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njem razpra'irljali na delavskem
svetu. Kljub temu nosi pravilnik
datum potrditve 15. dec. 1961
s pravilnimi podpisi vodilnih oseb
v podjetju. Na plenumu· so obsodili taka poeetja, k.i prav gotovo
kolektivu podjetja »Lovec« niso
v ponos.
V podjetju »Kovinoplastika«
Loz so pravilniki se vedno v raz-

kolektiva Kmetijske zadruge Stari trg, ki daje nepravilne podatke
Obeinske:mu sindikalnemu svetu o
poteku sprejemanja pravilnikov.
Ti namree niso bili pravoeasno izdelani.
Pozitivno so ocenili delovanje
ekonomskih enot in sindikalnih
pod:ruznic pri sprejemanju pravilnikov v tovarnah »Brest« Cerk-

ST. 2

Na podlagi teh ocen in predvidevanj 0 pravilnikih, ki pa se niso
analizirana za vsa podjet ja, so
sprejeli vee sklepov. Med d r ugim
so sklenili: bolje kadrovsko utrditi sindikalne podr uznice in organizirati intenzivnejse delo samega
Obeinskega sindikalnega sveta, ki
se bo moralo v pri hodn je odrazati tud i pri razpravi 0 delitvi

Na zadnji seji plenuma Obeinskega sinclikalnega sveta Cerknica so pregledali uspehe in neuspehe sindikalnih podruznic pri
sprejemanju pravilnikov in njiho.vo vsebino. Ugotovili so, da so
bil'i kljub nekaterim pomanjkljivostim dosezeni vidnf uspehi, ker
vsebujejo pravilniki nove o blike
nag:rajevanja· in del'itve dohodka .
Ekonomske enote dobivajo vedno
. popolnj.e so obliko. Na plenumu so
opozorili na tO, da nekatera podjetja niso posveeala dovolj pozornosti izdelavi in kvalitetnemu
. sestavu pravilnikov. Od . 26 organizacij je sestavilo pravilnike ao
sedaj 23 gospodarskih organizacij.
Iz poroeila in diskusije povzemamo · bistvene ugotovitve in zapazanja.
'
V podje tju Gos tinstvo Loska
dolina, Mizarstvo Stari trg :in v
kmetijskih zadrugah Cel'knica,
Begunje, Nova vas ter Unec, so
bila tolmaeenja novih pravilnikov
dokaj skopa. Izrazit primer nepravilnega odnosa vodilnih usluzbencev do ko1ektiva podjetja z
Na prvi seji Obcinskega sindikalnega sveta v tem letu
ozirom na sestavljanje pravilnikov, pa se je pokazalo v gostinskem pod'jetju »Lovec« na Rakeku. Odraz nepravilnih odnosov pravi. Cakali so na strokovnjake, nica. Kot negativno pa premajhno
dohodka v javnih sluzbah, zlasti
upravnika do kolektiva se kaze v · da jim organizacijsko ureclijo podnavezovanje posameznih sluzb di- v prosveti. Sklenili so, da rnorajo
zapostavljanju delavskega samojetje, to pa je sestav ljanje praI'~kcije na poslovne / enote glede
sindikalne pod!fuznice takoj zaceti
upravljanja. Kolektiv podjetja ni vilnikov precej zavrlo. Podobno na vlozena osnovna in obratna
s t-ern delom , da bo sleherni proizseznanjen z novfm pravilnikom o stanje je tudi v podjetju Cevljar- sredstva. V razpravi so ugotovili,
va jalec vedel kako se dnevno in
stvo Cerknica, najvec po krivdi
deLitvi eistega dohodka, ker prada so najbolje sestavili pravilnike
mesecno for mirajo n jihovi osebni
vilnik o delitvi osebnih dohodkov ObLO Cerknica, ki ni izdal pra- in razpravljali o njih v podjet ju
dohooki, hkrati morajo videti vi»Skocjan« Rakek, kjer je potekala
se ni sestavljen. Pravilnik o de- vocasno odlocbe o tern, katere o rsino dajatev, ki jih podjetje daje
litvi cistega dohodka so sestavili
ganizacije morajo izdelati pravilrazprava in sprejemanje pravilnid r u~bi.
le vodilni usluzbenci in niso o ni:ke.. Graj_a li so nepravilen odnos
kov pravilno.
TB-Dim

•
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Koncane so konf.erence krajevnih organ1zac1J
Od 11 . do 21. januarja so bile nje prebival'Cev vazna vprasanja
Mvsem samootojno. Obeani so
v nasi komuni delovne konference . k rajevnih organizacij SZDL, bili mnenja, naj jim krajevni odna katere so se krajevni odbori . bor SZDL orriogoei spoznati tudi
dobr o pripravili. V ta namen je politiko komune, okraja itd. Pobilo sklicanih vee sektorskih po- sebno sedaj, ob zd!ruZitvi komun
svetovanj , kjer so se skupno s Cerknica in LoSka dolina obcane
zanima, kako se bodo urejala razpredstav niki obCinskega odbora
na vpra5anja, ki so vazna za
SZDL dogo.vociH, o cern bodo na
skupno podlfocje. Da bodo obcani
konferencah razpravljali kot o
naj nujnejsem, o tern kaksen je lahko stalno in poglo.bljeno vplivali na vsa podroeja druzbenega
kad rovski sestav odborov in prezivljenja, so imenovali vee sekcij
gledali predloge kandidatov za
kot obliko dela, s katero bodo
okrajno konferenco SZDL.
Na konferencah so clani SZDL sku~ali resiti ,tlekatera gospodarska, komunalna in druga vprasagovorili o najbolj pereeih druzbeno-politicnih in komunalnih vpranja.
Ceprav so . bill pred kratkim
sanjih komune ter o nalogah organizacije SZDL pri resevanju zbori volilcev o vpra5anjih 5olstva
teh vprasanj. V ve0ini primerov so nekatere krajevne organizacije ta problem ponovno obravnaso krajevni odbori SZDL nasli
svoje mesto, spoznali so, da na
vale. Tako so v Novi vasi spr ejeli
podroeju krajevne samouprave sklep o ustanovitvi sekcije za solure1ajo vsa, za vsakdanje tivljestvo, ki bo prevzela akc!jo za po-

SZDL

pravilo 5ole v le tosnjem letu. V
ta namen bodo prieeli zbirati
sredstva med prebivalstvom in
gospodarskimi organizacijami n a
Blo.Ski planoti. Naerti za popravilo so ze v zakljuenem obdobju izdelave. Enako je t udi v Grahovem, kjer so ze imenovali trielanski gradbeni odbor in imajo del
sredstev ze zbranih. Opozorili so,
da je uspesnost akcije odvisna od
prizadevnos ti vsega pr ebivalstva,
predvsem pa clanov SZDL. Najvee konferenc krajevnih organizacij SZDL je obravnavalo nadaljni razvoj kmetijstva v komuni, predvsem na njihovem podroeju ter vlogo SZDL pri resevanju problemov, ki spremljajo r azvoj socialistienih odnosov v te j
veji gospodarstva. Obcane zanima, kaksno bo poslovanje nove,
zdruzene zadruge v Cerknici. V
LoAki dolini pa naj bi cimprej na-

prav ili prve korake za zdruzitev
Kmet ijske zadruge Loska dolina
z obratom Kmetijskega posestva
Barje. Vse konference so ugotavljal-e premajhno sodelo:vanje s
kmetijskimi zadrugami in priporoeale, naj bi ustanovili sekcije
za kmetijstvo, kjer bi kmetijski
strokovnja ~i vodili razgovore z
obeani in t ako s skupnimi moemi
prispevali k uspesnemu razvoju
socialisticnih oblik kmetijske 'p roizvodnje. Odlieno si je treba priza devati za izpolnitev plana arondacij e, predvsem v zadrufui Kmetijski zadrugi Cerknica. Skupno
bo n ujno treba vplivati tudi na
stare !j udi, ki imajo v posesti
zemljo in gozdove, za delo pa so
nezmomi, da bodo dali vse skupaj v zakup kmetijski zadrugi,
ona pa jim bo dajala meseeno
priznavalnino za preZivljanje.
(NadaljevanJe oa 2. airann

0--------------------------------·--------------Ko~coneso.kon.t.erence

kroJ. orgomzociJ SZDL

(Nadaljevanje s 1. strani)
Nekatere konference so obravnavale delavsko in druzbeno samoupravljanje. Predvsem v Starem trgu so poudarili vlogo proizvajalca v riovem komunalnem
sistemu. Zal pa je bila udelezba
ravno teh, predvsem mladih pro-:
izvajalcev, ki so sele pred neka]
leti dobili zaposli tev v novo razvijajoei se kovinski industriji, zelo skromna. Podobno je bilo z
udelezbo mladih tudi na Rakeku,
' kjer so razpravljali predvsem o
kulturnem in druzbenem zivljenju. Edini so si bill v tern, da
bodo v perspektivi zgradili telovadnico in Kulturni dom ter se
dogovorili o akciji za zbiranje potrebnih sredstev.
Vprasanje dela sekcij in stanovanjske skupnosti, je najbolj prislo do izraza na konferenci v
Cerknici. Poudarili so vlogo stanoyanjske skupnosti, ki ze opravlj'a gotove usluge, potrebe pa zahtevajo, da bi oblike te dejavnosti
se okrepili.
Vse vecja zaposlitev zeQ.a kaze
potrebo po razVijanju in 'k:repitvi
otro5kih varstvenih ustanov po
posameznih krajih. V Iga vasi bo
krajevni odbor SZDL napravil
analiza po vaseh, s katero bodo
ugotovili potrebe in moznosti za
ustanovitve otroskih vrtcev in
raznih sekcij za komunalno dejavnost, olepsavo · krajev itd.
Mnogo je bilo se vprasanj, ki
kazejo na to, da se obcani zanje
zanim'ajo in imajo voljo do dela,
saj so spoznali, da sami urejajo
svoje probleme. Vodovod kot najnujnejsi komunalni problem je
' bil predmet razprave na marsika' teri krajevni konferenci, prav tako ceste kanali itd. Povsod se je
pokazal~ potreba po krepitvi samoupravnih organOIV od delavskih svetov, solskih odborov,
upravnih odborov, obcinskih druzbenih skladov do krajevnih odborov ki morajo nujno krepiti materi'alne osnove, da bodo imeli
cimvec sredstev, s katerimi bodo
krajevne skupnosti razpolagale.
Tezave so v tern, da ter:itorialna
razdelitev ~rajevnih organizacij
SZDL ne sovpada z razdelitvijo
krajevnih odborov. Tako je samo
na podroeju krajevne organizacije SZDL Iga vas sedem krajevnih
odborov, kar znatno ovira enotno
akcijo. Zato ni cudno, da so clani
SZDL precej razpravljali o novih
korimnalnih statutih in o vlogi
krajevnih skupnosti v komunalnem sistemu.
Vse konference krajevnih organizacij SZDL so k svojim razpravam pritegnile znatno stevilo volivcev, ki so vee ali mani. poglobl jeno govorili o resevan]u vrste
vprasanj, ki jih nepos•r edno zanimajo. Ponekod so b.ile razprave
vse prevee splosne in povrsne in
so pri vrhu zajele vse vazne in
nevazne probleme, namesto, da bi
poglobljeno prispevale k takojsnji
resitvi najbolj bistvenih stvari.
Kljub temu, pa so konference
moeno razgibale vecino obcanov,
ki so po svojih moeeh prispevali
k razpravam o svojih lastnih problemih. Prav ta odgovornost pred
resevanjem svojih in obenem
splo5no ljudskih zadev pa terja,
da se vrste clanov SZDL, ki lahko
dajo pomemben prispevek k njeni .
aktivnosti se povecajo. Zato je .
ena prvih in osnovnih nalog v
prihodnje, zajeti in sprejeti v vrste clanov organizacij SZDL cimvec aktivnih in odgovornih drzav-
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Potrebe so ·n arekovale zdruzitev [
Proces zdruzevan ja splosnih
kmetijskih zadrug poteka ze drugo leto. Prvotna zamisel formiranja treh zadrug je prerasla v konkretnejso in pozitivnejso zamisel
- oblikovati eno samo zadrugo
na podrocju dosedanje obcine
Cerknica. S tern se je tudi v kmeti jskem zadruznistvu formirala
organizacijsko, gospodarsko in fi nancno moena, osnovna kmetij-

obratu Ma·rof u. Ne sme mo prezreti tud.i potrebnih sredstev za razsiritev obdelovalnih povrsin z nakllpo m . Danes si lahko predstavljamo uspesno kmetijsko proi zvodnjo, le z velikimi strnjenimi
kompleksi.«
»Katere naloge stoje pred novo
zadrugo?«
· ·
»Deloma sem na to vprasanj e
odgovor!l ze s prejsnjim. Nasa

ska organizacija, sposobna za tfi- paloga bo premostiti tei~;e, ki
sem vam jih nastel. Zelo je vazter razvoj in za izpolnjevanj e. nana izdelava pravilnika o delitvi
log, ki jih pred njo postavlja
druzbena skupnost. Za razgovor cistega dohodka in pravilnika 0
delitvi osebnih dohodkov. Zelim,
smo zaprosili direktorja nove zada bi ta prav ~ lnika sestavili tako,
druge tov. Alojza Godesa.
»TovariS direktor, vema, da ste
ze dolgo na od govorni h mestih v
n asi ob6ini , saj s.te bili vrsto let
med vodilnimi usluzbenci Obcinskega ljudskega odbora Cerknica.
Prosimo vas, da nam odgovorite,
kaksno je vase osebno· mnenje o
ie v prvi stevilki je predsedzdruzitvi zadrug in njenih per- nik Obcinskega odbora , SZDL
spektivah za nadaljnj i razvoj?«
tov. Levee Franc napisal kaksen
»Moje mnenje je, da se bo~
je namen nasega glasila, zat_o se
pozitivne strani zdruzitve zadrug
pokazale :Ze v n ajblizji bodocnosti.
bomo tokrat ustavili le pri neCelo vrsto prednosti, ki so nare- katerih vprasanjih, ki so povekovale taksen razvoj kmetijstva
zana z uspehom nasega lista
v nasi obcini, ne smemo prezreti.
Nova o.r ganizacija bo razpolagala med vdmi. Zaradi tehnicnih ovir
z vecj imi financnimi sredstvi in
smo v prvi stev.i lki izpustili nabo tako lahko sama finansirala izroCilnico, s katero se lahko nagradnj o proizvodnih objektov.
rocite na list, ki vam bo zvest
V no vi zadru gi bo mozno izvesti
spremljevalec dogajanja v zdruboljso organizacijo dela, s polno
zaposlitvijo ljudi, ki se bodo lah- zeni obCini Cerknica-Loska doko specializirali v posameznih palina. Ce se namerav.ate vpisati
nogah dela, kar bo nedvomno
nied nase redne narocnike, povplivalo na vecjo in boljso pro.
duktivnost.
tem izpolnite le narocilnico in
Udelezba na tr:Ziscu bo vecja in
nam jo takoj po~ljite. Letna naproizvodi bodo kvalitetnejsi. Zarocnina znasa 240 din. Clane dedruga bo lahko ustvarila direktne lovnih kolektivov opozarjcmw,
stike s trziscem , proizvodnjo pa
da narocajo list pri svojih sindibo lahko usmerjala po potrebah
trga ali kooperacijskega sodelokalnih podruznicah, kjer bodo
vanja med proizvajalci in zadruz- hitreje dobili list, nam pa olajnimi obrati.«
sali delo.
»Zanimalo bi nas, s kaksnimi
. Verjetno ste opazili, da Je ze
te:Zavami ste se srecali in katere
pri svojem bodocem delu se pred- danasnja druga stevilka pestrejvidevate?«
sa od prve. Seveda se zdalec ni»Brez dvoma pr:i porajanjih nosmo doseg_li vs ega tistega, kar
vih gospodarskih organizacij, ka- · bi ugajalo najsir§em~krogu
kor tudi razlicnih reorganizacijah
'
_
nastajajo vel.ike tezave. Tako jih bralcev. Zelo uam bomo valeztudi pti n as ne manjka. Trenutno ·ni, ce nas s pismam ali dopisje najbolj perece vpras~nj~upr~v~ ·_, nipo opozorite na . poma jkljivomh P.rostorov. ~ezk.<? . Je 12P~lJ~h . sti · na vsebinsko
polnitev,
brezh1bno orgamzaClJO v .poci]-etJu ·
'
_. . .
po sektorjih ~ela,'ee cl_o~k,_ nj ma
skratka postl]a]te nSt predloge .
zato primernip pros1or<n;r._ ·~:
izboljsavo ' lista, ki mora poTudi. z invest~cijaJ]i ~mo. i):lleli . stati dostopen vsakemu druzintezave, posebn.o. ce.nom1slimq, da
skemu. Clanu.
je trel;>a, resiti pr,obl~me. poslovnih .
d
- 'l'
t d'
prostor<?V in odku~iti ,zgradbo na
Vabimo vas, a po,sL Ja~e u L
.naAem . n~jv~~jem ~ivinorejskem · s~oje .prispevke, ki morajo biti

i2
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da bi dajala materialno osnovo
nasemu delovnemu cloveku, kakor tudi nov i mladi kmetijski orga nizaciji. Vse to bo mogoce doseci le z realno zastavljenim osnovnim gospodarskim nacrtom.
Tudi ta nacrt p·r iStevam k prvim
in najvaznejsim nalogam zadruge.«
»Tovaris d.irektor, se eno, morda koclj ivo vprasanje. Gotovo ste
pred dnevi citali v nasem glasilu
»Dnevnik« clanek o KZ Cerknica.
Ne glede na to, da lahko trdimo
za nekatere stvari, da so neresnicne, je clanek deloma tudi napihovanje in potvarjanje dejstev.
Ne izkljucujemo moznosti, da je
sugestija za ta clanek, ki nima
mnogo s'kupnega s stvarnostjo,
prisla od kake neodgovorne osebe
iz nase S·redine. Kaksno je vase
mnenje?«
»Ne strinjam. se popolnoma z
vami. ·Ne smemo prezreti uspehov,
ki so pri nas s sirjenjem druzbenega sektorja ze vidni. To je zelo
tezavna pot in ne zanikam, da
smo v resnici se nekje na zacetku. Bojim se, da so vasega mislj enj a se mnogi drugi nasi obcani,
vendar gre vseeno priznanje lj udem, ki so za razvoj kmetijstva
pri nas vlozili ze mnogo truda. Se
naprej bomd stremeli za Cimhi trejsim razvojem in preobrazevanjem v kmetijstvu. Za to bo
skrbel ves delovni kolektiv in s
skupnimi mocmi bomo izpolnili
pricakovanja nasih delovnih lj uIJ-BR
di.«
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kar najbolj aktualni in konkretni. Sestavki naj bodo kratk i,
kriticni in objektivni. Iz njih naj
odseva volja po odstranitvi vsega tistega, kar ni v. skladu z
razvojem socialisticnih odnosov
v nasih kolektivih, organizacijah in drustvih. Objavljene pri spevke bomo tudi honorirali.

v

tej stevilki priobeujemo pr nagradno krizanko, ki vam
p~;av gotovo ne bo .delala preglavic in pricakujemo vecje Stevilo
resitev. Sporocamo, da bomo
priobcevali tudi oglase, ki jih
bomo zaracunav.ali po nasi tarifi .
VO

Seveda zaenkrat ne namera vamo povecati lista, ker nctm to
financna sredstva ne dovoljuje jo, zato celotno gradivo poraz delimo le na sedanjem obsegu
glasila. Pricakujemo vasega od ziva in vas tovarisko pozdrav ljamo.
UREDNISTVO

Popravek ·
v

prvi stevilki na.Sega lista sc
nam je vrinila neljuba pomota.
N.a prvi strani smo pod clankom
»Prvi stevilki na pot« napaeno
objavili funkcijo avtorja. Pravilno je: Franc LEVEC, predsednik
Obcinskega of~bora SZDL qerlt,1
""
.,
nica.
UREDNISTVO
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Vprasali smo

nose lastniStva Zi.vali. Poleg tega
bodo lahko oddali na krajevnem
uradu vse vloge za zadeve, ki jih
resujejo upravni organi na sede-

priznanja pokojninskih in invalidsk:ih dodatkov itd.). Dalje bo
krajevni urad izdajal t ud i potrdila o premozenjskem stanju in
druzinski skupnosti, o stalnem bivaliScu in locenem zivljenju, potrdila o zaposlitvi in o dohodkih,
potrdila o lastniStvu nepremicnin
in _premicnih predmetov, vsa potrdila, k:i so potrebna za znizanje
carinskega koeficienta ter razna
druga potrdila, mnenja in priporoeila, ki se lahko izdajajo na
podlagi evidence in poznavanju
usluzbenca krajevnega urada . Na
krajevnem uradu bodo prebivalci
lahko potrdili vse vrste prepisov
listin, pisave in podpisov, razen
listin, ki so pisane v tujem jeziku
ter kupoprodaj n ih in darilnih pogodb nepremicnin, ker so za take
overitve pristojna sodisca. Invalidi bodo prejemali bolniSke liste
in objave za vozne olajsave.
Skratka prebivalci Lo§ke doline
bodo prejeli v Starem trgu na
klrajevnem uradu vsa potrdila, ki
jih potrebujejo za uveljavljanje
svojih pravic, razen davcnih potrdil, ki se ne morejo prenesti na
krajevni urad zaradi enotne obvezne evidence v upravi obcinskega ljudskega odbora.
Dim

Ob zdruiitvi
Novo leta je prineslo enovitemu podrocju Cer-kniSke in Las ke
doli ne zadnjo skupno besedo. P otem, ko so se v preteklem letu
zdruzile vse politicne organizacije
obeh dolin, smo z novim letom
stopili na skupno pot tudi na
podrocju ddavne uprave. Ob tej
priloznosti smo zaprosili tajnika
Obc. ljuds.kega odbora Cerknica
tov. Joreta GORNIKA za kratek
razgovor in mu zastavili troje
v pra.Sanj.
Vpra.Sanje: Zanima nas, kaj obsega komuna po novi teritorialni
razdelitvi, stevilo prebivalcev in
socialna struktura.
Odgovor: Po novi teritorialnf
razdelitvi obsega obmoeje obcine
Cerknica tudi vso Losko dolino.
S prikljucitvijo Loske doline se
stevilo prebivalstva poveC'a Od dosedanjih 10.872 na 1?.963 prebivalcev, z upostevanjem, da se Rakitna prikljuci obcini LjubljanaVic-Rudnik. ObCina bo se vedno
predstavljata mdcno kmetijsko
gozdarsko podrocje, ker ima velike povrsine gozdov in kmetijsko
obdelovalne zemlje. Obmocje nove obcine bo zajemalo 44.121 ha
skupnih povrsin. Od tega 18.537
hektarov gozdov in 17.378 ha kmetijskih zemljisc. Iz teh podat~ov
se vidi, da bo nova obcina imela
o~romne povrsine gozdov in da je
temu primerno r azvita tudi lesna
industrija. Ceprav indus.trija se ni
visoko razvita, pa skupno podrocje obcine prehaja po strukturi
pr:ebivalstva na stevilcno enako
razmerje med kmetijskim in de ~
lavskim pr.ebivalstvom.
Vpra.Sanje: Ali bodo z zdruzitvijo obcin vezane tudi nove volitve odbornikov v splosni zbor in
zbor proizvajaJcev?
Odgovor: Po zakonu o spremembah zakona o obmocjih okrajev in obci n v LRS postanejo odborniki Obcinskega ljudskega a dbora Laska dolina, ki so bHi izvoljeni na obmocju, prikljueenem
obc.ini Cerknica, odborniki ustreznega zbora Obcinskega ljudskega
odbor'a Cerknica. Nove volitve torej niso potltebne, povecalo pa se
bo stevilo odbornikov n ove zd<uzene obcine. P o zdruzitvi bo stel
obcins'ki zbor 37 odbornikov, zbor
pro-izvajalcev 28 odbo-rnilwv, ali
skupno 65 clanov ljudskega adbora.
Yp rasanje : Sc bodo z ozirom na
obsdnost nasega obmocja spremenile pristojnosti krajevnih urad.ov in samega. obcinskega Ijudskega odbora·? Se posebej nas zanima, kaj vse bodo lahko prebivalci Loske doline uredili na Kra jevnem uradu v Starem trgu?
Odgovor: Krajev ni uradi so v
skladu z naceli sta tu ta obcins kega lj udskega odbora ustanovljeni
zato, da bi bile dolocene obcinske
upravne sluzbe blize prebivalstvu.
Sam statut doloca v 109 clenu, da
vodi krajevni urad vse maticne
knjige, drZ.avljansko knjigo, volHne i menike, evidenco lastnistva
zivi ne, izdaja vsa po trdila 0 bivanju prebivalstva in lastnistva zivine. Prebivalci Laske d oline bodo ze na podlagi dolocb statu ta
la hko dobili v Starem trgu na
krajevnem uradu vsa potrdila o
rojstv u, sm1·ti, ddavljanstvu , sldenitv'i zakonske zveze, samskem
stan u, zivi nske potne liste in pre-

obcin
zu Obcinskega ljudskega odbora
v Cerknici, ne da bi jim bilo treba potovati n a sedci obcine.
Da bi bile vse tiste zadeve iz
pristojnosti obc1 nskega lj udskega
odbora, ki se lahko prenesejo na
krajevni urad, blize p rebivalstvu ,
je Obcinski ljudski odbor Cerknica ze leta 1955 sprejel odlok o
opravljanju zadev, ki niso oznacene v statutu n a krajevnih uradih. V skladu s tern odlokom bodo prebivalci Loske doline dobili
na krajevnem uradu v S'tarem trgu tudi vsa potrdila za uvelj avljlmje p ravic iz socialnega zavarovanja (za otroski dodatek, za
povracilo pogrebnih stroskov, za

Prva
stanovantslta
sltupnost
Ob likvidaciji podjetja Komunalni sen1is, je nastalo vprasanje
kdo bo izvrseval razlicna servisna
popravila. Na idejo je prisla krajevna organizacija SZDL, ki je
ustanovila sekcijo. Ta naj bi proucevala pogoje za ustanovitev stanovanjske skupnosti. Iskali so najrazlicnejse moznosti, kako naj bi
zacela z delom stanovanjska skupnost. Nasli so ljudi razlicnih pokl icev in samouke, ki so do sedaj
»susmarili« in jih pridobili za delo pri razlicnih servisih, istocasno
so nasli prostore kjer naj bi delali in taka je bilo pripravljeno za
zacetek. Pred kratkim je bil sklican zbor volilcev, kjer je bilo izvoljeno tudi vodstvo stanovanjske
skupnos.ti, obenem pa so tudi krajevni odbor preimenoval v krajevno skupnost. Za zacetek dela krajevne skupnosti so ze zagarantirana sredstva.
FT

~Prispevki za zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev--,
Nedvomno ima Zako n o zdravstvenem zavarovanj1J kmetijskih
proizvajalcev, k i ga je Ljudska
skupscina sprejela ~eta 1959, velik
pom.en. Kmetij ski proizvajalci so
po tern za.konu krili d!?l stroskov
pri zdravljenju. Naknadno je
Ljudska skupsC:ina LRS sprejela
odlok o placevanju 2 % prispevRa
od katastrske osnove, poleg tega
pa se 1.200 din glavarine. Kljub
temu pa ·je mm·ala Ljudska skupscina LRS sprejeti dodatni odlok
o 4% prispeV'ku od katastrske asnove, ObLO .. pa dodatni 2 % pris pevek in 300 din glavarine, ker
so se zd ravstv.e ne storitve v tern
cas u zelo podrazile. Tako so kme-

tijski .zavarovanci placevali skupno 6 % prispevek od katastrske
osnove in 1.500 din glavarine. Po
dopolnitvah Zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev, ki jih je sprejela Ljudska skupscina LRS, OLO in ObLO,
imajo zavarovanci pravico do
brezplacnega zdravljenja v ambulantah, bolnicah, do brezplacne
nabave ocal, zdravil, zdravljenja
zob itd.
Kmetijski zavarovanci so to z
zadovoljstvom pozdravili. Vsi ti
prispevki gredo v sklad raziHrjenega zd ravstvenega zavarovanja,
pobira pa jih pristojni financni
organ ob priliki placevanja davI

Koncno ureJeno naselje
Nad tovarn o »Brest« v Cerknici je zraslo v zadnjih d veh letii'~
ze d van a jst delavskih hisic. s tern
so delno resili vprasanje stano-

kritiike. Koncno so se le nasla
sredstva v tovarni »Bre.s t« in v
krajevnem odboru Cerknica in bole<" problem tega naselja je resen.

kov iz kmetijstva.
Glede na vedno vecje uveljavljanje pravic kmetijskih zavarovancev in glede na povisanje cen
so nastale pri Okrajnem zavodu
za socialno zavarovanje velike tezave pti poravnavanju stroskov
zdravstvenega zavarovanja, ker
dohodki sklada osnovnega zdravstvenega zavarovanja niso krili izdatkov.
V zvezi z nastalim primanjkljajem v letu 1961 je Ljudska skupscina LRS dne 31 . oktobra 1961
sprejela odlok o kritju nastalega
primanjkljaja za zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev. Po tern odloku so bili dolzni
ObLO predpisati pri razpisu prve
akontacije iz kmetijstva za leto
1962 tudi 2,7 % prispevek od katastrskega dohodka, kot izreden
prispevek, ki se odvaja v posebe!)
sklad za kritje primanjkljaja osnovnega zdravstvenega zavarovanja v letu 1961. Ta prispevek mora biti poravnan z ostalimi druzbenimi obveznostmi do 15. marca
1962. Kmetijski proizvajalci so ze
prejeli poloznice za placilo tega
izrednega prispevka in prve akontacije. S pravocasnim~ placevanjem druzbenih obveznosti bomo
omogocili redno poslovanje ObLO
in Zavada za socialno zavarovanj e, ki poravnava izdatke zdravstvenega zavarovanja kmetijskih
proizvajalcev.
V letu 1962 bomo morali km etij ski proizvajalci placevati v
sklad osnov. zdrav. zav. 6 % od
katastrske osnove in namesto glavarine premijo, ki pa se n i dolocena. ObLO Ljubljana bo v bliznji bodocnosti odlocal tudi o prispevku za sklad razsir jenega
zdrav. zavarovanja
kmetijskih
proizvajalcev.

Brestovo naselje v Cerknici
vanj, ki je v Cerknici zelo perece.
Gradnja naselja je hila vezana
tudi na gradn}o komunaltiih objektov, ki so koncno vendarle dog t·aj eni. Vse do nedavnega niso
prebivalci pod Slivnico imeli vade in elektrike, kar: je bilo zelo
neugodno in vredno upravicene

V bodoee pa je potrebno1 da gradimo stanovanja .tam, -Rjer· so ze Glasilo >+GLAS NOTRANJSKE«
komunalni objekti. ;::Vsak. invesii- izdaja Obc. odbor SDZL Cerknica
tor bo moral placati 10!.% od -skup- Urejuje ga uredniski odbor ne investicije za razSiritev . in obGlavni urednik Mlinar ~anilo navljanje komunalnih obje.ktov,
kar se do sedaj ni vedno place- . Izhaja enkrat mesecno - T,isk
vale.
FT
CZP »Koeevski tlsk« Koeev:je
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GLAS NOTRANJSKE ,

raznih srednjih strokovnih in visCentralni delavski svet Kov\nopla~tike LoZ se . je odlocil,
jib solah.
da bo na tej strani informiral celotni kolektiv o vseh va.ZnejSprico novi h gospodarskih in!iih dogodkih v podjetju. Tako bomo na tej strani objavljali
strumentov in decentralizacije
upravljanja se je· v podjetju povse vaznej!ie sklepe centralnega in .obratnih delavskih svetov,
kazala tudi potreba po organizaupravnega odbora podjetja, kakor tudl vsa vazn~j§a dogajaciji seminarjev za obratne DS,
nja v podjetju. Zato je stran, katero bo imelo podjetje sta.Ino,
vodja EE, obratne sindikalne odnamenjena zlasti delavcem Kovinoplastike LoZ, kot informativna stran. Prispevke, ob,@vljene na tej strani, pa naj ne bi
prispevali samo clani redakcijske komisije, ki se odgovomi za
to stran, ampak so za.Zeleni in dobrodosli tudi prispevki s
strani clanov kolektiva. Veseli bomo vsakega prispevka, ki pa
mora biti do desetega v mesecu v kadrovskem socialnem odnim, kar je v podjetju, istoCasno
bore itd. Za to ima izobra.Zevalni
delku podjetja. Ravno tako bo redakcijska komisija upostepa mu posamezne obrate tudi razcenter planirane serninarje v mevala vse konstruktivne predloge in mnejna clanov kolektiva,
kazejo.
secu fe bruarju in marcu. Izobraki bi tezili po izboljbnju nase informativne strani. Mogoee
zevalni center bo s svojim prePosebno pozornost posveca izob- davateljskim aktivom nudil poje snov na dana!inji strani nekoliko naeelna, prevec neinforrazevalni center slu!iateljem domoc tudi organizaciji LMS, ki ima
mativna, toda potrudili se bomo, da bo v bodoce cimbolj zapisne sole v Ljubljani. Le-teh je v programu solo za zivljenje in
nimiva in bo prinesla zanimive informativne sestavke, kar
v podjetju 37 in to 25 na sest pomoc pri rednih proizvodnih semesecnem pripravljalnem tecaju
je tudi na!i namen in Zelja.
stankih ter organizaciji ZK pri
TSS, 6 v prvem letniku TSS studiju.
strojni
oddelek,
4
v
a~ministra
I
Posebna oblika izobra.Zevanja je
tivni soli in 2 v ekonomski srednji
tudi obveseanje kolektiva. Zato bo
soli. Za te dopisnike prireja cen- ;izobrazevalni center skupno z reter seminarje po predmetih zlasti
dakcijsko komisijo obvescal koKovinsko podjetje Loz je bilo bila veliko bolj rentabilna in gopred izpiti.
lektiv z »Glasilom Notranjske«,
ustanovljeno s tern namenom, da
spodarsko donosna.
V novembru mesecu 1961 je cen- na oglasnih deskah »skrinjicah« zaposli odvisno delovno silo na
Lepe sanje polagoma postajajo
ter priredil tudi tri tecaje za clamoji predlogi - ter osebnim tolpodroeju Loske doline, kajti bre<i:resnica. Uresnicuje se zelja vseh
ne ZB, kjer je napravilo izpit za
macenjem po oddelkih.
poselnost je povzrocala politicni
prebivalcev Loske doline, da bi
kvalifikacijo 31 clanov ZB. IzobGlavno skrb bo izobrazevalni
problem. Do brezposelnosti je prh, dolina postala industrijska.
ra.Zevalni center spremlja tudi decenter
posvecal izdelavi evidence
slo, ker je ravno na!i predel za
Podjetje se je v svojem razvoju
lo in studij svo jih vajencev. Teh
perspektivnih kadrov, kakor tudi
casa NOB ogromno zrtvoval. Podo danes ukvarjalo tudi z izdeloje v podjetju 10, 6 vajencev v dru- kadrov nasploh. Z evidenco podsledice vojne so segale vse do leta
vanjem raznih artiklov, ki niso gem letniku sole v Cerknem in 4
jetje se ni zacelo, vendar bo v
1951, kajti do tedaj so pustili ob
sodili v podroeje kovinske induvajenci v tretjem letn.iltu sole v
najk.rajsem roku prejel vsak destrani tudi celotni gospodarski
strije. Kolektiv je opustil izdeloIdriji.
lavec anketni list v te namene.
razvoj in dviganje zivljenjskega
vanje teh proizvodov in si zacrtal
Fred nedavnim je bil izdelan Seveda bo potrebno za izdelavo
standarda.
nadaljni razvoj. Izdelovali bodo
praviln:ik 0 stipendijaq, ker so
evidence dalj casa.
Od zacetka do danes se je cepredvsem gradbeno in pohiStveno stipendisti poleg stipendije po letPrepricani smo, da bo program
lotni kolektiv nenehno trudil za
okovje, predelovali plasticne mase
nikih vezani tudi na uspeh v
izobrazevanja izobrazeval. centra
razvoj podjetja. Stalno je vlagal
za kozmeticno in farmacevtsko
praksi. lzobrazevalni center od v celoti izve>den - ob podpori in
lastna sredstva, ki so bila nameembalaw ter elektro predmete casa do casa organizira tudi raz- sodelovanju vseh clanov kolektiva.
njena za osebne dohodke, v razvoj
zascitna stikala. Le-te smo priceli
govore ·z vsemi 14 stipendisti na
SB
podjetja t er se odrekel delitvi viproizvajati prvi v Jugoslaviji in
skov osebnih dohodkov, da s~ je
so jim podelili maja 1961. leta
podjetje razvilo do visine kakrsno
tudi znak kvalitete.
ima danes. Vzporedno z razvojem
Industrijski biro Ljubljana prije rastel tudi lastni kader. Kakor
prav!j"a za podjetje elaborat, s kamed razvojem, tako tudi danes
terim predvidevamo rekonstrukciKljub obvescanju ~e marsikdo
dar Ddavni zavarovalni zavod
skrbi kolektiv za nadaljno usodo
jo tovarne, dozidavo v Lozu, kjer
ni seznanjen, da je celotni koleksam razporeja razlicne poklice v '
svojega podjetja, s katerim zivi in
naj bi se v obdobju treh do petih
tiv: Kovinoplastike Loz ·zavarovan
razlicne razrede.
se vzporedno z njim tudi razvija. let skoncentrirali vsi dosedanji obv slucaju nezgod pri DOZ PostojV slucaju invalidnosti prejme
Ker so n ekateri obrati nasega
rati. Kolektiv podjetja se bo pri
na. Namen zavarovanja ni sarrto v
poskodovanec na podlagi ocenitve
podjetja oddaljeni od 4-11 km od
tern naslonil predvsem na lastna
tern, da clan kolektiva dobi dnevzdravniSke komisije precej visje
centra in je ta oddaljenost posredstva, katera bomo tekom let
no odskodnino za nezgodo na dezneske, ki so razporejeni tudi P<;>
sebno v zadnjem casu postala neustvarp.i. v nacrtu je, da bi prilovnem mestu, ampak ima tudi to
razredih.
rentabilna zaradi velikih stro!ikov,
celi z gradnjo spomladi letos. Najugodnost, da dobi dnevno odskodSB
se kolektiv ze vee let ukvarja z
prej bi zgradili lastno galvaniko,
nino ne glede na to, kje se je pomislijo, kako zdruziti vse obrate
ki naj bi krila potrebe podjetja, nesrecil - ali doma, v sluzbi, na
SMEJALI SMO SE
,
in doseci novo moderno tovarno,
da nam ne . bo treba vee iskati
poti na delo ali iz dela domov.
Ta
plac
je
misljen
pa
za
hece
7. lepo urejeno proizvodnjo, ki bi
uslug drugod.
SI
Podjetje za to placuje, mesecno
za vsakega clana kolektiva po 100
dinarjev. Ob nesreci je ponesre- .
AMP'K V AJS KAJ T'GA VICA
cenec dolzan, da ptijavi nesreco
v kadrovskem socialnem oddelku PA RAJS NAJ TRAJBA NUOTR'.
Cimprej. Tu mu bo za to pooblaD'T.
_Sprico naglega razvoja podjetja
1. Strokovno izobrazevanje na
sceni
usluzbenec izpolnil posebno
se je pokazala potreba po strodelovnem msetu
CENZURA
KO~INOPLASTIKE
prijavo. To prijavo poslje po konkovnem izobrazevanju delavcev.
2. Dopisna sola, pomoe clan om ·
canem
zdravljenju,
skupno
z
izs. v.
To je narekovalo centralnemu DS
ZB, vajenci in stipendisti
polnjenim potrdilom, katerega izpodjetja, da je ustanovil 28. sep3, Druzbeno ekonomsko izobrapolni podjetje na podlagi bolnitembra 1961 izobrazevalni center,
zevanje
skega lista, zavarovalnemu zavokaterega skrb naj bi bila izobra4. Pomoc s predayatelji za ideodu v Postojni. Ce traja bolezenski
zevanje delavcev na delovnem
losko politicno izobrazevanje.
dopust vee kot 21 dni, prejme po- .
mestu, skrb za stipendiste, vajenKakor je ze omenjeno, S<Y potreskodovanec na podlagi poslane
ce, kvalifikacijo clanov ZB, uvajabe po izobrazevanju na delovnern
prijave podjetja posebno prijavo
nje novosprejetih delavcev ter pomestu izrazili . obratni DS, izobraod DOZ za zdravnika. S to primoc dopisnikom na dopisni soli v
Mladina Kovinoplastike je slde;·
zevalni center pa organizira semijavo je poskodovanec dolzan,~, da
Ljubljani. Poleg omenjenega naj
nila, da ustanovi svojo dramsko
narje in tecaje za te potrebe in to
gre
k
zdravniku,
ki
jo
izpolni
(plabi izobra.Zevalni center skrbel za
po obratih. Tako potrebuje obrat
skupino, a ni ostala samo pri
ca sam izpolnitev prijave) ter jo
druzbeno ekonomsko vzgojo deokovja Loz tecaj za urejevalce
nato sam ali s posredovanjem sklepu. Takoj so zaceli z delom.
la:vcev. Center je sestavljen iz 9
(pravilno penjanje orodij), orodNastudirali so komedijo ·,.zAKONpodjetja poslje DOZ Postojna. Seclanov, katere so izvolili obratni
jarna Pudob tecaj za strugarje,
CI ST A VKAJO« Josipa Pohla. V
le
na
podlagi
teh
dokazil
prejme
delavski svet, centralni sindikalni
rezkalce in graverje, obrat plasoboto 20. janll.arja 1962 so imeli
poskodovanec po posti n'znico
odbor in upravni odbor podjetja.
stike tecaj vpenjanja orodij in odpremiero. Ce pomislimo, da so vsi
za
dnevno
odskodnino
boleze
skeIzobrazevalni center vodi vodja
klanjanja manjsih napak med obigralci, razen dveh, p~vic sfo~m
ga dopusta, katera znasa:
centra, ki je istocasno tudi referatovanjem , obrat Babno polje tena oder, moramo biti z njihovJm
za delavce 94 din
rent za vzgojo kadrov v okviru
caj za spoznavanje Jakov, barv in
, zacetkom zadovoljni. Kljub temu,
za
usluzbence
384
din
novoustanovljenega kadrovskega
delo z njimi, obrat livarne Markoda so bile kar tri predstave, so
za soferje 74 din
wcialnega oddelka v podjetju. Povec pa tecaj hidravlike in njene
bile vse dobro obiskane. To pa je
za
vratarje
194
din
trebe po izobra.Zevanju so izrazili
naprave. To je samo nekaj primedokaz, da si• obcinstvo pogosteje
za tehnike 124 din.
obratni delavski sveti, centralni
rov potreb izobrazevanja na dezeli takih del. Upamo, da ne bo
sindikalni odbor, v program izoblovnem mestu.
dramska skuph1a Kovinoplastike
Za delavce je dnevna odskodnirazevanja pa je zajeta tudi orga- ,
Poseben program izobrazevanja
na zato tako nizka, ker je m0Znost ostala samo pri prvem poizku!lu,
nizacija LMS in ZK.
ima izobra.Zevalni center za novo
ampak se bodo se z vecjim pole-.
nestece v proizvodnji vecja kot
Celotni program izobrazevanja
sprejete delavce, kjer se vsak nopri usluzbencih. Celotni kolek:tiv
tom lotili nadaljnjega d ~la.
i•
je r zdeljen nekako v stiri dele: • vosprejeti spozna z ·vsem potrebje zavarovan na isti policl, ven.
vr·
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Slusatelji Vecerne politicne sole v Cerknici pri predavanju
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Skrb za kadre, ki je povezano z
izobra.Zevanjem je v obdobju socialisticne
demokracije
dobilo
glob jo vsebino. Med lj).ldmi v podjetjih in ustanovah vlada velilm
zanitnapje za izobrazevanje, saj
terjajo vsakodnevne naloge na
delovnem mestu cedalje vee znanja. Konkretno izvedljive oblike
izobra.Zevanja odraslih se najlazje
odvijajo po izobrazevalnih centrih
v podjetjih in preko delavskih in
ljudskih univerz. Tudi v cerkni~ki obcini je delavska univerza ze
lansko leto organizirala razne oblike izobrazevanja n. pr.: vecerno
politicno solo, ki je imela na splosno dober uspeh, razna predavanja,
tecaje, seminarje itd. Kakor lani
pa je tudi letos ze zacela z delom
vecerna politicna sola v Cerknici.
Organizirana sta dva oddelka,
eden v LoS'k i dolini:, -drugi v Cerk- .
nici. Med slusatelji vlada veliko
zanimanje za svetovna dogajanja,
~e bolj pa jih privlaci obravnavanje nase domace problematike. Se
prav posebno bo zanimivo obravnavanje novega gospodarskega sistema in .problemov:, ki se pojavljajo v zvezi z novim nacinom delitve dohodka, ker so slusatelji v
obeh oddelkih vecinoma iz n eposredne proizvodnje. Organizacije .
pa bodo morale v bodoce bolj nacrtno voditi skrb in brigo za absolvente vecernih politicnih sol.
:Ze od oktobra dalje uspesno deluje pri dela:vski univerzi ve<!erna
ekonomska sola. Delavska univerza je povezana s srednjo ekonomsko solo v Ljubljani. Ekonomska
srednja sola daje razna strokovna
navodila za delo v tern oddelku,
izdaja in verificirala bo tudi pqtrebne dokumente. Posebna ~a
hvala za uspesno delo veererne
ekonomske sole gre profesorjem,
saj se nekateri vozijo prav iz
Ljubljane in Postojne. Zanimanj e
za vpis v ta oddelek za izobrazevanje odraslih je bilo zelo veliko.
Na razpis se je prijavilo vee kot

60 kandidatov, zal jih zaradi premajhnih kapacitet nismo mog!i·
vseh sprejeti. Sedaj obiskuje vecerno ekonomsko solo se 30 slusatelj•ev, ker so nekateri odpadli
zaradi bolezni in neresnosti. Slusatelji, ki so veCinoma odrasli, z
veliko vnemo studirajo program,
ki je nekoliko okrn jen, kar se je
odrazilo ob priliki prvih kolokvije'£. Prizadevnost in trud, ki ga ti

ljudje vlozijo v poglobitev in razsiritev svojega znanja je zelo velika. Sola se materialno vzdrzuje
popolnoma sama s plispevki slusateljev. Trajala bo tri leta. Absolventi dobijo po koncani soli
f'Pr icevala o dokoncani srednji
soli.
Prejsnji mesec sta bila organi?irana dva semlnarja in to: dvodm:vni seminar za mladinska
vodstva, aktivov in komisij in seminar za clane solskih odborov.
Namen seminarja je bil, da usposobi mlade ljudi v uspesnem vodenju svojih aktivov.
Na seminarju za clane solsklh
od borov: Rakek, Cerknica, Unec,
Grahovo, Begunje, Cajnarje, :Zilce
in Otave so se odborniki seznanili
7. glavnimi nalogami reformiranE:
sole, 0 novem nacinu finansiranja
solstva in 0 tern, kaksno vlogo in
naloge imajo solski odbori v nadaljnjem procesu podruzblenja
solstva. Clane solskih odborov ali
pa samo predsednike bomo sklicevali se veck rat in jih seznanjali
z novostmi, ki sproti nastajajo.
Tezave pri oblikah izobrazevanja so predvsem s predavatelji. V
zimskem casu, ko ljudje radi prihajajo na predavanja, predavateljev iz nasih kulturnih centrov
sploh n e moremo dobiti, domacini pa, ki imajo to sposobnost so
preobremenjeni z vsakdanjim delorn. P olagoma bomo ta problem
resili na ta nacin, da bomo vzgojili lasten predavateljski aktiv.
JO

Skrb za polroinike
T·r govsko podjetje >>Skocjan«
Rakek zelo lepo ·napreduje. Kljub
financni s•t iski je podjetje v razmeroma kratkem casu, adaptiralo
in usposobilo sest ' poslovalnic in
na novo zgradilo bencinsko crpalko. Podjetje je zacelo specializirati trgovine, s cimer je potrosnikom omogoceno nabavljanje najrazlicnejsih artiklov siroke potrosnje po zelji. Tako lahko dobite pri tern podjetju vse od zeoljev
do motornih vozil, najrazlicnejse-

siljeno kruh dova.Zati. Ta kruh pa
je tudi kvalitetnejsi.
Podjetje oskrbuje potrosnike tudi z zelenjavo. Do nedavnega smo
jo zelo pogre5ali. Do sedaj je
opremljena le ena trgovina z zelenjavo v Cerknici, v perspektivi
pa so take trgovine potrebne po
vseh vecjih krajih, predvsem pa
na Rakeku in v Starem trgu. Podjetje »Skocjan« je bilo med prvimi podjetji v obcini, ki je zacelo
formirati ekonomske enote i n na-

Odbor krajevne organizacije
SZDL v Ravniku je na svoji seji
razpravljal o nalogah in delu na
tern hribovitem podroeju. Z ustanovitvijo sekcije za komunalna
vprasanja, naj se koncno pricne
resevati probleme popravila' gozdnih cest in vodovoda. Tudi nekateri cestarji morajo biti bolj sprejemljivi za upraviceno kritiko nad
njihovim delom, saj jim druzba
omogoea zaposlitev v domacem
kraju. Posamezni clani odbora so
se zadolzili, da · ponovno organizirajo skupno z RK in gasilskim
drustvom tecaj za prvo pomoc in
s skupnimi mocmi poi scejo prostar, kjer bodo organ i7acije lahko razvijale svojo dej avnost.

LF

Uredili bodo
solo
Bolec problem prebivalcev Grahovega in okolice je sola, ki nos!
na sebi posledice pretekle vojne.
Prostori postajajo pretesni, ker se
sola razvija v l:>opolno osemletko.
Zamenjati je potrebno tudi solski
inventar, ki je :le zasluzil pokoj .
Prizadevnost 'krajevne organizacije SZDL in krajevnega odbora je
ze rodila sadove. Zbrali so tri milijone dinarjev s katerimi bodo
popravili najnujnejse, tako da bo
sola nadaljevala z delom v boljsih
prostorih, kajti sedanji so resnicno preslabi. Sedaj cakajo se nacrte, ki bodo v kratkem gotovi in
bodo lahko takoj zaceli z adaptaci~.

FT

Nov klubski
prostor
Krajevna organizacija SZDL Begunje je uredila svoje klubske
prostore. Notranjost teh prostorov
je zelo okusno opremljena. Nabavili so televizor, magnetofon ter
revije in casopise. Sredstva za
opremo je dala organizacija sama,
prispevala pa sta tudi kolekti v
>>Jelka« in Kmetijska zadruga.
Solska mladina je zelo zainteresirana in redno spremlja televizijske programe. Vse premalo pa obiskujejo klubske prostore starejsi ,
ki so dali pravzaprav iniciativo.
S pestrih televizijskih programov
bi se marsicesa naucili in se se- ,
znanjali z vsemi va.Znimi dogodki ·
doma in po svetu . Zelo bi bilo
skoda, da ti prostol1i ne bi bili izkoriSceni, kajti zgrajeni so za !judi, ki zivijo na terrl podrocju.
FT

Naselje hrez
komunalnih
naprav
Sodobno urejen lokal »Delikatese+< v Cerknici

Mladina pripravlja

Glavna skrb
ceste in vodovod

ga delikatesnega blaga, galanterije, radijskega in elektricnega materiala itd. Podjetje nudi tudi
V okviru Obcinskega komiteja
usluge, od katerih nima nobenega
LMS Cerknica, bo . komisija za
dobicka. Tako na primer dova2a
kulturno-zabavno dejavnost prikruh za vecji del potrosnikov
pravila v drugi polovici meseca
cerkniske okolice iz Loske doline,
februarja revijo dramskih del. Na
le za podrocje Rakeka skrbi v
tej reviji bodo sodelovali: vaski
a'k.tiv Unec, aktiv osemletke Nova
zadnjem· casu postojnska pekarna.
· vas, aktiv Kovinoplastike in ostali · Do nedavnega je pekel kruh plivatni pek v Cerknici. Ker pa je
aktivi z dramskimi deli, ki so jih
pript:~vili v tej sezoni.
hotel krojit~ ce~e kruhu tako, kot
MH
je -sam hotel, je, bilo podjetje pri-

grajevanje delavcev .,0 ucinku.
Vodstvo pod]etja in organi upravljanja si zelo prizadevajo, da bi.
cimbolj zadovoljili potrosnika. Ta
njihova prizadevanja pa se vedno
bolj odrazajo v vecji izbiri blaga
in zadovoljstvu potrosnikov.
Podjetje meni, da bi bilo treba
bolj poziviti delo potrosniSkih svetov. Ti naj bi postali trdnejsa vez
med potrosnikom in trgovino, ker
bi na ta nacin mnogo la:le ugodili
potr~nikom.
FT

Nad tovarno Brest v Cerknici
je zrastlo v zadnjih d veh letih ze
dvanajst delavskih hiSic. S tern
so delno resili vprasanje stanovanj, ki je v Cerknici zelo perece. Gradnja tega naselja pa je
vezana tudi na gradnjo komunalnih objektov, ki pa se danes niso
v celoti dograjeni. Za sedaj je
zgrajen vodovod in pa delno cesta, ki povezuje naselje, se vedno
pa ni elektrike zaradi pomanjkanja financnih sredstev. Del sredstev bo skusal dobiti krajevnl odbor, nekaj pa bodo morali prispevati lastniki sami.
TF
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Preprecevanj a
tuberkuloze pri govedu

Zdravstveni dom v Starem trgu je ze pod streho

Negovanje sa.dnega drevja
kvalilelnejie sadje
Pred narn1 ]e zirnsko skropljenje sadnega drevja in je prav, da
se o tern nekoliko pogovorirno. Tujec ze na prvi pogled lahko ugotovi, da sadjarstvo v nasi obcini
ni posebno razv.ito. Drevesce zasadijo in ga prepustijo, da samo
brez pomoci kljubuje vsern neprilikam. Zaradi tega so nasi V·rtovi
zalostna slika. Najveckrat so prepogosto iasajeni, drevesa se med
seboj zasencujejo in zavirajo v
rasti. Redki so sadjarji, ki cistijo
z dreves mah, lisaje in redcijo
pregoste krone. Zimsko skropljenje pa je opravljeno, kjer je obve;mo. V takih razmerah je razumljivo, da ni pricakovati posebne donosnosti, niti kvalitetnih in
zdravi h sadezev.
Nase podroeje po podnebnih prilikah ni najugodnejse za razvoj
sadjarstva, zaradi tega tudi ni
prica'kovati plantaznih nasadov v
druzbenem sektorju. Ostali pa bo-

do se nappej kmecki vrtovi, za
katere zelimo, da dobe lepse oblicje. Pred skropljenjem, ki ga
bodo opravile ekipe kmetijskih
zadrug od 15. februarja do 15.
marca 1962, bo posebna obcinska
komisija ogledala vse 'sadovnjake
in dolocila stara, pretezno suha
drevesa za posek. Zazeleno je, da
po svoji uvidevnosti opravijo ta
dela ze lastniki sadnih vrtov sami.
Za uspesnejso akcijo bodo po vseh
vecjih krajih strokovna predavanja o vzgoji, gnojenju in negi
sadnega drevja, ilustrirana z barvnimi slikami. Priporoeamo, da
spremljate ta predavanja. Kjer bo
interes velik, bodo predavanja dopolnjena se s prakticnim delorn.
Zimski cas je, ko se ni drugih
kmetijskih del in le z majhnim
trudorn lahko dosezemo, da bodo
nasi sadni vrtovi lepsi in v ponos
slehernega gospodarja.
JI

Tuberkuloza je kronicna bole?.E' n ljudi in zivali. Povzroca jo
bacil. Javlja se najpogosteje pri
govedu, svinjah in perutnini in
lah'ko pov~roci veliko ekonomsko
skodo. Zaradi tega je ObLO Cerknica na zadnji seji obeh zborov
in na priporoc ilo sveta za kmetijstvo in gozdarstvo ljubljanskega
okraja sprejE.l odredbo o obveznern izkoreninjenju tuberkuloze
pri govedu. Ta akcija mora biti
opravljena do konca leta 1962.
Tehnicno delo je poverjeno obc.
veter. inspektorju in strokovnim
usluzbencem veterinarske postaje
v Cerknici. Z delom bo veterinarsko osebje pricelo· takoj. Veterinar
bo obiskoval v spomladanske.m in
jesenskem casu hleve ter cepil vse
zivali stare nad e'n mesec. Vse
govedo, ki se ni oznaceno bo ob
tej priloznosti dobilo v uho stevilko. Tretji dan po ceplj enj u, bo veterinar vsako zival ponovno pregledal. Takrat se namrec na mestu, kjer je bilo vbrizgano cepivo
pokaze, ali je zival zdrava, sumljiv.a za TBC, ali bolna. Zivali, ki
bodo reagi.rale na tuberkulin pozitivno, torej bolne zivali, bo moral lastnik najkasneje v 30 dneh
·o dstraniti iz hleva, oddati v zakol.
Del skode, ki bi nastala s tern
ukrepom, so na predlog sveta za
kmetijstvo in gozdarstvo sklenili

povrniti · tako, .da bo posebna komisija ocenila zival, potem pa bo
kmetovalec dobil iz posebJaega
fonda povrnjem dolocen procent
razlike med plemensko in klavno
vrednostjo zivali.
V hlevu, kjer bi bila ugotovljena tuberkuloza, pa bo veterinar
ostale zivali tako dolgo cepil vsakih 6-10 tednov, dokler 2-krat
zapovrstjo ne bi vse zivali reagirale negativno na vbrizgani tuberkulin.
Za vsak hlev, za katerega bi
cepljenje dokazalo, da zivali ne
reagirajo na tuberkulin, bo lastnik dobil potrdilo, ki bo dokazovalo, da je hlev brez ruberkuloze.
Iz tega hleva bodo lahko zival neovirano prodali za pleme.
Ker so stroski za akcijo veliki,
je bilo doloceno, da akcijo podpro
vsi zainteres-irani. Tako bodo v
skupni fond za placevanje odskodnin prispevale kmetijske organizacije, obcinski ljudski odbo;r in
tudi lastniki sarni. Prispevek posarneznikov bo od glave 300 din,
pobirali ga bodo ob samem cepljenju.
Obvescarno lastnike goveda, da
z razumevanjem sprejmejo ta prepotreben ukrep obcinskega ljudskega odbora. Proti krsilcem t e
odredbe so predpisane kazni.
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Obve5carno vse prebiv.alstvo obcine Cerknica, da se od ~ . .februarja 1962 dalj.e vlagajo prosnje za potne liste samo pri
pristojnem Obcinskem ljudskem odboru (ne vee na Tajnistvu
za notranje zadeve OLO Ljubljana).
Z 31. decembrom 1961 je potekla veljavnost osebnih izkaznic.
Glede na to je dolocen 31. januar 1962 kot najkasnejsi rok
za podaljsanje njihove veljavnosti. Osebne izkaznice se po~
daljsujejo na vseh maticnih uradih v obcini.
IZ PISARNE ObLO -

CERKNICA
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V JESENI 1954. LETA
Loska dolina! Odrnaknjena od
zeleznice in ·vaznejsih cest, skrit
in neokrnjen koticek Notranjske.'
Prav zaradi odmaknjenosti od
kulturnih in industrijskih srediSc
se je kmalu po obnovitvi porusenih vasi rned vojno, pojavilo vprasanje: karn z odvisno delovno silo? Ta ctelovna sila je bila razdrobljena po malih nerentabilnih
kmetijah, (l nacrtnern gospodarskem razvoj u pa je kaj tezko reci,
ceprav sp iskali rnoznosti zaposlitve odyiSne delovne sile. V Iga
vasi in LQzu sta bila zg,r ajena zadruzna dornova - vendar sta ostala neurejena - posebno zadruzni
dom v Lo-zu. Mnogo se je govorilo
o tern. kaj naj se ured·i v zadruznem domu v Lozu in koncni sklep
je bil. urediti gostilno, trgovino
in gasilski dom, 'vendar do tega
sklepa ni prislo. Da bi prepreeili
fluktuacijo delovne sile, je tovaris
Hribar ,Janez predlagal, naj bi
ustanovili obrtno kovinsko podjetje. Podjetje naj bi prevzelo zgrajeni dorn. Z neuradnega sestanka,
k i je dal predlog obcinskernu ljudskemu odboru, je bil dosezen sklep
o ustanovitv! podjetja, ni pa bil'a
dolocena 5e perspektiva podjetja.

Za zacetek naj bi sluzila mehanicna delavnica v Starem trgu, ki je
bila pod upravo KZ Stari trg.
Takoj so zaceli s pripravami za
ustanovitev podjetja. V ta narnen
je bil.o posla.nlih v tovarno NIKO
Zelezniki 8 ljudi. Bili so to sami
kmecki fantje brez znanja kovinske stroke. Njihova zelja je b1la
zap osliti se in res dajati druzbi
tisto, za kar so bili poslani na
prakso.
Tedaj se je pojavilo vprasanj e
kreditiranja novoustanovljenega
podjetja. Prva sredstva je podjetje
crpalo iz kredita, ki je bil dod eljen kot pornoc n erazviti Kocevski
in Priornorski v visi ni 22,000.000.
Podjetje je od tega prejelo cca 18
milijonov. Ta sredstva so vlozena
v adaptacijo zadruznega doma v
Lo:Zu, delno pa tudi za nakup starih strojev. Ker v Lozu ni bilo
takoj prirnernih prostorov, je prva
proizvodnja stekla v Pudobu, v
prostorih bivsega rnlina. Potrebna
so bila denarna sredstva za nakup
strojev in opreme, za vzdrzevanje
praktikantov. Prav praktikanti so
se vzdrzali skoraj v celoti sami in
poleg tega izdelal'i ze nekaj orodij
v Zeleznikih, kasneje je to sluzilo

pri proizvodnji nasega podjetja.
'-Fodjetje v tern casu ni zahtevalo 'in ni prejelo nobenih dotacij.
Za zacetek so priskocila na pomoc
nekatera podjetja s tern, da so· odstopila rabljeno orodje, na katerem je b1la praizvodnja se mozna.
Tako je podjetje TITAN Kamnik
odstopilo nekaj orodja. Po svojih
moznostih je podjetju kreditiral
ObLO LoSka dolina. Ta sredstva
so bila porctbljena za nakup orodja, razne opreme ter rabljenih
starih strojev in za zasilno ureditev delovnih prostorov ..
Z delno ureditvijo zadruznega
dorna v LoZu se je teZisce proizvodnje pomaknilo v Loz, v Pudobu pa je ostala se orodjarna.
Naj bo· dovolj o zacetnih tezavah, ceravno so prikazane v zelo
grobem obrisu. Na tern mestu ne
bomo posebej omenjali tezav in
prizadevanja posameznikov tercelotnega takrat se majhne
kolektiva, katere je m oral pre agovati.
Naj navedemo sarno krate opis
razvoja s stevilkami: V le
1954
in v zacetku 1955 je bilo aposlenih 17 delavcev do ko ca leta
1955, pa je kolektiv stel ze okoli
70 clanov. Stevilo zaposlenih je
stalno narascalo in v letu 1956 je
sklenilo delovna razmerja ze cca
170 oseb, v letu 1957 pa ze cca 250
!judi. Razumljivo je, da so delov-

na raz.rnerja tudi prekinjali, kar
pa ni racunano v gornjih podatkih.
V letu 1955 smo izdelovali 11 a rtiklov proti koncu leta in v letu
1956 smo izdelovali ze cca 45 artiklov. Potrebe po raznem gradbenem in pohistvenem okovju so
dajale iniciativo za pospeseno izdelavo orodja. Tako smo leta 1957
izdelovali ze cca 140 arti•klov.
Vzporedno s povecanjem stevila
zaposlenih in povecanjem asorti.mana pro•izvodnje je rastel tudi
bruto produkt. Porast proizvodnje
je razviden iz naslednjih podatkov:
Leta 1955 cca 17 milijonov ·
Leta 1956 cca 130 milijonov
Leta 1957 cca 230 milijonov
Pripomniti je treba, da je bilo
podjetje _ ze od samega zacetka,
rentabilno. Da se je podjetje razvijalo gre predvsem zahvala tov.
Janezu Hribarju !in prizadevnosti
pionirjev - zacetnikov. Omembe
vredno je, da smo nabavljali stroje, urejevali prostore, izpopolnjevali opreme, kakor tudi kader, saroo iz lastnih sredstev in kreditov
- katere smo razumlj.ivo rnorali
vracati.
S tern so biLi postavljeni temelji
in pet:spekt iva za nadaljnji razvoj
podjetja.
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V rebri, po·r asli z gm ajno so se
up irali hladni januarski zarki, kii
clovcka oblecenega v zimsko, nehote prebudijo in ustvarijo v
njem fantazijo polno pomladi.
Zazdelo se mi je, da so se celo
drobni prebivalci , spreletavajoc
se po grmicevju mocneje oglasili,
kak;or bi dalo sonce toplino tucU
! JTii.hovim pesmim.
·Srroka obnovljoena cest.a, speljana z Rakeka proti Cerknici in dalje preko Lo5ke doline na Hrva~ko, me je vodila v Cerknico.
Gma:jna je kmalu ostala za me.noj in kot na dlani sem zagledal
pred seboj veliko dolino, ki jo je
konec sele tam nekje ob pobocjih
1794 m visokega, 5 snegom pokri-:;
teg'a Sne~nika. Kakor, da bi se
ljudje ustrasili jezera, ki lezi kot
velik lesketa]oe biser ob vznozju
mogocnih gozdov Javornika in v
senct skoraj gole sedlaste Slivni·'"'re, so vsi .kraji razen Jezera in
Dolenje vasi, umaknjeni ob vznozje gora.
Vedno bol.j sem se spuscal v dolino in sonce se je vedno mocneje
,.prebijalo na pesceno krasko zemljo,' ki i:lUdi dobre pogoje za goje. nje krompi·rja.
Se nekaj korakov po vedno lepsi ces-ti, po kateri je nekdaj pel
'bic notranjskih furmanov ·i n ~e
sem stal pri razpotju, kjer se cesta odlepi ;Proti Begunjam. Vedno
bolj je pogreznjena v senco drevja in prv'ih his, ki sramezljivo
skrivajo blesceca se okna pod visoke strehe. Zob casa je tudi t ukaj napravil svoje. Visoko v ZJI'ak
strlece strehe novih modernih poslopij so bile prvi znak, da sem
prisel v gospodarski in politicni
center juznega dela Notranjske Cerknico.
Le se dva stolpa iz casa turskih
napadov · govorita o zgodovini
Cerknice, . kajti Cerknica vedno
bolj izgublja svoj stari izgled.
Nekdaj izkljucno kmetijski kraj
se vedno bolj spreminja v moean
industJ:ijski center. Tova~·na Brest,
ki ima svoje poslovne enote tudi
v drugih krajih obsezne Cerkniske doline, vsekakor prednjaci v
tern pogledu. Starejsim gostilnam
se je pridruzil sodobnejsi gostinski obrat, · ki pa zal se zdalee ne
nudi gostom vsega tistega, kar
zahteva pomembnejsi turisticni
kraj , se manj pa kraj kot je
Cerknica, ki je poznana po svojih
kraskih posebnostih celo izven
nasih o.Zjih in sirsih meja.
Pravijo, da je kraj zanimivejsi, ·

Bilo je 19. decembra 1942 pri Belih vodah, ob napad~t
Italijanov in belogardistov na civilni logor.
Gozdno tisino je pretrgal krik: !!Alarm.!rr Trenutek za
tem so se oglasili streli iz pusk in mitraljezov. Sovraini
streli. Spogledali smo se. Obsedeli smo vsak na svojem
mestu, razen brata, ki je pograbil svoj suknjic in zbeial
iz barake, ne menec se za obupne materine klice. Streljanje je vedno bolj narascalo in prve krogle so ie dosegle
stene nasega bivalisca. Kmalu nato smo zaslisali ·zmago slavne klice v slovenskem in italijanskem jeziku. Njihovo
navdusenje se je nekoliko poleglo, ko so prodrli do .nas.
lz klicev pa smo spoznali, da so nasli se spodnjo barako.
Nase ugotavljanje, kaj se dogaja zunaj, je pretrgal
prihod visokega, v zeleno oblecenega oficirja. Verjetno ni
biZ zadovoljen s tern, kar je nasel, zato je cez trenutek
zaloputnil vrata in izginil. Se vedno smo sedeli na pogradu,
postlanem s smrekovimi vejicami. Mama z bratcem v narocju in sestrico na kolenih ter jaz na odeji. Oce je sedel.
na skladovnici drv ob stedilniku poleg vrat. Streljanje je
prenehalo. Veckrat je zaskripala streha nad nami.

ce mu pogledas izza hrbia v zivljenje. Uro in pol pe:s hoje in ze
sem se povzpel na vazno 1114 m visoko planinsko postojanko Slivnico. Med potjo sem srecal kar troZastrm.eli smo se ·v vr{lta. To pot so se odpirala pocasje srnjakov, ki so se ustrasili redneje
kot prvic. Poleg plecate postave prisleca smo videli
kega gosta in skocili v bliznji
koscek sivega neba s temnimi, teikimi oblaki. Skladovnica
gozdicek.
Kot razbiti kosi ogledala so se
drv je zaskripala, ko se je oce naslonil na Stedilnik in pogloboko v do1ini svetlikali raztrecasi izdavil nekaj besed v tujem jeziku. Odgovora ni oilo.
seni kraji Cffi·kniske doHne. PoZ grozo smo sledili roki, ki je prijela za rocaj samokresa.
gled mi je obsta! na jezeru. NjeTrenutek zatem, ko so prsti prisleca ie stiskali crno ielezo,
govi rokavi se zajedajo dalee v
notranjost Javornika. Sre.di jezeje bilo slisati slaboten pok .. . Iz graze in otopelosti nas
ra lezita kot samotni jadri dva
je zdramil surov glas: !!Mars ven!rr
otoka, eden od njiju je tucli naseStopila sem k ocetu in se zagledala v njegove dolge
ljen. Jezero, ki je zalito vse do
bliznjih vas.i, je prav sedaj v svoin tenke prste. Drial jih je na prsih in med nj~mi je izviral
jem najvecjem sijaju. Cudno se
potocek krvi. Pogledal me je in rekel: ))Bodi dobra, ubogaj
zdi cloveku, ,ko z.re pred seboj na
mamo ... rr Bes'ede sem slisala, razumela jih nisem. Se
tako veliko jezero, da ne zagleda
na njem nobenih znakov zivljemanj sem razumela tisto, kar je rekel materi: !!Skrbi zanje
nja. Le lahen vetric moti mirno ,
in glej, da nikoli ne pozabijo, zakaj so bili tu in zakaj mo vase zapvto jez.ersko gladino. Res, '
ram jaz tukaj ostati ... rr Stisnila sem se k mami in glevcasih je bilo jezero bolj zivo.
dala puske, ki so bile uperjene na oceta. Bruhale sp svetle
Oolni, lasrt; dornacinov so napra- '
vili jezero prikupnejse. Verjetno
plamene ...
bi tudi sedaj prenekateri turist z
Naju z mamo, ki je se vedno driala v naroc1u bratca
veseljem skoeil v col.n in se popein sestro, so postavili h kccmniti ograji. Poslusali smo
ljal ob obronkih sumecih gozde>v,
ali pa v predele bogatih ribiSkih
ivenket loncev in kotlov, ki so jih razbijali. Ob ograji je
lovisc. Da, tudi scuke, najpogoststal star pastir. S toplo mehko roko me je poboial po lieu.
nejsi prebiv·a lci globin CerkniSkeje streljanje prenehalo. Po kotlini se je razlegel
Koncno
ga jezera, so bile nekdaj priviacna posebnost. Kadar je bil na jekrohot. Pri blijala se nam je gruca vojakov. Neznana roka
zeru bogat lov, je iz vaskih dimje zgrabila mojo triglavko, me dvignila za lase in me udanikov dalec naokoli clisalo po po- ,
rila
po obrazu. Znasla sem se v blatu gozdne poti za naso
susenih scukah. Posusene ribe so
barako. Oce je leial na tleh, bolj bled v obraz kot smo ga
biLe namrec posebna specialiteta
prebivalcev ob Cer-kniSkem jezebili vajeni. Njegove oci pa so gledale prav tako -toplo kot
ru. Tudi sedaj bi bilo lepo, ce bi
pred dnevi, ko mi je podaril za mojo peto z~mo dva drobna,
mogel dobiti popotnik, ki zaide
v ierjavici pecena krom.pirja.
v ta predel Notranjske, vsaj v restavraciji »Jezero« kaksen pribol)·
V.M.
sek iz jezera. V mrzlih zimskih
dneh jezero zamrzne, vendar le
redki drsalci pozivijo to 10 km
dolgo in kaksnih 5 km siroko naravno ledeno ploskev. Morda bo- stojanko. Verjetno bo koea v tern
svet v Sloveniji, ki pa je premalo
do turisticni delavci skupaj z go- letu ze sprejela prve goste. Okrog
poznan zaradi neugodnih gostinspodarslt'imi organizacijami kaj
skih prilik.
koce se bodo pasle krave, last povee razmisljali o novi sportni pa- . sestva Marof. Planinske staje in
Tudi Bloska planota, vzhod no
nogi - jadranju na ledu, za kar zivina bodo vsekakor pozivile ze od Slivnice, je idealen planinski
je CerkniSko jezero najpripravtako pestro prirodo in stalno svet, znan tudi v zgodovini smunejsi sportni rekv'izit. Ce bo tako, os'Krbovano koco, hkrati pa vplicarstva. Blocani so izdelovali
mi ne bo treba v prihodnjih letih
vale na pozivitev turizma na
smuei ze davno, preden se je razvee iskati znakov zivljenja na je- CerkniSkem.
vil smucarski sport izven Skandizeru. Verjetno se bodo domacini
Pogled mi je usel v Begunje, ki
navije. Bloska planota je v poprav gotovo prvi zavzeli za to izso znane kot skromno letovisee in
letnih mesecih idealen kraj za jaredno priljubljeno in zdravo . smuearska postojanka. Od tod so
dralno letalstvo.
sportno discipline.
lepi izleti preko prostrane MeniLahna meglica se je ze spuscasije v Peke! pri Borovnici, v ISki
la na nepozabno Slivnico, ko sem
Kaze, da bo postala 81-ivnica
najpomembnejsa planinska po- Vintgar in v 2ilce, poznane po
zapuscal kraje ob CerkniSkem jelepih planinskih predelih in ugod- zeru. Lepi, skrivnostni in vabeci
stojanka na Notranjskem. Pod
njenim vrhom, gradijo clani planem V'isinskem zraku. V zimski
so kraji na CerkniSkem, a jim turizem ~e ni prinesel tistega, kar
dobi je velika planota Menisije
ninskega druMya iz C~rknice monajlep~i,
nizjelereci smucarski
zasluzijo.
Dim
derno in prostorno planinsko po-
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Nagradna krizanka
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VODORAVNO: 1. hrib nad Koprom,
7. kraj v Lo§kl dolini, 13. papezeva
krona, 14. brencelj, 15. del voza, 16.
kratlca znanega ~asopisno-zalozngke
ga podjetja v Ljubljan!, 18. sredi§i!e
Loske doline, 20. zenski glas, 21. domai\a zlval, 23. kratlca na plsmlb, 24.
dubovnl§kl stan, 25. gr§kl bog ljubezni, 27. sanitetnl material, 29. ocena
v soli, 30. se§tevanje, 33. krilo, del
stavbe, 35. §arenica v oi!esu, 36. ime
Jadje v bajkl o Argonavtlh, 38. !me
znane amerl§ke fllmske igralke, 40.
predlog, 42. okraj§ano amerl§ko moliko irr.e, 43. ti in jaz, 44. sodnik Jaik,
48. vpra§alnica, 49. osebni zaimek, 50.
lme znane italljanske pevke zabavne
-glasbe, 51. reka v Slblrlji, 53. okvai!kan, 54. posestvo.
NAVPICNO: 1. zadnji dan v letu, 2.
arabskl zrebee, 3. otok v Jadranu, 4.
potem, 5. boglnja jeze, 6. gorovje v
Evropl, 7. znoJ, · 8. gospodarska panoga, 9. lme pokojnega sekretarja OZN,

10. dva razlicna soglasnika, 11. vrsta
motorja (foneti~no), 12. zvezdoslov,le,
17. povrtnlna, 19. notranje, 20. mo§ko
ime, 22. domai!e orodje, 24. spalnica na
ladji, 26. pocasi pije, 27. kratlca za
vlsjo §olo, 28. letalec, pilot, 29. kratica
za dru§tvo narodov, 31. latinski veznlk, 32. igralna karta, 34. §portnik ob
vodl, 37. zadetek pri' nogometu, 39.
'!,tezna mera, 41. splet las (mnozina),
44. barva igralnih kart, 45. zgoden, 46.
kratica za eno izmed na!iih republlk,
47. morski sesalec, 50. zacetnici imena
in priimka slovenskega prosvetljenca
(znanega po slovnicl), 52. zai\etnici
priimka in imena slovensk_e ga slikarja
(Sub! c) .
Re§itev nagradne krizanke po!iljite
do torka 13. februarja na naslov Obi!inski odbor SZDL Cerknica, uredni§tvo »Glasa Notranjske«, Med re§evalce bomo z zrebom razdellli 4 prakticna darila v skupnem znesku 10.000 din.
Dim

Podjetje SAP Turist Ljubljana je s 15. januarjem uvedlo
na nasem podrocju kar tri nove avtobusne proge. S tern je
omogoceno zlasti prebivalcem oddaljenih krajev, da hitro pridejo po raznem opravilu na sedei Obcinskega ljudskega odbora Cerknica, istocasno pa imajo moznost, da se hitro vrnejo, ali pa potujejo tudi naprej v ostale kraje, predvsem
v Ljubljano.
Nov vozni red obsega progo: Cerknica-Cajnarje-Cerltnica:
Odhod: Cerknica
6.25
Gornje jezero
6.50
Stari trg
7.05
Nova vas
7.26
Ca.jnarje
7.45
Prihod: Cerknica
8.10
Ta avtobus ima zvezo v Cerknici tudi z L,iubljano in- si.:'"-•
cer ob 9.45. Druga a.,vtobusna proga ima zvezo z Lo~kim potokom. Tako ima avtobus:
Odhod: Cerknica·
14.10
Blo~ka polica
14.28
. Loski potok
15
Ta avtobus se vra.Ca iz Loskega potoka. ob 5. uri.
Bloska polica
5.32
Pdhod: Cerknica
5.50
Kot tretja nova avtobusna proga ,je: L.iubl,iana-Cerknica-Babno polje:
Odhod: Ljubljana
14.20
Logatec
14.55
Cerknica
15.35
Stari trg
16.15
· Prihod: Babno polje
16.45
Isti avtobus se vraca:
Odhod: Babno polje
7
Stari trg
7.30
Cerknica
8.12
Logatec
8.55
Prihod : Ljubljana
9.45,
Na prvi in drugi avtobusni progi vozi avtobus ob delavnikih in ustavlja tudi v vseh vmesnih postajah, medtem "ko
na _p rogi Ljubljana-Cerknica-Babno pol.ie vozi avtobus tudi
ob nedeljah.
· ·
S. B.
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KINO CERKNICA: 1. feruarja
sanj«, 7. februarja zapadno. nemob 19.30 uri japonski film ».Zrtvoski film ••Trije iz virijeteja«, 10.
vana dekleta«, 3. februada amein 11. februarja ameri~ki barvni
riSki barvn'i. vv film »Davyd Crocs film »Strast za moskim«, 14.
cket in pirati« ob 19.30 uri, 4. fefebruarja ruski barvni film »Nabruarja ob 10. in 18. uri ameriSki
sredinove spletke<<, 17. in 18. febr.
barvni vv film »Davyd Crocl~:et
ruski barvni film »Beli suznji-«,
in pirati«, 4. februarja ob 15. in
21. februarja jugoslovanski film
20. uri ameriski barvni cs film
»Stirinajsti dan«, 24. in 25.- febr.
»Nocni prehod«, 8. februarja ob
ameriski bru:vni cs film »Prine
19.30 uri ameriSki cs film »Ob 3.10
igralcev«, 28. februarja nemski
za Yunio«, 10. £ebruarja ob 19.30
film >>Odvzeta sreca·«,
uri francoski barvni cs film »Till
Predstave ob sredah in sobotah
Ulenspiegel«, 11. februarja ob 10.
ob 19. uri ter nedeljah ob 15. in
in 18. uri francoski barvni cs film
19. uri.
»Till Ulenspiegel<<, 11,. februarja
KINO RAKEK: 3. in 4. februa rob 15. in 20. uri francoski barvni
ja ameriski barvni cs film >>Nocni
vv film »Slepi potnlli«, 15·. febr.
prehod«, 7. februarja ameriski
ob 19.30 uri sovjetski film »Ch~ve
barvni vv film »Divji· veter«, 10.
kova usoda«, 17. febr. ob 19.30 uri
ameriski barvni cs film ••Obracun .in 11. februarja · ameriski barvni
v Teyble Rocku«, 18. februarja ob - cs film »Oklahoma«, 10. in 11. februarja slovens·k i film »Druzinski
10. in 18. uri ameriski barvni film
dnevnik«, 14. februarja · jugoslo»Obracun v Teyble Rocky«, 18. fevanski barvni vv film >>Prvi m ebruarja ob 15. in 20. uri ameriski
scan malega mesta«, 17. in 18. febarvni cs film ••Clo'Vek, ki ·e prebruarja ameriSk.i vv film >>Ob 3.10
vee vedel«, 22. februarja 0 19.30
za Yqmo-<•, 17. in 18. februarja
uri jugoslovanski cs film>> esem«,
a.n'1eriski barvni cs film »Cas lju24. februarja ob 19.30 uri poljski
bezni in cas smr-t i«, 21. februarja
film »Podmornica Orel«, 5. febr.
ameriSki barvni cs film »Uspavaob 10. in 18. uri poljski · m »Podna lepotica«, 24. in 25. februarja
mornica Orel«, 25. fe uarja ob
italijanski barvni cs film >>Ana iz
10. in 18. uri poljski / film >>PodBroklyna«, 28. februarja ameriski
mornica Or-el«, 25. februarja ob
vv film »Poslednja obala«,
15. in 20. uri amer. film ••V znaku Zoroa«.
·
Predstave ob sredah in sobotah
KINO ·STARI TRG: 3. in 4. feb.
ob 19.30 uri, ob nedeljah in prazeg!ptovski barvni cs film »Ddela
nikih ob 16.30 In 19.30 uri;
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