Po§tnfna placana v gotovtnt
Cerknica, 2'7. aprila 1966

cena 50 par (50 S. din)
Leto V.
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Ob razsirjenem plenumu obcinskega komiteja ZKS Cerknica

Delitev dohodka med delovnimi enotami
Sekretar obcinskega komiteja ZKS Cerknica Franc Levee je na
razsirjeni plenarni seji obcinskega komiteja ZKS poudaril, da nas
v izvajanju reforme se cakajo bolj zapletene naloge in da se kljub
dosdenim uspehom ne bi smeli vdajati zadovoljstvu.
Tej pomembni seji, na kateri so razpravljali predvsem o realizaciji smernic III. plenuma CK ZKJ in o gospodarski reformi, je
prisostvO)Val tudi clan CK ZK Slovenije Lojze Herman.
Komunisti so v svojih razpravah ocenjevali, da so v izvajanju
reforme na nasem podrocju ze
dosezeni zaeetni rezultati. Zmanj-
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HITREJE
POENOSTAVIMO
DELO UPRA VNIH
ORGANOV

san je obseg investicij, poveean
je izvoz, politika delitve se prilagaja novim razmeram in doseie-

nemu dohodku de'ovnih organizacij. Notranja delitev se eed::.~lje
bolj uveljavlja v delovnih enotah
in tudi vplivna moe ZK in akcijska sposobnost se je poveeala.
Predvsem je bilo v razpravi
poudarjeno, da morajo o razsirjeni reprodukciji odlocati delovni
ljudje, ki prispevajo tudi sredstva
zanjo. 2:elja po investicijah je ve:liko, sredstev zanje pa je razmeroma malo. Zato mora vsak vlozeni dinar prinesti eim vee koristi.
Usmerjanju investicij v najrentabilnejse objekte pa bo ustvarjalo
preseZek delovne sile, vendar bo
potrebno te !judi zaposlovati v
terciarnih dejavnostih; trgovini
in gostinstvu, obrti, turizmu in
seveda tudi v kmetijstvu.
Na podroeju kmetijstva ni te:zav s pridobivanjem zemlje, teie
je to zemljo intenzivneje izkoriscati, kajlti rast kmetijske proizvodnje je predvsem odvisna od
njene modernizacije. Razen tega
je potrebno v odnosu z zasebnimi
kmeti ra.ZNijati razne primerne
oblike pogvdbenega sodelovanja.
Kmetijska zadruga, ki je glavni
nosilec napredne kmetijske politike na vasi, se bo morala se nadalje materialno in organizacij-

sko utrjevati, hkrati pa izboljsati
sodelojVanje z zasebnirni kmeti.
Ponovno so navzoei poudarjali,
da se morajo komunisti ob raz...
sirjeni materialni osnovi gospodarstva zavzemati za se vecjo
krepitev samoupravljanja v de:!Qvnih organizacijah. Neposredno
odlocanje delovnih !judi o delitvi
dohodka v delovnih enotah in
med delovnimi enotami. mora biti
zagotovljena s statutom. praviiniki in drugirni samoupravmnn
akti. Ugotavljali so, da tolvrstne
neurejenosti zelo pogosto povzrocajo negodovanja v delovnih organizacijah, prihaja pa celo do
sporo'v med komu:nami. V mislih
so imeli Gozdno gospodarstvo,
katero po njihovem rnisljenju ni-

rna dovolj jasno doloeene delitve
ustvarjenega dohodka med delOIVnimi enotami.
(Nadaljevanje na 4. strani)

V KOVINOPLASTIKI
SO VOLILI
Te dni so bile v Kovinoplastiki
v Lozu vql.itve polovice elanov v
centralni delavski svet, delavske
svete delovnih enot ter upravnega odbora skupnih sluzb.
Volilo je 718 elanov kolektiva.
In tako kot vedno, je bila udel'i!Zba na volitvah v Kovinoplastiki
vee kot odliena, saj je volilo kar
99,3 odstotka vseh elanov kolektiva.
K.

Te dni so v Kovinoplastiki izvolili polovico l!lanov samoupravnih
orga.nov

NAS PRVI MAJ
v

tistih, zdaj ze polpozabljenih casih, :;o na predvecer delavskega praznika zagoreli na
hribih kresovi iz skrivoma Ilripravljenih grmad. Prvi komunisti so tvegali policijske represalije s tern, da so praznovali svoj dan. Toda rdeci plameni v pomladanskem veceru
so bili simbol pricakovanj,
borbe in hrepenenj. Zdaj ze
dvajset let v miru praznujemo
prvi maj, svecano in ponosno.
In nekako nehote vsakic pomislimo, lcoliksen korak smo
storili od lanskega maja do
danes. Vsalm leto je vee }judi,
ki delajo v industriji ali drugi
nekmetijski dejavnosti. In prav
je tako, zakaj kmetijstvo je
treba se mnogo bolj modcrnizirati. Lani, ko za gospodarstvo
ni bilo najbolj srecno letd, so
delovne organizacije doseglc za
dobro petino vecji celotni dohodek kot prejsnje lcto. In skoro vsa leta je gospodarstvo
nase obcine naredilo za petino vecji korak naprej.
Reforma je v marsicem
spremenila nase misli in botenja. Pokazala je, da mnogi
nasi nacrti ne slone na dobdh
temeljih. V prihodnjih letih
nase industrije zato ne bomo
bistveno sirili. Tudi novih delavcev bo industrija le malo
sprejela. Vendar se bo za delovne roke na.Sih ljudi dobilo
delo. Usmeriti se bo treba k
dejavnostim, ki doslej niso dale vsega kar bi mogle. To so
panoge, ki v gospodarsko razvitih dezelah zaposlujejo moogo ljudi in jim dajejo dober
kruh. Predvsem pa mora turizem v nasi obcini stopiti na
svojo zmagovito pot. ZmagoviW zato, ker imamo resnicno
veliko moznosti za razvoj.
Prvi uspehi nasih naporov se
ze kazejo, toda tudi to pomcni
sele za.Cetek.
Sedaj si moramo res zeleti,
da bomo priliodnje leto v teh
dneh ugotovili, da smo spet
naredili korak naprej. N e samo korak, izrazen v stevilkah
ali odstotkih, ampak tudi tisti,
ki vodi do src ljudi okrog nas.
Zeleti si moramo, da bi se povsod in na vsakem koraku razumeli in da bi drug drugemu
iskreno in t~varisko odkrivali
svoje misli, pa naj bo to na
sejah samoupravnih organov,
na ulici ali pri pomenku v gostilniskem kotu. Vselej bi moralo biti tako - se zlasti pa
tedaj, kadar se v organib
upravljanja odloca o uspehili
dela in o drugih, za. delovnega
cloveka pomembnili zadeva.b.
Da.nimir Mazl
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Pismo urednistvu

Skrajni cas je

ze !

V Starem trgu vemo, je bil
v okvilu sole pred 5 leti ustanovljen otrosk.i vrtec, v l{aterem se vzgajajo naSi najmlajsi.
To je tudi v veliko pomoc st:rrsem, Se posebno pa v tistih
druZinah, kjer sta oba zaposlena. Star5i vedo, kje se aahajajo oltroci, sami otroci pa
se tukaj spoznavajo skozi igro
in veselje z najrazlicne.Jsim
gradivom, kaT jim bo pozneJe
koristilo v soli.
Rekel sem skozi igro in veselje. Toda, kje naj se odvija
ta igra? V pros tori h. ki SQ za
20 otrok premajhni? Zunaj sije
sonce in jih vabi na trato. Toda na zalost, tega si otroci ne
morejo privosciti. Zgodi se le
na sprehodih, ko gredo s svt>jima vzgojiteljicama ven in to
se samo po stranskih poteh: Na
travnike namrec ne sme.io. ker
se lastnik.i jezijo in tudi ne puste, ka:r je seveda tudi upruviceno. Torej kam? Veliko govora je bilo na raznih sestankih,
da bi zgradili otrosko igriSce,
kar je velika zelja otrok in
vzgojiteljic. 20 otrok jeres te2ko zadrievati v zaprtem prostoru, ce je zunaj lep pomladanski ali letni soncni dan.
Zadaj za gradom sta dve neurejeni baliniSci, ki sta sedaj
pravo skladisce za drva in nista ravno v okras svoji okol ici.
Ravno o tern prostoru je bilo
govora, da se preuredi v otrosko igrisce, ki bi res ustrezalo
saj je blizu in odmaknjeno orl
prometa. Mislim, da je res
skrajni cas, da bi se nehalo o
tern govoriti in govoriti pac pa
zacelo tudi nekaj delati. Mnenja sem, da bi delovne o~ga
nizacije, v katerih so zaposleni starsi teh otrok. res lahko
nekaj prispevale, da bi se nasim najmlajsim POIPestrilo dopoldansko zivljenje, ki ga prezivijo izven svojega doma,
vzgojiteljicama pa veliko veliko olajsali delo.
RuM

Kako smo gospodarili vI. 19&5
•
•
•

UGODNA RAST GOSPODARSTVA SE BO NADALJEVALA.
CE BODO DELOVNE ORGANIZACIJE NAMENILE VSO
SKRB POVECANJU PRODUKTIVNOSTI, RENTABILNOSTJ

•

IN EKONOMICNOSTI

Gospodarske organizacije v obcini Cerknica so v preteklem letu
dosegle rezultate. ki v znatni meIii presegajo dosezke gospodarskih uspehov v letu 1964.
Iz zakljucnih racunov za leto
1965 je razvidno, da so dosczeni
rezultati dokaj ugodni. Da pa bi
lahko primerjali doseZene uspehe.
je potrebno, da v tej primerjavi
upostevamo gosoddarske uspehe
v letu 1964.
Tako npr. so gospodarske organizacije v letu 1965 dosegle za
22 % visji celotni dohodek kot v
letu 1964. Ta ugotovitev oziroma
dc~ezeni uspeh se nanaiiata na
celotno gospodarstvo, tj. na povprecje vseh gospoda.rskih organizacij.
Ce vzamemo dosezeni celotni
dohodek v letu 1964 kot indeks
100, potem vidimo, da .ie l:>il v
letu 1965 pd posameznih gospodarskih panogah dose"ten naslednji dohodek: industrija 120,1,
kmetijstvo 127,2. gradbeni3ivo
106,-, trgovina 136,1, gostinstvo
1J12,1, obrt 126,5, komunala 141,3.
Druzbeni bruto proizvod se je
v primerjavi z letom 1964 v preteklem letu prav takd poveeal za
21%.
Tako kot druzbeni bruto proizvod je v letu 1965 narascal tudi
druzbeni proizvod, saj se je v
preteklem letu povecal za 20,7 %.
Gospodarske organizacije so v
preteklem letu ustvarile za 21,5 %
viSji narodni dohodek.
Kako je bilo z investicijami?
Zanimiva je primerjava med
gospodarskimi in negospodarskimi investicijami v letih 1964 in
1965. 'V letu 1964 je bilo r azmer.ie
med gospoda:rs.h.-imi in negospodarskimi investicijami 86 : 14 v
korist gospodarskih investicij. V
letu 1965 pa se struktura spre-minja, tako da bele2imo razmerje
70 : 30 v korist negospodarskih investicij. Spremenjena struktura

nam pove, da so gospodru·ske organizacije v preteklem letu namenile vee sredstev za negospodarske investicije. To poveeanje gre
predvsem na racun investici.i v
sta.novanjsko izgradnjo.
Pri obravnavanj u gospodan;kih
dosezkov ne moremol preko dejstva, da se ob istocasnem narascanju produktivnosti, ekonomicnosti in rentabilnosti odra.Za tudi
doloeen dvig v gibanju osebnih
dohodkdv. Nominalni osebni dohodki zaposlenih so se v preteklem letu v primerjavi z letom 1964
povecali za ca. 30 %. Ce primerjamo najvisje in najnizje nominalne osebne dohodke po posameznih panogah. p otem v idimo,
da sol hili v preteklem letu najvisji osebni dohodk.i v gozdarstvu
(66.400 din) najnizjj pa v gradbeniStvu (41.650 din).
Stevilo vseh zaposlenih se je v
letu 1965 povecalo v primerjavi
z letom 1964 za 2 %. Tako .ie bilo
v letu 1964 na naiiem obmocj u
vseh zaposlenih 3.832, medtem, ko
se je v preteklem letu to stevilo
dvignild na 3.907 v seh zaposlenih.
Z u vajanjem gospodarske reforme se je v preteklem letu polozaj gospodarskih organizaci.i bistveno spremenil. Pred reformo
so dosegale vecje uspehe tiste gospodarske organizacij e, ki so prodajale na domacem trziScu, po
njej pa tiste, ki so ze pred tern
imele raziskan in pridobljen inozemski trg, posebno s konvertibilno
valuto.
Visje cene v kmetijstvu so omogocile rentabilnq poslovanje. G o~
stinstvu se v primerjav i z letom
1964 ni bilo vee potrebno boriti
z 'izgubo, ker sta se p ovecala tu.iski in .domaci promet.
Tezave so bile le v gradbeni stvu, ki se tucli v preteklem letu
niso zmanjsale. Vzrok zato pa je
v glavnem v omejevanj u gradenj.

Krvodajalska akcija
Pod tern naslovom je bil ob zakljucku lanske julijske krvodajalske akcije v nasem notranjskem glasilu objavljen clanek, ki
je analiziral vso dejavnost Rdecega kriza pred in med krvodajalsko akcijo in skusal pravilno
oceniti odziv na akcijo. Takrat
objavljeni zakljucki niso bill ravno najbolj pohvalni za prebivalstvo naiie ob<':ine, prav tako pa
niso na pozitivno mesto postavili
vse tiste posameznike ali organizacije, ki jim na kratko pravimo
*Vodilni«. Zaradi takih. morda popolnoma subjektivnih in nekaterih objektivnih vzrokow (neprimeren cas julija meseca, neur.ie neposredno pred akcijo) je lanska
julijska akcija uspela samo 72 %.
celoletna pa z naknadnimi manjsimi akcijamj 36 1o - vse to glede na plan Zavoda za transfuzijo
krvi v Ljubljani. Sicer pa naj govore stevilke:

°

OTROCI NASE ruSE
Marko ljubi nogomet
Vito bere rad »Polet«
vedno plosce Jur poslusa,
Matka liziko po.kusa.
Z Barbko se igra Marcel,
Dusko vedno je vesel,
Igor avion ima,
Marko s fantkom se igra.
Mile v prvi razred hodi,
Lenka oblaei se po modi,
Metka posteljo pospravlja,
Miha s sportom se postavlja.
HELEN A MULEC 5. b
(Iz piQilirskega glasila
...Brstje«, osnovne sole
v Cerknici)

!St. 2 -

Leta 1964 je bilo predvideno, da
bo darovalo kri 720 krvddajalcev.
Pozivu pa se .ie odzvalo 793 !judi.
Uspeh je bil torej 1110 odstoten .
Lani smo racunali na 800 krvodajalcev. Prislo jih je 696. Kot ze
receno smo tako zabelezili le 86 %
uspeh akcije. Za letos pa je Zavdd
zatransfuzijo krvi v Ljublj:mi
predvidelle 600 krvodajalcev. Dosegli pa smo 125 % uspeh, ker se
je pozivu RK odzvalo kar 755 obcanov.
Plan zavoda za transfuzi.io je
bil letos postavljen tako nizko z
ozirom na lanskoletni neuspeh
akcije. Na5 obcinski plan pa je
predvideval preko celega leta ca.
900 odvzemov, tj. 900 krvodajalcev, ki bodo dali kri. Tocne stevilke namrec povedo, da je letos 12.,
13. in 1~. aprila v Starem trgu in
Cerknici prislo na odvzernna mesta 803 Qbcanov, ki so bili pripravljeni oddati kri. Pri zdravniSkem pregledu pa je bilo odklonjenih skupno 48 krvodajalcev. S
tern seveda ni receno. da ti krvodajalci niso zdravi - pac pa n.iihovo zdravstveno stanje t i s t i
d an na osnovi laboratorijskih
izvidov in zdravniskega pregleda
ni bilo tako, da bi lahko oddali
kri. Dan prej ali dva kasne.ie pa
bi to lahko storili. Letosnja kr•Jodajalska akcija namrec se ni koncana, ampak bomo organizirali v
jesenskem casu se dodatne akcije.
kakor smo to storih lansko leto.
Lansko leto smo namrec v devetih dnevih, ko smo organizirali
krvodajalsk.o akcijo, izvrsili 696
odvzemov. letos pa v treh dneh
755 odvzemov in imamo se osem
mesecev do konca leta Tako smo
lahko prepricani, da bomo do

•

Ena izmed osnovnih tezav, ki
sq jih imele gospodarske organizacije v preteklem letu in ki se
nadalje obstajajo tudi v letosnjem
letu, je pred vsem izredno slaba
preskrba z domacimi in uvozenimi repodukcijskimi materiali. saj
se mnogih materialov na d omacem trziScu sploh ne dobi. T o pa

Najnovejsi stanovanjski blok v
Brestovem naselju, bo ze v nekaj
tednih sprejel stanovalce
.ie tudi vzrok. da so se delovni
kolelrnvi v zvezi s prOiizvodn jo
najvec b orili prav s temi teZavami.
Kot smo ze navedli, smo kljub
tezavam, ki so bile neka.ikrat tudi
subjektivnega znacaja, doseg)j dO:.
kaj ugodne rezultate. Vedeti p a
moramo. da je vsa nadaljnja p erspektiva zagotovljena le ti.;ti.m
gospodarskim organizacijam, ki se
.z vso vnemol lotevajo intenzivnega gospodarj enja v povecanju
produktivnosti, rentabilnosti in
ekon omicnosti.
Sreco Krasovec

uspela ali ne ?

konca leta dosegli tudi na.S sicer
izredno visoki plan 900 odvzemov.
Skupno smo odd ali za potrebe
naiiih bolniSkih ustanov 248 litrov
krvi. Ce smo v preteklih letih !:>ili
v Sloveniji med prvimi, kar se
tice uspehov pri krvodajalskih akcijah, potem smo letos in dosedaj
krepko na prvem mestu in k.akor
ka.Ze, lahko izrazimo prepricanje,
da bomo na prvem mestu tudi
ostali. To pa je za nas vse izredna pohvala! Kako smo to uspeli?
L ansko leto smo zapisali trditev, da ni organizacija Rdecega
kriza tista, ki naj modeluje za <lober uspeh krvodajalske akcije,
ampak da je to stvar nas vseh. ce
se naj imenujemo druzba socialisticnega tipa. Rdeci kriz je tista
organizacija, ki take akcij e organizira, pripravlja. Pri prostov'oljnih akcijah pa je zavest drlavljana tista gibalna sila, k.i taki
dejavnosti daje materialne uspehe. Letos so se na pob udo RK in
po posebnem ptiporocilu obC'inske skupscine (ki je krvodajalstvo
obravnavala v posebni tocki svojega zasedanja) samoupravni organi delovnih in drugih organizacij odlocili, da nagradi.io prostovoljne ·krvodajalce za n jihovo humano odloeitev z dela prostim,
placanim dnem. Tako smo k uspehu akcije prispevali vsi, krvoclajalci in druzba. Mislim, da .ie ta
zadnja ugotovitev eden od najvecjih uspehov, ki so jih v nasi
obcini zabele2ile krvodajalske akcije. Letosnja je namrec povezala
vse, od predsednika obcinske
skupscine, pa preko drugi h ,..vo·
dilnih« !judi v obcini, do zadnjega
delavca in kmeta - vse v okviru
skupnega gesla: danes tebi, jutri
pa Ze morda meni.

Vendar tucli ta akcija, kakor .ie
uspela, ni v zdramila se prav v seh
nas. Ko b odo znani tudi natancnejsi podatki o odzivu na letosnjo
akcijo, jih bomo prav tako skusali
posredovati jav nosti.
v nasprotj u z lanskim letom cutim letos plijetno dolznost , da se
v imenu obcinskega odbora Rdecega kriza Cerknica iskreno zahvalim vsem. k i ste kakorkoli ·oripomogli k velikemu uspehu lctosn.ie prve krvodajalske akcije.
Preprican sem , da bomo tudi vnaprej dosegali iste in se veeje uspe-he . Posebna zahvala pa velja
vsem tistim clanom RK, ki so ekipi Zavo,tla za transfuzijo •k rvi nesebicno pomagali pri tehnicni izvedbi akcije.
dr. Boris Kravanja
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Sesti kongres SZDL Slovenije, ki ga tokrat oznacujejo
izrazito delovno vzdusje, je v
svoji zakljucni resoluciji postavil jasen in k<lnkreten program uresnicevanja druzbene
reforme. Gre torej za to, da se
mo-ra.jo njegovi sklepi spremeniti v siroko akcijo za izpopolnjevanje sprejetih nalog; na.log, ki nikalwr niso ma.ihne
in zahtevajo zavestno sodelovanje slehernega nasega drzavIjana.
Katere so tiste naloge, ki
stoje v ospredju vseh naiiih
prizadevanj? Najosnovnejsa je
pall utrjevanje samoupravljanja in delitve po delu, ki pomeni temelj vseh nasih druzbenih odnosov. Ovire, ki se se
pojavljajo v praksi, so zgolj
posledica obdobja administrativnega gospodarjenja. Administrativno odlocanje o sredstvih za celotno druzbeno reprodukcijo defdrmira polozaj
delovnih ljudi in delovnih organizacij ter obenem moti notranje odnose, ker izkljucuje
moznost, da delovni ljudje sami urejajo probleme svo.jega
zivljenja bodisi v prolzvodnji
bodisi na ostalih podrocjih: v
solstvu, zdravstvu, znanosti,
kulturi in prosveti.
Iz odlocne borbe proti vsemu, kar se ovira doslednejse
uveljavljanje samoupravl,ianja
in delitve po delu pa izhajajo
o~tale naloge. Kakor so delegati ze sami ugotovili v svojih
razpravah, bo ekonomsko tehnicni napredek pomenil gla.vni
vir nara.Scanja zivljenjskcga
standarda. Spodbudna delitev
dohodka, predvsem pa odnosi
do intelektualnega dela morajo
pospesevati pr~ces tehnicnega
napredka. V takih pogojih bi
lazje ustvarili ucinkovito povezavo med z-nanostjo in proizvodnjo, saj v sodobni druzbi
raziskovalno delo in znanost
pomenita nelocljiv del vseh
druzbenih dejavnosti; hkrati
~a tudi enega osnovnih P0(%0Jev za napredek gospodarstva
in vseh ostalih dejavnosti.
VI. kongres SZDL Slovenije
je tudi poudaril, da vzgoja in
izobrazevanje pomenita osta.lim silnicam enakovreden dejavnik gospodarskega in druzbenega razvoja. Kongres se je
zavzel za to, da mora kultura
v nasi druzbi dobiti ustreznejse
mesto. Delegati so se naposled
zavzeli tudi za to, da zavarovanje vsega prebivalstva pO:..
meni cilj, ki ga zelimo doseci.
Plenum obc. komiteja ZKS
Cerknica, ki je bil v soboto,
je prav talw opozorila, da zdaj
gre za to, tla je treba sprejcte
naloge
postopoma,
vendar
vztrajno in zavestno tudi izpolnjevati. Na plenumu so
spregovorili 0 vseh teh in se
drugih problemih; zlasti podrobno so obravnavali polozaj
in razvijanje turizma, trgovine, gostinstva in obrti.

Pri krvodajalski akciji so v Loi!iki dolini zabelezili 239 odvzcmov.
Na sliki krvodajalci iz kolektiva Kovinoplastike
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Ni se preteklo deset tednov
od rokovanja ameriSkega predsednika Johnsona z juznovietnamskim predsednikom vlade
generalom Kyem na otoku Honolulu in ie je ves nacrt, ki
sta ga oba driavnika na tern
sestanku napravila padel v vodo. General Ky je v tcikih poIiticnih Skripcih in vse kaze,
da ne bot odnesel cele kozc v
sporu z budisticnimi vodi~clji.
Pogajanja v Honolulu, katerim je sledilo v Saigonu 21 topovskih strelov za ameriskega
podpredsednika Huberta Humpbreya, ki je prisel v Juzni
Vietnam, da bi uresnicil Honolulujske sklepe, so v juznovietnamski stvarnosti dobila
popolnoma drugacen razplet.
VojaSka vlada generala Kyja
med prebivalstvom Juznega
Vietnama nima vee zaupanja.
V ospredje so pred kratkim
stopili budisticni voditelji, lti
imajo v dezeli taksen vpliv, da
bi politicne zadeve sedaj tezko
urejali brez in mimo njih. N ezadovoljstvo z vojaiiko vlado
je povzrO'cilo mnozicne demonstracije. Najbolj uporni sta postali mesti Da Nang in Hue,
pa tudi protestnih zborovanj
v Saigonu niso mogli prepreciti. Tako je politicno razciscevanje v Juznem Vietnamu pridobilo v zednjih tednih na nanapetosti.
Amerika, ki zvesto podpira
saigonski vojaski rezim in trdi,
da je samo voja5ka vlada
zmozna nuditi osvobodilnemu
gibanju organiziran odpor, je
zdaj mocno poparjena. Dvoboja med budisticnimi votlitelji in in vojasko vlado ne gleda neprizadeto, zakaj budistil!ni prvaki se niso razlozili svojega stalisl!a do ameriske vojske v Juznem Vietnamu. Ceprav je njihov program v
glavnih obrisih zna~ pa so
kljub temu mol!ni pomislcki,
da bi civilna vlada v Saigonu
utegnila drugace zasukati saigo~sko politiko. Zadnji dogodki kazejo, da sozitja med vojaskim rciimom in civilnimi
strujami ni mogoce doseci. General Ky je namrel! v zadnjih
dneh poskusal na razlicne nacine budisticne voditelje preslepariti, vendar ti ne marajo
za Kyjev trnek. Tudi v Amerilti je vedno vee ljudi, ki svetujejo, da bi generala Kyja
zrtvovali. Ofenziva za civilno
oblast v Juznem Vietnamu in
za svobodne vo~itve je mocna.
Nje ni mogel prepreciti nacionalni politicni kongres, ki je
orodje Kyjcve vlade. Predlogi,
ki jib je ta organ sprejel, so
naleteli na gluha usesa pri budisticnih voditeljih, ki pa kot
celota niso popolnojma enotni.
V tern vidi general Ky zadnjo
moznost, da spor z budisticnimi voditelji konca s kompromisom. Vendar je predvsem od
doslednosti budisticnih voditeljev o!dvisno, kako dolgo se bo
voja,Ska vlada v Saigonu se
driala.

Na ploiii!adi pred

-

----

___.

Bl~ovnlco

0

Stran 3

mladini, druStvenem in klubskem zivljenju, Krajevnih skupnostih ter se

0

cern

Od besed k dejanjem!
e
e
e

Kaze, da raje tarnamo o problemih, ki jib je treba urediti kakor
da bi postopoma izkoristili vsaj tiste momosti, ki jib ze imamo
Po~a~anje sredstev tokrat Pe pomeni opravicila, ampak obsodbo
nase lastne nedelavnosti
Delovne organizacije precej p rispevajo, da bi uredili te zadeve.
Toda tudi v krajevnih sknpnostih morajo spoznati, da skrb za urejanje komunalnih problemov pomeni samo del njihove vloge in
dejavnosti

scina namenja za del~ krajevnih
slt.upnosti. Zdi se namree precej
nih problemov, medtem ko drugckJ. take moznosti obstajajo.
To so le nekateri podatki, pogledi in stalisca, ki so se izoblikovala v dosedanjih razpravah.
Ko bodo izdelani konkretni programi bo SZDL organizirala temeljite javne razprave o teh zadevah, da bi obcani lahka povedali svoja mnenja. ~e zdaj pa je
mogoce reei to-le: problemov nismo in ne bomo razresili s tern,
da jih samo ugotavljamo. obenem
pa tarnamo, koliko stvari m:>ramo urediti, ne da bi izkoristili
vsaj tisto, kar imamo. Gre torej
za stalno akcijo, za nenehna prizadevanja, da se postopno spoprijemamo s problerni, da vklju-

Oh,

»NaSe ceste so izredno slabe,« sta nam ondan potozila
cestarja JoZe Mozetic in Joze
Telic. Oba delata na odseku
ceste Martinjak-Grahovo.
»Kot vidite krpava luknje in
vsako leto jih je vee. Premalo
je to, da cesto samo protiprasno obdelamo s tanko plastjo
asfalta Morali bi temeljito obnoviti konstrukcijo celotne ceste. Toda denarja za to ni,«
sta se pripomnila
Cesta, ki pelje skozi Cerknico, Martinjak, Grahovo in
naprej proti Lozu in Starem
trgu je po oznacbi cesta II. reda. Toda kakrsna je, za;;luzi
vse prej kot to oznako. Po n 1ej
vozijo prav tako tezki tovornjaki, kot morda po najbolj
sodobni avtomobilski cesti, ki
lahko prenese dosti veeje osne
obtezbe. In kljub tolikSnemu
prometu, se od goriva na cerkniskem obmocju zbira kaj malo sredstev za vzdrlevanje cest.
Namree v cerkniski obcini ·je
trenutno samo ena bencinska
crpalka na Rakeku in zdaj
gradijo drugo v Starem trgu
Pri Lozu.
Obicaj je, da si vsi vozniki,
ki vozijo po cestah cerkniske
obcine, napolnijo rezervoarje.
ali v Polstojni, ali pa na hrvask:i strani v Prezidu ali Delnicah, izkoriscajo pa ceste v
cerkniSk:i obcini.
Nekaj bo na vsak nacin treba ukreniti, sicer bodo teZki
tovornjak:i unicili VLe ceste.
Normal.no bi bilo, ce bi cestno
transportna podjetja, k.i vozijo
po cestah v cerlmiSk:i obcini
prispevala vsaj nekaj mlli.jonov, da bi cesto iz Planine pri
Rakeku pa do hrvaske meje
do kraja asfaltirali in jo tudi
temu ustrezno obnovili.
T. L.

Dobro se se sporninjamo, kako
morda tudi s prispevk:i delovnih
je ObK ZKS Cerknica lani decemorganizacij. Za financiranje obbra razpravljal o problematiki
cinsk:ih zvez (na primer obcinske
mladih ljudi in ugotovil, da je zveze za telesno kulturo, obcinske
mladina prepuscena v glavnP.m
zveze Svobod in prosvetnih drusamo sama sebi. Potem so se zvrstev, obcinskega odbora Ljudske
stili tudi sestanki po delovn ih ortehriike itd.) pa naj bi se naprej
ganizacijah in pomenki s pedarezervirali tudi proracunska srrogogi. Vsebina teh razprav: kako
stva. Obcinsk:i kornite ZKS pa je
pomagati mladim ljudem, kako
jih organizirano spremljati in
ob tern dal pobudo, naj bi se envzgajati ze v predsolski dobi, med krat razpravljali 0 ze sprejetem
solanjem in tudi po njem, ko se
sklepu obcinske skupscine o naze vkljucijo v delovne skupnosti.
cinu delitve sredstev, k:i jih skupTakrat smo ugotavljali, da pomanjkanje sredstev in prostorov ;-----------------------------------!
niti ni najvaznejsi problem. Problem pa je v tern, da se nihce ni
dovolj zavzel za to. da bi vsaj
tisto izkoristili, kar imamo. Naj)Jo1jsi primer je Dom Ljuclske
tehnike v Cerknici. Sarno domisliti bi se moral ••nekdo-«, da bi
odklenil vrata in zakuril pee, da
bi ljudem hkrati povedal, kak3ne
moznosti za razvedrilo imajo. Niti
Obcinski kornite ZMS se ob tern
ni zganil, ceprav so se vse raz.prave zacele prav ob problematiki mladih ljudi in kasneje razkrile, da bi tudi ostalim obcanom
se kako prislo prav, ce bi bilo v
nasih krajih poskrbljeno za bolj
razvitO' drustveno in klubsko zivljenje.
No, vsaj malo so se stvari odtlej premalmile naprej. V vseh
krajih, kjer so osemletke, so bili
razgovori, k:i so se jih udeleiili
predstavnik:i delovnih ter politicnih organizacij, priSli pa so tudi
pedagogi. Delovne organizacije so
n:evzddno stalisce, da bi ta sredze ali pa se bodo prevzele patrocujemo v razpravo in sodelova- •
stva delili linearno med vse kra- nje vse tiste, ki lahko kakorkoli
nat nad solami, poskrbele za oprejevne skupnosti, ko pa nek'itere
tudi pomagajo, da bi bil spisek •
mo delavnic za tehnicni pouk in
med njirni - zlasti v manjsih in
uresnicenih zelja vsak dan veeji,
podobno. V Novi vasi na Blokah
odrocnih krajih pravzaprav
da bi lahko rekli, da so besede •
je tamkajsnja osemletka skupaj
obrodile tudi sadove, ki jih zelimo ii
s kmetijskd zadrugo organizirala · nimajo kdo ve kakSnih moznosti,
da bi pridobile dodatna sredstva
in ki bi jih radi liZivali!
kmetijsk:i krozek za ucence osme-mg
za firanciranje raznih komunalga razreda. To je eden spodbudnih primerov koristnosti skupnih
•
prizadevanj.
•
Imenovana je bila tudi posebVes cas po VOJDl Je predel cerkniske obcine, kar se tice
•
na komisija, k.i pripravlja komlmmunalnih ureditev, precej v zaostanku za drugim gospodarpleksno problematiko drustvene•
skim razvojem. Danes je ze skrajni cas, da se posveca vee pozorga, klubskega in se drugega uveli
nosti tudi komunali, predvsem pa ureditvam in modernizaciji
ljavljanja mladih !judi in ostalih
cestnega omreZja, vodovoda in kanalizacije.
•
obcanov. 0 tern bddo razpravPo drugi strani pa ugotavljamo iz dneva v dan vedno V('Cji
•
ljale politicne organizaci,ie v obpriliv avtomobilskega turi:zma v nase kraje, ki narekuje pozornost k modernizaciji vsaj glavne ceste, to je ceste II. reda Placini. Najbolj konkretne razprave
•
nina-Prezid. Prdvideva se, da bo v letosnjem letu zgrajen
pa bodo nedvomno potek:ale v
•
moderen prikljucek na cesto I. reda Ljubljana-Trst, ki bo stal
krajevnih skupnostih, saj te za1,000.000 N. din. Vir financiranja za ta prikljucek pri Planini, ki
deve nedvomno sodijo v vsebi no
ga bo izvajalo Cestno podjetje Koper, je prcdviden iz republinjihove vloge in dejavnosti.
skega cestnega sklada v visini 900.000 N. din, 100.000 N. din pa
Ob tern se bomo seveda nuino
bo dala obcina Cerknica kot participacijo na republiSka sred">tva.
spet sreeali z vpra5anjem sredstev za financiranje te razsirjene
dejavnosti krajevnih skupnosti.
Eden predlogoiv je, naj bi srcdstva za finap.ciranje klubov, drustev in drugih oblik dela zbirali
neposredno na terenu, s samoprispevkom obcanov, kakor ze prakticirajo na primer v Loski doHni;
Poleg novega prikljucka se bo nadaljevala modernizacija
ceste II. reda na odseku Martinjak-Grahovo v Loski dolini, v
skupni vrednosti 555.800 N. din. Tudi ta sredstva so zagarantirana v republiskem cestnem skladu. Izvajalec teh del pa bo Cestno
podjetje Ljubljana.
Za vzdrievanje cest III. reda v skupni dolzini 50.7 km je iz
republiSkega sklada danih 80.000 N. din, iz komunalnega sklada
O!bcine pa se nadaljnjih 360.000 N. din. Za vzddevanje ce.st III.
reda skrbi kot lastnik osnovnega sredstva Cestno podjetje Ljubljana.
Poleg omenjenih cest pa skrbi obcina se za vzdrievanje cest
IV. reda v dolzini preko 129 km preko odseka za ceste prj Gt-adbenem podjetju >>GRADISCE« Cerknica. Za to vzddevanje je
•
namenjeno v komunalnem skladu ca. 350.000 N. din sredstev. •
•
Zaradi tonske obremenitve, ki gre preko na5ih cest, se bo
tud i obcina Cerknica pozanimala za ureditev omejitve tonaze na
•
osovino, ker je na splosno znano, da ravno viliki tovori v naj•
vecji meri poskodujejo cestisce in po'vzrocajo ogromne skodc, k i
pa jib obcina ne more kriti. Tako bi z vsakoletnim vlaganjcm
•
srcdstev v modernizacijo cest in z omejitvami tonaze vsaj delno
•
izboljsali omrczje cest v nasi obcini.
Slavko Tornic
•
•
v Cerknlci »pol!ivajo« tudi avtobusi

-

te ceste !

V blagovnici v Starem tgu

LETOS ZA

240 MILIJONOV
S. DINARJEV
PRO META
V novi blagovnici trgovskega podjetja Skocjan v Starem
trgu pri Lozu smo klepetali s
cednima prodajalkama Dragico Krasevec in Vido Frank.
»Blagovnico smo odprli decembra lani. Raeunamo, da.bomo letos ustvarili priblizno za
240 milijonov starih dinarjev
prometa,« nam je rekla Dragica Krascvec.
»Kaj pa gre najbolj v promet?«

Mode~nizacija

cestnega prometa
v nasi oboini

-

••Manj gredo v prCIIJ1et zivila, vee pa galanterijsko in
tekstilno blago.«
••Boste ustvarili toliko prometa kot ;;te planirali?«
»Prav gotovo ga bomo ustvarili, saj smo ga ze v prvem
cetrtletju prescgli za 3 odstotke,« nam je se rekla simpaticna prqtiajalka Dragica Kr3Sevee.
K. L.
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Delitev doho·dka med delovnimi enotami
(Nadaljevanje s 1. strani)
Odlocno so komunisti sk.lenili,
da bodo v samoupravnih organih
ustvarjali ugodne pogoje in dali
motnost za delo kadrwn, ki razvijajo in uvajajo novo t.ehniko,
izpolnjujejo tehnol<>Ske postopke
in izbolj~ujejo organizacijOI dela.
Mnenja so bili, da morajo biti
zlasti vodilna delovna mesta v
proizvodnji izpostavljena stalni
konkurenci sposobnosti. Razvoja
raziskovalnega dela se bddo morale delovne organizacije lotiti
resneje, za kar bo potrebno ustvariti ugodne materialne in druge
moznosti. Strokovnjakom bo potrebno pti strokovnem delu kar
naJbolj zaostriti njihovo materialno in moralno odgovomost za

predlo~e

in nacrte. Priti morajo
do spolalanja, da so za strokovne
odlocitve povsem oni odgovomi.
Ker komunisti, proizvajalci in
tudi obcani prav v zadnjem casu
ne varcujejo z ocitki. da so nacelna staliSca in dogovori vodstva
Zveze komunistov dobri in tudi
posteni, da pa pogosto zvodene,
kadar jih zacno uresnicevati v
vsakdanjem zivljenju. Zaradi tega so obravnavali tudi posamezne
negativne pojave v vrstah Zvcze
komunistov. Predvsem so dbsodili
clane zveze. ki pogosto posplo~u
jejo negativne pojave na osnovi
gov01ic iz ulice ali gostilne, te
nepravilnosti pa pripisujejo le
vodstvom in forumom ZK. Ko pa
skusa kdo konkretno obravnavati

dogodke in osebe. vpletene v te
zgodbe, ga prista8i posplosevanja
obtozijo »lova na carovnice«.
Obsodili so tudi ravnodu$en
odnos do kritike Pri posameznih
clanih Zveze komunistov. Tak.i
komunisti sicer kritiko sprejemajo, vendar ne store nicesar, da
bi napake tudi popravili.
V razpravi Je bilo poudarjeno,
da se komunisti ne smejo bati
razlicnih mnenj, stalisc in predlogov. ampak da moramo ta boj
se pospesevati. Nekatera vprasanja se ne dajo takoj re5iti ali
razcistiti. Zato bo marsikdaj treba pustiti praksi, da bo pokazala
kaj je prav, kaj ne. Tudi moe
vsiljene discipline mora pojenjati.
Krepiti pa se moe prepriceva:Jja,
dokazov in lastnega spoznavanja
Na zakljucku razprave je sekretar obcinskega komiteja Franc
Levee se poudmil, da se je potrebno na sestanku osnovnih organizacij in na sejah komiteja
pogovarjati 0 nacelnih uglotovi.tvah, ki pa morajo biti vedno podprte s konkretnimi dokazi in ugotovitvami, kajti obcani pricah.-ujejo, da bodo komunisti na svojih
sestankih povsem jasno pokazali
konkretne nepravilndsti. Le na ta
nacin bodo besede z nedavnega
III. Plenuma CK ZKJ dosegle
s.voj namen.
Danimir Mazi
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Obvestilo
Obvescamo obcane obcine Cerknica, da je v »GLASNIKU«,
uradnem vestniku okraja Ljubljana, st. 50/64 z dne 7. 8. 1964
izsel odlok o dolocitvi delovnega casa upravnih organov Skupscine obcine Cerknica in casa, v katerem se sprejemajo stranke.
V tern odl~u · je Skupscina obcine Cerknica dolocila, da se
stranke pri njenih organih sprejemajo vsak ponedeljek in petek
od 8. do 12. ure in vsako sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure.
Maticni uradi in sprejemna pisarna imajo uradne ure za stranke
vsak dan od 8. do 12. ure.
Ponovno prosimo obcane obcine Cerknica, da se natancno
ddijo navedenega razporeda uradnih dni in ur, ker se sicer
lahko zgodi, da stranka ne more opraviti posla, zaradi katereg'a
je prisla na upravo skupscine, ker so v neuradnih dnevih usluzbenci mnogokrat sltiZbeno odsotni. Poleg tega se pa z vsako;
dnevnim prihajanjem strank na upravo obcine onemogoca normalno in uspesno delo uprav nih organov, ki morajo v neuradnih
dnevih opravljati druga tekoca opravila.
·
Dalje ugotavljamo, da se obcani vse premalo posluzujejo
sprejemne pisame, ki deluje v okviru uprave Sob Cerknica (pri
vhodu v upravno stavbo, prva vrata desno) in ki naj se je obcani posluzujejo v vseh zadevah, zaradi katerih prihajajo na
upravo skupscine in kjer bodo dobili potrebna pojasnila, predajali svoje vloge in dobili napotnico za usluzbenca, ki ga .:Zel:ijo.
V sprejemni pisarni lahko dajcv obcani tudi svoje vloge ustno
na zapisnik.
Obenem obvescamo vse obcane, da so se oddelek za notranje zadeve, odsek za narodno obrambo in sodnik za prekske
preselili v stavbo stare sole, Partizanska 9, I . nadstropje. V okviru O:ddelka za notranje zadeve tudi samostojno deluje oddelcna
sprejemna pisarna.
Telefonske stevilke Skupscine obcine Cerknica:
uprava skupscine: Cerknica 7 90 85
oddelek za notranje zadeve: Cerknica 7 90 76
odsek za narodno obrambo: · Cerknica 7 90 87
Iz tajnistva
Skupscine obCine Cerknica
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Pogovor na polju

OBLJUBE DELAJO DOLG
Cerkniska obcina je pretemo kmetijska Zavoljo tega ni
prav nic nenavadnega, ce sreea8 na polju tega ali onega kmetijskega proizvajalca in se z njim pogovarja5, pa ti pove, da
je tudi zaposlen na Brestu. Veeina je takih. Dopoldne delajo
za stroji, popoldne pa na polju. To pot smo se na njivi ob cesti
iz Cerknice proti Martinjaku sreeali s Francem Mlakarjem. Tudi
on je zaposlen v tovarni pohiStva v Martil\iaku, obratu Bresta.
»Ali bo letos dobra letina, kaj pravite?«
»Bomo videli, upam, da bo!«
..Se ukvarjate samo s kmetijsko proizvodnjo?«
»Kje pa? Delam tudi v tovami.«
»Pa kako to, ali se vam ne izplaca samo krnetovati ?«
»Premalo »nese<• tole na5e kmetijstvo. Moral sem se zaposliti, da vsaj za davke zasluzim. Veste, imam oeeta, ki je ze
83 let star in ni vee sposoben za delo na polju. Za vse sem sam.«
»Koliko pa imate zemlje?«
»Priblizno 20 hektarjev. Od tega je tricetrt gozda.«
»Sodelujete s kmetijsko zadrugo?«
»Sodeloval bi, ce bi bili ti odnosi v redu. Namree veekl·at
se zgodi, da nam kaj obljubijo, potem pa obljube ne izpolnijo.«
»V cern obljube niso izpolnili ?«
»Ko smo pitali pra8ice, so nam rekli, da nam bodo priznali
deset dinarjev pri kilogramu, ce bomo sodelovali z zadrugo.
Sprva, ko se je za to sodelovanje prijavilo manj kmetov, so to
res priznali. Toda potem, ko se nas je prijavilo veliko, nam teh
deset dinarjev pri kilogramu niso vee izplacevali.«
F. M.

Hitreje poenostavimo delo upravnih organov
Na5 hiter zapleten druzbeni in
gospodarski razvoj zahteva, da se
mu kot nujno potrebna in pomozna dejavnoist prilagaja tudi uprava. Gospodarska reforma ima ·za
cilj, da tudi na tem podrocjul napravi korenit korak naprej v smislu poenostavljanja postopkov ter
pri izpolnjevanju obveznosti obcanov. Hitro menjavanje predpisov in ukrepov povzroca med obcani veekrat tako zmedo, da ne
vedo, pri katerih organih bi iskali
svoje pravice in po kakSnih postopkih bi uveljavljali svo1je interese. Poleg tega so se posropki
zakomplicirali tudi zaradi tega.
ker je bilo za ureditev posamezne zadeve potrebno vrsto potrdil.
ki so bila ze po zdravi pa.meti
odvec. V posameznih zadevah se
je razvila prava potrdilOI!nani.ia.
k.i je begala obcane. usluzbenci
so jih poSiljali od pisame do pisarne ... , vse pa je stalo mnogo
casa, denarja in zivcev.
0 poenostavitvi postopkov in
odpravljanju odvecnih potrdil je
ze razpravljal olrganizacijsko-po-

Uspesen zakljucek politicne sole
Kot vsako leto je tudi v letosnji izobrazevalni sezoni Delavska univerza organizirala politicno solo. V Ietosnjem Ietu sta bila
dva oddelka politicne sole, to je
v Cerknici in v Starem trgu. V
Cerknici je solo koncalo 30 slusateljev, v Starem trgu pa 18 slusateljev. Predavanja na politicni
Soli SO bila V popoldanskem CaSU.
le dvakrat so bila predavanja ceIodnevna.
Program sale (obsegal je snov
za 72 ur predavanj in konsultacij)
je bil v celoti realiziran. Ob zacetku sole so slu5atelji izpolnili
zacetni test znanja, ki je predvsem sluiiil predavateljem kot
osnova pri podajanju snovi
Predavali so preteiino domaei
predavatelji. razen nekaterih tern.
za katere smo povabili predavatelje iz Visoke sole za politii::'Ile
vede v Ljubljani
Tematika politiene 8ole je obsegala snov iz najbolj aktualne
problematike in posredovala tista
znanja, s katerimi si bodo sluSatelji neposredno kori.stili J)Ti konkretnem delu v d.ruZbeno politiCnih organizacijah in samoupravnih organih.

Posebnost letosnje politicne sole je v tem, da je bila odprtega
tipa - ne glede na clanstvo v
organizacijah. v politicno solo so
kadrovale same delovne organizacije tiste clane kO,lektiva, ki so
ali bodo postali aktivni delavci v
politicnih organizacijah in samoupravnih organih.
Razveseljivo je bilo to, da so
solo obiskovali predvsem mladi
ljudJe. med njimi pa je bilo veliko
predstavnikolv mladinske organizacije. Mladi clani so politicno
Solo dokaj redno obiskovali
Kot pomanjkljivost politicne
sole v letosnjem letu pa je treba
omeniti. da je bilo premal~ casa
za knsultacije, diskusije oziroma
bolj poglobljeno utrjevanje snovi.
Navzlic nekaterim slabostim pri
delu politicne sole pa so tisti slusatelji, ki so redno obisko'vali predavanja in so predavanjem tudi
sledili. dobili solidno podJago za
nadaljnje druiibeno politicno izobrazevanje in razumevanje druZbenih zakonitosti Vsi slusatelji
so iz:raz1li kljo, da bi zanje iie

naprej prirejali cikluse predavanj,
takq da bi bilo poskrbljeno za
kontinuirano obliko politicnega
izobrazevanja. Ob zakljucku sole
je bil tudi izveden test znanja,
kjer se je ugotovilo pridobljeno
znanje slusateljev.
Ob zakljucku je bil organiziran
se druzabni vecer v hotelu v Rakovem Skocjanu, kjer so slusatelji v prijetnem razpolozenju zak.ljucili letosnjo politicno solo.
Milan Strle

liticni zbor Skupscine SR Slovenije. Tudi obcinska skup5cina in
njeni organi so sprejeli ze nekatere konkretne ukrepe, da bi se
stanje tudi na tem podrocju izboljsalo.
V letu 1965 smo dosegli nekatere uspehe, zlasti pri posuopkih.
ki jih uveljavljajo obcani na oddelku za n oltranje zad~ve. V postopku pri spremembah priimkov,
pri spremembah osebnih imen.
. ter pri odpustu iz ddavljanstva
usluzbenci upravnih organov sami po uradni dolZnosti preskrbijo nekatera potrdila. To je na
primer potrdilo o nekaznovanju,
potrdild o placanih druzbenih Gbveznostih itd. Za izdajo dovoljenja za nabavo orozja in izdajo
oroznega lista zahtevajo sedaj
organi manj potrdil (potrdilo o
nekazn01Vanj4 itd.), medtem ko je
v postopku registracije m otornih
vozil potrebndl novo potrdilo o
obveznem zavarovanj u vozila. Referent za zadeve invalidov in borcev ze vee mesecev ne zahteva
od obcanov potrdila 0 samostojnem gospodinjstv u. Na oddelku
za splosne zadeve so tudi ze v
letu 1965 ukinili po>trdilo o placani pogrebnini.
Na podrocju izpolnjevanj.a druzbenih obveznosti je v korist obcanov postopek tollko poenostavljen, da pri odmeri pavsalistov
ni potrebno vl agati davcne prijave. Po poenostav]jenem po::;topku ugotavljajo osnovo upravni
o~·gani. Usluzbenci organov se zavedajo, da z vsemi temi poenostavitvami do sedaj se ni v zadostni meri uprava pJ.ibliZan.a
obcanom. Vendar bi za kvaliteten premik v tej smeri morali
napraviti korenit premik v celotnem na8em upravnem mehanizmu. Pred ocmi ima namree postOt-

pek pobiranja prispevkov zdravstvenega zavarovanja krnetij skih
proizvajalcev. Kljub hribovitim
kmetom naklonjeni politiki obcinske skupscine, saj so skoraj
vsi hriboviti predeli v IV. proizvodnem okql1su, ki je davka
oproscen, se vedno cutlmo med
krneti ne~odovanje, ker placujejo
prispevek zdravstvenega zavarovanja pri upravi za dohodke SOb.
.Ze veokrat smo predlagali, da bi
omenjene prispevke prenesli na
komunalne zavode za socialnol zavarovan je, saj spada to v njihovo
pristojnost, vendar se od pristojnih organo,v v te.i smeri se ni kaj
bistveno pokrenilo.
Pri naporih za zmanJs~n.ie
u sluzbencev upravnih o\rganov, so
bili tudi na obmocju nase obcine
ukinjeni n ekateri krajevni uradi,
ki so kot podaljsana roka uprave
SOb bill blizje obcanom, resili
marsikatero zadevo, ki .io· seda.i
resujejo upravni organi na sedezu obcine. Ker je tako prenehal
poslotvati tudi krajevni urad na
Rakeku, na zeljo obcanov tega
kraja ze vee mesecev uraduj ejo
usluzbenci SOb vsako soboto iudi
v tern kraju. Iz dosedanjega poslovanja vidimo, da se obcani
tega urado/van.ia zelo malo posluzujejo in bi bilo potrebno obcane
o tem na raznih sestank h veekrat obvestiti, da ne bi po nepotrebnem prihajali na sedei obcine, ce zadevo ·lahko uredijo n a
Rakeku.
Kot sem Ze v uvodu omenil, so
poltrebni kvalitetni premiki pri
zboljsanju dela upravnih organov
v vseh smereh, ce hoeemo, da bo
tudi uprava sla v korak z razvojem gospodarstva in ostalega
drtiZbenega razvoja, tako, da ne
bo cokla v razvoju.
Janez Logar
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V »Delikatesi« podjetja »Skocjan-« je vedno dOIVOlj gostov. S postrllZbo so zadovoljni, se bolj pa jih vabijo
nizke cene
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Telesna kultura m sport v nasi obcini
Mirne duse lahko trdimo, da
smo po aktivnosti v tej dejavnosti eni izmed zadnjih v Sloveniji.
Da bi tako stanje lahko objektivno ocenili, moramo poseei nekaj
let nazaj.
Videli bdmo, da je bilo precej
drustev aktivnih, tako TVD Partizan Cerknica, Stari trg, Nova
vas in Rakek. Zadnja leta pa opazamo, da so prenehala z delom
vsa drustva razen TVD Partizana
Rakek in Grahovo. Lansko leta
je usp~a Obcinska zveza za -telesno kulturo Cerknica za nekaj casa aktivizirati TVD Partizan v
Cerknici in Starem trgu. Toda po
nekaj mesecih je delo zopet zamrlo. Glavni vzrok za to je pomanjkanje ustreznih kadrov. Po
tolikih letih popolnega mrtvila se
je prekinila tradicija in mladi niso sposobni, da bi prevzeli delo
sta.rejsih. Prav gotovo so vzrok za
taka stan1e tudi financna sredstva. Drustva in klubi, ki delajo,

»NAJBOLJ SEM SRECNA,
KADAR SO GOSTJE
ZADOVOLJNI!«
Iz razgovora z Angelco Plos,
usluzbenko Hotela v Rakovem
Skocjanu
Kadar so gostje zadovoljni,
takrat gostinski delavci po,~;a
bijo na. trud, pomanjkanje
prostega. casa in - zlasti v sezoni - delavnik od jutra do
vecera. 0 tern, kaj kolektiv IIotela. v Rakovem Skocjanu lahko nudi svojim gostom, sem
govo\ril z Angelco Plos, usluzbenko tega hotela?
>>Kaj pravite: ali so gostje
zadovoljni ali ne?«
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Stran 5

GLAS NOTRANJSKE

»Ne vern, kako bi rekla. Trudimo se, da bi jih v vsem zadovoljili. Imamo dobro kuhinjo in Iepo zalozeno klet, gostom nudimo prenocis.ca, za
razvedrilo pa imamo radio in
gramofon; kdor ho.ce lahko
igra namizni tenis ali pa badminton, pa se ribolovne karte
in pribor izdajamo. Potem pa
so se monzosti sprehodov ..•
Lepot pa je toliko, da res ne
bi o njih govorila, saj so opisane na vsakem prospektu, ki
govorj o mikavnosti kraskega
sveta. Kadar ni prevec gostov,
mislim na najvecje praznike,
so gostje vselej zadovoljni. Ce
pa je gneca, potem pa tudi godrnjajo, ,ker vseh naenkrat le
ne moremo postreci. Z upravnikom vred je tukaj le osem
rok . . . Jaz skrbim za »sank«
in recepcijo. Trudim se, da
gostu vselej postrezem z nasmehom na lieu, ceprav takrat,
kadar je clovek utrujen, to ni
vselej Iahko. N emogoce pa ni,
ce je clovek po naravi vedrega srca in ce se potrudi!«
Ob tern se je nasmehnila. in
pozabila na mavec, ki ga nosi
na nogi. ·~Voda v Itollenu,« je
dejala. »Ravno za. tretjo obletnico, odkar sem zaposlena, me
je doletelo. Pa bo .ze minilo .....

takorekoc zivotarijo. Sn~dstva ki
so jim dodeljena i?J prorac~na
obcine. zadostujejo za kritje le
najnujnejsih stroskov. Taka je
TVD Partizan Rakek placal S'liTIO
za elektriko v preteklem letu
1500 N. din, prejel pa je dota.eijo
v visini 2.000 N. din. Dejstvo pa
je, da mladina noce iz dneva v
dan samo vaditi. temvee hoee tudi tekmovati ali nastopati na
akadernijah. Vema pa, da udelZba na raznih tekmovanjih predstavlja za drustvo preveliko financno breme. Ravno zaradi tega
pa so posamezniki, ki so ddali
posamezna dru5tva pokonci,. prenehali z delom, kajti vsakdo se
je navelical veenega moledovanja
za denar.
Tu pa se kaZe nezainteresiranost druzbeno-politicnih organizacij kat je npr. SZDL. Ni stvar
ObZTK,, se manj pa drustev, da
moledujejo za sredstva, ki so nujno potrebna za obstoj, in delo telesno vzgojnih drganizacij.
Videti je, da se odgovorni se
vedno premalo zavedajo, kako
bogato se obrestuje denar, vl'ooen
v telesno kulturo, seveda, ce se
smOitrno koristi. Ce bi delovala
vsa drustva na naliem podrocju.
ki sicer obstajajo na papirju, bi
se obcutno zmanjsal odstotek mladinske delikvence, ki pri nas ze
nekaj let vztrajno raste. Upadlo
bi tudi porazno stevilo telesno
slabo razvitih otrok, ker je telesna vzgoja v soli se vedno pomanjkljiva zaradi pomanjkanja
urejenih
telovadnic,
sportnih
igriSc in strokovnega kadra.
Se vista drugih stvari zavirajo
raZvoj telesne kulture in sporta.
Dejstvo je, da sportnega delavca
nihce ne spostuje kot delavca. Se
vee, velikokrat je predmet norcevanj raznih neodgovornih ljudi.
Najveckrat se misli, da .ie to delo
pac njegov konjicek in ce si je
izbral to vrsto zabave, mu ni nihce dolzan nicesar dati. To!da dolzni smo mu dati, ce Ze ne skromnega materialnega oriznanja, pa
vsaj mor alnega, spostujmo njegovo druzbeno koristno delo. Koliko
tak:ih ljudi smo· imeli, toda vecina
njih se je raje vkljucila v take
dejavnosti, ki so, pozitivneje vplivale na njegovo zivljenjsko raven. Nihce sedaj ne misli, da bi
s'i kdo na racun dela v telesnovzgojnih org'anizacijah poveeeval
osebne dohodke, toda zagotovimo
mu, dane bo trdsil svojega denarja za to, za kar mu je druzba
dolzna dati. Ce nismo v stanju
nabaviti vaditelju pri TVD Partizanu, ki napravi na mesec najmanj stiriindvajset prostovoljnih
ur, vsakih nekaj let trenirko in
copate in to je najmanj, kar smo
mu dolZni, potem res ne mor.:mo
zahtevati, da bo polo(Zaj v telesni
kulturi drugacen kot je.
Drugo, kar tudi zavira razvoj
telesno vzgojnih organizacij, ie to,
da sese vedno pojmuje pod TVD
Partizan drustvo, ki se ukvarja
izkljucno s telovadbo. To pa je
po\polnoma zgreseno. TVD Partizan naj razvija dejavnost na vse
panoge, kjer je zadostno zanimanje mladine.
Peter Kovsca
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SKRIVNOSTNI TOVOR

Lojze Perko: Iz skicirke

KAM V WC?
Stranisce, ki je dolgo casa -.krasilO>• svojo okolico v St:arem h·gu
je koncno podrto. Da, Ze precej
casa in okolica je sedaj kolikor
toliko lepsa in bolj urejena. Ko
je ta sanitarni Olbjek prisel na
crno tabla sanitarne komisije (in
tudi RTV!), ga je bilo treba podreti. Toda zdi se. da bi komisija,
ce bi spet prisla lahko »>besUa<•
na crno tabla drugi objekt. Zakaj? Ravno v blizini tega pokoinega objekta je druga zgradba.
shodisce vseh ljudi Laske doline
Sestanki, kino predstave, foto tecaji trajajo eno do dve uri. Torej
kam ... naj gredo ljudje med tern
casom? Iz dneva v dan je slabse.
Prej, ko je bilo se staro stranisce.
je bilo vsaj to, sedaj je pa mesta
takorekoe kolikor hoces v okolici
in konec koncev tudi v kleti stanovalcev marsikdo zaide. S 1em
nocem reei, da ni bilo treba podreti starega straniSca. saj to je
bilo nujno potrebno in skrajni cas
.ie ze bil, da se je to uredilo, toda
treba bi bilo misliti hkrati na
uveditev novih sanitarnih prostorov, ki so taki zgradbi - kot sicer
vsaki - nujno potrebni.
Mislim, da bi skupno s prizadetimi organizacijami, krajevno
skupnostjo in orocinsko skupsi:ino.
slednja je dala nalog za rusitev
starega straniSca, morali nujno
ukrepati, da se postavi novo straniSce, saj je edino taka mogoce
prepree'iti postajanje okoli vogalov, zahajanje v .k leti stanolvalcev,
sirjenja neprijetnega smradu, ki
je zdravstveno skodljivo ne samo
enemu temvec mnoZici ljudi.
Toda, ali je to treba sploh dokazovati?!
RuM

POT NEKE
HARMONIKE
Ko se zavrtite po poskocnih taktih dobrega harmonikasa Mira Sustersica, po domace Gricarjevega
Mirota iz ~irovnice, marsikateremu ni znano, da ima ta harmonika kaj cudno zgddovino. Prvotni lastnik jo je prinesel pred vojno iz Francije, vendar ni niknli
pokazal kaj harmonika zmore. Ko
je prisla vojna, bi kmalu ostal
brez nje. Premisljeval je, kam
bi jo skril. Prisel je na izvrstno
idejo. Skril jo je v altar cerkve
sv. Stefana, kjer je po)Cakala konec vojne in novega lastnika.
VIMI

KAMEN SPOTIKE

Dom Ljudske tehnike v Cerknici ima cudovito urejeno izlozbeno
okno. To je skrita lepQta cerkniskega trga

Blosko jezero
ne bo le mlaka !

.X

Ljudje med seboj

Prepir za prazen nic
Peljal sem se z avtobusom iz Cerknice proti
Staremu trgu.
To je bilo pred kratkim.
Sedel sem v zadnjem delu avtobusa in bral
casopis. Ljudje so se pogovarjali. Ob dolgocasni
voonji si imajo veliko povedati. Dve stari zenici
sta klepetali o reformi. Pomis,lite, o reformi!
»Spet se bo menda vse podraZilo, reee prva.
»Kje pa, to so samo govorice, ne verjemi jim,«
jo tolaZi druga.
»Pa se bo podraZilo, ce ti reeem, sliSala
sem . .. «
In taka sta se prerekali se naprej .
Za menoj sta sedela starejsi mozakar in verjetno njegOIV sin. Zraven njiju pa se en oeanec,
stara notranjska korenina.
•>Sta sliSala,« pravi starejsi mozakar.
»Kaaaj ... ? oba vpra!lata zvedavo
"· .. da· sta se v Nadlesku sprla dva zavoljo

ubogega petelina.«
Po pripovedovanju sem lahko se razbral, da
je petelin enega soseda kar naprej zahajal cez
plot drugega soseda. In zavoljo uboge zivalce,
ki o vsej stvari ni imela pojma, sta se soseda
sprla. Le zakaj? Petelin je bil po sredi.
Oh, epilog prepirov med sosedoma je bil zalosten. Nekega dne je drugi sosed petelina ujel
in mu odsekal glavo. Se dobra, da jo je le petelinu.
In prepirov je bilo konec!
Kje pa?
Odnosi so se bolj zaostrili. Soseda se se bali
gledata postrani. To pa ne vodi nikamor. Kajti
iz dro.bnih prepirckov. pa morda le zavQljo uhoge kokosi, ki je hodila cez sosedov plot, se lahko
zgodi se marsikaj . Res, ljudje smo pac takSni.
Ali ne bi bilo lepse, ce bi se razumeli?
'.f.

.~
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Vojna je Ze 20 let za nami a
spomini so se ostali. Opisati hocem nekaj dozivljajev iz okolice
Grahovega.
Nekega zimskega vecera leta
1943-44 pride k meni tovaris Joze
in brez ovinkov pravi: »Hitro naprezi konja v sanke, greva k Veselovim«. Brez vprasanja sem hitro napregel konjica, ker sem
mislil, da bo treba prepeljati kakega ranjenca ali municijo. Vprego sem hitro opravil in ko se je
Joze povzpel na sanke, sem pognal proti mlinu k Veselovim
Nekaj casa se je sliSalo le peketanje konjskih podkev poi zamrzlem snegu in cviljenje sani. Radoveden sem bil po kaj greva,
zato sem o tern pobaral Joz~ta .
Odgovoril mi je, da born ze pravocasno zvedel. Zdelo se mi je,
da je stvar zelo nujna in sem se
bolj pognal kQ!1.jica. Ko sva prisla do Veselovih. mi je Joze deja!, da ustavim prj zagL Skocila
sva s sani in Joze mi je dejal naj
grem z njim. S strahom sem grabil za njim, ves radovecen, kaj
bo. Ko je Joze odprl vrata peenice (tako se namree imenuje
prostor, kjer brusijo zagne liste)
zagledava v slabem svitu lu<!i veliko postavo Andreja, sklonjenega
prj nekem stroju, pri katerem je
premikal neke vzvode levo in
desno. Takoj sem uganil, da je
stroj pred prizkusnjo in da ga
bova odpeljala, zaradi konspiracije, na drugo mestd
Povedala sta mi, da je to mali
tkalski stroj za izdelovanje povojev za ranjence. To je bila prava
partizanska iznajdljivost. Tkal je
povoje v sirini 15 em. Povoje so
tkali iz domace preje. Konstruktorja sta bila Andrej Vesel in JoiZe Debevc. Ko pa je bila prei:~r
kusnja kon<!ana, smo stroj varna
nalozili na sanke, pozdravila Andre.ia in se odepljala preko zasnezenih njiv v Steberk v drugo
pei!nico Petriceve zage. Po vojni
je ta stroj ostal v neki hisi, okoli
kilometer dalee. Kako je prisel
tja. basta morda vedela kaj 'leC
oovedati konstruktorja. Od tukaj
so stroj odpeljali v muze.i NOV
v Ljubljani.
VIMI

'X'

X

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

Prizadevno Turisticno dru§tvo
na Blokah ze urejuje Blasko jezerc)l za novo turisticno sezooo.
Jezero in obalo so zaceli cistiti z
lastnimi sredstvi. Ko bo jezero
ocisceno in polno vode. bodo turisticni delavci na Blokah vlozili
v vodo priblizno 5.000 rib za turisticni tibolov. Pri tern bo Turisticna zveza tz Cerknice poskrbela za izdelavo uredi tvenih nacrtov okolice jezera in pridobila
interesente, ki bi gradili turisticne objekte ob jezeru.
~al pa turisticno drustvo za vse
nima dovolj denarja terse najvee
naslanja na prostovoljno delo svojih clanov. Za pomoe so zaprosili
gospodarske organizacije. Odzvalo pa se je le Splosno gradbeno
podjetje Gradgce s 100.000 S. din.

- - - --- ---
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Cerkniska trznica se ni urejena in je za zdaj prepuscena zgolj privatn·1
iniciativi
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da

me delo
priganja ... n
Tovarna pohiStva Cerknica,
ekonomska enota - nanos p~
vrsin.
Kupi nalozenih elementov,
bladen pis, megla razprsenih
hlapov nitrolaka, v njej k~
majda opazna rdeca ruta,
oster vonj, ki neve5cemu gledalcu jemlje dih ...
Ptistopil sem blize. Drobna
postava delavke se je premikala med visoko nalozenimi
skladi, razprsilna piStola pa je
usmerjala oblak tekoeine v
robove nalozenih elemento!V.
VaSe ime?
Milavec Verona. Zvedavo je
razsirila oei in nadaljevala z
brizganjem. Premisljeval sem,
kako bi jo vsaj za hip pripravil za kratek razgovor.
»Koliko casa ste ie na tern
delovnem me51tu?«, sem jo.
vprasal.
»Sest let ie ze odkar opravIjam to delo,«
»Ali se je v tern casu kaj
spremenilo?«
»Da. Vcasih smo imeli individualne norme. zato pa sem
morala presteti vse obrizgane
clemente in verjemite - teh
ni bilo malo!«
»Omenila ste skupinsko normo. Ali se vam zdi, da je do
vasega deJa marda nepravicna?
»Ne. Nikakor. Morda je tako
se boljse, saj smo prav '!:ato
v oddelku vse obcutno marljivejse,«
»VaS oddelek prejema najveeje osebne dohodke v tovarni. Kaj je temu vzrok?«
»Morda to, da vemo, ce born~ vee delale, bomo tudi vee
zasluzile. To pa se ni vse.
Medsebojno razumevanje in
dobri odnosi z instruktojem
pomenijo ze pol opravljcncga
dela,«
»Ali ste s svojim delovnim
mestom zadovoljni ?«
>>Sem. Tako ne bi bila nikjer
drugje.«
»Ali vas OI.Stri vonj oziroma
zdravju skodljivi plini prav
nic ne ovirajo? (Znano je, da
hlapi nitrolakov veekrat posezejo v zdravje cloveka)«
»Nekoc sem zaradi tega ze
morala zapustiti to delo, vendar ni bilo nic hujsega.«
Pokazal sem na zlozene lrupe elementov.
Ne da bi poeakala na vprasanje je odgovorila: »Se stirikrat born morala okrog njih.
Navadno jib pobrizgam desetkrat zapored brez prestanl;:a. «
»In potem?«
»Pripravila born naslednje,
ki ze cakajo tu zraven in zacela znova.«
... ponovno desetkrat, potnovno desetkrat ...
»Pravijo, da vas imajo v oddelku za zgled vsem ostruim.
Ko pridete ob 5.30 uri z avtobusom iz Rakeka si kaj hitro
pripravite »piStol()« in ko tovarna zjutraj zaiivi, vas najdejo sodelavci ie sredi dela.
Ali je res tako?«
Nasmehnila se je, kakor da
bi vpra5anje izzvenelo kot sala
in skomignila z rameni: »Ko
pa vidim, da me delo priganja ......
Odgovor ie prekinil piS razpr5ilne piStole. Kupi visoko
zlqzenih elementov, bladen pis,
megla razprsenih hlapov nitro
laka, v njej komajda opazna
rdeea ruta, oster vonj, ki
neve5cemu gledalcu jemlje
dih ...
Ivo Stefan

OD KNJIG DO SAHA

SPOMINKARSTVO

Knjiznica v Cerknici je odprta
vsak dan med 14. in 17. uro. Razpolaga z vee kot 3000 knjigami.
med drugim z najnovejsimi romani in leksikoni. V knjiznici je
tudi prostor za citalnico. kjer so
na voljo dnevni casopisi in revi ie.
Na razpolago so tudi sahovske
deske. Kdor se zanima za sah,
tamkaj lahko pristopi k sahovskemu klubu.

Zasledili smo v starejsi literaturi, da so nasi kraji Bloska in
Vidovska planota sloveli po izdelovanju predmetov, katere bi lahko sedaj steli med spominke.
Turisticna zveza Cerknica oripavlja ze dalj casa material: ki
na.i bi spwrunkarstvo v na;iih
krajih ozivel. Sprico velike etnograiske vrednosti teh izdelkov, ni
problema pri proda.ii takih spominkov preko podjetja DOM
Ljubljana ali drugih, ki prodajajo tako blago.
Pricakujemo, da bo ta akcija
uspela, kar bi bild brez dvoma
soliden dodaten vir dohodkov
predvsem na5ega kmeckega pre.:
bivalstva.

NOYOST Y KINU
CERKNICA
Podjetje Kino Cerknica je <:bralo toliko lastnih sredstev. da je
lahko naraeilo nove stole, ki bodo
gotovi do konca maja. Poslej torej ne bo vee pritozb zaradi scdezev. Velja omeniti, da bo v dvorani vee sedezev in tako obiskovalcem kina ne bo treba vee stati
med predstavami.

DOPISUJTE
V ••GLAS NOTRANJSKE«

Nova blagovnica trgovskega podjetja ••Skocjan« v Starem trgu

Za

pomoc indijskemu
prebivalstvu

Obcinski odbor Rdeeega kriza
dobnih akcij. v prihodnji stevilki
Cerknica je na pobudo Jugoslo- na5ega glasila bomo objavili koncvanskega Rdeeega kriza v pretekne stevilke posameznih vplacil v
lem mesecu zacel akcijo za pomoc
tej humani akciji.
indijskemu prebivalstvu, ki mu v
nekaterih zveznih ddavah Indije
Obcinski odbor RK
v letosnjem prvem polletju grozi
Cerknica
lakota zaradi izredno slabe letine.
Ker je prizadetih preko 115 milijonov oltrok, je akcija toliko bolj - - - - - - - - - - - - - - upravicena in kaie pravilno razumevanje na5e organizacije, prav
RAKOY sKOCJAN
tako pa tudi izredno pozitiven odMENJA
ziv obcanov. Po zadnjih podatkih
je bilo na poseben Ziro acun GO
LASTNIKA
RK Slovenije vplacanih do 15.
aprila skupno 1,150.000 starih diPo sklepu DS Gostinskega podnarjev. Akcija se ni popolnoma
jetja in Trgovskega podjetja
zakljucena, ker imamo pod atke,
»Skocjan<< Rakek, bo trgovsko
po katerih bo na ta naslov se
podjetje •>Skocjan<< v prvih dnevplacanih nekaj sto tisoc sta:rih
vih maja prevzelo obrat »Rakov
dinarjev. Pricalrujemo namrec zaSkocjan<<.
kljucek akcije pri nekaterih
Kolektiv TP ...skocjan<< vabi
osnovnih organizacijah rdecega
vse obcane na obisk »SliO!Cjana<•
kriza in nekaterih gospodarskih
ter zagotavlja, da bo skusal kar
organizacijah, ki so doslej vedno
krepkoi pripomogle k uspehu ponajboljse pos~eei vse s~;;j~ g.o ste.
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KINO DYORANA
NA RAKEKU KONCNO
UREJENA!
V zacetkUI maja bo koncno urejena kino dvorana na Rakeku.
Kino podjetje Cerknica bo poskrbelo, da bi bile predstave na Rakeku vsaj dvakrat tedensko.

NOVE TRGOYINE
Kmetijska zadruga Cerknica je
adaptirala pritlicje svojih upravnih prostorov v moderni prodajalni s sadjem in zelenjavo ter
mesom in mesnimi izdelld. StrOski so znaSali 114 milijonov s. din.
Mesnico bo prevzela KZ Cerknica, zelenjavno trgovino pa trgovsko podjetje »Skocjan«.

TECAJ
IT ALIJANSKEGA JEZIKA
Ze v lanski izobraievalni sezoni je Delavska univerza priredila
zacetni te<:aj italijanskega jezika
za trgcjvske delavce podjetja
»Skocjan« Rakek. Tecaj, ki ga je
uspesno zakljucilo 16 slusateljev,
je bil potreben predvsem zavolio
tega, ker v obcino prihaja vedno
vee italijanskih turistov. 0 v~i
kem stevilu tujih gostov. ki se po
ukinitvi vizumov samo se stopnjuje, pa se zlasti veliko ve povedati streino osebje, zaposleno
v obratih gostinskega podjetja
••JezeTO<<.
Obe podjetji sta zelo zainteresirani, da bi cimvec njunih cianov pridobilo vsaj osnovno znanje italijanscine. Med zaposlenimi pa zdaj zal ni posebnega zanimanja za ucenje italijanskega
jezika. Zaradi tega je Delavska
univerza pritegnila v tecaj se vse
tiste prebivalce cerkniske obcine,
ki bi se radi naucili tega jezika.
Tako je med 20 sluiSatelji sedanjega teCaja tudi vee clanov kolektiva podjetja Brest.
Na teCaju predava profesor
Pavlica s postojnske gimnazije.
SM

Te dni smo obiskali Alojza
Krasevca iz Visevka v Loski
dolini, ki je praznoval 5. marca 1966 •100 obletnico rojstva.
Kljub svoji starosti je se vedno
zivahen in veder ter je bil ta- ·
ko:i pripravljen na razgovor.
,Kako ste prdiveli svojo iivljenjsko pot?
Rodil sem se 5. III. 1866. leta
v Vrhniki pri Lozu. Po domacf'
so nam rekli pri »Malnarckovih«. Porocen sem bil dvakrat.
Prva zena mi .ie umrla leta
1934 in druga, 1958 leta. Otrok
nisem imel. Prvo svetovno vojno sem sluzil na italijanski
fronti in sicer 4 leta, 3 mesece
in 10 dni, k.ier sem mnogo dozivel pa tudi olrusil lakoto. Bil
sem vzoren vojak.
. Iz Vrhnike sem se preselil
v Visevek, kjer ze 34 let zivim.
Od leta 1894 do 1914 sem slu:Zn pri lesni firmi »Zagar« in
nato zopet od leta 1918 do 1942
ves cas kot »gaterist«. Ker sem
bil dober, vesten in marljiv
delavec, mi je gospodar dejal,
da born kar pri njem zasluzil
»penzijO<<.
Ali se spominjate kaksnega
dogodka iz NOB?
Spominjam se. ko so Italijani obkolili vas Visevek. Prisli
so s 50 klamioni. Prijeli so dve
sestri Mlakarjevo Angelo
in Franoko. Obema so ukazali,
naj beiita. Takoj za tern so
zaropotale strojnice in sestri
sta mrtvi oblezali na koncu
vasi.
Kako zivite v danasnjih casih?
Imam pokojnino 42.000 dinarjev na mesc. Smatram, da
je to premalo za dana5nji cas.
Izracunal sem, da bi morai
imeti najmanj 60.000 dinarJev
na mesec, to je 2000 dinarjev
na dan, kajti draginja je kar
»precejsnja«. Imam streznico
Marijo Razdrih, s katero nimam sitnosti. Ze gledam, da ji

AlOJZ KRASEYEC
100-LETNIK

razporedim delo, kajti komandirati se ne pustim.
N a kaksen nacin ste prisli
do tako visoke starosti?
Vsak clovek, ki hoce doziveti
tako visoko staroot, mora poznati zmernost. To se pravi, d.a
ne sme kaditi, popiti sme najvec dva kozarcka vina, umivati se mora vednol z mrzlo vodo
(tudi noge) in spati 8-10 ur
dnevno.
Hrana pa je najbolj zdrava
po sledecem receptu: zjutraj
kava in kruh, opoldne so na.jbolj zdravi suhi ali zabeljeni
koruzni »Zganci«, za malico
skodelica mlema, za vecerjo pa
moTa biti zelodec prazen. da
ponoci pociva.
Pri zdravniku se nisem bil
in ga ze 30 let tndi videl ni.sem.
Kaj mislite o sedanjem casu?
Vsec mi je napredek tehnike.
posebno motorizacije. VC:lsih
ni bil~ avtomobilov. Danes pa
je eden lepsi od drugega . in
»svrk« mimo hiSe, pa ga ni.
Rad
pogledam avtomobile.
Ljudje imajo danes vsega in
vse udobnosti. Vcasih tega ni
bilo, kljub temu, da smo trdo
delali in dlje casa kot danes.
In nacrti za prihodnost?
Upam, da born zivel se 10
do 15 let. Prisla je oomlad in
treba se bol pripr:aviti na oranje njiv, sajenje krompirja,
pripravo drv za prihodnjo Zi.mo, ter pospravljanje okoli
hise.
Tovaris Alojz Krasevec se
pocuti se vedno mladega, saj
hodi k frizerju v 4 km oddalJeni Stari trg, kjer nakupuje
istocasno tudi meso in kruh za
svojo ozjo druiinico - macko
in kokosi.
Zato mu tudi m~ zelimo, da
bi se nadalje ostal tako mladosten in skrben kot sedaj in se
dalj casa zivel med nami.
Slavko Brilez
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Do kdaj bo Kriina jama
Ce se peljes po cesti iz Loza pri
Starem trgu proti Bloski polici,
te na levi strani ob cesti preseneti okusno urejena tabla, ki vabi
turiste na ogled Krizne jame.
In marsikateri motolriziran turist zavije s ceste proti Krizni jami. saj pravzaprav ni dalee.
Toda pred vhodom v jamo ostane preseneeen. Ta je namree zaprta. In turisti nejevoljni odhajajo. S tern pa odhaja tudi denar.
In vcasih, pravzaprav najveek:rat.
tudi devize.
Domacini zatrjujejo, da je Krizna jama celo lepsa kot Postojn-

'l.tni

V Rakovem Skocjanu bo tudi Ietos za delavski praznik veliko izletnikov

u

CerkniSko ( poplavljeno ) polje ali jezero

'ilki
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(Nadaljevanje iz prejsnje stev.)
Ob stalnejsem jezeru. s katerim
se racuna (do- kote 522) in zmanjsanju naravne retenzije se bodo
pojavljali n ekaj visji velikovodni
sunki (na 50 let do 2 m nad najviS.ie sedanj·e jezero - (kota 554);
zato bosto potrebna za zascito Dolenje vasi, Dolenjega jezera in
Lipsenja dva manjsa nasipa, turisticne objekte na iavorniski strani pa bcx treba zato in zaradi
vpliva vetra na jezero in valovanje graditi nekoliko visje (leota
556).
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S pridusitvijo Jamskega zaliva
in Male Karlovice ter s priporo
Velike Karlovice se bo odtok proti
Raku in Planini ob velikih vodah
zmanjsal nekako od 37 na 1 m3/s,
ob malih vodah pa povecal od
kakih 0,2 na 1,2 m3 in s tern pretok na Planinskem polju od 1.5
na 2,5 m3/s. To pa je tudi pomembno za naravno podobo, ribistvo in turizem (povprecni celotni pretok Planinskega pol.ia pa
se bo zmanjsal od blizu 22 na
18 m 3/s).
S
stanovitnejsd
ojezeritvijo
Cerkniskega jezera se bodo izboljsale tudi male vode Ljubljanice od Ljubije in Bistre navzciol,
to pa bo koristno vplivalo vse do
Djerdapa. Sedanje neposredne iz-

gube s CerkniSkega jezera proti
Barju povprecno 8 1/ 2 meseca do
13 m 3/s in 3 112 meseca dq 2 m3/s
se bodo spremenile v stabejSe
izgube 13 m 3/s, kat· je z okrepitvijo malih voda preko Raka in
Planine 1 m 3/s skupno 14 m3f s.
Koristna bo ta okrepitev susne
Ljubljanice za vrhniSke in ljubljanske odplake, predvsem pa bo
koristilo bodisi bodoCi vodni energetiki o:d Vrhnike do Zagreba ali
celo do Djerdapa., bodisi plovbi
Jadran-Podonavje (LjubljanicaSava), bodisi vodni energetiki
Vrhnika-Zagreb in navodnjavanju Posavine. (koristi se seveda
med seboj iZJkljucujejo). Ze v sedanjosti in bliznji prihodnosti bi
te koristi letno (po' cenah 1966)
ocenili takole: Od sedanje plovbe
Sisak-Beograd blizu 14 m3/s 40
milijonov din = 560 milijonov
din; od plemenite elektrike v HE
Djerdap 0.0022 X 37 m X 105 dni
X 86 400 s = 10 milijonov kwh po
30 din = 300 milijonov din, skupno blizu 860 milijanov S. din.
Ze samo vrednost te letne koristi je vecja od celotnih stroskov
za stanovitnejso ojezeritev CerkniSkega jezera, ki zna5ajo· (po
ocenah 1966) za hidrotehnicne
ukrepe blizu 110 milijonov din (za

Tudi pri propagandi • pravo mero I
Tudi Loska dolina ima skcxraj
neocen\)jive moznosti z,a razvo:j
turizma., saj nudi cudovite sprehode, prelepa smuciSca. edinstvene mikavnosti (na primer ogled
Krizne jame), pravi raj za lovce
- na primer lov na medveda,
jelena in drugo divjad, da omenimo· samo teh nekaj stvari.
Turisticno drustvo v Laski dolini si veliko prizadeva, da bi
cim bolje poskrbelo za ugodno
pocutje stevilriih gostov. Kakor
nam je povedal tovaris Alojz Tomec, tajnik drustva in star tnristicni delavec ter propagator turizma., pa so na.ibr:l naredili se
prevec reklame. Ne le, da so zalozili skupaj 13 vrst razn'ih razglednic (od tega 6, ki prikazujejo

lepote Krizne jame), da je njihov
clan France Mlakar pripravil 1!:\0
barvnih diapozitivov, ki jih predvajajo povsod, kadar in kjer se
ponudi prilika itd. Zaradi ucinkovite ter Zivahne propagandne
dejavnosti, bi se namrec utegnilo
dogoditi, da bi turisti, ki so iz
dneva v dan bolj zahtevni, pricakovali prevee. se predobro pa
vemo, da v LoSki dcuini ni dovolj gostisc in prenocisc, da so
ceste skoraj obupne. To pa so
problemi, ki presegajo moznosti
(Turisticnega drustva in terjajo
bolj ucinkovito sodelovanje tudi
drugih organov ter organizacij.
Se je cas, da prizadeti razmislijo tudi o teh pobudah!
Gl\1

Prido~ivanje

tujskih sob

Eden nasih najlepsih gradov
grad SneZnik ial se ni odprt za
. javnost

Akcija pridobivanja tujskih sob
se uspesno nadaljuje. Tutisticna
zveza Cerknica .ie doslej izdala
potrdila za najem turisticnega
kredita 39 obcanom v znesku 29
milijonov stal'ih d inar.iev. Zaniman.ie za najemanje turisticnih
kreditov pa je zadn.ie case prece.i
naraslo ter pricakujejo, da se bo
stevila obcanov, ki bi najeli kredit kmalu podvo.iilo. S to akci.io
smo v obcini pridobili 54 tu.iskih
sob s 116 posteljami. Mnogo obcanov pa .ie ured.i lo turisticne
sobe iz lastnih sredstev in racunamo, da bo do konca leta na
razpolago priblizno 300 pastel i \'
zasebnem in 130 postel.i v druzbenem sek:torju.
Za primerjavo na.i naveclemo
podatek, da smo imeli predlanskim le 18 postelj v zasebnem in
80 postel.i v druzbenem sektorju.

---

M.

cementiranje skalnih pdklin Jamskega zaliva., betoniranje pod zemljo znotraj Male in Velike Karlovice, 350 m severneje naravni
podobi prilagojen nov vtok z zatvornico, nasipa za Dolenjo vas,
Dolenje jezero in Lipsenj), za
cestno polvezavo pod Javorniki,
kot nadomestek pre.kinjene ceste
preko jezera blizu 140 milijonov
din ter' za ureditev vpra5anja
zemljiSc blizu 130 milijonov uin,
skupno 380 milijonov S. din. Poleg ze omenjenih koristi do Djerdapa pa bodo znasale nepo\sredne
koristi (brez upostevanja turizma)
od ribistva blizu 2600 ha X 150 kg
na ha letnega prirastka rib X 600
din po kg= 234 milijonov S. din,
in od lova na rake 260 ha X 10 kg
X 200 din = 52 milijonov din,
skupno 286 milijonov S. din.
Najveejo korist pa lahka pricakujemo od turizma. To v denarju
tezko v celoti izrazimo. Tezisce
turizma bo na gozdni javorniski
strani·jezera (kopanje, vodni sporti drsanje, ribolov, Iov na vodne
ptice, poljske in gozdne zivali,
gozdne sprehode itd.). hkrati z
okoliS.kimi znamenitostmi (Postonjska jama - Rak - Krizila
jama, grad Sneznik, smucisce Bloke, razgled na Julijce itd.). Racunamo s postopno turisticno ureditvijo do kakih 5000 lezisc (zasebne sobe, vikendi, bungalovi,
hoteli itd.), ki bi v veliki meri
kluzila zaradi blizine prehodne
ceste na Jadran (po bodoci asfaJ.tni cestni zvezi Planina-Cerknica
-Delnice tudi zaradi neposrednega prehoda) tujemu turizmu, zlasti ob vedno vecjj turisticni povezavi med gorami in morjem.
A.B.

ska. Ima namree, vsaj kot so nam
pripovedovali 23 jezer, ki jih Postojnska nima. Pa ne samo jezer.
tudi drugih mikavnosti je precej.
In vse to sameva za zaprtirn.i
vrati.
Tudi sam sem se napotil. Ce ne
:le na obisk v jamo, vsaj na razgovor z vodicem. Prav gotovo bi
povedal kaj zanimivega. To(la pri
jami ni bilo zive duse. Drugega
mi ni preostalo, kot da se napatim v Loz povpra5evat. za.k.aj je
jama zaprta.
0 tern sem se pogovarjal s prt!dsednikom krajevne skupnosti Laska dolina tovarisem Jozetom Stanicem. Bil• je nejevoO.jen, ko sem
ga spraseval po jami.
»Pred dvemi leti, ko sem bil se
predsednik turisticnega drustva,
smo precej delali na tern, da bi
jamo odprli in uredili, da bi jo
tutisti lahko obiskovali. Toda vse
je bilo zaman. Vsi turisticni <.lelavci smo naleteli na nerazumevanje . . . In pomislite. ce bi takrat jamo uredili. in napeljali
elektricno razsvetljavo, bi nas to
veljalol priblizno 45 milijonov starih dinarjev, seveda ce bi iamo
uredili do prvega jezera. To pa bi
bilo za zacetek dovolj . Priblizno
kilometer jame bi bil za ogled .....
Ivesticija 45 milijonov v jamo
bi se vsekakor izplacala. Vsa.i po
pripovedovanju tovarisa Stani~a.
bi si ze prvo: leto jamo ogledalo
najmanj polovico toliko turistov,
kot obisce Postojnsko jamo.
••Nekatere trza.Ske turisticne
agencije se se danes z vso vnemo
zanimajo, kdaj bo jama odprt•;,«
pravi tdvaris Joze ~tanil!. »Toda
zal jim moramo vedno odgovarjati, da se ni odprta . ....

Z lanskega srecanja jamarjev -

v

Problemi se
Na zadnji seji turisticnega drustva Loska dolina je bilo veliko
govora OJ vse vecjem obisku tujih
turistov. Iz leta v leto prihaja
vedno vee turistov v na5o dolino,
da si ogleda nase lepote, ki so se
za tuj ce nez;nane, saj smo premalo storili, da bi postale znane.
Grad Sneznik, sam Sne:lnik, Krizna jama., izvir Obrha in se vrsta
drugih znamenitqsti so za nas
skrite rezerve, za tujce pa neznane lepote. Ce bi se pa boljse izrazil, bi lahko rekel, da so to i:Ji-

NA SLIVNICI NOVI OBJEKTl

Dom na Slivnici bo se letos dobit ••soseda«. ••Transavto-« Postojna namerava zgraditi svoj pocitniSki d o.m., prihodnje leto pa se
enega. Za gradnjo pocitniskih domov pa se zanima.io. kot so narn
povedali na Turisticni zvezi v
Cerknici, tudi druga slovenska
podjetja. Kot vse ka:le se bo Slivnica v zelo kratkem casu lahko
razvila v mocan rekreaci.iski center, ki bo obiskan tako pozimi kot
poleti. Se zlasti pa se bo tulizem
na Slivnici lahko razrastel, ko
bodo zgradili novo sedeznico-, ki
je Ze v nacrtu.
-el.
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sloveli po svoji lepoti ne samo
pri nas, temvee po vsem svetu.
Z vecjim razumevanjem obcinske, pa tudi republiske turisticne
zveze, bi se dalo marsikaj sto•riti
za boljso ureditev in veejo propaganda na5ih skritih lepot.
Veliko govora na sestanku je
bilo tudi o izgledu na5ih vasi po
dolini. TD je storilo veliko, da
bi se zunanji videz vasi izboljsal
in olepsal, toda glavna naloga leZi na samih prebivalcih Loske
doline. Moramo priznati, da je
bilo :le velhl<:o storjenega· Posebno
moramo pohvaliti privatne lastnike his, ki kar tekmujejo, cigava
hiSa in njena okolica bo lepsa.
Toda delovne organizacije, lahko
reeem, se ne brigajo dosti za svojo okolico.
Posebno vpra5anje je odvaianje odpadnega materiala, tako pri
podjetjih, kot tudi pti privatnikih. Ce pogledamo na splosno,
ljudje menijo: ••Samo, da rii pri
moji hiSi« in marsikateri vrze
svoj odpadni material blizu soseda ali pa pelje izven vasi in ne
pogleda, kam ga strese. Toda vemo, da gredo turisti predvsem v
naravol, to je v okolico vasi, kjer
pa zdaj morajo zelo paziti, da se

.

»Kdo je pravzaprav za vse to
odgovoren ?-« se sprasujejo prebivalci Laske doline. »Mi bi pomagali s prostovaljnim delorn, samo
nekdo nam bi moral poma;£ati,
da bi jamo uredili,-« se prista.vljajo.
Toda obcanov Loske doline, zlasti pa prizade•mih turisticnih <lelavcev tega kraja., noee nihce poslusati. In zakaj jih ne poslusajo?
»Vsaj na obcini bi se lahko' zganili in kaj ukrenili, da bi morda
dobili kredite in jamo koncno
uredili,-« je se sliSati od !judi v
Lozu in Stat·em trgu.
Vendar besede, trud in dobra
volja so zaman'?
. Potem je tu se Krizna gora Ta
sameva Zidovi starih his propadajo.
»Tudi na Krizni gori bi lahkol z
minimalnim denarjem uredili gostinski objekt. Tudi ta bi prinasal
denar. Toda spet smo na istem,
kot pri Krizni jami. Vse spi spanje pravicnega.,« se je se potozil
Joze Stanic.
In tudi mi se zdaj sprasujemo: Kdaj bomo zares zaceli
• prodajati nase turisticne lcpote. Kajti Kri.Zna jama je prav
tako blago in ljudje, zlasti
tujci, bi radi segali po njem.
Ne velja prezreti, da so; lepote
podzemlja mikavne za se iako
zahtevnega cloveka. Zlasti take, nedotaknjene, kot so v
Krizni jamL

-mZ.

posnetek za spomin pred Kri.Zno jamo

seri Loske doline, ki bi lahko za-

:

se zaprta?

v

•

resen1

ne vsedejo na kakSno konzervno
skatlo, steklo ali podobno. Drugo
veUko vpra5anje pa ie pomanjkanje mladega kadra v turisticnih drustvih. Sklenili so, da bo
treba sto'piti v stik z mladinsko
PocitniSko zvezo, sa] Je njena naloga., da vzgaja mladino v tern
duhu.
se in se je takih problemov, s
katerimi pa se boste lahko seznanili v clankih v naslednjih
stevilkah na5ega glasila.
RuM

Znameniti veliki naravni mo.;;t je
mikaven za vsakega ljubitelja
narave

- - - -- -

&""~

''"""~"'

Predstavliamo vam sportnike
MED SVETOVNO EL!TO
Med vrhunske sportnike v nasi
obcini sodi prav gotovo Leon
Grom, dolgoletni ddavni reprezentant v kegljanju. Da bi seznanili bralce z njegovo. keglja~ko
kariero in delom Keglja5kega lduba BREST, objavljamo razgovor
z njim, saj smo prepricani, da
bodo bralce zanimali njegovi odgovori,
Kdaj ste prvic vzeli v roke kegljasko kroglo in kje ste se navdusill za ta sport?
Leta 1939 sem zaeel kot postavljae kegljev pri tedanjem Kegl.iaskem klubu Rakek, redno pa .>em
zacel vaditi po vojni.
Kaj je bil vas prvi vecji uspeh?
Prvi veejj uspeh sem dosegel leta 1957, ko sem osvojil naslov
okrajnega prvaka v Ljubljani.
Kako dolgo ste ze clan jugoslovanske ddavne reprezentance?
Vse od leta 1957.
v katerih ddavah ste ze vse
nastopali?
Skoraj v vseh evropskih.
Kje ste v tujini dosegli najvecjl
uspeh?
Osvojitev ekipnega svetovnega
prvenstva leta 1957. na Dunaju in
leta 1959 v Bautznu v Vzhodnl
Nemciji. Poleg tega pa se 4. mesto na evropskem prvenstvu pri
posameznikih 1964. v Budimpcsti.
Kaj stejete za va5 najvecji uspeh
doslej?
Dvakratno o.svojitev ddavnega
prvenstva (1961 in 1962) in pa seveda, kakor sem ze omenil, eetrto
mesto na evropskem prvenstvu.
Najboljsi rezultat?
Na izbirnih tekmah za dciavno
reprezentanco v Zagrebu sem podrl 1011 kegljev. Uradno priznani
svetovni rekord pa je 986 keg!JeV.
S katerega tekmovanja ste odnesli najlepse spomine?
Vsekakor s svetovnega prvenstva v Bautznu. Razglasitev rezultatdv in podelitev nagrad je
bila zvecer na velikem mestnem
trgu, ki je bil bogata rai:svetljen
in okrasen. Zanimivo je, da si je
ta ceremonial ogledalo eez 30 tisoe
!judi.
Je pred vami kaksno vecje tekmovanje?
Letos bo v Bukaresti svetovno
prvenstvo in seda.i sem zacel s
pripravami, kajti junij ni vee dalec in ne bi rad izpadel iz reprezentance.
KegljaSki klub >>Brest« se je
pred dvemi leti plasiral v slovensko ligo. Letosnja tekmovalna sezona pa se je koncala pred dobrim mesecem. Kako ocenjujete
letosnjo uvrstHev?
Letos smo pristali na devetem
mestu, !ani pa sm<;> bili enajo;ti.
Napredek je viden, vendar bi bili
lahko sedmi glede na rezultat. lei
bi si tudi pridobili pravico sod.,_
lovanja na ddavnem prvenstvu.
smo ga dosegli v Mariboru. S t..,.,..,..
Kaj bi bilo po vasem mner.ju
potrebno, da bi dosegli se boljse
rezultate?

Glavni vzrok, da ni veejega napredka je to, ker ni masovnosti.
Posledica tega pa je, da ni za
vstop v ekipo prave konkurence.
Igralci ne trenirajo redno, ker vedo, da bodo kljub temu nastopili,
ker enakovrednega nadomestila
za njih ni.
KakSni so nacrti za naprej?
Radi bi, da bi postalo kegljanje
mnozicen sport in se bOffiOi za to
tudi prizadevali. Doma bomo morali prirejati cim vee kvalitetnih
tekmovanj in se tudi udelezevati
raznih sreeanj na drugih kegijiscih. 2elja nas vseh pa je, da bi
se prihodnje leto prebili v drzavno prvenstvo.

PRAZNOVANJE
DNEVA MLADOSTI
Letosnje praznovanje 25. maja,
DNEV A MLADOSTI bo se posebno slavno.stno. Dan mladosti ni
samo praznik mladine, temvee je
postal praznik vseh nasih !judi.
Letosnje praznovanje dneva
mladosti je povezano s posebnimi dogodki - 25. obletnico revolucije jugoslovanskih narodO'V, 25.
obletnico ustanovitve nase armade in 20. obletnico prve mladinske delovne akcije po osvoboditvi
gradnje proge Brcko--Banovici.
Pri obeinskem kdmiteju Zveze
mladine v Cerknici je bila ustanovljena komisija, ki naj bi poskrbela, da bi tudi v nasi obeini
dostojno proslavili ta praznik.
Komisija je ze zaeela z delom
in dogovorili so se, da bo na sam
dan mladosti v Starem trgu, v
o'rganizaciji osnovne sole, atletsko
tekmovanje med ekipami osnovnih sol. Poleg tega pa bo tudi
tekmovanje v krosu za mladinke
in mladince. V Grahovem bo tekmovanje med osnovnosolskimi
ekipami v igri ,.med dvema ognjema«.
TVD Partizan Rakek pa bo priredil v nedeljQ 22. maja telovadno akademijo. ·

TRIUMF CERKNICE
V soboto 16. 4. 1966 je dvorana
TVD Partizana kar bueala od navijanja ob kosarkarskih tekmah.
To soboto sd se v prijateljskih
tekmah pomerile ekipe osnovnih
sol Stari trg, Cerknica in Rakek
ter elanske ekipe Starega trga in
Rakeka.
Na turnirju osnovnih sol je
zmagala ekipa Cerknice, ki jc z
zbrano obrambo uspesno premagala oba nasprotnika z rezultatom Cerknica : Stan trg 27 : 19
in Cerknica : Rakek 46 : 26.
Precej je razocarala ekipa
osnovne sole Stari trg, ki je sicer
tehnicno mocnejsa, toda zaradi
dobre obrambe in predvsem zaradi velikosti svojih nasprotnikov
ni uspela. Toda v drugi tekmi se
Rakovcani niso mogli upirati ruzigranim Starotdanom, saj so izgubili z rezultatom 43:17. Na
vseh tekmah se je pokazalo, da
so to mladi, sicer se nerutinirani
igralci, ki pa imajo najboljse pogoje, da se lahko vzgojijo v odliene kosarkase. Potrebna je samo
dobra vzgoja.
V tekmi clanov pa so Rakoveani, okrepljeni z igralci iz Postojne, prepricljivo zmagali z rezultatom 116 : 88. Ceprav je ekipa
Starega trga mlada, se je moeno
upirala tehnicno boljsim igralcem
rakqvske ekipe.
-. :J:_ -. .

POZOR!

Izmed pravilnih re5itev bo zreb izbral tri nagrajence, ki
bodo prejeli nagrade po 50, 30, oziroma 10 N. dinarjev.
Za. zrebanje pridejo v postev vse tiste resitve, ki bodo
prispele v urednistvo Glasu Notranjske najkasneje do 20. maja
1966 do 12. ure.
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Vo'1loravno: 1. drugo ime za dodatek, ki ga mesar prida k
mesu, 8. nasprotje od poraza, 12. in 13. Prvi maj, 15. okrajsava za opombo, 16. spoj, 17. tlaka, davek v delu, 19. oziralni
zaimek, 21. osebni zaimek, 22. urn, 23. kradljivec, 25. rizevo
zganje, 27. rudarski kraj v Istri blizu Ra5e, 28. domace mosko
ime, 29. iz.rastek na glavi, 30. vrsta solate, 31. solmizacijska
nota, tudi italijanski spolnik, 32. ameriSka kratica za »Vse v
redu«, 33. predstojnik pravoslavnega samostana, 35. priimek
angleskega filmskega junaka - agenta (James), 37. zacetnici
priimka in imena slov. pisatelja (»Podobe iz sanj«), 39. koralni
otok, 40. poveljnik oddelka bojnih ladi}, 42. naznanilo, sporoeilo. 43. zdravnik za ocesne bolezni (mnoz.)
Navpicno: 1. sosednja soglasnika, 2. etiopski knez, 3. slovensko mosko ime, 4. mesto V Dalmaciji, VaZno zelezniSko
krizisee, 5. podoba, 6. okrajsan podr. veznik, 7, priimek slov.
komponista zabavne in filmske glasbe (Bojan), 8. poljska denarna enota, 9. sahovski izraz, 10. sanu podobna igra, 11. lekarnar, 12. vrsta sumece OSVeZilne pijace, 14. dragocen les,
117. judovski verski ucitelj, 18. oce, 20. rimska boginja jeze,
22. naprava za resevanje iz poskodovanih letal, 24. srbsko mosko ime, 26. igralna karta (mnoz.), 27. znamka motolrjev, ki
jih izdeluje tovarna TOMOS za pogon colnov, 28. trgovsko
podjetje v nasi obcini, tudi ime gore, 30. naglavno pokrivalo,
31. prelomi, razpoke, 34,. stopinje v snegu, 35. bolecina, 36. l<'..ratica za naziv znanega praska proti mrcesu, 38. deseta in triindvajseta crka abecede, 40. avtomobilska oznaka za Kumanovo.

Delavske sportne igre 1966
Kakor vsako leto, tudi letols
organizira LIK Brest tradicionalne prvomajske delavske igre. Pticetek tekmovanja bo v nedeljo
1. maja ob 8.30 uri pred Tovarno
pohistva v Cerknici.
Ekipe delovnih kolektivov, telesnovzgoljnih organizaci.i in sol
se bodo pomerile v odbojki, namiznem tenisu, kegljanju, streljanju z zracno pusko, balinanju,
sahu in kosarki.
Posamezniki pa se bodo lahko
izkazali v ocenjevalni voznji z
avtomobili, motornimi kolesi in
mopedi ter v hi trostni voznji s
kolesi. Najboljsim ekipam in posameznikom bodo podeljeni poSTAFETA MLADOSTI
Letos bo krenila I. republiska
stafeta iz Starega trga dne 15.
maja ob 8.30 uri. Pot bo nadaljevala preko Nove vasi, kamor
bo prispela ob ·9.15, preko Sodrazice, Velikih Lase in Sevnice do
La5kega.
ZAGORJE : RAKEK 9 : 0
Zagorje, 3. aprila. Domaei no'gometaSi so v prvi tekmi katastrofalno porazili mostvo Ralteka,
ki ni nastopilo kompletno, posledica tega pa je visok rezultat.

kali, plakete in denarne nagrade.
Se nekaj misli o tej prireditvi.
Kot edina tovrstna tradicionalna
prireditev zasluzi vso pohvalo.
Obicajno pa so tekmovanja prireditve, kjer udelezenci prikazejo
svoje sposobnosti in kv<ilitete, kot
rezultat kontinuiranega sportnega udejstvovanja skozi vse lcto.
To pa pri teh igrah ni primer in
ljudje prihajajo na tekmovanje
telesno nepripravljeni, kar ima
lahko zanje skodljive posledice.
Zato bi bilo zazeleno, da bi bile
te igre odraz stalne dejavnosti na
sportnem podrocju in da De bi
bile, tako kot so sedaj, same sebi
namen.
Peter Kovsca
RAKEK
RUDAR B (Tr) 0 : 2
Rakek, 10. aprila. Domaee mostvo je dozivelo poraz na lastnem
igriscu, ceprav rezultat ni realen.
Domacini so imeli vrsto h..pih priloznosti, toda niso imeli strelca,
ki bi te priloznosti realiziral.
Peter Kovsca
TVD Partizan v Novi vasi bo
tudi letos pripravil vee slavnostnih akademij in drugih javnih
manifestacij svojega dela - prvic
ze za 1. maj.

NAROCILNICA
Nepreklicno narocam ••GLAS NOTRANJSKE<<, ki mi
ga posiljajte na naslov:

-:: . .: :

POZOR!

N apeljujem instalacije centralne kurjave in vodovoda
kvalitetno in po zmernih cenah. Trenutno delam v
Cerknici.
Maeek Stane,
Lampetova 13
Ljubljana

27. aprila 1966

NAGRADNA KRIZANKA

31 38 .39

Ru~I

Leon Grom na svetovnem prvenstvu v Budimpe5ti lani

St. 2 -

GLAS NOTRAN JSKE

Stran 8

Letno · naroenino 6 N. din (600 S. din) za tujino
10 N. din (1000 S. din) born poravnal po posti ali o&ebno
na upravi lista.
(pod pis)
(datum)
Tukaj izrezi in nalepi na dopisnico ter poslji na
naslov: »GLAS NOTRANJSKE«, Obcinski odbor SZDL,
Cerknica

KINO
DOM JLA VELIKE BLOKE
1. 5. Na svoji zemlji, slovenski;
4. 5. 2iveti po svoje, franc.; 8. 5.
Milijonarka, amer.; 11. 5. Narodni poslanec, jugoslov.; 15. 5. Nezaddljivi, angl.; 18. 5. Nikoli ne
popuscaj, angl.; 22. 5. Veseli klub
mladih, angl. barvni; 25. 5. Pod
istim nebdrn, jugoslov.; 29. 5. Nisem Casanova, nem5ki barvni.
Predstave v nedeljo ob 16. in
19.30 uri, v sredo ob 20. uri.
KINO CERKNICA
Spored za maj 1966
1. 5. »Na mesto, drzavljan Pokorni<<, jugoslov. ob 16. in 19. uri;
2. 5. »Na zenske born mislil jaz«,
amer. ob 16. in 20. uri; 3. 5. ,.Rudece baretke<<, poljski, ob 16. in
20. uri; 5. 5. »Prezir<<, franc., ob
20. uri; 7. 5. »Marylin Monroe<<.
amer., ob 20. uri; 8. 5. ,.Komoneerasi<<, amer., ob 16. in 20. uTi;
9. 5. ••Tri<<, jugoslov.. ob 16. in
20. uri; 12. V. ••Nikcletina Bursae<<,
jugoslov., ob 20. uri; 14. · 5. ••Dezevna nedelja<<, madzarski, ob
20. uri; 15. 5. »Hat<<1 amer., ob
16. in 20. uri; 19. 5. »Osem in pol«.
italij., ob 20. uri; 21. 5. »Potovanje o!krog sveta<<, jugoslov., ob
20. uri; 22. 5. »Winetou II. del«,
nemski\ ob 16. in 20. uri. 26. 5.
»Lani v Matienbadu<<, franc., ob
20. uri; 28. 5. ••Slavne ljubezni<<,
franc., ob 20. uri; 29. 5. ••Gospodar Havajev<<, amer.. ob 16. in
20. uri.
STARI TRG
Spored filmov za maj 1966
••Ne drezaj v sree'o<<, jugoslov.,
4. 5.; »Velieastnih sedem<<, amer.
barvni, 7. in 8. 5.; ••Neznanka<<,
egiptovski, 11. 5.; »Madam San
zen<<, italij.-franc. barvni, 14. in
15. 5.; »Alarm na jezu<<, franc.
krim., 18. 5.; •>Sladka ptica mladosti<<, amer. barvni, 21. in 22. 5.;
>>Sneguljcica in 7 slcratOV<<, italij.,
5. 5. »Rimske device<<, franco,skii
barvni, 28. in 29. 5.
Predvajanje vsako sredo in soboto ob 20. uri, v nedeljo ob 15.
in 20. uri.

MALl OGLASI
Male oglase za objavo v ••Giasu
Notranjske<< posiljajte na upravo
nasega lista na naslov - Obcinski odbor . SZDL Cerknica. Ccna
ne glede na stevilo besed 300 starih ali 3 N. dinarje,
V najem vzamem ali kupim dobra ohranjeno prazno laneeko
hiso v LOISki dolini ali blizu
Cerknice. Ponudbe pod sifro
••Poletje 66<<.
Sobo isce posteno dekle. Ponudbe
pod »Postena<<.
lzgubljeno aktovko na cesti Cerknica-Rakov Skocjan vrnite na
upravo. ••Glasa Notranjske<<.

gk.s

'

NOTI~~~SKE

F.ME ii!M.EFM.&F.E i i i EM I F AM MEW E

Izhaja mesecno - Izdaja Obcinsl{i odbor SZDL Cerknica Urejuje uredniski odbW', ki ga
sestavljajo : Slavko Berglez.
Danilo Mlinar, Janez Logar,
Mihael MiSic, Sreco Loncar,
Janez Obreza, Milan Strle, Peter Kovsca, Slavko Tonlic,
Stefan Bogovcic, ing. Bozitlar
Rajcevic, Slave Kocevar, Stanko Janez, Sreco Krasoivec, Milan Govekar in Milan Zivkovic Glavni in odgovorni
urednik: Danimir Mazi- Tehnicni urednik: Danilo Domanjko (••Delavska enotnost<<) Naslov urednistva in uprave:
••Glas Notranjske«, Obc. odbor
SZDL Cerknica - Zirol racun:
NB Rakek, 5051-678-108 - Letna narocnina je 6 N. Din (600
starih dinarjev), posamezni izvod 50 par (50 starih din) Tiska tiskarna Ucnih delavnic
Zavoda za slu§no in govorno
prizadete v Ljubljani
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