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Postnina pla.Cana v gotovini Cena 50 par (50 S. Din) 

Cerknica, 1. septembra 1966 Leto V. St. 6 
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V Cerknid 
ie delala 
med
narodna 
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mladinska 
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~~---c I br1gada 

• 
Zbor notranjskega partizanskega ·odreda in odkritje spomenika 
notranjskemu partizanskemu odredu bo dne 18. 9. 1966. Zbor bo 
v Starem trgu, odkritje pa na Velikih Blokah. Za prevoze je poskrb
ljeno v obe smeri .. Vabimo vse obcane, da se tega zbora udeleze. 

Koliko bodo 
proizvedli 

v Bresfu 
lefos? 

Letni plan kombinata Bre'lt jc 
izdelan Da OSDOVi razpolozljivih 
zmogljivosti, analiz, doseienih rc
zultatov, trinih pogojev ter suro
vinske baze. Predvideva vrednost 
proizvodnje v visini 7 220 000 000 
S. Din. V primerjavi z lanskim 
Ietom se bo vrednost proizvodnje 
v Iet'\1 1966 povecala za priblizno 
10%. 

Gibanje obsega proizvodnje po 
posam eznih poslovnih enotah pa 
je razl:icno. 

TP Cerknica 
Ta poslovna enota bo po pred

videvanjih dosegla najvecje pove
canje obsega proizvodnje in sicer 
za 23 %. Glavni vzrok temu pove
canju je v boljsi organizaciji pro
izvodnega procesa. Gre za to, da 
bi se skra.isal ciklus proizvodnje, 
znizale zaloge obratnih sredstev, 
aktiv neje zaposlili delavci, hkrati 
pa se bo povecala tudi koristna 
povrsina razpolozljivih prostorov. 

TP Martinjak 
V primerjavi z letom 1965 bo 

povecala obseg proizvodn je za 
okrog 4 %. Ta .poslovna enota bo 
v te rn letu btstveno menjala 
strukturo asortirmana. Iz izdelave 
danskega stila pohistva, bo preha
jala na stilno pohistvo, za kar pa 
bodo potrebne tudi dodatne in
vestic.ij e. Preorientacijo zahteva 
med drug.im predvsem pomanjka
nje bukovega zaganega lesa (stil
no pohi·stvo zahteva rnanjso upo
rabo surovin - bukovine in vecjo 
udel ezbo dela) kakor tudi mocna 
konkurenca tujih proizvajalcev na 
zahodnih tr:ZisCil). Sarno poveca-

nj e obsega proizvodnje pa se 
predvideva zaracLi zamenjav stroj
nega parka in vecje intenzivnosti 
dela. 

TLI Stari trg 
V tern letu povecuje svoj obseg 

proizvodnje nap.ram le'tu 1965 za 
ca. 5 °10 . Obseg proizvodnje v tej 
poslovni enoti je v neposredni 
odvisnosti od razpolozlj.ivih zalog 
surovin, katerih . oskrba v tern 
letu zaradi dotoka lani podprtih 
kolicin, ne bo predstavljala tezav. 
Proizvodnja zabojev in ladijskega 
poda se bo znizala na racun pove
canja ko1iCin jelovega rezanega 
lesa za izvoe:. Na delo zabojarne 
pa se vedno vplivajo neurejeni 
tehnolo5ki postopki, ki vsekakor 
zavirajo razsiritev proizvodnega 
asortirnenta v tern oddelku. 

TIP Cerknica 
Obsega proizvodnje v tern letu 

vrednos•tno ne bo povecavala, pac 
pa bo le povecala kolicinsko in 
in sicer za 3 %. Pos1edica ternu 
nesorazrnerju so spremernbe v 
asortirnentu proizvodnje. katerega 
osnova so zakljucki o prodaji 
vseh planiranih kolicin tako za 
dornaci trg, kakor tudi za interno 
porabo. 

BZ Cerknica 
V tern letu povecuje vrednostni 

obseg proizvodnje za 6 %. njen 
obseg pa je prav tako odvisen 
predvsem od dobave surovin, ki 
pa bodo po predvidevanju v tern 
letu vecje od lanskoletnih kol~Cin. 
Hkrati pa se predvideva tudi vec
ja kolicina razreza za usluge. 

DANILO MLINAR 

Od 27. julija pa do 20. avgusta 
letos je sicer norrnalno zivljenje 
v Cerknici kar naenkrat pridobilo 
nekaj novega, kar je bilo za ve
cino nas nekaj novega, nepricako
vanega in doslej se nedozivetega 
v nasi Cerknici. Kar naenkrat 
srno na na5ih cestah sliiiali razne 
govorice sveta - anglesko, nem
sko, cesko, arabsko, avstrijski dia
lekt nernscine, nizozemscino - in 
kar naenkrat srno vsi, ki srno pri
sli s terni rnladirni ljudrni v stik, 
postali tistih nekaj besed tujega 
jezika in zaceli z njirni govoriti. 
V okviru dogovora rned ASFC -
arnerisko zdruzenje prijateljstva 
sveta - , GO RKS, obcinskirn od
bororn Rdecega kriza in Skupsci
no obcine Cerknica je narnrec v 
teh dneh hila gost Cerknice med
narodna rnladinska delovna bri
gada, sestavljena iz rnladih !judi 
celega sveta. Med njirni so hili 
Izraelci arabskega porekla iz 
Haife in Jeruzalerna, ameriSka 
profesorica na fakulteti za gospo
dinjske vede Julia Faltinson kot 
vodja brigade, Skotinja Jassy 
May, Nizozernke Jou in Jane, ki 
srno ju irnenovali kar po dornace 
Francka in Johanca in stirje rnla
di fantje iz sosednje Avstrije, ki 
so kat nam najblizji kaj hitro 
vnesli v brigado veselo in prijetno 
vzdusje in se seveda najhitreje in 
najprisrcneje povezali z rnladino 
nasega domacegq kraja. 

Odgo.vornosti za bivanje briga
de pri nas so bile porazdeljene: 
obcinski odbor RK je bil dolzan 
skrbeti za organizacijo bivanja, 
prehrane in cirn pogostnejsih kon
taktov brigadiTjeV Z nasi.mi ljud
rni. Skupscina obcine Cerknica je 
prevzela dolznost financiranja 
gradbenega objekta, ki so ga bri
gadirji zaceli graditi - pespoti od 
nove sole do centra Cerknice, o 
cerner pa smo ze pisali v nasern 
listu - gradbeno podjetje Gradi
sce iz Cerkn.ice pa je prevzelo 
dolznost s cim boljso in efektnej
so mehanizacijo pripornoci, da bo 

(Nadaljevanje na 2. strani) 

Nadaljevati z zacetim 
V drugi polovici preteklega leta smo se odloC:'ili, da delamo boljse, 

oziroma vee, da uveljavljamo ekonomsko varcevanje na vsakem me
stu - se posebno v obliki investicijske potrosnje, da povecamo indi
vidualno, kolektivno, kakor tudi druibeno produktivnost dela, da ucvr
stimo vrednost nasega dinarja, da se se uspesneje vkljucujemo v sve
tovno triisce, da ves .razvoj podredimo popolni racionalnosti. 

Zdi se, da je v tem trenutku najvainejse zadriati odlocnost in 
disciplino v vseh tekoCih in perspektivnih poslih in niti za trenutek 
popustiti pred za.htevami pretirane potrosnje. Taksne tendence so se 
v preteklem letu ie razvile, v tem letu pa se naj bi le-te se bolj 
oplodile - to pa zato, da se posamezni interesi, kakor tudi trenutna 
situacija v tem ali onem kolektivu predpostavijo skupnim interesom 
- celotnemu druibenemu gibanju. 

Notranje moci v delovnem kolektivu so osnova za uveljavitev no
ve kvalitete v proizvodnem procesu in vzajemnih odnosov delovnih 
ljudi. Zato bo v tem letu ena primarnih nalog krepitev notranje orga
nizacije v delovnem kolektivu. Iskanja boljsih organizacijskih struk
tur, notranji in zunanji premiki v delovnem kolektivu so stalni pro
cesi, ki pomenijo iskanje boljsih proizvodnih moinosti in pa uspes
nejso delitev dela. 

V tem letu se bo se bolj manifestiral nas zunanjetrgovinski libe
ralizem - mnogtt vrata v svet se bodo odprla se side, kar pomeni 
za nase delovne kolektive nove izkusnje. Jugoslavija je postala polno 
pravni Clan GATT-a. Z mnogimi deielami so vize ie ukinjene, z dru
gimi pa bo to storjeno v tem letu; kar je v cilju vkljucevanja na 
svetovno triisce, da pa se da na njem Obdriati in prosperirati, je 
potrebno nuditi dobro in ceneno blago - cemur pravimo - bitt kon
kurencen. 

Taka bo treba vee pozornosti kvaliteti proizvodov, kakor tudi pro
izvodnim stroskom. Samo od uspesnosti delovnega kolektiva je odvi
sen rezultat njegovega poslovanja. V tem smislu smo v nekaterih 
kolektivih dosegli ie pomembne rezultate. Vendar tu ne gre za po
samezne prodore na svetovni trg, temvec za vainejso tendenco, ki 
vodi do krepitve placilne bilance celotnega gospodarstva, kar pa je 
tudi edina pot za stabilizacijo triiSca in cen. 

Lanskoletna reforma ni bila zamisljena izlcljucno kat gospodarska 
- kat jo taka obicajno ozko dete1·miniramo. To je vse p1·eozka oznakrt 
za ogromen druibenopoliticni proces - nadaljevanje socialisticne re
volucije, nadaljevanje njenega resnicno velikega cilja - izgradnje 
materialno in idejno bogatejse druibe. 

Se vedno se pojavljajo ljudje, ki izkoriscajo svoje poloiaje pa 
tega ne utegnejo ali pa nocejo razumeti. IV. Plenum CK ZKJ je te 
negativne pojave dovolj jasno nakazal. Relacija gospodarjenje-samo
moupravljanje mora biti bolj kakor kdaj koli doslej ociscena vseh 
individualnih, rutinerskih vdorov in posiljevanja. Samoupravljanje ni 
darilo, temv~c kri in meso vsega nasega druibenopoliticnega gneva, 
vodilo k kvalitetnejsim notranjim odnosom, ki so predpogoj za reali
zacijo zastavljenih ciljev. 

Odlocno ni dovolj, da se zadovoljujemo z izrazi pozdravljanja 
sklepom IV. plenuma, ce pa ne storimo niCesar, da bi le-te pozdravili 
tudi v nasi stvarni »otipljivi« praksi. Skoda bi bilo, da bi sveiina teh 
sklepov zbledela, »obtoienci« pa obstali nezaznamovani. 

V letu 1965 je bila sprovedena velika druibena aktivnost, v tem 
letu, v teh in prihodnjih mesecih pa je potrebno, da pride do njene 
popolne realizacije. Za to pa je potrebna maksimalna druibena in 
nacionalna doslednost, kajti od nje zavisi nas 11toralni in materialni 
uspeh. 

IVO STEFAN 

Mednarodna mladinska delovna brigada v Cerknici 
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V Cerknici ie delala med· 
narodna inladinska brigada 

Nadaljevanje s 1. strani 

organizacija dela taka, da bo cim 
vee delovnega efekta. 

V zadnjem casu pa je gradbincem vreme precej nagajalo 

Eden :Zmed glavnih ciljev, ki 
smd g:.. hoteli doseci s to brigado 
je bi~ : nuditi tern ljudem cim vee 
vsega, iz cesar bodo lahko spo
znali naso ozjo domovino, nase 
!judi, nase prilike, naso druzbeno 
ureditev itd. Pri tern so nam po
magali prav vsi, ki smo jih n apro
sili za pomoc. Brigadirji so se s 
pomocjo predstavnikov Kovino
plastike iz Loza seznanili s pogoji, 
v katerih ta gospodarska organi
zacija dela in uspesno razvija svo
jo dejavnost, s 129rnocjo predstav
nikov P-resta iz Cerknice so se z 
avtob·..tsom odpeljali v Volpario v 
Istr: in se - nekateri prvic v ziv
ljenju - kopali v morju in pre
ziveli tam nekaj prijetnih uric . 
Organitirali so ogled P ostojnske 
jame, z nekaterimi sprehodi v 
prostem casu pa so spoznavali 
lepote Skocjana :iJn okolice Cerk
niskega jezera. V organizaClJl 
predsednika Sob Franca Kavcica 
in predsednika GO RKS tovarisa 
Majdica smo imeli nekak proto
kolarni sprejern in obsiren razgo
vor o nasi druzbeni ureditvi, ko
munalnemu ,sistemu oblasti in po
liticnemu zivljenju pri nas. Pose
bej je bil organ1ziran sestanek s 
predstavnilmm katoliske Cerkve, 
kjer so brigadirji lahko neposred
no dobili odgovore na stevilna 
vprasanja, ld so jih postavljali ze 
prej. Razpolozenie med brigadirji 
je v zelo kratkem casu postalo 
tako, da je bilo vedno bolj cu titi, 

da postajajo ena sarna velika dru
zina, ki se pocasi, pa sigurno vtap
lja v svoje okolje in zivljenj e 
ljudi okoli njih. Odziv obcanov na 
tak odnos brigadirjev je bil dalec 
preko pricakovanj. Ljudje, starej
si in mlajsi, so posil jali brigadir
jem kaksne pribolj ske, jih vabili 
na svoje doi)1ove, se l·azgovarjali 
z n jimi na cesti, v soli, kjer so 
stanovali, v kinu, v gostilni, z eno 
besedo. ti rnladi ljud je so kar n a
enkrat postali nasi v pravem po
menu besede. Zato ni cudno, da 
je bilo ob slovesu m ar sikatero oko 
solzno in da so skrivni .pogledi po
sebno med mladimi dokazovali, 
da le ni ostalo sarno pr i vlju dnost
nem prijateljstvu in da se bodo 
znanja, sklenjena v tern kratkem 
casu nadaljevala v pismeni obliki 
se naprej. P rav vsi pa so oblju
bili, da se bodo se vrnili. V prid slandardu Vsi ti mladi ljudje iz vseh delov 
sveta so na zacetku svoje zivlj en j
ske poii. Vtisi, ki so jih odnesli od 
nas bodo ostali v njihovih srcih. 
Ko bodo v svojih domovJnah za
sedli pomembnejse polozaje, bodo 
sedanji vtisi, lti bodo lahko bist
veno vplivali na nadalnje odnose 
m ed nami in njimi. Mnogi se bodo 
prav gotovo se vrnili k nam in 
morda bo imel t udi od n as kdo 
priloznost, ida jih obiSce. P rijatelj
stvo se bo nadaljevalo, spozna
vanje se bo utr jevalo, razumeva
nje se bo poglablj~lo - vse to pa 
vodi k u trjevan ju m iru. glavnemu 
cilju vseh postenih sil na svetu . 

• 1n urbanizmu 
V sklopu akcij za urbanisticno 

ureditev Cerknice, urejajo tudi 
povrsino levo od rnostu v Cerknici 
proti Tovarni pohistva BREST 
Cerknica. Akcija ni sarno urbani
sticna, ampak gre v prvi vrsti v 
prid standardu. 

Na tern predelu je LIK 
>+BREST« Cerknica pred tremi 
leti zastavil svoja sredstva in jih 
vlozil v prvi 16 stanovanjski blok, 
za stanovanjske potrebe svojih 
kadrov. Prvemu je sledil drugi, 
prav tak stanovanjski blok, ki bo 
sprejel prve stanovalce v najkraj
sem ~asu. Potrebe so narekovale, 
da se BREST odloCi se za gradnjo 
tretjega bloka - in spet bo ob 
koncu letosnjega leta - prejelo 
kljuce novih 16 nosilcev stano
vanjske pravice v novem bloku. 
Za skupno 48 BREST-ovih clanov, 
bo stanovanjski problem tako re
sen. Vsekakor gre >+BRESTU« za 
taka prizadevanja ocena odlicno. 

Pri prizadevanjih za gradnjo, ni 
bilo lahko. Gospodarska reforma 
je tudi tej stanovanjski gradnji 
grozila, da jo zatre, ali vsaj za 
nekaj casa onemogoci. Vendar, v 
sodelovanju med investitorjem in 
izvajalcem del - ta je v vseh 
treh primerih SGP ••GRADISCE,, 
Cerknica - je bil tudi ta problem 
zadovoljivo resen. Izvajalec je 
namrec pri Kreditni banki in hra
nilnici _Ljubljana - na podlagi 

Zakaj posmebovanje 
Kakor vemo, je v Cel'knico 

prisla mednarodna brigada, ki 
dela cesto od nove sole do kul
turnega doma za solarje. Se
veda so brigadirji vredni nase 
pozornosti, ker to delo oprav
ljajo prostovoljno in brezplac
no. No, pa se najdejo nekaksni 
buligani, ki se bocejo iz te bri
gade norcevati. 

Brigadirji bodijo vsak vecer 
v menzo »Bresta« vecerjat. 
Ker pa stanujejo v novi soli, 
morajo iti mimo slascicarne. 
Tam pa se zbirajo »fantje<< od 
16 do 19 let. Ko so sli briga
dirji nek veeer mimo, so se 
zaceli krobotat, zvizgat za nji
mi in zaeeli zganjati neumno
sti. Sedaj se pa mi vprasamo, 
kaj so si mislili brigadirji. 
KakSen odnos imajo ti »fant
je« do njih. Morda bo ta ce
sta prav enemu izmed njcgo
vib sinov re5ila zivljenje. Pa 
ne samo njegovemu, vsem 
cerkniskim otrokom. Morda 
bodo brigadirji izgubili vo!jo 
delati naprej. »Fante« je pa 
treba nauciti olike do tu_jega 
cloveka. Lahko se zgodi, da bo 
prav njih doletela ta nesreca, 

I 
da bodo med tujimi Ijudmi, 
dalee od doma trpeli zaradi 
posmebovanja in manjvred
nosti. 

orocenih sredstev investitorja 
uspel najeti namenski kredit in 
gradnja je tako zagotovljena. 

Dela na 3. bloku so stekla. Nasi 
posnetki kaZejo betoniranje prve 
plosce pod kletmi, v tern casu pa 
se lahko sami prepricamo, kako 
dela lepo napredujejo, saj je v 
tern casu blok vidno zrasteL Edina 
skrb, ki tare izvajalce del, je vre-

Rastejo nova stanovanja 

me. Ce bo to v redu, potem bo 
blok koncem leta sprejel stano
valce, clane kolektiva »BREST« 
Cerknica. 

In v lrnjigo dosezkov udelezen
cev te investicije - BREST-a in 
GRADISCA - bo vpisan nov 
uspeh v prid tistega, kar je zapi
sano v naslovu. 

Posnetki: Ivancic 
Tekst : Urbas 

Popravek 

5. steviLke Glasu Noh·anjske 
- stran 2., clanek »Hej tova
risi!« - predzadnji odstavek 
se pravilno glasd.: Lovko Lud
vika-Bognarja in ne Jozeta 
Petrovcica-BQgnarja. 

Dr. BORIS KRAVANJ A 

Urediti je treba tudi pokopaliscno smetisce 
Marsikdo, ki se v poletni vro

cini zapelje proti CerkniSkemu je-
zeru ,se nehote ozre na pokopali
sce in se posebno na precej vellko 
smetiSce tostran zidu, ob cesti. 
Resnicno ni prav nic cudnega, da 
prav to smetisce privabi pogled, 
saj se od tu siri na vse strani nic 
kaj prijeten vonj po gnilih rozah 
in preperelih vencih. 

Upraviceno se lahko vpra5amo, 
ali se ne zrcali ravno tukaj de
javnost Krajevne skupnosti Cerk
nica, ki bi morala skrbeti tudi za 
zunanji videz nasega kraja. 

Ob tern pa je vsek:akor vredno 
zapisati tudi to, d a so delno kri vi, 
ne sarno pri iem pr imeru, tudi sa- · 
mi prebivalci Cerknice, saj se nji
h ov cut do snage ne kaZe samo 
pri n eurejenem smetiScu ob Po
kopaliscn em zidu. tem vec .i e taki h 
in pa podobnih »cr.nih «objektov 
v Cerlrnici kar precej . 

Mog>oce pa bi bilo le prav, da 
bi tudi vsak posarneznik skrbel 
za to, da bi odlagal smeti tja, 
kjer je zanje pripravljen prostor. 

s. J. 

PO ZDRAVLJENI ZELENI CAR! 
Dragi bralci, tudi Vi boste labko pozdravili dne 10. septembra 

v Starem trgu »Zelenega carja«, k i bo pripeljal na zrelostni preizlms 
v dom TD Partizana zeleno brucad, v spremstvu biricev in »bruc
majorja«. 

To je star studentski obicaj, o cem er pricajo tudi imena sam a, 
ki zal niso r avno sodobna, venda r pa sam »Zeleni car« nima nobene 
zveze z m onarhi jo in je cisto dober driavljan, z dolgoletnim stazem 
studenta, kar Vam jam cimo z vsem n a.Sim premozenjem. 

Torej, prvic po osvoboditvi, mogoce celo prvic v zgodovini homo 
studentje deZele notranjske izvedli brucovanje. To je zabavna pri
reditev s kulturnim programom ob sprejemu novincev studentov (bru
cov ali tud i zelen cev), ki jib Zeleni car s preizkusom znanja in mo
rebitn e zrelosti i>ovzdign e v studen tski stan. 

Notranjski studentje se priporocamo za obisk! 
Cen a vstopnic bo reklamna, za jedaco, pijaco in skorjo lmHur e 

bo preskrbljeno! 
NOTRANJSKI STUDENT.JE 

TRI MILIJARDE S. DINAR.JEV 
ZA BOLNISNICO 

Popoldne, ko pridejo na Rakek avtobusi iz Ljubljan e, oziroma iz Loza, 
Starega trga in Bloske planote je na trgu pred zeleznisko postajo pr ava 
gneca in posnetek daje vtis, kot d a n e bi imel vee k je parkifa ti. Go
stinci v bliznji gostilni »Lovec<• so ob tern casu kajpak najbolj 

Podjetje Kovinoplastika L oz b o 
letos prisp.evalo za gr adnjo nove 
bolnisnice v L jubljani 4000 sta
rih dinarjev na zaposlen ega, kar 
predstavlja ca. 3 milij arde dina r
jev. Za sklad za solstvo Pri ob
cinski skupscini pa bo podjetje 
p r ispevalo do 31. junij a 8 mili io
nov starih dinarjev in to za fin an
siranje osnovnega in strokovnega 
solstva. Obcinska skupscina ima 
vee u pravicencev do pr iznavalnin 
in stipen distov. To so v glavnem 
clani ZB ali njihpvi otroci. Ker 
pa obcina nima na razpolago do
volj financnih sredstev, je n ame-
nila v te namene le 38 mili.i onov, 
za 12 mili jon o'v dinarjev p ri
manjkljaja pa n a j bi sredstva pri
spevale gospcdarske organizacije. 
Zato bo pod jetje prispevalo v 
sklad za borce okoli 3 milij one 
starih dinarjev, to je 0.7 Ofn od 
neto izplacanih osebnih doh odkov 
v letu 1965. zadovoljn i Foto: M . .Z. 
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Nas razgovor: 

, PROBLEMOV 
JE DOVOLJ .... " 

Cerkniska obcina potrebuje 
cedalje vee sredstev za kritje 
financnih stroskov oziroma 
potreb, katerib pa vedno pri
manjkuje. Zato se zateka za 
pomoc do gospodarskih orga
nizacij. Najpogosteje je to 
Lesnoindustrijski kombinat 
BREST, najvecje podjetje v 
cerkniski obcini, ki 60 % svo
jib izdelkov plasira na tuja 
triisca. Vecina prebivalstva 
Cerknice je zaposleno ravno 
Pri Brestu, zato ni cudno, da 
ravnol ti pravijo, da se imajo 
zabvaliti prav Brestu, da se 
Cerknica razvija (ceprav t ez
ko) v mestno naselje. 

Nekaj o cerkniskih teZa.vah 
je povedal dolgoletni sindikal
ni delavec, odbornik in clan 
kolektiva Brest Hrblan An
drej. TakoJe je povedal:. 

»Zelo veliko je stvari, ki bi 
boteli mi obcani, da bi bHe 
cimprej resene. Ce zaenem pri 
kulturni dejavnosti Iabko po
vem, da je cedalje slabsa. Vca
sib smo imeli to vejo veliko 
bo,lj razvito. Ne vern k a.; je 
temu vzrok? Verjetno bo<lo 
m ed ostalimi tudi finan cn a 
sr edstva, ki jib je cedalje 
manj. Danes podjetja ima jo 
denar, ki je namenjen ravno 
za ta~e potrebe, ki pa je vec
krat enostransko izkoriscen. 
Smatram, da bi bilo zelo ko
ristno, ce bi podjetja en d el 
teh sredstev prispevala v sku
pen fond pri obcini, ki bi ga 
uporabljali za vsestransko kul
turnol delovanje. Imamo vrsto 
r aznih klubov, sekcij, drustev 
in ne vern se kaj, ki vecino 
zivota rijo. Smatram, da temu 
botruje tudi pomanjkanje or-

' ganizacije dela in slabo sode
lovanje. Zato bi se za to mo
ral zavzeti odgo'vorni organ 
pri Obcinski skupscini. Poseb
no vazen problem, ki n as tare 
je turizem. To podrocje n ase
ga gospodarstva ima pri nas 
zelo dobre pogoje, lablm r e
cem odlicne, ce ne bi bilo ti
stega ce . . . Slabe ceste so 
glavna tocka, ki zavira razvoj 
turizma pri nas. Za ureditev 
dobrih cestisc bi potrebovali 
veliko denarja, ki pa ga nasa 
obcina ne zmore. Mislim, da 
nam bi morali v tern pogledu 
priskociti na po'moc ustrezni 
r epubliSki;organi, saj bi od tu
rizma imeli vsi koristi. 

TeZave imamo tudi s sol
stvom, ta ~roblem je posebno 
aktualen v Starem trgu in No
vi vasi. Med ostalimi pomanj
k lj;ivostmi v solab born omenil 
samo · to, da ima zasilno telo
vadnico Ie sola na Rakelm. 
Medtem, ko se ' pri ostalib i;o
lah odvija telovadba v kino
dvoranah, se veckrat pa na 
prostem. Cedalje vecje so te
zave tudi pri zaposlovanju 
mladin . Vse vee je mladin
cev, k1 koncajo osnovno solo 
in se ne morejo zaposliti, Iter 
ni ustreznib delovnib mest, pa 
tudi pogoji za nadaljnje sola
n je so cedalje tezji. 

Kot vidite, je problemov 
dovolj in tezko bi vam vse na
stel, pa vendar zelim omeniti 
se enega in to je cerkniski 
vodovod, oziroma na splosno 
vse vodovodno qmrezje v nasi 
obi\ini; ki je zelo . zastarelo in 
ne odgovarja danasnjim zabte
vam. Ce zmanjka elektrike, 
zmanjka tudi vode. Posebno 
hudo je to v Ietnih mesecih, 
pa tudi zimski niso izjema. 
Vsekakor bi bilo potrebno to 
zadevo resiti na zborih voliv
cev in se zmeniti, da bi se to 
stanje izboljsalo delno vsaj s 
prispevki obcanov. 

Povedal bi vam se veliko, 
toda klice me delo.« 

Verjeli smo mu. Kontrola 
artiklov je v nasi industriji 
cedalje vecjega p~cna, saj je 
ravno kvaliteta pogoj za osva
janje zunanjih triisc. 

BOST 

St. t 

0 
Mi 

obis! 
ski 1 

skeg 
Bili 
zvez, 
kov 
govo 
in s 
tajni 
tova 
hael 
Slir 
bili 
kate: 
bors: 
kakc 
se b 

Po 
nov1 
Snez 
no to 
staVJ 
Cerk 
ured 
zera. 
kalo, 

c 
K< 

se t. 
in Zt 
mra' 
so 
psen 
lo n: 
tri , I 
jal 
»Zju 
mor 
me 
komi 
mo. 
lek?· 
- ~N 
je U1 
Grar 
na i 

l. 



1966 

" 
llje 
tje 
ma 
•ri
za 
~a-

to 
1at 

v 
10-
Lja 
va 
no 
da 
tjo 
se 

ah 
:tl
an 
. n-

bi 
ile 
Jri 
o
:a
ko 
je 
do 
na 
lje 
jo 
10 
·c-
:n. 
:o
lel 
u
ga 
tl
.to 
ev 
1.0 
1.1.) 

r
e
o
~n 

b
re 
e
:ts 
e
;i
so 
oj 
~v 

tli 
sa 
Ia 
lu 
ni 
II-

·1-
10 
()-

j 
til 
()

u. 
!)

}

ta 
e
iu 
1-

lo 
! r 
1a 
1-

ov 
1.

ti 
u 
.0 
si 
n 
~-

e, 
.0 

l, 

l . 
;o ,_ 
;o 
s 

J, 

a 
ji 
ie 
1-

St. 6 - 1. september 1966 GLAS NOTRANJSKE 

Novinarji na obisku v nasi obCini: 

0 krajih na zaCetku turistiCnega razvoja 
Minuli mesec so nasa obcino 

obiskali nekateri ugledni sloven
ski novinarji, dnevnega in teden
skega ~iska ter RTV Ljubljane. 
Bili so gostje Obcinske turisticne 
zveze. Najprej so si ogledali Ra
kov Skocjan, kjer je bil tudi raz
govor o razvoju turizma v obcini 
in sta ga vodila predsednik in 
tajnik Obcinske tLiristicne zveze 
tovaris Tone Go:rnik, oziroma Mi
hael Misic. Nato so novinarji od
sli na Cerknisko jezero, kjer so 
bili navduseni nad lepotami. Ne
kateri, ZJlasti predstavnik mari
borskega Vecera se je spra5eval, 
kako to, da to jezero turisticno ni 
se bolj znano slovenski javnosti. 

Po ogledu cerkniskega jezera so 
novLnarji odsli na ogled grada 
Sneznika, nato pa na Blasko pla
noto ob Blasko jezero. Tu so pred
stavniki Obcinske turisticne zveze 
Cerknica novinarjem razgrnili 
uniditveni nacrt CerkniSkega je
zera. Seveda vprasanj ni manj
kalo, od tega, kdaj bo jezero ure-

jeno, do tega, kdo bo urejanje fi
nansiral in podobno. 

Prijetno pa so novinarje na 
Bloski planoti presenetili domaci 
turisticni delavci, ki so na raznju 
spekli mladega pra5icka, taka kot 
ga pecejo redno, kadar se ob je
zeru zberejo- turisti. 

Novinarji pa so bili se zlasti 
navduseni nad lepotami Vidovske 
planote, ki je turisticno se neiz
koriscena. Svoj obisk pa so pred
stavniki slovenskega tiska zaklju
cili v planinski koci na Slivnici. 

Vtisov je bilo kajpada dovolj. 
Skusajmo posredovati vsaj ne

katere: 
TONE FORNEZZI, ••Tedenska 

tribuna«: 
»Na prehodu z Rakitne na Bla

sko planoto lezi prijetna vasica 
Zilce,_ ki se je vcasih (se preden 
smo podpisali konkordat) imeno
vala Sv. Vid, in domacini jo se 
danes tako imenujejo . 

Taksnega 'navdusenja, taksne 
volje do dela, ·takSnega idealizma, 

Pogovor na polju: 

Od zore 
Kaj slabo je kazalo, zbirali so 

se temni oblak.i.. Med Grahovim 
in Zerovico je bilo zivahno kot na 
mravljiscu. Delavci KZ Cerknica 
so spravljali letosnji pridelek 
psenice. Zanimalo me je, kako de
lo napreduje. »Ja, se danes in ju
tri, pa bo vse pod streho,« je de
ja! prijazni kombajnist Lojze. 
»Zjutraj zacnemo ob sestih, dela
mo pa do vecera. Od seste do as
me pregledamo in podmazemo 
kombajne, nato pa ves dan dela
mo. »Kako izgleda letosnji pride
lek?« 
_ ~Na pud.rocju .KZ Cerknica, __ to 
je Unec, Marof, Bokalce in tu med 
Grahovim in Zerovnico bo jecme
na in psenice okoli 30 vagonov. 

do rriraka 
Povprecen pridelek na hektar je 
35- 40 stotov.« 

V mesecu jul.i.ju je bilo vse 
kmetijsko delo otezkoceno zaradi 
dezja. Posebno pri susenju krme. 
Ves letosnji pridelek zita bo KZ 
predelala doma v valjcnem mli
nu. V slcladiScu imajo tudi elek
tricno susilnico. 

Poslovhl sem se od veselih in 
pridnih kombajn1stov in jim zaze
lel veliko uspeha pri delu. 

KZ sodeluje z individualnimi 
kmetijskimi pmizvajalci, pomaga 
jim pri spravilu zita. Nic vee ni 
potrebno prel.i.vati znoja ob spra
vilu zita. Srp je odsel v pozabo. 
Za vse nase kmetijstvo je to ve
lik napredek. 

JANEZ. HREN 

Pocitek na polju 

Kombajni zanjejo 

kot sem ga sreCal v tej lepi vasici, 
se nisem srecal nikjer. 

V tej tihi nekoliko odmaknjeni 
vasici, so mladi in stari vascani 
pripravljeni narediti mnogo vee, 
kot pa je samo v njihovih moceh.« 

MILAN GOVEKAR, »Delavska 
enotnost«: 

»Ce bi govoril po srcu in samo 
v svojem imenu, bi bil se najbolj 
za to, da nekateri predeli v obcini 
- zlasti mislim na Zilce in Osre
dek - ostanejo taksni kot so: idi
licni, tihi in mirni. To je pravza
prav tisto, kar clovek, razpet med 
napetosti in nemir dana5njih dni, 
se najbolj potrebuje, da si zares 
odpocije. Gospodarsko gledano pa 
so stv.rui drugacne. Ceprav ni na 
voljo dovolj sredstev, pa je toliko 
vecja pr.i.zadevnost in vnema 
cerkniskih ·abcanov. Predvsem pa 
veliko pomeni komaj prebujena 
turisticna zavest. Vse to pomeni 
tisti neprecenljivi kapitai in moe, 
ki se basta postopoma znala uve
ljaviti in zoperstaviti vsem teza
vam, med katerimi so financne 
pac najtezje. Ne morem namrec 
pozabiti gostoljublja in prijazno
sti, ki ga ohcani izkazujejo na 
vsakem koraku in kar je se zlasti 
ocitno v odrocnejsih krajih v ob
cini. Taka se clovek ze zdaj po
cuti, kot bi bil doma in prezre 
marsikatero pomanjkljivost, ki bi 
ga sicer zbodla v oci, saj ve, da 
so ti kraji sele na zacetku svojega 
turisticnega razv.oja. Na napakah 
pa se ucimo vsi! Zato sem pre
prican, da bodo pripombe in po
misleki, ki smo jih izrekli ob na
sem obisku v obcini, sprejete do-

Dvorana 
Mrtvila, ki ga je bilo precej ob

cutiti v TVD »Parbizan« v Starem 
trgu, vendarle ni vee. Dvorana je 
zopet, po dolgem casu, zaiivela 
tudi v popoldanskem in vecerncm 
casu. Zacela se je redna vadba 
stirih oddelkov - pionirjev, pio
nirk, mladincev in mladink- ka
kor tudi redni treningi in stro
kovno izpopolnjevanje v kosarki, 
odbojki in namiznem tenisu. 

!h. 

Odborniki 
o pekarni 
na Rakeku 

Na zadnji seji obcinske 
skupscine so se odborniki za
nimali za ceno gradbenih del 
pri izgradnji no;ve pekarne na 
Rakeku. Za zidanje tega ob
jekta so se zanimala tri grad
bena podjetja in sicer: SGP 
»Gradnje<< Postojna, »AgrooiJ
nova« Ljubljana in SGP »Gra
disce<< Cerknica. Vsa tri pod
jetja so dala svoje ponudbe 
za izgradnjo objekta do stre
he dokaj ugodne. SGP »Grad
nje<< Postojna bi zgradile ob
jekt za 44 milijonov 140 tisoc 
starih dinarjev, »Agroobnova 
iz Ljubljane za 44 milijonov 
787 tisoc in SGP »Gradisce<< 
Cerknica 43 milijonov 990 ti
soc. Investitor je oddal dela 
domacemu podjetju »Gradi· 
see« iz Cerlmice, ki je bilo 
cenejse. Gradbeno pogodbo so 
sklenili za navedeni znesek in 
to za fiksno ceno, tako da vse 
mozne podrazitve gradbenih 
materialov ali drugih uslug 
nosi izvajalec del, kar jc za 
investitorja v dana.Snjih tri
nih razmerah precejsnja ugod
nost. 

Dela so kljub precejsnjim 
izkopom napredovala po pred
videvanju, tako da obstoja 
moznost usposobitve prosto
rov, v· katerih bo pekarna, se 
pred zimo. 

!h. 

• 
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Skupina slovenskih novinarjev SI Je ogledala turisticne zanimivosti 
na5e obcine 

bronamerno, kakor so bile tudi 
izrecene in da bo tudi cez leta 
za turizem v cerkniSki obcini ve
ljalo, da je tamkaj mogoce vsa
krsno zdravo razvedrilo, oddih 
brez tiste vrocicnosti in hrupa, ka
krsno je znacilnost razvpitih turi
sticnih srediSc - . zato pa ob ob
cutku domacnosti in prisrcnosti, 
ki je ne premore tisti, ki se peha 
samo za denarjem.« 

TONE URBAS, »Kmecki glas«: 
»Ce bodo sredstva na razpolago, 

bodo z urejevalnimi deli na Cerlc
niskem jezeru zaceli ze drugo 
leta. To »novo« cerknisko jezero, 
ki ne bo vee presusilo za mesec 
ali dva, bo merilo kar 2600 hek
tarov. Za primeJ.·javo naj pave-

zazivela! 
Na zadnji seji vaditeljskega 

zbora je bil sprejet zelo obsiren 
program dela drustv.a za nasled
nja 2 meseca Sedaj se mrzlicno 
pripravljajo eltipe kosarke, odboj
ke in namiznega tenisa za tekmo
vanje, lti bo v Cerknici prvega 
maja v okviru prvomajskih de
lavsluh iger, lti so sedaj ze tradi
cionalne. 

Pripravljajo se tudi za atletsko 
tekmovanje, ki ga bo organiziralo 
TVD Pm-tizan v Qkviru prazno
vanja dneva mladosti. Tekmovali 
bodo v krosu, skolru v daljino, 
visino, suvanju la·ogle. teltih na 
60 m, 400 m. 300m ter v stafeti 
4 X 60 m. Tu naj bi sodelovala 
vsa mladina nase obcine, kalmr 
tudi vsa solska mladina. 

Bogat in pester program TVD 
»Pm-tizan« v Starem trgu bo omo
gocil na5im mladincem ddma in 
v soli, da pokazejo svoje zmoz
nosti in moci, obenem pa krepi in 
oblilruje mlado telo, kateremu je 
res poL!'ebna telesna vzgoja. Se 
vedno velja izrek: ZDRAV DUH 
V ZDRA VEM TELESU. 

J.D. 

mo, da meri Blejsko jezero 150 
hektarov in Bohinjsko 500 hek
tarov. V okolici jezera bi zgra
dili hotele, bungalove weekendc, 
sportna igrisca in zabaviSca.· Je
zero pa bo obiskovalcem nudilo 
veselje s kopanjem, vodnim smu
canjem, ribolovom, jadranjem in 
veslanjem. Tudi za zimske sporte 
in razvedrilo bo poskrbljeno.« 

Naj povemo, da so podobno me
nili tudi novinarji: 

ERNEST PETRIN, RTV Ljub
ljana; IGOR RAVNIKAR, Gospo
darski vestnik; BORUT FINZ
GAR, Delo in IGOR TRATNIK, 
Vccer, Maribor. 

M. 2. 

TOKRAT 
Nl UGANILA 

Ncki inzenir v eni izmed to
varn v na5i o,bcini je hotel 
prakticno ugotoviti, Imtera 
barva bi najbolj ustrezala na 
nekem novem izdelku, ki je 
bil namenjen za zunanje trzi
sce. 

Nic hudcga slutcc je oblekel 
delovno haljo, odsel v dclav
nico in zacel delati poizkuse. 

Ko je bil v delo najbol,i za.
topljen, pride do njega dclav
ka in ga vpra5a: 

»Tovaris iJ:J.Zenir, kaj ste ga 
pa vi polomili, da so vas rult
nili v proizvodnjo?« 

Novega preizkusevalca je to 
»nenavadno« vpra5anje tako 
presenetilo, da ni zmogel ta
kojsnjega odgovora, delavka 
pa je medtem to novico ze 
prenesla naprej. 

BOST 

Pozor~ zanimivo tekmovanje 
V zadnjem casu se tudi turizem v nasi obcini, lahko bi rekli, 

izredno uveljavlja. Imamo celo vrsto naravnih lepot, ki pa sevcda 
se niso vse turisticno izkoriscene. K pogojem za turizem pa pra.v 
gotovo sodljo tudi Iepo urejeni kraji. To seveda Iahko dose'.temo ob
cani sami. Sarno z nekaj smisla za Iepoto, lahko vsak kraj v obcini 
mnogo pridobi. Na kaj mislimo.? Predvsem mislimo na urejenost oko
lice kjer zivimo. Povsod po svetu se ljudje trudijo, zlasti pa v turi
sticnih krajih, da imajo okolico kjer zivijo kar najlepso. To bi Iahko 
storili tudi po Iuajih v nasi obcini. Potrudimo se in zacnimo ure,jati 
okolico svojih his, potov in nenazadnje tudi cest. Kajti turist, ki 
pride v Cerknico, ali na Rakek, bo odnesel dosti prijetnejse vLisc, 
ce bo nanj vplivala tudi urejenost kraja. 

V na5i obcini imamo precej prizadevnih turisticnih delavcev in 
posameznih obcanov, ki ze skrbijo, da so posamezni kraji okusno 
urejeni. Dragi bralci potrudimo se in se bolj skrbimo za lepo urejeno 
okolico his, za zelenice v parkih, za cvetlicne grede, za roze na oknih 
in na balkonih. Prepricani bodite, da se vam bo tudi ta trud popacal. 

Tudi urednistvo na5ega lista misli na to. Na zadnji uredniSki .;;eji 
smo se dogovorili, da bomo tri najboj urejene hise nagradili. Oc~ 
nila jih posebna strokovna komisija, sestavljena iz predstavnikov Ob
cinske turisticne zveze, hortikulturnega drustva in na5ega ured.nistva. 
Tisti interesenti, ki zelijo sodelovati v tekmovanju, naj nam sporocijo 
naslov na uredniStvo Glasa Notranjske, Obcinski odbor SZDL Cerk
nica, najpozneje do 20. septembra. 
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ZACITKU LETA SPREJE

OLl:rCUA 0 POSLOV ii 
POLITIKl ZA LETO 1966 JE NA 
PODLAGI PREDBOD. -E GO

PODABSKE REFORME PRED
;"IDELA .. 'OVO OBLIKO IN ' 0-

VSEH SMEREB IN 1\i"A VSEH 
_iJVOJIB. 

V zadnjem easu so bile vse po
gostej~ vee ali manj opravieene 
kriti.ke oa raeun poslovne enote 
Skupnih strokovnih sl\lZb. Ta naj 
bi doZivela temeljitejso spremem
bo - njeno novo organizacijo. 

Strokovoa konferenca na Blo
kah (5. maja 1966) je v grobem 
nakazala njeno novo obliko v cilju 
realizacije ze omenjene poslovne 
politike, ko bodo posamezne po
slovne enote pre5le na samostojen 
dohodkovni sistem. Poslovna eno
ta SKS naj bi v bodoee opravljala 
sluinostno funkcijo (servis) vsem 
ostalim poslovnim enotal!l pri re
!ievanju vseh konkretnih proble
mov in oalog v vseh straneh po
slovanja. Koristniki teh uslug pa 
bi jib za opravljeno delo tudi na
grajevali. Torej naj bi bil v bo
doee dohodek te poslovne enote 
izkljueno odvisen od kolieine, 
kvalitete oziroma efikasnosti naj
razlienejsih uslug (nabavnih, pro
dajnih, pravnih, tehnienih itd.). 

Naslednji cilj reorganizacije po
slovne enote SKS je v tern, da se 
posli poenostavijo, konkretizirajo, 
specializirajo. Skozi specializacijo, 
ki je zamisljena, bo omogoeeno, 
da se bodo ustvarjale direktne 
komunikacije med novo uvedeni
mi sluzbami in proizvodnimi po
slovnimi enotami. Za nemoteno 
poslovanje bo potrebna material
na garancija za eksistenco skup
nih strokovnih sluzb, zato pa bodo 
morale posamezne sluzbe na drugi 
strani prav tako nuditi garancijo 
za kvaliteto svojega dela (uslug). 
Delati bodo morale v sodelovanju 
s poslovnimi enotami in ee ne 
bodo ustrezale njihovim zahte
vam, se na zahtevo teh tudi raz
puste. 

Najvee organizacijskih spre
memb je dozivel vsekakor najob
eutljivejsi scktor - komerciala. 
Ta se v novi organizaciji deli na 
stiri samostojne sluzbe, katerih 
delo koordinira tako imenovani 
vodja prodajne slu:Zbe. Te sluzbe 
so: nabavna sluzba, prodajna slu:Z-

ba, prodajno nabavoa slu:Zba, pri
marne ter transportna slu:Zba. 
Bivsi razvojni sektor se preime
nuje v organizacijsko tehnieno 
sluzbo. Splolini sektor se preime
nuje v organizacijsko tehnieno 
slu:Zbo. Splosni sektor v splosno 
sl\lZbo, s tern. da se v to sluzbo 
prenese iz razvojnega sektorja re
ferent za kadre, psihologijo in 
varnost. Bivso ekonomsko finane
ni sektor pa se razdeli na plansko 
analitsko slu:Zbo in raeunovod
stvo. Delo samostojnih referentov 
znotraj slu:Zbe vodi sef slu:Zbe. Na 
eelo poslovne enote pa se kot ko
ordin~tor dela med posameznimi 
slu:Zbami imenuje direktor Skup
nih strokovnih sluzb. 

V zvezi z reorganizacijo Skup
nih strokovnih sluzb so bile iz
vedene tudi nekatere kadrovske 
spremembe pri zasedanju va:Znej 
sih delovnih mest. 

Povdarjajo, da so dosedanji 
stirje sektorji na tej poslovni 
enoti likvidirani z namenom, da 
se sluzbe specializirajo ter da se 
da vecji poudarek na osebne od
govornosti. Gre za to, da se ne bi 
vee dogajali primeri kritik kot 
npr.: *razvojni sektor je kriv ... « . 

Nie vee razvojni sektor, kajti za 
njim se je bil najveekrat skrival 
pravi krivec. V doloeenih proble
mih pa bo se v nadalje v praksi 
teamsko delo: za investicije bodo 
npr. odgovarjali referent za stroj
ni§tvo, referent za elektro in teh-
oolog. IVO STEFAN 

LEP VZGLED 
ROJAKA 

Tovaris FRANC VERBIC, 
po domace »Bokalov-«, je le
tos PO vee desetletjih zivljenja 
v Ameriki obiskal domaci kraj 
Cerknico. Preden se je sredi 
avgusta vrnil v daljni kraj, 
se je z lepim darilom spomnil 
cerkniske sole. Za izpopolni
tev tehnicnega pouka je i;oli 
poklonil 50 000 starih dinarjev 
z zeljo, da bi se nasa mladina 
sodobno izobrazevala. Ravna
teljstvo sole se mu za zgledno 
dejanje v imenu solske mladi
ne tudi preko Glasa Notranj
ske prav to.'plo zahvaljuje, 

sj 

POSNETEK S PIKNIKA NA BLOSKEM JEZERU 
Zal, posnetek ni mogel zajeti vseh motoriziranih in nemotorizi

ranih udele:Zencev, to je le del njih. Po oceni prireditelja je bilo ta dan 
ob jezeru okroglo tisoc !judi. Vsi se seveda niso osve:Zili le v jezeru, 
ampak tudi ob pristni kapljici in zalogaju mesa z raznja. 

Vsem, ki niso bili na tern, nasvidenje na prihodnjem pikniku! 
Tekst in foto: IVANCIC 

Pa enkrat''- o soli govoriti tudi javno, vendar jc tre
ba pri tej obravnavi bilti ncose
ben in nacelen. Bralci so Si pac 
lahko sami ustvarili delno podobo 
o objektivni resnici, a zastopnike 
starsev, ki srcno Zivijo s solo, ld 
jim je na skrbi prihodnost otrok 
in hocejo, da bi sola napredovala, 
je treba obvestiti tudi lie o na
slednjem: 

Na .. ugoltJovitve<< v dopisu za
stopnikov starliev, priobeenem v 
4. stevilk:iJ Glasa Notranjske dne 
1. julija t. l., se cuti vodstvo os
novne sole Cerknica dolzno, da 
zaradi boljse osvetljave nekoliko 
pojasni navedbe iz omenjenega 
dopisa. 

Vodstvo sol je po sprejetem let
nero delovnem programu priredi
lo v preteklem solskem lE:tu stiri 
roditeljske sestanke, od teh ie na 
prvih treh ravnatelj sole navzo
cim starsem predoeil tudi sk.upne 
probleme sole, seznanil jih je z 
organizacijo sole, z va:Zneisimi 
dolocili zakona o osnovni soli in 
na vsakem od teh treh skuonih 
sestankov tudi podal neka.i - n2-
svetov o S<JPelovanju med solo in 
domom zaradiJ doseganja bo!jsih 
uspehov ueencev. 

StarSi ucencev so imeli na vsa
kem teh sestankov prilomost. da 
povedo, kaj jih teZi, in da predla 
gajo vodstvu sole izboljsanje sol
skega dela, kolikor so opazili in 
cutili. da je to potrebno. M<>Zna 
je hila torej docela sprolicena de
mokrati.Cna obravnava solske pro
blematike, saj so bill navzoCi na 
teh sestankih tudi razredniki in 
ucitelji. 

Delo Sole je javno io zatorej 
upravi.Ceno podvrieno tudi javni 
kritik:i, za njo pa je po na.Si sod-

bi mesto prav na roditeljskih se
stankih. Vsaka bojazen starsev 
pred tako javno obravnavq svl
skega dela je neupravicena tem
bolj, ker imamo v soli samo
upravljanje in udele:Zbo zastopni
kov javnosti in dru:Zbeno-politic
nih ter gospodarskih organizacij, 
katerim morajo solski samol
upravni organi odgovarjati za 
svoje delo. Razen tega ima nad
zor nad solskim delom tudi Za
vod za prosvetno in pedagosko 
sluzbo - Vic po svojilh svetoval
cih, ki ima vpogled v celotno delo 

Na zacetku solskega leta je de
lovna skupnost, kot :Ze reeeno, 
sprejela letni delovni program z 
vsemi zadollitvami ucnega oseb
ja, razen tega poteka samouprav
no delo na soli po doloCilii-I sta
tuta osnovne sole in ostalih pra
vilnikov, ob polletju i.n ob koncu 
leta pa je vodstvo sole podalo 
pristojnim organom porocilo o 
delu na soli. Posebej je priobcilo 
poroeilo 0 uspehih sole ob koncu 
oolskega leta v 4. stevilki Glasa 
Notranjske. 

v isti stevilki obcinskega gla
sila sta izSla tudi dva clanka: ,.Le 
cevlje sodi naj kopitar« in .. ~e 
enkrat«. 

Oba clanka sta dokaz, da je 
treba 0 solskih stvareh veekrat 

0 pismu zastopnikov starsev je 
bilo govdra na sklepni redovalni 
konferencli 21. junija t. l. pred ce
lotnim uciteljskim zborom ob 
navzocnosti dveh svetovalcev Za
vada za prosvetno pedagosko 
slu:Zbo. Ravnatelj je zboru pred
ocil vsebino pisma in n iegove 
konstruktivne misli, ki bodo ko
ristne v ptihodnjem delu. Oba 
svetovalca pa sta poudarila, da 
je glas starSev zmerom dobrodo
sel. Kritika je zdrava in vodi lah
ko samo k izboljsanju. Odpasti 
morajo seveda samovoljnosti in 
nerednosti posameznikov. Potre~
na je strpnost uciteljev z ucenci 
in samo tisti ucitelj, ki .sam red
no in natanko izpolnjuje delovne 
· ·-,.·p'no<;•L - a mora Jih vsak, 
lahko od ucencev z.ahteva isto. 
UC:iteljeva dolznost je, da pri po
uku obravnava ueno snov tako, 
da jo bodo dojeli tudi teZko do
jemljivi ucenci, njegova ucna me
toda naj ucenca spodbuja k uce
nju. 

Glede solskega sveta star.Sev 
hoee vodstvo od~voriti pismu 
zastopnikov starliev, da .ie hila 
prav zamisel ravnatelja, naj se 
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Kombinat Brest: 

lnterni obrafun poslovnega 
uspeha po evropskih cenah 

Dosedanje izkusnje pri obraeu
navanju poslovnega uspeha posa
meznih obratov - poslovnih enot 
kombinata BREST so opozorile, 
da samoupravni organi ne morejo 
nacrtovati dolgorocne politi.ke 
razvoja, ce bi se v prihodnje za 
obracun veljale domace cene. ~a 
naliem trgu navzlic intencijam 
reforme namree se niso uveljav
ljene trine zakonitosti in se ll~le 
v zadnjem casu komaj zacenja.jo 
uveljavljati. Tako stanje pa je vse 
doslej za vsako cetrtletje posebej. 
Izkusnje ucijo, da so bile pri tern 
vselej prizadete tiste note, ki so 
v tern razdobju sicer najvec sto
rile na podrocju produktivnosti, 
ekonomicnosti in rentabilnosti go
spodarjenja. Z drugimi besedami: 
prihajalo je do prelivanja sred
stev, pri cemer so pridobivali ti
sti, ki so - v primerjavi z osta
limi - slabse gospodarili. 

Po novem pa bo drugaee. De
lavski sveti poslovnih enot so ze 
potrdili, delavski svet podjetja pa 
se bo potrdil spremembo nekate
rih clenov statuta iz tistega nje
govega dela, ki govori o ekonom
skih osnovah in pogojih gospo
darjenja. Ena izmed teh spre
memb je, da bodo poslej za in
terni obracun pot>lovnega uspeha 
veljale povprecne evropske cene 
izdelkov, surovin in ostalih re
produkcijskih materijalov. To pa 
zato, ker je znano, da so cene na 
evropskem trgu dosti stabilnejse 
kot pa na domacem tdiscu. Te 
cene bodo - po potrebi - ugo
tavljali enkrat do dvakrat v letu 
Ce bi se torej dogodilo, da hi 
strokovne sluzbe podjetja na pri
mer neki izdelek prodale drazje 
kot pa so· trenutno velj'avne ev
ropske cone, razlika pa bo naka
zana v posebni izravnalni skad. 
Iz tega sklada pa bo regresirana 
razlika do veljavne evropske cene 
tisti poslovni enoti, ki zavoljo 
utemeljenih vzrokov prodaja svo
je izdelke ceneje kot pa bi jib, 
ce bi Iahko dosegla povprecno ev
ropsko ceno. To velja predvsem 
za izvoz v cezmorske drZave, za 
kar pa je BREST zainteresiran 
kot celota. Pri tern velja pouda.
riti, da ne bi bilo prav, ce bi tudi 
v prihodnje neka poslovna enota 
kovala dobicek na racun ugodne 
prodaje, k cemur bi pripomogla 
konjunkturna gibanja na trgu, ce 
pa je sicer vsa:komur v tovarni 
jasno, da so doslej vse investicije 
za razvoj in modernizacijo po
slovnih enot izvirale iz sredstev, 
ki so jib ustvarile vse enote kom
binata BREST. 

na prvem roditeljskem sestanku 
pdstaviJ tak izvoljeni forum in 
vodstvu sole signalizira vse, kar 
zadeva solsko problematiko. t:al 
se starsi na roditel.iskih skupnih 
sestankih, ki so bili 28. oktobra, 
6. j<anuarja, 3. marca in 13. maja, 
niso niti enkrat oglasilli s kakimi 
predlogi ali pritozbami, marvec 
so se njihovi zastopniki posebej 
sestali, ko je slo Ze za koncne 
ocene, sele 14. junija, to .ie pred
zadnji dan pouka za ucence os
mih razredov. To pa . .ie bhlo se
veda precej prekasno. 

V prihodnje bo potrebno zami
sel solskega sveta starsev in tudi 
razrednih svetov starsev krepke.ie 
uveljaviti. Starsi imajo na takem 
mestu priloi:Znost ocitno po'ledati, 
kaj mislijo 0 soli! in tudi 0 posa
meznih uciteljih, in to brez stra
hu. t:al pa se boje ocitno pove
dali svo.ie misli, ker se boje, kot 
pravijo nekateri, da ne bi ucite
lji Piil izpra.Sevanju ali ocenjeva
nju ne prizadeli njihovih otrok, 
ce bi ucitelje kritizirali glede nji
hovega pedagoskega postopka. 
Zato se rajsi - kot pravijo -
izognejo kriltiki. Prav zato pa bi 
morali ucitelji na razrednih se:
stankih starsev razbliniti take 
predsodke starsev in vzbuditi nji
hovo zaupanje v svoje delo. Uci
telj je kajpada po zakonu pri svo
jem strokovnem del.u samostojen, 
pril ocenjevanju pa mora biti do 
vseh ucencev enako objektiven in 
dosleden, kako'r tudi v vsem svo
jem razmerju do njih. Otroci 

Na podoben oacin, kot poslovnj 
strosek, se bodo za interne potre
be obraeunavale tudi cene suro
vin in drugih reprodukcijskib 
materijalov. V breme poslovnib 
enot bodo surovine in vse ostalo 
tudi obracunane po povpreenib 
ekonomskih cenah, pri cemer za 
obraeun doho'dka poslovne enote 
ne bo prav nic vazno, kakSne bi 
bile dejanske nabavne cene. 

Z obracunom po povprecnih 
evropskih cenah zelijo torej v 
BRESTU doseci za vse cimbolj 
enake pogoje gospodarjenja, kar 
pa je seveda mogoce le tedaj, \'!e 
vsaj obracunsko pri svojem delu 
ze upostevajo trZne zakonitosti 
trzisc, na katerih se BREST po
javlja kot prodajalec svojih iz
delkov. Znano pa je, da BREST 
ze zdaj izvaza dobro polovico vse 
svoje proizvodnje, oziroma da pri 
finalnih izdelkih prodaja na tuje 
dobrih 70 odstotkov tovrstnih 
proizvodov. -me 

UREDNIKOVA POSTA 
Ko ob koncu meseca pregle

dujemo poslano gradivo za tisk 
in pisma nasih bralcev, smo 
vsak mesec bolj zadovoljni. 
Posebno takrat, ko smo prejeli 
toliko poste od nasih rojakov 
v tujini, nam je bilo prijetno. 
Imeli smo nekako obcutek, da 
ves nas trud ni brez haska in 
da je vedno vee ljudi, ki tezko 
cakajo zacetek prihodnjega 
meseca tudi zaradi nasega li
sta. Sedaj imamo skoraj 600 
narocnikov nasih rojakov, k i 
zivijo v tujini. s posebnim ob
cutkom prebiramo zahvalna 
pisma nasih ljudi onkraj meje. 
Mnogi so nam ze v prvem pis
mu poslali celotno narocnino;" 
nekateri pa se mnogo vee. Tez
ko bomo nasli zahvale za pri
jazna in topla pisma in tudi za 
pomoc. Potrudili se bomo, da 
bo vsebina nasega lista se bolj
sa in da bo sleherni bralec na
sel kaj zanimivega v njem. 
Lahko nam tudi rojaki iz tu
jine pisete posamezne sestav
ke, katere vam bodo radi ob
javili. Prostor nam ne dopusca, 
da 7J.i se vsakemu, ki nam je 
poslal vzpodbudno pismo, po
sebej zahvalili, ceprav bi vsi 
to zasluzili. 

Urednik 

kmalu obcutijo, ce je ucitelj pri
stranski, nedosleden in moMa z 
nekaterimi ucenci nestrpen. 

Reei pa je tudi treba, da je pro
stor za obravnavo solslcilh zadev 
predvsem v soli, na roditeljskih 
sestankih, pri govotilnih urah 
uciteljev in na sejah sveta sole, 
ki ga sestavlja po statutu razen 
enajstih predstavnikov solske de
lovne sk.upno·sti tudi osem pred
stavniJkov javnosti. 

Skadno delovanje samouprav
nih organov na soli, sodelovanje 
doma in soJ.e na roditeljskih se
stankih z odprto, vsem oeitno ob
ravnavo solsklih vpra.Sanj, s pri
tegovanjem zastopnikov jarnosti 
na seje sveta sole in zastopni.k:w 
stlairsev v sO'l:skem rodite>ljskem 
svetu ter v razrednilh svetih star
sev ter povezava SOtle z druzbeno
politicnimi in gospodarskimi or
gani7;acijami, a zlasti tudi izva
janje solskega samoupravljanja 
ucencev v okviru soJ.ske tn raz
rednih sk.upnosti so: dokaz samo
upravljavske osveseenosti, tako 
solskih kot javnih dejavnikov, ki 
imajo vso pravico, da so povsem 
o'bvesceni 0 del.u sole, ceprav ne 
odloeajo o vseh njenih notranjih 
organizacLjskih vpra.Sanjih. 

Sarno tako sodelovanje vseh v 
postev prihajajocih dejavnikov 
bo prejkone uspesno in koristno 
prispevalo k izvajanju nalog, ki 
jih soli nalaga dl~uzba, in k dose
ganju ucnih in vzgojni.h ciljev. 

Stanko Janez 
ravnatelj osnovne sole Cerknica 
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Solska vrata so se odprla Uspeh Zarie v 'loiki dolini 
Spet so se, kakor vsako !eto na 

za.Cetku septembra, odprla solska 
vrata mladini. Za tiste, ki so zc 
obiskovali solo in jo letos nad.a
ljujejo, je to konec solskih pocit
nic, saj gredo zdaj v visje razre
de, na razne sole druge stopnje: 
gimnazija, razne strokovne sole, 
steviJ.ni pojdejo na visje in Vl:jO
ke sole, mnogi pa so vstopili v 
proizvodnjo ali ostali na doma
cih posestvih. Za vse pomeni je
senski cas dolocen premik: iz vo
citniskega zatiSja vstajajo skrbi. 
Starsi bodo morali odpreti denar·· 
nice in kupiti otrokom knjige, 
zvezke, razne solske potrebscine, 
obleko, placevati bodo morali za 
solanje v mestih oskrbnino. Ne
kateri bodo srecni, ce bodo imeli 
stipendije. In potem bodo ulice 
zjutraj in opoldne polne mladega 
zivzava, mnogi se bodo vozili v 
solo s lwlesi, avtobusi. Sledile bo
do domace in solske naloge iz 
slovenscine, matematike, iz tujega 
jezika. 

Solsl•a vrata so se odprla 

Za malcke, ki vstopajo letos 
prvic skozi solska vrata, bo sola 
posebno dozivetje, postali so >>ve
liki« .in domov bodo mamicam in 
ockom iz sole prinasal·i poJ.no no
vk o soli in salski ucenosti. Kaj
pada, novi rodovi prihajajo, sta
rejsi se umikajo in zivljenje tece 
dalje. 

Sodobna sola niso samo zvezki, 
knjige in svincniki, solska kreda 
in solska deska, danes je sola tudi 
radio, televizija., kino, na.rava, to
varna. V ucni iin vzgojni tok niso 
vkljuceni samo ucenci, ma.rvec 
tudi ucitelji, sta.rSi, psihologi, so
ciologi, tudi najvisje ucne in 
vzgojne usta.nove, zavodi za na
predek solstva . . . vsa druzba. 

Star pregovor uci: sola naj za
jame iz Zi.vljenja in naj vzgaja 
za zivljenje. Danes govorimo o 
razniilJ. vrstah vzgoje: o tehnicni 
vzgoji, fi.lmski vzgoji, o vzgoji so
cialisticnega cloveka itd. v vzgojo 
vkljucujemo najboljsa napredna 
spoznanja preteklosti in na.Se last
ne sodobne izkusnje, ki dobivajo 
·izraz v nasih sodobnih ucbenikih 
in ucilih, v sodobnih ucnih in 
vzgojnih postopkih. Zato odhajajo 
nasi strokovnjaki v tuje ddave, 
da vidijo tamkajsnji napredek · v 
uciloih, kajti ne smemo biti zapee
ka.rji. Kajti v resnici v marsicem 
zaostajamo: potrebne so nam mo
derne sole, moderne uCilnice, teh
nicne delavnice, ucni kabineti, 
knjiznice, izobrazeni uCitelji. Na
porna je pot napredka. 

Na.Se notra.njske sole imajo sto
letno tradicijo: od sole v Babnem 
polju, Starem trgu, Cerknici, Gra
hovem, Begunjah, na Rakeku, 
Uncu, v Nov.i vasi. Ljudstvu so 
dale marsika~terega pomembnega 
izobrazenca. Danes je. stevilo iz
obrazencev na Notra.njskem v pri
merjavi s preteklostjo naraslo : 
imamo inzenirje, pravnike, pro
fesorje, ekonomiste, politicne ideo
loske delavce, tehnike, komercia
liste. Vsi ti so porok za hitrejsi 
razvoj Notranjske na gospodar
skem, tehnicnem, prosvetnem 
podrocju. Strokovnjaki obiskujejo 
tuje dezele in prinasajo domov 
bogate izkusnje. Nase delavno no
tranjsko ljudstvo mnogo pricaku

,._je.-od .JJ.j·ih. VeRda.r bo potrebno se 
mnogo kuHurnega dela, tecajev, 
seminarjev, predava.nj, kulturnih 
prireditev, da bo kulturno delo 
zazivelo v vsej polnosti, predvsem 
pa bo v dusevnosti nasih notranj
sk.ih ljudi nenehno potrebno vzbu
jati smisel in ljubezen za kultur
ne vrednote, a med temi smisel 
za solo in za njene daljnosezne 
pridobitve ne bo smel biti med 
poslednj,imi. Nase druzbene in po-
liticne organizacije ra.zodevajo v 
skladu z moznostmi za ta napre
dek - lahko recemo - dokaj po
trebnega razumeva~nja. 

v novem solskem letu zelimo 
mladini in ucnemu osebju mnogo 
uspehov. 

Komaj dober mesec je minil od 
nast'opa i.zseljeniskega pevskega 
zbora »Za.rja<< iz Clevela.nda v 
Starem trgu. Toda prebivalci Lo
ske doline se Se vedno spominja
mo ptijetnih ur, ki smo jih pre
ziveli na koncertu na.Sih irzseljen
cev. Ze takoj, ko so prebivalci 
zvedeli. da bo mesa.ni pevski zbor 
_.za:rja<< praznoval 50. obletnico 
obstoja v domovin,i s prireditvijo 
koncerta v Ilirski Bistrici, Po
ljanski dolini in Lo5ki dolini je 
zavladalo veliko za.nimanje. DPD 
•>Svoboda<< L<>ska dolina je v ta 
namen imenovala po_sebni odbor, 
ki je pripravill vse potrebno za 
ptijetno bivanje izseljenccv. 
Vpra.Sa.nj ni ma.njkalo: »Kdaj bo
do vstopnice v predprodaji? Kje 
bo koncert, ker bo po vsej ver
jetnosti kinodvorana premajhna? 
Kciliko steje zbor »Za.rje<< in kalcs
ne pesmi bo pel itd. itd. ?<< 

Posebni odbor, kiJ je vodil vse 
priprave v zveZ,i s koncertom za
sluzi vse ptiznanje, saj je svojo 
nalogo zelo dqbro opravil. Dvo
ra.na doma Parti2la.TI v Sta.rem 
trgu je bila popolnoma prenov
ljena, sveea.no okra.Sena, vstopni
ce pa so bile razproda.ne v 48 
urah. 

Na dan koncerta, 16. julija, je 
hila dvora.na Pa.rtizana v Starem 
trgu premajhna, da bi sprejela 
vse, •ki so zelel.iJ videti m slisati 
na.Se izseljence, kljub temu, da 
je na koncertu prisostvovalo nad 
420 poslusalcev. Tako·i. ko so se 

Za zdaj 
V Cerknici ze vee kot dve leti 

uspesno posluje cerkniska lmjiz
nica. Knjiznica razpolaga s 3500 
knjigami in reVIJami. Knjizni 
fond se je v zadnjih lctih precej 
povecal. Nekaj je nabavljenih no
vih knjig, nekaj lmjig je bilo po
darjenih ali kupljenih po nizki 
ceni predvsem od upokojencev. 
Obcinski komite ZK je dal svoje 
knjige na razpolago lmjiznici. 
Precej knjig, predvsem leksiko
nov in enciklopedij, pa je odsto
pila uprava obcinske skupscine. 
Tako, da fond lmjig v knjiznici 
le narasca. v lmjiznici je vpisanih 
okrog 500 clanov. 

Kljub uspesnem delova.nju 

M1adina Cerknice si sama gradi 
rokometno igrisce in plavalni hazen 

knjiznice pa se cuti se velika vr
zel v fondu knjig. Veliko knjig je 
sta.rih in zastarelih, ki bi j.ih bili 
v normalnih pogojih ze izlocili. 

Glede na precejsen krog izpo
sojevalcev knjig iz obmocja Cerk
nice in okolice, obstojeci knjizni 
fund se zdalec ne zadosca po!r~

bam. Pomanjkanje se cuti tako 
beletristike kot mladinske litera
ture, politicnih in strokovnih 
knjig. ProuCiti bi bilo potrebno, 
kako bi se dalo obstojece stanjE' 
izbaljsati, oziroma kje dobiti po
trebna sredstva., da bi se lahko 
knjiznica okrepila. 

Zavoljo pomanjka.nja sportnih 
.igriSc v Cerknici i.n vedno vecjega 
navdusenja .in za.nima.nja za di
namicne sporte, se je mladina 
cerkniskega Partizana odloCila, 
da si sama zgradi asfaltno igrisce 
za rolmmet in kosarko. Igrisce bo 
glede na veUkost asfaltne plosce, 
uporabno tudi za druge igre kot 
npr.: odbojko, lw taljka.nj e, bad
mington, ma1i nogomet Hd. 

Kot ze receno, so pobudo za iz
gradnjo in tudi ze prve delovne 
akcije izvedli clani TVD Partizan 
Cerknica, k.i se ze pribLizno dve 
leti in pol ukvarjajo s kosarko, 
vendar za treninge in igranje ni
majo primernega prostora. Njiho
vemu zgledu pa je kmalu za tern 
sledi·l tudi kombinat Brest, ki si 
je postavil nalogo v letosniem in 
prihodnjem letu dol<ioncno urediti 
plavalni bazen v Cerknici. Zato je 
bila osnovana delovna brigada 
mladine iz Bresta, ki se je potem, 
da se dela na dveh sorodnih ob
jektih ne bi >>drobila<<, povezala s 
PartLzanovi.mi in ostalim.i mladin
ci Cerknice v skupno brigado, ki 
dela sedaj tako pri ureditvi ba
zena, kot tudi pr.i izgradnji igri-

sea. Ker bosta to prayzaprav edi
na spor,tna in .rekreativna objek
ta ne samo v Cerkndci, pac pa tu
di v njeni bliznji okolici, velja 
sklep cerknisk.ih mladincev vse
kakor pozdraviti in jim zazeleti 
pri njihovem delu Cimvec uspeha. 

JANEZ TELIC 

Predavanja na oddelku ESS v Cerknici koncana 
V juliju letos so za.ldjucena predava.nja v III. letniku od

delka Ekonomske srednje sole v Cerknici. Predava.nja na od
delku ESS je obiskovalo 13 slusa.teljev. Najvec slusateljev je 
bilo iz LIK Brest Cerknica. Podjetje Brest je v celoti krilo stro
ske solanja za svoje delavce. Solanje na oddelku ESS je trajalo 
6 semestrov. Slusatelji morajo opraviti se nekaj izpitov iz 
posameznih predmetov. Preostale izpite bodo polagaLi v jesen
skem roku. Ko bodo opravili vse izpite, bodo lahko pristopili k 
diplomskem izpitu. v soli so v casu treh let predavali preda
vatelji iz obmocja obcine in predavaJtelji iz maticne sole v Ljub
ljani. Program predavanj je bil v celoti predela.n. Slusa.telji, 
ki so obiskovali ESS, pretezno ze delajo na mestih, kjer se za
teva srednja strokovna izobrazba. Prav gotovo jim bo pridob
lje'no zna.nje na ESS veliko koristilo. MILAN STRLE 

pevci poijavili izza odra je v dvo
ra.ni nastalo navdusenje. Prvo d(}
brodoslico je zapel moski pevski 
zbor »Svobode<< iz Loske doline, 
mladinke pa sd vsem cla.nom zbo
samezne soliste. Razen tega so bi
ra pripele na prsiJ tradicionalni 
rdeei nagelj, predsednik »-Svobo
de<< Lado Ful'la.ni pa jih je prisrc
no pozdravil. Program konce,ta 
je v glavnem obsegal na.rodne 
pesmi, poslusali pa smo tudi po~ 
le na programu tudi ameriske na
rodne pesmi, ki jih je zbor »'Zar-

je<< zapel v angle5kem jcziku. 
Tezko je bilo ocenjeva.ti katera 
pesem je poslusalce bolj navdu~ 
sila, saj je bila vsaka pesem do
ziveto zapeta in prav tako toplo 
sprejeta. Predsednitk zbora >+Zar
je<< gospod Turkman je simpatic
no napovedoval in povezoval po,.. 
samezne toeke, njegova soproga 
gospa Turkma.n kot pevovodja. pa 
je temperamentno, prikupno in 
uspesno vodilla izva.ja.nje vsake 
pes mi. 

SLAVKO BERGLEZ 

Nastop pcvskega zbora Zarja iz Clevelanda v Loski dolini 

pre malo 
Po posameznih obcinah v Slo

veniji razlicno resujejo problema
tiko knjiznica.rstva. v bogatejsih 
obcinah dobivajo knjiznice visoke 
zneske iz obcinskih proracunov. 
Za cerkniske pti.like bi bila taka 
oblika morda precejsnja obreme
nitev proracuna, ce bi hoteli za
dostiti potrebam, oziroma spravili 
knjiznico v normalne pogoje. Zelo 
dobro obliko zbiranja sredstev za 
potrebe knjiznice imajo v obcini 
Vrhnika, kjer gospodarske orga
nizacije prispevajo proporcional
no del sredstev za potrebe knjiz
nice, talw, da je posta.La vrhniSka 
knjizn.ica vzorna in bogata s knji
gami, saj razpolaga s preko 10 000 

knjigami. 

Ali bi bilo tako obliko finan
ciranja knjiznice mozno uvesti 
tudi v nasi obcini? Smatram, da 
ne bi bil problem. Kai.ti s soraz
merno porazdelittvijo visine pri
spevka, ne bi bila obremenitev za 
delO'Vne organizacije tako velika, 
da 11e b.i zmogle v nekaj letih 
spravilti knjiznice na zadovoljivo 
stanje. Kajti investiira.nje v knjige 
je dolgorocna investicija, saj ima 
najvec knjig dolgotrajno vred
nost. 

Ce izhajamo iz dejstva, da je 
knjiga ena od zelo ali celo naj
pomembnejsih izobrazevalnih pri
pomockov za .izobra.Zevanje in 
samoizobrazevanje obca.nov, me
nim, da bi bila :investicija v knjiz
nico zelo smotrna investicija. V 
kolikor bi bile delovne organiza
cije pripravljene pr.ispeva.ti dolo
cen delez, bi s tern opravile po
membno huma.no deja.nje, pli tern 
pa bi imele prav gotovo tudi same 
doloceno !wrist. 

Delovne orga.nizacije bi bile 
zlasti zainteresira.ne za investicije 
v strokovno knjiznico. Ce bi po
sa.mezne delovne organizacije pri
spevale tlolocen znesek v knjiz
nico, bi se s tern resil marsikateri 
problem. S tern bi se omogocilo 
clanom kolektiva, da izpopo1nju
jejo svoje zna.nje. 

Z ozirom, da se Cerknica ra.z
vija kot gospoda.rsko sredisce, naj 
bi se vzporedno razvijala tudi kot 
kulturno srediSce. Za.to bi bilo res 
nujno vee angazi.ra.nja, da bi se 
na podrocju knjiznica.rstva resili 
pereci problemi. Smatram, da to 
dejavnost ne smemo prepustiti 
stihiji, temvec se intenzivnejse 
prizadevati za kulturno rast ob
canov. MILAN STRLE 

V cerkniski citalnici je zmeraj prijetno 
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si r:o.: je s eolnom. 
• VzeiD sta eoln in 

·~a; da ju nosi 

· ·risro etror; od mo.rtu 
Tw preplula, takra pa se 

je = ilD, • se ;e ie mnogokra . 
Pero se ;e • mel ·opati in skoal 

;e r tllodo. "i bil najbolfti piDva
ler., .,. o se ;e po skoJ..-u le steil:a 

:- l d t:odno gladino. dedtem 
je rahli piS t:etra eoln oddaljil. 

jegfm prijatelj si je z rokami na 
ru ::riplje pomagal, da bi eoln 
pribliZal • onemoglemu Petru. 

Odll prepozno. Utrujenost je sto
sr:oje in Peter je izginil pod 
.. no. . 

Se eu ·ra se je prikazal in z 
=ad fi i moemi vzkliknil obupen 

ie groze, ki ;e nagnal prijatelja 
t: eolnu, da je zacel klicati na 
pomoe. 

Klie ;e prvic opozoril izletnike 
na ragedijo. Toda prepozno. Na 
ralorn i pocr!ini jezera se ;e zibal 
le ie eoln in v njem obupani pri
;a elj ponesrecenega, ki si je viZ 
roke c St:oji nemoCi, da mu po
maga Za re.Sevanje se je takoj 
odloCil JANEZ SEGA. Pognal se 
;e v vodo, po kateri so zacele pa
dati prve kaplje, predhodnice ne
vih e. Dosegel je coln s prezive
lim in s skrajnimi napori svojih 

• e a ezera 
ro · prireslal do obale yri mostu. 
To ·e bilo t:se, lear se je reSiti 
dalo. Raeno je bilo t1saj eno miD
do Zit:ljenje, l•i bi se lahko zaradi 
obupanos i kontalo u nenasitnem 
t:odnem toJ..-u jezera. 

Kljub nevihti je bila od prisot
nih in prispelih domaCinov formi
rana re.Sevalna akcija, da bi nalla 
ponesrei!enca, t1endar zaman. Je
zero ;e bilo moeno t1alovito in 
vsaka vidljit1ost onemogoeena. 

Resevalna ekipa ;e ponesrecen
ca nalla sele drugi dan. Res je, 
da ;e nesreCi botr0t1alD neprevid
no.rt in nepoznavanje jezer_a. 

Lefo za letom Se VTStijo zrtve 
kot resen opomin, da je kontno le 
potrebno nekaj ukreniti za var
nost in opozorilo tistim, ki se ze
lijo kopati. Mogoce bi zadost0t1ala 
pism.ena opozorila nevarnosti ko
tanj in vodnih tokov. To je poseb
no tJaZno za tujce, saj ravno njim 
najbolj preti nevarnost. Gre zo 
Clot1eka in njegovi varnosti je po
svetiti vso skrb, ne glede na to, 
ali posamezniki opozorila uposte
vajo aline. 

Opozorila so nujna tudi zaradi 
tega, keT ni mogoce nobeno efi
kasno resevanje, saj se o tragediji 
zve takrat, ko je prepozno in po
nesreceni par sto metrov od obale. 

In na kraju se en neprijeten do
godek tega dne. Ekipa je iskala 
ponesrecenca s colnom, ki je bil 
prost. Medtem ko so se clani 
ekipe neumorno trudili in vsi 
premoceni od dezja iskali pone
srecenca, je lastnik colna ob obali 
robantil, ces da je coln njegov in 
da ga naj pripeljejo k obali. 

Sreca, da so taki posamezniki 
redka izjema, ki zaradi trenutne 
sportne vneme pozabljajo, da bo 
morda nekdaj tudi njim potrebna 
pomoc od socloveka. 

BoSt 

Mladinci! 
Ali veste, da se za poklice: 

zelo hitro - v 24 mesecih uka - usposobite in postanete kvalificira:a.i 
delavec. 

Pogoj je le, koncana osemletka in telesno in dusevno zdravje. 
V a potrebna pojasnila prejmejo interesenti na SGP ••GRADISCE« 
Cerknica, kjer se zglasijo osebno v mesecu septembru. 

Kdor nima. koncane osemletke, ima pa veselje do dcla v grad
beniStvu, se lahko zaposli v tern podjctju in koristi siroke moznosti 
priucevanja za gornje poklice in postane polkvalificiran delavec 
gradbene stroke. 

Prav tako je na razpolago se nekaj prostih delovnih mest dela.v
Ce\', ki jib podjetje potrebuje pri izvajanju del na podrocju obcine. 

Interesenti naj se zglasijo osebno na sedeiu podjetja v Ccrknici, 
Cesta 4. maja 80, kjer bodo prejeli vse potrebne informacije. 
Prijave sprejema Kadrovska komisija SGP ••Gradisce« Cerknica vsak 
dan od 6. do 14. ure. 

Presernova druzba sporoca: 

GLAS NOTRANJSKE 

Nasa zgodba 

rage 
Pred dobrimi desetimi leti so 

kriiarili po Loski dolini trije mu
sketirji, tako jih je pac krstil 
Milan Lab iz Loza. To so bili trije 
moZakarji, ki so imeli prelestni in 
pristni posluh za zdrav humor, 
ki pa na Zalost polagoma izumira. 
Zivljenjska usoda jib je zdruZila 
in tudi razkropila. Vsak od mu
sketirjev je imel svojega konjic
ka, predvsem na kulturnem polju. 
Slikali so prelepe motive Loske 
doline, pa ne s fotoaparati, kot 
danes moderni nomadi, marvec z 
dragimi barvami. 'ajvnetejsi je 
bil med njimi Rudi, in njegovi 
a.kvareli visii"o marsikje v domc
vih ljudi,.. ki so to cenili. Ostala 
dva musketirja sta bila pac le 
njegova poniina ucenca. 

Drugi kolekti'vni konjicek je 
bilo balinanje, najvec je bilo to 
v Lozu, kjer so padle marsikatere 
duhovite pripombe, tako igralcev 
kot gledalcey. Veckrat je v teh 
srditih bojih sodelovala tudi edina 
bohemka doline Maricka. Ferdo je 
bil tudi lovec, vendar ni, kot mi 
je znano, nikdar dosegel lovske 
norme. 

Tretji konjicek je bil nabir~je 
gob na poti proti Bloski polici. 
Glede pijace tudi niso bili ozko
sr.cni. V ta namen, ko je bilo tez
ko priti do kozarca vina, so imeli 
tisti cas dobro organizirano vo
hunsko mrefu z nalogo: kje in 
kdaj priti do pijace. Uspeh naj
veckrat ni zaostal. 

Da bi to organizacijo, predvsem 
pa stab musketirjev finacno pod
prl, je Luzar daroval ali dal v 
najeJil njivo, kamor so vsadili 
krom_I?ir. To je bil za tiste case 
riskanten podvig treh musketir
jev, ki se koncno ni obnesel. 
Vzrok temu je bila premajhna 
kolhozna zavest, vmes pa prevec 
gostinskih skusnjav. Seveda je 
padlo na racun vee strupenih 
opazk. Zato je kolektiv treh mu
sketirjev razpadel in nic vee ogro
zal kmetov z visokimi hektar
skimi pridelki krompirja. Zvedelo 
se je, da so se mnogi pridelovalci 
krompirja kar oddahnili, ko ni 
bilo vee konkurencnega kolhoza. 
Se · tisto jesen so se tako lahko 
cene krompirja dvignile. 

No, zdaj pa k naslovu, k trage
diji, ki pa na sreco ni imela kdove 
katastrofalnih posledic, le nekaj 
ur ribniske jeze. Kraj tragedije je 
bila ozka, nezavarovana brv cez 
sentimentalno tekoci potocek Bre
zicek, ki v njem se utoniti nisi 
mogcl. Vendar je potocek tekom 
svojega mokrega zivljenja marsi-

Kaj bomo lahko brali? 
Navzlic sodobnim kulturnim 

obCilom, kakrsna so radio in tele
vizija, je knjiga vendarle nepo
gresljiv pr.i.pomocek za kulturni 
razvoj na5ih delovnih ljudi, pa 
bod.isi to leposlovna ali poljudno
znanstvena knjiga. Medtem ko 
nas radio in televizija nasicujeta 
z zvocnimi in slikovnimi vtisi in 
poroCili o sodobnih dogodkih in 
tehnicnem napredku na5ega casa, 
pa je knjiga nasa tiha, skromna 
in zvesta prijateljica, ki ohranja 
v zapisani besedi nasa sodobna, 
po napredku tezeca spoznanja. 

Presernova druzba kot mnoZic
na zaloznica dobrih, naprednih 
knjig izpolnjuje med Slovenci 
plemenito poslanstvo. Zato bi bi
lo prav, da bi njene knjige prisle 
v sleherni slovenski dom, saj bo
do letos prejeli njeri.i clani za 
12,- N. Din pet knjig, za dopla
cilo 8 N. Din pa osem knjig. Kdor 
pa hoce imeti te knjige vezane, bo 
za vezano zbirko placal 20 N. Din, 
za obe doplacili pa 12,- N. Din, 
tako da bo za 32,- N. Din dobil 
vseh sedem knjig vezanih. 

1. Presernov koledar 1967 bo 
letos povecan za 80 strani in bosta 

bralec in bralka nasla v njem vse 
od prakticnih nasvetov do sodob
nih clankov in zabavnega berirva. 

2. Roman mladega slovenskega 
pisatelja S!_niljana Rozmana z na
slovom »Poletje« bo zanimivo in 
privlacno branje o ljubezenskih 
dogodki.h na Pohorju. 

3. »Dvoboj« je povest P. Ceho
va, enega najvecjih svetovnih no
velistov. Pripoveduje o nesrecni 
odrnirajoci ljubezni lahkomiselne
ga, zapravljivega i2obrazenca. 
4. V potopisu »Otroci zemlje in 
morja« nam bosta Vera in Ales 
Behler pripovedovala dozivetja 
pri enem najvecjih narodov na
sega casa - pri Indonezijcih. 

5. V poljudnoznanstveni knjigi 
»Slovenska umetnost« bo Emili
jan Cevc Slovencem s poljudnim 
besedilom in stevilnimi slikami v 
bakrotisku in barvnimi reproduk
cijami nasih najlepsih umetnin, 
pokazal pota umetniSkega obliko
vanja na Slovenskem skozi sto
letja. 

Omeniti pa je tr ba se dopla
cilni knjigi : prva so »Bajke« Ja
neza Trdine, ki bodo z ilustraci-

jami privlacno branje mladini in 
odraslim; druga knjiga je poljud
na zgodov1na o odkritjih E. Rack
witza: »Tuji svetovi - neznana 
morja«. 

Ova 
pod 

sj 

srnjaka 
avtobus 

Soferju avtobusa SAP, st. LJ 
14-71 se je dne 11. avgusta, ko je 
vozil na redni progi Nova vas
Cerknica, zgodila nenavadna ne
zgoda. 

Med Begunjami in Cerknico sta 
mu iz nasprotnega hriba pridrvela 
pod avtobus dva srnjaka in takoj 
poginila. 

Iz razgovora s clanom LD Be
gunje, v katerem revirju se je 
zgodila nesreca, sem zvedel, da je 
cas parenja in sta triletna srnjaka 
verjetno v ljubezenski vnemi na
sla smrt pod kolesi avtobusa. 

Bost 

I 

St. 6 - 1. september 1966 

v BreZiCku •• 
•Ja 

kaj dozivel, dosti nerodnih pa 
tudi veselih trenutkov. Medtem je 
bila tudi tragedija nekega jesen
skega vecera. 

Popoldne so musketirji in pek 
balinali v Lozu. Kot velikokrat, 
so se tudi tega vecera razsli kar 
»po francosko«. Prvi je odsel naj
mlajsi musketir, za njim drugi. 
Drugi musketir je mimo Mercu
nove hise zavil proti .brvi, kljub 
krepki koncentraciji in mobilizi
ranju music, so mozgani zatajili. 
Tik pred koncem brvi ga je neki 
zli duh premagal in omahnil je v 
potocek. Mok.rega objema se je le 
s tezavo resil, seveda v spremstvu 
blagodonecih kletvic na racun ko
munalnih in svetovnih oblastni
kov. Sreca, da takrat se ::i bilo 
cestne razsvetljave, tako ni nihce 
videl koze premocenega muske
tirja. Prise! je do gostisca pri 
Bencini in nato naravnost do 
tople kuhinje. Ko je vstopil v lm
hinjo, je zagledal na stolu ob peci 
najmlajsega musketirja. 

»Kaj pa ti tukaj?« 
»Prekleto! V Brezicek sem pa

del in sedaj se tu susim.« 
»No, ne razburjaj se. Tudi jaz 

sam padel,« mu je odgovoril drugi 
musketir. 

V dvoje laie prenasamo nerod
ne dogodivscine, zato sta oba 
drug drugega tolazila. 

Ko sta se musketirja potolaiila, 
okrepcala in posusila, sp se vrata 
tople kuhinje zopet odprla. S kle
tvicami, ki so bile cudezno po
dobne njunima, je vstopil tretji 
musketir. Ko je zagledal svoja so
trpina, je vzkliknil: 

»Kaj pa vidva tukaj ?« je vpra
sal. 

»Ves, v BreZ.icek sva padla, in 
sedaj se tukaj susiva. << 

»Imenitno,« je dejal in nato s 
kislim obrazom, »jaz tudi !« 

Tako se je koncala ena izmed 
stevilnih zgodb treh musketirjev. 

J . M. 

Priprave 
konferenco 

na Ieino 
mladine 

V zadnjem casu se je 2lopet za
cutilo delovanje Obcinskega :-:o
miteja ZMS. Poleg svojega red
nega delovanja, se je ravno na 
pobudo obcinskega vodstva m~a
dine zacelo z delom pri plaval
nem bazenu v Cerknici in z iz
gradnjo sportnih objektov pr~ no
Vi soli v Cerknic:i. Na obeh ob
jektih dela mladinska delon1a 
brigada, k:i jo sestavljajo mladin
ci iz delovnega kolektiva »B!"est« 
Cerknica, in pa domacint iz sa
me Cerlmice. 

Ciani Obcinskega komiteja so, 
se v zadnjem casu in tenzivno za-

cell pripravljati na redno letno 
obcinskd konferenco mladine, ki 
bo v drugi polm,iJci meseca sep
tembra v CEIDknici. Na letosnji 
konferenci se bodo posvetili pred
vsem delovanju mlac:Line v orga
nizacijah, kakor so Pocitniska 
zyeza, Zveza tabornikov in po
dobno, vendar kljub temu ne bo
do pozabili na krilticno ocenitev 
delovanja mladih v samouprav
nih organih, kakor tudi na vseh 
ostalih podrocjih dela, k.i bi mo
ralL m1adino zain teresirati. · 

Salehar Jurij 

ZAHVALA 

Ob boleci izgubi nase drage Minke Meden, roj. Nared, se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, hiSnim sostanovalcem 
in znancem, ki so Minko v tako velikem stevilu spremili na njeni po
slednji poti, ji darovali toliko prekrasnih vencev in lepega cvetja in 
nam izrazili toplega sozalja. 

Zalujoci moz Joze s hcerko Romano, mama, sestra, bratjc in ostalo 
sorodstvo. 

Nasa razglcdnica 
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R eporta:Za 

Otrok, marie, sonce, fistofa ••• 
24. julija pozno popoldne je 

stari Dijaski dom v Kopru ponov
no ozivel, 119 otrok, solarjev iz 
nase obcine se je za tri tedne vse
lilo in v ze skoro dotrajane pro
store in jih napolnilo z mladost
nim veseljem in smehom. Ni bilo 
tezko opaziti na marsikaterem ob
razu rahlega r azocaranja. Verjet
no si star!llsi clovek tezko pred
stavlja, kaj otrok pricakuje, ki se 
mesece pripravlja na to, da bodo 
odsli za tri tedne na morje. Prav 
gotovo si noben od nasih otrok ni 
prestavljal to, kar je moral spre
jeti. 

Najprej prostori sami : stare 
razmajane postelje, v nekaterih 
sobah zelezni pogradi s preko 20 
lezisci, premalo nocnih omaric itd. 
Ze zgradba sama na zazidanem 
kamnitem dvoriscu ti vsiljuje ob
cutek turobnosti. Razen tega pa 
stoji v srediscu mesta, ot1·oci so 
bili v tem pogledu za marsikaj 
prikrajsani. Se in se bi se dalo 
nastevati, pa pustimo to sanitar
nim in drugim za to odgovornim 
in.~pekcijam. 

.V stavbi je stanovalo skupno 
preko 130 ljudi. Vsi so se morali 
zadovoljiti samo s 6 stranisCi, ki 
niso imeli niti posod za toaletni 
papir, kaj sele da bi bili sveze 
prepleskani ali oblozeni s primer
nim materialom. 

Druga temna stran je jedilnica. 
Velika soba je temna, okna se 

odpirajo na prasno makadamsko 
cesto, iz popolnoma primitivne 
kuhinje prihaja sopara. Vse to in 
se marsikaj prav gotovo ne vpliva 
na otrokovo dobro razpolozenje 
med obedom, se posebno, ce se 
mora stiskati za ogromnimi mi
zami. 

Marsikdo bi se lahko spomnil 
na slike z mladinskega in dnev
nega casopisja, ki kazejQ lepe, 
prostorne, soncne, odprte jedilni
ce v prijetnem zelenem okolju bi 
se vprasal, komu so namenjene? 
Jugoslovani imamo morje, ki nam 
ga marsikdo zavida. Tudi sloven
ska obala, ceprav je majhna, ima 
koticke, ki so pravi raj za ljubi
telje morja, poslastica za razva
jene turiste. Edina in najvecja 

Sola plavanja 

skoda je, da so ti predeli za 
skromne hribovske solarje nedo
stopni. 0 njih lahko le berejo, jih 
obeudujejo na televizijskih zaslo
nih in poslusajo peticneze, ki se 
lahko namakajo tam, kjer ni pla
za ograjena s staro ograjo, polno 
ostrega kamenja, razbitega stekla, 
kjer ni smrdljivega dima iz Luke 
Koper, kot je bila plaza nasih 
otrpk; za solo plavanja sploh ne
primerna, da o higieni in lepot
nem videzu ne govorimo. 

Kljub popolnoma neprimernim 
okolisCinam se je od 88 neplaval
cev, 50 otrok nauCilo plavati. 
Svoje novo znanje so dokazali 
predzadnji dan letovanja na raz
burljivem tekmovanju v plava
nju. Zmagovalci - deklice Magda 
Cimperman, decki : Debevec, Bajt 
z enakim casom. Vsi, ki so spla
vali so prejeli skromno darilo. Ne 
samo s plavanjem, tudi s kultur
no zabavnimi glasbenimi veceri, 
ki so bili enkrat tedensko; dalje 
izlet v Portoroz z ogledom mest
nih znamenitosti Pirana, smo 
otrokom popestrili zivljenje v ko
loniji. 

Drustvo prijateljev mladine ob
cine Cerknica zasluzi vse prizna
nje, saj je s tako skromnim de
narjem storilov se, kar je bilo v 
njegovi moci. Prihodnje leto mo
ramo pomisliti na vse te pomanj
kljivosti. Torej poiskati nov kraj 
s primernejso plazo. Seveda bo 
treba nujno primakniti se kak 
dinar vee in vsaj delno uresniCiti 
otrokom podobo o morju. Zave
dati se moramo, da samo sonce 
in morje - (se posebej v luki Ko
per, ni dovolj, da bi se lahko tr
kali po prsih, polni ponosa, ces 
otroci so bili na morju) - omo
cili smo jim letovanje. Treba je 
pomisliti na marsikaj drugega, 
kar pripomore k resniCnemu 
uspehu zdravstvene kolonije. Le 
tako bodo bodoce nase akcije v 
tej smeri dosegle svoj resniCen 
namen. 

Janez Kocjancic 

Razgovor s ceskoslovasko 
reprezentantko v rnetu kopja 

Minuli mesec. to .ie julija, 
je bila v Begunjah pri Cerlc
nici na pocitnkah, pri na8em 
znanem kopjasu in ddavnem 
reprezentantu Francu Popku, 

Maria Slovakova v Cerknir.i 

odlicna ceska reprezentantka 
v metu kopja Maria Slovako
va. 

V pogovoru za Glas No
tranjske IIlii je povedala mar
sika.i zanimivega o sebi in o 
spat-tu, za katerega se navdu
suje, pol~g tega pa tudi 0 ce
skoslovaskerh sportu nasploh. 

Torej kdo je Maria Slova
kova? 

Rojena je bila 10. septembra 
1946. leta v Gottwaldovem. Ze 
ko osnovno solskti. otrok se je 
navdusilla za kraljico sporta -
atletiko, vendar se ji .ie res
neje posvetila s 15. letom, to 
je leta 1961, ko .ie postala cla
nica enega na.ibol.isih sportnih 
kolektivov v CSSR - atletske
ga lduba TJ Gottwaldov. Si
cer pa je usluibenka v na.i
vec]em ceilkem kombinatu 
obutve SVIT v svojem rodnem 
mestu. 

»Prvic sem bila v Slo~reni.ii 
ze leta 1964 v Ljubl.iani, ko 
sem nastopi.:la 'na dvobo.iu atle
tov nasega kluba in atle
tov »zeleznicarskega atletske
ga kluba Ljubljana« iz L.iub
ljane. Rezultat, ki sem ga te
da.i dosegla .ie bil okrog 45 
metrov. Vlsed poskodbe sedai 
dalj casa nisem nastopala. .ie 
pa mo.i dosedan.ii najboljsi re
zultat torej se vedno 48,62 me
trov, ki sem ga dosegla se lwrt 
starejsa rnladinka lansko leto. 
Kljub temu pa sem letos v oz
jem izboru kandidatov za dr
zavno reprezentanco. kii bo je
seni nas1Ppila na evropskem 
prvenstvu (clani in clanice) v 
Budi~pesti. 

Sicer pa sem sbirikratna pr
vakinja CSSR med rnlajsimi in 
starejsimi rnladinkami. Sma
tram pa vseeno\ za moj naj
veeji dosedanji uspeh vsekakOT 
6. mesto na prvensvu En·ope 
leta 1964 za mladince in mla
dinke v Varsavt. 

Treniram trikrat tedensko in 
sicer v ponedeljek:, sredo in v 
petek po tri ure.« 

Zanimivi so bill tudi odgo
vori na vpra8anja, kaj je oseb
no zanjo lepse - ali~ da do~ 
se:le nov rekord ali, da na 
istem tekmovanju zmaga in pa 
kaksna .ie norma oziroma., 
kaksni so pogo]i za dosego na
slova >>'rnojster sporta« v m~tu 
kopja? 

»Osebno imrun vsekalco.r 
rajsi in sem tudi zelo vescla, 
ce dose:lem na tekmovanju 
nov rek:ord, medtem., ko je v 
interesu kluba vaznejsa zma
ga., ker le tako ~ vecjim ste
vi.:lom toek prJpomorem klul.Ju 
do boljse uvrstitve na tekmo
vanju. Ko't norma za dosego 
naslova »mojster sporta<< pri 
metalkah kiopja, pa je ]:?etkrat
ni met prek:o 50 metroY, seve-
da pa so zato tudi treningi 
ostrejsi in sicer petkrat tedQa
sko po dee uri, kar je ze kar 
precej. 

Za konec se prav lep po
zdrav vsem bralcem GLASA, 
upam pa, da se bomo wpet 
kmalu vi.X:leli tu pri vas na No
tranjski.« 

JANEZ TELIC 

Stran 7 

Po v cern je slava? 
Mojstra Kovaca, predsednika delavskega sveta, je poklical 

direk:tor v svojo pisarno in mu sporoeil: 
»Tovarisi z televizije ielijo, da bi v oddaji o uveljavljanju 

reforme, ki jo pripravljajo za novo leto, sodelovala tudi nasa 
gospodru·ska organizacija. Najbolj prav bi bilo, ce bi jim ti kot 
pt·edsednik povedal, kako je pri nas z reformo.« 

»Zakaj pa ne. Naj kru· pridejo.« 
»Prav,« je rekel direktor, »pLipravi osnutek tega., o cemer 

bos govoril in se jutli spet oglasi pri meni; se bomo1 skupaj 
dogovorili za vsebino. Saj razume5: ni mi vseeno, kalco se bomo 
predstavili javnosti.« 

XXX 

v direktorjevi pisarni so sedeli clani kolegija, in predsednik 
delavskega sveta jim je prebral osnutek svojega prvega televi
zijskega govora. 

Potem je spregovoril sek.retar podjetja: 
»Zdi se mi, da uvod ni najboljsi. Kovac pravi: »Ker ze od 

zacetka reforme vemo, da ne gre samo za nekatere nove gospo
darske ukrepe, pac pa predvsem za nadaljnjo krepitev samoL 
upravljanja, smo skusali v minulih mesecih urediti v nasem 
kolektivu vse tiste' probleme, ki nam onemogocajo, da bi se pro
izvajalci uveljaviii kot samoupravljavcil<•. Vse to ddi, toda kdor 
pozna psiho mnoo.ice, se pravi televizijskih gledalcev, ne bo kar 
tak.oj butnil na dan s svojimi problemi. Cloveka je treba po
stopno pripraviti do tega, da bo, ce hoeete, zaiivel z nami, z 
na8im razvojem. Zato bi jaz zacel z zgodovino na.Se tovarne in 
povedal ... « 

Ko je sekretar opisal razvojno pot njihovega podjetja, je 
spregovoril sef racunovodstva: 

»Tudi drugi del Kovacevega asnutka ni kaj prida. Pravi, da 
smo doslej uresnicili nagrajevanje po ucinku le v proizvodnji, 
ne pa tudi v strokovnih sluzbah in v upravi; razlaga, kaj vse je 
delavski svet storil, da bi pravocasno dobil gt·adivo za svoje seje, 
kako se je dogajalo, da je o neeem sklepal, delali pa smo dru
gace in tako naprej. Toda., tovarisi, pa vendar ne bomo prali 
svojega perila pred vso televizijsko javnostjo! Zato predlagam, 
naj Kovac namesto tega pove PQI1atke o nasem gospodarjenju 
v vseh letih obstoja tovarne, ki zgovorno pricajo, da smo se za
vestno vkljucili v bitk.o za gospodarski napredek.« 

Ko je sef racunovodstva nastel te podatke, je spregovmil 
se sef komerciale: 

»Predsednik delavskega sveta namerava govoriti tudi o 
vzrokih slabe kvalitete na8ih izdelkov, ki smo jih v minulih 
mesecih poiskali in odpravili. Jaz o tern ne bi govoril. Sploh ne 
bi govOLil 0 nobenem problemu, pa ceprav smo ga ze re5ili. Mi 
moramo s svojimi javnimi nastopi pridobivati kupce, ne pa 
vzbujati v njih dvome v kvaliteto na8ih proizvodov. Predlagam, 
da Kovac pohvali nase izdelke, zlasti t.iste, ki jih teije prodruno.« 

X X X 

PriSli so televizijski delavci, postavili svoje aparature in 
narocili predsedniku delavskega sveta., naj stopi za struznico 
in dela. 

»To se ni pravo snemanje,« so rekli, >>pac pa nekalclna ge
neralka.« 

>>Toda jaz ne delam na stru:lnici,« se je uprl Kovac. »Sem 
mojster v remontni delavnici.« 

»Nic ne .de. Pa se delajte, kot da bi delali. Vazno je, da 
dobimo v prvi plan va8 najsodobnejsi stroj in vas. Clovek in 
stroj! Razumete . . . « 

Kovac je stisnil zob€1, stopil za struznico in zacel: 
••Pred petnajstimi leti je na tern prostoru, kjer zdaj stojim., 

rasla trava . .. « 
Povedal je vse, kar so mu kolegi napisali, vmes pa je, kot 

so mu veleli, gledal na levo pa na desno, dvigoval zdaj to in 
zdaj ono roko in se smehljal. 

Ko je razl<Y.Zil vso zgodovino podjetja, na8tel vse podatke 
in pohvalil njih izdelke ter tako koncal, se je oglasil direktor. 
ki je stal za reflektorjem: 

»Zdi se mi, da nekaj manjka. Ni pravega 'konca. Pa bi res 
moral reei nekaj besed o samoupravljanju. Nekako tako, d a 
vsega tega ne bi dosegli, ce ne bi bilo delavskega samouprav
ljanja.« 

Tedaj je v mojstru Kovacu prekipelo: 
••TOI pa., tovaris dire!P;or, kar sam povej . Jaz sem govoril 

t isto, kar bi moral ti, ti pa govori, kru· bi moral jaz. Sicer pa -
rekli ste, da je tole generalka. Premiere ne bo !« 

X X X 

v direktorjevi pisarni so potle j iskali resitev iz »nastale 
situacije<< in ker niso dobili nikogar, ki bi bil v imenu samo
upravljanja povedal, kru· so sklenili na kolegiju, je te1evizij sko 
javno rnnenje slisalo ob novem letu namesto Kovacevega p ri-
povedovanja naslednjo cestitko: . 

Vsem kupcem in poslovnim prijateljem zelimo vso sreco 
v prizadevanju za krepitev socialisticnih samoupravnih odnosov 
in jim poklanjamo naslednjo popevko: 

V televizorju je zadonelo: 
>>Moj crni konj ne rabi uzde, uboga me brez vajeti ... « 

Janez VoljC 

.. , .. -,_- ~ - --- · -··'' \ · '· - - - . I 
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Zame je Ijubezen vaznejsa 
kot marsikaj drugega 

je v intervjuju za Quick izjavila Gina Lollobrigida 
Kako si predstavlj arn ideal

nega moskega? B iti m ora tako 
n eprisilj en k ot voj voda Edin
bur ski, sarmanten kot predsed
nik Johnson, ekstravagan ten 
kot Dali, preuda1·en kot Shaw, 
nadarjen kot P icasso in razen 
tega mora imeti malo premo
zenja. 

T ako precizno je svoje pred
stave 0 ideal nem moskem for
m ulirala Gina Lollob rigida, ki 
se je pred nekaj tedni locila 
od svojega moza. 

QUICK : M ISLIT E NA LO
CITEV? V ITALIJI KOT 
ZNANO, NI LOCITEV. 

Gina : Ta locitev je posledica 
dogodkov. Vsaka ljubezen n osi 
ze od zacetka v sebi moznost 
svojega konca. T o je naravno 
in prav nic me ni strah. 

QUICK: VECKRAT SO ZA
TRJEV ALI, DA STE V OD
NOSU DO LJUBEZNI HLAD
NL 

Gina: To ni res. Zarne je 
ljubezen vaznejsa kot marsikaj 
d.rugega. Dokler ljubim, ljubim 
z vsem srcem in bi za ljubezen 
zrtvovala vse. 

QUICK: POMENI, DA BI 
TVEGALI T UDI KAKSEN 
SKANDAL? 

Gina: Ce bi bilo potrebno -
da. Ce sem o necem preprica
na, sem pripravljena sprej ::! ti 
tudi posleclice. 

1949. je bila prepricana, da 
ne bi imela za moza nikogar 
drugega kot dr. Skofica. Tedaj 
je bil on zanjo pojem mosko
sti. V rimskih ateljejih je bila 
javna tajna, da dela Gina to, 
kar ji narekuje Skofic. Tiran? 
Morda? Vsekakor pa spreten 
menager, ki je svojo zeno po
stavil takorekoc na najvisjo 
stopnico uspehov. Pri tern je 
naredil eno sarno napako: vda
nost zaljubljene Gine je zamc
njal z nesarnostojnostjo, njeno 
popustljivost pa je stel za na
pako v znacaju. 

QUICK: PRA VIJO, DA 
SLAVA POKVARI ZNACAJ 
KAKO JE S TEM PRI VAS? 

Gina : Tezko vpra5anje. Me
ne je slava, recimo raje: uspeh 
naredil bolj kriticno do san1e 
sebe. Cim vee komplimentov 
slisim, tembolj sem negotova. 

QUICK: V NASPROTJU Z 
DRUGIMI ZVEZDAMI STE 
SE VSELEJ TRUDILI, DA BI 
SKRIVALI. SVOJE P RIV AT-

ZA HVAL A 

Na5e uredniStvo je poslalo 
zadnjo stevilko prvic na naslo
ve na5ih rojakov v ZDA, Ca
nado in Avstralijo z name
nom, da bi postali nasi naroc
niki. Med prvirni narocniki je 
prislo naroeilo od 2eni Fatur 
iz Clevelanda in sicer za dva 
izvoda. Razen tega je nasa ro
jakinja poslala urednistvu ko t 
darilo 8 dolarjev. Za to se ji 
uredniSvo najlepse zahvaljuje. 

SALE 

Po koncanem nogometnem pr
venstvu v nogometu : 

Za zenske je moski nogometna 
zoga, ki prej ali slej obtici v 
m rezi. 

.. " " 
Zakon je kakor kontrapunkt. 

Moz je punkt, zena pa vedno 
kontra. 

" " " 
- Zakaj pa v ostariji vedno 

gleda5 na stensko uro, saj imaS 
svojo? 

NO 2IVLJENJE FRED JAV
NOSTJO. ZAKAJ? 

Gina: K er sem hotela v pri
va tnem zivljenju biti povsem 
nor m alen clovek. Kot igralka 
se pocu tis kakor eksoticna zi
val v stekleni kletki. Nenehno 
te z vseh stran i ogleduj e jo. P ri 
tern ima vendar vsak clovek 
pravi.co do kakSne osebne 
skravn os ti. Ce ne bi imela n o
bene skrivnosti vee, bi rni bilo, 
kot da bi morala naga letati 
cez ces to. 

QUICK: NEKI ITALIJAN
SKI CAS NIK JE FRED 
KRAT K IM POROCAL, DA 
SE GINA LOLLOBRIGIDA 
P OCUTI SRECNEJ SO K OT 
K DA JKOLI. J E T O RES ? 

Gin a : Da. Sem svobodnejsa 
in samozavestnejsa kot zenska 
in tudi kot igralka. Ko sem 
bila m lajsa, sem zi vela le za 
svojo kariero. Zda j delam sa
mo se, ce me je volja. L ahko 
zbirarn vLoge, ki so rni vsec, ce 
t udi so m anjse. Kot igra~ka 
sem dosegla vse, o cemer lah-
ko clovek san}a. . 

QUICK: STE R AZOCARA
NI, K ER VAM SIN NI PODO
BEN? 

Gina: Morda rni po zun an jo
sti res ni podoben. T oda nje
gova narava je prav tako tezka 
kot moja. 

QUICK: KAKSNE NACRTE 
!MATE ZA SVOJEGA SINA? 

Gina: Da hi bil kolikor m o
goce vsestransko vzgojen . P rJ 
tern se rni zdi povsem po
membno, da bi se naucil naj
v8Znejse jezike. Vern, kaj to 
pom eni, k a jti jaz sem se j ih 
morala u citi v starejsih letih. 
V ostalem nisem n ikakrsna 
castihlepna mati, ki bi iz svo
jega sina rada naredila kaj po
sebnega. Nekoc mi je seveda 
rekel, da bi bil rad predsednik 
vlade - saj je koneno sin Gi
ne Lollobrigide. Najraje bi mu 
pripeljala zausnico. 

QUICK: MISLITE, DA PO
MEN! ZA 2ENSKO NESRE
CO, CE NIMA OTROK? 

Gina : Raje bi rekla, da po
meni to za vsako zensko ne
popolno zivljenje. 

QUICK: KAJ JE PO VA
SEM MNENJ U NAJTE2JA 
NALOGA 2ENE? 

Gina: Biti povsem postena 
do same sebe. 

GLAS NOTRANJSKE 

RAZPIS 

Lesno kovinska industrija JELKA Rakek razpisuje stipendijo za na
slednje sole-: 

2 mesti na tehnicni srednji soli lesne stroke, 

1 mesto na tehnicni srednji soli kovinske stroke. 

Prednost pri izbiri ima jo kandidati z ie opravljenim izpitom za poklic 
v lesni ali kovinski stroki. 

Prijave sprejema splosni sektor podjetja. 

KOVASTVO IN STROJNO KLJUCAVNICARSTVO 
MEDEN- KEBE, CERKNICA 

Razpisuje prosto ucno mesto za ucenca v strojno-kljucavnicarski 
stroki. 

Pogoji : 

Koncana osemletka oziroma najmanj sedem razredov in veselje do 
poklica. 

Razpis vel ja do zase dbe ucnega mesta . 

Prometna varnost na javnih cestah 
Pesci pozor! 

Z vezni temeljni zakon o varnosti prometa na javnih cestah 
do loca med drugim tudi to, da m orajo pe5ci h oditi na cesti po 
plocniku ali drugi pov rsini, ki je posebej narejena in dolocena 
za pe5ce ! 

Na cesti zunaj naselja, kjer ni plocnika ali druge za pe5ce 
dolocen e povr s ine, m or a jo h oditi pesci po skrajni levi stran i 
ceste v sme1i h oje! 

P esci tudi n e smejo postajati na voziScu ceste, ke r s tern 
ov ir a jo pr ome t. Predno stopLte n a cesto se prepricajte, ce je 
ces ta prosta ! 

Zoper krsitelje teh dolocil je predvidena kazen 500 S . din , 
k i jo rnilicniki izrekajo in takoj izterjajo n a meSitu . 

N a nasih cestah je vedno vee m otornih vozil. Zato sta p o
trebna vedno vecja disciplina in red , da bi poskrbeli za nemo
ten in varen promet. Upostevajte prometna d Qlocila, kajti' le 
tako baste obvarovali sebi in drugim zivljenje ter zdr av je, iz
ognili pa se baste tudi drugim neljubim posledica m! 

Prihodnjic: nekaj dolocil za voznike vpreZnih vo~l. 

7 nasvetov za zelodcne bolnike 
1. 

Pustite vznemirjanje in j ezo ob 
strani. Vsaka cezmerna zivcna 
obremenitev slabo delu je na bo
lan zelodec. 

2. 
Ker se jezi ni vedno m ogoce 

upreti, jo vsaj ne zadrzujte v se
bi. Skusajte se kjerkoli sprostiti, 
toda ne da bi pri tern jezili druge 
pt jih delali zelodcne bolnike. 

3. 
Hodite redno k zobozdravnilm, 

k a jt i vsaka zobna okvara pove
cuje zelodcne bolecine. 

4. 
J ejte vedno ob istem casu, tudi 

na dopustu. In predvsem : vzemite 
si pri tern dovol j casa. Med jedjo 
v nobenem primeru ne dopustite 
kaksnih poslovnih razgovorov. 

5. 
N ikoli n e pozabite, da je za ze

Iodcne bolnike vedno bolje, ce jc
do veckrat, pa m anj, kakor n a
enkrat veliko. Zelodec ne sme b iti 
nikoli prevec poln. 

6. 
Olajsajte svojemu zelodcu pre

bavo. Zato zgrizite vsak grizlja j 
preden ga pojeste. Slina ,ie nam 
rec odlicno zelodcno zdravilo. 

7. 

V vsakem primeru se izogiba j
te jedi in pijac nad 45 stopinj, 
kakor t udi mrzlih jedi in pijac 
pod 10 stopinj. Kronicni zelodcni 
bolnik i bi m ora li po moznosti 
opusti t i kajen je a li pa ga omejiti 
n a minimum. 

• - Zato, da se moja toliko ne 
..znuca¥! V Cerknici bomo ta mesec gledali zanimiv film dr. J erryjev ca robni napoj 
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KINO STARI TR(i -

SPORED FILMOV ZA MESEC 
SEPTEMBER 

VPRASAJ KA TEROKOLI 
arneriski barvni 3. in 4. IX. 
2 EJ A 
spanski vojni 7. IX. 
VINETOU 
ameriSki barvni 10. in 11. IX. 
V SVETU KOMEDIJE 
arneriski (komedija) 14. IX. 
PRIGODE MLADEGA 

CLOVEKA 
amerisk:i barvni 17. in 18. IX. 
MORILEC IN GOSPODICN A 
pol jsk:i kri rninalni :n. IX. 
FR A DIAVOLO 
ameriSki (komeditia ) 24. in 25. IX. 
LEPI ANTONIJO 
itJalijanski 28. IX. 

KINO RAKEK 
SPORED FILMOV ZA MESEC 

SEPTEMBER 
CARMEN IZ GRANADE 
spanski film 3. in 4. IX. 
DVOBOJ N A SONCU 
ameriski f ilm 10. in 11. IX. 
K ARTAGINA V PLAMENIH 
f rancoski f ilm 17. in 18. IX. 
P L OCNIKI PARIZA 
italiljanski f ilm 24. in 23. IX. 
Pr·edstave so v SOBOTO ob 19.30 
in v NEDELJO ob 17. uri. 

KINQ CERKNICA 
SPORED FILMOV ZA MESEC 

SEPTEMBER 
DVOBOJ 
danski film 
UMOR V T AXIJU 
polj ski f ilm 
PREGON IZ PEKLA 
ameriski f ilm 
MEC IN TEHTNICA 
francoski fi lm 
L EP A LOLA 
arne1iski film 
L OL ITA 

1. IX. 

3. IX. 

4. I X . 

8. IX . 

10. IX. 

11. IX. spanski film 
CAROBNI N APOJ 

15. IX . 
DR. J ERYJ A 
amerlllki film 
GARSONJERA ZA 
ameriSki f ilm 
BECKET 

S TIR I 
17. IX . 

angleski film 18. IX . 
STV ARI KAKRSNE SO 
j ugoslovansk i f ilm 22. IX. 
KAJ SE JE 2GODILO Z BEBI 

J ANE 
a meriSki :fii lm 24. IX. 
PESEM ZA K AR ABINKO 
meh iski film 25. IX. 
R A ZBITO OGLEDALO 
ameriSki film 29. IX. 
P redstave so v CETRTEK ob 20. 
urh, v SOB OTO ob 20. u ri in v 
NEDELJO ob 16. in 20. u ri. 

J"UGOSLOV ANSKA KINOTEKA 
PREDV AJ A OD 4. IX. DO 25. I X. 
SR CE A RIZONE 
a meriski f ilm 4. in 5. I X . 
PRVI UPORNIK 
a meriski f ilm 11. in 12. IX. 
DNEVNIK S P A CIFIKA 
amerisk;i film 18. in 19. IX . 
SEDEM GRESNIKOV 
ame ri.Ski fil m 25. in 26. IX . 
P redstave sa v NEDELJO ob 10. 
u ri in v PONEDELJEK ob 20. u ri. 

&iks . 
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Izhaja mesecno - Izdaja Ob
cinski odbor SZDL Cerknica -
Urejuju uredniski odbor: Slav
k o Berglez, Danilo Mlinar, Ja· 
nez Logar, Mihael Misic, Sreco 
Loncar, Janez Obreza, Milan 
Strle, Peter · Kovsca, Slavko 
Tornic, Stefan Bogovcic, ing. 
Bozidar Rajcevic, Slave Koce
var, Stanko Janez, Sreco Kra
sovec, Milan Govekar in Milan 
Zivkovic ·- Glavni in odgovor
ni urednik: Danimir M;azi -
Tehnicni urednik: Danilo Do
majnko (Delavska enotnost) -
Naslov urednistva in uprave: 
»Glas Notranjske«, Ob<!. odbor 
SZDL Cerknica - Ziro racun: 
NB Rakek, 5051-678-108- Let
na narocnina je 6 N. Din (600 
starih dinarjev), posamezni iz
vod 50 par (50 S. din) - Za tu
jino 1 USA $ - Tiska tiskarna 
Ucnih delavnic Zavoda za slu!i
no in govorno prizadete v 

Ljubljani 
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