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Ob:VI. kongresu SZDL Jugoslavije
V pripravah za VI. kongres SZDL Jugoslavije, ki bo 7. juni,ia t. I.
v Beogradu, je bila v preteklem mesecu izredna konferen:ca SZDL obcine Cerknica. Konferenca je v glavnem obravnavala razvoj samoupravljanja, razvoli tercialnih dejavnosti, vzgoja in izobrazevanje mla,...
dine, izobra.Zevanje odraslih itd. Poleg delegatov so se konference
. udeleZili tudi predstavniki Glavnega odbora SZDL tov. :Zol'Z, posla.nec
gospodarskega zbora republiske skupscine to'v. Joze Lesar ter prcdstavniki druzbeno politicnih organizacij.
Predsednik obcinskega odbora
SZDL tov. Franc Hvala je v svojem referatu ocenil dosedanje delo na tem podrocju ter nakazal
posamezne
resitve
dolocenega.
problema.
Zelo zivahna razprava delegatov in gostov je pokazala, da se
posamezni problemi prepocasi resujejo, predvsem tisti, ki obcane
najbolj prizadenejo, kot so izobrazevan';e, vzgoja mladine, perspektivni razvoj posameznega kraja v
obcini, razvoj turizma, obrti itd.
Na konferenci so delegati izvolili tudi delegate, in sicer Mileno
Borovac za obcino Cerknica in
Ribnica, ki nas bo zastopala na
VI. kongresu SZDL Jugoslavije.
Tovarisica Milena Borovac je
rojena leta 1926, po poklicu je
uciteljica in je upravnica osemletke v Ribnici. V NOB je sodelovala od leta 1943, clan ZK je od
leta 1963. Bila je poslanec kulturno prosvetnega zbora Republiske
skupscine v volilni enoti Cerknica-Ribnica in je aktivna druzbeno-politicna delavka.
Tovarisico Mileno Borovac obcani, predvsem pa pedagogi, dobra poznajo, saj nas je veckrat obiskala in sod'elovala .v razpravah
na obcinski skupscini.
Da bi se clani SZDL obcine
Cerknica in ostali seznanili z vsebino razprave, posredujemo sklepe konference.
1. Nadaljnji razvoj samoupravljanja delovnih ljudi na vseh pod- ·
rocjih druzbenega zivljenja je
naloga vseh druzbeno politicnih
organizacij in samoupravnih· organov v delovnih organizacijah.
2. Za hitrejsi razvoj samoupravljanja je potrebno usklajevati sa-

)b-

ga

Milena Borovac, na.S delegat na
kongresu SZDL
3. Socialisticna zveza naj tudi
v bodoce spremlja razvoj gospodarstva v obcini. Skladno s priporocilom obcinske skupscine gospodarskim ·arganizacijam je potrebno, da te takoj primerjajo rezultate · gospodarjenja z rezultatom, katerega elementi so ovred·n.oteni z mednarodnimi trznimi
C"enami. Taka analiza bo primeren
podatek za ovrednotenje lastnega
dela z mednarodnimi merili.
4. Ker so moznosti za ekstenzivno sirjenje industrije zelo minimalne, je treba vso skrb posvetiti razvoju terciarnih .dejavnosti,
s cimer se bo vecala ekonomska
moe obcanov in moznosti zaposlevanja 'Tllladine.
5. Za skladen razvoj teh dejavnosti in privatne iniciative za
gradnjo stanovanjskih hiS je treba cimprej dokoncati izdelavo nacrtov urbanisticne ureditve.
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6. 0 predvidenih ureditvah je
treba seznaniti obcane, ki naj se
intenzivno vkljucijo v to smer
razvoja, pri cemer imajo pomembno nalogo. krajevne organizacije SZDL.
7. Kvaliteta gostinskih uslug je
pod povprecjem. Gostinske in trgovske gospodarske organizacije
so nalocljivo povezane z razvojem
turizma, zato so odgovorne, da
ukrenejo vse potrebno, da izboljsajo svoj servis. Inspekcijske
sluz be pa naj ob pojavih malomarnosti ukrepajo.
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moupravne akte, da ne bodo postali zavora razvoja. Zlasti je
opaziti neustrezno z.akonodajo v
negospodarskih dejavnostih (krajevne skupnosti).

Franc Hvala, predsednik obcinskega odbora SZDL Cerknlca

8. Strokovno usposabljanje turisticnih delavcev (gostinskih) ni
§lo v korak z ostalim razvojem.

Stalno strokovno usposabljanje
delavcev je pravica in dolznost
vsakega delavca, naloga gospodarske organizacije pa, da mu to
omogoci na primeren naCin .
9. Gospodarske organizacije naj
se za izvedbo dopolnilnega strokovnega izobrazevanja posluzujejo pomoci delavske univerze. Z
gospodarskimi organizacijami se
je potrebno dogovoriti o primernih oblikah, ki bi jim ustrezale.
10. TuristiCna zveza v Cerknic!
naj nudi vee organizacijske pomoci turisticnim drustvom za hitrejsi razvoj te gospodarske dejavnosti.
11. Perec problem je tudi zaposlevanje in nadaljnje solanje
mladine, ki konca osemletko. Problem morajo s polno odgovornostjo obravnavati gospodarske organizacije in obcinska skupscina
v svojih programih razvoja.
12. Obstoj vecernih osemletnih
sol je z vidika kvalitete in obsega
programa zelo probl'ematiCen. Ce
bodo te oblike izobrazevanja se
obstajale, je potrebno njihov program uskladiti s programi rednih
osemletnih sluzb.
13. Mladino je treba ze v solski
dobi zainteresirati za delo v raznih gospodarskih panogah. Ce se
ucni programi ne bi Spremenili,
je treba na osemletkah vpeljati
posamezne strokovne krozke in
pritegniti k sodelovanju tudi gospodarske organizacije,
ki bi
omogocile njihova izvedbo.
14. Razvoj obrti - druzbene in
privatne - je biZ do sedaj zanemarjen. V srednjerocnem programu razvoja, obrt ni obdelana v
skladu z moznostmi in potrebami,
kar je storiti vzporedno z ostalimi
terciarnimi dejavnostmi.
15. Obcinska skupscina naj .nudi gostinskim, trgovskim in obrtnim gospodarskim organizacijam
strokovno pomoc pri izdelavi
perspektivnih programov razvoja.
Skrbeti mora, da bo njihov razvoj
potekal skladno in da bodo njihove usluge zadovoljevale potrebe obcanov in turistov.
16. Izvrsni odbor Obcins kega
odbora SZDL naj imenuje pripravljalni odbor za ustanovitev
Drustva inzenirjev in tehnikov v
Cerknici. To drustvo bo lahko
mnogo pomagalo pri resevanju
raznih problemov.
17. Naloga Socialisticne zveze v
obcini bo se nadalje organizacija
posvetovanj in javnih tribun za
dolocene probleme, ki so interesantnt za obcane. Krajevne organizacije SZDL in krajevne skupnosti naj postanejo iniciator takega dela . .
Sreco Loncar

Cestitkam mctrsalu Titu za rojstni dan, se je pridruzila tudi
mladina in obcani nase obcine. 14. maja so republisko stafetno
palico s pozdravi prevzeli mladinci na meji nase obCine in sicer
v Leskovi dolini, do katerega kraja so jo prinesli mladinci iz
Il~rske Bistrice. Nato je §tafeta nadaljevala pot do Starega trga,
k3er so jo pricakali mladinci osemletke in stevilni vascani.
krajsem sporedu, v katerem je sodelovala godba na pihala- sindikalne podruznice KOVINO-PLASTIKE, pevskega z bora osemletke in r ecitatorji DPD »Svobode«, je stafetna palica prenoCila
v muzeju »Ljudske revolucije« v Lozu. RepubliSki stafeti pa se
je v vasi Nadlesk pridruzila tudi lokalna stafeta - obcinska ki
je potovala. iz Unca preko Cerknice, Martinjaka, Grahov~ga,
Zerovnice in Lipsenja v Losko dolino. Naslednjega dne so izpred
spomenika v Lozu prevzeli stafetno palico pripadniki JNA Velike Bloke in jo v Novi vasi predali mladincem osemletke iz
Nove vasi, k ateri so jo ponesli do meje ribniske obcine pri
»Boncarju«.
~~vsod, __kjer je potovala stat eta, so vascani kot mladina, pripravtlt kra3se kulturne programe in se pridruzili cestitkam za
rojstni dan mar§ala Tita z ieljo, da bi se dolgo casa zivel med
nami in vodil naso drzavo po poti miroljubne koeksistence.
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Slavko Brglez

V Starem trgu pri Lozu

Kako delamo, kje napredujemo
o tern
se pomeninlo v Glasu Notranjskc.
Zelis ddgovor od katerekoli
sluzbe v obcini? Pgotrebujes
pravni nasvet? Pisi urednistvu
Glasa Notranjske in ze v naslednji stevilki bos dobil odgovor.
in I•je nas tarejo teZave -

Skozi LcXZ
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IZ DELA POLITICNO
IZVRSILNIH IN UPRAVNIH
ORGANOV

Za boljse obvescanje obcanov
bomo v vsaki stevilki objavljali
najvainejse sklepe in povzetl;:e
razprav posameznih organov S Ob
Cerknica. Za zacetek posredujemo infopnacijo o delu politicno
izvr5ilnih in upravnih organov v
mesecu maju.
Svet za drubeni plan in finance:
Na vlogo Kmetijske zadruge
Cerknica je bila izglasovana oprostitev 4% prometnega davka, ki
so ga morali placevati ob prodaji
kmetijskih strojev. Ta oprostHcv
velja za motome kosilnice, gozdne motorne za.ge ter za izmolzne
naprave. Skupscina obcine je
ukrep razsirila tudi za nabavo
traktorjev.
Na vlogo trgovskega podjetja
...~kocjan« Rakek je svet zni.lal
stopnjo obcinskega prometn~a
davka od prodaje motomih vozil
in mopedov od 4 % na 2 Ofo. Ta
ukrep je svet sprejel predvsem
z namenom, da obcani kupujejo
motorna vozila po ugodnejsih cenah v trgovinah, ki so na obmocju obcine. Poleg tega je svet 21a
finance obravnaval tudi porocilo
o dohodkih in izdatki.h proracuna, vprasanja s podroeja druzbenega premozenja (zadeve SLP),
resevali pa so tudi posamczne
prosnje za odpis prispevka iz
kmetijstva.
Svet za kmetijstvo in gozdarstvo je na svoji seji dne 12. 5.
1966 obravnaval naslednje zadeve:
1. Oddaja v zakup loviSc lovskim druzinam m dolocitev viiline najemnine;
2. Reorganizacija cenilnih okoliSev za ocenjevanje kmetijskih
povrsin in pridelkov;
3. Klasifikacija zemljisc;
4. SpTememba vrednostnih razredov gozdov k. o. Otok in Dolenja vas (del);
5. Doloeitev regresa za prodajo
kravjega mleka potrosnikom v
letu 1966;
6. Organizacija zivinorejske razstave plemenske Zivine v Starem
trgu;
7. Veterinarsko poroeilo o analizi mleka in jemanju vzorcev.
Pri prvi toeki Oddaje v zakup
lovisc lovskim druZinam je svet
sklenil, naj bi lovska skupnost
Notranjske napravila konkreten
in podroben program gospodarjenja z lovisci na obmocju obcine.
Na osnovi tega programa bi sklicali sirsi gospodarski posvet, kjer
bi se predvsem odloeili, kakSno
naj bo gospodarjenje na loiviscih
CerkniSkega jezera Svet je razpTavljal tudi o problematiki ribolova na Cerkniskem jezeru. Pri
tern vpra5anju se je postavil na
stalisce, naj bi na obmocju Cerkniskega jezera organizirali enotno
gospodarjenje, tako da bi tudi
gornji del jezera dodelili ribiski
organizaciji.
Zaradi pospesevanja zivinorejske tradicije na obmoeju nase
o'bcine je svet podprl tudi prE:dlog, da bi se organizirala zivinorejska razstava v Starem trgu.
Str~ovna komikija za prehod
na 42-urni delovni teden je na
svojem zasedanju dne 4. 5. 1966
ugotavljala do kje so priSle posamezne delovne organizacije pri
izdelavi nacrtov in elaboratov.
Komisija je ugotovila, da imajo
nekatere delovne organizacije nacrte sele v pripravi, ali pa k temu delu se dosedaj niso dovolj
resno pristopili. Zato je komisija
sklenila, da tern organizacijam
nudi strokovno pomoe. Razen tega pa naj tudi skupscina sprejme
ustrezna priporoeila.
V mesecu maju je zasedala tudi komisija za dodeljevanje stipendij. Pregledali so, koliko sredstev ostane v proracunu za dodeljevanje stipendij. Za nove stipendije in za povisanje starih
ostane se 23.J.65,00 N.din, to je
79,00 N.din na stipendista. Poleg
tega so so ugotavljali, kakSen je
bil solski uspeh stipendistov in
(Nadaljevanje na 3. strani)
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Za poglabljanje in utrjevanje samoupravnih
odnosov so odgovorni predvsem cla~i ZK
4-

0bcinski komite ZK Cerknica
je na svoji seji dne 16. 5. 1966,
razpravljal o problematiki nadaljnjega razvoja in utrjevanja
samoupravnih odnosov. Komite
je ugotovil, da je na vseh podrocjih v delovnih kolektivih in druzbenih sluzbah napravljen korak
naprej v smeri uveljavljanja samoupravljanja kot nujne vsakodnevne potrebe proizvajalcev. Samoupravni organi cedalje kvalitetneje z vecjo druZbeno pa tudi
osebno odgovornostjo opredeljujejo gospodarsko politiko in naloge v podjetjih, taka da to . izpolnjevanje nalog sluii druZbenim
koristirn, koristlm kolektiva in
QOSameznih njegovih clanov. Tudi sedaj, v obdobju gospodarske
in druzbene refor_!Ile, je se bolj
kot kdaj koli popreje postavljeno
pred vse proizvajalce in zlasti
pred subjektivne sile vprasanje
kako ~ivljcnjsko v kolektivih pa·globiti dohodkovne druibene adnose. Komite ugotavlja, da so skoraj v vseh kolektivih na obmocju
nase obcine razpravljali o tretjem
plenumu CK ZKJ, o tern vprasanju. Komite tudi ugotavlja, da
vlagajo vsi delovni ljudje v kolektivih na5e obcine znatne napore, da bi se uveljavili samoupravni druzbeni odno~i.
Zavest, da so edina organizmi
samoupravljanja tisti, ki so poklicani da odlocajo o vseh zadevah in smereh druibene dejavnosti, je iz dneva v dan na visji
stopnji. To so p_okazale razprave
o raznih vprasanjih. Kriticni duh
ncJih proizvajalcev je cedalje
ostrejsi in objektivnejsi. Pojaye
samovolje in birokratske odnose,
ki se · se drzijo samoupravnih organov po nasih tovar~ah uspesno
odstranjujejo nata nacin, da smelo brez bojazni v idejnem boju
s tehtnimi osnovami odstranjujejo ovire, ki zavirajo in dusijo razvoj dernokraticnih .Qdnosov. Z napornimi in daljnoseznimi nalogami na podrocju decentralizacije
sarnoupravlja,nja so se spoprijeli
delavci in vse subjektivne sile v
••Brestu«. Tu so dosezen1 ze vidni
rezultati, vendar morajo komunisti ze zaradi zapletenih in tezkih
nalog na tern podrocju se z vecjo
vztrajnostjo in cutom odgovornosti nadaljevati delo in odstranjevati vse negativne in skodljive
pojave, ki se iz raznih vzrokov se
»drZijo« samoupravljanja. V ••Kovinoplastiki« so si komunisti zadali glavne naloge na podrocju
bolj zivljenjske stalne povezave
med clani delavskih svetov,
upravnih odborov s sirsim krogom proizvajalcev. Ze sedanje
razprave so pokazale, da posamezni clani ne izrazajo le svoja
osebna stalisca, temvec prediskutirana mnenja, ki niso samo odraz
delovnega rnesta, na katerem
konkreten proizvajalec dela, ali
ozkega kroga ljudi v okviru delovne enote. Tudi v drugih delovnih organizacijah, na primer v
••Elektrozagi«, ••Jelki«, ••Gabru«,
se spoprijemajo z raznimi neresenimi, a aktualnimi vprasanji samoupnivnih organov.
Komite ugotavlja, da je vzrok
mnogih nepravilnosti tudi v tern,
ker je se vedno v mnogih kolektivih nerazcisceno ali vsaj premalo jasno vprasanje kaj je strokovno sodelovanje, kaj je upravljanje in kaj so ob te~ samouf>ravni
organi. Tesno v zvezi ~ tern je
tudi statutarna ureditev pristojnosti posameznih organov samoupravljanja. Komunisti v vseh
kolektivih si morajo prizadevati,
da se po eni strani samoupravni
akti p1ilagajo notranjim organizacijskim in ekonomskim spremembam, po drugi strani pa, da
se z vecjo doslednostjo delujejo
na tell}, da se uveljavljajo samoupravnt odnosi in spostujejo saIJlOUpravne pravice.
Kriticno je Komite ocenil tudi
povezavo odbornikov zbora delovnih skupnosti z proizvajalci.

Ugotavljamo, da le-ti premalo sodelujejo v razpravah na delovnih
enotal:b ziasti v primerih obravnave pliporocil obcinske skupscine. Pa tudi o vprasanjih kot so
druzbeni plan in podobno se vse
premalo razpravljalo zbori proizvajalcev, cepra:y je jasno, da bi
morale biti odlocitve le-teh najbolj upostevane, saj gre v teh
primerih za razpolaganje z ustvarjenim presezkom dela. Komite je
na osnovi siroke razprave ugotovil, da bi lahko vee ol:icanov vplivalo s svojimi predlogi na oblikovanje politike v obcini, ce bi
istocasno z zbori volilcev na terenu pripravili tudi zbore proizvajalcev v delovnih organizacijah.
Taka bi se tudi proizvajalci po delovnih kolektivih bolj zivo sezna~
njali o tern, kaksne potrebe se
kazejo na podrocju solstva, prosvete, telesne kulture, komunale
itd. Naloga komunistov odbornikov pa je, da ozivijo razprave delovne skupnosti obcinske skupscine se preden se odloca 0 dolocenem konkretnem vprasanju.
Komite ugotavlja, da se komunisti premalo poglabljajo v teoreticne in idejne dokumente in postavke nas1h vodstev. To se kaze
tudi v primerih, ko iscemo v sistemu samoupravljanja razne
oblike, kako zagotoviti cimbolj
neposreden vpliv vsakega proizvajalca pri problemih splosno
druzbenega in gospodarskega znacaja. To sta pokazala tudi referenduma, ki sta bila organizirana,
ceprav pri enem in drugem druzbeno ~konomski cilj ni bil jasen.

Da na posameznih sejah delavskih svetov in razprav je krivda
tudi v tern, ker clani svetov dobivajo material, ki ga zelo teZko razumejo, ker je pretirano ozko
strokoven, prikazan v tujkah itd.
Tudi na tern podrocju je treba
narediti korak naprej v tej smeri, da bodo strokovne sluzbe prikazovale gospodarsko stanje v
podjetjih na tak nacin, da bo razumljiv povprecno razgledanemu
proizvajalcu.
V zvezi s tern je komite obravnaval tudi druzbeno ekonomsko
in politicno izobrazevanje proizvajalcev. Komite ugotavlja, da
morajo na osnovi lastnib potreb
delovne organizacije k temu vprasanju same resneje pristopiti in
to kadrovsko, organizacijsko itd.
Komunisti se morajo nazadnje
zavzemati tudi zato, da se v zapisnike vnesejo vsi predlogi, razprave in argumenti, ker je veckrat
tudi ta formalnost vzrok, da marsikateri lahko bezi ad odgovornosti in se skriva pod plasc birokracije ..
Poleg omenjenih vprasanj so
bile na Komiteju tudi razprave o
liku komunista v samoupravnih
odnosih, o njihovi vlogi, o pri..Qravah demokraticnih volitev v samoupravne organe ter o raznih
napakah, ki se dogajajo v posameznih kolektivih, pa komunisti
niso odigrali tiste vloge, ki bi jo
morali.
-Na koncu je Komite sprejel vrsto zakljuckov o katerih bodo
razpravljale osnovne organizacije.
Janez Logar

Letos bo dograien tudi tretii blok
pri ..Brestu" v Cerknici_
Te dni je SGP ••GradiSce« Cerknica zacelo z gradnjo tretjega 16stanovanjskega bloka pri Lesno
industrijskem kombinatu ••Brest<•
v Cerknici. Ker v letosnjem letu
••Brest« ni nasel sredstev za gradnjo stanovanjskega bloka, ampak
jih bo imel sele v naslednjem le-

tu, je ••Gradisce« uspelo dobiti 180
milijonov kratkorocnega kredita
za obratn·a sredstva. S tern denarjem bodo dogradili drugi blok in
v celoti zgradili se v letosnjem
letu tretjega. Ko bodo objekti gotovi, bo Brest odkupil vsa stanovanja za potrebe svojih delavcev.

Staro se wnika novemu. Tu bodo zgradili iie en blok

. I ~.:,:.. •·.
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Duma·•.•
Razprava o osnutku druzbenega in gospodarskega razvoja
Jugoslavije za obdobie do 1970.
leta v teh dneh vzbuja najsirse
zanimanje nase javnosti. Delovni ljudje pozdravljajo osnovne teznje predlozenega nacrta, ki se posebej poudarja
nujnost naglejsega zivljimjskega standarda, krepitev materialnih osnov samoupravljanja
in pa pospeseni razvoj nerazvitih podrocij.
Ce smo si v tem vsi edini pa
- kat kaze - niso enotna stalisca o tem, kako naj bi se
priblizali zastavljenim ciljem.
Res je, da osnutek plana iz objektivnih razlogov predstavlja
nekaksno mesanico naprednih
nacel planiranja v pogojih delavskega samoupravljanja in
trznega gospodarstva ter primesi ostankov administrativnega gospodarjenja. Zaradi obvez, ki jih je sprejela federa~
cija se prej, so bile dolocene
stvari v P.lanu odlocene ze vnaprej. To velja zlasti za razne
obveznosti glede investicij, kar
je »podedoval« tudi osnutek
sedanjega plana in kar se naprej povzroca nesorazmerja v
strukturi nasega gospodarstva.
Vse to in se marsikaj drugega drzi. Vendar razprav o
realnosti posameznih predvidevanj ne kaze presojati s stalisca kolicinskih pokazateljev,
saj dobra vema, da nase gospodarstvo razpolaaa se z zelo veliTcimi notranjimi rezervami.
Potrebna, se vee: nujna pa je
razprava o tem, kako bomo zagotovili take pogoje gospodarjenja, ki bodo delovnim organizacijam omogocili optimalno
izkoriscanje njihovih zmogljivosti in jih na sploh usmerjali
v intenzivno gospodarjenje .
Plan namrec sprejema v casu,
ko na mnogih podrocjih se nimamo ustreznega instrumenta1'ija. Sedanji devizni in zunanje
. trgovinski rezim na primer se
vedno in dobesedno tepe produktivnejse, podpira pa slab se
delovne organizacije. Tudi se
ni dovolj natancno urejena zakonodaja glede delitve dohodka med delovnimi organizacijami in druzbo. N erazresena je
tudi problematika cen, hkraii
z njo si nismo na jasnem o
vprasanjih v zvezi z razsirjeno
reproduk~Ho itd. Skratka takih vpmsanj, 0 katerih se ne
vema, ne moremo ali ne znamo dati odgovora je se veliko
in vsa nedvomno sodijo med
temeljna podrocja in pogoje
gospodarjenja. Zato so neutemeljene zahteve, ki smo jih
lahko slisali v dosedanjih razpravah, da namrec mo?·amo
cimpreje sprejeti tak razvojni
plan nasega gospodarstva in
nase druzbe, ki bo vseboval
vsaj osnovna nacela pogojev
gospodarjenja. S tem bi - in
upajmo, da tudi bomo! - delovnim organizacijam omogocili, da se bodo lahko usmerjale pri svojem d~lu. Samo stabilen instrumentarij pa je tisto, kar delovnim organizacijam omogoca dolgorocno planiranje, s tem pa tudi ucinkovitejse izkoriscanje notranjih
rezerv, »razbijanje zaprtosti
zgolj vase in v lastne probleme in, koncno, uveljavitev uvodoma
omenjenih
osnovnih
smernic druzbenega plana o
razvoju Jugoslavije do 1970.
leta.
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GENERALI IN BUDISTI
Politicni spor med budisti in
saigon skimi genera li je v zadnjih dneh prerastel v k rvave
spopade. V dveh severnih m estih Da Nangu in Hue, ki sta
znani kot mocni budisticni trdnjavi, je prislo do oborozenih
spopadov in do prav e dl'Za.vljanske vojne. Po zadnjih poroci1ih je budisticn i upor v
mestu Da Nang zadusen, ko so
proti cetam, ki so stopile na
stran budistov, pripeljali saigonski generali mornarje. Odpor budistov pa se se nadaljuje v starem univer zitetncm
mestecu Hue, liamor so se t 11di
ze napotile v ladne cet e. Vendar upor budisticnih voditeljev proti sedanji saigonski
vojaski dik t aturi in proti n jenemu n osilcu genet•alu Kyju
ni ostal omejen samo n a severne pokrajine. Nezadovoljstvo
z vojasko diktaturo gen erala
Kyja, ki ga na diktatorskem
stolcku podpir a jo Am eribni,
se je pren eslo tudi na gh.vno
mesto Saigon, kjer vlad n im silam z nobenimi sr ed stvi ni
mogoce prepreciti m n ozH!n ega
vala demonst r acij.
Na juznovietnamski sceni se
je tako poleg vojne vn cl se
nevaren notranji spor, ki prica
o popolnem polit icnem in
druzben em r azkroju d eZele.
Dokaze za to n a jdemo v stevilnih poda tkih. Dovolj bo, da
jih samo n ek a j naste,jemo.
Juznovietnamsk a vojsk a, ki
ima pod orozjem okoli 600.000
moz, je v zadnjih dveh letih
izgubila 160.000 vojakov, Iii so
iz vojsk e pobegnili. k er se ne
marajo
vojskovati.
Glav no
breme vojne je padlo n a ameriske vojake, ki jih j e zd a j v
Juznem Vie tn amu ze cetrt m ilijona. K rvni d avek , ki ga
dnevno placujejo Am ericani,
je 20 mrtv ih in 17 milijouov
dolarjev gotovine. P otek vietnam sk e vojne pa poskusa.jo
preusmeriti d ve brigadi iz
Juzn e K oreje in avstralski oataljon, ki je pojacan z novozelandskim topnistvom. Tuja
vojska p a n e more prepreciti
popolnega p olitien ega k aosa v
Juzn em Vietnamu. Podoba j e,
da je dezela na koncu zamd i
stevilnih n aspr otij med gen erali in politiki, budisti in katolieani, m ed vlado in armad o.
Davek placujejo Ie red!;;i,
pravni r ed je unieen, ot roci ne
obiskujejo sole, ddava in gospoda.rst vo zivita n a raeun
· amerisk e pom oCI. Saigon ska
vlad a ima po am erisk ih podatkih podporo n a jvee 400.300
odraslih ljudi, od skupueg a
stevila prebivalstva, ki steje
16 milijonov dus.
Dezela zeli mir bolj kot vo jn o. To pot rjuje vedno v ee d ejstev, zlasti pa sedanje m n ozien e d emonstracije n a ulicah
Saigona, Da Nanga in v d rugih m estih.
Budistieno gibanje, ki jc
zd a j v sr ediseu pozornosti in
gla.vn a politien a sila v . borbi
za svobodne volitve in strmoglavljenje vojask ega r eztma
gen er a la K yja, ni vee omejen o
samo n a . severne pok r ajine,
kjer ima jo budisti veeino mcd
prebivalstvom in k jer je budizem d davn a religija, ampak
se njihov politieni vpliv pr enasa t udi v ostale p ok rajine in
celo v glavno mesto Saigon.
Dok az za to so stevilne stavke in d emon stracije proti vladi. R adikaln i budistieni voditelji, ki stojijo n a eelu sedanjega gibanja proti vla di, so
. nov poslms, da bi nevzdrzne
politicn e razniere v d ezeli
preusmerili v sprejemljivo r esitev vietnamskega problema.
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Proslava 25. obletnice
Osvobodilne fronte

v

NAGRAJENA NALOGA

Obletnica ustanov itve OF

Cerknici

Mineva leto za letom, pri tein
pa bledijo spomini na prejsnje
dni. Toda spomini na vojno in
na okupatorjeva grozodejstva
nocejo zbledeti. Povracajo se
nazaj kot simbol hrabrosti slovenskega naroda. Letos praznujemo ze 25. obletnico, odkar
je bila ustanovljena OF.
Vrnimo se v preteklost, v
predvojni cas. Pri nas je gospodovala bur:Zoazija ter izkoriscala delavstvo. Delavci so
bili nezadovoljni in so organizirali stavke. Pobudnik je bila
KP, ki se je neustraseno postavila proti burzoaziji in ji
grozila s propadom.
Sovrastvo med KP in burzoazijo se je se mocneje poglobilo, ko je zajel Jugoslavijo
val druge svetovne vojne. Okupatorji so s svojimi cetami in
letali napadli Jugoslavijo in jo
tudi okupirali. Vlada je kapitulirala pred Nemci, pobegnila
v London, ljudstvo pa pustila
brez kakrsnega koli zavetisca.
Medtem ko so Nemci izseljevali nase !judi v koncentracijska taborisca in jih ponemcevali, pa se je KP pripravljala na boj. Pozivala je vse zavedne Slovence, naj se ne vdajo
okupatorju, ampak da naj se
z orozjem v roki borijo za neodvisnost svoje domovine.
V Sloveniji se je za boj proti
okupatorju ustanovila posebna
organizacija. Ustanovljena je
bila 27. aprila 1941. leta v
Ljubljani v Vidmarjevi hiSi.
Vidmarjeva hisa je bila takrat
sredisce glavnega odbora KPS.
Tam so se zbrali vsi predstavniki tega odbora, med njimi
tudi tovariS Boris Kidric. KPS
se je zavedala, da bo slovensko
ljudstvo doseglo svoj cilj le, ce
bo enotno in brez kakrsnih koli nesoglasij.
Osvobodilna fronta je zdruzevala vse !judi, ki so se bili
pripravljeni boriti proti sovrazniku. Dajala jim je navodila, organizirala razne odbore
in akcije. Posebno vestna je
bila v zbiranju sanitetnega
materiala in orozja. Brez OF

Predsednik SkupsCine obcine . Cerknica tovaris Franc Kavcic je
nagradil najboljse naloge ucencev

Dne 27. aprila, ob 25. obletnici ustanovitve OSVOBODILNE
FRONTE SLOVENSKEGA NARODA, je osnovna sola Cerknica
priredila v Domu Partizana v pocastitev zgodovinskega dne slovesno akademijo. Prireditve so se
udelezili kot predstavniki druzbenopoliticnih organizacij: tov.
Franc Levee v imenu obC.inskega
komiteja ZK Cerknica, tov. Franc
Hvala, predsednik obcinskega odbora SZDL Cerknica, predsednik
Skupscine obcine Cerknica tov.
Franc Kavcic in nacelnik za splosne zadeve in druzbene sluzbe tov.
Joze Skuk.

Spored je obsegal govor ucenca
Bojana Trudna o pomenu 25. obletnice Osvobodilne fronte, izbrane recitacije ucencev - clanov
Literarne druzine Ivana Cankarja
na osnovni soli in nastop pevskega zbora nizjih razredov. Nastopajoci so izbrane tocke sporeda
akademije izvedli v splosno zadovoljstvo, prav lepo zmogljivost
so pokazali recitatorji literarne
druzine.
Po sporedu je sledila razdelitev
nagrad za najboljse naloge, ki so
jih napisali ucenci obcinskih sol
z naslovom »Ob 25. obletnici Osvobodilne fronte slovenskega naroda«. Posebna obcinska komisija
za nagraditev je predlagala, da se
nagradijo najboljse naloge, in tako so iz rok predsednika skupscine obcine Cerknica Fr. Kavcica
prejeli lepo priznanje za svoje
izdelke v obliki romana Toneta
Svetine: Ukana naslednji ucenci:
za osnovno solo Cerknica: Bojan
Stefancic, Magda Mesojedec, Majda Krasevec (8 . razred), Djordja
Vukicevic in Savina Kovsca (7.
razred); za osnovno solo Grahovo:
Silva Rozanc (8. razred); za osnovno solo Rakek : Helena Likar,
Janja Hladnik, Metka Bombac (8.
razred), Majda Udovic (7. razred);
za osnovno solo Stari trg: Maja
A vsec, Zlata Krasevec (7. razred);
za osnovno solo Nova vas: Marija
Dobravec, Lado Ponikvar (8. razred), Drago Telic, Silva Zakrajsek,
Tone Modic (7. razred).
Predsednik obcine je vsem imenovan im u cencem cestital k nagradam; izmed njih so bile najboljse poslane za nagrado republiski komisiji Republiskega sekretariata za prosveto in kulturo
(Bojan Stefancic, Silva Rozanc,
Djordja Vuliicevic, Maja Avsec).
Za n ajbol jse naloge, ki so jih
pisali ucenci osnov~e sole Cerknica o NOB, je razglasil nagrade in
jih razdelil ravnatelj osnovne sole
Cerknica tov. Sanko Janez. Ucenci
so prejeli ·knjigo: Nasi kolektivi
ob 20-letnici vstaje. Posebnost
akademije je bila tocka: Pokazi,
kaj znas? Tekmovali so ucenci

osmih razredov osn. sole Cerknica
iz slovenskega jezika, iz zgodovine
NOB in zernljepisa SFRJ. Vprasanja in odgovori so vzbujali
splosno pozornost poslusalcev.
.
Po akademiji, ki so se je udelezili vsi ucenci centralne sole Cerknica in podru.Znicne sole Begunje,
po stevilu 574, so priredili ucenci
begunjske sole avtobusne izlete v
Rakov Skocjan in okoli Cerkniskega jezera, ucenci vozaci
osnovne sole Cerknica pa so se
udelezili avtobusnega izleta na
vrh Slivnice.

s. J.

Proslave dneva
mladosti v Cerknici,
na Rakeku,
v Grahovem in Starem
trgu
OSNOVNA SOLA CERKNICA
IN GLASBENI ZAVOD FRANA
GERBICA sta za Dan mladosti in
rojstni dan marsala Tita, dne 25.
maja, priredila v Domu Partizana
v Cerknici uspelo akademijo. Na
tej proslavi sta tudi pocastila spomin na pisatelja Ivana Cankarja
ob 90. letnici rojstva in proslavo
pesnika Krasa in revolucije Srecka Kosovela ob 40. letnici njegove
smrti.
Omenjene proslave so se udelezili predstavniki druzbenopoliticnih in gospodarskih organizacij
in lepo stevilo obcinstva, ki je
do zadnjega koticka napolnilo
dvorano Doma Partizana v Cerknici.
Pester spored so izvajali ucenci
- clani literarne druzine Ivana
Cankarja s cerkniske osnovne
sole, ki so uspesno in dovrseno
podali recital Cankarjeve izbrusene besede in prav tako recitaj.
pesmi Srecka }$:osovela. 0 obeh
velikih predstavnikih nase kulture in literature je spregovoril
tehtno spominsko besedo prof.
Stanko Janez in podcrtal njuno
vlogo in pomen v nasem kulturnem zivljenju, zlasti pa njune
misli o kulturnem poslanstvu.
Posebno obelezje je dalo vsej
proslavi sodelovanje Notranjskega glasbenega zavoda Frana Gerbica. Pod vodstvom njenega ravnatelja tov. Mirka Rebolja so na
proslavi nastopili zdruzeni pevski
zbor sol Cerknica-Rakek, zdruzeni harmonikarski in pihalni orkester in folklorna skupina. Obcinstvo je izvajanje sodelujocih
hvalezno nagradilo s ploskanjem.
Oba notranjska prosvetna zavoda sta omenjeno proslavo priredila se za obcinstvo na Rakeku,
v Grahovem in Starem trgu.

PROGRAM DELA ORGANIZACIJSKOKADROVSKE KOMISIJE PRI OBC. SS
CERKNICA
No zadnji sejl komisije so sprejell tudl
program dela . Naloge obsegajo predvsem
izdelavo onalize obcnlh zborov In splah
metod dela posameznlh izvrsnlh odborov.
UgotoviJojo, do je do sedoj n~jboljse
delala podruinico v tovarni lesnih lzdel·
kov Storl trg, tovarni pohistvo Mortlnjok
in zodnje Case tudi v t3ovarni pohiStva
Cerknico.
Po nologu republiskego odboro bodo v
Sestih podrufnicoh prekontrolirali finanCno
poslovanje, dohodke od Clanarine, ~btem
pobiranja Clanarin, ali so in kako so izdelani proroCunl za letoSnjo leto in sploSno
poslovanje podruinic. Kontrolo bodo iz·
vedli v podruinicoh, ki so izbrone po doloCenem kljuCu, In sicer no osnovnl Soli
Cerknico, zelezniski postoji Rokek, KZ
Cerknica, tovorni pohiStva Mortinjak, v gostinstvu in podjetju Grodlice Cerknico.
Rovno toko bodo pregledoll poslovonje
koordinocijskego
odboro
slndlkoto
prl
Bres~u. To delo bodo oprovill do 10. junijo.
Bolt

NE BOMO GA POZABILI
Ob krajevnem prazniku Grahovega se spominjamo smrti
partizana Jozeta Janeza, borca
Rakovske cete

- - -

posmrtni ostanki zdaj pocivajo
na rakov§kem pokopali§Cu v
skupnem grobu padlih borcev.
Na sliki je Joze Janez kot
gojenec pitotske sole v Novem
Sadu. Po porazu stare jugoslovanske vojske v aprilu 1941, je
pri!lel v jetnistvo v Crni gori.
Od tam so ga odpeljali v Bari,
odkoder pa se je junija 1941
vrnil domov. Z ostalimi zavednimi mladinci se je takoj
vkljucil v narodnoosvobodilno
gibanje in z njimi, ki so sestavili Rakovsko ceto, dne 13.
marca 1942, ki velja za krajevni praznik Rakeka - odsel
v partizane. Pred ocmf okupatorja je tistega dne Rakovska
ceta zasedla dva avtobusa na
zelezniski postaji in se odpeljala proti Staremu trgu.
Le redki iz Rakovske cete so
preziveli vojno.
NOV

Joze Janez, rojen 28. febru arja 1921 na Rakeku, je hrabro
padel kot borec Rakovske cete
11. maja 1942, se ne dva meseca po odhodu v partizane v
zmagovitem spopadu te cete z
italijansko vojsko v Grahovem.
Kot pripovedujejo udelezenci
tega spo'Rada, je z bombo planit, ne da bi mu bito zal zivljenja, v gnezdo ok.u patorjev,
zbranih pri Ogrincevi hisi in
jih veliko pobit. Pri tem ni opazil okupatorjevega castnika, ki
je iz zasede meril nanj s samokresom in ga podrl s strelom
v celo. Nad mrtvim sta se po
umiku partizanov sramotno
znesli dve domacinki, vendar
so ga zavedni Grahovcani spodobno pokopali na grahovskem
pokopali§i;u, ceprav so bili v
nevarnosti zaradi obstreljevanja italijanske vojske. Njegovi

~
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naSe ljudstvo ne bi doseglo tako zazelenih ciljev.
OF se je vedno bolj sirila.
Njeni predstavnik.i so bili hrabri in neustrasni. Postala je
zgled vsem protiimperialisticnim organizacijam v Jugoslaviji. Pod njenim vodstvom so
ljudje stopali v partizane, pod
njenim vodstvom so se borili
in premagali nestete ovire.
Prvi partizani so odsli v gozdove po razsulu stare Jugoslavije. Njihova orozje je bilo prepros to, razne akcije pa so vendarle uspele. Pozneje so si priborili ze veliko orozja in postali so mocni. Osvobajali so
mesto za. mestom in pred ocmi
se jim je vedno blestelo geslo:
zivela SVOboda!
Sovra.Zniki so se trudili, da bi
unicili upor ljudstva. Toda bilo
je zaman. Ostre sovrazne ofenzive niso bile kos p-artizanom.
Partizanska vojska je imela
sposobne voditelje, ki so nestetokrat tvegali svoja zivljenja
za enega samega ranjenca.
Slovenska zemlja je prepojena s krvjo svojih sinov. Padli
so za nase boljse :iivljenje, padli so za svojo domovino. Pokoncali so jih sovrazniki, pri
tern se pa niso vprasali, kaj bo
storilo materino srce. Materino
srce ni klonilo. Slovenske matere so brez solza junasko prenasale vse gorje, kajti zavedale
so se, d~ so njihovi sinovi padli
za svojo dom_ovino in za boljso
bodocnost.
Danes, ko je preteklo ze toliko let, proslavljamo praznik
OF s hvaleznostjo v srcu. Ponosni smo, da gradimo in zivimo v socializmu, da med nami
ni izkoriScevalcev, da smo vsi
za
enega,
eden
za vse.
Skupno za ostalimi narodi Jugoslavije si gradimo lepso bodocnost, pri tern pa ne pozabljamo na !judi, kateri imajo
najvec zaslug, da smo danes
izobrazen in visoko razvit narod.
Silva Rozanc
ucenka 8. razreda
osnovne §ole Grahovo

(Nadalj evanje z 2. strani)
ugotovili. da je razmeroma zadovoljiv. Da bi cimbolj stimulativneje stipendirali, bo komisi.ia do
prihodnje seje izdelala tudi noiV
pravilnik 0 stipendiranju.
VseiQ stipendistom se povisajo
stipendije v naslednjih razmerjih
in do naslednjih zneskov:
Srednje sole: prej 100 do 150.
sedaj 150 do 200 N. din ; viSje so:
le: prej 160 do 180, sedaj 210 do
230 N. din in visdke sole: pr~j
190 do 230, sedaj 240-280 N. din.
Svet za komunalne, stanovanjske zadeve in urbanizem je na

12. seji dne 12. 5. 1966 potrdil
DELNI
ZAZIDALNI
NACRT
NASELJA VIDEM V CERKNICI.
Naert je izdelal Pro.iektivni atclje
Ljubljana - odgovorni projektant ing. Stane Kovic. Nacrt
predvideva zazidavo ca. 40 hiS.
V glavnem so hi!ie porazdeljene
ob Noltranjski cesti, deloma pa
tudi kot plombe med hisami, ki
so ze zgrajene ali pa so se v gradnji. Ko bo pozidan ta del Cerknice pride na vrsto gradnja v
ostalih predelih, za kar se bodo
izdelani zazidalni nacrti.
ZA GRADNJO MONTA~NIH
STANOVANJSKIH HI:!:; se zanima okoli 20 interesentcN. Gradili
bi radi tako v Cerknici, kakor
tudi na Rakeku, v Martinjak:u.
Grahovem in Begunjah. Za Cerknico bi se bilo treba se pogovoriti
z odgovornim urbanistom o naibolj primerni iokaciji. V Vidmu
naj se dovolijo samo zidaae
zgradbe, monta:l.ne pa na prime>r
v Kamni gorici, za kar pa se bo
potrebno izdelati zazidalni nal'rt.
Za ostala podrocja je potrel:mo
predhodno soglasje RepubliSkega
sekretariata za urbanizem.
J.L.
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Raziskava frzisca - sibka locka nasih podjetij Dejavnost naj bo
NOMINALNI REZULTATI V VELIKEM RAZMAKU OD REALNIH
- OSEBNI DOHODKI MANJSIH PODJETIJ POD REPUBLISKI!\1
POVPRECJEM - RAZISKAVA TR:2:ISCA SE NI NASLA MESTA
V NASIH PODJETJIH TE:ZNJA PO SKUPNEM PROGRAMU
RAZVOJA GOSPODARSTV A OBCINE

Na osnOvi analize zakljuenih racunov za leto 1965, ki jo je pripravila gospodarska komisija obcinskega sindikalnega sveta iz
Cerknice za deset najvecjih gospodarskih
organizacij
obcine
(Brest Cerknica, Kovinoplastika

Loz, Gaber Stari trg, Jelka Rakek,
Skocjan Rakek, KZ Cerknica,
Elektrozaga Nova vas, GradiSce,
Cerknica,
Gostinsko
podjetj e
Cerknica in Center obrti Cerknica) so na zadnji seji obcinskega
sindikalnega sveta Cerknica oce-

Ceste vsaj dobro vzdrZujmo !

Ta most povezuje cest() Dolenje jezero-Otok. Tudi ta most potrebuje
rednega vzdrievanja, da se bo.d o v bodoce turisti varno pripeljali
cez njega
Foto: L. S.
Lahko bi bile boljse vzddevc.ne obeinske in nekatere gozdarske ceste v na5i obcini, ce bi hila
vpeljana boljsa in modernejsa organizacija dela jn delitev osebnega dohQdka po vlo2enem delu
delavcev, ki delajo na vzdcievanju teh cest. Res j~ da so tudi
financna sredstva veekrat vzrok,
ker jih primanjkuje. vendar ne
vedno.
Vsak dan. predvsern pa vsako
soboto, nedeljo in med prazniki
obiskujejo damaci in tuji turisti
na5e
turisticne
znamenitosti,
predvsem kot so Cerknisko jezero
in Sneinik.
Turistiena zveza Cerknica jc na
eni izmed raz!lirjenih sej, na kateri so hili navzoei predstavniki
obCinske skupscine, takratnega
podjetja za ceste Grahovo in

predstavniki turisticnih drustev,
ze lani doloeila prioritetno vzdrzevanje obeinskih in gozdarskih
cest. Na tej seji je bilo dogovorjenol katere ceste je potrebno
redno vzdcievati zaradi vse vecjega obiska turistov.
Prav bi bilo, da zakljueki obeinske turisticne zveze, ki so hili
sprejeti v navz9cnosti om njenih
predstavnikov ne bi hili samo. na
papirju.

ALI REDNO BERES
·GLAS NOTRANJSKE.. ?
Kaj pogre5a5 v njem? Kaj svetuje5 urednistvu? Ali si sam ze
napisal kak clanek, vest, predlog, kritiko ali pohvalo? Zakaj
ne?

nili dosezene ekonomske rezultate
v lanskem letu.
Splosna ugotovitev je hila, da
so bili nominalni rezultati dosezeni leta 1965 v vseh nastetih podjetjih ugodnejsi od leta 1964, da pa
je realen porast rezultatov slabsi,
ce upostevamo, da so bili v letu
1965 izvrseni znatni premiki v
cenah na trziScu in da so zivljenjski stroski nasproti letu 1964 porasli, merjeno z republiskim povpreeje.m, za ca. 32 % (prehrambenim artiklom celo za 39 %). Glede
na neto produkt ustvarjen na zaposlenega, ki je v analizi sluzil kot
baza dosezenih rezultatov v letu
1965 nasproti letu 1964, so udelezenci sestanka v razpravi ugotovili, da so dosegla realno boljse ali
pa vsaj enake rezultate v letu
19.65 podjetja: Brest (31% povecanje neto produkta na zaposlenega), KZ Cerknica (91 %> in
Elektrozaga (33 %>. Povprecno poveeanje neto produkta na zaposlenega za vseh 10 analiziranih
podjetij je znasalo v letu 1965
25 % nasproti 1964. letu ali 7 %
JlOd povprecjem republiskega porasta zivljenjski h stroskov.
Na dosezene rezultate je skoraj
v vseh podjetjih odlocilno vplivala reforma. V najugodnejsem
ekonomskem polozaju po reformi
so se znasla le podjetja: KZ,
Elektrozaga in Gradisce.
Osebni dohodki so se v povprecju (55 .800 S. din) povecali prav za
toliko, kolikor so narasli zivljenjski stroski. Tako so hili nominalni
osebni dohodki vseh navedenih
podjetij (razen Gostinskega podjetja) Vj:!cji od zveznih povprecij
analognih dejavnosti. Zato pa kaze slabse stanje primerjava osebnih dohodkov nasih podjetij z republiskim povprecjem analognih
dejavnosti. Visja povprecja od republiSkega so dosegla podjetja:
Brest, Gaber, Jelka in KovinQplastika ter v letu 1965 tudi KZ. Najvecja negativna odstopanja na!;proti republiskemu povprecju v
dejavnosti so znasala v letu 1965
pri Gostinskem podjetju 15.300 in
pri GradiScu ter Skocjanu po
11.500 starih dinarjev.
Tdna situacija, ki je hila predvsem sredi lanskega leta za vsa
proizvodna podjetja zaradi reformnih ukrepov zelo nejasna in nestabi!J:!a, je povzrocila po podjetjih obcutne tezave tudi ~aradlpo
manjkanja obratnih sredstev. Slabim kreditnim pogojem v letu
1965 se je pridruliilo se povecanje
zalog gotovih izdelko.v in kopicenje za1og reprodukcijskih materi. alov, zlasti tistih, ki jih ni moe

Seznanimo se z delom
nase Delavske unJverze ·
v

I

Ukrepi, ki jih je izzvala gospodarska reforma vplivajo tudi na
politiko izobraievanja in vzgoje
in se posebej na politiko izobrazevanja odraslih. Zato se je turn
DU Cerknica zna5la v novem polozaju, ki zahteva doloeeno preusmeritev dejavnosti na tista podrocja izobraievanja, ki so najbolj
povezana in vkljucena v izvajanje gospodarske reforme. Pri tern
gre predvsem ~a bolj temeljito
ugotavljanje dejanskih potreb za
izobrazevanje in za neposredne
odnose z delovnimi organizacijami in druzbeno-Q<Jliticnim skupnostmi.
Druzbeno-poiitiCno izobrazevanje:
preskromna udelezba

V tej izobraievalni sezoni deluj~ta 2 oddelka politiene sole. v
Cerknici je bilo prijavljenih 36
slusateljev, v Starem trgu pa 34.
Med njimi je 40 o 0 clanov ZKS.
Povprecen obisk na predavanjih
pa je 60 0 . Vzrok za relativno
slab obisk je zaradi preobremenjenosti slusateljev oziroma ka-

°

drovanja. Razmerje med predavanji in konsultacijami je 3 : 1. Za
oba oddelka so kaclrovale vse
druzbene organizacije v obeini.
Predavatelji so iz obeine, nekatere
teme (delitev dohodka, izvoz, uvoz,
GATT) pa so posredovali predavatelji od drugod. Za predavatelje
niso pred tern organizirali nobenih oblik usposabljanja, udelezili
pa so se vseh seminarjev, ki jih
je skupaj z VSPV lani oktobra
organizirala ZDU. Program politiene sole je izdelan na osnovi
potreb, dokoncno pa ga je sprejela ideoloska komisija obcinskega komiteja ZKS. Vsebuje 12 tern,
ki bodo obravnavane v 72 urah,
kolikor traja sola. Sola deluje dvakrat tedensko popoldan po 3 do 4
ure. Za potrebe slusateljev pa so
predavatelji pripravili teze za 2
temi: Samoupravljanje in Gospodarska reforma. Med udelezenci
politicne sole so na zacetku izvedli anketiranje kot preizkus
znanja in kot osnovo za predavanja oziroma politiko izobrazevanja.
v casu poletnih pocitnic je bil
organiziran 2-dnevni seminar za

vse prosvetne delavce v obeini.
Obravnavali so 3 teme.
Skupaj z obcinskim komitejem
ZKS, sindikalnim svetom ter
skupscino so organizirali tudi
daljsi seminar s 7 temami za vodilne kadre v obcini o aktualnih druzbeno-politienih dogajanjih doma in v svetu. Ti seminarji
so hili v obeh obeinskih srediseih:
Cerknici in Starem trgu.
Strokovno izobrazevanje: boljsa
udelezba

Lesni oddelek TSS obiskuje 18
slusateljev iz tovarne Brest Cerknica, oddelek ESS pa 13 slusateljev iz vee delovnih organizacij
(oddelek vodi ESS Ljubljana). Poklicno solo za gradbene dejavnosti
(zidarji, tesarji) obiskuje 23 slusateljev iz gradbenistva, prvi letnik
visje ekonomskokomercialne sole
Maribor pa obiskuje 20 slusateljev
iz Bresta, Kovinoplastike Loz, obcinske skupscine in trgovskega
podjetja Skocjan.
Z vsemi matienimi salami ima
delavnka univerza sklenjene pogodbe. Prav tako z vsemi slusatelji. Od maticnih sol imajo tudi
na vpogled in ravnanje njihove
statute oziroma pravilnike. Razen
v nekaj . primerih, plaeujejo solnino za vse kandidate delovne
organizacij e.
Analize o stanju in potrebah po
izobraievanju odraslih v okviru

stalno dobiti na trziScu. Take tezave z obratnimi sredstvi, ki so
zelo obcutne zlasti v trgqvini, pa
so in se povzroeajo v nekaterih
podjetjih slabso izbiro blaga, v
clrugih zamrznjenje sredstev namenjenih za investiranje itd. Ko
so ugotavljali perspektivnost podjetij s stalisca potre.b tdiSca, so
ugotovili, da temu vprasanju ne
posveeajo v vseh podjetjih dovolj
pozornosti. Nobeno podjetje v obcini nima se organizirane sl.J,!zbe
za raziskavo tdiSca. Tu pa tam
se obcasno ukvarjajo s tern vprasanjem le posamezniki. Posebno
perece je yprasqnje uveljavitve
na zunanjih tdiscih, ki edina
omogocajo sigurnejso in dolgorocnejso orientacijo. Edina izjema
pri tern je kombinat »Brest«.
Obcinski sindikalni svet je ob
tej priliki opozoril se na vee drugih problemov. Tako se ni napravljen skupni program razvoja
gospodarstva v nasi obcini (na
primer lesne industi:ije), zato pa
vsako, se tako m.ajhno podjetje
razvija svoj program. Samo po
sebi se ob tern vsiljuje misel o
integriranju podjetij. Dalje: nagrajevanje temelji na premajhnih
razponih v zasluzkih posameznih
profilov kadrov.
V vseh podjetjih (razen tovarne
Brest) pogresajo analitske sluzbe,
ki bi pripravljale gradivo za vodstveni kader in za samoupravne
organe1 kar bi samoupravljavcem
olajsalo odloeanje itd.
Ciani Ob SS so za zakljucek
opozorili na neresnost vsebine
analiz zak.ljuenih racunov, ki jih
Sluzba druzbenega knjigovodstva
Narodne banke na Rakeku posreduje druzbeno politicnim in dru:
gim organizacijam.
Danilo Mlinar

ZA MLEKO 10 DIN
PREMIJE
Odborniki so na zadnji seji obcinske skupscine sprejeli odlok 0
premiji za mleko, prodano neposredno patrosnikom v letosnjem
letu. Sklenili so, da bodo delovnim organizacijam, ki proizvajajo
sveze kravje mleko, izplacali iz
obcinskega proraeuna premijo v
visini 10 din za 1 liter pasteriziranega mleka.
Po oJ:enitvah proda trgovsko
podjetje •..Skocjan« Rakek v svO'jih poslovalnic3.h okrog 36.000 litrov mleka na leto, za kar bo
zna5ala premija 360.000 starih dinarje.v.
celotne obeine se nimajo izdelane.
Imajo pa v letu 1964 izdelan elaborat o tej problematiki, ki je
lahko predhodnik za sedanjo analiza potreb, da bi tako v naslednjem letu ze solidno programirali
izobrazevanje odraslih.
Splosnega izobrazevanja niso
razvijali, razen na nekaterih roditeljskih sestankih, kjer so organizirali krajsa predavanja za
starse.
Objavili so razpis za osnovno
solo za zaposlene, vendar se jih
je premalo prijavilo in se ti so hili
mlajsi od 17 let. Da bi vzpodbudili
zanimanja za osnovno solo, so
sklicali sestanke zaposlenih, ki nimajo popolne osnovne sole (v Kovinoplastiki je takih . npr. 290), a
je bil odziv zelo slab. Delavski
svet v Brestu je sprejel doloeilo
o statutu, da bodo od!!lej sprejemali v delovna razmerja samo
tiste, ki imajo dokoncano osnovno
solo. .
.
Kak§ni so pogoji za delo

Delavska univerza UJ?Orablja en
pisarniSki prostor za vse dejavnosti: tajniStvo, racunovodstvo,
direktor, zbornica. Razen tega pa
razpolagajo s 3 uCilnicami v Cerknici, v Starem trgu pa so jim na
voljo prostori v osnovni soli. Zaradi ucilnic nimajo tezav, ee pa
je se vee dejavnosti, dobijo tudi
druge prostore.

merilo za obstoj
vsakega drustva

V obcini imamo registriranih 80
drustev in sekcij, od katerih so
nekatere aktivne, druge pa so zaspale ze po ustanovitvi. Nekateri
odbori posameznih drustev imajo
seje, delajo ~o programih in pre. gledajo delo na ietnih konferencah. Med akti vna clrustva lahko
stejemo TVD Partizan Rakek.
Planinsko drustvo Cerknica, KUD
Loska dolina itd.
Ker je bilo veliko zanimanje
strokovnih !judi iz delovnih organizacij, je obCinski odbor SZDL
Cerknica dal pobudo, da se ustanovi drustvo knjigovodij in drustvo kadrovskih delavcev obcine
Cerknica. Udelezba na ustanovitvenih kon ferencah je bila polnostevilna. Na teh konferencah sta
drustvi sprejeli svoje statute, program dela in izvolili odbora.
Drustvi sta hili ustanovljeni ze
v preteklih letih. Oba odbora se
ne sestajata. ne povezujeta delo
svojih clanov in zivotarita. Verjetno ne bi mogli reci, da so vsi
clani krivi za nedelavnost obeh .
drustev. Ciani teh dveh drustev
so z.aposleni v delovnih organizacijah. Potrebno bi bilo, da bi svojo strokovno sposobnost prenesli
tudi na druzbeno dejavnost ter
naj bi druzbena stalisea uporabljali na svojih delovnih mestih
v delovnih organizacijah.
Velikokrat govorimo, da so razne analize, ki jih J?OSamezni strokovnjaki ali kmpisije izdelajo,
enostranske. Ugotovitev je, da so
take analize delali sami strokovni, ne pa tudi druzbeno politicni
delavci. Te analize obravnavajo
obcinska skupsCina, druzbeno politicne organizacije, samoupravni
organi v delovnih organizacijah
itd. Dobra izdelana analiza dolocene problematike zahteva strokovno in druzbeno ugotovitev.
Potrebno bi bi1o, da se oba adbora zacneta zavedati svoje odgovornosti in da se pozivi delo obeh
drustev. Pri tern ne bi smeli pozabiti na pomoc obeinske skupscine, delovnih organizacij, druzbeno-politicnih organizacij, predvsem pa sindikata, saj sta ji drustvi potrebni, predvsem organizacijske in materialne. Mislim, da
bi bilo delo teh dveh drustev zelo
koristno in nujno potrebno za vse,
ki zivimo v obcini.
Sre~o Lon~ar

Delavski univerzi je pridruzena
tudi obcinska knjiznica s honorarnim usluzbencem.
In kaksno je finansiranje?

Prispevek obcinske skupscine
DU za leto 1966 znasa 1 660 473
starih dinarjev. Iz pregleda je razvidno, da je skupn~ dohodek v
5 letih dosegel 48 595 815 starih
dinarjev prometa, obeinksa skupscina pa je iz proracuna in drugih
virov nakazala 11 514342 starih
dinarjev ali 23,6 % vseh sredstev.
Iz tega vidimo, da se je glede
na kadrovske in materialne pogoje v obcini dejavnost delavske
univerze na podroeju izobrazevanja odraslih uspesno razsirila.
Vendar menimo, da je s temi
moem.i dosezena kulminacija in bi
bilo treba, kot je ze predlagano, delavsko uni verzo kadrovsko
okrepiti vsaj se z enim strokovnim . sodelavcem. Hkrati bi bilo
potrebno · pred zaeetkom vsake
izobrazevalne sezone dolociti bolj
konkretno izobrazevalno poli tiku
za krajso dobo na osnovi ze predlagane analize stanja in potreb po
izobrazevanj u odraslih. Predlaga · m o tudi kordinirano delovanje v
tell1 smislu, da se vsebina in organ•i zacija vseh oblik izobrazevanja
odraslih zaupa delavski univerzi
kot instituciji za izobrazevanje
odraslih.
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Dogodek z izleta osnovne sole na Slivnico

Poiscimo nove oblike del.ovanja
Uspesnost nadaljnjega delovanja Zveze mladine zahteva tudi sodobne
metode in oblik dela v ZM, ki bodo zagotovile, da se bodo sprejeU
dogovori v praksi uresnicevali in ki bod~ hkrati jasno pokazale, koga
in kako dogovori mladino obvezujejo in obenem zagotavljajo vecjo
odgovornost in javnost nasega dela.
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Na dan 25. obletnice ustanovitve OSVOBODILNE FRON'l'E
SLOVENSKEGA NARODA, 27. aprila, so ucenci osnovne sole
Cerknica priredili avtobusni. izlet na Slivnico, na tern izletu pa
so srecali neprijetno oviro na poti. Velil;:a drevesna korenlna,
ki je ostala tam se kot posledica viharja z dne 4. julija 1965, je
avtobusom zaprla pot. Sele zdruzenemu kolektivu trgovskega
podjetja Skocjan se je posrecilo velikanko spraviti s poti, tako
da so se avtobusi s Slivnice lahko vrnili v dolino.
Pripomba urednistva: 0 isti nevsecnosti nam je pisala tudi
sindikalna podruznica vzgojiteljev v domu TSS iz Ljubljane, ki
je tudi v teh dneh priredila izlet na Slivnico: Gre za malomarnost, ki je vredna hude graje! Kdo je ze kriv, da niso· ovire ze
prej spravili s poti?
·
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Vedno in povsod se je v zadnjem casu ze kar nekako udomacil stavek - fraza, da moramo poiskati nove oblike in nove prijeme, s katerimi bomo lahko uspesno nadaljevali pot svojega delovanja, skratka svoje aktivnosti.
Verjetno bolj, kakor kje drugjc,
bi se morali teh besed zavedati
p,·av tisti, ki imajo v organizaciji
ZM vee vpogleda v njeno preteklo
delovanje. Ne mislim s temi besedami opozarjati samo obcinsko
vodstvo, temveJC v glavnem vodstva aktivov, to je osnovnih celic,
kjer mladina zivi in deluje.
Na i·acun slabe aktivnosti mladih je bilo na primer ze marsikaj
i3recenega in napisanega, nikjer
pa ne zasledimo resnicnega nakazovanja ter konkretnih primerov,
kako in pa na kaksen nacin pridobiti, osvojiti mlado generacijo.
Mladina sama ne zahteva nikakrsnih receptov, po katerih bi delala
ter tako vplivala na javno mnenje. Potrebuje pa samp neke vrste
garancijo, katere del lahko iSce
sama v svojem delu, del pa jo mora imeti kot zavestna subjektivna
sila, ki zivi in med ljudstvom dejansko tudi obstoja.
Marsikje se mladina trudi, da
si postavi lastno stavbo, morda

Stanovalci z zanimanjem spremljajo
raztroajo,
l so
:ovicni
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potvn i
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olotroodlgobeh
po.up-

novo stanovanjsko politiko v obCini
Stanovanjsko podjetje pri »GRADISCU« je v preteklem mcsecu
sklicalo ustanovno sejo skupscine stanovalcev. Seje so se udelezili vsi
predstavniki hisnih svetov. S prvim tesnejsim stikom s stanovalci je
bila dana osnova in smernice za uspesno nadaljne medsebojno sodelovanje.
·
Na skupscini stanov-alcev v
Cerknici in .starem trgu so se
predstavniki hiSnih svetov podrob neje seznanili z novo gospodarsko politiko ter 0 nacinu kreditiranja bodoce stano'vanjske gradnje. Z zanimanjem so spremljali
tol macenje zakonskih predpisov,
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Vselej z roko v roki
Dom in pripadniki JLA na
Velikih Blokah uspesno sodelujejo z mladino, mnozicnimi
organizacijami in drugimi. Med
solsko in delavsko mladino s
tega podrocja in vojaki je bila
ze vrsta sportnih tekmovanj in
drugih srecanj . Ti stiki se poglabljajo iz leta v leto. Staresine ~z te enote JLA so aktivni
delavci-predavatelji v zdruzenjih rezervhih oficirjev v obcin i. Dom JLA Velike Bloke
or[!anizira Stevilne kulturne
prireditve, med drugim gostovanja izvajalcev narodne in zabavne glasbe, da je dvorana
redno premajhna za vse obiskovalce-domacine, ki jim to
pomeni edina- obliko kulturnega razvedrila. Ko ncno lahko
domacini v garnizonski ambulanti dobijo zdravnisko pomoc,
kadar jim je nujno potrebna,
oziroma takl·at, ko qi zavoljo
manjsih posegov - na primer
dajanja injekcij zaradi poti do
zdravnika izgubili prevec casa.
Skupno s predstavniki druzbeno-poliiticnih organizacij obcine Cerknica so se pripadniki
.JLA Velike Bloke dogovorili se
o tesnejsem sodelovanju. Taka
bodo med seboj izmenjavali
predavatelje, skupno organizirali razne predstave in druge
prireditve. V okviru tega bodo
v kJ.·atkem odprli v Cerknici
slikarsko
razstavo
vojakov
Franca Romiha in Vladana
Vuksanovica, ki sta se pred
dnevi z uspehom ze predstavila
::.vojim tovarisem.

ki obravnavajo nov nacin gospodarjenja s stanovanjskimi hiSami
v druzbeni lastnini. Po zivahni
diskusiji, stevilnih pripombah in
predlogih, je bil sprejet sklep, naj
bi se izvoljeni samoupravni organ
takoj lotil dela. Ena najpomembnejsih nalog samoupravnega organa bo izdelava plana investicijskega vzdrzevanja stanovanjskih
his, pri cemer bo potrebno uskladiti zahteve po popravilih vseh
stanovanjskih his ·z razpolozljivimi sredstvi. Nadaljnja zahteva in

sklep, ki ga je podjetje ze realiziralo, je bil, da se vsem hisnim
svetom dostavi izvlecek iz zakona,
ki govori o pravi~ah in dolznostih
stanovalcev ter o tehnicnih normativih vzddevanja stanovanjskih hiS, kar kaze na zainteresiranost stanovalcev za to podrocje.
Da bi se zasCitile pravice stanovalcev, je obCinska skupscina na
zadnji seji ustanovila stanovanjsko arbitrazno komisijo, ki bo
skupaj s predstavniki, izvoljenimi
iz skupscine stanovalcev, res~vala
pritozbe stanovalcev.
Podjetje je navezalo stike z vsemi organizacijami, ki so vlozile
svoja stanovanja v upravljanje
stanovanjskemu podjetju ter ze
sklepa z njdmi pogodbe. Uredilo

ureJi prostore v katerih se potem
zbira in tako izogiba shajanju v
javnih gostinskih lokalih. Tu v
Cerknici bi tak klubski prostor
hitro nasli in uredili za zbiraliSce
vseh tistih, ki so navduseni nad
najrazlicnejsimi oblikami klubskega zivljenja. Verno, da stoji dam
Ljudske tehnike ze vee mesecev
p ·azen in neurejen, njegovi dve
izlozbi pa nudita odlicno prezimovanje muham in verjetno tudi
kos za odpadke starim turisticnim
prospektom. ·obcinski komite ZM
bi moral tu odigrati svoje, Obcinski odbor SZDL bi lahko rekel par
besed, mladina sama pa bi se morala ;-ozanimati za licno dvoranico, vloZiti vanjo nekaj deset ur
prostovoljnega dela. Poglejmo samo k sosedom - v obcino Postojna. Vsak aktiv ima svoj prostor,
klub v katet:em se- izbira, ~ivi in
deluje. Ugotovili smo torej, da tudi pri nas obstojajo pogoji, ni pa
tistega, ki bi se na sestanku mladinskega aktiva zavzel in mor~a
sprozil vprasanje ustanovitve mladinskgea aktiva zavzel in morda
sprozil
vprasanje
ustanovitve
mladinskega kluba ter ga s pomocjo vseh tudi izpeljal.
Torej kje je vzrok, da mladina
(se posebno v nasi obCini) ne mo-

Doslej je bilo za podrocje nase
izdelanih vee delnih zazidalnih nacrtov, katere so izdelali
Urbanisticni zavod in Projektlvni
atelje iz Ljubljane. Zazidalni nacrt za pocitniske hisice v· Ralmvem Skocjanu pa .ie napravil
Ljubljanski urbanistii!ni zavod.
Na obcinski skupscini je trenutno okrog 50 prosenj za gradnjo stanovanjskih his v ozjem
gradbenem okoliSu Cerknice in
Rakeka, 30 graditeljev pa bi zelelo zidati stanovanjske hise v
manjsih naseljih. Tudi za gradnjo
pocitniskih hisic je vet:ko zanimanje in bo obcins~a skupscina

kmalu odobrila gradnjo 26 graditeljem v Rakovem Skocjanu.
Za Cerknico je napravljen zazidalni nacrt v Vidmu, kjer bo
zgrajenih priblizno 50 his. Nekatere pa bodo zidali med obstojecimi hiSami v Cerknici. Kasneje
nameravajo izdelati nacrte za
ostale predele Cerknice, kot je
Kamna Gorica in Pescenek.
Na Rakeku so urbanisti predvideli postavitev 25 zidanih his
na prostoru, kjer je sedaj skladisce Iesa, na zgornji strani Partizanske ceste. Izdelani so tudi nacrti za vodovod in kanalizacijo,

V letu 1893 do 1898 sQ bile napravljene na obmoeju katastrskih
obcin Dolenja vas. Otok 1, Otok
2 in :Zirovnica agnnne operacije
glede delitve skupnega zemljisca,
kjer so razdelili parcele posameznikom. Ta delitev je bila dana na vp<llgled v letu 1905 do
je tudi odnose s samskimi demovi, ki so predstavljali, zaradi specificnosti, poseben problem v stanovanjskem upravljanju. To je
podjetju uspelo na podlagi razgovorov s stanovalci in hiSnimi sveti, ki so pokAzali veHko voljo in
zanin:tanj~ da se tudi samski domovi upravljajo v smislu splosnih
predpisov.
Darko Krajnc

medtem ko so za elektriko v dclu.
V Starem trgu so urbanisti predvideli 27 his na pobocju nad gasilnim domom. Ko bo pozidan ta
del Starega trga, bodo izdelali
delne zazidalne na.Crte severovzhodno od Starega trga proti
Lozu.
Obi!inska skupsi!ina se je razen
manjsih pripomb na podroi!ju
Cerknice z nai!rtom strinjala in
ga tudi potrdila. Odslej lahko obi!ani prii!akujejo hitrejsi postopek
pri re5evanju posameznih proiSenj
za gradn.jo stanovanjskih his.

I

-mu

Jurij Salehar

Agrarna skupnost Dolenja vas
•
bo po 60 letih ureJena

Urbanisticni nacrti za zidavo his so potrjeni !
~bcine

re biti v taki obliki delovanja zavesten kreator javnega mnenja?
Mar je res dovolj, da hocemo pogostokrat na subjektivisticen nacin uveljaviti in realizirati svoje
cilje? Ne nikakor ne! Treb:;t je
zaceti z delom zavestno korak za
korakom, vendar zanesljivo in
tocno.
Marsikdo, se posebno kak clan
zveze mladine i~ najvecjega mladinskega aktiva v obcini v Tovar ni pohistva Brest bo dejal: kako
pa naj zacnemo z delom in morda
z opremljanjem klubskega prostora? Saj nimamo niti casa, niti denarja! Dragi tovariS! Se spominjas, ko se vam je ponudila prilika, da s svojim lastnim delom dobite precejsnja denarna sredstva'!
Kaj ste storili? Delo je ostalo nedotaknjeno, vasa blagajna pa
prazna. Povej ali je potem kritika
na racun slabega delovanja upravicena, ali ne?
Mogoce bo ta clanek marsikje
in v stevilnih aktivih v obcini
vzburkal hudo kri v mladinskih
vrstah. V »opravicilo« samo tole :
vedeti moramo, da bo organizacija mladih dobila ugled in postal9
zavestna sila ter ustvarjalec javnega mnenja le takrat, kadar bo
pokazala, da ni sama sebi namen,
ampak da zivi za tisoce in tisoce
mladih clanoy - ddavljanov in
upravljavcev.

Uneo je prijetna vasica na meji med cerkniSko In postojnsko ob~Ino

~1.

1913, za kar je bil leta 1935 izdan
sklep o nadl'Obni razdelitvi skupnih pa8nikov, ki ga je izdala komisija za agrarne operacij-e v
Ljubljani. Ta sklep se zaradi vojne ni izvedel v katastru in zemljiSki knjigi.
Sele v letu 1958 je bivsi katastrski urad v Ljubljani izdclal
potreben elaborat za izvedbo
agrarnih premikov v zemljiski
knjigi in v katastru. Takrat so
tudi ugot$rili vse nastale spremembe na zemljiScu in podrobno
obravnavali posamezne komplekse.
Ker posamezni obcani zele, da
se koncno uredi lastnistvo, je o,bcinska skupscina na zadnjj seji
sprejeHt sklep, da se zacne s postopkom za raziskavanje ddavr.ih
zemljisc in zemljisc bivsih agrarnih skupnosti. Pricakujejo, da bodo po 60 letih obcani Doolenje
vasi, Otoka in :Zerovnice dobili
zemljisca, ki jih Ze 60 let uzivajo,
v svojo last.
M.

Spremenill so odlok
o obcinskem
prometnem davku
Na zadnji seji obcinske skupscine so odborniki spremenili stopnjo prometnega davka za motorna
vozila, mopede in kmetijske stroje.
Trgovsko podjetje ..,Skocjan«
Rakek je prosilq za spremembo
stopnje obcinskega prometnega
davka pri prodaji mo~ornih vozil
in mopedov od 4% na 2 °•o- Ker
so imele doslej nekatere obcint>
le 2 % obcinskega prometnegn
davka, so kupci zaradi tega kupovali vozila izven nase obcine: zaradi tega se je zmanjseval d.)hodek podjetja. Odborniki so sklcnili, da naj ojslej velja tudi za
cerknisko obcino le 2 o 0 prometni
davek za ~otorna vozila in rnapede.
Kmetijski zadrugi pa je obcinska skupscina popolnoma oprostila 4 o 0 obcinski prometni davek za
prodajo kmetijskih strojev. Mnenja so bili, da bo ta ukrep ugodno
vplival na vecjo kmetijsko proizvodnjo.
M.
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Preberite se drugo mnenje

Sto let stara flanica na obfnem zboru
upokoiencev
Drustvo upokojencev C'erknica je imelo 8. maja 1966 v
Brestovi menzi svoj letni obcni zbor. Ta obcni zbor je imel
posebno slavnostno obelezje,
saj je podruz'lica DU Cerknica proslavljala 15-letni'co svojega obstoja. Znacilno je, da
je podruznica pri ustanavljanju imela le 47 clanov, ·1stevsi
tudi tiste iz Laske doline, sedaj pa ima nad 480 clanov,
brez Laske doline.

Stanovan.ie ima bolj skromno v stari zgradbi, pa je kljub
temu zadovoljna, saj v tern
stanovanju prebiva ze nad stirideset let. Njeni starsi so bili
revnega stanu in so se prE:Zivljali z drobno obrtjo, s cevljarstvom in copatarstvom.
Mruija Gorse se je morala ze
iz mladih let sama prezivljuti
iz svojih zasluzkov in je bila
zaposlena v vee krajih. Dolga
leta je bila zaposlena v Cerk-

Za kritiko ali kritizerstvo?Milan .Zivkovic, novinar »Delavske enotnosti« je tudi clan uredniskega odbora »Glas Notranjske«.
S svojimi clanki z naslovom »Milijoni in rakovski dolgcas« ter s
clankom: >>Kdaj bo Krizna jama
odprta« objavljenima v Delavski
enotnosti, oziroma Glasu Notranjske, me je nehote izzval, da se
oglasim in clanka dopolnim.
Kako je s kulturnim zivljenjem
na Rakeku? Kulturno zariSce res
Rakek ne more biti. Kot >>kraj na
prepihu« dozivlja vsak dan isto
podobo. Vecina prebivalcev se razkropi v bliznje vecje kraje. Sele
zvecer se vracajo na svoje domove ... Tak je danes utrip zivljenja
na Rakeku in domala na vsem
podezelju, ki nif!1a lastne industrije. Tudi kulturno-prosvetno delo
je tako osiromaseno. To so resnicne, a zalostne posledice danasnjega motoriziranega in zmehaniziranega casa. Ljudj e t::tko niso vee
vezani na domace okolje. Zato bi
danes tezko uprizorili, denimo,

igro, ki bi dozivela vee kot eno
predstavo. Prav tako tudi ni vseeno, pod kaksnimi pogoji se razvija drustveno zivljenj~. Za to
kulturno mrtvilo na Rakeku je
krivo kulturno-prosvetno drustvo
in Glasbena sola, je bistro ugotovilo gostilniSko omizje z Rakeka!
To je tisti notranjski zavod za
glasbeno vzgojo, ki je zaoral prve
brazde v glasbenem zivljenju tega
kulturno osiromasenega dela Notranjske. Za to svoje delo je ze
prejel strokovna in javna priznanja. Vprasujem se: kako ugotavljajo razmetav~nje milijonov za
glasbeno solo lju_dje, ki nimajo
no bene glasbene izobrazbe?!
Druga, zelo zanimiva ugotovitev
pa je v clanku, •>0 Krizni jami,
ki je se zaprta«. Novinar se '{prasuje, zakaj tako? Za ureditev jame bi pred nekaj leti bilo potrebno le 45 milijonov dinarjev. In
Krizno jamo bi si ogledalo, kot izjavlja tovru·is Stanic oiz Starega

trga >>Ze v prvem letu najmanj polovico toliko turistov kot obisce
Postojnsko jamo!«
Skoraj pol rnilijona ljudi pa letno obisce Postojnsko jamo. Zanima me zato, kako bri -Krizna jama lahko sprejela vsaj polovico
teh turistov?! Krizne jame se samo do prvega jezera res ne izplaca urejati. Prave lepote Krizne
jame se odpirajo ~ele za jezeri. Ttl
so podzemski biseri, ki jih ll:thko
primerjam z najleJ?Simi doma in
po svetu. Ureditev tega prelepega
dela Krizne jame pa je ~aradi stevilnih prirodnih ovir (jezera, ozine, podori itd.) in zaradi pomanjkanja sredstev zaenkrat zal nemogoca.
Vse to pojasnjevanje k obema
clankoma pa ni toliko pomembno,
pac pa vprasanje, ali ~me novinar
polniti stolpce casopisov, ne da bi
se preprical o resnicnosti podatkov.

:v ojo

Rajcevic

Kulturne novice iz Notranjske

DELO NOTRANJSKIH KNJIZEVNIKOV
TovariSica Marija Gorse (v sredini) na obcnem zboru upokojencev
Obcni zbor se je spremenil
v slavje zaradi navzocnosti
100 let stare clanice tov. Marije Gor5e, ki je prisostvovala
obcnemu zboru kot overovateljica. Predsednik podruznice
tovariS Andrej Kovacic je na
zboru imel govor v cast stoletnici Gorsetovi in ji v imenu
vsega clanstva cestital k njenemu jubileju. Za njim je
spregovarila tovarisica Marija
Kamel ter ji izrocila sopek
rdeeih nageljnov v imenu podrumice.
Marija Gorse je bila rojena
10. maja 1866 v Cerknici. Pri
tako visoki starosti je se :telo
krepka, gibcna in pti dobrem
zdravju ter se se vedno zanima za razvoj in napredek gospOdarstva v Cerknici.

nici pri Werliju kot gospodinjska pomocnica, pozneje pa
kot pomocnica v trgovini in
kot natakarica v gostilni. Iz
te zaposlitve se jo je prijelo se
posebno ime - vzdevek schone Mitzi (lepa Micka) pod tern
imenom jo se danes poznajo
stari in mladi tukajsnji prebivalci.
Gorsetova je bila upokojena
kmalu po osvoboditvi ter ima
55 let priznane delovne dobe.
Sedaj uziva sad svojegc. dolguletnega dela, ·k i ji druzba dobrohotno vra~a za njen trud.
Za 100. rojstni dan je tovariSica Gorsetova sprejela stevilna voscila. z najboljsimi
zeljami se cestitkam pridru.luje tudi Glas Notranjske.
Andrej Kovacic

Notranjska pesnica MariCka
Znidarsic je nedavno poslala med
slovenski svet cetrto svojo pesnisko zbirko: UGASLA LUC. :Ze
prej je namrec dala med svet tele
pesniske zbirke: PESMI IZPOD
SNE:ZNIKA, CLOVEK IN ZEMLJA, NALOMLJENA VEJA. Kritika je nasi pesnici priznala 1 -~pe
pesniske vrednote, predvsem pa
iskrend dozivljanje nase roclne
notranjske zemlje. Zato bo njeno
ime med sodobnimi pesnicami
slovenskimi pa tudi pesniki delezno vsega spootovanja. Mladina
osnovne sole Cerknica je letos
na PresernoJv praznik priredila
recital njenih pesmi s prav lepim
uspehom tako za solsko mladino
kot za javnost in .ii s tern izrekla
svoje priznanje.
Notranjski pisatelj Matevz Hace je po sedmih knjigah, ki jih
je doslej izdal pri raznih zalozbah, od katerih sd KOMISARJEVI ZAPISKI DO:ZIVELI drugo
izdajo v izboru pri Mladinski
knjigi, po lepo sprejeti knjigi novel z naslovom: >>Orozje in ljubezen« s snovjo iz narodnoos,·obodilne vojne, ptipravil za izd::tjo
nov roman iz sodobnega zivljenja

Pogovor z Ivanom Miklavcicem, turisticnim delavcem

V dveh letih 45000 S. din za turizem
Na Bloski planoti smo se pogovarjali s tamkajsnjim predsednikom Turisticnega drustva Ivanom
Miklavcicem.
••Se do nedavnega smo kaj m3lo storili, da bi privabili kaj vee
turistov na Blasko planoto«, je
pripovedoval. ••Doslej se je ves
turizem razvijal sam po sebi, brez
prave organizacije. Sele, ko smo
turisticno drustvo postavili na noge, smo tudi uspeli, da na Blasko
planoto prihaja precej turistov.
Zagotovili smo 40 postelj v zaseb-

nih turisticnih sobah, letos pa kanimo pridobiti se najmanj 30 postelj. Poleti imamo vse postelje,
zasedene, pozimi pa so se zmeraj
tezave, ker zasebne so be niso ogrevane.«
••Kaj v naslednjem obdobju se
ericakujete v razvoju turizma na
Bloski planoti ?« smo ga povprasali.
••Mnogo pricakujemo, da se bo
turizem razvil ob Bloskem jezeru,
kamor ze zdaj, ko prakticno drugega ni kot vode, pride Qb nedeljah 200 do 300 turistov. Se letos
bomo ob jezeru uredili bife, ce bo
le mogoce, pa bomo kupili tudi

coln, za ribolov pa so ze tako in
tako ugodni pogoji. Toda povedati
moram, da vse kar delamo na
Bloski planoti za turizem, temelji
na prostovoljni osnovi. Od obcinske skupscine v Cerknici smo v
zadnjih dveh letih dobili le 45.000
starih dinarjev, kar pa se za
znamke in posto ni do~olj. Edina
gradbeno podjetje Gradisce je pokazalo vee razumevanja. Toda
kljub temu, da z obcine ne dobimo denru·ja, ne bomo odnehali.
S prostovoljnim delom in s p.Q_mocjo pripadnikov JLA na Blokah boruo primer,:no uredili tudi
okol!co Bloskega jezera.« M. Z.

na kmetih z naslovom: KOH.ENINE SE TRGAJO. Roman bo
izsel pri mru·iborski zalozbi Obzorja.
Za po-trebe sol druge stopnje
(gimnazije, pedagoske akademije,
strokovne sole) pa tudi za potrebe osnovnih sol je mariborska
zalozba OBZORJA sklenila ponovno pogodbo za izdajo poljudnoznanstvenega ptirocnika s podrocja slovenske knjizevnosti z naslovom PREGLED SLOVENSKE
KNJI:ZEVNOSTI, ki ga je napisal
profesor slavistike Stanko JaneZ,
ravnatelj osnovne sole Cerknica.
Delo izide v avgustu.
NOV
TEKMOVANJE ZA
CANKARJEVO BRALNO
ZNACKO
Kakor lani, tako so tudi letos
ucenci osno,vne sole Cerknica od
prvega do osmega razreda tekmovali za Cankarjevo bralno
znacko. Medtem ko .ie bilo lani
95 tekmovalcev, je letos stevilo
tekmovalcev naraslo na 145, med
temi jih je mnogo ucencev tekmovalo drugic. Vseni telonovalcem s centralne sole Cerlmica so
bile v ptiznanje za uspesno branje dolocenega ctiva podeljene
primerne znacke: z1 ate, srebrne,
bronaste in zlat znacke posebne
oblike. Tisti, ki so tekmovali drugic za bralno znacko, so za nagrado prejeli primerno knjigo.
Dne 13. maja je osnovna sola priredila avtobusni izlet na Vrhniko,
kjer so se zbrali tekmovalci iz
raznih sol pti slovesni prireditvi
v spomin pisatelja Ivana Can- ·
kru'ja. Poslusali so nastop pevskega zbora sole Ivana Cankarja
in recitacije slovenskih pisaleljev: Mire Miheliceve. Branka
:Zuzka in Jozeta Srnita. P o prireditvi so si ogledali rojstno hiso
znamenitega Vrhnicana in se
v veselem razpolozenju vrnili v
Cerknico.

s. J.

Uspela akcija
za pomoc lndiji
Obcinski odbGJr Rdecega kriza Cerknica je p1·ed dnevi na
svoji seji ugotavljal, kako je
uspela posebna nabiralna akcija, ki - jo je jugoslovanski
Rdeci kriz zacel, da pomaga
tistemu delu indijskega prebivalstva, ki mu v letosnjem letu
grozi lakota.
Rdeci kriz je naslovil na sindikalne podruznice vseh gospoda?·skih in druzbeno politicnih
organizacij posebno obvestilo o
namenu zbiranja te pomoci in .
jih tudi obvestil, kam naj zbrani denar posiljajo. Prav tako je
preko svoji h krajevnih organizacij zacel _siroko akcijo za zbiranje te pomoci. Kakor smo
lah ko ugotovili ze ob zbiranju
pomoci za prizadeto prebivalstvo ob poplavah v 'Rreteklem
letu, lahko ugotavljamo tudi
danes: akcija je popolnoma
uspela. Nasa obcina je vplacala
skupno dva milijona 847 153
starih dinarjev. Posebno velja pohvaliti df?lavce tovarne
»Brest«, ki so zbrali preko
700 000 starih dinarjev in delavce >>Kovinop lastike« iz Loza,
ki so nabrali preko 400 000 starih dinarjev. Prav tako so se
ponovno izkazale vse sole v
nasi obcini in vse krajevne organizacije RK, ki so nabrale
skupno preko 600 000 starih dinarjev. Ta uspela akcija je dokaz visoke moralno-eticn~ zavesti nasih obcanov.
Dr. K. B.

OTROSKI

Razenj na vodni pogon. Ko bo Blosko jezero polno in to bo cez
neka.j dni, bodo tu pekli janjca. Sladokuscev ne bo manjkalo
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VRTEC V BODOC::E TUDI
V MARTINJAKU .

Mortinjak poCasi postajo dela vsko noselje. To videz mu dajajo individ"alne
hiSice, katere grodio delavci, ki sed aj s·ta nujeJo v stovbi Bresta.
Predvidevajo, do se bodo v jeseni njeni
stanova lci ie vsel ili v svoje domove. Sta vbo nomeravajo preurediti v otroSki vrtec,
ki je Martinjaku cedaje bolj potreben.

Bost

Proslava dneva zmage in krajevnega
praznika v Cerknici
Krajevni odbor Zveze borcev
Cerknica je letos proslavil Da n
zmage, 9. maj, v zvezi s spominom na 11. maj 1942. ko je bil
prvi zmagoviti spopad nasi!]. partizanov z italijansko vojsko v
Grahovem - v njem ie pogurnno
padel prvi partizan iz Rakovske
cete Joze Jane2 - pred spomenikolm borca na trgu v Cerknici.
0 pomenu Dneva zmage in
krajevnem prazniku Cerlmice .ie
uvodoma sprego·v otil predseclnik
Zveze borcev Cerknica to•v Joze
Vidrih, obudil spomine na junasko preteklost in poudaril pridobitve naroldnoosvobodilnega bc.ja.

s

Med reci ta.cij ami, ki so jill v
splosno zadovoljstvo navzocega
obcinstva podile ucenke OSntW; ie
sole, in petjem part izanskih P<:Smi, ki jih je zapel pevski zt ~ 1·
osnct.rne sole Ce-rknica., so se sr,.'Jminu padlih borcev poklonile ;.astave Zveze borcev. Odbor Zvt•:te
borcev je nato polozil pred &pumenik lep venec, nato pa polo:til
vence se pred spQmenik Lud vi lw
Lovka in na pokopaliscu v Cetlcnici.
Posebna spominska proslava jc
bila na osnovni soli Cerknica.

s. J.
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TURISTICNE

LETOVANJE V KOPRU V CASU
OD 25. VII. DO 14. VIII. 1966

Turisticna zveza in Zveza za
telesno kulturo Cerknica bosta na
prvem plenumu obcinskega sindikalnega sveta Cerknica predlagali formiranje sklada za rekreacijo naiiih obcanov.
Uvajanje 42-urnega delovnega
tednika zahteva veejo skrb za rekreacijo delovnega clO!Veka, kateremu je treba omogociti, da dva
prosta dneva v tednu izko1isca
za resnicen oddih.
Za ilustracijo navajamo podatek, da bi z 1,2 promila od neto
osebnih dohodkav nasih zapo;;lenih delavcev ••nabrali« v sklad
okoli 3,000.000 S. din sredstev letno. Sicer ta vsota ne pomeni veliko, vendar v rokah prizadevnih
druzbenih organizacij, ki znajo
razporediti in racionalno uporabiti sredstva ob svojem prostovoljnem delu, pa pomeni velilm
moznost usposobitve rekreacij sltih
objektov.
Ali ne bi bila sredstva dobro
vlozena, ce bi za enoletni prispevek uredili nekaj sportnih igrisc
v skocjanu, sotorrisce in igrisca
ter kopalisce na Bloskem jezeru,

Priprove za letovanje no morju za Solsko mladino iz obmoCja obC:ine Cerknica
so Ze dalj Coso v teku.
Bozo za letovonje, ki bo v DijaSkem
domu v Kopru, je i:e zagotovljena, ter je
naSa komisija za letovanje pri ObC.inski
zvezi Dru.Stva prijateljev mlad l ne Cerk.nico
ie sklenila z njimi pogodbo.
Letovanje bo organizirano v istem obs&gu, kat Joni oziromo z nekaj veCjo kopa~
citeto in sicer za 140 otrok.
Komisija za Jetovanje Obc. zveze DPM
se veckrat ses~ne. Predvsem je zainteresirana pri izbiri kvalitetnego kodra - vzgo-jiteljev v Casu letovanja.
Prednost za vodiCe v koloniji ima uCi~
teljsk1 kaaer.
Pripravil se je tudi financni nacrt letovanja. Sredstva pa so zagotovljena s prispevkom ObCinske skup.Scme Cerknica in
pa samih starSev otrok, ki bodo letovali.
Ko pa bo zbran ves kader zo vodstvo
ko lon ije po se bo skupno z njimi in pa
komis1jo zo let'Ovanje naprovil Se noC:at
letovanja za obdobje 21 dni.

Turlsticna drustva LOSKA DOLINA pri·
reja vsaka leta pred Kriino jamo vellkl
•piknlk•, kl se go udeleii vee tlsoc ljudl .
Letos namerovajo ·organizirati tak piknik
17. julija in so v to nomen ie imenovoll
posebni odbor, ki bo poskrbel za vse po-

kki
'}a

>itu

trebn o, do

bo prireditev Cimbolj uspela.

OmenJeno prireditev je postala Ze t radicion alno. Za letos bo TuristiCno druStvo
utrdi lo pot do prvega jezera. Poleg s"pominkov in razglednic, ki jih bo druStvo
prodajalo, pa bodo obiskoval ci lahko kupili tudr barvne diapozitive KriZne jame.
Po vsej verjetnosti pa bodo ~u ri ste tega
dne zabovali wVeseli planSorji•.
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VEST I

Sklad za rekreacijo v nasi obcini?

PIKNIK PRED KRIZNO JAMO

-ta
je

•
Zilce, turizem 1n m1•

S. R.

vsaj delno sportni park ob soli
v Cevknici in na Rakeku ter Starem trgu in podobno?
Menimo, da bi delavci tako akcijo vsestransko podprli, saj pri
povprecnih dooodkih 50.000 s. din
na mesec zna8a prispevek! le 60
S. din .

KAKSNE IZLETE NAM
PRIPRAVLJA TURISTICNA
POSLOVALNICA PODJETJA SAP
V CERKNICI?
. Pre? kinom. v Cerknici je videti ceda!_.ie vee SAP·OVIh avt'Obusov, ki cakajo svoj
cas, do o_?pelj~o potnike v zaZeleni kroj,
. Povprasal s·em Sefa njihove poslovol~
n1ce tov. GORISKA, do mi pave ali imajo
v planu kokSne izlete v juniju in juliju.
Odgovoril mi je: •Rozen stalnih izletov
v Volporijo, kjer imomo svoje domove in
v druge kraje, planiramo enodnevni izlet
no obisk razstave vzorcev v Trst. Poto-v~li bomo Cez Gorenj sko, Kanalsko dolino,
V1dem v Trst. Cena po~ovanja bo 14.100
starih din. V to ceno je vracunano 2900
fir, ki jih prejme vsak udel eZnec.
V planu imamo Se celodnevni izlet no
Sneinik. Cene prevoza mi Se niso znone.
V~m pa, do ne bodo visoke. To izlet pia·
~~r~mo za dan vstoje 22. julij. NoSe pod~
Je~Je se trudi, do z nizkimi reklamnimi
cenami omogoCi vsokemu delcvcu izret v
~raj, kon:o r si Zeli. Prasim, do Se to napi·
sete: obconom je no voljo turistiCna pi·
s'arn~ v Cerknici, ki daje vse informacije.
SpreJema rezervacije zc oddih no morju
ali v ploninah ali za potovonje v vse kraje nose rep ubi ike.•
Bolit

Boia Urbane

IZLETNISKA TOCKA NA VRH
JAVORNIKA

PRED NOVO TURISTICNO
SEZONO

Zaradi vse veCje mot•orizacije je Cerknica dobilo Se eno mehaniCno delavnico.
Delavnico je odprl in opremil Joie Bavdek.
V delavn ici popravljojo kolesa, mopede in
nekatere druge stroje. lma tudi strui•'lico,
varilni apa rot in transformator za polnjenje baterij. ·

Turizem je gospodorska dejavnost, ki
prinoSa denar. Naloibe se izplaCajo in
to ie skoraj vsi vedo. Tudi mi vema, vendor premalo vernal
Ker nekoC nismo imeli posluha za turizem, smo danes ie kar tragiCno odrezani
ad njego. TragiC:no pravim zato, ker drvi
mimo naSega proga evropska turistiCna
reka. Bojimo se je, do nom ne bi zavilo
v stonovanje, ki je nepripravljeno in nepospravljeno. Kat turizem je stare resnica,
do imomo izredne pogoje •• • Shoditl J'O
ne moremo in ne moremo. Vendor, zof:eli
smo, vCasih prav pametno, vCosih manj
pametno. PeSCici entuzijas~ov so s'e pridruiili Se drugi, tisti, ki vidijo neposredno
korist za sebe.
. Marsikaj je i.e postorjenega, mnogo po
bo Se treba. PoiSCimo vendor Ze notranje
rezerve tudi mi. lzkoristimo in prilagadicna
jihl
Pred zaCetkom turistiCne sezone Se enkrat samokritiCno preglejmo, do bo resda
vsakdo pripravljen in ne bo hudih besed
in zordevanja I
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Zilce je prav prijazna vasica
Ekonomsko preseljevanje je
povzrocilo, da .ie marsikatera hiSa
prazna, ali na pol zasedena, se
vedno je nekaj nezaposlenih. Vsi
omenjeni elementi naravnost terjajo, da se koncno le odlocimo,
razmislimo in nekaj ukrenemo!
To naj bo skrb za na8e ljudi,
ki mnogokrat cutijo, da so sedaj,

Veliltih Blok. V ograjeno trato
sredi vasi bodo postavil' nekaj
klopi, zasadili park in olepsali izgled naselja. Pri teh akcijah pricakujejo, da jim bodo pomagala
nekatera podjetja, kjer sd zaposleni domacini. Obcni zbor je
uspel, naloge bodo izvrsene s pomocjo in splosnim razumevanjem.

VODNISKA SLUZBA PRI KRIZNI
JAM I

KJE BOMO LETOVALI?

Jamorska sekcija pri TuristiCnem drustvu LOSKA DOLINA je s 1. majem argo·
nizirala stalno vodniSko slu Zbo v Kriini
jomi.
Ogled jame je to nacin mogoc vsako
nedeljo od 9-16 ure in l'O do prvega je·
zero. Obiskovolcem KriZne jame so no
voljo gumijasti Cevlji, te dni pa bo se-k·
cija dobila tudi coin za 6 oseb. No to
nacin se bodo oblskovalci lahko vozili tudl
po podzemeljskih jezerih.

To so se v Brestu vpraSoli Ze v februarju. Ze v zaCetku naslednjega meseco so
dobili cez sedemnajst ponudb. lal pa za
zelo vioske cene dnevnih penzionov. ReSi·
tev so poiskali pri podjetju SAP Lj ub·
ljana, ki ima svoje poC:itniSke domove v
Volpariji-Savudriji. Pogoji so zelo ug:>dnl,
saj je v glavni sezoni dnevni penzion do
26 N . din, izven sezone pa od 18-24 N. din.
Z namenom, do bi se delavcl laije
odloC:ili ro le~vanje v tern kraju, so or·
ganiziroli enodnevni izlet, ki jim Je zoradi zelo lepega vremena dobro uspel.

ZELJA VOLIVCEV SE JE
URESNICILA
Dolgoletna zelja prebivalcev v
Podcerkvi v Loski dolini se je te
dni le uresnicila. Krajevna skupnost Loska dolina je napeljala
pred kratkim iz Starega trga nov
daljnovod in postavila v Podcerkvi transformator. Do nedavnega prebivalci tega kraja niso
mogli prikljuciti na tok raznih
gospodinjskih aparatov ali gospodarskih motorjev. sama razsvetljava pa je bila zelo slaba.
Pri gradnji daljnovoda in postavitvi transformatorja so vascani prispevali s prostovoljnim ~e
lom v vrednosti 2 milijona dinarjev. Krajevna skupnost je prispevala 4 milijone, Elektro LjublJana-okolica pa okoli 5 milijonov
starih dinarjev. Na ta nacin se je
izboljsala razsvetljava tudi za vasi Dane in Nadlesk.
Krajevna skupnost Loska dolina pa ima v delu nacrte za postavitev transformatorja tudi v
Markovcu, s katerim se bo izboljsala napetoot toka tudi za vasi Kne2ja njiva in Vrhnika. Predvidevajo, da se bodo dela pricela
Ze julija meseca.
sb
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Tudi letos je odbor za letovanje pri sindikalni podruznici l{.ovinoplastike najel v Selcah dve stavbi, v katerih bodo letovali clani kolektiva.
Na sliki: pocitniski do'm Kovinoplastike, v katerem so ze pred leti
ltovali clani tega kolektiva

oa-

S. B.

UGODNI POGOJI ZA
ZA LETOVANJE
V KOVINOPLASTIKI LOZ
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Priprave no letovanje Clonov kolektiva
KOVINOPLASTIKE Loi so v poln e m teku.
Podjetje namree najame vsako leta v ob·
rnorskem kraju nekaj stavb zo letovanje .
V letu 1962 je podjetje lmelo svoj pocitniiki dam v Kacjaku, v letu 1963 i n 1964
v ' Selcah, lani v Dramlju, letos pa bodo
letovali clani kolektiva zopet v Selcah pri
Crikvenici. Vsako leta se zvrsti okoli :?20
do 260 clanov kolektlva in njihovih svoj·
cev, za leta~ pa pricakujejo, do bo Slo
no letovanje vsaj 300 cia nov. Poleg tega
je podjetje ponudilo Krajevnemu -odboru
ZB Laska dolina tudi 60 leii sc za borce,
kl naj bi brezplacno letovall v njihovem
domu sedem dni. Letovanje bodo priceli
12. junija do 11. septembra, to je i3 IZ·
men po sedem dni. V vsaki grupi pa bo
lahko letovalo do 30 clanov kolektiva.
Kakor vsako leta bo tudi letos podjetje
regres i ralo tiste Clone, ki boda le~ovali .
No to nacin bodo clani kolektiva prispe·
vali dnevno le od 500 do 1~00 dinarjev,
kar bo odvisno od njihovih meseC:nih osebnih dohodkov. Taka bodo clani kolakti•a,
ki imajo do 40.000 dinarjev mesecnih oseb·
nih dohoc;lkov, katerega primera skornj ni.
plaCali 500 dinarjev, oziromo tisti, ki imojo do 200.000 dinarjev mesecnih osebnih
dohodkov, pa 1500 dinarjev no dan. Ce
bodo proste kapacitete, bodo v pocitni·
skem domu KOVINOPLASTIKE Loi lahko
letovali tudi drugi clani ostalih kolektivov.
V tern primeru bode mofoli plaCa~i poln
penzion 2400 dinarjev no dan .
V letosnJem letu pricakujejo, do bo fe·
!ovalo vee clpnov kolektiva kat pretekla
l eta , to pa predvsem zaradi tega, ker bo
vsak clan kolektiva prejel tudi 10.000 sta·
rlh dlnarjev kat nadomestilo za karto
K-15, o~rocl stari od 4-14 let pa 5000 sta·
rlh dlnarjev.

Slavko Brglo1

-

ZE NAD 400 MOTORNIH
VOZIL
V Looki dolini je 2e nad 400
raznih motornih vozil in raznih
gospodarsk:ih strojev. Tovorni
avtomobili so 3, traktorja 2, osebnih avtomobilov 61, motorjev 29,
mopedov 253. motOTnih zag 44,
kosilnic 15 itd. Zlasti se zadnje
case opaza nara8canje stevila
osebnih avtomobilov, kakor tudi
raznih gospodarsk:ih stro1ev.
b.

OB PROSTIH SOBOTAH
NA IZLET
Besedo rekreacijc se pri Brestu Cedolje
bolj pogosto sl isi. Vedno vee je delav·
cev, ki proste sobote in tudi nedelje ko·
ristijo za obis'k raznih Sportnih prireditev
in izletov v naravo. Taka si je prirociite v
HOCKEY 66 ogledalo 325 delavcev, tekme
v Planici pa 108 delavcev.
Posebna zasluga za mnaZiC:no udclcibo
im ajo sindikolne podruZnice, ki z razu·
mevanjem finanCno podpirajo toke akcije.
Delavci iz ttovarne ivernih ploSC so im2li
kroino patovanje po Sloveniji s parole
wSpoznovojmo noSe kraje•. Organizira ii so
tudi izlet v Savudrijo.
V letosnjem planu lmajo obisk mota·
dirk v Skofjl Loki, Opatljl In Portoroiu,
strokovno ekskurzijo v vee sorodnih tavern
ter ogled zagreblikega velesejma,
Boil

kol je ze mnogo napravljenega,
pozabljeni.
V aprilu (17. 4.) je bil v Zilcah
obcni zbor Turisticnega dntstva
~ilce. !I'rideset udelezencev je pregledalo dejavnost v preteklem obdobju. V OTganizacijskem in moralnem pogledu je zares uspela
le splosna akcija Pri zajezitvi
umetnega jezera. (Kot je znano,
pregrada zaradi objektivnih okoliscin in tudi zaradi nestrokovnosti, ni vzdriala). Druge manjse
akcije niso vredne omembe. Povedati je treba se, da drustvo ni
dobilo skoraj nikakr5ne denarne
pomoci. Clani drustva so bili
mnenja, da nadaljujeio s prizadevanji po betonski zajezitvi
umetnega jezera. Splosno mnenje
je bilo tudi, da se dogradi cesta
~ilce-Otave, ki bi bila gospodarsko zelo upravicena in potrebna.
Dalje je tekla beseda o pocutju
gostov, ki bodo napolnili nove
prenocitvene kapacitete. Brez Itnancnih sredstev bo drustvo v
tern letu lahko samo markiralo
in obnovilo turisticne poti. do '>0tocja Iske in Zale. Rakitne in do

Lansko leta je zoCela lovs·ka druiino iz
Cerknice adaptirati no Jovorniku nekdonjo
zapuSceno stovbo, v kateri so bili med
vojno karabinerji, v svojo lovsko koCo.
Grobe deJa so oprovili Se prejSnje leta,
notranja dele pa letos. Koca ima stiri le·
liSCo. Moina bo tudi kuha no primernem
Stedilniku. Do koCe no Vovkovcu je maino
priti z vsakim matornim vozilom. Otvori·
tev koC:e bo konec junija, ko bodo Se
uredili vodnjak, kl je bil zapuscen od
vojnih Casov.

SE ENA MEHANICNA
DELAVNICA

aje

~ilce so majhna, pa prijetna in
razmero:na dobro urejena vasica.
Tu je sredisce tako imenovanih
Vidovskih hribov. Nadmorska visina 846 m, sosedstvo gozdov in
dokaj lahki dostopi so lepa mcnnost za klimatsko in reaktivno letoviSce. To je kraj, ki ima naj7ec
soncnih dni v letu na Notranjskem, sneg se ddi celo dlje, kot
na Bloski planati. Izleti v debri
Zale in ISke, na Krvavo pee in
Kurescek, na Raltitno in Krim,
na Bloke, Slivnico, do bliznjega
Slapa Kotel {tam so prizadevni
domacini gradili umetno jezerc.),
ne bodo razocarali najvecjega sladokusca, V l01Vsk:ih revirjih srecamo celo divjad, ki ji ni para na
Notranjskem, gamse in planinske
orle. Obilica studenckov in potockov, k:i jih pogojujejo nepropustne kamenine, so se ena privlacnost teh krajev. Pd slemenih so
raztresene vasice, kamor se obrnes imas prelep razgled. Vsa pota
in steze so tod merili partizani.
Redkokje je bilo teliko pustosenj
vasi, toliko zrt.E'v terorja in bol"bP.,
kolt prav tu.

•
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Samoprispevek za gradnjo
Gradnja bencinske crpalke v
Starem ti·gu pri Lozu kar dobro
napreduje. Potrebno bo urediti se
asfalt okoli crpalke in postaviti
streho. RacunajQI, da bo v zacetlru
junija meseca bencinska crpalka
ze odprta. Krajevna skupnost Loska dolina kot investitor je pred
kratk:im poolala vsem lastnikvm
motornih vozil vljudnostno pismo za samoprispevek pri gradnji
crpalke. Odziv je bil proti pricakovanju. Vozniki motornih vozil
ze prispevajo razlicne zneske. Tako so prispevali lastnik:i avtor..1o-

benc~nske

crpalke

bilov od. 2000-5000 starih dinarjev, mot01isti od 1500-2000, mopedisti pa 1000, clani, ki imajo
delovne stroje: motorne zage po
11500, kosilnice po 1000 starih dinarjev itd. Racunajo, da bodo na
ta nacin zbrali dkoli 150.000 starih dinarjev samoprispevka. Veliko razumevanja pa so pokaz:lle
tudi gospodarske organizacije, saj
je samo Kovinoplastika Loz prispevala okoli 4 milijone starih
dinarjev.
S.D.

All SO CERKNICANI RES
ODVISNI OD CRPALKE
V POSTOJNI?

NABAVILI SO NOVE STROJE
ZA VZDRZEVANJE CEST
Zaradi pomanjkanja sredstev,
ki so namenjena za vzddevauje
cest IV. reda je SGP ••GradiSce«
Cerknica kupilo napravo za struganje peska in cestnih rabov na
sredino cestisca. Za nakladanje
gramoza v kamione pa so kupili
avtomatsko nakladalno napravo,
ki enkratno dvigne 0,20 m 3 dTobljenca. S tovrstno opremljenostjo
pricakujejo, da bodo stroski vzdrzevanja naglo manjsi. Investici.ia
v te namene pa je zna§ala cez
4,000.000 dinarjev.

V Delu od 21. mojo Je bilo pod sflko
no osmi stroni nopisano: •CerkniCani bode
hodili po gorivo v Postojno le se malo
coso. Ob cesti iz Starega trga v Loi gra·
dijo namree delavci gradbenega podjetja
GradiSce novo bencinsko crpalko itd.•
TovariS V idic kot ovtor slike in verjet'no
tudi besedilo ne ve, do CerkniC:oni hodijo napojat svoje •Zelezne konjiC:ke• no
crpolko, ki je ie cez pet let v 4 kilometre
oddaljen.em Rakeku.
Nesmiselno bi torej bilo, do bi s'e vo·
zili do crpalke, kl je od Cerknice odda·
Jjena kar 19 kilometrovl Zanima me po
katerl cesti se je lmenovanl tovariS poljal.
Ce bl se od Rakeka protl Cerknlcl, bl
crpolko gotovo vidal.

--------

~

I

~

'-

Z CERKNISKEGA TRGA
Lansko leta zgrajen trg v Cerknici j e
bil v maju veCinomo prazen in bo pa vs ej
verje'lnosti scasoma postal skladisce nlodovine. lndividualni prodajalcl so po vogalih prodajali sadike paradiinika po 0,35
loncnice od 3-5, likuse po 10, aralije po
8 in zgodnje cesnje po 4 nove dinarja za
kilogram. Novo zgrajeno trgovina z zel~
njavo, ki je cedalje boljse zaloiena, bo
v bodoee se zmeraj glavnl vir preskrbovanja cerkniskih gaspodinj In turistov.
Bo~t
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Stran 8

- atleti

Solarji

Osnovna sola Starl trg je prlredila v

poCastitev dneva mladosti, atletsko tekmo~
Sol obCine Cerknico.
Tei.ko je opisati v.eseli vrvei in tel(lnO·

vonje os'novnih

valno vzdvsje med mladino,

ki

lepem,

zbrolo

sonCnem

dopoldnevu

se I" v

no

pretesnem igriSCu TVD Partizana Stari trg.

To je toliko bolj razumljivo, ker tokih in

drugih tekmovonj
pogreSo .

pri

nos

mladino

z~lo

Mladi tekmovalci in t<ekmovalke so na·
stoplli v noslednjih disclplinoh: v teku no
60 m, 360m in 240m, v skoku v daljino m
vlsino, metu krogle in stafeti 4 X 60 m.
Najbolj so bill razburljivl tekl, kor jo
po~rdllo buena navijanje gledalcev. L~ teh
ni manjkalo tudl pri drugih disciplinah,
pri katerih je k razburljivostl prispevala
lzenoC:enost tekmovalcev.

so tekmovali

Daljina:
1. Mihelcic Danica (G), Z. Logar Erna (G) ,
3. Lesar Breda (C).

para teka skih cevljev za najboljsi rezult"t
tekmovanja in si ce r Bronku Hitiju za ~ ko k
v vi si no (1.49 m) in Mariji Dobravec kot

Visina:
!.Jerman Mili (C), Jenc Vera (G), 3. M ihelcic Danica (G).

je predstavljala najboljsi kolektiv no tekmovanju .

Stafeta ~ X 60 m:
1. Rakek, 2. Cerknlca, 3. Nova vas .

-

Rezultati:
posamezno:

SPORT IN
REKREACIJA

Tek na 60 m:
1. Stupica Matija (St), 2. Sajn Matlja (C),
3. Levee Janez (G) .
Stafeta ~ X 60 m:
1. Stari trg, 2. Cerknica, 3. Rakek.

Viiina:
Ekipna uvrstitev:

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Fantje:
Osn. sola
Osn. Solo
Osn . sola
Osn. sola
Osn . sola

Starl trg
Cerknica
Grahovo
Rakek
Nova vas

Dekleta:
O sn. sola Cerknica

Osn. Sola Grahovo
Osn. sola Rakek
Osn . sola Nova vas
Osn. sola Stari trg

101
93
55
37
11

tock
tock
tock
tock
to::k

110
79
62
55
25

tock
tock
ta Ck
tock
~oc k

Rekreaciji in zblizanju v prid
Sindikalna podruznica SGP
»Gr adisce« Cerknica je v mesecu
aprilu in maju letosnjega leta organ izirala dva kegljaska dvoboja.
P rvi je bil v aprilu med kegljaskim krozkom tega podjetja in
SGP »Grosuplje«, drugi v maju pa
z ekipo SGP ••Gradbenik« Ribnica. Velja takoj pripomnit i, da je
ekipa »Gradisca« oba dvoboja odlocila sebi v prid.
2e samo vzdusje na kegljiScu
je potrdilo mnenja, da je kegljan je vse bolj in bolj »gradbeniski
sport«. Navijanja ni bilo ne konca ne kraja.
·
Tekmovanje je obakrat potekalo v disciplini 6 X 100 lucajev
mesano in v borbeni partiji, ob
sodelovanju . 10 clanov v ekipi.
Rezultati, ki so bili dosezeni,
niso olimpijski, drzavni ali republiski, vendar ze razlika 193 kegljev v disciplini 6 X 100 daje slutiti premoc Cerknicanov, kar potrjuie se rezultat borb~ne partij e
297 : 282 zopet v pr id Cerknicanov.
Z »Gr adbenikom« je bila razlika v disciplini 6 X 100 manjsa, je
pa bila pri rezultatu 305 : 241 v
borbeni partiji toliko vecja.

kat posebno nagrado po so podelili dva

Krogla:
1. Hiti Ema (G), 2. Zagorjan Branka (C) .
3. Trampui Blanka (C).
Tek no 2~0 m:
1. Lesar Breda (C), 2. Dobravec M ari ja
(Nv), 3. Ivancic Fani (R).

Fantje

1. H ili Branko (C), 2. Mlakar Zlato (St),
3. Sajn Matlja (G) .
Tek na 360m:
1. Sajn Matija (G), 2, Bart<elic Karel (St),
3. Ferfila Slavko (C) .
Daljina:
1. Levee Janez (G), 2. Stupica Matija (St),
3. Skuk Bostjan (C).
Krogla:
1. Stupica Matija (St), 2. Srnel Dan ljel
(C), 3. Jurkovlc Joie (St).
Dekleta posamezno:
Tek na 60 m:
1. Truden Marta (St), 2. Dobravec Marija
( Nv), 3. Ivancic Fani (R).

Nojbol jS i v posamezn ih di s"ciplinah so
dobili diplome, ek i pe so prej e le zo uvrstitev no prva tri mesto pokole in plakete,

Pobudo za taka srecanja je vsekakor pozdraviti, saj le-ta ne sluzijo samo rekreaciji, ampak tudi
zblizanju in izmenjavi mnenj med
sor odnimi kolektivi, zato so se
udelezenci in organizatorji dogovorili se za podobna srecanja, tokrat ne vee v Cerknici, ampak
izven, s pritegnitvijo se drugih
gradbeniSkih organizacij, s cimer
se bo osnovni namen takih srecanj se obogatil in poglobil, predvsem pa bo ponesel zdrave sportne misli izven meja komune.
2elimo organJzatorjem in udelezencem se nadaljnih sportnih
dosezkov!

-ias.

Obvescamo vse sodelavce, da
bomo. nekatere prispevke zaradi
pomanjk.anja prostora v tej stevilki, objavili v naslednji. Nove
prispevke za naslednjo stevilko
posljite do 20. junija.

Ob tezki in bridki izgubi zene, marne in stare marne

MARIJE MAVRIC

najboljii te kaCici.
lz ekipne uvrsti l'Ve vidimo, do je osnovno Sola Cerknica zmagalo pri i.enskoh in
se uvrstilo no dru g o mes'to pri moSki h in

Zeta sem prosil nj i hove go vodjo to'lariSa Franca Popko, ki pouCuje telesno .
vzgojo no Soli, zo kratek razgovor.

Sodec po rezultatih, se verjetno precej
z mladino in atletiko izven pouka. lmas poleg redne solske vadbe se
posebne treninge f
ukvarjaS

Najbolj novduSeni se zberemo priloinostno dvakra v do trikrat tedensko no proviroriCnem igriSCu pri Soli, kj e r pos k11 Sam
voditi kolikor toliko organizirono vadbo.

Najkvalitetnejsi rezultat danasnega tek·
movanja je dosegel nedvomno Hiti B ranko,
ko je preskocil visino 1.49 m. To da mislili,
do so no soli se skriti ali ie mogoce odkriti Ia lentif
Seveda. Sestl razred obiskuje deklica,
ki pri svojih trinajstih letih skace v daljino 4.46 m, petnajstletni Slavko Ferfila bi
se lohko razvil v odliCnega srednjeprogaSa,
poleg tega pa je se vee talentiranih tekoCic no krotke in srednje proge.
KakSne so perspektive za razvoj teh talentovf
To je teiko predvidevati. Moje delo z
njimi bo jeseni konCano, ko born odSel no

studij, vprasanje pa je koliko posluha bo
imel zo ~ tisti, ki me bo nadomestil no
sedanjem slui:benem mestu. Sicer pa je
to tudi vprasanje njih samih, kam bodo
odsll po koncani osemletki, ali bodo imeli
priloinost, oziromo se bodo hoteli vkljuciti v kaksen atletskl klub. Pametno b i
bilo, do bi ustanovili atletsko sekcijo pri
TVD Partizanu, ali v okviru solskega sport·
nega drustva, kjer bi lahko skrb<>li za
nadaljnji razvoj atletike. Pogoj pa je predvsem to, do bi ie enkrat dobili tolikokrat
obljubljeno Sportno igriSCe pri osnovni Soli,
kamor bi lahko hodili treniratl vsi tisti,
ki se navdusujejo za atletiko in druge
sporte.
Peter Kov5ca

KLIC NA POMOC All KAJ
DRUG EGA
Pribliino takol lahko reCem 0 o stonju,
v katerem je sedaj Obcinski strelski odbor

v Cerknici.
Ali je bilo vedno tako? Nikakor ne.
Stiri strelske druiine, ki obstojajo no podroCju obCine, so vCasih relo dobra delale .

Posebno sta bili agilni tista no Velikih
blokah in no Rakeku. Vse se je zacelo
takrat, ko je bil predsednik premescen
no drugo delovno mesta in ni veC zarodi
deljenega delovnega Coso imel moi.nosti
s sekretarj em hoditi od drui.ine do druiine in jih spodbujati k delovanju. Ostal
je Se sekretar, ki se trudi, do v redu
opravljo cdministrativne pos·le, Cerovno mu
~ ni lah ko . 2e dvakral bi morali biti
obCni zbori, pa niso bili. Zeta, ker so Sli
iz drui.in tisti, ki so bili nekakSni .. paganski agregati .c organiziranjo. lmeli so lep
plan dele in go Se imajo. Hoteli so si
zgraditi streliSCa, saj imajo dobre stre lce,
pa nimojo denarja . Sarno tekmovanja jim
no leta "poi:rejo•• okoli 2500 novih din.
Toliko pa niti dotacije ne dobijo. Dejstvo je, do se ni zatoknilo pri vodstvih
drui:in, temveC nekje drugje. No vrhu se
je zataknilo. S ~ab je odstopil in zato danes /ei i po s'kladiS Cih 62 kosov razliCnega
oroi:ja, o katerem pa Se toCne evidence
ni, Ceravno je sekretor v letoSnjem letu
ne.Stetokrat urgiral za podatke o inventuri.
Dotacija ni visoka, pa je vseeno niso
v lanskem letu izcrpali. Se od leta 1964
jim lei:i no knjiiici nekaj veC kot 800 novih din.
MogoCe bodo rovno te vrstice spodb:Jc!o
za reS i ~ev problema , ki go mogoCe niti

ni?

RAZPIS
SGP »GRADISCE« CERKNICA
Enota za gospodarjenje s stanovanjskimi hisami
Pl'Oda:
- 2 enosobna stanovanja v no-vern stanovanjskem bloku v Starem trgu
- 1 dvosobno stanovanje v novem stanovanjskem bloku na
Rakeku
Interesenti lahko dobijo vse informacije na upravi SGP »Gradisce« Cerknica ali po telefonu 7 90 88.

Po uvodnem govoru predsedniko iniciativnega odbora tov. OtoniCarja in pozdravnem govoru tov. KavCiCa, ki j e b i l

lo;t~~

pokrovitelj

delavskih

sportnih

ig er,

kr J!h. vsako leta org~:mizira sindikolna podruznrca tovarne pohiStvo Brest v obCir.skem . me~ilu, so se priCela t e kmovanja .
No tnbunr so se svetili v jutronjem son'=u
pokali, namenjeni za nagrode najboiHim.
lzredno lepo vreme je omogoCilo, eta S'o

tekmovanja potekala pa planu .

I. EKIPNO:
Keglanje:
1. ekipa TP-C 1., 2. ekipa Cerknica, 3. ekipa TP- C II.
Balinanje:
1. ekipa TP-C I., 2. ekipa Skupne sluibe
Bresta, 3. ekipa Cerknica.
Streljanje z zracno pusko:
1. ekipa TP-C II., 2. ekipa TP-C 1., 3. ekipa Kovinoplastika.
Kosarka:
1. ekipa " Partizan" Cerknica, 2. ekip-.1 Kov i noplastiko, 3. ekipa Brest.
Odbojka:
1. ekipa JLA Velike Bloke, 2. ekipa Kovi ·
noplostika, 3. ekipa Cerknico.

Namiz:ni tenis:
1. ekipa Jelka
3. ekipa Jelka
Soh:
1. ekipa Brest,
3. ekipa sind.

Rakek II., 2.
Rakek I.

ekipa

Brest,

2. ekipa JLA Velike Blake,
pod. Sk. ob. Cerknica.

II. POSAMEZNO:
Ocenjevalne voi:nje z:

avtomobi I i:
1. 2:nidarSiC Motev.Z,

2. TomSiC MiloS, 3.
Mekina Andrej.
motoristi:
1. Tursic Mirko, 2. Bogovcic Stefan, 3. Hrl·
bar Ivan.
mopedisti:
1. Pakii Janez, 2. Subic Valentin, 3. Salehar Jure.
hitrostna voinja s kolesi:
1. T<!lic Janez, 2 . Jencek Miro, 3. Pelon
Bojon.
Vkljub zelo dobri udeleibi iz vseh sindikalnih podruinic, je vpraSanje, Ce so
tovrstne igre Se primerne, ker je bile veCino tekmovalcev brez treninga. To 'Jpra·
Sanje so naCeli predvsem Ciani obCinske
zveze za telesno kulturo Ze ob razpisu.
Toda prvomajske igre pri Brestu so poi lale
Ze nekoka tradicija, ki je ni taka lohko
zamenjati s kako drugo vrsto prvomajske
proslave.
Dejstvo pa je, do bi morale priprove
potekati vse leta, ker le v t'em primero.~
bi bili rezultati ta ki, kot si jih ielimo.
Bost

USPEH CERKNISKIH UCENK
No tradicionalnem tekmovanju v poCasti!!ev dneva zmage wPo poteh partizanske
Ljubljane.c je sodelovala tudi Osnovna Sola Cerknica s svojimi ekipami. !zraden
uspeh s·o dosegle pionirke z uvrstitvijo no

3. meslo v stafeti 5 X 600 m. Poudariti je
treba, do so nastopiJe· v konkurenci ekip
srednjih in osnovnih Sol.
V ekipi so bile tekmova l ke: Breda Leser, Anica ~enCur, Milena Braniselj, Mili
Jerman in Dona Broncelj.
Sedaj pa se v Cerknici pripravljojo no
tekmovanJe zC osnovnoSolski atletski pokal.

K. P.

RAKOVSKI NOGOMETASI
V KRIZI
RakovSko nogometno moS l'Vo iz kola v
kolo izgublja tekme. To pa predvsem zarodi popolnoma neuCinkovitega napada,
saj le--ta Se ni v pomladanskem prvenstvu
zabil nobenega gola .
Zanimivo je to, do izgubljajo tekme
z minimolnimi rezultati kat so 1 : 0 z DomZalami v Domiolah, z litijo dome ravno
tako 1 : 0 in v Tacnu z 2 : 0.
Ce bi bili napadalci v>aj nekoliko boiJ
spretni, bi si i.e prisluZili najmanj tri
toCke. Upajmo, do se Jim bo vsaj v poslednjih kolih •odprlo•.

K. P.

CERKNICA LITIJA
NEODLOCENO
V nedeljo 22. mojo Je bile no ljub·
ljanski RTV oddaja • Pokaii kaj znas ... Med
je bil neadlocen, ker so abe ekipi dosegli

SRECA V NESRECI
lu

cn a ko Stevilo taCk.

V kulturnem domu no Rakeku bi kma prislo
do
ve l ike
katas"trofe .
Pri

vajah Glasb en'e Sole za proslavo dn ev a
mladosti se je namre C vdrl oder pod teio
nastopajoCih. Prostor pod odtom pa je

globok ca. 3m in ob velike m deiju tudi
poln vode. Sreca j e bile sedaj v tem, cla
vode ni bilo in ni prislo do teijih po·
Skodb ali celo smrtne nesreCe. Upamo, do
se bodo sedaj naSia s'redstvo za poprovilo
odro, za katera se delavsko prosvetno drustvo no Rakeku ie dolgo bori .

5. junija J966

DELAVSKE IGRE PRVI MAJ 1966
V CERKNICI

ostalimi s'o se pomerili v znanju uCenci
osnovne Sole iz Cerknice in Litije. Rezultot

izrekamo isk.reno zahvalo vsem, ki so kakorkoli pomagali v zadnjih urah prehitro ugaslega zivljenja
Isk.rena zahvala govomikom, pevcem, godbi in vsem darovalcem cvetja in vencev.
Prav posebna zahvala obema organizacijama ZB Ral{ek in Loska dolina.
Za nesebicno pomoc se zahvaljujemo sostanovalcem, ki so v zadnjih urah njenega zivljenja prav vsi zrtvovali ves prosti cas
in ostalo pomoc tcr nam s tern olajsali bolecine in skrbi ob
zadnjem slovesu.
Isk.rena zahvala tudi dr. Hrabarju, dr. Zaklju in sestri Danici,
ki so vlozili vse napore, da se ji zadnje ure zivljenja olajsajo.
Najisk.renejsa zahvala tudi kolektivu TP Skocjan Rakek za vso
nudeno pomoc in razumevanje.
In koncno vsem tistim, ki so jo spremili na njeni zadnji pllii.
Za.Iujoci moz Ivan, sin Ivan in hci Marija z druzinama ter ostalo
sorodstvo.
Rakek, 26. V. 1966

St. 3 -

Za nagrado so prejel i knjiino zbirko.
Bo<t

Glasilo svoje
vsak mesec. Si
ljen?
Urednistvo te
sodelovanju.
Beri svoj list,
v njem!

obcine prejmes
z njim zadovoisk.reno vabi k
pa tudi sodeluj

K. P.

PRVA NAGRADA V ZAHRIB
Komisija, v kateri so bili I)arka Klancar, Zdenka Trampuz
in Danilo Domanjko, je 25. maja izzrebala tri nC~"rajence ki
prejmejo nagrade za resitev nagradne krizanke, objavlje1;e v
2. stevilki »Glasa Notranjske<<.
Prvo nagrado v znesku 50 N. dinarjev prejme Danilo TEKA VEC, Zah1ib 2, posta Cajnarje pri Rakeku. Drugo nagrado
v znesku 30 N. dinarjev prejme Vinko NARED, Rakek, Partizanska c. 6 in tretjo nagrado 10 N. dinarjev prejme Franc OPEKA, Izola, Ulica prekomorskih brigad 3/ V.
RESITEV KRIZANKE
Vodoravno: 1. priklada, 8. zmaga, 12. praznik, 13. d ela,
15. OP, 16. stik, 17. rabota, 19. ki, 21. on, 22. pamet, 23. tat,
25. arak, 27. Labin, 28. Nace, 29. las, 30. radic, 31. la, 32. ok,
33. iguman, 35. Bond, 37. C(ankar) !(van), 39. atol, 40. komodor, 42. aviza, 43. okulisti.
Navpicno: 11. apotekar, 12. pokalica.

KINO DOM JLA VELIKE
BLOKE
Program za mesec junij 1966
1. sreda sovjetski barvni film :
Poema o morju; 5. nedelja a:n eriski barvni western filtn: Traper
Kelly; 8. sreda domaci film: Pravo stanje stvari; 12. nedelja spanski barvni VV film: Prodajalka
vijolic; 15. sreda poljski film :
Morilec in gospodiiina; 19. nedelja ameliski barvr.i CS western
film : Sh·eljanje v Dodge Cittyu;
22. sreda japonski CS film: Yoimbo - telesna straza; 26. nedelja ameriski film: Krik strahu;
29. sreda francoski VV film: Ti si
moje zivljenje.
Predstave ob nedeljah ob 16.
in 19.30 in ob sredah ob 20. uti.

I

KINO CERKNICA
Program za junij 1966
2. junija ob 20. uri - madzarski film Lazni diplomat; 4. junija
ob 20. uti - slovenski film Deset
korakov proti Vzhodu; 5. jnnija
ob 16. in 20. uri - ameriski film
Ana Karenina; 9. junija ob 20.
uri - ceski film Zakonske razmere; 11. junija ob 20. uri - Marilee in gospodicna; 12. junija ob
116. in 20. uri - ameriSki film Pet
tednov v zrakoplovu; 16. junija
ob 20. uri - ameriSki film Fedra;
17. junija ob 20. uri - sovjetski
film Bitka za Sevastopol; 18. junija ob 20. uri - italijanski film
Zakonska postelja; 19. junija ob
16. in 20. uri - ameriski film
Trije naredniki; 23. junija ob 20.
uri - ameriski film Krvavi denar; 25 . junija ob 20. mi - jugoslovanski film Mars na Drino;
26. junija ob 16. in 20. uri - arneliski Dva tedna v drugem mestu;
30. iunija ob 20. uri - ceski film
Labirint" srca.
IUNO STARI TRG
Spored filmov za junij 1966
»Dva.kratni obrat«, francoski
barvni, 1. 6. ; »Kapetan Vatra«,
italij. barvni, 4. in 5. 6.; »Zaupnik
teh zena«, francoski. 8. 6.; »Dva
jahaca«, amer. barvni. 11. in 12. 6.:
»Sonce in senca«, bolgarski, 15.
6. ; »Tarzandva najveeja pustolQIVscina«, amer., 18. in 19. 6.; •·Poslednjih 15 minut«, franc. k:rim.,
22. 6.; •.lsk:rivnostna kralj ica«,
z. nemski krim., 25. in 26. 6.;
»Italijanke in ljubezen«, italijanski, 29. 6.
Najbolj aktualne druzbene in
gospodarske probleme obravnava
Delavska enotnost. Nanjo se narocis pri poverjeniku v podjetju
ali neposredno _na upravi Delavske enotnosti v Ljubljani, Oalmatinova 4 - Dom sindikatov.

gk.s

.

NOTl~aSKE

ijMMMMM.MMM.&F.& MIA A HIM Hi MEW.+

Izhaja mesecno - Izdaja Obcinski odbor SZDL Cerknica Urejuje uredniski odbw, lti ga
sestavljajo: Slavko Berglez,
Danilo Mlinar, Janez Logar,
Mihael MiSic, Sreco Loncar,
Janez Obreza, Milan Strle, Peter Kovsca, Slavko Ton1iii,
Stefan Bogovcic, ing. Bozitlar
Rajcevic, Slave Kocevar, Stanko Janez, Sreco Krasovec, 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 - Ziro racun:
NB Rakek, 5051-678-108- Letna narocnina je 6 N. Din (600
starih dinarjev), posamezni izvod 50 par (50 starih din) Tiska tiskama Ucnih delavuic
Zavoda za slusno in govorno
prizadete v Ljubljanl
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