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Ko smo pred nekaj leti na. pobudo obcinskega odbora SZDL
Cerknica priceli ureja.ti obcinski list, smo vedeli, da. se bomo
morali spoprijeti z mnogimi teZa.vami. Na.Si vecji delovni organizaciji »Brest« in »Kovinoplastika« sta pokazali mnogo razumevanja in prve stevilke obcinskega casopisa so ugledale beli dan.
Obcani so sicer imeli dosti pripomb, vendar bi lahko trdili, da
je mnogim Glas kmalu prirastel k srcu.
Potem so se kmalu prieele teZa.ve. Kadar je bilo denarja
dovolj, je primanjkovalo prispevkov. Ko smo povecali stevilo
dopisnikov, so bile teZave z denarjem. Tako je vsaka nova stevilka pomenila uspeh in zadoscenje vsem, ki so se trudili. Z
manjsimi prekinitva.mi je Glas Notranjske redno obiskoval mno~
ge hise v na.Si obcini. Cepra.v smo se ves cas zavedali, da ima
list se mnogo napak, smo vendar cutili, da ima to delo smiscl
in da mnogi obcani z razumeva.njem gledajo na na.Se delo. Menimo, da je Glas Notranjske vendar imel vazno vlogo pri obvescanju obeanov 0 vaznejsih dogodkih, obenem pa je bil dostlkrat edino uporabno sredstvo obeanu, da je lahko javno obsodil
razne nepravilnostL Verno tudi, da je dostikra.t prav kriticna
objava v Glasu pripomogla k re5itvi problemov ali odpravi
napa.k.
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Sredi tak~ obetavnega dela. pa je moral list zaradi pomanjkanja denarja prenehati izhajati. Ker so obcani na. mnogih zborih volivce.v opozarjali na. nastalo praznino pri obve§ca.nju, se
je obcinski odbor SZDL odlocil znova. potruditi, da bi Glas Notranjske zazivel. Prosil je delovne kolektive, da bi denarno pomaga.li, vendar dosedanji odziv ni ohrabrujoc. Ponovno izhajanje lista je odvisno se samo od razumevanja orga.nov upravljanja v kolektivih. Nas uredniski odbor smo ze mocno ra.z§irili,
da bomo v obve5eanju in sploh v pisanju lahko dosegli vlsjo
kvalitetno raven. List bo po.maga.la ureja.ti Delavska enotnost,
sodelovali pa bodo tudi novinarji Delavske enotnosti.

razvoja obcine Cerknica sprejet
Obeinska skupseina je na. seji dne 23. marca. sprejela. srednjeroeni program razvoja obeine Cerknica. za obdobje od 1966. do 1970.
leta. Program zajema vse panoge gospodarstva, prav tako pa. tudi
nadaljnji razvoj druzbenih sluzb. Predvideno je, na.j bi se druzb~:ni
bruto proizvod do leta 1970 poveeal za. 20 odstotkov ali letno za 5 Ofo.
Ta.ko bo druzbeni bruto proizvod na prebivalca dosegel ze 13.840 N.
dinarjev. lndustrija. ostaja. na.jvaznejsa. gospodarska panoga, vendar
zaradi tega ne bodo zanemarjcne ostale dejavnosti, ka.jti le tako bo
mogoee doseei skladen gospodarslti razvoj.

Druzbeni proizvod 'na.j bi se do
leta 1970 poveeal za' 24.3 %, preraeunano na. vrebivalca. pa. dosegel 7.217 N. dinarjev. To ka.ze na
zma.njsevanje materialnih stroskov kot posledico bolj ekonomienega. gospodarjenja. Delovne
organizacije bodo prav gotovo zainteresira.ne za doseganje eim vecjega dohodka. ludi po tej poti, ne
glede na to, da delez dohodka. narasca tudi zaradi instrumentov.
(Nadaljevanje na 4. strani)

STALISCA
Obeinskega odbora SZDL in Obeinskega sindikalnega sveta Cerknica o nekaterih vprasanjih srednjerocnega progra.ma razvoja
obcine
V zvezi z ze spre jetim programom srednjerocnega razvoja
obcine Cerknica menita Obcinski odbor SZDL in Obcinski sindikalni svet, da je treba ponovno prouciti naslednja vprasanja,
ki po mnenju omenjenih organizacij niso dovolj temeljito obravnavana in upostevana:
1. Posebno skrbno bi bilo potrebno preanalizirati razvoj storitvenih dejavnosti kot so trgovina, gostinstvo, turizem in obrt.
rz predlozenih tez je razvidno, da bo stevilo zaposlenih v druZbenern sektorju obrti celo upadalo, ni v skladu s teznjami za
razvoj turizma in povecanjem potreb po uslugah.
2. V srednjerocnem planu obcine Cerknica naj d obi posehno
mesto tudi kmetijstvo tako druzbeni sektor kot privatni lmletovalci.
3. Iz do sedaj razpolozljivih podatkov, ki jih vsebujejo teze
in ki jih ima na razpolago zavod za zaposlovanje je razvidno,
da se bo v tern obdobju problem zaposlenosti postopoma zaostril.
Zaradi tega in pa zavoljo se vedno nizke produktivnosti, ki jo
dosegajo v gospodarskih organizacijah bi kazalo, da se v tern
obdobju formirajo na na8em podrocju poklicne sole, ce je to
le mogoce. Na ta nacin bi industrija in obrt dobivali ze formirane proizvajalce, problem zaposlenosti pa bi se s tern ublaZil.
4. V primeru, da bi se na osnovi realnih izracunov in realnih srednjerocnih planov ugotovilo, da bo v perspektivi zaposlovanje se vedno perece, bi bilo potrebno, da se poiscejo moznosti odpiranja novih dejavnosti oziroma novih delovnih mest.
Ciani obeh plenumov so bili innenja, da je potrebno v nadaljnem obdobju predelati celotno lesno maso z nasega podrocja v
finalne proizvode in, da je tudi v tej smeri potrebno iskati
resitve.

M.D.

Kartona.Zna tovama Ljubljana -

KAKO· HODIS
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Se letos bodo odprli vee novih
in preurejenih trgovskih lokalov v Cerknici, Novi vasi, na.
Rakeku, v G~J~mjem jezcru,
Starem trgu •••
Kruha ne bo vee manjka.lo!
• Tudi »PREHRANA-« ali »MERCATOR« v nasi obcini?
Cene. se posebej pa cene zivljenjskih potrebscin. so se vendar

e

Pise Franc Kavcie, predsednik obcinske skupscine

Zakaj. govorimo

Mislimo, da si nasi obcani zelijo svoj casopis in upa.mo, da
bodol delovni kolektivi to razumeli. Mi pa se bomo potrudili, da
bo postal Glas pricakovan in zazelen gost v slehemi hisL

0 raZVOJU turizma?

Pisem vam nekaj misli, nekatere moje poglede na tnobleme v gospodarstvu in druzbenih sluzbah v obcini.
Znacilno je, da letosnji srednjerocni plani gospodarskega
razvoja podjetij nosijo se vedno vso navlako prejsnjih druzbenih naertov. Srednjerocni
plani razvoja gospodarskih organizacij v ~bcini se vcdno
niso odraz temeljite raziskave
triisea, zato se iz njih vidi,
da gospodarske organizacije se
vedno ne vedo, kateri proi:r.vodi bi bili zanimivi za proizvodnjo v bliznji prihodnosti.
Se vedno je vse prevee samozadovoljstva v gospodarstvu
ob uspehih po zakljucnih racunih in premalo kritienih
ocen ter analiz o tem, ee je
mogoee se bolje gospoda.riti v
odnosu na vlozena sredsh•a..
Vazna je tudi ugotovitev, da
dve najveeji industrijski podjetji v O]bcini, ki predsta.vl,ia.ta
60 % celotnega bruto produk-

ta, predvideva.ta v srednjeroenem nacrtu razvoja povecanje
zaposlitve letno le za 1 %. To
je razvidno tudi iz tega, ker
obe gospodarski organizaciji
predvidevata investicijska vlaganja ne toliko v odpiranje
novih delovnih mest kot v dviganje orga.nshe sestave kapitala, kar je najbd pravilna
odlocitev. llkrati pa nas zaprepasca, da predvidevajo v tcrciarni dejavnosti poveca.nje
stevila zaposlenih celo manj
kot za 0,5 % v odnosu na danasnjo zaposlenost. Po drugi
strani pa govorimo o razvoju
turizma in vsega ostalega, kar
spremlja ta razvoj. Najbd s
takim gospodarskim planiranjem razvoja podjetij tercia.rnih dejavnosti ne moremo biti
zadovoljni, saj niso odraz nasega cilja na podroeju turizma
in njegovih potencialnih moznosti.
V skrbi za zdravje delovnega cloveka vlaga druzbena

•

obrat Rakek: zametek industrijc v tem delu obcine

PRESKRBA!

ze umirile. Stabilne pa bodo postale s tistim dnem. ko bodo oreskrbovalna podjetja uredila problematik<J obratnih sredstev. To
ni samo v njihovi moei.
Ljudje smo pac taksni, da nikoli
nismo zadovoljni. Ker smo se novostim privadili smo malone pozabili, da se je v zadnjem letu
marsikaj novega »zgodilo-« s trgovinq v na8i obcini. Zdaj nestrpno

skupnost velika sredstva. za
stalno razsirjanje materialnih
temeljev na podrocju zdravstva.
obeine. Skladno s svojo funkcijo je v nasem druzbenem sistemu komuna dolzna. voditi
vso odgovomost za organizaCIJO
zdravstvcne sluzbe na
svojem obmoeju. Do neda\·nega je bilo to precej per~ce,
kajti kljub poZrtvova.lnusti
zdravstvenih delavcev, na.Celoma nismo mogli biti zadovoljni
zdravstveno sluzbo, saj smo
imeli na 14.000 prebivalcev
obCine le tri zdravnike splosne
prakse. To pa pomeni, da je
prisel en zdravnik splosne
prakse na 4.700 prebivalcev. Ce
hkrati s tem poveZemo se silno
razdrobljenost prebivalcev po
naseljih, saj so naselja tudi 'PO
20 km oddaljena od zdravstvenega dama potem je to se bolj
kriticno. Tudi na tern podrocju
bomo letos storili korak naprej,
saj bodo stirje zdravniki splosprakse, ki jih bo imela. v prihodnje na.Sa zdravstvena slu.Zba, poskusali obvladati teren
in nuditi hitro zdravstveno po~
moC.

pricakujemo, kdaj bo urejeno se
vse tisto, kar smo tolikokrat terjali na zborih cbcanov; kdai bo
uresniceno tisto. o cemer smo prepricani, da nujno potrebujemo!
Cez nac vsega storiti pac ne
moremo. , ~e letos pa se bo spet
marsikaj spremenilo na bolje!
Pogledali smo v nacrte podietij,
ki skrbijo za preskrbovanje obcanov na5e obcine in uga'tovili:
KZ Cerknica bo uredila v Novi
vasi specializirano prodaja1no
kmetijskega orodja, umetnih gnojil in drugih potrebscin. V Cerknici pa ze urejajo mesrico ter
prodajalno s sadjem in zelenjavo.
Na nedavnem pcisvetu o razvoju
turizma in gostinstva so prizadeti
obcani vprasali, kdaj bodo doeakali prodajo gradbenega materiala tudi v svoji obcini. SGP Gradisce zdaj proucuje m<>Znosti, kako bi to prodajo uredili v okviru
ze olbstojeeega lastnega skladiSca !
Trgovsko podjetje SKOCJAN si
tudi moeno prizadeva da bi se
bolje postreglo svoje kupce. Kakor nam je povedal sekretar tega
podjetja tovaris Andrej Kle•nec
bodo se letos preuredili sedanjo
trgovino/ •...Skocjan« na Rakeku v
samopostreZbo, hkrati pa v isti
zgradbi odprli specializirano trgovino z zeleznino. v kletnih prostorih lani odprte Blagovnice v Starem trgu bodo uredili samoizbirno
trgovind z industrijskim blagom.
V opusceni osnovni soli v Cornjem jezeru bodo adaptirali prostore in uredili prodajalno z zivili,
ki je zelo potrebna saj v vasi ni
nobene trgovi ne. Podobna nameravajo storiti tudi v 2irovnici.
Nadaljnja specializacija trgovin
pomeni torej korak naprej Pri izboljsevanju preskrbe obcanov. Kakor smo izvedeli na obcinski skupscini bi samo pozdravili morebitne ponudbe tudi drugih podjetij (morda Prehrane ali Mercatorja), da ra.zSirijo svojo dejav(Nadaljevanje na 2. strani)
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Kdaj bo vade dovolj?
»Kdaj bo vode dovolj,« se :>prasuje prenekateri obcan. Zlasti Rakovcani in Cerknicani so prik!"ajsani. Kar poglejmo:
Vodovod v katerem se pretaka
voda za Rakovcane in CerknicaTJ.e.
je bil zgrajen menda pred sto leti.
obnovili pa so ga pred petdesetimi
leti. Od teda.i pa do danes ni se
nihce zamenjal cevi.
In od tega vodovoda .ie odvi!>nih
nad 5000 prebivalcev nase komune. In teh nad 5000 prebivalcev je
zmeraj v skrbeh ali bodo imeli
vodo, ali ne.
Zakaj je pravzaprav tolikSno
pomanjkanje vode?
Janez Opeka. ki razen sanitarnega inspektorja opravlja se funkcijo komunalnega referenta na obcini. nam je med drugim rekel:

Studencki se
stapljajo v reko
Rdeci studencki, ki izvirajo iz
zil nestelih prostovoljnih krvodajalcev se stapljajo v reko cloveske
plemenitosti in solidarnosti; izrazajo njegovo pripravljenost. da
p<~maga soeloveku z najdrazjim,
kar ima: s svojo krvjo. Prebivalci
Loske doline nikoli niso zaostajali,
kadar je bilo treba to tudi dokazati. Ob vsakoletni krvodajalski
akciji se jih je prig'asilo najmanj
200, obicajno pa se precej vee.
Ekipa Zavoda za transfuzijo
krvi iz Ljubljane bOI obiskala Losko dolino 12. aprila t. 1. Kakor
nam je povedala predsednica Krajevnega odbora RK tovarisica !VIi-

Janez Opeka
»Pritisk vode, ki ga dobimo iz
zajetij, je priblizno dvajset litrov
na sekundo, toda v stanovan jih
posameznih gospodinj pa ne doseze niti osem litrov vode n a sekundo. Kaj .ie temu vzr ok ? Slabe
cevi povzroeijo, da gre priblizno
60 odstotkov vse vode v izgubo.
Saj ce bi imeli dobre cevi, pot em
ne bi bil potreben vec.ii pritisk.
kot deset litrov vode na sekundo.«
Kako razre5iti ta problem, iare
marsikaterega n a obcini. Se zla.sti

Rekel nam je :
»Obcinski proracun je ze tako
in tako pretanka listnica. R azmisljali smo, celo o tern, da bi
u vedli samoprispevek obcan ov.
Toda kot kaze s tern ne bo n ic.«
»K aj pa ce bi poveeali vodarino? Obcani bi prav gotovd p ristali n a to, saj smo prepricani, da
se vsak zaveda, kako pomembn a
je voda v vsa.kdan jem zivljenju '?«
»Kje pa, obcani ze zdaj n a zborih volivcev zatrJ u jejo, da imamo
v nasi obCini n ajdrazjo vodo ... «
Janez je postal nejev01ljen . Ni
n a m m ogel povedati kaj dobrega
o vodovodu. P ristavil je se:
••Ce n e bo .e pidemije, tezko verjamem, d a bomo zbrali sredstva
za nov vodovod . . .«
Ob tern pa se .ie se bolj zamislil.
In upraviceno se je. Saj se obcani
niti ne za veda.io. morda pa se se
m anj zavedaj o n a obcini, kako
slaba je oskrba z vodo. Sicer pa
pustimo to.
Oskrba z vodo v drugih predelih cerkniske obcine pa .ie nekoliko boljsa kot za qbmoc.ie J:takeka in Cer knice. J anez Opeka
nam je povedal. da so si vascani
v Grahovem , Martinjaku, n a Blokah, v Begunjah, Selscku in Gornjem jezeru, pa tudi v drugih vaseh sami zgr adili vodovode.
In zda.i se sprasujemo mi, ali
ne bi tudi R akovcani in Cel'knicani vsaj n a n ek nacin prispevali
sredstva po zgledu ostalih manjsih
krajev obcine. Razumljivo v t aksni visini, kolikar bi zmogli.. In
da se ne bomo napak razumeli.
Ne gre za propagando, da bi ;r.birali sredstva za vodovod, potcm
bi se pa zgodilo, da bi .iih porabili za kaj drugega. Brez skrbi,
vsa j tako so nam zagotovili na
obcini, da bi ta denar por ablli
izkljucno za gradnjo vodovoda.
To pisemo in dajemo pobudo le
zavoljo tega, ker .ie to vsaj za
zdaj •>edini izhod«, da bi vsaj na
nek nacin r esili ••kalnO<< vodo
cerkniSl_{ega vodovoda.
-mZ

Krvodaja lska akcija

Mira Krstic
ra Krstic, bo tudi letos darovalo
kri najmanj 200 obcanov. Vei:ina
izmed njih so delavci Kovinoplastike, prisli pa bodol tudi kmetje
in gozdni delavci. Priglasili se
niso zato, ker jim delovne organizacije, kjer so zaposleni, priznavajo placan dela prost dan, ampak
zato, ker vedo, da bo njihova 1:-.ri
pomagala reSevati zivljenja ponesrecencev in drugih teZkih bolnikov.
Prav je, ce se jim ze vna prej
zahvalimo za njihovo plemenito
odloeitev!
-mG

zavoljo tegc( ker voda, ki se sedai
pretaka po ceveh cerkniSkega vodovoda, vsaj tako kOit pravi J anez
Ope a, ni najboljsa. Zato jo morajo klori rati. To pa n ikamor ne
vodi.
»Potrebovali bi tristo do stiristQ
starih milijonov dinarjev. ce h ocemo v starem cevkniSkem vodovodu zamen.iati cevi. Od vodarir..e
pa zberem01 letno le borih 13 milijonov starih d inarjev, ki pa jih
porabima za tekoca investicijska
vzdrievanja in podobno.«
»Pa vseeno, kako mislite. da bi
zbrali sredstva vsaj za obnovo vodovoda. ce ze ne za gr adnjo novega,« smo ga se povprasali.
Janez Opeka je skomignil z r ameni in nam dal vedeti, da kaj
prida sredstev ni na razpolagQ.

Pomagajmo Indiji!
DELA VCI PRISPEV ALI
POL MILIJONA S. DlN
Indija - deiela z vee lmt
450 milijoni prebivalstva prezivlja v tern casu enega uajteZjih letnih casov, ki je zara di slabe Jetine postal za precejsen del prijateljske lndije
zivljenjsko kriticen. Zaradi pornanjkanja hrane grozi priblizno 60 milijonom lndijcev huda
lakota. Med njim je vee kakor
15 milijonov otrok. Ce upo:i tevarn~. da je njihova dne\·na
potreba hrane kolicinsko vcliko rnanjsa od potrebe na.'iega
cloveka - v Indiji narnrec se
vsako leto zaradi lakote urnre
doloceno s tevilo prebivalstva
- potern lahko razumerno, da
so pr av meseci dO. junija se
pra v posebno kriticni. Zato je
Mednarodni Rdeci kriz po vsern
svetu za cel zbiralno akcijo za
pomoc priza deternu indijskernu
prebivalstvu. V okviru te akcije je obcinski odbor Rdecoga
kriia Cerknica' - akcija ira.ja
do 15. aprila - ze preko svojih krajevnih organizacij pozval prebivalstvo na zbira.nje
prostovoljnih prispevkov za pomoc Indiji. Skupno s sindikati
in SZDL pa je akcija stelda
tudi preko delovnih organizacij. Prvi rezultati akcije so ze
tu: delavci >>Bresta« v Martin jaku in Cerknici so ze zbrali
vee kot pol rnilijona starib dinarjev, prav tako pa je tov.
Stanka Zagorjan nakazala tisoc
starih dinarjev! Tudi kolelttiv
Zdravstvenega doma Cerkuica
je zbral 47.000 S. din. Obcinski
odbor Rdecega kriia pa poziva vse obcane, da se vkljucijo
v akcijo in prispevajo za pomoc prizadeiernu indijskemu
prebivalstvu!
Zbrana sredstva posiljajte na
poseben ziro racun pri podruznici N aro'd ne banke na Ralteku
stevilka: 505-746-2-25.
Obcinski odbor RK
Cerknica

'

v

izpit nase humanosti

T udi letos obcinski odbor Rdecega kriia Cerknica s sodelovanjem krajevnih organizacij RK
in drugib delovnib or ganizacij organizira krvodajalsko akcijo pod geslorn: POMAGAJMO DRUGIM - S T EM POMAGAMO TUDI SEBI! Krvodajalci bodo oddajali svojo kri 12. aprila v Star ern
trgu za podrocje Loske doline in 13. in 14. aprila
v Cerknici za podrocje Bloske planot e, Cerknice
in okolice. Lanskoletna akcija ni bila ravno na juspesnejsa - bila je v mesecu juliju! - prepr icani pa srno, da je letosnji termin mnogo ugodn ejsi in da bo zaradi tega odziv prebivalst va
toliksen, da borno dosegli in tudi presegli plan 900 odvzemov.
Menimo, da ni pot rebno nic vee pisati o tern,
kako je t a kri potrebna narn vsern - danes
tebi, jutri pa ze morda meni. Zaradi v elikega
pomanjkanja krvi v nasib centralnih bolnisnicab
pa je ta akcija tako pomernbna, da jo je obravnavala celo Skupscina obcine Cerknica na svoji
seji, 23. m ar ca letos. Na priporocilo obcinskega
odbora RK je sprejela sklep, da se v posebnern
priporocilu pozove sa rnoupr avne organe vseb de-

Kako hod is

---------

lovnib organizacij v obcini, da pripravijo kolektive za tako pornembno akcijo.
Se posebej pa obcinski odbor Rdecega kriza
poziva soferje, da se akcije udelezijo. - Vi, SOr
ferji, ste ob vsakem casu izpostavljeni mozuosti,
da boste potrebovali kri! Prav tako pozivarno vse
vodilne usluzbence in funkcionarje, da se v prvih
vrstah odzovejo pozivu, oddajo kri in tako s svo,jirn zgledorn pritegnejo se ostale delavce svojib
organizacij. Pozivarno vse prosvetne delavce, da
prelto solarjev (pisanje naloge () pomenu krvodajalske akcije, ki naj jo podpisejo star5i!!) vplivajo
na prebivalstvo na5e obcine; prav tako pa jib
tudi vabirno, da se tudi oni v vecjern stevilu kot
doslej udeleze letosnje krvodajalske akcije.
0 tocnejsem razporedu prihajanja na oavzemna mesta, so bile vse delovne organizacije obvescene na posebnern sestanku, zato lahko zakljucirno: prav vsi v obcini verno o akciji vse, kar je
potrebno, v pribodnji stevilki nasega Iista pa bomo s stevilkami pO'Vedali, kako smo opravili izpit
humanosti ...
dr. Boris Kravanja

· preskrba?

(Nada ljevanje s 1. strani)
nost tudi na obm ocje cerkniske
obcine. To bi pomenilo samo pobudo vee, da bi se sedanja preskrbovalna podjet.ia (•>Sko;cjan«
Rakek, >>Nanos« P ostoj na in KZ
IZLET GOSTINCEV
V A VSTRIJO IN ITALIJO
Turisticna zveza Cerknica pripravlja izlet gostinskih delavcev
v Avstrijo in Italij o. Tu si bodo
cerkniski gostinci ogledali ure jenost gostisc, n aein sprejem a n.ia
gostov, strcibo, skratka vse !;misticne in gostinske u sluge. M":?aimo, da bo izlet cerkn iSkih gostlncev in twristicnih delavcev l ahko
precej pripoJr!ogel k njihovemu
usposabljanju za de lo v domacih
gostinskih in turisticnih objektih.
M.

Cevknica) se bolj potrudila pri
svojem delu, ceprav ddi, da .i e
ze njihova dosedanj a medsebojna
konkurenca veliko doprinesla 'k
temu, da se problematika pres krbe zelo hitro razresuje.
• In se nekaj: kmalu bo dovolj
kruha! Bolje povedano: manj
• skrbi bo, da bi ga manjkalo iz
kakrsnih ze bodi vzrokov. Ob• cinska skupscina Cerknica .je
narnrec investitor nove p ekarne na Rakeku, ki jo bodo za• celi graditi se letos. Ze letos
pa naj bi v njej tudi spel;:li
prvi kruh. Ob peltarni pa bo
e podjetje Sltacjan, takoj ko bo
imelo sredstva, uredilo nujno
e potrebno skladisce. Tako bo v
prihodnje razbr menjena pee karna v Starem trgu in tudi iz
Logatca ne bo treba vee voziti
kruha, kakor ga morajo zdaj.
M. Govekar
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Doma ...
Tretja seja CK ZKJ in cetrta
plenarna seja 2lKS nedvornno pom enita najvaznejsa notranjepoliticna dogodka v minulern mesecu.
Na zasedanjih obeh visokih politicnih vodstev je bila postavljena
odlocna zahteva, da je treba postaviti reformo na lastne noge.
brezkornprornisno
preprecevati
prik rite teznje proti uresnicevanju srnotrov reforrne, doseci enotnost besed in dejanj. Sarno tako
je mogoce doseci, da bodo delovni
ljudje dejansko odlocali o svojern
preseZnem delu in prihodnosti.
Ugotovitve, ki srno jih slisali z
govorniskih tribun niso siroko od~ eknil e med nasirni ljudmi zaradi
tega, ker bi uam rnorda odknle
stvari, ki jih doslej nisrno pozuali,
m ar vec predvsern zavoljo jasno
izrazen e odlocnosti, da rnora.jo
spodbuditi dejanja, ki bodo n apredne teinje uresnicevala tudi v
vsakdanjern zivljenju.
Iz vsakdanjega zivljenja po:r.namo ljudi, ki eno govorijo, drugo
pa delajo. Taltim ljudern odrckamo svoje zaupanje, izogibarno se
jim v zasebnem zivljenju. Na1·ube
je, da smo takim ljudem vsccno
poverjali razne politicne funkcije
in dolznosti. Tovaris Tito je n edvomno vedel, ltaj govori, ko je
na plenumu izjavil, da so CD!l
glavnih ovir pri dotedanjern izv ajanju gospodarske reforme 7.al
bili tudi nekateri ljudje na vodilnih polozajih v Zvezi kornunistov,
ko pa hkrati verno, da je i:&ven
organizacije ZK veliko deloynih
ljudi, ki cutijo in delajo kot pravi
kornunisti.
Delovni ljudje so pravilno oce;nili, kaj je gospodarska reform~
prinesla v nase zivljenje in so pri
izvajanju reforme pravilno ravnali. Zato pa imajo vso pravico,
da to zahtevajo tudi od vodilnih
ljudi v ~bcini, v republikah in v
federaciji. Kritiki torej morajo
slediti tudi ~ejanja, torej konsekvence zaradi storjenih napak.
Pri tern ne sme biti dvojnih rneril - eno za »navadile<<, drugo P!lza >>vodilne<< clane ZK. Ce nekdo
stori napako, mora zanjo tudi odgovarjati. Razlika je lahko samo
v posledicah teh napak. Kadar to
povzrocijo >>vodilni«, so posledice vsekakor mnogo hujse. Odgovornost za napake torej ne more
in ne srne ostati samo na podrocju partijskih kazni, marvec se mora odraziti tudi na funkcijah, ki
jib prizadeti posarnezniki zavzernajo v druzbeno-politicnem zivIjenju. Ce ob vsern tern ne bi hili
dosledni bi se lahko dogodilo, da
bi pri delu rnnogih clanov ZK in
drzavljanov na sploh prevladala
mal~dusnost in pasivnost. V nasern druzbenern sistema, ki terja
kar najvecjo aktivizacijo slehcrn ega ddavljaua in upravljavca,
tega ne morerno in ne srnerno dovoliti. Ce bi dovolili, bi se samo
odmaknili od skupnega cilja, ki bi
ga radi cimprej in cirnbolj dosledno uresnicili, da bi namrec
delovni ljudje dejansko sarni odlol.!ali o svojem preseznem delu
in o svoji prihodnosti.

Andrej Klemenc, sekretar trgovskega podjetja .-Skocjan« je povedal: »Kaksni trgovci pa bi blli,
i!e bl obupali nad tdavami?«

St.
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Po skoraj sestmesecni politiiini
krizi, ki je po povrsno sestetib
mrliSkih listib politienih ubojev
zahtevala visoko stevilo eloveskib
zrtev, se naposled kazejo v lndoneziji prvi znaki politiene pomiritve. Posledice sestmeseene politiene krize so za nase evropske
pojme krute in brezvestne. Nemara za drugo najveejo azijsko drzavo, ki ima eez 100 milijonov
prebivalcev, izguba okoli 100.000
ljudi ni tako boleea. Vendar pa je
bilanca mnogih politienih napak
kljub temu dovolj tragiena in pouena.
V sami politieni strukturi Indonezije so ob izteku sedanje krize
vidne nekatere spremembe. Razpadla je stara siruktura, ki jo je
sestavljalo vee strank na oblasti.
Iz te strukture je izpadla komunistiCna stranka, ki je PO sestmeseeni krizi dejansko popolnoma unieena, upravno pa prepovedana. Najvecji krvni davek v sedanji politicni krizi je placala
prav ta stranka, ne toliko po svoji
Iastni zaslugi, ampak po zaslugi
uvozene kitajske doktrine, ki trdi,
da se ljudstvo lahko postavi po
robu vsakemu orozju. Dogodki ·v
Indoneziji pa so pokazali, da so
bili pekinski racuni, ki jim je slepo sledilQ indonezijsko vodstvo,
zmotni. Tako je indonezijska vojska z lahkoto paralizirala nacrte,
o programu oblasti, ki so bili napravljeni >>brez krcmarja«, Ce. prav se je pred krizo govorilo,
da je nekaj milijonska komunisticna stranka Indonezi.ie najboljse organizirana politicna sila v
driavi, ~o dogodki pokazali, da
temu ni bilo tako.
Kljub taksn"'mu ali drugacnemu razpletu sedanje krize v Indoneziji pa mora.mo ob tern ponoviti staro pravilo, da se oblast
lahkd spremeni, problemi pa ostanejo. Neresena gospodarska vprasanja in drugi notranji problemi
Indonezije so hili glavni povod za
sedanjo krizo. Te probleme je neresene podedovala sedanja oblast,
ki je k'ot vse kaze pod mocnim
·vplivom vojske.
Osnovo za politicno trdnost v
driavi daje samo resitev kljucnih
problemdv v gospodarstvu in
vztrajanje pri prvotnib: izvirnih
ciljih indonezijske revolucije. (:e
sedanja vlada tej nalogi ne bo kos,
ji ne bo pomagala tudi taksna
organizirana sila,. kot je vojslta.
To tern bolj, ker so nekateri visji
oficirji indonezijske vojske mocnQ nezadovoljni s sedanjim nacinom surove eistke in s fizienim
unicevanjem politicnih nasprotnikov.
Zadnja dejanja v indonezijski
politieni farsi kazejo, da se Indonezija naposled le vraca k pristnim in lastnim virom oblasti, ki
so bili tako tipieni z~ zacetek indonezijske revolucije.

---

Stran 3

GLAS NOTRANJSKE

Ob VI. kongresu SZDL Sloveniie
Zadnji kongres Socialisticne
zveze Slovenije je med osnovnimi nalogami nadaljnjega organizacijsko politienega razvoja Socialistiene zveze podcrtal, da je
potrebno razviti Socialistieno zvezo v najsirso politieno tribuno delovnih ljudi, kar bi omogocilo
izmenjavo mnenj in oblikovanja
stalisea obcanov o razlien'h vprasanjih drUZ.benega in politienega
zivljenja.
V predkongresnih razpravah za
VI. Kongres SZDL Slovenije je
obeinski odbor SZDL organiziral
vee posvetovanj, sestankov in tribun, na katerih so elani anali7.irali dosedanjo ueinkovitost delovanja in uveljavljanja Socialistiene zveze v razdobju med obema
kongresoma. Konference krajcvnih organizacij in obeinska konferenca, so pozitivno ocenile nove
oblike delovanja kot so tribune,
razna posvetovanja o doloccnih
vprasanjih in sicer tistih, za katere so obean~ najbol.i zainteresirani. Pozitivno je bilo ocenjeno
tudi to, da so se ustavna nacela
o polozaju in vlogi obcana v nasem druzbenem zivl.ienju v vecji
meri uveljavila v obeini in v krajevnih skupnostih. Organizadje
SZDL v obcini in njihova vodstva
so precej prispevala k razvoju
krajevnih skupnosti in samoupravnih odnosov v njih, ceprav
bo potrebno v nadaljn.}em obdobju temu vprasanju posvetiti se
vee pozornosti. Predvsem bo naloga SZDL, da bo spodbujala nadaljnje izpopolnjevanje statutav
krajevnih skupnosti in obeinskega
statuta.
Socialistiena zveza v obcini se
je v obdob.iu med obema kongresoma prizadevala, da bi se politicna staliSca in sklepi, dogovorjeni na n.ienih tribunah in sestankih, uveljavili tudi v delovnih
organizacijah. V tern pogledu je
bilo najvec storjenega v pripravah in v izvajanju gospodarske
reform e.
V predkongresni razpravi so
bila posvetovanja tudi o nadal.injem gospodarskem in druzbencm
razvoju komune; zlasti o tern, kako so samoupravni organi uresnieevali stalisea Socialistiene zveze, iznesena na tribunah. Sindikati so pri urejan,iu teh vprasanj
veliko pripomogli.
Mnogo razprav .ie bilo tudi o
kadrovski politiki. V sistemu neposredne demokracije posta.i a kadrovska politika vedno bol.i sestavni del vsakodnevne samouprave in aktivnosti obcanov.
Ocene obeanov za javno obravuavanje kadrovskih vpra.Sanj, demokratienost volitev in razporediiev
kadrov, kar predstavlja enega
najpomembnejsih procesov v razvijanju nase demokraci.ie so pokazale, kako velika je bila zainteresiranost obcanov, saj ugotavljamo, da je bilo samo za skupseinske volitve evidentiranih preko 300 predlogov za 42 odborniskih in poslanskih mest. Prav tako so se uveljavila nacela ka-

drovske politike znotraj socialistiene zveze. Ugotavljamo namree
tudi pomlajevanje vodstev krajevnih organizacij SZDL in obeinskega odbora.
Iz razprav je bilo marsikdaj razvidno, da se druzbeni centri, ltot
pomemben cinitelj uresnieevanja
samoupravnib pravic obeanov,
njihovega medsebojnega spo7.nanja, izobrazevanja in razvedrila,
premalo in pocasi uveljavljajo.
Pogoj za tako delovanje so ustrezno opremljeni druzbeni centri, ki
jib pri nas v obcini primanjkuje.
Da bi ta problem vendar zaecli
resevati je bilo sklicanih vee sestankov v okviru krajevnih organizacij SZDL, na katerih so bili
navzoci tudi predstavniki delovnih kolektivov.
Na podroeju druzbenih sluzb v
obeini smo v omenjenem obdobju
dosegli vidne rezultate, predvsem
pri uvajanju sistema dohodka. in
uveljavljanju samoupravnih in
druzbenih organov. Obcinska konferenca Socialistiene zveze je pravilno ocenila, da se ,ie zacelo :~.bli
zevati in izenacevati umsko in
fizieno delo. Prav tako je bilo
veekrat poudarjeno, da se morajo
v bodoee druzbene sluzbe razvijati vzporedno z gospodarstvom.
Delovne organizacije in delavci
negospodarskih dejavnosti so glede obveznosti in pravic v okviru
samoupravljanja in delitve dohodka v naeelu v enakem poloZa.ju kot organizacije in d~lavci
podjetij. Vsa ta protislovja in neenakost v praksi s podroeja deIavskega in druzbenega samoupravljanja zahtevajo tudi od
Socialisticne zveze poglobljeno
spremljanje, analiziranje in objektivno ocenjevanje, da bi se
samoupravni odnosi v druzbenih
sluzbah hitre.ie razvijali.
Obeinski odbor je v preteklem
obdobju organiziral tudi vee bazenskih posvetovanj o druzbent>m
polozaju in aktivnost mladine njene vzgoje in izobrazevan,ia. !'lla
teh posvetovan.iih so bili navzoci
vsi zainteresirani, ki morajo ta
problem zaeeti resevati: sola, krajevna skupnost, delovne organizacije, sindikati itd. · Znaeilnost
teh posvetovan,i .ie, da so se ti
organi do sedaj cutili premalo odgovorne, da bi v okviru svoiih
moznosti doprinesli svoj delez. Na
posvetovanjih so bile izvoljene
tudi komisije, ki bodo izdelale
program delovanja in sodelo vanja med omen,ienimi faktorji. Vee
skrbi za resevanje tega podrocja
bo morala posvetiti tudi obcinska
skupseina. Bolj kot do sedaj, bo
morala resevati tiste druzbcne
probleme, ki zadevajo zivljenj.;ka
vprasanja mladine, vprasanja
njene vzgoje, materialnih pogo,jev,
kultu,r ne, sportne, tehnicne in druge dejavnosti.
V pripravah za VI. Kongres
SZDL Slovenije je obeinski odbor
SZDL pritegnil k sodelovanju o
ugotavljanju in resevanju problemov tudi delegate, ki nas bodo
zastopali na kongresu.
Sreeo Loncar

Kdo naj placuje prispevek za kmecko zavarovanje
Pomenek s predsednikl)m
krajevne organizacije. SZDL v
Novi vasi na Blokah, tovarisem Francem. Telicem.
- Brez ovinkov: kaj ljudi na
vasem podrocju najbolj >>zuli«?
- Tako-le bi rekel: placevanje prispevkov za kmecko zavarovanje pomeni enega najbolj boleeih problemov. Na
raznih posvetih, ki smo j ih
organizirali v zadnjem casu,
so ljudje postavili zahtevo, da
bi ta prispevek morali placevati vsi zemljisko knjizni lastniki. Tako, kakor .ie zdaj predvideno. pa naj bi .iih placevali
samo >>pravi« kmetje in to tudi
p0 mojem mnen.iu ni prav.
ker bodo nekateri prevee obremenjeni. Mislim, da .ie cas, ko
bo treba razcistiti pojme in
nehati s slepomisenjem. Povej-

----

mo enkrat, kdo .ie v resnici in
v smislu predpisov >>kmet<<, kdo
je •>delavec«, kdo >>usluzbenec«,
kdo •>upokojenec« in tako naprej. Zdaj marsikdo ni •>ne tic
ne mis«, zaradi tega pa na:>taja.io cisto nepotrebni problerni.
- To najbd ni edini proolem?
- Na zalosb res ni! Ljudje
bi radi vedeli, kdaj se bodo
uredile razmere v nasem gospodarstvu, kda.i bomo docakali stabilnejse cene, da bi
vedeli, ka.i bodo dobili za svoj
pridelek. Bloke so pretezno
kmecko podrocje, zlasti primerno za zivinorejo, mlekarstvo in plidelovanje kromptrja. Ljudje menijo, da na primer prasicereja ne bi zasla v
zagato, ce bi bile cene za koruzo in praAice prav postav-

ljene. Kmetje sami zase znajo
dobro racunati. Zdrava pamet
pa poraja vpra5an.ie. zaka.i smo
izvaiali koruzo v Italijo, namesto da bi z n.io pitali svinje? Pli mleku pa imamo ravno nasproten plimer, da smo
znali urediti tako, da je mleka
dovol.i in da je lrmet tudi s
cend zadovol.ien. TeZko pa .ie
ljudem tolmaciti, zaka.i se nasa lrmeti.iska politika vcasih
tako. spotika. . . . Mislim, da bi
ob tern mot·ali bolj prisluhniti
mnenju ljudi. Hocem reCi, da
bi bilo precej manj tezav, ce
bi prej, preden sprejmemo neke predpise ali zakone, slisali
tudi mnenja ddavljanov. SZDL
bi pri tern lahko veliko pomagala, je poudaril tovariS Franc
Telic.
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Nasi delegati na VI. kongresu SZDL Slovenije

Spec!alizirati
kmetijsko
proizvodnjo

Jozica Kovacic

Vsem ucencem
enake pogoje za
dero in ucenje
Delegat na VI. kongresu Socialisticne zveze delovnih ljudi
Slovenije je tudi tovarisica Jozica Kovaeic, uciteljica na
osnovni soli v Cerknici. Izbrali
so jo clani SZDL, zaposleni v
druzbenih sluzbah.
V predkongresnem por.nenku
je tov. Kovaceviceva spregovorila o nekatelih perecih problemih solstva:
»Glavni problem, ·k i ga bo
treba cimprej resiti je financiranje solstva. Upam, da bo novi zakon, ki ga pripravlj;;~jo,
stvari postavil na svoje, hocem reci na pravo mesto, ko
solstvo ne bo vee toliko odvisno od obcinskih proracunov.
Tako upam, ceprav dosedania
praksa prosvetne delavce opozarja, da je bolje biti skeptik
kot optimist.«
>>Hocete reci, da je vse odvisno od nov ega zakona ?«
>>Nikakor ne, vendar vzrocna
zveza obstaja. :Ze doslej smo
se trudili, v prihodnje pa se
bomo morali se bolj, da bi izoblikdvali pravicna in spodbudna merila delitve dohodka
in prav tak nacin ocenjevanja
kvalitete nasega dela. Pri tern
pa bo nujna vec}a, bol.i strokovna in pa ucinkovitejsa pomoc raznih strokovnih institucij. Solstvo potrebuje jasno
dolocene predmetnike in trajnejse ucne nacrte. Zdaj .ie taka da vsaka sola po svoje ekspe~imen tira, razlike med §olami pa so ogromne, ker zavoljo objektivnega polozaja vsaka po svoje razlaga minimum
in maksimum znanja, ki naj bi
ga posredovali ucencem. Zaradi tega in pa zavdl.io neresenega financiranja solstva se,
zal, samo §e poglabljajo razlike med razvitimi in manj
razvitimi podroc.ii. med nivojem znanja, ki ga lahko nudijo
>>mestne<< in >>podeZelske<< sole
Ce bo to urejeno in ce bomo
dosledno
izvajali
politiko
ostrejsih zahtev glede strokovnosti prosvetnih delavcev. kar
je se posebej pen~ce v po.dezelskih obcinah, potem se bomo
priblizali nasemu skupnemu
cilju, ki je v bistvu naslednji:
ucenec ne sme biti cskodov::m,
njegovo znanje ne sme biti oclvisno od tega, v kako razviti
obcini zivi. Mislim, da taka
hotenje izraza tudi zeljo (in
upraviceno zahtevo) obcanov
cerlmiske komune.«

-mG

Delegat na VI. kongresu Socialisticne zveze delovnega
ljudstva Slovenije je bil v nasi
obcini tudi Joze Telic, direktor Kmetijske zadruge. Izbrali
so ga clani Socialisticne zveze
s podrocja kmetijstva. V predkongresnem pogovoru nam je
tovariS Telic povedal:
»Najvainejse je zdaj sodelovanje kmeti.i ske zadruge z zasebnimi kmetijskimi proizvajalci. Menim, da smo tudi v
naSi zadrugi doslej vse sile le
prevec usinerili v lasten razvoj
in smo zasebnega ·lrmetijskega
proizvajalca prej ko ne zapostavljali. Torej bo osnovna tlaloga nase zadruge, poslej se
bol.i razvijati sodelovanje z zasebnimi kmetijskimi proizvajalci.«
,..Kako mislite izpeljati to sodelovanje?«
»Kooperacijsko sodelovonje
z zasebnimi krnetiiskimi proizvajalci smo zaceli ze lani pozno
jeseni. Intenzivno pa ga bomo
nadaljevali letos. s tern da bodo kmetje izvoljeni v samouoravne organe zadruge. Tako
boclo tudi kmetje v naSi obcini imeli priloznost razresevati neposredno se stevilne
probleme lunetijstva v obcini.«
>>Za katere najpomembnejse
probleme gre?«
*Menim, da bi morali tudi
krnet.ie. kot zasebni proizvaialCi zaceti razmiSliati o arondaci.ii zemlie in seveda pri tern
upostevati specificne pogoje
kmetijskega gospodarstva v
Qbcini. Predvsem bi morali zasebni lrmetijski proizva i a lei
svojo proizvodnjo specializirati
na zivinorejo. Za zivinoreio so
na nasem obmoeju odlicni pogoii zlasti za vzreio plemenske
zivine v Lo&ki dr)ini in pitovne na Bloski planoti. Torej
zasebne lrmetijske proizvaialce
caka v prihodnjem obdob.iu
precej nalog. Izpeljali pa jih
bomo 1~ s skupnim 'sodelovanjem, to .ie. da bo zadruga nudila ob vsakem casu strokovno
pomoc slehernemu zasebnemu
, proizvajalcu.«

M. Z.

Joze Telic
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Po moe skupscine pri ure janju
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Notranje zakonodaje delovnih organtzaCIJ

Ivan Mercina ze leta vodi pevski zbor v Starem trgu. Za prizadevno delo na kulturno prosvetnem podrocje je bil zdaj tudi
odliko;van

Do 8. aprila letos morajo vsi
kolE>ktivi samoupravne norme statutov m pravilnikov o delovnih
razme!'Jih uskladiti s temeljnim
zakonom o delovnih razmer.iih.
f>raksa samoupravnih organov pa
rudi drugih, na primer sod1sc, je
dokazala, da mnoge delovne organizaci.ie niso vskladile dolocb v
svojih statutih s Temeljnim zakonom o pod.iet.iih, oziroma zavodih,
ceprav bi to morale urediti po zakonitih predpisih do 31. decembra
lani. I2l povrsnih ugotovitev na
razgovorih in sest~nkih pa lahko
tudi sklepamo, da te naloge, ki
jih nalagajo zakoniti predpisi. niso bile najbolje apravljene. Predvsem zavoljo tega ne. ker v podjetjih nase obcine najveckrat zapostavljajo pomembnost sprejemanja samoupravnih aktov.
Zaradi tega je obcinska skupscina na pobudo predsednika ~b
cinskega sodisca na Rakeku Urosa
Podkonjaka imenovala posebno
odbornisko komisi.io. ki so ji pri
vsklajevanju statutov in drugih
samoupravnih aktov pomagali tudi drugi pravniki v obcini. Skupscina je doslej ze na dveh sejah
razpravljala o poirocilu komisije
za vsklajevanje aktov delovnih
organizaci.i z ustavo jn drugimi
zakonskimi predpisi. Pripombe in
priporocila skupscine so vnesle v
svo.ie akte skoraj vse delovne organizacije.
Ob vsem pa vseeno omenimo
neka.i napak in nezakonitQsti. ki
so nastale v posameznih samo-

upravnih aktih delovnih organizacij. Eno pomembnih vprasani je
nedvomno sklepanje in odpovedovanje delovnih razmerij. Po zakonu je odlocan:ie o spre.iemu delavca in prenehanju dela v delovni organizaciji prepusceno delovni skupnosti. Ker pa so nekatere delovne skupnosti precej snje,
te lahko s statutom pooblastijo
in predvidijo drug man.isi organ.
ki naj bi odlocal o sprejemu in
prenehanju dela. Vendar to ne
morejo biti komisi.ie delavskega
sveta, kot so jih nekje predvidcli,
marvec mora.io biti to v glavnem
delavski sveti ekonomskih enot
in podobno. Tesno v zvezi s tern
.ie povezano tudi razporejanje oziroma premescanje delavcev. PosameZI)i statuti nekaterih delovnih organizaci.i v obcini ne vsebujejo o tern niti zakonskih dolocil,
mnogi pa nimajol niti seznama
delovnih mest, kamor v delovni
organizaci.ii ne smejo razporejati
zensk in mladine. Tudi nagraievanje po delu v okviru gospodarskih uspehov posamezne delovne
enote .ie poprocje, kier so se vedno
kolektivi ostali na razmeruma
centraliziranem sistemu. To je

namree razvidno iz samoupravnih aktov. Novost, ki mora biti v
pravilnikih in v statutih je tudi
nacelo reelekcije. Zlasti statuti v
manjsih delovnih organizaci.iah pa
so se reelekcije zelo) skromno dotaknili. Ce pa so .io ze predvideli
pa skoraj noben statut ne omenja
roka od kdaj zacne teci reelekc:ija.
Navedel sem le neka.i primerov
iz katerih lahko ugotovimo, kako
pomembna naloga .ie pred samoupravnimi organi v delcl\lnih o-rganizaci.iah, da samostojno s polno odgovornostjo z akti ure.ia.io
pravice in dolznosti na podrociu ·
medsebojnih odnosov in razmerij.
Seveda pa namen samoupravnih
aktov ni v tern, da po sprejetju
ostanejo v sekretar.ievem ali drugem predalu. Dolocila teh aktov
morajo zaZiveti v delovnih in
drugih odnosih v kolektivih. Pri
tern pa imajo druzbeno po1iticne
O'r ganizacije in zlasti sindikati zelo
odgovorne naloge. Za zascito pravic delavcev s podrocja delovnih
razmerij, bi bilo zato nujno potrebno organizirati kvalitetno
brezplacno pravno pomoc.
Janez Logar

Srednjerocni program
(Nadaljevanje s 1. strani)
Narodni dohodek se bo po predvidevanjib povecal za 22,7 % ali
letno povprecno za 5,7 %, na tn·ebivalca pa naj bi dosegel 6,721 N.
dinarjev. To bo vplivalo na na.daljnje izboljsevanje zivljenjslte
ravni prebivalstva, kajti bkrati
se bo spreminjala tudi dclitev
ustvarjenega narodnega dohodka.
v prid osebne in splosne potrosnje,

Pretemi del investicijskih sredstev bo porabljen za izpopolnjevanje strojne opreme, za. uvajanje
novih tehnoloskih postopkov ter
znanstvenib raziskav. Le manjsi
del sredstev pa naj bi porabili za
gradbena dela, predvsem za dokoncanje ze zacetih gradenj. Te
spremembe v strukturi investicij
naznanjajo odlocnejsi premik v
intenzivnejse investiranje in gospodarjenje. Kazen vsega drugega
to pomeni, da se bo stopnja zaposlenosti letno poveeavala povprccno le za 1,5 odstotka.
Predvideno je, da bo leta 19'70.
v obcini zivelo 14.000 ljudi.
To so samo osnovni pokazatelji,
povzeti iz programa gospodarskcga razvoja obcine. Velja poudariti, da je program zelo obsiren,
saj obravnava razvoj vseh gospodarskib dejavnosti. Dobrsen del
programa pa je posvecen tudi
razvoju solstva, zdravstva in ostaIlh drldbenih dejavnostL

Potrebni bodo se veliki napori,
da bi dosegli v programu predvidene gospodarske uspehe, kajti
od tega je v najvecji meri odvisno tudi izpolnjevanje ostalih nalog. '
Delovne organizacije bodo morale posebej upostev!lti dejstvo,
da z reformo poostreni pogoji gospodarjenja v mnogih primerih
zahtevajo tudi preusmeritev na
rentabilnejso proizvodnjo. Majhne serije, proizvodi z velikimi izdelavnimi stroski, proizvodnja, ki
po asortimanu, kvaliteti in ccnah
ne ustreza vee povpra5evanju na
notranjem in zunanjem trgu vse to so problemi, ki jib bo moralo gospodarstvo ob novih pogojib gospodarjenja resevati bolj
intenzivno, kakor pa jib je doslej.
Ta dejstva bodo nedvomno narekovala, da se bodo delovne organizacije hitreje usmerjale na modernizacijo svojih proizvod:aih
zmogljivosti, na izboljsevanje sedanje, oziroma uvajanje sodobnejse tehnologije, izpopolnjevanje
celotne organizacije dela, vccjo
specializacijo itd.
Prav ta dejstva pa so tudi navedena v uvodnem delu gradlva
o srednjerocnem programu razvoja nase obcine v letib od 1966 do
1970.
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Potrebni bodo tudi drugi Vlfl dohodkov
narjev! Razumljivo je, da je bilo
treba proracunske izdatke uskladiti z dohodki. Planirani proracunski dohodki za leto 1966 pa
ne presegajo 672 miliionov S. din
in s tern zneskom so tudi usklajeni izdatki. Jasno je, da predvideni proracunski dohodki ne morejo zadovoljiti vseh potreb za
kritje izdatkov, ki so v nekih primerih, po predlozenih predlogih
popolnoma upraviceni. Potrebno
bo torej razpolozljive dohodke
razumno razdeliti, ceprav le-ti po
predvidevanjih, kljub uskladitvi
med dohodki in izdatki, ne bodo
zadoscali.
.:i!:e samo dejstvo. da so v proracunu za leto 1966 znizali izdat-
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Na rob obcinskemu proracunu
• •

Hkrati. ko je obcinska skupscina sklepala o srednjeroenem programu razvoja nase obcine, je
bil na dnevnem redu tudi prv:acun obcine za leto 1966.
Osnutek proracuna je bil v razpravi na prejsnji seji, vendar so
bili zahtevki in zelje posameznih
sluzb prevelike glede na planirani dohodek proracuna. Vpliv prvih
ukrepov gospodarske reforme se
je pokazal tudi tu, saj so bile,
prav glede na predvidene tezave,
predlozene razmeroma zelo visake zahteve vseh sluzb, ki jih
financiramo iz obcinskega prO'I'acuna. Razlika med dohodki in
predlozenimi zahtevki je zna§ala
preko 110 milijonov starih di-

Tc

nakl

ke kar za 110 milij. S. din. nam
zgovorno pove, da bo potrebno
poiskati druge vire dohodkov. oz. .
dodatnih financnih sredstev, da
bi tako zadostili najosnovnejsim
Bo v Rakovem skocjanu zmeraj tako prazno?
potrebam druzbenih in drugih
sluzb. Prav go<tovo je, da bodo
morali samoupravni organi v gospodarskih organizacijah razmisljati tudi o tern.
Iz proracunskih sredstev financiramo solstvo, socialno skrbst'!O,
Skupscina obcine Cerknica je oziroma rente. S tern predpisom
je razveljavljen odlok v katerem
zdravstvo nepremoznih, komunalna svojih zadnjih sejah sprejela
je doloceno, da se obracunava
no dejavnost, upravne organe in
odlok o prometnem davku, ter
prispevek od vrednosti bruto lesne
razne druge dejavnosti.
odlok o spremembi in dopolnitvi
Izdatki za solstvo bodo v letu
mase na panju, po stopnji 25 %.
odloka o prispevkih in davkih
1966 v primerjavi z letom 1965
Nov nacin obracunavanja ptiobcanov nase obcine.
spevka iz osebnega dohodka od
vis.ii za 23 milij. S. din, ceprav bo
Med drugim je v odloku o pronamesto 170 milij. na vol.io 103
vrednosti lesa, poseka in spravila
metnem davku doloceno, da se
milij. s. din, so potrebe solstva
placuje 10% prometni davek od .ie mnogo poenostavljen. ter prise vecje. v proracunu pa je bllo
mernejsi ne samo za obcinsko
placil za opravl.iene storitve vseh
nujno potrebno zagotoviti tudi podejavnosti v druzbenem in za- upravo, temvee tudi za davcnega
veeanje sredstev za socialne podzavezanca.
sebnem sektorjuo. Po tei odlocbi
pore, za oskrbnine socialno zdravOlajsave obcinskega prispel'ka
se ne placa davek od placil za
stvenih ustanov itd.
opravljanje obrtnih storitev kro- iz osebnega dohodka od kmetijZa kulturno prosvetno dejavske dejavnosti kmetom-borcem
jacev, sivilj in cevljarjev. Od
nost, socialno skrbstvo in zdravplacil za frizerske in brivske stOI- veljajo tudi se v letu 1966. Za
stvo je v proracunu za leto 1966
priznan.ie te olajsave ni potrebno
ritve znasa stopnja pr~..;metnega
predvidenih 115 mili.i. S. din. kar
vlagati ponovnih prosen.i. ker se
da-..nka 3 % in od tapetniSke in
je za 11 milij. vee kot v letu 1965.
sedlarske storitve pa 5 %. Osnova bo olajsava priznala ze na podOmeniti .ie se, da so se stroski
lagi podatkov iz leta 1965.
za obracunavanje prometnega
za komunalno dejavnost in vzdrPrav tako ostanejo se v veljavi
davka je po odbitku uporabljenezevanje cest III. reda v primcrolajsave za vzrejo mlade zivine.
ga materiala, za katerega je bil
javi s preteklim letom novecali
Zavezanec mora vzrediti le tele
ze placan prometni davek. .
kar za 45 mili.i. S. din. to je od
moskega spola do teze 450 kg, ter
Od placil za opravljene stori84 milij. na 129 mili.i. S. din. To
tele zenskega spola do brejosti,
tve zaganega lesa vseh vrst hloso samo nekatere dejavnosti. ki v
da izpolnjuje pogoje za priznanie
dovine v druzbenem in zasebnem
letosnjem letu obcutno obremeolajsave. K vlogi za priznanje
sektorju se placa N. din 30 od
njujejo proracunske dohodke.
olajsave mora zavezanec priloziti
1 m 3. Prometnega davka o4 rezPotrebe so, kot smo ze navedli,
potrdilo pristo.inega veterinaria o
nje lesa so oprosceni zasebniki,
veeje kot pa so predvideni dovzreji zivine. Olajsava znasa 15 %
samo za gradn.io novih stanovanjhodki proracuna. Jasno je, da boza tele moskega spolCII in 25 % za
skih his in poslopij. ter kadar
do mOII'ale, ce hocemo v letosnjem
tele zenskega spola od odmer.ieobnavljajo stanovanjske hise in
letu izpolniti vse naloge in pogospodarska poslop.ia. unicena po nega obcinskega prispevka. Ta
trebe. pomagati tudi delovne orpoZaru ali neurju. Odlocbo o olajsava se prizna samo za zaveganizaci ie. Prepricani smo, da bozance z zemljiSci v 3. proizvodoprostitvi izda na prosnjo stranke
mo kljub zmanjsanju predlozenih
pristojni organ za finance. Skuo- nem okolisu.
potreb, vendarle nasli financna
Stopnje prispevkov od kmetij~cine obcine Cerknica. K prosnji
sredstva za normalno in nemotestva, ki so bile dolocene za leto
.Je potrebno priloziti ustrezne nono delovanje druzbenih sluzb in
1965 se predvidoma za leto 1966
datke o novi gradnji, oziroma
vsega tega, kar je izkljucno veadaptaciji. Te oprostitve se upo- ne bodo spremenile. pac pa se
zanol na dotacijo iz proracuna.
bodo prispevki za kmetijsko
stevajo za gradnjo od 1. 1. 1066
Marjana Urbac;
zdravstveno zavarovanje kmetijdal.ie.
skih proizvajalcev nekoliko paveV spremembi in dopolnitvi odloka o prispevkih in davkih obcalL
'
OBVESTILO
canov, obcine Cerknica je SkupZa vsa pojasnila naj se zaveKnjiznica v Cerknici .ie odprta scina sprejela predpis, da se ;Jrizanci obracajo direktno na privsak dan od 13. do 16. ure. Raz- spevek od poseka in spravila lesa,
stojni organ za finance. Skupscine
polaga s 3.000 knjigami, ki jih
pristo.ien za dajanje pojasnil o
posoja tudi va~kim knjiznicam. V ki ga vrsijo lastniki gozdov za
usluge go~,podarski organizaciji
obcine Cerknica, kateri .ie edina
knjiZnici je tudi citalnica. naropobira po stopn.ii 15 %. Prav tako
prispevku od kmetijstva, ter procena na vse dnevne casopise.
metnem davku.
Stirinajstdnevna izoosojnina za se pobira po isti stopnjj pt·ispevek od vrednosti lesa na panju,
Janez SkriJ
eno knjigo je 10 da 35 S. din.

Novi predpisi o prispevkih in davkih
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Brest v letu 1966
v

Nic vee tezav zaradi reforme
e

Po osmih mesecih reforme darjenja

ohrabrujoci rezultati gospo-

Razgibana druibeno ;:;oliticna. in samoupravna dejavnost ob
prip-ravljanju kratkoracnega in srednjerocnega razvojnt!ga
programa »Brest«

>+Kovinoplastika« Loz omogoca zaposlovanje tudi zenam

To niso samo problemi »Kovinoplastike« Loz

Za boliio produktivnost· dela
Ceprav je minilo ze nekaj casa, odkar so se clani kolektiva »Kovinoplastike« Loz sestali na porn enek o trenutnem PO!'lozaju podjetja,
predvsem pa 0 njihovi perspektivi, ne bo odvec, ce se enkrat spregovorimo o problemih, ki niso samo njihovi, pac pa se v razlicnih
oblikah pojavljajo v vseh dclovnih organizacijah. Clanek peNzem:l.mo po zadnji stevilki »Glasila Kovinoplastike Loz«.
Nekaj najva.Znejsih podatkov in
ugotovitev:
Podjetje je zakljucilo lanskoletno poslovanje s 3.150,000.000 dm
prometa. P lacane realizacije je
bilo za 2.750,000.000 dinarjev ali
povprecno 4,200.000 dinarjev na
zaposlenega. Produktivn ost .ie se
vednd zelo nizka. Temu pa so
vzrok slaba organizacijska dda,
nedovrsena in nedopolnjena tehnologija strojev, orodja in tehnoloskega procesa, kakor tudi nizke
naklade, ki jih dosegamo na tdiscu in slaba usposobljenost kadra
in clanov kolektiva nasploh. Vse
to nam narekuje, da je nu.ino potrebno preiti k dobri organizaciji
dela, usposabljanju kadrov in dviganju tehnologije in opremi produkcije z novimi stro'tii. Potrebno
je uvesti organizirane sluzbe, kot
razvojni oddelek, analitsko sluzbo,
sistematicen studij domacega in
tujega trlisca ter strokovno usposabljati vodeei kader in celcitni
kolektiv.
Naili osebni dohodki so •odvisni
od produktivnosti, produktivnost
pa je odvisna od zgoraj navedenih
momentov. Povpreeni meseeni
osebni dohodki na zaposlenega po
gospodarski reformi so znasali 55
tisoe din. Kljub nizkim osebnim
dohodkom nas omenjeni pod atck
sili k dviganju produktivnosti in
s tern v zvezi k zvisanju osel.mih
dcvhodkov.
Sedanji razponi v osebnih dohodkih nikakor ne ustrezajo. Morali bi bol.i upostevati tista oriporocila republiSkih in zveznih organov, ki govorijo o spodbudn~j 
sem nagrajevanju strakovnega kadra, to je kadra od katerega zavisi
nadalj nja organizacija. modernizacija in viSja produktivnost dela.
Zato moramo ta kader tudi ooljse
nagrajevati. Analiticno oc~..njevati
razmerja med osebnimi dohodki
in skladi podjetja, to se pravi s
sredstvi, ki se vlagajo v investicijo, modernizacijo podjetja. Potrebno je vedeti, koliko je trenutno
dosezeni dohodek rezultat dobre
produktivnosti dela ali pa trenutne situacije: t j . konjukture na
trliscu. Mi moramo dvigniti produktivnost na visjo stopnjo, da bomo konkurencni tako na domacem
in tujem tciiscu.
Ko govorimo, da je potrebno
strokovnjake bolje nagrajevati, ne
moremd mimo dejstva (predvsem
zaradi narailcanja zivljenjskih
stroskov), da se nekoliko dvignejo
osebni dohodki tudi ostalim delavcem. Toda zavedati se moramo,
da je potrebno osebne dohodke
ustvariti z veejo storilnostjo. Kot
je ze znano, mislimo na raz!iilitev
in izpopolnitev pr;odukcijskega podroeja okovja ter na raz§iritev ze
zacetega izvoza. Poleg tega pripravljamo organizacijo galvane

tako za domace kakor tudi za tuje
usluge. Prav tako predvidevamo
razsiritev asortimenta v plastiki
in v livarni. Potekajo pa tudi r3zgovori s posameznimi strokovn:Oaki glede sodelovanja z drugimi
podjet.ii v domovini in tu.iini v
smislu kvalitetne kooperacije.
Poleg 'organiziranja novih strokovnih sluib, o katerih smo ze govorili, bo potrebno pritegniti strokovne kadre in mlade !judi usposobiti predvsem z instruktaz0 in
obiskom tujih podjetij ter ocganizirati sistematicno strokovno izobrazevanje in stipendirati se vee
nasih !judi.
Sedaj nastaja pole>Zaj, da postajajo nasi stari prostori ovira za
nadaljnje delo. Zato je potrebno
zgraditi halo in nabaviti noveise
in modernejse stro.ie. da bi proizvodnja in produktivnost zadovoljivo napredovali. Toda. kaj r:aj
gradimo. kakSne vrste proizv:klnjo naj uvajamo, kaj naj izlocimo
iz proizvodnega programa - to
mora pokazati temeljita strokovna
analiza, ki seveda mora b iti kolektivu in organom upravl.ian.ia
poglavitno vodilo.
v zivahni razpravi, kjer je sodelovalo trinajst d'skutantov, so
clani kolektiva zlasti poudarili, da
je potrebno osebne dohodke zvisati v skladu s produktivnostjo in
se posebno strokovnemu in vodilnemu kadru. Se nadalje bo potrebno sistematicno strokovno izpopolnjevati clane kolektiva, tako
na rednih in izrednih solah, kakor
tudi z raznimi teeaji. Dopisnikom
II. in III. letnika TSS - sh·Oijni
oddelek bo potrebno nuditi primerna delovna mesta Stipendisti
naj bi opravljali letno prakso tudi
v drugih sorodnih podjetjih. V
okviru centralnega tehnicnega oddelka bo pott;ebno organizirati
konstrukcijski in analiticni studij
dela, 8e posebej pa razvojni oddelek. K valiteta izdel.kov se bo
morala izboljsati, vecji izkoristek
pa bo potreben tudi pri strojoih
kapacitetah. Zato bomo nudili kar
najbol; ucinkovito podporo organizacu MTM sistema v pcdjctju.
Zaloge gotovih izdelkov se
zrnanjsujejo iz meseca v mesec,
kar je razveseljivo. V bodoee pa
bomo morali z veejo skrbjo obravnavati kooperacijo s sorodnimi
podjetji, da bi tudi po tej poti JZboljsali kvaliteto nailih proizv~
dov, kajti na trZiScu se poja>lja
vedno veeja konkurenca.
V razpravi so Ciani kolektiva
poudarili tudi nujnol potrebo, da
bi cimprej organizirali galvano,
s katero bomo prihranili ogromno
stroskov; dalje nujnost dograditve
nove proizvodne hale v Lofu kakor tudi to. da bo treba bistveno
izboljsati delovno disciplino.
Slavko Bergle2

Te dni - toCneje 8. aprila zacno
veljati samoupravni akti: Stat ut,
Pravilnik a urejanju in uveljavljanju pravic, dolznosti in odgovornosti clanov delovne skupnosti
Bresta ter vrsta ostalih Pravilnikov in odlokov, potrebnih za sistematizacijo vseh odnosov delovne skupno.f,ti Bresta.
Predmet najsirse javne razprave
je bila poslovna politika Bre-;ta
za leto 1966, ki naj bi bila logicno
nadaljevanje v lanskem letu sprejete Resolucije o poslovanju kombinata. V uvodu se poudarja, da
so vzroki tako uspesnega poslovanja v novih pogojih gospodarjenja predvsem v veeletni poslovni politiki, katere osnovni znacaj
je bil, oziroma naj bo tudi v bodoce: nenehna prizadevanja za
cimbolj racionalno poslovanje.
Tako je Brest trenutno programsko, funkcionalno in organizacijsko sposoben, da se srecuje z vsemi posledicami reforme, pa t.udi
s tistirni, ki bodo sele nastoPile.
Prav zaradi tega o!;nov naile poslovne politike ni potrebno spreminjati, temvee le dvigniti skupek vseh elementov poslovanja
na viSjo raven. Tako je priSlo do
kvalitativnih sprememb na vseh
podrocjih poslovanja.
Na podrocju p laniranja bo treba
spremeniti metodologijo planiranja in uporabljati namesto kolicinskih tehnicno ekonomske pokazatelje.
Na podroeju ekonomsko financnih vprasanj je vsekakor najpomembnejsa decentralizacija de-

litve dohodka. Tako bodo poslovne
enote bolj zainteresirane za koncni poslovni uspeh. Hkrati pa je
treba stremeti za dvig druzbenega
standarda. Podjetje bo opustilo
bloK:ovsko gradnJo, zato pa zacela
s sorinanc1ranjem izgradnje inr.lividualnih druzinskih hiS na urbanisticno ureJenih podrocjih.
Kvatitetne spremembe v delitvi
osebnih dohodkov terjajo nagrajevanje izklJui:no po vlozenem
delu. Tako se ukinjajo razen uodatka za stalnost vsi ostali dodatki vee ali manj socialnega znacaja.
Na podroeju investicij je treba
dati prednost v investiranju rnnim izpopolnitvam in · rekonstrukcijam; med njirni pa predvsem
tistim, kjer se bo pokazala najvecja rentabilnost.
Na podrocju razvoja velja predpisati odgo.varj ajoc poslovni sistem, priiagojen specificnim odnosom samoupravlJanja v Brcstu,
ki naj bi pokazal tudi resitve v
nada!Jnji smeri materialne krepitve poslovruh enot in posameznikov; vse to v odvisnosti od
ustvarjenega dohodka in do vseh
vrst delitve dohodka.
V trenutnih razmerah in upostevaje intencije reforme postaja
tr:liSce vsekakor najva:Znejsi faktor gospodarjenja V ta namen bo
potrebno zaradi veeje zainterP.Siranosti (posredniki za to niso kdQ
ve kaj zainteresirani) organizirati
lastno komercialno ekspanzijo
predvsem na zunanji trg.

Kako je pravzaprav
s kmetiistvom v nasi obfini !
Tudi tu zelimo vecjo proizvodnjo
Obcinski komite ZKS Cerknica
je na raz8irjeni seji plenurna
SZDL, sekretarji osnovnih organizacij in s posameznirni kmeti
obravnaval kmetijsko politiko v
komuni. Analiza, ki jo je temeljito
pripravila komisija za druZben~
ekonomska vprailanja, je sluzila
za plodno razpravo komunistov.
V uvodu so ugotovili osno'!D.O
znacilnost, da so kmetijska zemljiSca prevee razdrobljena V druZbenem sektorju je le 4,5 % obdelovalnih povrlin, vsa ostala zemljiSca, ki jih je 36.042 ha pa jih
irnajo zasebnik:i in so razdeljena
na 2552 gospodarstev. Pri tern je
pomembno se to, da ima 30 Ofo
gospodarstev 10 do 20 ha in kar
53 % manj kot 10 ha zemlji.Sc.
Odlocujoe vpliv na produktivnost dela ima tudi velika razlwsanost posameznih gospodarstev,
kar onemogoea uporabo veejih
kmetijsk:ih strojev. Mehanizacija
zasebnega sektorja je zelo slaba,
saj razpolaga 2.552 gospodarstev
le z 9 kosilnicami, 1.380 plugi. Komunisti so bill mnenja, da bi morala imeti kmetijska zadruga
manjiio mehanizacijo, s katero bi
sodelovala s kmeti.
Na nizko produktivnost v kmetijstvu vpliva tudi tip polkmeta
oz. poldelavca, ki v dosedanjem
,.se hitrejsem razvoju gospodarstva ne more zadovoljiti zahtevam, ki so pred njega postavljene
v tovarni ali na kmetiji.
Komunisti iz kmetijske zadruge so poudarili, da niso 8e dovolj
razvite njihove delovne enote. ker
ne razpolagajo z ustvarjenim dohodkom v enoti. Nizki osebni d~
hodki so vzrok. da je zaposlenih
najvee slabih kvali.ficiranih delavcev, veliko stevilo pa nekvali.ficiranih.
Kmetijska zadruga bi morala
postati soliden partner v kooperaCIJI. Doslej 8e vedno ne nudi
dovolj uslug kmeCkim proizvajal-

cern predvsem preskrbe s semeni,
gnojili, oranje, odkup itd.
Poudarjeno je bilo tudi, da bo
morala kmetijska zadruga postati
strokovno moenejsa in skusati organizirati razvojne sluibe. Re~e
vati pa bo morala tudi odnose za
primerno uveljavitev Sa.moupravljanja v delovnih enotah.
v tern casu so posamezne komisije Pri obcinskem komiteju opozorile komuniste v samoupravnih
organih delovnih organizacij, da
morajo posvetiti mnogo vee pozornosti izpopolnjevanju notranje
zakonodaje in mimo tega graditi
sistem samoupravljanja Posebno
nedelavnost so opazili pri komisijah, ki ugotavljajo moznost prehoda na skrajsan delavni teden.
Sekretariati osnovnih organizacij so izrazili nujnost cimvcliih
stikov s clani komiteja, zato se
bodo ti odslej redno udeleievali
sestankov osnovnih organizacij.
Za veejo informiranost clanstva
o delu komiteja in o stali.Scu posameznih komisij pa bodo zaceli
izdajati bilten, ki bo obcasno izhajaL
M.D.

ZILCE:

Kmalu 40 postelj
Mala, toda zelo prijetna vasica
~ilce se bo 2e letos vkljucila v
turisticni promet. Ob pri.zadE:vnosti gostilnicarja Bavdka, ki je
predsednik turisticnega drustva v
~ilcah in ob pornoei TrgovsKega
podjetja Skocjan Rakek. bodo za
letos pripravili 40 turisticnih postelj.
Turistiena zveza v Cerknici pa
bo poskrbela za goste. ki naj bi
priSli letovat v ~ ilce. Sprico zelo
ugodne cene, najvee 2.000 starih
dinarjev za celodnevno oskrbo, in
lege kraja, pricakujejo, da bo gostov dovolj za vso sezono.
M.

Po predvidevanjih naj bi se celotni dohodek Bresta v letu 1966
poveeal za 7,6 0 . Porast je vsklajen z rastjo proizvodnje in zmanjsanjem zalog gotovih izdelkov. Do
leta 1970 pa se bo celotni dohodek letno poveeeval vzporedno s
proizvodnjo za 9 %. Izvoz se bo
v tern letu povecal za 15 odstotkov (na 2,450.000 $), do leta 1970
pa za 27,3 0 ali Ietno povprecno
za 7 %. Proizvodnja rezanega lesa
pa se bo letno zmanjsevala za 4 %
in sicer zaradi pomanjkanja hlodovine. V letu 1966, prav tako pa
v razdobju do leta 1970, ni predvideno nobeno poveeanje stevila
zaposlenih. Pac pa se bodo ojacale tretje izmene.
Pred samaupravnimi organi so
torej zelo va:Zne in odgovorne naloge. Od njihovega deJa je v rnnrsicem odvisna realizacija vseh v
tern in pa v prihodnjih letih zastavljenih ciljev, ki niso rnajhtti.
Ivo Stefan

°.

°

Morda se ne veste, da je tudi v
obclni Cerknica

Poskrbljeno za
pravno pomoc
Za pravno porn~ obcanom
cerkniske obcine skrbi predvsern
obcinsko sodisce na Rakeku in
sicer v rednem delovnem casu
vsak petek v prostorih sodiica,
vsako tretjo sredo pa (v okviru
zunanjega poslovanja) tudi v Sta-rem trgu. Opravila, ki jih ob~ani
lahko opravijo, oziroma zadeve,
ki jih lahko vlozijo na sodni zapisnik, so zelo raznotere, saj ubsegajo pornoe pri sestavljanju
vseh vrst pogodb, tozb in pritozb.
razne pravne nasvete in dru~o.
V Ianskem letu je sodisce nudilo
pravno pomoc 858 drzavljanom;
od tega na uradnem dnevu v Starem trgu 120 obcanom. Letos, do
srede marca, pa je sodiSce nudilo
pravno pomoe 120 dciavljanom.
Vse to zgovarno prica o tern. da
sodisce s svojo slwbo pravne pomoei - poleg rednega dela opravlja zelo koristno. predvst!m
pa potrebno dejavnost. kajti na
obmocju na8e obcine ni noben~a
odvetnika, ki bi lahko to dclo
opravljal namesto sodilica.
Svojo sluzbo pravne pomoei pa
je organizirala tudi Skupscina obcine Cerlrnica. Ta sluzba zeli obcanom po,magati Pri re8evanju
raznih sporov, predvsem pa str:mkam svetovati, sestavljati vloge,
prosnje in pritozbe s posebnim
poudarkom na upravne zadeve,
kar koristno dopolnjuje sluzbo
pravne pomoci pri obcinskem s~
discu. Sluzba pravne pomoci pri
ObS Cerknica je lie mlada in p~
sluje komaj pet mesecev. V t~rn
casu pa je 2e nudila pomoe najmanj 50 obcanom v 35 razlicnih
zadevah.
Pravno pomoe nudi Skui)Scina
obcine Cerknica VSAKO SREDO
POPOLDNE v prostorih obcinske
uprave, na vsakih 14 dni pa ob
petkih popoldne v Starem trgu,
ob torkih popoldne pa v Novi vasi
in sicer v prostarih maticne~a,
oziroma krajevnega urada
Ugodnosti pravne sluzbe pa se
obcani bolj malo poslufujejo.
Morda je temu kriva neobve§cenost, saj pogosto niti ne vedo, da
obstoja in deluje tudi ta sluzba.
Prav zato se mi zdi prav, da obcani tudi iz ~Glasu Notranjske«,
ki zdaj spet zaeenja izhajati. izvedo, da je v na8i obcini poskrbljeno za pravno pomoe ddavljanom. S tern je uresnicena ustavna
pravica slehernega obcana. da
lahko za!iciti vse svoje pravicc in
druge. na zakonu temelje<!e interese; da se lahko posluzi pritozbc
in vseh drugih pravnih srcdstev
zoper tiste odloebe sodisc in dtugih upravnih organov ter orgunl·
zacij, s katerirni se odlcX!a o njlhovih pravicah in intereslh.
Janez Obrcza
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Blagovnica trgovskega podjetja >+Skocjan« v Cerknici

Se m in tia po Loski dolini
NOVI CLANI
SAMOUPRAVNIH ORGANOV
Te dni so clani delovnega kolektiva Kovinoplastike Loz izvolili polovico clanov samoupravnih organw. V lepo okraseni dvorani doma TVD >+Partizan« v Starem trgu je 750-clanski kolektiv
izvolil 15 clanov v centralni delavski svet, po 5-6 clanov v delavske svete delovnih enot in 5
clanov v upravni odbor skupnih
sluzb. Polovici dosedanjih clanov
delavskih svetov, ki SO se ()Stali
v samoupravnih organih pa bo
potekel mandat prihodnje leto.
NOVA BENCINSKA CRPALKA
Gradnja bencinske crpalke v
Starem trgu kar dobro napreduje. Izkopi so v glavnem gotovi,
polozene pa so tudi cisterne za
goriVGI. Z izgradnjo bencinske Cl'palke bodo zlasti podjetja prihranila precej stroskov. sa; bodo vsa
goriva nabavljali prj crpalkah in
ne bo potrebno voziti gorivo iz
oddaljene Postojne kO!t doslej. Poleg tega pa bodo obcani Loske doline, ki imajo motorna vozila. nabavljali bencin v Starem trgu namesto v oddaljenern kraju Rakek.
Investitor gradnje bencinske crpalke je Krajevna skupnost Loska dolina, dela pa izvaja Splosno
gradbeno podjetje >+Gradisce« iz
Cerknice. Ko bodo dela gotova,
bo crpalko prevzelo pod ietje
»Istrabenz«, ki bo prispevalo tudi
vsa osnovna sredstva.
TESTIRANJE CLANOV ZROP
Na zadnji letni konferenci Krajevnega odbora ZROP Laska dolina so clani ugotovili, da pri iestiranju clanov, oziroma pri kontroli znanja niso bili dosezeni
najboljsi rezultati. Od 113 cla.nov
se jih je testiranja udeleZilo 93,
deset clanov pa je bilo upraviceno odsotnih. Z odlicnim uspehom
je opravilo preizkusnjo 5 clanov,
s prav dobrim 34, z dobrim 25. z
zadostnim 24 in nezadostnim uspehom 5 clanov.
Zato so se cla.ni na letni konferenci zavzeli, da bi bila v bodoce
predavanja povezana z vprasanji
na testiranju. Vzpored.no s tern pa
bi morali clani redno obiskovati
predavanja ter se stevilneje narocati na casopisa TV-15 in Vojaski
informator. Tako bi bilo v bodoce
testiranje uspesnejse in realno.
Svoje stalisce bodo sporoeili Obcinskemu odboru ZROP Cerknica
le-ta pa naj bi predloge sporocil
na pristojno mesto, k.ier predavanja planirajo.
KAKO POVECATI DEJAVNOST
DRUSTVA?
Odbor dru5tva TVD >+Partizan«
Laska dolina je ze dve svoji seji
posvetil vpra5anju, kako· poveeati
dejavnost drustva, ki je zadnji cas
skoraj popolnoma zamrla. Zato so
ze sklicali v nedeljo, 3. aprila sirso sejo drustva, na katero so povabili ve<! kot 40 clanov in predstavnikov raznih organizacij. Na

tej raz5irjeni seji so pregledali
dosedanje delo drustva, ugotovili
vzroke za nedejavnost, izvolili nov
odbor drustva in sprejeli program
dela za leto 1966. Na ta nacin ie
pricakovati, da bo drustvo ponovno zazivelo.
ZMANJSANJE STROSKOV
Te dni je podjetje Kovinoplastika Loz prevzelo zadruzni dom
v Babnem polju. Podjetje je bilo
interesent za zadruzni dom ze
prej kot pa so priceli s pripravami proizvodnje aluminijastih lmrnis, in to predvsem zaradi zmanjsanja rezijskih stroskov. ki jih
imajo s transportom in za:radi delovnih pogojev. Poleg tega pa se
.ie na triiscu pokazala potreba po
aluminijastih karnisah. V prostorih zadruznega doma. kjer bo
pravzaprav nw obrat Kovinoplaplastike, v katerem bodo izdelovali aluminijaste kamise, bodo
rezijo znatno zmanjsali, povecali
produktivnost, istocasno pa izboljsali delovne pogoje.
V novih prostolrih bodo lahko
uredili tudi · menzo, saj je tam
zaposlenih ze preko 80 delavcev.
SE 29 BORCEV BREZ
STANOVANJ
Organizacija Zveze borcev Laska dolina je imela v preteklcm
letu skupno 14 se.i. na katerih so
v glavnem obravnavali tekoca in
aktualna vprasanja borcev. Najvec tezav ima organizacija s stanovanji za clane ZB. Na njenem
podrocju je bilo lani se 29 cla.ndv,
ki so potrebovali stanovanja, 15
clanov pa je zelelo dolgorocne
kredite, da bi popravili stanovanja. Obcinski odbor ZB je omenjene zahteve krajevne organizacije resil le s krediti za pQ'pravila
stanovanj osmih clanov. Zato clani ZB predlagajo, naj bi stanovanjska vprasa.nja borcev v bodoce resevali kompleksno in ne v
okviru obcin, kajti razvite.ise obcine lahko v te namene dajo vee
sredstev, manj razvitejse (kot je
• obCina Cerknica) pa nimaj<JI dovolj sredstev v te namene.
GLASILO KOVINOPLASTIKE
Kolektiv Kovinoplastike Loz ie
drugo leto izdaja svoj interni casopis »Glasilo Kovinoplastike<<. V
letu 1965 so izdali sedem stevilk
in seznanili clane kolektiva s tekoco dejavnostjo podjetja v casopisu v glavnem obravnavajo doseganje financnega in proizvodnega
programa, seznanjajo clane z vsemi vainejsimi sklepi samoupravnih organov, odgovarjajo na '1/'prasanja clanov kolektiva 0 perspektivnem razvoju podjetia. tekoco
dejavnost in problematiko ter
razne zanimivosti iz zivljenja in
dela clanov kolektiva. v letu 1966
so izdali dve stevilki, naslednja
pa bo iz5la za praznik dela l.maj.
Casopis urejuje uredniski odbor,
tiska pa ga CZP »Kocevski tiskt<•
iz Koeevja.

St. 1. - 10. aprila 1966
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GRADBINCI SO INVESTIRALI
V KADRE
V letosnjem letu bo »Gradisce«
dobilo dvajset novih kvalificira.nih zidarjev in tesarjev
V letosnjj zimski sezoni - ta
je bila •k rajsa in blCIZja od drugih
let - so samoupravni organi v
gradbenem podjet.iu »Gradisce<•
Cerknica natnenili za izobrazevanje okoli 1 milijon S. dina:rjcv.
Pri tej akci.ii gre za to, da strokovno ze usposobl.ieni delavci za
prakticno delo, pridobi.io se potrebna teoreticna znanja. Organizacijo so zaupali Delavski univerzi Cerknica in sola - letos
II. del - gre trenutno h koncu.
Po opravljenih teoreticnih in
prakticnih izpitih, bodo slusatel.ii
prejeli tudi diplome. ki bodo tudi
formalno potrjevala njihovo znan.ie. Slusatel.iem·volje ne manjka,
kljub naporom, ki jih morajo
vlagati v udelezbo te akcije, saj
se .ie udelezujejo po rednem delovnem casu, v popoldanskih in
vecernih urah.
·
Vsekakor, zeleti jim .ie cim vee
uspeha, saj bo edino ta povrnil
vlozena sredstva, v obliki kvalitetnejsega, bolje opravljenega
dela.
-iasODPRTA KNJIZNICA
Knjiznica DPD Svoboda Laska
dolina je ponovno odprta sele
dobre stiri mesece in ze ima okoli
100 bralcev. Po knjigah pridno
sega zlasti mladina, kar je se posebno razveseljivo. Knjiznica ima
nad 2000 knjig in je odprta ob
sredah in nedeljah.

0
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STANOVANJE- KONCNO
TUDI »BLAGO"'
Za:radi preusmerjanja sredstev
za stanovanjsko gradnjo, se je ze
lani cerkniSko podjetje »Gradisce<< lotilo potrebnih ukrepov. Rezultat: lani je bil dograjen blok
z 9 stanovanji na Rakeku, ki ga
stanovalci ze uporabljajo, z znatno udelezbo sredstev samega
»Gradisca«, saj .ie le-to finansiralo 50 % gradnje. Dejansko je
bilo vsako stanovanje v tern bloku
njihov izdelek, ki so ga kot koncen produkt prodali posameznim
kupcem. Trenutno imajo se eno
prosto stan9vanje.
Za v bodoce namerava to podjetje se nadaljevati s takim nacinom gradnje, sa; je za posameznega investitorja gradnja ugodnejsa, cena pa je tako kot pri drugih izde1kih, odvisna od kvalitete,
ki je prav s tern tudi pogojena
in predvsem zahtevana. Po odlocitvah v >>GradiScu« .ie videti. da
se bodo s tern enakopravno vkljucevali v trine razmere na gradbeniSkem trziscu.

I N I
OBRAT CEMENTNIH
IZDELKOV V GRAHOVEM
f'l'a na5em podrocju je bilo potrebno organizirati proizvodnjo
r¥nih cementnih izdelkov in betonskih blokov. >+Gradisce<< Cerknica je pridobilo s pripojitvijo
cestnega podjetja Grahovo prostore, ki so kot nalasc za izdelovanje cevi in cementnih blok6v.
Proizvodnja ze nemoteno tece in
v Grahovem je moe dobiti betonske cevi za kanalizacijo vseh. standardnih profilov. Z manjso investicijo je PQdjet.ie usposobilo lasten stroj za izdelavo betons.kih
votlakov in porolita, ki bo zadovoljeval potrebe posameznih interesentov. Kot je znano, so ti
izdelki cenejsi kot drugod. Interesenti dobe vsa potrebna pojasnila na »GradiScu« Cerlmica.
-ias-

Stari trg: Se itiri prosta stanovanja
Pred dnevi je bil popolnoma dograjen 22-stanovanjski blok s trgovskimi loka.li v Starem trgu, ki je veljal okrog 200 milijonov starib dinarjev. V SGP »Gradisce« smo zvedeli, da bi gradnjo lahko koncali
ze lani, vendar so dela veckrat prekinili zaradi nezagotovljenib placil.
Trenutno dolguje investitor podjetju 35 milijonov dinarjev, kar gradbenemu podjetju povzroca velike tezave. Zaradi tega so se odlocili, da
objekt ne bodo dali v uporabo, doltler ne bodo poravnani vsi dolgovi~
V bloku je 22 eno-, dvo- in trosobnib stanovanj, velika Skocjanova
blagovnica in posta. Objekt je zelo kvalitetno zgrajen in je prav gotovo
velikega pomena za Losko dolino. Investitor ima na razpolago se stiri
prosta stanovanja, ki jih lahko kupi,io posamezn iki ali pod,ietja.

ZABA VNA PRIREDITEV
Pevsko( drustvo DPD Svoboda
Laska dolina bo priredilo v drugi
polovici meseca aprila zabavno
prireditev v domu TVD Partizan
v Starem trgu. Na zabavni prireditvi bo sodeloval pevski zbur in
humoristi.
Slavko Berglez
Novost za zasebne kmetijske
proizvajalce
LETOS 50 MALIH KMETIJSKIH
STROJEV
Zasebni kmetijski proizvaj:alci se v zadnjem casu vse bolj zatekajo po strokovno pomoc na
cerknisko. Kmetijsko zadrugo. rro
jim zadruga v precejsnji meri ze
nudi. Zasebni kmetje v obcini pa
zelijo, teh je nad 700, da bi jim
zadruga pomagala tudi z denarjem. Kupiti si namrec hocejo male kmetijske stroje, kosilnice in
druge ustrezne pri!kljucke. Kot
smo zvedeli v razgovoru na upravi cerkniske Kmetijske zadruge,
bo ta 2lasebnim kmetijskim proizvajtalcem pomagala tudi po te.i
strani. P1i kmetijski hranilni.ci na
Rakeku jim bo oskrbela kredite
pod precej ugodnimi pogoji. da si
bodo ze letos lahko kupili priblizno 50 malih kmetijskih stro;ev
z vsemi ustreznimi prik.ljucki..
-m
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Nova vas na Bloski planoti

Gospodarjenje s stanovanjskimi hiiami na majavih tleh
OBCINSKA SKUPSCINA CERKNICA JE POVERILA GOSPODARJENJE S STANOV ANJSKIMI
HISAMI SPLOSNEMU GRADBENEMU PODJETJU >>GRADISCE« CERKNICA
• Pri dosedanjem delu podjetja so ugotovili stevilne probleme, ki
Enota za gospodar.ienje s stanoe otdujejo nadaljnje delo. Stanovanjske bise na podrocju obcine vanjskimi hisami Pri SGP »GradiSce<< bo poslovala popoilnoma
so v glavnem stare in mocno obrabljene, sredstva, ki so namenjena za vzddevanje, ne zadostujejo za potrebna popravila, Pri no- loceno od maticnega podjetja,
imela bo svoj ziro racun, svoje
• vib stanovanjskib bibb pa sredstva amortizacijc ne zadostuj~jo
sklade in svoje organe upravl.ianiti za odplacevanje posqjil, s katerimi so bile bise zgrajene!
nja. V organih upravljanja bodo
meru pa ne Z81 vecj a del a.
Gospodarska reforma ni obsla
sodelOIVali stanovalci in ustanoviS prehodom na nov nacin gostanovanjske politike, ki se .ie doteljj enote. Organizacija, ki .ie zaspodarjenja s stanovanjskimi hiupala gospodarjenje s his1olmi podsle.i se posebno posluzevala admisami v druzbeni lastnini, so le-ta
jetju, ima Se Vedno pravico Taznistrativnih
ukrepov.
Najbolj
popi-sali in na novo tockovali;
polaganja s stanovanji in kontrole
oeitno se je to kazalo v velikih
tako so ugotovili vrednost hiSe.
nad uporabljenimi sredstvi sklarazlikah med stanarinami, saj nida stanovanjskih hiS.
so stanovalci v dveh, skoraj ena- Sredstva stanarin bodo zbirali na
zbirnem racunu. nato pa po obPodjetje bo moralo vloiiti predkih stanovanjih, placevali enake
stojecih predpisih razdeli'' na te- vsem v zacetku Olgromno truda za
najem.nine, razlike so bile vcasih
koce vzdrzevanje, investicijsko
ogrom.ne. Zaradi niz.kih stanarin
resitev stevilnih problemov, ki se
pojavljajo na podrocju stanovanjv starih stanovanjskih hisah ni
vzdrievanje, amortizacijo in stroske upravljanja. Ta sredstva se skega gospodarstva
bilo dovol.i sredstev za redna poK. D.
ne smejo med seboj prelivati.
pravila, skoraj v nobenem pri-
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Predstavljamo sportnike ...

Ostrostrelec z domacega
zelenega polja
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Turizem ima vse moznosti, da tudi v nasi ~bcini postane pomemlma gospodarska panoga. Na slild: pogled
na Cerknisko jezero s terase Doma na Slivnici

Nogometni klub Rakek je edini
sportni kolektiv v na5i obcini, ki
ni prekinil z delom o:d svoje ustanovitve. Letos bo to drustvo praznovalo 40-letnico svojega obstoia.
Najvec zaslug za to. da !dub danes redno dela in sodeluje v tekmovanju ljubljanske podzvezne lige Ljubljana, ima gotolvo tovaris
Dusan Arko, znani nogometni entuziast iz Rakeka.
Zastavil sem mu par vprC!Sanj
v zvezi z njegovo dolgo nogometno kariero in z delom kluba.
Koliko casa ze igra5 nogomet?
Z nogoimetom sem se spoznal,
ko sem bil star sedem let, v klubu pa sem vklj u cen od 1947. leta
in od takrat vseskozi igra.m v
prvem mostvu.
Slovis kot clovek, ki ima vse,
kar je v zvezi z nogometom na
Ral•elm, tocno zabele:Zeno. Mi lahko pove.S lmliko tekem si igral in
kolilm golov si •>Zabil«?
Cisto tocno ne bi vedel povedati, toda mislim, da sem odigral
okrog 700 tekem in 85-krat spravil zogo v nasprotnikovo mrezo.

•
Cerknisko (poplavljeno) polje ali Jezero
Za Cerkni&ko jezero so mozne
tri taksne s celoto usklajene resitve: ali jezero osusimo, ali zaddimo sedanje presihajoce ali pa
poskrbimo za stalno' ojezeritev.
Izkazalo se je, da je osusitev tega
zaprtega vodnatega kraskega polja predraga in negospodarna (po
sedanjih ocenah preko 20 milijard S. din za blizu 2600 ha zemljiSca), medtem ko sedanje presihajoce jezero skoraj ne donasa
nicesar: Najustreznejsa in najgospodarnejsa bi bila stalna o.jezeritev Cerkniskega jezera, posebno
zanimiva za turizem in ribarstvo
pa tudi za druge gospodarske panoge.
Cerknisko jezero presiha in je
najvecje in najdalj poplavljeno
krasko polje v Sloveniji. Od celotne kotline, ki obsega blizu 4.000
ha z deloma rodovitno apneno,
cesto pa ilovno poljsko ravnico,
z raznimi ilovnatimi grusci in
peski na severnih vrsajih in jezerskim blatom na nizjih predelih, je vzlic raznim »osusevanjem«
se vedno do 2600 ha povprecno
osem in pol meseca na leta pod
vqdo. Uporabljajo ga veeinoma
samo za pasniStvo in steljarjenje,
nekaj pa je stalno zamocvirjenega. Okrog kotline se dviga manj
ali bolj gozdnato krasko gricevje
in hribovje. Vsi vodni dotoki, razen CerkniScice, so podzemni, prav
taka pa dde odtoiki, delno posredno preko Raka in Planine na
Ljubljansko barje, delno neposredno pa proti Barju.
v prazgodovinskem in se v zgodovinskem casu je bila z ribami
bogata voda vaznejsa kot pa.lje.
Plemici in samostani so zato dajali ma5iti ponikve in izkoriscati
jezero v glavnem za ribarjenje.
Tlacani so pobirali ostanke. Sele
z odpravo tlacanstva pred doblim.i 100 leti je tudi na samem
CerkniSkem jezeru zacela prevladovati teznja za kmetijstvom z
zivinorejo. . Vedno pa je imelo
kmetijstvo svoja proizvodno osnovo izven jezera. Zaceli so cistiti
in znizevati poziralnike in prekopavati struge, s cimer se je povecala susnost jezera od prvoinih
2 1f2 na sedanjih 3 1/ 2 meseca. Pri
tern odpade na rastno dobo od
1 1/ 2 na 2 112 meseca, kar je pri
nadmorski viSini 550 metrov ze
premalo za uspesn~ kmetijstvo,
a dovolj, da shira ribarstvo. Izjemoma je jezero po eno ali vee
let suho ali pa pod vodo (npr.
poleti 1965 in naslednjo zimo jezero ni presahnilo).

Ker CerkniSko jezero tako, kakrsno je danes, ne ustreza niti
kmetijstvu niti ribis.tvu, je bil v
zadnjem casu izdelan p1 ojekt za
stalno ojezeritev Cerkniskega jezera. Dela naj bi se opravila poleti 1966. S posebno hidroloskohidravlicno metodo je bil za CerkniSko jezero ugotovljen za doloceno obdobje odtok. Iz odtoka in
iz sprememb v vsebini jezera je
bil ugotovljen tudi odtok v jezcro.
Z vsotnicami naravnega dotoka in
umetno) odmerjanje (prisiljenega)
odtoka po najustreznejsih tehnicnih ukrepih smo potem ugotovili,
kako bi nihalo taksno prisilno je-

zero. S pretezno pridusitvijo Ja.mskega zaliva in Male Karlovice
ter s priporo Velike Karlovice do
najvisjih voda (kota 552), bi se
sedanja susna obdobja jezera
skrajsala na blizu 5 mesecev. Na
kakih 5 let bi jezero za krajso
dobo se presihalo. To bi bilo m:mj
skodljivo za turizem, koristneje
pa za ribistvo. Ribe se bodo kat doslej povprecno dvakrat letno za vee mesecev - tudi potlej
kakih 5 let za nekaj tednov z
vodo vred zatekale v podzemlje,
odkoder bi s prihajanjem vade
priplavale na povrsje. Pri plah-

TURISTICNE
Spodbudna dotacija
Na svoji zadn.ii se.ii je delavski
svet SGP »Gradisce« Cerknica, na
prosnjo Turisticnega drustva Bloke-Nova vas, odcbril enkratno
dotacijo temu drustvu v znesku
100.000 S. dinarjev. Dotacija res
ni velika, .ie pa po svoji vsebini
take vrste, da jo lahko pozdravimo. Ne sa.mo zaradi tega., ker
>>GradiSce~< zaposluje precej, predvsem kvalificiranih delavcev s tega predela nase komune, pac pa
je odlocitev DS tega podjetja pozdraviti zaradi spodbude drugim
kolektivom, da sprejmejo podobne odlocitve. Investicije v turizem
so dolgorocne. in Bloska planota
naj take investicije nalaga v svoj
razvoj, saj ima za razvoj turizma
idealne pogoje. Pravtako lahko
poudarimo, da si blo5ki turisticni
delavci ze za svoje dosedanje delo
zasluzijo druzbeno priznanje v
obliki dotaci.i tudi iz drugih virov, saj jim bo to se veeja spodbuda za nadaljnje delo.
-ias-

nenju obsirnega jezera pa mnogo
rib zamudi odtok v podzemlje.
Vecje delno polovijo, mnogo zaroda pa gre v pogubo. Zato priporocamo, da se na manj propustnih delih jezerske povdine z
mehanizacijo nakopljeju manjsi
»kozji« nasipi za katerimi bi se
voda z ribami vred za nekaj tednov zadrzevala. Za stanovitejso
ojezeritev bi bila potrebna se delna pridusitev talnih ponikev po
jezeru (za varnost do 30 let). To
pa je brez dragih podzemnih tP.snilnih zaves ali drage celotne po~
vrsinske tesnilne obloke neizvedljivo.
(Nadaljevanje prihodnjic)

~elje?

VEST I

Turisticna zveza Cerknica pa
ze prirpavlja material za tisk podoibnih knjizic, ki naj bi opisovale
Krizno jamo in Bloke. Torej l ahko pricakujemo. da basta tudi ti
dve knjigi na lmjiznem trgu prihodnje leto.

1\L

Slabo ure jena
gostisca
Domacini, posebno pa turisti
najbooj obcuti.io. da gostisca v
nasi obcini niso najbolje urejena.
Z gostinci zasebnega sektorja ze
teee dogovor, da bodo svoje lo-

Seveda so tu vstete samo prvenstvene tekme. Omeniti pa moram,
da igram v napadu sele nekaj let.
Katera tekma ti je ostala najbolj v spominu?
To je bila tekma s Slovanom
v Ljubljani. Vodili so ze s 3:1, do
konca tekme pa smo izenacili ;n
2abjek, sedanji vratar Olimpij e,
je od jeze zapustil vrata.
Koliko casa pa se nameravas
aktivno igrati nogomet?
Dokler born zdrav in se cutil
za to sposobncga. Vendar o tern
zaenkrat se ne razmisljam.
Kako ta, da je NK Rakek vseskozi aktiven, pri drugih drustvih
pa je mrtvilo?
V vodstvu so bili vedno ljudje,
ki so se zavzemali za obstoj kluba
in so nekako preskrbeli potrebna
sredstva. Poleg tega pa je jasno,
da brez navdusenja mladine za ta
sport, klub ne bi mogel obstajati.
Veckrat se sliSi ocitek, da nogomet ni mnozicen sport in da se
trosi denar samo za enajst nastopajocih.
S tern se ne morem strinjati.
Klub steje 85 clanov, od tega Je
75 aktivnih. V letu 1965 je nastopalo "' prijateljskih in prvenstvenih sreeanjih 58 igralcev. V klubu je predvsem mladina, delavska, studentska in kmecka Poleg
tega pa nastopajo igralci iz vseh
veejih krajev obcine, tako da klub
dejansko reprezentira celo obcino.
Tezave pri delu?
Vaditeljskega kac'ra nimamo zaradi minimalnih financnih sredstev. Klubi istega ranga imajo
neprimerno bol.ise pogoje za delo.
Nimamo lastnih slacilnic, niti
klubskih prostorov. Da o denarju,
ki bi ga potrebovali za redno
vzddevanje igrisca, ne govorim..
(Opomba: Tov. Arko je sam uapravil cez 2000 prostovoljnih ur
na vzddevanju igriSca.)
Najvecji uspeh NK Rakek?
Osvojeno 4. mesto v podzvezni
ligi NPL.
Prizadevamo si, da bi vzgojili
lastne trener.ie. formirali pionirsko ekipo, ki je se nimamo in pa,
da bi dokoncno uredili igrisce.

kale v najkrajsem casu, to je se
pred zacetkom turisticne sezone,
primerno uredili.
Turisticna zveza Cerknica pa
bo nudila gostincem vsestransko
pomoe, to je z ustreznimi nacrti
za popravilo lokalov. nabavo
opreme, rekla.mnega materiala, izobra:Zevanja kadrov itd. Poudarimo nai, da se nekateri gostinci
teh uslug v dobri meri Ze precej
posluzujejo. V zadnjem casu pa
se javljajo tudi novi interesenti
med nasimi obcani, ki bi bili pripravljeni odpreti nove gostinske
lokale.
M.

Nogomet
Nogometasi Rakeka so sredi januarja .zaceli s pripravami za
predstojeeo nogometno sezono.
Vadili so najvee v telovadnici. Ko
pa je pol>ijalo toplo pomladansko
sonce in pregnalo snezno odejo
so se preselili na nogometno igrisce.
Odigrali so ze prve trening tekme, da so pomerili moci, ki so si
jih nabrali z zimskim treningom.
Na Rakeku 6. marca:
Rakek (clani) : Rakek (mlad.) 11:1
V Pivki, 13. marca:
Pivka : Rakek 1:5
V Vipavi, 20. marca:
Vipava : Rakek 3:1

Turisticne zanimivosti
v knjigi
Zavod za s'p omeniSko varsivo
SRS bo ob sodelovaniu Turisticne zveze Ce11lmica dotiskal kn j izice zepnega formata z barvnim
ovitkom za Rakov Skocjan. Cerknisko jezero in Sneznik.
Knjizica o Rakovem Skocj anu
bo predvidoma v prodaji v zacetku aprila po vseh knjiznicah
v Sloveniji. Knjizici o Cerkniskem jezeru in Snezniku pa basta
v prodaji nekaj kasneje.

---

.

Nogometni klub »Rakek« tek.muje v prvem razredu LPZ. V ekipi je se neka.j ..veteranov«, med njimi tud.i
Dusan Arko (peti z leve)
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Na osnovni soli v Cerknfcl:

LEP POLLETNI USPEH

MEKINOVA SOSEDA STOLETNICA
Od 23. m. je Marija Sterof.aj
iz Dolenje vasi pri Cerknici
se ziveci obcan cerkniske obcine, ki si je naprtil deseti
kriz. Marijo Steriaj pozna 110d
tem imenom le se malokdo,
kajti z Ieti je postajala va§canom s svojimi salami, izrednim smislom za humor in vedno plamteco iskro razposajenosti, vedno bolj priljubljena,
domaca in vee deset let je
ze minilo, kar so ji va§cani
nadeli ime Mekinova sosella.
Ze tri leta je tega, kar je
Mekinova soseda priklenjena
na posteljo. Zlom noge se .ii §e
danes ni toliko zacelil, da bi
Iahko se delala druscino kmeticam in skrbela za veselo razpolozenje, kot je to delala vse
zivljen.ie. Nesrecen padec jc bil
edino nakljuc,fe, ki .ie pripcljalo to zilavo notranjsko korenino k zdravniku.
Vseskozi zavedna Slovenka,
znana po sirjenju napredne
predvojne literature, je na§la
svoje mesto tudi v casu NOB.
N.iena hiiia .ie bila pogosto zat~cisce partizanov. Od rane
mladosti, ko ji je zacel rezati
kruh ocim, .ie skrbela za svojo
slepo sestro Marjeto, ki je umrla pred nekaj leti, tudi v visoki starosti, 91 let. Od takrat,
ko ji je leta 1943 umrl moz in
pred leti se sestra, je ostala
soseda sama z ljudmi, ki se je
pogosto spominjajo in ji pomagajo.
Oci so Ji se danes zvest tovaris, ko brez ocal prebira novice in zivi s svetom. Starost
ji je vedno bolj na poti. Rada
bi odvrgla nekaj desetletij, ki
so se ji obesila na izrazite gube
obraza in pobelila kostanjpve
lase. Rada bi bila brhka kot v
Ietih, ko so hodili domaci fa.ntje na novacenje. »Toliko iiasa
je Malgov France sluzil vojsko,« se spomin,ja, »da je prisel
na novacenje se njegov sin.
Sedaj pa, ko se ozrem v ogledalo,« pravi, »stisnem zobe in
najraje bi ga razbila.« Pa vendar njene besede vseslwzi
spremljata smeh in segavost. Iz
srca ji zelimo, da bi njen nasmeh se dolgo videli med namil
Danilo Mlinar

V osnovno solo v Cerknici in podruznicno solo' Begunje se vozi
dnevno s Sapovimi avtobusi 210
ucencev, kar sodi v posebne objektivne teZave solskega pouka
vendar pa so oddaljeni zaselki s
tern, da prihajajo otroci iz njih v
centralno solo, pddolbili, ker imajo rednejsi in kvalitetne.isi pouk.
v letosnjem solskem Jetu steje
delovna slrupnost v cerkniski centralni in podruznicni soli Begunje 31 clanov, od tega 25 ucnih
moei. Ob polletju je bilo na cerkni9ki soli s podruznicno solo Begunje 5711 ucencev, 290 deckov in
281 deklic. Od tega pa jih je nad
40 % vozacev.
Ob polletju jih je izdelalo •101
ucenec, in sicer: 60 z odlicnim,
139 s prav dobrim, 169 :1l doblim
in 32 ucencev z zadostnim uspehom. Med 170 ucenci, k:i niso iz...
delali pa je 76 z eno nezadostno
in 39 z dvema nezadostnima acenama, o katerih je mogoce z verjetnostjo reei, da utegnejo biti ob
koncu leta pozitivni. Izrazito slabih s tremi in vee nezadostnimi
ocenami je bilo 64 ucencev ali
11.5 %. Povpreeen uspeh je znasal
na nizii stopnii 83.94, na visji pa
53.15 %. Razclemba uspeha .ie pokazala, da le-ta pad a z viS jimi
Tazredi ter je nekakSna zakonitost
zaradi zahtevnejsega pouka, ki
dela ucencem tezave. predvsem v
matematiki, tujem jeziku in nekaj
v slovenscini, fizik', zgbdovini in
zemljepisu.
Celotna dejavnost sole se opira
na letni delovni nacrt, na materialne pogoje, ki jih soli ·zagotavlja druzba, na kadrovsko politiko
v zvezi s stipendiranjem, predvsem pa na samoupravlianje, na
delo solske in razredn;h skupnosti, na dela pionirske in mladinske organizacije. V stiku z druzbenimi cinitelji posveea sola skrb
zdravju, telesnemu razvoju mladine in njenemu varstvu. Z ucno
in vzgojno problematiko seznanja
starse na roditeljskih sestank.ih.
Pri poklicnem usmerjanju mladine se posvetuje s strokovnjak:i
delovnih organizacij. Pedagosko
pomoe nudi soli Zavod za prosvetno pedagosko sluZbo Vic ob obisk:ih svetovalcev. K nazornejsernu
pouku pa prispeva na soli sistematicna uporaba avdovizuelnih sredstev, poslusanje radijskih solskih
ur in televizijskih oddaj za solo
ter uporaba diafilm<JIIT.
Stanko Jand

»IZGUBLJENA REKA«
Obcani so lahko opazili, da je
RTV Ljubljana lani predvajala
turisticne filme in reportaZe z nasega podroeja. Zanimanje za turisticne reportaZe pa je bilo l3.I1i
precejsnje tudi pri televizijskih
delavcih onstran na5ih meja. Tako je Bavarska televizija posnela
film »Izgubljepa reka«, ki so ga
pred nedavnim predvajali tudi na
nasi televiziji. Zvedeli smo se, da
so omenjeni film prodali tudi televizijski mrezi ZDA.
Tudi telev izijski delavci iz Helsinkija so lani posneli film o Sloveniji in Jugoslaviji. Zanimali pa
so se tudi za Kras in tako posncli
f ilm o de lu krasa s Predjamsltim
gradom in Rakovim Skocjanom.

St.

MALl OGLASI
Motorno kosilnico, novo ali malo
Tabljeno, takoj kupim. Ponudbe
pod »Nujno·« posljite na upravo
»Glas Notranjske<<.
Posojilo 400.000 S. dinarjev za sest
mesecev - kdo bi ga lahko nudil? Ponudbe pod »Vse po dogovoru«.
Kupujem zigosane znamke jugoslovanskih podrocij, v serijah in
posamezno. Ponudbe pod »Priloznost 1966«.
Delavec, 26/182, Zeli spoznati deIde plemenitega srca in cedne zunanjosti, starosti 20 do 25 let, zaradi zenitve. Si.fra »Prvi maj-«.
Tridesetletna, visoke postave, samska, bi rada spoznala dobro situiranega tovarisa istih let, po moznosti obrtnika ali usluzbenca lahko Tazvezan z otrokom - zaradi skupnih izletov v naravo. Poroka ni izkljucena. Cenjene ponudbe s sliko, ki jo vrnem pod
»Se bo kdaj pomlad«.
Twarnisko nov Wolkswagen 1300
prodam najugodnejsemu ponudniku. Sprejmem tudi cek. Sifra »Dogovor velja-«.

KINO
CERKNICA
7. 4.-9. 4. Na vrvici, ceski ob
19.30; 10. 4. Aladinova iiarobna
svetilka, italij. ob 16. in 19.30;
14. 4. Lepo zivljenje, franc. ob
19.30; 17. 4. Most k soncu, amer.
ob 119.30 ; 17. 4. Peklenska frega.ta,
angl. ob 16. in 19.30; 21. 4. Iz
dneva v dan brez upanja, italij.
ob 19.30; 23. 4. Car Ivajlov, bolgaTski ob 19.30; 24. 4. Boccacio 70,
italij. ob 16. in 19.30; 28. 4. Tajna
misija diplomatskega kurirja, sovj.
ob 19.30 uri.
STARI TRG
6. 4. Vsi domov, italij.; 9. in 10.
4. Krog zavarovanja, angl.; 13. 4.
Horatio 62, franc.; 16. in 17. 4.
Najlepsa na svetu, amer.; 20. 4.
Parada popevk, nemski.; 23. in 24.
4. ZakQllski zavod Aurora, nemski;
27. 4. Zgresena sreca, poljski; 30.
4. in 1. V. 2ivi zakopani, sovjetslti.
Zacetek predstav: ob sobotah ob
19.30 uri; ob nedeljah ob 15. in
19.30 uri; ob sredah ob 19.30 uri.
DOM JLA VELIKE BLOKE
6. 4. Garsoniera, italij.; 10. 4.
Zlato sedmih griiiev, amer.; 13. 4.
Ljubimca iz Teruela, franc.; 17. 4.
Greh ljubezni, spanski; 20. 4.
Ljudje iz sejma, sovj.; 24. 4. 2ivim zate, amer.; 27. 4. Bele sence,
italij.; 1. 5. Na svoji zemlji, slovenski; 4. 5. Ziveti po svoje, franc.;
8. 5. Milijo)llarka, amer. film.
Predstave v nedeljo ob 16. in
19.30 uri, v sredo ob 20. uri.

sodiSea
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Preiivnina ni miloslina

Problem nO'ITllalne preskrbe nezakonskih otrok in otrok razvezanih zakoncev spremljajo tudi sudiSca. Ta problem se je zaostroval
postopoma spnco zviSanja zivljenjskih stroskov, Pli cemer so
preiivnine mocno zaostajale za
potrebami nedoletnih otrok. Zavoljo tega so nara5cale tozbe za
zviSanje preZivnin v tistih primerib, ko starsi otrok (veeinoma so
tct ocetje nezakonskih otrok in
otrok iz razvezanih zakonov) niso
hoteli sami, brez intervencije sodisca, pliskoeiti socialno ogrozenim otrokom na pomoe. Za ilustracijo naj navedemo, da po podatkih republiSkega sekretariata
za socialno varstvo, za leto 1964
okoli 40 % ocetov nezakonskih
otrok in ocetov otrok iz razvezanih zakonov ni izpolnjevalo prezivninske obveznosti, drugi pa
dajejo le simbolicno prezivnino.
v nekaterih primerih celo po
2.000 S. dinarjev.
Iz zadev, ki jih obravnavamo
pri nasem sodiScu na Rakeku
ugotavljamo, da se vedno ni zadovoljivo vplivanje in angaZiranje dru.Zbenih organov, posebno
organov skrbstva pri urejanju
rodbinskih razmer v pogledu materialne
preskrbe
nedoletnih
otrok.
Nov element v prezivninsko
problematiko vna5a tudi gospodarska reforma, saj prezivnine
mnogo zao'stajajo za zivljenjskimi
stroski. Mimogrede omenjamo, da
smo od julija 1965 do· danes obravnavali le maier kostno stevilo
takih zadev, ki so se nanasale na
zviSanje preZivnine, zaradi zvisanja zivljenjskih stroskov. Sprasujemo se, ka.i je temu vzrok? Ali
neinfoii"miranost mater nezak:onsltih otrok in mater iz razvezanih
zakonov, ki skrbijo za take otroke? Ali pa so temu vzrok drugi
motivi? Mogoce t udi ugodne socialne razmere, v katerih zivijo
nekateri otroci.
Sodisce je s skrbstvenim organom obcine proucilo prezivninsko
problematiko podrocia nase obcine, vendar napredka in koristi
tega sodelovanja tu ni opaziti.

Zato je sodiSce se naprej spodbujald skrbstveni organ obcine,
da naj v vee.ii meri zagotovi normalno preskrbo nezakonskih otrok
in otrok razvezanih zakoncev. V ta
namen bi moral skrbstveni organ obcine uvesti stalno evidenco
ogroZenih otrok, spremljanje njihovih zivljenjskih pogojev in podobno. Omenjena evidenca bi morala biti vedno aZurna.
Iz prakse na5ega sodiSca ugotavljamo, da so primeri, ko prezivninski zavezanci zivijo v tujini
in ne izpolnjujejo svojih prezivninskih obveznosti. Tudi v takih
primerih je mozno realizirati sodno odlocbo seveda le, ce so prezivninski upravicenci s tern seznanjeni. Do take preZivnine .ie m0Zno priti s poSTedovanjem Urada
za zascito jugoslovanskega premozenja v inozemstvu, ki .ie pri
zveznem sekretruiatu za finance
v Beogradu.
Za odlocanje o prezivninskih
obveznostih v tuzemstvu so plistojna domaca sodisca. Poslopek
se zacne z vlozitvijO( tozbe pri
krajevno pristojnem obcinskem
sodiscu. Tozbo lahko napise sama
stranka, lahko pa jo vlozi tudi
na sodni zapisnik, ali v odvetniski pisarni. Prezivninska obveznost traja do osemnajstega leta
stru·osti, oziroma do konca solanja, in sicer toliko casa, kolikor
je za talw solanje potrebno po
statutu sole, oz. fakultete. Prezivninska obveznost preneha, ko sj
otrok z lastnim delom zacne
ustvarjati portrebna sredstva za
prezivljanje ali ko se otrok pred
polnoletnostjo poroci. Osnovni
kritelij pri dolocanju prezivninskega zneska so premozenjske
razmere strank, ze prisojena prezi vnina pa se lahko zniza ali zvisa.
kar je odvisno od novo nastalih
premozenjskih razmer starsev.
Prezivnina ni nobenaJ miloscina,
temvec zivljenjskega pomena z
zakonom priznana pravica, ki naj
jo prizadete matere v prid svojih
otrok tudi uveljavljajo.
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Uros Podkonjak

SGP ,GRADISCE"
enota za gospodarjenje s stano,vanjskimi hi5ami
v druzbeni Iastnini

obvesca, da ima
v prodaji naslednja nova stanovanja
1. stiri dvosobna stanovanja v novem stanovanjskem bloku
v Starem trgu
2. eno trosobno stanovanje v n~em stanovanjskem bloku
na Rakeku
Stanovanja lahko kupijo posamezniki ali gospodarske organizacije. Informacije lahko dobite v SGP •>Gradisce« enota za gospodarjenje z stanoN"anjskimi hisami

gks \
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Pionirski koticek
SPOMINI IZ VOJNE
Stari oce mi je pripovedoval, da je hila na Notranjskem
pozgana tudi vas Orehek. Povedal mi je tole zgodbo:
Bilo je, 29. novembra, ponoiii 1941. leta. Tedaj so prisli
partizani, da so prenocili in poprosili kmete za hra.no. Naslednji
dan so prisli Italijani zgodaj zjutraj in napadli partizane. Vnel
se je boj, ker pa je bilo fa.Sistov veliko, so bili partizani prisiljeni
beZati. Med begom so Italijani ubili sest partizanov, lepo mlado
partizanko pa so ujeli. vas so pozgali, moske pa odpeljali v
Ljubljano, kjer so bill zaprti mesec dni V zaporu so lriali na
cementu, vklenjeni v verige.
Kasneje je sovraZnik se veiikrat bombardiral in obstreljeval
Orehek. Domacini so z grozo gledali na to. Leta 1943. so fasisti
pobili vse mlade fante in ocete ter med njimi tudi mojega strica
Toneta, strica Franceta pa so odpeljali v koncentracijsko tahoriSce. Pobili so jib na Blokah pri Radleku. Neka zenska, ki je
bila tedaj v bliZini na njivi je sliSala, kako so vpili in joka.Ii,
potem pa so zaregljale strojnice in zrtve so mrtve obleZale.
BERNARDA KLANCAR 6. a
(Iz pionirskega glasila
,.BRSTJE«, osnovne sole v Cerknici)

1. -

Snemalec Slavko Nemec, asistent Franci Strukelj in novinar Joze Kloboves Pri snemanju filmske reporta.Ze o Cerknllikem jezeru

Izhaja mesecno - Izdaja Obcinski odbor SZDL Cerknica Urejuje uredniski odbd,r, lti ~ra
sestavljajo : Slavko Berg'lez.
Dan~Io Mlinar, Janez Logar,
Mihael MiSic, Sreco Loncar,
Janez Obreza, Milan Strle, Peter 1Kovsca, Slavko Tonuc,
Stefan Bogoviiic, ing. Bozidar
Rajiievic, Slave Koiievar, Stanko Jand, Sreiio Kra.Sovec, 1\IiIan Govekar 1n Milan ZivkoGlavni in odgovorni
vic urednik: Danimir Mazi - Tehnicni ,urednik: Danilo Domanjko (••Delavska enotnost«) Naslov uredriistva in uprave:
»Glas Notranjske«, Obc. odbor
SZDL Cerknica - Zird racun:
NB Rakek, 5051-678-108- Letna narocnina je 6 N. Din (600
starih dinarjev), posamezni izvod 50 par (50 starih din) Tiska tisltarna Ucnih delavnic
Zavoda za slusno in govorno
prizadete v Ljubljani
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