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Vselkalkorr l!ll2m morn biti jasno.
da mJko Jm::Dgllegm rns1ta olhlsega ;:rro~e, llm1t jje Wo :ma.Cilno 2a
prejjm]a Della, za leila izgracfuje
DaSe fumdunsltlrDjje, V Casu siabilizacije ~ v urejemb tri~

lll!e moremo

vee

priCallmn:latti. Zatto m slueaj, da
zoaSa. ~ iilmdumrijjske proizmdlnjjre w :anaSfi. Jl:ePUlD · · v letu
1900 -! rn;l!. w llresm fumdus11::riji pa le
2 o • ZmlaCii.llmla za proizvodnjjo pooWJm.iillo. csoo1t JOOID!llbmab Brest v
lel!u :n.m; pat jje hl:iiub itemu ug'.Jdno
po>"eEamia :rr:astt ]!Jroizwodnjje I!IDal- nz.rllclllrow - pohi51lwa za 6 111 0
in ZliJJJiil!IIID:iJ$anlljje ali IEDll2k nivo proiz\·odJmjje ~ proizvod.-w, ki
je J)l)1,l!)jjem bOOm z rnzpo!oZ.ljivo
su.nMmls;!lw OOz.o (b]OOovina) ali
pa z JDID.:llJlmmaD!!1lo izkori.SCenost.jo
obsao.ilefili. bpaci1le (iveme plosee}. :De1hma. preorie111ltacij a proiz' 'od!!1l.ii:e po~B:nDittwa jje bila tudi Zl11aCihna za Jietto 19t!!i6 zlaslt:i za TP
1\'laritfumjju ~ JlllQlhiitwo), ki so
diklt:i.mlle ~ rua 1t.rd.Uu; stab5e ~~aumjje fum poveeana
ko~

tabilinili

Prav v porasbl proizvodnje pa
"e v prihodnjih letih ena
- cllllih. reSitev za moZ:nost poveeeva·a znv ·en· -ega standarda zapoenih preko optimalizacije izkori.SCanja proizvodnih kapaci e V
to so b. a v le 1966 di usmerjjena prizadevanja na podroCju
investiranja: v modernizacijo proizvodnih postopkov in odpravo
ozkih grl pro.izvodnje, seveda ob
moZ:nostib, ki o jib v zaostreni
kred.ili:ni politi.ki po reformi dovoljevala lastna sredstva.
Na podroCju prodaje so se po
stagnaciji pred in po reformi v
e
1965 za.Celi v letu 1966 prodajni pos1i normalizirati. Kombina je v letu 1966 izl·ozil od skup ne realizacije 43 0 svojih proizvodov. Od skupnega izvoza pa je
prodal na ·onvertabilna podroeja
kar 82 "' 0 svojih izdelkov. (Taka
usmeri ev izvoza je bila nujno
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Osmi marec

ltalija 3,1 111 a. VeL Britanija 1. a.
AVSI!:rija I.-! 11 • .Jugoslo .-ansko popreeje izvoza lesnili proizvodov
naspro ·
rupni prodaji :znaSa
1.5 o 0 in ovensko ~ a . Ti podatki nam kaZejo, da proizvajajo
indusrrialci z zahoda polli.Stto
skoraj v celo · za potrebe domaCih trZ:iSC, kar ~Brestu.. Siroka
mreia sorodnih podje ·j v Jugoavi"i ne omo<>oea in na o, s
kakSno konl:,.-urenco se kombina
sreeuje, Ce raeunamo Se na visoke
stroSke transporta in zapomih
carin, ki jih ub 'encija driave
v obliki premij za iz\·oz nepok:riva.. Porasta ceo v izvozu v letu
1966 skorajda ni bilo, medtem ko
so delno porasle cene na domacem trgu in ostale Se do danes
pod vplivom zveznega za\'oda za
cene bloki.rane..
Krstno le o \-plivo · g<b-podars ·e reforme, lahko reeemo, je
kombinat zakljuCil dokaj u.speSno.
_ adaljevanje na 3. str.)

• marec ... le ·emu iskati bolj toplih besed, kot
sth bo
do izmed nas na.Sel e
dne: cestitamo iz v ega rca
Cestilamo. In • veliko. veliko uspehov.
2:e r.dal"llllj smo priznali iensko in proizvajalko za po,· em
enakopravno v p~ snovanja naSih ekonomskih in druibenih odnosov in • ob vsakem . m rcu smo lahko ugot:n lj li
novo prevrednotenje fe enakopravno IL plo·no volilno pra\ico
so
ienske
naSi druibi na leiaj odprle \'Ta a v ja\'110 druibeno Zivljenje,
prvim.i dela kimi veti in volitvami vanje je
enakopravno dosegla novo potrditev in hkrati tudi dobila novo
kv.tliteto. In letos moremo pet ugotoviti, da sta nova ust.ava in
v ojej nzakonjeno nacelo uverenega upravljanja in go podarjeoja neposred.nih proizvajalcev z ustvarjenim dohodkom vnovic
pre,'l'ednotiJa vlogo i-enske v novanju ekonomskih in druzbenih
ezilo

odn

0 ~

Danes problemov zensk ne moremo vee obra\'Ilavati Ioceno
od vseb drugih doga,janj , . na.Si druzbL ~ka se je kot enakovreden partner kljucila v isfem delih'e dohodka in
go podarjenj z ustvarjenimi sredstvi njene pristojno ti in zato tudi
naJoge in odgo\·ornosti ne morejo biti ne vecje in ne manre

od drugih proizvajalcev. Problemi zenske o tako hkrati problemi delovne enote. delovne skupno ti, komune, republike in zveze, prav tako kot o problemi ·irSe druzbene kupno ti tudi njeni
problemi.

Nas kulturni
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A USPELE OBCNE ZBORE SINDIKALNIH PODRUZNIC
Tudi pri izbiri novega predsednika in clanov 10 so clani
dobro premislili, saj so predlagali za novo vodstvo res sposobne
. fer prizadevne clane.
' i dvoma, da s o tako poglobljene priprave imele vpliv tudi
na same obi:'Jle zbore in ni slucajno, da v vecini primerov glede
bj ~
jlw, tk. ~ ofn'avnava. :u obt>nem zboru, Jwga predlaga
kvalitete obcnih zborov prav podruznic, ki so sle v tako poglob:ztj.
~
~n~~ voaru~n'" Jn Jw~a ~ lilan novega iz·~
ij,
lndlkafnt voaru~nfd. »Gradfil!e... Cerknlca Jjene pdprave, izstopajo. Sicer so letosnji obl!ni zbori na sploh
bolj kvalitetni kot prcjsnje Ieto. Kvaliteta se kaze predvsem v
~ an~ .-~bova13 00~1 omn~Jcnfh vu.rahnJ, k -vvrabnJe
s krbno pripravljenih porocilih predsednikov, v zelo pestrih raz'0' mrtm ~iWij#n.lfmJ,
Ui-vtJo DO v~ lu ln vpra.pravah in skrbno izbranih novih vodstvih podruznic.
~ p '0' :wM z ~ftdnJt o41W8f.
Oeprav je lle doloceno stevilo manj§ih podruznic in to \'ecji
· ~jst'anju anJrek §0 latd vo:fiaMU (t'aun zclo redA@. tzj8m' '0'§0 :r.
, aJ §0 JW~ ~ U M obravnavo na oblinlb del v druzbenih s luzbab, v katerih se iscejo mesto in vlogo sinu: ~tma VJU ~ np, kt §6 t o vovezana. z lzva.- clikata, o sklepi obcnih zborov, predvsem pa novo izvoljena vodstva sindikalnih podruznic upanje, da bodo sindikati v nasi objj Jsm ~~,.~ In dmt&mw r ~ - 8 vrJ~ wanJem za
J pri p vall svoj del
prJ uresnlcltvl gospodarske in druzw;,~ ~(}j munnuuTavJJjn , tJMI~MJj{} tJ llivfJo
vlo'".6eben r form .
#MM ~ t'Pfa~nj;J t' z-v~f
§k bJo 74 d#:Jovn fa li:Jov ka in
T. BAVDEK
li§§~'M~ ~o indihia v
Jmrnt or~ant74JdJJ.
~.-ah :u 1~nJ ob~ zbor t~ludikalnih oodruinic
.... ~ ~nk:a. ~ J voojf l vod.8'kw podt'UZnfc odlo ilo, da
tll!l
iJo " .-~w~ in kadt'ov8ke prlgra.v
lotno ~lanstvo.
tal. m~ ~ .- ~mW3h -vuk lllan tzvotnn anketo ln sicer,
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.1\lesec februar je potekal v pripravah na proslavljanje kulturnega praznika. Solska mladina in
drugi kulturniki so dali 8. februarju takSno obeleije, ki ga zasluzi
le na.Sa najvecja podoba slovenske poezije - Preseren.
Prebivalce Grahovega in Starega trga je tokrat seznanja.l s stvaritvami pesnika Klub notranj kih
studentov. Pri obeh proslavah je
imela vezno besedo prof. Boza
Brecelj. Pevski zbor in recitacije
Staneta Severja in Borisa Kralja
so dali jedro proslavi. Obcane
Cerknice, Nove vasi in Rakeka. pa
so seznanjali s kulturnim dncvom
in Pre5ernovimi stva.ritvami gojenci in profesorji glasbene sole
ter osemletk. Posebno priznanje
in pohvalo zasluzita Nada Polak,
ki je rezirala in vodila d ve proslavi na Rakeku in Slava Rupnik,
ki je vodila in rezirala proslavo
v Cerknici. Profesorjem glasbene
sole, posebej tovarisici Reboljevi
in vsem nastopajocim vse priznanje, ker so znali Presernovo
mojstrovino glasbeno opremiti tako, da so nas njegove vzvisene
umetnine se bolj custveno pre:iele.
TQ niso bili programi v kaksnem strozjem klasicnem stilu,
nasprotno, v dinamicnosti vsebine
se je odrazala bol pesnika in slovenskega naroda te dobe, ki jo je
pcsnik umetni.Sko doziveto zdruzil in tudi brez bojazni nakazal
zasuinjenemu narodu pot v svetle
dni bodocnosti. Pre5eren je namrec videl svojo osebno sreco le v
reci vobodnega slovenskega naroda.
.1\firko Suligoj
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V naSi obCini se zmanjSuje Stevilo nesrec pri delu
Na podlagi dolocil Temeljnega
zakona o delovnih razmerjih in
na osnovi dolocil zakona o varstvu pri delu, so vse delovne organizacije dolzne poleg tega, da
se borijo za zvecanje delovne storilnosti, skrbeti tudi za zdravje,
zivljenje in za nadaljnjo proizvodno sposobnost delovnih ljudi.
Delovne skupnosti, se posebno pa
delavski sveti, upravni odbori in
sindikalne organizacije, so odgovorni za zdravje delavcev ter za
zmanjsevanje obratnih nesrec in
poklicnih obolenj. v sedanjem casu je to vprasanje vprasanje se
toliko bolj aktualno, ker je pred
celotno drubeno skupnostjo ponovno postavljen problem, da
moramo skrbneje in gospodarneje
upravljati z druzbenimi sklarli socialnega zavarovanja.
Po podatkih medobcinske inspekcije dela je bilo lani 287 delovnih nezgod, med tern ko jih je
bilo leto prej nekoliko vee in sicer 297. Ze ta podatek nam prikazuje, da se je stevilo ne7.god
zmanjsalo, ceprav je stevilo zaposlenih isto. Tudi stevilo izgubljenih dni zaradi poklicnih !Jolezni je v zadnjem letu nekoliko
padlo. Ti podatki kazejo, da se
delovne organizacije cedalje bolj
trudijo, da bi izboljsale delovne
pogoje ter tudi kar najbolje uredile varstveno tehnicno in higiensko tehnicno zascito v svojih o!Jratih. Pri svojih pregledih je delovni inspektor ugotovil, da sicer
se vedno obstajajo na posameznih delovnih mestih nepravilnosti,
ker delovna mesta niso dovolj zavarovana. Vecina teh pomanjkljivosti je takih, da jih lahko delovne organizacije brez vecje materialne skode odpravijo lev daljsem obdobju.
Pri nezavarovanih delovnih mestih so posamezne nepravilnosti
in pomanjkljivosti zlasti na za-

gah, kjer niso dovolj zavarovane
pogonske jermenice, na kroznih
zagah niso zavarovani posamezni
listi itd. Na nekaterih obratih je
tudi neustrezno in pomanjkljivo
urejena ventilacija. Kljub zgoraj
navedenim pomanjkljivostim ni
glavni vzrok za povzrocene delovne nezgode v preteklem letu,
pomanjkljiva higiensko tehnicna
zascita. Mnogo vecji odstotek nezgod je pripisati krivdi nepravilnemu obnasanju delavcev pri
strojih, ker ali dovolj ne poznajo
nevarnosti pri delu na konkretnih
delovnih mestih ali pa so dusevno in telesno nesposobni, da bi
se v posameznih slucajih izognili
nezgodi.

Tezjih poskodb pri delu v obratih na obmocju nase obcine v
preteklem letu ni bilo veliko. Nekatere poskodbe so bile le pri
Gozdnem obratu Cerknica in
Sneznik. Lani je bilo v gozdovih
!!e mnogo podrtega lesa po viharju, ki so ga delavci v tezkih pogojih izdelovali, pa v mnogih primerih niso mogli uporabljati niti
vseh zascitnih sredstev.
Teh nekaj :nisli iz porocila delovnega inspektorja sem hotel
nanizati z namenom vzpodbude,
da ne bi organi samoupravljanja
ostali ravnodusni in da postavijo
na dnevne rede zasedanj samoupravnih organov tudi vprasanje
varstva pri delu. Ta problematika je se toliko bolj aktualna v
sedanjem casu, ko prihajajo na
delo neizkuseni mladi delavci.
L.J.

Tecaj prve pomoci
na Brestu

Skupino delavcev Cestnega podjetja Ljubljana smo zmotili pri njihovem delu, ko so na Jermendolu postavljali odtocne cevi v globoko
zmrznjeno in stlaceno cestisce republiske ceste, ki po tej strani naso
republiko povezuje s sosednjo Hrvatsko. Povedali so, da bo njihovih
skrbi konec takrat, ko bo cesta asfaltirana. 0 tern, kdaj naj bi to bilo,
pa srno lahko ugibali. Seveda tudi rni zelimo, da bi bilo cimprej.

Pismo urednistvu

Zakaj Laska dolina nlma
zbornika iz NOB?
Zadnja leta nekateri kraji.
obcine zbirajo vestno gradivo
iz NOB. Objavljajo zbornike,
piSejo in brskajo za vsern, kar
je v zvezi z naso revolucijo iz
NOB. Ce temeljito, jasno, analiticno, dosledno in posteno
ocenimo kraje in dogajanja
med NOB, lahko pridemo do
sklepa, da je bila prav Loska
dolina v prvi vrsti in eno najbolj razgibanih podrocij na
Slovenskem v NOB in slovenski revoluciji. 0 tern smo nekateri dosti pisali. Losko dolino sem na temelju lastnih
izkusenj in zapazanj opisal
1963. leta v romanu »Ljudje
na prelomnici... Na 339 straneh opisujem in analiziram
dogodke v Loski dolini majseptember 1942. Ob prebiranju
popisov v drugih knjigah, je
pisec tega sestavka ze leta 1958
imel za potrebno, da sestavl
nacrt za zbornik (Loska dolina v NOB). Na nacrtu sem
delal vee tednov v Ljubljani
pozno v noc. v kolektivno pisanje Zbornika Loske doline
sem predlagal 24 ljudi iz Loske doline, bork in borcev od
1941. leta, ki so bili aktivni ob
rojstvu slovenske revolucije in
ves cas NOB. Vsebina Zbornika iz NOB bi vsebovala naslednje: Delavsko gibanje in
zage 1900-1941. Stavke. Delo
kulturnega drustva »Svoboda"'
(edinega na Notranjskem) 1919
do 1939. Zacetki OF 1941. Delo
rajonov, vaskih aktivov, okrozja. Ofenzive: italijanska julijavgust 1942. Pozigi, ropi. Delo
zena med NOB. Delo mladine
med NOB. Intemacije. Agrarna reforma 1942. Svobodno
ozemlje in delo na njem.
Omeniti je potrebno, da je
Loska dolina dala vrsto borcev za cete, bataljone, brigade, divizije, korpuse, kadre za

Prav na tern podrocju caka delovne organizacije in njihove
strokovne sluzbe se veliko dela.
Tista podjetja, ki se nimajo organiziranih strokovnih sluzb za
varstvo pri delu, morajo te cimprej organizirati. Tam, kjer strokovne sluzbe ze obstajajo, pa morajo le-te posvetiti vee pozornosti
vzgoji ter uporabi osebnih zascitnih sredstev. Enako pozornost
morajo samoupravni organi v delovnih organizacijah posvetiti tudi vprasanju higiene pri delu. Pri
marsikaterem obratu se nimajo
zadostne kolicine sveze vode, garderobqih omaric in druge naprave, ki morajo po veljavnih predpisih biti v vsakem obratu.

tehnike, rajone, okrozja, kurirje itd. Zbornik bi lahko obsegal 300 do 500 strani in slike
padlih. Zbornik bi pisci napisali brezplacno. Za papir in tiskarno bi prispevale tak.ratne
zadruge, katerih je bilo ·1 na
obmocju bivse obcine Loska
dolina in druga podjetja.
Zbornik Loska dolina med
NOB bi lahko imela vsaka hisa. Nacrt je bil napravljen leta 1958. Zbornik bi izsel ob
20-letnici revolucije 1961. Ljudje, kakor mladina, so prikrajsani za zbornik od 1961. leta
dalje. Na stotine mladih Ijudi
bi se iz zbornika nekaj naucilo. Zbornika za Losko dolino pa ni se v Ietu 1967. Prl
tern imam cisto vest.
Ljudje pa, ki se sploh ne zavedajo, kaj pomeni ta zbornik,
je boljse, da molcijo. Za cas,
ko je sel nacrt Zbornika. po
vodi zaradi nerazurnevanja nekaterih poslancev iz Loske doline, lahko recem, da. sern sam
napisal v tern obdobju ze priblizno 2500 strani o vsebini iz
NOB iz raznih krajev slovenske dezele.
Ce se bodo v bodoce sestali
trije do stirje solidni ljudje bivsi borci, ki bodo moz beseda. bo lahko Zbornik napisan
za 30-letnico vstaje slovenskega naroda. Recem pa naslcdnje: Tisti, ki ne bo hotel pri
Zborniku sodelovati, naj molci. Skusal born v bodocc, da
bi se k Zboli,niku priteguilo
ostalc krajc in ljudi, ki zive
na obmocju od Cerknice do
Loske doline. K meni prihaja
solska mladina po podatke iz
NOB in se celo iz Ljubljane
so prisli. Vse to bi dobila mladina v Zborniku, ce bi bilo
malo razumevanja.
Matevz Hace

Lesno industrijski kombinat
Brest je v sodelovanju z Delavsko
univerzo Cerknica priredil tecaj
prve pomoci za skupino 16 cianov kolektiva iz njihovih poslovnih enot. Tecaj bo trajal 90 ur
predavanj in konsultacij.
Tecaj vodi dr. Pirceva, zdravnica iz zdravstvenega doma Cerknica in medicinska sestra, ki demonstrira pri prakticnem delu
programa.
Slusatelji bodo po koncanem
tecaju polagali izpit pred izpitno
komisijo sestavljeno iz predslavnikov RK, podjetja in predavatelja.
S.M.

AMD in varnost na cesti
e

e

8

e

e
•

Krvni davek na nasih cestah neprestano narasca! - Kaj je vzrok
tolikim prometnim nesrecam s smrtnirn izidom? - Ali dovolj
poznamo svoja vozila v razlicnih situacijah? - Pocasi se dalec
pride! - Mladost je norost! - Manjvrednostni kornplcksi voznikov malobitraznih osebnih avtornobilov! - Dajte ljudem avtomobile in prenehajte z vojnarni - smrtnost se bo povecala!

Da, da! Prav ste preci tali! Taki,
in podobni naslovi polnijo casopisne stolpce, obenem pa taki in
podobni naslovi dajo slutiti, da
moramo nekaj storiti za varnost
na nasih cestah.
Spomnimo se: Hitrost naj se
prilagodi stanju cestiSca, voznika
in vozila. To je samo ena ugotovitev in resnic, ki so jih nas ucili
instruktorji, toda koliko jih je, ki
smo jih pozabili? Prav gotovo veliko, veliko pa je tudi se ljudi,
zlasti mladih, ki jih se niso imeli
prilike nikoli zvedeti.
Zaradi nas in zaradi njih, zaradi motoriziranih in zaradi tistih,
ki se niso, za kolesarje in pe5ce,
skratka, za vse uporabnike ceste
naj bo koristno delovanje AMD .
Da, tudi to je res, da smo Avtomoto drustvo ze imeli. Bili smo
prica njegovim zacetnim tezavam,
ko se je kot dojencek prebijalo
in uveljavljalo, se tudi dejansko
uveljavilo in tudi financno stabiliziralo. Drustvo je bilo na najboljsi poti, da postane primer
drugim drustvom in organizacijam, kako se lahko s pozrtvovalnostjo doseze marsikaj.
Potem se zacenja zalostna zgodovina propadanja, ki je posledica nevestnega poslovanja, neresnosti . . . naprej ne born nasteval,
ker sem preprican, da bo sodba
v imenu ljudstva pravicna in dala
vsaj delcek zadoscenja mnogim
entuzijastom, ki so sodelovali v
delu AMD v Cerknici.
Kljub vsemu so entuzijasti se
vedno pripravljeni delovati v drustvu in dvigniti njegov ugled. Zavedajo se tezav, zaveddjo pa se
tudi tega, da niso nepremagljive.
V mesecu marcu bo obcni zbor
drustva, izvoljeno bo novo vod-

stvo, ki ga bo cakala odgovorna
naloga.
Vsi stari clani bodo dobili osebna vabila, obenem pa vabimo vse,
ki jih veseli delo v drustvu, da
se mu pridruzijo in zastavijo vse
sile za njegovo uveljavljanje.
In kaj nudi clanom AMD?
- Brezplacne usluge cestne sluzbe.
»Pomoc - informacije«, doma
in v inozemstvu.
Popust pri placilu uslug vlecne
sluzbe.
- Usluge tehnicnih centrov avtomoto zveze.
- Servisne usluge v vseh delavnicah avto-moto drustev v drzavi po znizanih cenah.
Usluge AMD pri registraciji in
zavarovanju vozil.
- Brezplacno pravno pomoc.
- Nabavo Kreditnega pisma za
potovanje v inozemstvo in po
J ugosla vij i.
- Nabavo mednarodnega Camping karneta za popust v tujih
campingih, zavarovanje proti
skodi, itd.
Popust pri nabavi inozemsli:ih
bencinskih bonov, carinskih
dokumentov, popust pri na bavi mednarodne vozniSke knjizice.
Verjemite, da bi se lahko nasteval, vendar bodi dovolj. Za konec
samo se vabilo:
Vclanite se v nase avto-mot11
drustvo. Cirn bolj stevilna bo nasa organizacija, tern bolj sc bodo
sirile ugodnosti in usluge, tern
vecja bo pomoc, ki je danes potrebna prav vsakemu udelezcncu
v prornetu.
F. II.
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Stolpec nasih
rojakov iz tujine
Tokrat so se .nam zopet stevilni
rojaki oglasili s svojimi pismi v
katerih nam sporocajo svoja m~e
nja o nasem casopisu. Vseh ne
moremo objaviti zaradi pomanjkanja prostora, zato bomo to skusali v prihodnji stevilki.
FRANCKA MLINAR, 19315
Chukasaw, Cleveland 19. Ohio
USA nam pise:
Cenjeno urednistvo Glasa Notranjske! Dobila sem ze vee vasih stevilk in so mi prav vsec
posebno se zato, ker mi je Cerk~
nica mocno poznana, ker sem tam
sluzila, doma pa sem iz Kozljeka.
Verjemite mi, da zelo rada sliSim
novice iz teh krajev in sem vesela, da ste dobili moj naslov. Tukaj vam prilagam denar za narocnino, osebno pa se born oglasila, ko pridem v Cerknico to poletje. S spostovanjem!
ANNA
ZIMMERMAN,
184
Brush Rd. Cleveland, Ohio 44132
USA nam pise:
Cenjeni urednik! Sicer se vam
.moram zahvaliti ze za nekaj stevilk Glasa Notranjske. Vendar
vas prosim, da popravite naslov
ker je priimek napacno napisan:
Ker mi list in njegova vsebina
ugajata zelim biti stalno narocena. Zal sem ze tako dolgo proc
od rojstnega kraja! Nasa generacija je izpregla, mlajsih ne poznam, vendar z zanimanjem zasledujem napredek nase nekdaj
bolj revne Loske doline.
Veseli me, da imate sedaj vi
ki ste priSli za nami, vee mozno:
sti za boljso bodocnost, kot smo
jo imeli mi. Ko bi bil zivljenjski
standard v Sloveniji takrat, ko
sem b1la mlada, tak kot je danes
pri vas, ne bi iUa v Ameriko.
Zelim vam mnogo uspeha pri
urejanju lista in prosim mnogo
lepih novic tudi za nas.
VALENT IN MLAKAR, La L andelle par Beauvais 60., Francija,
piSe:
Drago uredniStvo! Tokrat sem
vam prim01·an pisati in vas opozoriti, da mi je nehal prihaj ati
casopis Glas Notranjske, katerega tako rad berem. Dobil sem
samo deveto stevilko, potem pa
je nehal prihajati, ceprav sem
redno poravnal narocnino in dal
tudi pomoc casopisu. Takrat sem
vas opomnil, da moj naslov popravite, ker ni bil natancen.
(P. S. uredniStva: Lepo se vam
opravicujemo, ker se nam je v
naslovu pojavila napaka, katero
smo ze popravili v tiskarni in
upamo, da boste odslej redno dobivali casopis.)
JANEZ 2NIDARSIC, Box 134.
James City Pa. 16734 USA pise:
Cenjeno uredniStvo! Redno prejemam vas Glas Notranjske, katerega zelo rad berem, ker je
opisanih toliko zanimivih dogodkov. Prosim posiljajte mi ga se
naprej in zato prilagam narocnino. Pozdravljeni vsi skupaj!
ANTON BARAGA, 15322 Waterloo Rd. Cleveland, Ohio 44110,
USA piSe: Spostovani! Prejel sem
ze stiri stevilke vasega lista Glas
Notranjske, ki mi zelo ugaja, saj
zveva zena in jaz mnogo novic
in dogodkov o tern, kako napreduje moj rodni kraj in njegova
okolica. Odlocil sem se, da postanem narocnik in vam v ta namen posiljam cek za narocnino.
Ko pa mi bo potekla, vam born
spet poslal. UredniSvu lista zelim mnogo uspehov, da bo vedno tako pester, saj ga z veseljem
prebiramo in ga vedno tezko cakamo, da pride preko velike luze. Sedaj pa vas lepo pozdravljam. Vas narocnik z zeno Toncko.
FRANK JU2NA, 160 Charlotte
st. Painesville, Ohio 44077, USA
piSe: Cenjeni urednik! Prilozeno
vam posiljam narocnino za eno
leto za Glas Notranjske, ker mi je
list zelo vsec, saj pise mnogo o
nasih krajih. Doma sem iz Knezje
njive pri Starem trgu in bi zelel,
da tudi od tam kaj napisete. V
Ameriko sem odsel 1920. leta in
se se vedno rad spomm]am notranjskih krajev. Lepe pozdrave.

De
Rakek
jenja 1
razvidl
tekalo
Post;
cijesini 1!
preseg•
doseci
skega·
skih t
Ndin,
1965 '
ali za
rezulta
odloCit
1966 rc
sko de
javnos
tenzivJ
cini 0
Iz :r:
da so

kana~

vsem
1. Por;
je 1
cih
(ind
a)

r

b) · r
c) a
d)

~

2. Vkl.
daj1
tom
Nai
kakor
lelctiv1
jaln i1
govini
postre:
je kol
obdob.
letu 1•
postrei
na R<
nacin
loceni
glede
proda:
Za
cijo tr
v pret
.viS jim
bili ti
najsla
Iz o
izhaja
daje v
negati
stva:
1. Por
casJ

imE

sor1
dus
2. Odl
ga
cen
ne
3. Mo
pro
rae
in
Klji
nam ·
sebno
vanja
izvod1
je na
podje·
sprerr.
Od
dosez1
nih o
penj 1
1966
l,72U
lm ali
mulac
podje·
N din
Ndin
Ndin

Dos
osebn
jetja
rastu
ni do·
Po:r:

dek, i
lirani
leto l
sproti
Ose
stvo,
kolek

1967

ne
Vi!ni
ni, v
nne1 ne
tanjsku-

9315
Ohio
Novavsec,
!erktam
jeka.
lisim
reseTunaJgla, po184
!4132
vam
stendar
slov,
isan.
'bin a
taroproc
.erapozakdaj

vi,
znosrno
1jski
, ko
anes
riko.
pri
no go
j

~an

cija,

sem
opoajati
teresern
1 pa
sern
dal
sern
po-

varn
je v
1tero
.i in
• do-

134.
pise:
prekar je
goda se

H'::ni-

Wa-

4110,
sern
Glas
saj

OViC

pregova
ponatino.
born
zevediem
Ca-

luravcko.

otte
USA
eno
eno
i je

o o

ezje
elel,
. V
in
noave.

St. 3 - 1. marec 1967

GLAS NOTRANJSKE

Stran 3

Rezultati gospodarienja .trgovsko gostinskega
podjetia ..Skocianll Rakek za leto 19&6 ·
Delavski svet Trgovskega in gostinskega podjetja >>SKOCJAN«
predstavlja po drugi strani se
Rakek je na svoji seji dne 14. 2. 1967 obravnaval rezultate gospodar- vecjo odprtost tdiSca, vecjo in
jenja v letu 1966. Iz poslovnega porocila in zakljucnega racuna je ostrejso konkurenco posebno, ker
razvidno, da je gospodarjenje in ustvarjenje dohodka v Ietu 1966 po- se istocasno sprosca odkup direkttekalo po zacrtanem programu.
no in individualnih kmetijskih
Postavljeni letni plan realizaproizvajalcev. To predstavlja za
to je poklicne sole, v prirnerjavi
cije - prodaje za leto 1966 v viz ostalimi dejavnostrni v obcini kolektiv trgovsko-gostinskega podjetja »Skocjan« se vecje naloge
sini 18,500.000 N din je kolektiv
vsekakor nizek.
presegel za 2,27 % in tako uspel
za hitrejse prilagajanje situaciji
Delavski svet je ob potrjevanju
doseci realizacijo v prodaji trgov- _ zakljucnega racuna in poslovnega
tdisca, po drugi strani pa mu
skega· blaga in nudenju gostin- porocila istocasno ugotavljal vzroornogoca vecjo sproscenost pri
nakupu potrebnih krnetijskih proskih uslug v visini 18,921.570,99 ke in sprejel zakljucke, da bo
izvodov brez vsakega posrednika.
N din, kar pa je nasproti letu
poviSanje osebnih dohodkov v
1965 viS je za 3,446.622,20 N din
Poleg te sproscenosti blagovneprihodnje rnozno doseci le z vecjo
ali za 22,27 Ofo. K doseganju tega
ga prorneta pa se kolektiv terneproduktivnostjo, boljso organizarezultata je vsekakor pripomogla
ljito pripravlja tudi na letosnje
cijo dela in vecjo strokovnostjo
odloCi.tev kolektiva, da je v letu
rnednarodno leto turizrna, s tern
posarneznika na delovnern rnestu.
1966 razsiril svojo prejsnjo trgovTe naloge istocasno narekuje da bo pravocasno uredil ozirorna
pripravil svoje gostinske obrate
sko dejavnost se na gostinsko detudi novi zakon o blagovnern proin gostinske delavce na soliden
javnost, ki ima ob istocasnem inrnetu, ki stopi v veljavo s 1. 3.
tenzivnem razvoju turizma v ob1967. S tern zakonorn se blagovni sprejern dornacih in tujih turis~ov.
cini Cerknica veliko perspektivo.
prornet v celoti zelo sprosca, kar
A. Klemen~;
Hotel v Rakovem Skocjanu ima vsak dan vee gostov
Iz poslovnega porocila izhaja,
da so na porast celotnega dohodka nasproti l. 1965 vplivale predvsem dve stvari:
1. Porast produktivnosti dela, ki
je merjena po enotnih kazalcih nasproti letu 1965 porastla
(indeks = 100):
115
a) promet na delavca
b) - neto produkt na delavca 137
Dvodnevni strnjen seminar za
c) akumulacija na delavca 128
predsednike delavsldh svetov in
upravnih odborov podjetja in pod) sredstva za sklad. na del. 122
Pred dnevi je bilo na Obcinskem komiteju ZK posvetovanje o nacinih reorganizaciJe Zveze komu- slovnih enot bo prav gotovo ve2. Vkljucitev nekaterih novih pronistov na nasem podrocju. - Sestanka so se udelezili clani komisije za organizacijo, nekaj clanov Obliko pripomogel k resevanju godajaln v obratovanje med lecinskega komiteja, nekateri sekretarji osnovnih organizacij in clan Centralnega komiteja ZK Slovenije
tom 1966.
spodarske problematike podjetja.
Lojze Herman.
Ceprav kratek, je seminar dal
Na porast produktivnosti je vsejavno delovanje clanstva okrepiudelezencem veliko podlage, da
kakor vplivalo prizadevanje koOsnovni
poudarek
v
razgovoru
je
bil
dan
vsebinskemu
delovanju
bodo lazje opravljali svoje odgolektiva po modernizaciji prodati predvsem v delovnih organizaZK pri njeni reorganizaciji, pri cemer niso prezrli nekaterih slabosti
vorno delo v samoupravnih orgajaln in gostinskih obratov. V trcijah.
pri
sami
organiziranosti
komunistov
v
obcini.
Ugotovili
so,
da
je
struknih. Seminar je obsegal naslednje
govini se to mocno kaze v samoRazgovor se je precej zadril:l.l
tura in socialni sestav posameznih osnovnih organizacij tak, da oneteme iz notranje zakonodaje, blapostreznem nacinu prodaje, kjer
ugotovitvi
pomembnosti
inforob
mogoca uspesno delovanje se tistemu delu clanstva, ki je pripravljen,
govne menjave in psihosocialnih
je kolektiv podjetja v zadnjem
da se cim uspesneje vkljuci v resevanje raznih problemov. Mnenja so
miranja clanstva, kjer se je utrodnosov v kolektivu.
obdobju dosegel lepe uspehe. V
bili, da bi bila mozna oblika za izboljsanje stanja v zdruzitvi vecjega dilo mnenje, da samo takojiinje
Na seminarju so predavali
letu 1966 je svojim petim samostevila osnovnih organizacij. Tako naj bi bile na podrocju obcine informacije o dogodkih izkljucupredstavniki republiskega sindipostrezbam prikljucil se 2 in to
osnovne
organizacije
v
okviru
l•rajevne
skupnosti
in
sicer
na
Blokah,
kalnega sveta, gospodarske zborjejo razne nepravilne govorice,
na Rakeku in v Grahovem. Ta
Loski dolini, Grahovem, Cerknici in na Rakeku. V teh krajih naj bi
nice in Zveze DU Slovenije.
nacin prodaje prav gotovo v dokar povzroca malodusje pri dolose
organizirala
politicna
zariSca,
katerih
naloga
naj
bo,
da
bodo
orgaSeminarja se je udelezilo 26
loceni meri sprosca delovno silo
cenem
stevilu
clanstva,
ki
se
v
nizirala razne razprave in posvetovanja. V zacetku formiranja taldh
predstavnikov DS in UO podjetglede na prejsnjo, klasicno obliko
takih
primerih
pojavlja.
politicnih zariSc jim bo moral obcinski komite nuditi vso potrebno
ja, oz. poslovnih enot.
prodaje.
pomoc predvsem pri zagotovitvi kvalitetnega kadrovskega sestava.
Danimir Mazi
Na koncu seminarja je bila izZa vsa vlaganja v modernizavedena anketa o mnenju udelecijo trgovske mreze se je kolektiv
V tern okviru politicnih zarisc
zencev glede uspesnosti seminarja.
v preteklih letih zavestno odt·ckel
bi predvsem komunisti ugotavlja~;:. Sterle
.viSjim osebnim dohodkom, saj so
li politicne probleme, ki so znabili ti v merilu obcine skoraj med
cilni tako za delovne organizanaj sla bsimi.
cije, kakor tudi za podrocje U:raIz ocene poslovanja za leto 1966
jevnih skupnosti, pripravljali maizhaja, da so na povecanje proteriale in organizirali razprave o
daje v merilu podjetja med letom pomembnih vprasanjih. S takim
negativno vplivala naslednja dejdelovanjem je pricakovati, da bi
(Nadaljevanje s 1. str.)
nih minimalen. Poprecni mesecni
stva:
mocno prerastli organizacijsko
Znano je, da je bil porast cen po
neto posebni dohodki na zaposle1. Pomanjkanje kreditov za obrazdrobljenost ZK v obcini in doreformi znaten. Za »Brest« se je
nega so znasali v letu 1965 ;i5.900
casna obratna sredstva, kar je segli doloceno skladnost v aktivgibalo povecanje nabavnih cen
S din, v letu 1966 pa 69.200 S din,
imelo za posledico doloceno ue- nosti clanstva. Po drugi strani pa
surovinam, materialu in uslugam medtem ko so znasali neto · osebsortiranost obstojecih zalog inbi dosegli-vsebinsko enotno osnovv visini 20 do 25 Ofo. V odvisnosti ni dohodki na zaposlenega v skupdustrijsk.ega blaga.
no organizacijo.
ob obcutnih povecanj cen je bila
ni slovenski industriji v prvih 11
2. Odliv kupne moci s tukajsnjedosezena tudi nekoliko slabsa
mesecih 1966. leta 79.100 S din in
V
okviru
sedanjih
osnovnih
orga podrocja v vecje potrosne ganizacij pa naj bi se clani se
ekonomicnost poslovanja. Le-ta bi
v slovenski lesni industriji prav
centre glede na ugodne prometbila se slabsa, ce ne bi v let u 1966
tako v obdobju prvih 11 mesecev
naprej sestajali in obravnavali
ne zveze in razvoj motorizacije. predvsem nastajajoca notranja
1966. leta 65.800 S din. Iz teh priizvedli nekaj pomembnih internih
3. Mocan padec pri nakupu oz.
ukrepov kot npr.: izpolnjevanje
merjav vidimo, da dosega komvprasanja odnosov, organizacijska
prodaji industrii§.kega blaga na vprasanja in druge probleme, ki
sistemov stimulacij na znizanje
binat »Brest-+< v svoji stroki razracun povecane prodaje zivil
stroskov poslovanja, povecanje
meroma ugodno viSino osebnih
so vezani na njihov delokrog.
in pijac.
lastnega uvoza in izvoza brez podohodkov, vendar je treba priVsi navzoci so bili mnenja, da
Kl ju b navidezno visokim cesredniskih trgovinskih organizapomniti, da ima lesna industrija
bodo
v
zdruzenih
osnovnih
organam t rgovskega blaga, ki so pocij itd. To pa je pomembno vpliv Sloveniji najnizje osebne donizacijah
razprave
dobile
vecjo
sebno porastle s prenosom placevalo tudi na povecanje neto prohodke in da ima druga najsla!:>sa
vanja prometnega davka iz pro- sirino, ker so se manjse organidukta na zaposlenega, s katerim
industrija (tekstilna) v istem obizvodnje na koncno potrosnjo, to zacije ukvarjale doslej najvecsem ze uvodoma prikazal porast
dobju dosezeno viSino osebnih
krat z manj pomembnimi proje na trgovino, se akumulacija
produktivnosti za 5 %.
dohodkov na zaposlenega 69.400
blemi
krajevne
samouprave
ali
podjetja zaradi tega ni bistveno
Po prikazanih izracunih v zaS din. Znaten del sredstev za povprasanji
delovnega
kolektiva.
spremenila.
kljucnem racunu je sicer rentatrebe druzbenega standarda pa je
Komunisti so poudarjali nuj- bilnost padla za nekaj odstotkov,
Od celotne razlike v ceni, ki jo
kombinat porabil lani tudi iz
doseze podjetje v o1<viru doloce- - nost zagotovitve ideoloskega iz- vendar je vazno omeniti, da je na
sredstev sklada skupne porabe.
obrazevanja clanstva, ce bomo to vplivala revalorizacija osnovni h oz. dovoljenih mad in stoNajvec sredstev je porabil za
hoteli priti do cim bolj naprednih nih sredstev konec leta 1966, ki
penj prometnih davkov, je v letu
blokovsko in individualno gradstalisc. Pomanjkanje znanja ko1966 bilo dolzno placati skupaj
pa jo pri tern izracunu ne morenjo stanovanj, za solstvo (24 mimunistov je na tern podrocju do1,721.950,77 N din prometnega davmo naprtiti zgolj na leto 1966. 0b
lijonov S din) , prispevek v sklad
kajsnje in nanj se dalj ca<;a v neupostevanju vpliva revalorizalca ali 36,45 % celotne bruto akuza borce (5 milijonov S din), 7.a
pretezni meri le opozarja. In vcn- cije znasa porast rentabilnosti
mulacije podjetja. Ta davek je
rekreacijo in oddih (16 milijonov
dar gre za temeljni element rcorpodjetje placalo :
5 %. kot uspesnost boljsega izS din), za gradnjo bolniSnice (5,5
ganizacije, ki edini trdneje in v
koriScanja vlozenih sredstev iz milijonov S din), za izdajo Glasa
N din 971.331,74 na racun zveznevecji meri zagotavlja drugacno
prejsnjih let.
Notranjske (3 milijone), za sportga prornetnega davka,
Za najsir5i krog bralcev so prav no in kulturno dejavnost (7,3 miN din 244.056,73 na racun republi- delo ZK. Eden izmed navzocih
gotovo najzanimivejsi podatki o lijone S din) itd.
clanov je poudaril staro resnico,
skega prornetnega davka,
gibanju standarda zaposlenih.
Kaj lahko recem na zakljucku?
ki pravi : »Brez znanja tudi borN din 506.562,30 na racun obeinLahko recem, da je bil porast
Predvsem to, da je kombinat IIO- skega prornetnega davka.
benosti ni dovolj«. Clanstvo ZK
leto 1966 zakljucil us >esbo sposobno oblikovati napredna osebnih dohodkov v letu 1966 za slovno
24 % dokaj visok, vendar dose- no in da stoje pred njim nove,
Dosezeni dohodek za kritje
in
pozitivna
stalisca
le
tedaj,
ko
zen v razmerju z nivojem pro- se tezje naloge II. etape gospoosebnih dohodkov in skladov podbo sposobno analizirati politicno
jetja je nasproti letu 1965 v poduktivnosti, prihrankom na zni- darske reforme. Konec februarja
situacijo, spoznavati druzbene
zanju lastne cene proizvodov in bodo organi upravljanja zacrtali
rastu za 27,19 %, izplacani osebprocese, razne pojave ter na teh
zmanjsanjem proracunskega pri- preciznejso politiko poslovanja v
ni dohodki kolektiva pa za :!4 %.
spevka na osebne dohodke po letu 1967 z ukrepi, ki jib namePoprecni rnesecni osebni doho- spoznanjih spreminjati miselnost
reformi. Racunajoc na to, da so ravajo na podrocju gospodarjedek, izracunan na podlagi kalku- v novo kvaliteto.
zivljenjski stroski 4-clanske drunja izvrsiti, da bi bili ekonomski
liranih delovnih ur, je znasal za
Nadalje so ocenili, kako se je
zine v Sloveniji porasli v 1. 1966 rezultati konec leta 1967 prav taleto 1966 N di"n 670,85 in je narazvila
javnost
dela
k
om
unistov
nasproti letu 1965 za 23 % (po poko ugodni in v odvisnosti od najsproti l. 1965 v porastu za 33,36 lifo.
datkih Zavoda za statistiko SRS)
sirsega kroga proizvajalcev »BreOsebni dohodek je glede na dej- na nasem podrocju, kjer so bili
mnenja, da ta se ni dovolj razvita
Avtomatizacija v proizvodnji ~
pa vidimo, da je bil realen porast sta«.
stvo, da irna okoli 83 % clanov
pot k napredku
in predla gali, da bi bilo treba
zivljenjskega standarda zaposleDanilo Mlinar
kolektiva zahtevano strokovnost,

Kako se bodo
pri nas organizirali komunisti

Kombinat Brest je prvo leto
reforme uspesno zakljucil

Seminar za
samoupravne organe
podjetja »Brest«

-

-
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V turisticnern letu nova
avtobusna postaja v Cerknici

Popularni >>Bencik<<
Na.S fotoreporter Milan Govekar je posnel na »delovnem mestu«
za volanom, soferja Avtoprometa Gorica Doreta Breclja z Rakeka. Mnogi Rakovcani, zlasti pa tisti, ki se zanimajo za sport, se
posebej za nogomet se ga spominjajo, kako je dolga leta branil
vrata, najprej vojaske ekipe, potem pa tudi rakovskega nogometnega kluba. Dore Brecelj je bil vratar rakovskih nogometasev v njibovih »najboljsih casih«. Zavoljo tega ni prav nic nenavadnega, ce so mu prijatelji nogometa pridali vzdevek »Bencik«, tako kot se je pisal popularni vratar nogometnega kluba
Odreda iz Ljubljane. Danes je Dore avtobusni sofer novogoriskega Avtoprometa in vozi na progi Postojna-Rakek-Nova
Vas-Stari trg-Rakek-Postojna. Zdaj prav z vsakim rad pokramlja o dobrih starih casih rakovskega nogometa. Kaj vee o
tem kramljanju pa homo zapisali v prihodnji stevilki nasega lista

2e dalj casa se suslja, da bo
po dolgem casu Cerknica le dohila sodobno avtobusno postajo.
Sedanja poslovalnica SAP, ld je
skupaj s turisticno zvezo v majhni sobi podjetja ,..Kino« Cerlmica, ne ustreza vee svojemu namenu. Stopil sem do sefa poslovalnice tovariSa J ozeta Tr dana in
ga pobaral, ali njihovo podjetje
zagotovo planira gradnjo avtobusne postaje se v letosnjem letu.
Dobil sem ga, ko je razporejal
avtobuse po progah. Takoj je bil
pripravljen za razgovor in povedal:
••Nase podjetje ima ze dalj :': asa
v planu, da zgradi sodobno avtobusno postajo, saj je sprico narascanja t urizma na tern podrocju
nu jna potreba. V proracunu je
namenjeno za postajo 80 m ilijonov starih dinarjev. P redvidoma
jo bomo priceli graditi maja in
do jeseni bo dograjena in sposob·na za obratovanje. P ostaja bo
imela v pritlicj u cakalnico, t uristicno in prometno pisarno, sejno
sobo in v nadstropju manjso restavracijo, k jer bodo gostom, potnikom in vozniskemu osebj u na
voljo razna jedila, kava, pijace in
cigarete. Restavracija bo obratovala v nasi reziji. Na peronu bo
prostora za 8 avtobusov. Postaja
bo med stavbama poste in obcine.
Nase podjetje se je za ta korak
odlocilo predvsem zato, ker so se
nase usluge ze dobro uveljavile
na tern podrocju, saj imamo dnevno sest r ednih tranzitnih prog,
poleg rednih solskih in delavsldh
pa opravljamo se t uristicne prevoze in druge izredne prevoze.
Kot naslednji korak pri n udenj u nasih t uristicnih in prevoznih
uslug je ta, da bomo s prvim
marcem prevzeli vsa dela, ki jih
sedaj vodi turisticna zveza. K o bo
nova postaja gotova, predvidevamo, da bo sedanji prostor sluzil
predvsem za pocitek voznikov.••
••l{aksne , teZave vas tar ejo v Ietosnji zimi na nasem podrocju ?«
••P osebnih tezav sicer n i. Ce so,
jih povzrocajo zam eti. Sicer pa
bi 0 tern lahko povedala nasa
voznika, ki imata delavske proge
in se morata veckrat zrtvova ti,
da delavci pravocasno pridejo na
delo.
••To bosta pa verjetno Urh in
Udovic,« scm ga vprasal.
••Ja, ta dva sta. Malo morate
pocakati, da prideta z voznj e.«
Ni mi bilo treba d olgo cakati.
P ripel jala sta po voznem redu,
klj ub p onoci osemna jstega februarja zapadlem snegu.

Besedo ima STANE URH, ki
naj dlj e vozi delavce »Bresta« in
je za ovinke proti Rakitni ze pra vi virtuoz.

Anton Udovic,
voznik av tobusa Lj 12-05
P ovprasal sem ga za n jegov
na jbol j tragicni in vesel dogodek,
ki ga je dozivel n a voznji R akitn a-Cer knica in obratno.
••To bo zagotovo tisti dogoclek,
ki se m i je zgodil pred nekaj leti.
Cez n oc je zapadlo veliko snega,
da bi bila nesreca se h u jsa so nastali zameti. Eden teh je moj
avtob us zaddal n a P ikovniku. Z
vzratno vozjo sem ga mislil pre:
biti, m ed tern pa m i je avtobus
zaradi slabo pluzene ceste ztlrsnil v jarek. Zahvaliti se mo ram
okoliSld m km etom , ki so takoj
priskocili n a pomoc in s sedemnaj st (17) p arov zivine izvlekli avtobus n azaj na cesto. To je zame
n ajbolj hud dogodek, k er sem se
ust rasil za avtobus in n a jbolj vesel zato, ker na avtobusu ni bilo
nobene okvare.«
Besedo je povzel tovaris Anton
Udovic, ki sicer ne vozi dolgo na

Navedbe o predragi ceni vode
in o najviSjih osebnih dohodkih,
ki jih imajo zaposlene osebe pri
podjetju Vodna skupnost Cerknica, je posredoval ••letecemu urednistvu« casopisa TT tovaris Toni
Vinko, pedagog na osnovni soli
v Cerknici.
Tovaris Toni Vinko je odjemalec vode v stavbi stara sola v
Cerknici Partizanska cesta. Stavba je pod upravo stanovanjske
enote podjetja >>GRADISCE« in
ima tudi vgrajen vodomer. V stavbi stanuje vee strank in pa upravni organi SOB, Delavska uni ver 1.
2.
3.
4.
5.
6.

za, K rajevna skupnost Cerknica.
Po dogovoru s SOB odpa de na
gospodinstvo Toni Vinko za 4.
trom esecje 1966 27,60 m3 por a bl jene vode po ceni 50 S din, kar
je 1.380 S din, ali m esecno 460
S din. Upr avicen o se v prasuj emo
ali predstavlj a ta mesecni izdatek zanj res tako velik znesek.
Poleg gospodinjske porabe v ode
pa ima se kopalnico in we na
izpiranje.
Denar, ki ga placuj ej o potros niki vode od 1 m3, je porablj en
za n aslednje nam ene:

Elektricni tok za crpan je vode
Anuitete na posojilo
Obresti na poslovni sklad
Amortizacija
Investicijsko vzddevanje
Vodni prispevek v vodni sklad SRS

Iz tega je razvidno, da vodar ina, ki je zbrana za vse leto 1966
v znesku 13 milijonov S din krije
le 78% stroskov vzdrzevanja vodovoda. Manjkajocih 22% pa je
podjetje Vodna skupnost krilo iz
dohodka izven vodarine. Realna
cena bi torej bila 64 S din za 1 m 3
vode. Ce bi podjetje u postevalo

8 S din ali 12,5 %
10 S d in ali 15,5 %
3 S din ali 4,7 %
8,5 S din ali 13 %
19 S din ali 30 %
1,5 S din ali 2,3 %
--------~- -------~~
Sk upaj
50 S din ali 78 %

t udi upravne stroske, ki jih ima z
zbiranjem voda rine, pa bi cena
vode narasla se za 11 %, oziroma
na 72 S din.
Glede na izjavo tovarisa Tonija
Vinka >>letecemu urednistvu« casopisa TT zeli s to analiza cene
vode sam ou pravni organ podjetja
Vodna skupnost Cerknica sezna-

Joze Trdan,
sef poslovalnice SAP v Cerknici

S sindikalnega obcnega zbora v Brestu

Skrb za cloveka
V zacetku februarja je bil sindikalni obcni zbor (tovarne poh iStva BREST) v Cerknici. Na
zboru je bilo 76 delegatov.

Predraga voda v Cerknici
Odjemalci vode iz cerkniSkorakovskega vodovoda so vedno
bolj nezadovoljni zaradi slabe
vode in pa zato, ker je kljub temu se tako draga.
Glede na to, da nekateri odjemalci trdijo, da je ta voda najdrazja v Sloveniji, naj ponovimo,
da stane 1 m3 vode 50 S din. Toliko placujejo vodo tudi obcani v
sosedni obcini Postojna, v nekaterih obcinah pa tudi vee.
Vodna skupnost Cerknica je
komunalna delovna organizacija
in upravlja vodovod po ukinitvi
podjetja Komunalni servis od 1.
9. 1961. leta. Da so vodovodne
naprave stare 60 let, izrabljene,
ni treba vee ponavljati.
Cena vode je bila do aprila
1964 za 1 m3 po 25 S din od tega
datuma dalje pa je cena 50 S din.
Ceno je bilo treba povisati zaradi
stroskov, ki so nastali zaradi crpanja vode iz potoka Cerkngca
in pa druzbenih obveznosti, brez
katerih ni mogoce upravljati nobeni delovni organizaciji osnovna
sredstva.
Prav je, da imajo odjemalci
vode tudi podatke o visini stroskov vzddevanja vodovoda, da
ne bo trditev, da je cena vode
predraga in da imajo pri Vodni
skupnosti Cerknica najvisje osebne dohodke v obcini Cerknica.

nasih progah, Velja pa za zeJo
vestnega voznika, saj veckrat
zrtvuje tudi svoj spanec, da pravocasno pripelje delavce na delo.
Kako je voznikom zagodel Ietosnji in posebno lanskoletni zgodnji sneg, pove takole?
••Zame je zimski cas se posebno
n eprij eten. Stanujem na Uncu
avtobus pa parkiram v Cerknici:
Vsako j ut ro m oram ze ob tretji
uri >>zbuditi« svojega >>ficka«. ki
me vsakodnevno neumorno prevaza na m oje delovno mesto v
Cerknico. Ce je cesta po novozapadlem snegu pravocasno ociscena, ze gr e. V novembru Ianskega leta pa na m je muhasta
zima res za godla. Moj tovariS, Joze Hegler, ki je sel po delavce, je
ostal v zametih. Sel sem jaz, toda
t udi m eni se je zgodila ista nezgoda. Cakala sva VSO noc, sele
dr ugi da n so delavci Bresta dobesedno odkopali avtobusa iz
snega in tako omogocili, da smo
nadal jevali voznjo.«
Takih in podobnih dozivetij je
dovolj . Voznisko de1o ni lahko,
P oleti vroCi na, pozimi mraz in
zameti, zato pozd rav s r e c no
v o z n j o res dobro de.
BOST

niti bralce Glasa Notranjske, da
bi vedeli, da vodarina ni uporabljena za osebne dohodke. Pac pa
se osebni dohodki delavcem izplacujejo le od opravljenega dela,
kot v vsaki delovni organizaciji.
Ce so to res najviSji osebni dohodki, pa naj se raje preprica iz
podatkov, ki mu jih lahko nudi
pristojni organ obcinske skupscine.
Ce ze zdaj spomnimo na stroske, ki bodo nastali v letu 1967,
bo to gotovo povzrocilo novo nezadovoljstvo m ed odjemalci vode.
Vendar st roski bodo, cena 50 S din
za 1m3 jih ne more pokrivati, zato bo potrebno najti kakrsnokoli
resitev.
Delovni kolektiv komunalnega
podjetja Vodna skupnost Cerknica dovoljuje vsakemu odjemalcu
vode iz vsakega vodovoda, da sodeluj e pri samoupravljanju. Naloga podj etja je vendar nuditi
vsakemu obcanu zdravo in ne
predra go pitno vodo.
Sk upno sodelovanje pa ima
uspeh le od spoznanja konkretnih razmer, ki obstajajo, ne pa
od neresnicnih, kot jih je posredoval casopisu TT odjemalec vode tovariS Toni Vinko.
Delovni kolektiv
podjetja Vodna skupnost
Cerknica

Poglavit no vpr asanj e je bila
skrb za cloveka. Obravnavali so
prevelike r azlike v osebnih dohodkih m ed posameznimi EE. Za
tovarno pohiStva je t udi v prasanje uvedbe cetrte izmene, ker
glavnino zaposlenih predstavl jajo
zenske.
Zaskr bljujoc je t udi problem
zaposlitve mla dine. Veliko je stevilo mla dincev, ki po koncani
osemletki ne more n a daljevati
solanja. Vprasanje je, kje naj se
ti mladinci zaposlijo. Tovarna pohiStva trenutno ne bo razsirila
proizvodnje na racun zaposlenih,
ampak z boljso notranjo organizacijo. Delegati so bili seznanjeni
z investicijsko izgradnjo.
Iz d iskusij se je izluscilo vprasanje zascite pri delu. Pri uvaj anju novih st rojev je potrebno seznaniti vse delavce z delovanjem
teh strojev. Na vsak nacin je potrebno zmanjsati stevilo nesrec
pri delu. To se lahko doseze t udi
s strokovnim solanjem.
Na obcnem zboru je bil dan
poudarek na osebno odgovornost
delavcev in nadrejenih do dela.
Obravnavali so tudi analiticno
oceno delovnih mest.
Glede prehrane v delavski restavra ciji so sprejeli skl ep, da n aj
napravi sindikalni odbor anali zo
o kolicini in kaloricnosti hrane.
Za novega predsednika sindikalnega odbora je bil izvoljen tovaris Andrej Hribljan.
Novi odbor je sprejel sklep, da
bo bolj skrbel za delo mladinskega aktiva in mu pri delu pomagal. Za svoje clane bo v bodoce
preskrbel vee izletov v sorod na
podjetja. Skrbel bo za n a daljnj e
izobrazevanje ter za kulturno in
prosvetno zivljenje.
Janez Hren
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Kako je potekalo evidentiranje?
Prva faza volilnega postopka je
koncana. Zbrani so mozni kandidati za predstavniSka telesa. Evidentiranje je potekalo na volilnib
konferencab SZDL, na obcnib zborih sindikalnih podruznic in na
posebnib ali izrednih konferencab
krajevnih organizacij SZDL. Evidentiranje se je vrsilo ob prcgledu dela, uspebov in pomanjkljivosti organizacij in drustev. Taka
diskusija je omogocila, da so se
tudi izoblikovala merila, po katerib so bili kandidati izbrani.
Kot pomanjkljivost skoraj vseb
teh zborov je bila ta, da se je
pri evidentiranju moznih kandidatov premalo upostevalo strukturo vsega prebivalstva, posebno
pa se struktura zaposlenib.
Zenske predstavljajo skoraj poIovico vseb zaposlenih. Iz tega je
jasno, da jib tarejo problemi, ki
jim prakticno onemogocajo njihova aktivnejse vkljucevanje v
druzbeno zivljenje.
Najbd so ravno zato zenske prizadete in bi skupscina z njibovo
pomocjo lazje nasla ustrezne resitve otroskega varstva, vkljuce-

vanje mladine v celodnevno oskrbo v soli ipd.
Na kandidacijskih zborib volivcev bi morali o teh problemib se
razpravljati in se zavzemati, da
se pri delu v soli ali tovarni, z
aktivnim sodelovanjem v organib
samoupravljanja, uveljavijo aktivne zenske tudi v javnem zivljenju
in pri delu skupscine.
Ali smo pri evidentiranju dosledno spostovali kriterije, ki naj
odlikujejo kandidata za odbornika ali poslanca? Ugotoviti moram,
da se ta objektivna nujnost ni
dosledno upostevala in da so delno prevladali kriteriji, ki niso v
skladu z naceli socialisticne demokracije. Vedeti namrec rnaramo, da odbornik ni samo zastopnik dolocenega kraja, oziroma
volilne enote, je zlasti clovek, ki
se bo aktivno in konstruktivno
zavzemal v skupscini za cim pravilnejsi razvoj podrocja v okviru
materialnib moznosti. Tudi ni
nujno, da se strinja z vsemi predlaganimi resitvami, toda nujno je,
da potem sam predlaga ustrez-

nejsi nacm, ki ga mora seveda
tudi dokumentiratL
Zakaj se zavzemajo, da morajo
imeti mozni kandidati >>spricevalo
iz sole samoupravljanja« ? Prav
gotovo zato, ker smo se odlocili,
da bomo naso druzbo gradili na
principih samoupravne druzbe in
ker so nasa predstavniSka telesa
najvisji samoupravni ot·gan nase
druzbe. Ce bocemo torej te principe razvijati in ker to bocemo,
potem je zahteva o dosedanjem
aktivnem delovanju kandidata pri
razvijanju samoupravnega mebanizma utemeljena.
Menim, da so to zahteve, ki jib
moramo upostevati in se moramo
zaradi tega izvleci iz ozkih lokalnih spon, ki ne dovoljujejo
spoznavati in spoznati nll.predne
druzbene orientacije. Gospodarska in druzbena reforma sta prav
gotovo ze do sedaj jasno pokazzali, da naloge, ki nas cll.lia jo,
niso ne labke ne enostavne in da
so koncno labko tudi volitvc zrcalo tega, kako resno smo se pripravljeni z vsem tern spoprijcti.
Franc Hvala

VSkocjanu se zavedajo odgovornosti
Bliza se turisticna sezona. Se
dober mesec, pa bomo videli zopet nove - nepoznate ljudi. Turisti bodo prihajali iz raznih krajev. Teh obiskov smo vsi obcani
lahko veseli, zlasti pa bi morali
biti veseli gostinski in trgovski
delavci in vsi tisti, ki delajo pri
pospesevanju turizma.
Ne zamerite, pricakovanja niso
iluzije, temvec realna stvarnost.
Odkar je nova asfaltirana cesta
nared iz Unca do Planine, tj. do
glavne cestne arterije Slovenije,
so se vrata v Cerknico na stezaj
odprla. Kdo bodo obiskovafc(""nasih krajev? Poleg nasih ljudi iz
Slovenije in Jugoslavije, ki bodo
prihajali k nam, bo se veliko
motoriziranih tujcev. Ker nam je
najblizja Italija, lahko upravii':eno
pricakujemo, tudi iz dosedanjih
izkusenj, najvec obiskovalcev iz
Italije. Tega dejstva se prav dobra zavedajo v trgovsko-gostinskem podjetju Skocjan Rakek.
Poleg zelje in veselega pricakovanja tujcev v nase kraje, se
v Skocjanu zavedajo tudi velike
odgovornosti, ki jih caka. Pot, ki
so jo ubrali v Skocjanu, je pravilna; njihova delovanje je perspektivno, progresivno in racionalno, ki bo imelo dalekosezne
pozitivne posledice.
Odlocili so se za permanentno
izobrazevanje in usposa bljanj e
svojih kadrov. Zavedajo se, da so
le sposobni kadri tisti, ki bodo
lahko kos predstojecim nalogam.

v skocjanu zelijo, da se cim
vee njihovih !judi nauei osnov
i talij anscine tj . toliko i talij anskega jezika, da bi se z njim lahko
sluzili delavci v trgovskih in gostinskih obratih pri strezbi njihovih gostov.
Teeaj, ki so ga organizirali v
sodelovanju z Delavsko univerzo
Cerknica, obiskuje 19 njihovih
delavcev. V letosnji izobrazevalni sezoni bo v teeaju zajeta snov
v 60 urah. Tecaj bo vodil profesor
iz Ljubljane. Program italijanscine je prilagojen specifienim
potrebam trgovine in gostinstva.
Na tecaju se ueijo tisto snov, ki
jo nujno potrebujejo pri delu v
-svojem -pokJicu. -- -

V Skocjanu se jim zdi potrebno,
da se njihovi ljudje izpopolnijo
v strezbi. Zato so v sodelovanju
z DU Cerknica organizirali seminar o strezbi in mesanju alkoholnih pij ae (coctailov).
Nadalje bodo organizirali v sodelovanj u z DU Cerknica stiridnevni seminar o ekonomski psihologiji potrosnika oziroma gosta
in dvodnevni seminar za prodajalce tehnicnih artiklov.
Primer Skocjan je lep zgled
progresivnega gledanja na predstojece naloge, ki jih eakajo, tistim
delovnim organizacijam, ki se tega ne zavedajo.
Milan Sterle

Poleg trgovskega podjetja Slwcjan ima precej trgovin v nasi obcini tudi
postojnsko podjetje NANOS. V poslovalnici tega podjetja v lga vasi
sta zaposleni tudi Branislava Buh in Anica Znidarsic, ki ju vidite na
nasi sliki.

v

Sola in dom morata sodelovati
Sola in dam cutita, da morata
sodelovati pri svojem delu, ce
hoeeta doseci dober ueni in vzgojni uspeh in ce hoceta pravilno
izbrati poklic za dorascajoi':ega
otroka.
Nekatere oblike sodelovanja
sole in doma: solski roditeljski
sestanek, razredni roditeljski sestanek, oddeleni roditeljski sestanek, razgovori med starsi in ucitelji.
Skupni roditeljski sestanek za
vso solo je predvsem primeren za
manjse sole. Za m a njse sole so

~siril a

lenih,

taki sestanld smotrni. Za vecJe
sole pa skupni sestanek ni najbolj
primeren, saj na njem ne moremo
obravnavati vprasanj vseh oddelkov. Taki sestanki so lahko le informativni ali manifestativni, primerni za zacetek leta, v polletju
ali ob koncu solskega leta.
Mnogo vee vsebinske moznosti
ima razredni roditeljski sestai:lek,
ker so problemi u'l:nega in vzgojnega podroeja v istih razredih
zelo sorodni.
Najbolj pogosti pa so oddelcni
roditeljsld sestanki, ki se jih nasi
ucitelji najraje posluzujejo, saj so
ti roditeljski sestanki najbolj
plodni. Skupine starsev so po oddelcnih roditeljskih sestankih najbolj homogene. Starsi se kmalu

spoznajo, se posebej, ee se vee let
srecujejo na roditeljskih sestankih.
Individualni razgovori se v
praksi vse bolj uveljavljajo. Pri
govorilnih urah se sreeata oee ali
mati z ueiteljem, s katerim se pogovarjata o uenem in vzgojnem
uspehu, neuspehu in tezavah svojega otroka. V tej obliki se je
mnogo lazje pogovarj ati in obravnavati vsa vprasanja, kakor pa
javno obravnavati dolocene tezave posameznega ucenca. Tak naein obravnavanja posameznih tezav je mnogo bolj human in sprejemljiv.
Poleg tega spozna ueitelj kaksen je ueenec doma, starsi pa
spoznajo kaksen je ueenec v soli.

Osebni stiki med ueiteljem in
starsi imajo poseben vzgojni
vpliv. Taka oblika pedagoske pomoei starsem ima povsem doloeeno in konkretno obliko.
Sole se posluzujejo teh oblik
sodelovanja, mnogi starsi tudi, so
pa se primeri, ko starsi ne pridejo
na roditeljske sestanke ali govorilne ure, eeprav gre za njihovega
otroka. Zamislimo si koliko tezav
ima ueenec v soli. Prvosolcek
mora premagati vse crke in se
naueiti brati in raeunati do dvajset. Osmosolec si mora izbrati
zivljenjski poklic, koliko pa je
vmesnih tezav. Zato naj ne bo
vee roditeljskih sestankov ali govorilnih ur, ki so namenjene temu
ali onemu, da je ne bi obiskal.
Rado Hlebec
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Tako je snezilo tisti dan, da skoraj nismo vee vedeli, kje je cesta in
kdaj se bo nas avtomobil znasel v jarku ob njej. Slabo vreme pa ni
zmotilo Antona Obreze iz lga vasi in Jaroslava Kibica iz Pudoba, da
ne bi odsla v gozd po drva. ••Nekam dolgo se vlece tale zima in lahko
bi ostali brez kurjave,« sta nam povedala. Pomenlm pa sta se najprej
kar prestrasila, l•er sta mislila, da ju bocemo ponovno narociti na Glas
Notranjske, ceprav vsak ze prejema po en izvod v svojo hiSo. Njima in
vsem ostalim v vednost: ce koga zaustavimo morda na cesfi in kaj
povprasamo, mu nasega lista res ne mislimo vsiljevati! Veseli pa nas,
ko skoraj zmeraj izvemo, da svoj Glas pridno prebirajo ...

z letosnjim solskim letom smo
prieeli s poueevanjem po novem
predmetniku in uenem naertu. Za
ucitelje in ueence je to preizkusni
kamen. P olletje je mimo in delni
rezultati so ze tu: V cerkniski obeini je bilo od 1791 soloobveznih
otrok 1375 ali 76,8 % pozitivno
ocenjenih, 41 6 ali 23,2% negativ·
no ocenjenih. S temi podatki pa
si se ne moremo ustvariti prave
slike. Ueenci nizje stopnje - to
so ucenci od prvega do eetrtega
razreda - so dosegli 92,1 % ueni
uspeh, medtem ko ucenci visje
stopnje - od petega do osmega
razreda pa komaj 65,7 Ofo.
Sarno ob sebi se nam vsiljuje
vprasanje zakaj takSne razlike.
Saj v visje razrede pridejo ueenci,
ki so predhodno presli nizje. Zal
je taka pri nas in tudi na drugih

obveznih solah ni drugace. Kje
je vzrok za to? Eden izmed vzrokov bo gotovo v nasem solskem
zakonu, ki dovoljuje, da ueenci
lahko napredujejo v visji razred
z eno nezadostno oceno. Obee
znan je tudi naravni zakon, ki
pave, da smo ljudje z dokaj razlienimi sposobnostmi. Primerjajmo samo delovne rezultate posameznikov v proizvodnji in drugih panogah gospodarstva, pa bomo lahko to potrdili. Studija tega
nam pave, da nekateri dosegajo
rezultate z lahkoto, drugi s tezavo, tretji da bi lahko dosegli zavidljive uspehe, ee bi hoteli; cetrti zopet, da ne zmorejo, pa ce
tudi dajo od sebe vse sile ... Tudi
ljudske resnice: »Bolje bi Zivel,
ee bi hotel; zivi kot lord ; vsaka

zamisel mu gre po zlu ... ", niso
brez pomena.
V soli pa bi morali to pisano
mnozico interesov, sposobnosti,
volje in zelja najprej uskladiti in
izenaeiti. To bi bilo sicer idealno
ne samo za solo ampak za celotno
druzbo, saj bi taka izpadli vsi
oeitki, da uzivajo nekateri delovne dobrine drugega.
Solski zakon je skusal te elemente uskladiti. Ce je na eni
strani dovolil prestop ueencev z
nezadostno oceno v visji razred,
je tern ucencem tudi predpisal
dodatno pomoc. Celotna druzba
s tern tudi soglasa, ko pa gre za
finansiranje te pomoei, odpadejo
prejsnji zakljueki in rezultati nasega >>skupnega« prizadevanja so
v navedenih stevilkah.
Mirko Suligoj

-
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Uspesno poslovanje v letu 1966
Lesno kovinska industrija Jelka
Rakek je uspesno zaklju~ila svoje
poslovanje za leto 1966. Ceprav
je od 1. 1. 1966 poslovala brez
enote Transport, je podjetje doseglo ve~ji celotni dohodek, kot
v letu 1965. Spremenjen asortiment proizvodnje in podrazitev
repromateriala so vzroki, da podjetje ni doseglo ve~ji dohodek.
Dosezeni neto produkt, dohodek
ter ostanek dohodka so v masi
nekoliko nizji, kot v letu 1965.
Vendar primerjava dosezenih mas
ne daje pravih rezultatov zaradi
odtujitve enote Transport, zato je
treba primerjati dosezene rezultate na zaposlenega. Dosezeni neto produkt na zaposlenega je v
letu 1966 veeji za 18 % kot v letu
1966. Bruto osebni dohodki na zaposlenega so v letu 1966 veeji kot
v letu 1965 za 19 %.
Dosezeni rezultat je obveznost, da
rezultati v letu 1967 ne smejo biti
slabsi, eeprav so pogoji gospodarjenja manj ugodni.
MODERNIZACIJA OBRATA
V BEGUNJAH
Zelo slabi delovni pogoji ter
neustrezni prostori za namenjeno
spremembo v proizvodnji so bill
vzrok, zaradi katerih se je podjetje odlocilo za investicijske nalozbe v enoti Begunje. V teku je

izgradnja kotlovnice ter susilnice
in napeljava ogrevanja. Predvidevamo, da bodo omenjena dela
koneana do konca meseca marca.
POZAR V ENOTI UNEC
V mesecu januarju je izbruhnil
pozar v skladis~u enote Unec. Nastala skoda znasa 22 milij. s din.
Zgorel in pa delno unieen je predvsem repromaterial ter drobni inventar. Vzrok pozara (po mnenju
TNZ) je pee v skladiseni pisarni.
Pri gasenju pozara so zelo uspesno intervenirali gasilci Unca.
B.

Mi.~ic

Odprli so trgovino
z gradbenim materialom
Te dni so v SGP »Gradiscu« v
Cerknici odprli specializirano trgovino z gradbenim matelialom.
Obeani so ze doslej veckrat kupovali posamezne kritiene materiale, kot je cement in zelezo, pri
gradbenem podjetju. Za letosnje
leto pa se je podjetje odlocilo
prodajati vse vrste gradbenih materialov v posebni trgovini. Poleg
trgovine bo delovala tudi strokovna sluzba, na katero se bodo
lahko graditelji obracali za nasvete o uporabi razlienih gradbenih materialov. Predlozili bodo
lahko samo nacrt za svojo gradnjo, sluzba pa jim bo predlagala
najbolj primeren material in potrebno kolieino. Vse materiale bo
trgovina s svojimi prevoznimi
sredstvi dostavila na gradbisca
kupcev. Nedvomno bodo na ta
naein dane graditeljem stanovanjskih his velike ugodnosti, saj jim
ne bo potrebno izgubljati casa pri
iskanju materialov okrog proizvajalcev in organiziranju prevozov materiala.

KRATKE NOVICE IZ BRESTA
20. oktobra Ietos potece 20 let,
odkar je podpisan akt o ustanovitvi lesnoindustrijskega kombinata ,.Brest« Cerknica.
Ta zgodovinska 20-letnica se bo
slavila vse leto 1967. Posebna komisija je ze sestavila predlog, ki
je v javni razpravi. Predvidela
je vrsto sportnih in drugih prireditev. Nagradili bodo elane kolektiva, ki so v podjetju ze od njegovega obstoja, predlagali zasiuzne delavce za odlikovanja, izdali
bodo posebno brosuro o razvoju
>>Bresta«, organizirali slikovno
razstavo, v kateri bo prikazan .
razvoj podjetja in organizirali
vrsto tekmovanj, v katerih bodo
lahko sodelovala tudi druga podjetja.
Koncane so volitve v organe
samoupravljanja. Za predsednik!\
Centralnega delavskega sveta je
ponovno izvoljen FRANC MELE,
za njegovega namestnika pa JOZE LIPOVEC.
Sprejet je pravilnik o nadomestilu osebnega dohodka za cas bolezni in zdravljenja. Pravilnik
med drugim predvideva: 70 Ufo
nadomestila, kadar gre delavec
na medicinske preiskave, 50 %, ce
se je ponesreeil pri delu, ker zaradi malomarnosti ni uporabljal
zaseitnih naprav, 70 %. ce se je
ponesrecil izven delovnega casa,
vendar samo v primeru, ce ni bil
vinjen, v nasprotnem primeru le
50 %, 80 %, ~e je delavec na bolniSki zaradi splosne obolelosti,
70 %, ee neguje obolelega druzinskega elana ali ce se po predpisih
zdravi kot invalid in 100 %, ce se
je delavec ponesrecil na delu ali
na poti z dela in ce je nastopila
poklicna bolezen.
Zaradi neredne dobave hlod.ovine so morali v tovarni lesnih
izdelkov Stari trg zmanjsati dri.Igo izmeno. Zaradi tega je trinajst
delavcev ostalo zacasno brez delovnih mest.
Delavci so bili sluzbeno premesceni v Tovarno pohiStva Martinjak in Cerknica. Premestitev je
sprejelo samo pet delavcev in ze
delajo na novih delovnih mestih.
BOST

1. marec 1967

Za kadilce ni preprek

l

vzdr:lno stanje je trajalo le
malo casa. 2ene so se vdale .. .
Spet vlecemo in spuscamo v
zrak obcutno drazji dim.
Od osvoboditve naprej je
sledilo vee zvisanj cen tobacnim izdelkom, toda zaman, kadilcev je cedalje vee.
Kako je brez tobaka, nam je
povedal v pogovoru nelcdanji
interniranec. Dejal je: » Umirali smo od lakote, toda se
vedno smo zadnji koscek kruha zamenjali za se talco majhen Cik.«
Danes p a s kajen jem ne prirejamo samo uzitlca sebi in
podpiramo pridelovalce tobaka
in kolektive tobacni h tovarn,
temvec celo . . . (Glej karikaturo!)
BOST

Po zadnji podral.itvi tobacnih izdelkov je nekaj dni vladalo nekako napeto zatiSje,
vendar samo pri tistih kadilcih, ki so si pravocasno ••ne
vedoc« za podrazitev, preskrbeli male zaloge. A potem?
Kot ostali. Posamezniki so se
odlocili za bolj poceni dim.
••Presaltali« so s Filtra 57 na
Moravo, z Morave na Zeto,
Ibar in celo Dravo. Toda le za
kratek cas. Ni pomoci. Ce si
navajen na boljse, ti kar cez
noc ne zadisi slabse . . . Odreci
se je treba cemu drugemu, da
se prihrani >>drobiz« za cigareto.
Podrazitev tobaka je nekatere zakonslce nekadilslce polovice popolnoma spravila s
tira in padla je odloeitev: >>Pri
prici bos nehal kaditi !•• To ne-

»Zelen klobuk se nosim, saj me
spominja na gozdove, v katerih
sem prezivel vse zivljenje,« nam
je pripovedoval Janez Troha, po
domace Brusov iz Babnega polja.
Srecali smo ga blizu njegove domacije, ko se je vraeal od kovaca. »Veste, kar prezivim se!-« je
pripovedoval. »64.400 S din pokojnine je za naju z zeno za silo
dovolj, otroka pa sta ze v sluzbi.
Ko sem bil med vojno od prvih
dni v hosti si nisem mislil, da- se
bo tako lepo izteklo...

tekmovanja je namrec zacelo sneziti in za namecek se je pojavila
se moena burja. Vendar mocan
snezni metez kljub temu ni bil
ovira, da tekmovanje ne bi nemoteno potekalo. Seveda je slaba
vidljivost zahtevala na progi tudi
svoje zrtve. Tako je kar osem
tekmovalcev odstopilo, trije pa so
bili diskvalificirani zaradi napak
med vratci, medtem ko si je clan
cerkniSke ekipe Kaplan prav v
vratih, kjer je bilo najvec odstopov »prismucal« mavec na nogo.
Vsekakor je bila najbolj nesrecna ekipa prav ekipa cerkniSkega
Partizana. Saj sta se od celotne
ekipe (6) uvrstila samo Vidovic
na drugo mesto in Glavas na 25 .
Vsi drugi pa so ostali brez uvrstitve, talco, da je ostal Partizan
Cerknica tudi brez plasmaja med
elcipami.
Rezultati: 1. Bencina (NSK I.)
1:18,7; 2. Vidovic (Cerk.) 1:~0,00;
3.-4. Lavrencic (Vrhnika) in Zagozen (NSK I.) 1 :20,80 ... ; 7. Arko
(Rakek) 1 :25,00 ... ; 16. Debevec R.
(Grahovo) 1 :31,90 .. . ; 20. Urbas T _

obve5cajo, da bodo
v poeastitev dneva mladosti
sportna tekmovanja
Telanovalo se bo v atletiki, kosark.i, odbojki, nogometu, sahu,
namiznem tenisu, strelstvu, balinanju, keglanju in drugem. Tekmovanje bo posebej za pionirje, mladince in clane.
Podrobnejsi razpis tekmovanja bo objavljen v naslednji stevilki
Glasa Notranjske. Vsi, ki zelijo tekmovati, naj prienejo s treningi, da bo tekmovanje kvalitetno.

I

(NSK I.) 1 :45,10 . . . ; 22. Skuk T .
(NSK I.) 2 :15,80 23. Mramor M.
(NSK II.) 2 :17,50, 24. Zakrajsek
M. (NSK II.) 2:41,00; 25 . Glavas
(TVD Cerknica) 3 :11,50.
Med ekipami pa je s casom
4:08,9 zmagalo mostvo Vrhnike
pred Logatcem II. 4:14,80 in NSK
I. 4:24,60. Ekipa Vrhnilce si je s tern priborila za eno leto prehod-

ni pokal organizatorja veleslaloma, zmagovalec med posamezniki
pa je dobil pokal v trajno last.
Na koncu naj se v imenu kluba
Notranjskih studentov iz Cerknice izrecem zahvalo Trgovsko-gostinskemu podjetju >>Skocjan« z
Rakeka za vsestransko pomoc organizatorju veleslaloma.
Janez Telic

Ucenci cerkniske sole so tekmovali
0 smucarskem tecaju ucencev
viSjih razredov cerkniske osemletke v 2ilcah, katerega se je udelezilo okrog 40 fantov in deldet.
smo ze porocali, vendar ne bo
odvec, ce sedaj navedemo se rezultate smucarskega t ekmovanja
ob zaldjucku tecaja. Tako fant je
kot dekleta so tekmovali v slalomu in smuku, rezultati pa so
naslednji:
Fantje:
smuk: 1. Rudolf J anez 0:18,00 ; 2.

Kvaternik D usan 0:18,20; 3. Ivan
Knap 0 :19,00;
_
slalom: 1. Rudolf J anez 0 :19,0\J;
2. Rudolf Marjan 0 :19,20; 3. Kvaternik Dusan 0 :20,20.
D ek l eta:
smuk: 1. R udolf Mira 0 :19,60; 2.
Golob Brona 0 :19,80; 3.- 4. Mulec Helena in Cimperman Magda
0 :22,80;
slalom: Rudolf Mira 0 :22,40; 2.
Mulec Helena 0:24,00; 3. Golob
Brona 0:34,40.
Janez Telic
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Zena, vidim te zena,
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Lacnim otrokom si kruhek delila,

1:, \!'~, v:.'i.'::iublj~a.

Ito ti mob je v t ujini u bilo.
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da je po ltrcmah posedal, -

Bila si le bitje, leta, stoletja,
zatirano bitje, - ki je govorilo
zatirano bitje brez sebe, - br ez cvetja
radosti, ki n i, ni klonilo.

br ez dela.
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OBCINSKI KOMITE ZMS
OBCINSKA KONFERENCA SZDL in
OBCINSKI SINDIKALNI SVET

Nek
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Trudim se, trudim . .. P omagam, da cimprej zber emo tisti clenar
za psenico (iz >>Je!ia«)

Uspel · veleslalom na Slivnici
Delo pred nekaj meseci ustanovljenega Kluba notranjskih studentov iz Cerknice je zelo razgibano. Mimo raznih uspelih kulturnih prireditev, studentje cerkniSke obcine tudi niso pdzabili na
sport. Tako so bili organizirali ze
dva kosarkarska turnirja v obcinslcem merilu, v zacetku februarja
pa je bilo na Slivnici nad Cerknico prvenstvo Notranjslce v veleslalomu za elcipe in posameznike. Organizatorju Notranjslcemu
studentskemu klubu (NSK) SE: je
prijavilo 36 tekmovalcev in sicer:
ljubljanskega Akademika, Vrhnike, Logatca, Starega trga, Cerknice in pa seveda tudi clani NSK.
Proga za veleslalom, dolga priblizno 1100 m, z visinsko razliko
160 metrov in z 41 vratci, je bila
odlicno pripravljena in sicer na
zelo posreeenem terenu na severni strani Slivnice, in vse je ze
kazalo, da bo telcmovanje notranjskih smuearjev v veleslalomu kar najbolj uspelo. Vendar,
kot ze mnogokrat prej in kot je
ze obicaj pri nas, tekmovalcem
tudi tokrat vreme ni bilo nalclonjeno. 2e nekaj ur pred zacetkom
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Kamniti cvet v Rakovem Skocjanu 0· otroku,

zacetek rnednarodnega turisticnega leta nasa serija clankov:
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Nekako tako zacenjajo pravljice : "V samotni gori
Jezi cudezni vrt, ki ga cuvajo vile in le redkim izbrancem je dano, da ugledajo njegovo luasoto ""
In ta ko so se pred desetimi leti opisovali o eudoviti samoti sredi Javorniskih gozdov malo znan
in obiskovan Rakov Skocjan.
Cas hitro bezi . . .
Turizem odkriva tudi take samotne in skrite koscke sveta in jih skusa priblizati ljudem. Ljudem
s srcno kulturo, ki znajo vrednotiti te prirodne lepote se neoskrunjene narave.
Ralmv Skocjan: !me je dobil po sv. Kancijanu.
Razvalina cerkvice, ki je stala se v Valvazorjevih
casih ima na zazidanem okencu letnico 1616. Iz
'
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skriYnosten, a zanimiv, saj so pravili, da ~torklje iz
jam prina~aj o otroke ...
Koncno je bil vsem Skocjan dos topen sele po
osvoboditvi. Sele takrat nam je ta svet razgalil vso
svojo povrsinsko lepoto. Po dolini se vije dobra 2 km
potok Rak, ki prihaja iz zadnjih ali ZelSkih jam.
Potok Rak tako predstavlja vodno zvezo med CerniSkim in Planinskim poljem. Kjer stopa Rak iz
podzemlja je Mali naravni most. To je prirodni
obok nekdanjega jamskega stropa, ki se je ohranil,
ceprav se danes pretaka voda ze 70 m nize. Nekdaj
sklenjen strop je mocno preluknjan, saj je mo~oee
priti s povrsja do vode se skozi 7 brezen in udornih
dolin. Ob vodi navzdol mimo zelenih jas, ki kar bozajo oko, ali po cesti, dospemo do Velikega naravnega mostu. Tudi to je ohranjeni del nekdanjega
stropa, sorak vsaj deset metrov, debe! pa ~e vee. Za
mostom teee voda skozi kanjon (slika 1) in izgine
v Tkalci jami. Vse vode iz Javornikov pa prihajajo
pod zemljo iz kotla in kotlicev, ki se kmalu prikljueijo Rakeku.
ZELSKE JAME

Zapustimo povrsje in se z jamarji spustimo skozi
udor pri Malem naravnem mostu do Raka. Sledimo
toku Raka navzgor, kmalu smo v podzemlju. Prizgemo jamske svetilke. Nadaljnjo pes hojo nam zapira 20 m siroko in okrog 200 m dolgo Velika jezero.
v gumijastih dvosedeznih colnih veslamo pocasi
proti drugemu bregu. Crne stene nad nami nam
prieajo, da jih visoke vode zalijejo. Vendar stropa
ne dosegajo, pa zato iz njega vise snezno beli kapniki. Voda, ki prihaja iz vodnega severovzhodnega
rova iz CerkniSkega jezera, bobni preko brzice, ki
jo obidemo. 2e smo na obali suhega juznega rova.
To je tisti 830 m dolgi rov, ki bo turisticno urejen .
Zato mu posvetimo vso pozornost.

•nar

Izza velikega naravnega rnostu izgine potok Rak
v podzemlje
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Jistin je razvidno, da je poleg nje stala se kapdica
sv. Benedikta, obe obdani z zidom. (Povsod v kraskem svetu, kjer so jame, zasledimo ime Skocjan:
mogoeni udori pri Divaci, na kniskem svetu pri
Turjaku, v dolini, ki jo poplavljata Raca in Radomlje.) Edina cerkvica v Skocjanu je bila delo
cloveka, ko je bil ves odkrit ob graditvi juzne zeleznice, speljane skozi nase kraje 1857 leta. (Thaleo
jamo in Veliki naravni most je opisal ze Valvazor.)
Vendar je bilo le redkim dano obiskati ta svet, ki
so ga zase hranili ljudje »madre« krvi - knezi
Windischgratzi. V ta bogata lovisca, ki so jih skrbno urejevali, so vabili svoje goste na lov. Po negovanih stezah se je sprehajala grajska gospoda.
Po prvi svetovni vojni je Rakov Skocjan pripadal
Italijanom. Zaradi bliznje meje in vojaskih potreb
je bil tako nedostopen. Le tihotapci so skozenj speljali stevilne steze. Tudi otrokom je bil ta svet
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Kapniki v dvorani ponvic

Hodnik s

I><~.lcki

S stropa ob vhodu nas pozdravljajo raznobarvni
in razlicno oblikovani kapniki, na dnu so ponvice iz
mehke sige. Ponvice so ponekod suhe, druge napolnjene s kristalno cisto vodo. Voda v ponvicah je
.kapnica. Tukaj bo potrebno dvigniti turisticno pot,
da ne unicimo to cudovito stkano delo narave. Prav
stevilne ponvice, ki nas spremljajo, so znacilnost
ZelSkih jam I Rov se nato zozi 2-4 m . Iz sivih sten
se spuscajo k tlom osamljeni kapniki, bele in rumene barve. Ko se tako oziramo in osvetljujemo posamezne kamnite tvorbe, smo ze v najlepsem delu
ZelSkih jam. Rov se razsiri v vecjo dvorano, kjer
s stropa vise stalaktiti. In kaj je to? Okamenjeni
slap, ki se je izlil iz stranskega kamina. Ves je posut z nestetimi kristali. Dalje so nezne, tenke zavese.
Se vee je kratkih, stranskih odcepov, ki pa ne vodijo dalec. Pri prehodih iz vecjih dvoran skozi rove,
ki jih bo potrebno razsiriti, krepko upognemo hrbet,
ponekod se plazimo po trebuhu, da s celadami drsimo po vlaznem stropu. Pred izhodom nekaj netopirjev. Motimo njih mir. Pestra je tu jamska flora in
fauna, a ji ne znamo doloeiti niti imena. Se okrog
300m je rova, ki je dosegljiv le s eolni, vendar nas
vabijo medii prameni svetlobe, ki prihajajo skozi
umetno skopan rov.
Zares lepe ste Zelske jame! Obhaja me zelja, da
bi bil vas cudovito ubran splet kamnitega sveta cimpreje dostopen Jjudem, ki bodo znali vrednotiti vse
te lepote in strah, da ne unicimo del tega, za kar
je narava potrebovala milijone let ...
Vojo Rajcevic

ki ga imajo vsi radi nihce pa
zanj ni odgovoren (II)

Na - nas prvi in uvodni prisp evek pod tern naslovorn srno prejeli
veliko pripornb. Vse so si edine v tern, da je prav, ce poskusarno ttuli
v nasern listu bolj celovito obravnavati to problernati.ko kot pa srno
jo doslej. Zarnerijo pa narn, da se prevec zviska lotevarno teh zadev,
da v povisanje vnasarno senzacio nalizern in nestrpnost.
Kakor nas veseli ugoden odmev med bralci, kl ga je vzbudila
napovedana serija clankov ob zacetku mednarodnega turisticnega
leta, smo hvalezni tudi za druge
pripombe, ceprav najveckrat mejijo na hude ocitke, ki najbd izvirajo iz prevelike obcutljivosti
nekaterih nasih, sicer . dobronamernih bralcev in sodelavceY. V
opravicilo in zagovor, ce je to
sploh potrebno, bi zapisali le to,
da v uvodnem prispevku nismo
zapisali nic drugega kot resnico
o nekaterih zadevah, o katerih
govorijo nasi obcani; o zadevah•
ki jih kakorkoli prizaa.evajo in
zato s sedanjim stanjem ne morejo biti zadovoljni. Da pa resnica marsikdaj bode v oci, vema
vsi ...
Toliko za uvod v danasnji prispevek, v katerem najprej povzemamo nekaj ~isli iz pisma tuvariSa Mihajla Misica, tajnika Obcinske turisticne zveze Cerknica:
»Ne bo ddalo, da asfaltiranje
ceste in obsezna reklama pomeni
vse, kar smo doslej uresnicili izmed vseh turisticnih napovedi.
Turisticna zveza Cerknica je veliko pripomogla tudi k temu, da
smo lahko opravili popolno inventarizacijo valorizacijo tistih nasih
objektov, ki bi se lahko vkljucili
v turisticni promet. Temu je sledila valorizacija kriterijev za kategorizacijo objektov in koncno
se konkreten program vkljucevanja teh objektov v turisticni promet. Turisticna zveza Cerknica
se je - razen drugega - aktivno
vkljucila tudi v razprave o uredi tvi Cerkniskega jezera, pri cemer so - kakor je vsem dobra
znano - sodelovale nase najv1sje
znanstvene ustanove. Za svoje delo je Turisticna zveza Cerknica
prejela stevilna priznanja nasih
in tujih strokovnjakov. Zelo pozitivno pa so njena prizadevanja
ocenili tudi domaci in tuji tisk,
radio in televizija.
Ce bomo v prihodnje uspeli odpraviti tudi pomanjkljivosti v nasem delu, predvsem pri aktivnosti turisticnih drustev v Cerlmici
in na Rakeku, si prav gotovo lah ..
ko obetamo se vee. Za druga clrustva v obcini namrec ni mogoce
izreci drugega kot pohvalo.«
K pismu tovariSa Misica pripominjamo samo to, da smo v nasem prvem prispevku spregovorili
o nekaterih splosnih problemih
vseh storitvenih dejavnosti in se
posebej turizma v nasi obcini;
problemih, s katerimi se pri svo-

jem delu srecujejo tudi turisticna
drustva. 0 njihovi vlogi in delu
smo nameravali podrobneje spregovoriti v eni naslednjih stevilk
Glasu Notranjske. Zdaj, ko nas
je pismo tovarisa Misica nekako
»prehitelo,« pa lahko zapisemo
samo se to, da se z vecino njegovih misli strinjamo, saj smo o
nekaterih zadevah (kategorizacija
lokalov itd.) ze pisali, ceprav pri
tern nismo omenili konkretnega
deJa Obcinske turisticne zveze.
Za tokrat dolgujemo se odgovor na naso prvo napoved iz
prejsnje stevilke: kaj naj bi letos
res uresnicili izmed vseh turisticnih obetov?
Turisticna zveza Cerknica je ze
zalozila poseben prospekt-kuverto
in sest kombiniranih barvnih razglednic s podobami Cerknice, Rakeka, Cerkniskega jezera, Laske
doline, Blok in :Zilc. Skupno s
Kraska propagandno skupnostjo
bodo izdali nov kraski prospekt.
Z RTV Ljubljana so se dogovorili
za vee turisticnih reportaz, med
katerimi naj bi nekatere posredovali tudi Evroviziji. Se pred
glavno turisticno sezono naj bi
obcino obiskali tudi domaci in tuji
novinarji.
Sicer pa bo Turisticno drust 10
v Laski dolini tudi letos priredilo
tradicionalni piknik pred Krizno
jamo. Za prvi maj bo Trgovsko
gostinsko podjetje »Skocjan« ~,>ri
pravilo piknik na jezeru, julija
in avgusta pa se dva vecja piknika v Rakovem Skocjanu. V baru v Hotelu Rakov Skocjan naj
bi bil skozi vse lelo redni mednarodni program. Turisticno drustvo v 2ilcah bo skupaj s tednikom TT organiziralo tekmovanje
v izdelovanju zobotrebcev, ki bo
prav gotovo pritegnilo stevilne
turiste v zanje se neznan in neodkrit kraj. Skupaj z drugimi organizacijami naj bi Turisticna
zveza Cerknica koncno le zai:ela
izvajati tudi odlok o zunanjem
videzu naselij.
To je za zdaj vse, kar bo zanesljivo uresniceno v letosnjem
mednarodnem turisticnem letu.
Je to dovolj ali pa bi zmogli vee?
To bomo lahko ugotovili ob koncu sezone 4n ob zakljucku turisticnega leta. Upajmo le, da bodo
ugotovitve spodbudne.
Prihodnjic:
Cerknisko jezero - spet brez
»ocetov ?«
Kaj smo videli v Hotelu Rakov Skocjan?

e
e

Mladinski klub na Rakeku
2e dolgo casa smo slisali govorice, da bo na Rakeku odprt mladinski klub. Vendar zelje mladih
so bile dalec od stvarnosti. Najprej pomanjkanje prostorov, pozneje pa sredstev, ni oviralo mladih Rakovcanov. Na mladinskih
sestankih so diskutirali o svojih
zeljah in problemih, s katerimi
se bodo srecavali. Upornost, da
dosezejo svojo zamisel, je bila
mocnejsa od nastalih problemov.
Pri svojem delu so ostali osamljeni, kajti drugim organizacijam
se ni zdelo potrebno, da bi jim
pomagali (ceprav vedno omenjajo
problem mladih kot resen) .
Klub je price! z delom ze v zacetku leta 1967, vendar se je v
zadnjem casu ze mocno afirmiral.
Ob cetrtkih in nedeljah so !dubski veceri, kjer se razpravlja o
nastalih problemih, plese, citajo
casopisi in pripovedujejo razne
dogodivscine. Vcasih je na dnevnem redu tudi kaksno predavanje, kateremu poleg :nladih prisostvujejo se starejsi.
Naredili bomo se vee, zatrjujejo
mladi Rakovcani. Verjamem jim,

saj so z dosedanjim delom dokazali, da jim lahko zaupamo.
B. Mi'>ic
SAHOVSKO DRUSTVO
CERKNICA JE AKTIVNO
Ze nekaj mesecev traja sahovski turnir v Cerknici. Na turnir]u
sodeluje 14 clanov drustva. Turnir bo kmalu koncan. 2e sedaj
imamo priblizno predstavo, kaksen bo vrstni red.
Sahisti sahovskega drustva so
ze v lanskem letu veliko tekmovali v obcinskem merilu in izven
obcine. Rezultati, ki so jih dosegli, so bili zadovoljivi.
V februarju je bil izveden tudi
brzoturnir v Cerknici. Na turnirju je sodelovalo 10 sahistov, torej
premalo, pricakovali smo, da jih
bo vsaj se enkrat vee.
Pokal je osvojil Simicak Toni
- star izkusen sahist. Udelezenci turnirja so prejeli prakticne
nagrade, nekateri boljse, drugi
slabse, odvisno kako se je kateri
uvrstil v hudi konkurenci.
S.M.

-
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KINO CERKNICA
Spored filmov za mesec marec
2. III. amer. film »DAVID IN
LIZA«;
4. III. kubanski film »MLADI
UPORNIK«;
5. III. amer. film ,..NEDELJA V
NEW YORKU«
9. III. amer. film »EN KROMPIR, DVA KROMPIRJA«;
11. III. domaci film »PRITI IN
OSTATI«;
12. III. amer. film »GOLI IN
MRTVI«;
16. III. italij. film »VCERAJ ,
DANES, JUTRI«;
18. III. amer. film ,.. VESELA
PARADA«;
19. III. franc. film »CRNI TULIPAN«;
23. III. franc. film »NEVARNE
VEZI«;
25. III. domaci film »CLOVEK
IN PTICA«;
26. III. amer. film ••STRELCI
RANCA CASA GRANDE«
30. III. italij. film »NEVARNI
OVINKI«;
Predstave so vsak cetrtek in soboto od 19.30, ob nedeljah pa ob
16.00 in 19.30 uri.
KINO RAKEK
4.-5. III. amer. film »MOZ Z
ZLATO PISTOLO«;
11.-12. III. amer. film »NA
MUHI«;
18.-19. III. fran. film »POLKOVNIKOVE PUSTOLOVSCINE«;
25.-26. TIL amer. film »PLAMTECA ZVEZDA«;
Predstave so vsako soboto ob
19.30, v nedeljo pa ob 17.00 uri.

Previjanje elektromotorjev vsch
vrst, popravilo gospodinjskih strojev in aparatov Vam kvalitetno
izvaja
ELEKTROMEHANIKA
Vinko Brezec,
Rakek,
Stara cesta 19
Prod am
2 kompletni posteljl z vlozki in
zimnicaml
1 stedilnik za vzidati, levi
2 jermica za kravjo vprego skoraj
nova
1 slamoreznico (trugo)
Vse zelo ugodno prodam.
J. PETRIC,
Cerknica,
Cesta 4. maja 70
IZZREBANE NAGRADE
za resitev krizanke »Znana slovenska mesta in kraji«, objavljene v 2. stevilki Glasa Notranjske.
dne 15. 2. 1967.
Prispelo je 21 resenih krizank,
od katerih je komisija v se5t:wu:
D. K lancar, J. Milharic in Zdenke
TrampuZ irlrebala 10 za nagrado,
toda izmed vseh prispelih krizank
so bile samo 4 pravilno resene in
sicer :
1. Mlakar Darko, Iga vas, p. Stari
trg pri Lofu,
2. Stritof Karolina, Rudolf•lvo,
Zilce, p. Cajnarje pri Cerknici,
3. Opeka Franc, Ul. Prekomorskih brigad 3JV. Izola,
4. Strle Franc, Obcinski komite
ZMS Cerknica.
Vsi stirje nagrajenci prejmejo
po 10 N din.

Loska dolina je dobila
pitno vodo IZ vodovoda
Ob novem letu 1967, je v LOZU
in STAREM TRGU pritekla voda
tz pip vodovoda, ki je zgrajen kot
I. etapa vodooskrbe v Loski dolini.
s tern pa se ni reseno vpra~a 
nje vodooskrbe celotne Loske doline. Obcani si pomagajo z vodo
iz lastnih vodnjakov, pa tudi iz
patoka Obrh, ki tece po srediscu
doline in izginja v Golobino pri
naselju Dane. Ob susnih poletjih
so bili v Loski dolini primeri
obolenj, priSlo je celo do epidemije tifusa zaradi uzivanja nezdrave vode iz potoka. Gradnja
vodnjaka zahteva za eno gospodarstvo precejsnja sredstva, vsako gospodarstvo si ne zmore
zgraditi lastnega vodnjaka ali se
oskrbeti s kapnico.
Urejena vodooskrba v Laski
dolini za vsa naselja je mogoca
edinole z zgraditvijo vodovoda
pri izviru potoka Obrh nad naseljem VRHNIKA. Idejni projekt
o novem vodovodu predvideva
15.000 metrov glavnega omrezja
in 6 rezervoarjev s cistilno na-

pravo in glavnim zajetjem. Ze
zgrajeno omrezje in rezervoar za
naselje LOZ in STAR! TRG je
del uresnicitve idejnega programa vodooskrbe Loske doline.
Za gradn.io vodovoda II. etape
Vrhnika-Stari trg in dalje so
stroski na en meter glavnega
omrezja okrog 250 N din. Ta stevilka seveda ni majhna.
Prebivalci Loske doline spadajo med organizatorje raznih akcij
in so jih v preteklosti prav tako
v sedanjosti znali uspesno izpeljati. Ta borbena volja obcanov
naj ne bi bila prav nic manjsa
tudi ob akciji za gradnjo vodovoda II. etape in tudi nadaljnjih
etap.
Losko dolino obkrozajo obsezne povrsine gozdov zasebnega in
druzbenega sektorja, prav tako je
razvita v dolini tudi lesna in ko"
vinska industrija. Ob sodelovanju
vseh bi akcija za gradnjo vodovoda II. etape v nekaj letih uresnicila dobavo pitne vode iz vodovoda tudi obcanom v naseljih, po
katerih jo vsi cakajo.
Jaka Silc

V mesecu februarju je kombinat »Borove« zniial cene od 30 do
60 % 230 modelom spomladanske
obutve.
Trgovino »BorovO« v Cerkni'!i
so nekaj dni kupci dobesedno oblegali in pokupili vse, kar je bilo
na voljo.
Poprosil sem upravnico trgovine tovariSico LAHOVO, da pove
za na5e bralce nekaj informacij
o njihovem podjetju in o zniZanju
cen. Rada je privolila in povedala:

-
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1. marec 1967

Z VESELEGA POKOPAVANJA PUSTA V CERKNICI

Letos je bil Pust zgodaj, zato smo ze skoraj pozabili n a letosnje
pustne norcije. Vendar pa danes objavljamo se dva posnetka
s tradicionalnega pokopavanja Pusta v Cerknici
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Pred casom je svet Krajevne skupnosti Cerknica, v soglasju
s SOB Cerknica, odredil mesto ob stari cesti, proti Rakeku, kamor naj bl se odvazale smeti. Obcani tega razglasa ne upostevajo, ter odlagajo smeti po vseh mogocih krajih, kar dela sramoto celi Cerknici.
Obcane opozarjamo, da se sme v dolino pod Taborom, ki se
jo zasipava odlagati le gramoz, zemlja in pepel, a vse druge
odpadke pa je treba odvazati na smetisce ob stari cesti.
Krsilce, ki ne bodo odvazali smeti na smetisce ob stari cesti,
bomo prijavili sodniku za prekrske.
Svet Krajevne skupnosti
Cerknica
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Ciklus predavanj za orgamzaciJe SZDL
Na pobudo obcinskega odbora
SZDL je delavska univerza izdelala program ciklusa predavanj
za predstavnike krajevnih organizacij SZDL in Krajevnih skupnosti.
v programu so zajete stiri najbolj aktualne teme in to:
- Vloga in naloge SZDL pri razvijanju in graditvi samoupravnega sistema;
- Krajevne skupnosti v nasem
dru.Zbenem sistemu, ter oblika
dela Krajevnih skupnosti;
Formiranje dohodka v obcinl.
Delitev sredstev za sirse druzbene potrebe;

-

Odnosi ter sodelovanje gospodarske organizacije in sole.
0 prvih dveh temah je ze bilo
predavanje. Predavala sta dva
predavatelja iz Glavnega odbora
SZDL Slovenije tov. Miha Fl.ibaric in Joze Ciglar, vsak po eno
temo v Cerknici in Starem trgu.
Naslednji dve temi bosta obdelani v mesecu marcu. Predavala
bosta strokovnjaka iz (Republiskega sindikalnega sveta tov. Siavko Bohinec in iz uprave SOb
Cerknica tov. Slavko Tornic. Take oblike predavanj in krajsih
seminarjev so zelo potrebne, ki
si jih tudi obcani zelijo.
Milan Strle

SGP »GRADISCE« CERKNICA
je odprlo
specializirano trgovino z
GRADBENIM MATERIALOM

+
+
+
+

Trgovina je oskrbljena z vsemi vrstami gradbenih materialev, katere dostavlja s svojimi prevozi na gradbiSca kupcev.
Organizirana je svetovalna sluzba o uporabi posameznih :naterialov in potrebnih kolicinah.
Graditelji stanovanjskih hiS!
Oglasite se z nacrti v trgovini, kjer boste dobili strokovne
nasvete o uporabnosti posameznih materialov in potrebni
kolicini! Ves potrebni material vam bomo po ugodnih cenah
preskrbeli in pripeljali na vase gradbisce.
Trgovina ima svoje prostore pri upravni stavbi podjetja in
obratuje od 7. ure zjutraj do 15. ure popoldne.

»Kombinat ima vee kot enajst
tisoc zaposlenih delavcev. V ddavi imamo 535 prodajaln, v katerih je zaposleno cez 2000 prodajalcev. Lanskoletni pro met v kombinatu je bil 50 milijard S din.
V na5i trgovini delarno tri. Ob
meni se pomocnica in ucenka.
Za letosnje leto imamo plan prodaje v znesku 50 milijonov S din .
Uparno, da bomo plan dosegle.
Kar se pa tice znizanja ren,
vam lahko povem, da je to prvo
letosnje znizanje, sledilo jih bo
pa se vee.

Vsakih 10 dni dobimo novo posiljko raznovrstnih artiklov, ki
gredo zvecina vsi v prodajo. Bistvenih zastojev ni.
To znizanje cen je kupce zdo
privabilo, saj so nam v nekaj
dneh domala izpraznili trgovino.«
Res so bili predali in police v
glavnem prazni, kar je razumljivo, saj so bile cene pristopne za
vecino nasih ljudi, ki morajo dobro premisli ti preden sezejo v
zep.
BOST
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VSEM PREBIVALCEM CERKNICE!

Podobnih znizanj cen si se zelimo

•
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Mimohod karnevala po Notran jski cesti. - Zalostni in veseli del
Udelezenci pustnega ]{arnevala so si privoscili tudi uvedbo strip
teasa v hotelu »Rakov Skocjan«

V vecerni osnovni soli
bodo kmalu izpiti
V oktobru mesecu je Delavska
univerza v Cerknici organizirala
v okviru dopolnilnega izobrazevanja starsev osnovno solo za odrasle.
Slusatelji, ki so se vpisali v ta
oddelek, bodo koncali sedmi in
osmi razred in si tako pridobili
izobrazbo popolne osnovne sole.
V oddelek se je vpisalo 19 slusateljev . Pouk imajo v popoldanskem in vecernem casu, dnevno
po pet ucnih ur. Zahteve znanja
so izenacene z redno osnovno l;olo
pri vseh predmetih, razen tujega
jezika, telesne vzgoje, tehnicnega
pouka in gospodinjstva, ki niso
obvezni. Slusatelji in predavatelji so oskrbljeni s potrebno literature. Slusatelji so dovolj resni
za delo in v glavnem redno obi-

NASI GRADBINCI DELAJO
PRI MORJU

v februarju sta dve vecji skupini gradbenih delavcev SGP
»GradiSca« priceli delati v Porecu
in Kraljevici. Ker je na nasem
podrocju se tako neprimeren cas
za gradbena dela, so si gradbinci
v teh nesezonskih mesecih ves cas
prizadevali cim bolj zmanjsati
zimske delovne zastoje. V januarju so delali razne polizdelke za
gradbene objekte in montazne
op aze v delavnicah. Pri morju bodo ostali do zacetka gradbene sezone. Tam delajo na rekonstrukcijah turisticnih objektov.

skujejo solo, ceprav so se poleg
sole redno zaposleni v delovnih
organzaicijah.
Mesecna solnina za slusatelja
znasa 60,00 N din. Ta sredstva pa
ne pokrivajo stroskov za 1·edno
delo v oddelku. P otrebno bo najti
se nekaj' dodatnih sredstev za to
vrsto izobrazevanja.
V oddelku predavajo domaci
predavatelji. Predavatelji so se
odlocili, da bodo pri posameznih
predmetih kmalu n ehali s predavanji. Takoj po koncanem predavanju pri posameznem predmetu,
bodo imeli slusatelji izpite iz tega
predmeta.
Rado Hlebec
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lzhaja mesecno - lzdaja Obcinski od·
bor SZDL Cerknica - Urejuje uredniski
odbor: Slavko Berglez, Danilo M linar,
Janez Logar, Mihael M iSiC, SreCo Lon·
car, Milan Strle, Stefan Bogovcic, dr.
Boris Kravanja, Mirko Suligoj, SreCo
Kra sovec Milan Govekar in Milan Ziv·
koviC - Glavni in odgovorni urednik:
Danimir Mazi - TehniCni uredn ik : Oanilo Domajnko (Delavska enotnost) Naslov uredniStva in uprave: •·Gias
Notranjske•, Obc . odbor SZDL Cerkni·
ca- Ziro racun: NB Rakek, 5051·678· 108
- Letna narotnina j e 6 N din (600 5
din), posamezni izvod 50 par (50 5 din)
- Za tujino 1 USA $ - Tiska t i skarna
U t nih dolavnic Zavada za sluJno in
govorne prizadete v Ljubljani
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