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Pomembne ologe pred kom nisti naše občine 
NA NEDAVNI PREDKONGRESNI VOLILNI KONFERENCI ZVEZE KOMUNISTOV NASE OBčiNE JE BILA POUDARJENA ZNAčil
NOST, DA SE JE VSESTRANSKA AKTIVNOST NASIH DELOVNIH UUDI, PREDVSEM PA člANOV ZVEZE KOMUNISTOV MOčNO 
POVEttAlA NA VSEH PODROčJIH NASEGA 21VUENJA IN DELOVANJA. KOMUNISTI SO V PRETEKLEM OBDOBJU TEMELJITO 
DElAli PO OSNOVNIH SMERNICAH, KI JIH JE NAKAZAl VIl. KONGRES, PREDVSEM PA VI. PlENUM CK ZKJ ZA PREDKON-

' GRESNO AKTIVNOST KOMUNISTOV. KONFERENCI SO PRJSOSTVOVAll TUDI MARJAN JAVORNIK, člAN GLAVNEGA ODBO-
RA SZDl, RUDI BRE.GAR, ORGANIZACIJSKI SEKRETAR OK ZKS IN MIRA FROLOVA, člANICA OK ZKS 

Sekretar Občinskega. komiteja. ZK tov. Franc Levec v svojem re
fera.hl in kasnej številni disl..-utanti. so kritičn(} ocenili preteklo del(} 
Jromunistov naše. .občine ter dial.i mnogo pobud za. predkongresno ak-tiv
nost • .1.\lnogo so govorili o vlogi komunist.a. v naši družbi. Komunisti 
se morajO še odločneje truditi za. uveljavitev naprednih sta.lišč in 
skrbeti, da. bodo rprodrla v vse organe in organizacije, ki jih imamo. 
Predvsem po ID. plenumu CK ZKJ je vedno odločneje čutiti tudi po
trebo po ustreznih spremembah v delu osnovnih organizacij ZK ter ko-
munistov. Določeno spremembo deta je občinski komite ZK že uveljavil 
s sklicevanjem raznih širših pOSvetovanj! o problematiki posameznega 
področja. Tjakaj so bili večkrat povabljeni tudi nekomunisti, kar se je 
pokazalo kot 'relo koristno. Poslej bo potrebno uveljaviti še več javnih 
razgovorov in pOSvetovanj zaradi spoZllanja. stališč večjega števila 
občanov. Sprejete sklepe pa bo treba dosledneje kot doslej izpolnje
vati. Da bi bila 1taka posvetovanja zares koristna, pa je treba povečati 
idejno trdnost komunistov in pri tem poiskati sodobnejše metode izo
braževanja komunistov. 

Pri pospeševanju ·kritike je bilo tudi zadnji ča.s še vedno opaziti, 
da so nekateri vodilni ljudje v kolektivih izvajali določene sankcije · 
proti tistim, ki so odkrito go~ril o napakah. Potrebno je poskrbeti, 
da se taki primeri ne bodo več pojavljali. Pri t.em pa je p~ti, da 
kritika vendarle ostane v mejah konstruktivnosti. 
' Eden pomembnih faktorjev pni. i.zboljševa.nju dela komunistov na. 
sploh je načelo javnosti. Prav to načelo je bilo doslej večkrat 2l3Jle
marjeno. Višjih oblik samoupravlja.nj.a si ne moremo _zamisliti brez 
odločnejšega uveljavljanja načela javnosti. Vse premalo smo imeli 
doslej ra.Znib tribun z občani. V delovnih organizacijah bi morali na
tančneje obveščati zaposlene o sklepih organov upravljanja. Pri skli
cevanju zborov volivcev pa je treba poskrbeti za boljše obveščanje 
občanov in odločneje pa.ziti, da se sklepi zborov tudi uresničijo. Ude
ležba na nekaterih zborih volivcev je zarlnje čase zelo majhna in v 
Cerknici ter Starem trgu je bilo treba zbor ponovno sklic,a,ti. 

Sekretar občinskega. komiteja ZKS 
tov. Franc Levec podaja r.eferat na 
občinski predvolilni konferenci komu-

nistov občine Cerknica · 

SEMINARJI ZA ORGANE 
SAMOUPRA VI.JANJA 

Zalkonri predvidevajo, da mora
jo biti končane voilitve v nove 
orgJane samoupravljanja do 16. ju
nija. Po nemterih organi!Lacijah 
do 30. j.u!l1Jija in ceilo do septem
bra letos . . 

S tem, da je večina naSih del. 
orga!I11ie;acij že ·i7Nol!i:la nove orga
ne upravljanja, srno dobili nove 
člane v DS !in v UO gospoclarskih 
o:rg:am:iq.acilj. 

V veliktih pri!merih ,imamo čla
ne v teh organih, ki so bili na teh 
vdlitvalh i.zNOljem p!'V'ič. Nove 
oblike ID. večje pristJOjnosti sa.
m{)IUpra<V'Illih organov oo nek!artera 
podjetja napotila na to, da so se 
poz:andmaila pni Delavski univemi, 
če Lath!lro <ma organli.zira kirailke 
seminalrje za novo izvolaene ar
gane upravljm1ja. 

DelaVSka un.i>verza. v Cerlmici 
bo zarto takoj pnistopila k wgani
;raciji ta!kega s~a. V dogo
voru je že s prirzma.nimi. sbrokov
njak:i. iz Ljubljane, ki bi na po
~juben način .povedali Slušateljem 
kalklšno je njihovo delo, kak'šne 
praVlice in dolžnosti imajo v da!l1Ji 
stopnji dlružben~ raz;voja. 

V dvigu produktivonsti smo dosegli letos lepe uspehe, prav tako 
tudi v povečanju izlro.riščen.osti proizvodnih redste·v, vendar imamo 
še vedno podjetja. ki izkoriščajo svoje zmogljivosti komaj 50~totno. 
Za. gospodarskim razvojem pri nas močno zaostaja. pla.n.ira.uje, saj 
imamo samo za. lesno industrijo delno izdelan program razvoja. Temu 
pomenlbnemu vprašanju bo treba v bodoče posvetiti dosti več pO'ZJOr• 
nosti. 

Osebni dohodki so vse mesece letošnjega leta za.do~ljivo nara
ščali, tako da je bilo v aprilu pri nas le še 7 odstotkov zapo lenih, ki 
so imeli manj !rot 25.000 din (}5ebnib dohodlmv. Navroči so obsodili 
primere, kjer se delovne organizacije niso drlale svojega pravilnika 

. o delitvi osebnih dohodkov ter so kljub različnim delovnim uspehom 
posameznih delovnih enot skušali izravnati višino osebnih dohodkov 
zaposlenih. 

Precej kritike je bilo na račun slabe kadrovske politike v naši 
občini. Pri nas še sedaj pride at delavec z visoko ali višjo imbr&.7lbo 
na 94 zaposlenih. V drugih občinah ~ to razmerje večkratno boljše. 

Za delegata na VID. kongr~ ZKJ je bil izvoljen Tone PLOS iz 
,..Kovinoplastike« Lož. Mazi Dane 

Delegati in gostje pazljivo spremljajo referat sekretarja · občinskega komi
teja ZKS 

SPREJEM ZA DRŽAVNE REPREZENTANTE 
Keglja§k:i Mufb BREST Cer~kinica in Skruipil!lčina občdne 

Cerknica s ta pred odlhodom priredili sprejem v Brestovi sejni 
dvorani. Z nekaj rpo5111etlk!i vam posredu'je:m.o prijetno !I'8!ZJilO-' 
loženje na sprejemu, k.i so se ga udeležili: mošika in ženSka 
reprezentanca, predBedlnik SOb tov. Fvanc Ka!Vč:ič, rpreclsecl!nik 
KK Brest tov. Dušan 'l1ro~eik s fun!k.ci<marrjri kllltba in oot;ali 
gostje. Po sprejemu so si reprezenta111~je ogledali Iverko in 
Tovarno pohištva v Cenkmici, nakalr 50 kirenili na pot. 'Drdi 
pogoji treninga v Cel1k!rui.ci 50 v Budimpešti naJpisali svetlo 
stran jugoolovanS}ooga kegljaškega ~rta in smo Cenk!ničal!li 
.laihko veseli, saj smo z modern:im keglj:iščem omogočri..l:i uspeh 

~ . naših ..l'ElPrerz.entan:tov, med karterimi so se zlas'bi odrezali naši 
rdjaki: Grom, Stet-ža.j im Mlaik.alr. 
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Gospod rstvo ob koncu mojo 196~ 
tržišča, 20 % letmeg;a plana, kar 
ugodno vpl:iva na slkupni petme
sečrui rerzull.tat. 

V skiladu z uspehi v gospodar
stvu so se gibaJJi tudi osebni do
hod!ki zapOOl.en ilh. POVlplreČ<.rui. me
sečnd ZJaSluželk: je :zmaša1 doolej 
35.000 dina:rje<v, kaa.· je 14 % nad 
povprečjem v lebu 1963. To po
V!Pl'ečje je od ja.nua~rja dia!lje Sbal
no !l1.alraš6ailo, tako da je doseglo 
V aJpl'iJlU že 38.900 diln. 

V petih mesecih je ruiše gospodarstvo izkazalo uspehe 
v pogledu doseženega družbenega bruto produkta fizič
nega. obsega industrijske proizvodnje, izvoza in povpreč
nega. osebnega dohodka zaposlenih. 

Družbeni brutto proizvod po 
plačanli :reali:zacij.i, usbvarjen do 
konca maja letos, je znašal 3,68 
m:ilijaro '~in.arjev ali 14% rvel: 
kot v istem obdobju J.anli. S tem 
so bift.e planske nrul.oge dosežene 

v vtiš:ini 99 %, kar je največ od 
vseh dooedaJIJ.jih rarz.do'bij. P.lain 
sta doreglli i!ndusbrija iln ti:Tgov:irul, 
medtem ko oo1Ja!l.e pailloge mooba
jajo za 10 %, obrt pa celo m 20 %. 
Kmetlijstvo, glradben!i.štvo !in go-

Ena zadruga v občini 
Proti koncu pre.}šnjega meseca 

so se člani kolektiva. KmetijSke 
zadruge Loška dolina pripojili 
Kmetijski zadrugi Cerknica. Pred 
tem sta. seveda oba. samoupravna. 
organa sa.m akt pripojitve na 
svojih sejah potrdila. S pripojitvi
jo je nastala. na območju občine 
Cerknica ena sama kmetijska m
druga. 

Se pred nedavnim je bilo na 
vsem današnjem območju zadruge 
osem zadrug. Postopne združitve 
in pripojitve so privedle do da
našnje enotne kmetijske organi
zacije. K formiranju takšne orga
nizacijske oblike ni privedel ~olj 
slučaj. Nedvomno je temu v prvi 
vrsti narekoval gospodarski polo
žaj posameznih zadrug, ki po svo
jem obsegu, tehnični opremljeno
sti in finančni moči ne bi bile 
kos da.nšnjim zahtevam, oziroma. 
vlogi klllletdjske zadruge na vasi 
Koncentracija sredstev, opreme in 
kadra. ima. bistvene prednosti. 

Mnogo laže je reševati v eni 
sami organizaciji vprašanje raz
voja lastne kmetijske proizvodnje, 
Ito je možno povezovati različne 
Služoe, osredotočiti finančna in 
~terialna. sredstva., angažirati 
vse razpoložljive sile in jih med 
seboj koordinirati. 

Povezovanje zadrug in kmeta., 
ki se je v easu prej omenjenih 
združevanj in pllJ.pajanj ,zna/tlno 

oslabilo, bi moralo na novo zaži
veti in pok.azaJtii tudi s te pla.ti 
p.rednost večje, enotne kmetijske 
organizacije. 

Pomembnost takšne organizaci
je pa. ni samo v vseh naštetih 
prednostih, temveč tudi v zelo po
enostavljenih odnosih med zadru
go in vsemi ostalimi oblastnim.i 
in politčnimi forumi. 

Istočasno pa. se pred združeno 
kmetijSko o.rganiza.cijo postavljaJo 
tudi večje in težje zahteve, večja 
odgovornost, specifična oblika or
ganizacije dela, nove orientacije 
do zasebnega. kmetijSkega sektor
ja., predvsem pa skrb za človeka.. 

in zaokrožena zemljišča., če nd 
ustrezne mehanizacije, če ni po
trebnih stanovanj za delavce in 
vrsta ostalih pomanjkljivosti Ven
dar pa nastaja vprašanje, kako, 
oziroma s čim in kdaj urediti in 
izboljšati dosedanje stanje. Sama 
kmetijska organizacija ni v sta
nju tega storiti, potrebna ji je 
vsestranska pomoč, za.k.a.j razvoj 
Lastne kmetijske proizvodnje in 
vseh ostalih nalog na vasi ni sa
mo naloga ene organizacije, tem
več vse družbe, konkretno na na
šem območju občinske skupči.ne. 

Ob formiranju tako obsežne in 
močne kmetijske organizacije . kot 
je sedaj zadruga. Cerknica je bilo 
spregovoriti o gornjih problemih, 
zlasti še ob zavesti, da se mora 
težišče dela. zadruge prenesti na 
sodelovanje z zasebnimi kmeto
valci. Treba je omogočiti vsem 
kmetom možnost, do pOv-ečane 
proizvod.nje. ob istočasni zagotovi
tvi primernega dohodka. Takšno 
nalogo pa izpolnjuje la.hko le ti
sta zadruga, ki bo imela dovolj 
sredstev, ki bo zadostno opremlje
na z mehanizacijo in vso ostalo 
opremo, kjer bo dovolj strokovne
ga. kadra in kjer ne bo bojazni 
za obstoj. 

-co 

stinstvo v tem času še niso mog!]Ji 
dooeči. svojih planov ZBJradi se
zansk~ =ačaja dejavnoobi, 
gradlbeništvo pa ima poleg oog,a 
še vellhke rezerve v ta.k:buriii.'Cill.1li. 
reaillilzaoiji. V obrti. gre m neiz
pelja!Ilo organizacijo ter ra2.Ši!l.1ilte'V 
uslu.žnootinih dejaWloobi, k.akoc je 
!P'I'etdMildeno v družlbemam p:La!nJu 
an za opustitev ;i:zNajanj določenih 
'UB1u.g (mletje 2lit). Toda i!ndius1mija 
je tat!OO močma g~kia paJ!lo
g,a, da vsa ta odstopooda nimajo 
večj~ VTPtliiVa na skupni l1exuU
tat gospodaJI'Sitv a v obč<in i. 

Zadovorjiv.i so podallki o dose
ženi proie:vodinji indUSitrijsk:i.h :izdel
lrov. V masi jih je bilo :i.W.elaJruiJh 
22 % več kot lanli, v odn<JISIU z let-
111lim jpilalnam Pla to pr\elds/tlaMlj•a 
44 %. Povečamje so dosegli: BQ'e51t 
z i ve=imi plooč.aJrrui iln pohfuštvom, 
KOV!i!n.op'Lasbi!ka z ins1lailiacijs'k:i.m 
!Priil:Jorolrn :in li2A:le1Jk;i iz plast:ičlnih 
mas ;ter Gaber s -kuhinjskimi g,cm-
n.i t:Ju.Tami. 

Ie:voz i.zde1kov ~esne indust1I1ije 
je 1:Xil v anadu sicer pod p1am.om 
'Vl'Jil.ed se'ZlOlllSike režnj·e blUlkovtilne 
in marrrjšega poVlpl'aševanja itan.i
janSk:ih kUJpcev po jelovih dook.ah, 
vendlaa: je celollrui. J.etošnjli. irz;voz 
po plaJnu presežen m 1,2 %, od 
lialni pa je vtišjli za 8,7 %. Sarno v 
'ITia!rcu iln a/Pl'ilu je bi!l.o teh iz
delkov, odipremljenih na ltu:ja 

I2NatiaJI.o se je tudii p'l'iporoč:i.lo 
o 2'JlT1ial[ljSeVaJ!lju števila za'IJ'()Slenlih 
z osebnlimi. dohod!ki do 25.000 di
narjev meseČino. V januaJl"ju je 
ianeLo 740 dehwcev ooeb!ne pre
jemike do tega IMIZJPOna, potem pa 
je to ŠltevBo sbalno .padallo iln v 
aip['iilu jih je b.iJlo le še 190, pri 
tem 30 s prejemlki do 20.000 d!i!n. 

Osebmli dohodik!i v zavodih in 
d.ruiiJberl!ih oogooJi!zacijah niso šili 
V7lpOI'edino z g<J\S!pOCJW'51tvom. V I. 
tronnesečju so lbi!Jj en·alk!i. pOV!preč
i111im prejemkom v letu 1963, v 
aJpri:lu pa se je sbam.je toliko po
!pi'aNilo, da je b.iilo poviprečje šti-
1·ih mesecev 2,7% nad dosežen~m 
poV!Prečjern v tPI'eteficlam letu. K 
temu rezulitaJbu so pr.is,pevaM pired
vsem neklaberri. zaiVod:i, medtem iko 
so imele proračunske "ustamx:JNe 
piCJIV1piOOčmo :iSte osebne dohoclllre 
ikaikor !l.Ja.rui. Do dctločene viši!ne se 
bo<fo ooelbn:i dohodlkil. tudi 'Pl'i teh 
ang)a!IliJzacijoah l.Jahk.o wklaldli.ti, 
kJaji!Ji :vellilk del nj'i:hovih dohodkov 
balzira na spldšnem pla:Č!!lem f0!11-
dlu v obČ!in.li, ta pa po sedam.jih 
ugotaVIiwah stailino nwrašča. 

Občinska skupščina ima 40 štipendistov 
Iz občinskega. proračuna štipendira. občina. 40 štipendistov, od 

tega na. učiteljišču 17 dii.jakov, na srednji šoli za .telesno vzgojo 2, 
na ekonomski srednji šoli 2, na srednji vzgojiteljski šoli 1, na zobo
tehnični 1, na. šoli za sanitarne tehnike 2, na srednji fa.rmacevtsiti 
1, na srednji medicinski 1, na gradbeni 1, na višji gospodinjski 1, 
na viš·ji pedagoški 2, na. filozofski fakulteti .3, na medicinski fakul
teti 2, na. gradbeni fakulteti 1, na visoki šoli za. politične vede in 
na biotehnični fakulteti 2. V letošnjem proračunskem letu bo raz
deljenih v štipendije 3,700.000 din. Prav gotovo je •pa. razumljivo 
dejstvo, da. so omenjena denarna. ~edstva preiD.aJ'bna., ·ker bo nujno, 
da Ob. slrupščina. v kratkem čaSU poveča štipendije, ki so mini
malne do 12.000 din. 

.•. , 

Pri vsem tem ne moremo mi
mo težav, s katerimi se sreeuje
mo že danes in ki predstavljajo 
ne,~:•_ ~mostt •• vo O\ .co pri i:llPOlnje
va.nju tekočih nalog in nadalj
njem razvoju zadruge, zlasti raz
voju lastne kmetijske proizvod
nje. Cepra.v večkrat in na. različ
nih straneh poudarjajo, da je po
trebno ekonomično gospodariti, 
izboljšati tehnologijo dela in po
iskati neizkoriščene rezerve, pa 
lahko ugotovimo, da je to možno 
doseči le z vzporednim, stalnim 
vlaganjem srMstev. Nemogoče je 
doseči v proizvodnji uspeh, če za 
to niso dani pogoji. če niso pri
pravljeni objekti, če niso urejena 

Večina. kmetov v Loški dolini suši seno ·in deteljo na. tako i.JD.enov:a.niih ~micah«. Ta posebnost se je ohranila 'predvsem v Loški dolini iD delno ha nlolški sliki : .. osternice<• okoli . vasi Pudob v 
Loški dolini · S. B. 
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STAT UTI SO SPREJETI 
Komisija za pregled statutov pri 

Občinski skupščini se je sestaJa 
10. Junija in pregledala še pr e
ostale statute. Zlasti pa tiste, na 
katere je že poprej dala svoje 
pripombe. Ugotovila je, da so go
spodarske organizacije pokazale 
veliko razumevanje za pripombe, 
saj so jih skoraj vse tudi upo
štev ale. 

Svoj predlog je komisija dala 
občinski skupščini, ki se je se
stala 16. junija. S tem so v naši 
občini sprejeti vsi statuti razen 

od Kmetijske zadruge Cerknica, 
ki ima sicer statut v redu, pove
čali pa so svojo deja"-nost oziro
ma območje z združitvijo s Kme
tijsko zadrugo v Loški dolini. Ta
ka združitev pa zahtev a popravke 
tudi v statutu. zato je bolje, da 
ga prilagodi še pred soglasjem. 

S statuti so gospodarske orga
nizacije pridobile svojo interno 
ustavo. Seda j pa bodo morale pri
lagoditi stautom še svoje pravil
nike. Nekatere gospodarske orga
nizacije so v svojih statutih pred-

Poseben dodatek udeležencev NOV 
S I. VIII. 1959 je bil uveden poseben dodatek, da bil zagotovili 

oorcem, ki so zaposleni s polnim delovnim časom, ki so se vključili 
v NOV predi 9. IX. 1943 ini imajo nizko kvalifikacijo, večje osebne 
dohodke. Dodatek se določi v % in Sicer udeleženci NOB od leta 
1941 in udeleženci španske državljanske vojne prejmejo 100 %, 
u creleženci NOB odi l. 1942 90 % in udeleženci izpred 9. IX. 1943 
60 % posebnega dodatka. 

Ker pa so življenjsld stroški in osebni dohodki naraščali hi
treje km osnova, po liJ!IIteri se j,e določal pogebni dodatek, je repu
bliška skupščina SJll'CJ-:ela meseca maja letos zalron o povišanju po
sebnega dodat·ka, ki se bo uporabljal od I. 5. 1964 dalje. Osnova za 
določanje posebnega dodatka se bo v bodoče določala za vsako leto 
posebej na podlagi republiškega povprečja osebnih dohodkov. 

Stevilo p11ejem:nikov PD se je od 120 v letu 1959, ko je bil PD 
uveden, zmanjšalo na 51 v prvem polletju letošnjega leta. To pa 
zato, ker so osebni dohodki presegli osnovo, od katere se določa. 
Povprečni dodatek na enega prejemnika znaša v tem obdobju 
4.102 din. Predvidevamo, da se bo z uvedbo novega zakona število 
prejem~ilcov povečalo za približno 50 %. 

1 RL 

Realen sklep Skupščine 
Ob malenkostni podražitvi mesa 

Na zadnji seji SOB Cerknica je bil sprejet sklep , da se malo
prodajne cene mesa malenkostno zvišajo. Tako kupujemo sedaj 
m eso po naslednjih cenah: goveje po 700 lin 750 dinarjev, teletino 
in svinjino pa po 800 dinarjev za. kilogram. 

Se pred sklepom Skupščine , je bilo slišati precej negodovanja 
o nameravani pod!ražitvi mesa. Slo je naJJll'eč za >>vesti iz dobro 
poučenih krogov<<, da bo v kratlrem sledilo 100 odstotno povečanje 
cen mesu. Sklep skupščine je te >>vesti« krepko oomantiral, saj je 
svoj sklep Skupščina sprejela na predlog KZ Cerknica. Predlog te 
organizacije je utemel~val povišanje maloprodajnih cen s tem, da 
pitano govedo stane 380 din/kg žive vage. Pri tem upravireno ra
čunamo na 47 %-ni izplen, ki nam da ceno 1 kg sekanega mesa.. 

Pri tem je poudariti, da lje pri !tem šlo le za malenkostno po
večanje cen, saj je Skupščina upoštevala spei:ifične pogoje živino
reje na našem območju in isltočasnem zmanjšanju živinskega fonda 
predvsem v zasebni reji. Prav na tem področju pa čaka kmetijsko 
organizacijo še veliko dela pri sklepanju lrooperantskih aranžmajev 
z zasebniki, da se trenutna kriza, .k!i je nastala v preskrbi z mesom, 
čimprej in !najbolj ,zadovoljivo reši. 

Učni uspehi v naših ·šolah 
Naše šole je v prvem polletju obiskovalo 11)52 otrok. Od teh je 

bilo ob semesbriU 1309 Pozitivnih, 525 IPa je bilo otrdk s sla:bimi oce
nami. Učno osebje tožli , da =anji otroci Jllirnado dovolj dobre pod
l a.ge, zato za.viorajo delo v ra.Ziredli.h. Menijo tudli, da je WJrok slabim 
ocenam t uidi naJp~redovam.je z n~'J'I1ii.Jmi ocenanni. K slabšemu 
uČ!nemu US!Pehlu mislldtio, da PI'iiPamore zaCasinost in nestrokovnost 
mJa1šilh· pedagogov. V drugi polovici leta so se kolaktiVi temeljlito 
lothl.i diviganja k!vailiilbete dela, OI'Ig;an~2iixali so uspešnejši dopolnilni 
~ iln organilzirali sarn,OUipraJVQ mladine. Vse to je rodilo boljtše 
USIPehe ob koncu šolSkega leta. 

videle, da ga morajo organi 
upravljanja Vei:l<rat, IlaJIDanj pa 
enkrat letno pregledati, kar je 
popolnoma pravilno. Statuti niso 
bili napravljeni zato, da bi same
vali po predalih, pač pa zato, da 
s svojimi določili širijo med ko
lektivom in izboljšujejo organiza
cijo, daje,io proizvajalcem večjo 
pravico samoupravljanja. 

Nedvomno pa. so nekateri ko
lektivi premalo seznanjeni s svo
jimi statuti. Tudi za to bo treba 
poskrbeti. Predvsem so za. to od
govorni organi upravljanja in 
vodstva posameznih podjetij. Naj'
večje podjetje »Brest« je to rešilo 
na ta način, da je med kolektiv 
razdelilo lične brošurice, »Statut 
Brest Cerknica«, tako bodo vsi 
delavci seznanjeni z določili sta
tuta. 

Na 

Kljub težallam 
so krepko poprijeli 

za delo 
KRAJEVNA SKUPNOST RAKEK 

MED NAJBOLJSIMI 

Neda'V'Il.o tega je imela Kraljev
na s~ost Rakek Zibore obča
nov na Rakeku , Uncu i.Jn v Iva
n jem selu . lZivolili so svet klra
j eV'Il.e s'k.upnOS't:i ter sprejelii srba
tut · krajevne skUJpnosti. Klju b po
m am. jikan ju denarja je krajevna 
Slmpnoot že doslej opra'Villa pre
cej deJa. Jarvna pra!ln!ica na Ra
keku je pričela deilovart:i, čepraw 
n:iana popolno izlkor:iščenih zmog
l j ivosti. Ra'2Jei1 rpoddetja Skocj.am. 
se 'druga podjetja niso od'ZNalla 
povabi!Lu, da bi oddajali b!lago v 
rpram.je praln!ici na Ralkek. Naba
vili 50 tudi im"ožmo žago, kti že 
obratuje. 

Sedaj 50 se lotiJJi porprarv.illa 
Ziglradibe na Trgu pad!l.ih borcev 
na Rakeku, kjer fl)O!Slujeta Občin
sko sodi'šče in Narodlna bam.lkla. 
S tavba je bilLa doSlej sllaibo 00k:r-
1bovana. Po Oldiloobii občilnSke Slkurp-

Clani kolektiva so v centralni de
lavski svet volili 25 članov, v d e
lavske svet e delovnih enot pa 9 

do 11 članov 

ŠČ!ilne bi moralo sodišče plačevaJti. 
1k:Da(jevni Skupnoslli precej§eJll 2llle-· 
sek meseČine najemmi'Ile, vendar 
je že v .triJetnem zaostanku. Prav 
tako so se lotili popravi!La mmlliške 
veže iln o~aje na pokopališču na 
Un cu, urejajo pa tudi okdlicospo
menika IUa Uncu ter aist.tijo po
žiraillnik » B t'altom.d ol«. 

Ce bo na voljo dovolj denaJrja, 
bodo uredi.l!i kmalu avtobusni ča
ka:ltnici n a Un cu ter Rakeku in 
mrlmko vežo ter sobo za obdulk
c:ije na Ralkek;u. Radi bli ured!ili 
tudi ~raik'OV'Ško pokopališče, prese
llili lklln.uhslko sobo na Ralreku ter 
popravili kulbulmi dom, vendar za 
V\Se m S€!daj ne bo denarja. 

Občani v vseh breh krajih se 
močno mni.rn.ajo za delo Jm-ajevne 

knl'Pllootii in ji pomagajo s SIVo
jimi ipredllogi. Na svojd prvi seji 
bo svet ~javne skupa:1osti irzvolil 
člane iflbi!I'ih komlisij, k!i. bodo re
ševalle tekoče tciave pri zadovo
illjevmrju skru,pnih pobreb občanov. 

Novi organi upravljanja 
v Kovinoplastiki Lož 

P rve dni meseca junija so billi po V\Selh obratih Kov:i.noplastiJke 
Lož Zbori delovn.i.h ljudi. Namen :?Jborov delOV'Ilih lj.udi je bil, 

da člani kol~ti'va predlagajo 'kandridaite za nove organe upravljanja, 
se s eznan:i!jo z doseganjem plana v letu 1964, s pobek:om gradnje 
nove tovarne v Lo'žlu, s p mpamibalmi, ki so bile dane na oonutek 
statuta ter 'POgovor o splošni problematiki delO'V'Dih ljudi. 

Osrednja točka dnevn1ega reda so bile valitJve novih organov 
up rav ]joam. ja in predLaganje kaiThdiootorv. Centralni deilarvski svet de
lovtn.e ovg;an,i.z.aaije je ra:zpisal nove VUtlitJve za 14. j'U!Ilij in sice[" v 
domu TVD >"P arti.Zaln'< v S taJrem tr~. Po statutu delovne orgam.iza
ci,je šteje cen.tralJI1i de1aiVSki SIVet 25 članov, delavski sveti delovnih 
enot p a 9- 11 člam.ov. Da bi bile vohl.bve k.a:r najbolj de!Il1dk;ratične, 
so 61anri. kolekbtva. predil.agaJi v cenJtra!lini d eilavslk:i svet 30 članov, v 
delaMslke svete delovnih enot pa od 11 - 15 čl.ainov. Novost pri le
tošn:jih voliwah v organe UjpraMljall1ja je tudi v tem, da bo polovica 
člam.ov voljena saJmo za eno leto in se bo ob letu zamenjala. 

Na dan volitev, 14. junija, 50 na lepo dkrašene;m volišču v 
domu ,..pwtizana<< v S taram t~ med prvirrni voldli člani kolektiva, 
k!i stannljejo v P rezidu in Balbnem polju , od koder so jih pripeljali 
a'VItdbusi. Posebno žirvaih!no je bilo dopoLdne, ker so se člani kolek-
1ri.va :1'lb iraili ob voli.Sčru i.Jn pogova!I'jali o kand idatih. 

Taiko je bilo v nov,i cent railini d elavsk i svet i7Noljenih skupno 
25 članov v deilavski sv et delovne enote PlaJSti!ka in Orodjama s 
~ deja'V'Il.osllmi 9 .in delavskli svet obrata okovja Lož 11 
članov. Cenrora1ni delavSki sve t , kakor t udi delavski SIVet delovnih 
enot lbodO imeli konec meseca junija svoja ,prva zasedanja, kjer 
bodo irzvolili rpredsednika in namestnike, u,pra.vni odbor in komi-
sije, ki jih predVideva staJtut deilovne organizacije. S. B. 
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KOVINOPLASTIKA 
V TREH 

IZMENAH 
Kako lo:oolnltl dano obljubo družbi 

- letni p:an, je bilo pred nedavnim 
najve~ja skrb kolektiva ~KOVINO

PLAS':!:"!Y.E~ Lož. Pr! ogromnem sko
ku v planu, kolektiv ni mogel ča

kati križem rok in samo govorlit!: 
»Izkoristiti je treba notranje rezerve~. 
kot je pri~!o v navado. Za tak skok 
z 1,9 milijarde na 2,5 milijarde bruto 
produkta v sedanjih pogojih ni do
volj izkoristiti samo notranje rezer
ve. Ceprav se kolektiv krepko zave:. 
da, da se na tem polju dA še marsi
kaj izboljšati z boljšo organizaoijo 
dela ln tehničnimi izboljšavami. A 
kljub temu ,.Kovinoplastika~ v seda
njih pogojih »razmetanosti« ne bi 
mogla ustvariti 500 milijonov več kot 
lansko leto brez učinkovitega ukrepa. 

Organi upravljanja, vodilni tovariši 
in subjekt.ivne s!le so se resno lot!!! 
od kolek~~va zaupane jim n aloge. 
Pred očrni so imeli več variant, pove
čati ln moderniz.!rati strojni park, na 
novo zaposlltl večje število ljud1 in 
podobno. Toda za to bl bila potrebna 
velika finančna sredstva, pa verjetno 
tudi devizna ter precejšnje povečanje 
proizvodnega prostora. 

Daljše in preudarne debate, oboga
tene z anallti6n!mi dokaz:!, so prine
sle predlog: >•Kovinoplastika« v tri 
izmene! 

S tem predlogom, ki je pozneje po
stal sklep organov upravljanja, bo 
kolektiv ,.Kov!noplastike« ne samo iz
polJlil dano obljubo družbi, temveč je 
tudi ustregel velikemu povpraševanju 
na tržišču, temeljiteje izkoristil pro
izvodne kapaoitete in odprav!l ozka 
proizvodna grla. To je kolek.tivu 
uspelo brez investicij. brez poveča

nja proizvodnega prostora, z mini
malnim številom novozaposlenih. 

Prehod na tretjo izmeno je bil po
stopen, najprej tam, kjer je bilo om<o 
proizvodno grlo, v avtomatnioi in poz
neje v oddelku stlskalndc. Kmalu so 
se pokazale potrebe po tretji izmeni 
tudi v obratu Plastike. Tako je uved
ba tretje izmene postala ne nekaj 
vslijenega zaradi pr~poroč!l raznih fQ.
rumov, temveč nekaj razvijajočega, 

ka<r se je porajalo iz potreb. 
Jasen prikaz upravičenosti tretje iz

mene sta primera obratov »Okovje« 
in »Plastika~ . Obrat »Okovje« je imel 
povprečje pred prehodom na tretjo 
izmeno 95 rn!lljonov bruto produkta 
mesečno z 281 ljudmd, v maju pa 133 
milJijonov z 334. 

V obratu ,.Plastike« pa se je prak
tično brez povečanja štev!la zaposle
nih povečal bruto produkt za 13,7 mi
lijonov mesečno. 

Seveda ni šlo tudi brez problemov 
in težav v prehodu v tretjo izmeno. 
znano je, da v tretji izmeni ne smejo 
delati rniadoletmi, žene nosecmice, že
ne z otroki brez varstva ter vsi t!st!, 
ki jim zdravstveno stanje ne dopu
šča. Stevilo tehnično-vodilnega kadra, 
urejevalcev strojev in kontrolorjev je 
ostalo nespremenjeno. Nekateri trdi
jo, da se bo tudi življ enjska doba 
strojnemu parku zmanjšala. To del
no drži, ker tudi stroj - material 
mora »počivati«. Toda s solldnejl\o 
službo vzdrževanja in preventive se 
življenjska doba strojnega pa rka ob
čutno poveča . 

V industrijsko razvitih aržavah že 
dalj časa prevladuje mnenje strokov
njakov, da se bolj izplača povečati 

amortizac:ljsko odplačevanje v krajši 
dobi in v tem času stroj temeljito iz
koristiti, ker v današnjem tempu teh-

Volišče Kovinoplastike Lož v domu TVD Pa.ntizan v Starem trgu 

· ~---------------------------------------------------- ~ -·~-------------------------------------------------~~-~:~ 

Kje se TP Cerknica 
doseganje 

v 
za 

še kažejo pomanjkljivosti 
boljših rezultatov 

Morda bi bHo bolje, če bi v na
slovu ZJaJpisali: ·~Kai moramo še 
stor~ ·, jn si prirzadeva1li, da bi 
biJii. reZUJl·ba111i poolovam.ja še boilj
š'i? « M!nogo je stvlani, kart;ere bi 
1ahko izlbol'jšald aJi ji!h saj pooku
šaJi .i.zJboJ'jšaltli. Včasih smo za go
tove stwari ne~tereSii:raJn.i., vča
sih kaj pre71remo aJi ne p<YZJnamo. 
A Zigodli se tudii, da smo včal9ih 
mailOIIIllaJI'I.rui, k0111.servativni in d olo
čenih stvari n<JIČemo razJ\lllTleti. 
Na.'j bo taiko ailii d!rugaOe, st;a[<i 
pregOV'OII" praV'i, da kdor dela, tu
di ~i. In ka.klšni so ti naš i gre
hi, k.aJkfšni so naši nedooba:tJk:i? 

NajiVeč!k:raJt mislimo, da lahko 
pro!irzlvodlnjo d~emo samo z no
V'imi. iniVestioijami. Pa temu ni ta
Iko. Najlprej moramo olb6toječe dz
koristti.ti iin 01bv.1a.Jda:ti. T orej sbro
je :iJn naJprarve, <Ici jih d.ma.mo, mo
.ramo kolikor mogoče boil'je mko-

nike bo današnji moderni stroj jutri 
že zastarel. 

Kolektiv »KovJ.noplastlke« pa ni 
pozabil na ljucU - nosilce dela v tretji 
Izmen.!, ki delajo v težjd.h p ogoj ih . Do
datek na osebne dohodke 12,5 %. ki ga 
predpisuj ejo zakonska dolo či!la, so or
gani upravljanja povečali na 20 %. Na 
zadnjih zborih delovnih lj uili pa je 
bilo tudi že nekaj predlogov, d a se 
ta procent še dvigne in u vede prime
ren topel obrok. Organi upravljanja 
so poskrbeli tudi za reden prevoz za
poslenJ.h v tretji izmeni, poleg last
nega avtoparka še z avtobusi SAP 
Ljubljana. 

Orgal!li upravljanja, vodilni tova>i~i 

in subjektivni či.nitelji »Kovinop.lastli.
ke« Lož so nalogo kolektiva dobro 
izpoLnili. s tem pa je celotnemu ko
lel®lvu omogočeno Izpolniti obljubo 
družbi, to i e, doseči all celo preseči 

plan za leto 1964. 

TIJO 

risttiltli. A ne samo to. Tudi od!noo 
do tega IPOften.ci'jal.a moramo ine
aJ;jati :iJn ga bolje negorvati in ču
vabi, '!rot dolSiled. DeloiV'na clli!sci
;piliilna ni naj,boljša. Nell1Pravtič€1!11i!h 
ilzoota:nkov in često nepotrebnih 
bolovam.j je lludri. preveč. Prehod 
na 42~lllm.i tednoiik pomeni :iskiB.!IlJje 
rezerv čaSia in stroškov, zato bo 
v bodoiče ta.Jkšno nepotrebno .ilz
oota.Jja.Jnje z dela v škodo vsemu 
kolekitliivu. Naša te7mja j•e, da bi 
delali v dlveh iPoln.i!h i:z:mem.ah in 
v tretja. ~ :na ozkih gl'lih. 
Vendar je problem d elOMne sille 
1lmij akuten, zato bo treba v bej 
ISIIller:i še ma.JI'Sli.kJa.j stoll"i,tii. Za.iclln·ie 
čase se Illll10go dela na tem, da 
se odsl;ram..i:jo naipa.Jke v siSitemu 
111Ja.Jgrajeva;n.ja. Veljati mora Ila.Če
lo: ,zaslu.žek: naj bo odraz v>l&e
nega, dela. Silsotem nomlli.ram.j a in 
s tem OII1gal!l.1zacijo delOIVInli:h m est 
•bo poillPelbno siSit.ernartsko B.IIl!aJloW1i.
Q'art;i.. No.rme moramo pra'VIiilno po
sta'V!i1Ii. iJn delo ovgam;izi!rati. t.alko, 
da bo opil."avil'jeno v Im-ajOO!n čaJS!u 
:in z marrJ j '11JaJpora. 

Oclinooe med pos.ameamimi eko
nomslkti.I!Tlli enoLaiiTlli. ki so V1Čas'ih 
nezdlra.JVi, bo potrebno bl'tno me~ 
nj·alti. Na.Jpatk j e mišJ.jenje posa
!111JeZJ111iilrov, ko g1edajo samo SlV'Ojo 
EE, samo svoje de!l.OIVI!1o mesrt:.o in 
ne svoje EE, svojega d elovnega 
aneslta kot del vložen.e®a dela rua 
celobni tehnološki poti pooannez-

nega o.didelJka. NJ pa redek poja.IV, 
da k01111Čnega .i:WeLka sploh ne po
znann.o, čeprarv Z81!1j pripl!'avljamo 
pooame=e elemente. SodeJ.OIVanae 
m ed opera:tli.vo in s1lrok:ov.rrLmi 
sil.OObarmi ni najiboljše. Ni ;reidek: 
slUIČa:j, da se ~a opdsa.Jno mizo pred
ptiše eno, a v prLhodn:jri izvede 
drugo. Ka.JkL§ne so pooledice, vemo 
sami. N~ošno .pa bi morali 'k!re
!(.Jtiltvi sbroilrovm.i.h sil'UJŽJb po51V1et:iti 
več pooomOSiti.. Isto vel·ja budi za 
OISpOS•albljanje, J'l11Štrukanje prelci
voom novodošlih del.avcev. Mall"Sfi.
'kida.j se dela'V'ca ra:ZJpo.r:edi na de
Jovtno mesto, ki mu ne odgovarrja .. 
Vecleti. moraano, da vsak ni za 
zdlra.N'llik.a, a tudii vs•ak: ne za na 
s troj. O narpredO'V'amju in zalaga
nju pooannezmJiJmv se vod.i prema
lo rarčuna. · Mat,griikdo ima ka!kišne 
pametne predloge dm ideje, pa jih 
ne poV'ZiaiiT1Jemg in UlpOŠ'tevlarrno. To 
je velika !11B.IPak!a, ki odlkil.a.Jnja sa
moilrui:ciativ>noot pooamez:niik:OIV. Ln 
še .mnogo ta.kšnJih zapažanj in ne
pravillnooti. bi lahko za.Jpiooli. Ven
dar poizJklušamo V\Saj nekatere ne
;pravilnost.i UJblažiti aJi jih pQPOl
noma iz.koreruiJni1Ii. iz naše praikEe. 

Za dos.ego boljših rezuJrtatOIV soi 
moramo zato vsi prizadevaroi in 
pO\SIV'elti več ču ta do vredinooti 
OtS!l10vtnili i n Qlbratruilh sredstev ter 
gJOjJ tli. SIJil.iseJ. za ekonomi.čtno po
Solovan je. 

Ing. Zmago Novak 

lG. avgusta prireditev pred Križno jamo 
Turistično društvo Los"k.a. dolina bo priredilo 16. avgusta turi

stično zabavno prir6dlite~p:f Križno jamo. Tega. dne bo možen 
ogled notranJosti Križne j z vodniki ter ogled barvnih dia,po
zitivov o lepotah Križne · e. 

V za-ba.vnem Sporedu po vsej verjetnosti sodeloval tudi za-
bavni ansambel ".Veseli ~ ji«. 

Turistično društvo Boška dolina pričakuje, da se bo prired!itve 
tega. dne udeležilo .vd tisoč lj:u.d!i. S:B. 
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Grahovslti gasilci ob novi motorlti 
Foto: URBAS 

SPET 40. OBLETNICA 
Tokrat so jo proslavili v Grahovem 

. GD Grahovo je dne 14. junija letos slavilo 40. obletnico svo
Jega obstoja. Za Grahovo - majhen kraj - je zmač:ilno da se je 
prosl~ve udel~žilo veliko vaščanov, pa tudi gostje iz okollških kra
Jev ruso ~Jkali. Lepo izvedenim svečanostim je botrovala dokaj 
skl',bna pnprava samega programa. 

Višek proslavljanja V6ekakor predstavlja prevzem nove mo
~rne brizgalne tipa SORA, kapacitete 800 1/ ek. To je predal dru
stvu v uporabo tov. Andrej Sile, predsednik ObGZ Cerknica. Pri 
prevzemu motorke so domači gasilci svečano obljubili, uporabljati 
ta prepotrebni rekvizit v svrhe, katerim je namenjen . Najbolj so 
navzočim ostale v spominu besede, ki jih je ob tej svečanostli spre
govoril tov. Certanec Jernej iz Okrajne gasilske zveze Ljubljana. 
Ta je čestital V\Sem aktivnim in preživelim članom iz dni ustano
vitve, prav tako pa je obud:iJ. spomin na preminule člane te humane 
cn'ga.nizacije. 

Praeii1ovanje - le tako ga lahko imenujemo - je pokazalo 
privrženoot gasilstvu in je Grahorvemu lahko v ponos. 

-as. 

meadi dotUsniAi 
se je nasmehnil. Trdno je sklenil, 
da bo drugo leto bolj prizadeven, 
da se bo bolj učil. To bo obljubil 
tudi staršem, ker je vedel, da ;ih 
bo bolel njegov neuspeh. 

Ob koncu šolskega leta 
Odzvoni:!. je zadlllji dam šolskega 

ieta. Učenci so sedeli v s vojih klo
pell, v prsliih so ču tili nemir -
kot 1n.~et - kot v pričakovan J u 
netkega velikega dogodka. S hod
nika se je zaslii.šal zv6!1ec. Vsi so 
pris!Luhnilid. · Nekiateni.m učencem 
iz najrvišjega razreda je zablilmill.o 
v misLi!h, da mogoče sliši.jo zad
nj!i.Jkrart; šolski zvonec. Veselje je 
nastop!il.o pri well. Imeili so si to
l ilko povedati, kakor da bi se do 
takt'<Lt ne vlidel:i sleherni dam. Pri
vt-eli so na dam načrti za počitni
ce, načrti za bodočnost - vsak je 

ho teti. biti naj,glaslllejšd, V'Sa.k je ho
tel, da bi vsi le njega po•sJušali. 
V sP}()šnem krr:ilru in viku so pre
zrli mol~ega dečka v kotu. 'l' iho 
je čerpel v kotu in gledal v tla. 
Hudo mu je bilo, ke r je mooo.l 
ponarvJjabi r;wred. Kako je zav.i
daJ učencem, ki so odnesli domov 
dol,)ra sprj.čevala. 

Ko oo se drugi vsuli proti vra
tom., se je zasiliš!lll glasen jok. V si 
so qbsta.lli in se obrnili. Stekl·i so 
k dečkiu in ga pričeli tol-ažiti. Ka
koc se po dežju pokaže sonce, ta
ko je tudi deček nehal jokati in 

KAM SEDAJ? 
Kaikor prejšnje leto, tako se tudi letos sprašujejo mladi ljudje, 

ki so končali obverzm.o šolooje. Velilko potli je odprtih vendar se je 
težko odločiti. Vsak se sprašuje, ka·tera pot me bo 'pripeljala da 
bom S·rečen v svojem po.k!l.icu. ' 

V Starem trgu je letos bilo v 8. razredu 34 učencev in učenk. 
Nek.ateri gredo narprej v šole, dru gj ostamejo doma ali pa se zapo
slijo v tovarnah naše doline. 

Kar precejšnje število jih je, ki bodo ostali doma. Ostali pa 
gredo na pedagošlro gimnazijo, ekonomsko, m edicinsko in druge šole. 

Upam, da so si i'Zlbrali res tisto pravo pot, ki jih bo v živl jenju 
oorečiJa. 

Vso Sil'€1Čo pri štud!iju in delu! 

V cerkvenem zvoniku je za.t.:Vo
nilo poldan. Otroci so si stiSkali 
roke in drug drugemu žele!Li ve
sele poči1bn ice . Kmalu je še zadnji 
učenec stophl skozi vrata m jih 
zaprJ za seboj. 
. Razlred je ostal tih in pust. 
Sončni žarki so se poigravali po 
svetJ.Lih klopeh. Kmalu bo ~once 
zašlo in v raJZJredu bo tiho, dok~er 
se ne zarne novo šolsko l-3to. 

KG-8 

BELO CRNE 

Pri stari mami v Loga teu sem 
v:ideila velrik lesen zaboj čudne ob
like. Ko sem odprla poklrov, sem 
vlidetla W"Sto črnJh in belih tiJpk. 
Uda!rlilla sem po tilp.ki iiil ogl.asila 
se mi je z lepim gl.asom. Presbra
šeno sem izlpuS'tilla pokrov. Mama 
se mi je smej.ala. Povedala mi je, 
da je tO kllav.Lr. Vsedla se je za 
klav.Lr iiil njeni prsti so zletelli po 
gla.dlkih tllip!kah. Poslušala sem jo 
z odprtimi usti in Sli relela, da 
bi budi jaz zmaJa igrati tako aepo 
'kot ona 

Ko je bil larui ustanovljen od
delek glas/berne šole Rakek v Sta
rem b!'gu, sem bila med prvlimi, 
ki so se prijavili. 

Z veilii•kim veseljem obiskujem 
gl!asbeno šotl.o. 

KV-7 
llll-11111111-ll lli l ll-11111111-llllllll-llllltll-lllollll-llllllll-llll llll-11111111-llll-lllillll-llllllll-llllllll-llllflll-llllllll-llllllll-llllllll-llll 

Kie se boš kopal, Cerkničan? 
Sredi kopalllle sezone Sffi(), sredi 

llladihujše wočine, ko s i človek 
s,rono že!hl prHli čimprej do pm
jebno hladne vode, da si UIIllfuri 
raJ:llbuTk:ano iiil r~eto k;ri. 

zaaw. i.n blatllla, pa tudi duh po po
ginuiHh r1bah človeka podli proč, 
da sli poišče prilmemejše, čiste 
vode. 

Imanno ;pa nedograjen ba.zelll. 
Misl!ilrn, da bi morail.a sama go-

spodarska orgaruizacija, v č~gar 
namen omenjerui objekt SJI.uži, ali 
pa '11tllristiena zveza 1p05kr'beti ne
kaj, da bi se ta prootor· le očistlil 
iiil vsaj delno usposobil za kopa~ 
Ilije. Mlllogo lahko pri delu pripo
moce tudli mlad1na, saj je raVIIlo 
ona najbdlj zainte,resi.rooa za ko~ 
pa!Ilje. ZaJto naj vsaj rnladilllski 
aktliv »BREST« raznnJisLi o tej 
stvari in u:redli najnujnejše, kar 
se brez sredstev uredi ti da, ker 
drugače se bo moral Cerkllličam 
kopatd. kar doma v bamjli. 

FraK Toda za Cel1kiruiJčooa je to pro
blem, čeJprarv vemo, eLa Cerkln:ioa 
slO\Ili po ;m1JaJD.em Oeirlkniškem je
zeru, da teče skOZii klraj reka 
Cevk!ruica iiil da im<l['no celo pla
vallirui. ba2en, ki je na zelo P!I'i
mernem in dosttopnem k:raju. 

Šolske prostore bo treba še dopolnjevati 
Po~€ljm.o, .kaiko je torej s ko

pan jem pri nas. 
Jeq,ero, k.i se je še pred klrallk:im 

mogočno šopi.rilo po dobršnem 
delru Ce!.'kmdškeg,a polja, se je mo
ralo S'edaj umak!nitii. [e še v b!Lart;
ne kOitlainje din wta!Če, iz ka.teo:ili 
pa bo slej ko. prej tudti ;povoorn iz
ginillo im !pUStihlo za seboj le še 
nel~aj trščice iiil vejevja•. Torej, s 
k.opa!IlJjem rui tu nli.č; ·Voda je uma-

NedaVIIlo je obč.i.nsJ<a slrupščilna 
razpravljala o Sltainjru šolS'trva v 
našli. k()I!TlJU!I1'i. Iz materialLa je bi
lo razvlidlllo, da im·anno c~noc.ailne 
šole v Cer1k:ruici, Rakeku, Graiho
vem, ·s'barem llrgu in Novi vasi, 
pod~u2Jn:i.IČ!Ile pa so na Uncu, Be
!!JUIIljah i.n Iga VTasi. Osnorvna šola 
Nova vas ima woj odd€aek v Siv
čah, oosnOIV'Da. šola Grah ovo ima 
oddelek na Gorenjem Jezeru, Sta-

m tvg pa oddelek v Babnem polju . 
V osemle1Jko Cerkinica se vor4jo 
otroci z a!V'tarnobili, ki jih inna 
OS€!lTlllebka. 

Ugotorvl:jeno je billo, da na novi 
šoli v Cer.k!n.ici dobro napredujejo, 
taiko da bo v ooptemmu končana. 
Broblem nastaja le z nabavo in
ventarja, ker za to Jlli. denall'ja. 
Zgradlba šole v Begunjah je eiila 
najbolj UJrejeru h, je v dobrem sta-

Seminar 
počitniške zveze 

na Srednjem vrhu 
2elimo, da bi bila Počitniška 

zveza res organizacija, ki naj bi 
zajemala ves sloj mladine, ne gle
de na poklic in izobrazbo, saj ve
mo, da je bila PZ od svoje usta
novitve, to je od leta 1953 pa tja 
do leta 1960. izključno le organi
zacija, v katero so bili včlanjeni 
študentje in šol ka mladina. Sam 
razvoj in potrebe pa so spreme
nili PZ v vsesplošno mJadln&ko 
organizacijo, ki skt·bi za razvoj in 
poopešuje mJadinski turizem. Mi
slim, da moramo nuditi ravno 
mlademu človeku - proizvajalcu 
- akbiven oddih in rekreacijo, 
obenem pa mu šiniti splošno ob
zorje. Zato se je izvršni odbor 
PZ občine Cerknica odločil, da 
organizira seminar o vodenju dru
žin v gospodar k!ih organizacijah 
in na vasi, ki je trajal od 12. do 
15. marca 1964. Ce poznamo sta
tut te organizacije, potem lahko 
vidimo, da sta izlet in potovooje 
prva temeljna dejaJVDoot organi
zacije, zato je tudli Okn•a•jni IO 
napel vse sile, da razširi organi
zacijo med delavsko mladino. 

Semima:rja se je udeležoilo 12 
m1adincev, od tega 4 iz Kovino
plastii!ke, 1 iz GaJbra, 1 iz KZ Stari 
trg, 1 iz Brest- Martinjaika., 1 iz 
Rakeka Skocjam, 1 irz KZ Ge!"kni
ca, 2 iz Cerknice in 1 iz MMofa. 
Stari trg. Vsi ti mladinci so imeli 
izreden plačani dopust 4 dni. Se
mi:nar, ki so ga organ,i'Zilrali na 
Srednj m vrhu - Goro MarLuljk 
je vodil tov. Turšič Frame. Semi
na'r je bil reroeljen na dva dela. 

V pi"Vem delu 60 podajali vsa 
predavanja, to je 8 tem v prvih 
dveh dneh, v drugem delu, to je 
zadnje dva dni, pa 60 se semina
risri razdelili v dve ~rUJpi in je 
vsa~ka ~pa pisala seminamko na
logo. Ko je odbor pregledal se
minarske naloge, je ugotovil, da 
so seminarisbi pazJjirvo poslušali 
na p['edavanjlih in so napisali ze
lo dobre in kv!lllitetne naloge. 

Vse socoške seminarja je nosil 
lzvTšlni odlbor PZ občine Cerkni
ca. Obenem se 10 PZ občine 
Cerknica zahvaljuje za finoočno 
rp01111.oč. Obč.i.nskemu odboru SZDL 
Cell1klnJ.ca, ker brez te~ denarj a 
ne b:i. mogli organizirati seminar
ja. Prvi US!pehi so se 60 se že po
kazali . Druilina PZ Kovinoplasti
ka Lož je orgamizirala izlet v Ma
ribor, kjer si je o~edala Tovarno 
avtomobhlov Maribor. Udeležlilo 
se ga je 15 ferialcev. 

IOPZ meni, da sredstva, ki so 
bila vloiena v semillla1', niso bila 
zastonj Jn da ta iz.let ne bo ostal 
osamljen ne pri Korv:i!noplaSilliki 
ni ti pr!i. drugih družinah. 

TU!l'Šiič Franc 

nju in tudi iruven.tar je nov. V 
osnovni šolii Grahovo so največje 
1ežave z učnim kad:rom. Ker šola 
ne more nuditi stanovanj, se uči
telji staillno menja'Vajo. V prihod
njem šolskem letu namerava za
pustiti to šolo še 5 učiteljev. Solsko 
poslopje v Novi vasi je potrebno 
adaiptacije. PotrebovaJJi bi še naj
manj dve učilmrl.ci. ZgJradba osnov
IDe šole v Starem trgu je lepo ure
je~Da, v zelo kritičnem stanju pa 
je ~adiba, kjer se vrši pouk vliš
jrih r=ed.ov. Potrebna so večja 
v:~ervalllla dela. ObčinSka skup
ščina je bila mišljenja, da po 
mo2inoohl čimprej pristopi k ure
ditvi tovrstne šolske problema
tike. 
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Izvolili smo nove· delavske svete 
Priprave na volitve organov upravljanja v BRESTU so se za

čele že v mesecu maju, ko je centralni delavski svet razpisal vo
litve. Za tem so sledili zbori delavcev po vseh poslovnih enotah, 
kjer so predlagali k.allldidate za nove člane delavskih svetov. Na teh 
zborih so med drugim rcwpravljali tudi o dosedanjem delu samo
uprav;nih organov in o uspehih, ki 50 jih dooegJi v času od uvedlbe 
delav;skega samoupravljanja do danes. Razlprave so potrdile, da so 
samoupravni organi vodili p'ravilno politiko goopodarjenja. Na 
osnovi tega 50 21bori delavcev ocUočhli, da je treba še vnaprej pred
lagati v samoupravne organe ta!ke ljudi, ki bodo znali z lastmo pre
sojo oceniti vsako situacijo. Sprejemali naj bi take sklepe, ki bodo 
še naprej omogočali povečanje proizvodnje in dvig življenjskega 
standarda. 

Na volibvah ki so bile 13. junija, so bili izvoljeni novi delavslki 
sveti po poslovnih enotah in Centralnri. delaivski svet. Vseh volivcev, 
vpisanih v volilne imenike je bilo 1.334, od tega je volilo 1.160 vo
lpivcev ali 87 %. Opravičeno odsotmih je bilo 137, kar )::Q'edstavlja 
10,3 %, 37 voHvcev se pa iz neupravičenih vzrokov ni udeležilo vo
litev, par predstavlja 2,7 %. Ce UJpoštevamo, da je bilo iz opravičentih 
razlogov odsobnih 10,3 % (le-ti so bili v boJniš'kem staležu in na do· 
pustu), potem lahko trdimo, da so bile vol.itve uspešno izvršene. 
Iz tega lahko sklepamo, da imajo proizvajaJci vedno več zaupanja 
v samoupravne organe. 

Vzdušje proizvajalcev 
ob novem načinu nagrajevanja 
Nov način nagrajevanja proizvajal

cev v tovarni pohištva, k.l je bil vpe
ljan v začetku meseca aprila, je že 
polcazal pozitivne rezultate. Ti rezul
tati se odražajo predvsem v tistih EE, 
kjer so bill stari normativi dokaj ne
pravilni in niso dopuščali zaslužl<a 
nad 25.000. Ti problemi so se predvsem 
pojavljali v EE krojllnica, I. strojna, 
Furnlrnica, Priprava površin in v 
manjši meri tudi v Montaži. 

Vzporedno je bil v ostalih EE mo
žen večji zaslužek predvsem zaradi 
že omenjenih nepravilnih normativov, 
saj so bili primeri v EE, Obdelava 
površin, da so posamezni delavci na 
strojnem poliranju (švabljanje) pre
jemali osebne dohodke tudi nad 
35.000 din. Ce pa upoštevamo, da so 
ostala delovna mesta ravno tako, ali 
pa še bolj zahtevna, je bila ta raz
Uka zelo vidna in je povzročala v 
kolektivu precej negodovanj. 

Po novem načinu delitve osebnih 
dohodkov je sorazmerje med EE pra
vilno, kar se odraža tudi pri vredno
sti točk, Id je bila v mesecu maju 
v razponu od 1,20-1,51 din. 

Večji obseg proizvodnje je ravno 
tako omogočil, da so osebni dohodk.l 
porasli nad 25.000 din. V primerjavi 
izplačanih osebnih dohodkov v zad
njih dveh mesecih glede na prvo tro
mesečje letošnjega leta so osebni do
hodk.l porasli v povprečju za 17 %, 
kar je za prejšnje obdobje kar dober 
rezultat. 

Ugotavljamo, da nov način nagra
jevanja pozitivno vpliva tudi na večjo 
živahnost sestankov EE. Delavci so bolj 
zainteresirani za povečanje produk
tivnosti in zmanjšanje škarta. Na dan 
prihajajo tisti delavci, k.l . za delo ni
so bili posebno zainteresirani, nov 
način pa pred njih postavlja tudi te 
naloge, kar je tudi eden izmed po
gojev za boljši in pravičnejši zaslu
žek. Končni rezultat novega sistema 
je torej na splošno pozitiven. Zadnja 
dva meseca nismo imeli primera od
hoda iz tovarne zaradi osebnih dohod
kov ali pa kake druge tozadevne pri
tožbe. Razpoloženje proizvajalcev je 
torej ugodno, stremeti pa bomo mo
rali za tem, da se že postavljeni si
stem še nadalje utrjuje in izpopol-
njuje. Bogovčič Stefan 

42-urni delovni teden in prosti čas 
Rrehod v 42~umi tednik je po

trebno pogledati tudi z druge sbra
ni, namreč iz tiste, kako prebiti 
proohl čas, saj že sedaj mnogti 
vZidihujejo, kako dolgčas je v ne
deljo. Pravijo: ni prireditev, člo
vek! n.iJma kam. Predvsem tako 
menijo mladi, pa tuc1i starejši so 
mnogokrat enakega mnenja. Res, 
lo je stvar pooome=ika, vendar 
pa ta problem, ki se s skrajšamrilm 
delovnim časom še povečuje, na
laga nove naloge, kaiko nuditi 
čtm več rekireacije delovnemu člo
veku v prootem ~u. Vsekakor bo 
potrebno požilviti športmo dejCl!V
noot. klubov, požirviti več srečanj 
s kolektivti. kombinata. Organizi
rati bomo morali več izletov in 
pri tem izkorJ.šča.li popuste, kl jih 

nudi žele2m.ica. Gre torej za nove 
obJrilke delovanja, večje aktivnooti 
in organizirnnega dela. 

Potrebno je, da ob ra~ravah 
o prehodu na skirajšani deloiVThi 
čas poJeg ra.ZJprav, kako delati in 
orgamli2Ji.rru'j, da bo P'l"'Oii.ZJVodinja 
večja, ne manjša, da bodo zato 
osebni dohodlki večjli. in ne manj
ši, skratka, da bo gospodaJrSki 
uspeh še boljši, da ra21pra'VJjamo 
tudi o teh problemdh in posveča
mo rekreaciji posebni poru.dareik. 

Ni mogoče dati recepta, kako 
najbolj kol'istno izrabiti čas, ven
dar moramo omogočiti, da se bo 
delovni človek res odpočil in na
bral moči, da bo v delu dosegel 
še boJjše uspehe. 

TD 

GROM in MLAKAR na treningu prejemata zadnja navodila pred 
lučajem. Posnetek je. s treninga drž. keglajške reprezentance na 

BREST-ovem kegljišču v Cerknici 

Udeležba BRESTtl na tesnem sejmu 1964 
V. Mednarodni lesni sejem v organizaciji ~Sl){Jdarskega raz

stavišča v Ljubljani je pokazal, da je to dostojna manifestacija 
lesne industrije naše dežele, saj je praktično prilmz dejavnosti in 
prizadevanj kolektivov pri osvajanju novih modelov pohištva. Ogled 
razstave pokaže že nestrokovnjaku, dai so na tem področju doseženi 
veliki uspehi, posebno še v praktičnih oblikah, predvsem pa v 
kvaliteti, ki v ničemer ne zam~iaja za ostalim evropsltim nivojem. 

Tudi >>Brest« Cerknica se je udeležil tega sejma in je na po
vršini 78m2 razstavili svoje eksponate - modele iz redne, serijske 
proizvodnje. Poleg tega je pokazal tudi nekaj novih modelov, na
menjenih zlasti za ameriško tržišče. 

Obiskovalci sejma so pokazali za naše izdelke sorazmerno zelo 
veliko zanimanje; posebno pozornost pa so vzbujali delovni ka
binet in regal omare. 

Za posJovne partnerje pa je bilo od razstavljenih predmetov 
najzanimivejše pisa.rniško in komadno pohištvo. Za vse obiskovalce, 
predvsem pa za domače, so b:iie oplemenitene iverke zelo intere
santne, posebno še v imitaciji >>ka1'ara« marmorja. 

Ugo,tavljamo, da se j.e Bresrt s svojimi el.sponatl dostojno pr.ed
stavil vsem obiskovalcem, kakor tudi vem kupcem doma in iz 
inozemtva. Da j.e ta ugotovitev točna, kažejo ~aključki, sklenjeni 
na tem sejmu, saj' imajo ti izdelki za daljšo dobo zajamčeno tržišče. 

-jam-

.Izobraževanje novoizvoljenih organov upravljanja 
Bred nedavnim so bili izNolje

nl -vsi delavski sveti v našem 
kombiinatu. Delawki svoo bodo 
na svoj·ih pvV'ih zasedanjih izvo
JiJi tud!i upraVIIle odJbo,re ;in ]romi
sije. Domnevamo, da so v de.LaN
ske svete i'ZivoJjeni naj;boJjši čla
ni kolektiva, zato pričalk!ujemo 
določene rez ul tate. Pos~11beti mo
ramo, da bo vsak član delavske
ga s'Veta, vsalk čilaJn upravnega 
od1bora, vlak član kmnistije vedel 
o čem .itn za kaj je glasOIVal. Ni 
dovolj zgolj sodelovanje, marveč 
se mora vsak zavedati odgovor
nOSiti pri reševanju doJočeruih pro
blemov. 'Dudi ni dovqtl.j, da je 
nekdo le bežmo seznanjen s pro
blem:altilko, ampalk mo~ra v eti, 
kakšne bodo posJ.edice 51prej ega 
SlkJ.epa. Ravno ta:ko je dv ji,va 
ta!ka odločitev, pri kateri članJ 
delavskega sveta verjamej stro
tkO'V'njaikom, ki na sejah laga:jo 
poirebn,e materiatle. MaJV5ikdaj bi 
morali člani samoUJpraiVIlih orga
nov ,povprašati, ka~ je vzrok temu 

ravnaJnju .itn kakšne bodo posledi
ce sprejeltega skllepa. 

Ve1iko znanja in precejšnjo me
ro pozm.avarrja problemov so si 
članri. sedanj·ih samoupraV'nih o~r
ganov pdciolbili s prakso v wprav
ljnnju a1i na EE, sestankih ko
lekiti'Va itd. 

Clnne samuopra!V!llih organov 
bomo še naprej usposabljali, zato 
bomo <JII'ganizirali posebne daljše 
sern.imarje. 'I1u bomo člane sezna
njal!i. z vsemi podu:očji dela v kom
binaltu. SeZ~nanjali j.ih bomo s si
stemom nagrajevanj·a, planiranja, 
s komerciall.nimi prOiblemi, s pro
blemi kadrovanja itd. 

CLane delaV\Sikih svetov bomo 
poučiJri. o problemih izvoza. P.rav 
gwotovo bo pobrebno, da se wak 
tp(JS·ameem..i.Jk StaJm .izlpapolnj uje s 
rpomočjo usbrezne literature. 

Ce bomo izpolnili gornje pogo
je, lahko 'lliPamO, da se bo vsebin
ska plat samoupravljanja oboga
tila in i.zlpopo.hnJ:la. 

-jo~ . 
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Se o improvizacijah investiranja 
čine pa so tudi ambulante. Ena takih 
je tudi na Rakeku v prostorih osnov
ne šole. 

Za preselitev ambulante iz šolskih 
prostorov je kupila občinska skup
ščina stanovanjsko poslopje na Ra
keku, ki ga je potrebno preurediti. 
Ko bodo pripravljeni za rekonstruk
cijo potrebni načrti, bo obč.inslca 

skupščina prisotpila k re'iitvi tega 
vprašanja. v perspektivi bo imel v 
tem poslopju stanovanje tudi zdrav
nik, tako da bo občanom vedno pri 
roki. 

Clanku bi morda bolje pristajal na
slov »Neodgovorno ali tendenc:io= 
p otvarjanje investicijske politike v 
obč.ini Cerknica«. 

Bralcem je verjetno razumljivo, da 
-gre za članek o improviziranih inve
sticijah, objavljenem v zadnji števil:k.i 
našega lokalnega lista. S prispevkom 
bi želeli na kratko po bliže seznaniti 
javn1ost o reaLnem stanju obravnava
nih investicij. 

Clankar ,se je s svojo kritiko inve
sttranja v obaJm..i Cerknica oprl eno
stransko na pet objektov družbenega 
stallldarda, medtem ko je ostale inve
sticije tako v gospodarske kot nego
spodarske zanemaril. Ce bi obravna
va·! investicije družbenega standarda 

bolj kompleksno, bi lahko ugotovil, 
da le ni politika investiranja v občini 

Cerknica stresana iz rokava, saj so 
bile gradnje (preveč jih je, da bi jih 
našteval) dobro preštucllrane in pra
vilno dokumentirane" z zagotovljenimi 
sredstvi. Da se ne bi oddaljili od te
me, je najbolje, da obravnavamo vsa
kega kritičnega ~nedonošenčka« po
sebej. 

Prvi, poža.rnovarmostni bazen je do
grajen in že leta služi svojemu na
menu. Investicija je bila izvršena v 
sldadu s predpisi in zagotovljenimi 
sredstvi kombinata BREST. Ce bodo 
strokovnjaki iz tehll!ičnih vidikov ugo
tov.ili, da poža•rmovarnostni bazen lah
ko uporabljajo tucll za plavalnega, po
tem bo morda namenila občinska 

BREST CERKNICA • BREST CERKNICA • BREST CERKNICA 

Delo 
v 

Tovarne ivernih plošč 
skrajš~nem delovnem 

Cerknica 
tednu 

Izko11lščanje kapacitet je prav goto
vo ena izmed Va"Žnj.h nalog vsake go
spodarske organizacije. Tovarna iver
nih plošč je takoj po prvih korakih 
:začela z delom v treh izmenah. To je 
bilo poLeg drugega pot;rehno tudi za
radi specifičmega tehnološkega po
stopka, kateremu ra2lni zastoji zelo 
!lkodujejo. V začetku je tovarni !lko
dovala velika fluktUacija deloV'!le si
le. S stalnimi in do bro priučenimi de
lavci je tovarna že v letu 1963 dosegla 
lepe delovne •rezultate, ki jo uvrščajo 
med podobne tovarne v industrijsko 
razvi1IIh državah. Naša iverna plošča 

je zaradi kvalitete zelo iskana in ce
njena. 

Da bi lahko zadostili velikim zahte
v am trži!lča, smo začeli razmišliarti 
o tem, kako bi izkoristili nedeljo, ki 
j e bila do sedaj neproduktivna. S pro
učevanjem razmih že obstoječih siste
mov dela v štirih izmenah in z upo
!ltevanjem speaifičnih pogojev tovar
ne, se je kolektiv z referendumom 
oclločil z 80 % večine za takega, kot 
je sedaj v veljavi. 

Poslediica večjega izkoriščanja kapa
-citet z uvedbo četrte izmene je bil 
skrajšan delovni teden, vendar samo 

v mesečnem povprečku. Z uvedbo 
četrte izmene je v tovarni ivernih 
plošč odpadel iMaz »nedelja« in ga 
je nadomestil nov izraz »prost dan«. 
Ravno tako se zaradi skrajšanega de
lovnega tedna nismo nikdar pogovar
jali o »angleški soboti••. Glavno na
čelo \{olektiva je bilo, kako čimveč 

napraviti v čim krajšem času in s 
tem opravičiti zaupamje družbe, ki je 
dala kolektivu objekt v upravljanje. 
Izkoriš~anj e delovnega časa se je 

povečalo za 18 %- S pravočasnim od
klanjanj em manjših napak in večjo 

osebno odgovornostjo se bo izkorišča
nje delovnega časa v kratkem po·ve
čalo še za. 3 %- Fizični obseg pToizvod
nje se bo tako v 1964. letu dvig;nil 
za 22 % v p-rimeru z letom 1963. 

Tovarna bi lahko dosegla še boljše 
rezuLtate, vendar jo pri tem ovirajo 
posame=e stva11i, kot je nabava re
zervnill delov, redna O!'lkrba z dolo
čenimi surovinam;! in materiali itd. 
Prepričan sem, da bomo te zapreke 

postopno odpravili in da bomo lahko 
iz leta v leto govoril!i. o novih uspe
hih, ki jih bo kolektiv dosegel s svo
jim delom. 

Franc Hvala 

Uresničevanje . načel nagrajevanja, 
ki jih določa statut BRESTA 

Določbe statuta BRESTA o nagraje
vanju se preko pravilnika o del!i.tvi 
čistega dohodka in osebnih dohod
H:ov že uresničujejo v praksi. Doseda
nji smem nagrajevanja režijskih služb 
smo v oSIIlovi spremenili. Osebni do
hodki niso več v odvisnosti od veaje 
al!l. manjše produktivnosti delavcev, 
-temveč od dejansko izvršenega obse
ga proizvodnje, od obsega in vi§j,ne 
.:faktunirane realizacije in plačane re
alizacije. V prvi stopnji, ko smo pre
.izkušali ustrezmost oz. neustre=ost 
star.tov, še nismo mogli prel.ti na 
ostaLe obl!l.ke stimulacije. S sigurnimi 
-starti pa bo možno postopoma uve
ljaV\Ijati načelo - vsakemu po nje
govem delu. 

Izbira mer.iJ. za ocenitev kvalitete 
dela posameznih služb je posebno tež
ko vprašanje. 
~ežave ima~o še vedno pri iskanju 

osnov nagrajevanja za splošne sLuž
be. Te službe nimajo neposrednih iz
me!.'ljivih osnov, kar pa je v:lli'Ok, da 
ni ustrezruih krd.tenijev. 

Ena izmed osnov za nagrajevanje 
'Za te službe bi bil točno določen pro
·gram dela. · Od izvršitve programa bi 

bili tako odvisni osebni dohodki de
lavcev, ki so zadolženi za !izVršitev 
omenjenega programa. 

V zvezi s temi problemi je usvo
jeno pravilo, da gredo v tak sistem 
obračuna tiste poslovne enote, ki ima-

. jo že razčiščeno osnovo za merjenje 
in ocenjevanje. Medtem ko za tiste 
poslovne enote, ki tega n;lmajo, p!red
videvamo določen čas rea1iziranja teh 
načel, vse dokler ne bodo dozoreli 
pogoji, ob katerih je možno tako na
grajevanje. zato je prva naloga po
slovnih enot, da p-ostavijo realne ce
nike del po fazah in za EE, prav ta
ko cenike za režijske delavce, realne 
normative porabe surovin in materia
lov. 

S tem so v osnovi re!leni odnoS11. in 
na tej podlagi se nato gradi ves ostali 
sistem nagraj-evanja. Ta dela so v ve
eini . poslovnih enot izvršena, zato se 
v teh že izpeljuj ej o vsi ostali instru
_meilti merjenja opravljenega dela. 

Pričakujemo, da bo , z začetkom II. 
polletja ta smem nagrajevanja že 
funkcioniral skoraj za vse poslovne 
enote. 

skupščina del sredstev tucll za tako 
dodatno investicijo. 

za ~nedonošeno« poslopje šole v 
Cerknici so bila pred začetkom grad
nje zagotovljena sredstva iz premij
skih rezerv DOZ in 20 % dela hranil
nih vlog pri komunalni banki. Ko se 
je zaradi globljih družbeni vzrokov, 
ki segajo izven vpliva občinske skup
ščine, politika koriščenja teh sred
stev spremenila, je gradnja za leto 
dni stagnirala. Letos je vprašanje do
grad:iitve šole rešeno z zagotovitvijo 
preostalih 80 milijonov dinarjev. po
trebnih za dokončno izgradnjo in 
opremo šole. Reden pouk se bo pri
čel v novo zgrajeni šoli jeseni. 

Adaptacija telovadnice na Rakeku 
se je začela pod silnim p-ritiskom ob
čanov Rakeka, medtem ko je bila 
obamska skupščina odločno proti 
adaptaciji. Lokalni faktorji so sku
paj s krajevnim odborom z Rakeka 
sami pričeli preurejati nekdanjo me
hanično delavnico. Ko je bila adap
tacija v teku, je občinska skupščina 

na željo votivcev Rakeka zagotovila 
sredstva za dokončno notranjo ure
clltev telovadnice. Novi prostori so že 
več tednov nared za telesno vzgojo. 
Krivca v tej akciji ni težko ugoto
viti. 

Na območju občine je Zdravstveni 
dom v Cerkruici, po večjih krajih ob-. 

Gornji primeri nam zgovorno ka
žejo na nepoučenost pisca o realnem 
stanju investiranja v občini Cerknica 
aLi pa na tendenciozno kritizerstvo, 
za katerega mislimo, da ne sme b.iti 
mesta v našem tisku! 

Zadnji primer improvizacije 1n ver
jetno najbolj akuten je plall!inski dom 
na Slivnici. Za dom so bili izdelani 
potrebni načrti , sredstva pa so večji 

del prispevale delovne organizacije iz 
sredstev skupne porabe ln s številni
mi prostovoljnimi akcijami. Za pre
dajo objekta v uporabo so potrehna 
še sredstva za opremo, ki bodo prav 
gotovo s samoprispevki kmalu zago
tovljena. 

Vsako prikazovanje investiranja s 
strani občinske skupšame, ki se od
vija v skladu z družbenim plamom 
v korist naj!liršega kroga prebivalcev, 
v obLiki monumentalnih spomenikov 
improvizlranih investicij, je lahko le 
posledica neumestnih izjav posame:&-
nikov. Danilo Mlinar 

Sprejem pionirjev v ZMS 
Na dan mladoo~i so povsod pri 

nas sprejemi v ~ko ooga
nlizadjo. V el1looik:rat se sp01Im1iim 
na tiSti sve1l1i 1lrel!llutek, ko sem 
pootail. mladinec. Vedlno znova se 
spoiiTIIIl.Un tudi na dolžnOSiti, ki sem 
jih takratt sprejel. 

Vse premajhna pa je fPOVerLa.
noot .mladinSikegJa komiteja z akti
vi ma osemletlkla.h. Clani komiteja 
bi mooraili bolj redno Slprerrnil'jalti. 
delo mlaJdih na šolah. 

En.ak!i pojavi so •tudi v g<J5Il)O
d.lmikLh orgall1.i!zacijah. Mlad:i!nci 
se nekako ne znajdejo v novem 
okoljiU. 

Veld!k.o in odgovorno nalogo so 
i.Jmeli ;mladllinci med NOB, venda:r 
so prebrodi.l'i vse težal\ne in s trd
no voljo pni.šli v lepše živiljenje. 
Mnogi so dali tudi svoja mlada 

žiV'ljenja, da Slffio mi mladJi &ečni. 
Sedaj rpa so pred nami cWl.lge, 

prnv taiko velike naloge. Tovariš 
Tito je rekel: »-Brva in pogla.v1t
na n.aUoga. mladine je učenje.« 

Vse novosprejete člane v ZM 
prosim, da se trono držijo teh 
beood, da redno spremljajo poli
tična dogajalllja pri nas, da bomo 
imeLi sposobne mladince in dolbre 
dlružJ!:>eno-.palitime delavce. Mla
dima. mora b1ti nooiJec vseh na
predin.ih idej. Stalrejšri. naj z zau
panjem ~edajo v mlade, saj je 
ogromno mladih v samQU.praovnilh 
ongaJndoh. Zato ne smemo mi miLa
di zaJp!I'"av.iJti tega zaUIPalllja! 

Vsem novooprejetim mladincem 
v občini pa želi ObK ZMS ~ 
nrl.ca kar največ USIPeha pri njiho-
vem delu. J aH 

Dela na stanovanjskem bloku z lokali v Starem trgu zelo lepo nar
predujejo. Na »Gradišču« so nam povedali, da bo objekt do zime 
pod streho, za na~aljevanje del pa, še niso zagotovljena finančna 

sredstva 
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Ob večernih urah se lovci lovišča Jelen v Snežniku pogosto snidejQ 
Db hladnem pivu in ugotavljajQ, kaj se jim je primerilo čez dan v 

Snežniških gozdovih 

l\lekal 
Iz lol'ske torbe 

Pogooto za&lediimo razne zamli
mive novice !hz živalskega sveta o 
nenavadlntih dogodivščinah, da bi 
pa 2Ja1SiledLli navico, kako je [()IV
ska psica prehraJI11i.La mllade lisice, 
se pa ne Sliši tako pogosto. Vsa 
ta zgodba se je začela 29. ma.rca 
letošnjega leta, ko so l<WC'i Hrbl:ain 
Andrej, Petam. Martwn in Sta/Ile, 
vsi mje iz Cer1klnice, na svojih, 
rpogoobo bre=pešnih loV\Skilh po
hod!ilh le up.leruHi staro lisico, iz 
gne:zxia pa odneSI!i štiri mlade, ko
maj ne!k:aj dini sta!re !lfusličke .iJn jih 
'(j.aJi v ~bo psdci, ki je last lOIV
ca K.aJkša Em.ila itz Cer1ktnrlce. 'Psi
ca je že ilmela enega svojih mila
dih in se je na $'jOŠ!l1o za.Č'lldenje 
n~ih lo"''cev n<We dolžmoobi :t>Jelo 
sk:r1bno lati.la. Dva rtilladiča sta re 
čez nekaj dlnJi po~ila, ostala dlva 
eta pa dobro napredovala do 1<:0111-
ca meseca maja, ko je bi1a ena 
LSII'l11l"tlno kll121Ilovana od woje k!ruš-
111e ma1Jere zaradii. ned'i'sc~e, 
diruga pa jo je baje popihala za
rad'i sbrahu, ker je mladim naiV'.i
hamcem rpav'ZXočaiLa klrvave prste. 

UCJodni poCJoji za letovanje 
članov Kovinoplastike 

Kovinoplastika - Lož ima že tretje 
leto v najemu počitnišld dom na mor
ju. Leta 1962 je letovalo v Kačjaku 

pri Crikvenici 110 članov kolektiva s 
svojci, leta 1963 v Selcah pri Crikve
nici 170 članov, letos pa se je prija
vilo 136 članov za lO-dnevno letova
nje in 66 za S-dnevno letovanje. Naj
prej je bil odziv nekoliko slabši, ker 
še vedno prevladuje IllHljenje, zlasti 
na podeželju, da člani koristijo svoj 
redni Jetni oddih za delo pri košnji, 
pospravljanju poljskih pridelkov in 
pripravljanju drv za zimo. To mišlje
nje se je pojavilo zlasti pri tistih čla

nih kolektiva, ki imajo samo 12 od
nosno 14 dni letnega dopusta. Da bi 
omogočili letovanje tudi tem članom 
kolektiva, se je sindikalna podružni
ca odločila, da člani lahko letujejo 
tudi po 5 dni. Na ta način se je na 
novo prijavilo 66 članov in svojcev. 
Kot vsako leto bo tudi letos prispe-

vala sindikalna podružnica članom ko
lektiva, ki bodo letovali na morju,. 
popust. Clani kolektiva, Id imajo 
manj~e mesečne osebne dohodke kot 
30.000 din, bodo plačali dnevni pen
zion le 500 din, od 30 do 50.000 din 
mesečnih osebnih dohodkov 600 din in 
nad 50.000 din 700 din na dan. Sindi
kalna podružnica Kovinoplastike Lož 
pa. je ponudila tudi ostalim gospodar
sidrn organizacijam v Lošk!i dolini 
možnost letovanja v njihovem domu. 
Poleg tega bo nekaj članov kolektiva 
letovalo tudi po liniji Počitniške zve
ze v Zadru in nekaj članov, zlasti 
tistih, Id delajo na zdravju škodljivih 
delovnih mestih, pa je že odšlo na 
oltrevanje po liniji Komwtalnega za
voda za socialno zavarovanje Ljub
ljana. 

Letovanje v Selcah pri Crikvenici bo 
od 30. junija do 20. septembra. 

S. B. 

TVD Partizan Rakek znova deluje 
Na Raikek!u je bila že od nelkdaj mOČino razvita tcl€5111o-"lruJ;tUJI1Ila 

de:ia'VIll<J!Sit. Se ;po vojll'li oo imeli telovadno dru!Šttvo, smučan;ki ·kl'Uib. 
znamri. 5() bili rakOV'Ški nO'gOI!Detaš:i, iz tega predela !pa so ZJras>li rudi 
najboljši jUJgooUO'Va!llslki. kegl'jači. Od V\Sega tega pa je v glav.ne:m. 
ootala le boga;ba brad!icija. 

Po dog;rad;i<tvi. nove tel<Wad!n:ice so na pdbudo iniciathi1Ilega od
bora pria:>ravili ll.S'tanovni občni Zlbor. Tam se je ZJbr~a s:koupina 
mladtine, z MetodOI!D AI1lrorn na čelu, •ki je žeiLj!ll..a telovadbe in športa 

sploh. Starejši bodo prenašali ilz!ruSIJ'lije na milaj'še. Delo bo v novi 
<lielovadnid pot.€1kailo odslej nacrt:no, delo bo'(jo pO!pesbriJ:i z vsemi 
manj.šd!mi panogami telesne <k:Witure. Cilj vsega dela pa bo ZJdiraiV'je 
.in ši-rilti :iJdej111oot naše socialistiJČine stvarnosti. 

Referat o pomenu lruiltu•rne dejavnoiSlt je imel Mitja Jenko, 
naio je siledii1a .i=ed:no IJ)ilodina dislklusija, v 'katero so posegJli sta.rejši 
in mlaj1ši člami. Med njimi član o1;Jč. od,bora ZIMS tav. Koščak, ki je 
oblju/bil V\50 dej.anslk.o in moralno pomoč no:vemru društvu. Društvo 
pa bo po.dip~-la tudi obč. e;v~ za tclesrno ikiu1turro in rk;rajevna Slkru'P-
111ost Raik€ik. 

Na občnem .z.boru je bil ieNrujen 11-0lansikii. odbor, ki mu bo 
'PredSedoval Metod Arko. Njemu bodo pomagali še učiteil;ii bulkajS:nje 
šol-e in seveda Vsi, ki lj'Uibi'jo telovadbo. 

Omenim naj, da so rtillade lisi~
ke svojo ooobnoot :relo dobro t:ru
vale ill'l se ndso dale fOibogil'afiratli 
ta!lro ddlgo, d:Olcler .jih ni51111Q po
gO'S1lili z izdatno mai}·ico. 

BoSt 
Na sliki se ne vidi, da na tabli piše: vas Glina, občina Bloke, okr~j Postojna. Clovek ima občutek, da tu 

čas počasneje teče. Morda bi kazalo odstraniti napise, ki več ne držijo. 
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Najboljši kegljoči Jugoslavije no treningu v Cerknici 
V dneh od 8. do 12. junija 1964 je na kegljišču KK BREST tre

nirala jugoslovanska kegljaška moška in ženska reprezentanca. Pri· 
pravljali so se za evropsko kegljaško prvenstvo v Budimpešti. o tem 
treningu so poročali vsi jugoslovanski časopisi, govora je bilo v 
radiu, pa tudi v televiziji smo videli poleg kegljačev lepe posnetke 
Cerknice, 'Rakavega Skocjana in Cerniškega jezera. 

Reprezentantje so vsak dan prihajali iz Rakovega Skocjana, kjer 
so. stanovali. Zelo pohvalno so se izrazili o kegljišču, za katerega je 
znano, da zahteva polno mero znanja, da se doseže rezultat, ki je 
nad 900 podrtih kegljev. 

To je prvic, da je na območju naše komune nastopila državna 
reprezentanca; lahko smo ponosni na to doživetje. 

Med treningom so odigrali tudi tekmo s KK BREST. Metali so 
G x 200 !učajev. Uspeh: reprezentanca 878 podrtih kegljev na enega, 
BREST pa 795, kar je že standardna številka, dosežena }\a tekmo· 
v anjih. 

Ob zaključku treninga je' predsednik občinske skupščine tov. 
Kavčič skupaj z BRESTOM in KK BRESTOM priredil sprejem. zvezi 
kegljačev so dali sliko Rakavega Skocjana in plaketo, predstavnikom 
moške in ženslte reprezentance pa šopke rdečih nageljev, ki naj jih 
spremljajo na evropsko prvenstvo. 

Po sprejemu so izmenjali mnogo mnenj in želeli reprezentanci 
uspeh v Budimpešti in da bi Notranjska tudi v bodoče dajala člane 
v državno reprezentanco, saj so v njej sedaj kar trije: Grom, Mla
kar, Stržaj, Po razgovorih si je reprezentanca ogledala Tovarno iver· 
nih plošč in Tovarno pohištva v Cerknici. TD 

UGODEN PLASMA 
sindikalne ekipe šahovske seltcije »Brest« Cerknica na XVI. sindtkalnem 

prvenstvu Slovenije 

Sindikalna ekipa šahovske sekcije 
DPD Svoboda »Brest~ Cerknica je na 
XVI. slndikalnem prvenstvu Sloveni
je, ki je bilo od 28. do 31. maja 1964 
v Rogaški Slatini, v močni konkuren
ci 16 najboljših slovenskih sindikalnih 
ekip zasedla 12. mesto. Brez dvoma je 
to največji uspeh cerkniških šahistov 
v zadnjih letih, saj so s svojo igro 
dokazaLi, da lahko u spešno tekmujejo 
tudi z mnogo močnejširni moštvi. V 
obrazložitev 111aj povem, da je na 

"):>rvenstvu Sloveruije iz ljubljanskega 
ola-a ja sodelovalo samo 8 ekip, ki so 
pridob.ile pravico do sodelovanja po 
kvalifikacijskih pa:-edtekmo.vanjih iz-

"med 90 moštev. Zato lahko ugodno 
oceruimo že uspeh v predtekmovanjih 
oziroma plasma med prvih 16 sindi
kalnih ekip v Sloveniji. 
Končni v rstni red tekmovalcev je 

n aslednji: 

l. železarna Ravne 
2. Elektroprojekt Ljubljana 
3. ZelezničM" Ljubljana 
4. železarna Jesenice 
5. TAM Maribor 
6. železarna Store 
7. Cinkarna Celje 
8. Metalna Maribor 
9. Izvršni svet SRS 

10. Papirnica Količevo 
11. Intei'brans Globus Ljubljana 
12. BREST Cerkruica 

·13. Steklarna Rog. Slatina 
14. Elektrokovina Maribor 
15. TOMOS Koper 
16. Emajlirka Celje 

točk 
18 1/.,_ 
18 1/?. 
18 
17 1/?. 
17 
16 
16 
15 1/?. 
15 11" 
15 1/9, 
15 1/?. 
14 
1:1 
12 1/?. 
10 
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Mislim, da podroDI1ejši komentar ni 
potreben. Ce bi ne izgubili 1 točke 
zaradi nep<nnavanja pravil, če bi 
ime1i. več sreče pl'i. žrebu ali če bi 
tekmovali v najmočnejši postavi že 
prva dva dni, bi bil morda končni 
rezultat drugačen, ugodnejši. Vendar 
je enakih Pomislekov preveč, iščejo 
jih pač vsi tekmovalci potem, ko ni 
mogoče ničesar več spremeniti. 

Tekmovanje je bjJ!o odigrane po 
švicarskem sistemu v petih ko<Lih. 
Ekipa Bresta je izgubila srečanje z 
Izvr$nim . svetom SRS in TAM Mari
bor. Pomembni pa sta zmagi s Pa~ 
pirnica Količevo in TOMOS Koper. 
Neodločen rezultat z železarno Sto·re 
je tudi uspeh, saj je ta ekipa v konč
nem plasmaju na 6. mestu. Najuspeš
n ejši tekmovalec v ekipi šah. sekcije 
BREST Cerlrn.ica je bil ing. zmago 
NOVAK, ki je na drugi deski zbral 
kar 3,5 točke. Rezultat je še pomemb
nejši, če vemo, da igrajo pri vseh 
ekipah vsaj na prvih treh deskah, sa
mi znani, zelo močni šahisti. Kljub 
temu ni bilo opaziti izrazite premoči 
nasprotnikov, saj so šahisti BREST-a 
tudi izgubljali le po večurnih borbah 
in predvsem zaradi slabšega znanja 
šahovskih otvoritev. 

Kljub v okviru republike Telativno 
slabšem plasmaju, zaslužijo tekmoval
ci vse priznanje tako za borbenost z 
močnej širrui nasprotmiki. kot za mate
riaLno požrtvova1nost, saj so za čas 
tekmovanja koristili svoj redni letni 
dopust. 

Vinko žnidaršič 

Notranjska keglj.ašk a trlperesna deteljica: Mlakar, Grom ir: Stržaj 
pred BRESTOM v Cerknici pred odhodom na EP • 

Mladinci Rakeka so že začeli z redno vadbo v novi telovadnici, 
katero obiskujejo v vedno večjem številu 

NOVA TELOVADNICA 
Uče!!lCi OOIIlovn·e šole na Rark:e1ru 

50 dolbilli nov obj€ikJt - novo teilo
vadln.ico z vsemi pni.ti.kllin>all'Tlli (sa
ni1aTije, tulši, sla!Čilnica), k:aJr je 
lep naJpredek ne samo za šolo, 
temvec za Rark:eik: Slpiloh. 

Z načlr1miim in sistemaitiČin:im de
lom bodo učenci dooeglli V1SJO 
stQp!l'ljo telesne i'ZObra~enosti, kar 
bo prav gotovo vl.iilo v njihove 
ooelmosti. še več poleta po tako 
<potrebni tel€6111o vzgojni dejavno
sti. 

Do sedaj so imeli v slabem V>re
menu telesno v~gojo v ra:zredlu, 
kaT ni v n Q1benem prrinneru do-

!Pnilnesilo k boljšemu stanju tel. 
kulture na šoJ.i, sedaj pa se bo 
vse delo preneslo v nove prootore. 

EdliJr1i prroblem, ki je nastail. pri 
tem, pa je premalo teilovadlnega 
orodja, ki je ruujno potrebno za 
boljše in sisllematiČirlo delo učen
ce-v. 

Poleg nove telovadnice 50 učen
ci skoraj dovršili za šolo novo 
rugrR;če za košaJI1k.o, TOkOIIDet, od
bojko ter lahko atletiko. 

S tem se bo oolo razši:rUlo šport-
1110 žlivl•jeonje ne sanno na šoli, tem
več na Rak-eku sploh. 

J. M. 

Strelci "SR NJ AKA" so najboljši 
Obč:iD:lSlti strelski odlbor Cerklni

ca je orgarnd!ziral obČ!insrko strel
sko tek!moval!1je v počastitev Dne
va mlladooti z MK pušlk.o. 

Tekimovande je l:Ji.lo na dobro 
pird,prarvlijenem Slbrelišču .na Rlalke
jlcu. Teknnwaao je š€511; ekiJp :irl 
treh stlrelSicih d!ružiln, k!i 50 se p1Ja
s<iT.ale :takole: PIWa ekiipa SD »Je-

»PARTIZAN« NA MORJE 

S koncem šolSkega leta se bo 
verjetno končailo tudi delo naše
ga ·~Pantilzana« v S1Jairelm tr~. 

Vendair oo letoo le de!lovali š!Mje 
odldelki .naše, .predvsem šolske 
l'Tl!Ca.drl!ne. 

ZaJtO je tudi odbor skrlen:il, da 
se najalkltivnejšim telovadrcem nu
di i.rzilet, kamor sri rpač žele. Ta 
trad!hcija pa naj bi oota!1a tudli v 
bodoče, saj 50 si res zas1užil~ ne
ko nagJrado. . 

zerO<< 406 krrogov, cl!rugJa ek:Lpa SD 
»Jezero<< 370 tk!rogov, prtVa Eiklipa 
SD »Borrac« 340 klrogov, druga 
ek.iJpa S'D »Borac« 316 klrogov, dru
ga eki{pa SD ...Smjalk« 313 krogov 
iJn !PfVa erk:i<pa SD »Srnjak« 280 
krogov. 

Med posam.e:zmri.llti so se posebno 
ddbro iZlkau:ailii Mek!ima Marjan iiL 
SD «Srnjak« 175 krogov, Kebe To
ne iz SD »JezerO« 153 klrogov iJn 
Husak Viktor 1z SD »Borac<< 144 
k!rogov. Ostali tekmovaD.ci so l:xili 
rnekol!iko 5il.aiooi predvsem zato, 
iker je bilo m to te!k!movarnje pre
mailo trenill1gov. 

Pohvalili 50 strelsko druž.ino 
..Srnjak« za dobro pr:iJpraJVljeno 
strel!iMe, pooebna pohvala pa gre 
MekinJi Marrjarnu, ki je vložil. do
volj truda pri orga.n±z;aciji tellano-
varnja. B~ 

OGLAS 

GOSPODINJO, 35-50 let, išče 
štrlričla!nska družina. Pismene po
nudbe: ButaJra Dana, S:išenska 
113, Ljubljarna . 

»Glas Notranjske« 

12lhaja mesečno - Izdaja ga občinski odbor SZDL Cerkni
ca - Urejuje uredniški odbor - Glavni in odgovorni ured
nik: Dane Mazi - Clani uredništva: Franc Tavželj, Slavko 
Brglez, Slavko Tornič in Milan Strle - Tehnični urednik: 
Jarlk.c) Novak - Kotektor: Janez Lavrenčič - Tisk: (JZP 
»KočevSki tikk« K<tčevje - Letna naročnina 240 din - Bo-

,. ' kopi.SOv m risb ne vričamo 
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Kako ort:~anizirati mladino, ki se 
vozi na delo v tovarne? 

c~ pogl~o naSo občino, labko 
ugotovimo, da j e pretežno raztreseno 
n.aseljena.. Večji kraji so le Cerknica, 
Rakek. tari trg z Ložem in delno 

·ova vas, ostale vasi pa so znatno 
manj e in po strukturi prebivalstva 
koraj povsem kmečkegi značaja. 

Tudi industrija j e v večini razvita 
e teh ce:ntrfb. saj vidimo, da so tu 

tovarne B rest, Kovinoplas tika, Kovi
noservis, Ga ber, Elektro žaga ltd., 
m~em ko s o v obrobnlb vaseh ob
line le kake manjše delavnice all pa 
sploh nič. 

Ker naša industrija potrebuje pre
ee.~ delo1rne sile, se mnogo delavcev 
yozt na delo lz oddaljenejšlh krajev, 
b teri samo 8 ur pr~ve med kolek
tivom, ostali prosti čas pa nekje v 
svoj i roj stni vasi all naseljku. Zato 
aktivi ZllriS, ki so ustanovljeni v vseh 
podjetjih, pov~ejo oziroma aktiv
no vključujejo le del mladincev go
spodars ke organizacije, to Je tiste, ki 
.tanujejo v bližnji okolici podjetja; 
tista mlad.ina pa, ki se vozi lz odda
ljenejšlh krajev in ki Je včlanjena v 
ZH pri podjetju, ne more v svojem 
aktlvu aktivno delovati. 

Pred nas se postavlja vprašanje, 
kako pomagati tej mladini, da se bo 
lahko aktivno vključila v mladinsko 
organizacijo in s tem kar najkorist
neje preživela svoj prosti čas? 

Za rešitev tega problema imamo 
več variant: 

Ena je ta, da bi tovarniški aktivi 
ZMS imeli v oddaljenih krajih svoje 
podružnice, v katerih bl delovala vo
zeča se mladina, druga pa je, da bi 
vso delavsko in kmečko mladino 
vključili v mladinsko organizacl~o, ki 
bi delovala na področju kra)evne 
skupnosti v tistem kraju ln ki bi ji 
po možnosti tovarniški aktivi nudili 
tudi delno pomoč. 

Verjetno bi bila boljša druga vari
anta, zakaj aktivi v krajevni skupno
sti bi laže reševali specifične mladin
ske probleme na svojem območju, la
že bl prisluhnili željam večine ln la
že usmerjall mladinsko dejavnost v 
tako smer, da bl čimbolj koristili se
bl in skupnosti. Poleg tega pa bi dali 
poudarek tudi sami krajeVJli.: -skupno
sti, ki mora res čimprej Zl'iUVetl in 
prevzeti vse kompetence, l,d jih JI 
družba zaupa. FraK 

\ 

GLAS NOTRANJSKE 

Nagradni križanki dvojčici 
lObe 
lenakl, 

križank! sta po Uku popolnoma 
reševalec pa mora ugotoviti, na 

o se nanašajo posamezne defikater 
nicije. 

vo DORAVNO: 1. rečna oklepna lad
ja; P roizvajalec, človek pri delu 8. 

ka nagrada; otroško vozilo 13. pol
v prednji Aziji; ime dveh konti
v 14. izdelovalec velikih lesenlb 
; vojaški varnostni zasloni 15. 

film s 
otok 
oen to 
posod 
mehi kanska dišeča drevesna smola; 

motornega kolesa 16. kratica v 
ih; »lastno ročno~ 18. pogorje v 
nem delu Bolgarije; zanos, po

ime a,;,eriškega pisatelja graz
povesti (Poe, fonetlčno); koral-

vrsta 
pism 
zap od 
let 19. 
ljiivh 
ni ot 
ro rim 

o k 20. tanka tkanina; krilo sta
ske konjenice 21. zanos, vnema 
elu; optlčna naprava 22. mlečni 

k; debela palica 23. nenačrtnost, 

anje na slepo; vodna ptica 25. 
i zaimek; začetnici španskega 
rščaka ;.z 15. stoletja, ki je od
Ameriko 26. pregovor; kretnja 
r ška črka; šivalna potrebščin& 

četnic! priimka in imena umrle

pri d 
izdele 
delov 
osebo 
pomo 
kril 
27. g 
28. za 
ga slovenskega pesnika in mladinske
ga dramaturga; začetnici priimka in 
imena sodobnega slovenskega slikar
ja, . kr~jinarja 30, stražnica ob meji; 
vrsta cestnega tlaka 32. vprašalnica; 
neumen, brez pameti 33. drag kamen; 
otok v severnem Jadranu 35. tuje 
žensko ime; kraj pri Domžalah 36. pol
otok na severu evropske SSR; osam
ljeni 37. južnoameriška država; otro
ški naziv za medveda 38. začetnici 

priimka in imena popularne ameriške 
filmske igralke (»Visoka Barbare-<•); 
vzdihljaj 39. srednjeveški plemič; re
ka in kraj v Prikaspijskem nižavju 
40. moško ime; Odisejeva domovina 
42. smrtni boji, pojemanja; boginje 
maščevanja v grški mltologijl 44. 
merska enota za zlato; starešinstvo, 

sodni zbor 45. notoričen, splošno znan; 
premer nabojev all cevi pri strelnem 
orožju. 

NAVPICNO: l. prestolnica Sirije; Ja
vanska dolgorepa opica 2. reka v Si
biriji; pesnik ljubezenskega pesništva 
3. vrsta kamenine; država v Himalaj
skem gorskem masivu 4. država v 
prednji Aziji; svetopisemslta oseba; 
5. moško ime; tanka tkanina 6. vzkik; 
ameriška kratica za »vse v redu~ T. 
popularna italijanska filmska igralka 
(Giovanna); gozdarsko orodje 8. ena
ka vokala; začetnici prvaka ljubljan
ske Drame 9. okostje; polotok in 
država v Aziji 10. vrednostni papir 
za plačilo tales; mirno sožitje, slika 
preprostega življenja 11. enostavni: 
plugi; pripadnik staroindijanskega ple
mena 12. veliko pristanišče v Sev. 
Atrlkl; filmski priimek Ide Kravanja 
17. vrsta polža; judovsko žensko ime 
20. gra pa; afriška reka, Ici. se pri 
istoimenskem mestu Izliva v Nil 23. 
mlečni izdelek.; obrtnik živilske stro
ke 24. drugo ime Ide Kravanja; pre
stolnica sosednje države 26. trušč, pre
pir; angleška votla mera 28. ostanki 
hrane; bojne ladje v srednjem veku 
29. nepoln, izpraznjen; obrtnik za 
osebne storitve 30. moško ime; pred
sednik madžarske v lade (Janos) 31. 
srednješolec; greben na konjskem 
vratu 32. razlog, vzrok; pripadnost. 
naklonjenost do nečesa 33. veliko 
rusko mesto ob reki Irtyš; oris, ozna
čitev, 34. mltološka reka v podzemlju ; 
del stopala na nogi 36. zimsko pre
vozno sredstvo; studio za predvajanje 
filmov 39. krik; začimba 41. začetnici 
najpopularnejše ameriške filmske 
igralke (Kleopatra); začetnici sodob
nega najboljšega letalskega konstruk
torja (»TU"') 43. kartaški izrek; ke
mični element. 

Sprejem moške in ženske kegljaške reprezentance v sejni dvorani 
BRESTA je bil pred odhodom na ewopsko prvenstvo 

Posnetki: URBAS 

Uspeh cerkniških. kegljačev 
Ke~jaiČi KK Bresta dosegajo le-

pe uspeihe taiko na k!e-
glj!i51ču kot I11Ja gostovamjih 
Le redlko sreča:n•je se konča 
raoorn. V mesecu maJjru in j. Jlll 
oo se udele7Ji11 kiVI8il!i.fJilkJa '!h te-
kern v ddsc:iJpi1:1ni 8 X 200 čajev 
na 6-sterzm.ean Gregjlji Ma!klsa 
iPeir~ v LjUičiljand. .za v&OOp v ljulb
!jaiiJSik<rnovomešlko consko ligo. 

N.astopi1li so dvadm-art; in si<:er 27. 
maja ·in 6. junlija. Prvič so do
~Sleglrl. 6301, <l;rulgi.c pa 6364, sJrupn.Q 
rorej· 12.665 podlrtih ke~•jev. s tem 
rezruilltart;om oo se :i=edJ desemh 
klll.llbov uW\Still na drugo :mesto Z<t 
KK LolkomollLvo in Si ta!lro zago
tov:illi vstop v omenjeno c<mslko 
lligo. 

T. R. 
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