Postnina placana v gotovini

Cena 50 par (50 S din)

Cerknica, 18. oktobra 1967
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Letos praznujemo 50 -letnico oktobrske revolucije
Velika oktobrska socialisticna
revolucija je prelomnica v razvoju
cloveske druibe, zacetek epohe socializma, ki i e vee kot stoletje deluje kot revoluconarno idejo in
druibeno gibanje.
Z zmago oktobrske revolucije se
je prakticno zacel uresnicevati
Marxov nauk o zgodovinski vlogi
delavskega razreda, kot graditelja
socalisticne druibe, ki osvobajajoc
sebe, osvobaja tudi vse delovne

delovali v svobodnem ustvarjanju
nove sovjetske druibe.
Doslej zbrani podatki govore, da
se je v enotah Rdece armade borilo kar deset ljudi iz nase obcine.
To so bili: Plos Josip iz Podgore,
Bravec Ivan iz Loza, Zabukovec
Fmnc iz Loza, Janezic Jakob iz
Vrhnike, Prevec Joze iz Igavasi,
Plos Franc iz Igavasi, Nelc Mat evz iz Iga vasi, Truden Janez iz
KozariSc in Korce Alojz iz Cerknice.

Danes so med zivimi revolucionarji v nasi obcini samo se: Zabukovec Franc, ki zivi v Beogradu,
Ivan Bravec zivi v Lozu 69, Janez
Truden pa v Kozariscah 42.
Za proslavljanje 50-obletnice
oktobrske revolucije, je imenovan
posebni odbor. V mesecu novembru in na sam predvecer 7. novembra, bodo proslave v vseh vecjih krajih v obcini. Proslave
bodo tudi v solah, kolektivih in v
JLA.

Zadnjemu »Gfasu Notranjske « na rob
In tako je, dragi bralci, prise! trenutek, ko se moramo s to
zadnjo stevilko posloviti. Ze dolgo smo pricakovali ta cas, vendar smo nenehno na tihem upali, da bo list ostal pri Zivljenju
kot ze veckrat poprej.
Vzrok za prenehanje ••Glasu« jc pac tisti, ki dandancs tako
ncusmiljeno in vse preveckrat krivicno odloca o nasi kulturi in
prosveti. Ni denarja in ne bo ga vee za ta namen. Gospodarske
organizacije v nasi obcini, ki so skupaj z drugimi organi pomagale listu, so odrekle nadaljnje sodelovanje. nlorda je zanimivo
pri tern dejstvo, da so prve odpovedale pomoc ravno najvecje, to
Kovinoplastika in Brest. Tako smo ostali nenadoma brez pomoci
in ustaviti se moramo na zacetku zastavljene poti. Ker vsi, ki
smo ta leta sodelovali pri listu, verjctno subjcktivno gledamo
na nase geslo in na koristnost ter potrebnost glasila, bo ptepusceno bralcem, da ocenijo odlocitev gospodarskih organizacij. Ceprav ob mnogih pomanjkljivostih, se nam vendarle zdi, da je
doloceno vlogo »Glas Notranjske« kljub vsemu imel. Ceravno
ponavadi premalo kriticen in odloccn, je vsaj kot inlormator
nelcaj pomenil v hiSi obcana cerkniske obcine. Ne gre pozabiti
tudi navdusenja nasih izseljencev, ki jim je »Glas« prinesel novice in slike domace vasi. Vse to pa se mora dokoncno ustaviti
ob nespremenljivi ugotovitvi, da ni vee niti tistega malo denarja,
ki smo ga doslej dobivali. Ugotovitev je toliko bolj boleca, kcr
smo ravno zadnje l~to koncno uspeli izpopolniti krog sodelavcev
ter pritegniti tudi strokovne ljudi. Gre pa tudi za to, da je dandanes to pri nas, zal vse preveckrat, splosen pojav. Namrec, da
ukinemo stvar, ki je koncno zacela kazati rezultate in v katere
upravicenost nismo dvomili. Nemara se tudi ob tej priloznosti
lahko vpra!iamo, kam nas bo pripeljala politika, da imamo denar
le se za ncposredno gospodarstvo ter osebni standard, za vse
druge stvari pa ga je vedno prcmalo. Ampak za tako razmisljanje sedaj ni vee casa.
Dovolite dragi bralci, da se v imenu sodelavcev poslovimo
od vas. Obenem se moramo tudi zahvaliti vsem, ki so omogocali,
da je list do danes izhajal.
DANiniiR MAZI

FRANC STERLE

50 let po zgodovinskem dogodku na Notranjskem

Ivan Bravec iz Loza 69. ~rvi komunisticni zupan v Lozu. 1918
karaulna sluzba Rdece armade v
·
nloskvi

Janez Truden iz Kozarisc 42.
1. ceta 2. odreda Rdece armade v

ljudi vsakovrstne ga izkoriscanja
in zatimnja.
Oktobrska revolucija, izvedena
pod vodstvom Lenina in boljseviske
partije, je nenehno navzoca v sodobni zgodovini. Zato je oktober
ze od p1'vega dne postal skupna
pridobitev delavskega mzreda in
vseh nap1'ednih sil sveta.
Jugoslovanski na1·odi so prispeva li velik delez p1·i boju za utrditev sovjetske oblasti. V vrstah
Rdece a1·made se je borilo 35 000
Jugoslovanov. Mnogi tisoci so so-

Oktobrska socialisticna revolucija, njene ideje in rezultati socialisticne graditve v Sovjetski zvezi
so mocno vplivali na sodobno
zgodovino narodov Jugoslavije .
Upor mornarjev v Kotoru februarja 1918 je ena prvih akcij naprednih sil v casu oktobra. Znani
dogodki v Laski dolini, ko so revolucionarji napadli grad Sneznik,
razdelili zivez v Lozu, izvolili prvega komunisticnega zupana Ivana Bravca, pricajo, kako so bili
nasi ljudje povezani z revolucijo.

V enaindvajsetih letih razvoja
nase obcine sta v tern delu Notranjske zrasla dva industrijska
giganta: Lesno-industrijski kombinat »Brest« v Cerknici in »Kovinoplastika« v Lozu; spominjamo
pa se se vsi, da so pred vojno obstajali v nasi obcini samo primitivni zagarski obrati in »furmanski vozovi«. Ves ta razvoj pomeni,
da je sedaj zaposlenih cez stiri tisoc ljudi, ki ustvarjajo 15 milijard
starih dinarjev bruto produkta ter
cez 6 milijard narodnega dohodka.
Uspeh je tudi, da smo se vkljucili
s tremi milijardami dolarjev v
mednarodno delitev dela.
Ne smemo zapostavljati tudi
uspehov, ki so dosezeni pri razvijanju druzbenega in delavskega
samoupravljanja, uspehov, ki so

Skora v sleherni vasi vasi stoji
na kamnitem podstavku bronast
spomenik ali pa vsaj kos marmorja z vklesanimi imeni na zidu neke hise. Vse te spominke nase preteklosti smo odkrili pred leti. Od
tedaj, ko so padle zastave z marmornatih plosc in so zamrle zvenece besede govornikom, je minilo ie dosti casa Ko smo stali pred
odkritim spomenikom, smo mi z
govornikom vred obljubljaZi, da
ne bomo pozabili tistih stirih let,
ki so spremenile nase zivljenje.
Cas hiti in lanski devetnajsti
oktober se nam zdi kot vceraj, p1·ihodnji pa pride kmalu za jutrisnjim dnem. Mi se pa pod kolesjem
vsakdanjih skrbi borimo za boljse
zivljenje, za vecji kos kruha za
iskreno besedo med ljudmi. Taka
nam teko od vceraj do jutri leta
in desetletja. Mladi, ki niso se
imeli puske v rokah, ki niso se niti stali pri odkritju spomenika,
terjajo svoj prostor v zivljenju.
Ko se vsako l eto rodi soncno jutro 19. oktobra ni nasa dolznost
samo da obiscemo okamenele kipe
sred vasi in preletimo v marmor
vklesana imena.
Kot bomo okopali travo okrog
spomenika in ocistiZi okoZico, tako
temeljito se moramo ozreti tudi v
svoja srca. Ali zares delamo to in
tako, kot so zeleli in za kar so
padZi tisti, katerih imena v kamnu
sedaj lizeta dez in veter? Ali smo
ostali zvesti njim in svojim obljubam?
Ko bomo pod kipe in plosce polagali sveze cvetje, ne pozabimo
vsega tega. In pomislimo, kako radi bi tudi oni sedajle nastavili
obraz svezemu vetru in toplemu.
svobodnemu soncu.
D .M.

Ob obcinskem
prazniku

Petrogradu 1918 do januarja 1919

Drl}gi bralci!
Tako. Koncali smo. Zal smo morali izdati zadnjo stevilko, ki jo
imate pravkar v rokah tudi na zmanjsanem obsegu. Zaradi omejenega
financiranja list ze tako dolgo ni izsel, da so. clanki zastareli in jib nismo mogli objaviti. Vendar nam je v svincu se nekaj ostalo, med drugim tudi clanek nl. Haceta »Kolera na Notranjskem 1866. leta«.
Zaprosili bomo urednika »Nanosa«, da ta clanek objavi v njihovem listu, ki ga tudi prebirajo pri nas.
Za urednika Danllo Domajnko

SZDL se mora aktivno vkljucevall v drulbeno llviJenJe
SZDL, kot avtonomna in demokraticna druzbeno-politicna
organizacija mora imeti svoje
mesto v skupnih prizadevanjih
nase druzbe. Stojimo pred pomembno nalogo razgibati clanstvo, ga pritegniti z raznimi
novimi oblikami delovanja
SZDL. Vsekakor je najpomembnejsa usmeritev pr teh
prizadevanjih aktiviranj e krajevnih konferenc SZDL. Proznejse oblike dela SZDL so poleg stalnih komisij za razlicna
podrocja druzbenega podrocja
tudi sekcije, ki niso stalna ob-

Pred 25. leti, 19. oktobra je bil
na Notranjskem prvi vecji napad
na okupatorja in sicer na okupatorsko postojanko v Lozu, istocasno pa tudi na postojanko v Bezuljaku. Legendarni napad na Loi
je 19. oktobra 1941. leta vodil pozneje padli komandant in narodni
heroj Ljubo Sercer. Od tedaj so se
vrstili stalni napadi na okupatorja
in na njegove pomagace na No
tranjskem. Rezulfat prvih komunis tov se iz stare Jugoslavije je
tudi to, da je bilo v Loski dolini
prvo osvobojeno ozemlje na Notranjskem. To veliko in herojsko
borbo ljudi nase obcine lepo zrcalijo nepozabni liki kar sedmih
narodnih herojev, ki jih je dala
po obsegu majhna, a med NOB
velika notranjska zemlja.

lika dela. Nacelo aktiviranja
~lanov SZDL po interesnih deiavnostih prav gotovo tu nahaja svojo vrednost. Vedno vee je
Vprasanj, ki tarejo kvalitetno
resevanje, to pa bomo dosegali
le ob odgovorni in konstruktivni stalni prisotnosti v razgibanem druzbenem in ekonomskem zivljenju nase obcine.
Ciani Izvrsnega odbora Obcinske konference SZDL te dni
obiskujejo konference SZDL.
Tema razgovorov so programi
dela, nove oblike dela in druga
problematika. Franc Sterle

dosezeni v gospodarskih organizacijah pri razvijanju delitve dohodka po delu in osvobajanju obcana
od mezdne miselnosti.
Veliki rezultati so dosezeni na
podrocju kmetijstva, saj se je le
to specializiralo za posamezne
kmetijske zvrsti in preslo na intenziven nacin gospodarjenja. Posebne uspehe pa so dosegli v sodelovanju med zasebnimi kmetijskimi proizvajalci in druzbenimi posestvi.
Tako kot dosegamo pozilivne
rezultate na podrocju industrije,
kmetijstva in trgovine pa orjemo
tudi ze !Broke brazde v turizmu,
saj odpiramo vedno nove gostinske in turisticne obrate.
Visoki cilji, za katere so se ljudje nase obcine zrtvovali, niso bili
zaman, saj obcani, posebno mlada
generacija ze uzivajo sadove socialisticne graditve nasega gospodarstva. Nove tovarne, nove trgovine,
stanovanja, turisticni objekti, vse
kar smo zgradili, nam govori, da
cim hitreje zgradimo socialisticno
druzbo tudi v nasi obcini.
19. oktobra bo svecano proslavljen dan v nasi obcini. V vseh vecjih krajih bodo kulturne prireditve, svecana seja obcinske skupscine, osrednje proslave pa bodo
prav v Loski dolini.
Danimir Mazi

Pomoc zrtvam
im perialisticne
agresije
Nasi ljudje so z razumevanjem
sprejeli apel odbora za pomoc zrtvam imperialisticne agresije in
solidarno z ostalimi delovnimi
ljudmi nase drzave, zbirali denarna sredstva.
Tako se je zbralo 28.988,60 novih
dinarjev, ki jih nakazujejo na tek.
racun Republiskega koordinacijskega odbora za pomoc zrtvam
imperialisticne agresije pri NB st.
501-746-4-391/3. Sredstva za pomoc
zrtvam imperialisticne agresije se
se zbirajo, vabimo obcane, da se
nadalje prispevajo sredstva na ta
racun.
Prispevek nasih obcanov je se
visji, ce upostevamo, da so nekatera podjetja, ki imajo svoje obrate
v nasi obcini, nakazovala to pomoc centralno.
Odbor za pomoc zrtvam
imperialisticne agresije
Cerknica
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GLAS NOTRANJSKE

lolp c na"ih izseljencev iz tnjine
2upenega nad Begunjami. Njegov naslov je: Joe .Mahner.
P. s. UredniSn·o: Zal nam je,
·er je to zadnja ste\ilka Glasu
~ ·otranjske, ,-endar smo Va.S naO\" evidentirali in ce nam bodo
·daj razmere omogoeile, da bo
li ponm"Do iz5el. am ga bomo
z veseljem posiljali.
JOHN PIAlffiCKI, 25846 Highland R., Cleveland, Ohio,
U A Sposto,·ani urednik! Glas
• ·o ranjske sem narocila maja meseca lans ·o leto in priloilla 2 dolarja. Razoearana sem, ker ne prejemam redno Glasu • otranjske,
katerega sem zelo zelela dobivati.
Pro irn, da mi posiljate list redno,
·er ga teZko pricakujem in nam
bos e zelo ustregli. ajlepsa hvala! Sreno pozdravljam Vas in celi odbor.

JOB:\ ZALAR 833 S . Clair, S t.
\iUe, Ohio +1017, USA nam
. -~ : C jeni urednik! Po"iljam
am l dolar. katerega mi je izrof" moj rojak za enole no naroc
·er bi rad Cital nO\"iCe iz
-,- ·e zje dommine. Doma je iz
p-·

AliTO
OKOLIS iz Barbertona, Ohio nam pise: Dragi rojaki!
Prilagam \"am izrezek iz lista The
Akron Beacon Journal. v katerem
je poroCilo · o smrti in o pogrebu
Andreja Bombacha, narocnika vasega lista. Pogrebne obrede za pokojnim je opravil Fr. Rudolf Praznik. Fr. Praznik je bil rojen v Dolenjem Jezeru. Pokojni Bambach
je bil eden od ustanoviteljev kluba slm·enskih upokojencev v Barbertonu, katerega clanstvo ga je
spremilo na pokopalisce na Greenlawn Cementary 15. junija. Umrli
je bil pred leti vsestransko akti\·en med na5im narodom v Barbertonu. Ostalim njegove druZine,
sorodnikom na Rakeku, izreka
ameriSki in slovenski upokojenski
klub iskreno sozalje. Za klub Anton Okolish, zapisnikar.
JOSEPH ROZANC, 56 Rue de
Paris, PERRAY - en YVELINES.
Spostovano urednistvo! Primeran sem, da \·am zopet piSem pissmo, ker casopis zelo neredno prejemam. Cudi me, zakaj ste mi Glas
usta\ili. Vsak mesec ga pricakujem. Doma sem iz Martinjaka, po
domace Susmanov. Od doma sem
sel leta 1924. Posiljam vani 10
frankov za narocnino in za vas
trud za eno leto, za drugo leto pa
vam born zopet poslaL Sedaj vse
skupaj prav lepo pozdravim, posebno domacine v Martinjaku in
druge, ki me poznajo. Prosim vas,
kaj kmalu za odgovor.

• Iatija Bombac iz Rakcka, ki so mu po domace rekli Malgajevi, se
je pred pctdesetimi leti odselil v ZDA. Tam, kjer je bil se tedaj geslo

zara5cen gozd, je zdaj njegova farma

18. oktobra 196?

Vprasanie notraniskega gospodarstva
Gozdarsh·o na otranjskem je
:Ze vee kakor sto let izredno va:Zna
gospodarska panoga. Saj so se dolga desetletja, deset tisoci notranjskih de:Zelanov pre:Zivljali z zaslu:Zkom v gozdovih. otranjci so
bi!i znani kot izvrsni gozdni delavci, vozniki in upravljavci bodisi zasebnih ali drzavnih gozdov.
Sprico tega so v zmoti tisti, ki
so nekaj let pisali v razne casopise, da lastnik zasebnega gozda
ne zna smotrno in pametno gospodari ti z gozdovi. Mirno lahko recem, da je znalo 95 odstotkov
Notranjcev - zasebnih lastnikov
dobro gospodariti z gozdovi. Taki
neznani dopisniki poznajo najbr:Z
gozd iz avtomobila, ali kadar so
na lovu ali na oddihu!
Zadnji slovenski zakon o gozdovih je izdan 1965 pred par leti, in
je dal upravljanje slovenskih zasebnih gozdov gozdnim gospodarstvom. Ce bi uporabili demokraticne metode, o cemer se zadnja
leta povsod govori in piSe, bi bilo
smotrno, pametno in psiholosko
pravilno, da bi republiska zakonodaja in sekretariat za kmetijstvo
in gozdarstvo dala osnutek zakona o gozdovih v razpravo obeinam in to obcinam, kjer prevladujejo gozdovi, kakor na primer:
Cerknica, Postojna, Bistrica, Legatee, Bohinj in drugi.
a slovenskem je okrog 200.000
lastnikov zasebnih gozdov. V razdobju 4-5 let sta bila v slovenskem parlamentu dvakrat izglasovana dva zakona o gozdovih. Kako malo so bill bivsi poslanci zainteresirani o tern va:Znem gozdarskem zakonu prica dejstvo, da sta
leta 1961 ob sprejetju predzadnjega zakona o gozdovih v slovenskem parlamentu diskutirala samo dva poslanca, pisec tega sestavka in znan inzenir iz Postojne. Drugi so bill brezbrizni. Seveda tista leta slovenski dnevni in
tedenski tisk nezazelenih poslanskih diskusij ni objavil v celoti.
Tako dezelani niso bill seznanjeni
vcasih s staliscem tega ali onega
poslanca, pa eeprav se je toliko
pisalo in govorilo o demokraticnem izvajanju demokraticnih odnosov. Preprican sem, da se bo
nas sistem v bodoee razvijal, da
bodo osnutke va:Znih zakonov pred
razpravo in sprejetjem v skupscini dali v razpravo vodilnim obcinskim ljudem, prizadetim organizacijam in dezelanom. V postev
bo morala priti oblika anketiranja. Upostevati je treba zgodovino slovenskega naroda, psihologijo !judi in pravne odnose, tako da
bi tak zakon obveljal vsaj par desetletij. Saj se prastari slovenski
pregovor pravi: »Vee glav vee ve,
vee misli vee pametnosti«. Ali kakor pravi lepi francoski pregovor:
»Iz diskusije pride lue jasnosti«.
Ljudje, posebno dezelani, so nezaupljivi ali brezbri:Zni do dirigiranih zakonov, konkretno do
gozdarskega. Ceprav so v Avstriji druge ekonomske druzbene razmere, vendar je veljal gozdarski
zakon tam sto let. Konkretno, ko
so bili sestanki po vaseh 1966, da
bi zasebni lastniki gozdov volili
svoje delegate v gozdni delavski
svet, so na primer v Loski dolini,
kjer je 22 vasi in naselbin samo
tri vasi volile delegata in se to po
5-urnem burnem prerekanju med

Bogatstvo notranjskih gozdov, pripravljeno za predelavo
lastniki gozdov in vodilnimi strokovnjakov iz Postojne. Drugih 19
vasi in nasebline se do danes ni
izvolilo v predstavniSki delavslti
svet svojega delegata.
Omeniti je treba tudi to da so
na slovenskem steriotipna gozdna
gospodarstva in gozdarska obmocja postavljena 1946. leta in izdelana v Ljubljani na takratnem ministrstvu za gozdarstvo.
Tako na primer ima Gozdno gospodarstvo Postojna druzbene (drzavne) gozdove na obmocju vee
obcin. Gospodarsko, pametno, smotrno in idealno bi bilo, da bi (drzavni) druzbeni gozdovi, ki lezijo
na podrocju velike Cerkniske obcine, imela svoje Gozdno gospodarstvo z sede:Zem v Loski dolini, kjer je najvee dr:Zavnih gozdov!
Na ta nacin bi obcina Cerlrnica
prisla do dohodkov, ki ji upraviceno pripadajo. Obeina je v proracunskih sredstvih zadnja leta
vedno pasivna, saj bo slo letos 50
odstotkov vsega proraeuna za sol-

Po nasih gozdovih se tudi ldati
nekaj medvedov. Potrebovali bi
nekaj spretnih ljudi, da . bi te
medvede udomacili in jih naucili
plesati, kar bi tudi pomenilo turisticno zanimivost - kot je nedvomno prizor na sliki ...

stvo. Za komunalo, konKret;:::> za
ureditev in oskrbo cest v nekih
predelih pa ne bo sredstev, eeprav
nam je znano da so bile se v dobi
gospodarske krize 1930 do 1935. leta oskrbovane obeinske in druge
ceste, bolje kot so sedaj. Po vojni je dala Notranjska v obliki
obveznih gozdnih taks nekaj milijard dinarjev skupnosti, da so se
zidale tovarne po slovenski de:Zeli.
Nazaj se je dobilo bore malo. RepubliSki izvrsni svet bi moral te
stvari resno vzeti v pretres, pa eeprav so sedaj drugi ljudje v slovenski dezelni vladi. V preteklosti
smo na shodih redno govorili in
poudarjali, da bodo obeine v
gozdnatih predelih dobivale od
skupnosti del finanenih sredstev
nazaj v obliki dotacij, ob letnih
obcinskih proraeunih. Te stvari je
treba za bodoce dobro premisliti!
Nekdo si je v Ljubljani izmislil,
da namesto gozdne takse gozdarji
uporabljajo besedo bioloska amortizacija, kar preproste !judi
samo moti in bega. Ta izraz naj
bi si visji strokovnjaki ohranili in
ga uporabljali v gozdarskem institutu v Ljubljani. Zakon o gozdovih doloca, da vse odkazovanje
drevja v gozdu opravljajo samo
tehniki in inzenirji. Na Notranjskem konkretno so prakticni gozdarji, ki so 15 pa tudi 19 let odkazovali drevje v gozdu in zategadelj ni bilo kakih pritozb. Seveda
so taki gozdarji prizadeti. Znani
so mi nekateri inzenirji, recimo
20 let nazaj, ko niso znali drevo
izpodsekati ali pa zago vleci, kar
je temeljna dolznost tistega, ki ima
z gozdom opravka, ne glede na
stopnjo izobrazbe. Tudi pek ne
more postati mojster, ee zemlje ne
zna peeL Tudi eevljar ne more
postati mojster, ce eevljev ne zna
napraviti. Zadnjih par let je bilo
odpeljanih veejih deset tisoe kubikov hlodovine na obrate izven
Notranjske in se celo v sosednji
hrvaski Prezid. V letih 1900 do
1940 se je pa redno vozila hlodovina iz hrvaskega Gorskega kotarja na notranjske zage.
Razlog, da odteka hlodovina
iz notranjskih obratov je v tern,
ker drugje nekaj tisocakov vee
plaeajo, kakor N otranjski lesni
obrati. Cemu v mali slovenski deN adalj. na 4. strani
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Cenjeno ursednistvo!
Moja prijateljica mrs. Mary
Stra~i!lar, mi je ponudila nekaj iz,·odov \'a'ega lista »Glas Notranj• kc«. Ko sem vsebino pregledala
in prc(:itala, e mi je list koj dopad 1 in sc zelim naro6li nanj.
r den nadaljujem z dopisom, se
v m pred tavim kdo da em:
Domn s 'm iz Babnega polja, v
Am riko s m se pedal. 1920. leta
In . cl j v
pt mbru obhajam 47
I t v tujlnl In v
(; s v Bnrbcrtonu, Ohio. 'l'odo nn blsl{U v dom btl i\ os mkrat in
mr,vtnl
Vt·/11 l'fiL m bll prlp ljnl monj,, In vt f:j • 111 upi <• !)I Am rlk . V
lit~ u "r;111 NMocl
s ·m !Jill!. nnpl .tin mno o cl(lpl uv In l!lunltov

o moji rodni domovini Sloveniji,
kakor tudi o potovanju in vtisih.
Ker smo pa na :Zalost izgubili priljubljeni »Glas Naroda« sem tudi
jaz prenehala pisati dopise in
elanke. Zadnja lastnica in urednica lista »Glas Naroda« mrs.
Aneka Krasna z listom ni mogla
vee nadaljevati zaradi velikih
stroskov in umiranjem dolgoletnih narocnikov. Skoda je bilo lista, ki je vee kot polstoletja nudil zanimivo ctivo nam izseljencem in tudi nekaterim v stari domovini. Kaj hocemo, na svetu je
vs minljivo, vrsle ameriskih Slov nc v sc tudi kreijo in tako tudl na!le casoplsje.
Rnzumljivo j tor j, l<Ct' s na~
e oplsj red(;! v Am rlltl, so
nnm llstl lz domovln
l mbolj
vA
»Clus Nolr njskc« 1ma pa

•e.

za nas, ki smo se rodili na Notranjskem se vecji pomen. To tudi potrdijo dopisi, ki sem jih preeitala. Z mr. Antonom Okolisem
se dobro poznava, je dober dopisovalec in lahko upate, da se vam
bo se oglasiL Po petih letih bivanja v domovini na Rakeku, se je
v upanju, da bo se nekaj let v zadovoljstvu prezivel v Ameriki,
vrnil rojak mr. Andy Bombae,
nas barbertonski rojak, a na zalost ga je smrt ze pokosila. Opazila sem v listu tudi krajse poroeilo od nase berbertonske rojakinje mrs. Mary 2nidarsie, z njo se
dobro poznava.
Vse novice iz stare domovine
me zelo zanimajo, ker so mi vsi
kraji in vasice od Babnega polja
do Ljubljane dobro znane. V listu »Glas Notranjske« sem v eni

mi
izdaji tudi videla sliko dom cina
Janeza Trohe z Babnega p ja. Z
njim se tudi dobro pozna . ; pred
dvema letoma, ko sem bila tam
na obisku, sva se veckrat videla.
Moj moz se pa tembolj spominja
njegovega oeeta, bila sta si dobra
soseda in pred leti sta skupaj delala, ko sta bila zaposlena v tukajsnji tovarni sodovni, ki je nudila zaposlitev mnogim nasim izseljencem in povratnikom.
Letos v juniju sem nameravala
zopet odpotovati na obisk v domovino, ker se pa nisem dobro poeutila, sem morala potovanje odloziti. Torej, ee mi bo zdravje dopusealo in ako se ne bodo vojne
se bolj razsirile, pa pridem drugo
leto 1968. Vse je nekako hudo napeto, namesto potrebnega in ljubega miru se sirijo sovrastva.

Preden koncam in da vas ne born
prevec zamotila, vam moram se
nekoliko omeniti ·o moji prijateljici Mary Straziser, ki mi je postregla z izvodi »Glasa Notranjske<<.
Mrs. Stra:Ziser je izgubila moza
letos, po krajsi bolezni je umrl in
odsel v vecnost, bil je vas domacin iz Cerknice. Mary je pa doma
iz Begunj pri Cerknici. 2elimo ji
nase iskreno sozalje. Ce bi vas
zanimalo pa se born ob priliki se
oglasila in opisala tukajsnje razmere in pa tudi spomine iz stare
domovine.
Ostajam z rojaskim pozdravom
in spostovanjem!
Jannie Troha
1073 Columbus Ave.
Barberton, Ohio, 44203,
USA
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Nova organizacijska struktura .
Zveze komunistov v naSi obCini

• za
,Jtih
rav
!obi
leuge
rojliki
miJ se
:eli.

Re-

. te
ce>loosti
in
v

od
.tev
nih
i je
.iti!
>lil,
3.rji

a-

udi
naj
l in
stidonje
rno
njozodga~da

ani
rno
~vo

kar
rna
na
ne
ne
ore
ma
lilO
{U-

ren
nji
do
jo:{0-

ina
~n1,

;rec
sni
je-

Jrn

se
teJO-

nj>za
in

lana
ji
ras
se
3.Z-

lre
)rn

Spomenik padlim borcem v NOB na Uncu
Leto in nekaj mesecev je minilo, odkar je Brionski plenum CK
ZKJ sklenil, da se reorganizira
ZKJ. Na plenumih, ki so sledili,
so bili sprejeti konkretni sklepi o
novih oblikah organiziranja, najprej za vodstvene organe ZK v
zvezi in republikah, potem pa o
reorganizaciji v obcini.
Te dni poteka zakljucna faza
reorganizacije ZK v nasi obcini.
Oglejmo si njene glavne znacilnosti.
Temeljna organizacijska oblika
delovanja in aktivnosti komunistov bo odslej krajevna organizacija ZK. V nasi obcini je ustanovljenih 5 ltrajevnih organizacij ZK!
in sicer: Cerknica, Rakek, Stan
trg, Grahovo in Nova vas. V posamezno krajevno organizacijo so
vkljuceni vsi komunisti, ki zivijo
na njenem obmocju. Tako bo~o
krajevne organizacije stevilcno m
s tem tudi kadrovsko mocnejse od
dosedanjih osnovnih organizacij
ZK, ki jih je bilo v obcini ~5. Vecinoma so bile to majhne m razdrobljene organizacije, ki rnnogokrat niso vedele, v cern je njihova
vloga in s cim naj se ukvarjajo v
sedanjem sisternu. Krajevna organizacija se mora ukvarjati z vsemi druzbeno-politicnirni vprasanji, ki se porajajo na nJ.e~e~ ?.bmocju, kakor tudi V obcmt lD Sirsib druzbeno-politicnih skupnostih. V ta namen organizira razne
oblike dela in izobrazevanja svojih clanov (aktive, komi~ije, se~
cije, krozke, posvetovanJa, semtnarje itd). V bolj oddaljenih kra:
jib pa se ustanavljajo oddelkt
krajevne organizacije, ki obravnavajo probleme svojega ozje~a obmocja in usrnerjajo delovanJe komunistov na tern obrnocju. Ti oddelki so v Babnem polju, v Begunjah in oddelek Zilce-Cajnarje.
Vodstveni organ v obcini je obcinska konferenca. Ta je obstajala
tudi scdaj, toda njen sestav je bil
cnltraten, ltonferenca je bila le
vsaki dvc leti - rned tern ~~so~
jc organizacijo ZK vodil obcmsk1
kornitc. Odslej bo konferenca sta-

len in delovni organ njen mandat
bo trajal dve leti, ter se bo sestajala po potrebi. Clane obcinske
konference izvolijo konference
luajevnih organizacij ZK. Obcinska konferenca razpravlja in sklepa o vseh druzbeno-politicnih in
idejnih vprasanjih v obcini,

Pogresali bomo nasega Notranjca ...

usmerja delovanje clanov in organ.izacij ZK, organizira razne oblike dela itd. Zaradi take vloge in
delovnega pomena obcinske konference se spremeni tudi vloga
obcinskega korniteja, ki postaja s
tem Ie izvrsilni, operativni organ
obcinske konference.
Posebno novost predstavljajo
Iwmisije, ki jib ustanavlja obcinska konferenca za posamezna podrocja dela. Pri nasi konferenci
bodo tele stalne komisije: komisija za organizacijska in kadrovska
vprasanja, kornisija za drliZbenoekonornske odnose in ekonomsko
politiko, kornisija za idejno-politicna vprasanja, kornisija za razvoj samoupravljanja in komisija
za mednarodna ekonornska in politicna vprasanja ter mednarodno
delavsko gibanje. Novo pri teh komisijah je, da konferenca izvoli
doloceno stevilo clanov komisije,
ki tvorijo le jedro komisije, sicer
pa je komisija bolj »raztegljiva«
in v raznih oblikah (razna posvetovanja obcasne delavske skupine
itd.) vkljucuje v svoje delo se
druge clane, zainteresirane za to
podrocje dela. S tem postajajo kornisije ena glavnih oblik aktivnosti in delovanja clanstva ZK, ki
vkljucujejo clane po interesnih
podrocjih.
Poleg tega obstajajo se druge
oblike in rnetode dela ZK. Tako
se v delovnih organizacjiah, kjer
so bile do sedaj osnovane organizacije ZK, za obravnavanje problemov svoje delovne organizacije ustanavljajo aktivi ZK, v veejib delovnih organizacijah stalni
(Brest, Kovinoplastika, Gaber,
Skocjan, KZ, Gradisce, GO Cerknica), drugod pa obcasni.
Bistveno pri tem pa je, da ZK
uresnicuje svojo druzbeno vlogo z
idejno politicnirn delovanjem svojih clanov, ne pa s kaksnim administrativnim vrnesavanjem in podobno, da torej vsak clan ZK deluje v drugih druzbeno-politicnih
organizacijah, drustvih, samoupravnih organih itd. in se tu z
argurnenti svojih oz. staliSc ZK
bori za razresevanje druzbenih
protislovij in za krepitev socialisticnih druzbenih odnosov.
Joze Franlt ·

Se zadnjic srno nekatere izmed nasih obcanov povprasali,
kaj menijo o .. Glasu Notranjske«, ki tokrat - zal - spet
preneha izhajati.

Franciska Kranjc
Franciska Kranjc, trafikantka v Cerknici je povedala:
»Ljudje kar naprej sprasujeio, kaj je z nasim casopisom
in zakaj ga tako dolgo ni, ko
pa je dobra leto dni tako redno
izhajal. Verjemite, tezko bo povedatf, da izide sarno se tale
stevilka ... Pa je bil casopis po
mojem vee kot dober. Skoda,
res skoda, da je kornaj zazivel,
ko mora umreti ... Ne verjamem, da je to zares neogibno
kot pravijo tisti, ki menijo, da
se je to zgodilo samo zaradi pomanjkanja denarja. Bo se kaj
drugega, kar gotovo veste vi, ki
pisete za casopis, pa nocete
j avno povedati !«

Priprave za obcinsko konferenco ZK
Konec oktobra se bo prvic sestala obcinska konferenca ZK, forrnirana ob reorganizaciji ZK v
nasi obcini. S tern bo zakljucen
forrnalni del reorganizacije ZK v
nasi obcini. Konferenca bo spre.iela sklep o oblikah organiziranja
kornunistov v obcini, rnedtern ko
kornunisti delorna ze delujejo v
novih organizacijskih oblikah.
Ustanovne konference krajevnih
organizacij so ze bile, 'rnedtern ko
bo treba po konferenci predvsern
aktivirati kornisije, ki jih bo ustanovila obcinska konferenca ter izvolila stalne clane kornisij. Da bi
v kornisijah delovalo kar najvec
zainteresiranih clanov ZK, je obcinski kornite poslal vsern clanorn
ZK vprasalne liste, da se clani
opredelijo, na katerern podrocju
dela zelijo delovati. Poleg tega bo
konferenca izvolila svoj izvrsilni
organ - obcinski komite.
Glavno pozornost pa bo konferenca posvetila izvajanju gospodarske in druzbene reforme ter
nalogam komunistov ob tern, IzhodiSce za razpravo za vse komuniste so teze o idejno-politicnih
problemih pri izvajanju reforme.
ki jih je pripravila komisija za
druzbeno- ekonomske odnose in
ekonomsko politiko pri CK ZKS.
Vprasanja in probleme, ki so v tezah nakazani, pa mora obcinska
konferenca ZK konkretizirati za
razmere v nasi obcini. Gradivo o
izvajanju reforme v podjetjih nase obcine ter sploh 0 problemih,
ki se s tern v zvezi pojavljajo v
obcini pa pripravlja komisija za

druzbeno-ekonornske odnose pri
nasem obcinskern korniteju.
Ornenimo naj nekatera glavna
vprasanja in problerne. Med prvirni je, kako povecati produktivnost ter zagotoviti, da osebni dohodki ne bodo hitreje narascali od
produktivnosti, kar kazejo nekatere tendence tudi v nasi obcini.
Ob tern je treba pospesiti m odernizacijo ter integracijo gospodarstva, kar je glavna naloga reforrne
v sedanji fazi. Terneljito je treba
prouci ti problem nezaposlenosti,
ki jo ugotavljarno tudi pri nas,
vtern ko v nekaterih dejavnostih
manjka delovna sila, npr. v krnetijstvu, obrti, predvsern storitveni
itd. Ugotoviti je tudi treba ali sta
izenac~na v pogojih gospodarjenja
druzbeni in privatni sektor (zlasti
glede obrti - kdo ima vecje dajatve).
Poleg teh se pojavlja se vrsta
drugih vprasanj, npr. ali oblike
samoupravljanja ustrezajo njegovi
vsebini, ali je delitev dohodka
med gospodarsko in negospodarsko sfero ustrezna ali ne, vprasanje kadrovske politike v nasi obcini itd. Nekatera vprasanja so tu
tako kompleksna in pornembna,
da jih bo morala obcinska konferenca ZK obravnavati na prihodnjih zasedanjih.
Posebej bo moral obcinska konferenca obravnavati tudi prebleme mladine ter vstopanje mladih
v ZK, saj je tu zadnje case opazna
precejsnja stagnacija .
Joze Frank

•

Gospodinja Marjeta Kebe iz
Cerknice je podobnega mnenja,
saj pravi takole:
»Pogresal born notranjski
Glas, saj to je edini casopis, ki
je zares podrobno pisal o tern,
kaj se dogaja pri nas na Notranjskem. In tudi ,obcutljive'
reci si je upal naceti. Najbrz se
je komu, ne vern komu, zaradi
~ega tudi zameril, pa je zanj
zmanjkalo denarja. Ljudje pa
smo ga radi brali in rnislim, da
bi vsak placal tudi svojno ceno
!lli se vee, samo da bi GLAS
le izhajal.«

Marjeta Kebe

Joze Slajnar
Vlakovni odpravnik na po;taji Rakek Joze Slajnar, sicer
z Unca doma, pa je takole odgovoril na nase vprasanje:
»Dosti jih bo, ki bodo pogrelali nas GLAS. To pa zato, ker
je pisal o nas Notranjcih. Zares, skoda je nasega Notranjca.
Ali pa je temu krivo pornanjkanje sredstev ali pa je se kaj
drugega vmes, tega ne bi vedel
povedati!«
Pripomba urednistva: Se veliko podobnih mnenj smo zabelezili med nasimi obcani in
bralci. Prav vsi so bolj ali manj
pohvalno spregovorili o njegovi
vsebini. Dr:li, da je bilo izrecenih tudi precej kriticnih pripomb, predvsem glede premajhne vsebinske pestrosti in
nedodelanega ,obraza' nasega
glasila. Teh pomanjkljivosti se
je uredni!ltvo ves cas zavedalo
in skusalo storiti vse, kar je
bilo v njegovih moceh, da bi
notranjski GLAS kar je mogoce popestrilo in vsebinsko izboljsalo. 2al je pri tern skoraj
vse delo oblezalo na ramenih
nekaterih clanov uredniskega
odbora, medtem ko so s svojim
konkretnim sodelovanjem (ceprav so ga obljubili) skoraj docela odpovedali tisti bralci in
sodelavci nasega lista, ki so na
racun notranjskega Glasa izrekali najvec pripornb.

K »Gradiscu« se je pripojil~
Gradheno podjetje Logatec
Ta mesec se je k cerkniSkemu
gradbenemu podjetju »GradiSce.pripojilo gradbeno podjetje iz Logatca. Ciani obeh delovnih skupnosti so se za tovrstno zdruzitev
odlocili zaradi tega, ker menijo,
da bodo v vecjem kolektivu mnogo laze prernagovali reforrnne tezave. Predvsern racunajo, da se
bo izboljsala organizacija dela in
da bodo nastale bolj e moznosti
izkoriscanja obstojeCih kapacitet.

~

t

-

\

V letosnjem prvem polletju se
je celotni dohodek v »Gradi • cu«
povecal za 50 %. v gradbenem
podjetju Logatec pa tudi cez 20 o·
K tako povecani realizaciji je
predvsem pripomogla gradnja stanovanj za prodajo. Gradbinci so
se prilagodili okusu in potreban1
potrosnikov po stanovanjih in
zahtevah domacega tr:lisca. Racunajo, da bodo v prihodnjem letu
napravili ze za blizu milijardo starih dinarjev gradbenih del.
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l{oncno otrosko Igrlsce
v Cerknici

Prvi samostojni koraki nasih malckov

2e pred tremi leti je svet Krajevne skupnosti obravnaval graditev otroskega igrisca. Predlog
je bil, da bi gradili otrosko igrisce na Taboru pod obstojecimi
bloki. Ta prostor se postopoma
zasipa ter zaradi tega po predpisih ni mogoce graditi stavb vsaj
20 let, dokler se sipina ne usede.
Predlog je bil na seji sveta
Krajevne skupnosti sprejet, a zaradi se ne izdelanega urbanisticnega nacrta ni SoB Cerknica dala dovoljenj :;), da bi se zacelo z
ureditvijo prostora.
Letos spomladi pa je bil sprejet t.:rbanisticni nacrt. Svet Krajev ne skupnosti je zaprosil sindikalne podruzni ce pri vseh podjetjih in ustanovah za pomoc ter sodelovanje. Sindikalna podruznica
tovarne Brest, iverk, in zage so

obljubile, da bodo izdelale nekaj
igral brezplacno, a druge, da bodo pomagale s prostovoljnim delorn in podobno. Sindikalne podruznice Bresta so v polni meri
izpolnile obvezo, druge pa ne.
Gradbeno podjetje »Gradisce«
je izdelalo peskovnik, Vodna
skupnost Cerknica pa vodno napeljavo. Center obrti je obljubil,
da bo po koncanem delu prebarval vsa igrala. Prispeval je tudi s
prostovoljnim delom. Gozdno gospodarstvo, obrat Cerknica, je
prispeval sadike za ureditev nasada, a Krajevna skupnost Cerknica je dala delavca Intiharja in
Medena, ki res pridno urejata
poti, ograjo, zasajata drevje, postavljata klopi in podobno. Tudi
ucenci osnovne sole v Cerknici so
pomagali pri zacetnih delih.

Razgovor sOusanom Zagorjanom tajnikom Krajevne skupnosti Gerknica
Tovaris Zagorjan je tajnik KS
Cerknica ze od same us tanovitve,
to je priblizno sest let. Sicer je
upokojenec, prej je bil zaposlen
pri zeleznici, kjer si je nabral zelo
veliko organizacijskih izkusenj.
Delo na krajevni skupnosti
opravlja z veseljem in z veliko
pozrtvovalnostjo. Poln je raznih
idej za resevanje problematike
krajeYne skupnosti. Velika nj egovih idej pa je tudi realiziranih.
Tovaris Zagorjan je se vedno poln
mladostnega poleta in vedno aktiven in deloven.
Krajevna skupnost Cerknica dobi letno iz proracuna le do 500 000
starih dinarjev. Za vse drugo pa
mora sama poiskati vire financiranja.
VPRASANJE : V katero dejavnost se je predvsem usmerila
cerkniSka KS?
ODGOVOR: Krajevna skupnost
Cerknica je poskusala resevati in
resevala veliko problemov, ki zadevajo obcane ali druzbeno skupnost na obmocju cerkniSke regije.
Pri svojem delovanju je imela
predvsem vodilo, da Cerknica iz
vasi postane mestno naselje. Zato
se je angazirala v to, da se olepsa
okolje, ki je se dokaj neurejeno.
Konkretno pri tern je opravila nekaj pomembnih nalog, ki si jih je
zadala. Uredila je trznico v Cerknici, olepsala je okolico pri mostu
z nasadi, uredila okolico pri muda je bil premalo pripravljen. Obcani so zahtevali na zborih volivcev, da se prouce tri variante. Na
referendum pa smo sli z varianto,
ki ni bila dovolj proucena.
- Znano je, da sta mrliska vezica in otro.Sko igrisce vasa ideja.
s cim utemeljujete to potrebo po

mrliski vezic! in otroskem igriscu?
- Ureditev pokopalisca in s
tern mrliske vezice je nujna. Za
mrlisko vezico je imela Krajevna
skupnost Cerknica velike izdatke.
Pri tern bo potrebno prostor pred
mrlisko vezico se urediti in ograditi, s tern bo dajal prostor veliko
lepsi estetski izgled. Tezimo za
tern, da bi dobili videz ljubljanskih
2al v malem. Pripominjam, da bo
urejena tudi mrtvasnica z vso potrebno opremo.
Otrosko igriSce je napravljeno
na nasipini, to je na terenu, kjer
se · ne sme najmanj dvajset let nic
graditi (zidati). Na tern terenu na
Taboru se se vedno nasipa, ko se
bo vse nasulo, bo pridobljena dokaj vecja povrsina.
zeju Frana Gerbica, sedaj dela za
ureditev mrliske vezice in otroskega igriSca v Cerknici.
- Ali imate tezave pri izvajanju in resevanju navedene problematike?
- Tezave so predvsem v tern,
da obcani oziroma prebivalci na
obmocju Cerknice nimajo posebnega cuta za ureditev okolice in
to celo ne pred stojimi domovi.
- Katere so po vasem najmanjse naloge krajevne skupnosti,
ki bi jih morala resevati.
- Predstojece nove naloge, ki
bi se jih morala lotiti, so:
ureditev pes poti do osnovne sole,
(i odvoz smeti in fekalij,
•
pozimi pluzenje stranskih
poti,
materialno pomoc raznim
drustvom in pomoc pri raznih priditvah.

e ureditev glede vodovoda.
Referendum v Cerknici ni uspel,
za kar menim, da je krivda v tern,
Ta prostor je najprimernejsi
kraj za zadr:Zevanje otrok. Prvic
zato, ker je v centru Cerknice, m
drugic zato, ker je dovolj oddaljen
od glavne ceste in tudi zato, ker
teren za kaj drugega ni primeren.
Da je bilo otrosko igrisce v
Cerknici res potrebno, vidimo ze
sedaj, saj se na njem zadr:Zuje
mnogo otrok iz vse Cerknice in
okolice, ceravno se ni dokoncno
urejeno.
Na igriscu je vee naprav, ki jih
otroci uporabljajo, in to: vrtiljak,
veliki in mali, gugalnica, peskovnik, kos za kosarko, vee klopi z
etonskimi podstavki, napeljan je
cevovod za stalno vodo. Na celem
prostoru je ze zasajen raznovrstni
nasad.
Pri ureditvi igriSca je sodelovalo tudi podjetje, npr. Brest je izdelal naprave, Center obrti pa bo
te naprave prepleskal.
V bodoce pa bo potreben stalni
nadzor, da n e bi otroci unicevali
naprav in nasadov. Zlasti za vzdrzevanje nasadov bi lahko prispevala kmetijska zadruga z enim
strokovnjakom, ki bi vodil stalno
skrb za nasade.
V kratkem pa rnisli Krajevna
skupnost pristopiti k zbiranju prispevka samoprispevka zlasti
starsev, katerih otroci koristijo
igrisce, pa tudi drugih prebivalcev,
na katere tudi apeliramo, da bi
dali svoje predloge za ureditev
igrisca. Otrosko igrisce bo v perspektivi sluzilo za odmor in rekreacijo tudi odraslih, ki se bodo v
zelenem parku lahko prav prijetno
poe utili.

STALNEJSA OJEZERITEV
CERKNISK.EGA JEZERA
POSTAJA STVARNOST

NOVA AVTOBUSNA
POSTAJA V CURKNICI

kalnica, turisticni urad, prometna
pisarna in restavracija. Pred postajo pa bodo napravljeni avtobusni peroni. Celotna investicija
bo veljala okrog 90 milijonov starih dinarjev. SGP »Gradisce«, lti
objekt gradi, pa bi z deli koncalo
do 15. junija prihodnjega leta.

Na gradbiScu v Cerkniskem jejeru, kjer bo stala zapornica, je
izkopanih ze cez 2000 m3 kamna.
Kljub slabim vremenskih razmeram so dela lepo napredovala,
vendar je zadnje dezevje gradnjo
ustavilo. V gradbeni jami se je pojavila voda. Gradbeni odbor je
mnenja, da se v teh razmerah dela ne nadaljujejo, ampak bi pocakali boljsih pogojev.
MLADINCI!

Ce ste z uspehom koncali 8 razredov osnovne sole, pa vas veseli
izuciti se za zidarja, tesarja, ali
druge gradbeniSke poklice, zglasite se na Splosnem gradbenem
podjetju »GradbiSce<< v Cerknici,
na Cesti IV. maja 80.
To podjetje bo v letosnjem letu
sprejelo v uk vecje stevilo vajencev za izucitev nastetih poklicev.
Ob zglasitvi baste natancneje seznanjeni s pogoji solanja, ki se izvaja preko prakticnega in teoreticnega osvajanja potrebnega znanja.
Vse morebitne informacije lahko predhodno prejmete po telefonu na stevilko 790-04 Cerknica.

,
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SAP Ljubljana gradi v Cerknici zadaj za Obcinsko skupscino,
kjer bo v bodoce tekel avtobusni
promet, novo moderno avtobusno
postajo. V zgradbi bo Velika Ca-

S tovarisem Zagorjanom sva se
pogovarjala tudi 0 vee drugih prizadevanjih krajevne skupnosti, o
cemer bi se mnogo lahko napisali.
Vendar pa ze navedene ugotovitve
pricajo, da si Krajevna skupnost
Cerknica prizadeva, kako bi na
najbolj ucinkovit nacin prispevala
kar najvec k izboljsanju druzbenega standarda obcanov na obmocju Krajevne skupnosti Cerknica.
Milan Strle

Kratke nvvice brez naslova
Prvi~ v povojnih letih se je enemu izmed cerkniskih igralcev
sportne loterije nasmehnila sreca.
Gagula Franjo, clan kolektiva
Brest je cez noc postal mali milijonar, kat so ga nazvali njegovi
ozji prijatelji.
V pogovoru je tovaris Franjo
deja!, da mu bo zlahka pridobljen
milijoncek zelo prav priSel pri nadaljnji graditvi hise, ki jo dela v
Cerknici.
Za ostale igralce te loterije je
bila osuplost tern vecja, ker dobitnik ne igra dolgo, pa tudi posebni
specialist za nogomet ni, kot je
sam povedal.

Stanovalci bloka nad blagovnico
v Cerknici se opraviceno pritozujejo nad posameznimi obiskovalci
kinopredstav, ker za blokom parkirajo motorje in kolesa in je v
poznih nocnih urah veckrat pravi
ropot. Da bi bila nadloga se vecja,
so med njimi tudi taki, ki z malo
potrebo ••odiSavljajo« zidove in
okolisne dvoriscne prostore.
HiSni svet je ze povzel potrebne
ukrepe in narocil posebno ograjo
z vrati. Zataknilo se je baje pri
izdaji dovoljenja ad odgovornih
organov, ces da ograja in vrata
niso potrebna.
Stanovalci m islijo drugace, ka1
je popolnoma razumljivo, saj je
dvorisce edini prostor, kjer se lah-

Vprasanje notranjskega gospodarstva
Nadalj. s 2. strani
zeli ne bi bile enkrat enotne cene
hlodovine in drugih gozdnih asortimentov? Nekateri govorijo, ces
cene za hlodovino so zamrznjene
zaradi taka imenovane stabilizacije. Za druge artikle to menda ne
dr:Zi, saj se je cement za 30 % podrazil od leta 1966. Cene cementnih izdelkov pa so za 20 % visje
ad preteklega leta. Ce govorimo o
sprostitvi cen, potem naj se to taka uredi, da bo zasebnik brez izrednih davcnih bremen oddajal
svoj les tja, kjer bo vee dobil. Kakor hitro pa bi bile enotno ustaljene cene gozdnih sortimentov, bi
pa vsak hlodovino oddajal najblizjemu obratu.
Zdi se mi, da bivsi delavski svet
pri Gozdnem gospodarstvu Po-

stojna ni bil najbolj posreceno
izbran in izvoljen. Nekateri so
vso svojo dobo na zasedanjih molcalL Zopet drugi so se oglasali le
takrat, ce so zagovarjali svoje
osebne interese ali pa zagovarjali
svoje nediscip!inirane sotovarise.
Leta 1966 je bilo na tern podrocju zaradi boleznin izgubljenih
16.240 dni, kar pomeni, da je bilo
55 delavcev vsak dan bolanih. Iz
preteklosti in prakse nam je znano, da so bila redka obolenja pri
gozdnih delavcih. Ker je gozdarsko delo sezonskega pomena je bilo pred kratkim na zasedanju
sprejeto 40 ur dela na teden. Do
leta 1940 smo poznali 84 do 90 ur
dela tedensko, v gozdu (akordi).
Seveda prenekateri mladi gozdni
delavec ne ve da smo mu v zadnji vojni oziroma v revoluciji pri-

Krajevna skupnost je imela doslej ze veliko stroskov s planiranjem, ograjo, klopmi ipd. , a nima
dovolj sredstev, da bi d okoncno
uredila igrisce, kot je zamisljeno.
Potrebno je xe precej sredstev za
nasaditev zive meje okrog igriSca,
postavitev se nekaj klopi, igral
ipd.
V kratkem se bo zacela, zlasti
pri starsih otrok, ki obiskujejo
igrisce, nabiralna akcija za prisp~vek
za nadaljnjo ureditev
igrisca, kar upamo, da bodo prisp~ vali po svojih zmogljivostih.
Prostor za igriSce je res primerno izbran, ker je v centru Cerknic:e ter varen, da se ni bati, da
bi kakega otroka povozil kak avt(J. Res je, da se dolina se zasipa,
a druge resitve ni, ker bi sicer
prostor ostal neizkoriscen ter bi
bil pogled nanj, zlasti za tujce,
dosti bolj zalosten, kat je sedaj,
ko je igriSce ze delno zgrajeno.
Ko bo dolina zasuta ter ves
prostor izravnan, bo stal na tern
mestu park z otroskim igriScem,
ki bo v ponos vsem Cerkljanom.
Priporocamo obcanom, da podprejo to akcijo, da vozijo ves odpad ni material v dolino ter ga ne
puscajo na vrhu pobocja, ker ima
Krajevna skupnost s tern le nep otrebno delo in stroske za planiranje terena.
Starse otrok pa naprosamo, da
naj jih poduce, da je igriSce namenjeno njim, ter da naj pazijo
na igrala, nasade in podobno.
Dusan Zagorjan

. .

.

ko otroci igrajo in mora kat tak
biti primerno cist.
Prenovljena
cesta,
narisane
smernice in urejen park pred brestovimi bloki daje res lep videz
temu delu Cerknice.
Toda bliznji stanovalci menijo,
da bi se morda se kje nasla kaksna skrita financna sredstva za
ureditev his, ki stoje nasproti ceste, ker bi le takrat bila podoba
res popolna.
Res je. Sedanji videz je pravo
ogledalo osebnosti in daljse preteklosti.
Napad Izrela na Arabske dezele
je povzrocil pravi preplah med
posamezniki, ki imajo nekaj vee
ficka in imajo radi polne kasce.
V prvih dneh je bilo pravo obleganje trgovin z zivili in na dam v
skrite luknje so kar romale polne
vrece.
Po pripovedovanju trgovcev, ki
so ad tega imeli najvec koristi, je
sel najbolj v promet sladkor. Posamezniki so si ga preskrbeli kar
po par vrec. Pa naj se kdo rece, da
nasi Notranjci niso sladki ljudje.
»En mal po cestici, en mal po
grabici,« je baje zadnjic pel voznik SAP-ovega avtobusa, ki vozi
na progi Ljublj a na-Gerovo in se
vmes hudoval na cestarje in ne
vern se na koga, ker je med Logatcem in Rakekom toliko 1ukenj,
da jih ne bi noben elektronski
stroj prestel.
Pripomba je umestna. Luknje
so res obupne in voznja cez 30 km
na uro je tvegana za potnike, ce
hocejo ostati na svojih sedezih.

J
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bonl~. to, da v ~ep~y~erno bolJs

pogOJih dela m Z I VI, kakor d
1940. leta. 40-urni delavnik, my
ze, dolocene kolicine drv zastonj,
higienska stanovanja v gozdu,
oskrba z vodo prevoz na delovisca, dopusti, itd.
Gozdno gospodarstvo Postojna
bo moralo posvetiti letos vecjo pozornost in skrb ureditvi gozdnih
cest in poti v zasebnem podrocju
gozdarstva. V dr:Zavnem (druzbenem) so taka ze urejena in dobra
oskrbovana ze vrsto let. Naivno je
govoriti o intenzivnem gospodarjenju z gozdovi, dokler niso urejene gozdne ceste in poti. Tudi
urejanju gozdov bi bilo treba dati
vecji poudarek.
Bivsi poslanec in clan DS pri
Gozdnem gospodarstvu Postojna
Matevz Hace

"" * 1'
V mesecu aprilu je bila razstava
cvetja v Trstu, v juniju so podobno prireditev organizirali v Zagrebu, hudomusnesi pa pravijo, da jo
bomo baje imeli t udi v Cerknici.
Namig so verjetno dobili ad stanovalcev samskega doma, ki pridno odlagajo raznovrstne cvetke
(citaj smeti) na prostor ob Cerkniscici, ki je bil dolga leta primeren prostor za popoldanski in nedeljski pocitek v hladu ter nasa
dolgo opevana tr:Znica, na kateri
je zaradi navozene hlodovine cedalje manj prostora.
SliSal, videl in nic hudega ne
mislec napisal
Bost
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Za obCinski praznik Cestitajo
Obcinska skupscina, Obcinski komite ZKS, Obcinski odbor SZDL
Obcinski sindikalni svet, Obcinski komite ZMS, Obcinski odbor ZB NOB
Obcinski odbor RK
,JELKA" Begunje
LESNO

INDUSTRIJSKI

Proizvaja zagan les, ladijski pod, zaboje,
opremlja samopostreZ.ne trgovine, gostinske
·
in trgovske lokale

KOMBIN/\T

Cc~KN~CA
JUGOSLIIVIJII

s svojimi obrati izdeluje
vse vrste pohistva in opreme, .
kvalitetne ivernate plosc~,
razrez lesa

Kolektiv trgovsko-gostinskega podjetja

"'
,SKOCJAN"
Rakek
Cestita vsem obcanom za obcinski praznik, se priporoca za cenjeni obisk v
prodajalnah in gostinskih obratih

Splosno gradbeno podjetje

GRADISCE

Solidno izdeluje visoke in nizke gradnje
in cementne izdelke. V letosnjem letu gradi
CERKNICA stanovanja
za trg. Oospodari s stanovanjskimi hiSami v obcini in vdrzuje ceste IV. reda. Ima trgovino z gradbenim
materialom v Cerknici in Logatcu.

>>GABER<(

KOVINOSERVIS

u

N
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cestitata za obcinski praznik vsem obcanom
Cerkniske in Loske doline

Elektrozaga
Nova vas

Lesna industrija Stari trg
Izdelovanje moderne kuhinjske opreme

Zdravstveni dom
in Lekarna Cerknica

izdeluje gradbene
polizdelke, izolit in
novolit izolacijske
plosce in razrez lesa

>>JELEN(( Sneznik
Zavod za gojitev zivali
Lovni turizem

Kovinoplastika
LoZ

izdelovanje kovinske galan-

terije, izdelkov iz plasticnih

Kmetijska zadruga
Cerknica s svojimi enotami

mas, litih in elektro predmetov

""
Cutii:<J,
Enote: Marof, Markovec, Nova vas, sodelovanje Mlin- Pekarija in destilarna

V8eln ~ij(l.teejeln, fKUtlw~ ~

in v.um.
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SPORT

Nogomet

Lovska koca na Kalicu-Javornik je ze odprta za lovce in turiste
Foto Petan
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Lansko leto smo ze pisali v nalistu o srni, ki ima svoj drugi
dom pri logarju Karlu Stritofu
na Rudolfovem pri 2ilcah. Deseto
leto pravkar poteka, kar jo je komaj dan staro nasel v gozdu blizu
2ilc logar Korle. V toplem druZinskem okolju se je pocutila taka dobra, da nikoli vee ni pozabila, kdo ji je pravzaprav ohranil zivljenje. Vracala se je v svoj
krusni dam, vcasih po veckrat na
dan, vcasih se je potepla tudi za
vee dni. Za vratom ima ovratnico;
da je ne bi kdo ad lovcev ubil.
S prvim mladicem, ki ga je skotila doma je postala ~e bolj popularna. Korletova srna je poslej
~em

mladicev

skotila v domacem kozolcu se
petnajst mladicev, vsako leta po
dva, dvakrat po enega, dvakrat
pa kar po tri mladice.
•.loco' •• 'o"'' 0 <\•1 ., 0 0 •• • ' ' ' • ' ,'• oc"<',•.
) "'~·'t eet" 1. t'tl o~ oq,.,C1 0 o 0 oo "v"u ' t • ~ ", "t:, o
Letos ima dva srnjacka in srni- ~ •'b'(;'~o~o"'·o'i£u0'e'b<>"u'• 0 ~ 'to':" ~ t; .• , ''f" •
co, nanju je zelo ponosna, pa tu- q;•.. oo o o•.O •'• o •• •• • ' '
'
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di ljubosumna. Gorje psu, ki bi ---~ ~
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_v
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·
rna«. Srm, rme Jl ]e Muki, se prav
,
rada mota po kuhinji, gospodinja
·
· ~
.
Draga je »potozila«, da ji cesto
prevrne kak lonec s stedilnika.
Tekne ji prav vse, kar ji pride
·.
· · . .. . ..
...
pod zob.
·
Ce se boste odlocili za izlet v
Vidovske hribe, nikar ne pozabite
pogledati te ljubke zivali, domaci
vam jo bodo prav radi pokazali.
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- Lahko se ze zbudi~, sodnil~
je dosodil enajstmetrovko!
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Korletova srna z mladicem

pricakoval. Rakovcani pa so v
zadnjih minutah tekme po odlicni igri izenacili na koncni rezultat. Po tern remiju je prise! v goste na Rakek »Dob«. Dob so premagali z 2 : 1 po zelo slabi igri.
Ambicije rakovskih nogometasev so velike, uvrstitev v II. republisko ligo, kar seveda ni izkljuceno, ce bodo nadaljevali z
nacrtnim delom in pod vodstvom
novega trenerja Kebeta Branka,
kf ima veliko izkusenj, redno vadili in izpolnjevali takticne zamisli nekdanjega igralca »Slavije«.
Rakek ima letos na razpolago tele
igralce: Cauda, Urbas F. - vratarja, Oblak, Udovic, Bencina,
Preseren, Korosec, Raljevic, Jenko, Modic, MiSic, Arko, Kebe.
Baj, Obreza, Sberzaj, Klemenc.

Nenavadna pustolovscina gobarja iz Ljubljane
je
izl
K

V ponedeljek 2. oktobra je prise! v 2ilce zbegan in izcrpan starejsi inzenir Bavdas iz Ljubljane.
Za ta letni cas je bil dokaj skrom-
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no oblecen, v rokah pa je nosil
prazno kosarico.
Potem, ko je prise! do telefona,
je povedal zanimivo dogodivscino.

LJUBLJANA

turisticni biro priporoca svoje usluge:

za izlete ZB NOV - ZVVI - Drustva upokojencev in Mladinske organizacije, vrsimo izlete, ekskurzije in avtobusne
prevoze z najmodernejsimi avtobusi po zni:Zanih cenah.
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Izposojamo osebne avtomobile brez soferja po zelo ugodnih
pogo jib.
Za organizirane skupine dajemo popust pri prevozu z zicnico
in vlecnico na Krvavcu.

M~li

Nogometasi Rakeka so zaceli
letosnje prvenstvo v ljubljanski
podzvezi, proti pricakovanju, oblicno. Prvo tekmo doma proti novincu v ligi »Fenolitu« iz Borovnice so zmagali z visokim rezultatom 7 : 1, ceprav so nastopili
oslabljeni, saj je manjkala skoraj
vsa standardna obramba in so nastopili z nekaterimi mladinci. Drugo kolo so odsli na gostovanje v
!han. Na pot so odsli pesimisticno
razpolozeni, saj nobeden, se tak
optimist ni pricakoval taka visoke zmage na »vrocem« (terenu)
igriSca v Ihanu. Zmagali so 5 : 0!
Potem je prise! na vrsto derby
ljubljanske nogometne podzveze
z »Induplati« iz Jars. Po lepi igri
so domacini, igralci Rakeka, v finiSu tekme pokleknili pred dobrim mostvom iz Jars z 1 : 0. Toda rakovski nogometasi se niso
odrekli ambicij po tern porazu.
PriSlo je na vrsto gostovanje v
Medvodah. Pred tekmo so si nogometasi Rakeka ogledali tekmo
starih avtomobilov, ki so vozili
tam mimo. Domacini so v deseti
minuti prvega polcasa vodili kar
s 3 : 0, kar seveda tudi ni nihce

S prijatelji gobarji so se pozna popoldne napotili po gobe v okolico
Rakitne. Moz, ki je iskal jurcke
nekoliko globlje v gozdu, nenadoma ni mogel vee najti poti nazaj.
Taval je po prepadni rebri Zale,
dokler ni zaslisal sumenja vade
globoko pod seboj. Vsak korak naprej bi bil lahko usoden, zato je
obstal in celo noc drgnil prezeble
ude. Druzbo so mu delale veverice in kresnice, v daljavi pa se
je sliSalo zamolklo rukanje medveda. Moz se je dobro zavedal, da
je nadvse nevarno zaspati v jesenski noci, zato je skakal in telovadil cakajoc zarje.
Ob petih zjutraj je krenil, spet
taval celih pet ur v tesni Zali in
se okrog desetih dopoldne le dokopal do 2ilc. Tam je ze poizvedovala za pogresanim stalna sluzba milice iz Ljubljane. Ko so mu
povedali, da medvedje cesto hlacjajo tam okrog, je bil seveda se
bolj preplasen.
Vrli mozakar je obljubil, da se
bo zagotovo vrnil se v te kraje,
ceprav bi bil prvi obisk zanj skoraj usoden.
terle

Mlad. nogometas
tz Rakeka Misic Branko
Nogometasi Rakeka so trenutno
na tretjem mestu za vodecima Induplati in Savo.
Nogometasem Rakeka zelimo se
mnogo uspehov ter da bi se u vrstili v II. republisko ligo.
Janez Klemei:J.c

Kosarka
Delo med kosarkarji je zamr.lo.
Med p ocitnicam i niso imeli niti
urice odprte telovadnice. Sedaj,
ko se je zacelo solsko leto in bo
telovadnica spet odprta, pa ni
:log. Tudi to bo v najkrasem casu urejeno in upamo da bomo na
Rakeku kmalu lahko videli, poleg
nogometne, tudi kosarkarsko tekmo. Na pomlad pa bodo v organizaciji TVD Partizan, sole in
mladinske -organizacije asfaltirali
in uredili igrisce pred telovadnico.
Upajmo, da bodo fantje z Rakeka kmalu pokazali, kaj znajo
pod kosi in da bi kmalu spet videl ·derby cerlmiske obcine med
Cerknico in Rakekom.
. Dobro bi bilo, ce bi napravili
oziroma organizirali v obliki turnirja prvenstvo obcine, kjer bi
sodelovali poleg Rakeka se Cerknica, Stari trg, Nova vas in m ogoce se kaksen klub npr. Notran jski studentski !dub ali pripadniki
JLA z Blok in Rakeka.
Janez Klemenc

oglasi

Gospodinjslw pomocnico sprejme
stiriclanska druzina z dvema
majhnima otrokoma.
Pogoji
ugodni. Skulj, Koper, Vegova 29
Delavska un iverza Cerknica razpisuje za izobrazevalno sezono
1967 68 naslednje izobrazevalne
oblike:
1. Osnovno solo za odrasle I. stopnje (5., 6. raz.) in II. stopnje (7.
in 8. raz.), ki bo trajala 8 mesecev.
2. J ezikovne tecaje - zacetniSke
in nadaljevalne in sicer:
1. Tecaj italijanskega jezika
2. Tecaj nemskega jezika
3. Tecaj angleskega jezika
Ce bo zadostno stevilo prijavljenih kandidatov, bo tecaj trajal priblizno 3-4 mesece v
zimskem casu - ca. 60 ur.
3. Gospodinjsko kuharski tecaji v
krajih, kjer bo prijavljenih zadostno stevilo kandidatk. Trajanje ca. 70 ur, V· zimskem casu.
4. Krojno siviljski tecaji v krajih,
kjer bo prijavljeno zadostno
stevilo kandidatk. Tecaji bodo
v zimskem casu z ca. 70 ur teoreticnega in prakticnega pouka.
5. Delavska univerza bo tudi v
bodoce prirej ala v zimski sezoni predavanja v okviru sole za
starse v vee krajih na obmocju
obcine.
6. Predavanja in seminarji bodo
prirejela v zimski sezoni predavanja v okviru sole za starse v
vee krajih na obmocju obCine.
6. Predavanja in seminarji bodo
prirej eni tudi za kmetijsko panogo iz raznih podrocij - o
kmetijski mehanizaciji, poljedeljstvu in zi vinoreji.
7. Delavska univerza Cerknica
priporoca delovnim organizacijam sodelovanje na vseh pod- .
rocj ih izobrazevanja, tako na
podrocju strokovnega, politicnega in ekonomskega ter splosnega izobrazevanja.
Prosimo vas, da se za razpisane
oblike izobrazevanja obrnete na
DU Cerknica, telefonicno ali osebno, kjer boste dobili tocne informacije.
Delavska univerza Cerlm:ica
ZAHVALA
' Solska skupnost osnovne sole
Grahovo se najlepse zah valjuj e
podjetju »Brest« Cerknica za denarno pomoc, ki jo je prispevala
kot pomoc 8. razredu za koncni izlet.
Solska skupnost osnovne
sole Grahovo

***

Na medicinski fakulteti sta diplomirala nasa clana Mar·jan Mramor in Joze Udovic. Obema iskrene cestitke, Marjanu pa tudi za
uspesen skok v zakonski jarem.
Notranjski studentski klub
Cerknica
POSETNICI
VANIKA KIS
TOPOL
Kje v Laski dolini se je z aposlila tovarisica iz Topola?

ZAHVALA
Ob boleci izgubi -dra~~ ga oceta starega oceta in bra a
JURIJA TEKAV C
se iskreno zahvalj emo vsem
sorodnikom, prijateljem, znancem in vascanom, ki ste ga v
tako velikem stevilu spremili
na njegovi zadnji poti, mu poklonili vence in cvetje ter nam
izrazili sozalje.
Posebno se zahvaljujemo govornilmm za poslovilne besedc,
organizaciji ZB Nova vas Bloke, kolektivu »GRADISCE<•
Cerknica in godbi iz Cerknice.
Se enkrat vsem prisrcna hvala.
Zalujoci:
hci Milka, sinova in Mirko z
druzinami, bratje in ostalo sorodstvo.

.

Miss MARIKA P AG
Katerega nasega slikarja obozu je rojakinja?

gks

NOTl~~aSKE
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lzhaja mesecno - lzdaja Obcinski odbor SZDL Cerknica - Urejuje uredniiki
odbor: Slavko Berglez, Danilo Mli nar,
Janez Logar, Mihael Miiic, Sreco Loncar, Milan Strle, Stefan Bogovcic, dr.
Boris Kravanja, Mirko Suligoj, Sreco
Kraiovec Milan Govekar in Milan 2iv·
koviC - Glavni in odgovorni uredn ik:
Danimir Mazi - TehniCni urednik: Oa ..

nilo Domajnko (Delavska enotnosl) Naslov

uredni.Stva

in

uprave : .. Gias

Notranjske•, Obc. odbor SZDL Cerknica- 2 iro racun: NB Rakek, 5051·678·108
- Letna narocnina je 6 N din (600 S
din), posamezni izvod 50 par (50 S din)
- Za tujino 1 USA $ - Tiska tiskarna
Ucnih delavnic Zavoda za slusno in
govorne prizadete v Ljubljani

--------'

