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Delo na pripravi statutov je potrebno pospešiti 
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Osnutek statuta občine Cerknica je bil izdelan Jlansko leto 
novembra meseca. Ob priliki ja. v nih razprav o osnutkih ustav smo 
ustavno matierijo konkretizirali na ta način, da smo ustavno raz
pravo nadaljevali z razpravo o vsebini statuta občine. To nam je 
omogočilo dejstvo, da smo osnutek statuta razmriožili v 300 izvodih 
in ga razdelili vsem delovnim organizacijam, osnovnim organiza
cijam ZK, krajevnim organizacijam SZDL, društvom in aktivnim 
posameznikom. Posamezna področja osnutka smo ponovno poglob
ljeno obravnavali na predvolivnih zborovanjih in sestankih. 

Plelllum Občinskega odb0ra 
SZDL je o oonut>kru statuta dva
krat razJpravljal ter dal priporo
čHo vsem krajevnim organizaci
jam, da organizirajo razJprave o 
statubu občl!ne in o statutih kra
jevnih Slklllpno&ti. RalZJpTave med 
občani so dale nekatere IJwnkJret
ne in tehtne .predloge, ki jih je 
statutarna komisi'ja obravnavala 
in v veHikem obsegu Ulpootevala. 

Obširne razprave so se m ed 
občani vršHe zlasti PTi vprašanju 
nalog občine ~ede zadovoiJijevanja 
sk!uopnih potreb o{blčanov. Za posa
mezna pocl!ročja, k<Jt n. pr. kul
tuTa, zdravstvo in soc:ia:lno var
stvo, je SZDL slkJ.ica:j,a širše akti
ve, iki so detajmo analizir ali pro
blematiko in dali vm€JS!l1.e in poz.i
tiWle pred!l<Jgt k prvootm.ti vsebini 
sota1Juta. Drugo voprašanje , ki je 
predvs'Elm zanimaJ.o občane, · je bi
lo obil.ikovan.je krajevnih skupno-

sti. Z ozirom na to, da je bilo 
popreje na območju občine p[·e
cejšnje število 'k!rajevnih odborov 
in da je območje zelo heterogeno 
ter razd•robljeno naseldeno, bo 
k;rajevne skupnosti na celem ob
močiu zelo težiko formirati. S 
pravo vsebino dela se bodo kra
jevne skupnosti iwbliikovale v 
večjih k!rajevnih s!I'ed:išcih (Rakek, 
Cerlklllica, Stari trg, Nova vas). 
Pri voprašanju materialne osnove 
k!I'ajevnih stkurpm.ooti so občani v 
'J'Seh krajih zastopali stališča, naj 
:>e v S'tatutu fi-ksno določi, kakšen 
de1 sredlSltev bo iprispevala dbčillla 
za obstoj in razvoj posamezllle 
krajevne Slkiupnosti. Pri tem naj 
bli se v veliki meri upoštevala tu
di sam<Jiniciativa in aktivnost 
!lcr·ajevnih faik:torjev. 

Delo na izdelavi statuta bomo 
nadalj·evali v tej smeri: 

V prvi fazi bomo prečistili be-

sedilo ter ga dopolnili z ustavno 
vsebino in terminologijo (kot smo 
li-e omenili, j~ bil prvotni osnu-
1.-ek izdelan pred sprejetjem zvez,... 
ne in republiške w.tave). 

Posebna strokovno politična ko
m.isija, ki smo jo fomnirali, pri
pTavlja nove tere za raZJI)ravo 
med občani. Na teh razJpravah bo
mo predvsem razčistili še nelkate
ra nerešena vprašanja v .sedanjem 
osnutJk:u. To problematiko bomo 
obravnavaM predvsem na javnih 
tribunah, ki jih bo Ol·ganiziral 
Občinslk.i odbor SZDL. Za pooa
mezna strokovna opodročja (gospo
darstvo, družbene sdružbe) bomo 
organ:i.zirali ponovna posvetova
nja, ki naj bi prispevala neka
tere kvalitetne pripombe k na
dail.jnji i:llboljšavi sedanjega 015111U t
ika. Predvsem bo po1lrebno v po
sameznihi poglavjih določbe kon
kretizirati .. Pri posameznih nalo
gah bomo morali zaos1Jrirtli odgo
vornost posameznih organov. Isto
časno bomo iz statuta odpravili 
nepotrebne formaLne določbe. 

Del0V111e organizacije so v ~av
nem pristopile k opripravam oslllut
kov svojih statutov. V vseh de
lovnih organizacijah so formirane 
posebne komi.stije, •ki opravljajo 
»inventuro" sedanje interne za
konodaje (praviJa, razni PTavillni
ki). V petih delovnih organ4zaci-

~aši ob.tani " najbolj humani alttiji 
Ob robu proslave Dneva krvodajalcev 

Zbrali so se v okviru organi
zacij.e Rdečega ~riža. Ustanovili 
so krvodajalsko komisijo s pred
sednikom dr. Stankom Pušenja
kom. In kadar je bila možnost ali 
potreba, SO' darovali svojo kri. Ne
sebično. Pridobili so tudi n(}ve 

člane. Lani so pres!egli plan za 
80%. 

To so bili ljudje, ki so se zbrali 
dne 23. 6. 1963 v Cerknici v Do
mu ljudsk-e tehnike, da proslavijo 
svoj dan, Dan krvodajalcev. Pri 
pestrem programu je sodeloval 

Krvodajalci s predsednikom krvodajalske komisije dr. S tankom 
PušenjaJmm ob pr_oslavi Dneva krvodajalcev. Med njimi jih je 

devet, ki so že desetkrat dali svojo kri. 

podmladek Rde~ega križa. Potem 
so razdelili odlikovanja: zlate 
značke tistim, ki so že desetkrat 
darovali svojo kri in srebrne ti
stim, ki so to storili petkrat. 
Skromno priznanje za njihova 
humana dejanja. Zlate značke so 
dobili: Franc Tavželj iz cerknice, 
Tone Stajn iz Cerknice, Franc 
Dragolič iz Cerknice, Ernest Ja
nežič z Rakeka, Tomo Cuček iz 
Martinjaka, Franc Stare iz Cerk
nice, Franc Obreza iz Cerknice, 
Martin Petan iz Cerknice in Ja
nez Kranjc iz Cerknice. Srebrnih 
značk so podelili 27. V Starem 
trgu pri Ložu je bila prav tako 
proslava v počastitev Dneva kr
vodajalcev in tudi tam so pode
lili 25 srebrnih značk. 

In letos? Letos pa kaže slabše. 
Našle gospodarske organizacije ni
so pokazale pravega razumevanja 
za krvodajalsko akcijo, takO> da 
letošnji plan najbrž ne bo niti 
dosežen. Vsak, ki da kri, ima 
namreč pravico do enega prostega 
dne, gospodarske organizacije pa 
v 'boju za večjo proizvodnjo tež
ko pogr'ešijo vsakega delavca. In 
vendar je to akcija, kjer ne bi 
smeli gledati samo skozi očala 
materll.-..Inosti, kakor tisti niso 
gledali, ki so darovali svojo kri! 

Ma.D 

jah Šo že izdelali osnutk:e statu
tov, ki jih sedaj med člani ko
kktiva tolmač-ijo in dopoLnjujejo. 

V večjih goS'podru· kih organi
zacijah (Brest, Kovinoplastika) 
zru·adi obsežnosti in zapletenosti 
problematike poteka delo bolj po
globljeno in sistematično. Na Bre
stu je pooebna komisija pripra
V'ila in izdelala ob.se7;en material, 
Iti ga poglobljeno pre tr ajo in 
obdelujejo v or ganih kolektiva in 
na ekononomskih enotah. 

Mnogo časa in truda so komisi
je vložile v izoblikovanje po~a
vij, ki obravnavajo o11gan.izacljo, 
pristojnost in odnose med organi 
upravljanja. Delo bodo IIladalje
vali v posameznih podk.OIIlllSJl.l.'lh 
in v dlrugih organih. Posebno vlo
go ima pri tem občinski sindikal
ni svet, ·ki je tudi že do sedaj slu
bel za izmenjt..vo i:zJkušenj in za 
koordinacijo dela. 

Nekoliko bolj problematična so 
pod!·očja izdelave statutov v jav
lllih .službah. Tu so nekateri ko
lektivi začeli izdelovati teze, po
SaJmezn.ih osnutJkov pa še niso iz
delali. Na tem področju je budi 
največ nerazčiščenih pojmov in 
:nejasnih vprašanj. Zato bomo tem 
statutom v rprihodnje posvetili k;u· 
naj več pozornosti. 

V pripravah za izdelavo statu
tov krajevnih skupnosti smo ne-
1koliko v zaostanku. Do sedaj ima
mo •PriPTavll jen 1~ statut iu'ajevne 
skUipllosoti v Cerlknici, •ki pa Je po
treben temelji te analize, preden 
bo SIPTeje t. O njem bodo razprav
ljali občani na zbo11u volivcev. 

Ta s tatut bomo morali za ostale 
k!rajevne skupnosti temeljito pri
rediti in ga PTilagod:iti konkret
nim •potrebam. O vseh teh statu
tih bodo iz posameznega olbmočja 
krajevnih skupnosti razpravljale 
posamezne grupe občanov. 

Tehniko mladim 
Občinski odbor Ljudske 1iehnlke 

Cerknica bo v začetku mleSeca sep
tembra letos priredil in organizi
ral naslednje tečaje: 

1. radio amaterski, 

2. foto-kino amaterski 

3. letalsko modlelarstvo, 

4. brodarsko modelarstvo, 

5. jadralski »A«, 

6. padalski za začetnike. 

Tečaje bodo vodili strokovnjaki 
z Okrajnega odbora LT Ljublja
na. Prijave pismeno sprejema ob
činski odbor LT Cerknica vključ
no do 10. septembra 1963. Vsi 
navedeni >tečaji bodo instruktor
ski in pa začetniški. 

Vsi interesenti in ljubitelji teh
nike, ne zamudite te edine pri
ložnosti! 

Odbor Ljudske tehni~ 



~-----------------------------------------------------
GlAS HOTRANJSKE 

Praznovanje Dneva vstaje slovenskega naroda 
komuni ter vzgojni odnos, mora 
priti do polne veljave pri vseh 
naših državljanih, zato je potreb
no, da ustavna načela vnesemo v 
3tatut komune, krajevnih skup
nosti m v statut d elovnih organi
zacij, Ceprav je sedaj sewna dopu

stov, šolskih počitnic, kolektivnih 
dopustov itd., je bilo ob prazno
vanJU Dneva vstaje slovenskega 
naroda življenje precej razgiba
no tudi v naši občini. Prav go
tovo ne moremo iti mimo tega, da 
se naši delovni ljudje ne bi spom
nili tistega velikega in usodnega 
dne 22. Julija 1941. leta, ki je bil 
za slovenski narod tolikanj po
memben m katerega ne smerno 
nikoli pozabiti. Ko omenjamo ta 
dan, se sporrunjamo tudi dolgo
letne borbe slovenskega naroda, 
k1 se Je pod skupnim vodstvom 
komunistične partije Jugoslavije 
heroj.sko boril proti okupatorju. 
V ,soka morala in veliko herojSitvo 
ste. omogočila osvoboditev precej
šr. Jtga dela ozemlja tudi pri nas 
nč:l NotranJskem, v naši občini. 

..~svoboditev velikega ozemlja 
iZJP ,J okupatorja je omogočila, da 
so S(. na osnovi odloka lzVTšnega 
odboto OF vršile prve volitve v 
narodno osvobodilne odbore. Ti 
odbori so postali prvi organi s-lo
venske oblasti. Kmalu potem je 
bil tudi prvi zbor odposlancev slo
venskega naroda v Kočevju, ki je 

uvidel nujnost brawkega s-odelo
vanja med narodi Jugoola.vije za 
dokončno osvoboditev. Po hudi in 
neprestani herojski borbi so na
rodi Jugoslavije 1945. leta us-pe
šno izvojevali revolucijo. Tako se 
je slovenski narod junaško boriJ. 
za osvoboditev dežela, tako re je 
tudi začel boriti za obnovitev po
rušene domovine. Okupator je ve
čidel opustošil našo zemljo, uni
čil je vse, kar je dosegel. Začeli 
srno obnavljati in graditi šole, to
varne in druge potrebne institu
cije predvsem z lastnimi silami. 
Lahko rečemo, da oo naši narodli 
vJ.ožili ogromne napore za napre 
dek in za boljši življenjski stan
dard. 

TUdi v naši občini smo precej 
zgradili, saj poprej nioo obstojale 
taike tovarne, niti ni bilo toliko 
zaposlenih kot danes. Seveda je 
ta materialna rast naše komune, 
ki je že dosegla 9 milijard in 100 
milijonov brutto dohodka, kar je 
velik porast, tesno povezana s he
rojsko borbo naših ljudi v revo
luciji. Delovni ljudje v naši ob
čini oo tak VZPOn razvoja razu
meli in lahko .rečemo, da so in-

Na ·Jtt tz Slio ja smo 
nesebitno odgo\'orili 
Na dan, ko se je zemlja pod skopskimi hišami tako katastro

falno zatresla, so naši občani ~e mimo delali na svojih delovnih 
mestih. Vsak s svojimi skrbmi in svojimi načrti. Klic s-totisočev 
nesrečnih ljudi iz Skopja pa je v hipu odrinil vstran lastne želje 
in načrte, Ostala je samo ena misel: kako pomagati Skopju? · 

Vedeli smo, da mora biti pomoč 
hitra in občutna. Se isti dan je 
bil restarvljen pri občinski skup
šč.Lni štab za pomoč Skopju, ki je 
takoj pomal delovne kolektive, 
naj kar največ prispevajo za Sko
pje. Kolektiv SGP Gradišča je že 
pred tem, takoj po radijskem ob
ves-tHu o nesreči, sklenil prispe
vati enodnevni zaslužek. Ljudje 
w brez vsakršnega poziva razu
meli svojo dolžnost. 

Kovinoplastilka je še isi dan po
&lala avtobus krvodajalcev v Aj
dovščine. Prebivalci Babnega po
lja, ljudje, ki so med vojno mno
go pretrpeli, so sami zbrali 50.000 
dinarjev. 

Na poziv štaba :za pomoč Sko
pju oo se vsi deJ.ovni koJ.ektivi od
maili, da bodo prispevali eno ali 
dvodnevnli zaslužek ali določeno 
vsoto denarja, ali pa celo oboje. 
Vse prispevke so Slklenili pokriti 
z večjo produktivnostjo. 

Takoj po nesreči se je prijavilo 
550 k.rvodajalcev. Osemletka Cer
knica :in odbor RK sta darovala 
4 šotore !in 3 blazine tex obleko. 

Pred drnevli. je odšlo v Ljubljano 
pet naših pedagogov, ki bodo po
učevali skopSke otroke. V Skopje 
pa je odopotoval en naš veterinar. 

Našd deJ.ovni kolektivi pa so 
prispevali : 

Brest Cerknica gradbeni mate
rial in gotovino v vrednosti 3 mi
lijone din. Kovinoplastika !.,Qž 
enodnevni zaslužek in 1,000.000 
din, skupaj 2,250.000 din. Jelka 
Begunje enodnevni zaslužek 80.000 
din. Kovinooervis Rakek dvodnev
ni zaslužek in 100.000 din, skupaj 
550.000 din. Sodišče Rakek eno
dnevni zaslužek 15.000 din. Na
rodna banka Rakek enodnevni za-

sJ.užek 22.000 din. Gostdnsilvo Sta
ri trg enodnevni zaslužek 20.000 
din. Gaber Stari trg pohištvo :in 
enodnevni zaslužek, ~kupaj 200 
1Iisoč din. SGP Gradišče enodnev
ni zaslužek 250.000 din. Nanos 
Stari trg enodnevrui zaslužek in 
160.000 din, skupaj 200.000 din. 
Z<kavstveni dom Cerknica dvO
dneVIli zaslužek 110.000 din. Ob
Č<ins.ki ljudski ·odbor Cerknica 
enodnevni zas-lužek 60.000 din. 
Družbene organizacije 20.000 din. 
Kmetijska zadruga Cerknica 15 
ton krorrnJI»rja 300.000 din. Gostin
stvo Cerknica dvodnevni zaslužek 
50.000 din. Vodlna skrulpn.oot 50.000 
din 1n enodnevni zas-lužek, slrupaj 
65.000 din. Obrtni center Cerkni
ca enodnevni zaslužek i.Jn 10.000 
din, skupaj 30.000 drl!n. Valjčni 
mlin Cerknica enodnevni zaslu
žek in 30.000 din, skupaj 40.000 
din. Skocjan Rakek 200.000 din. 
Ele.ktrožaga Nova vas enodnevni 
zas-luželk 20.000 din. Kmetijska za
druga Stari trg enodnevni zaslu
žek 50.000 din. 

Prosvetni delavci tri šotore v 
vrednosti 80.000 din. Zavod za za
poslovanje delavcev Cevknica 
enodnevni zasJ.užek 5.000 din. Lo
višče Snežnik 14.400 din. Zarvod 
za vzdrževanje cest 50.000 din. 

Tako znaša celotna pomoč naše 
komunale 7,131.400 din. 

l'a seznam še ni zaključen, ker 
'Tloč posameznikov in delovnih 

• ektivov še vedno prihaja. Pri 
,ltčinski skupščini je oanovan od
lH •r za pomoč Skopju, ki bo na
d - ljeval delo štaba. Odbor bo tu
dJ v naprej delal s pomočjo Rde
čega križa in odborov SZDL. 

D. Mazi 

dustrijSke kapa ci tete 21rastle prav 
od časa, ko w deJ.ovni !ljudje pre
vzeli upraV'ljanje v svoje r01ke. 
Danes se že uspešno Vlključujemo 
v konkurenco na mednarodnem 
tr"L.išču z viooko kvalitetno proiz
vodnjo lesnih izdellrov. Prav tako 
beležimo napredek v kmetijsk!i 
in kovinski industriji. 

Rast proizvodnih sil, delitev do
hodka po delu, krepitev in na
daljnja graditev komuna!!Jnega si
stema, ,razvijanje samoupravlja
nja ter razvijanje široke demo
kracije, to je naloga vseh nas, ki 

- je tesno povezana z željo naših 
narodov in temelji na vseh teža
vah in herojsrtvu NOB. Nova usta
va, ki ima demokratično obliko 
delovanja v našem življen"J in 

Kot je bilo že uvodO!ma ome
n jeno, je billo opraznovan,je 22. ju
lija, Dneva vS'taje, ;precej razgi
ball1o in je v naših delovnih lju
deh tesno povezano od začetka 
naše borbe pa do ekonomSkih re
zul.Jtatov, ki rjih ustvarjamo na 
oSIIlovi delavskega in drul!benega 
samoupravljanja. 

Tako so bile proslave na pred
večer praznika v vs-eh večjih kra
jih v naši občini. Popestrile so 
jih še fiJ.Jmslke preds.tave s tema
tilko iz NOB, razna športna tek
moV'anja, rpogostitve in priZlilanja 
članom ZB za sodelovanje v NOB 
in povojni izgradnj.i ter tovariško 
srečanje kolektivov !kombinata 
Brest na Slivnici. 

Potrebe po izobra~evanju na 
Cerknica področju občine 

Niti deset let ni od tega, kar 
smo smatrali, da je občana, v ka
teri živimo in delamo, industrij
sko zaostala z nerazvitim gOSIPO
darstvom. Da, res je bilo tako. 
Toda sedaj ob industrijski. neraz
vitosti ne moremo več govoriti . V 
zadnjem clesetJ.etju rres lahko be
ležimo nagli napredek i.JnJi. razvoj. 
Ta napredek re lahko vidi v zelo 
nag.lern povečanju brutto produk
ta občine. Pred leti je preds·tav
ljaJ.a problem zapooliti !ljudi iz te
ga pod:ročja, medtem ko sed a j 
ugotavljamo, da celo primanjku
je delavcev v gOS\podarSikih orga
nizacijah, Nekabere gos-podarske 
organizacije, predvsem večje, si 
morajo prid obivati delar.ice iz 
drugih območij Slovenije ali celo 
iz drugih republik 

Dejstvo je, da je v tej občini 
3.800 ljudi , v red!nem delovnem 
razrrnerju (walk četrti občan je za
poslen). To nam priča, da SllllO po 
številu zaposlenih v odnosu na 
število prebivalstva v zelo ugod
nem položaju. 

Pri vsem tem naglem tempu 
razvoja pa J.ahko ugotovnmo, da 
kva1i:gkacijska struktura proizva
jalcev zaostaja za zahtevnostjo 
proi:modnje ki. postaja vedno bolj 
komplicirana. Pri zelo hitri indu
strializaciji smo zanemarja!li vpra
šanje prjdobivanja in usposablja
nja proizvajalcev v delovnih or
ganizacijah. V podjetjih, ki ima
jo dokaj visoko razvitO mehani
zacijo, imajo Olbičajno :relo malo 
kvalificiranih dn viookokvalifici
ranih strokovnjakov. To nesoraz
merje ni v .s~k!J.adu z modernimi 
pc:JIS'topki proimodnje. 

Torej kaj naj ukJrenemo, da se 
bo ;to nesoca=erje i7JboJ.jšalo? V 
prvi vrsti je treba razviti vre mo
goče obl.:i!ke izobraževanja :i.Jn uspo
saWjanja zaposilerui.h ljudi ter ne
nehno in si-stematično dopoln'je
vati nj~hovo znanje. 

Zgrešeno 'bi bilo misliti, da pod
jetje potrebuje samo določeno 
š<tevtčiilo strokovnjakov, ki naj bi 
organizirali :in vodil proizvodnjo. 
Izobraževati in usposabljati je 
nujno slehernega člana kolektiva 
ne pa samo določeno delovno me~ 
sto, in sicer kot uprav·lj ce z 
družbenimi srredstvi. 

Kdo je dolžan, da Siklrbi za izo
braževanje delovnih :ljudi na 
ročju občine? Za to najv • 
nalog nedvomno delovna 

zaci'ja sama, <k:i naj ugotovi po
trebe 'po i'Zobraževanju, potrebe 
kadrov za določene specialnosti in 
stroke. Kaj·ti le na ,podlagi ugo
tovljenih poi!J.·e;b je smotrno izo
braževati in usposabljati ljudi. 

V pog.ledu Ii.2Jpopol.njevanja ka
d!rov bi lahlko odigrale veliko vlO
go <k:ad.rovslke službe v podijetjih, 
v kol:ikor bi re jim posta'Vilo to 
!rot njihocvo osnovno na!logo. Pri 

- iwbraževanju naj hi odigrala od
loči·lno vlogo DU v občilni, ki. naj 
bi orgaiil'WJi:raila lj)jffi,e iwbraževalne 
akc·ije v okrvi·ru občine, za katere 
ne bi bHo smotlrno, da ji h orga
nizira delOV'Ila organizacija sama. 
Tak način dela je tudi v 'P!I'Og!ra
mu dela Delavsike univerne, ki v 
tem srnisiliu že sestavlja načrte za 
laslmo izobraževailino sezono. Te 
učne načrte bodo dobile vse go
spodarslke orgaruizacije, ki n aj b i 
učne naČirte <fupolni.Je, oe;. spre
menile, v kolikor je !POtrebno za 
njihove konrkretne prilike. 

Sodelovanje med DU in podje
tjem pa mora Jbit i zelo tesno in 
temeljiti mora na dobrih medJSe
bojiili!h odnOSii.h. Za iPTe'Y'ZJete ob
ve'Zl!losti DU do podjetja pa je 
nujno potrebno sestaviti odgovar
jajoče pogodbe, v katerih so do
ločerui termini imajanja iwbraže
valne akci-je in Slbrošllm posamezne 
iwbraževalne akcije. . 

Pri vsem tem pa je nuano, zla
sti -y delOV'Il·ih organizacijah, vz
buditi interes pri prOiilzvajalcih za 
izobraževanje :in jih tudi na pod
lagi tega stimulirati. Le na ta 
način bi lahiko drvignili potrebno 
družbeno i.Jn srtrokovn o Zlil anje 
proi<ZVajalcev, katero ·pa je nujno, 
če .bomo hotelri povečati večje eko
nomslke efelkte in s ;tem v zvezi 
povečati družbeno zavest sleher
nega člana delovne organizacije. 

S. M. 

»GLAS NOTRANJSKE« 
izhaja mesečno - izdaja ga Obč. 
odbor SZDL Cerknica - Ureja 
uredniški odbor - Glavni in od
govorni ur~dnik: Franc Tavželj 
- Clani uredništva: Dane Mazi, 
Milan Strle, Maks K'ebe in Berg
lez Slavko - Tehn. urednik: Jan
ko Novak - Korektor: Sonja 
Vr~bec - Tisk: CZP »Kočevski 
tisk« Kočevje - Letna naročnina 
240 din - Rokopisov in risb ne 
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GlAS NOTRANJSKE 

. Kam in kako usmeriti mladino, ki končuje obvezno šolanje?' 

Iz leta v leto v naši občini Slto
jimo pred perečim 'PTOblemom, 
kam z mladino, posebno še z de
kleti, •ki končuje obveZI11o šolanje. 
Stalno .!ugotavlijamo, ~a imamo 
za delk'leta premalo učnih mest, 
kamor naj bi jih po končani šoli 
usmeni11. Prav tako je dejmo, da 
na območju občine sploh lflimamo 
fiO'bene soie <;iruge stopnje, kjer 
ml.j bi to mJadill1o usposabljali oz. 
šoiali. 

Nismo še n.aši:i usf.rezm.ih rriest 
dekletom, lki oo '~iia šoio 
prejšnje_ leto, ko imamo že nov 
OrilJ.v. Tfiiko se za\leVa zaostruje 
in Zavod zii zaposlovanje delav
cev si pomaga na ta naČ'ill1, da 
mladirui, k!i ni uspela iz anega a]..i 

d!ruge<Ia VZJroka dobiti us>tr=o uč
no mesto, to mladino, ko doseže 
UL5rbreZ!l1o starost 16, 17 let, napoti 
v redno zapos.litev pretežno v 
Komb1nat BreSit Ceriknica ali pa 
v pod'jetje Kovinoplastika v Ložu. 

V lebošnJjern letu je končalo ob
veZI11o šolaJI1.je v naši občini sku
paj 273 učencev, od tega 134 de
kllet. 

;Poglejn:Jo, kakšne so bhle po
Rlicne želje teh otrok Sicer tega 
rie inoremo i~ovati. ie žeiie, ker 
je . mlad[ina, Iko je li2'lp(jlnjevala 
anketo, že stala ptred odločitvijo 

ill1 je vedela, kaj je možno in kaj 
ne. TiiSti, 1ki so pričakovali, da ne 
bodo USIIJešno končali OSIITlega raz
reda, so dobro vedeli, da so jim 
marsikatera vrata zaprta. In teh 
j•e b.ia,o precej. 

Od 273 anketi-ranih mladincev 
ill1 mladink se je odločhl.o takole: 

a) za šole druge stopn je 46,35% 
b) za uk kot vajenec 23,72% 
cl nadalje-v. ooemJetJke 11,31% 
d) za zaposli<tev 13,86% 
e) za . doma na kmetiji 4,76% 
Za uk kot vaj enec so .se od•ločili 

tudi tisti mUadill1ci in mladinke, ki 
niso imeli zadostne irobra?!be, OZli
rO!ma, 'ki niso uspešno končali 

osmega razreda in so upa!l.i, d a jim 
bo to s;p'I'egledano. 

Poglejmo še, kakšne so pa de
janske potrebe pri nas. po va.joo-. 
cih. 

Za Jetošnje leto so delovne o~r

ganizaci1e ill1 zasebni obl'tni'ki Jri-

javili zavodu za zapo lovanje de
lavcev vsega kupaj 47 učnih 

mest, od tega za ženske poklice 
samo 7. 

Ce upoštevamo samo zgoraj na
vedene pokl!i.cne želje rrilladine, 
stojimo pred resnim proolemom, 
kje najti za to mladino, posebno 
dekleta, ustreZ!l1o mesto. Poleg ~ 
omenjenega števila pa lahko ra
čunamo tudi na dejstvo, da bo 
zaradi prenatrpanosf:i raznih šol 
druge stop!11je, kot tudi drugih 
razlogov - nepreskrbljene šti.pen
q.ije~ materia,ino stanje staršev in 
drugo - vel!iko Število kandida
tov za te šole ne bo dobilo pro
stega mesta oz. mofuosti za 1ioia
nje na teh %olah. 

Zaradi takega staillja bo 'PO . sili 
ra:znner večina te mladi111e iskala 
prvenstveno riiožnoot, da se izuči 
kakega poklica. 

Seda1j rpa nastaja uvodno vpra
šanje - kam. in kako uSI!Theriti to 
mladino, da jim v okvi.ru naših 
lastnih mofuosti preSkrbi:mo od
gova:rjajoče delovno mesto. 

Da bi za rešitev problema šli. 
na .liim..ijo odipiraJI1.ja novih učnih 

mest starega obvtniškega Upa, bi 
se mim z ozi<rom na SIPlošni tem
po našega indiUIStrijSikega naptred
ka ne obreSitovalo. 

Po našem miS.l.jenju bi .se zade
va dala ue;odno rešim na ta na
čin da naše deloWle organizacije 
čimprej pristopijo k organi7jra
nemu nači.nu jJ!I"iučevanja in uspo
sabljanja mladine na deloWlih 
mestih v tovaJI"'li. 

To obliko u&posabldanja nam. 
narekude že sedanja potreba, saj 
p6trelbujemo oz. 'bomo potrebovali 
v strulkturi VISeh zaJpOS.lenrih 30 do 
40% ta!k.ih delavcev, ki se usposo
bijo na delovnih mestih. 

V nedeljenem delu se je nam
reč oblikovalo na tisoče specifič
nih delovnih mest. ki jim pravi
mo »delovna mesta oZJkega P'I'Ofi
la«. To so delOIVTla mesta, ki za
h tevajo od delavca Z!l1a!l1je oziro
ma obvladanje le n~aj ali oelo 
ene same delovne operacije. Usno
sabl'janje kadrov za ozke profile 
delovnih mest nam omogoča še 
pooebno pomembno dejavnoot. To 

je odg varjajoče usmerjanje mla
dine na tista delovna mesta, na 
katerih bo vsak posameznik z ozi
rom na svoje .spectfične sposob
nosti najbolj uspel - to se pra
vi, da bo visoko stori.len, zane
sljiv iti nasploh uspešen. kar je 
pogoj za osebno zadovoljstvo in 
gospodarski napredek. 

V9e to nam govori, da je de
litev dela in usposabljanje mla
dine na delovnih mestih 07lkega 
profila na dan.ašnji razvojni .stop
nji gospodarstva nujna. Tega se 
zaVedajo tudi naše delovne orga
nizacije - vsaj tiste, Ici so v ko
ralru z napredkom. 

Sedaj pa poglejmo, kako je z 
mJ.adi111o v tem procesu oziroma v 
te) <:tblilki usposabljanja. Mladini 
ta obi!Jika ru všeč. Za direktno za
poslitev se odloča le majhen del 
mlladine, po večfuid am.o tisti, ki 
niso uspešno končali oremletke. 

Vzrokov za to je več. Glavni 
vzrok, da je priučevanje na de
lovnih nie51tih za mladino nezani
mivo, tiči v safi'lllh delovnih orga
nizacijah. Večina l)Od1jebij ni pri
-pravljqena na usposabljanje mla
ddiTle, tudi že ob&toječi sistem v 
podjetjih še nj dorastel svoji na-

locti. Nujno potrebno je. da se vsi 
prizadevamo. da bodo delovne or
ganizacije dobro organizirale pri
učevanje. Doseči moramo, da bo 
kadrovska služba v podjetjih po
drobno analizirala vse profile de
lO'Vnih mest in na podilagi teh iz
delala odgovarjajoče učne progra
me. Ti programi pa nikakor ne 
smejo biti omejeni le na prak
tično d lo ,ampak prav tako na 
nujno potrebno teoretično znanje. 
Poleg tega pa na noben način ne 
smemo zanemariti širšega i70bra
ževanja, ki je delavcu kot kul
turnemu človeku in upravljavcu 
potrebno. 

Ta stran širšega izobraževanja 
mora biti prav tako dobro orga
nizirana, bodi.sd v okviru izobra
ževa'l!l1el"a centra v podjetju. bo
disi na Delavski univerzi v koor
dinaci;~ s podjetjem. 

Ce bo priučevanje v ~toS'OOdar
skih ore:anizacijah res tako urEC>ie
no. potem bo nnw ~totovo za mla
dino bolj nrivlačno in se bo ta 
bolj množično javljala za tako 
obliko usposabljaJ11.ja. S. tem pa 
bomo obenem tudi ode:ovorili na 
vprašall1je, kam usmenirti našo 
mladino. 

Več posluha za kulturo 
K'Uiturmi dejavnost se je v zad

njem času odmaJk,nila na Sltransko 
pot. Vzrokov za to je več. Ne
dvomno pa je eden i.ziT!ed pogla
~tnih vzrokov nezainteresiranost 
pri tem delu s strani mladih liu
di. Starejši so i?:e:ubili vooljo do 
dela, pa tudi obremenienost pri 
dru~em dellu jih je odtrgala od 
'kt.dturnega ude:isltvovanja. Dej
stvo je. da se življenje STJ>remi
nja. nič se pa ni iz:oremf"Tlilo v 
poe;ledu iskanja novih oblik kul
turno prosvetne~a dela. Tn delo 
večinoma sloni na z.-a.starf'lih ob
likah kulturne.l!a dela. Pred ne
davnim je bil sklica111 aktiv vseh 
tistih, ki so se ali se še ukvar· 
jaio s kulturnourosvetnim delom. 
Tu so analizirali ~·tvarno stanje 
dela društev in Občinske zveze 

»Svobod«. UgotoViili so, da posa
meZ!l1a društva delajo, nekje dela
jo samo posamezne sekcije, toda 
brez v.sake koordinacije z občin
skim vodstvom. kli ni bilo v sta
nju sestaviti nek pe~.ivni pro
gram svojega dela. Zaradi tall:ee;a 
s'tan~a tudi ne smemo pri'P!isovati 
kl"i.vdo drušllvom na terl'."nu ::1li 
ljudem. ki vodiio ta dn1~nm . Bili 
~o prrmtši'E"ni sami sf'hi kli 1h ro

mu na s0 or"a,.,i?ir::lli !<-1lr~n0 

dram.c:ko delo. nriredili k""r"'rt. 
Vf'dno pa S<Jdelovali pri organiza
ciji proslav. 

IZ GRAHOVEGA 

O•n,.,vni materialni n<>"nii .• " 
hiil bili vPdno na ra-mol.:>ao tn<l1 
ker ni bilo vod~tva. je tl'l df'nl'lr 
!'ktmnel in nai'Vel-krl'lt ni bil rP>n
tabilno naložen. Prnhlem j<> tnoi 
s prostori, 'ki nrmf'kod r'17Tlil<il'li() 
ker nioo V7drž~>vani Pri tem na 
l:Yi hila nntr<>bna f'T1krama m>ll() 
V~'Či.a dr,+qcija, pa bi se ta pro
blf"TT1 TPŠiJ. 

Krajevni odtbor SZDL Graho·TO 
obsega 6 vasi: Martinj·alk, Gra
hovo. Žerovnica, lli.psenj, Bloči
ce in Blošlka polica. Enak okoliš 
ima tudi obstoieča osnovna šola 
ali oserrue1Jka. So!lsiko oOOilopje. ki 
je z moČI11iimi pošlkodlbanni biJo 
prizadeto od okupatorja med 
NOV, sedaj rurugi•č med šol'slkimi 
poč-itnicami obnavlja _gll'adbeno 
nod'jet1je »Gradišče« iz Cerlkmice. 
Soll.~lki oydbor ra'liP'l'aiVl ja tudi o 
nujnosti adaJOtacije staV'be doma 
»Parti•zan«, ki se nahaja v vasi 
Grahovo. Projekt adaptacije do
loča možnost za štiri družinska 
stanovaJI1.ja in dve ~tars0111jeni za 
samce. ki naJj bi •bila na stalll1o 
razrpolago učiteljslkemu kadru. 
Učne močli so se povečale in v 
Grahovem pr1maJ11.jkuje stanovanj. 

Vodna sikulpnost Cerknica za
~ljučuje gradbena dela rekon- · 
s!Jrlulk:€:ije VIQdQVodla GrahoV'<> v 
korist vasi žeroVI11ica. Vaščani 
žerov;Il'ice so dobil v srvoje hiše 
zdraJVo pitll1o vodo iz srbudenca 
nad vasdo Grahovo, ki sedaj tvo
ri en vodovod z vaščani Graho
vega. Boja'Zell, ki se je porodHa 

' 

pri Grahovčanih ob pričetflru del 
gradll1je vodovoda v žemvnico, 
češ, »potem bo pa vode nam 
manj!k:alo«, je sedaj postala n eo
s:novana. Voda i2 pipic teče tudi 
v Grahorvem z močmejšim priti
skom. Nastalo je sp~ošno zado
voljslbvo v G·rahovem, še bo.lij pa 
v vas.i žerovnica. Takozvane »ba
če<< ali n8lpll"ava s sodom za vo
do, ki jo je prevažal živina po 
večkrat dnevno iz potoka žerov
šnica, niso več potrebne, voda 
teče ka·r iz pipic v kll..thinjJ.. že
rovljani so pričakali leto 1963, 
prve razgovore pa so pričeli leta 
1913, torej so čakal!i 50 let. 

in v prvi etapi so prispevali člo
vekoljubni prebivalci znesek 
53.600 dinarjev. Druga etapa po
moči bo darilo krompirja. ki ga 
bo zbrala vsaka vas zase in "11. 

odstorpila občinsk·emu štabu za 
pomoč mestu Skopje. 

Na zad!l1ji seji odbora SZDL, 
ki je bila 11. avgusta t. l., so ob
ravnavalli poživitev dela mJadin
Ske organizacije in aktivizacije 
učiteljskega !kadra za izvenšolsko 
delo v raZI11ih obstoječih or1.ani
zacijah, društvu »Svoboda«, »Par
tizan«. 

Clani .k>rajevne organizacije 
SZDL Grahovo se bodo v je.5€11i 
<pOdrobneje seznanili s sedeanJ.et
ruim na:črtom sodobnega kimetij
stva Kmebij&ke zadruge Cerknica, 
!ki bo lfla področju GrahO'Vega 
uredila večji zemJjiški kompleks 
za SJVojo las1lno proizvodnjo. 

Jaka Sile 

Nf GRE NAPREJ 

Ena:ko ugod!l1ost za vodovod 
imajo tudi vašča1111i l.Jiipsenja, po
trebno je napeljati glavno oev od 
zadnje hiše v · žerOIVTlici ill1 vodo 
bi kma!l'U imeli v svojlih h:i.šah. 
Malo več dobre volje in od.Jločno
sti za samoprispevek v enakem 
sorazmerju, kakOT so se od.Jločili 
žerovljani, in vodovod 'bo lahko 
kmalu zgrajen. 

Okoliš Grahovega se je prid!ru- - S t~mi cenami ~encina ne mo-

žill vsesplošni svetovni a!kcijd. po- re clovek napreJ! 

. magaJbi. prdzademm meSta Skopje- ln zakQj ne greš >orikvercc. 

() k-nlt,,r-ni n~nhl,..'M""'"._;t,..; .;.., \...!1 .., 

vc:p n"... ..... .,.,.,.,,o ~"''"tr .... nf";r, ~..,- ..... - ....... 

v rl.,..,,"'"l-).c,..,"-"""";,a;;r..,....;'h ........ 'T ....... ;-.., 

ri;o:'lh in nhl":lc+-,il" " ... .-r.., ..... n... T ··-' 

io r1 n i~hTI'\ ~~ hi'\ "(7:"":)lr ,.l,..1n· ....... ; 

/(1n""'k boli nrn"plr+hr<>n ""' Ivl 
T'"il;el n'l ilol" r:>?T'ro lro?,on J..~~ "a 
tPaa ra7Tloloženia niTTl'l +n<'H h">li 
prodttktiVP'fl ne rnnrp hl+i . "'To?- O 

tefl1 bi l ::1 'b k0 ~"m"ecrovorile sin di
kalne or~tanizacije. 
Snričo take<!a st::~.;>ia sn hili 

Ud""Jf'7.enci PO~Vf'ta TT1T1P'fli., on ie 
ootf'Pbno z.ačPti flplati drucr::~~~. 

Predlagali in izvolili so novo ob
činslko vodstvo Sveta svobod in 
prosvetnih dlrušbev. To naj bi v 
najkrajšem času napravilo pro
!llram dela, prilagoien razmeram v 
občini. PosameZI11ike. ki usnešno 
vodijo ~kc:ije, ie potT'IP'bnO stimu
lirati, ali pa jim dat.i VC:.'li pri
znanje za vloženo delo. Te<!a do 
sedaj ni bilo na kulturnem pod
ročju. Mogoče je tudi v tem 
vzrok. da se je lrultw-a izgubila 
neznano kam. 

TaF 
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Predvidena posvetovanja v septembru pri ObSS Cerknica se vse to lahko izvrši, pa je Prvi 
pogoj, da j v podjetju zaposlene 
dovolj tehnične inteligence in da 
je le-ta sposobna. 

Med intenzivne priprave za 
občni zbor ObSS Cerknica so PO
leg delovnih konferenc v kolekti
vih predvidena tudi posvetovanja 
v občinskem merilu. Eno izmed 
posvetovanj bo o gibanju gospo
darstva v prvem polletju v pri
merjavi s prvim polletjem lan
skega leta. Na tem posvetovanju 
bomo obravnavali tudi zaposlo
Tanje tehnične inteligence, rast 
produktivnosti dela, odkrivanje 
notranjih rezerv ter hitrejši tem
po modernizacije proizvodnje, Ob
stoja. namreč vrsta činiteljev, ki 
zaviralno VPlivajo na hitrejši raz-. 
voj modernizacije industrije. Za
~lo se je obdobje ostre konku-

rence m~d podjetji, obdobje, ko 
je obstoj marsikaterega podjetja 
odvisen od plasiranja izdelkov na 
svetovna tržišča. Podjetja bodo 
morala zato proizvajati kvalitet
ne in cenene izd1elke. Da pa bi bi
lo podjetje sposobno konkurirati 
na domačem in tujem tržišču, je 
prvi pogoj, da se v zadostni meri 
modernizira. To pa pomeni pre
hod na sodobno organizacijo dela. 
Povečati je treba tudi produk

tivnost dela. To povečanje pa se 
ne da reševati samo z investicija
mi, temveč tudi z boljšo organi
zacijo dela, s sodobnimi tehnolo
škimi procesi, z odkrivanjem no
tranjih rezierv pa tudi s koopera-

RAZPIS 
Delavska univerza Cerknica razpisuje v šolskem l'etu 1963/64 

naslednje šole in tečaje: 

I. S ole: 

l. EKONOMSKO SREDNJO SOLO ZA ODRASLE 
l. LETNIK 

Po go j i : končana osemletna šola, starost nad 17 let, 
da je redno zaposllen. 

2. OSNOVNA SOLA ZA ODRASLE 
a) 5. in 6. razred, b) 7. in 8. razred. 
P o go j i : končani 4 oziroma 6 razredov osnovne šole, 
starost nad 17 let, da je redno zaposlen. 

O p o m b a : Delavska univerza je organizator pouka na 
šolah. Toda šole za odrasle so samo oddlelki šol pri rednih 
šolah (pri ESS v Ljubljani oziroma pri matični osemletki v 
šolskem okolišu). 

·Kolikor bo zadostno število prijavljencev, se bo pouk 
vršil v več šolskih okoliših. Pouk v šolah za odrasle se prične 
v mesecu septlembru. Zato prosimo zainteresirane kandidate, 
da se takoj osebno ali pismeno priglase na DelavSJko univerzo 
Cerknica. 

II. Tečaji: 
l. Začetni jezikovni tečaji: 

angleški jezik, n1emški jezik, ruski jezik, slovenski jezil• 
(izpopolnjevanje); 

2. knjigovodski tečaji; 
3. administrativni tečaji, 

Opomba : Tečaji se bodo predvidoma pričeli v začetku 
meseca oktobra. Kolikor bo zadostno število prijav, se bodo 
tečaji vršili v vleč l•ra.jih, odvisno od števila prijav iz posa
meznega območja. 

Delavci in delavke, izpopolnjujte svoje znanje! 

Uprava delavske univerze 
Cerknica 

Skrajšan postopek 
za gradbeno dokumentacijo 

Qlbč:insika Slwip.Ščina je sp·vejela 
odldk, s kaj;eroiln znatno poelllo
stavlja pripravo gradbene doku
mentacije za nekatere obj~. Do 
sedaj je ddkumentacija za vsako 
gradlnjo morala sko:ui redni posto
pek, ki pa je bil večkrat zelo za
muden in je trajal več mesecev. 
Investitorji, ki bi gradili garaže, 
nestanovandske provizorije, re
konstrukcije in adC~~Ptacije gospo
darskih in stanovanj:slkih objek
tov, izmenjali ostrešje z dvigom 
1 m od zidllle vezi, izdeiLali sobe na 
podstrešo~h, VT!Ine ograje ob ce
stah II., III. in IV. reda, lahko 
delajo po sikrajšanem postopku, 
tako da poleg lokacijskega dwo~ 

lje nja vlože pri gradbenem orga
nu občinske sikupščin·e še načrt 
grad!nje, ki ga lahko izda strokov
n.jak izvtlil projektivne organiza
cije. 

Brez lokaoijslke raZipra'Ve in na
črtov se odobravajo le vzdrleval
na d ela: letvanje streh, p['ekTiva
nje str-ehe, zamerrujava olkoo z ne
bistvenim povečanjem, obnovitev 
fasad, manjša gospodarSka po~ 
slopja, vrtne ograje in podobno. 
Za ta dela investitor napravi sa
mo priglasitev obč:Lnslkli f"lrupšOini 
in jli h lahko izvaja v l astni re~ij i 
s strokovnarrn vodstvom. 
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cijo, integracijo, specializacijo itd. 
Prav tako pomeni sodobno orga
nizacijo dela dobro organizirana 
priprava dela, raziskovanje trži
šča, zasledovanje in uporabljanje 
dosežkov znanosti in tehnike. Da 

Ker je v nekaterih podjetjih v 
naši občini tehnične inteligence še 
zelo malo, je potrebno o tem pro
blemu razpravljati in ga tudi za-
dovoljivo rešiti. T. B. 

Partizansko srečanje v Rakovem Škocjanu 
Dolge sence toplega avgustove

ga dllle so objele prelep kraški svet 
Rakovega Skocjana. Pri lovski 
koči so se zbralJi nekdanji no
tranjski borci in aktivisti. Prihi
teli so iz vseh strani Slovenije. 
Prisrčno so si segli v roko l)['e
živeli borci slavne ra:lrovške čete, 
kri .so med pl'V'imi zanetilli plamen 
upora na Notranjskem. Ra!ZŠirjali 
so upor v dneh največje okupa
torjeve sile in moči čez Javorniike 
in Nanos, ga poneslli na &vojih po
hodih do Soče in Zilje. 

Prišel je tudi Novak Ivan-O&a, 
eden izmed org.anlizatorjev vstaje 
na Notranjskem. 

Maflija Turk, hrabra partizan
ka, se je prv'ič srečala z nek!imi 
soborci po 20 letih. Vseh ni bilo 
moč ohran-iti v spominu. Cas je 
zapruSibi!l Slledi. Obrazi nekdanjih 
fantov, mnogi še z otroš'ki:mi iz
razi, so doblili zrele, ostre moške 
poteze. Sproščemlih tovarišiklih be
sed, polnih presenečenja in vese
lja kar ni bilo konec. 

Ob tabornem ognju je zbranim 
spregovoril prvoborec Bavec To-

ne-Cene. Orisal je boj Nobranjs·ke 
in poudaril, da ne smejo v poza
bo te~ki, a slavni dnevli revollu
cije. Ta čas je terjal krvav davek. 

Nemo so se tovariši v S!POmdnu 
vrnili k svoj'im pad:lli:m soborcem, 
&kromnim Slabetovim fan.tom , po
nOSillemru Vrabcu dJn Kr.allljcu, he
roju IZJtoku, Pircovi druž·ini . .. Se 
in še bi lahko našteva.lli. Njihova 
imena so Vlklesana v spomenik, kJ. 
toži morilce in slaVi umorjene. 
Pepel mnoglih internirancev je 
raZ'sut po tudi daljll'lli zemildi. 

Sla>Vi11e in teŽlke dini b oja za &Vo
bodb, prežete z iskrenim tova
tiištvom je potrebno prenašati na 
mJadi rod, da bo zna!l ceni ti in 
čuvati pridobitve svojih staršev. 

Da se i:rogJnejo pozalbi, so Sli to
variši zastavili nalogo, da se zbe
re grad~'Vo in ses1avi · k·roruika 
osvobodail!nega boja Ralkeka v 
NOV. 

Se dolgo v noč se je ol:i pnijet
nem kram!l.janju razlegala, nikdar 
iZJpeta lepa partizanska pesem ... 

R 

Kako je s statut·i? 
Lani so goopodarske organizaci

je opripra'V'ljale S'V'oje prav'i1nike in 
je zaradi krabkega roka, nezmanja 
ter drugih težav marsikje pr;išlo 
do pomanjtMj.ivosti, ki so jtih or
gJanri., ki so 1prav'.illnike ISPfejeli, 
tudi odkrito prizmali. Ko so po
tem pričel'i misliti na sltatute, so 
povsod načelno poudarili, da mo
rajo statuUi odpraviti pomanj•k!l.·j.i
vo::>iti na hitro sp~ejetih pravilni
kov. 

ln kaj je bilo doslej storjene 
ga? Bt'€Z obota'Vll.janja je treba 
pri2'lllati, da l)['emalo. Zelo redke 
so organizacije, ki pripravljajo 
teze s•tatuta, mnoge pa niso še 
niti začel<e z delom. Ce upošlteva
mo de jstvo, da bodo mora1i o
= tJki statutov slro:ui širo'ko in te
m eljito· raZJpravo v lrollelktivih, 
potem je jasno, da je treba z iz
delavo statutov pohiteti in nado-

lmad:ilti 2'lamujeno. Stara !hl'aksa 
čakan1ja na sPloš€'11 recept bo v 
tem primeru odpovedala, kajti 
statut mora biti natančen odraz 
sltopnje ocganizaci'jlsilre ·ra zvi to.:;~Ui 
vrsake org,an'izJacije. 

V SGP Gradišču so k.ljulb temu. 
da je gradbena seZiona na viš•lru, 
odločl'li priipTaV·iti teze statuta d'o 
konca avgusta. Kom.i.s~ja za iroe
lavo statuta pri delavslkem svetu 
se je resno loUila dela. S tezami 
bodo v sep,tembru sezmanH'i vse 
člane koaekbiva, po.tem pa bodo 
tak~j premi na ddkonono izdela
vo stai1Ju.ta. :masti nameravajo v 
.statutu natančneje določiti pojem 
odgovornosti za~pos:len!ih za po
vzmčeno škodo in nerednosti, za
radi česar je doslej veom-at pri
hajalo do ne51IJ0ra=ov. 

MaD. 

Vljudnost pa taka! 
Skoraj edino kulturno ram·Edni

lo, ki si ga CeTkničanri i!l1 bl!ižnjj 
prebivalci lahko privoš•čijo. je k·i
no. Vendar pa iiJTl.ajo ohiEkOIValcj 
te edrine ku1turne priredlitve svo
je pilk•re 1pr.iJpombe na r·2d, kakr
šen vilada od časa, ko obiskovalec 
s1Japi v vrsto za vstoplllko, pa do 
odhoda iz divorane. 

Prodajanje vstopn.ic je bako za
mudlno, da predstavo zamrudiš, če 
ne proideš d o V>SboPillioe vsaj p.:>l 
ure pr>ed p~· d.stawo. Mnog;i. zarrnJU
dli.jo za:radli. čaikarr1ja ves predlfilm. 

tako pa mora blagajnik vs ·o 
vs'toprui.co oštevillči1ti posebej, a-

Zaika:j niso vsltoplllioe Ž€ vta ej 
oš1Jeivl.iilčene s sedeži in vrs ··, 

kalj pošiQja vratar obislkovalce na
zaj )i bllagajni, za1kaj lahJt{) samo 
tisti dobi,jo sedež, Iti so plačali 
vs•l'oplll'ioo po 100 din, tisti pa n e. 
ki so plaoalli po 70 cl;i.n, stojišč 
namreč sploh ni. Cernu se po to
likih letih ne uredi~o salllitarti:je, iz 
kalterjh gre neprijeten vonj po 
Dll'~·i dlvorani, da ne govor.i:m, kak
šen vonj je v čakaLnici ali pa v 
samih san!itatijah. In še in še 
vrsto dTU.gtih pomanj'kJdivoo!ti, o 
katerih vedo povedati še dru3~ 
obii,slkovalci. 

VpTašam pa se vseMo, kje je 
pjihov organ, da ne pooikl'bii za 
odlpra:vo poman'jikllJji V()IS·ti? 

ObiSkovalec 
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Kolektivno praznovanje 22. julij 
V počastitev praz:rtika Vstaje 

slovenskega naroda je Kombinat 
BREST organiziral sindikalno 
tekmovanje, 'ki prehaja že v tra
dicijo. Sllrupinskega i~ta k lov
sllci 1koči Lovske clružilne Grahovo 
na SllivniC::. se je udeležilo preko 
1000 članov kolektiva. 

Tovarniš'ki avtobusi so začeli že 
v zgodnjih jutrall!j[h urah preva-

TLI Rakek: balinanje, šah, stre
ljanje. 

Direkcija: odbojka, balinanje, 
šah, streljanje. · 

Stari trg: balinanfe, streljanje. 
Vse te ekillpe že drugo leto tek

mujejo za prehodni pokaJ. Sindi
kalne podružnice Tovarne pohi
štva Mar.tinja'k. 

Prvo mesto v odbojki je osvo-

Zbranim tekmovalcem je zaželel veliko uspeha pri tekmovanju 
predsednik centralnega dela.v. sveta tov. Lovko Anton 

žati udele:hence i~pred poslovnih 
enot. Ve liko števillo članov kolek
tiva se je z lasotn:imi ;prevoznimi 
sredstvi podalo 'PO lepi goOOttl.i ce
ati na prazmovanje, katero· je bilo 
povezano S> pestrim programom. 
Ta1koj 'PO prihodu so se začele zbi
rati elkipe po pos1oVInin enotah v 
sledečih panogah: odlboj!k.i, baJi
nantiu, šahu in s~elj-anju. Glav
nemu tekmovallinemu socllnilku tov. 
Trotov&ek Dušanu so se PE pred
stavil·e z nasllednji:mli ekipam[: 

TP Cerknica: odbojka, <balina
nje, šah, streljan,je. 

TP Martinjak: odboj'k.a, balina
nje, s<breljanje. 

lv'erka: odboj•ka, balinanje, šah, 
strel:j~je. 

jila ekipa Direkcije. Ekipe niso 
'bi.Je najboljše prri;pravlijene, zato 
tudi <konikurenca ni bila taiko moč
na kot v prejšnjih telk:movaJllj.ih. 
Da so bile ekipe Sll.abo pr,Lprav
ljene je vzrokov več, v glavnem 
pa lahko govorimo odik!rito, da 
UO PE vse p['emalo skrbijo za 
rekreaci-jo in oddih svojih članov . 

Igrišča, kabera so bila naprav
l jena v zelo Jcr-a•tJkem času niso 
bila najlboJ·jša. Igri!šče za balina
nje je bilo mehko, zaoo budi igr e 
ni·so bile naJj'boljše. Najbolj se je 
~našlo moštvo TP Cerkinica pred 
mrekcijo; ki je oovojil.a drug'> 
mesto. 

T elkimovanje v šahu je prav ta
ko osvojila TP Cerlmica pred Di-

Balinarske ekipe so imele pr'ecej gledalcev, pa tudi dobre rezultate 

rekcijo in Rakekom. 
V streljanju se je vodila borba 

med TLI Stari trg in TP Cerkni
ca. 21rnaga.La je TP Cerknica za 
razliko 10 took in tako osvojila 
od štirih po1kalov kar tri. 

Ostale PE so zasedle sledeča 
mesta: 

Odb(}jka.: l. Direkcija, 2. Marti
njak, Iverka, 3. Cerilmica. 

Balinanje: l. Cerklnica, 2. Di
rekcija, 3. Rakek. 

Sa.h: l. Cerknica, 2. Direkcija, 
3. Rakek. 

Streljanje: l. Cerknica, 2. S tari 
trg, 3. Rakek. 

Ekipam iz tekmovanja v letu 
1962 ni uspelo osvojiti niti v eni 
disciplirri pokaJa v ponovno last 
katerega se brani za nasledn je 
telkrrnovanje. 

Po končanem tekimovanju v 
omenje nih panogah so svoje stru
ne napehl tudi muzikanti in za
čelo se je ljudS>ko rajanje, katero 
se je končalo v po2ll1ih večernih 
mah. 

Zadovoljni nad uspelim šport
nim in zabavnim programoan so 
se 01aini kolektiva zadovoljno 
vračali z željo, da se taki i:zileti še 
ponovijo v cilju zbližanja med 

Tudi odbojkarji so pokazali svoje 
atletske sposobnosti 

·.rsem:i poslovnimi enotami, kar 
daje moč novim uspehom našega 
kombinata. 

Zbrani tekmovalci pred začetkom tekmovanja 

Strelske t:kipe na tekmovalnem prostoru v borbi za točJrA 
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Redne letne konference 
mladinskih aktivov 

Spet je prišel čas, ko imamo na 
dnevnem reou sestankov, plenu
mov m posvetovanJ . delo reone 
letne Jwnrernce m:ladin&kega aK

tiva. 
L.. ozirom na to, da sn10 zamu

dlll olXiObJe priprav za konteren
ce, kar gre na rovaš subJektlvnlh 
m ObJekiwvn.m vzroKov, bolno mo
rail St<laJ s .pospesenrm tempom 
pl'!SLO;>Hl K teJ a.K:ClJl. ~e le&ne 
Konrerence se uraOIIlo pneneJO s 
lo. 8. l9bJ in moraJo b1ti za!UJU
cene do 15. 9. 19tiii. 

1~ a letosnjh konrerencah naj bi 
obravnava!D. predvsem tn temelJ
na vprasanJa: pl'OlZNoOnja, lZo
PraževanJe m reKI"eaOJa. 

tem nam mora hiti jasno, da si 
Vt:CJe proizvodnje ne moremo za
gotovLta bre'Z ustrezmega strokov
nega kadra 

Vso pOzornost je potrebno po
svetiti tudi vzgOJl in usposablJa
nju kadrov za deJo v 111aši orga
ruzaClJi, zato bo p<Jtr bno progra
me pouticnlh sol, razruh serrunar
jev in predavanj vsebinsko po
globlti m j1h konkretlz:tratli na 
probleme v goopooarski organiza
ciji in komu.ni. Te obliike lZObra
reva!Ilja bomo morali pripraviti 
tako, da bodo v popolru rner.i 
S!Pl'Oščrue samomiciauvno - last
no analiziranje posameznih druž
benih VTprašanj. 

Rek.reacija: To Vlprašanje smo 
na naših sejah, tako-obK ZM, kot 
na sejah aktivov, večkrat obrav
navali in bi si morda kateri iz
med nas unislil, da tega vprašanja 
ne bi bilo potrebno obravnavata 
na letmi 'k0111rerenci. V endiaT pa te
mu ni tako. Eden iZlTied sk!lepo·v 
na okrajni konferenci ZM je bil 
tudi ta, da se pviČII1e v vsaki ko
m uni z akcijo za gradn·jo mJadlin
skega družbenega centra. V naši 
!romuni še niSimo pristopili k re
ševanju tega sklepa, vendar pa 
bomo morali sej ko prej. V naši 
komuni mogoče ne bi bilo potreb
no graditi reklreacijskega centre, 
ker zahteva to veLike materiall!1e 

Stanovanja naprodaj tudi pri nas 
Skladno s ~lošnimi težnjami ti.n glede na nekatere ugod

nosti, ki jih družba n udi graditeljem stanovanj za tb:?li.šce, so 
se nekatera gradbena podJetja že pred časom lotila tovrs1mih 
gradenj. VeJlka stanovanjska !kriza v naši ob&ti. je povZII.'o
clla, da je tudi SGP Gradišče pričelo razmišJ.jati o gradnji 
stanovana za prodajo. Na <ta 111acin bi imeli naroč.n.i•ki stano
vanj nekaj up<Jštevanja vrednih ugodnosti. 

Predvsem oo omogočen naročniku kredit iz Stanovanj
skega sklada pri občinsk!i. skupščini do polovice prodajne cene 
stanovanja. Drugo polovico cene pa bo naročmku kreditira!o 
gradbeno podjetJe lZ ,kredita, ki ga bo dobilo prli Goopodarski 
oanki za dobo enega leta. 

Sedanje povprečlne cene kvadl'atnega metra stanovanj
skega prostora v Ljubljanskem okraju se ~bljejo od 80.000 
do 90.uon din. Ma~·nni reiJijsk.i stroški v :::>GP Gradušču pa 
omogočajo zmatno cenejšo gradintio in sicer do 70.000 om za 
•lwadratni meter stanovanjSikega prostora. Na nedavni hcita
ciji za gradnjo šeSJtmajsrostanovanjskega Brestovega bloka Je 
SGP Gradišče ponud!i!J.o izvajanje gradbenih del po cen!i ti7.0UU 
dlinarjev za kvadratni meter stanovanja, upostevajoc tudi 
!instalacije. Povprečno ~Stanovanje ima 6:.! m 2 , tako da bi sta
nova.nje v~jalo nekaj nad štiri milijone din. 

NW"očniiki stanovanj so .J.ah!ko gospodarske organizacije, 
ustanove in posamezmiki. Z ozirom na število nru'Qtil bo 
SGP Gradišče gradilo stanovanjske bloke v vseh večjih kra
jah občti.IIle. Na rta način bodo ill1vestito1'.ii razbrernenjeni raz
ilii.onti.h težav, ki so •jtih imeli pri svojih dosedanjih gradnJan, 
Gradffiče pa bo llah!ko plansko delalo. Ta stanovanja bo pod
jetje .pričeJo zidam SipOiffit].adi. P.vvi kupci se že zanimajo za 
g;racl!n.Jo na Ra!kelru. MaD 

potrebe, ampak hl objeklte, ki že 
obstojajo in kJi so v naši komu
uti., le adapillirati. Tako bli mJadi
na in ostali občani dobil .prostor 

za razme kulturne prireditve, kjer 
bi pozaWja!l:i na vsakdanje skrbi 
in Sli. lahko iZJIIlenjavald svoja 
mnenja o različnih problemih. 

PrO!i.zvodnja: nedvomno je, da 
je za vso JugosJovansko skupnost 
naJ•V ažneJse vprasanJe, klak o m na 
kaKSen naein naJnn,reJe poveca~U 
na.:;o pr011zvodnJO m taKo zagow
Vl tl wtreJSO rast ZlVlJ·ffilJl:lKega 
stanaaraa naš:ln de!OV111lh lJUUl. 
v s.atKo ,prO!i.zvoonjo lahko poveea
mo na ava naClila . .t'!I."Vl m naJ
enoS!tavneJsti. je s povecanJem in
vestlOlJSk!lh vlaganj v · aeJ.ovna 
sr easu va m delovno silo; drugi in 
tezavneJSi nacm ,pa pre<listavlJa 
d.Vlg p1·oduklll.vnosw dela. Ce si 
toreJ oba pnmera nekOILl.K<J pobl!i.
ze ogJ.ediamo, lahko ugotoV!lffio, da 
je drugd. mnogo ceneJsi m za na
so cLruz;bo sprt!jeml.;Jlvejši. Zaradi 
tega je potr~bno, da USJnenmo 
vsa naša pri'Zadevanja za dosego 
Cim veojlil1 rezultatov ·raZlp!isanega 
tekmovanja za dvig !Produ,ktivno-
slli · dela. .Poleg tega ri.aj bi kon
ference najos'llreje obsodile tudi 
nepraw.i!1rio delitev dohodika tam, 
kljer to vprašan•je še' ni zadovolji
vo rešeno. Bonti se moramo pro
tli vsem tendencam 111eprav:illnega 
nagraJevanja, vključujoč tudi že
lje uraV1!1ilovke. MladJi proizva
jalci si morajo še v naprej pri
zadevati, da se ustvari v vsaik:i 
gospodarSiki organiizaciji taJk si
stem del!i.tve, kJi ho stimulativno 
vpilival na slehernega člana ko
lelkitiva. Prizadevati si moramo, da 
se preko pravilnti.kov o novotar
st:Nu in racion alizaciji ustvari 
možnost nagrajevanja idlej za 
zbo~.jšanJje zastarelih postoopikov, 
iki so pri nas res111a ovira za hi
trejšo modernizacij·o naše proiz
vodnje. Veliko pozornost je p<J
trebl!1o posvetiti tudi nadalj!Illji de
mokratizaciji delavskega samou
pravljanja. S tem v zve:zli bo po
trebno posvetiti večjo skrb OTga
n!izacij!i in vsebinslkim pripravam 
proizvodnih konferenc. Iz prakse 
je 2lnano, da so dosedan·je proiz
vodine k0111ference obravnava:le 
več VJprašanj naenlkJrat in taiko ie 
konference v veči!rui. primerov ni
so uspele. S to 1pralkso bomo mo
ral!i. v 'bodoče prekini·ti in se p['i 
odloca1111ju vsebine pooa:mezne 
konference omejlim na en<J ali naj
več dvoje ' vprašanj in te temeilji
to ol:xielati. 

Morda -se ne veste • • • 

Izobraževanje: Izobraževanje in 
usrposab\ljanJje kadrov še m na
prej predsta'V'lja eno najvažnejših 
nalog naše organizacije. Iz a111aliz 
je zmano, da je število štipendij v 
zadnj.em času občutno padlo. Ta
ko gJedanje gospodamk,e organi
zacije na omenjeno vprašanje ni 
niti malo perspelkti.V1!1o. Zato bo 
potrebno, da organti.zacija ZM in
ten:zJiVI!1eje rešuje to vprašanje ter 
preko organov delavskega samo
U!Pravlj anja zagotovi večja S['ed
!itv'a za štipendiranje kadrov. P1'i 

da bo rek0111Sitru'k.cija vodovoda 
Cevklilica- Ra!kek veljala 115 mili
jonov dti.l!1. Za začetek bodo pora
bili 15 milijonov, da bo omogočen 
s.tal€111 dotok vode v Cerk!nico in 
na Rakek, 

da bodo na razpolago sredstva 
za nadaljevanje del pri adaptaciji 
telovadn!ice na Raike'k]J., 

da je v Cer>knici nekaj milade
ničev, ki kažejo svojo neugnano 
mladost tako, da z zobmi primejo 

mizo na terasi resotavraci1e Jezero 
in jo ob občrud<Jvanju gostov vr
žejo čez ograjo, 

da pol~ v naši občini skoraj. 
rui bilo zabave, 11. avgusta pa so 
plalkati vabili kar na tri veselice, 

da bo delavSki dom v LeSkovi 
do.Li!Ili pod Snežnikom v bliŽlnjih 
dneh predan svojemu namenu, 

da bi kazail.o zakrpalli tudi luk-
n•je v asfaltu, ki preklriva beton-

Ali že ·veste? 
da gradijo na Cerkniškem je
zeru betonski most, ki povezu
Je cesto med Dolenjim jeze
roiQ in otokom. V prihodnji 
sezoni bo most sposoben za 
promet, 
da so letošnje ščuke zrastle v 
Cerkniškem jezeru že na 35 cm 
dolžine, kar je izredno red'ek 
primer tako hitre rasti, 
da so čl.ani ribiške družine iz 
Cerknice ob priliki presihanja 
Cerkniškega jezera ujeli preko 
20.000 Ščuk mladic, Od tega je 
bilo prodanih drugim ribiškim 
družinam 16.000 komadov, po
vprečno 40 din za komad, 
da bo v letošnjem letu ureje
na stalna preskrba vode za 
prebivalce Rakeka in okolice, 
kakor ttudi Cerknice in okolice, 
da pripravljajo elaborate za 
graditev montažnih stanovanj
skih hiš nad TP Cerknica in 
nad TP Martinjak, 

- da je samo v Cerknici že 29 
televizijskih sprejemnikov in 
284 radijskih s,Prejemnikov, 
da je v občini Cerknica že pre
ko 700 šoferjev-amaterjev i'n 
86 poklicnih voznikov motol'-

nih vozil in 64 vcnnikov trak
torjev, 
da je Združenje šoferjev in 
avtomehanikov v Cerknici 
m'ed prvimi takim društvi v 
Slloveniji, ki je razvilo svoj 
prapor, 

- da bo KZ Cerknica v leto
šnjem letu pridelala 150 vago
n ov krompirja, kar bo dosedaj 
rekordna letina, 

- da si lahko za adaptacijo in 
manjše gradnje občani prido
bijo potrebne dokumente po 
skrajšanem postopku na občin
ski skupščini, 

da gradijo sodoben žagarski 
obrat v Cerknici v neposredni 
bližini TP Cerknica, 
da Ibo obrtni center Cerknica 
kupil prevozljiv gater za raz
rez hlodovine in da bo vrštl 
usluge privatnikom na področ
ju cele občine, 

da bodo v letošnjem letu za
čeli z gradnjo stanovanjskega 
bloka v neposrOOni bližini TP 
Cerknica. 

TaF. 

sko cesto na Rakekt:, ker so vsak 
dan večje, 

da je občinska skupščina spre~ 
jela odlok o ustanovitvi občinske~ 
ga zdravswenega investicijskega 
skllada, namenjenega za investici
je v zdTavS'INenem varstvu, 

da bo ValjČIIli mlin iz Ceclmtice 
nabavil novo pekar.sko peč za pe
karno na Rakeku in posebno pri
kolico za prevm kruha, 

da je občinSikla skupščina imo-
ll!ila komisijo m pod!komisijo za iz
delavo sedemletnega perspektiiV
nega plana na področju ill1dustri
je, lcmellijstva, trgoVIill1e, gostin
sllva, turiZJIIla, gradibell1ištva, ko
munal!ne ureditve, obrti l.n goz
darstva. Plan bo prliprav'ljen do 
oktobra, 

da Ra!lrovčani toliko bero, da bo 
lahko njihova k!lljižnica z dohlje
no i.zlposojeval111ino čez trti. mese
ce kupila eno novo k!lljigo, 

da bo KZ Loška dolina naba
Vi1a visolroblačno traktorsko sti
ska:lnico, 'kari ·m pripomoglo k. 
širjenju proizlvod!nje, 

da se bodo dela pri plani!nske.m 
domu na Slivnici letos nadalje
vala do zakllij'uČIIle faze, 

da je gradl!1•jo gostišča Rako'v 
Skoojan do do~ad!itve finansirala. 
občinSka Skrupščillla, sedaj pa so 
prenesene obveznooti na gosllin
soko podjetje Cerlmica, 

da oo Loška dolina dobila v 
bli2lnj~h dneh lepo urejeno gosti
šče pri gradu Snežnik, 

da se bo letos nadaljevala g;rad
l'l/ja nove šOil.e v Cetlrnici, 

da oo trgovsko podjetje Skocjart 
.Ralkclt slkoraj začelo 2lidati bla
,goVI!1ico v Starem trgu, 

da je Elektrooaga iz Nove vasi 
dala na trg nov iz.de1ek z imenom 
novol!i.t; tako se bo pozneje ime
novalo tudi podjetje. 

. ' ' MaD, 



Pri .Av to- moto 

Mladi Silvo Abram s svojim 
90-cartom 

Ustanovljeno 1950. leta. GlaVIJ1.i 
in ed~ni rekvizit je bila im;rošena 

mnogo 
novega 
balila .• Prelolll['.ica je priš-la 1961, 
ko so z i2kurpioki od tečajev in s 
prostovoljnim delom članov Iru
pili p1rvi Fiat 600, sami pa so s:i 
uredili nove prostore in garaže 
ter poveča'li semam oonovnih 
Slredstev še za en Fiat, dva mo
tol"ja in go-eart vozlilo. V tem ča
su se jim je pridlružilo tudli AMD 
Stari trg. 

To je krallka zgoooVIina društva, 
kti pa nikakor n e bi bhla tako 
uspešna, če n~ bi sedanji pred
sednik Franc A,'bram, tajll1ik Jo
že Vesel, gospodar Anton Mramor 
in še več ostalih alktivnih članov 
posvellili večino svojega prostega 
časa de1u v društvu. 

In njihovi načrti? P niprav1ti na
meravajo še 2 go-eart vozili, ki 

mmlllllllllllllllllllllllllllllllmlllllllllllllllllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 

bosta Služ:i!li za vzgojo piomrJeV. 
Organizirali bodo kondicijske vož
nje po Il'i.Zkih cenah za posamez
ne vozmi!ke, ki nimajo svojih vo
zil. Uspešno hočejo učiti promet-

Start 

Franca Zalar 

št. 8 na 

tekmovanju 

v Kamniku 

ne predpise v osemletkah. Edini 
ustrezml prostor za avtodrom je 
pred tovarno Brest, zato so naslo
V1ili na UlpraVIJ1.i odbor poct,jetJja 
proŠ'l1jo, da j~m dovoli wporabo. 

. ~ Priprava 

Dober rolionael " (erlinlti 
Občinska zveza za telesno krul

turo že dalj časa pripravilja spe
cializirane športe v večj!ih kraj ih 
naše komUII1e. Rqkomet, k!i ga bo 
gojHa Cer'k!nica, je že na prvi t~k
mi vzbudil veliko zanimanje. 
Tekma med ekipo občine Cel"kni
ca in JNA iz Veli!kih Blok je biila 

primerne kvailii.tete in je z rezul
tatom 29:28 končala v korist JNA 
iz Bloik. V igri je daleč odstopal 
Srečo Sparemblelk in tudi Tone 
Uribas, ki sta v domačem moštvu 
polkazaila i2JVTS>tno igro. 

MaD 

motorjev 

do 250 ccm 

pred 

star tom 

št. 45 

Janez Zalar 

Upajo, da bo U!pravni odbor razu
mel njlihove potrebe. 

Vsalko ·soboto imajo iz;pite za 
mopedislte. 

·zadindi čas so začeli vzgajati tu
di :J.as!tne te'klmovalce. 

GLAS NOfRANJSK~ 

Silvo Abram je na meddruštve
nem tekmovanju v Postojni zase
del z go-eart vozilom prvo mesto 
kar je za d~etletnega ~onirj~ 
lep uspeh. 

Ko bo dovolj denarja bodo ku
pili specia.lnJ. motor, s katerim bo 
tekmovail JaJilez Zalar, kri. je že M 
dosedanjih dirkah dosegel lepe 
uspehe. Njegoov brat FraJn~ tek-

muje na Tomoou D-5 za AMD 
Postojna. Na diTikah v Kamniku, 
Opatiji in S'kofji Loikii. se· je uvr
stH na vidna mesta. Tudi on m!isLi 
tekmovati v Cerllmici 

MaD 
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Boljša organizacija - večji uspeh 
Za dosego uspešnejših m'eril v 

odnosih med poslovnimi enotami 
kombinata je potrebno izvršiti re
vizijo normativov, pa naj gre za 
izdelavni čas ali material. Izme
riti je treba kapacitete. Osnova 
temu je revizija tehnoloških po
stopkov. To pa je tudi pogoj za 
izdelavo kalkulacij in izmero de
janskih proizvodnih možnosti. Se 
več, tako izračunane proizvodnje 
cene so edina pravilna osnova za 
postavitev meril razdel jevanja 
ustvarjenih sredstev med poslov
no enoto na ~ni in skupnostjo 
kombinata na drugi strani. Na
čelo, da skupnost kombinata nosi 
odgovornost v pozitivnem ali ne
gativnem poslovanju za vse ob
jektivne spremembe, poslovna 
enota pa odgovornost v enakem 
smislu za subjektivne vzroke, več 
kot jasno pove, da gre tu pred
vsem, kako čim realneje sestaviti 
in potrditi te startne osnove, da 
bo ob spreminjanju pogojev go
t>Podarjenja možno čim realneje 

preceniti upravičenost ene ali 
druge poslovne enote do spre
memb notranjih meril delitve. 

Gospodarski načrt za leto 1963, 
ki ga sestavljajo, bo prikazal re
alnejše stanje. Drug bistveni pro
blem je vprašanje organizacije in 
odvijanja proizvodnje znotraj 
ekonomske enote. Ta je večkrat 
nenačrtna ali pa se odvija mimo 
plana, ki predvideva izgotovitev 
v terminu, pa ni dosežen. Gledati 
moramo na to iz ekonomskega 
stališča. In če tako gledamo, bo
mo ugotovili: ali skladišče ni dalo 
surovin ali prejšnja enota. ni dala 
polizd'elkov ali niso bile priprav
ljene šablone itd. ali je bilo na
pravljeno več škarta kot običajno 
in s tem ,več popravil ali so bile 
slabo izmerjene kapacitete. In če 
pogledamo, kakšni so ti vzroki, 
bomo ugotovili: koordinacije 
služb, ki skrbe za nabavo in pre
skrbo s proizvodnjo, ni, enota do 
enote nima pravilnega odnosa, 
priprava šablon je za.kasnila, ker 

niso pazili na termin, kdaj to ra
bijo v enoti. 

Vkljub temu, da je zaradi ne
odgovornega in nestrokovnega de
la prišlo do Večjega škarta, ni ni
kogar, ki bi proučil vzroke in dal 
napotke za odpravo. Vendar dobi 
enota zaslužek samo od kvalitet
nega in kompletnega izdelka. Ali 
niso na ta način d·elavci, ki delajo 
kvalitetno, prikrajšani? Izračunaj
te. Plan je bil postavljen brez 
predračuna potr.ebnih kapacitet. 
Iz vsega tega sledi, da je vzrok 
predvsem osebni faktor in osebna 
odgovornost posameznikov, ki 
skrbe za te stvari. Potrebno je 
torej zaostriti osebno odgovornost 
in zaostriti vprašanje strokovnosti 
slehemoega, ki dela ali v proizvod
nji ali v administraciji. Le z do
slednim uveljavljanjem tega na
čela bomo odpravili napake, ki se 
dogajajo. 

Vloga instruktorja v ekonomski 
enoti dobiva v pogojih urejene 
industrijske proizvod~je poseben 
karakter. To je osno~ ganiza
tor proizvodnje, količins d odgo
voren za kvaliteto in e onomič
nost poslovanja. Soodg varja za 

1 

postavljanje natranjih instrumen
tov in je osnovni disciplinski sta
rešina delavcev v ekonomski eno
ti. Poleg teh je še vrsta drugih 
nalog. ln kakšen naj bo inštruk
tor? Vsekakor strokovnjak, spo
soben vodja in koordinator, 

Sistem vodenja proizvodnje ni 
lahka stvar. Najteže je ob števil
nih artiklih in raznih izvedbah. 
Ni pa nikjer rečeno, da se taka 
proizvodnja ne da voditi. Ugoto
viti je treba sistem, ki bo usmer
jal delo tako, kot je treba, 

Sistem planiranja in lansiranja 
je pri nas često le na pol obdelan 
pojem, zlasti kar se tiče operativ
nega planiranja. Treba ga je po
staviti in tako urediti tehnološke 
postopke, normative, izračune ka
pacitlet. Sistem vodenja proizvod
nje moramo tako označiti kot 
osebni faktor. 

Tudi pri delu posameznih služb 
bo potrebno napraviti bistvene 
spremembe: temeljitejše deliti de
lo in zahtevati večjo odgovornost. 
Skupne službe, razvojna in ko
mercialna, bodo morale bliže to
varnam. 

Dušan Trotovšek 
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