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S SEJE OBEH 'ZBOROV OblO CERKNICA 
Sredi marca je bila v Cerknici 

seja obeb zborov ObLO Cerknica. 
Med gosti je bil republiSki posla
nec Peter Zorko. Iz razprave po 
porocilu o delu okrajnega sodisca 
na Rakeku je bilo razvidno, da je 
vrsta neurejenosti in slabosti pri 
oddelku zemljiske knjige. Govorili 
so o delu poravnalnib svetov in o 
ustanovitvi pravne posvetovalnice 
v Cerknici in ugotovili, da je na 
na5em obmocju premalo pravni
kov. 

V porocilu sodnika za prekrske 
je omenjeno, da je le-ta obravna
val v letu 1961 1052 prijav, torej 
158 zadev vee kot leta 1960. Od
borniki so poudarili, da je zelo 
potrebna energicnejsa inspekcij
ska sluzba, ki lani nikakor ni za
dovoljila in opravicila svojega 
dela. Najvec prekrskov je bilo 
storjenib v cestnem prometu in 
gozdarstvu. Najmanj prijav je bi
lo s strani inspekcijskih sluib pri 
ObLO. Tako je n. pr. vlozila ve
terinarska 2, tdna in gradbena . 
inspekcija pa vsaka le po 1 prija
vo, ceprav je bila vrsta nepravil
nosti in prekrskov storjenih prav 
na tern podrocju. 

Sprejeli so odlok o obcinskem 
prometnem davku od prodaje na 
rlrobno in obrti. Po tern odloku se 
prometni davek dvigne od 3 na 6 
odstotkov za industrijske artikle. 
Omenj.eni procent ne zajema pre
hrambenib proizvodov in tistih 
artiklov, za katere daje se vedno 
druzba regrese in so opro5ceni te
ga davka. Zakon dopusca, da lah
ko obcina predpise do 8 % pro
metnega davka, vendar so vsi 
okraji in obcine v LRS dogovorje
ne, da uvedejo eno'tno stopnjo 6%. 

Odlok o prometnem davku na 
alkoholne pijaee znasa 5 % zvez
nega in 20% obcinskega promet
nega davka. Tega davka so opro
scene brezalkobolne pijace. Oba 
odloka sta stopila v veljavo 16. 
mar ca. 

Odlok o kategorizaciji sol dolo
ca razdelitev sol v obcini v tri 
kategorije. v prvi skupini so sole, 
ki stejejo do 40 ueencev: Babno 
polje, Cajnarji, Gornje Jezero, 
Gornje Otave, Krajic, Sivce in 
Zilce; v drugo kategorijo spadajo 
sole, ki imajo od 40 do 150 ucen
cev: Begunje, Iga vas in Unec in 
v tretjo skupino sole z nad 150 
ucenci; Cerknica, Grabovo, Nova 
vas, Rakek in Stari trg. Tako je 
na na5em podrocju 15 sol s 1.990 
ucenci. V prvi k.ategoriji odpade 
letno na ucenca 70.000, v drugi 
53.000 ter v tretji kategoriji 42.000 
do 44.000 dinarjev stro5kov. Od
borniki so sogla5ali s tern, da stoji 
Prosvetni kader in solski odbori 
prav v tern casu pred pomembno 
nalogo, kako pravilno postaviti te
melje novi delitvi osebnih dohod
kov po solah. 

Po zdruzitvi obcin sta upravna 
odbora veterinarske postaje Stari 
tx:g in Cerknica sklenila zdruziti 
ok pHtajt v eno. OdD.rniki .. 

sklep potrdili, s tern pa bo prav 
gotovo boljse administrativno in 
tehnicno poslovanje nove veteri
narske postaje s sedezem v Cerk
nici. Po tej zdruzitvi ne bodo ve
terinarski delavci vsi v Cerknici, 
temvec bodo ostali na dose'danjih 
delovnib mestib ·in opravljali svo
jo Sluzbo na dosedanjem podroc
ju. 

Razpravljali so tudi o zdruzitvi 
zdravstvene postaje v Starem trgu 
z zdravstveniin domom v Cerkni
ci.. Nas cilj je, da postane Zdrav
stveni dom Cerknica zdravstveni 
center, ki bo opravljal strokovne 
posle sptosnega znaeaja. Zdrav
stvena postaja v Starem trgu naj 
bi ostala se nadalje samostojna 
financna enota zdravstvenega do
ma v Cerknici. Ustanovitev 
zdravstvenega centra predvideva 

Zakon o zdravstvenem varstvu in 
organizaciji zdravstvene sluzbe v 
Sloveniji. Ker pa druzbeni organi 
obeb ustanov niso temeljito pro
ucili teh vpra.Sanj, so sklepe 0 

tem preloZili in se domenili, da 
organi druzbenega upravljanja 
obeh zavodov ponovno proucijo 
pogoje za zdruzitev, po kateri bo 
organizirana zdravstvenasluzba na 
podrocju obcine tako, da bo v ko
rist vsem prebivalcem. 

Potrdili so odlok o dolocitvi cest 
IV. reda. Zakon o javnib cestah 
in se posebej Zakon o cestnib 
podjetjib uvajata povsem nov si~ 
stem upravljanja cest. Ceste, ki so 
jib doslej upravljali administra
tivni organi kot proraeunske usta
nove, se vkljucujejo v gospodar-

. ski in komunalni si1km. Ta kva-

litetna sprememba polozaja jav
nih cest in povsem nova organi
zacija cestne sluzbe, zahteva skrb
no pripravo novega poslovanja, da 
bo nov naein gospodarjenja cim 
uspesnejse zazivel in pokazal svo
je ekonomske prednosti. Doseda
nja kategorizacija cest IV. reda, v 
kolikor je bila sploh izvrsena, je 
hila deloma zastarela, deloma pa 
neustrezna in pomanjkljiva. Za
radi sprememb podrocij okrajev 
in obcin dosedanja kategorizacija 
cest ni bila povsem v skladu z do
locili Zakona o javnih cestah. 
Predno je ljudski odbor sprejel 
omenjeni odlok, je bilo to treba 
temeljito obravnavati in analizi
rati na posvetovanju krajevn1h 
odborov obcine Cerknica. Sklenje
no je bilo, da se v skladu s pred
pisi o javnib cestab, z ozirom na 

za km, medtem ko zna5a cestni 
sklad le 4 milijone dinarjev. Za
vod za vzdrzevanje obcinskih cest 
bo zacel z delom 1. aprila. Za 
upravnilta so imenovali Ladislava 
Zabukovca. 

Imenovali so komisijo za vpra
sanja borcev in invalidov NOB, z 
nalogo vsklajevanja odnosov med 
sveti in komisijami pri ObLO. Za 
predsednika je bil izvoljen Franc 
Mevec z Dolenjega Jczera, za cla
'le pa Janez Zigmund z Vrbnlk~>. 
Anton Caserman iz Cerknice, Ja
nez Mihelcic z Babne volice in 
Ivana Vukicevic iz Reparjev. 

Seja je bila zelo zivabna in od
borniki so dobro posegali v raz
pravo. Kot zelo pozitivno pa je 
bilo to, da so dobili odborniki ves 
material za sejo ze nekaj dni 
pred sejo. 

Ciani obeb zborov na zadnji seji v Cerknici 

sirlno vozisca in moZnosti obre
menitve, zajamejo v IV. kategori
jo le cesie, ki ustrezajo tern pred
pisom. Po tern odloku je na pod
rocju obcine 60 krn cest IV. reda 
in 102 km cest, ki ne ustrezajo po
gojem za uvrstitev med ceste IV. 
reda. Zavod za vzdrzevanje obcin
skib cest, ki bo imel sedeZ v Gra
hovem, bo vzdrZeval celotnq cest
no omrezje, eeprav bi morale tiste 
ceste, ki ne ustrezajo pogojem za 
uvrstitev med ceste IV. reda, osta
ti v upravljanju in urejanju kra
jevnih odborov. Dobro bi bilo, da 
bi se k temu zavodu priJUjucila 
tudi cestna sluzba, ki dela sedaj 
v okviru kmetijskih zadrug pri 
urejanju poti . po gozdovib. Za 
vzdrzevanje cest je potrebnih 30 
mili,ionov dinarjev ali 80.0011 dia 

Ob koncu je predsednik ObLO 
Cerknica Joie Telic scznanil od
bornilte z nalogami, ki stojc pred 
vsemi organi upravljanja v ko
muni v zvezi z druzbenim pia
nom in proraeunom. Seznanil jib 
je s konkretnimi zadevami, kate
re naj bi obravnaval in postavil 
¥ ospredje druzbeni plan. Pri iz
delavi druzbenega plana nastaja.io 
tezave pri zbiranju vseb potreb
nib podatkov iz gospodarskih or
ganizacij, ki dostavljajo plane 
najveckrat neredno. Ob tej priliki 
je povedal predsednik obCine ne
kaj tudi o proraeunskih sredstvih 
obCine. Lanskoletna realizacija 
proracunskih sredstev je bila do
sezena v znesku 200,861.000 din. 
V ta znesek so vsteta tudi sred-

(NadaiJevanJe u %. atraai) 
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(Nadaljevanje s 1. strani) 

stva, prenesena s pristojnostmi 
sodisca z okraja na obCino, ki je 
imelo v letu 1961 8,021.000 dinar
jev izdatkov. Letos naj bi se pro
racunska sredstva pov~cala za 

vilni razdelitvi proraeunskih sred- · 
stev, zavcdajoc se tega, da ni pro
raeunski znesek pokazatelj eko
nomske moci komune. 

Resevanju mnogih problemov, 
predvsem s podrocja komunalne 

Med zasedanjem 

20 %, to je za 40,172.000 din talw, 
da bi skupno dosegli 241,033.000 
dinarjev. Prekoracenje in deblo
lmcija 10 % lanskoletne obvezne 
rezerve ni vsteta v gornji znesek 
in predstavlja 19 milijonov din. 
Tako bi znasala skupna sredstva 
260,033.000 din. Po sedanjih potre
bah bi bilo potrebnih 332 milijo-· 
nov dinarjev. To se pravi, da bo
do morali ponovno organi druzbe
nega in delavskega samoupravlja
nja analizirati vse potrebe in se 
podrediti ekonomski moci ter pra-

izgradnje, bodo morali prisluhniti 
predvsem delovni kolel;ttivi s svo
jimi lastnimi sredstvi. Nikakor ne 
moremo bi·ti zadovoljni s tern, da 
se kolektivi zapirajo le v svoje 
probleme in ne vidijo okrog sebe 
skupnih tezav. Na podrocju obci
ne je treba obravnava.ti vsa sred
s tva, ta.ko gospodarskih organiza
cij in obcine. Iwt enotna sredstva, 
da bomo lahko s skupnimi mocmi 
premostili skupne tezave. 

Dim 

- VPRASALI SMO-

Pred obcnimi zbori sind. podruznic 
Se nekaj dni nas loci od pola

ganja obracunov v sindikalnih po
druznicah na podrocju cerkniske 
obcine. Skoraj v vseh kolektivih 
so v teku zadnji kriticni pregledi 
in analize za preteklo obdobje, ki 
bodo prav gotovo dobra osnova 
za kvalitetnejse delo nasih sindi
kalnih vodstev in podruznic. Ob 
tej priloznosti smo se oglasili v 
tovarni lesnih izdelkov »TISA« na 
Rakeku in se kratek cas zaddali 
v razgovoru s predsednico sindi
kata Zlato Intiharjevo. Prosili 
smo jo, da nam odgovori na nekaj 
vprasanj. Tovarisica Zlata se je 
odzvala nasemu vabilu in iz raz
govora povzemamo nekaj vpra
sanj in odgovorov. 

VPRASANJE: Prav gotovo so 
vase priprave za obcni zbor v pol
nem teku in bo dala pripravljena 
razprava nn letnem obcnem iboru 
pregled cclotnega uspelega ali ne
uspclega tlclovanja organizacije in 
nove smt:rnice za kvalitetnejse 
delo v aobi, ki ji dajejo delitve 
aohodka po ekonomsltih enotah 
pestrejso in elasticnejso obliko. 
Kaj je po vasem mnenju napra
vila sindikalna podruznica, da je 
delavec cutil delovanje tega po
membnega organizma in kaksne 
tezave ste naleteli pri va!iem 
delu? 

ODGOVOR: Delo sindikalne po
druznice, v katero so v~lanjeni 
vsi clani kolektiva, ocenimo lahko 
le kat zadovoljivo, ker v novih 

ogojih gospodarjenja upravni od
b:)r podruznice ni takoj odigral 
vloge, ki bi jo moral sprico usta-

navljanja ekonomskih enot• in 
drugih sprememb, ki so mocneje 
odjeknile predvsem v lesni indu
striji. Delo organizacije je bilo 
osredotoceno na resevanje drob
nih tekocih problemov kolektiva. 
Aktivno smo se zavzemali za pre
skrbo ozimnice in ostalih potros
nih artiklov. Obcasno smo skrbeli 
tudi za razvedrilo delavcev v 
okviru razpolozljivih financnih 
sredstev. Ob sodelovanju z Zavo
dom za socialno zavarovanje smo 
poslali na zdravstveno okrevanje 
4 clane podruznice. Delovanje na
sega organa je v precejsnj~ meri 
oviralo neurejeno stanovanjsko 
vpra.Sanje; druzbena prehrana in 
premajhno sodelovanje z organi 
upravljanja. 

VPRASANJE: Sodelovanje med 
obcinskim vodstvom in posamez
nimi sindil{alnimi podrliZnicami 
je v marsika.terem podjetju rodilo 
dobre sadove. Kako je bilo s so
delovanjem pri vas in kakSnih 
oblik sodelovanja naj bi se po va
sem mnenju v prihodnje najpogo
steje posluzeval Obcinski sindi
kalni svet v Cerknici. 

ODGOVOR: Lahko recem, da se 
je nase delo odvijalo v tesni po
vezavi z obcinskim vodstvom. Pri 
veckratnih oblskih predsednika 
sindikata Toneta Bavdka smo do
hili dobre predloge za plodnejse 
delo, vendar so bile izpolnjene le 
nekatere naloge. Glavni vzrok. da 
delo ni bilo boljse, je slab kad
rovski sestav upravnega edbora. 
Mislim, da nosi del krivde za ta
ko stanje tudi sam obcinski sin-

dikalni svet, ki ni pripravil semi
narja za novoizvoljena vodstva, 
ki bi nudil vsaj osnovno znanje 
udelzencem. To se mi zdi, da je 
ena najvaznejsih oblik sodelova
nja, ki naj bi se je v tern letu 
posluzil Obcihskl sindikalni svet. 

VPRASANJE: Letos delate kot 
samostojna gospodarska organiza
cija v sodelovanju s tovamo po
histva »BREST« Cerknica. Ste s 
tern ukrepom razliirili tudi svojo 
osnovno galanterijsko in zagarsko 
proizvodnjo? 
ODGOVOR: Z vecletno prakso pri 
izdelovanju galanterijskih' proiz
vodov smo izpopolnili proizvodni 
proces, doseg1i kvalitetnejse izdel
ke ter se s tern dobra utrdili na 
zunanjem trgu. Tako dobimo od 
nasih kupcev Velika narocila, ki 
jih ne moremo v celoti izvrsiti. 
V drugem polletju lanskega leta 
smo zaceli tudi z manjso proiz
vodnjo kosovnega pohiStva, ki jo 
polagoma povecujemo. z zagarsko 
proizvodnjo krijemo v glavnem 
potrebe na.Se funalne proizvodnje. 

VPRASANJE: Lani je fluldJI
acija delovne sile dosegla prec€j
sen porast in prav goto·VO nega
tivno vplivala na proizvodnjo in 
sam financni uspeh podjetja. Kaj 
mislite, kateri je glavni vzrok za 
tako naglo prelivanje delovne si
le? 

ODGOVOR: Res je, lani in tudi 
l'etos je preseljevanje delovne sUe 
mocno vplivalo na ustalitev pro
izvodnje. Na to vplivajo v manj
sem obsegu osebni prejemki, v 
dobrsni meri pa pomanjkanje sta
novanj in druzbene prehrane, s 
cimer bi odtegnili delavce od pol
proletarskih tezenj. 2e lani smo 
se lotili gradnje objekta, s kate
rim bi odpravili oba glavna pro
blema. Zal nam je nov gospo
darski sistem to prepreciL Naj- · 
verjetneje bomo letos z gradnjo 
nadaljevali z lastnimi sredstvi. 

VPRASANJE: Povpreci osebni 
dohodki zaposlenih ticijo na dnu 
progresivne lestvice gospodarskih 
organizacij obcine. Kaj menite o 
tern vpra.Sanju in kako bo po 
predlozenem zakljucnem racunu v 
prihodnje? ..L 

ODGOVOR: Zakljucni racun je 

pokazal, da so rezultati poslova
nja v preteklem letu dobri in smo 
z uspehorn premostili prve tezave, 
ki so nastopile z novimi predpisi. 
Stanje se je proti koncu l'eta pre
cej izboljsalo. Na podlagi tega so 
se osebn<i prejemki letos povecali 
v povprecju za 20 % delavcem in 
okrog 15·% us1uzbencem. Lahko 
pa pricakujeruo se nadaljne iz
boljsave. 

VPRASANJE: Ste ze sestavili 
predlog za nov upravni odbor sin
di.kalne pod.ruznice in, a.Ii lahko 
nastejete nekaj osnovnih nalog, ki 
bodo postavljene pred novi od-
bor? · 

ODGOVOR: Pr·edlog ... a nov i 
upravni odbor je ze sestav~~ ~n. 
Med nalogarhi, ki bod'o najaktual
nejse pri delu novega upravnega 
odbora, omenjam p•redvsem dve. 
Nadalj eyati moramo priceto grad
njo enonadstropnega objekta in s 
tern hitreje dvigati standard zapo
slenih. vee moramo delati s pro
izvajalci po posameznih ekonom
skih ·enotah in jih seznanjati z 
nalogami in problemi, ~ so po
stavljeni pred slehernega nasega 
proizvajalca. 

Dim 

·Naloge, ki jih ne smemo prezreti 
Zopet je tu cas, ko volimo nove nizacijah v nasi komuni delavsk i 

samoupravne organe v podjetjih. · sveti ali upravni odbori razprav
Nedvomno je to velika naloga ljajo o problemih v podjetju, spre
sindikata - slehernega clana ko- jemajo pozitivne sklepe, za izvr 
lektiva, saj moramo v te organe sevanje teh sklepov pa zadolzijo 
izvoliti res najboljsa, najbolj iz- prizadete sluzbe v podjetju. Za-

. kusene !judi, ce hocemo, da bomo dolziti bi pa morali dir'ektorja, kl 
uspesno izvrsevali naloge, ki sto- je edini odgovoren, da sluzbe iz
jijo pred nasim gospodarstvom. vrsujejo .svoje dolznosti in da or-

Da bomo pa kos tako zahtev- ganizira te sluzbe tako, da pro
nim nalogam, je nujno, da teme- izvodnja nemoteno tece. 
ljito analiziramo gospodarske Take in podobne napake mora
uspehe. Analizirati moramo uspe- mo cimprej izkoreniniti, kajti to 
he preteklega leta ter rezultate hromi delavsko samoupravljanje, 
gospodarjenja v letosnjem prvem ce direktor mlsli, da ni odgovoren 
twmesecju. Po temeljiti analizi za izvajanje sklepov, katere sprej-
bodo lahko delali novoizvoljeni mejo organi samoupra.vljanja. 
organi. Prav tako je potrebno, da Letosnji obcni zbori sindikalnih 
novim delavskim svetom in uprav- podruznic bodo morali o marsi
nim odborom posredujemo vse cern spregovoriti. Predvsem pa bo 
pozitivne izkusnje, ki so jih do- potrebno, da spregovorijo o rezul
segli organi samoupravljan ·a ze tatih novega gospodarskega siste
do sedaj, saj so te izkusnje v eka- rna, delitvi dohodka, produktivno
kor bogate. sti dela, notranjih odnosih in o 

Sindikat mora skrbno spre lja- problemih, ki ovirajo doseganje 
ti delo organov samoupravl · anja, se boljsih rezultatov v gospodar
posebno sedaj, ki · dobivajo ti or- stvu. 
gani vse vecje pristojnos ·. V ne- Prav ti obcni zbori naj dajo 

' katerih gospodarskih o~ anizaci- smernice za gospodarjenje in 
j';!b ::-a vodilni ljudje hote ali ne- upravljanje vse od proizvajalca 
hote izkoriscajo in pr,enaSa.jo na v-ekonomski enoti do centralnega 
te organe tudi svoje dol:Znosti. delavskega sveta. 

V nekaterih gospodarskih· orga- 1 T.B. 
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GLAS NOTRANJIBi:l!! -------------------------------------------------8 
0 nekaterih aktualnih nalogah LMS po VII. kongresu LMS v Kranju 

Fred kratkim smo izvedli v na
si obcini s clani okrajnega komi
teja LMS analizo po aktivih, o 
delu in nalogah LMS po VII. kon
gresu LMS, ki je bil v Kranju 26. 
in 27. I. 1962. 

Predno bi sla na samo analiza 
dela aktiva LMS v nasi obcini, 
bi povzela nekatere besede tova
risice Francke Strmoletove, pred-· 
se:dnice Centralnega komiteja 
LMS, iz referata o aktualnih na
logah LMS na VII. kongresu. 

Naloga mladine je, da se bo od
locno in dosledno borila za uve
ljavljanje nacel delitve dohodka 
po delu, za dvig proizvodnosti, za 
resnicno delavsko samoupravlja
nje, ki naj zajame slehernega cla
na delovnega kolektiva. Predno
sti, ki jih ima vsaka mlada gene
racija, ker jih podpirajo vzgojna 
prizadevanja druzbe, nas obvezu
jejo, da smo borci. za se hitrejse 
obl.ikovanje socialisticnih odnosov 
in socialisticne morale. Mladina v 
gospodarskih organizacijah, zbra
na v aktivu LM in dejavna v 
ostalih oblikah dela nase organi
zacije, naj bo jedro vsega napr·ed
nega . pomenf naj vsem proizva
jal.cem opo·ro• pri Hveljavljanju 
n jihovih pravic, zelja in strem
lj enj. V svo-jih prizadevanjih za 
u.velj avljanje tega, kar si sami 
post'lvljamo kot naloge in kar 
dru zba od nas pticakuje, mor amo 
biti bolj vztrajni, bolj prizadevni 
in nas birokratske teh mnogokrat 
zl onamerne konsekvence. ki smo 
jih tudi marsikdaj v preteklosti 
doziveli, ne smejo ustaviti na za
crtani poti. 

Pri nas je analiza pokazala. da 
mnogi aktivi, na primer: l:tktiv J el
ka Begunje, aktiv Mizarstvo, aktiv 
Marof, aktiv Martinjak in aktiv 
Bresta, niso resno jemali nalog, ki 
jim jih je nalozila druzba. V akti
vu Jelka Begunje in aktivu Gra
diSce niso imeli v organih uprav
ljanja nobenega mladinca. kar ka
ze, da so se vodstva aktiva pre
malo zavzela ustvariti povezavo 
med organi upravljanja in mla
dincL Za vzgled pa dajem mla
dinski aktiv Kovinoplastike, ki je 
smelo zacel resevati naloge in si 
ustvaril tesno povezavo z organi 
upravl janja. 

V m esecu marcu so bile volitve 
v nove organe upravljanja v pod
jetj ih , vendar se mnogi aktivi ni
so pripravili na to, da bi v .te or
gane predlagali najboljse mladin
ce in s tern ustvarili boljso po-ve
zavo z organi samoupravljanja. 
Od mladincev, ki so v DS, UO, 
SIND itd. , bomo v bodooe zahte
vali, da ptenasajn zelje, mnenja 
in predloge mladincev tern orga
nom, i stoeasno pa morajo pren esti 
sklepe organizaci j mladincem v 
aktivu . 

Ena ostalih oblik dela mladih 
proizvajalcev - upravljavcev naj 
bi bile proizvodne konference, na 
katerih naj bi obravnavali pro
bleme proizvodnje, ekonomskih 
enot. kakor tudi probleme posa
meznika na delovnem mestu . P o
leg tega pa aktivi ne smejo videti 
le probleme, ki nastajajo v po
djetj u, marvec morajo biti sezna
njeni tudi s problemi komune. 

Tov. Francka Strmoletova je na 
kongresu poudaril'a, da bo treba 
organizacijo LM v komuni pasta
viti v drugacen polozaj, v skladu 
z razvojem komunalnega sistema, 
ki gre v smeri utrjevanja in r az
vijanja komune kot osnovne druz
beno politicne sKupnosti prebi
yalcev dolocenega teritorija, kjer 
se resujejo vsa njihova vprasa
nja. 

Tako mesto in polozaj Ljudske 
mladine v komuni zahteva ze da
nasnja stopnja razvoja, zato bo 
moral tudi novi statut LMJ to 
odrazati. Ljudska mladina se bo 
morala v komuni vse bolj pove
zovati z ostalimi druzbenimi in 
politicnimi organizacijami in so
delovati v komunalni samoupravi, 
ker bo le tako lahko resevala pro
bleme mladih obcanov : . . 

Po zadnjih ugotovitvah se mo
rajo mladinski aktivi na vasi v 
bodoce bolj posvetiti problemom, 
ki so na vas1, v komuni in in
teni ivneje sodelovati na zborih 
obeanov in tam izrazati svoje pro
bleme, misljenja in predloge. Pri 
vaskih aktivih je potrebno, da or
ganizirajo tribune mladih obca
nov, kjer se bo mladina sestajala 
in resevala razne probleme, ki jih 
bodo potem enotno prP.dlozili zbo-

rom obcanov. Istocasno pa bodo 
morali smeleje resevati kulturno 
in sportno zivljenje " :rr.muni z 
ostalo mladino in druzbeno p oli
ticnimi organizacijami. 

Posebna oblika dela je bila ne
dvomno revija dramskih del , k i 
jo je organiziral Obcinski kom ite 
LMS. Vedno m oramo upostevati 
interese mladine in po interesih 
ustanavljati oblike dela, kot so 
klubi, studijske grupe, sekcije in 
podobno. V nekaterih mladinskih 
aktivih je mladina popolnoma pa
sivna, ne sodeluje niti pri spor t
nem, niti pri kulturnem zivlj enju 
v kraju. Potrebno je poziveti obo
je na ta nacin. da bomo organi
zirali razna tekmovanja, obiske in 
posvetovanja med aktivi. Tako bi 
izmenjali izkusnje, pti kazali svoje 
probleme in jih skusali skupno 
resiti. 

V nekaterih primerih je vzrok 
za nedelavnost mladine tudi vod
stvo mladinskega aktiva . Tak pri
mer je v mla dinskem aktivu Jel
ka Begun je. Ko smo obiskali ak
t iv, da bi se s predsednikom pogo
vorili o tezavah in problemih 
mladinske organizacij e, predsed
nik n i prisel na dogovo·rjeni raz
govor. 

Mislim, da mladinska organiza
cija s ta kim vodstvom, ne more 
uspesno delati , zalo bi morali v 
ta kih primerih vodstvo zamenja ti. 
Ce hocemo usp<Osne jse delati, me
ramo na jprej u trd iti vodstva mla
dinskih aktivov, ki na j bi se po
vezala z ostalimi druzbeno-politic
nimi organizacijami. ker bomo le 
s skupnimi m ocmi dosegli uspehe. 

M.H. 

LESNA INDUSTRIJA IN IZVOZ 
v casu, ko v dnevnem casopisju 

dan za dnem C"itamo o problemih 
izvoza o nujnosti izvajanja zako
na o gozdovih, o nujnosti ukinitve 
zaganja lesa na zagah venician
kah in 0 preprecevanju spekula
cij v trgovanju z zaganim lesom 
privatnih proizvajalcev, je prav, 
da pogledamo, kako lesna indu
strija nase komune sodeluje v iz
vozu in kaj mislimo napraviti v 
letosnjem letu, da bi bil uspeh 
vecji. 

Ce pogledamo lanskoletni izvoz, 
ugotovimo, da je Brest izvozil za 
1.400.000 dola<rjev, ·Tisa za 220.000 
dolarjev in ostali za 50.000 dolar
jev, skupaj kar cedna vsota. Mar
sikatera komuna bi na siroko 
propagirala ta uspeh. Izvoz je ob
segal pohiStvo, zaboje, zagan les 
in lesno galanterijo. Medtem ko 
je pred tremi leti zagarska . in 
zabojarska proizvodn ja prednjaci
la pred pohistvom, je ze v letu 
1961 pohistvo dalec nad ostalimi 
proizvodi. Kam smo izvazali? 
Predvsem v USA, Kanado, Angli
jo, Svico, Italijo, Egipt in tzrael, 
v zadnje tri drzave v glavnem 
zagan les in zaboje. 

In kaj letos? Nova proizvodnja 
ivernih plosc bo prav gotovo po
sredno m ocno vplivala na pave
can izvoz zaganega lesa, saj bomo 
les, ki smo ga sedaj uporabljali 
za mizarske plosce, lahko izvozili. 
Ukrepi, ki morajo slediti v trgo
vini zaganega lesa z zag veneci
ank, morajo nadalje usmeriti p-ro
izvodnjo tega lesa in prodajo v 
izvoz. Vecji napori nasih zag, kva
litetnejsa rezija in dobava dopol-

IVERKA - NOVO TVORIVO 
Tovarna ivernih plosc je zgra

jena z namenom, da omili po
manjkanje plosc za izdelavo pohi
stva, saj je znano, da je bila in
dustrija mizarskih plosc vse do 
nedavnega premajhna in da ni 
omogocala razsirjanja proizvodnje 
ploskovnega pohistva. 

Sedaj imamo tako tovarno v 
Cerknici z letno zmoglj ivostj o 
10.000 m 3 . Tovarna pohiStva v 
Cerknici je VSO proizvodnjo zace
la v iverni konstrukciji. Sedaj ka
ze, da bodo tudi v ostalih podjet
jih nase komune zaceli z uporabo 
tega tvoriva. Plosce uporabljajo 
za pohistvo, pri gradbenistvu za 
obloge. Vsled izrednih izolaci jskih 
lastnosti je njihova uporabnost 
silno velika. Misliti moramo n a 
proizvodnjo S· furnirji in drugimi 
tvot ivi oplemenitenih plo~c. 

T. T. 

nilnih kolicin hlodovine, bo Ere
stu omogocila povecan je zaganega 
lesa za 3000 m 3, seveda pa bodo 
morali tudi gozdarji iz gozdn ega 
g.ospodarstva, gozdnih obratov 
KZ vedeti to, ker brez hlodov ni 
zaganega lesa za izvoz. Ker je tr- · 
zisce z zaboji v zadnjih letih 
usmerjeno zgolj na podrocje Sred
njega vzhoda, bo potrebe lahko 
zadovoljila edina zabojarna na 
lVIa-rofu v Laski dolini. 

Poseben napredek (nad cetrt 
milijona dola-r jev) je pr icakovati 
v povecanem izvozu pohistva. Do
sezki v januarju (po n avadi je to 
najslabsi mesec) so bili letos za 
100 % bolj si, kot lansko leto v ja
nua rju . 

Tako povecanje pa zah teva od 
nasih pohistvenih delavcev znat
no v cjih na porov, tako v pripra
vi , preskrbovanju in v sami pro
izvodn ji. ka jti povecati izvoz po
meni povecati skrb za kolicino, 
kvaliteto - od besede do de janj 
je cesto zelo dalec in tezka pot. 
Skrbeti moramo tudi, da delo 
opravimo do dogovorjenih rokoV' 
potem pride se tr ansport, ki mno
gokrat unici kvali teto. 

Prepricani smo, da bo lesna in
dustrija Notranjske castno izvr
sila naloge izvoza , potrebno pa je, 
da pri tern sodelujejo .,tudi goz
darjj in tisti, ki jim je poverjena 
Lrgovina z lesom v nasi komuni. 

T. T . 

CESTE V UPRAVLJANJE PODJETJU 
..S seje sveta za gradbene in lm
munalne zadeve. 

Na seji sveta za gradbene in 
komunalne zadeve so razpravljali 
o predlogu odloka o kategorizaci
ji cest IV. reda na obmocju ObLO 
Cerknica in o r eorganizaciji v 
cestni sluzbi. Ceste, ki so jih do
slej upravljali administrativni or
gani, bodo sedaj vkljucili v nas 
gospodarski in komunalnj sis tem. 
S cestami bi v bodoce gospodarila 

. cestna podjetja. Sedanja katego
rizacija cest IV. reda je bila za
starela in pomanjkljiva, zato so 

. o tern veliko razpravljali na sve-

tu za gradbene in komunalne za
deve in na krajevnih odborih . 
Mnenj a so, da so ceste IV. reda 
vse tiste ceste, ki so pomembnejse 
za komuno iri ki ustrezajo sirin i 
3 m za enosm erni in 5 m za dvo
smerni promet. Cest IV. reda bo 
po novi kategmizaciji 61 km jav
nih in 100 km vaskih cest ter 
ulic. Te ceste bi bile osnovna 
sredstva cestnega podjetja, katero 
bi jih vzddevalo in rekonstruira
lo. Sedez pod jetja bi bil v Gra
hovem , ker je tu center cestnega 
omrezja. 

MaD 
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Nova pridobitev 
Ni se dolgo od tega, ko je bil 

na zasedanju delavskega sveta 
---·~f podjetja sprejet sklep, da naj 
""' podjetje zacne predelovati pla-

stekleni in zarki, ki prodirajo sko
zi plasticno embalazo, ne vplivajo 
na trajnost polnjenja, medtem ko 
se pri stekleni embalaZi pricne 
vsebina predcasno razkrajati in 
izgubljati na svoji kvaliteti in . 
postane v kratkem casu nerabna, 
ali pa celo §kodljiva. 

sticne mase. Popolnoma doloee
nega proizvodnega programa, kaj 

s• .. ~!!i"llll!ll naj bi proizvajali, pa ni bilo. Ime

Pri izdelovanju plasticnih izdelkov 

Sodelovanje clanov kolektiva 
Clani kolektiva »Kovinoplasti

ka« Loz ne skrbijo samo za raz
voj lastnega podjetja, ampak skr
bijo tudi za razvoj druzbenega 
zivljenja v Loski dolini. To se 
odraza v pomoci in sodelovanju 
pri raznih druzbenih organizaci
jah in drustvih ter pri gradnji 
sportnih objektov. 

Fred leti v Loski dolini skoro ni 
bilo razvedrila, razen kina in 
gostiln. To pa se je v zadnjem 
casu nekoliko spremenilo s pri
zadevnostj,i> in razumevanjem od
govornih ciniteljev ter s sodelova
njem clanov raznih kolektivov, 
predvsem nasega podjetja. Zgra
dili so letne veselicne vrtove, ba
linisce, kegljisce in druge sportne 
naprave. Povsod so prispevali cla
ni kolektiva svoj delez. Ce pogle
damo na sodelovanje clanov ko
lektiva pri gradnji kopali§ea v 
Pudobu, bomo ugotovili, da je 
vsak clan kolektiva prispeval za 
gradnjo enodnevni zasluzek, pri
spevek vseh delavcev znese 305.180 
dinarjev. Clani kolektiva orodjar
ne v Pudobu so poleg financne&a 
prispevka napravili se 936 prosto
voljni delovnih ur s preprieanjem, 
da z dograditvijo kopaliSca ne bo-

do zadovoljili le prebivalcev Lo
ske doline, temvec bo objekt do
bro sluzil tudi razvoju turizma. 
Clani kolektiva sodelujejo tudi pri 
DPD »Svoboda», pod njenim okri
ljem prirejajo razne prireditve. 

Prav gotovo bodo tudi v letos
njem letu pokazali vsestransko 
razumevanje pri nadaljnji grad
nji §e nedokoncanih §portnih ob
jektov, predvsem kopalisca kakor 
tudi se vecje sodelovanje in udej
stvovanje pri nasih druzbenih or
ganizacijah in drustvih kot so : 
DPD >>Svoboda<<, TVD >>Partizan«, 
v organizaciji SZDL in drugod. 

Vse premalo pa je razgibana 
sindikalna organizacija podjetja 
in bo v bodoce potrebno, da delo 
bolj pozivimo. Smo pred volitva
mi v nov sindikalni odbor. Pre
misliti bomo morali, kaksrie ljudi 
bomo volili v sindikalni odbor, da 
bodo le-ti kos vsem nalogam, ki 
so postavljene pred naso sindikal
no organizacijo. 

Predvideno je. da bo obcni 
zbor sindikalne podruznice 22. 
aprila. Na tern obcnem zboru ho
mo pregledali dosedanje delo sin
dikalne organizacije ter nakazali 
smernice za bodoce delo. 

li smo samo voljo do dela, inicia
tiV<• kolektiva in vodilnih ljudi. 
Sklenili smo podjetje cimbolj po
pularizirati in prikazati druzbi, 
da lahko uspe tudi kolektiv, ki je 
brez industrij.ske tradicije, a ima 
voljo, nadarjenost in zmoznost 
premagati tudi razne tehnicne 

, ovire, ki so postavljene predenj. 
Analiza trZisca nam je poka

zala predvsem potrebe po farma
cevtski embalazi in po proizvodih 
za siroko potrosnjo. 

Podjetje se je oslonilo na far
macevtsko industrijo, ki polagoma 
prehaja iz steklene na plasticno 
embalazo. Farmacevtska embalaza 
iz plastike ima to prednost, da 
se svetlobni zarki pri plastiki po
polnoma drugace lomijo kot pri 

Ker pa so izdelk.i farmacevtske 
embalaze potrebovali razne napise 
in etikete, je podjetje pred ne
davnim nabavilo specialni tiskar
ski stroj za tiskanje na plasticno 
embalazo. S tern strojem bomo po 
zelji narocnikov opremili s tiskom, 
znaki in naslovom vsebine, far
macevtsko embalazo. 

Specialne barve je podjetje na
bavilo iz uvoza, ker jih zaenkrat 
domaca industrija §e ne izdeluje. 
Njihova uporaba pa je minimal
mi. 

Vse to so nove pridobitve ko
lektiva »Kovinoplastike<< Loz, z 
njimi bomo izbolj§ali in izpopol
nili svoje delo. 

v brigado bodo sli 
Eliza se mesec april. Ta mesec 

imajo mladinske delovne l5rigade 
svoj praznik. Vsako leto v mesecu 
aprilu odhajajo prve mladinske 
brigade. Tudi letos odhaja 8. apri
la prva brigada. Ta brigada je 
delavsko-kmecka. Njena naloga 

. je, da pripravi. teren in naselja 
za studentske brigade. 

Tudi iz Kovinoplastike bosta sla 
dva mladinca in sicer: Markolcic 

Rudi in Turk Karel. Kolektiv bo 
tern mladincem izplacal za cas 
odsotnosti celotne mesecne pre
jemke, kakor ce bi bili normalno 
zaposleni. MLadincev se je sicer 
prijavilo mnogo vee, toda zaradi 
razporeditve dela ne morejo iti 
vsi, zato bodo §li ostali mladinci, 
ki so se prijavili, z naslednjo iz
meno. 

Preventivno okrevanje 
zavarovancev 

v letosnjem letu bo iz nasega 
podjetja odslo na tritedensko pre
ventivno okrevanje 20-25 clanov 
kolektiva. Prednost imajo delavci, 
ki delajo na zdravju §k<Jdljivih 
delovnih mestih ali pa so zdrav
stveno ali socialno sibki. Vse stro
ske tritedenskega okrevanja bo 
placal Okrajni zavod za socialno 
zavarovanje Ljubljana, medtem 
ko bo 10. delavcem -podjetje pla-

calo izredni placani dopust. 
Ostali clani kolektiva pa bodo 

morali v ta namen izkoristiti svoj 
redni dopust, oskrbo pa 'bodo 
imeli placano. Preventivno okre .. 
vanje je predvideno skozi vse le
to od 15. III. dalje in sicer z 
ozirom na bolezen v okrevaliscu 
Foree, oziroma Soci v dolini Tren
te. 

-------------------~~---~~~,·-------------------" ...-----------
V JESENI 1954. LETA 

(NADALJEVANJE) 

Zacetna in najtezja pot je bila 
opravljena. Dolocena je nadaljna 
smer razvoja podjetja in sedaj 
poglejmo, kaksno je bilo leto 1959, 
ki je pomenilo prelomnico na po
ti razvoja. 

Na redni seji je DS podjetja 
koncem leta 1958 sklenil: izdelati 
je treba rocni stroj za predelavo 
plasticnih mas :..__ podjetje je kre
nilo na novo pot. Z novo proiz
vodnjo se nismo imeli nobenih 
izkus~nj, se manj pa strokovnja
kov. 

Ljudje so se »zagrizli« v delo, 
risali nacrte, brusili, kalili in se 
posteno potili. In prvi strojcek na 
mcni pogon je stekel v prvi po
lovici leta. Ni delovar kot bi pri
cakovali, toda delcek ' izkusenj je 
bil tu. Kmalu je bi} kupljen se en 
rocni strojcek in ta je bil osnova 
za izdelavo novih 10 strojev. Le 
malo casa je preteklo in pokaza-

lo se je, da taka proizvodnja ni 
rentabilna. V najkrajsem casu je 
bil po lastni konstrukciji urejen 
hidravlicni pogon, imel pa je se 
vedno nekatere pomanjkljivosti. 

V nacrtu smo imeli povecanje 
obrata, kar je bilo storjeno v na
slednjih letih z dodatno adaptaci
jo zgradbe, kjer je proizvodnja ze 
tekla. Izdelovali smo predvsem 
embalazo za farmacevtsko indust
rijo: razne fiole, zamaske, stekle
nicke itd. Proizvajali smo nekaj 
artiklov za §imko potrosnjo: na
prstnike, podstavke za posodo in 
scipalke za perilo. Stevilo izdel
kov ni bilo veliko, proizvodnja pa 
je le stekla. Promet izdelkov pla
sticnih mas je do konca leta zna
sal ca. 4 milijone, kar ni bilo ve
liko glede na vlozena sredstva, 
toda kasnejsi razvoj bo pokazal, 
da je bila pot pravilno zacrtana. 
TeZave so nastale s tern, ker ni
smo poznali plasticnih mas. Bre2i 
izkusenj smo priceli izdelovati 

stroje in potrebne kalupe. Kakor 
pred leti v k<Jvinski stroki, tak za
cetek je bil tu. Za tedanje nase 
zivljenje so znacilne besede: ••Obi
lo de1a, precej porazov, izkusnje 
pa so rasle in znanje ljudi je bilo 
vedno bogatejse.« 

Poudariti je treba, da je kljub 
dokaj slabemu strojnemu parku v 
orodjarni, kolektiv ,realiziral za
stavljeno nalogo ter je usmeril 
proizvodnjo tudi na predelavo 
plasticnih mas. V obratu orodjar
ne je bilo tedaj samo sedem 
strojev, pa §e ti so bili stari in 
delo predelani za potrebe podjetja. 
Sele v naslednjih letih se je 
strojni park v tern obratu izpo
polnil. ·' 

Stevilo artiklov kovinske stroke 
je v tern letu precej po slo. 
Omenimo naj, da je bila v tern 
letu popolnoma osvojena p oiz
vodnja karnis tipa »Lozdol« Vsi 
stroji in naprave so izdela i do
rna in ceprav je izvaljani ze na 
deset tisoce metrov karl) s, stroji 
se vedno delujejo br~z napak. Da 
bi zapoglili delovno c;ilo v Babnem 
polju, je kolektiv sklenil poveeati 

obrat v tern kraju. V tern obratu 
je predvsem montazni oddelek 
kovinske stroke in proizvodnja ne
katerih elektro proizvodov. 

Razsirjena proizvodnja je zahte
vala tudi lite sestavne dele za vr
sto artiklov. Kolektiv je bil pri
moraFI postaviti lastno livarno za 
barvne kovin·e. Predvsem pa je 
bila livarna urejena zato, da se 
izpopolni asortiman proizvodov 
gradbenega okovja. Livarna je po
stavljena v · stavbi, ki sploh ni hi
la grajena v ta namen in preure
ditev je bila precej draga. Ko
lektiv pa je trdno prepncan, da 
so denarna sredstva dobro ·nalo
zena. 

Poglejmo se, kaksen je bil 
uspeh podjetja v tern letu! Bruto 
proizvodnja je porasla za ca. 160 
milijonov v . primerjavi z let<Jm 
1958, kar je ca. 500 milij onov din. 
Kolektiv pa je stel povprecno ca. 
450 clanov. Bruto proizvodnja na 
posameznika je bila se vedno 
mahjna, vendar vecja kot. v pre
teklem letti, kru' jasno kaze, da se 
je ki:>lektiv s_talno izpopolnjeval. 

t J (Nada!jeva.nje prihodnjic) 
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Za -nase kmetovalce vpra.Suje, k.ako bi zatrl voluha.rja, 
ki mu vsako pomlad naredi veli
ko ~kode na. vrtu? 

Vpra.Sanje: V. S., kmet z Rake
ka, vpra.Suje, kaksen obseg bo za
jela a.rondacija na rakovskem 
polju v prihodnjih le~h in ~ne 

pravice ima kot arondacijsk.L 
o~kodovanec? 

Odgovor: Letos bomo arondirali 
povrsine, ki jih dornacini poznajo 

IZ KOLEKTIV A KOVINOPLASTIKA LOZ 

Mladi umetniki na odru 
Na reviji dramskih del, ki jo je 

organiziral obcinski komite LMS 
v Cerknici. so se pomerili mladi 
umetniki z Unca, Rakeka in iz 
kolektiva :•Kovinoplastike« Loz. 
Prvi se nam je predstavil mladin
ski aktiv z Unca s komedijo v 
treh dejanjih »Ad acta-«, drugi 
mladinski aktiv z Rakeka s kome-

predstave nase mladine. 
Pri izvajanju del so opazili , da 

vecina igralcev ni pokazala dovolj 
dinamike, da ni tekel tekst. Po
manjkljiva je bila tudi izgovorja
va, maskiranje, scena ter razsvet
ljava. Ce upostevamo pogoje, v 
kakrsnih delajo ti amaterji, mo
ramo vsem trem kolektivom izreci 

Dramska skupina mladih Rakovcanov se je z uspehom predstavila 
na reviji dramskih del v Cerknici 

di jo »Dobrodosla · miss Agata«. 
Zadnji je nastGpil mladinski aktiv 
»Kovinoplastike<< Loz s komedijo 
••Zakonci stavkaja<•. Prebivalci iz 
Cerknice in okolice so pri vsaki 
predstavi napolnili dvorano in 
mlade izvajalce nagradili z dol
gim aplavzom ter tako pokazali 
veliko zanimanje za dramske 

le pohvalo in priznanje. :Zal, da 
se nam aktiv iz Cerknice, ki ima 
boljse pogoje in vecjo moznost 
pri izbiri igralcev, ni predstavil. 

Revija dramskih del bo brez 
dvoma pobuda se ostalim mladin
skim aktivom in je lahko vzor tu
di drustvom ••Svobod« v o):>cini. 

s. J. 

CLANI KOLEKTIVA 
Da bi si uredniska komisija pri 

podjetju pridobila cim sir5i krog 
sodelavcev, razpisujemo nagrado 
za najboljsi clanek. Dopis ali cla
nek naj bi vseboval temo iz druz
benega upravljanja, decentraliza
cije v podjetju, opis dozivetja v 
proizvodnji, kolektivu. Clanki naj 
bi vsebovali predloge za zboljsa
nje de:ta ter naj bi govorili o 
medsebojnih odnosih v podjetju. 
Clanek naj bo dolg najvec eno in 

pol pisane strani. Vse clanke, ki 
bodo do 10. aprila poslani kadrov
sko socialnemu oddelku v pod
jetju, bo redakcijska komisija pre
gledala in tri najboljse nagradila. 

Prva nagrada 3000 din 
Druga nagrada 2000 din 
Tretja nagrada 1000 din · 
Najboljse prispevke bomo tudi 

objavili. Zazeljeni so clanki di
rektnih proizvajalcev v podjetju. 

Letni dopust morajo izkoristiti 
Na zadnjem zasedanju central

nega delavskega sveta podjetja so 
clani veliko razpravljali 0 letnih 
dopustih. Tako so ugotovili, da je 
bilo v letu 1961 mnogo clanov ko
lektiva, ki niso izko'ristili svojega 
rednega letnega dopusta, naj si bo 
to zaradi preobremenjenosti, ali · 
pa niso mogli dobiti zamenjave 
na svojem delovnem mestu in 

podobno. Zato je centralni delav
ski svet sklenil, da morajo clani 
kolektiva v letu 1962 izkoristiti 
letni dopust, ker v bodoce ne bo 
podjetje vee placevalo dopustov. 
Posamezni obrati · bodo sporazum
no z oddelki in clani kolektiva 
planirali vsakemu posamezniku 
letni dopust, tako da ne bo priza
deta proizvodnja. 

AKTIV INVALIDOV 
Te dni je bil v podjetju usta

novljen aktiv invalidov. Na se
stanku invalidov so izvolili 5-clan
ski odbor, ki ga bo vodil Kocevar 
Anton. Odbor a>ktiva invalidov bo 
predvsem skrbel za primerna de
lovnq rbesta invalidov v podjetju, 

za pravilen odno~ nadrejenih do 
invalidov, kakor tudi za povezavo 
s kadrovsko socialnim oddelkom v 
podjetju. Odbor pa bo reseval tu
di vsa vprasanja, ki se ticejo in
v.alidov in njihovih prwic. 

pod imeni: >>Ronca«, »Otave<• in 
»Luz~. Prihodnje leto bomo 
arondacijski kompleks raz5irili se 
na ••Sracnik« in ravninski predel 
k. o. Unec, vse do naselja Unec. 
s tern bo zivinorejski obrat prido
bil povrsino 40 ha njivskih povr
sin. z ureditvijo tega kompleksa, 
po 4 ali 5 letih pa bi z arondacijo 
zasegli se povrsine na drugi stra
ni okrajne ceste, to je v »Gruben
ci«. Povrsine med Skocjansko 
potjo in zeleznico so namenjene v 
perspektivi za privatne kmete, 
tja se druzbeni sektor ne bo siril. 

Pravice, ki jih imajo arondacij
ski oskodovanci ureja Zakon o iz
koriseanju kmetijskega zemljiSca 
v V. poglavju, ki govori o aron
daciji (Ur. l. FLRJ, st. 43/59). Po 
tern zakonu dobi kmet praviloma 
za pripojeno zemljisce povractlo v 
zemljiscu. Ce med zadrugo in pri
zadetim kmetom ne bo dosezen 
sporazum o zamenjavi zemljiSc, 
dobi kmet denarno odskodnino. 
Prav tako dobi denarno odskodni
no lastnik pripojenega zemljiSca, 
ki ni kmet. 

Vpra.Sanje: M. F. iz Cerknice 

Odgovor: V novejsem casu se 
vse bolj uveljavlja zatiranje volu
harja s kemicnim pripravkom 
»Endrinom"', ki je zelo primeren 
za plantazne nasade. Skropimo po 
povrsini v 0,5% koncentraciji v 
jeseni ali zgodnji pomladi. V dru
gih letnih easih ne skropimo, ker 
je skropivo strupeno in nevarno 
za cebele kot tudi za domace zi
vali. 

Na kmeckih vrtovih lahko za
tiramo voluharja na vee nacinov. 
Tako ga unicimo s Cyrnagom. ki 
ga s prasilniki zapra5imo v rove. 
V dotiku z zemeljsko vlago se 
razvije strupen plin cianovodik, 
ki voluharja unici. Uspesen je tu
di lov s pastjo ali z zastrupljeno 
vabo. V obeh primerih razgrnemo 
rov in nastavimo past oziroma va
bo. Voluhar, ki ne prenasa prepi
ha v rovih, se ob zagrinjanju ro
vov ujame v past ali zastrupi z 
vabo. Paziti moramo, da odstrani
mo vonj po cloveku, ker ta volu
harja odganja. Vabe pripravljamo 
navadno iz korencnic, zastruplje
nih s forfin pasto. Ravnati mora
mo previdno, ker je fosfin pasta 
strupena tudi za cloveka in do
mace Zi. vali. 

Pridelovanje semenskega krompirja 
Podrocje nase obCine je prizna

no v republiskem merilu za pri
delovanje semenskega krompirja. 
Saj imamo v obcini precej dobrih 
pridelovalcev, ki se s tern ukvar
jajo ze vee kot 10 let. Vsakoletne 
povrsine, posejane s pogodbenim 
semenskim krompirjem, se giblje
jo od 25-40 ha. Prva leta so sa
dill predvsem sorto »Voran«, ki 
ni izbircna g'lede zemlje, je pa od
porna zoper bolezni in daje veli
ke pridelke. V desetletnem po
vprecju je dala ta sorta 311 q na 
hektar. 

Zadnja leta »Voran« vedno bolj 
odrivajo zgodnejse kvalitetne je
dilne sorte, predvsem znana sred
njerana sorta »Bintje-•, ki se je 
silno priljubila nasim potro5ni
kom. Posebno povprasujejo po tej 
sorti letos, zaradi slabega pridel
ka v lanskem letu. 

Kaj storiti, da preprecimo take 
letine? 

Ena najvaznejsih nalog je vse
kakor priprava zemlje ze v jeseni. 
Izredno pomembno pa je tudi na
kaljevanje ali siljenje krompirja. 
S siljenjem poveeamo pridelek za 
10-25%. Poleg tega zboljsamo 
semensko vrednost krompirja. Z 
nakalitvijo pridobimo na casu 
najmanj 14 dni, zato zgodnji iz
kop prizrranega semena ne bo tr
pel na pridelku in kvaliteti, ker 
bo seme pravoeasno dozorelo. Med 
nakalitvijo ugotovimo tudi cistost 
sorte (po barvi kalckov) in izlo
cimo lahko vse bolne gomolje (ni
tavost). 

Za nakalitev krompirja mora
mo imeti primeren svetel prostor, 
kjer naj bo stalna temperatura 
najmanj 8° C. Najboljsa toplota 
pa je 12-15° C. Seme damo naka
liti vsaj 3-4 tedne pred saditvijo 
v holandske zabojcke, najvee dva 
sloja na debelo, tako da pride 
svetloba do vsakega gomolja. Za
pornniti si moramo, da svetloba 
priprecuje kaljenje, tema pa ka
ljenje pospesuje. ·ce nirnamo ho
landskih zabojckov, lahko upora
bimo sadne zaboje ali gajbe. Pri
merne so tudi etazne police, na 
katerih hranimo jabolka. V sk~;aj-

• neflJ primeru pa seme nasujemo 
po tleh (cementna tla niso pri
merna), ravno tako ne v~~ . .J~ot 

dve plasti na debelo. Siljen krom
pir ne smemo po nakalitvi pobi
rati v vrece, ker se nam bo polo
milo prevec kalckov. Bolje je, da 
ga zlozimo v kakrsnekoli zaboje, 
ki jih odpeljemo na njivo ter di
rektno iz njih nametavamo. 

Pri pravilni nakalitvi so kalcki 
majhni in mocni ter zelo elasticni 
tako da je mnogo manjsa nevar
nost, da se odlomijo, kakor pa pri 
nenakaljenemu semenu. Ce je 
temperatura pri nakalityi preniz
ka, si pomagamo.z ogrevanjem. 

Nadaljni ukrep je pravilno in 
pravoeasno gnojenje z umetnimi 
gnojili. Ker vemo. da je krompir 
kalijeva rastlina in da kalij in 
fosfor delujeta na odpornost se
mena, bomo semenski krompir 
gnojili predvsem s tema dvema 
gnojiloma. Seveda je prvi pogoj, 
da je njiva predhodno pognojena 
s hlevskim gnojem 300-400 q na 
hektar. Kalijevo sol bomo potro
sili okrog 250 kg na ha tri tedne 
pred saditvijo, kar da okrog 100 
kilogramov_ cistega kalija, kolikor 
ga tudi krompir ob dobrem pri
delku odnese z njive. Obenem s 
kalijevo soljo bomo trosili tudi 
superfosfat in sicer 500 kg na ha. 
Fosfor se v zemlji ne izpira, zato 
z njim lahko gnojimo za zalogo. 
Dusicnatih gnojil bomo dali na 
semenske parcele najvec do 150 
kilogramov na ha. Ce je njiva iz
redno dobro pognojena ali pa sa
dimo krompir za deteljo, bomo 
obrok dusika znizali na 50 kg na 
hektar. Ce bomo gnojili z nitro
foskalom, ki ga imajo kmetijske 
zadruge na zalogi, moramo gnojitl 
v razmerju 4:12:9. Razmerje pa 
moramo dopolniti in sicer pri do
zi 600 kg na ha nitrofoskala se 
50-100 kg nitromonkala in 50-
100 kg na ha kalijeve soli. Z du
sikom lahko gnojimo tudi pod list 
pred prvim okopavanjem. 

Franc Gornik 

Glasilo »pLAS NOTRANJSKE<• 
izdaja. Obc. odbor SDZL Cerknica 
- Urejuje ga. uredni~ki odbor -
Glavni urednik Mlinar Da.nilo -
Izhaja enkrat mesecno - Tisk 

CZP ,.Kooevski tlsk« Kocevje 



0------------~--~------~----------------- U..U NOTllANJSQ 

Prosvetno delo 

kaj v 

se • tn • • • 
Pusti zimski dnevi bodo kmalu 

za nami. Nad Cerknico pa se ved
no brije mrzel veter. Kot nalasc 
so dolgi zimski dnevi za prosvet
no delo. 0 tern tolikokrat raz
pravljamo na sestankih in sejah. 

Kaksno in kako uspesno je pro
svetno delo v Cerknici? Ali je do
volj razumevanja za omenjeno 
dejavnost? Ali gospodarska pod
jetja in druzbene organizacije 
skrbijo, oziroma se zanimajo za 
razvoj kulturnega dela? Velika je 
vprasanj, ki se vsa nanasajo na 
kulturno in prosvetno dejavnost v 
Cerknici in njenem okolisu. Za
kaj? Da, zakaj ... ? 

No, dragi bralec, morda bos iz 
t.ega skromnega clanka izluscil 
jedro resnice in nasel odgovor na 
svoja vprasanja. 

Veeer je. Delavci in delavke 
tovarne »Brest« so ze na svojih 
domovih. saj je bilo delo koneano 
ze ob 14. uri - le popoldanska iz
mena se dela in ob veceru uzres 
razsvetljena okna tovarne, ki pri
cajo, da delo se vedno tece. Od to
varne krenes proti sredini Cerk
nice - cez nas novi most. Pot te 
zanese na desno po Gerbicevi 
ulici, mimo »Stalice« gasilskega 
doma. Cuj , kaj je to? Uho nehote 
prisluhne. Petje - sliSiS visoke 
glasove tenorja in soprana in niz
ke glasove alta in basa. Postojis 
in spet prisluhnes. To so vaje 
pevskih zborov v Cerknici. Zunaj 
sneg, veter, mraz - pevci in pev
ke pa kljub temu prihajajo na 
redne tedenske pevske vaje. Tu so 
zbrani iz Dolenje vasi, Dolenjega 
Jezera, Begunj itd. V mrzl'i zimski 
vecer drhte glasovi pevskega zbo
ra. Pripovedujejo nam o trdni vo
lji pevcev, ki hol!ejo doseci kar 
najlepSi uspeh. 

Kako se udejstvujejo Cerknica
ni in okolicani pri pevskih zbo
rih? Kd.o sodelu]e pri pevskih 
zbori h in kaksni so njihovi cilji? 
Toliko vprasanj, da ni nanje mo
goee takoj odgovoriti. Dragi bra
lee, ce te zanimajo ta vprasanja, 
pa skupno poglejmo preteklost. 

Pevski zbori imajo v Cerknici 
ze tradicijo. Imeli smo ze razlic
ne pevske zbore, ki so dosegli le
pe uspehe, a pevci so se kmalu 
razsli Zakaj to? Je morda kdo 
prepovedal siriti lepo petje v 
Cerknici? Vecina obcanov je zele
la poslusati lepo petje, tako tudi 
razne druzbeno-politicne organi
zacije. Cudno, kje je bil potem 
vzrok, da so zbori razpadli. Ce 
hocemo na to odgovoriti, moramo 
bralce seznaniti. s kaksnimi teza
vami se bori nail pevski zbor. Cla
ni pevskega zbora prostovoljno 
zrtvujejo svoj prosti cas za redne 
pevske vaje. Ucijo se na skupnih 
vajah. le malokateri pevec pesem 
lahko nastudira doma, saj to je 
skoraj nemogoce, ker je za ucenje 
petja potreben tudi instrument ki 
ga ima le redek clan zbora. T~ko 
vidimo, da vsaka zamujena pev
ska vaja skoduje kvaliteti pevske
ga zbora. Mnogokrat, ko je slabo 
vreme, slaba pot, bi marsikdo ra
je ostal doma na toplem v krogu 
svoje druzine, bral lepo knji <>o 
ali pa poslusal radio. Se teze "'si 
vzamejo prosti cas za vecerne 
pevske vaje ocetje in matere. Z 
dobro voljo pa gre vse, pravi lep 
slovenski pregovor. , 

Kdor ne pozna dela s pevskimi 
zbori, bi m cnil. da ne pomeni ve
liko, ce kdo malo zamudi pevsko 
vajo. Toda to ni tako! Ce manjka 

• 1n pevski zbori v Cerknici 

pol urice le nekaj clanov zbora 
vaja ne uspe ... Prejsnji zbori s~ 
razpadli predvsem zato, ker so bi
li clani premalo pozrtvovalni. 
Mnogokrat pa so naleteli tudi na 
nerazumevanje odgovornih !judi v 
cerkniski obcini. Na sestankih so 
veliko govorili o tern, da je treba 
podpirati prosvetno dejavnost na 
raznih podrocjih, ji dajati nove 
smernice in skrbeti, da bo zazive
la. Prav tako govorih tudi o pev
skih zborih; pevci so sodelovali 
na vseh proslavah, praznovanjih 
itd. To je postala njihova dolz
nost. ceprav so bili obvesceni o 
casu in kraju nastopa cestokrat 
samo kratke tri dni preje. Kako 
pa po nastopu? Vcasih se je res 
kdo spomnil in se pevcem zahva
lil za sodelovanje, saj je bila to 

krajih in sicer: v Cerknici, na Ve
likih Blokah. Prezidu, Begunjah, 
Grahovem, Planini, Borovnici itd. 
V programu bodo sodelovali tudi 
havajski trio, moski in zenski du
eti s spremljavo, skeci itd. 

Marsikaterega ljubitelja petja 
in glasbe bo zanimalo, kaksna je 
notranja ureditev zbora. Pevski 
zbor ima svoj upravni odbor, ki 
sestoji iz 8 clanov in clanic -
ima se predsednika, tajnika in ar
hivarja. UO posreduje svoje skle
pe clanstvu pevskega zbora in re
suje naloge. Problemov ima UO 
pevskega zbora veliko, saj mora 
skrbeti, da je prostor, kjer so vaje 
vedno zakurjen, nabavlja notni 
material itd . Na seji so izrazili ze
ljo, da bi clani zbora imeli enotna 
oblacila. To je zvezano z izdatki , 
ki jih pa zbor nikakor sam ne bi 
mogel kriti. Upravni odbor je za
to sklenil poprositi gospodarske 

Zenski pevski zbor v Cerknici 

le skromna nagrada za ves trud in 
izgubljeni prosti eas. 

Kdor bo do tu prebral clanek, 
ki ne bo vee belil glave, zakaj je 
bilo delo v dosedanjih pevskih 
zborih neuspesno. Nehote se ti 
vrine misel, da bi primerjal pev
ski zbor s klobukom ali obleko, 
ki jo vzames iz omare tedaj, ko jo 
rabis, celo leto pa se zanjo ne 
zanimas. 

Tako je bilo p·red leti - sedaj 
pa je precej drugace. Nas pevski 
zbor smo ustanovili v dveh eta
pah. Na pobudo starih pevcev, ki 
so sodelovali v zboru ze pred pe
timi leti, smo najprej ustanovili 
mo~ki pevski zbor 2. II. 1961. V 
zacetku smo imeli le malo clanov. 
Priceli smo z rednimi pevskimi 
vajami dvakrat tedensko po dve 
uri. v zacetku je slo tezko, ker 
nekateri clani se nikdar niso so
delovali pri zborovskem petju. 
Zacetne tezave pa so bile kmalu 
premagane. Moski pevski zbor je 
krnalu sodeloval na proslavi pri 
odkritju spomenika padlim bar
cern NOV v 2ilcah, ob 1. maju, 
29. novembru ob Dnevu rni'tvih in 
ob drugih priiikah. 2el je prizna
nje, kar mu je dalo moralno moe 
in polet. Sklenili srno ustanoviti 
tudi zenski pevski zbor; ta je pti
cel z delom 13. 11. 1961. v za
cetku smo irneli 8 clanic danes 
pa sodeluje v zboru 25 p~vk. · 

Moski pevski zbor ima vaje v 
torek in petek, zenski pa vadi v 
ponedeljck in sredo. 

Perspektive pevskih zborov so 
zelo siroke. Moski, zenski in me
sani zbor bo pripravil v tern letu 
zabavne programe po razlicnih 

in politicne ·organizacije za fi
nancno pomoc. Kaksen je bil od
ziv. 

Nekatera podjetja in organiza
cije so nam pripravljena pomagati, 
druge pa zopet ne. V Cerknici me
nijo, da nobena prosvetna dejav
nost ne more biti trajna. Delo 
pevske sekcije zahteva mnogotru
da in pozrtvovalnosti. Vendar pa 
ni samo to vzrok, da kulturno 
prosvetno delo ne zazivi. 

Pevski zbori Cerknice se na tern 
mestu zahvaljujemo za mo·ralno 
in materialno pomoc: 

- Upravnemu odboru tovarne 
pohistva ••Brest« Cerknica 

- Zvezi Svobod in pro~vetnih 
dmstev Cerknica. 

- SZDL Cerknica. 
- Krajevni skupnosti Cerknica. 
Predvsem pa 5e zahvaljujemo 

delovnemu kolektivu tovarne 
••Brest« in upravnemu odboru. 

Prepricani srno, da ima pro
svetno delo v Cerknici ob takem 
razumevanju najlepse perspekti

·ve in garancijo za svo{uspeh. 
Upravni odbor 

pevskega zbora Cerknica 

Prva 
Krajevne organizacije SZ L v 

nasi komuni so se zacele pos uze
vati novih obHk obvescanj svo
jega clanstva 0 problema ki in 
novostih. V mesecu marc so bile 
sklicane prve javne tr· une po 
vseh vecjih krajih v obcini. Tu so 
nlzpravlja-i.i o druzbenem ' planu 
in proracunu obcine za leto 1962. 

lfolllve v delavslle svele 
lt Brest c Cerknita 

Ravnokar so koneane volitve v 
organe delavskega upravljanja v 
podjetju »Brest« Cerknica. Raz
vojna pot delavskega upravljanja 
je v Brestu do danes priSla toliko 
dalec, da z gotovostjo trdirno, ·da 
je sleherni proizvajalec tudi ne
posredni upravljalec, saj ekonom
ske enote, ki iz dneva v dan do
bivajo sirsi pomen, omogocajo 
neposredni vpliv proizvajalca na 
odlocitve centralnih organov to
varn ali podjetja kot celote. 

Vlogo centralnega delavskega 
sveta Bresta danes in nekdaj ni 
mogoce primerjati, kajti z decen
tralizacijo je le-ta dobil povsem 
novo vsebino delo. Delavski svet 
sedaj res lahko kroji politiko pod
jE:tja v zunanjih in notranjih od
nosih, organi up.ravljanja, poslov
nih enot. DS, UO in EE so tako 
najbolj priblizane proizvodnim 
problemom, resujejo pa vsa spe
cificna vp.rasanja proizvodnje, 
prodaje, odnosov in ekonomike. V 
vse vecji konkurenci na tdiscu, v 
ceni in kvaliteti, v cim vecji tez
·nji po vecjih osebnih dohodkih 
in skladih, iz dneva v dan raste 
odgovornost nasih p.roizvajalcev, 
ki pa bodo vse te stvari lahko 
ugodno reSili, ·saj jim to omogoca
ljo oblike in vsebina dela organov 
upravl.janja in neposrednih pro
izvajalcev. 
· V ••Brestu« so sedaj izvolili cen
tralni delavski svet, delavske sve
te imajo tiudi v poslovnih enotah. 
Racunamo, da v vseh organih to 
je v delavskih svetih, uprav'nih 
odborih, komisijah in ekonomskih 
enotah, aktivno sodeluje 110 cia
nov kolektiva, poleg clanov iz 
ekonomskih enot, ki t udi nepo
sredno odlocajo. 

Lahko trdimo, da je z novimi 
pravili in pravilniki, sprejetimi 
v lanskem letu, odprto siroko pod
rocje dela za vse organe upravlj a
nja, ki jim zelimo uspeha, zlasti 
v casu, ko vsi zelimo uspehov n a
sega gospodarstva. 

T. T. 

Perisce bodo 
doCJradili 

Letos se bodo nadaljevala dela 
dokoncne izgradnje perisca v P u-· 
dobu. Dela v vodi so v glavnem 
koneana. Letos bo potrebno zabe
toni.rati se plosco s stirimi peril
niki, ki bodo segali vse do mostu, 
naprav'iti je potrebno se streho 
nad kanalom in speljati 1,5 m si
roko pot iz glavne- ceste do peri
sea. Sredstev, ki so se potrebna 
za omenjena dela trenutno ni in 
caka sekcijo, ki .resuje ta vpra
sanja se velika naloga, kako do
biti manjkajoca sredstva, vendar 
pa moramo poudariti, da so va
scani Pudoba v preteklem letu 
pri izgradnji periSca izpolnili vse 
sprejete obveznosti glede prosto
voljnega dela in prevozov. S taki
mi akcijami bodo tudi letos va
scani Pudoba prispevali vse, kar 
je potrebno za dograditev tega 
potrebnega komunalnega objekta . 

SK 

tribuna 
Takega nacwa obvescanja se bo
do krajevne organizacije v bodoce 
se bolj posluzevale, ker bodo le 
tako clani najbolje seznanjeni s 
problematiko svojega kraja, ob
enern pa bodo lahko dajali tudi 
predloge za resevanje perecih pro
blemov. 
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CtAS NOTRANJSKE 

Nekaj misli o kulturem zivljenju 
Z bogatim in pestrim kulturnim 

zivljenjem se ne moremo pohva
liti. Ce nisi izbircen. gres lahko 
dvakrat na teden v kino, tu in 
tam gledas in poslusas razne 
»fante«, ki bi radi hitro zasluzili 
na racun pril jublj enosti Avseni
kovih viz, morda se kaksna dram
ska uprizoritev in pri kraju smo. 

Domace amaterske ustyarjalno
sti je zelo malo. V primerjavi s 
pretEJklostjo pa jo je vedno manj. 
Tudi kvaliteta je ostala na isti 
ravni, ce ni celo padla. Vse zma
govitejsemu pohodu filma, tele
vizije, radia itd ., se amaters~o 
delo ne bo moglo upirati. Napori 
redkih pozrtvovalnih !judi se bo
do vedno slabse obrestovali. Da 
bi vsaj delno sli v korak s casqm, 
bi bilo nujno dvigniti kvaliteto 
amaterske ustvar jalnosti. Potreb
no bi bilo sodobno urediti dvo
rane in vsaj vcasih povabiti pro
fesionalne ucitelj e. To pa kajpak 
zahteva denarna sredstva in tako 
je zacarani krog sklenjen. Ceprav 
je pomanjkanje denarja povsod 
bolece, bi vecja podpora drustvom 
in glasbeni soli ne smela biti 
vprasanje. To je edina resitev, ali 
pa je nas ze tako slabokrvni 
amaterizem obstojen na propad. 
Macehovski odnos do kulture ze 

kaze (kmalu pa bo se bolj !) slabe 
posledice. 

Za letosnji mladinski festival 
dramskih del smo rekli, da je 
uspel. Ali bomo za prihodnjega 
tudi lahko, ce bo ostala kvalUeta 
na isti visini? In to se bo prav 
gotovo zgodilo, ce ne bomo poskr
beli za hitrej si razvoj dramske 
ustvarjalnosti. Potem tudi festi 
valov ne bo treba prirejati, saj 
smo ze na prvem vse videli. 

Danes se lahko popravimo na
pake; v prihodnje, ko bo treba 
priceti vse znova, bo mnogo teze, 
kajti vsi vemo, da je kultura clo
veku vedno potrebnejsa. MaD 

DELO MLADINE V SGP 
»GRADISCU« 

V letosnjem letu si je mladinski 
aktiv ze napravil plan dela za 
pomladanske dni. Mladinci skoraj 
vsi stanujejo v Cerknici, zato si 
zele razvedrri.la v prostem casu. 
Uredili si bodo svoj klub in naro
cili razne revije, radio aparat pa 
so ze dobili. Denarna sredstva za 
revi je in ostalo mislijo sami zbra
ti s prodajo starega zeleza. Ure
dih nameravajo tudi ' prostore 
okrog svojega s.tanovanja in okrog 
upravnih prostorov podjetja. 

MaD 

Stika za nagradni podpis 
P!>mlad prihaja v dezelo in CerlmiSko jezero je privabilo na mirno 
jezersko gladino prve obiskovalcc. Le koga ne bi prevzel lep soncni 
dan. Ucenci so hitro pometali solske stvari in si zahoteli voznje po 
jezeru. Brz so zlezli na splav, ki je razen doma izdelanih eolnov 
posebnost Cerkniskega jezera. Morda se bodo zadnjic peljali z za
starelim prometnim sredstvom na Cerlmiskem jezeru. Kdo ve!? 
K sliki, ki jo objavljamo namesto krizanke, zelimo cimvec do
miselnih in duh(witih podpisov. Uredniski odbor bo dva najboljsa 
nagradil s 1000 in 500 dinarji. Prispevek posljite do 13. aprila 
1962 na naslov: »Glas Notranjske«, Cerknica. 

Ne vern kje je mama dobila 
konzervi, vern, da sta bili v oma
ri. Kadar koli sem segla vanjo, se 
mi je zdelo, da me vabita: 

»Daj , vzemi!« 
Ker sem vedela, da se ju ne 

smem prilastiti brez maminega 
dovoljenja, sem jo zaprosila: »Ma
ma, daj mi konzervo!« Zdelo se 
mi je, da je zelo grdo pogledala in 
mi rekla: »Ne - to je za Jozeta 
in· Toneta, ko se vrneta!« Molce 
sem odsla na vrt. Marne nisem 
mogla razumeti, temvec sem bila 
nekoliko zagrenjena, ljubosumna 
nanj u, prepricana, da ju ima ma
ma rajsi kot mene. 

v zacetku decembra 1943. leta 
smo bili obvesceni, da bo sla sko
zi Losko dolino Braciceva brigada 
- tudi Joze in Tone. Vecer za ve
cerom smo zeljno pricakovali bra
ta ... Nekega vecera je priSe! Jo
ze sam! Vsi smo ga bili veseli in 
ponosni smo bili nanj . Najbolj ve
sela ga je bila mama! Vendar je 
preko njenih veselih oci zdrsnila 
senca zaskrbljenosti, ko je vpra
sala sina: »Joze, kje pa je Tone?« 

Zbral je vse moCi, da ne bi za
cutila nemira v njenem glasu, 
vendar mu je kljub temu zatre
petal - ko je rekel: ,.Ne vern, kje 
je ostal. Na Primorskem so nas 

CerkniSka razglednica 

Avtobusno zvezo bi radi 
Laski dolini se res ni .treba pri

tozevati zaradi avtobusnih zvez 
z razlicnimi kraji in z Ljubljana, 
saj odhaja dnevno kar sedem av
tobusov, sest avtobusov pa pride 
v Lasko dolino. Vendar je kljub 
temu del Loske doline prizadet. 
Tako imajo ugodnosti predvsem 
vasi ob glavni cesti, medtem ko 
odmaknjene vasi : ViSevek, Vrhni
ka, Markovec in Knezja njiva ni
majo nobe:ne zveze in morajo ho
diti ljudje tudi po 3 km do av.to
busne postaje. Prizadeti ljudje pa 
ne hi iahtevali boljsih zvez, ce to 
ne bi bilo mogoce, vendar pa ve-

mo, da bi se z dobro voljo vse to 
lahko uredilo. Vsaj nekateri avto
busi bi lahko obsli te vasi. Tako 
bi blla prizadeta samo vas Pudob. 
Prebivalci pa ne zahtevajo, da bi 
prav vsi avtobusi vozili skozi 
omenjene vasi. Vozila naj bi vsaj 
avtobusa podjetja ••Sap Turist«, ki 
odhajata iz Sneznika ob 6. uri in 
iz Babnega polja ob 7. uri. Vracal 
pa naj bi se av.tobus »Sap Turi
sti«, ki prihaja v Stari trg ob 
17.30 uri. 0 teh problemih so 
razpravljali tudi na zadnji seji 
krajevnega odbora SZDL Stari 
trg. S. B. 

RAZPIS .. 
UPRAVNI ODBOR TRGOVSKEGA PODJETJA »SKOCJAN« 
RAKEK RAZPISUJE NASLEDNJA DELOVNA MESTA: 
1. mesto RACUNOVODJE s pogojem: dovr5ena srednja eko

nomsk.a sola z najmanj petletno prakso; 
2. mesto POSLOVODJE za novoustanovljeno blagovnico z 

industrijsldm blagom v Cerknici, pogoj: visokokvalifi
ciran delavec v trgovini, z daljiio prakso na vod.ilnih 
mestih v prodajalnah; 

3. mesta POSLOVODIJ ODDELKOV v blagovnici Cerknica 
in sicer 7~ oddelke: galanterije in ,Paptrja, tekstila in 
metraze, pohistva, plasticnih mas, releznine, elektro
materiala. Pogoj: ustrezna daljSa praksa v posamezni 
stroki . 

Osebni prejemki za vsa delovna mesta so doloceni po Pra
vilniku o razdeljevanju osebnih dohodkov Trgovskega 
podjetja »SKOCJAN« Rakek. 

Ponudbe posljite do 5. aprila 1962 s kratkim zivljenjepisom 
in dosedanjo zaposlitvijo na Upravni odbor, Komisija za 
sprejemanje in odpovedovanje delovnih razmerij pri podjetju 
»Skocjan« Rakek, Partizansk.a cesta 1. 

Nemci J'\apadli, razcepoili smo se 
- od takrat se nisva vee videla ... 

Ob slovesu mu je mama napol
nila torbo s hrano; stopila je k 
omari po konzervo. Dala mu jo 
je, rekoc: »Na, Joze, dolga pot je 
pred teboj.« 

Vzel jo je, a je opazil, da je v 
omari ostala se ena. Zaprosil je: 
»Mama, daj mi se tisto!« 

»Ne Joze, ta naj pocaka Tone
ta,« je hitro odgovorila. »Pa vse
eno mi jo daj, mama,« je se en
krat zaprosil. Tedaj ga je zacuds
no in preplaseno pogledala. Zbe
zal je iz kuhinje. 

Na dvoriscu je postal. Saj ni 
mogel razodeti mami - Tone se 
ne bo vrnil! Stisnil je pesti in pri
segel, da bo brata masceval. 

JTakrat je bil v nasi vasi No
tranjski odred. Partizani so bili 
veliko pri nas. Mama je bila ene-

mu posebno naklonjena. Bilo mu 
je komaj 15 let. Vedno mu je da
jala mleka in delezen je bil vsa
kega pribolj ska. Ni ga locila od 
nas. Mnogokrat nisem mogla ra
zumeti, kako more ljubiti in biti 
tako nezna do tujega otroka. 

Ko je prise! Ivan po slovo, je 
tudi njemu napolnila torbico in 
stopila k omari. 

Pocasi, cisto poeasi jo je odpi
rala, kakor bi premiSljevala ne
kaj tezkega ... Vzela je konzer
vo in mu jo dala, rekoc: »Vzemi 
Ivan!« 

Potem je molce stopila k stedil
.niku. Naslonila je glavo na roke 
in presunljivo zajokala. Zbezala 
sem. 

Pozneje so nam sporocili, da je 
v hudih bojih na Stajerskem tudi 
drugi brat padel. Hisa se je odela 
v crnino. Marija. Mlakar 



NesreCo no CerkniSkem jezeru 

Tik pred izidom lista je zabeleiila kamera nasega leteeega fotoreporterja izredno za.numv in edinstven 
dogodek na CerkniSkem jezeru. Le spretnim sodela.vcem glasila in tovariSem, ki tiskajo list v Kocevju, 
se moramo zahvaliti, da objavljamo novico pred vsemi drugimi slo:venskimi easniki. 31. marca 1962 ob 
8.15 je tista znamenita ura, ki bo ostala v analih zgodovine svetovno znanega presihajoeega Cerkni
skega jezera kot neuspel poizkus poZivitve turizma v tern lepem koiieku Notranjske. V noei med 30. in 
31. marcem je prav gotovo nespeee Cerknieane in okolieane presenetilo moeno brnenje tezkih motor
jev. Le malostevilne glave so se nagibale skozi mraena okna .. Nihee ni slutil, da vleeejo skozi Rakek in 
Cerknico na Dolenje Jezero manjsi luksuzni parnilt iz ladjedelnice 3. maj Reka, namenjen na.Semu tu
ristienemu centro. Prevoz je oteikoeala predvsem slaba cesta od Rakeka do Cerknice in Dolenjega Je
zera.. Morda je prav zaradi tega nastala velma razpoka v parnikovem trupu. Takoj J?O splovitvi ob 
8. uri se je v neposredni blizini nasipa ob 8.15 prieel pa.rnik potapljati. Plitvini na tern koncu jezera se 
moramo zahvaliti, da je ladja obticala s prednjim koncem na povr5ini. Le manjse praske so odnesli 
nekateri clani posadke, ki se zadriujejo v restavraciji »Jezero« v Cerknici. In kdo je poskrbel za ne
uspelo preseneeenje? Turistieno drustvo z najetim kreditom ob pomoei Obeinskega ljudskega odbora 
Cerknica in tovarna pohistva .-BREST« Cerknica. Vee o tern velikem dogodku' pa v prihodnji stevilki. 

_.-~1111,1111111~() __ _ 
film Polikuska, 7. in 8. aprila 
slovenski film Dobri stari pia
nino, 11. aprila jugoslovanski 
CS film Vlak brez voznega reda, 
14. in 15. aprila ameriski barvni 
CS film Poslednji lov, 18. aprila 
ameriSki film Po nedolznem ob
tozen, 21 . in 22. aprila ameri
ski barvni CS film Trapez, 25. 
aprila italijanski film Odmor in 

ljubezen« in 28. ter 29. aprila 
f rancoski barvni film »Kockar«. 
Predstav.e ob sredah in sobotah 
ob 19. uri ter nedeljah ob 15. in 
19. uri. 

KINO DOM JLA VELIKE BLO
KE: 1. aprila jugoslovanski film 
»Vetet· je vstal ob zori«, 8. apri
la norveski film Devet zivljenj, 
15. aprila ruski film Oprostite, 
napaena zveza, 22. aprila angle
ski film Doktor brez dela, 29. 
aprila jugoslovanski film Ko
seelt modrega neba.. 
Predstave ob 17. uri. 

KINO CERKNICA: 1. aprila ob 
10. uri matineja franc. barvnega 
filma RdeCi baloneek, ob 15. u ri 
nemski film Prfoks, ob 18. in 
20. uri ameriSki barvni film Ne
kateri so pritekli; 5. aprila ob 
19.30 uri bolgarsko-nemski film 
Zvezde; 7. aprila ob 19.30 u r i 
italijanski barvni CS film Zele
na magija; 8. aprila ob 10. uri 
matineja ital. filma Zelena ma
gija, ob 15. in 18. uri nemski 
barvni film Preprosto dekle; 12. 
a prila ob 19.30 uri francoski 
film Prevaranti; 14. aprila ob 
1:9.30 uri sovj. film Lastovka; 
15. aprila ob 10. uri matineja 
ter ob 18. uri sov j. film Lastov
ka, ob 15. in 20. uri ameriski 
CS barvni film Ana iz Brookly
n a; 19. aprila ob 19.30 uri an
gle51$.i film Nemirna leta; 21. 
aprila ob 19.30 uri ameriski 
barvni CS film Bratje Karama
zovi; 22. aprila ob 10. in 18. uri 
ameriski barvni CS film Bratje 
Karamazovi, ob 15. in 20. uri 
ameriski barvni film Mestece 
Peyton; 26. aprila ob 19. 30 uri 
sovjetski film Neposlano pismo; 
28. aprila ob 19.30 uri italijanski 
film Neznani storilci; 29. aprila 
ob 10. uri matine ja italijanskega 
filrna Neznani storilci, ob 15. in 
18. ter 20. uri spanski barvni 
film Prodajalka vijolic. 

Sportni .dogodki 

KINO STARI TRG : 1. aprila ame
riliki barvni !ilm Obraeun pri 
0. K. Koralu ; 4. aprila nem§ki 

V drugi tekmi na cast krajev
nemu prazniku Rakeka je nogo
metno mostvo Rakeka na svojem 
igriScu premagalo mostvo Cerk
nice z rezultatom 4:1 (1:1). Rakov
sko mostvo je nastopilo v nasled
nj i postavi: 

Urbas, Frank, Bencina, Korosec, 
Otrin E., Arko, Lampic, Baraga, 
Mlakar. Otrin J ., Jenko. 

Tekma je bila telhlta na zasne
zenem igriscu. Prvi gol so dosegli 
gost je po zaslugj Kebeta, zaradi 

• nepazljivosti domacega vratarja. 
V · prvem polcasu je bila igra 
enakovredna, v drugem pa je pri
sla do izraza fizicna in tehnicna 
pripravljenost domacinov, ki so v 
tern delu igre dosegli tri gole. 
Gostje so se pozrtvovalno borili, 
kar pa ni bilo dovolj za boljsi re
zultat. Rakek je boljsi kljub po
vsem nevemu mestvu saj se v 

njem vecinoma sam! novi mladi 
igralci. 

V pocasitev krajevnega prazni
ka na Rakeku je bila odigrana 
nogometna tekma Rakek : JLA 
Velike Bloke. Tekma se je k nca
la neodloceno 4 :4, vse stiri gole 
za Rakek je dosegel Mlak Ja-
nez. Za mlade nogometase ke-
ga je dosezeni rezultat u eh. 

Med tednom je bil tucli keglja
ski turnir. Sodelovalo 

1
je 5 mo

stev. v vsakem mostvu je na
stopilo 6 kegljacev. Dosezeni re
zultati: KK Rakek II 257 podrtih 
kegljev, sledijo KK Rakek I 227, 
KK »B.rest« Cerknica 195, KK Ti
sa Rakek 185 in KK Gradisce 
Cerknica 177 podrtih kegljev. 
Tekmovalci so izrazili zeljo, da bi 
za pozivitev tega sporta organi
zirali se vee takih tekmovanj. 

GLAS NOTRANjSJ{E 

Resevalci 
k .rizank 

Zadnja uganka vam je delala 
malce vee tezav kot druga, zato 
smo prejeli verjetno manjse ste
vilo resitev. Skupaj jib je bilo 86, 
skoraj polovico manj kot prvic, 
Od tega je bilo 15 re5itev n epra.
vilnih. sreena. (za mnoge nesrec
na) roka elana urednistva Franca 
Tavzlja je wpet segla na. Rakek 
in Unec. Nikakor se ne moremo 
izmuzniti iz teh krajev, ki imajo 
seveda tudi najvee glasov v vrec
ki srece. Vee resevalcev nam pise, 
naj pogledamo malo tudi po n ji
hovih krajih. Kdor se hoee pre
'prieati, kako poteka zrebanje, 
nam lahko pise in z veseljem ga 
borno povabili na zrebanje v nase 
uredniStvo. 

In H:omu se je nasmehnila sreca? 
1. 1500 din prejme Jozica Jer

nejeie, Unec 43; 
2. 1000 din dobi Marija Kle

menc, »Tisa<<, Rakek; 
3. in 4. nagrado pa prejm eta 

Cvetka. Trost, Rakek, ·Gjubljanska 
cesta 9 in Nada Misie, Unec 38. 

Nagrade homo poslali po posti. 
Izzrebancem eistitamo, ostalim re
sivalcem pa priporoeamo potrp
ljenje do nove nagradne uga.nke. 

Resitev nagradne ltrizanke iz 
tretje stevilke: 

Vodoravno: 1. Macbeth, 7. arze
nal, 13. hadum, 14. ruda, 15. to, 
16. tu, 18. serenac1a, 20. pes, 21. 
ata, 23. li, 24. tisk, 25. mama, 27. 
Ajas, 29. ranta, 30. protagonist. 33. 
rjuha, 35. rasa, 36. tako, 38. F ala, 
40. re, 42. ril, 43. oka, 44. strasten, 
48. mi, 49. za, 50. klet, 51. komik, 
53. acetati, 54. agonija. 

Navpieno: 1. metamorfoza, 4. 
Ch, 8. Rudo, 12. Loska dolina, 39. 
otet in 41. jemo. 

USPELA KRVODAJALSKA 
AKCIJA 

V mesecu marcu je bila na pod
rocju obCine izvedena krvodajalska 
akcija, Pozivu RK se je -odzvalo 
preko 1300 obcanov. Ker je bilo 
vecje stevilo ljudi cepljenih p ro
t! crnim kwam, so odvzeli kri le 
861 prostovoljcem. S tern so pre
segli plan za vee kot. 5 %. Akcijo 
je organiziral Obcinsk:i odbor 
Rdecega kriza Cerknica, pri p r i
pravah je sodelovalo · 4;5 aktivi
stov RK in , 10 podmladkarjev. 
Fred zacetkom krvodajalske akci
je so bila na celotnem podrocj u 
obcine predavanja o pomenu kr
vodajalstva, ki so bila ze1o dobro 
obiskana. Pohvale vredno je tudi 
to, da se je tej clovekoljubni ak
ciji odzvalo velilm stevilo mladi
ne, kakor tudi ljudi iz oddalje-
nejsih krajev obaine. . FT 

IZ SGP »GRADISCA<< 
Ob koncu lanskega leta so v 

SGP ••Gradiscu<< presli na gospo
darjenje po poslovnih enotah za
radi h'itrega razvoja podjetja. Na 
nedavni sirsi sejj odbora sindikata 
so clan! kolekt1va razpravljali 0 

volitvah v nove samoupravne or-
. gan e. Vsaka poslovna enota bo 

imela svoj delavski svet. Prevla
duje misljenje, da mora priti v 

. svete cim vee mladih upravljav
cev, k<i imajo dober vpogled v 
gospodarjenje podjetja. Kolektiv 
zeli, da se mlacli upravljavci po
globe v problematiko podjetja in 
jo skusajo pravilno resevati. · 

Delavci slabo opravljajo izpite 
za polkvalifikacijo. Njihova teore
ticno znanje je dobro, manjka pa 
jim praksa. V bodocem programu 
bodo tudi prakticni izpiti. Tudi 
vajenci · se bodo morali bolj zani
mati za svoje strokovno usposab
ljanje, 
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