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Glasilo Socialistične zTeze delovnega ljudstva občine Cerknica 

LETO 1 

.................. ----------

Leto dni je za nami. Dvanajsta in 
zadnja letošnja številka je že v vaših 
rokah. Po svojih močeh in sposobno
stih smo se trudili, da bi vam list čim 
bolj približali. Kako smo uspeli, sami 
veste. Posluževali smo se predvsem 
gradiva, ki ga je že obravnaval druž
beni, gospodarski, ali politični organ. 
Obveščali smo vas o najvažnejših do
godkih v občini, malo pa smo se spu
ščali v dogajanje n ašega družbeno-po
litičnega stanja in problemov pri grad
nji socialistične družbe. Naš cilj, ki 
smo si ga postavili v začetku izhaja
nja glasila, da bomo v glavnem ne
kakšen poročevalec dogodkov v okvi
ru naše občine, smo upam dosegli, 
Sam napredek smo zaznamovali že v 
začetku, ko smo se odločili za tiskano 
in ne ciklostirano g lasilo. Pobuda za 
izdajanje časopisa, ki jo je dal občin
ski odbor SZDL, je pri marsikaterem 
občanu naletela na odobravanje. Se
veda se je takoj pojavilo vprašanje: 
kje dobiti vsa potrebna sredstva'? Ob
činski proračun je že tako stisnjen, da 
je v njem težko najti kakšno vrzel. 
S sodelovanjem kolektivov »BREST« 
Cerknica in »KOVINOPLASTIKA« Lož 
je to vprašanje sedaj nekako zadovo
ljivo rešeno in se tal;.:o prebijamo iz 
meseca v mesec. 
. Uredniški odbor, ki se je pri zad

njih številkah reduciral na pet čla

nov, je svoje delo prav gotovo dobro 
oprav-il. Računati moramo, da smo 
celotno gradivo za vsako števillco na
pisali skoraj izlcljučno člani uredni- · 
štva. Vsi smo vezani na svoja delovna 
mesta v gospodarstvu in nam čas ne 
dopušča, da bi se udelež!'vali vseh 
sestankov občinskih političnih organi
zacij, še manj pa razprav po vaških 
organizacijah in kolektivih. Razumlji
vo je torej, d a vas zato nismo mogli 
kaj več obveščati tudi o življenju ob
čanov po manjših vas~b in delovnih 
organiza cijah. Rešitev je v tem, da 
nam prebivalci sami poročajo o do
godkih v njihovem kraju. 
Včasih marsikdo toži, da so naša po

ročila že zastarela. Prav gotovo je več 
takih primerov, ki jih nismo mogli 
pravočasno posredovati bralcem. Vzro
ki so objektivni. Ker smo mesečn~ 
glasilo in pošiljamo gradivo več dm 
prej v tisk, potem pa nam natisnj~n 
časopis pošiljajo nazaj .iz KočevJa 

po pošti, je razumljivo, da pri te~ 
izgubimo precej· časa. Mislim, da J?l 
bilo zato prav, če bi politične orgam
zacije in občinska skupščina prilago
dili datume svojih sestanlwv našim 
možnostim in tako omogočile hitrejše 
obveščanje bralcev. 

Zadnje čase smo se ukvarjali z mi
slijo, da bi razširili list tudi za občane 
Vrhnike in Logatca. s tem bi seveda 
povečali obseg glasila, ali pa bi ga iz
dajali dvakrat mesečno. Zaenkrat še 
nismo našli .skupn\)ga jezika in ta!<o 
bo v sedanji podobi izhajalo glas110 
tudi v prihodn je. 

Kakorkoli že ocenjujemo naše glasi
lo, lahko z veseljem ugotovimo, da je 
led prebit in da so še vse perspelttive 
za nadaljnji razvoj našega lokalnega 
tiska na naši strani. Tako se na kon
cu v imenu občinskega odbora SZ 
Cerknica zahvaljujem vsem delovnim 
organizacijam za sodelovanje in po
moč pri akciji za obveščanje najš ir
šega kroga delovnih ljudi občine. Ob
enem se zahvaljujem za sodelovanje 
celotnemu uredniškemu odboru, ki je 
z minimalnimi nagradami, skupaj z 
občasnimi dopisnik! pomagal pri vse
binski !zpopolnitvi »Glasa Notranjske ... 

UREDNIK 

....................................... -.......... 
DECEMBER 1962 

OB DNEVU REPUBLII{E 
Letos poteka 19 let, od kar je 

bila ustanovljena Federativna ljud
ska republika Jugoslavija. Ta dan 
bo ostal v spominu vsem bodočim 
rodovom jugoslovanskih narodov 
zaradi tega, ker so bili 29. 11. 1943 
sprejeti sklepi, na podlagi katerih 
danes gradimo socialistično druž
beno skupnost. V celotnem pre
teklem obdobju so nas spremljale 
težave, vendar smo te napore pre
brodili v slogi in bratstvu vseh 
jugoslovanskih narodov. Se se po
rajajo težave, vendar teh je iz 

dneva v dan manj, k~r se vsi za
vedamo in trudimo, da bi čim

preje zgradili takšno družbeno 
skupnost, ki sta jo začrtala Marks 
in Engels. Uspehi, ki so bili dose
ženi na področju gospodarstva, so 
nedvomno plod uspešnega dela 
vseh subjektivnih sil. Delavsko in 
družbeno upravljanje se je razvi
lo že tako daleč, da sleherni ob
čan odloča o vseh stvareh, ki se 
tičejo njega samega in celotne 
družbe. Ravno zaradi tega v novi 
ustavi postavljajo človeka kot 

]]J li \V A\ ~~R /liiii!IP IIIIIIR It \V li 
o ustavi in statutu :::::1 

• NA SESTANKIH KRAJEVNIH ORGANIZACIJ SZDL, V KO-

• LEKTIVIH PO TOVARNAH PA TUDI V RAZNIH DRUSTVIH 

• :ZE VES-MESEC TECEJO RAZGIBANE JAVNE RAZPRAVE O 

• PREDOSNU'DKU NASE ZVEZNE USTAVE, O OSNUTKU NASE 

• REPUBLISiKE USTAVE TER O OSNUTWU OBC. STATUTA. 

Vse te razprave morajo biti od
sev dejanskih družbeno-ekonom
skih in političnih odnosov v naši 
družbi. Uzakoniti morajo na.jpo
zitivnejše odnose o in -izkušnje, na-

. šega dosedanjega družbenega živ
ljenja, obenem morajo odpirati 
tudi pot nadaljnjemu družbenemu 
razvoju. Cilj javnih razprav pa ni 
samo v tem, da dobijo občani od
govore na posamezna vprašanja. 
Glavni namen je ta, da sedanji 
predosnutek oplemenitijo in do
polnijo s sugestijami in pripomba
mi posameznikov in organizacij, 

tako da bi postalo zakonito tisto, 
kar je na na sedanji stopnji raz
voja najbolj napredno in najbolj 
socialistično. 

Dosedanje razprave so že dale 
nekatere zaključke. Kot vsi de
lovni ljudje Jugoslavije se tudi 
prebivalci naše komune precej' ži
vo zanimajo za vsebino ustave. 
Odmev širokih razprav je prišel 
v sleherno našo vas. Mnogi obča
ni želijo odgovore na vprašanja, 
ki niso jasna. Zelo zanimivo je, 
kaj naše občane najbolj zanima? 

(Nadalj o na 2. str.) 

ST.12 

Spomenik padlim na Ulaki 
pri Starem trgu 

enega osnovnih temeljev za bodo
či družbeni razvoj, ker človek 

proizvaja, razdeljuje in troši druž
bene proizvode, sodeluje v komu
ni kot član družbenih organov ter 
se uveljavlja kot član socialistič
ne zveze delovnega ljudstva. Vse 
to so si naši ljudje priborili z re
volucijo in z ustvarjalnim delom 
v preteklem obdobju. Prav zaradi 
tega postaja dan republike iz le
ta v leto pomembnejši praznik de
lovnega ljudstva socialistične Ju
goslavije. 

Ob tej priliki želi občinski od
bor socialistične zveze delovnega 
ljudstva Cerknica vsem občanom 
še veliko uspehov in delovnih 
zmag. 

~----------------~----------------,----------~----~ 

Tako je romala v tisk prva §tevilka l>Glasa Notranjske« 
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PresthajoCe Cerkniško jezero je 

bilo pred kratkim v središču po
zornosti slovenskih strokovnja
kov za vodno gospodarstvo -
energetiko, turizem ter zastopni
kov krajevnih in občinskih orga-

je namreč potrebno temeljito 
analizirati, katera od variant je 
najbolj sprejemljiva glede na vlo
zena sredstva. Gospodarstveniki 
hočejo ukrotiti vode na Cerkni
škem jezeru. V Planini namera-

pa tudi oni žele stalno vodo, ki 
bi omogočal'l. lcopanje, veslanje 
in podobno. Kako vskladiti vse te 
različne zelje, ki vsaka po svoje 
zahteva precejšnja investicijska 
sredstva, je pa drugo vprašanje. 

Panorama Obrha, ki pri Golobini nedaleč od Dan izginja pod zemljo in 
se prikaže na Gorenjem Jezeru, kjer se spremeni v Cerkniško jezero 

nov oblasti. Na pobudo turistič
nega društva je bilo sklicano po
svetovanje z namenom, da stro
ICOVnJa!Gt spregovore o usoaz ~.;er IG-

niškega jezera in njegovi bodoči 
ureditvi. Na posvetovanju sicer 
ni prišlo do končnih odločitev. 
Zaradi večjih variant bi bila vsa
ka odločitev še preuranjena. Prej · 

vajo zgraditi hidrocentra.lo, ki bi 
dajala letno 80 milijonov kilo
vatnih ur. Kmetijci želijo na tem 
širnem področju pridobiti plod
no zemljo. Lovci in ribiči si že
lijo, da bi bilo jezero vedno pol- . 
no. Turisti si želijo zopet svoje. 
Ohraniti hočejo vsaj delno edin
stveno naravno lepoto. Istočasno 

JAVNA RAZPRAVA 
.o ustavi in statutu 

(Nadail.j. s l. Slllr.) 

Odgovor ni težak. Naj več vprašanj 
se suče okoli lastninske pravice, 
okoli referenduma, kako je ureje
no vprašanje imenovanja direk
torjev, kakšna je vsebina pravice 
do dela in izbire poklica, zakaj 
uvajamo rotacijo itd. 

Naloge, vlogo in pomen krajev
nih skupnosti bo potrebno pojas
njevati občanom v nadaljnjih raz
pravah in konkretnih primerih, 

Iz vsega tega lahko zaključimo, 
da duh ustave in njegorva širina 
sedaj šc nista prodrla med naše 
občane v dovolj veliki meri. Zato 
bo brez dvoma potrebno o posa
meznih vprašanjih še veliko raz
pravljati, 

V nekaterih krajih so šle raz
prave v smer obravnavanja kon
kretnih vprašanj iz področja ko
munalnih dejarvnosti, šolstva itd. 
Zato lahko sklepamo, da se v teh 
krajih zbori volivcev premalo se
stajajo, da je premalo sestankov 
socialistične zveze, kjer bi občani 
te probleme reilevaU. 

Glavna naloga prihodnjih raz
prav in pojasnjevanj bo približe
vanje vsebine statuta občine sle
hernemu občanu. Proizvajalci v 
delovnih organizacijah pa bodo 
morali začeti z intenzirvnimi pri
pravami svojih statutov. V okvir 
enotne ustarvnosti Jugoslavije se 
vključujejo namreč tudi statuti 
delovnih organizacij. V teh sta
tutih se sicer ne določajo temeljna 
načela družbenega in političnega 
sistema, ker to določajo ustave fe
deracije in republike, pai pa se v 
njih ustavna načela zvezne in 
republiške ustave USTVARJAL
NO KONKRETIZIRAJO. 

Prav gotovo bo neposredno po
tem, ko bomo sprejeli ustavo, na
stopilo obdobje intenzirvnega zako
nodajnega dela vseh skupščin, ki 
bodo sprejele vrsto zakonov. Ti 
bodo rešili posamezna vprašanja 
podrobneje in konkretneje. V teh 
aktih bodo tudi odgovori na vpra
šanja, o katerih sedaj večkrat raz
pravljamo, pa v predosnutku niso 
dovQlJ podrobno obrazloženi, 

l. L. 

Sprejet je bil .sklep, da bo vsak 
od prizadetih naredil do 1. maja 
1963 svoj elaborat. Sprejeli pa 
bodo tistega, ki bo najcenejši. 
Vodno gospodarstvo Slovenije je 
sicer že pred leti izdelalo študijo 
o perspektivah Cerkniškega jeze
ra. Iz te je razvidno, da bi bilo 
v gornjem in dolnjem delu zbi
ralni jezeri, ki bi bili med seboj 
povezani s strugo, speljana ob 
robu jezera v smeri Gornje Je
zero, Zerovnica, Dolenje Jezero, 
Dolenja vas. Da ne bi voda pre
stopala brega, bi naredili visok 
nasip. Ce glavni požiralnik Kar
lovica ne bi pogoltnil vse vode, 
so v načrtu predvideli tunel pri 
Zelšah, ki bi bil speljan v smeri 
proti Planini. Vso vodo, ki bi pri
ha1ala izpod Javornika, bi pre
črpavali v doljnje zbiralno jeze
ro. Tako bi bila notranjost jezer· 
ske površine stalno suha. Ob suši 
pa bi rabili vodo za· namakanje 

Zmanjšanje dotacij 
Zaradi premajhnega dotoka 

sredstev v občinski proračun je 
občinski ljudski odbor sprejel 
sklep, da se znižajo dotaci ·e vsem 
tistim, ki jih prejemajo, r en so
cialnemu varstvu. Prvotno pred
videvanje, da se bo bolj d ·gnila 
proizvodnja in z njo tudi osebni 
dohodki, se ni izpolnilo. redstva 
·ne dotekajo tako kot 1 morala 
predvsem iz področij ki jih je 
prizadela toča, Ljudski odbor je 
zmanjšal dajatve v~em, ki iO bili 
prizadeti. 

FrT 

tako da bi dvignili zapornice. Ali 
bo ta varianta najboljša, bodo 
pokazale ekonomske analize. 
Upajmo, da bodo 'že v prihod
njem letu nekaj ukrenili. 

FrT 

Pravna pomoč 
Na našem področju smo že dalj 

časa potrebovali pravno pomoč. 
Zaradi tega bo s l. 12. 1962 zače
la na sedežu ljudskega odbora de
lati dvakrat mesečno služba 
pravne pomoči, katero bosta vo· 
dila dva prarvnika. Pri plačilu dr
žavljanov za posameme nasvete 
bodo upoštevali socialno stanje 
državljanov, tako da bodo le-ti 
čim ceneje prišli do potrebnih na
svetov. Namen službe je, da bi 
prišie pravice in z zakonom za
ščiteni interesi državljanov kar 
najbolje do veljave. 

FrT 
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Boljši stik 
med držallllanl 

ln drža\'no 
npra\'o 

Spričo vse večjih nalog, ki jih 
sprejemajo občinski ljudski od
bori, saj se državljani vedno v 
večjem številu obračajo nanje, bo 
uvedena s l. 12. 1962 sprejemna 
pisarna, v kateri bodo državljani 
dobili vse potrebne nasvete. Ugo
tovljeno je, da ljudski odbor dnev
no obišče povprečno 80 ljudi. Za
nje bi bila potrebna posebna re
cepcijska služba, ki bi omogočila, 
da bi državlj·ani p0 čim krajši po
ti prišlo k referentu, kjer bi uve
ljavili pravice in uredili druge 
zadeve, ne da bi po nepotrebnem 
izgubljali čas in dobro voljo s 
potmi od urada do urada, od re
ferenta do referenta. Pisarna bo 
takoj pri vhodu v ljudski odbor. 

Državljani bodo že tu marsikaj 
lahko uredili in bodo tako raz
bremenjeni posamezni referenti. 
Na sprejemno pisarno se bodo 
lahko obračale vse stranke, ki 
iin~jo opravke na ljudskem odbo
ru, razen tistih, ki imajo posla 
z odsekom za narodno obrambo 
in s sodnikom za prekrške, le-ti 
se bodo obračali direktno na Iti 
dve področji, Sprejemna pi.sarrul 
bo sprejemala vloge vseh vrst : 
prošnje, zahteve, predloge, prija
ve, pritožbe, sprocila in podobno. 
Izdajala bo vse vrste obrazcev in 
jih tudi izpolnjevaLa državljanom, 
v kolikor to ne bodo sami zmogli. 
Posr.edovala bo informacije stran
kam o ten>A kdaj . bodo vloge reše
ne. Obveščala bo interesente o ča
su in kraju sestankov in konfe
renc, ki jih sklicujejo organi ljud
skega odbora in drugih javnih 
služb. Izdajala bo napotnice za 
obisk k referentom, če bo to po
trebno, ali če obiskovalci sami 
zahtevajo. Poleg navedenih nalog 
bo sprejemna pisarna opravljala 
overjanje prepisov, pisave in pod
pisov in vodila overitvene upnike. 
Izdajala bo razna potrdila, ki jih 
državljani množično potrebujejo. 
Izdajala in podaljševala bo živin
ske potne liste. Za vse te naloge 
lahko sklepamo, da bo uvedba 
sprejemne pisarne bistveno vpli
vala na boljši stik med državljani 
ln državno upravo, 

FrT 
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GJ..A8 NbTBANJSKZ -----------------------------------------------· 
Pospešiti je treba · podružabljanje 

kmetijskih površin (z obč. konference ZKS v Cerknici) 
Konferenco, ki je bila dne 28. oktobra 1962 v restavraciji tovarne 
BREST • sta vme~ d~ugim kot gosta pozdravila tudi VERA ACEVA 

clan1ca CK ZKJ in LEV MODIC član CK ZKS. 
jii zadovoljivo. Združena so vsa 
podjetja razen Gabra, vendar so 
tudi tu možnosti za poslovno teh
nično sodelovanje. Združitve so že 

pokazale prve uspehe, saj je bil 
proizvodni plan presežen za 30 od
stotkov. 

V Kovinoplastiki Lož bo treba 
pospešiti rekonstrukcijo, tako da 
bi združili razdrobljene obrate. 
Potrebno bi biJo tudli bolj specia
lliziraJti prOiizvodnjo. 

V novi občinski komite so bill 
izvoljeni večinoma mlajši člani, 
kar bo gotovo vplivalo na aktiv
nost tega organa. Za novega se
kretarja je biJ ponovno izvoljen 
Tone Kraševec, za organizacijske
ga sekretarja pa Janez Logar. 

Po končani konferenci so si de
legam ogledali tovarno Brest in 
Qbrat Iverlro. MaD 

Letna občinska konferenca ZK pomeni tribuno, kjer izvoljeni de
legati pregledajo in kritično ocenijo opravljeno delo ter iščejo smer

, nice za bodočnost. Zato j.e občinska konferenca mejnik, kjer se sre
čujeta dva osnutka dela, stari že preizkušeni in novi popravljeni in 
razširjeni. 

Letošnja <Oibč-in.ska 'kond'erenca 
ZlK je prinesla prece j sklepov. Iz
vršitev Je-teh bo globoko posegla 
v naše gospodarstvo :im. družbeno 
življenje. Referat sekretarja ko
miteja ZK 'I'on,eta Kraševca je 
prikazal Šlilrolro področje dcla čla
nov ZK. KritizliraJ je nelkaroere :ne
zdlrave pojave, ki jdh doslej še 
nismo odpravili. Večina dliskutan-

Od!loči.lneje mora:jo pornagart;i pri 
poch-užaJbl-j.anju 'krrnetijsiktih povr
Šin. V kmetijsk!ih zadrugah pa bo 
treba čimprej začel!i z noV'im siste
mom plačevanja po delu. Izbolj
šati je treba sodelovanje med za
drugami in kmeti. Davčna politii
ka •bo dOŽlivela nekatere koristne 
spremembe. N€1lroliko 'bodo raz
bremenj~i Viišji in nerazviti pre-

.Obširni program dramske sekcije 
Dramska sekcija pri DPD >>Svo

boda« Loška dolina lima za sezono 
1962/ 63 zelo obširen program dela. 
Tako imajo v načrtu dlramo, dve 
komedij!i in vesehl večer. Poleg 
tega pa predvlidevajo tudi več go
stovanj po okollišk:ih kra1ih, več 
razgovorov in enodnevni seminar 
z igralci, kjer se bodo strokovno 
i2ll)opolnjeval-i. 

OgledaLi si .bodo tudi nekatera· 
dlramska dela v gledališču v Ljub
ljani. 

Sedaj se člani dramske sekcije 

učijo dramo Ostrovskega ,..Nevi.h
tlx>«, s katero se bodo predstavili 
občinstvu v decembru. Nušičeva 
komedija »Pokojnik« pa bo na 
sporedu februarja. Veseli večer je 
pla.ruiran za mesec apl'il. Za za.
k!l.juček sezone pa bodo uprizorili 
komedijo »Vzoren soprog«. 

Poleg tega pa bo dramska sek
cija sodelovala z mladi:nsko dram~ 
sko sekcijo Kovdnoplastike Lož, Ici 
ima v svojem načrtu uprizoritev 
nekaterih mlad:i.nsk.ih dramskih 
del. S. B. 
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Clani ZK na letni konferenci v Cerknici 

tov se je dotaknJi,la dveh perečih 
problemov: idejne vzgoje komuni
stov dn pospešitve podružabljanja 
kmetijskih površin. Za iz;obm~e
vanje komu:ruistov je bl.lo v naši 
občtind dloolej premalo stovje nega. 
Zarto bodo ponovno organdzilrane 
večerne politične šole, kii so že do
slej pokazale lepe uspehe. Progra
mi pouka bodo pr::irb1i.žani aktual
nim problemom v komlmd. Talka 
šola bo orgarrtizilrana tud!i na Bre
stu. Več skrbi bo treba posveti1ri. 
tudi vzgojd novosprejetrih članov. 

P<iliti·ka ,kaz;novanda v osnovnih 
organazacijah ZK ni bila najbolj
ša. Obsoj.anja vredna je zl:asti ne
ekspeditiVTIOSit in neela;s.tičnost, ta
ko da kazni večkrat niso v celoti 
dosegle svojega namena. Preveč
Im-at so č·lani vodstva odlla.šali z 
iZVir'Ševanjem milejše ka=i, kii ,bi 
biJ\3 tedaj še primerna, dok1er ni 
bil položaj tak, da je bilo treba 
strože kaznovatii. Kadrrovsika -ko
mi.Sii:ja pr;i ObLO doslej n~ izpOl.
niJa vseh nalog. Posledica tega j.e, 
da se take 'k:omisi:je tudi v gospo
darskih organtizadi.jlah niso dovolj 
razv.hle. Komundsti morajo tudi 
bolje lin.formirartri koletkrtive o sta
nju v podjetj'u. To je treba izbolj 
šati zlasti v K ovinoplasbi'kli in 
Gabru. 

Svoje delo 'bodo morailii izibolj
šati komurui-stii, zaposleni v kme
tijstvu. Vsak se ·bo moral odločiti 
za eno vrsto gospodarskega delo
vanja. Tudi na tem področju mo
r.aJjo bitii kQmunistlj. vz~e<l ostailiim. 

deli, prav tolliko več pa bodo mo
rala pnispevati '11ližja poc!Jročja, kar 
bo vplivalo na enotnej·ši razvo j 
kmetijstva v lromurui. 

Delegati so ugotoV'il!i, da poteka 
proces integracije v lesni ti!ndustri-

~~~ 

-

Letni plan že = 

dosežen 
Industrijsko podjetje »GABER<• 

v Starem trgu pri Ložu je že okto~ 
bra meseca doseglo svoj letni pro
izvodni plan. Plan je znašal 240 
milijonov dinarjev. Ce bo podjet
je delalo z enakim mesečnim pro
metom še dva meseca, bo plan 
presežen za 20% do konca leta . 

Podjebje izdeluje v glavnem ku
hinjske gaq·niture ter sodeluje tudli 
z nekaterimi sorodJ1imi podjetji. 
Za prihodnje 1-ertx> je kolektiv skle
nil povečati letrui. prOiimodni plan 
na 367 milijonov dinarjev. To bo
do lahko dosegli v novih pros.to
rilh, tu bo izboljšaJOO. orga!I11izaoija 
de'la ter tehndlo~ postopek. 

S. B. 

~~~··ij11 mmmllllllllllllll~llll 

S seje obeh zborov 

Na seji občinske skup§čine 
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Pogled na tovarno 
JJBrest<< v Cerknici 

-· 
•• 

Ob koncu l. 1962 nam govoriJO 1 1 1 
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e Podjetje >+Brest<< je zraslo veliko podjetje, saj zaposluje ta 
e lesnoindustrijski kombinat že 1300 delavcev. Vzporedno z gospo
• da.rskim razvojem podjetja se je razvijalo samoupravljanje in 
e decentralizacija. Z decentralizacijo je doseglo podjetje mnogo, 
e saj imajo sedanje poslovne enote veliko večjo samostojnost kot 
e v preteklosti. V decentralizacijo je silila podjetje ekonomska 
e nujnost. Brez nje bi prav gotovo ne dosegli tako· velikih uspehov. 

Več o tem pa nam bodo pove
dal.Ii pred&ta.vnli'ki samoupravnih 
organov in političnih organizacij v 
podjetju. 

Predsednik CDS 
ANTON LOVKO 

Predsed!nik centralnega de1av
skega sveta tov. .Anltxm Lovko, se
daj obralbni !inštruktor v tovarni 
pohištva Martinjak, odgovarja: 

Tov. predsednik! Ali ste dlje 
časa predsednik DS? 

Predsednrik CDS sem od zadnj·ih 
vdldtev, to je lelx>s. Pred volitvami 
pa sem bil predsednik DS v tovar
n!i poh!ištva Matrtilnjak. 

Potem pa imate že precej iz
kušenj pri vodenju samo
upravnih organov? 

Imam jih nekaj, ~ še vedno 
premalo. Pl-oces samoupravljanja 
ter pro'blema1Jika gospodarjenja 
sta tako obš'irna, da je težko ved
no sledli.ti vsemu. 

Ali vidite kvalitetne spre
membe pri utrjevanju in raz
vijanju samoupravljanja? 

Boriti se moramo za pog!lob!itev 
samoupravljanja predvsem z utr-

jevanjem e konoms•ltih enot, ~tako 
da bo slehernri. prai.ZV'ajaJ.ec čutil, 
da je soodgovoren pri razvoju 
podjetja. Elk:onomSk!irrn enotam je 
torej treba naj1prej pooveti1Ji vso 
skrb ter jaSJI1o zaiČITtalti 1nojene kom
petence. 

Ali se je v procesu decentra
lizacije spremenila vloga cen
tralnih organov upravljanja? 

Vloga centmaJnii.h orga;norv se je 
bistveno spr;emeruil:a., kaj·ti pOO!.ov
n.e enote so pootale že ltdliko samo
stojne, da njlihovli. samoupravn.i 
orgaitli sami od[očajo o probllema
tiJci poslovne enote, 'Iti je blila prej 
skirb centralnih orgaJnov, Tako po~ 
slovne enote sedaj same spreje
majo proizvodne plane, pa tudi 
osel::xni dohodkti pooa:m.ezne pOSil.ov
n.e enote so odvisni od realizacije 
plana proizvodlnje lin prodaje po
slovne enote. 

Kakšno nalogo pa ima sedaj 
centralni delavski svet? 

Centralrui delavski svet odll.oča 
predvsem o bdstveruih din načel!nih 
vprašanjih, ki zadevajo oel.otno 
podjetje. Vsklajuje pilan~e med po
sameznim~ poslovnrlim:i enotami lin 
razpravLja o problem.altli•ki proiz
vodnje, rentablilnosili, ekonomično
sti, plasi.ranju blaga na tržišču, 
O<fioča o investicijski politiki itd. · 

Kakšno je sodelc>vanje med 
poslovnimi enotami? Ali pri
haja do sporov in nesoglasja? 

Povezava med posJ.ov.n.imi "enotamd 
je dobra pa ;trud'i do večjih new
~s:ij ne pride, k:ajiti v centra!lnem 
delavskem svetu so zastopani 
predstavniki vseh poslo<VIl!Lh enot 
in sicer proporcion•ailno .n:a. število 
zaposlenih dlel.avcev v posa.mezr:W. 
poslovnli enoti. Do večjlih ;n.esogl.a
s:ij ne more priti tudi zaradi &to 
ekonomskih faktorjev, saj podjetje 
lahko uspešno poSl.Uije le, če je 
tesno povezano. Tudli !investicijska 
pdlitika je usmerjena .tako, da in
V•estilramo tJaim, kjer pričakujemo, 
da bodo čimprej doseOOrui večji. lin 
boljši uspehi. 

Kakšne> je vaše mnenje v zve
zi z delitvijo osebnih dohod
kov, oziroma stimulacijo de
lavcev? • 

Deliotev O'llebn~h dohodtkov je ure
jena, vendar bomo morail:i prav 
remu posvetiti vso pozornost, ker 
hočemo vsakega JJJag.radii ti piO o
praviljenern delu. Včasih je to res 
težlko, saj imajo nekatere e•!čonom
Silre enote boilojše mart:el'iail.ne po
goje od drugih posilovnd enot .in 
zato nas.ta.jajo rae.l:ike p · n:a.g~ra
j.evanju. Osebni dohode tako ni 
vedno rezuLtat pr.izadev ja posa
mezne ekonornSike a3.i poslovne 
enote. Gotovo je dos ja poli
tJika nagra.jlev'anja ~ dell.u veliko 
pomaga3.a prti. dosegaJn.ju d~brih 
u51pehov, toda ;tru se il1e smemo 
ustaviti, ampak mocamo to še 
razvijartli in izpopol!ntjevati. 

Vaše podjetje je izvoznik, 
kakšno je vaše mnenje v zve· 
zi s sedanjim stanjem v iz
vozu? 

Inds.ks-i nam govore, da je podjet
je v p•recejšndi meri povečalo, iz
voz. Težava pa je v tem, da izv~ 
na tuja tržišča za prOii.27VajaJce ni 
preveč stimulativen, saj bi :imeli 
vcli,ko boljše pogoje, če bi zal]:agaJ.i 
doma(::e tržišče, ker so tu cene 
višje. Tako do-segajo InaJnjša pod
jetja, k.i. zalagajo samo domači 
t.rg, 1ahiko večje osebne prejemke 
kot pri nas. 
Slabost, ki se pojavlja na tujih 
tržiščih je tudli nwdrava konku
renca dom.aČlih izvoznikov med 
seboj pri inozemskih kupcih, kar 
n edvomno škoduje našemu celot· 
nemu gospodarstvu. Tudi naše 
podjetje je občutlill.o tako nezdravo 
konkurenco. 

Ka.kšne SQ naloge podjetja za 
uspešno gospodarjenje v pri
hodnosti? 

Ce bomo hoteli uspešno konktui
rati na domačem in tujem tržišču , 
bomo mora:li dzkm~istitli vse n otl'a
nje rezerve, izboo.jšati tehnol-oške 
postoplke ter ponekod napraviti 
manjše ·rekonstrukcije. 

Tovariš predsednik, kako se 
počutite na deloVnem mestu 
kot obratni inštruktor? 

Počutim se dobro, borimo se z 
različnimi problemi, včasih nasta· 
ne:jo tudi •kl)ize, V·endar j!i.h s skup
.ruimi močmi premagamo. 

Predsednik CUO 
EMIL LAH 

Tovadš Emil Lah je predsedlndk 
ce!llbralnega upravnega odbora in 
je v podjetju prvllič izvoljen za 
predsednika samoupravnih orga
nov. 

Tovariš predsednik, koliko čla
nov šteje upravni odbor pod· 
jetja? 

V upravnem od'boru je devet čla
nov. Vsi člani upravnega odbora 
so zastopnikti. ekonomskrlh enot. 

Kakšno vlogo ima centralni 
upravni odbor v sedanji go
spodarski situaciji? 

Kot povsod je tudi tukaj upravni 
oo:bor iZVii'Š.i111.i organ CDS. V pro
cesu decen.flralizacije podjetja pa 
se je njegova vloga v odnosu do 
posllov:nih enot precej spremenila, 
ker mnoge prolJleme !l'ešujejo po
slovne enote same. Upravni odbor 
razpravlja lin daje mnenje v zvezi 
s sprejetimi plani posil.'OWlih enot 
in 1le pW!ne soglasno koordin-i·ra, 
nato pa jih da v l!"azpravo oziroma 
potrditev cen bralnemu dlelavskemu 
svetu. 

Centra!lni upravni odbor tudi 
razp:oreja vodliJne uslužbence na 
delovna mesrtJa. po poslovnih eno
tah. 

(Nadaljevanje na 5. strani) 
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Predsednik sindikalnega 
odbora VINKO ŽNIDARŠIČ 

Tovariš . Vinko Zn:i.daršič je 
predsedndk sind.ikaUnega od'bora v 
pod(ietju »Brest«. 

Tovariš p redsednik, kakšna 
je naloga sedanjega sindikal
nega odbora podjetja? 

NBJloga sindikalnega odbora v 
podjetju je predvsem, da povezuje 
smdikalne podružnice v podjetju 
ter da s svoj:i.rni člani vpliva na 
č:j,mvečjo stor:ilnost in rentabil
nocst. 

Ali ima.te sindikalni odbor že 
dlje časa? 

Sindikalni odbor :imamo že dve 
Ietli. Lansko leto smo imenovali 
twordinacij9k:i. odbor, a se od zad
njih volitev im"enuje .sindikalni 
odbor, koer koo!I"dlinaaijski odbor 
ni ravno primeren izraz. Odbor 
ne koordinira samo dela sindLkal
n:ih podruŽillic, marveč aktivno so
deluj e pri reševanju problemov, 
ki se nanašajlo na sind:iokalno delo. 

Kdo so člani sindi]talnega od
bora? 

Clani sindikal.illega odbora so 
predsedniki ali tajnilki s:indi•kalnih 
podružnic. 

Ali ima sindikalni odbor tudi 
komisije? 

Sindikalni odbor ima v:eč 'komisij 
in to: kulturno-prosvetno komi
sijo, kornistijo za rekreacijo itd. 

K.akšna je nada,ljnja naloga 
sindikalnega odbora? 

Sindikaln:i odlbor dn čllani sindi
kata se morajo nenehno boriti za 
dvig storilnosti, produktivnosti in 
boljšega gospodarjenja podj,etja, 
lrer vse to dV!iguje standard vsa
kega našega delavca. Sindikat 
mora utrjevati in razvijati vse 
oblike delavskega upmvljanja v 
podjetju, skrbet:i za krepitev eko
nornsJti.h enot v gospodarskem, 
organizacijskem iil1 političnem 
smislu. Prav ekonomskim eno
tam bo potrebno posvebi.ti vso 
s!@'b. Predvsem pa moramo sfkil:
bet:i za pravično materiail.no st:i
mulacijo v vsaki ekOillomski oenoti. 

Ali sindikat skrbi za boljši 
materialni položaj delovnega 
človeka? 

Da! To prav gotovo, vendar še 
vedno ne dovol j . P remailo pa se še 
zanima za kulturno in športno 
žiVljenje naših delavcev. Tud:i za 
de1ovno varnost mora bolj skrbeti. 
O vsem tem je že sinditkalrui od
bor razpravljaJ. na svojih sejah. 

Ali veliko članov sindikata 
bere Delavsko enotnost? 

Da, na Dclavsko enotnost je v 
podjetju naročen:ih 260 članov, kli 
jrian sindikat plačuje polovico na
ročnine. POileg tega dobijo vs:i č'La
n.i samoupravnih organov brez
plačno Delavsko enotnost. Tem 
plačuje naročn:ino podjetje. 

Ali sindikat tudi kaj razprav
lja o prehrani delavcev? 

Silildikaln.i odbor je skJJicatl sesta
nek abon.en.tov <Lružbene prehrane 
in vodsrtva delavske restavracije . 
Na sestanku ·so se pogovarjali o 
prehran:i v menm. . 

Ali mislite, d a je · družbena 
prehrana v pod jetju urejena? 

Men.im , da je v glavnoem urejena, 
zlasti pa topli obroki v dopoldan
skem času. Prejemajo ga Slkoraj 
vsi delavci v podjetj).l. 

Kako pa so urejene stano
vanjske razmere delavcev? 

~o~ po~sod so tudi pri nas pre
C€JSnJe težave. Rešujemo jih, ka
kor pač moremo. Stanovanjsko 
stisko rešujemo predvsem še pre
cej dobro urejeni stanovanjski do
movi, kjer stanuje veliko delav
cev in delavk iz bližnje in daljne 
okolice. 

Kako sodeluje sindikat z or
gani delavskega upravljanja? 

Mislim, da je sodelovanje uspešno, 
saj je velikokrat sindikalni odbor 
pobudnik za razne naloge, o kate
rih potem razpravljajo in predloge 
sprejemajo samoupravni organi. 

Ali so člani sindikata aktivni? 
Precej članov sindikata je aktiv
nih, nekatera so celo preobrerne
njeni z raznimi funkc:ija,m.i, mno
go pa je članov, ·ki se premalo 
hrigajo za družbeno življ enje. Ne
kateri ne morejo sodelovati, ker 
se vozijo na delo z avtobusii. in se 
zaradi tega ne morejo vključiti 
v aktlivno sind:ikalno življenje. Ti 
delavci izpolnijo osemurno obvez
nos.t, ves ootal!i čas pa prebijejo 
dO!IDa. 

Ali sindikat tudi kaj razprav
lja o varnostni zaščiti de
lavca? 

Da, .tudi o tem razpravlja in daje 
predUoge. Obrača se celo na od
gQvorne strokovne Silužbe, da bi 
vse pomanjkljivosti odprav.iiJ.e iln 
izboljšale delovne pogoje. 

Predsednik MK 
FRANC ZEVNIK 

Tov. Franc Zevnik je predsed
nik mlad:inSokega komiteja v pod
jetju BREST. 

Tov. predsednik, koliko časa 
ste že predsednik mladinskega 
komiteja? 

Predlsedn:iok komdteja ' sem loetos od 
zadnjih volitev. 

Koliko članov pa šteje vaš Im
mite? 

V komiteju je 9 članov. Clani so 
proedvsem predsednik!i mladinskih 
ak1ti.VQv iz poslovnih oenot t. j. iz 
Iverke rtova.rne pohištva Cerknica, 
Mar1;:ir{jaka !i.il1 Marofa. 

Kakšne uspehe ste že dosegli 
in kakšne naloge ste si posta
vili? 

Kakšnih v:idnejših uspehov res 
nismo dosegli. Del m:lad:ine je so
deloval pvi .izgradnji šole v Gra
hovem. To je bila mladina iz Mar
t:injaika. Pomagali srno tudii. pri 
prireditvi >>Aero mitinga«, organi
mali že več plesnih prireditev za 
mlad!ino v Cerkn:ic:i ;in Martinjaiku. 
S s:indikatom smo tekmovalti v 
odbojki v Martinjaku. 
Sklen!ili smo tudi, da bomo v pod
jetju poživili športno in kulturno 
prosvetno delo. V podjetju smo 
ustanovim sVQj športni in nogo
metni ·klub, od tk;aterega pričaJru
jemo veliko uspehov. 
V l'li.skern času smo predvideli tudi 
teknnovanja med posloVil'limi >eno
tami v šahu. Za ta n.aJ!Ilen smo si 
uredili tudi primeren proStor, ki 
bo · lah!ko uspešno služiil za akitiv-
11l€jše delo rnlad:ine. Zelo težko je 
zaM:iviz:irati več rn1ad:i.ne. Vzrok 
je delno v samem vodstvu, v ve
lik:i meri pa so kirive objekt:ivne 
težave, da i!le dosežemo tega, kar 
bi morali. Mnogo mladincev jle 
namreč iz okoliških kzrajev, zato 
jlih zelo težko pridobimo za mla
dlinsko delo. 

Kakšna je povezava s samo
upravnimi organi in ostalimi 
političnimi organizacijami? 

Rezerva je !bolj slaba, vendar ka
d.c),r zaprosirno za kako pomoč 

vedno ustrežejo naši želji, če je 
le mogoče. 

Na. katerem delovnem mestu 
pa ste zaposleni? 

Delam v vzorčni delavmci tovarne 
pohištva Cerknica. 

Sekretar tovarniškega 
komiteja ZK 

IVAN ŠKRABEC 
Tovariš sekretar, koliko časa 
imate že tovarniški komite? 

Tovarniški komite irnan1o dve le
ti. Pred mesecem dni smo tizvolili 
komille tretjič. 

Kaj je narekovalo izvolitev 
tovarniškega komiteja? 

V podjetju imamo veliko ljudi, ki 
so člani ZK, saj j'ih je nad sto. 
Komite pa mora vsklajati delo 
med posamezn:i.m:i osnovn:imi orga
nizacijami, ki so po vseh poslov
n:ih oenotah bile izvoljene prav v 
ta namen. 

Po kakšnem principu je se
stavljen komite? 

V komdteju so voljenli člani iz 
vseh osnovnih orgaillizaoij. Njliho
vo števiJo je odvisno od članov 
posamezne organizacije. Komdte 
štJeje sedaj 13 članov. 

Ali mislite, da je komite od
igral pomembno vlogo v času 
svojega obstoja? 

Da, to prav gotovo, •kajti na sejah 
komiteja srno obraJVi!lavali zelo 
važne probleme, kli se nanašajo 
predvsem na nadaljnjo demolkra
ltizaaijo in uilrjevanje delavskega 
sannoupravljanja. 

Katere pa so nadaljnje naloge 
komiteja? 

Clani korn!i.teja so dolžni boriti se 
za nadaljnje utrjevanje delav
skiega samoupravljanja po eko
nomskih enotah ter nenehno skr
beti za idejni dvig članov ZK, ker 
bodo le tako lahko prernagovali 
težave. 

Kako pa bo komite skrbel za 
idejno. politično vzgojo svojih 
članov? 

že po statutu ZKJ je določoeno, da 
se morajo komun.istli idejno iz
obraževati. Naloga vsaJkega člana 
ZK je, da soe indiVIidJUalno izobra-

žuje, saj brez tega ne more biti 
družbeno-politlično aktivoen. 
Za razumevanje družbenih poja
vov in sedanjega razvojnega pro
cesa mora vsak član ZK poznati 
politično ekonomijo svojega pod
ročja. Ker pa je politično ekonom
Ska tematlika precej težka, soe je 
tovarniški komite ZK odločil, da 
za člane , ZK v okviru podjetja 
organizira večerno politično šolo. 
Pouk v tej šoli naj bi obiskovalo 
čimvečje šteVIillo Članov ZK. Sola 
naj bi bila prilagojena potrebam 
podjetja. Tudi tematika šole naj 
bi izhajala predvsoem iz prakse v 
našem podjetju. 

Ali so člani ZK že prej obis
kovali podobne šole? 

Dvajset članov ZK iz našega pod
jetja je končalo večerno politično 
šolo v Cerknici. 

Ali mislite, da. je ta oblika. 
izobraževanja koristna? 

O tem sem prepričan. Clani ZK, 
ki so končall:i. večerno poli ti čno 
šOilo so aktivni na področju delav
skega sarnoupt·avljanja in v osta
l'ih družbeno-političnih organiza
cijah. Vkljub uspehom, ki juh je 
dosegla šoJa, pa m€!1lim, da je bila 
podai!la snov preveč obširna in 
premalo kon~·etna za obvladova
nje sedanje situacije. Za razliko 
pa bo letošnja večerna politična 
šola pri podjetju akcijskega zna
čaja, tako da bodo absolventi šole 
pridobljoeno znanje lahko takoj ille
posredno uporabili pri premago
vanju svojih težav na področju 
delavskega upravljanja ter p1i 
delu v polirtličnih organ:izacijah. 

Kaj menite glede nove ustave, 
ki govori o pravicah in dolž
nostih človeka-občana? 

Men:i.m, da je nova ustava Vte1ik 
korak naprej v procesu d emokra
tizacije in potrd.iltev že doseženih 
rezultatov na področju družbe
nega samoupravljanja. V zvezi z 
novo ustavo čaka člane ZK še te:i:
ka >in odgovorna naloga, ker bodo 
morali zas1aviti vse siJ.e, da bodo 
dosegli postavljene cilje . Posebno 
~ažni so členi , ki govore o pravi
cah in dolžnosltih človeka in kre
pitvi nadaljnje d emokratizacije. 
:Najvažnejša pa je zahteva ustave, 
ki mora pri nas dQsledno za'7livet:i; 
•>Vsakemu po njegovih sp.osobno
Siltih in vsakemu po njegovem 
delu«. 
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Podaljšanje avtobusne proge 
Zadnje čase Ljudje v Loškli do

lini precej ral'lpravljajo o podalj
šanju avtobusne proge Ljubljana 
-Cerk:n.ica. Sap-Turist Ljubljana 
ima avtobusno progo Ljubljana
Cerk!nica. Avtobus odhaja iz Ljub
ljane ob 19.30 uri in pride v Cer>k
nico ok!rog 20.30, Rjer tudi ostane. 

ŽeJ.ja prebivail.cev v Lo5ki dolini 
pa je, da bi podjetje Sap-Turist 
podaljšalo to progo do Starega tr-

ga. Na ta način bi lj udje iz Lo5ke 
doline lahko v popoldanSikem času 
hodili na razne seje v Cerknico in 
li.meli več časa za povratek kot 
sedaj. Podaljšanje aV'tOibusne pro
ge pa bi prav prišlo tudi ljudem, 
ki so zaposileni, saj bi na ta način 
ob 15. uri popoldne šli v Ljublja
no po opravkdh in soe še isti dan 
vmil:i. 

Cesta dobiva nov videz 
Predmet mnogj.h šal je oola ce

sta II. reda Rakek-PreZJid. Sedaj 
pa je začela dlolbrivaJti nov videz. 
Cestno podjetje Ljubljana je že 
položilo 5 centimetrski asfal1m·i te
pih v dolžiil!i 3 km od Rakeka 
prot:i Cekniai 11. milijonov, ki so 
bili namenjeni za to v letošnjem 
l€!tu, je že d.zčrparuih. Za prihodnje 

leto pa je predvidenih 40 milijo
nov in se bodo dela nadaljevala 
proti Prezddu. Asfaltni llepih bodo 
položili najprej do Grahovega, na
prej proti Prezidu pa zaenkrat le 
probiprašno plast iz asfail.tne rna.se. 
Lahko torej upamo, da se v pri
hodnjem letu ille bomo več vozili 
po prahu dn luknjah. FrT 
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• Naše podjetje je še zelo mlado. Kolektiv, ki šteje nekaj čez 500 

1 
delavcev, nenehno bdi nad razvojem lastnega podjetja, ki ga je 
ustvaril z naporom, pOOrtvovalnim delom in neumorno voljo. 

Delovni polet našega mladega podjetja se odraža v proizvodnih 
pianih, ki iz leta v leto rastejo in ustvarjajo lep dohodek podjetju, 
kakor tudi kolektivu. 

je edino s tem nač;i;nom zagotov
ljen še boljši uspeh. Napredek 
podjetja bo dvignil naše področje 
!iz zaostalosti in siromaštva. 

i Pred koncem leta, ko ponovno pregledujemo dosežene uspehe v 
preteklem obdobju, zremo s ponosom na sadove uloženega dela, ki 

• se odražajo na vsakem koraku. 

Letošnji. pla!11, 1kti. je bil postav
ljen precej visoko, bo dosežen, 
akumulativnost izd~ov se je zelo 
d<Vignila z uvedbo ekonomskih 
enot, kti. so s svojlim dOtbri m gospo
darjenjem zman•jšale dle1ovni čas 
izdelka, izbolj·šale kvaliteto in pri
hranli.le pri materia.lu. 

Kovinoplastika Plan 1963 lož za leto 
mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllll 

Cer11traJni DS je že sprejel plan 
za leto 1963 in predstavlja vred
nost eno miMjardo tristo milijo
nov. RazdeLjen je na glavne de
javnosti našega podjetja : okovje, 
p.la.51tiko in elektro obrat. 

Obrat okovja že jz vsega začet
ka pl'ednjači s svojo proizvodnjo, 
jo iz leta v leto povečuje iiJ1 kvali
tetno izboljšuje. 

Kolektiv pa z doseženJimi uspe
hi rui zadovolj en, produktivnost 
hoče še d'VIigniti, izboljšati delovne 

pogoje, doseči večjo akumulacijo, 
hoče se uvrstilti v mednarodno 
delitev dela, ker se zaveda, da mu 

Obrart; pilaS!ti,ka, kti. se je začel 
razvlijati pred nekaj let i, dosega 
zavidljive uspehe in je priča,k0-
val!i , da bo v n eka1j letih dosegeJ 
obrart; okovja (brutoprodukt). 

Edekltro obrat se šele raz•vi ja . V 
letu 1963 pa pDičakuj.emo velik 
uspeh tega obrata s proizvodnjo 
napetostnih va~·no·stnih stikal, z 
nj-imi bo kril jugoslovanske pJ
trebe. . 

Kolektiv je prep.ričan, da. bo 
postavlijen prran dosežen, čep•rav 
ima podjetje težave s p.rostor:.i, ki 
so raztreseni na večjih krajih. To 

i ! 
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DESET 
l. Te dni je sedem članov kolektiva oprav

ljalo v Ljubljani popravne izpite za kvalifika
cijo in sicer 6 za orodjarje in 1 za ključa.vni
čarja. 5 članov je izpit uspešno napravilo, 2 pa 
imata popravni izpit in ga bosta delala v ja
nuarju 1963. leta. 

2. Ta mesec so po vseh obratih podjetja 
razpravljali o predosnutku nove ustave. Raz
prave so bile za obrat okovja Lož in uprayo 
skupaj, za obrat Babno polje, orodjarno in 
plastiko pa posebej. Clani kolektiva so največ 
razpravljali o privatni in družbeni lastnini, o 
tako imenovanih polproletarcih, rotaciji itd. 

3. Na a.zdnji seji delavskega obratnega sveta 
okovja Lož so izvolili za novega predsednika 
tov. Ludvika Srpana, dosedanji predsednik 
Tone Plos pa je sprejel novo dolžnost: 

4. V našem podjetju je 42 raznih svetov, 
odborov, komisij in aktivov, v katerih je vklju
čenih 305 članov ltolektiva. Od teh je 101 član 
direktni proizvajalec in 204 člani so režijski 
delavci. 

5. V podjetju Kovinoplastika je 33 članov 
kolektiva, ki se vozijo iz Prezida. in Babnega 
polja. Vozači imajo mesečne karte, podjetje 
pa jim povrne prevozne stroške nad 600 di
narjev. 

6. Sindikalna podružnica je te dni razdelila 
vsem članom kolektiva, ki so delali v organih 
upravljanja in sindikatu v letu 1961. knjige 
Matevža Ha.ceta »Naši obrazi«. Knjige je pre
jelo 50 članov za vestno in požrtvovalno delo 
v organih samoupravljanja in sindikatu. 

7. V začetku decembra bo popis vseh članov 
kolektiva. Vsak čpm bo pr~jel vprašalno polo, 

NOVIC ... 
na kateri bo okoli 40 različnih vprašanj, nanje 
bo moral natančno in temeljito odgovoriti. 
Resničnost odgovorov bo potrdil s svojim pod
pisom. Ko bokadrovski-socialni oddelek spre
jel vprašalne pole, bo izdelal evidenco vseh 
kadrov, kakor tudi . razne analiz;e, ki bodo po
sredovane organom upravljanja v podjetju. 
Vprašalne pole bodo člani kolektiva vzeli do
mov, v določenem roku pa jih bodo morali 
vrniti. Po obratih bodo za popis kadrov zadol
ženi delavci, ki bodo dajali potrebna pojasnila 
in navodila. • 

Te dni bo v podjetju stekla avtomatska na
prava za sekanje žice. Napravo je skons.truiral 
konstrukcijski oddelek. Do sedaj so delavke 
sekale žico za ščipalke ročno in je povprečna 
delavka naseltala v 8 urah od 18-23.000 kosov. 
Avtomatska naprava pa bo nasekala v eni se
kundi 2 kosa, v eni uri 7200 kosov. 

9. Toplo malico prejema v obratu družbene 
prehrane 310 članov kolektiva. Vsak član ko
lektiva plača. za malico 50 din, podjetje pa pri
speva. za vsakogar 40 din na dan. Malica je 
zadnji čas precej boljša in so člani kolektiva 
zelo zadovoljni. V kratkem pa bodo prejemali 
ma.Iico tudi popoldne v obratu plastiki, orod
jarni in livarni. Tu je do sedaj niso preje i, 
ker je niso mogli prevažati. Z njimi se bo š -
vilo koristnikov maJice dvignilo na 370. 

10 . . Za opremo novega zdravstvenega do 
v Starem trgu je podjetje prispevaJo 1 m · · on 
dinarjev. Centralni delavski svet podjet·a se 
je zavedal, da bodo ravno naši člani ko/e.ktiva 
ali njihovi svojci nad 50% uporabljali zdrav
niške usluge v novem zdravstvenem domu. 
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prav gotovo ~kodi usmerjanju 
proizvodnje. 

Poleg operativnega in finanč
nega plana imamo v planu tudi 
graditev nove tovarne, da bi tako 
sk{J'llcentru.railli obrate. Nato pa na
merava kolektiv podvojirt:i proiz
vodnjo z isto delovno S'ilo. 
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V KoV'inoplastik<i Lož so v me
s•e-cu septembru 1962 s•bek,le krožne 
škarje. To je stroj za r ezanj := plo
čevine, k.i je zdo p otreben vsaki 
tovarni, katera. izde1uje izdel"ke iz 
pločevJn"e in pri tem rabri plo·če vi
nas~e · trako·ve različne širine <in 
debell.i,ne. Krožne ~k.arje režejo 
p~očeV'i<no s k<ro~nimi noži in ni
majo ravnih retiJ. kol\; ostale stroj· 
ne škarje, zart:o lahlro režejo ne
skončno dolge trrukov.e od debeline 
0,1 do 1,75 mm in šir.ine 700 mm. 
Od tod tuclii ime kroržne škarj e. 

Krožne škai'je v Kovinoplasbi•ki 
so n aprav'lj€:11e doma in so doma
če konsbrukC'ijle. Največ zas~ug 
zan je imajo ljudje iz lw nstrukcij 
skega oddelka, ki so napravili ris
be :in pa deLavci iz remonrtnega 
oddelka ,in orodjru:;ne, 'ki so izde
lailii ta stroj, razen 'kll·ožruih nožev, 
ka,tsre je nap~ravila 2Jelezarna Rav
n e i z visok·cikvalli.te tnega jekila .. 
Ljudi , .k,i so sodelovali pl'i izdelo
vanju kroemih šk.ari1j, je pod'jet.je 
primerno na@radilo. 

Kolikšnega pomena so te škar
j'e za n-ašo .tova.r.no, lahko vidimo 
iz sledečega: •tralrove ši.roke 300 do 
700 mm kupujemo od železarne 
J•esenrice, žeJ.ezCI!ITie Nli:k'šič alii. ka
'ke druge železarne. Te !trakove 
moramo pri nas razrezati na razne 
širine, od 5 do 120 mm, kakor pač 
zahtevajo naš:i 'izdel'lci. Do seda j 
smo ·kru,pljene tra'kov.e morali spe
lja,ti domov nera!Zrezane, ker žele
zamne ne režejo tako ši<rokih tra
lrov, kat jih rabimo mi. Ta:klth tra
kov je bilo samo v letu 1961 273 
ron predlel.anlih v izde1'ke, v let u 
1962 pa do takrat, ko so zaJčele 
rezam naše š•karj.e, 390 ton. Naše 
škiarje pa so v 50 dneh razrezale 
48 rtJon materi.ala. 

Preje so narrn tra'kove razrez.o
vaLi v tovarni Tacen pri Ljuh1,jami. 
Torej smo moral'i nerazrezane tra
kove ponovno nalo2Jiti v Ložu in 
jih peljati v Ljubljano, ča.IDati na 
razrez, karr je dos1Ii'lcrat povzroč'ilo 
zastoj v proizvod:n.ji poedinih iz
delkov. :Prevoz za tono maJteriala 
je stal 6000 dlin. Za razrez pa je 
l:Yilo tre!ba plačati od 22-34 din 
za ·kli.J.ogram z oillkom na <!iilrino 
trakov. 

Iz tega lahko V'idimo, 'kolikšnega 
pomena so za n:rušo tovCIII'no kToeme 
škarje, koai'ko manj truda 'in k·o
J.<ilko dev'iznih d:i.narj.ev smo z nj'i
mi pnihr.anuli, k<er so bile naprav
lj-ene doma. Naša država namreč 
še ne izdeluje taQtih strojev serij 
sko. In še 'ln še bi se da!lo govo
.riti o pomenu <in potrebii klrožnih 
škarrj v naši tovarni. Sedad nam 
že p·ridn.o in kvailiitetno režejo plo
čevino raznih dimenzij. 
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Popotni~ doma 1n na tujem 
Se posnetek pred hišo. Smel se 

odkrije. Cudno, znotraj je bil po
lcri t s kapo, pred kamero pa e 
bolje počuti razoglav. Poslovim se 
in si mislim. Je res potrebno, da 
čaika le na slovo od sveta? Ga ni 
dovolj prebrodil da bi dobil za
služeno pokojnino? 

..,_,, ..... ---------------------------,-------Zunaj se vlači megla. Mrrzlo je, vendar ne za dolgo. Leta 1913 J·e bo " " 
,, · .J:hi · k ... , • st. .<..ivi s hčerjo v hiši, ki se 

rosne kap~Je "" 'JO · w.arn 'iin ze di- zopet začel s"teti dru""h "--'em let ,__, .,. """' SN.LuVa za s:inovo. Na rmzi ima 
ši po prvem snegu. V novembru v Amenik:i. Izognil o~ J·e p~"" sve- kod ka 

redk t = ·· '" s• eico ve, čisto je pozabil na 
sneg ni os , zato nas zimska toVl1'!- v~jni. in začel s sredstvi, pri- zajtrk. LT 
panorama Begunj v tem času ne dobl~eilllmi na tujem, novo žjvlje-
bi prresenetill.a. V hiši, katere pro- nje. Mizarsk!i poklic je potisnila 
čelje počiva v senci Vli.sdke stav- vstn:aJn kmetijstvo dn gostinSitvo. 
be, enakomerno tiktaka velika Sernel je b.i!l. pdoruirr rokodelske za
stenska ura. V ča:slih se oglasi moč- druge, ustanovljene v Cerknici za 
neje, vendar ne prreglasno, da ne področje Cerkn;jške in Loške doli
bi motila hišnega rruru. 60 let jo n.e. Zadruga, ki je skupaj z gla-

JAKOB SEMEL 

je gospodar obešat! po stenah, od 
t1eda1j ko jo je prrimesel ·s p•rvega 
potovanja n.a tnoV'i kontinent. Ne
utrudna je kot njen varruh. 

Patrkam na duri. Roka · suhl-ja
tega stal'čka jih pDčas.i vleče k se
bi. Pred meilloj s.toj:i poSJtava nrizke 
rasti ;jn ž;ivahn.ih oČii. Pravi je. To 
je on - Jakob Srnel. 7. jul!ija je 
mitnilo Srnelu 86 let, ki sti j1h je 
nabral doma in po svetu. Cmvero 
Slimv in troje hčera se je obešalo 
matlel"i za krrilo . Danes je Tili vet, 
ostala pa ·je še ve<dtno tista topla 
roka, ki je otrokQIITI božala lase in 
jim priprravljala pot v žli.vldenje. 
Rojstna vas so Mahneti. 2e z de
setim!i leti je začel izdelovati iz
delke doma·če ob~ti. Z rezbčlll'jre
njem, v katel'em je post~ pravi 
mojster, je zaslužil prrv:i krajcar. 
Najbolj zn.aJTio njegovo delo j'e Oil
tar treh svetop;is'emskih oseb, ki 
ga je izdelal za cerkev v Sivčah. 
Danes že uničena znamen:itoot je 
služila za model poznejš'im izdelo
valcem kamnitega oltarja, ki je Šl_ 
ohranjen. Z dvanajstimi leti je s 
suho roba, izd·elano pod domačo 
streho, premeril Slovenijo počez 
i.n po dolgem. Nog>e so mu bile se
veda e dini pripomočelk, kajt.i s 
P•revozi ni bilo tako kort danes. 
Iz te kupčije je razvil pravo mi
niaturne trgovino s semen~, mel
lami, bariglami in izdelki domaJče 
obrti. Barigle j.e n . pr. kupoval na 
področju Lužarjev po enotni ceni 
20 krajcarjev, prodajal pa jJh je 
po cenah, pri•lagojeruih velikosti 
širom Kranjske. 

V Franca Jožefa eni je skupaj 
z mnogimi občani hodil za kru
hom po Madžarski, Romuniji in 
drugih deželah. TaJk,rat so rezali 
hlade v deske z rokami. Slo joe po
časi, vendar je mo•ral pii'iti do 
kruha. Leta 1900 je prrvič odpoto
val v Amerik·o. »Danes se za avto
mobil nihče 'ne zmeni, talkrat pa 
sem se v milijons-kem mestu s te
žavo prebil med zijala, ki so str
mela v neki Ford«, tožli. Srnel. Po 
sedmih letih se je vrillil domov, 

varstvom izdajala tuili spričevala 
novim obrtnikom, je pod predsed
stvom še danes Ž'i.večega Franca 
Ro!1Jka dosegla prrav lepe rezul
tate in vzg>ojila vr1>to novih m o•S. 

V č:asu sejmov je bil njrihov or
ganizator v Begunjah. Dvaik.rat na 
h:: to, 19. marca in 8. ok tobra so 
bilt: Begunje polne živine in kra
m <:. Tudi po 400 glav goved'i in 
40 SJtojnic je vabilo staro in mia~ 
do. »Takšnir. ,štantov', ki sem j:ih 
iZ'delal. sam, ni im12l noben sejem,« 
s je odrezal Jakob, kakor bi mu 
b .l J žal tistih dni, ko je bil v sre
d·i sč: u pozornosti. »:Zivahno je bilo 
r 1 gostilnah, menjava joe zadov~ 
J.jila vse. Tuili občina in jaz sva 
z.asluž:ila.« 
Vs.<::_ ;~wzi se je ukvarjaJ s potlriti

ko. Hil je vodja Radičeve kmečke 
stra :-~ke na sNojem področju. Oku
pa~<:·r je leta 1942 njemu p•rvemu 
v Begunjah požgal prigarano 
im2tj.=. Ko so sovraŽln:ilk.ii od'Peljali 
okro~ 17 Begunjcev na Rab, je b'Ll 
m :.:d n~limi tudli Jakob Srn.el. Na 
Rabu je prebil 4 mesece lin shuj 
šal za 16 kg. Iz tab oo-lišča so ga za-
radi let izpustili skupaj s 15 Slo
venci. S siJ1JoVli je odšel kljub srta
rosti v gozdove. Delal je v No-
tranjskem odlredu. . 

To je n.e'kaj odlomkov iz člove
škega življemja. Srne!, ga je spo
znal do dna. Jakob ni eden tis.lil1, 
ki potujejo in gled:ajo za zabavo. 
Potoval in delall je trdb in spoznal 
svet z rokami. Rad prebiira poseb
no zgodov'inska dela. Na mizi ima 
kn.jigo »V•ražjti vrtec«. Očala so 
premalo, pomaga s·i s povečeval
nim teklom. Tako gr~ bolje. Go
vovi hi·tro, ko začne, te~o neha. 
Z besed.aJmi govori•jo tudi oči. 
Spomin ima ocl.l!ičerrl. Letnice ima 
zapisane na jeziku. Smel je živ 
leksikon n:aš;i:h k!rajev. PoJJi.tike še 
sedaj ne pušča vnemar. Pipa s to
bakom mu j,e potrebna. Tud:i šilce 
žgaJI11ja ri.zpraznti, ko ga objame sla-
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Dolgo so že želeli cerkniški ob
čani, da bi zgradili novo poštno 
poslopje v Cerknici. Njihove želje 
so se začele uresničevati. Grad
beno podjetje >+GRADBISCE« je 
začelo podirati vinsko klet. Na 
njenih temeljih bo zraslo novo po
slopje. Trideset milijonov bo daJ 
za gradnjo stanovanjski sklad. 
Petinštirideset milijonov pa bo 
prispevalo podjetje PTT Ljubljana 
za sodobno opremo pošte. V stav
bi bodo zgrajena tudi stanovanja. 
Z dograditvijo pošte bodo moder
nizirane' telefonske zveze, ki so 
bile do sedaj obupne. V stavbi bo 
imelo tudi g()ILdno gospodarstvo 
svoje prostore. Z dograditvijo 
poštnega poslopja bo preurej.en 
tudi avtobusni promet. Postajali
šče in parkirni prostor za avto
buse bosta zadaj, kjer je sedaj 
vrt. Vsi že t.ežko pričakujemo, da 
bo poslcpje zgrajeno in ne bo več 
treba čakati na avtobusne zveze 
na prostem v snegu, dežju in mra
zu, kakor je to do sedaj. 

FrT 

Kaj bo z mostom? 
že nekaj mesecev je minilo, od

kar se je porušil del mostu pri 
Belem mlinu v Loški dolini. Cesta 
je za ves promet zaprta in morajo 
zlasti voq;niki in vasi Viševka vo
ziti preko Iga vasi ali Vrhnike. 

Cesta in most sta občinska. 

Most bi bilo treba hitro popraviti. 
Vendar vse kaže, da. zaradi zime 
most do spomladi še vedno ne bo 
popravljen. 

Na sliki porušeni most pri Be
lem mlinu v Loški dolini. 

S. B. 

Nova ugodnost za Stari trg 
Prebivalce Loške doline obveščamo, da bo ekspozitura 

komunalne banke Rakek poslovala v bodoče vsak četrtek od 
8.30 do 14.30 v pisarni krajevnega urada v Starem trgu. 

Interesenti bodo lahko vsalc četrtek v navedenem uradu 
v Starem trgu opravili vse, kar se tiče hranilne službe in po
trošnišltih lcredito·v. Lahko si bodo odprli hranilno knjižico 
ter vlagali in dvigali svoje prihranke v hranilne knjižice. 
Mladina, dijaki in predšolski otroci pa bodo lahko dobili 
hranilnike, si odprli hranilno knjižico ter se s tem aktivno 
vključili v krog ostalih članov denarnega varčevanja. Za po
trošniške lcredite si bodo občani lahko nabavili predpisane 
obrazce (prošnje) za potrošniški kredit, te prošnje vlagali, 
dvigali že odobrena posojila in obenem tudi odplačevali me
sečne obroke. Poleg tega bodo lahko opravili tudi vse, kar je 
v zvezi s hranilno službo in potrošniškimi krediti. 

KB Ljubljana 
Ekspozitura Rakek 

NOVA PRIDOBITEV 

Center Cerknice izgublja svoj stari izgled 
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Občinski ljudski odbor 
Občinski odbor SZDL 
Občinski komite ZKS 

Občinski komite LMS 
Občinski odbor RK 

Občinski odbor ZB Občinska zveza TVD Partizan 
Občinski sindikalni svet Občinski odbor Ljudske tehnike 
Občinski · odbor ZVVI Občinska gasilska zveza 

Občinski odbor ZROP . 

čestitajo k prazniku republike in želijo vsem delo.vnim ljudem občine 
še veliko uspehov pri nadaljni graditvi socializma 

Še ne veste ... 
!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllll llllllll lm 

- da so izložbe prodajalne pod
jetja ,.SKOCJAN« v Novi vasi še 
vedno prazne, čeprav sonce tako 
močno ne pripeka. No prav prazne 
niso! Spored kina je v njih! 

- da se imenuje poslovalnica 
,.SKOCJANA« na Velikih Blokah 
»VELKE BLOKE<•, Menda jim je 
zmanjkalo barve ravno za črko 
))i-+<. 

- da so pri izkopavanju teme
ljev za gradnjo podaljška tovarne 
,.TISA« na Rakeku našli delavci 
14 steklenic čiste masti zapečatene 
in zakopane v zemlji Slabi časi 
so minili in nekdo je povsem po
zabil izkopati zaklad. 

- da. tudi pred stavbo ObLO ne 
morejo stati kolesa kar v zraku. 
Recept! Odstraniti napis, naj ne 
naslanjajo koles ali pa kupiti stoj-
nice.. 

- da pri ObLO še vedno vodijo 
v zapisnikih odbomike, ki so za
pustili občino že pred letom ali 
več, kot »upravičeno odsotne«, 
Verjetno čakajo, da se bodo pre
mislili in vrnili. Oez _sedem let vse 
prav pride! 

- da. je v novi zdravstveni dom 
v Starem trgu že dvakrat vdrla v 
spodnje prostore voda. Pa še tar
najo, da. v Starem trgu ni vode! Trgovina >>škocjana« v Novi vasi 
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d.-nica • 

r------~ _flli~ta 

N astopili so majski dnevi 1942. Borci . 
bataljona Miloša Zidanška so osvobo
dili Loško dolino. Med prebivalstvom 

je zavladalo veliko navdušenje in vsi so se 
veselili partizanskih zmag, vsi razen naših 
nasprotnikov, ki so se potuhnili in čakali, 
kdaj bodo zasadili nož v hrbet bojujočemu 
se narodu. Mnogi so pričakovali skorajšen 
zlom fašizma. 

Rajdkov Lojze iz Nadleska se je poslav
ljal od svoje žene Anice in od svojih dveh 
nedoletnih otrok - sina in hčerke. >>Kam 
greš očka, kdaj se spet vrneš?<< sta ga vpra
ševala oba otroka. Mati Anica pa je bila 
močno zaskrbljena. >>Lojze, ti greš v partiza
ne in prav je tako, toda kaj bo z nami, sam 
veš da so v naši vasi še številni ljudje, ki so 
pod močnim vplivom bivšega župana Ludvi· 
ka Kržiča in niso naklonjeni osvobodilni 
fronti. Domači izdajalci so na delu. Sedaj 
kažejo prijazen obraz, a skušali se bodo ma-

• otto le 
ščevati nad partizanskimi družinami,« je me
nila žena. 

>>Ančka, le nič se ne boj. Fašiste bo kmalu 
vzel hudič. Osvobodi li bomo našo domovino 
in si uredili življenje tako, kot nam bo naj
bolje ustrezalo,« je povedal Lojze in se naglo 
odpravil na pot. Anica je ostala sama z dve
ma malima otr,akoma na domačiji. Večer 
za večerom je napeto prisluškovala, kdaj bo 
potrkala na okno, da bo ~ veseljem sprejela 
partizane in aktiviste, sprejela pod streho 
svojega moža - partizana Lojzeta. 

M inevali so meseci, m inevala so leta, ven
dar vojne še ni hotelo biti konec. Anica 
je morala p"Festati mnogo gorja. Bila je 

vedno v veliki nevarnosti in končno je skle
nila, da zapusti Loško dolino in si poišče 
zatočišče pri svoji teti Heleni v Babnem 
polju, v vasi, kjer so se skoraj stalno za· 

drževali partizani. Tu je bil tudi njen mož, 
ki jo je, če je le utegnil, obiskal. Nekega dne 
mu je spet vsa zaskrbljena povedala: >>Lojze, 
pod mojim srcem spet klije novo življenje. 
Dobila bova tretjega otroka in jaz se tako 
bojim. Kaj če se bo vojna še zavlekla? K je 
bom rodila?« . 

))Rodila boš v svobodi,« jo je tolažil mož, 
>me bo dolgo, ko bo sovražnik dokončno iz· 
gnan iz naše zemlje. Beograd je v partizan
skih rokah, zavezniške armade prodirajo v 
osrčje Nemčije, da zadaj o smrtni udarec na
cistični zveri v njenem lastnem brlogu.« 

Potem jo je pospremil k teti H eleni. ))Teta, 
Ančka je noseča, prosim vas, da ji pomagate, 
kolikor pač morete, da bo otrok rojen živ 
in zdrav. Saj bo kmalu prišla svoboda in 
takrat bo vse prav,« je poprosil mož. 

>>Oh, za božjo voljo, da bi le kmalu bilo 
konec tega gorja,« je zavzdihnila teta H ele
n in pristavila, >me boj se, Ančka. Tu p•ri 
na boš ostala in če bo nevarno, nas bo že 
Lo ze obvestil in potrudili se bomo, da te 
SP, avimo na varno.« Nečakinja se je nato 
P mirjena poslovila od svojega soproga, par· 
zzanskega borca Lojzeta. 

T rinajsti marec 1945. V vasi pod Vraž
jim vrtcem so bili razmeščeni borci 
Notranjskega odreda, kurirji TV sta· 
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bral te\' Divji prašič podlegel cerkniškim lovcem 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••oooeooeeooooooooooooooooooooooeooooooooooooooo••••••••••••••••••••••••••••••., •••••••••••••••••••••••••••• 

Uredništvu! 
Zapis člana uredništva (ki ni lovec) ob v.elikem dogodku 
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»Kdor drugemu jamo koplje, 
sam vanjo pade,« pravi ljudski 
pregovor. Se strinjate? Ko boste 
prebralli do 'kO'llca, boste rprav go
tovo oporekali temu tabu-ju -
nenapisanernu zakonu. 

O naših lovcih ni veliko slišati. 
~a ~dar so to delavni ljudje, ki 
lJUbiJO svojega konjičke. Enikrat 
na leto pairedijo veselico, na lovu 
pa V1ČaSii.h preženejo kak zaljub
ljen parček iz goščave. Zatorej jih 
ne g;r·e soditi kat nekoristno zvrst 
ljud:i. 

Pri pogonu za jezerom je sode
lovalo 5 lovcev in šti~je gonjači. 
Jože Mele je stal na Ušivi Loki 
komaj četrt ure, ko j:ih gonjači 
opozore, da se jim bo predstavil 
divji prašič. Ko prašič priteče 30 m 
pred Meletom,. . . Mele dvdgne 

vasi. Lovci v maratonsk.i tek (za 
prašičem). Niso bili lovci počasni, 
le zverina je bila izredno hitra (so 
rekli lovci), tako da je Jože vzel 
prašiču življenje šele pri Rešetu. 

Kajpada je veli•ki dogodek vzbu
dil pri nekaterih zavist. Tisti so 
potem natolcevali, da Mele ni za
del prašiča temvEč smrekovo ve
jo, k'i je o&lepila ŽiivaJco tako da 
jo je ucvrla n ::~ ravnost v Cerknico, 
se zaletela v hotel in začudena 
pog.inii·la ... 

Ne bom predolga. S tem uvo
dom sem naJ'Tlli'eč miisll!Ha vaš čla
nek z naslovom »Drag;i bralci<<, ki 
je bil objavlj.en v zadn•joi števiQki 
»Gla.sp. N~a:njske<<. 

Sbirinajstega okltobra pa je našo 
občUn.o pretresla velika novica 
Pod strelom Jožeta Meleta iz ZelŠ 
je storila prašilčjo smrt 100 kg tež
ka zverilna. (V začetku se je &li
šail.o, da je !irrnela živalca 170 kg ... ) 

puško ... ustreli . . . prašič ... 
zbe:žJi . . . 

Naj citiram samo n~kaj va&ih 
Sltavkov: 

Gonjači pa po 'krvavi sledi za 
n]im. Zagledal~ so ga, ko je šel 
po potoku. Jože je bil določen, da 
ga umiri . Prašič nazaj v goščo, od 
koder so ga pregnali psi proti Dol. Zvečer so v gostilrui nared:ioli še 

••Zej-o hd.b!'o se obrne mesec, oto 
vemo predlvsem v uredništvu, ker 
proti koncu vse zelo hiti in spet 
smo razočarapj na d vašlim sodelo
vanjem . . . 

Ker se bliža konec leta in, ker 
je le dober plačnii•k dober rp.r,ij a
tclj, vas prosillno-, da nas ne poza
bite in k:a:j kma.Lu poravnate letoo
njo naročnino n a <te,lmči račun .. ,<• 

Kaj pa . honoorarj•i? D op;isni,kii s:i
cer nimajo tekočih računov, (op•ro
stite, ga nJm.amo), vseeno pa ... 

Se enkrat , oprostite, ni to samo 
moja pr:ipOi!Tiba. 

Nad še končam z J.j uds.kim pre
govorom: »Milo za draga<<. 

Pa brez zamere :in 1lep pozdrav! 
Alenka S., Rakek 

Pripis uredništva: 
Na Vašonag,rado nismo pozabLli. 

• : • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • .. • • 
Se vam zdi 
čudna? Nikar 1 
Saj veste, dQ je 
več /avcev kat 
prašičev 

t : 

i 1 : . . : • • t • Vsaka s•tva.r pride ob svojem ča
su. Uporavičooa kri.lli'k:a je vedno 
dQbrodo~l?- tudi od l!jtudli, kii nima
jo tekočih računov. 

NEKAJ ZA SALO 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll/llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/1111111111111111111111111111 

Ustanovili so družbeni obrat prehrane 
zadn\i~ pogon. Jeseneska no.č je 
vsrkava!la ubrano petje zbora lov
cev: »Pa vendar je moral en puj
S€1k: dol past« ... 

Oč1vidci zatrjujejo, da so se zju
traj čul1i 1iz n ekaiterih hiš, kamor 
so se ponoči vrnili zmagoviti lov
cii - mšani ženski ~vi ... 

»All.i sli se kdaj vp.raša!l, .kaj b i 
počel, če bi imel dohodke Age 
Kana?<< 

Clani podjetja >>Gabem Stari 
trg pri Ložu so že večkrat želeli, 
da bi v podjetju ustanovili obrat 
družbene prehrane, kjer bi člani 
sprejemali topli obrok med de· 
lovnim odmorom. Podjetje je do 
sedaj svoja finančna sredstva 
vlagala v glavnem v izgradnjo, 
zato tej želji ni moglo ustreči. 

Sedaj pa je delavski svet podjet· 

»Ne, pač pa sem se večkrat 
vprašal, 'kaj bi počel Aga Kan če 
bi im·e'l moje!<< 

(Aga Kan je milijarder!) 

nice so imeli zatočišče v hišici Jožeta Malnar· 
ja·Pajštebarja, tam ob robu gozda. Vse je 
bilo v najlepšem redu in ·nihče ni slutil, da 
se po skrivnih poteh bliža Babnemu polju 
krdelo domobranskih morilcev, ki ga vodita 
dva izdajalska domačina. . 

V dopoldanskih urah je iznenada zagrme· 
lo. Domobranska tolpa je presenetila kurirje 
pri Pajštebarju. Začulo se je divje streljanje 
i z pušk in strojnic, vmes pa so treskale bom· 
be in mine. 

Anica je bila vsa zbegana. >>Nikamor ne 
pojdeš,(( jo je mirila teta, >>tu v klet te bom 
skrila in .naložila nate slame in krompirja. 
Počakala boš, dokler ne bo sovražnik zapu· 
stil vasi.(( >>Teta, pri vas ne morem ostati! 
Dva sina imate pri partizanih, kaj če bodo 
preiskali in vam že vdrugič zažgali dom,(( je 
razburjeno govorila. 

Kot srna je stekla proti južni strani vasi, 
da bi prišla v objem rešilnega gozda. še ni 
pritekla do pokopališča, ko je zaslišala rezki: 
>>Stoj!<<. Bežala je dalje in se ni menila za 
klice domobranskih krvnikov. Krogle so si· 
kale okrog nje. Potem jo je zapeklo v nogo. 
Omahnila je in se sesedla. Ni mogla več 
dalje b~žati. Bila je hudo ranjena v nogo. 
>>Samo naprej, naprej, proč od morilcev,(( jo 
je prešinjalo. Z vsemi močmi se je plazila 
dalje. Za njo se je vlekla krvava sled. Domo· 
branci pa so bili že pri njej. Uzrla je obraze 

· ja imenoval komisijo z nalogo, 
da pripravi vse potrebno za usta
novitev obrata družbene prehra· 
ne. 

Ampak vse te govorice v niče
mer ne zmanjšujejo uspeha lov
cev - us~elili so 170, oprostite, 
100 kg težkega d!ivjega prašiča. 

Računajo, da bodo s 1. januar· 
jem 1963. leta člani kolektiva že 
lahko dobili prvi topli obrok. 

morilcev. »Prizanesite meni in otroku!« jih je 
rotila. »Partizanska svinja,« je zaslišala odu
ren glas morilcev. Nato se je zabliskalo je
klo. Neki krvolok je potegnil nož in ji ga z 
vso silo zabodel v trebuh pod srce, kjer je 
v skrivnostni zibeli ležal nerojeni otrok. Krik· 
nila je v silni bolečini, da se je zaslišalo 
daleč po vasi. Morilčev nož ji je preparal 
trebuh. Sledilo je še nekaj udarcev s puški· 
nimi kopiti in rjovenje morilcev: >>Crkni k. 
partizanska!« Potem je okrog Anice in njenega 
nerojenega otroka nastala tema, večni mrak. 
Pred pokopališkim zidom je ležala krvava 
gmota, okrvavljeno truplo, s prerezanim tre· 
buliom, iz katerega so lezla čreva. 

D omobranski morilci so po opravljenih 
grozodejstvih jadrno zapustili Babno 

polje. S seboj so odnesli svoje mrtve in ra· 
njene. žene, dekleta in nekaj starcev iz vasi 
je začelo voziti mrtve na pokopališče. 

Trinajst mladih partizanov je padlo pod 
domobranskimi kroglami. Poleg njih so na po
kopališču ležala razmesarjena trupla naših 
sodelavk Kropinove Ivanke iz Knežje njive, 
Pocinove iz Viševka in Rajdkove Anice iz 
Nadleska. Zraven mrtvih je ležalo tudi truplo 
z zavitim vratom. B il je to tov. šemon iz 
Kozarišč. Pri napadu je bil ranjen. Prosil je 
krvoloke za življenje, toda rablji so ranje· 

S. B . MaD 

nemu zavili vrat. Rešila se je le partizanka 
·Anica Mele-Zalka. Smrti jo je rešila kmetica 
Ivana Jp,než-Franetova, ki jo je ranjeno v 
nogo tako spretno skrila, da je domobranci 
niso mogli najti. 

>>Prekleti, tisočkrat prekleti morilci! Hujši 
so od fašistov. To so zveri v človeški podobi. 
Pravijo, da se borijo za vero in boga. Kaj so 
jim storile ženske, da so jih zverinsko pobili'! 
Kaj jim je naredila nesrečna Rajdkova Ani· 
ca? Umorili so njo in otroka v njenem te
lesu,(( se je slišalo na polcopališču. >>Partizani, 
mašcujte nedolžno prelito kri, pobijte krvni· 
ke, ki morijo matere in nerojene otroke!(( 

Nad mrtvim in razmesarjenim telesom 
Anice Rajdkove se je sklanjala njena teta 
Helena. Zraven trupla je stal škaf napolnjen 
z vodo. Roka z brisačo je nalahno drsela po 
okrvavljenem telesu. Umila je vse telo in 
izprala strnjeno kri. Kot bi božala malega 
otroka je potisnila čreva nazaj v trebuh. >>Oh, 
uboga Anica, kaj so storili s teboj prekleti 
zlocinci, zakaj nisi ostala pri meni, zakaj me 
nisi poslušala, ostala bi pri življenju! Ubogo, 
nedolžno detece, ni ti bilo dano zagledati 
luc sveta,(( je presunljivo ihtela. 

Anica in njen otrok nista uzrla svobode, 
ki je bila že pred vrati. Ob zarji svobode so 
ugasnila življenja tudi ostalih žrtev tistega 
usodnega 13. marca 1945. 

Logarčkov Jože 
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Iz razpr· d •lnrlc vrld'lmo, da mo
l'H nt ·klub odigrali še bekmo s 
1 oč vj m na ReJk ku. V kdlikor 
bl v t •j Lckmi zmagali, bi se po
mn•lml!tl v l.nbcll za dv~ m sli! pro
Il vr·hu, če bi igraJ!i net·~eno, bi 
.- povzpeli za no mesto, če tek
mo lz~ublm , tllln~;.mo na šestem 
m u . Lahtk r čemo, da je že 

·t.o m to uspeh, k r je t'B.Zilioka 
v točkah I'Tllinima.lna in bomo l.ah-
1 o v spomlad.ans.kiem prvenstvu 
d gli boljše m sto, ·ker i[!Jramo 
z na 'PJ'OtnH<U z v t·ha tabele doma. 
V j sezoni smo namreč •ig.ra!h 

tkrat zunSJj, šbk.iikrat pa doma. 
poml•adi bo -obratno in la hko pri

čakuj m z malo špontne Slreče 
uvr-slU bcv vsaj n d l'ugo mesto, 
kar bi že zadostovalo za P•rehod 
v okrajno lligo, •ker bosta dva l{l}u
ba iz naše Skupine šla v višjo 
kupino. Uspeh je odvisen pred

vsem od stalnosti moštva, Id igra. 
Ta lahko spremeni z izključit
Vai'Tlli aJj po5lrod'bami. 

Ce hočemo '!."edno del.aiti, rabimo 
denar. :KJlub <pOtrelbuje vsarj 400.000 
dinarjev letno za najnujnejše iz
dat..kie. Samo prvenstNenih tekem 
odligramo 'letno 22 din rtJo v ·krajdh 
kot so: Tt•bovlje, Radeče, Jevn!ica 
itd., rkar je iraZ'Vidno dz razpredel-

problemi 
čan em jesenSkem prvenstvu je 
lestvica skupine, v katei'Ii tekmuie 
tudi na§ klub, rt.akale: 

8 o o 42 : 14 16 
6 1 3 32 : 17 13 
Cl o 3 23 : 16 12 
5 2 3 44 : 27 12 
5 2 3 20 : 22 12 
5 1 3 28 : 17 11 
4 2 4 36 : 29 10 
3 o 7 35 : 39 6 
3 o 7 23 : 51 6 
1 2 6 15 : 52 4 
1 o 8 12 : 51 2 

nice. Seveda pa mora imeti kllub 
pred sezono za seboj nekaj tekem. 
To bo posebno važno v prihodnji 
seronJ, če žel imo, da si priborimo 
mesto pi'i vrhu tabele. V planu 
imamo spomladi ne kaj gostovanj 
pni primorskih klubih kot so: Se
žana, Bivka, 1'1. Bistrica, ker so v 
t.eh 'kiraj,ih spoml.adi vremenske 
razmere ugodnej~ od na§ih. Vse
kakor se s tega mesta obračamo 
nar občinsko zvezo za ltJelesno vzgo
jo, da nam zagotovi v prihodnjem 
letu potrebnra sredstva, ker bomo 
le ta!ko dosegli postaJvlljene cHje. 

Tudi ostale športne sekcije na 
Raikeku bi poiiDebovale več Stred
stev, da bi lahklo tekmovale, ta•ko 
za kleg,ljanje, smučanje, namizni 
tenris 'ibd. Ker pa denarja nri, mis

·~im, da naj' bi za sedaj podpr'li le 
tli.ste špol'tne veje, rka;tere tekmu
jejo v dkl:'ajll1effi mer:ilu, ostale pa 
naj silužijo v gla.v:n.em rekreaciji 
im naj tekmujejo samo v okviru 
občine. Nemogoče je namreč, da 
bJ vzporedno z nogometom umeli 
tekmovanja v š'Lršem smislu ·še v 
kegljanju, na:miz.nem ternisu, smu
čanju dtd., ker denarja za vse ni. 
Menim .pa, dia oo pogojil za nogo
met ' še nrajlbolj~i, imamo dobro 
ig.rišče, Srlal:ilnice pa b'odo v telo-

vadnici. Ta panoga ima tudi pre
cej pristašev, posebno med pio
nirji, kar je pogoj, da bomo lahko 
sedanje igralce poS!topoma zame
njavali z mlajšimi, kd ~jo pre
ce'j talenta za to igro. Potrebno pa 
bo v okviru kluba organizirati 
za pionirje več tekem v samem 
k>raju in občinli, kalror tudi s Po
stojno, Logatcem in Vrhni'ko. Fi
nančni problem pa USitvarjajo tudi 
nekateri gledalci, 'ki radi gledajo 
nogometne tekme, nimajo pa po
sluha za klub in se izogibajo pla
čevanju vstopruine. Mislrim, da 
vstopnina ni prevelika in želim, 
da se ta odnos gledaJ.oev do kJ.uba 
popravti. Z večjimi finančnimi 
sredSitvri pa se bo posredno popra
vti·l.a tudi lwaliteta. igranja, ker 
bomo J.ahko :nabavili prepotrebne 
žoge. Pri nekaterih •l{l}ubih smo 
videli, da so imeli 1rudli po 20 žog, 
kar pa bi veljalo naš lk!lub 100.000 
dinarjev. 

V tem krat~em sestavu sem 
hotel pt'likazati nekaj uspehov .in 
problemov društva oZJkoma l{l}uba 
z namenom, da bi se izboljšalo 
Sltainje in s tem tudri. uspehi. 

A. D. 

KINO CERKNICA: l. decembra 
ob 19.30 uri 'in 2. decembra ob 
10. uni a.merišrki barvni film 
»BELA DIVJINA« ; 2. decembra 
ob 15., 18. lin 20. urn nemški 
barvni film »LJUBA VN A ZME
SNJAVA«; 6. dec61llbra ob 10.30 
ur'i češkii :fiiilm »V'ISJI PRIN
CIIP«; 8. decembra. olb 19.30 uri 
jugoslov. film »CESTA DOLGA 
LETO DNI« ; 9. decembra ob 10., 
15., 18. in 20. llri'i poljski es f:ilm 
»'KlRIŽARJI« ; 13. d ecembra ob 
19.30 urn armeriškii. film »POL
KOVNIK IN JAZ«; 15. decem
bra ob 19.30 in 16. decembra olb 
10. llri'i jugoslov. ftlm >>SKUPNO 
STANOVANJE«; in 16. deoom
bra ob 15., 18. lin 20. uri :iJtaJ>i
ja:n:Biki f:iJ.m ••DAVID IN GO
LJAT«; 20. decembra ob 19.30 
uri rj.taJlijranskli f:iJm ••OCET JE IN 
OTROCI«; 22. decembra ob 19.30 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lll ll lllllmlllllllllllllllllllllllllllllllllllmmlllllllllll llllllllllllllllll llllllllmllllllllllmllllllllllllrnl lllll lllllllllll!llllllllllllll llll lll~lllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm 

Na Velikih 
Blokah prebi
valcem voda 
ne dela 
nobenih skrbi. 
Teče noč in 
dan. Rabijo pa 
jo tako kot 
povsod, v raz-

ltčnen7e 

GLAS NOTRANJSKE 

Novo športno 
igrišče 

Krajevna Skupn<>Sit v Cerknici 
je odkupila zemljišče bivše dre
vesnice za novim šols:ltim poslop.
jem. Na sestanku predstavnikov 
raznrih organizacij so sk.leni·lri, da 
dobi ta prostor v upravljanje šo
la, ker ga bo največ uporabljalla. 
Po razpravah zveze za telesno 
vzgojo in mnenju osmlih pred
stavnikov je bilo sklenjeno, da se 
zgradi betonska plooča 45 X 25, kJi. 
bo sllužila za rokomet, košarko in 
odbojko. Z izgradinijo :novega li.gl:'i
šča bo mnogo lažja izvedba skle
pov občinske zvez,e za telesno 
vzgojo o formira;n,j u šP.Qilimdh cen
lbrov v občini . Izpolnitev le-teh je 
zelo pobreblnra zaradi dvoiga kvali
tete 'in trošen ja denarrnri.h sredstev. 
Talklo bi v komuni v vsakem kra
ju gojilii po eno ali dve . športni 

·panogi in sicer v Cerrkniai roko
met in košarko, na Rakelku nogo
met, v Starem trgu in NoVti. vasi 
pa morda atlletiko dn orodno telo
vadbo. Na ta način se bo nedvom
no dVti.~rila telesna vzgoja na viš-
jo raven. MaD 

uri i.talrijanski barvn·i es film 
••POLETNE ZGODBE<•; 23. de
cembm Olb 10., 15., 18. liJn 20. uri 
nemški. barvni film >•E:lŠNAPUR
SKI TIGER••; 27. decembra ob 
19.30 uri nem&kd barvni film 
»INDIJSKI NAGROBNI SIPO
MmNIK••; 29. d ecembra ob 19.30 
uvi švedski :fiilm ·~POUK O L JU
BEZNI••; 30. deoem!bra ob 10., 
15., 18. in 20. uri ameriški barv
ni CS f:ilm »PRIJATELJ JOY••. 

STARI TRG: l. in 2. decembra 
aJmeriš·kd -barvni c.inemaskopski 
film >>OKLAHOMA•• ; 5. decem 
bra ·jugoslovai!1JSki vojni film 
>>PARTIZANSKE ZGODBE<•; 8. 
in 9. decembrn ame:nilšlki barrvni 
cinemars!lropski film >>IZREDNI 
NASMEH••; 12. decembra ruSiki 
f.tlm >>DAMA S PSičKOM<<; 15. 
in 16. decembra jugOSilov. vojni 
film (zelo dlober) »KAPETAN 
LES!••; 19. decembra vzhodno
nemšlkli. ftlm ••DANES SE PO
ROCI MOJ MOŽ•• ; 22. in 23. de
cembra amer'i~k::i barvni cinema
skops'k!i f:ilrm - vojni »DREVO 
ŽIVWENJA••; 26. dec. zahodno 
:nemški barvni dok. fulm ••OD 
AWASKE DO MEHIKE•• ; 29. in 
30. decembra rus:ki ainem. lb'arrv
nli. fir1m (·revija na 1edu) ••ZIM
SKA FANT AZIJA. 

Predstave: vsako sredo ob 19·. uri, 
vsako soboto in nedeljo ob 19. uri 
in v nedeljo ob 15. ~ri. 

mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllllll~lllllllllllll l l lll ll ll l llllllllllll 
» GLAS N OTRANJSKE<< izhaja mesečno 
- Izdaja ga Obč. odbor SZDL Cerknica 
- Ureja uerdniški odbor - Glavni in 
odgovorni urednik: D anilo Mlinar -
Clani uredništva: Slavko Berglez, Franc 
Tavželj, Dane Mazi in Milan Strle -
Tehn. urednik: Janko Novak - Korek
tor: Sonja Verbec - Tisk CZP »Kočev

ski tisk« Kočevje - Letna naročnina 
240 dinarjev - Rokopisov in risb ne 

vračamo 
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Claoi kolektin 

iz Starega trga 
. 

žeJijo vsem svojim sodelavcem ob prazniku republike 

veliko delovnih uspehov 

GOSTINSTVO 
LOŠKA DOLINA 

•• 
Kolektiv 

»ELEKTRO ŽAGE« 
IZ NOVJJ; VASI 

cenjenim 

gostom 

se toplo priporo

ča za obisk 

želi vsem delovnim ljudem ob 
dnevu republike še veliko uspe
hov 
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Trgovsko podjetje 

STARI TRG 

čestita svojim od je-
malcem in poslovnim 
prijateljem k prazni-
ku republike 

* . 

ULAKA 
, 

se priporoča in čestita ce

njenim strankam k prazni

ku republike 

-

Trgovsko podjetje 

RAKEK 

čestita k prazniku republike 

vsem svojim poslovnim pri

jateljem in odjemalcem 

KOLEKTIV 

' nGradišča" 
se priporoča in želi 

v praznikih veliko 

IZ CERKNICE razvedrila 

C:estitamo 1( dnevu republike svojim 
poslovnim prijateljem in odjemalcem 

člani kolektiva Koltktv 

V ALJC:Nl MLIN CERKNICA 

IZ CERKNICE IZ CERKNICE 

Veliko delovolh zmog .. v Veselo praznova-
!eli vsem svojim sode- z .. nje dneva repu~ čestita ob dnevu 

republike vsem 

deloTnim ljudem 
Jave em ~ 

v 
tEYUARSYO o z 

blike želi vsem 
delovnim ljuedm 

se priporočajo 
tudi v bodoče 

CERKNICA .. 

fASOPISNO ZALOZNISKO PODJETJE 
v 

KOCEVSKI TISK 
Kočevje, Ljubljansko c. 14/ o 

., 
Izdeluje vse vrste tisktvin v eno- in večbarvnem tisku, re

vije, knjige, brošure, časopise + Cene konkurenčne, iz

delava solidne • Iz elujemo tudi osnutke za prospekte 

1- v več barvni izve i + 
1~ se priporočamo 
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Priporočamo ae tudi v bodoče 
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