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obCinski odbor SZDL Cerknica je ze zacel s pripravami za
letne konference krajevnib organizacij SZDL, ki bodo predvidoma v zacetku meseca novembra. Gled~ na to, da predvideva osnutek obcinskega statuta v bodoce le 12 krajevnib
organizacij in ne vee 18, kot jib
je bilo doslej, bodo izvedli letne konference ze po novem statute, to je po 12 krajevnib organizacijab. N a sedezih ukinjenih kraje~ib organizacij SZDL
v krajib: Unec, Ivanje selo, Zerovnica, Iga vas in Podcerkev
bodo ostale podruznice krajevnih organiz~cij SZDL. Te podruznice bodo izvolile svoje delegate; ki bodo · zastopali podruznice na letnib konferencab
krajevnib organizacij. Namen

PIED LETNIMI
konterencami

SZDL
zdruzevanja je predvsem v kadrovski okrepitvi in pozivitvi
dela kra]evnih organizacij. Do
sedaj je hila na nasem podrocju stevilcna neenakost med
krajevnimi odbori in krajevnimi organizacijami SZDL po posameznib krajih. Novi statut
predvideva odstranitev te anomalije in bo v bodoce na podrocju obcine 12 kraj(wnih odborov in 12 krajevnib organizacij SZDL. Taka koordinacija
dela bo prav gotovo rodila
boljse sa dove. N a letnib konferencab bodo obravnavali najaktualnejsi problem vsakega
podrocja, ki ga zavzema posamezna organizacija. Tako bodo
kmetijski predeli obCine obravnavali probleme kmetijske proizvodnje, industrijski kraji pa
skrb za delovnega Cloveka, ki
se bo odrazala v ustanavljanju
raznib servisov in drugib ugodnosti, ki naj jib nudi druzba.

Sreco Loncar
PREDSEDNTK OBCINSKEGA
SINDIKALNEGA SVETA
Sredi meseca oktobra je bila v
Cerknici prva seja novoizvoljenega obcinskega sindikalnega sveta. Konstituira.Ii so novo predsedstvo in izvolili ekonomsko in kadrovsko komisijo. Za predsednika
obcinskega sindikaJnega sveta je
bil ponovno izvoljen Sreeo LONCAR iz Cerknice. N a seji so anaIizirali sklepe, ki so jib sprejeli
na letni konferenci in sklenili, da
l>odo vse na.Ioge v celoti izpolnili.

Plenum SZDL

0

PRETEKLI MESEC JE OBCINSKI ODBOR SZDL RAZPRAVLJAL 0 PROBLEMATIKI IN NADALJNJEM RAZVOJU
KMETIJSTV A Z NAMENOM, DA SE POSTAVIJO DOLGOROCNEJSI PROGRAM! IN DA SE ZACNEJO ODPRAVLJATI VSE
DOSEDANJE SLABOSTL
Do preteklega leta so bila Z€IDljisca druzbenega sektorja zelo
raztresena, kar je oviralo sodobno
obdelavo zemlje, pridelovanje v
druzbenem sektorju pa je bilo podobno privatnemu, klasicnemu.
.Sele v ~adnjem casu, predvsem
pa z zdruZitvijo zadrug, so se zaceli oblikovati obsemejsi kompleksi. Danes kmetijske zadruge
na nasem podroeju upravljajo s
prib-limo 7% vseh kmetijskih povrsin in 5% samo kmetijskih povrsin. Ce primerjamo teh 5% z
11% v zveznem merilu in 8% v re·publiskem, portem smo· si lahko na
jasnem, da bo potrebno napeti vse
sile za povecanje zemljiskih kapaciltet. Tu bodo morale odigrati
vamo vlogo vse subjektivne sile.
Zavedati se morarno, da je vp·r asanje sirjenja kmetijskih Z€mljiSc
v druzbenem sekto;rju osnovnega
pomena za modernejso in intenzivnejso kmetijsko proizvodnjo.
Velike rezerve za povecanje druzbenih Z€mljiSkih kapacitet so se
~eizcrpane. 2e dolgo easa govorimo, da je potrebno resiti pro-

blem starih !judi, 'ki ne morejo
vee fizicno obdelovati svoje zemlje. Ti naj bi dali zemljo druzbi,
le-ta pa jim bo dala sredstva za
preZivnino. Vse to je lepo receno,
vendar je ostalo do sedaj le pri
besedah. Ravno tako ugotavljamo
ze dlje casa, da nam polproletarci
povzrocajo skodo in to dvojno:
prvic je njihova produktivnost v
industriji slabsa, drugic pa tudi
njihova zemljiSca niso obdelana
kot bi morala biti. Za uspesno in
pospe.Seno pridobivanje zemljiSc
bo potrebno v bodoee· zarnenjavati zemljisca le privatnim kmetom, katerim je edini vir dohodka
eksploatacija zemlje. Od vseh
drugih pa moramo Z€mljo odlkupiti ali pa naj jo sami dajo v zakup. Po1proletarcem v bodoee ne
bomo zarnenjali Z€mlje, ker jo v
SLP primanjkuje. Veliko so dosedaj kritizirali tudi arondacijo
zenlljisc ob dosedanjem izvajanju
arondacije. Govorice o proteiiranju nekaterih kmetov pri arondiranju so morda umestne, vendar
pa se moramo zavedati, da ljudje,

kmetijstvu
ki se s tern ukvarjajo, ne morejo
vsem ustreei. Mnogo enotnejsi bi
bil lahko kriterij, ce bi bilo na5e
podroeje bolj homogeno. Zemljo
bi predvsem radi oddali v hribovitih predelih, kjer zadruga zaradi ekonomskih pogojev ne sprejema Z€mlji!ic, doeim v niZinskem
predelu tega pojava ni opaziti. Ti
razlieni objektivni luiteriji za podruZ3bljanje zemlji!ic pa povzrocajo mnogokrat hudo kri in zavirajo ta proces. Verjetno bo potrebno vprasanje starih !judi, ki
so lastniki zemlje, re!iiti na ta nacin, da bomo odprli poseben
sklad, ki naj bi pokrival razliko
med prispevkom zadruge in potrebnimi sredstvi za preZivljanje.
Prispevek zadruge bi bil po
ekonomskem izraeunu za vsakega
posameznika, ki daje svoje zemljiSke povr!iine v druzbeno last.
Do tako izkristaliziranega staJi§ea
glede sprejemanja vseh zemljist
v socialistiCn:i sektor pa bo mogoce priti le po globljih analizah
in temeljitem razelenjevanju socialne strukture na!iih obcanov.
Davcna politika obremenjuje
niZinske predele nekoliko bolj kot
vi!iinske. V perspektivi se bo morala ta razlika !ie poveeati, ker je
vedno manj !judi v hribovitih
predelih, ki bi lahko 5e naprej
(Nadaljevanje na 3. str.)

TURIZEM V SEDMIH LETIH
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GOSPODARSI{.A v Laski
RA Z S T .AVA dolini

Novi zdra.vstveni dom v Starem trgu pri Lozu

Zdravslveni dom odprl
V poCa.stitev krajevnega praznika Loske doline- 19. dktobra, so
v nedeljo, 21. oktobra odprli v
Starem trgu pri Lozu :nO'V'i. zdravstveni dam. V njem je splosna
ambulanta, :robna ambulanta in
dispanzer za zene, matere in otroke. Poleg tega sta v zdravstvenem
domu tudi dve stirisobni stanovanji in garaza za re5ilni avtomobil.

Racunajo pa tudi na laboratorij
in rentgen in na :robnega tehn:ika,
kajti le na ta naCin bi bila wbna
ambulanta po,polna. Zdravstveni
dam je gradilo podjetje >>Gradisce<< iz Cerknice in je veljal okol"i
30 mihjonov dinarjev. Tako se je
dolgoletna Zelja prebivalstva Lo~
ske doline le uresniCila.
SB

V NEKATERIH PODJETJIH
OBCINE SE VEDNO MEZDA KZ STARI TRG MEJNI, DA 0
DELITVI CISTEGA DOHODKA
NI VREDNO RAZPRAVLJATIEKONOMSKE ENOTE SE VED-

NO PONIDKOD LE NA PAPIRJU
- SLABO OBVESCANJE IMA
LAHKO KV ARNE POSLEDICE
POTREBNO BO POVECATI
IZVOZ V »GABRU« IN >>KOVINOPLASTIKI«

Doklej
se mezdni
odnosit

rila v nekaterib podjetjib glede
na ocene posameznih delovnib
mest. Tako se dogaja., da presegajo ponekod delavci normative
preko 50 %, nekje pa ne dosegajo
niti 100 %, kljub temu, da primerjamo delavce pri istem podjetju
in nekako istib kvalitet. Sindikalne podruznice bodo morale v
novem obdobju pomagati svojim
organom upravljanja. pri urejanju
vpra.Sanj notra.nje delitve.
Pri uvajanju ekonomskib enot
so dosegli na.jlepse uspebe v tovarni pobistva >>Brest« Cerknica.
Podjetje je razdeljeno na vee poslovnib enot, ki imajo svoje organe upravljanja in so gospodarsko zakljucene celote. Poslovne
enote so razdeljene na. ekonomske
enote, ki so formirane na osnovi
tehnolosko zakljucenib enot. Sestanki ekonomskib enot so dokaj
redni, vendar njibove razpra.ve
niso dovolj plodne in ne analizirajo problemov, ki ovirajo predvsem vecjo produktivnost. Ekonomske enote v tova.rni >>Brest«
mora.jo 5e bolj zaziveti, talto da
bo vsak clan ekonomske enote zavestno cutil, da je tudi sam odgovoren za razvoj podjetja, zato
je nujno, da upravni odbori sindika.lnib podruznic temeljito zasledujejo delo ekonomskib enot, delo njibovih odborov v ekonomskib
enotah in, ee se pojavi potreba,
izvrsijo instruktazo za odbore in
predsednike ekonomskib enot.
V. »Kovinoplastiki« predstavljajo ekonomske enote posamezni obrati. Ker so te ekonomske enote
vecje, ima.jo tudi svoje delavske
svete. Prav tako ima. sindika.lna
podruznica svoje odbore v teb
ekonomskib enotab. Zelo potrebno bi bilo, (eeprav je dosegel kolektiv »Kovinoplastike« zadnja leta dobre rezultate), da bi dobile

Na nedavni letni konferenci obcinske sindika.lne organizacije so
dali glavni poudarek pravilnikom
o delitvi dobodkov v gospoda.rskib
organizacijab in obravnava.nju
ekonomskib enot. Sindika.lne podruznice so posvecale sprejemanju pravilnikov premalo pozornosti, se manj pa njibovemu uvajanju v prakso. Tako so n. pr. v
»Kovinoplastiki« LoZ sprejeli pravilnike sele konec meseca ma.rca.
Na podrocju obcine je se vedno
vee organizacij in ustanov, ki gredo mimo pravilnikov in si delijo
osebne dobodke se vedno po starib merilib mezdnega zna.eaja. Tako stanje je predvsem pri podjetjih Valjcni mlin in neka.terib
drugib obrtnib podjetjib. Podobno
stanje je tudi pri kmetijskib organizacijah. Pri Kmetijski zadrugi Stari trg so za.Celi delati intenzivno pri sestavljanju pravilnikov
sele decembra. la.ni, zato ni cudno,
da so njibovi delavci se vedno vezani na urne postavke. Prav tako
je zara.di slabib priprav za.druzni
svet Kmetijske zadruge v Starem
trgu ob sprejemanju pravilnikov
razpravljal le o razponu in visini
osebnib dohodkov, ees da se o delitvi cistega dobodka. ne izplaea
govoriti, ker je izguba neizbeZna.
'Opozorili so tudi na nerea.lna. me-

v Loski dolini so od 18. do 21.
oktobra praznovali krajevni praznik, kot spomin na 19. oktober
leta 1941, 'ko so partizani napadli
Loz in skoro uniCih italijansko
postojanko. Takrat je bilo ubWh
36 I<tal.ijanov in zazgano skladisce
municije v bivsem Gasilskem
domu.
Letosnje praznovanje je trajalo
stiri dni. Na predvecer je mladina
zakurila kTesove. 19. oktobra donoldne je mladina osemletke imela pred spomeniikorn v Lozu komemoracijo, nakar so si ogledali
film Na svoji zemlji. Zvecer je
bila v kino dvorani v Starem trgu
proslava.
V nedeljo, 21. oktobra dopoldne
so odprli novi zdravstveni dom,
poloZ.ili tvence posameznih krajevn:ih in obcinskih organizacij ter
podjetij pri spomeniku na Ulaki
v pocastitev nad 500 padl:ilh borcev in talcev. Ob 11. uri je bila
odprta e:ospoda.rska razstava v domu TVD Partizan v Sta'rem trgu.
Sledilo j i je se strelsko tekmovanje, tekmovanje v kegJjanju in
~.<J.hu, ob 17. uri pa je bil koncert
mo5kega pevstkega zbora Svoboda
v ki-n o dvorani. Pev~ki zbor se je
to pot prvic predstavil prebivalcem Loske doJine s sa:rnostojnim
koncertom.
Gospodarska razstava, ki jo je
odprl predsednik obCine tov. Jore
Mlakar je prikaZlovala izdelke
podjetij in nekaterih organizacij.
Tako je podjetje Kovinoplastika
Loz v svojem paviljonu, katerega
je ra~'Vila tudi na letosnjern
Zagrebskem velesejmu, razstavila
svoje stavbeno :in pohistveno
okovje, izdelke iz plast:iCnlih mas
te r orodje in ka:lupe, s katerimi
ekonomske enote svoje plane, naloge in pristojnosti, tako da bi
razpola.gale tudi z dolocenimi
sredstvi. S tern bi zainteresirali
neposredne proizvajavce za se
vecjo produktivnost in boljse gospodarjenje. Tudi tukaj se je potrebno truditi za izoblikova.nje popolne oblike ekonomskib enot in
za. nadaljnjo decentra.Iizacijo leteb.
Prav tako so formira.ne ekonomske enote v obratu tovarne
>>Brest« na Rakeku in podjetju
>>Jelka« Begunje. Tudi v teb dveh
podjetjih niso skrbeli dovolj za
nadaljnji razvoj ekonomskih enot.
Pomanjkljivosti pri uva.janju ekonomskih enot prihaja.jo do izraza
tudi v podjetju »Gaber« v Starem
trgu. V tern podjetju so formirane ekonomske enote le na papirju.
Ceprav je podjetje bistveno povecalo produktivnost in realizacijo
svojih izdelkov z ozirom na lansko leto, bi bilo ze samo zaradi
neizkoriseenih rezerv utrjeva.nje
ekonomskib enot nujno potrebno.
Na konferenci so podcrtali, da
.ie potrebno izbolj§ati obvescanje
cLanov kolektivov o gibanju gospodarske politike v podjetjib:
>•Kovinoplastika« Loz, >>Gaber«
Stari trg, >>Tisa« Rakek i >>Jelka«
Begunje.
Govorili so se ()
aljnjem
zdruzevanju podjetij 'ste stroke
na podrocju obcine,
potrebnem
poveca.nju izvorza v odjetju >>Gaber« Stari trg in >> ovinoplastiki«
Loz, o slabo organiziranib delovnih mestih predvsem v tovarni
»Brest« in o potrebnem izobrazevanju po kolektivih.
LT

proizvajajo ornenje:ne artikle. Poleg tega je podjetje prika:rovalo
z doma izdelanim 50 gr. strojem
predelavo plasticne mase v koncne izdelke. Industrijslko podjetje
Gaber Stari trg je razstavi<lo klasicen in sodoben t.Lp kuhrinje, obrat Marof pa leseno embalaw in
pdkazal raz.rez lesa. Gozdni obrat
Sneznik je predstavil gozdarje pri
razrezu in spravilu lesa, lovci Laske doline pa svoje <trofeje in prikaza-Ii divjaCino, Jti je v nasih
gozdovih. Kmetijska zadruga Loska dolina je na:rorno prikazala
svojo dejavnost, paviljon gootinstva in turizma pa je v sliki in
besedi govoril o lepo.tah .in znamenitostih Loske dol.ine. Tudi Ribogojnica Obrh in Trgovsko podjetje >>Ulaka« sta prikazala svojo
dejavnost. Gospodarska razstava
je bila odprta do 28. oktobra in
si jo je ogledalo mnogo ljudi t udi
iz o~oliskih krajev. Vsi so bili zadovoljni z okusno urejeno razs.t avo, kakoc tudi z razvojem in napredkOiffi Loske dolwe.
To je bila prva taka razsrtava v
LoSki. dolini.
Slavko Berglez
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- da bodo prebivalci Rake ka
kmalu dobili pralnico in likalnico
v centru Rakeka.. Vrednost gradbenib del in opreme bo zna.Sala
okrog 3 milijone dinarjev. Investitor gradnje Kra.jevrti odbor Rakek zagotavlja, da bodo prostori
nared za 29. november. PraJnica
bo delala usluge celotni trgo.vski
in gostinski mr6Zi obcine in seveda ·tudi gospodinjam.
- da je pred dnevi organiziralo Avto-moto drustvo iz Cer knice izpite za vozttike amaterje.
Novi vo'Zlliki so se dva. meseca
pripravljali na. vozniSkih tecajih.
Bilo je 38 prijavljencev. Od njih
jib ze labko okrog 80 % brezskrbno ltrizari po nasib cestah.

- da so d'obili v domu JLA na
Velikih Blokah nov kinoprojektor. Prebivalci Blok in Nove vasi
bodo tako bolje videli, bkrati pa
veckrat pogledali v kulturni svet.
Kmalu bodo verjetno priceli tudi
s kinoprestava.mi med tednom.
- da ima. novoodprta blagovna
hiSa trgovskega podjetja >>Skocjan« v Cerknici 5e vedno neposkodovane vse stpe v izlozbenih
oknih, cepra.v koiesarji svojih konjickov nima.jo kam prisloniti.
- da ima ze l·e to dni drustvo
>>Partizan« v Novi vasi skrbno
zaklenjen televizor. SliSati je, da
cakajo na r·e dne prenose iz Amerike. Telsta-r v akcijo!
- da v trgovini podjetja. >>Ulaka«, nasproti sole v Sta.rem trgu,
ne premorejo strojcka z rezanje
sal.ame. Skoraj pretirano varcevanje!

- da se vedno nekatere trgovine v obcine ne izdajajokupcem
ob prevzemu blaga ra.Cunov. veasih mora tudi potrosnilt opozoriti
na vzgojo trgavcev, ce se na.nje
nibce drugi ne spomni.
- da izginjajo na. poslopjib v
Grahovem in Cerknici zadnji sledovi vojne. Tudi to bo koristilo
izgledu na.Sib kra.jev, ki jib turizem vedno bol.j popularizira.
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Novi gradnji na Rakeku
Obrat tavarne pohistva na Rakeku je zaeel P'red dnevi z dve ma
veejima gradnjama. V lastni reziji bo podaljsaio tovarno. To je
narekoval tehnoloski proces prroizvodnje. Druga gradnja je zaeeto
stanovan j<s'ko poslopje v nepos;redni blizini uprave podjetja. Gradnjo enonadstro pnega poslopja je
prevzelo gradbeno podjetje »Gra-

disee<< iz Cerknice. Celotna gradnja bo stala okrog 23 milijonov
clin.arjev, objekt pa bo doV1·sen
najverjetneje sredi prihodnjega
leta. Podjetje d ela s kreditom, na,e tim iz sklada za stanovanjsko
izgradnjo pri ObLO Cerknica. V
novem poslopju bo raz,en samskih
stanovanj tudi obrat druzb ene
prehrane in javno kopalisee.
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Kaj bo zgostiscem vRakovem Skocjanu?
Gostinsko podjetje Cerknica, ki
je investitor gostiSea v Rakovi
kotlini, ;predvideva, da ga bodo
odprli z-e za novo l~to.
Za gradbena dela so srcdstva
zagotovljena. Denar za opremo pa
si bo podjetje preskrbelo na nateeaju za sredstva, ki jih dodeljujejo za -razvoj turizma, tako mislijo dobiti 10 milijonov dinarje·v .

Podjetje >>Gradisee<< je obljubilo, da bo gradbena d ela golovo
konealo do novega leta, ee bo vreme ugodlno za zidanje.
Zelo se bo moralo potrudi ti tudi
podjetje Elektro-Ljublj ana okol:ica, da bo napeljalo elektriko od
Rakeka do Skocjana, sieer gostisca ne bo mogoee odpreti.
MaD

Adaptirana sola v Grahovem
Osnovna sola v Grahovem je
bila zgrajena konec prejsnjega
stoletja in je bila dovolj velika
za takl;atne potrebe.

za poveeimo stevilo ueencev. Otroci so prihajali v solo iz Grahovega, Martinja>ka, Zirovnice, Lipsenja, BloCic, B'loske Police in Gor-
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obdelovali zemljo. V nizinskem
predelu bo potrebno identificirati
lestvice, ker kmet in druzbena posestva niso v enakopravnem poloiaju. Druzbene dajatve tvorijo
na druzbenih obratih pribliZ:no
15% narodnega dohodka na 1 ha,
doCim pri privatnik:ih tvorijo te
obremenitve le 7-8% v obliki
davsCin. To vsekakor ni pravieno
in jih bo potrebno predvsem v
nizinskem predelu vskladiti. Za
razbremenitev hribovskih predelov govori to, da tam ne moremo
intenzivno obdelovati zemlje, doelm imajo n:iZinski predeli neprimerno vee pogojev za veejo proizvodnjo in so krnetje v tern predelu tudi dolZni, da poveeado svojo proizvodnjo in nudijo vee za
trg kot do sedaj.
Vpliv naSih kmetijsk:ih zadrug
na celotno k.metijsko proizvodnjo
je vsekakor velik, vendar pa se
opa.Zajo slabosti, katere so dostikrat subjektivnega znacaja. Ugotavljamo, da stane 1 kg prlrastka
pri pitanju zivine 200-400 din,
da stane 1 'lliter mleka 80-100 dinarjev. Z nadaljnjim takim naeinom pro~zvodnje prav gotovo ne
bomo poiskali vse notranje re-zerve pri doloeenem artiklu. Ko
bo dosledno izvedena proizvodna
evid enca, homo lahko toeneje odgovorili pri vsaki izgubi.
Vprasanje delitve osebnega dohodka v kmetijsk:ih zadrugah je
se vedno odprto in se dogaja, da
so ljudje se vedno placani na uro.
Samoupravni organi v zadrugi. bodo rnOI·ali temu posvetiti VeCjO
skrb.
Na nadaljnji razvoj kmetijstva
imajo druzbeno-politiene organizacije, predvsem SZDL mocan
vph v in je soc1a.listicna zveza
tudi dol.Zn.a .obravnavati proces
social:izacije vasi in tolmaeiti vse
kva'lirt;etne spremembe v tern procesu. Tako delo pa bo uspesno le
takrat, ee bodo kmetijsk:i obrati
vzgledno organi:ziran:i in ee bo izkristalizirano stalisee o proizvodnih smereh posameznih obratov in stalisee o perspektivnem
razvoju kmetijstva v nasi komuni. Le s skupnimi napori bomo
1ahko doseglli uspeh. Posebno va.Zno je tudi vpra§anje organ:izirane
akcije kmetijskih tehnikov, le--ti
se do sedaj niso vkljueevali v delo sekcije inZe:nirjev in tehnikov.
Prav v rt;e j sekciji bi stvari lahko
analitieno ocenjevali in ob te.me-ljiti obdelavi kasneje pralct.i.eno
prikazali v ziVIljenju.
Na koncu je plenum sprejel zakljueke, iz katerih je razvidno, v
k.a!k.Sni smeri naj se zaenejo obravnavati posamezna vprasanja.
Za.k.l.jueki so sledeei:

Po VOJTil pa je bilo vedno vee
soloobveznih otrok.
Ko je bila lan,s ko leto ustanovljena popolna osemletka, so bile
stiri ucilnice t. j. 754 m 2 premalo

njega Jerera. Sedaj hodi v solo
230 uCen.cev in to stevilo se bo v
prihodnjih letih se precej poveCalo.

Solski odbor je uvidel, da je

treba poveeati solske prostore v
Grahovem. Odloeil se je za nadzidavo dosedanje sole. Sredstva so
dal<i stanovanjski sklad ObLO
Cerknica, krajevni odbor Grahovo ter ostale organizacije na obmoeju solskega okoliSa.. Prel:7ivalci
pa so prispevali les, denax in prostovoljno delali .
Delo je prevzelo SGP »Gradisee<<. Nadzidava je staJ.a do sedaj
5 milijonov dinarjev. Pouk se je
zaC€1 le z rnajhno zakasnitvijo.
Celotna adaptacija bo stala 17 milijonov in bo koneana v naslednjih solskih poCitnicah.
MaD

1. Svet za kmetij tvo prl ObLO
bo na prvi seji ponovno govoril
o potrebi raznnejitve gozdnih in
kmet ijskih povrsin na. podroeju
obcine, imenoval strokovno komisi.jo in posta.vil referenta za kmetijstvo, ki bo odgovoren za tehnicno izpelja.vo te naloge. Po ra.zmejitvi bodo takoj zaeeli izdelovati perspektivni nacrt razvoja
kmetijstva..
2. V zvezi s pridobivanjem zemljisc naj svet za kmetijstvo doloci
kriterij za. podruia.blja.nje zemlje,
posebno za hribovske predele. Zacne naj takoj zbirati podatke 0
socialni strukturi nasih vasi.
3. Svet za. kmetijstvo in svet za
finance naj na. skupni seji pregledata. pra.vilnost da.vcne obremenitve za vse predele obcine. Po
potrebi na.j imenujeta komisijo,
ki bo z ana.Iiticnimi ocenami dolocenega. stevila povprecnih individualnih kmeekih gospoda.rstev
priblizala davcne obremenitve realnim moinostim kmetij ke proizvodnje.
4. Celotno gradivo naj svet za.
kmetijstvo pripravi konkretno in
da v razpra.vo ljudskemu odboru,
ki na.j zavzame jasna sta.lisea do
pridobivanja zemlji§c, podrobnejse rajonizacije gozdnih in kmetijskih povrsin ter osnutka o perspektivnem razvoju kmetijstva.
5. Pravilnost izvajanja arondacije na.j kontrolira kmetijski inspektora.t pri Obc. LO in periodicno poroca svetu za kmetijstvo.
Zemljisca pa naj zamenjavajo izkljucno tistim, ki zive iz kmetijstva.
6. Vsi kmetijski obra.ti pri KZ
naj do 1. januarja 1963 uvedejo
proizvodne evidence, kar bo zagotovilo tocnejse sestavljene druzbene plane kakor tudi financno
proizvodne plane.
'l. Zadruzni sveti Pri KZ naj
periodicno ugotavljajo delitev osebnih dohodkov in vztrajajo pri
delitvi po delu. Prav tako naj
za.htevajo, da se za zbllzanje odnosov zadruga - kmet uvede kontinuirana kooperacijska proizvodnja. s pouda.rkom na zivinoreji.
8. Sekcija kmetijskih in:ienirjev in tehnikov naj prlpravi do
novega leta svoj obCni zbor, izdela podroben program svojega
dela ter ga predlo:ii v pretres svetu za kmetijstvo. Poudarek programa naj bo na izpopolnjevanju
obstojecega kmetijskega kadra z
namenom cim hitrejsega. pospesevanja kmetijske proizvodnje.
9. Arondacijski postopki, ki so
Ze odobreni, naj bodo cim bitreje
re§eni z iskanjem zemljiskih rezerv v vrstah kmetov-delavcev in
s pravilno arondacijo tistim individualnim pridelovalcem, ki ne bi
hili s tern ukrepom zivljenjsko
ogrorlenL V povezavi KZ - gospodarske organizacije in Obc. LO
naj konkretno poiscejo rezerve za
pridobitev novih zemljisc.
10. Svet za kmetijstvo naj sestavi komisijo (po potrebi tudi
vee), ki bo ocenjevala rued vegetacijo obdelovanje in agrotehnicne ukrepe pri privatnih kmetovalcih. Neobdelana zemljisca mora prijaviti upravnemu organu
obcine, ki naj postopa po zakonu
o racionalnem izkoriscanju zemljisc.
11. Zaradi bolj§e povezave pri
resevanju kmetijske problematike
naj kmetijske organizacije, svet za
kmetijstvo pri ObLO in druzbenopoliticne organizacije, vabijo na
svoje seje predstavnike organiza~
cij in ustanov.
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Razveseljivi uspehi
Prijetna dvorana novega upravnega poslopja je priCakala 9. sejo
centralnega delavskega sveta. Poleg clanov delavskega sveta je prisostvoval seji tudi podpredsednik okrajnega sindikalnega sveta.
Pregledu izvrsenih sklepov zadnje seje, je sledilo obsirno dn izcrpno poroCilo predsednika upravnega odbora podjetja. Na seji smo
razpravljali predvsem o doseganju plana, oziroma o doseZen.ih
uspehih na5ih pos'lovnih enot. Z
ozirom na preteklo leto so hili
dosezeni znatni uspehi, saj je povecana realdzacija prodaje z ozirom na preteklo leto za 30%. Tudi
izvoz se je poveCal za 28% za trde
valute. Iz razprave sklepamo, da
tudi izvozno obveznost izvrsujemo
v celoti.
Uspehe smo dosegli tudi na
podrocju decentralizacije oziroma
gospodarske osamosvojitve poslovnih enot. Kljub uspehom je
delavslti svet kritieno obravnaval
slabosti posamezndh poslovnih
enot. GovoriiJ..i smo o subjektivnih
in objektivnih teZavah tovarne
pohistva Cerknica.
Ciani delavskega sveta menijo,
da je treba vso powrnost posvetiti prav poslovni enoti Cerknica.
Organizacijsko jo je treba izboljsati, da bomo izkor.isCaii sedanjo
zmogljivost pos1ovne enote ter
iskali neiZlkoriScene rezerve. Tej
poslovni enoti je torej pobrebno
pomagati na vseh podroejih, zlasti
pa jo je treba kadrovsko okrepiti.
z ozironi na kvalitetnejso spremembo ekonomsk:ih enot je potrebno dati poseben poudarek operativnemu kadru. z vedno veejo
vlogo ekonomske enote nalagamo
veliko odgovornost instruktorju
ek.onomske enote k()ll; osnovnemu
organizatorju proizvodnje v ekonomski enoti. Poslovne in ekonomske enote postajajo samostojnejse, zato postawljamo pred. strokovne sluibe vedno veeje zahteve
in odgovornosti.
Velik problem, ki zelo negativno vpliva na poslovanje podjetja,
je zelo velika f.luktuacija. Zaradi
nestabilnosti delovne sile prav
gotovo dosegamo manj, kot bi s
stalno delovno silo.
V posameznih poslovnih enotah
opaZamo premajhen cut odgovornosti do -pro.izvajalnih sredstev in
premajhno zainteresiranost do
proizvodnje. Veliko ljudi se premalo trudi za kvaldteto nasih izdelkov ter se ne zaveda, da je
na5e podjetje izvoznik na tuja trZisea Zato je potrebno v bodoee
posvetiti vee powrnosti vzgoji
!judi in strokovno tehniC:nemu
usposabljanju.
Iz analiz je ugotovljeno, da se
je tudi stimuliranje ljudi izboljSalo, saj so se v primerjavi s preteklim letom osebni prejemki v
letosnjem letu poveeali za 25%,
oziroma iz 18.300 din v letu 1961
na 22.900 din v letu 1962. To je
predvsem odraz poveeanja obsega
proizvodnje in izbolj§anja ekonomicnosti poslovanja. Organi upravljanja so med letom eesto
razpravljali o teh vpra5anjih.
v bodoee pa se bodo osebni
prejemki 5e poveeali vzporedno s
ooveeanjem produktivnO&ti in iz..

koriseanjem sedanje zmogljivosti
tovarne. ZnaCilno za naso proizvodnjo je tudi to, da so proizvodni stroski 5e vedno previsoki in
ne gredo vzporedno z zniievanjem
cen na inozemskem triiseu. Zato
bodo morali v bodoce centralni
upravni organi in upravni organi
po poslovnih enotah zahtevati od
strokovnih slu~b, da bodo i:llboljSale organizacijo poslovanja z napredno tehnologijo, bolje organizirali delovna mesta in izboljsali
serv.is poslovanja posameznih enot.
Patrebno bo torej organizacijsko
in kadrovsko urediti posamezne
sluzbe.
Na5e poslovne enote imajo dovolj naroCil, lti odgovarjajo proizvajalni zmogljivosti podjetja.
'Poslovne enote pa so dolme, da
obstojeee kapacitete cimbolj izkoristijo.
Za uspesno izvajanje komercialne poldtike je potrebno sodelovanje in koordinacija med posameznimi proizvajalnimi enotami
n. pr. med zagarsko in pohistveno.
Doseieni so bili ie lepi uspehi,
ker so poslovne enote poveCale
eut odgovornosti pri terrninih, pri
·k valiteti izdelkov in pripravljeno-sti. To narekuje, da se intenzivneje sodelujemo in informiramo
pro.izvodne enote o stanju triiSc
in trZni problematikii.
Tudi nabavni sluzbi je treba
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Novo upravno poslopje
V bliZini tovarne ·p ohistva Cerknica je zraslo novo upravno poslopje. Stavba je postavljena po
~

vano blago, sknbno korigirali cene z ozi·r om na povprasevanje na
trziscu. Potrebno pa je tudi, da
znizujemo proizvodne strooke in
izboljsujemo izdelavo.
Sedanjo zmoglji vos.t tovarne homo po·veCali s Slbrojd in Ilaipravami
in tako odpnwljali ozka grla v
proizvodnji. Z manjsimi dopolnitvarrj bi lahko takoj poveCali proizvodnjo in us.t varili pogoje za
ekonomicnejse in rentabilnejse
poslovanje.

urbani'stiC:nem nacrtu, prilagojena
okolici dn ji je v okras.
Uprava >>Brest« j'e zelo potrebovala novo stavbo, ker je bilo delo
v tesnih prostorih stare <hrekcije
skoraj nevzdrzno. Pi'sarne so bi-le
natrpane s pisalnimi mizami. To
je zelo oviralo normalno delo.
Tudi za sestanke in seje samoupravnih organov ter druzbenopoliticnih organizacij ni bilo prostora.
V novi stavbi so pisarne in lepo
urejena sejna dvorana, v kater.i
se lahko vrsijo sestan.Ki.
Staro upravno stavbo homo preuredili v obratno ambulanto, ki jo
bo podjetje u&tanovilo. Obratno
ambulanto zelo potrebujejo zaradi
obolenj in nezgod. Tako podjetje
skrbi za izboljsanj·e iivljenjskega
standarda clanov kolektiva.
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Ciani centralnega delavskega sveta
posvetiti vee powrnosti. Se vedno
prevee uvaZaffio. Vse uvoieno nadomestimo z domaCimi proizvodi,
kjer je le mogoee. Ugotovili s.mo
tudi nenatancnost pri dolocanju
rokov in pni kratkorocnem planirnaju. Napake bomo odpravili, ee
homo pravilno izbirali artikle pri
prevzemanju n.aroC.tl, stalno pregledovali trziSee doma in v inozemstvu, kvalitetno izboljSali izdelke, predvsem pa s•k rbeli, da se
ii.zdel'k i ne bodo po§kodovali, nudili kupcu ustrezni servis, ee je
treba tudi popravljali poskodo-

Delavski svet podjetja je obravnaval se vee stvar.i z
da napake odpravimo in noVlrm
uspehi doseremo boljso i ekonomicnejso proizvodnjo.
ecen.t ralizacija poslovanja naj i dosegJ:a
tisto stopnjo, da se
sleherni
clan kolektiva cutil odgovornega
za smotrno gospod jenje. Najvecjo odgovornost pa .imajo strokovne sluzbe, od katerih je odvisen
nadaljnji razvoj podjetja.
Zivahno sejo delavskega sveta
smo zakljuCili v .p riCakovanju
najboljSih u·s pehov.

Drugo soboto v mesecu oktobru
so kombinat IJ.esne industrije
>>Brest« obisk:ali udeleienci in
vodstvo seminarja F AO, ki je ta
mesec v Zagrebu. Udelezenci seminarja so gozdarski in lesnoindustrijski s1Jrokovnja!ki iz Afrike
in Azije. Predavatelji so Norvezani in nasi univerzitetni profesorji. Namen obiska je bH seznaniti se z razvojem in kapaci.tetami
>>Br·e sta«, predvsem zato, ker .je
le-ta poleg primarne industrije v
kratkem casu izgradil moeno in
moderno pohistveno proizvodnjo.
~ako stevilnih mednaa-odnih gostov Brest se ni imel.
Gostje so se najprej zbrali v
IllOvi veHki sejni dvorani direkcije, kjer jim je predstavnik kombinata zaielel dobrodoslico in jim
v dhlj5em referatu Da[ljzail zgodovinski razvoj kombinata, njegovo
organizacijo, speci.aJl:izacijo, oblike
upravljanja.- z vsemi specifiC:nostmi. Prikazal jim je, kako je rasel
na5 kombinat, njegovo sedanje
P,elo in perspektive.
(Nadaljevanje ~ 6. sk.)
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Delovni kolektiv ,Brest" Cerknica
na Zagrebskem velesejmu
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Vest, da se je nogometno drustvo Slivnica pridruZilo sportni
sekciji mladinskega aktiva TP
Brest Cerknica, nas je vse prijetno presenetila. Kako tudi ne, saj
od zdruZitve lahko pr.icakujemo
le napredek v drustvenem in
sportnem smislu. Napaeno je z
raznimi klubi postavljati meje
med mladimi ljudmi, ki imajo
isto veselje in iste cilje. Iz dosedanjih izku5enj vidimo, da taka
obHka dela ni bila najboljsa.
Sportno drustvo Slivnica je bilo
res aktivno, vendar bJ s sodelovanjem vecjega stevila mladincev
lahko doseglo veCje uspehe. V tovarni pohistva ••Brest« Cerknica je
zaposlenih veliko mladih ljudi, ki
se Zelijo v prostem casu izZivljati
v sportu. Ko to ugotovimo, vidimo, da res ni potrebno Jnvestirati
na dve strani, ali pa kar je se
s.lab5e, zagovarjati zdruZitev NK
Slivnice z nogomet. klubom Javornik na Rakeku. Taka resitev
bi gotovo negativno vplivala na
nogomet, saj bi zaradi oddaljenosti krajev sportno Zivljenje v
Cevknici la:hko povsem zamrlo.
ZdruZitev je zgolj for.rrurlnost,
saj je bJla veCina aktivnih Clanov
v dosedanjem sportnern !klubu zaposlena v tovarni pohistva. Mladiinski aktiv je s tern zopet pridobil nekaj aktivnih clanov, mladin-

ci iz tovarne pa bodo lahko svobodno sodelovali pri tej sportni
panogi.
Mnogi mladinci v tovarni Brest
ne vedo za sistem dela novo ustanovljenega sportnega kluba pri
podjetju. Zato bi rad pojasnil, kako bo dru5tvo delalo in kakSne
moinosti ima vsak mladinec za
aktivno sodelovanje.
Nogometno drustvo je takoj po
ustanovitvi zacelo redno trenirati
na nogometnem igr.iscu in sJcer
ob torkih, cetrtkih in petkih od
16. ure dalje. Do sodelovanja in
sportnega izzivljanja na tremngih
ima pravico vsak mladinec v tovarni ali Iverki, ki ima veselje do
nogometa. Mladinci, ki bodo redno obiskovali treninge, se lah!tl')
vkljuCijo v prvo mo5tvo, ki tekmuje v I. A razredu ljubljanske
podz:veze. Z registracijo bodo dobill pravico do rednega tekmovanja z nogornetnimi Jdubi raznih
krajev Slovenije kot so: Trbovlje,
Dob, Logatec, Medvode, JarSe itd.
Na gostovanja bo vozil tovarniski avtobus. Tako bodo lahko tudi
ostali mladinci izkoristili potovanja za mladinske izlete. Ura odhoda bo vsakokrat objavljena med
odmorom v tovarni ·p o zvoeniku,
kakor rtud.i na oglasni &ski sportnega kluba pred tovarno.

Pretekli mesec je bill v Zagrebu
tradicionalni Zagreb&ki velesejem.
Tudi letos je nekaj• clanov na.Sega
kolektiva obiskalo Zagreb z namcnom, ogl.edati si p;redvsem zanimivosti ·iz lesno-predelovalnega
podrocja.
Ze zgodaj zjutraj je bilo pred
tovarno pohistva Cerknica vse Zivo. Safer obratneg;a avtobusa je
Ze nestrpno pogledoval po zadnjih
prihajajocih: ••Sment«, je deja!,
*Vedno mora biti kdo, ki prerad
dolgo gleda pod !cow!« No, kmalu
je bila cela odprava pripravljena
in Ze smo vozili proti Zagrebu.
»Salamens~ megla, tako je gosta, da bi jo z noZ:em rezal,« je
bilo slisati tam nekje v prwern delu nase ga avtobusa. Pa se je hiiro
nekdo znasel s pripombo: >>Saj,
saj, ko bi bil to vsaj sir, ki se ze
izplaCalo - sedaj mi pa zavija po
Zelodcu kot a:vtobus proti Planini.« Malo JGlsneje pa je nekoliko
tiSe povedal, da je zaspal in tako
mu je =anjkalo easa za zajtrk.
Postopoma je narascala dobra
volja. Se tisti, k.i so prisli 5e z
nekoliko krmezljavimi oemi, so
se razvedrili in marsikateri dovtip je dozivel zadovoljs<tvo in odobravanje. Kmalu se je prieelo daniti in sonce je Ze prodiralo skozi
meg!].o. Mimo so beZ:ala rnesta, naselja, vasice. Kako ne bi bil clovek ob vsem tern dobre volje?
»Pojdimo na Stajersko, gledat 'k aj
delajo,•• se je oglasila pe.s em; najprej tiho in zadrzano, potem pa
vedno bolj veselo in sprollceno.
Da, ob petju in salli hitro mineva
eas - kar naenkrat so se zacele

prikazovati pf'Ve hisice in nato
vecje zgradbe pre<:lmeSitija Zagreba.
Po ulicah Zagreba je V·r vela pisana mnoZica pe5cev in vseh vrst
motornih vo:uil. V eCinoma vsi so
hi.teli proti razstavnemu prostoru
in nazaj.
Se malo, pa smo ugledali zastave 47 drzav.
Razlicni narod.i z vzhoda in zahoda so prLkazovali napredek svoje industrije, kmetijstva itd. TeZv.
ko bi ugotovili, kaj so dosegl~ v
enem letu posamezni raz&tavljalci .
Vtisi posameznikov so bili zelo
razLicni. Prevladovalo je mnenje,
da to leto nekatere veje industrije
tujih razstavljalcev niso napredoSkupina strokovnjakov in . cia- pritlieno zagorsko h.isico, kjer je
vale v toliki meri loot druga leta.
Za nas, kii se ukvarjamo z les- nov kolektiva na5ega kombinata tovariS Tito preZivel svojo mlaje tudi letos obiskala zagrebski dost. Ko pa smo si ogledali prono-industrijsko stroko, je bil:a prav
stor za prostorom in v mislih pregotovo najbolj zanimiva lesnopre- velesejem. S posebnim zanimadelovalna industrija, pohistvo in njem smo si tudi to pot ogledovali leteli zivljenje na5ega marSala,
stroji. Lahko pohvalimo dornp.co predvsem dosezke lesne indu- smo videli, da je prav od tu vostrije. Soglasno smo ocenili vele- dila njegova napredna, borbena in
lesno industrijo, da je dosegla v
zmagovita pot. Z zanimanjem smo
pretelcl.em letu zavidanja vredne sejern takole: ffilllogo lep5ega in
uspehe. Na Zagrebskem velesej- i,;branej5ega smo videli na ljub- ogledovali zib~lko, pohistvo in
mu so razstavljala na.Sa domaca ljanski razstavi. Na5e pohistvene opremo iz tistega obdobja. Vse je
podjetja svoje proizvode, katerih tovarne se premalo prizadevajo, ta!ko lepo zbrano. Clovek bi kar
gledal in gledal. Tako sveCalllo je
J<,valiteta izdelave in konstrukc·ije da bi poslale na zagrebski sejem
je ze na villinJ svetovne pohistve- najboljse. Zagrebski velesejem je vse in domaee obenem. Res velja
tako velika prJreditev, da z njo obiskati Kumrovec. Okolica hiSe
ne proizvod!nje.
je lepo urejena. V neposredni bliPozno je ze bilo, ko se je na5a merimo napredek n.asega celokupZini je kip tov. Tita. Tudi kraj je
skupina vrnila s potovanja. Mar- nega gospodarstva, zato bi morali
lep, ves obdan z ni7Jkimi grici in
sikateri udelezenec je prvic videl prav tu pokazati na5e uspehe.
Kolektiv poslovne enote direk- holmi, znaCilniimi za tisti del hrZagreqski velesejem. Vtisov, iz
vaske in slovenske zemlje.
enodnevnega obiska Zagreba je cije se je na povratku ustavil v
Ob.isk v Kurovcu bo vsem ostal
veli:lro, Zelja pa ena, da se tudi Kumrovcu, kjer smo si ogledali
drugo leto snidemo na tradicio- rojstno hiso marllala Tita. Po sli- v lepem spominu.
nalnem Zagrebskem velesejmu, :k i kah smo sicer ze poznali znaCilno
naj b.i zaznamoval se pomembnejSe uspehe na5e domace industrije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .§+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
IF

(Nadaljevanje s 4. strani)
Udelerenci so z zanimanjem sledili poroCilu, ki je pripovedovalo,
da je hiLa prizadevonst Bresrovega
'kolektiva velika in izredna med
izgradnjo. Danes pa se kaZe v obvladovanju kapacitet, v vodenju
in utrjevanju ekonomske moei
kombinata. ·
Ogled tovarne Iverke in tovarne
pohistva v .Cerknici je potrdi~, da
vloreno delo ni bHo zarnan. Prav
Pri nas so lahko tujci vJdeli, kako
povezujemo v proizvodnji gozd plo5co, viookokvailiitetno pohis1No.
Urejena tovarna, organizacija dela, opremljenost in ·k valiteta izdelkov je na obiskovalce napravila moean vtis. Noben udeleZenec ni priCakoval, da bo sredi
&ozdov naSe1 tako dovdeno pro-

Zelo hitro se obrne mesec, to vemo predvsem v uredniStvu,
ker proti koncu vse zelo hiti in spet smo razocarani nad va§im
sodelovanjem. Na nas razpis, objavljen v prejsnji §tevilki, smo
prejeli le dobrih deset odgovorov. Vsi dopisniki so se oglasili z
osnovne §ole Rakek. Res zanimivo, kaj! Se bolj zanimivo pa je
to, da je postal "clanek letacc prispevek objavljen v aprilski §tevilki lista z naslovom "Nesreca na Cerkni§kem jezeru«. Toda beseda je beseda in mi smo jo drzali ter izzrebali §tiri izmed poslanih dopisov. Tovari§ica Toncka Likar iz Cerknice je izvlekla
iz vrecke srece naslednje: Alenko Albreht, Jelico Nosan, Polanco Mlakar in Anico Vidrih. Samo nezni spol. Samo na uho vsem
mladim Rakovcanom sporocamo, da naj materinscini posvetijo v
prihodnje kak§no urico vee kot doslej. Sicer pa iskreno cestitamo! Nagrade bomo poslali po po§ti.
No, nobena stvar ni brez izjem in tako je biZ med dopisi bela
vrana prispevek Stanka S. iz Postojne. Za ob§irno pismo se mu
toplo zahvaljujemo. Predloge bomo skusali prihodnje leto, letos
izide namrec samo §e ena §tevilka, upostevati. Veseli smo, da ste
zadovoljni tudi s sedanjo obliko in vsebino lista.
Ker se bliza konec leta in, ker je le dober plaenik dober prijatelj,
vas prosimo, da nas ne pozabite in kaj kmalu poravnate leto~n}o
narocnino na tekoCi racu.n obcinskega odbora SZDL Cerknica ~te
vilka 600-25-3-144. Ponovno vas vabimo k sodelovanju. Lep pozdrav!
Ureclnistvo

z.

Obisk v Kumrovcu

i
Udelefentl semlnarja FAO " Cerlinlti i
::
i
•
izvodnjo Jn tako povezavo med
gozdom in izdelkom.
Kup Vlpra.Sanj, ki je spremljal
obisk in koneno razpravo, je 5e
potrdiil zanimanje predvsem za
proizvodnjo ivern.ih plosc in za
moinoSit plan:iTanja pohistva velikih serij. Udeleienec iz Nige:rije
je dejal, da njegovi deZeli 5e vedno vsiljujejo pohistvo, ki je dalee
od zahtev potrosnikov, prav tako
kot tedaj, ko 5e niso hili svobodni. Prepricani smo lah'ko, da je se
mnogo trZisc neraziskanih, ta.~
sreeanj a pa bodo gotovo pornagala; da bodo nasi izdelk:i. sli na
nova trZisea v Afriki in Az.iji.
Ob zakljucku se je vodja seminarja v imenu FAO zahvalil za
sprejem in zaielel uspehov pri
nadaJ.jnjem delu kombinat&.
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Podjetje Kovinoplastika. Loz je tudi Ietos razstavljalo na jesenskem velesejmu v Zagrebu. Svoj
paviljon je podjetje razstavljalo tudi na razstavi »Gospodarskega razvoja Loske doline«, ki je bila
v mesecu oktobru v domu TVD >+Partizan « v Starem trgu.
Podjetje je na razstavi prikazalo predvsem stavbeno in pohistveno okovje in izdel~e iz; plasticnih mas. Poleg izdelkov pa je bilo razstavljeno tudi orodje in nekaj kalupov, s katerimi proizvaja tovarna nove iroelke.
Na sliki: Paviljon izdelkov pcdjetja Kovjnoplastika Loz.

Cepljenje
proti gripi
N a eni i2'llTI.ed zadnjdh zasedanj
centralnega delavskega sveta Kovinoplastike LoZ, katerega se je
udelezil tudi clr. Emil T ruclen, so
veLiko razpraV'ljali o nes•r ecah in
bolezninah ter s tem v zvezi o
reorganizaciji socialnega , zavarovanja. Iz analize boleznin in nesrec za I. pol}.letje 1962. leta, ki jo
je pripravil kadrovsko-socialni
oddelek, je bilo raZNidno, da se je
v prvem polletj u 19ti2 ponesrecilo
35 delavcev. Iroatk.i za nesrece in
boleznine pa so znasali nad 7,5
m.ilijona dinarjev.
Nesreee so nastale predvsem
zaradi pomanjkan.ja poikLicnih izk usenj, n e pazljivos ti in naglice
pJ:Ji. d eJ.U ter neupostevanja zascitnih SI'!Eds·tev. :Poleg tega pa so se
izdat:ki za socialno zavarovanje
povecaLi tudi zaradi boleznin. TaKo je v zims,k ih in spomladanskih
mesecih precej clanov ,Jcolekti·va
zbolelo za glipo. Da bi vsaj delno
znizali te izdatke, je centralni delavski svet sklenil, da bodo obvezno cepili proti gripi vse C'lane
kolektiva. CepJjenje je predvideno
v mesecu novembru 1962. leta.
Poleg teg.a pa pripravlja HTZ vrsto pred:logov in ukr:epov za znizanje ·s tevila nesrec in boleznin,
kajti po novem zakonu o socialnero zavarovan ju je predvideno,
da bodo s 1. l. 1963 celotno breme
teh izdatk.ov nosile gospodarske
organizacije.
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ClANI ZK BODO MORAU ODLOCNEJE ZAHTEVATI
I

do clani ZK hoteli vse to uresniNa Ietni konferenci osnovne orciti, bodo morali zlasti v organih
ganizacije ZK Kovinoplastike Loz
upravljanja dosledno zahtevati in
so clani pregledali dosedanje delo
podpirati ta stalisca.
in aktivnost clanov ZK in sprejeli
Na konferenci so clani ZK gonaloge za bodoee delo osnovne orvorili tudi 0 disciplini, d'e lu claganizacije. Ciani ZK, ki delajo v
nov ZK v drugih organizacijah v
organih upravljanja, bodo morali
podjetju in izven njega, ideoloski
se odlocneje zahtevati, da postavzgoji itd.
nejo EE in OE obracunsko samostojne, kajti le na ta naein bodo
clani kolektiva se bolj m.a.rljivi.
Organi upravljanja se vedno
nimajo v podjetju vseh pravic in
dolinosti. Pravilnik o del1tvi osebnih dohodkov bi bilo potrebno poPretek!li mesec se je mladina
novno pregledati in osebne dohodKovinoplastike zbrala v klubskih
ke vskladiti. Ciani ZK, ki delajo
v sindikalnem odboru, morajo · prostorih pod kino dvorano v Starem trgu na 1etni kanferenci. Tu
zahtevati mesecno obvescanje koso pregledali dosedanje delo in
lektiva o gospodarjenju, doseganakazali smer dela za naprej. Ponju plana, prihranku pri mateleg mlad:incev so bili na konfe:renrialu, doseganju produktivnosti,
ci navzoCi. predstavnriki podjetja,
stroskih itd. Treba bi bilo organizirati sluzbo, ki bi vse to izbrala obcin&kega komiteja LMS Cerk111ica in dtt"ugih aktivov. Konfein posredovala kolektivu. Osnov11€l1Ca je hila zelo dobro pripravna organizacija ZK bi morala natancno zadolziti svoje clane in od ljena, k.ar dokazuje potek konference in razprava.
njih zahtevati dosledno izvajanje
Iz poroCila tov. Cimprica in
sklepov. Vse premalo je osnovna
predsednikov posameznih sekcij,
organizacija iskala pomoci pri aksmo spoznali, da je mladina v
tivih za reSevanje dolocenih propreteklem .obdobj u kar dobro deblemov. Clani ZK bodo morali se
nadalje skrbeti za razvoj podjetja.. lala. Aktiv LMS v KovinopJastiki
steje 130 mladincev. 40 mladincev
Podjetje bo se naprej izdelovalo
se vsak dan voz.i na delo iz; Pre stavbeno in pohistveno okovje in
zida, Babnega polja, Bloske plaelektro-material, za kar je tudi
registrirano. Predelovalo bo tudi
note itd., kar zelo ovira delo mladinske organizacije. Kljub temu
plasticne mase za farmacevtsko
pa spada mladinski aktiv Kovinoindustrijo in siroko potrosnjo.' Ze
dalj easa pripravljajo naerte za
plas1liokle med najbolj delavne alrove na podrocju obcine Oerknica.
koncenkacijo obratov v Lozu,
V okvi1"11 mladinske organ;izacije
vendar gre vse prepocasi, Ce bo·

Poleg tega so na konferenci osnovne organizacije ZK izvolili tudi 5-clanski . sekretariat osnovne
organizacije ZK in 7 delegatov za
obcinsko konferenco ZK. Za novega sekretarja osnovne organizacije ZK je bil izvoljen tov. Tone
Plos.

Zivabna dejavnost mladine
v Kovinoplastiki

"

;

je delalo vee sekcij, ki so razglbale njihovo delo. Imeli so: sekcijo za delovne akcije, sekcijo za
sport, dramsko sekcijo in mladinsko uni'Verzo. S ekoija za delovne
akcije je organizirala vee delovnih akcij v podjetju in pri gradnji kopalisca v Pudobu. Tako so
napravili nad 500 prostovol jnih
delovnih u.r. Dva mJadinca pa sta
odsla n:a zvezno delovno akcijo.
Sekcija za sport je odigrala tri
nogometne otekme v Prezidu in
postavila naprave z
kosarko.
Dra:msk.a sekcija je v retekJi sezoni pripravila dve d:r
ki deli
in sodelovala na ob • · ski reviji
dramskih del v Cer :ici, sodelovala na oddaji »Pok ·, kaj zna.S<<.
Za nagrado pa ;;
si mladinci
ogledali predstavi v Mestnem gledaliScu v Ljubljani. Se posebej
pa je hila delovna mladinska univerza. Ta 5ekcija sk::rbi za ideo~o
sko kadrovs.k!o ,p olitieno delo. Organizirala je >>solo za Zivljenje«,
ki pa jo je obiskovalo 54 mladin-

cev, 8 mladincev se je ude lezilo
seminarja za mlad:insko vodstvo v
Cerknici. Dva mJ.adinca sta bila
na pos'Vetovanju o klubih mladih
proizvajalcev, dva mladinca pa
sta obiskovala mladinsko .politicno solo v Starem trgu.
40 najboljsim mladincem je
aktiv LMS podelil tudi lknji:lne
nagrade. Na pobudo mladinskega
aktiva so v podjetju ustanovili
pocitniSko dru:l.i:no, k.i je edina na
podxocju obCine Cerknica. DruZi.na je v preteklem obdobju organizirala izlete na Pohorje, v P ortoroz in na Snemik.
Do nedavnega je bila ml.adina
slabo zastopaJDa v organih delavskega samoupravlja:nja v podjetj u.
Sedaj dela v teh organih in sindikatu 11 mladincev, ·k.i porocajo
ostalim mladincem o de lu in Slkllepanju organov upravljanja.
Med najvamejse sklepe letne
konference mladinskega aktiva
Kovinoplastike Loz bti. lah'ko uvrstili: ustanovitev kluba m!ladih
proizvajalcev, poZivitev klubskega
dela, vsak mladinec bo napravil
letosnje leto po 4 ure prosrovoljnega d ela, ustanovili bodo strelske sekcije. ki bodo podru:lnlca
strels.ke druZline >>Racna gora<•.
Poleg tega bo mladinski aktliv se
tesneje sodeloval z DPD >>Sovoboda<<, TVD ••Partizan<<, delavsko
univerZIO v Cerlmici in ostalimi
organizacijami v podjetju in izven njega.
To je samo nekaj sklepov iz
mladinske razprave. 2e iz _tega
vti.doimo, da je mladinski. a!ktiv Kovinoplas·t ike LoZ resnieno pridno
delal.
Po zaklj ucku konference je novi odbor imel prvo sejo, na kateri
so izvoliLi za novega pred.sednika
aktiva tov. Franca Pl~a iz remonta.
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CerkniSko jezero in LoSka dol ina vpretekiOsti
(Nadaljevanje iz st. 10) ·
Dan, P odcerkve, S tarega trga,
Ostanki rimslkli.h stavb so bili · LoZa ·in Metlje in od tu dalje proti Ljubljanskemu bwju, kjer se je
v zadnjem casu odkTiti tudi v
pri LaVI1i.ci pl1ik!ljuCila glaV!11i maSmarati. Se prej 'Pa so tu nasli
gli.stral:i, ki je sla iz Emone !'imsko grobisce z lepi mi nagrobLjubljane preko DolenjSke na Hrniki. :Zatl po dosedanjih najdbah
vatslko in dalje na vzhod. V blise Jlli biLlo mogoce dogmati imena
zini S tarega trga je bil odcep
te naselbine. Potre bna bodo pac
stranske ceste na Babno polje,
nada'ljnja izkOipaValllja, ki bodo
P rezid in Cabar. Med Babnim poodkrila n aziv tega kraja v rimljem in P rezidom, kjer poteka
skih casih.
Se dve oz. ltri rpostojanke iz iloir- meja obeh rerpublik, so se danes
ostan'k:i rdrnSkega zapom ega zi, ske dobe naj omenim. P r>man1o
d ovj~1 1kri so ga zgradili v obrambo
jih samo po n a.s4p i h, ki jlih o bdate ceste. Brilkone je bilo tudi
Ce!1kmiisko jezero povezano po
ka!ksrti stranSki cesti z gl avno,
kaj'ti. Riml!jani so ga ie poznali in
imenova1i Lacrus lugeus, kar pom eni ialostno jezero. Prav talco
so poznaili tudli ie Sne.Zn:i.k, ki so
mu .pravilli Mons Albus (Bel'i h rib) .
S tem bli. bil kon&m kratelk pregled d o sedaj znanih najstarejsih
P..aselbm v teh krajih. Sli.lka je
zaenkrat se dokaj n erpopoJna, potrebnih bo se veliko raziskovanj,
ki nam bodo kaj vee pove<l.ala 0
zivlj.enju n ajstarejsih prebdvavcev
tod .
Povmili pa se bomo na Krizno
goro, lk jer je v zadnjli'h letih izkopaval Notranjski muzej v P ostojni in pri tem dosegel .kaj lepe
us.pehe. Na jutni strani Ktizne
gore, k jer prehaja njeno p obocje
v pol'o Zne nj<ive i!l1 travnike - pri
sv. A:ni, so si. iZlbral!i IJ.iri pro.s tor
za svoje pokoi>al'isce. Lep je od
tod pogle<l. na L oSiko dolin::> in
temne gwdove, ki jo obdajaj'o.
Fibula. (sponka) z verizicami in
V treh letih smo na tern prostm'U
obeski, ki so jo nasli pod Kriz~o
od<krilli 153 grobov. MTlice so na
goro
tem gpobiscu- po'kopavali na ch•a
· razliana nacina. SeZigaJi so jih z
JaJO, Slicer ipa na njih ni bilo se
n akitom in drugim:i .pr.idatki vred,
nobenih razli:Skova:n•j. To so graosta:nke pa so na:to shranil'i v lo ndisea na hribu Gradcek nad vasjo
cene posode - iare. Te so nato
p olozili v nalasc za to iz,kopane
Vrh, gradisce <pr•i cerikvic:i sv. Anj.ame cetverooglate al~ okrogle 0 1b dreja na Gorndih Poljanah in na
Hke. Obloiene so bile s kamni.
h rti.bOku zrav€1!1 los'kega gradu .
v za,cetllru na:Sega statja so pri- V ecino grobov so nato pokrili s
kamnitimi ploscami, ki so jih pr.isli v te kraje Ri mljani. P ostav.fi1
n esli izpod vrha Krizne gore. To
so ze omenjene nas.elbiine, na staso takoimenovani zarni grobov1.
r ejsih nase~bi!l'lah ,pa so ziveli se
P oleg zare pa so stavljali v grob
n aprej prejsnji rprebivavci, ki so
se po eno Skodelo, v kateri je
se le deloma roma:niziraJ.i. Rimbi'l a h rana. Ve.C krat pa je v 'k ak1j and so po ip'rihodu v nase kraje
snem grobu se vee posod. Velikozgrad!ilJi vee cest, ki naj bi veza:le
krat so ostankii. seiganih kosti razsrce ddaJVe - Rim z na n ovo
m etani po grobni jami, posode pa
osvojendmi deie1ami. Talko je poso potem nanje pdlozene. K ovintekala cesta od Trsta p reko Piv9ki predmeti so bli.li v zari ali pa
ske kotline in Javomilkov min1o
KOVINOPLASTIKA LOZ •

KOVINOPLASTIKA LOZ •

KOVIN

Revalorizacija osnovnib

sredstev izvrsena do roka
P o zakonu o r evalorizaciji osnovnih sredstev gospodarSikih organ.i:zac:ij ·smo napravili popis vseh
osnovn.i h sredstev: zgradb, Slbrojev, naprav in instalacij ter motomih prevoznih sredstev trudi pri
Kovin·o plasti·ki Loz do dolocenega
roka - 15. septembra 1962. N amen revalorizacije je, da gospodarska organizacija vsk1ladi vrednost nabavljene opreme iz prejsnjih let z danasnjimi trtnimi ce n ami in da bi lahko nabavila z
novimi odpisi amortiziranih os~
novnih sre<l.stev druga enakovredna osnovna sredstva.
Kovinopllastika Loz je imela veli'ke tezave PT·i revalorizaciji osnovnih sredstev, ker je bil rok
silno kratek, de lo pa zelo obsirno
in ker ima podjetje osnovna sred-

stva t udi v obratih, ki so po vee
kilometrov oddaljeni drug od drugega Teiave p ri revalorizaciji je
imelo p odjetje tudi zaradi tega,
ker je p red leti prevzemalo stroje
od c!Tugih gospodarskih organizacij :in so bill ie taJ<;rat skoraj izrabljeni.
Z izvrsen o revalorizacijo osnovn i h s·r edstev n e b o v tekoeem letu
nobeneih sprememb v poveeanju
vrednosti. Novo vrednost, dosezeno z revalorizaoijo, bomo dobili
s preknj.iienjern se!le s 1. I. 1963.
Ce bo uveljavljeno poveeanje
osnovne vrednoSiti, ikakor jo izkazuje popis, bo podjetje doseglo
vecje amortizacijske zneslk:e in tako d obilo sred.stva za nadomestitev izrabljenih osnmtnih sredstev .•

so mli skupaj s kostmi razmetani
po jami. Najvee je bilo nakita in
to bronaste ali zelezne sponke fibule raz1icnih oblik. Tako smo
dobili fibule ocalarke, ki po svoji
obUki spominjajo na ocala in so
od tod tudi dobile ime. Dalje fibule v obli'ki loka - lokaste fibule
ter fibule v obli.k.i polmeseca, ki
so imele vee veriZic na katerih so
viseli obeski. P oleg tega so bile
se razliene bronaste in zelezne
igle za spmjanje ob'leke, mpestndce in ovratnice. K ovin ki predmeti so v teh grobovih bolj Sllabo
ohrallljeni, ker so po&kodovani od
ognja. Loncena posoda pa je dobro ohranjena, zlasti so Lepe velilke iare, ki .so v1soke tud.i do 60 em.
Drug naCin pokOipavanja so skeletni grobovi. Tudi zanje so iZikopali podolgovate jame, •ki so jih
oblozili s kame!l1jem. Mntveca so
brez krste polo:m.Li kar na skalnato
dno jame. Obicajno so jih pol.agali na hrbet, rolke so imeli ob telesu ali pa prekriia:ne na trebuhu.
Ob glavi in pri nogah so imeli po
eno lonceno posodo. Obicajno sta
to majhen loncelk in skodela. Kaksenkrat ima obe posodi pri glavi
aLi pa na kon cu n og. :Zenske so
imele sp0!111ke se na prsih, na rokah za,pes,tnice, pri glavi pa se
uhane al'i kalke drruge okrasne obroCike. Okoli vratu pa bronaste
ovratnice. Orodlja in1 orozja pa je
bilo v grobovih zelo malo. Nasli
smo samo tri suol:ice in eno sekiro.
T o si lahko razlagamo s tern., da
pac teh predmetO'v, lkJ. so billi po-

Fibula ocalarka, najdena v grobu
pod Krizno goro. Podobne so na5li
tudi na Tdiscu pri Cerlmici
trebn•i pri vsa!kdanjem zivlje!11jU,
niso zalkopavali ampak so j'ih uporabljali se prezilveli. Na tem grobiScu so zaikO!pavali vee stoletij zapore<l.o ma. P o najdenih pre<l.matih
sklepamo, da je bil to cas od 9.
do 5. stoletja pred na5im stetjem .
Prirpac1alo pa je llirmn oz. njlihovi m plemenom , kli so zive1i tu v
starejsi zelezni d obi. Do danes je
grobiSce od Krmo goro najvecje
in najbogatejse na Notranjskem.
Njegov pomen pa sega preko meja nase ozje domovine.
Na vrhuKrime gore je bi[a utrjena nasel<bina - gradisce, kateri
pl'ipada to grobiSce. :Ze zaradi njenega dominantnega poloiaja nad
CerikniS'ko in LoSko dolino, je bila
to va.Zna postojanka v predzgodovinski dobi. Nahajala se je na
prehodu, kljer so se krizali vplivi
z Dolenj~ke, Posoeja in preko njega iz ltalije ter, kar je !!e vaincjse, z jugom, odkoder so prihaJali
vplivi tedaj m ogoC!I'lega ilirskega
pleme na Japodov.
Zadnji dive leti arheoloskih izkO!pavanj na semem vrhu Krime
gore, sta nam to .po1Jrdili. Na sevemi strani smo odkrili ilirski
nasip. Bil je navaden suh zid, narej€1!1 iz veliikih kamnitih bldkov.

Ob njem i'n tudi drugod pa smo
na5li obilico najrazlienejsi h loncenih posod, ki so jo rabili pri
vsakdanjem Zivljenj u . Je iz ist~ga
casa kakor ona v grobovih, samo,

Skeletni grob izpod Krizne gore.
(Pri glavi ima lonec, ob nogah
skodelo)
da je bolj groba in m asivtla, kakrsno so potrebovali m vsakdanjo uporabo. Vmes je mlo tudi
veliko glinastih u teznih vretenc
za staJtve. :Zenske na Krimi gori
so mm·ali biti pridne predice in
tJkaJ.ke.
Nasa iztkopavanja na Kllizni gori pa so odlkrila 8e poleg ilirske
naselbine ve.Cjo limsko u trdbo.
Planoto okol:i danasnje cerkve (ki
je ta'krat 5e ni) je obdajalo mocno
obzidje, siroko do 2m. Na vzhodni strani pa poteka kar dvojen
zid , ki je pr-vobno moral biti V'iSQJ{ preko 3 metre. Zid je narejc.n
ie z malto. Poleg voja.Ske posad-.
<ke je v utrdbi bivalo tudi civilno prebivavstvo, ki sri je v de,thu
stare tradicije izdelovalo lonccno
pa odo ie na loncarskem vretenu.
Te srno n a!!li veLiko. Vmes ipa je
tud:i n ekaj kosov bOtlj!!e keramiike,
ki so jo prinesli vojaki s seboj.
Na8li smo tud!i bronast novec cesarja Anto!l'lina, k1 je vlada<l v 2.
stoletju po nasem Stetju. Utrdbo
so zgradili najbrle ze v 1. stoletdu
na&ega stetja podobno kakor Ulako, opu5cena pa je najbde bila ie
v 4. stoletju.
V 15. ali 5e 16. srt;oletju so v obmocju rimske trdnjave, ki je bila
takl·at ze v ru5evinah, priceli pokopavabi mrlice. Od'kO!pali smo 15
grobov. Nac~n pokopa kaZe se stare tradicije (poloieni so bili v
jamo tako, da so obrnjeni proli
vzhodu, roke nimajo prekrizane
kot 'kristjani). Obenem pa se po
pomallljlkanju pridartlkov v grobovih vidi vpJ.iv krscanstva, ki nasprotuje stavljanje razl!icnih predm etov mrtvemu v grob.
Zaenkrat so bila naSa raziskovanja na Krimi gori zakljucena.
Pri tem bi omenila samo to, da je
nasa zelja ohraniti oz. restavrirati
vsaj del obzidja rimske t.rdnjave,
ki bi si jo lahko mimogrede ogledahl stevilne turisti Krizne gore
in jame. Seveda pa nam za to
manjka finanenih sredstev in tako
bo cakalo to delo do takrat, ko se
bo le nudila sreCna. prilika priti
do potrebnih sredstev.

M.

u.

0--------------------------·~---------------------Raziskovanje zemeljski h lepot
ni nic novega na Notranjskem.
Lahko trdimo, da ima- prav nasa
Notranjska prvega jamarja domaCina - Grego Kebeta (1799-1885)
z Dolenjega Jezera, ki je organiziral prvo raziskavo Velike Karlovice in bil vodnik proueevalcev
CerkniSkega jezera. Njegov opis
jczera je prvi obsirnejSi slovenski
tekst o na5em Krasu. Najbr:l pa
je isti Kebe sodeloval tudi pri prvem prodiranju v Kritno jamo za
prv:i.m jezerom 1825. leta.
Vsi poznejsi raziskovalci so se
Iotili predvsem raziskovanja turistiCnih jam Pivske kotline in ka-

bomo vzgojili v prave raziskovalce na5ega podzemeljskega sveta.
Sekcija je nasla razumevanje pri
' Cerknica in ima danes dovolj
orodja za samostojne jamarske
podvige. Krozek ima 60 m jamskih lestvic, jamski coin, daljso
najlon vrv, jamske obleke in svetilke. Ob u godnih pogojih so se
organiziranemu delu sekcije pridruzili tudi tisti navdu.Seni jamarj i, ki so se dotlej iz gole lju-

-------------·
Nasi jamarji
od.krivajo

vah Velike in Male Karlovice. Tu
je bilo letos poleg Ze znanJih TOVOV
izmerjenih nad 900 m novih podzemeljskih prostorov.
V endar pa tu 8e niso vse oblike
dela sekcije. Posebno Zivahno se
zlasti udejstvuje kroZek na osnovni ·5oli na Rakeku. Ta sk;rbi za
vodniSko sluzbo v Rakovem Skocjanu. Se posebej pa je bil aktiven
pri postavljaniu smerokaznih tabel v Rakovem Skocjanu. Krozkarjli pa poleg tega opravljajo se
n e kako s[uZbo cuvarjev jamarskih
lepot v rakovskem solskem okolisu.
Ker hoeejo krozkarji doseei cim
veejo stopnjo i'esne jamarske in
turistiene vzgoje, smo na njihovo
spodbudo organizirali poseben tecaj 0 jamoslovju, v katerem sodeluje olcr"og 35 clanov. Ob zastavljenih vpra5anjih bodo krozkarji
obdelalli vsa najva!Znejsa poglavja
jamaTske vede, ki jo imenujemo
s tujim imenom speleologija.

-
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Krozkarji bodo poleg turisticnih
jamarskih lepot na5e obCine
obiskaiJ.i vse najvatnejse slovenske
turistiene jame. Spomladi pa bodo pr1redili v okviru klubskega
veeera poseben diskusijski nastop
pri katerem bodo sodelovali v~
krozkarj.i in pokazali, da so vso
zimo spozmavali lastni okolis. Na
tern VeCeru pa bo se zanimivo
predavanje z barvnlimi diapozitiVi
o veselih in neprijetn.ih dogodkih
iz jamarskega zivljenja. Tako delo je posebno VaZnO za nase obmocje, saj bo prav na notran jsk:ih
tleh tezisce III. mednarodnega
speleolos'kega kongresa, 'ki bo zacel s svojim delom v jeseni 1. 1965.
"Tako bo v ta ·k roZ€k vioZeni
trud rodil bogate sadoVle za spoznavanje turistiene in jamar&ke
problematike cerlmliske obCine in
se prav gotovo rentiraJ. ie v bliznji prihodnosti, saj rastejo ze nove sekcije v Grahovem in drugod.
Prof. France Habe
in

Zivljenje pevskega
zbora Cerknica

Cla.ni jamarskega krozka postavljajo turisticne smerok.aze v Rakovem Skocjanu

zali manj zanimanja za draguiJ.ja
kraskega sveta KriZno janno in
CerkniSko jezero. Sele z ustanovitvijo drustva za raziskovan je
jam Slovenije leta 1910. se je zacelo razvijati raziskovalno delo na
notranjskih tleh. Prekinila ga je
prva svetovna vojna. Leta 1929 so
prvic jamaTji prodrli v notranjost
Kritne jame, v 'ridesetih J.etih pa
je bila v dol.Zini poldrugega kilometra raziskana Velika Karlovica. Melo v Rakovem Skocjanu je
biilo nemogoee, ker je bil ta pod
Italijo. Kritna jama je bila raziskana v glavnem pred II. svetovno vojno, popolnoma vnem.ar pa
so pustili obe Karlovici na Cerkn iskem jezeru.
Tudi po II. svetovni vojni se
notranjsko jamarstvo ni vzdramilo. Nastale so jamarske sekcije,
pod'lUZnice in celo drustva na
Postonjskem, v Divaci, Sezani in
Logatcu, prava Notranjska pa nikakor ni jamarsko zaZ1vela. Sele
zadnja tri leta je vzbudilo jamarstvo med Notranjci zanimanje. V
okrviru Turistienega drustva Cerknica je bila ustanovljena posebna
jamarska sekcija, ki je v svoj
krog pritegnila vse tiste, ki bi radi raziskovali nas podzemljski
svet, aJ.i pa radi podprli zanimanje za turistieno izkoriSeanje se
skoraj nedotaknjenih lepot. Tako
je nastal svojevrsten jamarski
krorek na osnovn.i. soli na Rakeku, ki je na5el pri turisticnem
drustvu Cerknica in. njegovem
pododboru na Rakeku polno razumevanja. Danes nimamo le solske jamarske sekcije. Jamarsko
delo se je raz5irilo in steje sekcija
poleg 40 krozkarjev na rakovski
soli Se 25 rednih clanov, ki jih

podzemeljski
svet
Notranjske
...____________.._

:Zenski, moski in mesani pevski
zbor v Cevknici je imel pretekJ.i
m es·ec manjse slavje. Nan·j so bile
povabljene pevke, pevci ter nji hovi ciji sorodniki. V prostorih
»Brestove« menze se je narbralo v
soboto dale 20. 10. 1962 zveeer kar
okoli 70-80 povabljencev. S tern
slavjem smo se zahvalili pevkam
in pevcem, ki so sodelovali v preteklem letu pri pevski sekciji
Svo bode Cerknica. Predsednik UO
pevskega zbora je pozdravil vse
navzoee z naslednj'imi besedami:
Dragi tovar:isi in tova:risice, pevke in pevci!
·
Ob pricetku nasega slavja naj
vam izrazim nekaj misli o nasem
zboru. Minilo je vee kot eno leto
od ustanovitve na8e pevske sekcije. :Ze pred tern je z uspehom
deloval moski pevski ~bor. Uspehi dela in truda so bili:
1. N astop pevSkega zbora v
Cerknici, Rrezidu, Starem trgu,
Dolenjih· Kosanah :im. BiVki. Torej
pet samo stojnih nastopov, pri katerih so sodelovali:
- mo5ki pevski zbor
~ ienslci pevski zbor
- mesani pevski zbor
- havajski trio
- inst'IUmentall.ni •k vartet
- mooki, Ze:nsk>i in mes. dueti
- skupina, •k i je izvedla zabavni
skec.
2. Pevski zbor je sodeloval s
svo jim programom tudii na vseh
proslavah ob ddavnih prazni:kih
ter o b drugih prilik:ah.
3. Ravno ta'ko je pevs:ki zbor
priredil veselico v Cer knici. Vse
delo so prevzele pevke in pevci.
Vse to je dosegel pevski zbor
»Svo bode Cerknica« v preteklem
letu. Uspeh:i seveda niso nastajali
sami od sebe, potrebno je bilo

mnogo priprav in vztrajnega ucenja. V.sak dan, razen sobote in nedelje, smo s:l.isali ob veeerih v
dvorenici gasilskega doma v Cerknici ubTano petje pevk in pevcev.
Danes smo se po polletnih poeitnicah - . kakor ~menujemo cas, ko
pevski zbor ne vadi - zopet zbrali: Med pevci in pev'kami so tudi
njihovi ozji sorodniki, dekle ta,
fantje, zene in mozje, 'katere v
nasi pevski druZini najlep8e pozdravljamo.
:Zelel bi spregovoriti se nekaj 0
naornh nase sekcije. Prog.ram
pevskega zbora ·je tUdi za letoonje leto zelo sirok. Pogoji za
uspesno delo vsekakor so, potrebno bo Je dosti truda in do bre volje, pa bomo spet dosegali se leoSe uspehe, kot lansko leto. Ob
zakljucku bi ielel izreCi vsem
pevkam in pevcem zahvalo za ves
trud in stevilne vecerne ure, ki so
jih zrtvovali za skupno delo ter
za uspehe nase pevS'ke druZine.
Po pozdra;vnem govoru predsednika pevske sekcije so razpravljali o problemih pevskega
zbora teT o pridobitvah novih
Clanov. U gotovili so, da bo p otrebno pomnoZiti pred;vsem mosk:i
ter delno tudi Zenski -p evski zbor.
Sklenili so, da sprejmejo v pevsko druZino prav vse pevce, ki
imajo vesel·je do takega prosvetnega dela.
Ker je bilo vse pripravljeno za
pogostlitev povabljencev, se je
kmalu oglasiJa tudi harmonika,
zazvenela je pesem , pricelo se je
veselo rajanje, ki je trajalo v se
do pozne noci.
Pevski ~bor Svobode Cerknica
namerava napraviti izlet v Ljubljana, kjer bo obiskal tud!i· operno
pre dstavo.

bezni do podzemeljskih lepot spusCa.J.:i v jame, divje in brez vsakega veejega pozitivnega dosezka
s kmeckimi vrvmi in opsivnicami.
Danes ima sekcija v svojih vrstah
skupin o navdusenih in pogumnih
jamarjev, ki jih ni strah spustiti
se v globoko brezno.
Ciani sacije so zaceli z rednim
in sistematiJC:nim delom razisJro...
vaJti jame in brez:n:a na Ravniku
med Rakekom in Ivanjim selom,.
rekoe::noscirali so se neobdelane
jame v o bmocj u Rakovega Skocjana, u gotavljali nekdanje visje
ponore Raka in m erili .temperalii i i i i i i i i i i i iii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ii i!I I I I I I I I I I I I I I I I IIIWIIIIIIIII I I I I I I I I!I Imll l l l l l l ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l llllllllllmlllllll l l l l ~
ture in trdote tamkajsnjih izvirov. Sekci:ja je sklenila cimprej
jamarsk.o obdelati Rakov Skocjan.
Nataneno bodo pregledal.i predvsem kapnisko in hidroloS'ko izredno zani mive Zelske jame, 'k i
NIC NEVE
TRDEN DOKAZ
so dolge nad 3 km. Podrobna raziskava teh bo pokazala, kako se
- Ali balinas, Pepe?
»Koliko so stare te zemlje?«
je ~k v posameznih dobah
-Ne.
>>Tega
vam
ne
·
vedel
pavevedno globlje zarewval in ustvar- Ali imas sploh kaj smisla za
dati.<<
jal danasnje podzemeljske proto igro?
>>Zakaj ne!«
store.
- Seveda ga imam, saj sem
Jamarska sekcija je kot klub
>>Ker sem tukaj sele tri tedne!«
dal oba sincka ostrici na balin.
vkljucena v centralno drustvo za
raziskovanje jam Slovenije in je
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in DOBRO VOLJO •
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tANJSKE

uristicnih
ie obCi.ne
slovenske
:li pa bo:dubskega
ki nastop,
lovali vsi
la so vso
1kolis. Na
zanirnivo
liapoziti vi
dogodkih
Tako denase ob>tranjskih
tarodnega
ki bo zani 1. 1965.

C viOZeni
~ za spojamanke
obcine in
f.e v bliz:jo ze non drugod.
:e Habe

l

lega uce-
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Prelepe sanj e o kuliuri
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•

PRAVIJO, DA LJUDJE,

•

KADAR JIM JE POSEB-

•

NO HUDO, SANJARIJO

•

0

•

PA SE UTAPLJAJO V

•

ILUZIJAH.

•

TOREJ, KADAR TI JE

' •

BOLJ~IH CASIH ALI

POSEIDNO

HUDO,

KA-

•

DAR NE VIDIS RESIT-

•

VE, POTEM SANJARI!

Tciava je v tern, da ti morda
msi jedel v
menzi), niti ni hudo, ali pa imall
to sreco, da ne eutis, da ti je hudo. Saj si lahko pomagas! Morda
si eden tistih, ki se se zanimajo
po dobrem kosilu (Ce
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za kulturno dejavnost? Poizkusi
d obi ti deveto stevilko »Misli« glasila okrajnega sveta Svobod in
prosvetnih drustev. Na zadnji
strani boS videl, da ti je po letalskem mitingu zopet e nkrat zal, da
zivis v nasi obcini. V reviji ••Misl,i« bo5 bral, da je kulturno zivljenje v cerkniski obCin:i sila zanemarjeno, saj ni nihce vodil kulturne politike. Med osemnajstimi
obC'i.narni v okraju (med njimi je
tudi nekaj manjsih in manj razvitih kot na8a), smo se zmagoslavno uvrstili na zadnje mesto ...
Morda te je, c1ragi moj, prizad ela ta novica? Sedaj sanjari!
Skozi Cerknico vodi lepo asfaltirana cesta. Povsod te vabijo lepaki na 'k lubske veCe.re, na dramske priredi tve, na . . . saj ima teden samo sedem dni in tako ne
bo mogoee vsega obiskati. Vceraj
si sel v kino in videl dober film,
danes si se namenil na predavanje, kjer bodo sode lovali znani
literati, za jutri pa se ne ves, ali

bi sel poslusat koncert pevskega
zbora ali pa bi si v sosednjem
kraju ogledal Cankarjevo dramo.
Soboto si Ze rezerviral za obisk
druzabnega vecera z zabavnim
programom, v nedeljo dopoldne
boS sel v knjiZnico, popoldne pa
na likovno razstavo. Tile nasi
kulturni delavci so priceli naravnost pretiravati s prireditvarni .
Zlasti pros'Vetni delavci so postali
p r idni. :Ze zdavnaj si sklenil, da
se boo tudi ti vkljucil v kulturno
d elo. Prihodnji teden je obcni
zbor prosvetnega drustva in tam
bo8 povedal, da te veseli tako delo 'in. oni te bodo veselo sprejeli.
Sploh se vsi v druStvu dobro razume jo in na seje obCinskega
sveta po5iljajo stevilne delegate.
Obcinski svet naravnost materinsko skrbi za svoja drustva. Prir eja razne teeaje, kamor se vedno
prijavi prevee ljudi. Na letnih
konferencah
obcrnskega
sveta
slclenejo samo take stvari, ki jih
kasneje 1zvrsijo. Nared.ijo pa se

veliko vee. Gospodarske organizacije pomagajo obCinskernu svetu i n d r ustvom, saj so na vodilni h
mestih ljudje, ki jim je veliko do
kulturnega Zivljenja.
Ali nisi morda bil na raznih
obcnih zborih, kjer so sklepali o
tem, da bodo nared.ili nebotienik,
naredili pa so krtino? Ali vidi§
kje kak lepak, ki bi te vabil na
kulturno prireditev? Pac tarnle je
eden: V nedeljo velika veselica.
Po vsem t e rn Sli Zalosten. Tako
hudo pa zopet ni. Nekatera dJ·ustva le de lajo. z delavsko univerzo se lahko povsod pohvalimo!
In .. . no, zmanjkalo mi je. Pojdi
:na obene zbore, ki bodo sedaj in
ne frazari! Predlagaj kaj koristnega, potem pa pomagaj tudi izvrsiti! Ne kritiziraj, ce sam nil!
ne delas!
Arnpak na tisto veselico pa prideS? Seveda, saj clovek tako nima kam i ti.

bodo Italijani zv·e deli, da sem nared.il krsto?«
>>Kaj bo, ce bodo zvedeli. Prav
gotovo bodo, · l{er si ti edini mizar
v vasi. lzgovoril se bos, da so
prisli partizani iz gozda in da so
te z orozjem v rokah prisilili, da
si nared.il rakev,<< Senl govoril.
Sledil je kratek posvet s clani
terenskega odbora. Sklenili smo,
da storimo vse, da se bo v mraku
zbralo cim vee va5canov k pogrebu. Pekleta naj spletejo vence.
Zapele n.aj bi tudi zalostinko.
Kdo bo izkopal grob? Spomnil
sem se n.a va5eana S., enega izmed zelo redkih Babnopoljcev, ki
ga nismo mogli vkljuciti v OF.
Ta sicer ni bil na5 nasprotnik, to-

upostevali njegovega zagovora, da
je bil nevtralen in da se ni me5al
v politiko ...
Sonce je ze zabajalo. Na poko-·
paliscu se je zbralo veliko ljud.i
iz vasi. Vsi smo nestrpno pricakovali, kdaj pridejo partizani. »Ze
gredo,<< je prisel sporocit Knezov
Joze, clan terenskega odbora.
,..So ze pri Majeticu. Cela ceta
jib je. Vsi so dobro oboroZeni in
v sred.ini stirje nosijo krsto.«
Prvi partizanski pogreb v Babnem polju. Desetina mladib borcev s strojnico se je n.apotila proti
Prezidu, da bi tako zav.arovala
pogrebne svecanosti. Partizani in
ljudstvo je obstopilo grob. Krsta
z mrtvim partizanom je bila ovita
v slovensko zastavo, z rdeeo peterokrako zvezdo.
V sred.ini pokopalisCa. je hila izkopan.a jama. Pocasi so krsto spustili v grob. Komisar Cene Smrekar je spregovoril ob odprtem
grobu.
Povedal je, da prej ne bomo odlozili orozja, dokler ne bo zadnji
fa5ist izgnan z na5e zemlje. Na
krsto so za.cele padati · grude zemlje. Mladinke so okrasile grob s
cvetjem. Vsem so zaigrale solze v
oceb. Zalostni smo zapuscali pokopalisce. Prvi partizanski grob v
Babnem polju. Prvi partizanski
pogreb junij.a 1942. V Prezidu je
bilo mirno. Le zvecer se je slisalo
streljanje, ki je trajalo vse do
jutr.a. Nel{aj stotin sovrafuib vojakov je bojeee ticalo v bunkerjib. V vas, oddaljeno kilometer
od postojanke se niso upali.

preZiveli borci in aktivisti iz vasi
pod Vrazjim vrtcem. Za vedno so
odbajale partizanske matere, ki so
delile zadnjo slwrjo kruha s partizani. Za njimi je bila visok.a sola
trpljenja. Mnogo, premnogo gorja
so morale prestati, dokler niso
dobile zadnji dom na va8kem pokopaliscu. Veliko jib je, za eel
bataljon.
Na Zupanovem lazu pa je kostnica neznanih borcev, ki so umrli
v bolnisnicab v Sneiniskem pogorju. Grobnica je tudi n.a Milanovem vrbu. Na njej piAe:
Svi putevi su sada otvoreni,
mrtvaca nem.a
·
i zivot caruje!
Da, vse poti so zdaj odprte! Ne
mislim objoka vati mrtvib. Dali so
zivljenja, da bi mi in pribodnji
rodovi ziveli v sreei in blaginji.
Spojili so se z nami in z nami
bodo zi veli vecno.
Moje misli pa kljub temu cestokrat uhajajo tam n.a pokopalisce v rodnem kraju, kjer nevzdramno spi mrtvi partizans ki
bataljon. Spominjam se ljudi iz
vasi, ki so bili polni zivljenja.;
Ljudi, ki so ziveli na trd.i kra5ki
zemlji in prodajali svojo delovno
silo domacim in tujim k.apitalisticnim mogotcem. Hrepeneli so
in se tudi bojevali za socialno
pravicnost, za ideale socialisticne
revolucije. V boju so omahnili.
Toda v Babnem polju in po vsej
na5i socialisticni domovini bujno
klije novo zivljenje. Sinovi in
bcere padlih borcev, strelja nib
talcev, umrlib internirancev in po
vojni umrlib udeleiencev NOB,
ves na5 mlad.i rod bo poznal bedo
samo se iz zgodovinskih zapiskov.
Mlad.a generacija pa je tudi za...
koniti dedic nove sociaJist icne Jugoslavije, zakaj stari rod, ki je izbojeval nacion.alno in socialno osvoboditev, se bo moral posloviti.
Naravni zakoni zivljenja so pae
neizprosni. Ostale pa bodo svetle
tradicije n.arodnoosvobodilnega boja in ljudske revolucije, ki bodo
s svojimi neizcrpnimi viri opla-jale bodoCa. pokolenja.
LOGARCKOV JOZE
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bodo ozivele samotne gorske poti in n.ad grobovi nasih
n~jdrai1jib bo zagorelo na tisoce
lucie. Dan mrtvib. Spominjali se
bomo bolj kot sicer vseh padlib
borcev, ustreljenib talcev, umrlih
intemirancev, vseh udelezencev
NOB, ki so se za ved.Do poslovili
v povojnih letih. v zivem spominu mi je se prvi partizanski
pogreb, ki smo ga junija 1942 organizirali v moji rojstni vasi
Babno polje. V blizini vasi, tam
pri Otrobovcu, kjer je znani izvir
z dobr o pitno vodo, je pred ofenzivo imel.a taborisee D. ceta Zidanskovega bataljona. V spopadu

Mrtui batauon
s fasisti je smrtno zadet omahnil
mlad partizan. Bil je doma nekje
iz okolice Prezida in ce se ne motim, m u je bilo ime Jakob. Tedaj
sem bil politicni aktivist na podrocju obCine Loska dolina.
»Organizir.ali bomo partizanski
pogreb in mrtvega junaka pokopali na va5kem pokopaliscu .v
Babnem polju. Naj ljudstvo vidi,
kako spostujen1o borce, ki so za
osvoboditev darovaJi najvec, kar
so imeli - Svoje d-ragoceno zivljenje so polozili na zrtvenik svobode,<< je menil komisa.r druge
cete Cene Smrekar.
Na potil sem se v vas, kamor je
Prisla tudi partizanska patrulja.
Usta vil sem se pri mizarju Lojzetu.« T.akoj nap.ravi krsto za mrtvega partizana,<< sem narocil.
»Zvecer ga bomo pokopali tako,
kot se to spodobi mrtvemu junaku.<< Lojze ni nic pomislj.al. Bil
je n.aS sodelavec. »Potrudil se
born, da bo krsta cimprej n.arejen.a«; je dejaJ. Toda kaj bo, ko

da bil je nezaveden in nerazgled.an kmecki fant, ki je cestokrat
poudaril, da se ne zeli mesati v
politiko ...
SreCal sem ga n.a cesti, ko je z
volovsko vprego vozil drva iz gozda. »Takoj razprezi, vzen1i kramp
in lopaio in odid.i n.a pokopalisce,
kjer te born pocakal,« sem mu
rekel.<< Izkopal bos grob za mrtvega partizana, ki g.a bomo v
mraku pokop;lli.<< »Zakaj ste r.avno mene dolocili, nim.ate nobenega drugega?<< se je hudoval.
»Ve5, da hocem biti nevtralen in
da se ne me5am v_ te stvari. Ali
se ne zaved.ate, d.a so kom.aj doher kilometer od nas v Prezidu
Italijani, ki Iabko vsak cas pridrvijo v vas,« je se ~ovedal in po. l volicke. Hudo mi je bilo pri
srcu. Potem sta dva clan.a narodn ·e za5cite izkop.ala grob. Za vasCa.na
pa so poldrugi mesec
kasneje fa5isti sami izkopali jamo
na Vrai1jem vrtcu. Izkrvavel je v
skupini 40 talcev in morilci niso

s.

*

Mrtvemu partizanu se je se isto
leto pridruzilo 49 talcev-vascanov
Babnega polja, v jeseni 1943 pa
padli borci Sercerjeve brigade,
padli borci Notranjskega odreda
in kurirji TV stanice. Pridrt1Zili
so se mu znani in neznani borci,
ki so padli v bojib z okupatorjem
in doma.Cimi izdajalci, zakaj Bahno polje je bilo v m.inuli vojni
prizorisce krvavib spopadov med
nasimi in zavojevalci.
Tibo in skoraj neopazno so se
po vojni posl.avljali od zivljenj.a

~-----------------------------------------------------------

GLAS NOTRANJSKE

Most, ki ni most
Turist.iena sezona se bliza skoraj v vseh turisticnih krajih h
koncu. Ne moremo pa reci tega za
na.Se kraje. Me<i njimi je vsekakor posebnost Cerknisko jezero,
ki ima obiskovaJce v vseh letnih
easih. Hladna jesen, k<;> se zacenja
mogoeno bobnenje in prvi izbruhi
vode iz podzemlja Cerk:niskega
jezera, ledeno zimsko zrcalo, ki
poZene rmadenieem kri po hlah,
pomlad, ki vabl mlado in stare
na sprehode in toplo poletje, ko
mrgoli kopalcev, so znaCilnosti
obiskov na.Sega cuda prirode, ki
kot za stavo jzginja izpred oci in
se zopet pojavlja v veselje mnogih.
Kdor hoee vldeti. jezero bl~Ze, in
teh ni malo, mu prav gotovo ni
vseeno, ali gle<ia jezero z oddaljene prometne ceste ali pa, da
otiplje to :p-1uhasto mokro nagajivost. VeCina od njih prestopi tudi
most, ki povezuje pravzaprav dva
dela jezera. Skoraj bi mi vsakdo
pritrdil, da mu je preko mostu
proti Otoku lepse, kot na drugo
stran prot.i Dolenjemu Jezeru.
Pred to vez se je pred mesecem
ali dva zasidral prometni znak, ki
ne dovoljuje, da bi kakrsnokoli
vozilo prevozilo most in se usta-

vilo na drugem koncu jezera.
Znak je prekriZal raeune kmetovalcem, ki vozijo zeleno zlato na
tr'"kisce, turistom in tudi malim
otoeanom, ki jib prepeljujejo
dnevno · z manjsim vozilom v popolno osnovno .SOlo v Cerlrnico.
Seveda se vozila tu ne ustavlj.ajo
in nihee jih tudi ne ko:ntrolira.
Promet se odvlja povsem normalno. In zakaj tako? Vsakdo ve da
se je promet p•r eko mostu vedno
odvijal in da se se odvija. To so
prav gotovo vedeli tudi tisti, ki so
znak postavili. Sam pri sebi se
vprasujem, komu je potrebno to
opozor:hlo. Verjetno je most v .t ako slabem stanju, da je nasel
znak tu pravo domovanje. Vsi
smo se ga navadili in nihce se vee
ne spomni nail.j, vse dotlej, dokler
ne bo prepozno. Kdo bo kriv nesreee, na katero opozarja znak in
sama konstrukcija? Nihee drugi
kot voznik sam. Res je taJko, toda
v srcu bo lahko cutil bolj tudi
tisti, ki je ve<iel za znak m za
most, pa se na njiju prej ni nikoli
spomnil. Ne pozabimo! Ta znak
pred mostom na CerkniSkem jezeru mora Cimprej izginiti.
LT

Cerknicani so se odrezali v Mariboru
TVD Partizan iz Cerknice je
poslalo na tekmovanje v orientacijskem krosu, ki je bilo v Mariboru 14. 10. 1962, 5estclansko ekipo: Franca Sega, Slav.ka Drobnica, Toneta Skuka, Ludvlka Risa, Toneta Urbasa, pod vodstvom
Tomah Skuka.
V krosu so nastopale ekipe iz
vse Slovenije. Cerkni.eani so v zelo
ostri konkurenci zasedli cetrto
mesto. Preje'l i so diploma ker so

se dobro odrezali. Predsednik
drustva Partizan Cerknica Tone
Skuk pravi, da so ~ladinci zelo
navduseni nad uspelim tekmovanjem in se se nadalje priprav- ·
ljajo. Povedal je tudi, da je Partizan zacel z redno vadbo, vendar
ima teZ.ave s telovadnico, 1ki je
prosta samo tri dni v tednu po
2 uri.
Vadili bodo pre<ivsem atletiko.
MaD

Kegljisce v Lozu je prevzela

sindikalna podruznica

Turistieno drustvo I.Joska dolina
sekcije odrasHh, mladins1ka sekje v letu 1961 zgradilo v Lozu
cija in v kratkem bo fo·rmrirana
novo dvostezno kegljisce.
Pri
se zenska se'kcija.
gradnj·i keglj~sea so veli'ko pomaTo je nova pridobitev za clane
gali tudi clani sindikalne podruzsindikalne pod!I'Umice Kovinopla-------------------------------------------------------------------------- - nice
Kovinoplastika Loz. Vrednost
stika Loz, saj bodo imeli s tern
weekend hisic v Rakovem SkockegljiSea z vso opremo je 2,060.772
zareleno tel.esnovzgojno razvedrijanu, ker bo tu lahko siril svoje dinarjev. Po sklepu zadnje seje
lo vsak dan od 16. do 22. ure, ragostinske zmogljivosti le novoTuristicnega drustva Loska dolina
zen ponedeljka. Kegljali ·bodo tuzgrajeni turisticni objekt.
in sk.lepu seje sindikalne podruz- di ostali prebivalci. Tako bo
S tern so se na Svetu za blanice, je ta spo,r tni objekt bil izrosportni objekt dobro oskrbovan in
govni promet, turizem in gostincen v uprav-ljanje clanom SP Kobo sluZ.il svojemu namenu.
stvo pri ObLO Cerknica prvic Iovinoplastika Loz. Formirane so z.e
till naloge, ki se bo bogato obrestovala ne le obcini, temvec tudi
Nedavno so se sestali v Cerkdomacim delavcem, ki bi si vCa-nici clani sveta za blagovni prosih radi privoscili razvedrilo v domet, turizem in gostinstvo pri
maeem kraju.
ObW Cerknica. Obravnavali so
Za zakljucek so clani sveta obrazvoj turizma v obcini. Ker je
turizem veja gospodarstva, ki ima iskali dolino Rakovega Skocjana
in se povzpeli na Slivnico.
v na.Si obcini se zelo velike perspektive, so govorili najvec o tern,
LT
da j/e potrebno sestaviti 7-letni
program perspektivnega razvoja
ski film ,;Prekleta sleparija<< in
KINO CERKNICA: 1. novemturizma v obcini. Ko so ugotovili,
bra ob 19.30 uri ameriski
29. novembra italijanski fiilm. >>Neda je potrebno posvetiti turisticni
»Crna Orhideja«, 3. novembra ob varne soproge«.
dejavnosti prihodnja leta vecjo
PREDSTAVE OB 16. URI.
19.30 in 4. novembra ob 10. uri
skrb; so izvolili 9-clansko komijugoslovanski film »Bolje je znasijo, ki mora po sklepu sveta izSTARI TRG
ti«, 4. novemqra ob 15., 17.30 ii.n
delati program turisticnega raz20. uri nem8ki barvni film »Kralj
voja obcine :ie do konca leta. HioSpored filmov za mesec
carda5a«, B. novembra ob 19.30 uri
tro delo zahtevajo sredstva, kf
november 1962
Podjetje »Elektrozaga« v Novi
jugos1ovanski film >>Prvi prebivajib bo potrebno zagotoviti z natevasi na Blokah zaposluje trenutno
eaji. Program Rakovega Skocjana 36 delavcev, ki delajo pri izdelavl lec malega mesta«, 10. novembra
3. do 4. 11. SONCE ZOPET
ob 19.30 in 11. novembra ob 10.
pa bodo morali izdelati :ie do
VZHAJA, ameriski barvni cineheralclitnih plosc . in razrezu lesa.
uri angl.eski barvni film ••Karokonca novembra, ker nameravajo
maskop. film. 7. 11. ZALJUBLJEIzdelava heraklitnih plosc je se lina Re5ka«, 11. novembra ob 15.,
prirediti v novem objektu :ie le- voono zelo prirnitivna in skoraj
NI, italijanski film. 10. do 11. 111.
17.30 i;n 20. uri ameris'ki CS film
toSnje praznovanj.e novega leta.
TROJE :ZESTOKIH, a:mer. barvni
brez mehanizacije. Za razrez lesa »Ovcar«, 15.· novembra ob 19.30.
film. 14. 11. ZAKAJ PRIHAV programu bodo posvetili skrb
obracunavajo le usluge tova:rni
uri madiarski film >>Ljubezen na
JAS PREPOZNO, angl.es·ki film.
va:inejsim turisticnim podrocjem.
pohistva »Brest« in zasebnim
razpotju«, 17. novembra ob 19.30
17. do 18. 11. VELIKA ZEMLJA,
Tako bo zajemal predvsem perkmetovalcem.
Plan
realizacije
amer. barvni cinem. film. 21. 11.
spektivni razvoj turj.sticnih poseb- predvideva 63 milijonov dinarjev, in 18. novembra ob 10. w:i 'bolgarski
film
>>Prva
ljubezen«,
18.
DE:ZELE IN OBICAJI, ameriS!ti
nosti Rakovega Skocjana, Slivnice vendar kare, da ga letos ne bodo
novembra ob 15., 17.30 in 20. uri
barvni bilm. 24. do 25. 11. PARIin predelov Loske doline. Komimogli doseCi. Vzrok temu je gradsija bo proucila ureditev Kri:ine
nja upravnega poslopja, ki ga bo- ameriski barvni CS film >>Kame- :ZANKA, franc. italijanski barvni
val v New Orleansu«, 22. novem- film. 28. 11. TOV. PREDSEDNIK
jame, za katero so :ie pripravdo dokoncali do dneva republike.
bra ob 19.30 uri italija:nski film
CE'NTERFOR, jugosl. komedija.
ljeni
potrebni
naerti,
urediStavbo delajo v lastni reZ:i.ji, ce>>Prokleta sleparija<<, 24. nove'lnb~·a
PREDSTAVE: ob sredah ob 19.
tev Krizne gore, sneZniskega gralotna vrednost pa bo zna8ala
du in gradnjo umetnega jezerca v
oM0g 5 milijonov dinarjev. Poleg ob 10. uri sovjetski film ••Dvoboj<<, uri; ob sobotah in nedeljah ob 19.
25. novembra ob 15., 17.30 in 20.
uri in nedel·jah ob 15. uri.
Zilcah. Tudi ureditev Cerkniskega upravnih prostorov bo v poslopju
uri franc. barvni CS film »-Ljujezera sodi v program komisije.
tudi obrat druzbene prehrane,
bezen pod nadzorstvom«, 29. noObenem bodo razmislili tudi o
kjer bodo dobivali delavci eno'l.'embra ob 19.30 uTi a erJski film
morebitni gradnji motela v nepo- 1oncnice. Kapacitete obrata druz••GLAS NOTRANJSKE<< izhaja
sredni blizini jezera. Predvsem
bene prehane bodo presegale se- »-Ko je kraljevala ko edij.a<< in
mesecno - Izdaja ga Obc. odbor
30. novembra ' ob 19.3 uri itali- SZDL Cerknica mora komisija skrbeti za cimdanje potrebe podjetja in bodo
Ureja ured.
janski film »Prijate j gangster- odbor - · Glavni in odgovomi
prejsnjo dograditev ze za.Cetih tu- polno izkoriscene 5ele prihodnja
jev«.
risticnih objektov v Rakovem
leta, ko bo sku~alo ,p odjetje
ured'nik: Danilo Mlinar - Ciani
Skocjanu in na Slivnici, kar bo »ElektroZ.aga« poveeati proizvodurednistva: Slavko Berglez, Franc
zahtevalo le minimalna sredstva. njo, za kar ima na razpolago doTavzelj, D.ane Mazi in Milan StrKjiNO JLA VELIKE BLOKE:
Komisija bo morala zaeeti delo z volj delovne sile. Ker proizvajajo 4. novembra sovjetski VV film
le - Tehn. urednik: Janko Novak
vso resnostjo, kot da gre za povesamo za domaee triisce, dela ko»,Safer po sili«, 11. novem·b ra franKorektor: Sonja Verbec Ca.nje proizvodnih kapacitet. Ciani
lektivu teZ.ave premajhno povpracoski fiJm »Taksi in prikolica<<, Tisk: CZP »-Kocevski tisk« Ko11veta so sklenili, da bodo v pri5evanje po heralcli<tnih ploocah
cevje - Letna narocnina 240 din
18. novembra sovjetski film »-Prvi
bodnje prepovedali vsako gradnjo med domacimi potrosnik'i.
dan miru«~ 25. novembra italijan- Rokopisov in risb ne vra.Camo

Turizem

v sedmih letih

film

»Eiektrozaga« bo dobila
upravne prostore

