske· organizacije, v kateri se ne 
razpravlja o rezervah, o neizkori
ščenih zmogljivostih, o možnostih 
zmanjševanja stroškov in o varče
vanju. Nova gospodarska reforma 
je posredno ali neposredno zadala 
vsem enako nalogo, da bi poslova
li kar najbolj racionalno in pro
duktivno. Ko se govori o rezervah . 
pri gospodarstvu, se misli pred
vsem na premalo izkoriščene teh
nične zmogljivosti in na presežke 
delovne sile. Se vedno se neraci
onalno troši material, surovine in 
energija, kar jemlje gospodarstvu 
precejšnje vsote. Prihraniti se da 
tudi pri drugih stroških, kot so 
dnevnice, potni pavšali, terenski 
dodatki ipd. Za primerjavo nam 
pove številka 4.5 milijonov dinar
jev, ki so jih deloyne orfianizacije 

porabile samo za reprezentanco. 

Izdatki za reklamo, sodelovanje na 
raznih sejmih ipd. so se v prejš

njem letu povzpeli na višino 18 

milijard dinarjev. 

To so predvsem izdatki s kate
rimi se delovne organizacije same 

obremenjujejo. Veliko neproduk

tivnih stroškov je tudi zunanjih. V 

lanskem letu je gospodarstvo pla

čalo okoli 27 milijard dinar jev za 

članarine, prispevke raznim zbor

nicam, zvezam, skupnosti m in 

združenjem. Administraci ja in 

druge neproizvodne deja vnosti pri 

današnjem učinku so za nas pre
drage. V bodoče bo nujno pot reb
no bolj globoko razmisli ti o bolj
ši organi za ci ' i dela, večj em učin
ku in racionalnejšem izkoriščanju 

sredstev. 

!' -- - - -~~-------
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Ucedništo.o. kalcem 
Kot vidite dragi bralci, ste prejeli številko našega lista mnoga 

kasheje kot sicer. Ta zakasnitev je bila posledica tehničnega za
držka v tiskarni. Upamo, da se nam v bodoče ne bo več pripetilo in 
vas prosimo, da to z razumevanjem upoštevate. Ravno tako nam jih 
je tiskarski škrat v zadnji številki pri posameznih imenih nekoliko 
zagodel. N. pr.: pod sliko vnetih uničevalcev zvitorepk piše HRKLA
VI, pravilno HRBLAN, v svetu kmetijstva in gozdarstva med osta
limi člani piše JARCEVIC, pravilno RAJCEVIC. Prosimo bralce, da 
nam to neljube napako oprostijo. 

Zvedeli smo, da se uprava kina Cerknica jezi na posamezne be
sede, ki so objavljene v članku pod »kdaj bo red v kinodvorani 
Cerknica«. Smatramo, da so obiskovalci kino-predstav upravičeno 
pritožujejo, saj želijo za svoj denar v miru spremljati kino- predsta
vo. Pisec članka ni mislil z njim kritizirati le upravo kina, temveč 
tudi tiste obiskovalce, ki so večkrat nedisciplinirani. Clanek je bil 
skoraj dobro nameren. Sicer je pa namen tiska, da tudi graja in ne 
samo hvali z namenom, da se odpravijo morebitne nepravilnosti. 

Naši bralci Loške doline, ki so zaposleni v Kovinoplastiki Lož, 
sprašujejo zakaj več ne prejemajo našega lista. Sporočamo jim, da 
je upravni odbor Kovinoplastike odločil, da našega lista več ne pre
jema, ker so začeli izdajati za svoje člane kolektiva svoj časopis in 
uredništvo je moralo to odločitev upoštevati pomanjkanje finančnih 
sredstev. Vsem našim bralcem iz Loške doline, ki so s to odločitvijo 
prikrajšani sporočamo, da v bodoče lahko naš list kupijo v trafiki 
Stari trg. Obžalujemo, da je s tem prišlo do tega, ker imamo bolj 
slabo povezavo z Loško dolino, ker je bilo večina naših dopisnikov 
prav iz Kovinoplastike. Prav zato prosimo, da se bralci tega kraja 
naše komune bolj pogosto oglašajo s svojimi prispevki , ter bomo 
tako odpravili zatišje, ki je začasno nastalo brez naše krivde. 

Gostinsko podjetje Cerknica je bilo naročeno na 60 izvodov naše
ga lista. Pred kratkim smo prejeli dopis, v katerem odpovedujejo 30 
izvodov z obrazložitvijo, da nimajo sredstev. Zanima nas ali je to 
sklep sindikalne podružnice tega podjetja, ali odločitev direktorja, 
ki je dopis podpisal. 

Isti primer je z Osnovno šolo Rakek, ki odpoveduje vse izvode, ki 
so jih do sedaj prejemali. Vprašamo se ali je to pravilen način, da 
se odpoveduje naš list. Ali res ni najti drugačne rešitve? Ali ne bi 
odgovorni pri teh ustanovah zainteresirali posameznike za indivi
dualno naročitev ? 

Uredniški odbor ima sabo kup raznih težav. Med temi je resen 
problem dopisnikov, ki jih je zelo malo. Pohvalimo naj dopisnike za 
športno rubriko tov. Teliča in Kovšca, tov. Korošec Dragota iz Ra
keka, tov. Mlinarja in dr. Kravanja, ki s svojimi članki znatno po
magajo k pestrosti našega lista. Zahvaljujemo se tudi ostalim občas
nim dopisnikom za njihove priloge. Zelimo, da v bodoče še ostali 
sodelujete, saj bi bil tako naš časopis bolj pester in s tem se bo tudi 
krog njegovih bralcev večal in ne manjšal kot sedaj. Povsod, kamor 
človek gre, lahko najde kaj zanimivega. 

Pošljite nam slike zanimivih krajev ali objektov! Napišite članke 
o važnih dogodkih v vašem kraju! 

Zato dragi bralci, s korajžo svinčnik ali kamero v roke, vaši pri-
spevki bodo vedno dobrodošli. · 

Na tem ovinku p.red Brestom v Cerknici preži stalna nevarnost. 
Videti je, da voznik tega tovornjaka, na to ni mislil, ker je za: 

parkiranje izbral ravno tale prnstor 

qLAS NOTRANJSKE 

Mladinski odred v Babnem polju 
Minilo je štirinajst dni. Bili so 

dnevi resnega dela. Mladinci so 
se prvič srečali z vojaškim življe-

Udeleženci seminarja pri raz
mišljanju o maršu 

njem. Prvi koraki so bilC nerodni. 
Vendar je bil K:orak po končanem 
tečaju čvrst. · ·Kako bo mladinec 

pripravljen· v danem momentu, je 
odvisno od raznih predavanj. Ni 
bilo malo predavai1j. Eno je bilo 
zahtevnejše od drugeg.fl. Uspeh ce
lotnih vojno strokovnih predavan j 
pa se je pokazal pri srečanju z 
bojno municijo. Odsek za NO se 
zaveda, da je zelo važna · pripra
va starešin pred vsakim tabore
njem, zato organizira vsako leto 
seminarje za komandirje vodov. 

Vredno je omeniti tudi to, da 
so mladinci v času taborenja oči
stili grobnico petdesetih bor cev, ki . 
so umrli po bolnicah v okolici 
Babnega polja. 

O celotnemu uspehu bo govora 
v eni izmed naslednjih številk 
Glasu Notranjske. Veliko zanima
nje je vladalo v času taborenja za 
družbeno in politično življenje 
doma in v svetu . 

Janez Hren 

Udeleženci seminarja za komandirje vodov v mladinsl~;ih odredili 
iz Ribnice in Cerknice 

PIS~A UREDNISTVU 
Dragi urednik! 

Prvič in s prošnjo vam pišem, 
da bi objavili moj dopis v »Glasu 
Notranjske«. Upam, da moje pi
smo ne bo odromalo v koš za 
smeti. 

Kirasič Danica 

NASKINO 
Ljubitelji kinopredstav verjetno 

poznajo tudi kinodvorano v Sta
rem trgu. 

Za domačine, ki kinopredstave 
obiskujejo tudi po dvakrat na te
den, sem prepričana, da kino Svo
boda poznajo takšnega kot je. 
Skromna, pa vendar prikupna 
dvorana še kar ustreza za področje 
Loške doline. P a naj pustimo to. 

Pred kratkim smo namreč bra
li opozorilo, naj obiskovalci kino
predstav prihajajo v dvorano v 
pravem času, naj ne r opotajo s se
deži in podobno. Vse to je prav, 
vendar ali so zato krivi samo obis
kovalci? Ne, sploh ne! Vsak posa-. 
meznik želi, da film gleda brez 
motenj. Želim namreč poveda i, 
naj opustijo številne odmore. Z -
kaj so tisti odmori, večina obisk -
valcev ve. 

Ali. je kinooperater, ki je od o
vor~n, da poteka prQdstava v. re-

du, dovolj vesten? Ne, saj se to 
opaža večinoma ob sobotah in ne
deljah zvečer. V kabini, od koder 
predvajajo film, se zbirajo fantje 
in dekleta, ki se gnetejo k linici, 
dostopni le eni osebi, čeprav je v 
dvorani dovolj prostora. Mar jim 
gre za 100 din, kolikor je "vstopni
na? Ne verjamem, a vendar mo
ram povedati, da obiskovalci na 
balkonu namesto besedila, ki 
spremlja slike na platnu, slišijo 
smeh, razne opazke. Vse to zelo 
moti obiskovalce. Večina dvorano 
zapusti med predstavo, nekateri pa 
dajejo razne pripombe. Med sezo
no so v dolini tudi ljudje iz dru
gih krajev. Kakšen vtis bodo imeli 
ne vem? · 

Moram priznati, da so poleg te
ga filmi še dokaj slabi. 

Koliko časa bo to trajalo? Kdo 
mi bo odgovoril na to vprašanje? 
Upam,· da ne bo vmes zopet kaka 
pooblaščena oseba. 

Ce kinooperater ne more opusti
ti svojih opravkov, zmenkov in po
dobnih stvari, pa naj prepusti to 
nalogo drugi osebi, ki bo bolj res
no mislila na zadovoljstvo obisko
valcev. 

VCASIH NI BILO TAKO. 

Danica K. 



GLAS NOTRANJSKE 

šPORT 
Mednarodno 
V odlično izpeljani organizaCIJI 

kegljaškega kluba Brest je bil v 
nedeljo 18. julija v Cerknici keg
ljaški turnir v disciplini 6 X 200 
lučajev z mednarodno udeležbo, 
saj so poleg domačinov nastopili 
še letošnji ekipni prvak Jugoslavi
je v kegljanju ekipa Grmqščice iz 
Zagreba s tremi državnimi repre
zentanti na čelu in ekipi iz CSSR: 
Spartak AZKG (Praga) in Spartak 
DUKLA Karlin (Praga) z bivšim 
evropskim in svetovnim prvakom, 
z zasluženim mojstrom športa in 
češkim reprezentantom SIMUNE
KOM v svojih vrstah. 

Ob tako solidnem zastopstvu je 
bilo seveda pričakovati vsekakor 
borbo za prvo mesto med izkušeno 
Grmoščico, ki je teden dni prej na 
svojem kegljišču v Zagrebu z od
ličnim povprečjem 975 kegljev na 
igralca premagala ekipo DUKLE, 
ki je bila tudi sedaj v Cerknici 
kandidat za prvo mesto. Seveda 
pri tem ni nihče pomislil, da se 
lahlm Cm·kničani enakovredno po
stavijo po robu renomiranim na
sprotnikom in to tem bolj, ker ni
so nastopili v popolnem sestavu. 

Prednost domačega igrišča pa so 
Brestovi kegljači s pridom izko
ristili in že kmalu na splošno pre
senečenje gostov in veliko veselje 
publike prevzeli vodstvo pred Gr
moščico in Duklo, medtem ko so 
kegljači Spartaka AZKG že ob
čutno zaostali. 

Prednost domačinov pred dr
žavnimi prvaki je bila zelo skrom-

NAš šPORT 
v Cerknici 

v 1 

srecanJe kegljačev 
na, zato se do zadnjega ni vedelo, 
kdo bo zmagovalec četveroboja, 
Brest ali Grmoščica. Z nastopom 
zadnjih igralcev, ko je za Duklo 
nastopil Peknya, za AZKG Klarik, 
Za Grmoščico znani »Duje« Smo
ljanovič in za Brest požrtvovalni 
Grom, je bilo tudi to vprašanje re
šeno. 

banac 820, Hladnik 828 in Smo
ljanovič 847.) 

Dukla Praga 4831 (Simunek 865, 
Stipek 767, Bechine 798, Filip 803, 
Jansa 808, Peknya 790.) 

Spartak AZKG Praga 4632 (Po
norely 801, Vostrovski 769, Jani
ček 783, Jelinek 735, Sovkup 745 
in Klarik 799.) 

Telič 

Cerkničani 
boljši 

1 t 

Kljub veliki vročini so se v ne
deljo 27. junija sestali košarkarji 
Rakeka in Cerknice, da se v po
novnem neuradnem srečanju od
ločijo, kdo je trenutno boljši. 

Ekipi so sestavljali; za Rakek: 
Steržaj, Ris, Kovač in Klemenc. 
Za Cerknica: Razdrih, Kocijančič, 
Urbas, Popek, MUler, Telič in No
vak. Sodnik Skuk je vodil srečanje 
zadovoljivo, kljub nekaterim na
pakam, ki niso bistveno vplivale 
na izid. 

Telič 

ZMAGOVALEC MEDNAROD
NEGA SRECANJA KEGLJAS
KIH KLUBOV CSSR IN JUGO
SLAVIJE JE POSTALA MLADA 
EKIPA CERKNISKEGA BRESTA 
pred Grmoščico, Duklo Karlin in 
Spartakom AZKG. Torej popolen 
uspeh jugoslovanskih kegljačev. 
Ceškim gostom je bilo to tudi zad
nje srečanje na njihovi desetdnev
ni turneji po Jugoslaviji, na kateri 
so bili gostje kegljaških klubov iz 
Zagreba, Splita, in Cerknice. 

Strahovito neurje prekinilo nogometni 
v počastitev Dneva borca 

turnir 

V razgovoru z njihovim vod
jem sem zvedel, da so bili navdu
šeni nad gostoljubnostjo domači
nov na vsej njihovi turneji po Ju
goslaviji, katero so letos prvič ob
iskali s ldubskima ekipama med
tem ko so bili nekateri čLani Du
k!le že večkrat z reprezentanco 
CSSR v naši d!~eli. 

Rezultati tega srečanja so bili 
nasledndi: 

Brest Cel"knica 4909 (Arko 754, 
Kos 822, Kočevar 842, Strukelj 
789, Homovec 828 in Grom 874.) 

Grmoščica, Zagreb 4884 (Safar 
813, Popovič 787, Kružič 789, Bo-

Letos je bil zopet NK Rakek or
ganizator tradicionalnega nogo
metnega turnirja v počastitev 
DNEVA BORCA in obenem tek
movanja za prehodni pokal trg. 
podjetja ~KOCJAN. 

Na nogometnem igrišču so se 
zbrale štiri enajstorice in to NK 
Rakek I, NK Rakek II, JNA Blo
ke in JNA Postojna V finalu sta 

jale vse nevarnejše. V 24. minuti 
je imel Bajc lepo priložnost za do
sego gola. Dolga degažirana žoga 
Urbasa pred gol nasprotnika je 
preskočila branilca in Bajc mu je 
pobegnil, toda prehitro se je od
ločil za strel in nizko streljano žo
go je vratar ubranil. 

Ce so bile akcije domačinov ne
varnejše, so se gostje odlikovali 

Stari : Mladi 4 : 1 (1 1 1) 
Zopet smo bili priča vsakoletne

mu nogometnemu »spektaklu<<, ko 
pomerijo me(lsebojne moči stari in 
mladi nogometaši NK Rakeka. V 
tej tekmi so nas mladi popolnoma 
razočarali. Mladostni polet se ni 
mogel upirati izkušenosti starej
ših in zasluženo so izgubili. 

Stari: ~emrov, Mišič M ., Djord
jevič, Prešeren, Pavčič Cveto, Ko
renčič, Arko, Nabergoj, . Hribar, 
Smodila, Kravanja, Homovec. 

Mladi: Zalar S., Mlakar, Založ
nik, Raljevič, Razdrih, Benčina, 
Mišič B., Drobnič, Bajc, Modic. 

Strelci: Bajc v 17. min. , Mlakar 
(avtogol)· v 25. min., Arko 50. min., 
in 71. min, ter Pavčič v 63 min. 

Sodnik: Logar Slavko. Gledal
cev: 200. 

Takoj v začetku je bilo mogo
če videti , da se mladi ne bodo mo
gli uspešno upirati starejšim. Toda 
kljub temu so mladi prvi povedli. 
Bajc je po kombinaciji z Drobni
čem v 17. minuti povedel mlado 
moštvo v vodstvo. Minuto za tem 

je imel Japelj idealno priložnost, 
toda z 8. metrov je popolnoma 
zgrešil vrata. 

V 25. minuti so ST ARI izenačili 
po zaslugi Mlakarja, ki je dosegel 
avtogol. Po tem slučajnem zadet
ku so stari začeli še ostreje napa
dati in čudno je, da do konca pr
vega polčasa niso dosegli nobene
ga gola več. 

V drugem delu igre so se mladi 
povsem izgubili. Neverjetno je, 
toda resnično, da so imeli starejši 
več kondiCije, p'oleg tega' pa so za
i~rali tudi bolj premišljeno in nisv 

izgubljali energije po nepotreb
nem. 

Taka igra je STARIM prinesla 
popoln uspeh. V 50. min. je Arko 
povedel z 2: 1, ko je z vodenjem 
s kakih 8 metrov močno zatresel 
mrežo mladih. Do konca tekme so 
ST ARI dosegli še dva gola, enega 
Pavčič z glavo in drugega Arko, 
tako da je bila zmaga starih ne
dvomljiva. 

S tem so ST ARI dokazali, da še 
niso za v »staro šaro<< in bi zadali 
še marsikateremu moštvu precej 
skrbi. 

KOVSCA PETER 

Dež prekinil tekmo 
Prvotno srečanje v košarki med 

že tradicionalnima nasprotnikoma 
Rakekom in Cerknico v četrtek 8. 
julija, na igrišču pred Brestom za
radi hudega naliva ni bila odigra
na do konca. Tekma je bila pre
kinjena petnajst sekund pred kon
cem prvega polčasa pri rezultatu 
22 : 16 za goste, ki so že tokrat na
stopili kompletni, medtem ko to 
za domačine ne moremo trditi. Za
to je bilo sklenjeno, da bo sre
čanje odigrana kasneje, seveda 
bosta obe ekipi nastopili v istih 
postavah, kot na tej tekmi. Sodil 
je ~tefan Ivo iz Cerknice, ki je ria 
trenutke dovoljeval grobo igro. 

Telič 

Ekipa NK »Rakek« 

se srečali enajstorici NK Rakek I 
in JN A Bloke, toda tekma je bila 
v 18. minuti prekinjena pri rezul~ 
tatu O : O zaradi katastrofalnega 
neurja. Tekma bo odigrana v ce
loti pozneje, verjetno v mesecu 
avgustu. 

NK Rakek I : .JNA Postojna 1 : O 
(O: 0) 

Nk Rakek: Urbas, Prešeren, Za
ložnik, Raljevič, Benčina, Arko, 
Bajc, Mlakar, Mišič, Japelj, Drob
nič; -

JNA Postojna: Vukovič, Obra
dovič, Spasič, Rakočevič (Skender), 
Mehinovič, ~erfezi, Bašič, Nedjipi, 
Cm·čin, Kiš, Lekič. 

Strelec: Bajc v 37. minuti. Sod
nik: Bitežnik Vili (Ljubljana) 
Začetni udarec so izvedli doma

čini in pričakovali smo takojšen 
pritisk domačih na vrata gostov. 
Toda bilo je povsem drugače. Ta
koj v začetku so gostje prevzeli 
iniciativo in neprestano oblegali 
vrata domačinov. V 12. minuti so 
imeli gostje idealno priložnost, da 
bi povedli, toda ostala je neizko
riščena. Curčin je prodrl po des
nem krilu in se sam znašel pred 
vratarjem. Ostro je streljal, toda 
mimo gola. 
Končno so se tudi domačini 

znašli in njihove akcije so posta-

s povezano in tehnično dokaj dob
ro igro, toda v zaključnih akcijah 
niso mogli ničesar doseči zru·adi 
dobre obrambe domačih in lastne 
nespretnosti. 
Začetek drugega polčasa je bil 

obraten začetku prvega. Domačini 
so prevzeli pobudo in sledile so 
lepe akcije ena za drugo. V 32. 
min. prosti strel za Rakek, ki ga 
je izvedel Japelj iz 18. metrov. 
Streljal je močno, toda premalo 
natančno, tako da je žoga zadela 
prečko. 

Vsi ti napadi in akcije domači
nov so končno rodili sad. V src
dini igrišča se je začela akcija, ka
tere alcterji so bili Japelj , Mišič in 
Bajc. 2oga je šla z nog na noge in 
končno pred gol do Bajca, ki je 
dosegel edini zadetek srečanja. Do 
konca tekme so imeli domačini še 
nekaj priložnosti za povečanje re
zultata, toda ni jim šlo »od nog«. 

V zadnjih minutah so zopet pre
vzeli pobudo gostje in prav čudno 
je, da ni prišlo do izenačenja. V 
46. minuti je Curčin streljal s 5 
metrov preko praznega gola. 

Tri minute pred koncem tekme 
je prišlo do neljubega incidenta, 
ko je sodnik izključil iz igre igral
ca JNA Postojna zaradi nešport
nega obnašanja in preklinjanja. 



Nogometn i enajs torici MERX (Celje) in SKOCJAN (Rakek) 
Foto Matičič 

NK Rakek : Merx (CeneJ 4 : s (2 : 3) 
V nedeLjo, 11. julija so miladim

ci ilipgavSkle~ pocfj·eWjla »Merx« dz 
Ce!lj a V'IIDli,lJi 01bisk mladiiJm9kerrnu 
aJkibiMU rpodtjetja •..Skiocjan« Ralkelk., 
kii je bliil v Oe]jj u meseca maJjta. 
Tudi tokrat je srečanje potekalo 
v rmed!sebojruh š;pontn:ih SfPo;padrllh 
na ~ fiXJ1111tlaih in sicer: v no
gomet Ilu, sllrelja;nju, šahu illn na
mi 7Jil erm 1Jen:isu. 

Kot že v Celju, so bili tudi na 
Raikeku uspešnejši člčllllJi pod'jabjla 
»Merx«, sati so l'aaetn v šahu VISe 
oStale borbe odllločiJ~ sebi v !pii'id. 
V sred:llšču IPOOOirulostli je bBia vse
kailror nogometna 1Jelkima med: ekii
po NK Raklek im »Man<OIV'O'<. 

Po Zlelo ~bd .i,gni. goo,bov j,e ,bfi!l 
rezultat ob koncu 5 : 4 (3 : 2) za 
CellitaJne. Mol§lbvu Rakelka, kii je 
d~allo z zelJo ma!lo voilje dJo ?JI'Illage, 
se je poznalo, da je tekmovalne 
sezone k0111;ec, pollieg teg~a !Pa lje me
kad 1igraloev mčlJil(jlk:alo, Iker so 
prav sedaj na dopusltilh. 

Vem dar 'Sle bOido m<>.I1ali kilju b 
termu v nas.ledinjjj .tek;movalinJi se
zoni, ko 'bodo !kot prvak ljulbLjlčll!l
Sike pod:?JVerzJe n.a51torplil:i v vJšjerrn 
ra2lt'eldlu, mmogo bolllj rpo1Jrudi1li, če 
hočejo dOISie'č.l pi02.iJtliven u~eh. 

Parada avtomobilov 
Letošnja parada ob dnevu šofer

jev in avtomehanikov, ki je bila 
organizirana v nedeljo 11 . julija, 
je potekala prvič do sedaj res 
praznično. Pod lepim in pripekajo
čim poletnim soncem so se pred 
blagovnice v Cerknici zbrali šte
vilni lastniki osebnih avtomobilov 
in tovornjakov, da pokažejo obča
nom, kako število avtomobilov v 
naši občini nenehno raste. S tem 
pa rastejo tudi naloge tega zdru
ženja. Pred spomenikom padlih 
borcev v Cerknici in na Rakeku 
je v imenu Združenja šoferjev in 
avtomehanikov spregovoril tov. 
Dragolič. Dolga kolona avtomobi
lov je šla od Cerknice do Rakeka 
in nato v Grahovo nazaj. 

Res lep je bil pogled na dolgo 
kolono raznih avtomobilov, v ka
terih so prevladovali »fičkoti«, ki 
so s s irenami opozarjali prebivalce 
na njihov praznik. 

Skoda, da letos niso sodelovali 
tudi motoristi, ker bi bila parada 
bolj pestra. Teh p a je n a n ašem 
področj u več kot dovolj. 

Ekiijpa Railreka 1je noobo<Iiila rv se
Sil:taMi: Urbas, BelnčD.na, J8!Pel'j, Rla.
lijlevic, DrobiDrlč, Mlaklau:, Badc, 
Airlko, P'll!I1ltlaJr, Rlarzx:!Jrih. 

Gole :za diolrnaičrimJe I)J<a sita dlose
glia Milialk:aJr m Jn A.riko emlegJa iz 
enati51tmeltrovllre. S odm ilk je bJl 
JemQro ZJ Rlalkek!a. 

'11udti. srečarrl!je v namrlzJOerm Jte
ruw se j e k!Oiničailio z z:rnago Ce
Jja~nOIV 'iJn si cer z rezuiL talOOun !i : 2, 
1k!i so m~1i v postaJV'i: Ro.jc I , 
Roj c II, Gajšek. Za Skocjan pa so 
igrali Miklič, K ranj c I in K ran jc IL 

V streljanju ~e M'I1armor, Mu le, 
MrlikilliJč Jm Oulk n i.:,u mog.l;i re'STIE je 
U!Pi'OOJbi :ilzlelnalčeniim gostom, ki so 
ZJmagailii z rezul'!laibo<m 619 : 'i 'l!l. 
Naljlbo]jjlš'i pio'siameznik je b il č l<Jn 
dloirnlafe elkJi!pe tOIVaa.iš Mramor. 

No, itlu!<li Sk'lcj člil1 je okusil vse 
slaidlkloolta = age v !;ah u z 2 : 1 
ZmagOIVlčlllJna, ek!ipa je rl!grala v 6e
sLaivi OJfuvartlto, B~ar 'in Klanč.ar. 
Eklijpa Merxa Celje tako sedlad 
pnennočno v<Jid1 v točk'J'Vanju za 
polkial ;nJj:ihovaga pod'jetj a in sicer 
z 60 : 20 iii1 je s tem t udi že OSJVO

jila 'IJII'ehodni pQikal do pri hodnje
ga le'ta. 

Telič 

Clani združenja pred spomenikom 
padlih v NOV na Rakeku tik pre

den so položili venec 

Foto Bošt 

All VESTE? 
Da imajo v gostilni Modic na 

Bločicah uro, ki kaže čas in zaigra 
s tarinsko melodijo, če se jo pose
bej navije. 

Gospodinja mi je povedala, da 
so uro kupili še leta 1888 v rab
ljenem stanju. Ceravno je že stara 
še zmeraj brezhibno deluje. 

* 
Da ima Stritof Karel iz bližnje 

vasi pri :Zilcah udomačeno srno, ki 
ima vsako leto mladiče. Letos so 
zagleda li luč sveta kar trije, ven
dar je eden poginil. Ostala dva pa 
dobro napredujeta. Srna je pri hiši 
več kot sedem let. Je zelo domača 
in je med taml•ajšnjim prebival
s tvom zelo priljubljena. 

* 
Da se že pripravlja teren zraven 

mostu v Cerknici, ki je namenjen 
za. tržnico. 

Krajevna skupnost Cerknica je 
že nabavila sončnike, ki bodo po
stavljeni na novi tržnici. 

* 
Da je bilo v noči med 26. in 27. 

julijem v Cerlmici in okolici neur
je s hudo točo, ki je uničila veči
no posevkov na njivah. Posamez
ni kosi toče so bili tudi do tri cm 
debeli. 

* 
Da ces tno podjetje ponovno zelo 

marljivo krpa luknje na cesti iz 
Rakeka proti Grahovem in Loža 
proti Pudobu. Kot kaže bodo letos 
vseskozi zaposleni pri tem delu. Ko 
pridejo do konca, morajo ponovno 
začeti, l•er se »zakrpe« ponovno 
odlepijo. 

GLAS NOTRANJSKE 

V severni In vzhodni Sloveniji je 
S. avgusta pričakovati prehodne pa· 
davine, 7. in 8. avgusta pa bo še 
nadalje toplo in sončno vreme po 
vsej Sloveniji. 

Nagradni magični lik 
2 3 4 5 
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Vodoravno in navpično : 

l. P osebno vmesno podnožje 
elek tr onk, ki omogoča meritve, n e 
da bi elektronko izvlekli. 

2. Vrsta div jega goveda cen tral
noazij skih pragozdov. 

3. Medicinski izraz za očesni ži
vec. 

4. Sestavlj en iz stekla. 
5. Skladbe s tarofrancoskega ple

sa v tričetrtinskem taktu. 

KRAS 

Clani združenja šoferjev in avtomehanilmv pred pričetkom parade v 
Cerknici ob svojem praznilm 

·'"'~~~.E-.~~.-~ 
Kolona »Fičkotov« na paradi proti Rakeku 

Foto Bošt 
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