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Po§tnina pla.Cana v gotGvini
Cerknica, 1. aprila 1967
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Ugodni rezultati cerkniSkega
gospodarstva v letu 1966
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

~·p

S I

Cena 50 par (50 S din)

BREST IN KOVINOPLASTIKA DIKTIRATA RAST GOSPODARSTVA V CERKNISKI OBCINI - JELKA NA RAZPOTJU ALI
PERSPEK'I'IVA NA STEKLENIH NOGAH - CENTER OBR'I'I:
PRISILNA UPRAVA SAMQ- NA PAPIRJU - SODELOVANJE
SAMO NA PAPIRJU - REALNI OSEBNI DOHODKI SKORAJ
V ISTI VISINI KOT V LETU 1965- PRODUKTIVNOST NARASCA - EKONOMICNOS'I', RENTABILNOST IN AKUMULATIVNOST UPADA - ZADOVOLJIVO POVECANJE PROMETA V
TRGOVINI - OBCUTNO POVECANJE CELOTNEGA DOHODKA
V SGP GRADISCE, KZ CERKNICA IN ELEKTROZAG

:Ze samo dejstvo, da so vsa podjetja v cerkniski obcini pozitivno
zakljucila poslovanje v letu 1966,
deluje razveseljivo. Poreformni
ukrepi, ki so poostrili pogoje gospodarjenja in onemogocili nadaljevan je "ekstezivnega gospodarjenja, so postavili pred gospodarske
organizacije kopico problemov.
Lahko ugotovimo, da je gospodarstvo cerkniske obcine uspesno resilo nastalo problematiko, ceprav
so obstajale tudi negativnosti v
poslovanju posameznih podjetij .
Kljub pozitivnim rezultatom, do sezenim v letu 1966 na podrocju
povecevanja obsega proizvodnje
in produktivnosti dela, ugotavljamo, da so vlozena sredstva im~la
nezadovoljiv ucinek.
Celotni dohodek v gospodarstvu
je narastel za 19 %, oziroma od
130,915.583 N din v letu 1965 na
155,844.109 N din v letu 1966. Tako
povecanje celotnega dohodka je
predvsem posledica narascanja
produktivnosti dela, ceprav so tudi cene imele delez v tern povecanju. Povecanje celotnega dohodka v industriji je izredno dinamicno, razen na Jelki in v Gabru. Negativne rezultate glede povecevanja celotnega dohodka prikazujejo: Vodna skupnost in Gostinstvo Cerknica.
Produktivnost merjena z neto
produktom na zaposlenega, je v
porastu. Povecanje produktivnosti
so dosegle te gospodarske organizacije: Gaber z indeksom 124, Kovinoplastika z indeksom 103, Brest
z indeksom 105, Jelka z indeksom
129, GradiSce z indeksom 147, Vodna skupnost z indeksom 133, KZ
Cerknica z indeksom 107, Skocjan
z indeksom 111 (produktivnost
merjena z dohodkom) in Gostinstvo z indeksom 129 (produktivnost merjena z dohodkom). Padec
produktivnosti, merjeno po omenjeni metodologiji, srecamo le v
Elektrozagi, kar ni rezultat slabega gospodarjenja, temvec tdnih
vplivov na neto produkt.
Primerjava deleza porablj enih
sredstev v strukturi celotnega dohodka pokazuj e porast, kar pa
negativno vpliva na ekonomicnost
poslovanja. Vzroki za povecan]e
deleza porablj enih sredstev pa so
delne spremembe asortimenla,
povecanje cen in izdatkov za sto ·
ritve. v letu 1965 so znasala porabljena sredstva 80,678.442 N din,
v letu 1966 pa 99,459.092 N din,
ali povecanje za indeks 124.
Narodni dohodek se je povecal
od 50,237.139 N din v letu 1965 na
56,385.017 N din v letu 1966, ali
za indeks 112. Najugodnejse povecanje narodnega dohodka je
doseglo Gradisce, in sicer za in-

deks 138, zaradi dobrega gospodarjenja.
Giba nje osebnih dohodkov, gledano nominalno, je v porastu in
sicer povecanje v masi znasa poprecno 15 % za celotno gospodarstvo. Povecanje osebnih dohodkov
po podjetjih je v skladu s povecanjem produktivnosti dela in
obsega
proizvodnje.
Poprecni
osebni dohodek v letu 1966 znasa
65.000 S din. -Ta znesek je nizek,
vendar razumljiv zaradi vpliva
nizkih osebnih dohodkov v lesni
industriji, ki zaposluje najvec delavcev.
Nominalno povecanje osebnih
dohodkov v omenjenem odstotku
ni zadovoljivo, ce upostevamo, da
so zivljenjski stroski narasli v letu 1966 poprecno za 23 %. Torej
realni osebni dohodki imajo tendenco stagnacije, ceprav se nominalno povecujejo.
Menim, da je vazno omeniti, da
je bila v mesecu decembru v Centru obrti uvedena prisilna uprava.
Problem je v tern, da je Skupscina obcine Cerknica po uvedbi
prisilne uprave vso problematiko
podjetja prenesla na prisilnega
upravitelja in komisijo. Ali res
ni Skupscina zainteresirana za
pravilno resitev problemov tega
podjetja? To vprasanje puscamo
odprto, v upanju, da se bedo odgovorni zanj zainteresirali.
V Jelki zopet referendum. V casu, ko podjetja skrbijo za integracijo in skupno resevanje problemov, pa v Jelki srecujemo nekaj nasprotnega . .Menim, da podjetje, kat celota druzbe, ne more
nadaljevati pot v nasprotni smeri druzbenega razvoja. Ali se v
Jelki zavedajo, da ustvarjajo brez

potrebe probleme? Ali kat druzba lahko dovolimo take anomalije? Kdo bo reseval jutrisnje
probleme tega podjetja, kdo bo
prevzel skrb za delovno silo?
Prepuscamo bralcem, da sami
presodijo dogajanja v Jelki.
Za zakljucek bi lahko ugotovili,
da je poslovanje cerkniskega gospodarstva v letu 1966 dokaj ugodno. Ugotovili bi lahko, da sodelovanje med podjetji predstavlja
neznanko. Podjetja se zapirajo,
obstaja bojazen od sodelovanja,
(kaj sele integracije. To velja
predvsem za mala podjetja, ki se
ne zavedajo koristnega ucinka takega sodelovanja. Upajmo, da bedo poostreni pogoji gospodarjenja
v letu 1967, pripeljali do delitve
dela v obcinskem merilu in sodelovanja med podjetji, saj si druzbeni razvoj ne moremo drugace
zarnisliti, kakor v najbolj racionalnem koriscenju druzbenega
bogatstva.
Branko Misic

Na obcnem zboru koordinacijskega odl)ora sindikata v kombinatu Brest so poudarili, da bi novi koordinacijslci odbor moral
bolj programsko usmerjati svoje delo, ce naj se koncno Ie vkljuci v razresevanje problemov, ki prizadevajo BREST kot celoto.
Kot pa se je pokazalo ob razpravah o novi analiticni oceni delovnih mest, neinformiranost kolektiva navzlic· vsemu dosedanjemu govorjenju, da jo bo treba izboljsati, se vedno pomeni
najvecjo slabost pri razvijanju in poglabljanju samoupravljanja
v kombinatu BREST. Na sliki: delovno predsedstvo in del udelezencev obcnega zbora.

Zelje volivcev v Loski dolini
V zadnj1h dveh mesecih je bilo
opaziti v Laski dolini zivahno
predvolilno dejavnost. Krajevna
konferenca SZDL je sklicala razsirjeni sestanek z obcinskimi odborniki, predstavniki druzbeno
politicnih organizacij, drustev in
podjetij . Zbora volivcev za podrocje celotne Loske doline se je
udelezilo preko 250 volivcev. Obc.
ni zbor organizac1je Zveze borcev
je bil polnostevilen. Zbora .clanov
Zveze komunistov se je udelezilo
okoli 150 clanov in raznih predstavnikov. Kandidacijski zbori volivcev pa so bili nekolko slabse
obiskani ravno zaradi predhodnih razprav.
Na vseh zborih in posvetih so
volivci govorili o pripravah na
volitve, taka obcmske, republiske
in zvezne, ter o kvaliteti bodocih
odbornikov odnosno poslancev.
Rdeca nit vseh zivahnih in kriticnih razprav je ugotovitev splosnega pomanjkanja financmh sred-

Kandidiranje v predstavniska telesa koncano
V dosedanjem predvolilnem obdobju Iahko damo kratk-o
oceno, da je bilo ze v postopku evidentiranja opaziti vecjo resnost pri izbii:anju moznih kandidatov, kot je bilo to pri prejsnjih
volitvah.
Letosnji kandidati predstavljajo tudi napredek za strukturo
skupscine. Po starosti je bilo evidentiranih 66 % kandidatov, starih do 39 let, 45 % kandidatov z najmanj srednjo solo. Od 42
evidentiranih kandidatov jih je bilo 58 evidentiranih na sestankih clanstva druzbeno politicnih organizacij in volivcev, predvsem na konferencah Krajevnih organizacij SZDL in na obcnih
zborih sindikata. Ta podatek kaze na zivahno predvolivno aktivnost in potrjuje dejstvo, da je prav izbor kandidatov tisti del
volitev, ki krepi teznjo po demokraticnosti izbora.
V volilni enoti st. 23 Cerknica-Ribnica volinlo tudi letos
poslance v Organizacijsko-politicni in Socialno-zdravstveni zbor
Skupscine SRS. Na kandidacijskih zborih so hili izbrani: za
Organizacijsko-politicni zbor kandidata Franc Levee in Joze
Tisler, za Socialno-zdravstveni zbor pa kandidata doktor Ciril
Kumelj.
D. M.

stev za normalno dejavnost in izvedbo programa dela Krajevne
skupnosti Laska dolina v 1. 1967.
In kaksne so zelje volivcev?
Potreba po gradnji nove sole se
vlece ze vrsto let, saj so sedanji
prostori Osemletke v Starem trgu
absolutno neprimerni in nehigienski. Nadaljevati bi bilo potrebno dela pri gradnji vodovoda. Republisko cesto Planina-RakekPrezid bi bilo potrebno asfaltirati
na odsekih, kjer se ni. V Babnem
polju bi bilo potrebno z novim
solsklm letom ponovno ustanoviti
solo za 4 nizje razrede, ker ucenci
izgubijo ker se vozijo do 200 ucnih ur letno in so ucni uspehi zelo
slabi. Elektricno omrezje za vasi
Markovec, Knezja njiva, Vrhnika,
Podcerkev, Dane in N~dlesk je
potrebno preured1ti in izboljsati
napetost, saj vascani ne morejo
poslusati celo radia, da ne govorimo, da bi prikljucili na omrezje
razne gospodinjske in gospodarske stroje. Poziralnik »Golobino«

v Darrah bi bilo potrebno ured1ti,
da ne bi voda veckrat na leto poplavljala ogromno povrsino njiv
in travnikov, ter povzrocala kmetom veliko skodo. Kmetom iz visinskih krajev je potrebno v vecji
meri povrnlti skodo, ki jo povzroca divjad, lovskim druzinam pa
dovoliti vecji odstrel divjadi. Ob .
cinske ceste so zelo slabe, zlasti
na odsekih Stari trg, Nadlesk,
Podcerkev, Dane, Pudob, Kozarisce m Stari trg, Markovec. Popraviti pa je potrebno tudi nekatere
gozdne poti, kajti splosna ugotovitev je, da so gozdne poti zelo
slabe.
Kulturni dam v Starem trgu je
brez straniSca, kljub temu, da so
v njem razne kulturne prireditve,
kino, klubski prostori, kjer so razni sestank1, knjiznica itd.
Velika zelja otroskega vrtca v
Starem trgu je, da bi za naj mlajse uredili tudi otrosko igrisce. Zazidalni nacrt za podrocje
(Nadaljevanje na 4. str.)

Uspesen seminar za vodstveni
kader v podietiu ..Gaber"
V podjetju Gaber Stari trg se
zavedajo, da za uspesno resevanje poslovne politike podjetja odlocilno vlogo napravijo usposobljeni kadri. V ta namen so se odlocili za izvedbo serninarja za vodilne !judi v podjetju (sefe sluzb,
oddelkovodje in druge) . Seminar,
ki je trajal 40 ur so izvedli v sodelovanju z Delavsko univerzo
Cerknica. Na seminarju so predavali Zdravko Troha o psihosocia lnih odnosih v kolektivu in o
sistemu vodenja. Franc Levee o
organizaciji proizvodnje in poslovanja in Vojko Harmel o delu
z ljudmi in o psihologiji dela.

Interes za vse teme je bil zelo
velik, saj se je seminarja udelezevalo vedno po 19 clanov kolektiva. Seminar je trajal dvakrat
do trikrat v popoldanskem casu
Udelezenci seminarja menljo, da
so take oblike izobra:Zevanja zelo
potrebne, ker lahko vplivajo na
neposredno resevanje dolocem
problematike.
Pl'icakujemo, da bo slo podjetje
tudi v bodoce v organizacijo takih in podobnih oblik usposabljanja svojih clanov, za katere lahko trdimo, da imajo neposrednc
ekonomske ucinke.
MILAN STRLE
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Praznovanje krajevnega Perspektive zdravstvene
praznika na Rakeku
sluzbe v letu 1967
Na Rakeku so 13. marca praznovali svoj krajevni praznik. V
pocastitev tega praznika je Zve;,a borcev priredila proslavo. Na
tej prireditvi so razen organizatorja sodelovali se glasbena sola,
osernletka in kulturno prosvetno
drustvo. V spomin na padle rakovske fante med NOB je Zveza
borcev polozila vence na skupno
grobnico padlih borcev, na spominsko plosco osemletke »Jozeta
Krajca", na spomenik Narodnih
herojev in na Pircevo hiso, kjer
so bili med NOB prvi sestanki
SKOJ in KP.
Pra:movanje krajevnega praznika je na Rakeku ze tradicija, saj
praznujejo domacini svoj krajevni praznik ze vrsto let. To je obletnica dneva, ko je 1942. leta
odsla v gozdove najvecja skupina
rakovskih fantov - prvih clanov
partizanske »Rakovske .cete+<. Letos je 25 let od takrat, ko so se
od 12. do 20. marca zbirali za
Racno goro nad Losko dolino. Tu

Samoupravni organi delovnega kolektiva Zdravstvenega
doma Cerknica so 15. marca 1967 ugotovili potrebo, da preblvalce obcine Cerknica j a v n o opozore na nic kaj roznate
perspektive, ki se obetajo nudenju zdravstvenega varstva nasemu obcanu. K temu so jih privedla naslednja dejstva:
1. Na osnovi delovnega programa, ki ga strokovno potrjuje
zdravstveni center v Ljubljani, smo za leto 1966 na bazi cen
posamezmm zdravstvenim uslugam, ki so veljale se leta 1965
(torej se pred reformo!) od komunalne skupnosti socialnega
zavarovanja Ljubljana dobili skupaj okoli 108 milijonov S din.
2. Zaradi zmanjsane stopnje prispevka za zdravstveno zavarovanje za 2% od bruto osebnih dohodkov vseh zaposlenih smo
bili od stram KZSZ Ljubljana obvesceni, da ima zdravstvena
sluzba v akontacijskih zneskih za leto 1967 na razpolago za 25 %
manj sredstev, kakor v letu 1966 - ali okoli 25 rnilijonov S din.
Ker veljajo s strani KZSZ potrjene cene tudi za placnike
zdravstvenih uslug, ki niso v okviru KZSZ Ljubljana, smo
ugotovili, da bomo v letu 1967 razpolagali s priblizno 32 milijoni
starih dinarjev manj kakor leta 1966.
Menimo, da bomo s prispevkom zavarovanih oseb za posamezne vrste zdravstvenih uslug (pri nas' sam o obiski zdravnika
na domu in prevozi z resevalnim avtomobilom) - razen pri
zobozdravstvu, kjer 25 % participacija pri proteticnih delih predstavlja nekaj vecji znesek - kot dohodek ZD Cerknica prejeh
najvec 200-300.000 S din.
Revalorizacija osnovnih sredstev, podrazitev materiala, ki
ga zdravstvena sluzba uporablja pri svojem delu, podrazitev
bencina in se nekatere druge postavke, so sluzile samoupravnim
organom ZD Cerknica za ugotovitev, da kljub zmanjsanju
delovne sile (ki pa pri ZD Cerknica zaradi specificnosti slu zbe
NI predimenzionirana !) s t a k i m i p r e d v i d e n i m i s r e d stvi ni v nobenem primeru mogoce obdrzati isti
o b s e g z d r a v s tv e n ega v a r s tv a z a l. 1967, k a k o r j e
b i 1 1. 1966. Pri tern navajamo samo en konkretni primer :
Spremenjeni pravilnik o uvelj avljanju zdravstvenega varstva socialnega zavarovanja doloca, da se brez participacije mora
vrsiti prevoze z resevalnim avtomobilom pri teh boleznih: vse
zivljenjsko nevarne poskodbe, infekcije tj. nalezljive bolezni,
dusevne bolezni, vsa obolenja, ki so potrebna nujnega zdravljenja v bolnici, vsa obolenja, kjer se pacienti ne morejo ali se
tezko gibljejo. To so v 95 % sami taki primeri, kakrsne smo preteklo leto prepeljali z resevalnim1 avtomobili. Primeri, kjer bodo
zavarovanci prispevali po 1000 S din so tako redki, da smo od
1. marca 1967 prejeli s am o 60 % lanskoletnih sredstev, ali v
dinarjih, namesto 15 milijonov stanh dinarjev sam o 9 rnilijonov
S din. Popolnoma jasno je, da bomo prisiljeni za isti odstotek
zmanjsati obseg tj. steVllo prevozov! In za lansko leto;
imamo pripombe, da smo prestrogo presojali, kdaj je zavarovanec potreben prevoza z resevalnim avtomobilom! To je samo en
primer!
V Zdravstvenem domu Cerknica menimo, da se je reforma
v zdravstveni sluzbi (vsaj, kar se tice obcine Cerknica!) v zadnjih nekaj mesecih razv1jala napacno, nekonstruktivno in destimulativno za tiste zdravstvene delavce, ki zelimo nuditi obcanu cim kvalitetnejsi nivo zdravstvenega varstva. Ker smo o tern
pravocasno opozarjali, sod1mo, da ne moremo biti odgovorni za
posledice, ki bodo nastale, ko bomo mora 1 i tudi v zdravstveni
sluzbi - kakor se to dogaja v komunalni skupnosti socialnega
zavarovanja delavcev Ljubljana - izvajati program zdravstvenega varstva s a m o v o k v i r u f i n a n c n i h m o z n o s t i !
Za ZD Cerknica direktor: dr. Boris Kravanja

so imeli svoj prvi logor. Zbralo
se je 33 rnladih Rakovcanov. Octhod v partizane jim je omogocil
in zelo dobro organiziral SKOJ.
Ceto so imenovali »Rakovska ceta« in je spadala v Sercerjev bataljon. Prva borba njihove cete
je bila 19. aprila na cesti PrezidCabar. Iz zasede je napadla ita·
lijansko motorizirano kolono. Napad jim je v celoti uspel. Se vee
- posledice te borbe so bile vecje
kot so pricakovali. Tamkajsnji
prebivalci so se ob tern dogodku
opogumili in nastal je nov »Zidanskov bataljon«.
Do konca NOB je od triintridesetih docakalo svobodo samo
stirinajst borcev >>Rakovske cete«. Preziveli organizirajo vsakih
pet let partizansko srecanje v Rakovem Skocjanu, kjer obujajo
spomine na dni, ko so se skupaj
s svojimi padlimi tovarisi, premrazeni in izcrpani ter lacni, borih za pravice - za tezko pricakovano svobodo.

U spela proslava
•

8. marca pr1 >>Brestu<<
Sindikalna podruznica tovarne
pohi.Stva Brest v Cerknici je ob
prazniku dneva zena 8. marcu
organizirala proslavo za zaposlene
zene. Zene iz okolice tovarne so
imele proslavo v menzi, zene iz
drugih ktajev pa v povezavi s
krajevninti organizacijami SZDL
na Rakeku, Uncu, Begunjah, Otavah, Rakitni, Cajnarjih in Zilcah.

Zenam iz drugih krajev, ki se
zaradi slabih prometnih zvez proslave niso mogle udeleziti, so izrocili darila. Pohvaliti je vodstvo
podruznice, ki je dala iniciativo
in financn o pomoc, da je Iahko
klub studentov organiziral za vse
nezaposlene zene proslavo v kino
dvorani Cerknica.

z

novim vodstvom v
boljse delovne uspehe
Na zadnji seji upravnega odbora Zdruzenja soferjev in avtomehanikov v Cerknici so izvolili novo vodstvo in se pomenili o bodocih nalogah. Za predsednika je
bil izvoljen njihov dolgoletni clan,
vestni voznik in sodelavec MARJAN MEDEN, za tajnika FRANC
DRAGOLIC, za blagajnika pa
ALOJZ KLANCAR.
V planu nalog med ostalim
predvidevajo vee predavanj s podrocja prometnih predpisov in varnosti na cestah, na katerih bodo
tudi predvajali filme. Tej nalogi
dajejo prednost, zavedajoc se, da
je odgovornost voznikov sprico narascajocega prometa cedalje vecja.
Predavatelje bodo dobili s posredovanjem republiSkega odbora
zdruzenja.
Kot leta doslej bodo tudi letos
ob svojem prazniku 13. juliju pri ·
redili parado motornih vozil in
obenem izrocili priznanja najbolj
prizadevnim in zasluznim clanom

in polozili vence na grob padlih
borcev NOV.
Ko.t ostale podobne organizacije,
ima tudi to zdruzenje problem s
pobiranjem clanarine. Tezave so
predvsem zato, ker so clani razkropljeni po raznih podjetjih in
krajih. Ciani UO so mnenja, da
bi se ta problem lahko resil le z
vecjo prizadevnostjo clanstva, ki
naj bi v bodoce sami skrbeli, da
se clanarina poravna pravocasno.
Zadali so si nalogo pomagati, da
stopi na noge umrlo avto-moto
drustvo, dopolniti svojo borno blagajno, ki ima odlocujoco besedo
pri realizaciji nalog, zboljsati
sprejemanje casopisa »Prometni
vestnik« ki ga clanstvo redno ne
dobiva in pritegniti k sodelovanju se druge obcane, da bi bil
uspeh dela se boljsi.
Sprico obsi'rnih nalog, ki so
pred njimi, upajo, da jih bodo z
novim vodstvom uspesno resili.
Bost

Se je upanje v_uspeh
V nedeljo, 19. marca je bil sklican obcni zbor AMD Cerknica.
Od 80 clanov jih je na obcni zbor
priSlo le 15. Prisotni. so bili se
predstavniki Zdruzen ja soferjev
in avtomehanikov in predstavnik
Moto zveze Slovenije.
Obcni zbor ni potekal po na ·
prej predvidenem dnevnem redu,
saj vodstvo ni preskrbelo podatkov, na podlagi katerih bi bil
upravni odbor razresen. Po daljsi
diskusiji so sklenili, da stari UO
se nadalje ostane in v roku 14 dni

razisce stanje poslovanja drustva.
uo so dopolnili se z dvema cianoma zdruzenja, s katerimi na j
bi bilo AMD v bodoce v tesni povezavi.
Ravno tako so izvolili invent urno komisijo za popis premozenja drustva.
AMD je imelo zadnji obcni zbor
leta 1964. 2e dve leti nazaj se
vlece pravda zaradi poneverbe
nad 2,500.000 S din, ki jih je baje
poneveril takratni sekretar.
2e dve leti nazaj vodstvo spi
spanje pravicnega in caka, kaj bo
reklo sodisce in SZDL. Med tern
pa vozila unicuje zob casa in bo
potrebno temeljitega dela, da se
jih spravi v tek.
Za deva je le krenila z mrtve
tocke. Zbor je dal osnovne smernice za delo. Dokoncno pa se bodo pogovorili na prihodnjem obcnem zboru, ki bo sklican takoj ,
ko bo komisija in UO raziskal
dosedanje poslovanje.
Bost
IZBOLJSANO
VZDRZEVANJE CEST

Ciani zdruZenja po zadnjem ob<lnem zboru.
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V feb ruarju in marcu mesecu
so na cestah IV. reda skusali cim ·
vee narediti. Ker so bile ceste
mocno razmocene so s prikljuckom planirne de's ke na traktor
poravnavali glavne ceste. Na ta
hitri nacin se da delati samo v
pomladanskih mesecih, ko je cesta mehka, sedaj pa bodo morali
spet cestarji po starem nacinu
prijeti za delo.

Stolpec nasih
rojakov iz tujine

-

St. 4-

Pise nam Anton Krapenc, 2021
W. 23 RD STREET, Chicago 8
ILL. USA :
'
Cenjeno uredniStvo! Frank Urbas, ki zivi v Ch1cagu in je doma
iz Cerknice, nam je pokazal novembersko stevilko Glasu Notranjske, katera se nam je zelo
dopadla. Posiljam vam 5 _dolarjev
za vas cenjeni list in prosim, da
ga posiljate tudi mojemu bratu
Franku Krapencu in meni. Ostalo
naj bo v podporo casop1su. Tukaj
v Chicagu smo imeli toliko snega
da je bil ves promet ustavljen i~
lahko si predstavljate, kakSna
zm eda je- nastala v skoraj 4-milijonskem mestu . V nekaterih
stranskih ulicah ga je se sedaj
toliko ostalo, kakor, da hoce pocakati prihodnjo ZlffiO. Prejmite
prijateljski pozdrav!
Mary Sepich, Box 61, Adena
Ohio, 43901 USA pise: Cenjeno
uredniStvo ! S presenecenjem sem
prejela prvic vas list Glas Notranjske, potem pa sem jih dobila se pet. Tudi mene mocno zanima cerkniSln trg s starodavno
okolico, staro cerkvijo in zdi se
mi, da gledam to tako, kot sem
gledala pred mn ogimi leti, ko sem
bila . do rna . Minilo je ze mnogo
let, pa verjemite mi, da spom mi
nikoli ne zamro. Jaz sem doma s
Kozlj eka, sorodnike pa imam v
cerkniski okolici. Dosti ste pre .
stali v tako kratkem casu, sedaj
pa ste si toliko izbolj sah zivljenj e. Sedanja mladina se ima mnogo bolje, kot smo se imeli mi, ko
sem bil\1 se doma. Za vse je boljse, le tako naprej. v slogi je moe.
Lepe pozdrave in nove uspehe zelim uredniskemu odboru !
John Gabrenj a, 805 E 258 St
Euclid, Ohio 44132, p1se : Cenjeno
uredniStvo! Prejel sem nekaj stevilk Glasu Notranjske, za katerega se vam najlepse zahvaljuj em.
Ker sem Not ranjec, tudi mene zanima, kako zive moji sorodniki in
prijatelji na Rakeku, od koder
sem doma. Od doma sem odsel
1905. leta, torej pred 62 leti, ko
sem b1l se zelo mlad. Prilagam
vam narocnino, obenem pa se zahvaljujem Kristini Pirc z Rakeka, katera mi veckrat poslje zavitek slovenskih casopisov. Lepo
vas pozdravljam in zelim obilo
uspeha!
Milavec Joze, 43 ESSEN- ALTEN ESSEN, Bruchstrasse 4,
Deutschland:
Spostovani! Prejel sem neka j
stev1lk vasega lista in se vam najlepse zahvaljujem. Prilagam vam
narocnino in vas prosi,m, da mi
ga se naprej redno posiljate. Prosim vas, da ste pri naslovu bolj
natancni, ker je bil dosedanji pomanjkljiv. Prijateljsko vas pozdravljam!
Skrabec Joze, 1015 Creekview
Dr, Cleveland 44119, Ohio USA:
Cenjen'i urednik! Prejmite najlepse pozdrave od nas iz Ameri ke, ki smo vsi zvesti bralci vasega casopisa. Potom vasega lista
zvemo vrsto stvari iz nase domace doline in kako se tam napreduje. Posiljam vam narocnino za
Joe Skrabec in Amahjo Strekal
in vas lepo poi dravljam.
John Rozanc, 1985 Beverly Dnve Cleveland, Ohio 44117 pa piSe:
Cenjeni urednik! Posiljam narocnino za vas list. Pred leti sem
bil na obisku pri prijatelju Tonetu Vicicu in pokazal mi je list,
katerega mu posilj ate iz Cerknice.
Ker sem bil jaz rojen v Cerknici,
se mi je list se posebno priljubil,
ker ima veliko novic iz nasih krajev. Jaz sem rojen v h1si, ki je
sedaj podrta, na tern mestu pa
stoji rdec blok med Jurkovo in
2umrovo hiso. Pri nas se je reklo
po domace pri Devjaku . Ko sem
bil na obisku leta 1959, je nasa
hiSa se stala, zato sem jo slika1
za spomin. V Ameriko sem odsel
leta 1910 in od tedaj ves cas tu
zivim. Vse Cerkljane lepo pozd ravljam, pose bno gospoda Jeri na, Toneta Zgonca m gospo Kravanjevo. Prejmite lepe pozdrave
in rnnogo uspehov!
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GLAS NOTRANJSKE

Javnost naj bo seznanjena
z zakonitimi predpisi

Stran 3

Sejem pohistva v Parizo
Vsako drugo leto je v Parizu mednarodni sejem pohiStva. Predstavlja
viSek tovrstne demonstracije pohistva v Evropi. Zato ga arhitekti, trgovci, predvsem pa proizvajalci pohistva nestrpno prieakujejo. Le sejem pohistva v Milanu lahlw primerjamo s pariSkim, vendar ima bolj
nacionalni pomen. Objavljamo dve liki.

Nejasnosti in razlicna pravna tolmacenja glede izvajanja TetneljVpra.Sanje: Ali se lahko sprenega zakona o gozdovih so izzvala zelo zivo diskusijo med obcani. 0
minjajo cene gozdnim sortimenteh vprasanjih je od novembra leta 1965 dalje, ko je iz5el nov Temeljni
tom?
zakon o gozdovih, skupscina obcine Cerknica na vseh svojih sejah razOdgovor: Cene gozdnim sortipravljala, vendar si odborniki, kot tudi drugi obcani, niso bili enotni,
mentom, so predpisane z zvelmim
kaj je zakonito in kaj ni. Zato je obcinska skupscina imenovala posebpredpisom, ki doloca maksimalne
no odbornisko komisijo z nalogo, da prouci nejasnosti pri izvajanju
cene po klasah. Dolder velja tak
Temeljnega zakona o gozdovih. V ta namen je komisija sklicala razzvezni predpis ne more spreminjati cen niti industrija, ki presirjen posvet, na katerega je povabila se predstavnike pravOS()dja,
deluje les niti gozdno gospodarGozdnega gospodarstva in republiskega poslaJlca gospodarskega zbora
stvo, ki gospodari z gozdovi, niti
tov. Lesarja. Razgovor na posvetu je potekal v obliki postavljanja vprasanj in diskusije o teh vprasanjih, nakar je bil na vsako vprasanje noben organ v obcini ali republiki.
podan pravno obrazlozen odgovor. Ta vprasanja in odgovori pa so
Vprasanje: Ali je pricakovati,
sledeci:
da bo prislo do sprostitve cen
darska organizacija s tern, d a
Vrasanje: Kaj se smatra za nohlodovini in lesnim izdelkom?
lastniku gozda izplaca vrednost
vo in kaj za staro hlodovblo?
Odgovor: Kolikor je znano, do
gozdnih sortimentov na panju in
Odgovor: Za staro hlodovino se
sprostitve cen se ne bo priSlo tako
delo lasfniku, ce ga vlozi v posek
smatra vsa tista hlodovina,_ ki je
kmalu, ker obstoja neskladnost
in spravilo.
bila podrta ali posekana pred
med povprasevanjem in ponudbo
izidom republiskega Zakona o
'fprasanje: Ali lahko gozdnogozdnih sortimentov in zaganega
gozdovih, ki je zacel veljati 12. 11.
gospodarska organizaCIJa opravi
lesa. Vendar pa slovenska lesna
1965. Vse kar je bilo podrto ali
posek gozdnih sortimentov, ce teindustrija podpira sprostitev cen
posekano po 12. 11. 1965 se smaga ne stor~ Iastnik gozda sam?
hlodovine in zaganega lesa ter
tra za novo hlodovino.
lesnih izdelkov.
Odgovor: V kolikor lastnik gozVprasanje: Kaksno praviCo imaVpra.Sanje: Ali bi lahko lesna
da noce posekatj gozdnih sortijo lastniki gozdov nad hlodoYino,
mdustrija v obcini vzddala spromentov, pa je po gozdno gospoki je bila podx,ta ali posekana
stitev cen?
darskem nacrtl\<._predviden posek,
pred izidom Temeljnega zakona
Odgovor: Ne more se trditi, d a
lahko gozdno-gospodarska organibi to sprostitev lahko prenesla
o gozdovih?
zacija postavi lastniku gozda rok,
Odgovor: Lastniki gozdov imavsa podjetja lesne stroke v nasi
do katerega mora posekati gozdne
jo prosto razpolagalno pravico
republiki. Vendar papa si za tako
sortimente. Ce tudi v tern roku
sprostitev se posebej prizadevajo
nad hlodovino, ki je bila podrta
lastnik gozda ne poseka odmerna Brestu, s cimer dokazujejo
ali posekana pred 12. 11. 1965.
jenih kolicin gozdnih sortimensvojo usposobljenost vkljucevanja
Ph tern pa so dolzni placati biotov, lahko opravi secnjo gozdnoProlzvajalci, ki hocejo proizvajati pohistvo . v vecjih serijah in iscejo
v svobodno tdisce gozdnih in leslosko amortizacijo, usluge GG in
gospodarska organizacija sama.
kompromis med trgom in proizvodnjo ter skusajo UJ:lorabiti ccnejse
nih izdelkov.
prometrri davek. V kolikor tega
Vprasanje: Kaj lahko ukrepa
surovine, so prikazali modele, ki predstavljajo prehodno obliko med
Vprasanje: Ali se lahko v okvine store, se na predlog GG, ali
gozdnogospodarska organizacija v
ostrorobnim modernim in zahtevnim stilnim pohistvom. Predvidcvajo,
ru ene obc~e formira samostojno
pristojnega obcinskega organa
cilju gozdnega reda?
da bo ta skupina primerna za poprecnega potrosnika in zato najobsezgozdno gospodarstvo?
uvede proti njim pravni izterjenejsa.
Odgovor: Po dolocbah Zakona
Odgovor: Gozdno- gospodarske
valni p0stopek. Taki primerl so
o gozdovih je gozdno gospodarska
organizacije se ne morejo formitudi ze v postopku.
organizacija dolzna storiti vse porati striktno v obmocju obcinskih
Vprasanje: Kdo ima pravico
trebno, da se ohrani gozdni red
mej . Gozdno gospodarske organiodkupiti hlodovino?
in da gospodari po nacelu »dozacije se formirajo na obmocju
Odgovor: Zakonito pravico n ad
brega gospodarja«. V ta namen
po naravnih, gospodarskih in druodkupom hlodovine ne glede ali
gih razmerah, ki omogocajo praji sluzi bioloska amortizacija. Izje stara ali nova, ima izkljucno
vilno gospodarjenje z gozdovi. 0
vajanje gozdnega reda nadzira
gozdno gospodarska organizacija,
formiranju gozdno gospodarskih
obcinski gozdarski inspektor.
ki je na doticnem gozdno gospoobmocij po zakonu odloca izkljucVprasanje: Ali se smatra rastodar skem obmocju, kjer se ta hlono izvrsni svet SR Slovenije.
dovina nahaja.
ci les po travnikih za gozdno lesVprasanje: Kaksne pravice ima
Vprasanje: Ali smejo podjetja.
no maso?
lastnik gozda v pogledu samov obcini ali izven nje odkupovati
Odgovor~ V kolikor raste les na
upravljanja?
hlodovino direktno od lastnika
travniSkih povrsinah in niso te
Odgovor: Vsak lastnik gozda je
gozda?
povrsiqe stete kot gozd, je ta lesupravicen sodelovati v upravljaOdgovor: Vsak odkup hlodovine
na masa izven Zakona o gozdonju gozdnogospodarske organizamimo gozdno gospodarske orgavih in lastnik s tern lesom prosto
cije in njenih delovnih enotah v
nizacije je nezakonit. Podjetja in
razpolaga.
tistih zadevah; ki zadevajo gospoposamezniki, ki -so hlodovino odVprasanje: Ali ima lahko in
darjenje z njegovim gozdom. Te
kupovali direktno od lastnikov so
pod kaksnimi pogoji obcan v popravice p a m orajo biti dolocene
v tozbenem postopku.
sestl motorno zago (venecianko)?, s statutom ali drugim splosnim
Vprasanje: Kaksno ~astninsko
aktom gozdno gospodarske orgaOdgovor: Obcan ima lahko v
pravico ima lastnik gozda po Teganizacije.
posesti venecianko, vendar lahko
meljnem zakonu o gozdovih?
Vendar pa je ugotovljeno, da
na njej razreze le hlodovino, ki
Odgovoll: Lastniku gozda je zagozdno gospodarska organizacija,
mu je dodeljena za lastno uporajamcena njegova lastnina gozdki gospodari z gozdovi v obcini
bo. Od posesti take zage pa mora
nih sortimentov na panju, za kar
Cerknica, ni se storila vseh popo odloku skupscine obcine Cerkdobi placilo, ki zavisi od klase
trebnih akcij, da bi v upravljanica placati davek v viSini 800 N
teh sortimentov in od vrednosti
nje vklj~cila zasebne lastnike
din. v kolikor pa zeli opravljati
razredov. Z republiskim predpigozdov s celotnega obmocja obrazrez za usluge ali za blagovni
som je dolocena minimalna cena
Kuhinjsko pohistvo ni vee samo bele barve, ampak raznih barvnih
cine, kar pa neugodno vpliva na
promet, pa mora imeti posebno
lesa na panju. V kolikor lastnik
razpolozenje
in
na
vse
nadaljnje
odtenkov
in kombinacij. Kuhinjski aparati so vedno bolj izPopolnjeni
obrtno
dovoljenje.
Ce
tega
nima,
gozda sodeluje pri obdelavi in
tudi prostori ne vee tako skromni.
'
akcije, ki se ticejo gospodarjepa kljub temu vrsi razrez, krsi
spravilu gozdnih sortimentov, se
nja z gozdovi v zasebn i lastnini,
Od jugoslovanskih proizvajalcev je najvec pokazala lovarna MEBLO
s tern zakonske predpise, za kar
mu prizna se placilo za vlozeno
kot do doloca zakon.
iz Nove Gorice. Za Brest moramo reci, da ni pokazal, kolikor bi lahko
so predpisane visoke denarne kazdelo.
Franc Tavzelj
Za take sejme se bomo morali v bodoce bolje pripravitl. Ing. Jurkovic
ni.
Vprasanje: Kaksno razpolagalno pravico ima lastnik gozda bad
gozdnimi sortimenti?
Odgovor: Lastnik gozda ima po
zakonu pravico do lesa za kmecko
gospodarstvo in gospodinjstvo ter
za potrebe domace lesne obrti v
Za novega predsednika Obc. konference SZDL je bil izvoljen Tone KRASOVEC in za clana Zvezne konmk, za clane RepubliSke konfeokviru donosnih moznosti gozda.
rence SZDL Slovenije Hren Joze
ference SZDL Janez Stanovnik, :~a clane Rep. lwnference SZDL Slovenije Joze Hren in Franc Hvala
Konkretne kolicine pa predpiSe
in Hvala Franc, ter clane Izvrssku pscina obcine Cerknica z podarstvo doseglo precejsnje rezulPredsednik Obcinskega odbora
Poseben delez v razpravi je donega odbora obcinske konference:
sebnim odlokom. Po tern odloku
tate. Novejsi ukrepi kreditnega
bilo tudi realnejse programiraSZDL Cerknica Franc Hvala, je
Joze Hrane, Ivan Urbas, Janez
je predpisano za domaco uporabo
m deviznega sistema pa bodo
nje razvoja komune, zlasti v perv svojem uvodn em referatu poMarkovic, Marica Obreza, Slavko
za lastnike, ki se bavijo z lastno
udaril, da je obdobje, ki ga ziVlimeli svoj vpliv na gospodarstvo
spektivnem planu. 0 tern b1 moBerglez, Vinko Strle, Janez Lok metijsko proizvodnjo 2 rna, za
prav kmalu, vendar so kolek.tivi
ral obveljati skupen dogovor gomo, obdobje, ko moramo povecati
gar, Anton Koscak, ing. Drago
druge lastnike, ki se ne bavijo z
na to pripravljeni.
spodarskih ciniteljev in progra.
aktivno vlogo clanstva in vseh
Mazi in Franc Hvala.
lastno kmetijsko proizvodnjo pa
Z zaskrbljenostjo so obravnamerjev, kar bi zagotovilo realnost
o bcanov v socialisticni zvezi, ter
D.M.
1 m3 iglavcev. Vsi lastniki pa imavali narascanje stevila nezaposlein stalnost tako postavljenega
hitreje razvijati temu ustrezno
jo pravico do drv za lastno uponih, kajti najnovejsi podatki poprograma.
vsebmo in demokraticno delovarabo. Ta kolicina drv zavisi od
vedo, da isce v nasi obcmi zaponj e enotne organizacije, od kraPrav tako je veljal poseben pozmogljivosti gozda, kar odreja
slitve okoli 250 !judi in, da je od
jevnih organizacij SZDL do repuudarek v razpravi informiranju
p ristojna gozdno-gospodarska orteh najvec mladine, ki iSce svojo
bliske konference.
obcanov, ki je bilo doslej morda
ganizacija.
prvo zaposlitev. Teze za nacrt
Ugotovil je, da v odnosu do drupomanjkljivo.
Gospodarske m
Z vsemi ostalimi kolicinami. pa
razvo ja obcine do 1970 leta predgih dru zbeno politicnih orga nizadruzbeno politicne organizacije bi
razpolaga pristojna gozdno gospoDelavski svet tovarne pohistva
videvajo minimalen porast stevicij , se doslej msmo uspeli presi morale prizadevati za cim tesCerknica je odobril denarne nala zaposlemh.
magati vseh starih metod in zelja,
nejse stike med obstojecim glagrade Ivanu Tekavcu, instruktor·
Predstavniki kolektivov sol so
da bi bila SZDL bolj zagovornica
silom in konkretno problematiko,
ju krojilnice, Danijelu Otonicarodlocno govorili, da ne morejo
dolocenih zelja in gledanj ter spokt naj bi bila obsezena v gla ilu.
ju, delavcu v II. strojni in Mabiti zadovoljni s stanjem solstva
sobna dokazati, da je prakti cno
Najti bo potrebno tudi stalen vir
riji Otonicar, delavki v I. strojni.
v celoti, stanjem prosvete in kulpotrebno, da postane Socialisticna
V rekonstruirani kotlovnici tofinancnih sredstev.
Imenovani so narnrec dali zelo
ture in stanjem organizacij in
zveza ena tistJh organizmov, prevarne pohistva v Cerknici, so
Na koncu so bili izvoljeni novi
koristne predloge za tehnicne izdrustev . Sarno nov Zakon o fiko katerih se programirajo vse
pred kratkim zaceli uporabljati
organi Konference SZDL. Za
boljsave na obratovalnih strojih,
nanclranju vzgoje in izobrazevaskupne akcije.
kot gorivo mazut (gorilno olje).
predsednika Konference Tone
s katerimi bi se vidno zvisala
nja, so bili mnenja, da ne bo reUdelezenci so v razpravi ugotoS tern se bodo znatno pocenili
Krasovec,
za
podpredsednika
produktivnost izdelave nog in
Sil problemov, lahko da jih b o
vili, da je po skoraj dveletnem
stroski kurjenja in ciScenja. Pa
Marko 2nidarsic, za clana Zvezne
okr~snih letvic 7a glasbene omaomilil in morda zagotovil stalen
obdobju ukrepov gospodarske retudi okoliSki prebivalc1 bodo lazje
rice.
konference SZDLJ Janez Stanovvir sredstev.
forme tudi nase obcinsko gospodihali, saj ne bo vee saj.

Socialisticna zveza mora postati tribuna obcanov

Nagrade
v Brestu

lz Bresta
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podarsko izdelali ran-ojoi program te gospodarske panocre. J;jer
bi posebej og-otorili momosti sodeloQD,ja -Gabra- z obstojeeo
lesno indostrijo v LoSk:i dolini.
Zaradi velikega -lerila nere5enib TJ)ra.Sanj komunalne nreditTe
v I.oSki dolini so sklenili komo nisti. da bodo organizirali seslanek med clani krajevne skupnosti,. d.rtdbeoo politiCnimi organi:rad,ja.mi in delo-mim.i organizacijami fer predsednikom obCine. oa
liafe.rem bodo obravoavali program deJa krajevne skopnosti in
skoSali. najti reSitev za finansiranje gradoje nove -ole.
Ker ilanom ni bila do>olj poznana noTa sianonmjska pol.itika
v reformnem Casu. so se dogo>orili za skopSCino lanornlcev
I..oSki dolini. na kaleri naj bi govorili o programu dela stanovanjega podjefja in seznanili obiiane z tiSi:no razpoloiljirih sredstev :za sfanoT'3Djsko gradnjo.
Komuoisti so od predstanrikov
Gozdnega gospodars va 7ahtevali,
da se delo sveta kmetov v okriru
nji.hove organizacije okrepi. Predvsem. gre 23 poveeanje neposrednih tikov med Gozdnim gospodarskom Poslojna in za.sebnib
gozdni.h proizrnjalcev, kateri so
bill doslej dokaj Sibki.
Tovrstnib dagovorov. so na koneu poodarili komunisti, si 5e zele.
kajti le s sprejemanjem jasJib
23kljnCkov in z veijo mero odgovornosti ne bo prihajalo do 23()strifev v odnosib med organizat'ijami v LoSki dolini in SirSo komnnalno skopoosljo.
Danimi.r Mazi
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Ob stroju za izdelavo lesn e volne v ffiektro Zagi.

u ravicenosti do stanovanja?

Ali je res tak:o? Naialost ne.
V naSi obCini imamo dve tovrst:ni

ustanovi s kapaciteto 130 varoanrev. V teh (Stari trg in Cerknica) pa je dejansko 60 varovanrev. kar pa ni niti za polovico
razpoloZljivi.h kapacite . Vpra5amo se labko, kje so otroci tistih
prosilcev ozi.roma dobitnikov stanovanj, ki so toliko poudarjali

potrebo po predSolski vzgoji njihovih otrok?
Mislim, da je tud.i pomisleka
vredno dejstvo, da moramo vsi
zaposleni prispevati dolocen delei za funkcionalne izdatke to'"TStnih ustanov, da pa se uslug
teh bote ali nehote ne poslu.Zujemo. Skrajni cas bi bil., da tudi
Svet za solstvo pri obCinski skup-

e spektiva in monopol
vilo konkurentov v gostinski stroki se veeje.
Razpravljali so tudi o dosedanjem delu sindikalne podruZnice
in pa o nalogah no oizvoljenega
odbora. Za novega predsednika
sindikalne podruinice je bil izvoljen tov. Bogo Modic.
B. Mille

scini Cerknica svojo dejavnost
malo razgiba, ze zarad.i tega, ker
je z le tosnjim Ietom ukinjena
m ednarodna C ARE pomoc tern
ustanovam, s katero so te ustanove pokrivale 66 % materialnih
izdatkov. Ostane se vpraSa.nje, ali
bodo zmogli ravno tisti, ki so prisiljeni na organizirano varstvo
svojih otrok, plaeati polno elmnomsko ceno, ki ne bo vee 62,
ampak 166 N din?
Menim, da bo tudi po tej plati
potrebno misliti na to, kolik.Sen
deleZ bodo prispevale posamezne
gospodarske organi.zacije za svoje
zaint.eresirane clane.
TovariSi, druZbeni in socialni
delavci, razen analiz in studijev
bo ravno o tern vpra5anju potrebno tudi nekaj konkretnega dela in
ukrepov, ce hocemo dela· ki -materi zagotoviti ne samo stanovanje, ampak tud.i strokovno varstvo njenega otroka.
K.S.

ielje volivcev v loSki dolini
adaljevanje s 1. str.)
LoZa in Starega trga je
razpravi vendar bi bilo po rebno
pospe5iti priprave za njegovo dokoneno spreje je. Grobruco na
2upanovem lazu v Babnem polju je potrebno takoj popra\ili
in prepoyedati da bi gozdarji
preko nje vozili les ter pospe "ti
priprave za tzdajo Zbornika- iz
casov OB. V: ekakor bi bilo pot.rebno nekaj storiti za zaposlitev
mladine, kajti opa.Za e vedno
veeja brezposelnost mladine in
re.Siti problem ostarelih kmetov.
Problem prodaje lesa je • e Yedno
predmet
tevilnih razprav. Po
' ej Yerjetnosb bo potrebno zvi~ ti odkupno reno lesa.
V ek:akor bi e morali obcani
Lo:ke doline vkljuCiti v tekmov nje za olepsavo stavb in ok lja,
ki .,.a je razpi alo Turistieno dru• vo
· ka dolina v le njem
m dnarodnem le u turizma. D bi
mJadmn k
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ogodek, ki ne sme v pozabo
OB 2-5. OBLETNICI POZIGA V ASI RA VN1K
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valcem Bl ·ke planote, predv em
pa ,.asi Ravnik. ,. nepozabnem
spominu. Tega dne se je manj"a
partizan ka enota zadr:Zevala ,.
bliZiljem gozdiCk-u. Bila je na pohodu in je am cakala veeera,
da bo preko noCi nadaljevala
svojo pot. Ker o bill brez cigaret, o se odloCili. da bodo trije
tovariSi topili v Yas in v go tilni
··Turk« kupili cigarete..
Okrog u. ure o pri ·u v as
obleeeni v ci\rilne obleke. D\·a sta
bila rednjih let. Pod uknjici
sta imela piStole. Tretji pa je bil
mlad deCko star okrog 15 let in
neoborozen. Stopili o v go tilno,
nekaj malega popili in pojedli ter
na.rocili ciga.re e. ic hudega slutec so placali, e posl o ili in odsli.
Istocasno ko so se na.hajali v
gostilni so na zgornjem koncu
vasi, v Gornjem Ravni1..-u , trije
italijanski vojaki hodili po hisah
in kupovali jajca. To je hila na.:
vada italijanskih vojakov da so
posa.mezniki nadlegovali gospodinje ter lmpo ali Zivila.
Pa.rtizani in italijanski vojak.i
so se srecali s.redi va.si. Partizani
so odSli po klancu navzgor proti
»Gornjem Ravniku«, Italijani pa
. so sli navzdol proti »Dolnjem
Ravniku«. P ri srecanju so jih Italijani hoteli legitimirati. Namesto
legitmacije sta obouozena tovarisa
izpod suknjicev potegnila pistoli
in se pripravila na strel. Pr emu
se je naboj zaskocil v cevi in
orozje ni mogel uporabiti~ drugi
pa je na Italijane oddal tri strele.
P rvi strel je zadel italijanskega
vojaka v levo laket, drugi strel pa
je zadel podoficirja, »serzanta«, v
vrat. Mrtev je padel na tla, ker
mu je krogla prebila goltanec in
tilnik. Tretji strel pa je zgresil.
Italijani so na strele takoj reagirali. Z ramen so potegnili pu§ke in zaceli streljati na partizane. Sev eda, streljali so na napadalca, ker jim je bil najbolj ne ·
varen. En strel ga je zadel. Kro~
gla mu je pod desnim ocesom prehila glavo. Umirajoc se je v smrtnih krcih odplazil kakih 20 metrov v »Ma.rincekov« sadovnjak,
kjer je v teZkih mukah izdihnil.
Nekateri prebivalci Ravnika so
gledali ta spopad. Videli so, kako
sta po spopadu dva Italijana bezala proti postojanki Vel. Bloke,
pa.rtizana pa proti gozdu. Slutili
so, da se bodo Italijani za ta spapad ma.Scevali njihovi va.si, ker
so poznali fa.Sisticno krutost.
Odborniki Terenskega odbora
OF so se v tej sjtuaciji takoj
znasli. Svetovali so vascanom, da
naj takoj naloze najnujnejse reci
na vozove in odpeljejo v gozd,
ker bodo Italijani po vsej verjetnosti pozgali vas.
Va.Scani so upostevali ta nasvet
in nalozili na vozove obleko, posteljino, potrebno hrano in druge
vrednosti ter jih odpeljali proti
gozdu. Tudi mlajsi moski so se
v glavnem umaknili v gozd in
bliznje okoliske vasi. Doma so po
vecini ostali le starcki in zenske
z otroki.
Okoli 15. ure so se iz postojanke V~il. Bloke na stirih kamionih
pripeljali v vas Ravnik razjarjeni
okupatorji. Z bliskovito naglico so
obkolili vas.
Ena skupina fasistov je sla z
naperjenimi puskami po vseh hisah in zgnala na sredino vasi vse
ljudi, ki so se ostali doma. Druga
skupina fasistov pa je n a slamnate strehe metala zazigalne
bombe. Cez dobrih deset minut
je bila vsa vas v plamenih. Hkrati
je gorelo preko 70 poslopij. Iz
unicujol:ih plamenov se je sli§alo
mukanje govedi, cvilenje prasicev in kokodaltanje koko~i, Iter
so jim ognjeni zublji trgali ~iv
lj enja. Iz gorel:lh skednjev in kozolcev so odmeva l d Lonacije
rocnih bqmb. Sl!Aalo s j praske·
tanjc pu§Jdnih naboj v. Vsa ta
munlclja je blla slu!La v gospodarsklh pos lopjih t t· pl'lpr vlJ •
na, da bi jo tovarl§l dn sll v
partizan .
Va~~anl, ld so bill na sr d1 vas!
obkolj nl od Ha11jan ldh vojalcov,
ntso mogll ni~
r Altl. Mlrno

in brez olz so gledali, kako jim
pla.meni unicujejo njihove domo,·e. PripraYljeni so bili na najhuj·e. tudi na smrt pod pu"kinimi
treli.
Italijani
o prinesli ubitega
podcastnika in ga poloZili med
\'aScane. Mrtvega partizana »Janeza« pa so privlekli kar za noge
in ga vrgli mednje. Janezovo
truplo 0 su ali, ga brcali, vascanom pa grozili. da jih bodo postrelili ce takoj ne povedo kdo
je mrtvi. »bandit«.
Ko o plameni zakljucevali s
svojim unicujocim delom so Italijani odbrali vse rnlajse moske
in jih naloZili na ka.mion. Poleg
njih so polozili mrtvega podcastnil;:a. Mrtvega partizana pa so
brez vsake omike in pietete vrgli
na kamion, potem pa so vse skupaj odpeljali v postojanko Vel. ·
Bloke.
Naslednji dan pa je komisariat
obcine Bloke razgla.sil poostreno
policijsko uro. Prepovedan je bil
vsak prehod iz vasi v vas. Prav
tako je bil prepovedan vsak izhod iz hise od 17. do 7. ure zjutraj.
Objavljen je bil ultimat, da se
morajo v treh dneh javiti na obcini vsi moski iz Ravnika, ki so
na dan poziga pobegnili. Tudi veleizdajalec, zupni k Hren, si je
mocno prizadeval, da bi priSli v
roke okupatorju tisti tovarisi, ki
so aktivno sodelovali v narodnoosvobodilnem pokretu. S priznice
je pozival ljudi, da iih takoj prijavijo obla.stem, ce bi jih kjerkoli
opazili.
P rebivalci Ravnika so bili s pozigom vasi ob vse svoje premoze·
nje. Njihova tezko pridobljena
imovina je bila unicena z enim
samim zlocinskim ukrepom. Sovrazniki NOB so hoteli prikazati,
da je vsega gorja krivo nekaj
oseb, ki so aktivno delale za OF.
Govorili so: »V Ravniku ste hoteli imeti svobodo, sedaj jo imate
dovolj -«. S takimi parolami so hoteli odvrniti ljudi, da ne bi sodelovali z OF. To pa jim ni uspelo.
Se bolj so se ljudje navezali na
OF, ker so le tej organizaciji zaupali in bili prepricani, da jih vodi po pravilni poti.

Ljudje iz o ednjih va.s1 m zaselkm·, so. razen nekaj izjem, vsestransko pomagali pogorelcem po
\·seh svojih moceh. Organizirali so
zbiranje h1·ane. obleke, orodja,
krme za zi\•ino itd. Gostoljubno
so jih sprejemali pod ,-oje strehe in delili z njimi vse, kar so
imeli. Takrat so prebivalci Blok
pokazali nezlomljivo enotnost. plipra\·ljeni, da storijo vse za olajsanje trpljenja. ki ga je povzrocil podivjani okupator.
Ko je zasijalo toplo pomladansko sonce, je v pozganem Ravniku vse zaiivelo. Ljudje so si postavljali zasilna bivalisca v nekdanjih hisa.h, hlevih ali kleteh.
Vojna je trajala se Yec kot tri
leta. Mnogo je bilo se trpljenja,
streljanja, mucenja, zapiranja in
preganjanja preden je za.sijala
taka tezko pricakovana svoboda.
Joze Tekavec

Bloska planota je vedno mikavna. Pozimi, ko brije burja, v poletnib
mesecih, ko je tu ozracje tako prijetno osvezujoce in se posebej na
pomlad, ko clovek prvic zacuti vonj zorane zemlje in toplo sonce ...

Nov uspeh notranjskega studenskega kluba
V delovnem programu NSK
(Notranjskega studentskega kluba) je zapisano, da morajo clani
k.luba za letosnji praznik zena 8. ma rec pripraviti slovesno
akademijo ali kasno drugacno
prireditev, s katero naj bi se klub
ponovno vkljucil med organizatorje (zelo redke!), ki ob takih
priloznostih zelijo poziviti kulturno dejavnost v na-Si obcini in istocasno pocastiti tisti znani slovenski pregovor, ki pravi, da »zena
pri domu tri vogle podpira«. Praznik 8. marca je zato najbolj primeren.
Program, ki ga je NSK pripravil in izvajal v Starem trgu in
Cerknici 10. marca 1967, je bil
obsezen in kvaliteten. V prvem
delu smo lahko poslusali globoko obcutene, Iiricne pesmi o na-Si
domaci zemlji nase domace pesnice Maricke Znidar5iceve iz Loza, ki sta jib recitirali clanici Slovenskega narodnega gledaliSca iz

Ljubljane Ancka Levarjeva (sicer tudi domacinka iz Grahovega) in Stefka Drolceva. Taka v
Starem trgu kakor v Cerknici so
pesmi Maricke Znidarsic recitirali tudi ucenci in ucenke osnovnih
sol iz Starega trga in Cerknice.
V razgovoru s pesnico, ld se je
ljubeznivo odzvala nasemu vabilu
in osebno pocastila proslavo, ki
jo je presenetljivo uspesno in domiselno vodil clan kluba Janez
Obreza, so poslu5alci lahko obcutili, da nastanek lepe in dozivete
pesmi le ni tako preprosta in enostavna stvar, kakor bi si morda
mislil tisti, ki pesem poslusa. Da
je bilo dojemaaje vsebine pcsmi
s strani poslusalcev kar najbolj
uspesno, sta pripomogli obe clanici SNG iz Ljubljane, ki sta pesmi recitirali tako, kakor smo si
lahko samo zeleli.
Kakor vedno, nam je pri pripravi odra s svojimi slikarskimi

Kaj je z . dvorano?
Prebivalci :Enok in okoliSkih va ·
si se upraviceno pritozujejo nad
upravo zadruznega doma v Novi
vasi, ker jim baje za uporabo
dvorane racuna kar 200 tisocakov
starih dinarjev. Prav zato niso
mogli zaradi slabih financnih pogo]ev izvesti silvestrovanja in
proslave za praznik zena. Pohvalimo pa lahko upravo doma JLA,
k1 jim gre vedno na roke in jim
da na razpolago svojo ceravno
majhno dvorano.
Clani KUD Ribnica so letos prvic uprizorili igro »Porocil se born
s svojo zeno« prav v dvorani JLA.
Prebivalci si zelijo podobnega
razvedr'.t,la, toda kaj pomaga, ce
si v tako majhni dvorani prireditve lahko ogleda le manjsi del
obcanov.
Zadruzni dom so zgradili pt·av z
namenom, da bo to krajevno k ult urno srediSce. Danes pa dvorana
sameva neizkoriscena. Le obcasno

jo zdrarnijo iz »spanja« solski
otroc·l, ki imajo v njej telovadne
vaje.
Ali res ni mogoce prebroditi
tezave in dati obcanom dvorano
po zmerni ceni in s tern omogociti delcek kulturnega zivljenja
sirsem krogu prebivalstva v tern
kraju.
Pripomba urednistva:
UredniStvo Glasa Notranjske se
je pozanimalo v Novi vasi na Blokah, kako je z najemnino telovadnice, in dobilo od tovariSa
Franca Cebohina, tale odgovor:
>>Uprava telovadnice je v precejsnjih te:l:avah glede financnih
sredstev, ki so potrebna za vzdrzevanje tega velikega telesno kulturnega objekta. Ce zeli kdo najeti telovadnico, na primer za
proslavo, veselico ali kaj podobnega, gre uprava doma Partizana
rada na roke. Seveda pod pogo-

V Domu Partizana v Novi vasi na Blokah danes >>gostujeta« Posta in
Zdt·avstvni dom. Najemnina vsaj delno knje stroske v zvezi z V'2idrZevanjem lepe telovadnice.

jem, da tisti, ki telovadnico najame, potlej poskrbi za potrebno
ciscenje. No, praksa je pokazala,
da so ti pogoji za vecino nasih
ljudi pretezki in zato je dejansko
odpadla ze marsikatera prireditev. 0 kakih astronomskih najemninah pa seveda v tern primeru ni govora...

sposobnostmi pomagal domacin
Rotov Milan.
V drugem, veselejsem delu proslave se nam je predstavil zbor
in orkester Franceta Korbarja iz
Ljubljane s solisti: Stanetom
Mancinijem, Matijem Cerarjem,
Branko Stergarjevo in vodjem
orkestra samim. Priredbe narodnih pesmi, kakrsne smo slisali na
tej proslavi in ki so plod nacrtnega dela Franceta l{orbarja samega, so bile tako prisrcne in
sprejemljive, da je vsaka od njih
za poslusalce pomenila poseben
uzitek, ki so ga seveda vedno znova nagrajevali s spontanimi aplavzi. Tako v Starem trgu kakor v
Cerknici sta bili dvorani veliko
premajhni za veliko stevilo poslu!lalcev, ki so zeleli prisostvovati proslavi. Talm sedaj ze lahko zapiSemo, da si je NSK hitro
in krP-pko utrl pot do domacega
obcinstva, saj je vsaka prireditev, ki jo ta klub organizira, polnostevilnf obiskana.
Ob zakljucku velja se prav posebej pohvaliti sindikalne organizacije tovarne pohistva Brest
Cerknica, Kovinoplastike Loz, GG
Gabra in se nekaterih, ki so prispevali tolika financna sredstva,
da sta bili obe predstavi brea
vstopnine!
Pri organizaciji prireditev je to
pot pomagalo nekoliko vecje stevilo clanov kluba, kakor obicajno.
'l'o je vsekakor razumljivo, zelimo pa, da bi se v klub vclanilo
cim vee studentov in diplomantov iz nase obcine, saj je to edina
pot k se vecji afirmaciji Notranjskega studentskega klubal
dr. Boris Kravanja

Popravek
V prejsnji stevilki nam je spet
zagodel tiskar'ski skrat, ki nam
je popacil dva odstavka najpomembnejsega - uvodnega clanka
>>Kombinat Brest je prvo leto reforme uspesno zakljucil«, ki ga
je napisal Danilo Mlinar.
Fred zadnjo vrstlco prvega odstavka so se vrinile tri vrstice, ki
sodijo v tretji odstavek, zato se
enkrat objavljamo zadnji stavek
prvega odstavka, ki se glasi:
>>Delna preorientacija proizvodnje pohiStva je bila tudt znacilna
za leto 1966 zlasti pa za TP Martinjak (stilno pohiStvo), ki so diktirale razmere na triiScu; slabse
povprasevanje in povecana konkurenca na triiscih konvertabilnih valut, predvsem s strant nekaterih vzhodnoevropskih dezel,.Peti stavek tretjega odstavKa
pa se glasi:
»Od skupnega izvoza pa je prodal na konvertabilna podrocja kar
82 % svojih izdelkov. (Taka usmeritev izvoza je bila nujno pogojena z ustrezno devtzno politiko.)
Polovico izvoza gre v ZDA, drugi pomembnejsi odjemalci proizvodov .-Brest« pa so se: Francozi,

Zahodni in Vzhodni Nemci, Italijani, SZ, Svicarji, Madzan, An ·
glezi, Belgijci itd. V ilustracijo
navajam, koliksen je odstotek izvoza od skupne prodaje pohistva
iz nekatenh dezel cvrstih - konvertibilnih valut: ZDA 0,26 %,
Francija 3,4 %. Zahodna Nemcija
5,5 %, Italija 3,1 %, Vel. Britanija
1,7 %, Avstrija 1,4 %.
PREDAVANJE ZA CLANE ZK
V okviru programa obcinskega
komiteja ZK Cerknica, je Delavska univerza Cerknica priredila
predavanje za clane ZK v Cerknici in Starem trgu. Tematiko o
reorganizaciji ZK in vodilni vlogi
ZK je podal tov. ing. Skok Lojze z univerzitetnega korniteja. Po
uvodnem predavanju je sledila
bogata razprava, ki je osvetlila
posamezno problematiko v zvezi
z organizacijo ZK.
Krajse oblike izobrazevanja in
usposabljanja Clanov ZK, oz. vseh
obcanov so zelo prikladna informativna oblika.
S.M.
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Dopis iz Kanade
Nekaj besed z dobrlm znancem Metodom Arkom

Radi bi pripravili ljudsko igro
Predstaviti dolgoletnega vodjo telesno-vzgojnega in sportnega zivljenja na Rakeku nemara ni tezka naloga. Kot telovadec je vel! desetletij nastopal v vseh krajih Notranisl<e.
nred voino pa tudi v tuiini.
Razen te2a je igral in rPziral
mnol"o dram in komedii tPr
liudskih iger v bliznii in dal ini okolic1. Vse do ned::~vnePa
si ni bilo mo•m<!e zamisliti tPlovadnega nastopa brez moza.
ki ie vodil telovadce v belih
kro;Th. In <!eprav sta ga od
naistarei~ega nastooaio<!ef!a lo<!ili skorai dve desetletii, ie
1zgledalo na bradlii ali drogu.
kot da se ie za trenutek otresel od ve<!jih let.
Takega poznajo Rakov<!ani
Metoda Arka, telovadca in
igralca. reziserja in <!loveka. ki
ob vsaki priliki zna povedati
primerno salo.
Kliub temu, da je ze pred
sedmimi leti sre<!al Abrahama.
lle vedno snuie na<!rte, kako bi
orosvetno deiavnost na Rakeku zopet oziveli. Ni se se predal soominom, eeprav ima le.
pe dni za seboj.
..Telovaditi sem za<!el ze leta 1933 pri Sokolu, in do leta
1959, ko sem izpregel, sem skoraj vsako leto tudi nastopal.
Najraje se spommjam predvojnih zletov v Pragi, Sofiji, Beogradu, Splitu, Ljubljani«, je
pripovedoval.
»Ste dosegli kake pomembnejse uspehe ?«
»Da, rakovska telovadna vrsta je bila nekoe celo tretja v
Sloveniji. Dobri fantje so bi'li
tedaj, a zal, nekateri so med
vojno padli. Sam sem bil tista
leta v Dachau in drugih taboriseih.«

»Po vrnitvi domov .ste bill
dusa telesno-vzgojnega zi vljenja na Rakeku .«

Metod Arko

»No, bilo nas je vee, ki smo
vodili mladino. Vsako leto smo
nastopali. Organizirali smo
mnogo telovadnih prireditev
in izletov.-«
»Poleg veselja do telovadbe
ste tudi radi nastopali v dramskih prireditvah. Kaj vam je
bilo bolj pri srcu ?<<
»Tezko bi se odloeil. Od leta
1945 sem reziral 14 iger, v' se
vee pa sem igral. Ampak takrat ni bilo teZko zbrati igralcev, niti metrski sneg nas ni
zaustavil, da ne bi prisli na
vaje za igro, ki jo je pripravljal tedanji komandant garnizona na Rakeku, major Jerkovie. Vsaka premiera je dozivela mnogo repriz, ker gledalcev zlepa ni zmanjkalo.«

ako graditi vbodoCe
Z odlokom Sob Cerknica je doloeen nov komunalni prispevek,
katerega bodo plaeali vsi lastniki
hiS, hisni sveti, obrtniki za svoje
lokale, industrija in drugi, ki
spadajo v obmoeje zazidalnih
okoliSev. Ta prispevek se bo pla ·
eeval od vseh ze obstoje<!ih in
novih stanovanjskih zgradb. Po
tern odloku bo treba plaeati za
bruto zazidljivost stanovanjskih
povr5in, in sicer do 80 kvadratnih metrov po 16 N din od en ega
kvadratnega metra in za nad 80
kvadratnih metrov po 17 N din
po enem kvadratnem metru letno.
2e Prej ni bilo denarja za ureditev komunalnih objektov, zato
bo sedaj se tezje, saj bo kmalu

izrabljeno zemljisce, ki je po urbanisticnem naartu predvideno za
individualne gradnje.
Da stanovanjsko vprasanje v
Cerknici se vedno ni zadovoljivo,
nam povedo naslednje stevilke,
ki prikazujejo stanje le pri Erestu.
Od popreeno 1400 zaposlenih, je
39 delavcev, ki zelijo graditi hiSe
in kar 79 takih, ki nimajo moznosti graditi in raeunajo, da bodo
dobili stanovanje v bloku.
Pri Brestu se zavedajo pomembnosti stanovanjskega vprasanja,
zato proueujejo nadaljnjo stanovanjsko politiko, ki bo nakazala
perspektivo, kako graditi.
Bost

»Kaj menite, zakaj je nekoe
tako bujno kulturno zivljenje
sedaj usahnilo ?«
»Veste, dandanes je ze zelo
tezko dobiti mladino, da bi cele mesece hodila ob veeerih
na naporne dramske vaje. Tu
je treba mnogo samodiscipline. Sedaj sem ze dve leti predsednik KPD, pa imam dosti
tezav. Zlasti za moske vloge
je tezko dobitJ igralce. Drustvo ima tudi probleme s kulturnim domom, ker ga je treba stalno popravljati. Pri obnovitvi podrtega odra so nam
mnogo pomagali odborniki obeinske skupscine, da smo dobill potrebna finanena sredstva.«
»Imate kake naerte za letos ?«
»Rad bi, da bi pripravili kako ljudsko "igro z vecjim stevilom igralcev. To ljudje radi
gledajo.«
Pogovor je za tern tekel o
kinu na Rakeku. Po dveletnem
zastoju so spet redne predstave. Tezko je ustreci zeljam
gledalcev, ker mladina zeli sodobne filme, starejsim pa so
ljubsi zgodovinski.
>>Ali imate kako posebno zeljo v zvezi s kulturnim problemom na Rakeku ?«
>>No, v sedanjih razmerah je
to bolj sen, pa vendar. Kot
menda vsi Rakoveani tudi jaz
zelim, da bi nekoe imeli nov
kulturni dom v srediscu Rakeka. To bi v mnogocem vplivalo na delo drustva in sploh.«
Tako se je pogovor koncal.
Saj bi se lahko se marsikaj
pomenila. Z Metodom Arkom
ni treba iskati teme za razgo .
vor.
DANE MAZI ·

BRESTOV
STANOVANJSKI BLOK
HITRO NAPREDUJE

Zadnji izmed treh blokov s 16
stanovanji pri tovarni Brest bo
kma1u gotov. v objektu se ze izvajajo obrtniSka dela, kasneje pa
se bo napravil se fasadni omet,
ko bo vreme dovolj ugodno. Gradnjo finansira SGP ••GradiSce« iz
Cerknice po nacinu gradnje stanovanj za prodajo. Ko bo blok
gotov, bo vsa stanovanja prevzel
LIK >>Brest« iz Cerknice. Na
••GradiScu« sedaj zbirajo kupce
za nov blok, ki bi stal ob cesti
na Tabor. Zaeeli bi ga graditi letos in ga pokrili, drugo leto pa
koncali.

za zace

•
0
tor be
En a IZ
Mihlnovga Korlna. • • nil
Kdo od starejsih Cerkljanov se
ne bi spominjal svojevrstneg::~ patriota cerkniskega originala, Mihlnov-ga Korl-na? 0, pac. Ker je
bil' moz majhne postave, ziv in
g1bcen, predvsem hitrih nog, se
ga je prijelo ime, ki mu je prav
pristojalo: KORLICEK. Ker je bil
Korlicek zaporedno veeletni poljski varuh in cuvaj, je razumljivo,
da je bil obenem tudi strah in
t repet tedanjih crednikov, pastn·jev, pastiric in pastirckov, pa naj
bi bilo to na Slivnici, Pod zatropom, na Rancerebri, na Cisti strani, ah pa v Krivih doleh, kjer je
bila bitka med Napoleonovo in
avstrijsko armada.
Zares nenadkriljiv je bil ta nas
Koriieek v svoji sluzbi. Nikoli nikjer ga niso pastirji opazili, ce
je pa klub vsej pazljivosti pastir·
jev kaksna nagajiva krava zasla
v sosedovo deteljo ali v ogrado,
je bil skoraj vedno Korlicek tisti,
ki je zivince pognal iz skode, obenem pa glasno ponavljal: ••Fantick! - kronce, - kronce !« To je
pomenilo, da bo lastnik zivineeta
placal eno krona od glave v Korlickovo torbo, povrhu pa se povrnitev skode. Seveda, v takem
primeru je prise! pastir domov
sam, brez zivine, za protiuslugo
mu je gospodar se usesa · navil,
zlasal, pa tudi kaksna bunka je
padla po grbi. Pastir je bil tudi
prikrajsan pri zasluzku.
Zdaj pa k storiji:
Lepega nedeljskega popoldneva
nas je vee pastirckov v dogovoru
pognalo zivino visoko Pod zatropom, potem pa smo se sesli ob
vznozj u Ostankovega zleba, da bi
igrali tedaj najbolj priljubljeno
pastirsko igro: KOZO SPODBIJAT. V oC!tnem namenu, da nas
vse zamoti, in da pri tern pozabimo na zivino, se nam je od neznano kje prismolil Korlicek. Kar
iz tal je zrasel. Rekel je : >>J a, vidim, da ste se me ustrasli, pa nej
trejba se me bat. Sej nejsm toku
zleht, kokr zgledam. No ja, ce
boste pridni, vam born pa povejdou, kaj se je mjeni urajmalu
enkrat, ko sm se njega dni hodu
srnaka cakat.«
Hitro smo posedli po resju in
grvinah, Korlicek pa stoje, oprt
na ukrivljeno drenovko, nas je
najprej vse po vrsti pogledal prav
predirno s svo jimi crniffil oemi.
ki so bile tako hude, da bi se mo~
drasa hipnotizirale, pa je zacel
pripovedovati:
»De bo za vinkstne prazn"ike kej
mesa u bajti, sem enkrat zgudej
zj utrej vzeu mojo flinto, ki sm
jo imu skrito za bangerjem, ucasih pa pod spampetom, pa jo
mahnem po zevrtah, med ogradami, u gmajno, pa u grmuje, pa

u gozd. Tam cakam en cajt, stojim, nc. Sedem na star parobek
in spet cakam, nc. Pa se eakam'
no pa je cez en cajt nej kaj z~
mano zesumejlu. Jest se ozrem
prou pocasi, pa vidm tacga lejpga srnaka, ki naravnost mjene
gleda. Jest vzdignem moj o flinto, pocilem, - prtisnem petelincka, - pa ne, pogledam flinto
flinta je prazna. Potiplem po var ~
zetah, pulfr je, a sritlnov nejmam. Srnak me se zmiram gleda.
Pugledam okul sjebe, kaj bi? Pa
zagleda m nad saba prou lejpe
zrejle cesnje. Brihtna glava. Brs
j1h nasmukam pouhno pj est, jih
pozublem, koscice pa nabij em u
flinto. Srnak rrie se zmiram gleda
kaj dejlam. Jest se enkrat pocilam. Glib takrat se je pa rogac
obrnu in mi je pokazou zadni
konc. Jest prtisnem, in to rajzo
je pa u zgala. Zagrmejlu je, in tudi pokadlu se je precej , ko je pa
sapca rezgnala dm sm su pogledat, ce bo kej pobrat, pa je blu
samu malu krvavu. Slejd je pa
kazou, de jo je rogac popihou u
Mrtinsko gmajno, da bo tam naprej travo tlacu. - Ob lejtu osorej me je spet prjelu, da bi su
na pocak. Pograbim mojo staro
flinto, pa zginem u gmajno; in
nej postajna, de me je zaneslu
prou na moj stari stant. P a ne
cakam dougu; kar ti pride glih
tisti srnak, ki sva se poznala ze
od lanskega lejta. Se prejdn sem
ga mogu poet, se je zlud1 na hitro
obrnu, pa zginu u grmuje. In takrat sm pa natancnu vidu, de mu
je iz zajdnega konca rastla taka
lejpa eejsnca, dvej klaftre douga,
pa usa je bla u cvejtji. Kvatre po
tistem sm pa od strani slisou ud
ungauga Gasperja, ki je pravu u
ostariji u Zajfenci, de je tisti Korobieen, ki je za jagra pr Mrtinskem Cesarji, upihnu lepu rejenega srnaka, in tisto eejsnco je
obrau. Sej da mu jih je prnesu
dva prou zvrhana mjerneka . . . !
Pretkani Korlicek je ves cas,
ko nam je pravil to njegovo domislico, skrivoma pogledoval, kako se je nam poverjena zivina,
pomalem pnpasla k Podzemalenskim njivam. Pastireki smo seveda bili prevec zamaknjeni v Kor licka, da bi to opazilil, in ko je
uvidel, da je namen dosegel, m
skoro vsa zivina v Peclovi detelji, takrat je pa Korlieek zmagoslavno pripomnil: »Zdaj ste pa
moji. Fantieki kronce, kronce! Pa
sem vas zrihtov?
Kaj smo doziveh in kaksen je
bil zakljucek tiste nedelje zvecer,
si vsak sam lahko predstavlja. Od
vee strani je blo slisat: 0 jej, o jej, au uu auuu . ..
Matija Otonicar

...., ....,

SGP nGRADISCEu Cerknica
je odprlo specializirano trgovino z
GRADBENIM MATERIALOM
Trgovina je oskrbljena z vsemi vrstami gradbenih materialov.
katere dostavlja s svojimi prevozi na gradbisca kupcev.
Organizirana je svetovalna sluzba o uporabi posameznih materialov 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 prepeljali na vase gradbisce. Trgovina ima svoje pr.Jstore
pri upravni stavbi podjetja in obratuje od 7. ure zjutraj do
15. ure popoldne.
Potrosniki, obiScite novo trgovino!
V trgovini dobite tudi izdelke, ki ste jih doslej tezko dobili:
vse vrste profilnega zeleza, zelezne cevi, betonsko zelezo, stcklo,
trstika, terazzo ploscice, terazzo pesek, keramicne ploscice, izolacijski materiali, betonske in salonitne cevi, vse vrste kritin,
Zieniki in vsi drugi osnovni gradbeni materiali. Stranski obrati
podjetja »Gradisce« celo dolocene kovinske maleriale preclelajo
v izdelke taifo da jih graditelji lahko takoj uporabijo na svojih
objektih.
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Franc Strazisar in njegova hcerka Zalka Mlakar v teh dneh pridno prevazata hlode z motornim colnom
preko CerkniSkega jezera. V ta namen je kupil StraziSar nov motor ••Lamo«, s katerim je vee kot zadovoljen. Povedal je, da spravi seda.j tudi do 15 kub. metrov lesa preko vode v enem samem dnevu.
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zacetek mednarodnega turisticnega leta nasa serija clankov, ki jib piSe Milan Govekar:

0 otroku; ki ga imajo vsi radi,
nihce pa zanj ni odgovoren (Ill)
Bralci naj nam ne zamerijo, ce
za uvod v danasnji prispevek ponovimo ci tat iz novoletnega razgovora predsednika obcine tovarisa Franca Kavcica z nasim so:
delavcem:
.. Stejem si v prijetno dolznost,
da lahko povem, da je ze izdelana vsa potrebna dokumentacija v
zvezi z ojezeritvijo CerkniSkega
jezera, pri cemer nam je veliko
pomagal tudi Sklad Borisa Kidrica. 2e v naslednjem letu (to
naj bi bilo letos, op. urednistva)
zacenjamo z realizacijo projektov.••
.
Kakor po brezstevilnih dosedanjih razpravah o usodi Cerkniskega jezera koncno le vema za
dokoncno izbrano resitev (zamasitev vseh ponorov, nov odtok z
zatvornicami, zgrajenimi na obmocju Velike in Male Karlovice) ,
pa bi bilo zanimivo izvedeti, kje
naj bi dobili sredstva za realizacijo teh projektov.
Po planskih podatkih bi potrebovali 56 milijonov S din. Obcina
jih ne more prispevati. Jih bo dala, posodila ali kakorkoli ze odobrila sirsa druzbena skupnost, jih
bomo dobili v inozemstvu, ki je
menda pripravljeno financirati
realizacijo omenjenih projektov ?
Ko smo povprasali za odgovor
tovariSa Mihajla Misica, tajnika
Tu risticne zveze Cerknica, ni vedel mc dolocnega odgovoriti.
»Vern le to, da se predstavniki
obcine pogajajo v L"jublj arii, med
drugim pri Skladu Borisa Kidrica. Upam, da njihov trud ne bo
zaman.••
Predsednik obcinske skupscine
tovaris Kavcic je povedal, da . se
sicer truaijo na vse mogoce nacine, da pa dvomi, da bi v trenutni situaciji kdor koli razen
inozemcev lahko prispeval ali posodil potrebna- sredstva.
Kolikor vema, doslej nikomur
izmed domnevno zainteresiranih
inozemskih partnerjev se ni bila
poslana ponudba za pogodbo o sodelovanju pri ojezeritvi Cerkniskega jezera.
V ••republiki••, torej v okviru
Slovenije, po nasih informacijah
tudi nihce nima toliko sredstev
odvec, da bi lahko tak"oj v ojeze ·
r itev Cerkniskega jezera investir al okoli 70 milijonov S din, kolikor bi vsa dela veljala po danasnjih cenah .
Po vsem tern sodec bo nase
prelepo jezero tudi za letos ostalo
- brez ocetov!

•

Drugi del danasnjega sestavka
tudi namenjamo temi, ki smo jo
napovedali v prejsnji stevilki nasega lista.
Kaj smo torej videli v Hotelu
Rakov Skocjan?
Odkar so 2. marca v kletnih
prostorih odprli bar z mednarodni m programom, se je obisk R akovega Skocjana, posebej pa se
hotela, mocno povecal. K temu je
nedvomno veliko pripomogla boljsa kvaliteta uslug, ki jih nudi
TGP »Skocjan« Rakek, ki je z
la nskim majem hotel prevzelo v
upravljanje. Bar z mednarodnim
programom in dvema strip tease
plesalkama pa seveda pomeni najvec jo mikavnost, saj prinasa prvic
v zg6dovini nase obcine tudi med
nas kancek nocnega zabavnega
zivljenja, kot ga poznajo v vseh
vec jih srediscih po domovini in
v svetu.
Po informacijah, ki jih je posredoval vodja gostinske enote
TGP »Skocjan<< Rakek tovariS
Vukicevic, ze zdaj vsak vecer, ko
se ni sezone, niti si bar se ni pridobil imena, prodajo poprecno po
35 vstopnic, taka da imajo zasedenih poprecno po dve tretjini
vseh sedezev. Zgolj s tern so ze
placani vsi stroski! Ob k oncu
tedna, zlasti se ob sobotah in v
nedeljo, pa je naval toliksen, da
bo bar kmalu postal premajhen.
Barman Tone Kovac je v sali

povedal, da bi tedaj morali prodajati vstopnice za stojisca!
Ceprav gre za novost v razvedrilu in zabavnem zivljenju nasih obcanov, je vendarle zanimivo in pohvalno tudi tisto, kar so
pripovedovali nastopajoci artisti.
Dovolj bo, ce ponovimo eno samo
njihova misel: »Nismo pricakovali, da bomo imeli taka kulturno in dostojno publiko med ljud·
mi, ki te oblike razvedrila niso
vajeni! «
Se posebej pa je razveseljiva
ugotovitev, da vsaj doslej, odkar
se je tudi nocno zivljenje naselilo v Rakov Skocjan, tamkaj ni
bilo nobenih izgredov. Pravzaprav
pa tudi cez dan in se bolj v nocnih urah ze dolgo v Skocjanu ·ni
bilo take tisine in miru, kot je
zdaj, odkar imajo v hotelu tudi
nocno zabavisce. Morda prav to
pomeni najboljsi odgovor vsem
tistim kritikom, ki so otvoritev
bara v hotelu Rakov Skocjan po-

istovetili s skrunitvijo narave na
podrocju tega edinstvenega naravnega parka.
Kot smo ze omenili, se na
splosno povecuje obisk Rakovega
Skocjana in s tern tudi promet,
ki ga ustvarja Hotel Bungalov.
Taka se pocasi le zacenjajo vracati dosedanje investicije v hotelsko zgradbo.
Obisk je ze toliksen, da TGP
Skocjan ze razmiSlja o najemu
zasebnih weekend hisic, da bi
lahko prenocil svoje goste. Sedanjih 14 hotelskih lezisc namrec
skoraj v celoti zaseda osebje in
pa nastopajoci artisti.
Marsikateri gost pa bi v Skocjanu rad ostal tudi dlje, da bi se
v miru nauzil taka razvedrila kot
naravnih lepot, vendar po kratkem postanku takoj odide, ker
ne ve, kje bo za noc ali dve dobil
streho nad glavo.
Hkrati s tern v TGP Skocjan
Rakek razmiSljajo tudi o dograditvi in povecanju hotela, da bi
se po tej poti svojim gostom lahko nudili popolne turisticne usluge.
Drugo k drugemu: samo obilica naravnih lepot prav nic ne
pomeni, ce jih ne znamo izkoristiti; torej zainteresirati domace in tuje turiste, da bi pogosteje
prihajali med nas. Nocno zivlje ·
nje v Hotelu Rakov Skocjan pri
nas za zdaj pomeni enega prvih
uspelih poskusov, kal<o tudi vnovcevati naravno lepoto in bogastvo, ne da bi zategadelj lrpela
njihova prvobitna podoba.
Prihodnjic:
Turisticno povezovanje z obcinami v sosednji Hrvatski
Kdaj bo grad Sneznik odprt
za javnost?
Odmevi

+
+
+

Upamo, da sta mladi soji vseeno teknili srecnemu lovcu, ceprav ju je
na drugi pomladni dan skupaj s svojim »konjickom« celo popoldne
pustil na vrocem soncu pred Hotelom v Rakovem Skocjanu, kamor je
»samo za minuto stopil, da bi si duso privezal.«

Medklubska eksku rzija v
»Najdeno jamo« pri Lazah
Novi upravnik Doma na Slivnici
tovaris Zdravko Troha se pritozuje, da je njihov dom premalo
obiskan. Zdaj na pomlad in vse
do pozne jeseni bo sicer nekaj
bolje, ampak pozimi je na Slivnici
vse mrtvo. »Skoraj tako, kot bi se
cat·ovnice odsle od nas,<< pravi tovaris Troha. »Ce pa bi imeli zicnico, potem bi Slivnica najbr:i
prekosila Hotel v ~akovem Skocjanu, pi ceprav sta v sestavu istega podjetja.« »Nimamo nic
proti, ce Dom na Slivnici kar prestavis k nam v Skocjan,« je takoj
dodal Tone Kovac, barman v ralwvskem hotelu. »Pri nas bi krvavo potrebovali teh 38 postelj, ki
tultaj samevajo prazne!«

Jamarski ldub Ljubljana je organiziral medklubsko ekskurzijo
v »Najdeno jamo•• pri Lazah. Namen te akcije, k1 je bila v noci
od 25. na 26. februarja, je bil
ogled jame. Akcije se je udelezilo
preko 30 jamarjev iz Postojne,
Rakeka, Sezane, Divace, Domzal,
Logatca in Ljubljane.
»Najdena jama•• je bila doslej
v glavnem znana le ljubljanskim
~jamarjem, ker imajo tu svoje
raziskovalno podrocje. Zadnj a leta so dosegli v tej jami lepe uspehe. »Najdena jama•• je bila znana ze nekaj desetletij; vendar v
zelo majhnem obsegu. Ljubljancanom pa se je pred let!, po vee .
dnevnem kopanju posrecilo skozi
pasazo predreti v ogromen globok
prostor imenovan »Velika stirna«.
Na dnu te globocine je podzemski
tok Ljubljanice. Poleti in zlasti
v jeseni l. 1964 so se jim pri razlskovanju uresnicile zelje, da prodrejo prav v osrcje »Lanskega
vrha« in morda se dlje. Meseca
julija so splezali na drugo stran

V Rakovem Skocjanu

vedno vee pocitniskih his
Pred dvema letoma je projektivna organizacija izdelala zazi ·
dalni nacrt za izgradnjo 40 pocitniskih hiSic na posebnem prostoru v Rakovem Skocjanu. Zaradi
velikega stevila obcanov, ki so se
zanimali za gradnjo tovrstnih hisic, so skoraj ze vsi prostori oddani, 23 hisic pa je ze zgrajenih .
Ker je gozd v upravljimju pri
Gozdnem gospodarstvu v Postoj-

ni, so se lastniki hiS, obcinska
sk,upscina in Gozdno gospodarstvo dogovorili o redu, ki bo vladal v naselju in katere smreke
bo potrebno posekati, da ne bo
nastajala skoda na hisicah. Pogovarjajo se tudi o viSini komunalnega prispevka, da bo lahko obcinska skupscina investirala najnujnejse komunalne naprave.

»Velike stirne« v »Dvorano stirih•• in v istem mesecu odkrili in
raziskali ogromno »Rutikovo dvorano••. Opogumljeni od tega uspeha so se v septembru istega leta
zagnali v navpicno steno nad »Velika stirno•• in dosegli rezultat,
ki je bil vreden vseh muk in tezav. Preplezano smer, ki se danes
ni kaj preprosta, so imenovalJ
»Metodovo precnico••, po mladem
jamarju Metodu Di Batisti, ki je
z veliko plezalsko spretnostjo prvi
prisel do vhoda novo odkritega,
proti severu speljanega rova. To
je suh nekdan<ji rov, pokrit po
dnu s podovi, s1go in ilovico, vendar se spuscajo na njegovi desni
in levi, pa tudi v dnu samem rovi, ki vodijo v nizjo, se sedaj
aktivno vodno etazo. Dolg je 700
metrov in se imenuje »Riparski
rov«. Ta rov se razcep1 se v levi
in desni »Borisov rov«. V istem
letu so odkrili se rov na drugi
strani »stirne«, ki vodi v »Dvorano stlrih••.
Jama je zelo zanimiva, kajti
poleg obicajnih kraskih tvorb in
zivih bitij, najdemo nekaj povsem zanimivih posebnost1. V
»Borisovem rovu •• najdemo jamsko mokrico, ki se nahaja samo
se na »Logarcku•• in pri izviru
Ljubljanice na Barju. V to jamo
se je zatekel tudi jamski hrosc
Brzec. Teh predstavnikov z1vega
sveta je zelo malo. Doslej so znana le stiri najdisca.
V zgodnjih jutranjih urah so se
utrujeni jamarji drugi dan zbirali v gostiscu v Lazah. Kljub
utrujenosti so mladi jamarji se
dolgo veselo kramljall ob skodelici caja.
Akcija je v glavnem uspela.
Franc Stedaj

PRVI LESNOINDUSTRIJSKI
TEHNIKI IZ ODDELKA ZA
ODRASLE V CERKNICI
Po napornem studiju zadnjih
semestrov so si pridobili poklic tehnika stirje delavct LIK
Brest Cerknica in to:
Hrastnik Franc,
Lovse Ivan,
Skerlj Ivan,
Urh Tone.
Naslednja skupina bo polagala zakljucni izpit v maJU.
Prvim diplomantom cestitamo
za dosezen uspeh!
Delavska univerza
Cerknica

Se nekaj dni in ribici bodo spet
prisli na svoj racun. S 1. majem
bodo namrec ponovno lahko vrgli
svoje vabe v vode Stdena ter
CerkniSkega jezera, in ce bo prijem dober, potlej .•. No, malce se
pocakajmo, pa bomo videli, kako
bo s prijemom

-

------ - St. 4 -

GLAS NOTRANJSKE

Stran 8

Sport na Notranjskem
Nogomet
Nogometasi Rakeka se ze precej casa vestno pripravljajo na
spomladanski del prvenstva v
Ljubljanski nogometni podzvezi.
Letos bo tekmovalo samo se clansko mostvo. Mladinci ne bodo vee
tekinovali, ker je vecina mladincev prestarih. Mostvo bo v spomladanskem delu prvenstva sestavljeno iz istih igralcev kot v
jeseni. Mostvo bodo tudi pomla ·
dili. V nedeljo 12. 3. so imeli prvo
preizkusnjo pred spomladanski.m
delom prvenstva. V Vipavi so
igrali proti istoimenskemu mostvu in izgubili s 3:2. Zmagali bi
lahko gostje iz Rakeka, ki so vodili v drugem polcasu z 2:1. Vendar, zoga je okrogla. Imeli so veliko priloznosti, ki pa jih niso
znali izkoristiti. Prva, ki sta se
vpisala v listo strelcev Rakeka v
letosnjem letu, sta Arko in Bajc.
Za mostvo, ki je igralo prvo tekmo je tudi minimalen poraz
uspeh. Mostvo Rakeka je nastopilo v Vipavi v naslednji postavi:
Urbas F., Udovic, Oblak, Korosec, Preseren, Otrin, Millie B.,
Bojc, Urbas A., Arko, Modic. Mostvu Rakeka zelimo v tekmovanju veliko uspehov in sportne
srece.
Rakek : Bela krajina (Crnomelj)
3:3
Rakek. - Igrisce primerno za
igro. Vreme soncno. Gledalcev

100. Strelci za Rakek: Arko 2,
Urbas 1.
Rakek: Urbas F., Raljevic,
Oblak, Korosec, Preseren, Otrin,
Misic B., Bajc, Urbas A., Arko,
Modic.
V zadnjem kolu jesenskega dela prvenstva, ki pa je bilo zaradi
slabega vremena prelozeno na pomlad, sta se srecala Rake'< in Bela krajina iz Crnomlja. Z neodlocenim rezultatom so gostje lahko
bolj zadovoljni, saj sta Urbas in
Bajc zapravila nekaj stoodstotnih
priloznosti za go!. Rakek pa je
propustil pnloznost, da premaga
jesenskega prvaka Ljubljanske
nogometne podzveze.
Prvi so povedli igralci Rakeka
iz enajstmetrovke, ki jo je realiziral Arko, ko so igralci Bele krajine nepravilno zaustavili Modica
v sestnajstercu. Gostje so kmalu
izenacili in povedli z 2 :1 iz enajstmetrovke. Arko pa je kmalu nato
z najlepsim golom tekme izenacil
na 2:2. S takim rezultatom se je
odslo tudi na odmor. V drugem
polcasu so priSli gostje kmalu spet
v vodstvo, potem ko je Urbas A.
zapravil idealno priloznost za dosego gola. Ko smo ze mislili, da
gresta obe tocki v Crnomelj, se
je odkupil Urbas A. za prejsnji
»kiks« in dosegel svoj letosnji
prvi gol in izenacil rezultat. Boljsi del mostva je bila obramba.

Torej v Grahovo
TakSen je bil sklep v druzini,
ker bo Grahovem predstava pod
naslovom »Sin«.
»Torej, fant, skoci naprej ter
kupi vstopnice.« Receno je bilo,
da bodo po 200 S din. Toda, ko
pridemo za njim, nam vrne denar, razen za svojo vstopnico.
,..zakaj nisi kupil vstopnic tudi
za naju dva ?-«
»Ker sem imel premalo denarja,
vstopnice -so po 300 S din. No ja,
jih bomo kupili sedaj. Pri vstopu
v dvorano je bilo vse polno, sedezi zasedeni, dobila se je se ena
modernih klopi ob strani stene.
Spredaj so se nastavljali otroci
ter tako ustvarjali vmesne prizore, kadar bi clovek rad kaj bolje
vide!. To je bila se sreca, da je
zena imela v rokah moj in svoj
deznik ter tako vcasih katerega
izmed njih malo odrinila.
V pricakovanju manjse zamude
se je zacela zavesa majati, kar je
dokazovalo, da se priSepetalec
spravlja na svoje mesto, katero
se danes malokje vidi. Novejsi
odri tega vee ne uporabljajo in
ne spada vee na oder. Med izvajanjem sem vide!, kako se nekatere oci upirajo v tisto ovalno
luknjo; tako seveda izgubi izvajanje na kvaliteti.
Predvsem menim, da morajo izvajalci znati vlogo brezhibno, posebno tiste odlomke, katere igrajo
na prosceni, to je, kadar izstopajo
v ospredje odra ter igrajo loceno
od drugih. Prav ta priSepetalni
prostor jim tega ni dovoljeval, da
bi dovolj izstopali v ospredje. Posebno se je to pokazalo pri sinu
Cirilu ter Heleni.
Takoj v zacetku je bilo opaziti
tremo med razgovo!'om oceta ter
njegovega prijatelja trgovca. La-

sulja oceta je bila premalo maskirana na celu. To bi se dalo
odpraviti s kaksno dodatno gubo
sminke. Opazilo se je tudi pri sinu Cirilu, da je v tragicnih trenutkih jeze in sploh skozi izvajanje imel ustnice prevec rdece,
kar je v nasprotju s prikazanim
dejanjem.
Pri Heleni, ki je bila sicer lepa
ter je odrgrala vlogo vse pohvale
vredno in prisebno, vziveto, bi
morala z malo truda prikazati v
zadnjem dejanju vecjo spremem·
bo potrtosti na obrazu.
Mati v zacetku nastopa ni nasla s svojo mimiko pravilnega sodelovanja. Toda v poznejsi igri je
svojo vlogo prikazala z vso prisebnostjo, saj je bila v zadnjem
dejanju s Heleno v srediscu pozornosti ter s svojim materinskim
dejanjem prikazala zelo vziveto
vlogo in resila tragicno vrzel, kar
je na gledalce mocno vplivalo.
Dr. Trdina je svojo vlogo odigral zelo dobro, vendar bi kot
tak lahko nasel boljsi rekvizit za
svojo potovalko.
Zeleli bi, kot je bilo videti iz
nabito polne dvorane, se vee taksnih prireditev. s tern se dviga
kulturni nivo vasi in to zaposluje
mladino, toda treba jo je privabiti ne samo na predstave, ampak
tudi k sodelovanju.
Tamo

Knjrznica v Cerknici je odprta vsak dan razen nedelje
od 14. do 17. ure.
V knjiznici je nabavljeno
precej novih knjig.

ZBOR DELOVNE SKUPNOSTI VZGOJNO V ARSTVENEGA
ZAVODA CERKNI CA
razpisuje
prosto delovno mesto
KUHARICE
P n g o j 1 : kvalificirana ali polkvalificirana kuharica z nekaj
prakse na takem delovnem mestu. Nastop sluzbe 17. aprila 1967.
Rok prijave 6 dni po objavi.

OPOZORILO!
Svet Krajevne skupnosti J. P. Cerknica opozarja star!;e, da
naj ne puscajo samih otrok na igrisce na Taboru, ker se ni
dograjeno, ter se ni poskrbljeno za nadzor nad igrajocimi se
otroci.
V primeru nezgode svet Krajevne skupnosti ne odgovarja
za morebitne posledice.

Kosarka
Rakek : Cerknica 52:66
Rakek. - Telovadnica na Par.
tizanski cesli. Sodnik Zust.
Rakek: Klemenc 12, Sterzaj 22,
Kovac 14, Korosec 4, Zalar.
Cerknica: Popek 14, Petrovcic
24, ~etric 4, Novak, Telic 4, Urbas
8, Rts 2, Razdrich 10.
Po dolgem casu sta se v telovadnici na Rakeku pomerila med
seboj ze tradicionalna nasprotnik~ Rakek in Cerknica. To pa je
btl obenem tudi prvi nastop rakovskih kosarkarjev v domaci telovadnici v letosnjem letu. Ze
pred tekmo se je vedelo, kdo bo
zmagovalec, saj je bilo iz Rakeka
samo pet igralcev, iz Cerknice pa
je pripotovala naj boljsa postava.
Po pozdravu obeh mostev se je
tekma pricela z vodstvom R akeka
2 :0, vendar so igr alci Cerkni ce takoj izenacili in povedli. Vodstvo
so stalno vecali, tako, da se je
polcas koncal z 32 :26 za Cerknico.
Drugi polcas je v zacetku pripadal igralcem Rakeka, ki so najprej rezultat izenacili, nato pa
povedli. Korosec pa je moral zapustiti igro, ker je sel igrat nogarnet, zamenjal pa ga je manj
rzkuseni Zalar. To se je poznalo
tudi v igri sami. Rakovski igralci
so zaceli gresiti in igrati nepovezano. Igralci Cerknice so to izkoristili in pridno polnili kos Rakeka. Zmaga Cerknice je zasluzena. Najboljsi pri Rakeku je biJ
Korosec in Stedaj , zadovoljila pa
~ta tudi Klemenc in Kovac, ki je
prise! iz JLA. Pri Cerknici pa sta
bila najboljsa Petrovcic in Popek.
Sodnik ni bil kos tezki nalogi,
tekmo je vodil zelo slabo.
Takih srecanj si se zelimo, saj
s tern povecuj emo kakovost in
mnozicnost tega sporta pri nas.
Janez Klemenc
PRVENSTVO SLOVENIJE
V KEGLJANJU
TUDI V CERKNICI
Kegljanje dobi,v a v Cerknici
vsako leto vee privdencev, kljub
temu, da nekateri se vedno godrnjajo, ces, da je to sport le pescice dolocenih posameznikov iz
Cerknice in Rakeka in, da drugi
obcani nimajo od tega nic. Vendar ni tako. Kegljaski klub Brest,
ki ima v svojih vrstah ze precej
clanov, je v triletnem obdobju ,
torej od svoje ustanovitve pa do
danes, vzgojil nekaj dobrih kegljacev, ki so kot ekip a »Bresta«
ponesli ime Cerknice sirom Slovenije in tudi izven nasi h meja
v NDR, CSSR in Avstrijo. Z uspehom pa nastopajo tudi v slovenski
kegljaski ligi in z vsakim koncanim prvenstvom so za nekaj mest
blizje najboljsim. Tako. so bili leta 1965, ko so priceli tekmovati
v ligi dvanajsti, leto dni kasneje
ze deveti, letos pa pravijo, da se
morajo uvrstiti na dr:Zavno mostveno prvenstvo, kjer ima pravico nastopa prvih sedem ekip.
Upamo in jim tudi iskreno zelimo, da se jim zelj_a uresnici.

Letosnje republisko prvenslvo
pa ima glede na prejsnja nekoliko
spt·ememb. Letos ima namrec 16
najboljsih slovenskih ekip in sicer: Triglav (Kranj), B ranik (Mari bor), Jesenice, Brest (Cerknica),
Celje, Ljubljana-Center, Lokomotiva (Maribor), Gradis (Lju bljana), Pionir (Novo mesto), Slovenj
Gradec, Slovenija ceste (Lj u bljana), Slovan (Ljubljana), Kr·anjska
gora, Fuzinar (Ravne), K onstruktor (Maribor) in Ljubelj iz Trzica
po dva nastopa na kegljiscih v
Ljubljani, na Ravna h in v Cerknici. Torej bodo cerkniski ljubitelji kegljanja prisli na svoj l"acun, saj bodo ali pa so ze videli
na delu najboljse kegljace v Sloveniji. Prvenstvo bo zakljucen o
16. aprila, do sedaj pa je bilo ze
odigrano pr·vo kolo na vseh kegl.iiScih in so bili dosezeni nasledni
rezultati :
Kegljisce Brest v Cerknici:
Slov. Gradec : ..Slovan 6503 :6408
(prvi nastop); 6497 :6603 (drugi
nastop;
Pionir : Konstruktor 6474:6451;
(6575 :6387) ;
Triglav : Gradis 6691 :6332;
(6648 :6398);
Kegljisce Maksa Perea
v Ljubljani:
Lokom otiva : Ljubelj 6550:6436 ;
(6599 :6520) ;
J esenice : Fuzir\ar 6698 ·6503 ·
(6722 :6476);
.
'
Slovenija ceste : Slovenj Grader
6602 :6544 ; (6489 :6496);
Kegljisce Fuzinar·ja na Ravnah:
Celje : Slov. ceste 6875:6745;
(6776 :6775) ;
Brest : Kranjska gora 6752 :6781:
(6807 :6725).
.
Igralci Bresta so dc;>segli naslednje rezultate: H omovec (824 in
847), Koscak (847 in 874), Arko
(839 in 797), Kocevar (877 in 817),
Zorman (789 -) , Kos (817 in 840) ,
Presern (- 849) , Tornic (850 in
836) , Grom (909 in nov rekord
ravenskega kegljisca 947 kegljev) .
Branik : Ljubljana-Center
7002:6787 (6885 :6779).
Trenutni vrstni red ekip na po ·
sameznih keglj iScih po prvem kolu pa je:
Cerknica: Triglav 2, Pionir 6,
Slovenj Gradec 6, Slovan 7, Konstruktor 10 in Gradis 11 kazenskih tock.
Ljubljana: J esenice 2, L okomotiva 5, Slovenija ceste 7, Slovenj
Gradec 8, Ljubelj 10 in Fuzinar
11 kazenskih tock.
Ravne : Branik 2, Celje 6, Ljubljana-Center 6, Brest 7, Kranjska
gora 10 in Slovenija ceste 11 kazenskih tock.
V drugem kolu pa bodo v Cerknici (od 18. marca d o 16. aprila)
gostovale se ekipe: Kranjske gore, Ljubelja, Slovenija ceste, Lokomotive, J esenic, Fuzinarja, Branika, Celja, Ljubljane-Center in
seveda ekipa domacina Bresta.
Poleg tega pa imajo Cerknicani
se dva nastopa na kegljiscu Maksa Perea v Ljubljani.
Janez Telic

Mladlm telesno vzgojo in sport
Naj zacnem s poraznimi ugotovitvami, da ima dobrsen del nase
dorascajoce mladine take ali drugacne telesne hibe. Najvec mladih ima nepravilno telesno ddo,
slabo razvito misicje, ploska stopala itd. Stanje se bistveno ne
izboljsuje, od bliznje prihodnosti pa tudi ne moremo kdovekaj
pricakovati.
Na sestanku sveta starsev na
Osnovni soli Cerknica je tekla
beseda tudi in predvsem o tern,
kako zagotoviti ucencem kvalitetno telesno urjenje v potrebnih
ustreznih sportnih objektih. Stanje je slej ko prej slabo. Vadba
v solski avli ne more biti kvalitetna. Dvorana Kino podjetja
Cerknica, katero koristimo nekaj
mesecev, bistveno ni resila problema. Vadba na prostem je odvisna od vremena, pravzaprav od
razmehcanosti terena.
Svet starsev osnovne sole Cerk ·
nica, pedagogi sami in vsi, k i jim
je pri srcu zdrav razvoj mladih
!judi, menijo, naj se cim prej

zberejo potrebna sredstva za dograditev solskega poslopja - dvorane za telesno vzgojo. Takoj naj
se dogradi zaceto igrisce za rokomet, kosarko in druge sportne
igre pri osnovni soli. (Asfaltirano igriSce in telovadnico bi koristili vsi.) Oba objekta sovpadata
v nacrt sistema igriSc in vezbaliSc
ob soli.
Kaze, da se je ustavilo pri vprasanju, kdo naj bo nosilec gradnje. Naj bo to sola, ki nima sredstev? Vprasanje je, ce bi to bilo
latrko TVD Partizan Cerknica, ki
je in ki ga ni? Najbolje bo, da
bi bila Krajevna skupnost Cerknica nosilec gradnje, pomagati pa
b i ji morali vsi zainteresirani to je mi vsi. Sredstva, ki bi jih
potrebovali za igrisce niso takJ
velika, mladi so pripravljeni na
prostovoljno delo, tudi zaceto je
bilo tako.
Nekaj dobre volje in r azum evanja pa bo slo, cakati ne moremJ vee.
FRANC STERLE

1. aprila 1967

In memoriam
V prerani mladosti nas je
8. marca za vedno zapustila nasa priljubljena prijateljica, sodelavka in aktivistka Marjanca Albreht. Zahrbtna bolezen
ji je pretrgala tako rano nit
njenega polnoobetajocega zivljenja - saj je dopolnila sele
dvaindvajseto pomlad.
Marjanca se je rodila 10. julija 1944 v Ljubljani. Svojo
nezno mladost je prezivela v
krogu skrbnih starsev. Ko ji je
bilo pet let, je zbolela za skrlatinko. Bolezen ji je zapustila
sledove na premalo odpornem
mladem srcu.
Vseh sedemnajst let je bolezen pogumno prenasala - nikoli ni tozila ali vzdihovala.
V sluzbi v rakovski banki so
jo poznali vedno kot nadvse
vestno, vedno
pripravljeno
vsakomur pomagati. Moe njene volje v premagovanju tezav pa se je odrazala tudi v
tern, da je ob delu se izredno
studirala na srednji ekonomski soli. Studirala je uspesno
in bi Ietos lwncala ze tretji
Ietnik.
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Nenehno se :ie izobrazevala
ob njenih tako priljubljenih
vsakovrstnih literarnih kn jigah. Pri premagovanju vseh
tezav je imela Marjanca n ajmocnejso oporo v svojih dobrih in Ijubeznivih starsih.
Marjanca je bila zgleden
primer delovne pozrtvovalnosti, tovariStva in zavestne delovne discipline - tudi, lw je
aktivno delala v mladinski organizaciji kot clanica obCinskega mladinskega komiteja.
Njena skromnost, odkritosrcnost in osebna postenost so ji
ustvarili velik ugled med vsemi, ki smo jo poznali. To najbolje potrjuje stevilno spremstvo in poklonjeno cvetje na
njeni zadnji poti 11. marca t. I.
Ostala nam bo v nepozabnem
spominu.
Franc Stel'iaj

Obvestilo
Sporeda ldnematografov do zakljucka lista nismo prejeli.
Urednistvo
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lzhaja mesecno - lzdaja Obcinski od·
bor SZDL Cerkrjica - Urejuie uredniski
odbor: Slavko Berglez, Danilo Mlinar,
Janez Logar, Mihael MiSiC, SreCo Lon·
car, Milan Strle, .!:tefan Bogov~ic, dr.
Boris Kravanja, Mirko .!:uligoj, Sreco
Kraiovec Milan Govekar in Milan :ZivkoviC - Glavni in odgovorni uredn ik :
Danimir Mazi - TehniCni urednik: Danilo Domajnko (Delavska enotnost) NasiQv uredniStva in uprave: nGios
Notranjske .. , Obc. odbor SZDL Cerkni·
co- 2iro racun: NB Rakek, 5051·678·108
- Leino narocnina je 6 N din (600 S
din), posamezrli izvod 50 par (50 S din)
- Za tujino 1 USA $ - Tiska tiskarna
Ucnih delavnic Zavoda za slulno in
govorne prizadete v Ljubljani
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