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Postnina placana v gotovini
Cerknica, 1. julija 1966

Cena 50 par (50 S. Din)
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MoCnejSe povezovanje z zunanjim trZiSCem
je zagotovilo razvoja gospodarstva
Med najaktualnejse dogodke zadnjih dni v na!li obcini spada brcz stajaj.::> neinteresantni za kupce,
dvoma celodnevno posvetovanje gospodarstvenikov vei!jih in vaznejsih
kar velja predvsem za tdisca evgo·s podarskih podjetij s podrocja obcine, ki ga je sklicala naSa obcin- ropske gospodarske skupnosti.
ska skupscina. Posvetovanja so se udeleZili razen direktorjev podjetij, Toda tudi to prepreko ima namen
se predstavniki delavskih svetov in upravnih odborov ter predstavniki kolektiv kombinata odpraviti i'
druzbeno-politicnih organizacij in -republiska poslanca tov. Tone GOR- kooperacijskim sodelovanjem na
p-.xirocju financnega kapitala tuNIK in Joze LESAR.
jih firm in koncernov in tako
moten gospodarski razv.oj v tern,
Namen posveta je bil kriticno
prodreti na inozernska trziSca, zaoceniti gibanje gospodarstva na ker ni zadosti elektricne energije,
sCitena z visokimi carinami.
podrocju obcine v tern casu, ko kar ze dusi danes obstojeco prcPosvet je v zelo akutni obliki
izvodnjo,
konkretno
v
podjet}u
s::> Ze zaceli zelo intenzivno deprikazal
problem planiranja v
lovati instrumenti gospodarske Kovin.oplastike Loz, v kateri mogozdarstvu, kjer se do danes niPOZDRAVLJAMO VSE BORCE IN JIM CESTITAMO ZA
rajo dolocene proizvodne kapacireforme ali morda pravilneje pomamo zasnov srednjerocnega platete zaradi tega stati in ima podPRAZNIK DAN BORCA - 4. JULIJ
vedano, ko so priceli svobodnP.je
niranja, v cemer so vzroki tudi
delovati zakoni blagovne proiz- jetje zaradi tega ogromno gospoobjektivne
narave,
vendar
lahko
GLAS NOTRANJSKE
v.::>dnje. Analiza gibanja gospo- darsko skod.o. Nujno je, da se o
ze danes ugotovi mo. da je nujno,
tern problemu v najkrajsem casu
darstva, ki je bila podana udeleda se na podroeju obcine lotiillf.)
Na sliki je spomenik padlim borcem na Rad1jeku, kjer je
zencem posveta in razprava, sta sestanejo predstavniki gospodarintenzivnejsega pogozdovanja neugotovili, da se je fizicni obseg stva, elektro gospodarstva in
13. 8. 1942 pod okupato;rjevimi kroglami padlo 12 talcev. - 0 zivgozdnih
povrsin,
predvsem
tistih,
industrijske proizv.odn je povecal skupscine, da sprejmej o dolocene
ki
so
neinteresantne
za
kmetijsko
ljenju
borcev v nasi obi!ini in njihovih problemih pisemo na
resitve;, ki bodo .omogocile n aza 7 % v primerjavi z lanskoletobdelavo in prav teh je po secln3. strani
daljnji
razvoj
pro.izvodnih
kapanim istim obdobjem in da se je
njih nepopolnih podatkih preko
ei.-tet na- obmoej\i obcine.
·vrednost celotne proizv.odnje- t~j
(Nadaljevanje na 2. strani)
V razpravi so- gospodarstveniki
panogi povecala celo za 19,9 %.
Ce pa dosegaiije vrednosti celot- tudi ugotavljali, da si nadaljnjo
enostavn.o kot razsirjeno reprone proizvodnje v prvem tromedukcijo gospodarstva na podrocju
seeju primerjamo s planom, ugntovimo, da je le-ta dosezen 25,3%. obcine lahko zagotovimo le s tem,
da se podjetja povezejo na siroki
Istocasno je posvet ugotovi l, da so
IZDELALO JE 84 % UCENCEV
frohti v kooperacijsko sodelo'l amladino, pretresli objektivne in
kakrsno naj bi bilo v prihodnje.
tud i drugi kazalci gospodarskega
subjektivne tezave ucnovzgojnega
Pregled uspeha je pokazal, da
gibanja zelo pozitivni, saj se je nje. Ce govorimo o siroki fron t i,
Spet je minilo eno solsko lcto.
potem mislimo s tern to, da se ta
procesa, sodelovanja s starsi
je od 564 ucencev centralne
fakturirana realizacija poveeala
Ucenci so z veselim srcem zapukooperacija ne razvija samo na
otrok na roditeljskih sestankih,
osnovne sole Cerknica in podruzza 9,7 % in placana za 24 % pr0ti
stili solske ucilnice, saj so po depodrocju komercialnega in f ipodali obracun dela in ob pogledu
nicne sole Begunje izdelalo 84 O;o
istemu obdobju lanskega leta tcr
setmeseenem solskem delu zanje
nazaj tudi rekli besedo o delu,
(Nadaljevanje na 4. strani)
da so osebni dohodki po·r asli :z:a nancnega povezovanja. Ugotovlienastopile
tako
zarelene
pocitnice-.
no je, da je kooperacijsko sode15 % v primerjavi s preteklim leKnjige
bodo
poCivale
dva
meseca,
tom. Na posvetu so tudi ugot')viH, lov anje med pod jetji znotra.i reoni pa se bodo nauzili prostosti,
publike dobro razvito, da pa
da so samoupravni organi in vokopanja in iger okoli domace himocnej se gosopdarske .~-rganiza 
dilni ljudje gospodarskih organicije, kot je to kombinat Brest.
se, potem ko so prejeli solske izzacij pravilno razumeli priporoBloS.ki turisticni delavci bodo
siti specialitete, kot so odojek, ceu gotavljajo, da jim taksno koopekaze o svojem napredovanju in
cila obcinske skupscine o skrceza praznik dneva barca - 4. julij
vapcici. jagnje na zaru, poleg teracijsko sodelovanje glede na izvedenju.
nju investicij na najnujnejse, saj
priredili velik piknik ob romanga pa bo na razpdlago tudi pristredn." \'eliko poizvodnjo vee ne
se le-te gib]jejo v tem casu komaj
ticnem Blo5kem jezeru na VolPedagogi cerkni&ke osnovne sona pijaca Ob tern se nehote l:lozadosca.
Svoje
finalne
proizvode
na visini nekaj preko 20,000.0•JO
cjem. Pricakujejo veliko ljudi in
vek zamisli, ce niso pravicne gole in podruznicne sole Begun]e
skoraj
v
celoti
prodajo
na
zunaS . Din, torej jih skoraj prakticno
vorice, da so menda turisticni deseveda lepo vreme, zato so temu
so se 21. junija zbrali na letni
nja tdisca, kjer pa se ti produkti
ni.
lavci
v tern predelu nase komune
primerne
tudi
n]ihove
pripr::tve.
sklepni
redovalni
konferenci,
in
srecujejo s protekcionizmom tamRazprava na posvetu je claije
zaenkrat najaktivnejsi, saj so miocenili uspehe svojega dela z Tako bo moe tega dne tam poskukajsnjih
tdisc
in
zaradi
tega
pougotovila, da pokazateljj o gibamo vsega, tudi njihovi nacrti razmeroma obsezni.
nju gospodarstva, ki so nam sedaj
na v.oljo, kazejo, da se gospodarPrvi korak, tako menijo, je :>estvo na podrocju obcine giblj e v
znanjanje sirsega kroga obcanov
okviru postavljenih planskih proz lepotami, s katerimi je Bloska
porcev. To po drugi strani pomeplanota obdarjena, da je kaj. Tu
ni, da so se vse pozitivne subjekje nesteto kotickov. kjer Si lahl•o
tivne sile zavedle resnosti pnlospocije5 zivce od dela in mestnega ropota, svojih toek in revirjev
zaja v preobrazbi nasega gospopa imajo tudi lovci veliko. \Jbodarstva v smeri sproscanja osnovnih trznih zakonov. Samoupravni
gatitev prirodnih lepot bo vsekaorgani podjetij so z vso resn.')stjo
kor predstavljalo tudi Blosko je·
in odgovornostjo sprejeli priporozero, ko bo dokoncno tlTejeno. Ob
cila obcinske skupscine, ki jih je
njem je sicer tudi ze sedaj dovolj
sprejemala na svojih zasedanjih
prostora za taborenje v smrekov zvezi z uresnicevanjem gosp')vih gozdovih ob dobri pitni vodi
darske reforme, katera naj bi
in kmeeki hrani. V perspektivi -cim manj prizadela nase obcinsko
in pravijo, da to ni tako dalee gospodarstvo, a da bi bili kolekbodo ob jezeru zrasle turisticne
tivi istocasno seznanjeni z nastopajocimi tezavami.
vikend hisice. za katerih postaviNa posvetu so gospodarstveniki
tev se najbolj zavzema obcinska
dalje ugotovili, da obstojeei plani
turisticna zveza iz Cerknice, ki
srednjerocnega razvoja podj etij
meni. da bo z narocenimi nacrti
na podrocju obcine v veeini prirazpolagala Ze v letosnjem poietju
merov niso vee realni. kajti bili
in tako omogoCila interesentom.
&::> postav ljeni v casu, ko se niso
teh je sedaj ze nekaj, da p::icno
bila znana vsa delovanja sproscenega trznega gospodarjenja in
uresnicevati svoje zelje.
zato odstopajo do 30 % ter je zato
Lepa priloznost za pobliznjo senujno, da se plani srednjero cne~
znanitev z namerami in nacrti tuga razvoja postavijo na novo, rerizma v tem predelu bo prav za
alnejso osnovo.
praznik borca, zato tam na sviBlosko jezero ne bo vel! mlaka. Turisti ga ze odkri vajo in letQS jib bo tu precej. Iz Ljubljane preko
Ugotovili so tudi, da obsta)a
denje!
-ias.
Velikih Lasi! ni do sem niti 50 kilometrov
Foto: Milan Govekar
velika nevarnost za nadaljnji ne-
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Mednarodna mladinska
delovna akciia v nasi obfini

Taksna ••deteljica« - kar v treh nivojib - verjetno ne bo potrebna
pri Planini za odcep proti Cerk nici. Ker je cesta Ljubljana-Postojna zelo obremenjena, pa si vseltakor zelimo sodoben odcep, ki bi zagotovil vsem udele'Zencem prometa varno voznjo. :Zal se ne moremo
objaviti posnetka o pricetku del na tern odcepu. Smo pa ze sredi
turisticne sezone ... Na fotografijj je del kriZisca pri Palmanovi, ki
je najsodobnejse tovrstno kriziScP. v Evropi. Tu se namrec odcepi z nove avtostrade Triic-Benetke avtostrada proti Vidmu. Nekaj kilometrov prej pri vasi Villesse pa se bo odcepila avtostrada proti Gorici
in, ce bo vse po sreci, naprej v Jugoslavijo - do Ljubljane. Omcnjeno krizisce so si pred casom ogledali nekateri slovenski novinarji
Tekst in fotn : Danilo Domajn ko

Obcinski odbor Rdecega kriZa
obcine Cerknica je v preteklih
mesecih imel z GO RKS v Ljubljani vee razgovorov o moznosti,
da bi za letosnje leto organizirali
delovno akcijo, pri kateri bi sodelovala mednarodna mladinska
delovna brigada 20 brigadirjev, lti
se preko mednarodne organizadje
Rdecega kriiia vsako Ieto vkljucuje v razne delovne akcije v raznih ddavah. Te delovne akcije
naj bi imele poleg delovnega
efekta, ki ga prinasajo kraju, kjer
je akcija, tudi poslanstvo zhlizevanja in razumevanja_med narodi vsega svcta in tudi med razlicnimi rasami.
Ti razgovori, v katere smo pri
zakljucni fazi vkljucili tudi predstavnike na!le obcinske skupscine,
so koncno pripeljali do podt)isa
pogodbe, ki so jo za GO RKS
podpisali sekretar tovaris Maks
Klansek, za SOb Cerknica pr.edsednik tov. Franc Kavcic in za
00 RKS dr. Boris Kravanja.
Mednarodna mladinska delovna brigada bo sestavljena iz mladih !judi, zbranih iz raznih drzav
Evrope, Amerike in Afrike in bo
delala pri nas od 27. julija do 20.
avgusta 1966. Izbran je tudi delovni objekt: brigada po pomagala pri zgraditvi pespoti, ki bo
od nove sole v Cerknici vodihi ob
glavni cesti do . centra Cerknice.
Zgraditev te poti je za lmmunalne

•

Pogo or1 v Kovinoplasfiki
Objavljamo odgovor nekaterih
delavk v o'bratu plastike (podjetja
Kovinoplastike), ki delajo v nocni
izmeni na naslednje vpra§an.ie:
Kaj menite o nocnem delu? Zanima nas, kako si prilagodite cas
pocitka, da lahko delate v nocni
izmeni? Kaj predlagate, da bi bilo nocno delo z manj truda bol.i
ucinkovito?
Zofija NELC: Sem zadovolJna.
da sploh delam. Zaposlena sem v
obratu plastike poldrugo leto. N<>kaj casa sem lahko delala in nisem cutila nobene utrujenosti. Sedaj pa ze obcutim utrujenost in
postajam nekoliko zivcna. Por;wl'i
delam vsak tretji teden in za to
prejmem 30 °,0 dodatka. Tople
malice ponoei nimamo in prejemamo nadomestilo dnevno 100
S. Din. Ob 2. uri ponoci dobimo
sicer tope! caj, ki pa je slab. Caju bi morali dodati vsaj eno limono ali drugi dodatek. Najb9lj
utrudljiva ura je od 4.00-5.00.
Talu·at clovek postane zasoan in
brez volje do dela. Aprila sem
prejela 69.000 S. Din osebnih dohodkov, · prejsnji mesec pa 63.000
S.Din.
Ko pridem zjutraj domov odpravim otroke v solo in grem spat
3--4 ure. Nato delam po njivah,
kuham. pomagam zidati itd. Zvecer okrog 19. ure grem zopet It
poC:itku do 21. ure. Ker imam tri
otroke teZko spim in moram veekrat vstati in zapoditi otroke, ker
kricijo okoli hiSe. Vcasih je potrebno katerega tudi »na!llatati«.
Laije bi mi bilo, ce bi delala ponoCi vsak cetrti teden. To bi tudi
predlagala upravi podjetja, da bi
predlog pre!ltudirali in sku5ali
zelji ugoditL
Danica ZNIDARSIC: Delam 7.e
tretje leto ponoC:i vsak tret.ii teden. od 22.--fi. ure. Prej sem bila
mlajsa in je slo delo lazje od rok
in nisem cutila tolike utrujenosti.
Poeivam dnevno okoli 8 ur, to je
od 6. do 14. ure. Imam to prednost. da zajtrk in kosilo skuha
mozeva sestra. Otroci pa so veliki
in se sami odpravijo za solo. Malica ponoCi ne »tekne« tako kot
podnevi. Ni ..,..apetita«. Vcasih pridem na vrsto celo dvakrat na mesec. Vroeina v strojnem oddelku
je zlasti sedaj velika, cirkulacija
zraka pa ni urejena in je :;Jaba.
Razsvetljava ie sedaj urejena in

z njo ni tezav tako kot prej. Zel.ia
nas vseh, ki delamo ponoci je, da
bi delale ponoci le vsak C:etrti
teden v mesecu.
Anica PETRIC: Doma sem iz
Lipsenja, stanujem pa v Pudobu .
Otroka, 3 leta starega, imam dorna pri sta!lih. Tako sva sama z
moiem. Takoj po sluzbi grem pocivat do 12. ure, nato skuham kosilo, popoldne pa pomagam pri
gradnji nove hiSe v Starem trgu,
katero gradiva z mozem. Najtezje
mi je delati od 3.30-5. ure zjutraj. Ob 6. Uri pa clovek ne cuti
vee potrebe po spanju. Poleti je
zelo vroce. pozimi pa nas zebe,
ker toplote samo od strojev je
premalo. Vsekakor bi bila potrebna v zimskih mesecih pee. V aprilu sem prejela 60.000 S. Din osebnega dohodka, v maju pa 57.000
S. Din seveda z odbitkom za malico in clanarino sindikata. Tudi
jaz bi se pridruzila predlogu mojih sodelavk, da bi delaL= ponoci
vsak cetrti teden v mesecu.
Slave KOCEV AR - vod ja
obrata plastike:
Obrat plastike dela ze tretie
leto v nocni izmeni. Od zacetka
ni bila zasedba delovnih mest v
nocni izmeni popolna, ker niso
bile potrebe tdiSca take kot danes. V zadnjem casu, posebno to
leto. so narocila toliksna, da se
jih tezko r-.... alizira celo v treh izmenah. Za kupca .ie vazno, da s0
izdelki kvalitetni, ugodna cena m
soliden dobavni rok.
Razumeti moramo. da so nase
strojne kapacitete z zasedbo v
dveh izmenah sprico narocil premajhne. Raz!liriti proizvodnjo v
tem momentu in v casu gradn.1e
nove tovarne je skoraj nemogoce.
Moznosti na obstojecih objektih
za raz!liritev, o cemer se je ze govorilo, tudi ni nobene. Vsem nam
je poznano, da danes vsa svetovna industrija, predvsem v industrijsko visoko razvitih dezela:t:.
stremi za delo v treh izmenah in
da strojne kapacitete kar najbolj
izkoristijo. Danes lahko zasledi mo, da je amortizacijska doba
modernih predelovalnih strojev le
5 let. Danes ne ddi vee oregovor,
da morajo strojj pocivati. Stroji
morajo delati nepretrgoma s tekoeim vzddevanjem, da se C:imprej amortizirajo, ter, da se pravocasno nabavijo novi, ki ustre-

potrebe bistvene vaznosti, saj sedaj solski otroci, pa tudi domacini, ki prebivajo v tern delu lu·aja, hodijo in uporabljajo mocno
obremenjeno glavno cesto Cerknica- Rakek.
Zgraditev
tega
objekta je postala se prav posebno nujna po lanskoletni prometni
nesreci, ki je terjala mlado clove!lko zivljenje. Organizacija Rdecega kriza je prav zaradi tega 8e
z vecjim veseljem prevzela iniciativo za dobm izvedbo delovne
akcije.
V soboto, 14. VI., je bil ze prvi
sestanek na obcini, ki so se ga
udelezili nekateri predstavniki gospodarskih organizacij in vsi tisti
prcdstavniki druzbeno-politicnih,
turisticnih in drugih organizacij,
ki bodo neposredno zainteresirane
za dobro izvedbo akcije. Kajti popolnoma jasno je, da tako mednarodno delovno alicijo lahko
krepko izlml"istimo v turisticnem
in gostinskem pogled'u. Ceprav bo
akcija izrazito· delovna po svojem
znacaju, je vee kot jasno, da moramo v njo vkljuc'ti - direktno
ali indirektno - tudi na!lo mladinsko organizaCIJO, ki laltko
mnogo pripomore k vsestranskemu uspehu take, za nas vsekakor
edinstvene akcije. Zato je bil na
tem sestanlm tudi izvoljen poseben gradbeno-organizacijski odbor, ki je zadolzen, da pravocasno
pripravi vse potrebno, da bo akcija resnicno uspesna ter da bodo
ti mladi ljudje v svoje dd;we
lahko odnesli o naSi Notranjski - ·
edinstveni po svojih naravnih lepotah - samo res najboljse vtise. K temu lahko razen neposrcdnih organizatorjev pripomorcmo
prav vsi obcani, ki nam j·e do nadalj!}jega vsestranskega, predvsem pa turisticnega razvoja nase komune..
0 pripravah in sami akciji bomo v tern listu se porocali.
dr. K.B.

zajo casu tehnllie. Iz tega je razvidno, da bo potrebno se nadalje
delati v treh izmenah.
Glede predloga, ki so ga dale
delavke, se popolnoma strinjam,
vendar se pri tem odpira kup
ovir. Z zakonom so za!lcitene n osecnice, matere z otrokom starim
Mladina cerkniSke
do 1 leta, mladoletnice, delavke
z zdravniskimi potrdili itd .... osnovne sole v
Med 100 delavkami je brez dvoradijskih
in televizijskih
ma takih mnogo. Zelo kriticna
bosta junij in julij zaradi rednih
oddajah
letnih dopustov. Ce bi racunali na
V
letosnjem
letu je na osnovni
menjavanje vsak 4. teden v mesoli dokaj zivahno deloval litesecu, bi morali na novo zaposliti
rarni krozek, da bi vzgajal nadarokoli 20 delavk, po drugi strani
jcne ucence in jim siril obzorje.
pa bi visek delovne sile v mnn To delo literarnega kroz~a je letazi. kjer delavke niso za delo na
tos rodilo obnovitev solskega glastrojih, ostal odvec.
sila »Brstje<< in v zvezi s tern tudi
Skusali bomo zadevo . u red iti
vee povabil za sodelovanje nasc
vsaj .za kuksnu obdobje, vendar
mladine pri radijskih mladinc;kih
z:.~r::~di trc:nutnih razmer ni prioddajah. Prvic so naSi mladinci
cHiwvati i>;:;tvenih sprememb
nastopili v mladinski radijslti uri
s.s.
in pozdravili v svoji oddaji uccnce zirovske sole, drugic so tekmovali v oddaji »Veseli tobogan«,
Tovaris, tudi ti si clan sindikaPokazi, kaj znas? ter prejeli nata. Morda si letos clan katerega grade, tretjic pa so bili vkljuceni
izmed organo,v upravljanja? Gov zadnjo telcvizijsko mladinsko
tovo te zanima delo in zivl.jenje
uro letos, lm so zapisovali ljudsko
drugih delovnih kolektivov Sloblago domacih pripovedovalccv.
venije. Ali redno beres glasilo
Tako je sel glas o cerkniSlti soli
sindikaiov Slovenije - Delavsko
v svet tudi po radijskih in telcvienotnost? Postani njen narocnik!
zijsltih valovih.
s . .J.

MOCNEJSE POVEZOVANJE Z ZUNANJIM
TRZISCEM JE ZAGOTOVILO RAZVOJA
GOSPODARSTVA
(Nadaljevanje s 1. strani)
2000 h a na obmocj u obcine. Z.lklj ucek razprave je bil ta, da ie
glede na potencialne moznosti
razsirjene reprodukcije lesne industrije, nujno mocno krepiti surovinsko bazo te ind ustrije, a to
&'J prav gozdni sortimenti. Zato
naj se osnuje posebna stroko.\ 'na
komisija, sestavljena iz preds':avnikov gozdarstva, kmeti.istva. lcsne industrije .ter prizadetega i'1stituta, ki naj doloci razmejitve
med kmetijskimi in gozdnimi povrsinami in doloci plan intenzivnejsega po~::>zdc,Yanja. kot pa je
bilo to do sedaj.
Fosvet se ie dotaknil tudi problemov n~ podrocju kmetijstva in
terciarnih dejavnosti in sprejel
us trezne sklepe.

~

Seveda je razumljivo, d:::t ne
moremo, biti z d-::>sezenimi rezultati · zadovoljni tako, da nas bi to
zapeljalo v inertnost ali morda
celo v stagnacijo. Skratka, sto.Jimo se vedno pred vrst::> pro.ble·mov. ki se nam bodo med letom
pojavili in jih bomo morali re5P.vati, kajti novi pogoji gaspodarjenja, oziroma pravilneje receno,
svobodnejsi pogoji gospodarjenJa,
ki prinasajo za seboj spre m em bo
pogojev blagov nega trga na notranjem kot zunanjem tdisC:u,
zahtevajo v nasem obcinskem gospodarstvu temeljitih kom ercia lnih analiz in raziskav trga, k ak ur
tudi preudarnej si pristop k tehno1::>skim in tehnicnim raziskavam , da bi dosegali najopti maln ejse rezultate gos podarj en.i a.
Franc Kavcic
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Notranjske"

zlvel?
Tri stevilke so ze zagledale
beli dan in se se moramo '>Prasevati, ce bo dovolj denarja za
nadaljnje izdajanje nasega Hsta. Ko smo se pred meseci na
stevilne zelje obcanov z velikim idcalizmom lotili ozivljanja nasega lista, smo resnicno
hoteli ustreci zeljam prebivalcev nase obcine, ki so pogresali svoj casopis. Upali smo,
da bodo gospodarske organizacije v na!li obcini z razumcvanjem primaknile naproseno
denarno pomoc, tako da bi
Glas nemoteno izhajal. :Zal pa
se ni zgodilo tako. Vsaj pri
vseh ne. Nekatcre organizacije
kot so LIK »Brest« Cerknica,
TP »Skocjan« Rakek, SGP
»Gradisce<< Cerknica »Jelka«
Rakek, Center obrti' Cerlmica
in »Nanos« Postojna so prispevale svoj delez in se jim iskreno zahvaljujemo. »Kovinoplastilia« Loz, Kmetijska zadruga
Cerknica, Gozdno gospodarstvo
Postojna s svoj;mi obrati, Go'stinstvo Cerknica, Vodna skupnost Cerknica in »Elektrozaga<•
Nova vas pa so sklcnili, da ne
bodo nicesar dali in prav zaradi njih je postalo ze obetavno
izhajanje Glasa mocno dvomljivo. Ce te organizacije ne bodo pomagalc, bo nas list moral prenehati izhajati. Iz stevilnih pisem iz cclega podrocja
nase o;bcine, ki jih dobiva vsakodnevno
nase
urednistvo,
ugotavljamo, kako si obcani
zelijo imeti domace glasilo in
da bi bilo skoda, ce bi Glas
moral umreti.
Na eni od prihodnjih sej bo·
o tern razpravljala tudi obcinska skupscina. Gotovo se bodo
odborniki odlocili za oustoj
Glasa in potem upamo, da bodo tudi delovne organizacije,
ki se doslej se niso odlocile,
dale svoj delcz.
Urednish'o
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lz dela politicno
izvrsilnih in upravnih
organov
V preteklem mesecu se je dne
26. 5. 1966 sestal svet za gospodarstvo Skupscine obcine Cet'knica. Omenj eni svet je nastal na
osnovi nekaterih sprememb v statutu obcine z zdruiitvijo sveta za
industrijq_ in obrt in s 1eta za blagovni promet. V p oclrocje dela
tega pomembnega politicno izvrsilnega organa spadajo v se pristojnosti omenjenih dveh svetov
in se vsa druga vprasanja iz podro i: ja go·s podarstva .
Svet je na prvi seji obra vnaval
g ibanje industrijske p roizvoclnje
in ose bnih dohodkov v I. t rome~ecju 1965. Poleg tega je se· razpravljal 0 ustanovitvi zagarskcga
obrata v podj etju »Gaber« Stari
t,rg. Svet je tudi sprejel odredbo
0 poslovnem casu v gostinstvu za
obmocje obcine Cerknica. Z ozirom na nehotene m-ganizacijske
spremembe na podrocju gostinstva je posvetil del casa tudi razpravi o pripojitvi neka.terih gostinskih obratov •k trgovskemu
podjetju •>Skocjan« Ralcek ter o
spremembi firme, TP »Skocjcln«
Ralcek. Na dnevnem redu pa je
bilo tudi vee prosenj in vlog.
Dne 15. 6. 1966 pa se je sestal
na svoji seji svet za druZbeni
plan in finance. Obmvnavali so
davcni zakljucni racun za leto
1965, zaldjucni racun prooracuoa
Skupsc ine obcine Cerknica za leto 1965 in zadeve SLP.
Poleg tega so v preteklem mesecu zasedale tudi n ekatere obcasne komlsije, ki jih skupsd na
in drugi organi postavijo za resitev enkratnih obcasnih nalog.
J . Logar.
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Ob 4.- juliju - Dnevu borca
se
Borel NOV so
pripovedovall o
dogodkih iz
revolucije ucencem
iz Ljubljane
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Porocali srro ze, da bo kolektiv Kovinoplastike iz Loza omogocil sedemdnevno brezplacno Ietovanje v svojem pocitniskem domu v Selcah pri Crikvenici 60 clanom ZB s podrocja Loske doline. V prvih
dveh izmenah je ze dopustovalo 46 borcev. Na nasem posnetku: Slil{a
za spomin pred odhodom domov

V soboto, dne 9. 6. 1966 je iz
osnQ\vne sole Prule iz Ljubljane
obiskalo Cerknico preko 300 ucencev. Vodstvo sole se je obrnilo
tudi na Obcinski odbor ZdruZenja
borcev, ki je svojim clanom, nekdanjim boifcem po predelih Notranjske, zaupal nalogo, da med
izletom pripovedujejo mladim o
dogodkih med NOB na Notranjskem. Joze VIDRIH, Andrej ZABUKOVEC, Franc GABRENJA in
Franc KLEMENC so skupno z
ucenci iz Ljubljane obiskali Slivnicof V Grahovem se je skupini
ucencem pridruzil tudi prvoborec
Stane SEGA. Vsi skupaj so se
ustavili na vee krajih, kjer so
mladincem pripovedovali o dogodkih iz revolucije iz NOB. Tako sodelovanje med borci in mladinci je oblijestransko koristno,
saj borci na tak nacin z zivo besedo prena!lajo tradicijo revolucije iz NOB na mladino, mladina
pa poleg naravnih lepot, ki jib
vidi na Notranjskem, t udi _iz spominov borcev spozna, kje so se
borili partizani za na!lo sedanjost.
L.J.

'

Priznavalnine, stanovanja,
notranjski rnuzej
Po zadnjih podatkih organizacij e ZB v cerkniski obCini vkljucujejo priblizno 1800 clanov; bodisi aktivnih udel €Zencev NOB,
bodisi ostalih: od starsev in sorodnikov padlih ali umrlih boccev
do tistih, ki so v teZkih vojnih
letih aktivno podpirali borce za
svobodo. ·
Obcinska skupscina je lani iz
svojega . proracuna n am enila v
sklad za borce skupaj 36 milij')nov dinarj ev. T ako so se la hko,
mimo drugega, lahko zviSale tudi
priznavalnice na povpreeni znesek !10.200 starih dinarj ev mesecno, sicer pa v razponu od 5 d o
20.000 dinarjev. Pravico do prizncwalnine .ie lani imeL') 185 c1anov zveze borcev.
Ob sodelovanju obcinskih organiza ci.i ZB je bila te dni izvrsena reviz'ja priznaval nin. Zaradi
izboljsanja gmotnih razmer okoli
30 dosedanjih upravicencev ne b o
vee dobivalo priznavalnine, zat.')
pa bo treba odlociti o n ovih 50
prosnjah. Obc;nska skupscina ;e
tudi letos v sklad ia bor ce pis~
vala znatna sredstva - 38 milijonov dinarjev , vendar bo po zclo
skrcenem p mracunu potrebno
vsaj 50 milijonov. Kakor ze marsikdaj, so tudi to p ot priskocile
na pomoc delovne organizacije (z
izjemo GG Postojna, ki ima svoj
obrat tudi v nasi obCini) in sice-r
s skupnim zneskom 10 milij onov
dinarjev. Taka bo tudi za letos
omogoceno izplacevan]e priznavalnin vsaj v lan skoletni visini.
Hkrati b o mogoce razili1iti drugc
vrste pomoci clanom organizacij
ZB.

borcem in invalidom pri Sob
Cerknica pa isceta moznosti, ki
se p onuj aj.::> pri raznih skladih in
republiSki or ganizaciji Zveze zdruzenj borcev NOB. K aj vee bomo
lahko o tern pisali v eni naslednjih stevilk nasega lista.
Koncno se beseda ali dve o Notranjskem muzeju v L ozu. Organizacije ZB v obcini zdaj zbirajo
cL::>kumentarno ·gradivo, s katerim
bi obogatili muzej, lti za zdaj
hrani predvsem gradivo- o NOB
na podrocju Laske d oline. T aka
bi dobili c~lovit vpogled v zgoclo-

vino in poteku vstaje na No tranjskem k i sicer pomeni eno zariSc
odpora na slovensltih tleh. Za renoviranje opreme in prostorov so
ze na razpolago tudi prva sredstva, skupaj 1,6 milijona dinarje-v.
Omenim::> naj, kot posebno zanimivost, da bo Notranjski muzej
v kratkem kupil magnetofon in
posnel pripovedi - zivo govorico
bivsih borcev, zbiral pa bo tudi
pismene zapise spominov udelezencev NOB z notranjskega obmocja.
-go-

so zivi spomini
Cetrt stoletja je minilo, odkar so se gol.oroki uprli okupatorju in njegovim hlapcem.

=

Dve desetletji sta mimo, odkar gradimo svobodno domovino, ki ni pozabila svojih najboljsih sinov. Veliko je bilo storjenega zanje, vendar se v edno premalo. Ob njihovem prazniku,
4 juliju, Dnevu borca, bomo sprcgovorili o nekaterih najbolj
perecih problemih borcev v nasi obcini, pa 0 tem, kako tezave
resujemo in kako utrjujcmo in negujemo revolucioname tradicije NOB.

Zadovoljni z organizacijo letovanja
Nekatere izmed udel€Zencev
prve izmene dopustnikov iz vrst
clanov ZB, ki jtm je Kovinoplastika Loz omogocila brezplacno
letovanje v svojem pocitniSkem
dwnu v Selcah pli Crikvenici, smo
vpra!lali, kako so se pocu tili, kaj
jim je bilo na.ibolj vsec in kaj
najmanj. PdVedali so:
Tone Zigmund iz Starega trga:
»Nimam besed, da bi izrazil svoje
zadovoljstvo. Hrana odlicna, postrezba t udi, lepe sobe. Nasa grupa je bila neverjetno posreeeno
izbrana - bill smo kot vcasih,
kot eden, kot se temu reee. Tudi
za zabavd in razvedrilo je bilo
dobro poskrbljeno.«
Marija Rigler iz Dan: »Vse je
bilo lepo, najlepse, !le enkrat prisrcna hvala kolektivu Kovinoplastike! Z ladjo smo bili tudi na
izletu v Silu na otoku KDku. Peli
smo in . .. Vcasih smo hodili tudi
basi, ker so nas cevlji oZulili, pa
nam to ni pokvarilo dobre vglje.
Motilo pa me je to, da je tamkaj
precej tu!lca tudi ponoci in da
brez tablet nisem mc!gla zaspati.•·
Ivana Perusek iz Podcerkve:
>>Pri mojih 72. letih se nisem kopala, sem pa gledala tovari!le in
je t udi bilo zabavno. Veseli me,
da smo bili tako slozni in da so v
domu poskrbeli, da smo se res
dobro prn:: utili.«
Janez Antoncic iz Podcerkve:
,.z menoj je malo t€Zko, ker sem
bolan. Bil pa sem nadvse zadovoljen. Najbolj »fletna<• .ie bilo na
izletu, ko smo na terasi gostilne
na Krku kar kolektivno malo
»duso privezali«. Hudo pa je bilo
ponoci zaradi vrocine.<<
Janez Frenk iz Loza : »Najbolj
sem bil zaposlen, ko sem pripravljal »govor<< za sprejem druge
grupe. Drugace pa je bilo zelo lepo. Domacini so nas ocenili za
zivahen in zariimiv »narod<<, Imeli smo namrec vee primerov, ko

smo posameznike ,..doloeili<<, da
morajo praznovati rojstni dan,
kar ni slo brez smeha in - stroskov. Predlagam, da bi na letovanja lahko sli t udi naslednja leta, ali pa vsaj do leta 1970.<<
Joze Mlakar, dorna iz Kozarisca pri Sn€Zniku: »Sem ·g ostinski
delavec in je letovanje zame
(vendar enkrat ob casu sezone)
pomenilo tudi oddih. Odpocil Eem
se in ne najdem beesde, s katero
bi se zahvalil kolektivu Kovinoplastike!<<
S.B.

Mladinci Rdecega kriia
Rdeei kriZ Slovenije ze dalj casa sodeluje z Zvezo prostovoljnih
krvodajalcev v francoskem mestu
Poitiersu. Mladi krvodajalci tega
mesta, zlasti pa otroci odraslih
krvodajalcev, hi si radi dopisovali
z mladimi ljudmi pri nas. Ce zelite dobiti prijatelja v Poiticrsu,
sporocite svoj naslov, starost in
pa, kaj vas najbQlj zanima, kar
na naslov: »Vestnik GO RKS«,
Ljubljana, Mirje 19.

»Gradisce« zlda
osemletko v Prezldu
Nedavno je SGP »Oradisce« iz
Cerknice s svojimi zi.darji pricelo
graditi novo osemletno solo v
Prezi.du. Ker je gradnja objekta
precej zahtevna in jo mora del:J.ti
precejsnje stevilo ljudi, si .ie podjetje uredilo v Prezi.duJ svojo
menzo in stanovanja za delavce.
Predvidevajo, da bodo v letosnjem letu sezidali solo do strehe,
v prihodnjem letu pa bi jo z novim solskim letom predali namenu. Dena:rna sredstva za solo dotekajo iz srunoprispevka. obC:anov
v obcini Cabar.
-mir

Sodelovanje s pripadniki JLA

Vsi vem o, da zivijo n a obmoc.iu
ob cine pripadniki armade v ga:rniziji Velike Bloke, ki imajo v
okviru moznosti in pogojev ruzvito tudi
druzbeno - politicno,
sportno in zab avno zivljenje. Verno tudi, da .ie na vseh podroc.iih
dejavnosti Ze med vojno in ves
cas pol vojni armada tesno povezana z ljudstVom. P ri premagovanju mnogih nesrec kakor t udi pri
vsakodnevnih naporih na gospodarskem in drugih podrocjih so
pripadniki JLA vedno sta1i ob
strani delovnih mnozic. Pri vsem
tern pa n e smemo po,z abiti in zametovati medseb ojnega sodelovanja na kulturnem in sportnem
p odrocju, ki je povsod 'Zivo med
pripadniki JLA in mladino ter
ostalimi druzbeno-politicnimi organizacijami.
Pri nas ze dlje casa ugoltavl• amo, d a sodelovanje na posameznih podrocjih in s posameznimi
k raji vee ali manj obstaja, vendar
L etos smo vendarle tudi priSli
je to v naj vecji meri odvisno od
do prep::>trebnih podatkov o tern,
iniciative in aktivnosti posamezkoliko borcev se ni u spelo u rediti
nikov. Da bi bild delo bolj na- ·
svojih stanovanjskih problemov.
crtno in stalno .ie bilo na iniciaZa te namene bi potrebovali okotivo osnov ne organizacije JLA in
li 200 mili jorK>V starih dinarjcv. · obcinskega komiteja ZK CerkniKje in k ao naj bi dobili ta sredca sklicano sirse posvetovanje.
stva zdaj se ni jasno. Obcinslti
~al se posvetovanja niso udelezili
VSi povabljeni. venqar je siroka
odbor ZB in referat za pomoc

in vsestranska razprava kl.iub oomanj kljivi udeleZbi pokazala, da
obstaja se vrsta neizkoriscenih
oblik skupnega dela na podrocjih
idejne, politicne in kultmne dejavnosti. Predst avniki garnlZ!Je
so poudarili, da so sedaj dosegali
najveeje rezultate na vseh podrocjih v krajih, ·k.ier ~0 bili sirsi
kontakti ze v tradiciji. Tako sodelovanje je na primer v Laski
dolini. To bi bilo nujno potrebno
raz!liriti se na Cerknico, Rakek in
Novo vas Veejo alctivizacijo na
podroeju poglabljanja vezi bi morali zaceti ze pri vkljucevanju
tovariSev iz JLA v razna lokalna
in obcinska druzbeno-politicna
vodstva, predvsem v SZDL in
zvezo mladine. To naj bi bila tudi
osn ova, ko bi pripadniki armade
dobivali ja,snejso podobo o1 gospodarskih in druzbenih gibanjih v
komuni.
Na posvetovanju je bilo sprozeno tudi vprasanje zblizevanj a
mladih ljudi z vojsko. Nekatere
sole so na tern podroeju ze dosegle uspehe . Poglobiti in raz5iriti
pa bi bilo zlasti potrebno soctelovanje z Zvezo mladine. Tu je se
veliko neizkoriScenih moznosti.
Razne skupne prireditve, nastopi
in pogostejsa sportna tekmovanja,

bi brez dvorna p0Zivila sodelovanje s pripadniki JLA, popestrila
in pozivila pa bi tudi zivljenje
mladine na obmocju vse obcine.
Mladinski aktivi v delovnih organizacijah so pred casom Ze navezali stike z garnizijo - tako na
primer aktiv mladine TP Martijnal< vendar .ie sddelovanje
zaspalo.
Na posvetovanju je bila izvo-

ljena posebna kordinacijska komisija, v kateli so clani druzbeno-politicnih organizaci.i iz nase
obcine in pripadniki JLA, ki bo
za skupno sodelOIVanje pripravila
program, po katerem bomo delo
poziveli. Ta program in pozivitev
dela je se toliko pomembnejsa,
saj praznujemo v letoi.Snjem letu
25. obletnico socialisticne revolucije in graditve JLA.
J. L.

Pocasi, pa vendar vztrajno raste delavsko naselje v Martinjaku
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Le Cevlje sodi naj kopitar"
Na cesti sta se srecala cce
osmosolca (sin je koncal 8. razred osnovne sole z dvema negativnima ocenama) in prosvetna
delavka. Med njima je potekal
takle dialog:
••Zadnji dan ste ga, kajne saj ga ne boste vee!« zacne ogorceni oce. »Tudi pri popravncm
izpitu ga ne baste imeli.«
»Ja, pa ka.i sem jaz kriva?!« se
brani prosvetna delavka.
••Prav vi!«
»Zakaj ?«
»Ker ne znate uciti!«
»A, tako?! Za to vas born pa
tozila!«
»No, se bomo ze drug.ie pomenili!«
Za mladega ribica je bil usihanje
jezera praznik, zato je namesto v
solo raje odsel na jezero. Kaj bocemo - se vedno manjkrat »izdihne<< jezero kolikor pa je &olskih dni. Njegov trud oi bil zaman, saj je ujel Iepega linja

•

Zadnji dan solskega pouka vedno spremljata veselje in zalost
solarjev, pac v skladu z ugodnimi
ali neugodnimi spricevali. Ceprav
se mora otrok s slabim izkazom
rad ali nerad sprijazniti ker si je
tega sam kriv, pa se, ocitno, ne-

Ob koncu solskega leta na cerknlski osnovni soli
(Nadaljevanje s 1. strani)
vseh ucencev ,to je 478, in sicer
z odlicnim uspehom 75, s prav
dobrim 145, z dobrim 168, z zadostnim 35, z eno nezadostno
oceno je napredovalo v visji razTed 55 ucencev. Izdelalo ni skupno 90 ucencev ali 16 %.
Razveseljiv je uspeh v nizjih
razredih cerkniSke osnovne sole,
kjer je uspeh skora.i v vseh razredih 100%, medtem ko je na begunjski podruznicni soli uspeh le
malo nizji, to je 89 %. V niz.iih
razredih cerkniske sole zaostaneta
samo 2 ucenca od skupno 164, na
begunjski scli pa 13 od 14 ucencev.
Nekoliko drugacna .ie podoba v
visjih razredih centralne sole
Cerknica. Od 264 ucencev .ie izdelalo odlicno 19 ucencev, prav
dobro 41, dobro 73. zadostno 21,
z ·1 nezadostno oceno jih napreduje 35. Izdelalo jih je torej
71.6 0 ali 189, zaostalo pa 73 ali
28,4 %. Od ucencev, ki so letos
obiskovali osmi razred, jih .ie od
53 v junijskem roku uspesno koncalo 38, in sicer 4 odlicno, 11 prav
dobra, 18 dobra, 4 zadostno, 15
ucencev pa bo slabe ocene lahko
popravilo pri popravnih izpitih
v avgustovskem roku ali kadar
se bodo prijavili k popravnemu
izpitu.
Pri usmerjanju ucencev v poklice se je pokazalo, da se jih je
premalo prijavilo za vpis v 1. letnik Lesnoindustrijskega oddelka,
ki ga je hotel prihodn.ie leta odpreti Lesnoindustrijski kombinat
»Brest« v Cerknici pod okti!jem
TehniSke srednje sole. Zaradi
premalega stevila prijav tega letnika prihodnje leta ne bo. Najvec
ucencev je pokazalo zanimanje
za vpis v sole II. stopnje - :~:a
gimnazije, za tehnisko solo. za
gozdarsko solo, za solo Tegrada
v Ljubljani, za pedagosko gimnazijo. Nekaj ucencev pa se bo takoj
vkljucilo v proizvodnjo.
Od ucencev, ki so koncali u.':no
obveznost z nepopolno solo. jih
bo najvee ostalo na domacijah ali
pa se bodo poskusali vkljuciti v
proizvodnjo, nekateri pa bodo
tudi se nadaljevali solanje, da
bodo dokoncali osem razredov.
Med okoliScinami, ki so oviral~
pouk v vis.iih razredih, je pouclariti veliko stevilo vozacev, okoii
120 od 264 ali 45,5 0 .
Ucenci, ki so po 39. clenu Zakona o osnovni soli napredovah v
visji razred, takih ie b:lo 55 ali
9,6 °10 , so le redki popravili svoj
uspeh v visjem razredu. Ponovili
so slab uspeh \' istem in se drugil1
predrnetih. take da so v ui'·novzgojnem proce~u predstav]jali
oteZujoeo okolis;!ino navzlic tem.1.
da jim je bila nudena moznost.
da se udelezujejo dod<Jtne pomoti.
Pedagogi cerkniske sole in podru:Znicne sole so vzdrievali stik
s starsi na roditeljskih sestankih.
na katerih so obravnavali solsko
problematiko ir: se s starsi pogo-

°'

vorili o uspehu in vedenju ucencev. Letos je bil prvic izvoljen
Solski svet stadev, ki bi utegnil
pravocasno signalizirati predl0ge
za izboljsanje solskega dela in
prispevati tudi k temu, da bi se
odnos nekaterih starsev, ki ne
cutijo dovolj potrebe, da bi se
udelezevali roditeljskih sestankov, popravil. Tako je priSlo do
prekasnega posredovanja glede
ocenjevanja in solskega dela nekaterih ucnih delavcev, to pa bo
treba vsekak:or upostevati v prihodnjem solskem letu'.
Nekateri starsi se na veekraten
poziv razrednikov niso odzvali na
pogovor o svojih otrocih, zlasti
takih. ki so imeli veliko stevilo
neupravicenih zamud. Zato ie redovalna konferenca pedagogov
predlagala, da sola take starse
prijavi sodniku za prekrske zaradi malomarnega odnosa do sole.
Med drugim je bila motnja pouku v visjih razredih tudi dokajsnja zaposlenost ucnih delavcev zaradi sodelovanja pri dru7.benih sluzbah. zaradi sodelovanja
na solskih aktivih, zaradi izpopolnjevanja na Pedagoski dkademiJi.
Med letom so bili trije porodniSki
dopusti in vee bolezni ucnega
kadra.
'
Seveda je vodstvo sole poskrbelo, da je bil pouk cimbolj neokrnjen in nemoten, kolikor je bilo
le mogoce. Zato .ie bila re<;tlizacija
pouka ob koncu leta v poglavitnem izpolnjena, a ucna snov tudi
obdelana in utrjena.
Glede na navedeno .ie treba
reci, da je dosezen uspeh osnovne sole Cerknica ob koncu solskega leta (84 11 0 ) realen in presega povpreeje 80 %, ki .ie znacilno za dobre uspehe. Odlicni ucenci so prejeli kn.iizne nagrade.
s. J.

kateri starsi ne moTejo. Zelo radi
vale krivdo izkljucno na ucitelje
in ne iscejo vzrokov za slab uspeh tam, kjer so. Tak: je tudi ta
primer. Pozorno preeitajmo dvogovor!
Trditev prizadetega aceta, ces
••zadnji dan ste ga« ogroza moralni lik vsak:ega prosvetnega dclavca. Ustrezna izobrazba in popolno zaupanJe v pravicnost in
sposobnost vsakega prosvetnega
delavca narekujeta le-temu, rla
mirne vesti lahko igra vlogo sodnika in pravicno ocenjuje. Prav
je. da starsi pri tern nimajo pravice odlocanja. Ne vern po katerih zakonito~tih pa omenjeni oce
misli, da jo ima.
»Ker ne znate uciti !« je tezka
obsodba. Omenjeni prosvetni delavki je vecletno ustrezno solanje dalo zakonito in moralno pravico, da uci na tak:i stopnji. Profesorji, ki z ocenami niso bill radodarni, ampak zelo zahtevni, so
jo ocenjevali z visokimi ocenami.
Tudi diplomo in strokovni izpit
je napravila v splosno zadovoljstvo pricujocih strokovnjalwv.
Zda.i pa se nam naenkrat najde
v Cerknici tak ••strokovn.iak«, ki
se mu zdi neobhodno potrebno,
da s povisanim glasom pave svoje
••visoko-« rnnenje o kvaliteti ucenja te prosvetne delavke. Ali smo
res ze priSli taka dalec, da si bo
vsak:do lahko lastil pravico obracunavanja in blatenja uciteljskega stanu? Kdo je dal temu ocetu
PRA VICO in predvsem KVALIFIKACIJO, da sodi o uciteljevih
kvalitetah? Po zakonu o osnovni
soli so starsi dolzni, da pti vzgoh svetujejo, pomagajo, da bi se
napak:e odpravile. nikak:or pa niso pooblasceni, da sodi.io· o delu
prosvetnih delavcev, saj zato je
orosvetno-pedagoska sluzba. Za
take zadeve imamo torej usposobljene in za to dolocene !judi.
Bdkone je res, da .ie omenjeni
ace utegnil biti ob takem dogodku
osebno prizadet. Res je pa tudi,
da bi moral pomisliti na svoj polozaj, ki ga v sluzbi zavzema, ne
pa, da se spusca na nivo po~est
nega obrekovanja. Sploh pa ali je svojega sina nadzoroval pri
ucenju, se je zanimal za nj egov
uspeh, ali se je fant ZADOSTI
ucil itd. - skratka, pomete na.i
najprej pred svojim pragom, potem pa naj gre kriticno motrit
tujega!
Stavek: ••No, se bomo ze druogje
pomenili!« zveni kot groznja.
Sprasujem se, kje pa je tisti
••drugje«, kjer »Se bomo pomenili !«? Mogoee je mislil na kai~rsenkoi pritisk 'n na eventuelni
vpliv. ki ga ima z::tradi druzbenega polozaja? Ali je h kole-riC.ni
izbruh sla po m'3.scevanju? Po
vseh pravicnih clru.!.beni'1 normah, po socialisticnih princ~·Pil".
in v demokrati.c·.1i ddavi se kaj
takega ne bi smelo zgoditi; ali pa
morda le?
Nekaj ·let naza) solniki ug.ltavljajo, da uspeh .•cencev osnovnih
sol iz leta v leto pada. So temu

res krivi samo ucitelji? Stareisi
prosvetni delavc1 pravtjo, da sta
nekdaj imela soia in uc\telj veliko
veljavo in avtodtet~ Kaj je od
tega ostalo do danes ? Xek1laj so
uci telju izkazovali spostovan]e
zaradi izobrazbe in polozaja, ki
ga je zavzemal .Dane>? C'rr1alozevanje in pomilovan.ie. ~.r takih
okoliscinah bi prowetni kader
pricak:oval, da ga bodo starsi pri
vzgojnem oblikovan]u mlaclega
coveka podprli. Pa ni taka. Po
pravici povedano niso vsi taki. Se
najbolj odkriti, resnicoljubni in
posteni so starsi kmecki h otwk.
Velikokrat pravijo: >>Res je, nas
se nic ne uci, zasluzil je to, kar
ima.« Pa se rado slisi, d~ je kmet
neuk in neveden. Nasprotno vse priznanje mu gre za odkritost in pravicnost.
Vsakodnevno delo v razredu
terja od ucitelja velik psihicni
napor. Svoje znanje po najboljsih

moceh posreduje mlademu roJu,
ki mu dostikrat ni mar tega, domacemu delu po se pomanjkliivo
posveca. Mar naj bo zaradi neznanja iz teh razlogov ucitelj tarca vsemogocih obrekovanj ali pa
moledovanja za otrokov boljsi
uspeh, kar se mi zdi zelo poni.levalno prosjacenje? Tisti, ki ste se
ogledali v tem ucalu, se bolj zanimajte za delo na SVOJEM sluzbenem mestu in ne vtikajte rosu
v zadeve, za katere niste ptistojni. Kak:o neki bi izgledalo, ce bi
jaz na cesti neko mu, ki .ie na odgovornem. delovnem mestu, ocital
nesposobnost?
Naj koncam stern kramljanjem
ob zakljucku solskega leta. Po
vsem tern - so mar upraviccni
taki, ki se ne spoznajo na to odvorno delo', da o njem sodijo?
Mislim, da ne. Zatorej - le cevlje sodi naj kopitar!
I.L.

"

Se enkrat
Na roditeljskem sestanku Osrwvne sole Cerkpica ob koncu prvcga
polletja solskega leta 1965/ 66 je
bilo izvoljenih vee zastopnikov
starsev, ki naj bi sodelovali pri
delu sveta te sole. Ker vodstvo
sole navkljub veck:ratnim opozorilom izvoljenih predstavnikov
starsev ni sklicalo na posvet, rla
bi se z njimi pogovorilo o namenu izvolitve ter o nadaljnjern
delu, so se zastopniki starse"J sami sestali 14. junija 1966. Obravnavali so vee stvari, ki jih k.ut
starsi opa:Zajo pri svo,j ih otrokih,
se zlasti pa so ugotovili nasl.zdnje:
+ Starsi so bili ze ~d zacetka
solskega leta zaskrbljeni. ker so
pri otrokih ugotavljali, da nek.ateri predavatelji ne izpolnjujejo
svoj·i h dolznosti in da pti svojem
delu niso dovolj disciplinirani.. Na
te pomanjkljivosti je bil ze v zacetku leta opozorjen tudi Zavod
za prosvetno-pedagosk.o sluzbo v
Ljubljani. Starsi doslej se niso
izvedeli ali je k.dorkoli na pocllagi
tega pisma zace! tudi ukrepati in
ali so se stvati pemaknile na bolje. Zato so se navzoci predstavniki starsev z ogorcenjem vprasali, zakaj njihovih priT)Orrfb ne
upostevajo.
• Starsi ugotavljajo, da snov
iz matematike v 8. razredu ni bila
v celoti predelana, kaj sele utrje-na. Spra5ujejo se, kaj bo z otroki.
ki morajo p olagati sprejemne izpite na srednjih solah, ce bo kdo
izmed njih dobil nalogo ravno iz
te nepredelane snovi. Kdo naj· bo
torej kriv, ali otrok skupaj s st::~t
si, ki se zanj niso »zanimali«, ali
ucitelj, ki .ie bil dolzan otroku
nuditi pomoc, da bi priSel do primernega in na visjih solah zahtevanega znanja. Prav tako starsi
ugotavljajo, da so bile KONCNE
OCENE NEKATERIM UCENCEM
ZAKLJUCENE ZE V MESECU

°'

Kmetje v Loski dolini susijo seno na ostrnicah. To je posebnost Loslte doline ki pa se je deloma ohranila
tudi na Bloski planoti. Na sliki: ostrnice pri Starern trgu pri Lozu

MARCU. Nelca mati se je namrec tak:rat oglasila pri tovariSici
uciteljici in jo prosila za svet, kaj
naj stori z otrokom ter obljubila,
da bo poiskala tudi instruktorja.
Prizadeta uciteljica pa .ii je odvrnila nekalm takole: >>Ja, zaradi
mene lahko, pomagalo pa itak ne
bo nic!«
• Vsi navzoci so se soglasno
strinjali, da je ocenj'evanje stvar
uciteljev. Biti pa mora objektivno
glede na predelano snov. Starsi
ne pricakujejo posebnih uspehov,
ce se predavatelj ne poglobi v
delo in ne zivi z ucenci.
• Starsi bodo ponovno priporocili Zavodu za prosvetno-pedagosk.o sluzbo v Ljubljani naj bolJe
nadzira delo posameznih uciteljev
in izpolnjeVat1j.e Ucnih nacrtov.
Uciteljem , pa ,zastopniki, starsev
ptiporocajo, da zadevo sarni uredijo, da zaradi posameznikov :ned
njimi ne bi trpel ugled celega kolektiva. Ker .ie solsko leta zaklju·ceno, naj bi uciteljski zbor Osnov, ne sole v Cerknici te zadeve uredil na miren naCin najdlje do zacetka novega solskega leta, ko pa
bo treba skrbneje oaziti na vse
nepravilnosti, ltajti starsi bodo
predlagali odstranitev takih prosvetnih delavcev, ki svojih delovnih obvezn9sti ne izpolnjujejo; in
se ne driijo skupno dogovorjenih
delovnih programov.
• Zgolj zavoljo tega, da bi
bralce cimbo.lj objektivno informirali o teh zadevah objavljamo dva prispevka na isto
temo, ceprav si po vsebini in
staliScih do skrajnosti naspro+ tujeta in ceprav sta - se po• sebej prvi prispevek - izrazito
• enostranska.
• Urednistvo ••Glasu Notranj• ske<< rneni, da je v tern trenut• ku se najmanj vazno, .k atera
+ stran ima prav in dalje: da so
• razlicna staliSca do teh zadev
• in v tern casu nepotrebna ter
• celo skodljiva, ce vsi, ki so pri
+ stvari prizadeti nirnajo skup+ nega izhodisca za svoje ra z• prave in tudi cilja, ki ga zcli• mo doseci. Zato sodimo, da. je
• svet sole in delovni kolekti"
• skupaj s predstavniki starsev
• dolzan, da stvari in odnose v
+ kolektivu normalizira, ker so
+ Iahko nenorrnalni odnosi samo
+ v skodo vzgoji nasih otrok. Za
+ pravilno vzgojo pa je zainte• resirana vsa nasa druzba in ce
• je tako, naj cevlje res sodita
+ kopitar, pa tudi tisti, ld jih ku• puje in nosi!
• Urednistvo »Glasu Notranj• ske<< s tem ne izkljucuje na• daljnje razprave o probll(mati• ki solstva, vendar meni, da bi
• to razpravo rnorali zacenjat.i
+ pri vzroltih in ne pri posledi• cab, kajti slednje se prerado in
• prevec hitro odvrne pozornost
+ na stranski tir.
Urednistvo
•
•
•
•
•
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Med Slivnico in Javorniki je prazno reSeto

JJU,

Da, celo tisti Valvasor iz 17.
stoletja, ki je s Slavo vojvodine
Kranjske ponesel glas o cudu
Cerkniskega jezera v svet, bi se
bil letosnjega junija ponovno pocutil mladenic, ko bi stal sredi jezera in opazoval okako izginjajo
pod mnozico nog in rok, ki so
iskale zadnje trofeje CerkniSkega
jezera. poslednji ostanki svetovno
znanega kraskega posebne:la.
Ciklus usihanja je bil obicajen:
Svinjska jama, Vodonos, Reseto
(tu se bomo ustavili) itd. Crni
oblaki so se ze v zgodnjih popoldanskih urah zgrinjali nad golo.
oskubljeno Slivnico na severni in
nad nekdaj bogatimi gozdovi Javornikov (ki bodo prav tako kmalu oskubljeni) na juzni strani je:tera. Sredi predela Re5eto pa je
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Ciani ribiske druz;ne iz Cerknice resujejo ribe

Gozdni delavci so tekmovali v Postojni
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Med 12 ekipami je bilo najboljse mo.Stvo GG Posto jna, mecl posamezniki pa Rudi Kranjc - GG
Ljubljana. Janez Kranjc, zaposlen pri cerkniskem obratu GG Postoj~a osvojil odlicno drugo mesto
Leto5nje republiS.ko prvenstvo
gozdnih delavcev je ze za nami..
V soboto in nedeljo 11. in 12. junija so prisli v Posto.ino-. da bi sc;
znova p om e rili v b urbi za naslov
najbol jsega in d a bi obenem izbrali kandidate za nastop na drzavnem prvenstvu. Vroce, hudo
vroce je bilo oba dneva. Sonce
je pripekalo· knkor dotle.i letos se
nikoli, tekmovali pa so na planem, brez ohlajajocega za ; etja
drevesnih krosenj, pred stot erimi
zvedavimi ocmi... Pa vepdar:
tudi to jih ni spravilo s tira, niso
se p u stili zmesti. Ceprav so tokrat
vzeli delo kot sport, so vendar
napeli vse moci - od prvega do
zadnj ega nasto,I {ajocega, vseh pa
je bilo 61. Vsi so zeleli cim boljso
UN-r:sti·teV; -· .YSeJ11~-j e- --slo - tudi- za
ugled kolektiva. ki so ga zastopali - zato-rej pac ni moglo biti
vseeno, katero 1zmed 12 moznih
mest bo zasedla n jihova ekipa.
Tudi letos GG Postojna se ni
imelo doraslega tekrneca. V ekipni uvrstitvi so ze tretjic zasedli
prvo mesto. Res pa je, da je postonjsko ekipa - sestavljali so jo
Janez Kranjc, Vinko L eskovec in
Ivan Puc - mocno ogroialo m rJstvo GG Ljubljana v postavi: Rudi Kranjc, Ivan J ankovic in Leopold No-vak, ki je v koncni uvrstitvi samo za 22 tock zaostalo za
tekmeci iz P ostojne. Tudi naslednje tri ekipe (Sosko gozdno , gospoda.rstvo T olmin, KGP Kocev: e
in GG Bled) so bile moc no izenacene, saj jih locijo le razlike od
4 do 36 tock. Z drugimi besedami
povedano.; zadostoval .ie en 3a.m
spodrsljaj, pa je ekipa talwj
••padla<< za nekaj m est. Majhne

razlike v koncni uvrstitvi pa obeta jo napeto borbo v naslednjih
tekmovanjih .
Ze prvi dan, ko so tekrnovali
za ekipni plasman, je kmalu postalo ocitno, da bosta v tekmovanju posameznikov >>imela glavno besed.:J~< postonjski in pa ljubljanski Kranjc. Pricakovanja >:o
se v celoti urresnicila. Najprej ie
posteno »potegnil« Janez Krg_'1jc
- GG Postojna, obrat Cerknica,
vendar ni zdl'Zal do konca, ceprav
bi to smeli pricakovati od lanskega drzavnega prvaka. Lanskoletni
republiSki
prvak Rudi

med vseh nagrajenih je bil sle dnji se najbolj Vesel, kajti izpolnila se mu je dolgoletna zelja televizorja namrec se ni imel.
Tudi v imenu naiiega urednistva izrekamo tekmovalcem priznanje za poste ne in napete borbe ter za lep sportni uzitek, ki
so nam ga pripravili. Cestitamo
pa se posebej nasemu rojaku Janezu Kranjcu in mu radi verjamemo, ko je povedal, da se basta
z Rudijem iz Ljubljane se pomerila za naslov najboljsega ...
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bomo vlagali ribji zarod v •>Crne-<<
vode (erne gradnje op. p.). »Zakaj
pa ne, << se je vmesal se tretji govornik, »saj imamo v obcini tudi
na ducate crnih stanovanjskih
gradenj.<<
>+Mreza se je raztrgala,« je kriknil nekdo v noe in prekinil naiie
kramljanje. Ribe so bile resene,
kajti poziralniki so goltali brez
oddiha.
Zadnje dejanje je bila prodaja
plena, prepir med ribicema za
ulovljeno scuko in zastor je zacel
poeasi padati na osuseno .iezersk<'
g!adino.

Janez Urbas, obc'nski odbornik:
»Kolikor jaz vern, kmetje niso za
to, da Cerknisko jezero ne bi bilo
vee presihajoce. Morda je l•rivo
se premajhno razumevanje .z:a turizem,-«
Ra:zSli smo se, v upanju, d a b o
nase probleme kmalu pre pl avilo
nov o jezero, z novim bogastvom,
z novimi cari in s statimi in novimi problemi.
Repriza uprizoritve bo pl'ihodnje leto ali pa ze jeseni na istem
mestu.
Danilo Mlinar

Janez Kranjc, Rudi Kranjc in Franc Krc (od leve proti desni)
zmagovalci letosnjega tekmovanja gozdnih delavcev v Postojni

r:a z-
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Kranjc pa se je zares ogrel in
»prebudil« sele v drugem delu
tekmo.vanja. Z ozirom na spodrslj aje obeh tekmovalcev v posameznih disciplinah je bil mozen
prav vsak izid. Izkazalo se je, da
je bil »ljubljanski<< Kranjc za 11
tock boljsi od >>postonjskega.-. ta
pa 57 tack pred tretjeplasiranim
Francem Krcem GG Kranj .
Oba Kranjca sta kot nagrado
prejela vsak sv ojo moto.rno i .:1go
(po eno pa sta si priborila :le lani
na republiskem, oziroma dr:lavnem prvenstvu), medtem ko je
Kranjcan Krc dobil televizor Iz-

postajalo kot v mravljiscu. Ribici.
netibici, mladi in stari, nihce se
ni ustrasil ne groma, ne bli ka.
Se!e mocan naliv je pognal udele:lencem. lova srh v kosti in mladost v noge. Vsakdo si je iskal
zavetja, kjer je vedel in znal. Dez
je lil neutrudno. V tern vzdnsju
sta se rodili misli: »Voda bi morala zaliti jezero,« so menili ribici
glasno (njihove misli niso preverjene), njihovi nasprotniki pa so
menili: »Voda naj i.zgine, tibe pa
cimprej poktije noe.<< Ta misel je
cistejsa
Misli je prekinilo vedro nebo.
Reseto je zopet ozivelo. Ribici so
ptijeli za mreze in sake. neribici
pa so pljunili v roke in zagazili
v jezersko blato. R'biCi so resevali
za reprodukcij o in prodajo, neribici za osebno potroiinjo.
Vsekakor je treba dati priznanje obojim, kajti vsi so bill neutrudljivi. Ribici so bili uspa5nejsi, marda zaradi. bolj pripravnih lovnih rekvizitov, morda zaradi ugodnejse lege n.iihovih lovisc. Privatno lovisce pa je bilo
masovnejse. Na povrsini 20m ~ se
je gnetlo preko 30 ljudi. Nekdo iz
vrst »zasebnikov<< je ujel najteZjo
5 kg teZko scuko. To jim je dalo
novega poleta. Drug drugemu so
lovili noge in stiskali blato. TeZko
je bilo prepoznati znance, ptijatelje ... , kajti vsi so bili enaki.
Poeasi je legel mrak na zemljo
in pojavili so se stevilni nevL·nlni
opazovalci, med njimi celo mo.lje
zakonitosti. Nekateri so moledovali: ••Ribici bi morali kup'ti agr-egat in z njim poloviti ribe Z!:! pri
veejem vodostaju vade.<< To n e bi
bilo dobro, »so jim odgovarjali
drugi, ••kajti s tern bi unicili tradicijo.<<
»Scuke bi morali prenesti ne
glede na velikost v gornji del jczera, ki ne usiha,« so zopet u gotovili prvi. ••To bi bilo slab~< , so
se cutili uzaljene drugi. >>kajti potem bi to pomenilo subvencijo Gajitvenim lovHcem, tki gospodarijo
(beri: eksploatirajo) v gornjem
delu jezera.«
>>Joj, kako lepe slajne (beri: linje) so ujeli tibici,« se je zdrznil
sosed. >>Prav sedaj se drstijo in ne
bilo bi napak, ce bi jih nekaj prenesli v Blosko je:aero,<< sem pripomnil. »Nehaj n o,« me je opozoril predgov ornik, »kaj mislis, da
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Dober teden star posnetek: to je bilo vse, kar je ostalo od Cerkniskega jezera

Solska mladina na izletih in ekskurzijah

Sneznika in Blosko planoto (vsi
nizji razredi), Velenje (dva razr eda), Jesenice, Vintgar, Bled
mg
ogledala notranjsko pokrajino do
(t rije razredi), slovensko oba.lo ob
Kopru dol Volparije (stirje razredi), Tt·ento, Novo Gorico, Ajdovscino (5 razredov), Z agr~b .
Plitvicka jezera, Seni, Ctikvenico
(dva razreda), Postojnsk<Jl jamo
(dva razreda).
Dne 24. 6. 1966 se je mudila v Cerknici grupa najvidnejsih ameriskih
Poudariti je treba, da so u cen ci
arhitektov in urbanistov skupaj s predstavniki Zavoda za urbanizem
tako
utegnili videti lep kos na5e
SRS in Ljubljanskega urbanisticnega zavoda. S predstavniki Sob Cerk· domovine in pralkllicno spoznanica in Turisticne zveze so razpravljali o nacrtih za turisticno izrabo
vati podroeja, o katerih so se , .
cerkniskega podrocja.
soli ucili.
Mladina cerkniske osnovne sole si je v letosnjem solske m . letu
s Sapovimi avtobusi, na k a terih
so ueenci imeli 75 % popusta,

Obisk urbanistov

Rez z motoi:no zago - ena izmed devetih disciplin na letosnjem tekmovanju gozdnih delavcev Slovenije. Na »delu<<: Janez Kranjc, GG
Postojna - obrat Cerknica, Janski ddavni prvak in drugi na l etosnjem republisl•em tekmovanju
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Delovn
Ce delavec meni, da mu

j~ z

Delavcu lahko z njegovo privolitvijo preneha delo ob vsakem casu, da pa mu preneha delo v delovni organizaciji tudi brez njegove privolitve, sme delovna
skupnost ali organ upravljanja,
ki je po statutu delovne organizacije doldcen za to, skleniti. le
tedaj, kadar se odpravi delovr>o
mesto ali traineje zmanjsa obseg
dela oziroma poslovanja, ali !tadar se ugotovi, da del1!,vceva delovna sposobnost ne zadovolj uje
zahtevam delovnega mesta na katerem dela Ta dolocila so materialne predpostavke za prenehanje dela. ki. jih vsebuje Temeljni
zakon o delovnih razmerjih. Razen teh predpostavk pa morajo
biti za veljavno in zakonito odloebo o prenehanju dela izpolnjE:ne se formalne predpostavke, to
je pravilno in zakonito izveden
postopek. Organi upravljanja, ki
jim je po splosnih n.:>rmativ:1ih
aktih delovne organizacije dano v
pristojnost, da odlocajo o pravicah in dolznostih delavcev. so pri
tern odloeanju vezani na sprejete
poslovnike in pravilnike: s tern
pa je onemogo¢ena vsaka acbitraxnost in samovolja. Z drugimi
besedarni povedano, ob poznanju
in upostevanju zakonitih dolocil
in precizno izdelani notranji zakonodaji ter s pravilno interpretacijo · te, se je mon.Zo ze prcdhodno izogniti temu, da pride do
posledic, kot so sodna razveljavitev odloebe o prenehanju dda
o ukinitvi delovnega mesta, o premestitvi delavca na drugo delovno mesto itd. S tern pa bi blla
zagotovljena pravna varnost, krSilcem delovnih dolznosti oa bi
bila dana moznost zagovora in
obrambe.
Delavec ima pravico govora zoper vsako odloebo, s katero je
bilo odloeeno o njegovih praVicah
in dolznostih iz delovnih razmerij, ce pa je odlocal 0 pravici ali
dolZnosti delavca na prvi stopnji
najvisji organ upravljanja v delovni organizaciji je odloeba dokoncna in je mozno v roku 30 dni
zoper njo sproziti s tozbo delovni
spor pred ptistojnim obcinskim
sodiscem. Delo"~Wi spor je torej
tak.Sen spor, ki. se zaene na tozbo
delavca zoper delovno organizacijo, ce so prej izpolnjeni pogoji
na5teti v cl. 120/ 2 TZDI_t. ali zoper
zasebno fizicno ali zasebno pravno osebo, pri kateri je delavcu

Dimnikarjeva mama iz Nove
vasi na Blokah nam je povedala: »S hcerko Darko sva sami ostali na kmetiji No, pa se
Darka je dopoldne v sluzbi.
Zemljo sem oddala v najem,
obdriala sem le toliko, kolikor
potrebujem za domaee potrebe. Ce bo vreme drialo in ce
ne bo kaksne nesrece, bo dobra Ietina. Zdaj susimo seno.
Ce imate cas, Iahko pridcte
pomagat!«
Zapisal in slikal: M. Govekar

---.
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dokoncno odlocbo krsena pravica, jo sme uvelja.vljati s tozbo pri
sodiscu splosne prstojnosti.
prenehalo delo. ali pa ima zoper
placil osebnega dohodka onim, ki
nje doloeene materialne zahtevke,
jim je nepravilno prenehalo delo
itd.
katrim podlaga je delovno razmerje.
Ko pravdni stroski in drugi
Delovnih sporov je bilo pred
zahtevki oz. stroski narastejo na
obcinski.m sodiscem na Rakeku,
nekaj milijonov. potem pa menda
ki. je stvaxno in krajevno pristojze lahko tudi ugotovirno, da rnano sorazmerno malo glede na
ramo iz pravnih sfer zapluti v
druge pravdne zadeve. Po uveljaekonomske in se vpra5ati, kdo bo
vitvi novega Temeljnega zakona
te stroske placal in ali so res ti
o delovnih razmerjih, ki je za
stroski plod >+<>bjektivnih okolirazliko od prejsnjega zakona o sCin«. Jasno, stro!iki morajo biti
delovnih razmerjih (ZDR) pustil
placani, toda ali ne boda s tern
delovnim organizacij_arn vee prooskodovani na osebnem dohodku
stosti v urejanju medsebojnih dedelavci delovne organizacije, saj
lovnih razmerij, pa je naraslo tuso le oni ustvarili dohodek in s
di stevilo delovnih sporov. Obcintern tudi maso za delitev osebnih
sko sodiSce na Rakeku je od medohodkov? Ena nepravilnost in
seca septembra pa do sedaj razpomanjkljivost potegne za seboj
pravljalo in odlocalo v petih dedrugo, ta tretj o in zru_§i se plaz.
lovnih sporih. Ugotovilo je med
Ni na5 namen napihovati in
drugirn, da je bil v vseh primepretirano komentirati napak, ki
rib predhodni postopek v delovni
so se dogodile in smo jih opazili
organizaciji silno pomanjkljiv in
pri posameznih delovnih sporih,
v nekaterih primerih najmanj
niti ne zelimo iskati krivcev, ce
naiven, kar jasno ka.Ze, da irnajo
je komu pripisati krivdo, potem
delovne organizacije ne dovolj
naj te iscejo pristojni organi
usposobljene pravne kadre in da
upravljanja v delovnih organizaje v zvezi s tern oz. kot posledica
cijah. Zadovoljimo se za koncc
tega tudi malo cudno gledanje
z modrim starim reklorn, kdor
na talclne sltiZbe v delovnih orgadela - gresi in se na napakah
nizacijah, kar pa se kasneje seuci - upajmo ~amo, da je ta rek
veda ma5cuje v obliki nepotrebtudi tako resnicen, kot je star.
nih pravdnih stroskov, zaostal.ih
Janez Obreza
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Janez Pakiz, Primozancev ata iz Nemske vasi na Blokah se je slikal
skupaj s svojim vnukom, ki ze zna sam ravnati z motorno kosilnico

,Sarno to bi se rad docakal'
Iz razgovora s kmetom Jane7.om
Pakizem, Primozancevim atom i7.
N emske vasi na Blokah
Kakor sam pravi, bi pol travnikov ostalo nepokosenih, ce ne bi
imel motorne kosilnice, ki. mu jo
je pred tremi leti sin kupil v
Nemcijj in zanjo placal 2700
mark. S kosilnico upravlja njegov

Nove osebne izkaznice v septembru
Nekaj pojasnil s pOidrocja dela obcinskega organa za notqmje zadeve
Ker se vedno vee obcanov zanima kdaj in na kalclen nacin se
bodo zamenjavale osebne izkaznice, kaj je potrebno za izdajo
potnega lista za odhod v inozemstvo in za vee drugih podobnih
vprasanj, bomo nekatere stvari
pojasnili in s tern mogot.e obcanu
prihranili nekaj nepotrebnih poti
in dragocenega casa.
Novi zakon o osebni izkaznic!
predvideva drugacno formalno
obliko osebne izkaznice, kot jih
imamo danes, zato je nujno, da
se vse stare izkaznice zam~njajo
z novimi. Osebno izkaznico mora
imeti vsak abean, ki dopolni 18.
let starosti ,lahko pa jo dobi tudi
oseba, ki je stara nad 14. let, ce
meni da ji je ta potrebna za dokazovanje istovetnosti. Z novo
osebno izkaznico bo obcan tudi
dokazoval jugoslOVfl.IlSko ddavljanstvo in dejstva o rojstvu. Z
zamenjavo osebnih izkaznic bo
zacel obcinski orr gan za notranje
zadeve predvidoma v drugi polovici septembra 1966 in to v Cet·knici, na Rakeku, Novi vasi in v
Starem trgu. 0 nata.pcnem rdzporedu casu in kraju kjer se bodo osebne izkaznice zamenjavale
za posamezno obmocje, bodo obcani pravoeasno natancno obvesceni. V zvezi z zamenjavo osebnih izkaznic 5e posebej opozarjamo obcane, naj si pravocasno
nabavijo predpisane fotografiJe,
ki naj jih naredijo poklicni fotografi, ki. so seznanjeni z velikostjo in obliko fotografije. Ves postopek za zamenjavo osebne izkaznice je brezplacen_. abean placa samo dejansko vrednost osebne
izkaznice.
Vsak obcan, ki zadosti pogoj ern
zakona o potnih listinah jugoslovanskih ddavljanov (med drugirn
tudi poravnane obveznosti do
drtiZbeno-politicne skupnosti, drzavnega organa ~ delovne oz.
druge organizacije) ima pravico
imeti potni list, v katerega se
vna5ajo vizumi za odhod v inozemstvo. Prosnji za izdajo potne
listine ali vizuma, ki jo vlagajo
polnoietni ddav1· <;>ni (Zd rnlac:oletne nj ihov1 starsi oz. skrblliki)
se priloZijo dve fotografiji predp!<;ane velikosh (4,5 X 6 <.:m), voj
ni obvezniki pa tudi potrdilo, da
so na odseku za narodno obrarnbo deponirali voja5ke dokumente.
Prosilci, ki. se nameravajo v inozemstvu zacasno zaposliti, prilozijo k pro!inji tudi napotnico za
zacasno zaposlitev v inozernstvu,

ki jo dobijo pri pristojnem Zavodu za zaposlovanje delavcev. Z
enim potnim listom lahko potujejo poleg imetnika potnega lista
tudi njegovi najozji druzinski
clani (>>druzinski potni list«).
Prosnja mora biti kolkovana s
kolekom za ND 2,5. Knjizica potni list stane ND 25 in velja
10 let od dneva i~aje. Za izdajo
potnega lista je potrebno placati
kolkovino v znesku ND 15, za
vizum ND 5, za vizum z veekratnim potovanjeJTl pa ND 10, vendar se v te takse vracuna tudi del
kolkovine, ki jo je bilo potrebno
placati ob vlozitvi prosnje. Postopek za izdajo potne listine ali
vizuma traja od 5-8 dni, vendar
pa najvee 30 dni. Obcane prosimo, da te roke upostevajo in
pravoeasno vlozijo svoje zahtevke, ker sicer rte bodo mogli v
predVidenem casu potovati v inozemstvo. Le v izjemnih primerih
(smrt sy;ojcev v inozemstvu, bolezen, neodlozljivi in nujni trgo·,rski posli itd.) se potna listina in
vizum lahko izda tudi takoj. Prosnje (obrazec OZI 12) se dobijo
na sedezu organa za notranj e zadeve (Cerknica Partizanska 9),
na krajevnih uradih in v turisticni pisarni v Cerknici. Tu lah.ko dobite tudi vsa druga pojasnila. Enkrat na leto si lahko vsak
obcan pri pristojni banki (Postojna, Ljubljana) nabavi tuJO
valuto v viSini 20 USA dolarjev,
venda.r mora posedovati potni list
z veljavnim vizumom. Z nekat.:!rimi prijateljskimi ddavami imamo sporazume o ukinitvi vizumov
po nacelu reciprocitete (nasim
ddavljanom npr. ni potrebi10
imeti italijanske ali avstrijske
vize za odhod v te ddave, njihovim ddavljanom pa ne jugoslo~
vanske za prihod v Jugoslavijo).
Imetnike oroznih listov tudi zanima, kdaj se bodo ti zamenjali
z novimi. Tudi to bo predvidoma
se letos. Pri zamenjJlVi podo placali tudi takso, ki. znasa ND 20
za vsako orozje. Veljavnost novih
oroznih listov bo do preklica. Ob
zamenjavi bo tudi tehnicni pregled orozja, zato opozarjamo vse
i111etnike oToznih listov, ki imaj o
orozje v slabem tehnicnern st?nju, da ga dajo popraviti, v nasprotnem pril'l}eru se orozni list
ne bo zamenjal in se bo orozje
mdralo odtujiti. 0 zarnenjavi
oroznih listov bomo vsakega
imetnika oroznega lista posebej
obvestili.

St

Tudi veljavnost nekaterim vozniSkim dovoljenjem je ze potekla.
Ta bo potrebno po novih predpisih o vozni·k ih motornih vozil
zamenjati. 0 zamenjavi starih
vozniskih dovoljenj z novimi bomo vse voznike motornih vozil
pravocasno in na primeren nacin
obvestili.
V najkrajsem casu bo tudi registracija mopedov in kasneje
tudi zamenjava potrdil o znanj u
cestno-prometnih
predpisov z
vozniSki.mi dovoljenjj »A« kategorije. Tudi o tern bomo vse prizadete pravocasno obvestili.
Maks Kebe

necak, medtem · ko· on - Ptimozancev ata s koso za njirn •>PQpravlja«, k.ier je to. potrebno.
>>Sarno to bi se rad doeakal,«
je potoiil Janez Pakiz, »da bi
mladi poprijeli za delo na kmetih. Zemlja je nase premozenje in
nasa zlata podlaga. Od tega vsi
zivimo. Po mojem ni prav, da slabo zivimo »pravi« kmetje, ki delama skoraj samo za davke, da
pa dosti bolje gr tistim, ki so po
sluzbah in dorna kmetujejo samo
za spro,ti. V Glasu Notranjske
sem v zadnjih stevillmh prebral
nekaj posteno napisanih sL-vari,
pa bi rad, da t<}lm zapisete tudi
moje besede. Saj ne bi govoril,
ce me ne bi skrbelo, ka.j bo potem, ko mi strui obnemoremo!«
Primozancev ata - tako smo
zapisali, kakor ste p ovedali!
mg

T

Q
IZ MATICNE KNJIGE ...
V casu od 1. maja 1966 do 30.
maja 1966 je bilo v obcini Cerknica rojenih 29 otrqk, umrlih 17
prebivalcev in porocenih 6 parov.

Gradbinci v poklicni soli
Slusatelji poklicne sole za knlificirane gradbene delavce. clani
kolektiva cerkniskega »Gradisca«,
so v preteklem mesecu koncali
svoje solanje. Na izpitih za drugi
letnik sole so pclkazali primerne
rezultate, ki so bili plod tako pridobitev s podrocja teorije, kot tudi same prakse. V najkrajsem casu bodo opravili se zakljucni izpit. Tega bodol opravljali v Ljubljani na Gradbenem solskem centru, kjerr je sedei maticne sole.
Podjetje se je pri organizaciji
sekcije sole v Cerknici oslonilo

'
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na Delavsko univerzo Cerknica,
ki je odlicno izvedla pouk in
druge organizacijske ukrepe. Sodec po pripravah kandidatov pred
zakljucnim izpitom, bodo le-ti dosegli dobre uspehe tudi na zadnji
oviri in tako pre:Jeli tudi formalne
potrditve svojega znanja, ki ga
skolzi prakticno delo kazejo V'>ak
dan na sv:ojih delovnih mestih.
Novim strokovnjakom pri gradbenih delih zelimo se vee takih
in podobnih uspehov!
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Delavski svet pr1 enoti za
stanovanisko gospadarstvo
SGP .. Gradiifell Cerknica
V delavski svet enote za stanovanjskol gospodarstvo SGP »Gradisce<< so bili izvoljeni izmed stanovalcev Vladimir Moze, Andrej
Kovacic in Ljudomil Nabergoj, od
stran,i ustanoviteljev Maks Kebe
(Sob Cerknica), Vojko Harmel.
(»Brest« Cerknica), Joze Telic
(Kmetijska zadruga Cerknica),
Radovan Djura5koVic (Vojna pasta Velike Bloke). od strani podjetja SGP »Gradisce<< Cerknica
pa Ivan Urbas in Milka Strukelj.
Na prvi seji .ie bil izvoljen za
predsednika Vojko Harmel in za
namestnika Ivan Urbas. Izvoljene
so bile tudi kornisije. Najva.Znej§i
sklepi so bili, da se v prihodnj e

v prvi vrsti popravijo strehe nad
stanovanjskirni hiSami . n adaljc,
da se nadaljujejol dela v Markovcu v Laski dolini in da se naprosi
investitorje za pomoe oziroma za
kreditiranje strehe nad stanovanjskim blokom s trgovskirni lokali
v Cerlmici. Podjetje je ze pril:elo
z deli v Markovcu, za blok v
Cevlmici pa se pripravljajo nacrti
za postavitev standardne strehe,
kajti ravne niso primerne za nase kraje.
Novo izvoljenemu delavskernu
svetu zelimo uspesno gospodarjenje s sredstvi druzbenega tandarda.
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Ceste so zafeli popravliati
zru·adi ugodnega vremena za
dele prj vzdrievanju cest, so delavci cestnega odseka prj S'J.P
»Gradisce<< te dni zelo pospeseno
delali. Dogovorjeni so bili z vojsko, kjer so dobili najtezjo mehanizacijo za nakladan je, izkope in
prevoze gramoza.
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Drago Ponikvar
V razgovoru z vodjem cestnega
odseka pri SGP »Gradisce<< Dragom Ponikvru·jem smo izvedeli,
da so pripeljali na ceste v Los kJ
dolino 150 m 3 gramoza in drob-

ljenca, na cesto Grahovo-Gornje
Jezero pa 250 m 2• kar bo zadostovalo za daljse obddbje.
Posebno pozornost bodo posvecali cesti Grahovo-Gornje Jezero, po kateri vozi dnevno •15 avtobusov in v sezoni veliko stevilo
domacih in tujih tUristov. Okvare
na tej cesti so pogostejse, ker J€
bila cesta zgrajena leta 1912 in
nima dovolj trdne kariinite podloge~ in pdteka po mehkem terenu.
Tovaris Ponikvar nam je povedal, da je velika skoda nastajala
na cestah IV. reda po viharju v
lanskem letu, ko je Gozdno -gospodarstvo s tezkimi kamioni vo zilo velike kolicine hlodovine iz
gozdov. Najbolj so bile poskodovane ceste Fara-Metulje, Hostnik-Ravnik, in cesta do Podsli ·Jnice. Trenutno imajo na »Gradiscu~• razgovore z Gozdnim gospodarstvom, na kaksen nacin bode
ceste popravili, oziroma poravnali
skodo.
V zadnjem casu so kupili nekaj
strojev, ki so namenjeni zgolj :.::a
vzddevanje cest. Td je predvsem
izravnalna deska, ki jo prikljucijo na tra.ktor in sluzi za struganje materiala iz robov cest na
sredino. Po dezju, ko je cesta mokra, pa jo koristijo celo za ravnanje vozisca. Ker primanjki.lje
delovne sile za kanmalome, so te
opremili z modernim drobilcem
in z mehaniziranim nakladanjem
gramoza v kamione. Na koncu
nam je sef cestnega odgelka potozil, da bi bile ceste IV. reda
potrebne se vecje nege, vendar
imaj.') za vseh 131 km cest le 35
milijonov dinarjev, ki jih je namenila obcinska skupscina za to
dejavnost.
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Turisticna sezona se je pricela.
Zato srno se odlocili, da ponatisnerno ta turisticni zernljevid iz
prelepega prospekta o Cerknici,
ki ga je lani izdala Obcinska turisticna zveza Cerknica. Jezero je
'Zal ze usahnilo, Grad Sneinik se
tudi ni odprt za javnost, prav tako ne Krizna jarna, vendar pa. se
je na na.Sern obrnocju kljub ternu
dovolj privlacnosti za turista, pri
cerner seveda niso rnisljene nase
ceste ...

Pobudo za pristop k orgru1tziranemu avtostopu je dalo uredniStvo tednika MLADINA. Na posvetovanju o akcijj so sodelovali
tudi predstavniki Avto-moto z ·;eze Slo·v enije, Zdruzenja so;ferjev
in avtomehanikov, PocitniSke zveze Slovenije, Centralnega komiteja ZMS, Zveze studentov Slovenij e,
Centralnega
lt;Omiteja
ZMS, Zveze studentov Sloveni je
in pt·edstavniki taborniske orge.nizacije. Vsi so all:cijo toplo po:?:dravili in tudi podprli.
Ce hoces postati lastnik avtostoparske izkaznice, kupi sobotno
stevilko
mladinskega casopisa
MLADINA, izpolni nru·ocilnico, ki

KAJ PA CISTOCA MESTA'?
Obcani Cerknice ne moremo
biti za primer, kako naj bo
urejena cistoca mesta. Smeti
in razni odpadki, konzerve, papirji, steldo in podobno lezi
povsod, tudi pred javnimi lokali, katere najvec obiskujemo
mi in tudi turisti. Prav.i se, da
imamo smetisca povsod · »pri
roki«.
Krajevna skupnost Cerknica
je dolocila mesto za smeti na
Kamni goriQ, vendar ta smetiSca so prazi]a, neizlroriScena,
okoli dolocenih smetiSc pa je
veliko manjsih, crnih smetiSc.
Obcani Cerknice, ki vozijo
smeti in dodatni material, bi
se vendar morali ddati dolocenega reda.
Nujno bi bile, da bi krajevna
skupnost z delovnimi organizacijami ze enkrat namestile posode za odpadke, ki' bi morale
biti pred vsemi javnimi lokali
in drugod. Skrbeti bi morala
za redno odvazanje smeti na
smetiSca. Prav tako bi morala
sanitarna inspekcija obcine temu vprasanju posvecati vee
skrbi, povzrocitelje necistocc
prijaviti in kaznovati.
L. S.

je, v njem objavljena in skupno
z N . Din 2,50 in prilozeno fotograiijo poiHji na naslov Urednistvo MLADI:t'J'E. Ljubljana, Titova c. 3. :Ze cez nekaj dni bos
prejel avtostoparsko izkaznico z
kuponi za 2500 km voznje.
Lastnik avtostoparske izka?..nice
je v primeru nesrece, v kateri bi
bil med same voznjo soudelezen
ali pa tudi poskodovan nezgodno
zavarovan. Zavarovanje traja od
1. septembra, izkaznica pa velja
do 31. dec. 1966.
Sreeno voznjo z avtostopru·sko
izkaznico!
J.S.

v skladu
vedno

•

Govori Joze Lipovec, predsednik 10 sindikalne podruznicc
kornbinata Brest:
»Razen 8 rnilijonov dinarjev, kar podjetju ostaja kot nadornestilCJ. za K-15, je delavski svet narnenil se 12 rnilijonov
dinarjev za oddih in rekreacijo. Da pa bi letos odslo na dopust
vee delavc:v kot lani, srno se tudi letos odlocili za regresira.nje
dopustov clanom kolektiva in njihovirn ozjirn svojcern. Visina
regresa pa se giblje rned 1200 in 1700 dinarji dnevno - enalto
za clane kolektiva in za svojce, razen otrok, ki dobijo Ie polovico
regresa. Pri tern naj povern, da bo po 1700 dinarjev na dan
dobil tisti na.S delavec, ki zasluzi na rnesec rnanj kot 60.000 dinarjev, po 1200 dinarjev pa tisti, katerega osebni dohodek presega 90.000 dinarjev.
V raznih pocitniskih dornovih, kjer irnamo pogodbeno rezervirana leiisca, je Iani dopustovalo 180 delavcev in njihovih
svojcev. Dosedanje prijave pa kazejo, da bo Iet.os ta stevilka
vsaj se enkrat vecja. Razen regresiranja dopustov zanirnanje
nedvornno spol:lbuja se neka druga ugodnost. Dogovorili srno se
namrec o tern, da lahko nasi delavci, ki Ietujejo v ••nasih« pocit_niskih dornovih, poravnajo stroske dopusta v treh obrokih.«
rng

za solstvo se
dovolj denarja

Upravni odbor sklada za solstvo in Svet za solstvo in kultUl'O
sta na svojih sejah razpravljala
o stanju sklada za solstvo. Po
predracunu zna.Sajo dohodki sklada 2la sOil.stvo za leto 1966 2,615.815
novih dinarjev. Izdatki za financiranje osnovnosolske dejavnosti.
za prevoze. za financiranje Notranjskega zavoda za glasbeno
vzgojo »Fran Gerbic« Rakek, za
Dom igre in dela Cevknica in Stari trg, za financiranje ZavO'Cla za
prosvetno
pedagosko
sluzbo
ter za druge stroske zna.Sajo
2,635.000,00 N. Din. Izdatki. so torej za 20.000,00 N. Din veeji od
dohodkov. Poleg teh izdatkov pa
mot·a sklad poravnati tudi obveznosti dol medobcinskega sklada za
financiranje strokovnega so!stva
v LjubljaJlL ki skupno financira
77 sol, dijaskih in vajenskih domov v skupnem znesku 598.000,00
N. Din. Razlika, oziroma primanjkljaj zna5a 619.000,00 N. Din.
Nekatere gospodarske organizacije ~dvajajo svoja sredstva v
sldad za solstvo in sicer so do 20.
junija 100 0 izpolnile svoje obveznosti in sicet·: Kovinoplastika

°'

KAKO JE BREST POSKRBEL ZA ODDIH ?

Loz, Trgovsko pctijetje »Skocjan<•
Rakek, Elektrozaga Nova va<J, Ribogojnica OBRH. Dimnikarsko
podjetje Rakek in Kmetijska zadruga Cerknica. Zavod za gojitev
divjadi pa je svojo obve:zlo i?;polnil 105 %. LIK »Brest« Cerknlca
meseeno odvaja svoja sredstva v
sklad in je svojo obvezo izpol,1il
83,8 %, ostanek pa bo ta delovna
o~·ganizacija nakazala skladu do
konca tega meseca.
Skupaj so delovne organizacije
do 20. 6. 1966 nakazale skl=tdu
22.880,00 N. Din. Ostale delovne
organizacije izpolnjujejo svoje
obveznosti, vendar z zamudo taka, da so odvedle v sklad od 16,4
do 66,7 0 . Vodna skupnost Cerknica, Gostinsko podjetje Cerlmica
in GG Postojna pa pogodb se niso
podpisali in tudi ne nakazujejo
sredstev, razen V:~dne skupnosti,
ki je v tekocem letu nakazala le
205,00 N. Din.
Potrebno bo torej skladu za
solstvo preskrbeti tudi sredstva za
financiranje strokovnega solstva,
kate'remu je Skupscina dolzna nakazovati sredstva kot sdustanoviteljica. Kako to doseei?

°'

-s.

NOVICE IZ BRESTA
Strokovni kadri Bresla so imeli v dvo·
rani dome JLA V. Bloke dne 5. mojo celodnevno posvetovanje, koterega se je ude·

leiilo 29 delavcev iz raznih podroclj slrokovnih sluib po poslovnih enolah.
Pogovorill so se o delitvJ dele no
komercialnem, orgonizocijsko • ~ehnlSkem,
in ekonomsko·rinanCnem podrot.-

~p loinem
JU .

Ekonomske>-planski sektor redno s'premlja ter proucuje pogoje za popolnl orehod
no 42-urni tedni k. (Sedaj imajo · prcoslo
vsako drugo sobolo.) Kakor hitro bodo
doseZeni ustrezni pogoji in sicer v oic.viru
predpisanih rokov za primorno proi z.vod·

njo najkasneje do 1. julija in zo finalno
ter ostole enote nojkosneje do konca me-

seca decembra letos, bodo izdelali prodlog, ki bo predloien komisiji za pr!l~od
no 42-urni tednik v nadoljnjo obravnovo.

2e dolgo se cuti p<Y.!reba PO bofjiem
in hitrejSem obveiCanju Clonov kol'!ktivo
v tovarni pohiitva Martinjak. Do bi to
pomanjkljivost odprovlll. je DS odobril

Koncert izseljenskega
pevskega zbora
» Zarja « iz Clevelanda
Slovenski delavslti me5ani 7.bor
»Zarja« iz Clevelanda slavi letos
50-letnico obstoja in je najstarejsi slovenski pevski zbor v
Amel'iki. Ta jubilej bodo clani
zbora proslavili z obiskom stare
domovine in nekaterimi koncerti
pri nas. Posebno letalo Adri.aAvioprometa jih bo pripeljalo na
letalisce Brnik 29. junija. Zbor
steje 22 pevcev, spremljalo pa jth
bo se okoli 60 na5ih izseljencev.
V Sloveniji bode imeli trj koncerte.
V soboto, 16. julija ob 20. uri
zvecer, bo koncert v dornu TVD
»Partizan« v Siarern trgu. Na
sporedti bodo ameriske in slovenske narodne pesmi, nastopili pa
bodo tudi solisti. Vstopnice bodo
te dni ze v predpr(lda,ji na posti.
Dirigent pevskega zbora je Josepina Turkman (starsi iz Lipsenja), dusa zbora pa je tenorist
Franc Kokal. Ogromno zaslug, da
drustvo obstoja pa imajo tudi Sofija in Franc Ilersic s sinJvi,
Franc in :Zeni Faiut· (Bl~enova
iz Podcerkve) in drugi.
Za koncert pevskega zbora ze
sedaj vlada zlasii med prebivalci
Leske doline veliko zru1imanje.
saj se nam bo ponudila edinstvena priloznost, da se po dolgih letih zopet sreeamo z nasimi ro.iaki
in jih pozdravimo v na5i sredini.
Zato se opraviceno bojimo, da bo
dvorana doma TVD »Partizan·• v
Starem trgu premajhna, da bi
sprejela vse, ki bi ieleli slisati in
videti na5e rojake.
Slavko Berglez

potreben zneS'ek zo nobovo aperature za
ozvoCenje vseh proizvodnih prostorov.

Strokovne sluibe v sodelovonju z us!reznimi komisijami prouCujejo moinost porosl:a osebnih dohodkov v primarnl proizvod·
nji. No podlagl te studije bodo osebne
dohodke prilagodlli oz. uskladlli z oslo·
liml poslovnimi enotomi kombinata .

S

predavanjj

je

koncol

drugi

V iolskem letu 1962163 je bil prl DU
Cerknica formiran oddelek tehniske sred·
nje Sole za odrasle, Jesnoindustrijska smer.

Prvotno je bilo 26 sluiat.'eljev. Danes, ko
gredo predavonja proti koncu, jih je osto-

lelnik

uCencev poklicne lesnoindustrijske Sole, ki
so imeli pouk no matiCni Soli v Skorji

loki.
Najboljie ocene no zakljucnih

KMALU NOVI TEHNIKI
ZA PROIZVODNJO

lo ramo se 15. Drugi so itudij prekinili ali
pa odili iz podjetja no druga delovna
mesta.

v

letoinjem letu bodo imeli se 290 pre-

davateljskih ur in zaostale in redne izpite.

Diploma bodo predvidoma opravljali v
izpi tih

sta imela Peter KraJevec in Ivan Najger.
UCenci s·o razporejen i no ustrezno delovno
mesto v proiz.vodnji po poslovnih enotah,
kjer se bodo prok~iCno priuCevoli do je·
seni, ko se bo zaCel pouk v tretje.n letniku.

mesecu februarju naslednjego leta. Bre7
dvoma je tak naCin Studija zelo tei.aven.

Sluiotelji morajo poleg svojega rednega
dele no delovnih mestih obiskova:!i vsak
dan Se Stiriurno predavanje. Z nomenom,

do bi studlj prej koncali, imajo obcasna
predavanja tudi ob nedel jah.
Boil

--

----

-----

~

GLAS NOTRANJSKE

Stran ft

RAZPIS
Delavska univerza Cerknica
bo v izobr&Zevalni sezoni 1966/6'7
organizirala naslednje Sole in tei!aje:

s0

L E:

ViSja ekonomsko komercialna sola Maribor je pri DU CeTknica ustanovila sekcijo za izredni studij na VEKS Maribor.
V letu 1966 67 je DU prirejala za izredne studente VEKS
predavanja iz posameznih predmetov, izpite in konsultacije.
Tako bo tudi v bodQte nudila usluge izrednim studentom in je
pripravljena se naprej organizirati posamezne oblike izobTazevanja za izredne studente VEKS. Rok: prijave je 15. 9. 1966
Vse informacije dobite na DU Cer·k nica.
Ekonomska srednja sola: V soglasju z ESS Ljubljana bo
delavska univerza organizirala oddelek za odrasle. Sola traja
stiri leta. Pogoji za vpis: uspesno koncanih 8 razredov osn. sole
in da je v de1ovnem Tazmerju. Predavanja in izpiti bodo v Cerknici. Ce bo prijavljenih dovolj kandidatov, bo zacetek pouka
v septembru. Prijave sprejemamo do 1. 9. 1966. Vse informacije
dobite na DU Cerlmica.
Osnovna sola za odrasle. V sodelovanju z osnovnimi solami
na obmocju obcine bo DU organizirala oddelke osnovne sole za
odrasle na r.Jbmoeju obcine, kjer bo prijavljenih dovolj kandidatov. Pogoji za I. stopnjo (5., 6. razred) so uspesno koncani 4
razredi osnovne sole, za II. stopnjo (7., 8. razreQJ pa uspesn."J
koncanih 6 Tazredov osnovne sole. Poseben pogoj je starost 17
let. S.ola traja za posamezno stopnjo eno solsko leto. Prij ave
sprejemamo do U. 9. 1966. Vse informacije dobite na DU Cerknica.
Soll.a za zivljenje: je posebna oblika izobrazevanja mladine.
V obdobju mladosti cesto nastajajo zivljenjsk:e krize zaradi ne):.oznavanja in nerazumevanja smotra zivljenja. Zato bo DU
v jesenskem in zimskem casu priredila posamezne cikluse PI;"edavanj na tistih obmoejih obcine, kjer bo zado.stno stevilo z.1interesiranih slusateljev.
Sola za stade so posamezni ciklusi predavanj za starle in
ostale obcane, ki jih zanima problematika vzgnje otrok: in medsebojnih o4nosov v druzini. V obdobju socioloskih sprememb in
novega naeina zivljenja so starsi velilwkrat v dilemi glede
vzgoje otrok. Sola za starse bo lahko veUko plipomogla starsem
k: pravilnemu usmerjanju vzgoje. Predavanja bodo organizirana
na obmocju obcine povsod tam, kjer bo zato interes.

TECAll:
Teeaj italijanskega jezika. Zaradi razvijajocega se turizma
na na5em obmocju in cedalje pognstejsih srecanj z italijanskimi
gosti, o,ziroma na.Simi obiski Italiji, marsik:ateri obcan pogres3
vsaj osnovno znanje italijanscine. Zato bo DU v tej iwbrazevalni sezoni organizirala osnovni tecaj italijanskega jezika v
Cerlmici. Priporoeamo obcanom, da se prijavijt) na nekajmeseeni teCaj italijanscine.
Tecaj nemskega jezika. Ce bo zadostno stevilo prijavljenih
kandidatov, bo priTejen teeaj nem&kega jezika.
Tecaj angle8kega jezika zacetni ali nadaljevalni, ce se prijavi zadostno stevilo kandidatov.
Tei!a.j o korespondenci in pra.vopisju. Potreba po &"Jdobni korespondenci in pravilnem pravopisju se zlasti cuti v javnih
sluzbah in administraciji gospodarskih organizacij. Tecaj korespondence bo v veliki meri p1ipomogel posame:g1im sluzbam
pri uspesnejsem opravljanju administrativnih poslo,v.
DELA VSKA UNIVERZA CERKNICA

Se letos
nova pekarna
v Rakeku
Fred dnevi je zacelo SGP »Gradisce<• iz Cerlmice graditi novo
pekarno na Rakeku, ki bo si.:lla
poleg Narodne banke v obstojecih skladiscih. v objektu bodo
tudi skladiScni prostori Trgovskega podjetja »Skocjan« iz Rakeka
in trgovina s kruhom in pecivom.
Obcinska skupscina, ki je mvestitor te gradnje, je za l.etosnje
leto najela kredit okrog 50 milijonov pri Komunalni banki v
Ljubljani. Za ta denar bodo zgradili zgradbo do strehe, tako da
bo enonadstropna in visoka kot
obstojeea zgradba sodisca. Pekarno pa bodo popolnoma usposobili, tako da bo 5e v letoSnjem
letu lahko zacela s peko.
Rakovcani se pekarne zelo veselijo, saj je to ze veeletna njihova zelja Doslej so kruh dobivali iz Starega trga ali Logatca,
ki pa je bil pogosto slabse kvalitete zaradi prevozov. Ko bo pekarna na Rakeku dograjena, bo
preskrba s k:ruhom v nasi obcini
dokaj dobra, saj bodQ poleg nje
5e naprej pekli tudi v cerkpiski
in starotrski pekarni.
-mir

St. 4 -

M~;da bo Priilo prav ... !-I_q_~-N~-:~-RK-::"-CA----!1
Ali redno heres Glas Notranjske? Kaj pogre5a.S v njem? Kaj
svetujes urednistvu? Ali si sam
ze napisal kak clanek, vest, precllog, kritiko ali pohvalo? Zakaj
ne?
Te besede so marsikoga soodbudile, da je prejsnjo stevilko
Glasa Notranjske temeljiteje prebra! ter morda tudi pomislil, da
je z izdajanjem takega glasila
precej dela. 2al pa je najveckrat
tako, da vsak Taje odsteje drobiz, k:upi casopis, kakor pa. oa
bi se malce potrudil in vsaj nek:oliko pripomogel da bi nase
skupno glasilo resnicno postalo
glas Notranjske, vasi in trgov od
vznozja Slivnice in Javornikov.
Krizne in Racne gore, kakor tudi
Blo5ke planote in drugih krajev
tega koscka slovenske zemlje.
Zacnimo od zacetka: Kaj pogre5a5 v Glasu Notranjske?
Verjetno ne bi bilo napacno,
da bi se nekje med stranmi glasila na5lo nekoliko prostora za
Tubriko, ki je nekoe ze obstajala:
za spomine, zapiske in morda
kronike razlicnih avtorjev iz najbolj ernih dni nase zgodovine II. svet. vojne. Materiala za tako
rubriko. prav gotovo ne bi tako
hitro zmanjkalo, saj so spomini
na velik:e dogodk:e pred dvemi
desetletji se vedno svezi, zivi in
boleei na drugi strani pa zopet
velicastni in bogati zato, ker je
takratno delo rodilo plodove, katere danes tudi uzivamo.
Kaj svetuje8 urednistvu?
Glas Notranjske je dobTo urejen, za kar gre prav gotovo zasluga uredni&kemu odboru, dobro
pa bi bilo okrepiti k:orekturo clankov. Naj na5tejem samo nekaj
drobnih napak, ki so v pr'ejsnji
stevilki marsikoga zbodle v oci:
Takoj na prvi strani pod sliko v
desnem zgomjem kotu je podpis: Stafeta mladosti v Cerknici.
Marsikdo pa je lahko opazil, ::la
je posnetek napravljen v Lozu
pred spomenikom NOB. Tudi clanek pod sliko vsebuje vee pomanjkljivosti.
Glasilo naj bi prinasalo izkljucno vesti in novice, ki so resnicne.
Poglejmo samo clanek objavljen
v 3. stevilk:i na 7. strani, kjer a\'tor pravi, da je cerkniSka zelenjavna trgovina vsak dan bolje
zalozena s temi artikli. Ne vern,
ce bi se vse cerk!11ske gospodinje
strinjale s tern. Marsikatera je

ostala ze brez korencl{a, solate,
sadja ...
Ravno tako bi tilo prav C:e
sportni dopisniki nc bi ·kar sami
od sebe premesi:ali tekmoval.ce iz
Cerknice v Grahovo ali pa jim
celo brez vednosti maticnega urada spreminjali imena.
Ker pa pravi slovenski pregovor, da pride za dezjem tudi sonce, je potrebno napisati tudi nekaj pohvalnih besed, saj tako zahteva ze sam naslov. Pohval:-:o
je namrec tudi to, da zaide ., ca-

Janez Kranjc, trafikant v Cerknici - Iz skicirke akademskega. 'llikarja L9jzeta Perka ·
sopisne stolpce tudi beseda o kulturnem zivljenju na Notranjskem.
beseda z ljudmi in o ljudeh, ki so
nosilci k:ulture vsakega naroda.
VpTasanje je le ali morda ni se
nekoliko prostora., na katerem bi
nasli razvedrilo tudi tisti. ki ljubijo domaco vezano beesdo:.
Naj na koncu napiSem se skromen predlog.
V zadnji stevilki smo opazili,
da sta bili zadnja in predzadnja
stran natisnjeni z manjsimi crkami, kakor pa ostale. To zgovorno
prica, da je materiala za objavo
dovolj in da ga ostaja se za naslednjo stevilko, kar je razvidno
tudi iz opombe samega urednistva. Morda ne bi bilo napacno,
ce bi casopis Taz5irili na 10 strani,
ceprav bi to podraZilo izdajanje
glasila., vendar bi obcani povecanje svojega lista podprli in rade
volje pri nakupu dali kovanec
vee.
Jurij Salehar

USPEH V ZADNJIH DVEH KOLIH
NogO\llletaSi Rakeka so v zadnjih dveh kolih popravili slab
vtis, ki so ga zapustili s stalnimi
porazi na domacem terenu in na
tujem. Zanimivo je to, da je moral p<>Ziviti napad vratar T. Urbas, ki je bil najbolj zasluzen za
prvo =ago v pomladanskem prvenstvu, saj je na tekrni proti
Dobu zabil kar tri gole, v kateri
so Rakovcani zmagali s 4: 3.
Ta tekma je bila ena najbolj
dramaticnih, kar so jih odigrali
rakovski nogoq~etaSi v letosnji
sezoni. Domacini so vodili ze z
2 : 0 in vse je kazalo na katastrofo gostov. Toda nogometasem Doha je kmalu zmanjkalo sape in
tako so Rakovcani izenacili. Domacini pa so se enkrat povcdli
in v finisu dvoboja so gostje izenacili z golom Dusana Arka in
zmagali z golom. ki ga je dosegel
Tone Urbas. V zadnji tekrni pa je
NK Rakek premagal Induplati iz
Jars z rezultatom 3 : 1.
S SEJE PREDSEDSTV A ObSS
Na zadn ji seji predsedstva obcinskega

sindikalneg a

sveto

Cerknico so obravna·

vail tudi probiematiko delovanja podru inic
v druzbenih si uzbah. Ugotovili ~o. da podruznice slabo deluJejo predvsem za radi
rnaiega stevil a clanstva . Skienili so, da
bo posebna komlsij a ugotovila vse vzro~e
tego stanja, posebno v solah. 0 tem bo
razpravljal plenum in ukrenil potrebno za
izbaljsanje dele.

1. julija 1966

Lestvica ljubljanske podzvezne
lige
Ciani
Zagorje
Litija
Domzale
Sava (Tacen)
Induplati (Jar5e)
Rakek
I han
S:voboda (Dl!plica)
Dob

14
14
114
14
14
14
8

12
10
9
6
6
4
3

fl

2

14

1

2
0
2
2
1
4
3
5
1
7
1
9
0
5
0
6
1 12

61 : 18 +43
41 : 13 +28
34 : 17 +17
28:28
32 :37 - 5
21:43 -22
22:21 + 1
16 :28 -12
29:71 -42

24
22
19
15
13
9
6
4
3

tack
tock:
toek
tock
tock
toi!k
tock
tocke
toeke

Mladinci
DoffiZale
Litija
Zagorje
Sava
Rakek
Induplati
Dob
Rudar B
Svoboda

14 12 1
1 38:7
+31 25 tock
14 12 0
2 54:20 +34 24 tock
14
8 2
4 57:18 +39 r18 tock
14
7 2
5 47:26 +27 16 to&
14
6 0
8 31:55 -24 12 toi!k
14
5 1
8 27:40 -13 11 tock
14
2 0 12 16: 60 -44
4 tock:e
Trb. 8 1 0 7 7:24 -17
2 tocki
8
1 0
7
8:34 -26
2 tocki

Nogometna sezona 1965/ 66 je
zaldjucena in sedaj• lahko ocenimo oba mostva., ki sta nas zastopala v tern tekrnovanju. DoseZen
rezwltat je realen glede na vlcizeni trud posameznikov kot celotnih ekip, ki so ga pokazali s treningom. Ni pa real en glede na
dejanske moznosti posameznikov,
ki bi z boljsim in bolj organizira-

nim treningom lahko nedvomno
vee dosegli. To se posebej velja
za mladinsko mostvo, kateremu
manjka samo trda trenerjeva roka., saj so mladi pokazali na posameznih tekmal1 bolj duhovit nogomet kot clanska vrsta. Toda samo talent ni dovolj za dosegsnje
veejih uspehov.
Peter Kovgca

Program za julij 1966
2. VII. ob 20. uri: sovj. film
Brezpravna ' umetnica; 3. VII. ob
116. in 20. urri: ameriski film Med
jastrebi; 4. VII. ob 16. in 20. uri:

jugdslov. film Moski izlet; 7. VII.
ob 20. uri: svedski film Zenske
cakajo; 9. VII. ob 20. uri: romun.
film Portret neznanca; 10. VII. ob
16. in 20. uri: francoski film Grot
Monte Cristo I. del; 14. VIJ. ob
20. uri: ital. film Dekle iz Parme;
16. VII. ob 20. uri grski film ElCktra; 17. VII. ob 16. in 20. uri:
francoski film Grot Monte Cristo
II. del; 21. VII. ob 20. uri: amenski film Zlati Cadillac; 22. VII. ob
16. in 20. uri: jugoslov. film Clovek iz hrastovega gozda; 23. VII.
ob 20. uri: ameriski film Razu-eseni profesor: 24. VII. ob 16. in
20. uri: ameriski film Streli popoldne; 28. VII. ob 20. uri: francoski film Skrivnosti kabareta; 30.
VII. ob 20. uri: jugoslov. film Ne
joci Peter; 31. VII. ob 16. in 20.
uTi: ameriski film Triumf Mihaj•
Ia Strogova.
KINO STARI TRG
Program za julij 1966
6. VII.: Lazni Bill, ameriski; 9.
in 10. VII.: Na sever proti Aljaski,
ameriski; 13. VII.: Lito valovito,
jugoslotvanski; 16. in 17. VII.: GuHverjeva potovanja, ameriski; 20.
VII.: Nevesinska puska, jugoslovanski; 23. in· 24. VII.: Pla.Za zelja, ame:riski; 27. VII. : Dokazite
alibi nemski; 30. in 31. VII.: Zakonski vrtiljak, ameriski film.
Preds.tave: ob sredah in sobotah ob 20. uri, v nedeljo ob 15.
in 20. uri.
KINO DOM JLA
VELIKE BLOKE
Program za mesec julij 1966
3. (nedelja) ameriSki barvni film
Napad pred zo,ro; 6. (sreda) domaci film: Zarota; 10. (nedelja)
ameriski barvni CS film : Enajst
veteranov; 13. (sreda) francoski
CS film: Jules in Jym; 17. (nedelja) nemski barvni CS film: Pesem o pisanem baloni!ku; 20. (srcda) italijanski VV film: Smrt prihaja iz vsemirja; 24. (nedelja)
domaci film: Esalon Dr. M; 27.
(sreda) italijanski film: Tovarisi;
31. (nedelja) nem&ko jugoslovanski film: Skrivnosti Orienta I. del.
Predstave ob nedeljah o,b 16. in
19.30, v sredah r.Jb 20. uri.

I

0

•••
••
•••
••

no

m:

ra
na
jH

sa:

nu
or;
uc

MALI OGLASI
Obi!ani obiskujte knjiznico -,
Cerlmici. Odprta je vsak dan od
14.-17. ure.
Delavska univerza
Cerknica
Prodam NSU-Prima V v brezhibnem stanju. Ponudbe pnsljite
urednistvu pod »Zelo ugodno 1700 N. Din«.

NOfR~aSKE
MIMMMFF.FSM,iF.F.i i i EM¥

MESH

Izhaja mesei!no - lzdaja Obcinski odbor SZDL Cerk.nica Urejuje uredniski odbW', ki ga
sestavljajo: Slavko Berglez,
Danilo Mlinar, Janez Logar,
Mihael MiSii!, Srei!o Loni!ar,
Janez Obreza, Milan Strle, Peter Kovsca, Slavko Toruli!,
Stefan Bogovcii!, ing. Bozidar
Rajcevii!, Slave Koi!evar, Stanko Janez, Srei!o Kra5ovec, Milan Govekar in Milan Zivkovii! Glavni in odgovorni
urednik: Danimir Mazi- Tehnii!ni urednik: Danilo Domanjko (»Delavska enotnost«) Naslov urednistva in upra.ve:
»Glas Notranjske«, Obi!. odbor
SZDL Cerknica - Zirol rai!un:
NB Rakek, 5051-6'78-108 - Letna naroi!nina je 6 N. Din (600
starih dinarjev), posamezni izvod 50 par (50 starih din) Tiska tiskama Ui!nib delavnic
Zavoda za sluiino in govorno
prizadete v Ljubljanl
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