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V Cerknici 
ie delala 
med
narodna 

J 

mladinska 
/ ---= d; :;;: ,~=~~ := d~lovna 
~~-------c ~ - brigada 

• 
Zbor notranjskega partizanskega ·odreda in odkritje spomenika 
notranjskemu partizanskemu odredu bo dne 18. 9. 1966. Zbor bo 
v Starem trgu, odkritje pa na Velikih Blokah. Za prevoze j e poskrb
ljeno v obe smeri .. Vabimo vse občane, da se tega zbora udeleže. 

Koliko bodo 
proizvedli 

v Brestu 
letos? 

Letni plan kombinata Bre'lt j e 
izdelan n a osnovi razpoložl jivih 
zmogljivosti, analiz, doseženih re
zultatov, tržnih pogojev ter suro
vinske baze. Predvideva vr ednost 
proizvodnje v višini 7 220 000 000 
S. Din. V primerjavi z lanskim 
letom se bo vrednost proizvodnje 
v Iet'\1 1966 povečala za približno 
10%. 

Gibanje obsega proizvodnje po 
posamezn ih poslovnih enota h pa 
je različn o. 

TP Cer k nica 
T a posl.ovna enota bo po pred

videvanjih dosegla največje pove
čanje obsega proizvodnje in sicer 
za 23 %. Glavn i vzrok temu pove
čanju je v boljši organizaciji pro
izvodnega procesa. G re za to, da 
bi se skrajšal ciklus proizvodnje, 
znižale zaloge obratnih sredstev, 
aktiv neje zaposlili delavci, hkrati 
pa se bo povečala t udi koristna 
površina razpoložlj ivi h prostorov. 

TP Marti n j ak 
V pr imerjavi z letom 1965 bo 

povečala obseg proizvodn je za 
okrog 4 %. T a .poslovna enota bo 
v tem le tu bistveno menjala 
strukturo asor tirmana. Iz izdelave 
dan skega s tila poh ištva, bo preha
jala na s tilno pohištvo, za kar pa 
bodo potrebne t udi dodatne in
vesti c.ije. P reorientacijo zahteva 
m ed drug.im predvsem pomanjka
n je bukovega žaganega lesa (stil
no pohi·štvo zahteva m anjšo upo
rabo surovin - bukovi ne in večjo 
udeležbo dela) kakor tudi močna 
konkurenca tujih proizvajalcev na 
zahodn ih tržišči !) . Sa m o poveča-

nje obsega proizvodnje pa se 
predvideva zaradi zamenjav stroj
nega parka in večje intenzivnosti 
dela. 

TLI Stari trg 
V tem letu povečuje svoj obseg 

proizvodn je napram letu 1965 za 
ca. 5 °10 . Obseg proizvodnje v tej 
poslovni enoti je v neposredni 
odvisnosti od razpoložljivih zalog 
su rovin, katerih . oskrba v tem 
letu zaradi dotoka lani podprtih 
količin, ne bo predstavljala težav. 
P roizvodnja zabojev in ladijskega 
poda se bo znižala na račun pove
čanja količin jelovega rezanega 
lesa za izvoe:. Na delo zabojarne 
pa še vedno vplivajo neurejeni 
tehnološki postopki, ki vsekakor 
zavirajo razširitev proizvodnega 
asortimenta v tem oddelku. 

TIP Cerknica 
Obsega proizvodnje v tem letu 

vrednos,tno ne bo povečavala, pač 
pa bo le povečala količinsko in 
in sicer za 3 %. PosLedica temu 
nesorazmerju so spremembe v 
asortimentu proizvodnjet katerega 
osnova so zaključki o prodaji 
vseh planiranih količin tako za 
domači trg, kakor tudi za interno 
porabo. 

BZ Cerknica 
V tem letu povečuje vrednostni 

obseg proizvodnje za 6 %, njen 
obseg pa je prav tako odvisen 
predvsem od dobave surovin, ki 
pa bodo po predvidevanj u v tem 
letu večje od lanskoletnih kol~čin. 

Hkrarti pa se predvideva tudi vec
ja količina razreza za usluge. 

DANILO MLINAR 

Od 27. julija pa do 20. avgusta 
letos je sicer normalno življenje 
v Cerknici kar naenkrat pridobilo 
nekaj novega, kar je bilo za ve
čino nas nekaj novega, nepričalH;
vanega in doslej še nedoživetega 
v naši Cerknici. Kar naenkrat 
smo na naših cestah slišali razne 
govorice sveta - angleško, nem
ško, češko, arabsko, avstrijski dia
lekt nemščine, nizozemščino - in 
kar naenkrat smo vsi, ki smo pri
šli s temi mladimi ljudmi v stik, 
postali tistih nekaj besed tujega 
jezika in začeli z njimi govoriti. 
V okviru dogovora med ASFC -
ameriško združenje prijateljstva 
sveta -, GO RKS, občinskim od
borom Rdečega križa in Skupšči
no občine Cerknica je namreč v 
teh dneh bila gost Cerknice med
narodna mladinska delovna bri
gada, sestavljena iz mladih ljudi 
celega sveta. Med njimi so bili 
Izraelci arabskega porekla iz 
Haife in Jeruzalema, ameriška 
profesorica na fakulteti za gospo
dinjske vede Julia Faltinson kot 
vodja brigade, Skotinja Jassy 
May, Nizozemke Jou in Jane, ki 
smo ju imenovali kar po domače 
Francka in Johanca in štirje mla
di fantje iz sosednje Avstrije, ki 
so kot nam najbližji kaj hitro 
vnesli v brigado veselo in prijetno 
vzdušje in se seveda najhitreje in 
najprisrčneje povezali z mladino 
našega domačegq kraja. 

Odgo.vornosti za bivanje briga
de pri nas so bile porazdeljene: 
občinski odbor RK je bil dolžan 
skrbeti za organizacijo bivanja, 
prehrane in čim pogostnejših kon
taktov brigadiTjev z našimi ljud
mi. Skupščina občine Cerknica je 
prevzela dolžnost financiranja 
gradbenega objekta, ki so ga bri
gadirji začeli graditi - pešpoti od 
nove šole do centra Cerknice, o 
čemer pa smo že pisali v našem 
listu - gradbeno podjetje Gradi
šče iz Cerknice pa je prevzelo 
dolžnost s čim boljšo in efektnej
šo mehanizacijo pripomoči, da bo 

(Nadaljevanje na 2. strani) 

Nadaljevati z začetim 
V drugi polovici preteklega leta smo se odločili, da delamo bol j še, 

oziroma več, da uveljavljamo ekonomsko varčevanje na vsakem me
stu - še posebno v obliki investicijske potrošnje, da povečamo indi
vidualno, kolektivno, kakor tudi družbeno produktivnost dela, da učvr
stimo vrednost našega dinarja, da se še uspešneje vključujemo v sve
tovno tržišče, da ves .razvoj podredimo popolni racionalnosti. 

Zdi se, da je v tem trenutku najvažnejše zadržati odločnost in 
disciplino v vseh tekočih in perspektivnih poslih in niti za trenutek 
popustiti pred zahtevami pretirane potrošnje. Takšne tendence so se 
v preteklem letu že razvile, v tem letu pa se naj bi le-te še bolj 
oplodile - to pa zato, da se posamezni interesi, kakor tudi trenutna 
situacija v tem ali onem kolektivu predpostavijo skupnim interesom 
- celotnemu družbenemu gibanju. 

Notranje moči v delovnem kolektivu so osnova za uveljavitev no
ve kvalitete v proizvodnem procesu in vzajemnih odnosov delovnih 
ljudi. Zato bo v tem letu ena primarnih nalog krepitev notranje orga
nizacije v delovnem kolektivu. Iskanja boljših organizacijskih struk
tur, notranji in zunanji premiki v delovnem kolektivu so stalni pro
cesi, ki pomenijo iskanje boljših proizvodnih možnosti in pa uspeš
nejša delitev dela. 

V tem letu se bo še bolj manifestiral naš zunanjetrgovinski libe
ralizem - mnogi! vrata v svet se bodo odprla še širše, kar pomeni 
za naše delovne kolektive nove izkušnje. Jugoslavija je postala polno 
pravni član GATT-a. Z mnogimi deželami so vize že ukinjene, z dru
gimi pa bo to storjeno v tem letu; kar je v cilju vključevanja na 
svetovno tržišče, da pa se da na njem Obdržati in prosperirati, je 
potrebno nuditi dobro in ceneno blago - čemur pravimo - biti kon
kurenčen. 

Tako bo treba več pozornosti kvaliteti proizvodov, kakor tudi pro
izvodnim stroškom. Samo od uspešnosti delovnega kolektiva je odvi
sen rezultat njegovega poslovanja. V tem smislu smo v nekaterih 
kolektivih dosegli že pomembne rezuLtate. Vendar tu ne gre za po
samezne prodore na svetovni trg, temveč za važnejša tendenco, ki 
vodi do krepitve plačilne bilance celotnega gospodarstva, kar pa je 
tudi edina pot za stabilizacijo tržišča in cen. 

Lanskoletna reforma ni bila zamišljena izključno kot gospodarska 
- kot jo tako običajno ozko dete1·miniramo. To je vse p1·eozka oznakrt 
za ogromen družbenopolitični proces - nadaljevanje socialistične re
volucije, nadaljevanje njenega resnično velikega cilja - izgradnje 
materialno in idejno bogatejše družbe. 

Se vedno se pojavljajo ljudje, ki izkoriščajo svoje položaje pa 
tega ne utegnejo ali pa nočejo razumeti. IV. Plenum CK ZKJ je te 
negativne pojave dovolj jasno nakazal. Relacija gospodarjenje-samo
moupravljanje mora biti bolj kakor kdaj koli doslej očiščena vseh 
individualnih, rutinerskih vdorov in posiljevanja. Samoupravljanje ni 
darilo, temv~č kri in meso vsega našega družbenopolitičnega gneva, 
vodilo k kvalitetnejšim notranjim odnosom, ki so predpogoj za reali
zacijo zastavljenih ciljev. 

Odločno ni dovolj, da se zadovoljujemo z izrazi pozdravljanja 
sklepom IV. plenuma, če pa ne storimo ničesar, da bi le-te pozdravili 
tudi v naši stvarni »otipljivi« praksi. Skoda bi bilo, da bi svežina teh 
sklepov zbledela, »obtoženci« pa obstali nezaznamovani. 

V letu 1965 je bila sprovedena velika družbena aktivnost, v tem 
letu, v teh in prihodnjih mesecih pa je potrebno, da pride do njene 
popolne realizacije. Za to pa je potrebna maksimalna družbena in 
nacionalna doslednost, kajti od nje zavisi naš 11<0ralni in materialni 
uspeh. 

IVO STEFAN 

Mednarodna mladinska delovna brigada v Cerknici 
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V Cerknici je delala med· 
narodna inladinska brigada 

Nadaljevanje s l. strani 

organizacija dela taka, da bo čim 
več delovnega efekta. 

V zadnjem času pa je gradbincem vreme precej nagajalo 

Eden :Zmed glavnih ciljev, ki 
smd g:.. hoteli doseči s to brigado 
je bi~ : nuditi tem ljudem čim več 
vsega, iz česar bodo lahko spo
znali našo ožjo domovino, naše 
ljudi, naše prilike, našo družbeno 
ureditev itd. Pri tem so nam po
magali prav vsi, ki smo jih n apro
sili za pomoč. Brigadirji so se s 
pomočjo predstavnikov Kovino
plastike iz Loža seznanili s pogoji, 
v katerih ta gospodarska organi
zacija dela in uspešno razvija svo
jo dejavnost, s 129močjo predstav
nikov P-resta iz Cerknice so se z 
avtob·..tsom odpeljali v Volpario v 
Istr: in se - nekateri prvič v živ
ljenju - kopali v morju in pre
živeli tam nekaj prijetnih uric . 
Organitirali so ogled P ostojnske 
jame, z nekaterimi sprehodi v 
prostem času pa so spoznavali 
lepote Skocjana :iJn okolice Cerk
niškega jezera. V organizaClJl 
predsednika Sob Franca Kavčiča 
in predsednika GO RKS tovariša 
Majdiča smo imeli nekak proto
kolarni sprejem in obširen razgo
vor o naši družbeni ureditvi, ko
munalnemu ,sistemu oblasti in po
litičnemu življenju pri nas. Pose
bej je bil organiziran sestanek s 
predstavnikom katoliške Cerkve, 
kjer so brigadirji lahko neposred
no dobili odgovore na številna 
vprašanja, ki so jih postavljali že 
prej. Razpoloženie med brigadirji 
je v zelo kratkem času postalo 
tako, da je bilo vedno bolj čutiti, 

da postajajo ena sama velika dru
žina, ki se počasi, pa sigurno vtap
lja v svoje okolje in življenj e 
ljudi okoli njih. Odziv občanov na 
tak odnos brigadirjev je bil daleč 
preko pričakovanj. Ljudje, starej
ši in mlajši, so pošil jali brigadir
jem kakšne pribolj ške, jih vabili 
na svoje doi)1ove, se l·azgovarjali 
z n jimi na cesti, v šoli, kjer so 
stanovali, v kinu, v gostilni, z eno 
besedo. ti m ladi ljud je so kar n a
enkrat postali naši v pravem po
menu besede. Zato ni čudno, da 
je bilo ob slovesu m ar sikatero oko 
solzno in da so skrivni .pogledi po
sebno med mladimi dokazovali, 
da le ni ostalo samo pr i vlju dnost
nem prijateljstvu in da se bodo 
znanja, sklenjena v tem kratkem 
času nadaljevala v pismeni obliki 
še naprej. P rav vsi pa so oblju
bili, da se bodo še vrnili. V prid standardu Vsi ti mladi ljudje iz vseh delov 
sveta so na začetku svoje življ en j
ske poii. Vtisi, ki so jih odnesli od 
nas bodo ostali v njihovih srcih. 
Ko bodo v svojih domovJnah za
sedli pomembnejše položaje, bodo 
sedanji vtisi, ki bodo lahko bist
veno vplivali na nadalnje odnose 
m ed nami in njimi. Mnogi se bodo 
prav gotovo še vrnili k nam in 
morda bo imel t udi od n as kdo 
priložnost, ida jih obišče. P rijatelj
stvo se bo nadaljevalo, spozna
vanje se bo utr jevalo, razumeva
nje se bo poglablj~lo - vse to pa 
vodi k u trjevan ju m iru. glavnemu 
cilju vseh poštenih sil na svetu . 

• 1n urbanizmu 
V sklopu akcij za urbanistično 

ureditev Cerknice, urejajo tudi 
površino levo od mostu v Cerknici 
proti Tovarni pohištva BREST 
Cerknica. Akcija ni samo urbani
stična, ampak gre v prvi vrsti v 
prid standardu. 

Na tem predelu je LIK 
>+BREST« Cerknica pred tremi 
leti zastavil svoja sredstva in jih 
vložil v prvi 16 stanovanjski blok, 
za stanovanjske potrebe svojih 
kadrov. Prvemu je sledil drugi, 
prav tak stanovanjski blok, ki bo 
sprejel prve stanovalce v najkraj
šem času. Potrebe so narekovale, 
da se BREST odloči še za gradnjo 
tretjega bloka - in spet bo ob 
koncu letošnjega leta - prejelo 
ključe novih 16 nosilcev stano
vanjske pravice v novem bloku. 
Za skupno 48 BREST-ovih članov, 
bo stanovanjski problem tako re
šen. Vsekakor gre >+BRESTU« za 
taka prizadevanja ocena odlično. 

Pri prizadevanjih za gradnjo, ni 
bilo lahko. Gospodarska reforma 
je tudi tej stanovanjski gradnji 
grozila, da jo zatre, ali vsaj za 
nekaj časa onemogoči. Vendar, v 
sodelovanju med investitorjem in 
izvajalcem del - ta je v vseh 
treh primerih SGP ••GRADISCE,, 
Cerknica - je bil tudi ta problem 
zadovoljivo rešen. Izvajalec je 
namreč pri Kreditni banki in hra
nilnici _Ljubljana - na podlagi 

Zakaj posmehovanje 
Kakor vemo, je v Cel'knico 

prišla mednarodna brigada, ki 
dela cesto od nove šole do kul
turnega doma za šolarje. Se
veda so brigadirji vredni naše 
pozornosti, ker to delo oprav
ljajo prostovoljno in brezplač
no. No, pa se najdejo nekakšni 
huligani, ki se hočejo iz te bri
gade norčevati. 

Brigadirji hodijo vsak večer 
v menzo »Bresta« večerjat. 

Ker pa stanujejo v novi šoli, 
morajo iti mimo slaščičarne. 
Tam pa se zbirajo »fantje<< od 
16 do 19 let. Ko so šli briga
dirji nek večer mimo, so se 
začeli krohotat, žvižgat za nji
mi in začeli zganjati neumno
sti. Sedaj se pa mi vprašamo, 
kaj so si mislili brigadirji. 
Kakšen odnos imajo ti »fant
je« do njih. Morda bo ta ce
sta prav enemu izmed njego
vih sinov rešila življenje. Pa 
ne samo njegovemu, vsem 
cerkniškim otrokom. Morda 
bodo brigadirji izgubili vo!jo 
delati naprej. »Fante« je pa 
treba naučiti olike do tujega 
človeka. Lahko se zgodi, da bo 
prav njih doletela ta nesreča, 

1 

da bodo med tujimi ljudmi, 
daleč od doma trpeli zaradi 
posmehovanja in manjvred
nosti. 

oročenih sredstev investitorja 
uspel najeti namenski kredit in 
gradnja je tako zagotovljena. 

Dela na 3. bloku so stekla. Naši 
posnetki kažejo betoniranje prve 
plošče pod kletmi, v tem času pa 
se lahko sami prepričamo, kako 
dela lepo napredujejo, saj je v 
tem času blok vidno zrasteL Edina 
skrb, ki tare izvajalce del, je vre-

Rastejo nova stanovanja 

me. Ce bo to v redu, potem bo 
blok koncem leta sprejel stano
valce, člane kolektiva »BREST« 
Cerknica. 

In v knjigo dosežkov udeležen
cev te investicije - BREST-a in 
GRADISCA - bo vpisan nov 
uspeh v prid tistega, kar je zapi
sano v naslovu. 

Posnetki: Ivančič 
Tekst : Urbas 

Popravek 

5. števiLke Glasu Noh·anjske 
- stran 2., članek »Hej tova
riši!« - predzadnji odstavek 
se pravilno glasd.: Lovko Lud
vika-Bognarja in ne Jožeta 
Petrovčiča-BQgnarja. 

Dr. BORIS KRAVANJ A 

Urediti je treba tudi pokopališčno smetišče 
Marsikdo, ki se v poletni vro

čini zapelje proti Cerkniškemu je-
zeru ,se nehote ozre na pokopali
šče in še posebno na precej veliko 
smetišče tostran zidu, ob cesti. 
Resnično ni prav nič čudnega, da 
prav to smetišče privabi pogled, 
saj se od tu širi na vse strani nič 
kaj prijeten vonj po gnilih rožah 
in preperelih vencih. 
Upravičeno se lahko vprašamo, 

ali se ne zrcali ravno tukaj de
javnost Krajevne skupnosti Cerk
nica, ki bi morala skrbeti tudi za 
zunanji videz našega kraja. 

Ob tem pa je vsekakor vredno 
zapisati tudi to, d a so delno kri vi, 
ne samo pri iem pr imeru, tudi sa- · 
mi prebivalci Cerknice, saj se nji
h ov čut do snage ne kaže samo 
pri n eurejenem smetišču ob Po
kopališčnem zidu. temveč .i e taki h 
in pa podobnih »črnih «objektov 
v Cerlmici kar precej . 
Mog>oče pa bi bilo le prav, da 

bi tudi vsak posameznik skrbel 
za to, da bi odlagal smeti tja, 
kjer je zanje pripravljen prostor. 

s. J. 

PO ZDRAVLJENI ZELENI CAR! 
Dragi bralci, tudi Vi boste lahko pozdravili dne 10. septembra 

v Starem trgu »Zelenega carja«, k i bo pripeljal na zrelostni preizlms 
v dom TD Partizana zeleno brucad, v spremstvu biričev in »bruc
majorja«. 

To je star študentski običaj, o čemer pričajo tudi imena sam a, 
ki žal niso r avno sodobna, venda r pa sam »Zeleni car« nima nobene 
zveze z m onarhi jo in je čisto dober državljan, z dolgoletnim stažem 
študenta, kar Vam jamčimo z vsem n ašim premoženjem. 

Torej, prvič po osvoboditvi, mogoče celo prvič v zgodovini bomo 
študentje dežele notranjske izvedli brucovanje. To je zabavna pri
reditev s kulturnim programom ob sprejemu novincev študentov (bru
cov ali tud i zelen cev), ki jih Zeleni car s preizkusom znanja in mo
rebitn e zrelosti povzdign e v študen tski stan. 

Notranjski študentje se priporočamo za obisk! 
Cen a vstopnic bo reklamna, za jedačo, pijačo in skorjo lmHur e 

bo preskrbljeno! 
NOTRANJSKI šTUDENT.JE 

TRI MILIJARDE S. DINARJEV 
ZA BOLNIŠNICO 

Popoldne, ko pridejo na Rakek avtobusi iz Ljubljan e, oziroma iz Loža, 
Starega trga in Bloške planote je na trgu pred železniško postajo pr ava 
gneča in posnetek daje vtis, kot da n e bi imel več k je parkira ti. Go
stinci v bližnji gostilni »Lovec<• so ob tem času kajpak najbolj 

Podjetje Kovinoplastika L ož b o 
letos prisp.evalo za gr adnjo nove 
bolnišnice v L jubljani 4000 sta
rih dinarjev na zaposlen ega, kar 
predstavlja ca. 3 milij arde dina r
jev. Za sklad za šolstvo Pri ob
činski skupščini pa bo podjetje 
p r ispevalo do 31. junij a 8 mili jo
nov starih dinarjev in to za fin an
siranje osnovnega in strokovnega 
šolstva. Občinska skupščina ima 
več upravičencev do pr iznavalnin 
in štipen distov. To so v glavnem 
člani ZB ali njihpvi otroci. Ker 
pa občina nima na razpolago do
volj finančnih sredstev, je n ame-
nila v te namene le 38 milij onov, 
za 12 mili jon o'v dinarjev p ri
manjkljaja pa n a j bi sredstva pri
spevale gospodarske organizacije. 
Zato bo pod jetje prispevalo v 
sklad za borce okoli 3 milij one 
starih dinarjev, to je 0.7 Ofn od 
neto izplačanih osebnih doh odkov 
v letu 1965. zadovoljni Foto: M. ž. 
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Naš razgovor: 

" PROBLEMOV 
JE DOVOLJ .... " 

Cerkniška občina potrebuje 
čedalje več sredstev za kritje 
finančnih stroškov oziroma 
potreb, katerih pa vedno pri
manjkuje. Zato se zateka za 
pomoč do gospodarskih orga
nizacij. Najpogosteje je to 
Lesnoindustrijski kombinat 
BREST, največje podjetje v 
cerkniški občini, ki 60 % svo
jih izdelkov plasira na tuja 
tržišča. Večina prebivalstva 
Cerknice je zaposleno ravno 
Pri Brestu, zato ni čudno , da 
ravno! ti pravijo, da se imajo 
zahvaliti prav Brestu, da se 
Cerknica razvija (čeprav t ež
ko) v mestno naselje. 

Nekaj o cerkniških težavah 
je povedal dolgoletni sindikal
ni delavec, odbornik in član 
kolektiva Brest Hrblan An
drej. Takole je povedal:. 

»Zelo veliko je stvari, ki bi 
hoteli mi občani, da bi bHe 
čimprej rešene. Ce začnem pri 
kulturni dejavnosti lahko po
vem, da je čedalje slabša. Vča
sih smo imeli to vejo veliko 
bo,lj razvito. Ne vem k a.; j e 
temu vzrok? Verjetno bo<lo 
m ed ostalimi tudi finančna 
sr edstva, ki jih je čedalje 
manj. Danes podjetja ima jo 
denar, ki je namenjen ravno 
za ta~e potrebe, ki pa je več
krat enostransko izkoriščen. 
Smatram, da bi bilo zelo ko
ristno, če bi podjetja en d el 
teh sredstev prispevala v sku
pen fond pri občini, ki bi ga 
uporabljali za vsestransko kul
turno/ delovanje. Imamo vrsto 
r aznih klubov, sekcij, društev 
in ne vem še kaj, ki večino 
života rijo. Smatram, da temu 
botruje tudi pomanjkanje or-

' ganizacije dela in slabo sode
lovanje. Zato bi se za to mo
ral zavzeti odgov orni organ 
pri Občinski skupščini. Poseb
no važen problem, ki n as tare 
je turizem. To področje n aše
ga gospodarstva ima pri nas 
zelo dobre pogoje, lahlm r e
čem odlične, če ne bi bilo ti
stega če . . . Slabe ceste so 
glavna točka, ki zavira razvoj 
turizma pri nas. Za ureditev 
dobrih cestišč bi potrebovali 
veliko denarja, ki pa ga naša 
občina ne zmore. Mislim, da 
nam bi morali v tem pogledu 
priskočiti na po'moč ustrezni 
r epubliški;organi, saj bi od tu
rizma imeli vsi koristi. 

Težave imamo tudi s šol
stvom, ta ~roblem je posebno 
aktualen v Starem trgu in No
vi vasi. Med ostalimi pomanj
k lj;ivostmi v šolah bom omenil 
samo · to, da ima zasilno telo
vadnico le šola na Rakelm. 
Medtem, ko se ' pri ostalih <;o
lah odvija telovadba v kino
dvoranah, še večkrat pa na 
prostem. Cedalje večje so te
žave tudi pri zaposlovanju 
mladin . Vse več je mladin
cev, k1 končajo osnovno šolo 
in se ne morejo zaposliti, lter 
ni ustreznih delovnih mest, pa 
tudi pogoji za nadaljnje šola
n je so čedalje težji. 

Kot vidite, je problemov 
dovolj in težko bi vam vse na
štel, pa vendar želim omeniti 
še enega in to je cerkniški 
vodovod, oziroma na splošno 
vse vodovodno qmrežje v naši 
občini; ki je zelo . zastarelo in 
ne odgovarja današnjim zahte
vam. Ce zmanjka elektrike, 
zmanjka tudi vode. Posebno 
hudo je to v letnih mesecih, 
pa tudi zimski niso izjema. 
Vsekakor bi bilo potrebno to 
zadevo rešiti na zborih voliv
cev in se zmeniti, da bi se to 
stanje izboljšalo delno vsaj s 
prispevki občanov. 

Povedal bi vam še veliko, 
toda kliče me delo.« 

Verjeli smo mu. Kontrola 
artiklov je v naši industriji 
čedalje večjega p~cna, saj je 
ravno kvaliteta pogoj za osva
janje zunanjih tržišč. 

BOST 
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Novinarji na obisku v naši občini: 

O krajih na začetku turističnega razvoja 
Minuli mesec so našo občino 

obiskali nekateri ugledni sloven
ski novinarji, dnevnega in teden
skega ~iska ter RTV Ljubljane. 
Bili so gostje Občinske turistične 
zveze. Najprej so si ogledali Ra
kov Skocjan, kjer je bil tudi raz
govor o razvoju turizma v občini 
in sta ga vodila predsednik in 
tajnik Občinske turistične zveze 
tovariš Tone Go:rnik, oziroma Mi
hael Mišic. Nato so novinarji od
šli na Cerkniško jezero, kjer so 
bili navdušeni nad lepotami. Ne
kateri, zlasti predstavnik mari
borskega Večera se je spraševal, 
kako to, da to jezero turistično ni 
še bolj znano slovenski javnosti. 

Po ogledu cerkniškega jezera so 
novinarji odšli na ogled grada 
Snežnika, nato pa na Bloška pla
noto ob Bloška jezero. Tu so pred
stavniki Občinske turistične zveze 
Cerknica novinarjem razgrnili 
uniditveni načrt Cerkniškega je
zera. Seveda vprašanj ni manj
kalo, od tega, kdaj bo jezero ure-

jeno, do tega, kdo bo urejanje fi
nansiral in podobno. 

Prijetno pa so novinarje na 
Bloški planoti presenetili domači 
turistični delavci, ki so na ražnju 
spekli mladega prašička, tako kot 
ga pečejo redno, kadar se ob je
zeru zberejo- turisti. 

Novinarji pa so bili še zlasti 
navdušeni nad lepotami Vidovske 
planete, ki je turistično še neiz
koriščena. Svoj obisk pa so pred
stavniki slovenskega tiska zaklju
čili v planinski koči na Slivnici. 

Vtisov je bilo kajpada dovolj. 
Skušajmo posredovati vsaj ne

katere: 
TONE FORNEZZI, ••Tedenska 

tribuna«: 
»Na prehodu z Rakitne na Elo

ško planoto leži prijetna vasica 
Žilce,_ ki se je včasih (še preden 
smo podpisali konkordat) imeno
vala Sv. Vid, in domačini jo še 
danes tako imenujejo . 

Takšnega 'navdušenja, takšne 
volje do dela, ·takšnega idealizma, 

Pogovor na polju: 

Od zore 
Kaj slabo je kazalo, zbirali so 

se temni oblaki. Med Grahovim 
in žerovico je bilo živahno kot na 
mravljišču. Delavci KZ Cerknica 
so spravljali letošnji pridelek 
pšenice. Zanimalo me je, kako de
lo napreduje. »Ja, še danes in ju
tri, pa bo vse pod streho,« je de
jal prijazni kombajnist Lojze. 
»Zjutraj začnemo ob šestih, dela
mo pa do večera. Od šeste do os
me pregledamo in podmažemo 
kombajne, nato pa ves dan dela
mo. »Kako izgleda letošnji pride
lek?« 
_ ~Na pud.ročju .KZ Cerknica, __ to 
je Unec, Marof, Bokalce in tu med 
Grahovim in Žerovnico bo ječme
na in pšenice okoli 30 vagonov. 

do rriraka 
Povprečen pridelek na hektar je 
35- 40 stotov.« 

V mesecu juliju je bilo vse 
kmetijsko delo otežkočeno zaradi 
dežja. Posebno pri sušenju krme. 
Ves letošnji pridelek žita bo KZ 
predelala doma v valjčnem mli
nu. V slcladišču imajo tudi elek
trično sušilnica. 

Poslovhl sem se od veselih in 
pridnih kombajn1stov in jim zaže
lel veliko uspeha pri delu. 

KZ sodeluje z individualnimi 
kmetijskimi pmizvajalci, pomaga 
jim pri spravilu žita. Nič več ni 
potrebno prelivati znoja ob spra
vilu žita. Srp je odšel v pozabo. 
Za vse naše kmetijstvo je to ve
lik napredek. 

JANEZ. HREN 

Počitek na polju 

Kombajni žanjejo 

kot sem ga srečal v tej lepi vasici, 
še nisem srečal nikjer. 

V tej tihi nekoliko odmaknjeni 
vasici, so mladi in stari vaščani 
pripravljeni narediti mnogo več, 
kot pa je samo v njihovih močeh.« 

MILAN GOVEKAR, »Delavska 
enotnost«: 

»Ce bi govoril po srcu in samo 
v svojem imenu, bi bil še najbolj 
za to, da nekateri predeli v občini 
- zlasti mislim na Žilce in Osre
dek - ostanejo takšni kot so: idi
lični, tihi in mirni. To je pravza
prav tisto, kar človek, razpet med 
napetosti in nemir današnjih dni, 
še najbolj potrebuje, da si zares 
odpočije. Gospodarsko gledano pa 
so stvari drugačne. Ceprav ni na 
voljo dovolj sredstev, pa je toliko 
večja prizadevnost in vnema 
cerkniških ·občanov. Predvsem pa 
veliko pomeni komaj prebujena 
turistična zavest. Vse to pomeni 
tisti neprecenljivi kapital in moč, 
ki se bosta postopoma znala uve
ljaviti in zoperstaviti vsem teža
vam, med katerimi so finančne 
pač najtežje. Ne morem namreč 
pozabiti gostoljublja in prijazno
sti, ki ga ohčani izkazujejo na 
vsakem koraku in kar je še zlasti 
očitno v odročnejših krajih v ob
čini. Tako se človek že zdaj po
čuti, kot bi bil doma in prezre 
marsikatero pomanjkljivost, ki bi 
ga sicer zbodla v oči, saj ve, da 
so ti kraji šele na začetku svojega 
turističnega razv.oja. Na napakah 
pa se učimo vsi! Zato sem pre
pričan, da bodo pripombe in po
misleki, ki smo jih izrekli ob na
šem obisku v občini, sprejete do-

Dvorana 
Mrtvila, ki ga je bilo precej ob

čutiti v TVD »Parbizan« v Starem 
trgu, vendarle ni več. Dvorana je 
zopet, po dolgem času, zaživela 
tudi v popoldanskem in večernem 
času. Začela se je redna vadba 
štirih oddelkov - pionirjev, pio
nirk, mladincev in mladink- ka
kor tudi redni treningi in stro
kovno izpopolnjevanje v košarki, 
odbojki in namiznem tenisu. 

ib 

Odborniki 
o pekarni 
na Rakeku 

Na zadnji seji občinske 
skupščine so se odborniki za
nimali za ceno gradbenih del 
pri izgradnji no;ve pekarne na 
Rakeku. Za zidanje tega ob
jekta so se zanimala tri grad
bena podjetja in sicer: SGP 
»Gradnje<< Postojna, »AgrooiJ
nova« Ljubljana in SGP »Gra
dišče<< Cerknica. Vsa tri pod
jetja so dala svoje ponudbe 
za izgradnjo objekta do stre
he dokaj ugodne. SGP »Grad
nje<< Postojna bi zgradile ob
jekt za 44 milijonov 140 tisoč 
starih dinarjev, »Agroobnova 
iz Ljubljane za 44 milijonov 
787 tisoč in SGP »Gradišče<< 
Cerknica 43 milijonov 990 ti
soč. Investitor je oddal dela 
domačemu podjetju »Gradi· 
šče« iz Cerlmice, ki je bilo 
cenejše. Gradbeno pogodbo so 
sklenili za navedeni znesek in 
to za fiksno ceno, tako da vse 
možne podražitve gradbenih 
materialov ali drugih uslug 
nosi izvajalec del, kar je za 
investitorja v današnjih trž
nih razmerah precejšnja ugod
nost. 

Dela so kljub precejšnjim 
izkopom napredovala po pred
videvanju, tako da obstoja 
možnost usposobitve prosto
rov, v· katerih bo pekarna, še 
pred zimo. 

ib 

• 

Stran s 

Skupina slovenskih novinarjev SI Je ogledala turistične zanimivosti 
naše občine 

bronamerno, kakor so bile tudi 
izrečene in da bo tudi čez leta 
za turizem v cerkniški občini ve
ljalo, da je tamkaj mogoče vsa
kršno zdravo razvedrilo, oddih 
brez tiste vročičnosti in hrupa, ka
kršno je značilnost razvpitih turi
stičnih središč -. zato pa ob ob
čutim domačnosti in prisrčnosti, 
ki je ne premore tisti, ki se peha 
samo za denarjem.« 

TONE URBAS, »Kmečki glas«: 
»Ce bodo sredstva na razpolago, 

bodo z urejevalnimi deli na Cerk
niškem jezeru začeli že drugo 
leto. To »novo« cerkniško jezero, 
ki ne bo več presušilo za mesec 
ali dva, bo merilo kar 2600 hek
tarov. Za primerjavo naj pove-

zaživela! 
Na zadnji seji vaditeljskega 

zbora je bil sprejet zelo obširen 
program dela društv.a za nasled
nja 2 meseca Sedaj se mrzlično 
pripravljajo ekipe košarke, odboj
ke in namiznega tenisa za tekmo
vanje, ki bo v Cerknici prvega 
maja v okviru prvomajskih de
lavsluh iger, ki so sedaj že tradi
cionalne. 

Pripravljajo se tudi za atletsko 
tekmovanje, ki ga bo organiziralo 
TVD Pm-tizan v Qkviru prazno
vanja dneva mladosti. Tekmovali 
bodo v krasu, skoku v daljino, 
višino, suvanju krogle, tekih na 
60 m, 400 m. 300m ter v štafeti 
4 X 60 m. Tu naj bi sodelovala 
vsa mladina naše občine, kakor 
tudi vsa šolska mladina. 

Bogat in pester program TVD 
»Partizan« v Starem trgu bo omo
gočil našim mladincem ddma in 
v šoli, da pokažejo svoje zmož
nosti in moči, obenem pa Ju·epi in 
oblikuje mlado telo, kateremu je 
res potr·ebna telesna vzgoja. Se 
vedno velja izrek: ZDRAV DUH 
V ZDRA VEM TELESU. 

J.D. 

mo, da meri Blejsko jezero 150 
hektarov in Bohinjsko 500 hek
tarov. V okolici jezera bi zgra
dili hotele, bungalove weekendc, 
športna igrišča in zabavišča.· Je
zero pa bo obiskovalcem nudilo 
veselje s kopanjem, vodnim smu
čanjem, ribolovom, jadranjem in 
veslanjem. Tudi za zimske športe 
in razvedrilo bo poskrbljeno.« 

Naj povemo, da so podobno me
nili tudi novinarji: 

ERNEST PETRIN, RTV Ljub
ljana; IGOR RAVNIKAR, Gospo
darski vestnik; BORUT FINŽ
GAR, Delo in IGOR TRATNIK, 
Večer, Maribor. 

M. 2. 

TOKRAT 
NI UGANILA 

Neki inženir v eni izmed to
varn v naši o,bčini je hotel 
praktično ugotoviti, Itatera 
barva bi najbolj ustrezala na 
nekem novem izdelku, ki je 
bil namenjen za zunanje trži· 
šče. 

Nič hudega sluteč je oblekel 
delovno haljo, odšel v delav
nico in začel delati poizkuse. 

Ko je bil v delo najbolJ za
topljen, pride do njega delav
ka in ga vpraša: 

»Tovariš inženir, ka,j ste ga 
pa vi polomili, da so vas rult
nili v proizvodnjo?« 

Novega preizkuševalca je to 
»nenavadno« vprašanje tako 
presenetilo, da ni zmogel ta
kojšnjega odgovora, delavka 
pa je medtem to novico že 
prenesla naprej. 

BOST 

Pozor~ zanimivo tekmovanje 
V zadnjem času se tudi turizem v naši občini, lahko bi rekli, 

izredno uveljavlja. Imamo celo vrsto naravnih lepot, ki pa seveda 
še niso vse turistično izkoriščene. K pogojem za turizem pa pra.v 
gotovo sodijo tudi lepo urejeni kraji. To seveda lahko dose'l:emo ob
čani sami. Samo z nekaj smisla za lepoto, lahko vsak kraj v občini 
mnogo pridobi. Na kaj mislimo,? Predvsem mislimo na urejenost oko
lice kjer živimo. Povsod po svetu se ljudje trudijo, zlasti pa v turi
stičnih krajih, da imajo okolico kjer živijo kar najlepšo. To bi lahko 
storili tudi po krajih v naši občini. Potrudimo se in začnimo ure,jati 
okolico svojih hiš, potov in nenazadnje tudi cest. Kajti turist, ki 
pride v Cerknico, ali na Rakek, bo odnesel dosti prijetnejše vtise, 
če bo nanj vplivala tudi urejenost kraja. 

V naši občini imamo precej prizadevnih turističnih delavcev in 
posameznih občanov, ki že skrbijo, da so posamezni kraji okusno 
urejeni. Dragi bralci potrudimo se in še bolj skrbimo za lepo urejeno 
okolico hiš, za zelenice v parkih, za cvetlične grede, za rože na oknih 
in na balkonih. Prepričani bodite, da se vam bo tudi ta trud popačal. 

Tudi uredništvo našega lista misli na to. Na zadnji uredniški .;;eji 
smo se dogovorili, da bomo tri najboj urejene hiše nagradili. Oc~ 
nila jih posebna strokovna komisija, sestavljena iz predstavnikov Ob
činske turistične zveze, hortikulturnega društva in našega uredništva. 
Tisti interesenti, ki želijo sodelovati v tekmovanju, naj nam sporočijo 
naslov na uredništvo Glasa Notranjske, Občinski odbor SZDL Cerk
nica, najpozneje do 20. septembra. 
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Gt.AS NOTRANJSKE 

• • • an1zac1Ja skupnih 
služb s rokovnih . 

ZACETKU LETA SPR.EJE
OLliCU O POSLOV il 

POLITIKI ZA LETO 1966 JE NA 
PODLAGI PREDBOD. E GO

PODARSKE REFORME PRED-
VIDELA 'OVO OBLIKO IN '0-

'SEB SMEREH IN NA VSEH 
.liVOJIB. 

zadnjem času so bile vse po
gostejše več ali manj opravičene 
kritike na račun poslovne enote 
Skupnih strokovnih služb. Ta naj 
bi doživela temeljitejšo spremem
bo - njeno novo organizacijo. 

Strokovna konferenca na Blo
kah (5. maja 1966} je v grobem 
nakazala njeno novo obliko v cilju 
realizacije že omenjene poslovne 
politike, ko bodo posamezne po
slovne enote prešle na samostojen 
dohodkovni sistem. Poslovna eno
ta SKS naj bi v bodoče opravljala 
služnostno funkcijo (servis) vsem 
ostalim poslovnim enota.T!l pri re
ševanju vseh konkretnih proble
mov in nalog v vseh straneh po
slovanja. Koristniki teh uslug pa 
bi jih za opravljeno delo tudi na
grajevali. Torej naj bi bil v bo
doče dohodek te poslovne enote 
izključno odvisen od količine, 

kvalitete oziroma efikasnosti naj
različnejših uslug (nabavnih, pro
dajnih, pravnih, tehničnih itd.). 

Naslednji cilj reorganizacije po
slovne enote SKS je v tem, da se 
posli poenostavijo, konkretizirajo, 
specializirajo. Skozi specializacijo, 
ki je zamišljena, bo omogočeno, 
da se bodo ustvarjaJe direktne 
komunikacije med novo uvedeni
mi službami in proizvodnimi po
slovnimi enotami. Za nemoteno 
poslovanje bo potrebna material
na garancija za eksistenco skup
nih strokovnih služb, zato pa bodo 
morale posamezne službe na drugi 
strani prav tako nuditi garancijo 
za kvaliteto svojega dela (uslug). 
Delati bodo morale v sodelovanju 
s poslovnimi enotami in če ne 
bodo ustrezale njihovim zahte• 
vam" se na zahtevo teh tudi raz
puste. 
Največ organizacijskih spre

memb je doživel vsekakor najob
čutljivejši sektor - komerciala. 
Ta se v novi organizaciji deli na 
štiri samostojne službe, katerih 
delo koordinira tako imenovani 
vodja prodajne službe. Te službe 
so: nabavna služba, prodajna služ-

ba, prodajno nabavna služba, pri
marne ter transportna služba. 
Bivši razvojni sektor se preime
nuje v organizacijsko tehnično 
službo. Splošni sektor se preime
nuje v organizacijsko tehnično 
službo. Splošni sektor v splošno 
službo, s tem, da se v to službo 
prenese iz razvojnega sektorja re
ferent za kadre, psihologijo in 
varnost. Bivšo ekonomsko finanč
ni sektor pa se razdeli na plansko 
analitsko službo in računovod
stvo. Delo samostojnih referentov 
znotraj službe vodi šef službe. Na 
čelo poslovne enote pa se kot ko
ordin~tor dela med posameznimi 
službami imenuje direktor Skup
nih strokovnih služb. 

V zvezi z reorganizacijo Skup
nih strokovnih služb so bile iz
vedene tudi nekatere kadrovske 
spremembe pri zasedanju važnej 
ših delovnih mest. 

Povdarjajo, da so dosedanji 
štirje sektorji na tej poslovni 
enoti likvidirani z namenom, da 
se službe specializirajo ter da se 
da večji poudarek na osebne od
govornosti. Gre za to, da se ne bi 
več dogajali primeri kritik kot 
npr.: »razvojni sektor je kriv .. ·""· 

Nič več razvojni sektor, kajti za 
njim se je bil največkrat skrival 
pravi krivec. V določenih proble
mih pa bo še v nadalje v praksi 
teamsko delo: za investicije bodo 
npr. odgovarjali referent za stroj
ništvo, referent za elektro in teh-
nolog. IVO STEFAN 

LEP VZGLED 
ROJAKA 

Tovariš FRANC VERBIC, 
po domače »Bokalov«, je le
tos po več desetletjih življenja 
v Ameriki obiskal domači kraj 
Cerknica. Preden se je sredi 
avgusta vrnil v daljni kraj, 
se je z lepim darilom spomnil 
cerkniške šole. Za izpopolni
tev tehničnega pouka je !;oli 
poklonil 50 000 starih dinarjev 
z željo, da bi se naša mladina 
sodobno izobraževala. Ravna
teljstvo šole se mu za zgledno 
dejanje v imenu šolske mladi
ne tudi preko Glasa Notranj
ske prav to.'plo zahvaljuje, 

sj 

POSNETEK S PIKNIKA NA BLOSKEM JEZERU 
žal, posnetek ni mogel zajeti vseh motoriziranih in nemotorizi

ranih udeležencev, to je le del njih. Po oceni prireditelja je bilo ta dan 
ob jezeru okroglo tisoč ljudi. Vsi se seveda niso osvežili le v jezeru, 
ampak tudi ob pristni kapljici in zalogaju mesa z ražnja. 

Vsem, ki niso bili na tem, nasvidenje na prihodnjem pikniku! 
Tekst in foto: IVANCIC 

Pa enkrat''- o šoli 
govoriti tudi javno, vendar je tre
ba pri tej obravnavi bilti neose
ben in načelen. Bralci so si pač 
lahko sami ustvarili delno podobo 
o objektivni resnici, a zastopnike 
staršev, ki srčno živijo s šolo, Id 
jim je na skrbi prihodnost otrok 
in hočejo, da bi šola napredovala, 
je treba obvestiti tudi še o na
slednjem: 

Na ,..ugo!!Jovitve<< v dopisu za
stopnikov staršev, priobčenem v 
4. številk::iJ Glasa Notranjske dne 
l. julija t. l., se čuti vodstvo os
novne šole Cerknica dolžno, da 
zaradi boljše osvetljave nekoliko 
pojasni navedbe iz omenjenega 
do pisa. 

Vodstvo šol je po sprejetem let
nem delovnem programu priredi
lo v preteklem šolskem letu štiri 
roditeljske sestanke, od teh ie na 
prvih treh ravnatelj šole navzo
čim staršem predočil tudi skupne 
probleme šole, seznanil jih je z 
organizacijo šole, z važneišimi 
določili zakona o osnovni šoli in 
na vsakem od teh treh skuonih 
sestankov tudi podal nekaj · n2-
svetov o gopelovanju med šolo in 
domom zaradi! doseganja boljših 
uspehov učencev. 

Starši učencev so imeli na vsa
kern teh sestankov priložnost. da 
povedo, kaj jih teži, in da predla 
gajo vodstvu šole izboljšanje šol
skega dela, kolikor so opazili in 
čutili. da je to potrebno. Možna 
je bila torej docela sproščena de
mokratična obravnava šolske pro
blematike, saj so bili navzoči na 
teh sestankih tudi razred.niki in 
učitelji. 

Delo šole je javno in zatorej 
upravičeno podvrženo tudi javni 
kritiki, za njo pa je po na.Si sod-

bi mesto prav na roditeljskih se
stankih. Vsaka bojazen staršev 
pred tako javno obravnavq švl
skega dela je neupravičena tem
bolj, ker imamo v šoli samo
upravljanje in udeležbo zastopni
kov javnosti in družbeno-politič
nih ter gospodarskih organizacij, 
katerim morajo šolski samol
upravni organi odgovarjati za 
svoje delo. Razen tega ima nad
zor nad šolskim delom tudi Za
vod za prosvetno in pedagoško 
službo - Vič po svojilh svetoval
cih, ki ima vpogled v celotno delo 

Na začetku šolskega leta je de
lovna skupnost, kot že rečeno, 
sprejela letni delovni program z 
vsemi zadolžitvami učnega oseb
ja, razen tega poteka samouprav
no delo na šoli po določili!-} sta
tuta osnovne šole in ostalih pra
vilnikov, ob polletju in ob koncu 
leta pa je vodstvo šole podalo 
pristojnim organom poročilo o 
delu na šoli. Posebej je priobčilo 
poročilo o uspehih šole ob koncu 
šolskega leta v 4. številki Glasa 
Notranjske. 

V isti številki občinskega gla
sila sta izšla tudi dva članka: ,.Le 
čevlje sodi naj kopitar« in .. ~e 
enkrat«. 

Oba članka sta dokaz, da je 
treba o šolskih stvareh večkrat 

O pismu zastopnikov staršev je 
bilo govdra na sklepni redovalni 
konferenci! 21. junija t. l. pred ce
lotnim učiteljskim zborom ob 
navzočnosti dveh svetovalcev Za
voda za prosvetno pedagoško 
službo. Ravnatelj je zboru pred
oči! vsebino pisma in niegove 
konstruktivne misli, ki bodo ko
ristne v ptihodnjem delu. Oba 
svetovalca pa sta poudarila, da 
je glas staršev zmerom dobrodo
šel. Kritika j'e zdrava in vodi lah
ko samo k izboljšanju. Odpasti 
morajo seveda samovoljnosti in 
nerednosti posameznikov. Potre~
na je strpnost učiteljev z učenci 
in samo tisti učitelj_ Ici .sam red
no in natanko izpolnjuje delovne 
· .., .. P,no<; tL - a mora .Jih vsak, 
lahko od učencev zahteva isto. 
Učiteljeva dolžnost je, da pri po
uku obravnava učno snov tako, 
da jo bodo dojeli tudi težko do
jemljivi učenci, njegova učna me
toda naj učenca spodbuja k uče
nju. 

Glede šolskega sveta staršev 
hoče vodstvo od~voriti pismu 
zastopnikov staršev, da je bila 
prav zamisel ravnatelja, naj se 

St. 6 - l. september 1966 

Kombinat Brest: 

Interni obrafun poslovnega 
uspeha po evropskih cenah 

Dosedanje izkušnje pri obraču
navanju poslovnega uspeha posa
meznih obratov - poslovnih enot 
kombinata BREST so opozorile, 
da samoupravni organi ne morejo 
načrtovati dolgoročne politike 
razvoja, če bi še v prihodnje za 
obračun veljale domače cene. ~a 
našem trgu navzlic intencijam 
reforme namreč še niso uveljav
ljene tržne zakonitosti in se ll~le 
v zadnjem času komaj začenjajo 
uveljavljati. Tako stanje pa je vse 
doslej za vsako četrtletje posebej. 
Izkušnje učijo, da so bile pri tem 
vselej prizadete tiste note, ki so 
v tem razdobju sicer največ sto
rile na področju produktivnosti, 
ekonomičnosti in rentabilnosti go
spodarjenja. Z drugimi besedami: 
prihajalo je do prelivanja sred
stev, pri čemer so pridobivali ti
sti, ki so - v primerjavi z osta
limi - slabše gospodarili. 

Po novem pa bo drugače. De
lavski sveti poslovnih enot so že 
potrdili, delavski svet podjetja pa 
še bo potrdil spremembo nekate
rih členov statuta iz tistega nje
govega dela, ki govori o ekonom
skih osnovah in pogojih gospo
darjenja. Ena izmed teh spre
memb je, da bodo poslej za in
terni obračun pot>lovnega uspeha 
veljale povprečne evropske cene 
izdelkov, surovin in ostalih re
produkcijskih materijalov. To pa 
zato, ker je znano, da so cene na 
evropskem trgu dosti stabilnejše 
kot pa na domačem tržišču. Te 
cene bodo - po potrebi - ugo
tavljali enkrat do dvakrat v letu 
Ce bi se torej dogodila, da bi 
strokovne službe podjetja na pri
mer neki izdelek prodale dražje 
kot pa so· trenutno velj'avne ev
ropske cone, razlika pa bo naka
zana v posebni izravnalni skad. 
Iz tega sklada pa bo regresirana 
razlika do veljavne evropske cene 
tisti poslovni enoti, ki zavoljo 
utemeljenih vzrokov prodaja svo
je izdelke ceneje kot pa bi jih, 
če bi lahko dosegla povprečno ev
ropsko ceno. To velja predvsem 
za izvoz v čezmorske države, za 
kar pa je BREST zainteresiran 
kot celota. Pri tem velja pouda
riti, da ne bi bilo prav, če bi tudi 
v prihodnje neka poslovna enota 
kovala dobiček na račun ugodne 
prodaje, k čemur bi pripomogla 
konjunkturna gibanja na trgu, če 
pa je sicer vsa:komur v tovarni 
jasno, da so doslej vse investicije 
za razvoj in modernizacijo po
slovnih enot izvirale iz sredstev, 
ki so jih ustvarile vse enote kom
binata BREST. 

na prvem roditeljskem sestanku 
pdstaviJ tak izvoljeni .forum in 
vodstvu šole signalizira vse, kar 
zadeva šolsko problematiko. t:al 
se starši na roditeljskih skupnih 
sestankih, ki so bili 28. oktobra, 
6. }anuarja, 3. marca in 13. maja, 
niso niti enkrat oglasiili s kakimi 
predlogi ali pritožbami, marveč 
so se njihovi zastopniki posebej 
sestali, ko je šlo že za končne 
ocene, šele 14. junija, to je pred
zadnji dan pouka za učence o-s
mih razredov. To pa. je bhlo se
veda precej prekasno. 

V prihodnje bo potrebno zami
sel šolskega sveta staršev in tudi 
razrednih svetov staršev krepkeje 
uveljaviti. Starši imajo na takem 
mestu prilolžnost očitno po-redati, 
kaj mislijo o šoli! in tudi o posa
meznih učiteljih, in to brez stra
hu. t:al pa se boje očitno pove
dali svoje misli, ker se boje, kot 
pravijo nekateri, da ne bi učite
lji Pril izpraševanju ali ocenjeva
nju ne prizadeli njihovih otrok, 
če bi učitelje kritizirali glede nji
hovega pedagoškega postopka. 
Zato se rajši - kot pravijo -
izognejo kriltiki. Prav zato pa bi 
morali učitelji na razrednih se
stankih staršev razbliniti take 
predsodke staršev in vzbuditi nji
hovo zaupanje v svoje delo. Uči
telj je kajpada po zakonu pri svo
jem strokovnem delu samostojen, 
priJ ocenjevanju pa mora biti do 
vseh učencev enako objektiven in 
dosleden, kakor tudi v vsem svo
jem razmerju do njih. Otroci 

Na podoben način, kot poslovni 
strošek, se bodo za interne potre
be obračunavale tudi cene suro
vin in drugih reprodukcijskih 
materijalov. V breme poslovnih 
enot bodo surovine in vse ostalo 
tudi obračunane po povprečnih 
ekonomskih cenah, pri čemer za 
obračun doho'dka poslovne enote 
ne bo prav nič važno, kakšne bi 
bile dejanske nabavne cene. 

Z obračunom po povprečnih 
evropskih cenah želijo torej v 
BRESTU doseči za vse čimbolj 
enake pogoje gospodarjenja, kar 
pa je seveda mogoče le tedaj, če 
vsaj obračunsko pri svojem delu 
že upoštevajo tržne zakonitosti 
tržišč, na katerih se BREST po
javlja kot prodajalec svojih iz
delkov. Znano pa je, da BREST 
že zdaj izvaža dobro polovico vse 
svoje proizvodnje, oziroma da pri 
finalnih izdelkih prodaja na tuje 
dobrih 70 odstotkov tovrstnih 
proizvodov. -mC 

UREDNIKOVA POŠTA 
Ko ob koncu meseca pregle

dujemo poslano gradivo za tisk 
in pisma naših bralcev, smo 
vsak mesec bolj zadovoljni. 
Posebno takrat, ko smo prejeli 
toliko pošte od naših rojakov 
v tujini, nam je bilo prijetno. 
Imeli smo nekako občutek, da 
ves naš trud ni brez haska in 
da je vedno več ljudi, ki težko 
čakajo začetek prihodnjega 
meseca tudi zaradi našega li
sta. Sedaj imamo skoraj 600 
naročnikov naših rojakov, ki 
živijo v tujini. S posebnim ob
čutkom prebiramo zahvalna 
pisma naših ljudi onkraj meje. 
Mnogi so nam že v prvem pis
mu poslali celotno naročnino;'" 
nekateri pa še mnogo več. Tež
ko bomo našli zahvale za pri
jazna in topla pisma in tudi za 
pomoč. Potrudili se bomo, da 
bo vsebina našega lista še bolj
ša in da bo sleherni bralec na
šel kaj zanimivega v njem. 
Lahko nam tudi rojaki iz tu
jine pišete posamezne sestav
ke, katere vam bodo radi ob
javili. Prostor nam ne dopušča, 
da 7J.i se vsakemu, ki nam je 
poslal vzpodbudno pismo, po
sebej zahvalili, čeprav bi vsi 
to zaslužili. 

Urednik 

kmalu občutijo, če je učitelj pri
stranski, nedosleden in moMa z 
nekaterimi učenci nestrpen. 
Reči pa je tudi treba, da je pro

stor za obravnavo šolslcilh zadev 
predvsem v šoli, na roditeljskih 
sestankih, pri govotilnih urah 
učiteljev in na sejah sveta šole, 
ki ga sestavlja po statutu razen 
enajstih predstavnikov šolske de
lovne skupno·sti tudi osem pred
stavnilk:ov javnosti. 

Skadno delovanje samouprav
nih organov na šoli, sodelovanje 
doma in šoJ.e na roditeljskih se
stankih z odprto, vsem očitno ob
ravnavo šolskli.h vprašanj, s pri
tegovanjem zastopnikov javnosti 
na seje sveta šole in zastopnik:w 
stlairšev v šD'l:skern rodite.Jjskem 
svetu ter v razrednilh svetih star
šev ter povezava šo,le z družbeno
političnimi in gospodarskimi o.r
gani~acijami, a zlasti tudi izva
janje šolskega samoupravljanja 
učencev v okviru šolske i;n raz
rednih skupnosti so: dokaz samo
upravljavske osveščenosti, tako 
šolskih kot javnih dejavnikov, ki 
imajo vso pravico, da so povsem 
obveščeni o delu šole, čeprav ne 
odločajo o vseh njenih notranjih 
organizacLj skih vprašanjih . 

Samo tako sodelovanje vseh v 
poštev prihajajočih dejavnikov 
bo prejlrone uspešno in koristno 
prispevalo k izvajanju nalog, Id 
jih šoli nalaga dr:užba, in k dose
ganju učnih in vzgojni.h ciljev. 

Stanko Janež 
ravnatelj osnovne šole Cerknica 
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Šolska vrata so se odprla Uspeh Zarje v 'loški dolini 
Spet so se, kakor vsako !eto na 

začetku septembra, odprla šolska 
vrata mladini. Za tiste, ki so že 
obiskovali šolo in jo letos nada
ljujejo, je to konec šolskih počit
nic, saj gredo zdaj v višje razre
de, na razne šole druge stopnje: 
gimnazija, razne strokovne šole, 
številni pojdejo na višje in vi:jo
ke šole, mnogi pa so vstopili v 
proizvodnjo ali ostali na doma
čih posestvih. Za vse pomeni je
senski čas določen premiJe iz vo
čitniškega zatišja vstajajo skrbi. 
Starši bodo morali odpreti denar·· 
nice in kupiti otrokom knjige, 
zvezke, razne šolske potrebščine, 
obleko, plačevati bodo morali za 
šolanje v mestih oskrbnino. Ne
kateri bodo srečni, če bodo imeli 
štipendije. In potem bodo ulice 
zjutraj in opoldne polne mladega 
živžava, mnogi se bodo vozili v 
šolo s lwlesi, avtobusi. Sledile bo
do domače in šolske naloge iz 
slovenščine, matematike, iz tujega 
jezika. 

Solsl•a vrata so se odprla 

Za malčke, ki vstopajo letos 
prvič skozi šolska vrata, bo šola 
posebno doživetje, postali so >>ve
liki« .in domov bodo mamicam in 
očkom iz šole prinašal·i poJ.no no
vk o šoli in šalski učenosti. Kaj
pada, novi rodovi prihajajo, sta
rejši se umikajo in življenje teče 
dalje. 

Sodobna šola niso samo zvezki, 
knjige in svinčniki, šolska kreda 
in šolska deska, danes je šola tudi 
radio, televizija, kino, narava, to
varna. V učni iin vzgojni tok niso 
vključeni samo učenci, marveč 
tudi učitelji, starši, psihologi, so
ciologi, tudi najvišje učne in 
vzgojne ustanove, zavodi za na
predek šolstva . . . vsa družba. 

Star pregovor uči: šola naj za
jame iz življenja in naj vzgaja 
za življenje. Danes govorimo o 
razniilJ. vrstah vzgoje: o tehnični 
vzgoji, filmski vzgoji, o vzgoji so
cialističnega človeka itd. V vzgojo 
vključujemo najboljša napredna 
spoznanja preteklosti in naše last
ne sodobne izkušnje, ki dobivajo 
·izraz v naših sodobnih učbenikih 
in učilih, v sodobnih učnih in 
vzgojnih postopkih. Zato odhajajo 
naši strokovnjaki v tuje države, 
da vidijo tamkajšnji napredek · v 
učiloih, kajti ne smemo biti zapee
karji. Kajti v resnici v marsičem 
zaostajamo: potrebne so nam mo
derne šole, moderne učilnice, teh
nične delavnice, učni kabineti, 
knjižnice, izobraženi učitelji. Na
porna je pot napredka. 

Naše notranjske šole imajo sto
letno tradicijo: od šole v Babnem 
polju, Starem trgu, Cerknici, Gra
hovem, Begunjah, na Rakeku, 
Uncu, v Novi vasi. Ljudstvu so 
dale marsika~terega pomembnega 
izobraženca. Danes je· število iz
obražencev na Notranjskem v pri
merjavi s preteklostjo naraslo : 
imamo inženirje, pravnike, pro
fesorje, ekonomiste, politične ideo
loške delavce, tehnike, komercia
liste. Vsi ti so porok za hitrejši 
razvoj Notranjske na gospodar
skem, tehničnem, prosvetnem 
področju. Strokovnjaki obiskujejo 
tuje dežele in prinašajo domov 
bogate izkušnje. Naše delavno no
tranjsko ljudstvo mnogo pričaku

,._je.-od .JJ.j·ih. VeR dar bo potrebno še 
mnogo kuHurnega dela, tečajev, 
seminarjev, predavanj, kulturnih 
prireditev, da bo kulturno delo 
zaživelo v vsej polnosti, predvsem 
pa bo v duševnosti naših notranj
skih ljudi nenehno potrebno vzbu
jati smisel in ljubezen za kultur
ne vrednote, a med temi smisel 
za šolo in za njene daljnosežne 
pridobitve ne bo smel biti med 
poslednj,imi. Naše družbene in po-
litične organizacije razodevajo v 
skladu z možnostmi za ta napre
dek - lahko rečemo - dokaj po
trebnega razumeva~nja. 

V novem šolskem letu želimo 
mladini in učnemu osebju mnogo 
uspehov. 

Komaj dober mesec je minil od 
nast'opa izseljeniškega pevskega 
zbora »Zarja<< iz Clevelanda v 
Starem trgu. Toda prebivalci Lo
ške doline se še vedno spominja
mo ptijetnih ur, ki smo jih pre
živeli na koncertu naših irzseljen
cev. že takoj, ko so prebivalci 
zvedeli. da bo mešani pevski zbor 
_.zarja<< praznoval 50. obletnico 
obstoja v domovini s prireditvijo 
koncerta v Ilirski Bistrici, Po
ljanski dolini in Loški dolini je 
zavladalo veliko zanimanje. DPD 
>>Svoboda<< Loška dolina je v ta 
namen imenovala po_sebni odbor, 
ki je pripravill vse potrebno za 
ptijetno bivanje izseljencev. 
Vprašanj ni manjkalo: »Kdaj bo
do vstopnice v predprodaji? Kje 
bo koncert, ker bo po vsej ver
jetnosti kinodvorana premajhna? 
Koliko šteje zbor »Zarje<< in kakš
ne pesmi bo pel itd. itd.?<< 

Posebni odbor, kiJ je vodil vse 
priprave v zveZ,i s koncertom za
služi vse ptiznanje, saj je svojo 
nalogo zelo dqbro opravil. Dvo
rana doma Parti2la.TI v Starem 
trgu je bila popolnoma prenov
ljena, svečano okrašena, vstopni
ce pa so bile razprodane v 48 
urah. 

Na dan koncerta, 16. julija, je 
bila dvorana Partizana v Starem 
trgu premajhna, da bi sprejela 
vse, •ki so želeliJ videti m slišati 
naše izseljence, kljub temu, da 
je na koncertu prisostvovala nad 
420 poslušalcev. Tako·j, ko so se 

Za zdaj 
V Cerknici že več kot dve leti 

uspešno posluje cerkniška lmjiž
nica. Knjižnica razpolaga s 3500 
knjigami in reVIJami. Knjižni 
fond se je v zadnjih letih precej 
povečal. Nekaj je nabavljenih no
vih knjig, nekaj knjig je bilo po
darjenih ali kupljenih po nizki 
ceni predvsem od upokojencev. 
Občinski komite ZK je dal svoje 
knjige na razpolago knjižnici. 
Precej knjig, predvsem leksiko
nov in enciklopedij, pa je odsto
pila uprava občinske skupščine. 

Tako, da fond knjig v knjižnici 
le narašča. V knjižnici je vpisanih 
okrog 500 članov. 

Kljub uspešnem delovanju 

M1adina Cerknice si sama gradi 
rokometno igrišče in plavalni bazen 

knjižnice pa se čuti še velika vr
zel v fondu knjig. Veliko knjig je 
starih in zastarelih, ki bi j.ih bili 
v normalnih pogojih že izločili. 

Glede na precejšen krog izpo
sojevalcev knjig iz območja Cerk
nice in okolice, obstoječi knjižni 
fund še zdaleč ne zadošča po!r~

bam. Pomanjkanje se čuti tako 
beletristike kot mladinske litera
ture, političnih in strokovnih 
knjig. Proučiti bi bilo potrebno, 
kako bi se dalo obstoječe stanjE' 
izbaljšati, oziroma kje dobiti po
trebna sredstva, da bi se lahko 
knjižnica okrepila. 

Zavoljo pomanjkanja športnih 
.igrišč v Cerknici i.n vedno večjega 
navdušenja .in zanimanja za di
namične športe, se je mladina 
cerkniškega Partizana odločila, 
da si sama zgradi asfaltno igrišče 
za rolmmet in košarko. Igrišče bo 
glede na veUkost asfaltne plošče, 
uporabno tudi za druge igre kot 
npr.: odbojko, lw taljkanje, bad
mington, ma1i nogomet Hd. 

Kot že rečeno, so pobudo za iz
gradnjo in tudi že prve delovne 
akcije izvedli člani TVD Partizan 
Cerknica, k,i se že pribLižno dve 
leti in pol ukvarjajo s košarko, 
vendar za treninge in igranje ni
majo primernega prostora. Njiho
vemu zgledu pa je kmalu za tem 
sledi·l tudi kombinat Brest, ki si 
je postavil nalogo v letošnjem in 
prihodnjem letu dol<iončno urediti 
plavalni bazen v Cerknici. Zato je 
bila osnovana delovna brigada 
mladine iz Bresta, ki se je potem, 
da se dela na dveh sorodnih ob
jektih ne bi >>drobila<<, povezala s 
PartLzanovi.mi in ostalimi mladin
ci Cerknice v skupno brigado, ki 
dela sedaj tako pri ureditvi ba
zena, kot tudi pri izgradnji igri-

šča. Ker bosta to prayzaprav edi
na špor,tna in .rekreativna objek
ta ne samo v Cerkndci, pač pa tu
di v njeni bližnji okolici, velja 
sklep cerkniških mladincev vse
kakor pozdraviti in jim zaželeti 
pri njihovem delu čimveč uspeha. 

JANEZ TELIC 

Predavanja na oddelku ESŠ v Cerknici končana 
V juliju letos so za.ldjučena predavanja v III. letniku od

delka Ekonomske srednje šole v Cerknici. Predavanja na od
delku ESS je obiskovalo 13 slušateljev. Največ slušateljev je 
bilo iz LIK Brest Cerknica. Podjetje Brest je v celoti krilo stro
ške šolanja za svoje delavce. Solanje na oddelku ESS je trajalo 
6 semestrov. Slušatelji morajo opraviti še nekaj izpitov iz 
posameznih predmetov. Preostale izpite bodo polagaLi v jesen
skem roku. Ko bodo opravili vse izpite, bodo lahko pristopili k 
diplomskem izpitu. V šoli so v času treh let predavali preda
vatelji iz območja občine in predavaJtelji iz matične šole v Ljub
ljani. Program predavanj je bil v celoti predelan. Slušatelji, 
ki so obiskovali ESS, pretežno že delajo na mestih, kjer se za
teva srednja strokovna izobrazba. Prav gotovo jim bo pridob
ljeno znanje na ESS veliko koristilo. MILAN STRLE 

pevci poijavili izza odra je v dvo
rani nastalo navdušenje. Prvo d(}
brodošlico je zapel moški pevski 
zbor »Svobode<< iz Loške doline, 
mladinke pa sd vsem članom zbo
samezne soliste. Razen tega so bi
ra pripele na prsi/ tradicionalni 
rdeči nagelj, predsednik »-Svobo
de<< Lado Ful'lani pa jih je prisrč
no pozdravil. Program konce.-ta 
je v glavnem obsegal narodne 
pesmi, poslušali pa smo tudi po~ 
le na programu tudi ameriške na
rodne pesmi, ki jih je zbor »'lar-

je<< zapel v angleškem jeziku. 
Težko je bilo ocenjevati katera 
pesem je poslušalce bolj navdu~ 
šila, saj je bila vsaka pesem do
živeto zapeta in prav tako toplo 
sprejeta. Predsednitk zbora >+Zar
je<< gospod Turkman je simpatič
na napovedoval in povezoval po,. 
samezne točke, njegova soproga 
gospa Turkman kot pevovodja pa 
je temperamentno, prikupno in 
uspešno vodilla izvajanje vsake 
pesmi. 

SLAVKO BERGLEZ 

Nastop pevskega zbora Zarja iz Clevelanda v Loški dolini 

premalo 
Po posameznih občinah v Slo

veniji različno rešujejo problema
tiko knjižničarstva. V bogatejših 
občinah dobivajo knjižnice visoke 
zneske iz občinskih proračunov. 

Za cerkniške pti.like bi bila taka 
oblika morda precejšnja obreme
nitev proračuna, če bi hoteli za
dostiti potrebam, oziroma spravili 
knjižnico v normalne pogoje. Zelo 
dobro obliko zbiranja sredstev za 
potrebe knjižnice imajo v občini 

Vrhnika, kjer gospodarske orga
nizacije prispevajo proporcional
no del sredstev za potrebe knjiž
nice, talw, da je postala vrhniška 
knjižnica vzorna in bogata s knji
gami, saj razpolaga s preko 10 000 
knjigami. 

Ali bi bilo tako obliko finan
ciranja knjižnice možno uvesti 
tudi v naši občini? Smatram, da 
ne bi bil problem. Kaj.ti s soraz
merno porazdelittvijo višine pri
spevka, ne bi bila obremenitev za 
delO'Vne organizacije tako velika, 
da 11e b.i zmogle v nekaj letih 
spravilti knjižnice na zadovoljivo 
stanje. Kajti investiranje v knjige 
je dolgoročna investicija, saj ima 
največ knjig dolgotrajno vred
nost. 

Ce izhajamo iz dejstva, da je 
knjiga ena od zelo ali celo naj
pomembnejših izobraževalnih pri
pomočkov za .izobraževanje in 
samoizobraževanje občanov, me
nim, da bi bila :investicija v knjiž
nico zelo smotrna investicija. V 
kolikor bi bile delovne organiza
cije pripravljene prispevati dolo
čen delež, bi s tem opravile po
membno humano dejanje, pli tem 
pa bi imele prav gotovo tudi same 
določeno korist. 

Delovne organizacije bi bile 
zlasti zainteresirane za investicije 
v strokovno knjižnico. Ce bi po
samezne delovne organizacije pri
spevale določen znesek v knjiž
nico, bi se s tem rešil marsikateri 
problem. S tem bi se omogočilo 
članom kolektiva, da izpopo1nju
jejo svoje znanje. 

Z ozirom, da se Cerknica raz
vija kot gospodarsko središče, naj 
bi se vzporedno razvijala tudi kot 
kulturno središče. Zato bi bilo res 
nujno več angažiranja, da bi se 
na področju knjižničarstva rešili 
pereči problemi. Smatram, da to 
dejavnost ne smemo prepustiti 
stihiji, temveč se intenzivnejše 
prizadevati za kulturno rast ob
čanov. MILAN STRLE 

V cerkniški čitalnici je zmeraj prijetno 
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si r:o.= je s čolnom. 
. Vzela sta čoln in 

·~a; da ju nosi 

· ·rino etror; od mostu 
ko preplula, takra pa se 

je = ilo, • se ;e ie mnogokra . 
Pero se ;e • mel ·opati in skočil 

je r tllodo. "i bil najboljši plava
ter. .,. o se ;e po skoJ..-u le stežl:a 

:- l d t:odno gladino. dedtem 
je rahli piš t:etra čoln oddaljil. 

jegfm prijatelj si je z rokami na 
ru ::riplje pomagal, da bi čoln 
približal • onemoglemu Petru. 

Oda prepozno. Utrujenost je sto
sr:oje in Peter je izginil pod 
.. no. . 

Se eu ·ra se je prikazal in z 
=ad fi i močmi vzkliknil obupen 

ie groze, ki je nagnal prijatelja 
c čolnu, da je začel klicati na 
pomoč. 

Klie je prvič opozoril izletnike 
na ragedijo. Toda prepozno. Na 
ralorn i pocr!ini jezera se je zibal 
le ie čoln in v njem obupani pri
ja elj ponesrečenega, ki si je vil 
roke c St:oji nemoči, da mu po
maga Za reševanje se je takoj 
odločil JANEZ SEGA. Pognal se 
je v vodo, po kateri so začele pa
IUzti prve kaplje, predhodnice ne
vih e. Dosegel je čoln s prežive
lim in s skrajnimi napori svojih 

• e a ezera 
ro · prireslal do obale _pri mostu. 
To ·e bilo t:se, kar se je rešiti 
dalo. Raeno je bilo t1saj eno mla
do žit:ljenje, k-i bi se lahko zaradi 
obupanos i končalo u nenasitnem 
t:odnem toJ..-u jezera. 

Kljub nevihti je bila od prisot
nih in prispelih domačinov formi
rana reševalna akcija, lUz bi našla 
ponesrečenca, t1endar zaman. Je
zero je bilo močno t1alovito in 
vsaka vidljit1ost onemogočena. 

Reševalna ekipa je ponesrečen
ca nalla šele drugi dan. Res je, 
da je nesreči botr0t1ala neprevid
nost in nepoznavanje jezer_a. 

Leto za letom se vrstijo žrtve 
kot resen opomin, da je končno le 
potrebno nekaj ukreniti za var
nost in opozorilo tistim, ki se že
lijo kopati. Mogoče bi zadost0t1ala 
pism.ena opozorila nevarnosti ko
tanj in vodnih tokov. To je poseb
no t:ažno za tujce, saj ravno njim 
najbolj preti nevarnost. Gre zo 
člot1eka in njegovi varnosti je po
svetiti vso skrb, ne glede na to, 
ali posamezniki opozorila upošte
vajo ali ne. 

Opozorila so nujna tudi zaradi 
tega, ker ni mogoče nobeno efi
kasno reševanje, saj se o tragediji 
zve takrat, ko je prepozno in po
nesrečeni par sto metrov od obale. 

In na kraju še en neprijeten do
godek tega dne. Ekipa je iskala 
ponesrečenca s čolnom, ki je bil 
prost. Medtem ko so se člani 
ekipe neumorno trudili in vsi 
premočeni od dežja iskali pone
srečenca, je lastnik čolna ob obali 
robantil, češ da je čoln njegov in 
da ga naj pripeljejo k obali. 

Sreča, da so taki posamezniki 
redka izjema, ki zaradi trenutne 
športne vneme pozabljajo, da bo 
morda nekdaj tudi njim potrebna 
pomoč od sočloveka. 

Bo št 

Mladinci! 
Ali veste, da se za poklice: 

zelo hitro - v 24 mesecih uka - usposobite in postanete kvalificirani 
delavec. 

Pogoj je le, končana osemletka in telesno in duševno zdravje. 
V a potrebna pojasnila prejmejo interesenti na SGP ••GRADISCE« 
Cerknica, kjer se zglasijo osebno v mesecu septembru. 

Kdor nima končane osemletke, ima pa veselje do dela v grad
beništvu, se lahko zaposli v tem podjetju in koristi široke možnosti 
priučevanja za gornje poklice in postane polkvalificiran delavec 
gradbene stroke. 

Prav tako je na razpolago še nekaj prostih delovnih mest delav
Ce\', ki jih podjetje potrebuje pri izvajanju del na področju občine. 

Interesenti naj se zglasijo osebno na sedežu podjetja v Cerknici, 
Cesta 4. maja 80, kjer bodo prejeli vse potrebne informacije. 
Prijave sprejema Kadrovska komisija SGP ••Gradišče« Cerknica vsak 
dan od 6. do 14. ure. 

Prešernova družba sporoča: 

GLAS NOTRANJSKE 

Naša zgodba 

rage 
Pred dobrimi desetimi leti so 

križarili po Loški dolini trije mu
šketirji, tako jih je pač krstil 
Milan Lah iz Loža. To so bili trije 
možakarji, ki so imeli prelestni in 
pristni posluh za zdrav humor, 
ki pa na žalost polagoma izumira. 
življenjska usoda jih je združila 
in tudi razkropila. Vsak od mu
šketirjev je imel svojega konjič
ka, predvsem na kulturnem polju. 
Slikali so prelepe motive Loške 
doline, pa ne s fotoaparati, kot 
danes moderni nomadi, marveč z 
dragimi barvami. 'ajvnetejši je 
bil med njimi Rudi, in njegovi 
a.kvareli visiJo marsikje v domc
vih ljudi,.. ki so to cenili. Ostala 
dva mušketirja sta bila pač le 
njegova ponižna učenca. 

Drugi kolekti'vni konjiček je 
bilo balinanje, največ je bilo to 
v Ložu, kjer so padle marsikatere 
duhovite pripombe, tako igralcev 
kot gledalcey. Večkrat je v teh 
srditih bojih sodelovala tudi edina 
bohemka doline Marička. Ferdo je 
bil tudi lovec, vendar ni, kot mi 
je znano, nikdar dosegel lovske 
norme. 

Tretji konjiček je bil nabir~je 
gob na poti proti Bloški polici. 
Glede pijače tudi niso bili ozko
sr.čni. V ta namen, ko je bilo tež
ko priti do kozarca vina, so imeli 
tisti čas dobro organizirano vo
hunsko mrefu z nalogo: kje in 
kdaj priti do pijače. Uspeh naj
večkrat ni zaostal. 

Da bi to organizacijo, predvsem 
pa štab mušketirjev finačno pod
prl, je Lužar daroval ali dal v 
najeJil njivo, kamor so vsadili 
krom_I?ir. To je bil za tiste čase 
riskanten podvig treh mušketir
jev, ki se končno ni obnesel. 
Vzrok temu je bila premajhna 
kolhozna zavest, vmes pa preveč 
gostinskih skušnjav. S eveda je 
padlo na račun več strupenih 
opazk. Zato je kolektiv treh mu
šketirjev razpadel in nič več ogro
žal kmetov z visokimi hektar
skimi pridelki krompirja. Zvedelo 
se je, da so se mnogi pridelovalci 
krompirja kar oddahnili, ko ni 
bilo več konkurenčnega kolhoza. 
Se · tisto jesen so se tako lahko 
cene krompirja dvignile. 

No, zdaj pa k naslovu, k trage
diji, ki pa na srečo ni imela kdove 
katastrofalnih posledic, le nekaj 
ur ribniške jeze. Kraj tragedije je 
bila ozka, nezavarovana brv čez 
sentimentalna tekoči potoček B re
žiček, ki v njem še utoniti nisi 
mogel. Vendar je potoček tekom 
svojega mokrega življenja marsi-

Kaj bomo lahko brali? 
Navzlic sodobnim kulturnim 

občilom, kakršna so radio in tele
vizija, je knjiga vendarle nepo
grešljiv pripomoček za kulturni 
razvoj naših delovnih ljudi, pa 
bodisi to leposlovna ali poljudno
znanstvena knjiga. Medtem ko 
nas radio in televizija nasičujeta 
z zvočnimi in slikovnimi vtisi in 
poročili o sodobnih dogodkih in 
tehničnem napredku našega časa, 
pa je knjiga naša tiha, skromna 
in zvesta prijateljica, ki ohranja 
v zapisani besedi naša sodobna, 
po napredku težeča spoznanja. 

Prešernova družba kot množič
na založnica dobrih, naprednih 
knjig izpolnjuje med Slovenci 
plemenito poslanstvo. Zato bi bi
lo prav, da bi njene knjige prišle 
v sleherni slovenski dom, saj bo
do letos prejeli njeri.i člani za 
12,- N. Din pet knjig, za dopla
čilo 8 N. Din pa osem knjig. Kdor 
pa hoče imeti te knjige vezane, bo 
za vezano zbirko plačal 20 N. Din, 
za obe doplačili pa 12,- N. Din, 
tako da bo za 32,- N. Din dobil 
vseh sedem knjig vezanih. 

l. Prešernov koledar 1967 bo 
letos povečan za 80 strani in bosta 

bralec in bralka našla v njem vse 
od praktičnih nasvetov do sodob
nih člankov in zabavnega berirva. 

2. Roman mladega slovenskega 
pisatelja S!_niljana Rozmana z na
slovom »Poletje« bo zanimivo in 
privlačno branje o ljubezenskih 
dogodkih na Pohorju. 

3. »Dvoboj« je povest P. Ceho
va, enega največjih svetovnih no
velistov. Pripoveduje o nesrečni 
odrnirajoči ljubezni lahkomiselne
ga, zapravljivega i2obraženca. 
4. V potopisu »Otroci zemlje in 
morja« nam bosta Vera in Aleš 
Bebler pripovedovala doživetja 
pri enem največjih narodov na
šega časa - pri Indonezijcih. 

5. V poljudnoznanstveni knjigi 
»Slovenska umetnost« bo Emili
jan Cevc Slovencem s poljudnim 
besedilom in številnimi slikami v 
bakrotisku in barvnimi reproduk
cijami naših najlepših umetnin, 
pokazal pota umetniškega obliko
vanja na Slovenskem skozi sto
letja. 

Omeniti pa je tr ba še dopla
čilni knjigi : prva so »Bajke« Ja
neza Trdine, ki bodo z ilustraci-

jami privlačno branje mladini in 
odraslim; druga knjiga je poljud
na zgodovina o odkritjih E. Rack
witza: »Tuji svetovi - neznana 
morja«. 

Dva 
pod 

sj 

sr nj aka 
avtobus 

Soferju avtobusa SAP, št. LJ 
14-71 se je dne 11. avgusta, ko je 
vozil na redni progi Nova vas
Cerknica, zgodila nenavadna ne
zgoda. 

Med Begunjami in Cerknica sta 
mu iz nasprotnega hriba pridrvela 
pod avtobus dva srnjaka in takoj 
poginila. 

Iz razgovora s članom LD Be
gunje, v katerem revirju se je 
zgodila n esreča, sem zvedel, da je 
čas parenja in sta triletna srnjaka 
verjetno v ljubezenski vnemi na
šla smrt pod kolesi avtobusa. 

Bošt 

, 
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kaj doživel, dosti nerodnih pa 
tudi veselih trenutkov. Medtem je 
bila tudi tragedija nekega jesen
skega večera. 

Popoldne so mušketirji in pek 
balinali v Ložu. Kot velikokrat, 
so se tudi tega večera razšli kar 
»po francosko«. Prvi je odšel naj
mlajši mušketir, za njim drugi. 
Drugi mušketir je mimo Merču
nove hiše zavil proti .brvi, kljub 
krepki koncentraciji in mobilizi
ranju mušic, so možgani zatajili. 
Tik pred koncem brvi ga je neki 
zli duh premagal in omahnil je v 
potoček. Mokrega objema se je le 
s težavo rešil, seveda v spremstvu 
blagodonečih kletvic na račun ko
munalnih in svetovnih oblastni
kov. Sreča, da takrat še ::i bilo 
cestne razsvetljave, tako ni nihče 
videl kože premočenega muške
tirja. Prišel je do gostišča pri 
Benčini in nato naravnost do 
tople kuhinje. Ko je vstopil v ku
hinjo, je zagledal na stolu ob peči 
najmlajšega mušketirja. 

»Kaj pa ti tukaj?« 
»Prekleto! V Brežiček sem pa

del in sedaj se tu sušim.« 
»No, ne razburjaj se. Tudi jaz 

sam padel,« mu je odgovoril drugi 
mušketir. 

V dvoje laže prenašamo nerod
ne dogodivščine, zato sta oba 
drug drugega tolažila. 

Ko sta se mušketirja potolažila, 
okrepčala in posušila, sp se vrata 
tople kuhinje zopet odprla. S kle
tvicami, ki so bile čudežno po
dobne njunima, je vstopil tretji 
mušketir. Ko je zagledal svoja so
trpina, je vzkliknil: 

»Kaj pa vidva tukaj?« je vpra
šal. 

»Veš, v Brežiček sva padla, in 
sedaj se tukaj sušiva. << 

»Imenitna,« je dejal in nato s 
kislim obrazom, »jaz tudi!« 

Tako se je končala ena izmed 
številnih zgodb treh mušketirjev. 

J . M. 

Priprave 
konferenco 

na letno 
mladine 

V zadnjem času se je 2lopet za
čutilo delovanje Občinskega :-:o
miteja ZMS. Poleg svojega red
nega delovanja, se je ravno na 
pobudo občinskega vodstva m~a
dine začelo z delom pri plaval
nem bazenu v Cerknici in z iz
gradnjo športnih objektov pr~ no
vi šoli v Cerknici. Na obeh ob
jektih dela mladinska delon1a 
brigada, ki jo sestavljajo mladin
ci iz delovnega kolektiva »B!"est« 
Cerknica, in pa domačini, iz sa
me Cerlmice. 

Clani Občinskega komiteja so, 
se v zadnjem času in tenzivno za-

čeli pripravljati na redno letno 
občinskd konferenco mladine, Iti 
bo v drugi polm,iJci meseca sep
tembra v CEIDknici. Na letošnji 
konferenci se bodo posvetili pred
vsem delovanju mlac:Line v orga
nizacijah, kakor so Počitniška 
zyeza, Zveza tabornikov in po
dobno, vendar kljub temu ne bo
do pozabili na kriltično ocenitev 
delovanja mladih v samouprav
nih organih, kakor tudi na vseh 
ostalih področjih dela, k i bi mo
raiL m1adino zain teresirati. · 

Salehar Jurij 

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi naše drage Minke Meden, roj. Nared, se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, hišnim sostanovalcem 
in znancem, ki so Minko v tako velikem številu spremili na njeni po
slednji poti, ji darovali toliko prekrasnih vencev in lepega cvetja in 
nam izrazili toplega sožalja. 

žalujoči mož Jože s hčerko Romano, mama, sestra, bratje in ostalo 
sorodstvo. 

Naša razglcdnica 
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R eportaža 

Otrok, morje, sonce, fistofa ••• 
24. julija pozno popoldne je 

stari Dijaški dom v Kopru ponov
no oživel, 119 otrok, šolarjev iz 
naše občine se je za tri tedne vse
lilo in v že skoro dotrajane pro
store in jih napolnilo z mladost
nim veseljem in smehom. Ni bilo 
težko opaziti na marsikaterem ob
razu rahlega razočaranja. Verjet
no si star!llši človek težko pred
stavlja, kaj otrok pričakuje, ki se 
mesece pripravlja na to, da bodo 
odšli za tri tedne na morje. Prav 
gotovo si noben od naših otrok ni 
prestavljal to, kar je moral spre
jeti. 

Najprej prostori sami : stare 
razmajane postelje, v nekaterih 
sobah železni pogradi s preko 20 
ležišči, premalo nočnih omaric itd. 
že zgradba sama na zazidanem 
kamnitem dvorišču ti vsiljuje ob
čutek turobnosti. Razen tega pa 
stoji v središču mesta, ot1·oci so 
bili v tem pogledu za marsikaj 
prikrajšani. Se in še bi se dalo 
naštevati, pa pustimo to sanitar
nim in drugim za to odgovornim 
in.~pekcijam. 

.V stavbi je stanovala skupno 
preko 130 ljudi. Vsi so se morali 
zadovoljiti samo s 6 stranišči, ki 
niso imeli niti posod za toaletni 
papir, kaj šele da bi bili sveže 
prepleskani ali obloženi s primer
nim materialom. 

Druga temna stran je jedilnica. 
Velika soba je temna, okna se 

odpirajo na prašno makadamsko 
cesto, iz popolnoma primitivne 
kuhinje prihaja sopara. Vse to in 
še marsikaj prav gotovo ne vpliva 
na otrokovo dobro razpoloženje 
med obedom, še posebno, če se 
mora stiskati za ogromnimi mi
zami. 

Marsikdo bi se lahko spomnil 
na slike z mladinskega in dnev
nega časopisja, ki kažejo lepe, 
prostorne, sončne, odprte jedilni
ce v prijetnem zelenem okolju bi 
se vprašal, komu so namenjene? 
Jugoslovani imamo morje, ki nam 
ga marsikdo zavida. Tudi sloven
ska obala, čeprav je majhna, ima 
kotičke, ki so pravi raj za ljubi
telje morja, poslastica za razva
jene turiste. Edina in največja 

Sola plavanja 

škoda je, da so ti predeli za 
skromne hribovske šolarje nedo
stopni. O njih lahko le berejo, jih 
občudujejo na televizijskih zaslo
nih in poslušajo petičneže, ki se 
lahko namakajo tam, kjer ni pla
ža ograjena s staro ograjo, polno 
ostrega kamenja, razbitega stekla, 
kjer ni smrdljivega dima iz Luke 
Koper, kot je bila plaža naših 
otrpk; za šolo plavanja sploh ne
primerna, da o higieni in lepot
nem videzu ne govorimo. 

Kljub popolnoma neprimernim 
okoliščinam se je od 88 neplaval
cev, 50 otrok naučilo plavati. 
Svoje novo znanje so dokazali 
predzadnji dan letovanja na raz
burljivem tekmovanju v plava
nju. Zmagovalci - deklice Magda 
Cimperman, dečki : Debevec, Bajt 
z enakim časom. Vsi, ki so spla
vali so prejeli skromno darilo. Ne 
samo s plavanjem, tudi s kultur
no zabavnimi glasbenimi večeri, 
ki so bili enkrat tedensko; dalje 
izlet v Portorož z ogledom mest
nih znamenitosti Pirana, smo 
otrokom popestrili življenje v ko
loniji. 

Društvo prijateljev mladine ob
čine Cerknica zasluži vse prizna
nje, saj je s tako skromnim de
narjem storilov se, kar je bilo v 
njegovi moči. Prihodnje leto mo
ramo pomisliti na vse te pomanj
kljivosti. Torej poiskati nov kraj 
s primernejšo plažo. Seveda bo 
treba nujno primakniti še kak 
dinar več in vsaj delno uresničiti 
otrokom podobo o morju. Zave
dati se moramo, da samo sonce 
in morje - (še posebej v luki Ko
per, ni dovolj, da bi se lahko tr
kali po prsih, polni ponosa, češ 
otroci so bili na morju) - omo
čili smo jim letovanje. Treba je 
pomisliti na marsikaj drugega, 
kar pripomore k resničnemu 
uspehu zdravstvene kolonije. Le 
tako bodo bodoče naše akcije v 
tej smeri dosegle svoj resničen 
namen. 

Janez Kocjančič 

Razgovor s češkoslovaško 
reprezentantka v metu kopja 

Minuli mesec. to .ie julija, 
je bila v Begunjah pri Cede
nici na počitnkah, pri našem 
znanem kopjašu in državnem 
reprezentantu Francu Popku, 

Maria Slovakova v Cerknici 

odlična češka reprezentantka 
v metu kopja Maria Slovaka
va. 

V pogovoru za Glas No
tranjske mli je povedala mar
sikaj zanimivega o sebi in o 
špat-tu, za katerega se navdu
šuje, pol~g tega pa tudi o če
škoslovaškem športu nasploh. 

Torej kdo je Maria Slava
kova? 

Rojena je bila 10. septembra 
1946. leta v Gottwaldovem. Ze 
ko osnovno šolskti. otrok se je 
navdušilla za kraljico športa -
atletiko, vendar se ji je res
neje posvetila s 15. letom, to 
je leta 1961, ko je postala čla
nica enega najboljših športnih 
kolektivov v CSSR - atletske
ga kluba TJ Gottwaldov. Si
cer pa je uslužbenka v naj
vec]em češkem kombinatu 
obutve SVIT v svojem rodnem 
mestu. 

»Prvič sem bila v Slo~reni.ii 
že leta 1964 v Ljubljani, ko 
sem nastopi.:la 'na dvoboju atle
tov našega kluba in atle
tov »železničarskega atletske
ga kluba Ljubljana« iz Ljub
ljane. Rezultat, k>i sem ga te
daj dosegla je bil okrog 45 
metrov. Vlsed poškodbe sedai 
dalj časa nisem nastopala. .ie 
pa moj dosedanji najboljši re
zultat torej še vedno 48,62 me
trov, ki sem ga dosegla še kort 
starejša mladinka lansko leto. 
Kljub temu pa sem letos v ož
jem izboru kandidatov za dr
žavno reprezentanco. ki; bo je
seni nas1Ppila na evropskem 
prvenstvu (člani in članice) v 
Budi~pešti. 

Sicer pa sem šbirikratna pr
vakinja CSSR med mlajšimi in 
starejšimi mladinkami. Sma
tram pa vseeno\ za moj naj
večji dosedanji uspeh vsekakOT 
6. mesto na prvensvu En·ope 
leta 1964 za mladince in mla
dinke v Varšavi. 

Treniram trikrat tedensko in 
sicer v ponedeljek, sredo in v 
petek po tri ure.« 

Zanimivi so bili tudi odgo
vori na vprašanja, kaj je oseb
no zanjo lepše - ali~ da do~ 
seže nov rekord ali, da na 
istem tekmovanju zmaga in pa 
kakšna je norma oziroma, 
kakšni so pogo]i za dosego na
slova >>'mojster športa« v m~tu 
kopja? 

»Osebno imrun vsekako.r 
rajši in sem tudi zelo vesela, 
če dosežem na tekmovanju 
nov rekord, medtem, ko je v 
interesu kluba važnejša zma
ga, ker le tako ~ večjim šte
vi.:lom točk prJpomorem klubu 
do boljše uvrstitve na tekmo
vanju. Kot norma za dosego 
naslova »mojster športa<< pri 
metalkah lropja, pa je ]:?etkrat
ni met preko 50 metroY, seve-
da pa so zato tudi treningi 
ostrejši in sicer petkrat tedQll
sko po dee uri, kar je že kar 
precej. 

Za konec še prav lep po
zdrav vsem bralcem GLASA, 
upam pa, da se bomo wpet 
kmalu vi.X:leli tu pri vas na No
tranjski.« 

JANEZ TELIC 

Stran 7 

Po v cem je slava? 
Mojstra Kovača, predsednika delavskega sveta, je poklical 

direktor v svojo pisarno in mu sporočil: 
»Tovariši z televizije želijo, da bi v oddaji o uveljavljanju 

reforme, ki jo pripravljajo za novo leto, sodelovala tudi naša 
gospodru·ska organizacija. Najbolj prav bi bilo, če bi jim ti kot 
pt·edsednik povedal, kako je pri nas z reformo.« 

»Zakaj pa ne. Naj kru· pridejo.« 
»Prav,« je rekel direktor, »pLipravi osnutek tega, o čemer 

boš govmil in se jutli spet oglasi pri meni; se bomo1 skupaj 
dogovorili za vsebino. Saj razumeš: ni mi vseeno, kako se bomo 
predstavili javnosti.« 

xxx 

V direktorjevi pisarni so sedeli člani kolegija, in predsednik 
delavskega sveta jim je prebral osnutek svojega prvega televi
zijskega govora. 

Potem je spregovoril sekretar podjetja: 
»Zdi se mi, da uvod ni najboljši. Kovač pravi: »Ker že od 

začetka reforme vemo, da ne gre samo za nekatere nove gospo
darske ukrepe, pač pa predvsem za nadaljnjo krepitev samoL 
upravljanja, smo skušali v minulih mesecih urediti v našem 
kolektivu vse tiste' probleme, ki nrun onemogočajo, da bi se pro
izvajalci uveljavil-i kot samoupravljavcil<•. Vse to drži, toda kdor 
pozna psiho mnoo.ice, se pravi televizijskih gledalcev, ne bo kar 
takoj butnil na dan s svojimi problemi. Cloveka je treba po
stopno pripraviti do tega, da bo, če hočete, zaživel z nami, z 
našim razvojem. Zato bi jaz začel z zgodovino naše tovarne in 
povedal ... « 

Ko je sekretar opisal razvojno pot njihovega podjetja, je 
spregovoril šef računovodstva: 

»Tudi drugi del Kovačevega asnutka ni kaj prida. Pravi, da 
smo doslej uresničili nagrajevanje po učinku le v proizvodnji, 
ne pa tudi v strokovnih službah in v upravi; razlaga, kaj vse je 
delavski svet storil, da bi pravočasno dobil gradivo za svoje seje, 
kako se je dogajalo, da je o nečem sklepal, delali pa smo dru
gače in tako naprej. Toda, tovariši, pa vendar ne bomo prali 
svojega perila pred vso televizijsko javnostjo! Zato predlagam, 
naj Kovač nrunesto tega pove PQI1atke o našem gospodarjenju 
v vseh letih obstoja tovarne, ki zgovorno pričajo, da smo se za
vestno vključili v bitko za gospodarski napredek.« 

Ko je šef računovodstva naštel te podatke, je spregovmil 
še šef komerciale: 

»Predsednik delavskega sveta nrunerava govoriti tudi o 
vzrokih slabe kvalitete naših izdelkov, ki smo jih v minulih 
mesecih poiskali in odpravili. Jaz o tem ne bi govoril. Sploh ne 
bi govOLil o nobenem problemu, pa čeprav smo ga že rešili. Mi 
moramo s svojimi javnimi nastopi pridobivati kupce, ne pa 
vzbujati v njih dvome v kvaliteto naših proizvodov. Predlagam, 
da Kovač pohvali naše izdelke, zlasti tiste, ki jih težje prodruno.« 

x x x 

Prišli so televizijski delavci, postavili svoje aparature in 
naročili predsedniku delavskega sveta, naj stopi za stružnico 
in dela. 

»To še ni pravo snemanje,« so rekli, >>pač pa nekalcšna ge
neralka.« 

>>Toda jaz ne delam na stružnici,« se je uprl Kovač. »Sem 
mojster v remontni delavnici.« 

»Nič ne .de. Pa se delajte, kot da bi delali. Važno je, da 
dobimo v prvi plan vaš najsodobnejši stroj in vas. Clovek in 
stroj! Razumete . . . « 

Kovač je stisnil zobe, stopil za stružnico in začel: 
••Pred petnajstimi leti je na tem prostoru, kjer zdaj stojim, 

rasla trava . .. « 
Povedal je vse, kar so mu kolegi napisali, vmes pa je, kot 

so mu veleli, gledal na levo pa na desno, dvigoval zdaj to in 
zdaj ono roko in se smehljal. 

Ko je razložil vso zgodovino podjetja, naštel vse podatke 
in pohvalil njih izdelke ter tako končal, se je oglasil direktor. 
ki je stal za reflektorjem: 

»Zdi se mi, da nekaj manjka. Ni pravega 'konca. Pa bi res 
moral reči nekaj besed o samoupravljanju. Nekako tako, d a 
vsega tega ne bi dosegli, če ne bi bilo delavskega samouprav
ljanja.« 

Tedaj je v mojstru Kovaču prekipelo: 
••TOl pa, tovariš din~JP;or, kar srun povej . Jaz sem govoril 

t isto, kar bi moral ti, ti pa govori, kru· bi moral jaz. Sicer pa -
rekli ste, da je tole generalka. Premiere ne bo!« 

x x x 

V direktorjevi pisarni so potle j iskali rešitev iz »nastale 
situacije<< in ker niso dobili nikogar, ki bi bil v imenu samo
upravljanja povedal, kar so sklenili na kolegiju, je televizij sko 
javno mnenje slišalo ob novem letu nrunesto Kovačevega pri-
povedovanja naslednjo čestitko: . 

Vsem kupcem in poslovnim prijateljem želimo vso srečo 
v prizadevanju za krepitev socialističnih samoupravnih odnosov 
in jim poklanjamo naslednjo popevko: 

V televizorju je zadonelo: 
>>Moj črni konj ne rabi uzde, uboga me brez vajeti ... « 

Janez Voljč 

.. , .. -,._ ~ - --- · -··'' \ · '· - - - . 1 
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Zame je ljubezen važnejša 
kot marsikaj drugega 

je v intervjuju za Quick izjavila Gina Lollobrigida 
Kako si predstavljam ideal

nega moškega? Biti m ora tako 
n eprisilj en k ot vojvoda Edin
bur ški, šarmanten kot predsed
nik Johnson, ekstravagan ten 
kot Dali, preuda1·en kot Shaw, 
nadarjen kot P icasso in razen 
tega mora imeti malo premo
ženja. 

Tako precizne je svoje pred
stave o idealnem moškem for
m ulirala Gina Lollob rigida, ki 
se je pred nekaj tedni ločila 
od svojega moža. 

QUICK : MISLITE NA LO
CITEV? V ITALIJI KOT 
ZNANO, NI LOCITEV. 

Gina : Ta ločitev je posledica 
dogodkov. Vsaka ljubezen nosi 
že od začetka v sebi možnost 
svojega konca. To je naravno 
in prav nič me ni strah. 

QUICK: VECKRAT SO ZA
TRJEVALI, DA STE V OD
NOSU DO LJUBEZNI HLAD
NI. 

Gina: To ni res. Zame je 
ljubezen važnejša kot marsikaj 
drugega. Dokler ljubim, ljubim 
z vsem srcem in bi za ljubezen 
žrtvovala vse. 

QUICK: POMENI, DA BI 
TVEGALI T UDI KAKSEN 
SKANDAL? 

Gina: Ce bi bilo potrebno -
da. Ce sem o nečem prepriča
na, sem pripravljena sprej ::! ti 
tudi posleclice. 

1949. je bila prepričana, da 
ne bi imela za moža nikogar 
drugega kot dr. Skofiča. Tedaj 
je bil on zanjo pojem moško
sti. V rimskih ateljejih je bila 
javna tajna, da dela Gina to, 
kar ji narekuje Skofič. Tiran? 
Morda? Vsekakor pa spreten 
menager, ki je svojo ženo po
stavil takorekoč na najvišjo 
stopnico uspehov. Pri tem je 
naredil eno samo napako: vda
nost zaljubljene Gine je zame
njal z nesamostojnostjo, njeno 
popustljivost pa je štel za na
pako v značaju . 

QUICK: PRAVIJO, DA 
SLAVA POKVARI ZNACAJ 
KAKO JE S TEM PRI V AS? 

Gina : Težko vprašanje. Me
ne je slava, recimo raje: uspeh 
naredil bolj kritično do san1e 
sebe. Cim več komplimentov 
slišim, tembolj sem negotova. 

QUICK: V NASPROTJU Z 
DRUGIMI ZVEZDAMI STE 
SE VSELEJ TRUDILI, DA BI 
SKRIVALI. SVOJE PRIV AT-

ZA HVAL A 

Naše uredništvo je poslalo 
zadnjo številko prvič na naslo
ve naših rojakov v ZDA, Ca
nado in Avstralijo z name
nom, da bi postali naši naroč
niki. Med prvimi naročniki je 
prišlo naročilo od 2eni Fatur 
iz Clevelanda in sicer za dva 
izvoda. Razen tega je naša ro
jakinja poslala uredništvu kot 
darilo 8 dolarjev. Za to se ji 
urednišvo najlepše zahvaljuje. 

SALE 

Po končanem nogometnem pr
venstvu v nogometu : 

Za ženske je moški nogometna 
žoga, ki prej ali slej obtiči v 
m reži. 

.. " " 
Zakon je kakor kontrapunkt. 

Mož je punkt, žena pa vedno 
kontra. 

" " " 
- Zakaj pa v oštariji vedno 

gledaš na stensko uro, saj imaš 
svojo? 

NO 2IVLJENJE PRED JAV
NOSTJO. ZAKAJ? 

Gina: K er sem hotela v pri
va tnem življenju biti povsem 
norm alen človek. Kot igralka 
se počutiš kakor eksotična ži
val v stekleni kletki. Nenehno 
te z vseh stran i ogleduj ejo. P ri 
tem ima vendar vsak človek 
pravi.co do kakšne osebne 
skravnosti. Ce ne bi imela no
bene skrivnosti več, bi mi bilo, 
kot da bi morala naga letati 
čez cesto. 

QUICK: NEKI ITALIJAN
SKI CASNIK JE PRED 
KRAT KIM POROCAL, DA 
SE GINA LOLLOBRIGIDA 
P OCUTI SRECNEJ SO K OT 
K DAJKOLI. J E TO RES ? 

Gina : Da. Sem svobodnejša 
in samozavestnejša kot ženska 
in tudi kot igralka. Ko sem 
bila m lajša, sem žive la le za 
svojo kariero. Zda j delam sa
mo še, če me je volja. Lahko 
zbiram vLoge, ki so mi všeč, če 
t udi so m anjše. Kot igra~ka 
sem dosegla vse, o čemer lah-
ko človek san}a. . 

QUICK: STE R AZOCARA
NI, K ER VAM SIN NI PODO
BEN? 

Gina: Morda mi po zunan jo
sti res ni podoben. Toda nje
gova narava je prav tako težka 
kot moja. 

QUICK: KAKSNE NACRTE 
IMATE ZA SVOJEGA SINA? 

Gina: Da bi bil kolikor m o
goče vsestransko vzgojen . P rJ 
tem se mi zdi povsem po
membno, da bi se naučil naj
važnejše jezike. Vem, kaj to 
pom eni, k a jti jaz sem se jih 
morala učiti v starejših letih. 
V ostalem nisem nikakršna 
častihlepna mati, ki bi iz svo
jega sina rada naredila kaj po
sebnega. Nekdč mi je seveda 
rekel, da bi bil rad predsednik 
vlade - saj je končno sin Gi
ne Lollobrigide. Najraje bi mu 
pripeljala zaušnico. 

QUICK: MISLITE, DA PO
MENI ZA 2ENSKO NESRE
CO, CE NIMA OTROK? 

Gina : Raje bi rekla, da po
meni to za vsako žensko ne
popolno življenje. 

QUICK: KAJ JE PO VA
SEM MNENJ U NAJTE2JA 
NALOGA 2ENE? 

Gina: Biti povsem poštena 
do same sebe. 

GLAS NOTRANJSKE 

RAZPIS 

Lesno kovinska industrija JELKA Rakek razpisuje štipendijo za na
slednje šole-: 

2 mesti na tehnični srednji šoli lesne stroke, 

1 mesto na tehnični srednji šoli kovinske stroke. 

Prednost pri izbiri imajo kandidati z že opravljenim izpitom za poklic 
v lesni ali kovinski stroki. 

Prijave sprejema splošni sektor podjetja. 

KOVAšTVO IN STROJNO KLJUčAVNIČARSTVO 
MEDEN- KEBE, CERKNICA 

Razpisuje prosto u čno mesto za učenca v strojno-ključavničarski 
stroki. 

Pogoji : 

Končana osemletka oziroma najmanj sedem razredov in veselje do 
poklica. 

Razpis vel ja do zasedbe učnega mesta. 

Prometna varnost na javnih cestah 
Pešci pozor! 

Zvezni temeljni zakon o varnosti prometa na javnih cestah 
do loča med drugim tudi to, da m orajo pešci h oditi na cesti po 
pločniku ali drugi pov ršini, ki je posebej narejena in določena 
za pešce ! 

Na cesti zunaj naselja, kjer ni pločnika ali druge za pešce 
določene povr šine, mor a jo h oditi pešci po skrajni levi stran i 
ceste v smeli h oje! 

P ešci tudi ne smejo postajati na vozišču ceste, ker s tem 
ov ira jo pr ome t. Predno stopLte n a cesto se prepričajte, če je 
ces ta prosta ! 

Zoper kršitelje teh določil je predvidena kazen 500 S . din , 
k i jo miličniki izrekajo in takoj izterjajo n a meSitu . 

Na naših cestah je vedno več m otornih vozil. Zato sta p o
trebna vedno večja disciplina in red , da bi poskrbeli za nemo
ten in varen promet. Upoštevajte prometna dQločila, kajti' le 
tako boste obvarovali sebi in drugim življenje ter zdr av je, iz
ognili pa se boste tudi drugim neljubim posledica m! 

Prihodnjič: nekaj določil za voznike vprežnih vo~l. 

7 nasvetov za želodčne bolnike 
l. 

Pustite vznemirjanje in jezo ob 
strani. Vsaka čezmerna živčna 
obremenitev slabo delu je na bo
lan želodec. 

2. 
Ker se jezi ni vedno mogoče 

upreti, jo vsaj ne zadržujte v se
bi. Skušajte se kjerkoli sprostiti, 
toda ne da bi pri tem jezili druge 
pt jih delali želodčne bolnike. 

3. 
Hodite redno k zobozdravnilm, 

k a jt i vsaka zobna okvara pove
čuje želodčne bolečine. 

4. 
J ejte vedno ob istem času, tudi 

na dopustu. In predvsem : vzemite 
si pri tem dovolj časa. Med jedjo 
v nobenem primeru ne dopustite 
kakšnih poslovnih razgovorov. 

5. 
Nikoli ne pozabite, da je za že

lodčne bolnike vedno bolje, če je
do večkrat, pa m anj, kakor n a
enkrat veliko. želodec ne sme biti 
nikoli preveč poln. 

6. 
Olajšajte svojemu želodcu pre

bavo. Zato zgrizite vsak grižlja j 
preden ga pojeste. Slina ,ie nam 
reč odlično želodčno zdravilo. 

7. 

V vsakem primeru se izogiba j
te jedi in pijač nad 45 stopinj, 
kakor tudi mrzlih jedi in pijač 
pod 10 stopinj. Kronični želodčni 
bolnik i bi m ora li po možnosti 
opusti ti kajen je ali pa ga omejiti 
n a minimum. 

• - Zato, da se moja toliko ne 
..znuca~! V Cerknici bomo ta mesec gledali zanimiv film dr. J erryjev čarobni napoj 

St. 6 - l. septembra 1966 

KINO STARI TR(i -

SPORED FILMOV ZA MESEC 
SEPTEMBER 

VPRASAJ KATEROKOLI 
ameriški barvni 3. in 4. IX. 
2 EJ A 
španski vojni 7. IX. 
VINETOU 
ameriški barvni 10. in 11. IX. 
V SVETU KOMEDIJE 
ameriški (komedija) 14. IX. 
PRIGODE MLADEGA 

CLOVEKA 
ameriški barvni 17. in 18. IX. 
MORILEC IN GOSPODICN A 
poljski kriminalni :n. IX. 
FR A DIAVOLO 
ameriški (komeditia ) 24. in 25. IX. 
LEPI ANTONIJO 
itJalijanski 28. IX. 

KINO RAKEK 
SPORED FILMOV ZA MESEC 

SEPTEMBER 
CARMEN IZ GRANADE 
španski film 3. in 4. IX. 
DVOBOJ NA SONCU 
ameriški f ilm 10. in 11. IX. 
K ARTAGINA V PLAMENIH 
f rancoski f ilm 17. in 18. IX. 
P LOCNIKI PARIZA 
italiljanski f ilm 24. in 23. IX. 
Pr·edstave so v SOBOTO ob 19.30 
in v NEDELJO ob 17. uri. 

KINQ CERKNICA 
SPORED FILMOV ZA MESEC 

SEPTEMBER 
DVOBOJ 
danski film 
UMOR V T AXIJU 
polj ski film 
PREGON IZ PEKLA 
ameriški film 
MEC IN TEHTNICA 
francoski fi lm 
L EPA LOLA 
ame1iški film 
LOLITA 

l. IX. 

3. IX. 

4. IX. 

8. IX . 

10. IX. 

11. IX. španski film 
CAROBNI NAPOJ 

15. IX . 
š TIRI 

DR. J ERYJ A 
amerlllki film 
GARSONJERA ZA 
ameriški film 
BECKET 

17. IX . 

angleški film 18. IX . 
STVARI KAKRšNE SO 
jugoslovansk i f ilm 22. IX. 
KAJ SE JE 2GODILO Z BEBI 

J ANE 
a meriški :fii lm 24. IX. 
PESEM ZA K AR ABINKO 
mehiški film 25. IX. 
R AZBITO OGLEDALO 
ameriški film 29. IX. 
P redstave so v CETRTEK ob 20. 
urh, v SOBOTO ob 20. u ri in v 
NEDELJO ob -16. in 20. u ri. 

JUGOSLO V ANSKA KIN OTEKA 
PRED V AJ A OD 4. IX. DO 25. IX. 
SRCE ARIZONE 
a meriški film 4. in 5. IX . 
PRVI UPORNIK 
a meriški f ilm 11. in 12. IX. 
DNEVNIK S PACIFIKA 
amerišk;i film 18. in 19. IX . 
SEDEM GRESNIKOV 
ame riš ki fil m 25. in 26. IX . 
P redstave sa v NEDELJO ob 10. 
u ri in v PONEDELJEK ob 20. u ri. 

&ks . 
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Izhaja mesečno - Izdaja Ob
činski odbor SZDL Cerknica -
Urejuju uredniški odbor: Slav
ko Berglez, Danilo Mlinar, Ja· 
nez Logar, Mihael Mišič, Srečo 
Lončar, Janez Obreza, Milan 
Strle, Peter · Kovšca, Slavko 
Tornič, Stefan Bogovčič, ing. 
Božidar Rajčevič, Slave Koče
var, Stanko Janež, Srečo Kra
šovec, Milan Govekar in Milan 
Živkovič ·- Glavni in odgovor
ni urednik: Danimir M;azi -
Tehnični urednik: Danilo Do
majnko (Delavska enotnost) -
Naslov uredništva in uprave: 
»Glas Notranjske«, Obč. odbor 
SZDL Cerknica - žiro račun: 
NB Rakek, 5051-678-108- Let
na naročnina je 6 N. Din (600 
starih dinarjev), posamezni iz
vod 50 par (50 S. din) - Za tu
jino 1 USA $ - Tiska tiskarna 
Učnih delavnic Zavoda za slu!i
no in govorno prizadete v 

Ljubljani 
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