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P
red dnevi sta oba zbora ObLO Cerknica sprejela in potrdila
družben i plan
Cerknic
občine

a za l. 1962. Zaradi obširneg a gradiva povzem amo le glavne misli predsed nika občine Jožeta
Teliča, ki jih je prečital ob sprejem anju družben ega
plana.
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IND i 1STRIJA

168,954.000 din bomo vložili
predvse m za izpopoln itev proizvodnih kapacite t pri Brestu Cerknica (največji del odpade na
IveTko), pri Jelki Begunje , pri
Tisi Rakek, pri Gabru Stari trg
in pri Kovinop lastiki Lož. že prej
sem omenil, da so prav tu ugodni pogoji za razne oblike kooperacije in bo zaradi tega potrebno, da bomo pred investic ijsko
naložbo temeljit o razpravl jali in
pripravi li program investici j.

Pri ugotavl janju pogojev za na- njemu tržišču. Tu mislim
preddaljnji razvoj ne smemo mimo vsem na lesno industri
za kadosežko v v r-azvoju delavske ga tero že pripravl jajo jo,
e
upravlja nja v l. 1961. Kljub ob- elaborat e in ekonom potrebn
analize,
jektivni m težavam , ki niso bile . ki bodo v najkrajš emske
času predmajhne, vidimo naprede k v raz- ložene v razpravo tudi
našemu
vijanju ekonom skih enot in ob- ljudskem u odboru. LO
naj
naratov, tako pri gospoda rjenju ali to nakazal smer realizac iji bi
predpri upravlja nju, saj zahteva tak videneg a program a, da ne
bomo
način dela večjo odgovor nost.
ostajali le pri razprava h.
Močno je vplivala na dogajan je
• KMETIJ STVO
Prepričan sem, da so tudi na
v letu 1961 tudi pospeše na de- drugih področjih našega
gospoKmetijs tvu smo namenil i 60
centrafi zacija pristojn osti orga- darstva pogoji, da pričnem
nov oblasti. Vemo, da so komu- različnimi koopera cij ami ino de-z milijono v dinarjev za dograditev hlevov, postavit ev senikov
ne prevzele celo vrsto pravic in litvijo dela iskati nove obiike,
dolžnosti, vrsto odgovor nosti od nameno m, da dosežem o boljšez in za izpopoln itev strojne opregospoda rstva do družben ih služb, gospoda rske in finančne rezulta- me. Tudi tu bomo morali pripraviti jasen
kot so: zdravstv o, šolstvo, social- te. Tu mislim na kovinsk
o in- proizvod nje. in temeljit program
no varstvo, invalids ko skrbstvo dustrijo , na združev anje raznih
·
itd. Vse to je prešlo v roke ko- obrtnih dejavno sti v tako imeno•
GOZDA RSTVO
mune. Pri tem se pa moramo za- vane obrtne centre in na združevedati, da pospeše ni decentra li- vanje v trgovini in gostinst vu.
V
gozdars tvu računamo, da
zirani razvoj nalaga komuni tuče hočemo naloge v proizvod
di velike dolžnost i. Treba bo hi- nji uspešno izvršiti, moramo do-- bomo dali okoli 25,000.000 din za
ije. Sredstv a bomo poratreje usposobiti kadre za oprav- biti za to potrebn a obratna sred- investic
bili: za n,adaljev anje gradnje celjanje sedanjih in novih nalog,
ker prav tu lahko ugotovim o
precejše n zastoj.
~···-·=·=·=··-·-·=·-··=.::•=·=·-.::·=·=·-·=·=.::9
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ObLO mora v letu 1962 pomagati pri hitrejše m razvijan ju in
vsklajev anju gospoda rstva in
družben ih služb. če hočemo doseči dober uspeh v gospoda rstvu,
moramo · krepiti komuna lni sistem na vseh področjih in razvijati delavsko upravlja nje. ča
v
•
kajo nas sledeče naloge:
Krepiti je treba delavsko in
družben o upravlja nje v gospodarskih organiza cijah, obratih,
ekonom skih enotah. Delovni kolektivi pa morajo vložiti vse sile,
da povečajo proizvod njo.
Izpopol njevati moramo tehno- ., •...,•=•=•=·-·-· •...,••=•-•-•...,•-•~•=•=•...,••...,•::.••...,•
•~+.::tio-••=•=•-~t
loške postopk e z moder.n ejšimi
stva,
predvse
m iz sredstev go- ste na Javornik u, na Racni gori
stroji in naprava mi, odstranj evati takozva na ozka grla, posve- spodars kih organiza cij. V današ- in za pogozdo vanje in vzdrževatiti več skrbi in pozorno sti iz- njem času se moramo zavedati , nje obstoječih komunik acij. Sredboljšanj u organiza cijskih služb v da niso vedno dobro naložen a stva bomo dobili iz medobčin
podjetji h - p redvsem komer- samo tista sredstva , ki jih vlo- skega gozdneg a sklada, ki je forciali in povečati zmogljiv ost go- žimo v investici je. Le dober go- miran na podlagi zakona o gozspodar bo znal precenit i, kakš- dovih ljudske republik e Slovenispodars tva.
delitev je najboljš a.
je in 30 % od sredstev gozdneg a
Investic ijsko politiko bo treba naZbor
usmeriti predvse m v tiste pano- činskegaproizvaj alcev našega ob- sklada, ki se formira od poseka
LO, zavodi, sveti in up- lesne mase v gozdovih zasebne ga
ge gospoda rstva, za katere ugotavljamo , da imajo na našem ravni organi ObLO bodo morali, sektorja .
kot družben i organi skrbeti za
področju najugod nejša razvoj ne
pogoje. Sredstv a za gospoda rske, dvig proizvod nje, produkt ivnosti,
gospoda rjenje, morali bodo
• GRADB ENISTV O
kakor tudi za negospo darske in- za
vesticije, je treba vlagati tako, imeti pregled nad delitvijo čiste
V gradben ištvu letos v naši obda bomo dosegli najboljš i uspeh ga in osebneg a dohodka v goglede na obseg in rentabil nost spodars kih organiza cijah in mo- čini ne predvid evamo večjih inproizvod nje ter družben ega stan- rali bodo gospoda rskim organi- vesticij, ker smo v prejšnji h ledarda. Mislim, da je tudi v na- zacijam pomaga ti z nasveti in tih vložili velika sredstva za mehanizaci jo in opremo.
ši občini zadnji čas, da začnemo predlogi .
Na osnovi že naveden ih ukrezdružev ati sredstva , ki jih imajo pov
pričakujemo, da se bo družgospoda rske organiza cije, le ta• TRGOV INA
beni proizvod in narodni dohoko bi lahko hitreje zaključili že dek
povečal v letu 1962 takole;
Za trgovino smo določili 37 mizačete rekonstr ukcije in skraj- družben i proizvo d za 21 % lijonov din, ki jih bomo porabili
šali rok investir anja.
od leta 1961.
za dogradi tev trgovske ga lokala
Treba je misliti na koopera cija
- narodni dohodek za 20 % v Cerknici, za izdelavo prograv proizvod nji in na združev anje . od leta 1961.
ma trgovske hiše v Starem trgu,
povsod tam, kjer so dani ekoNa to povečanje bodo vplivale za opremo lokalov in za manjše
nomski pogoji. Izdelati moramo zlasti nove kapacite
rekon- adaptac ije. Denarna sredstva boproizvod ne program e sorodni h · strukcij e, predvse m tev inlesni
gospoda rskih organiza cij, doseči kovinsk i industri ji. Na podrOČJin mo dobili od sredstev gospoda rU
skih organizacij; ki si jih bomo izdelitev dela in večje izkorišča investic ijskega vlaganja
posodili pri okrajni trgovins ki
nje kapacite t, kar bo b rez dvo- devamo, da bomo vložili predvizbornici , nekaj sredstev bo iz
v goma dalo pozitivn ejše gospoda r- spodars ke investic ije 168,190.0
00 vbčinskega stanova njskega sklaske rezultate , ker se b omo tako dir.::.rjey._V tem so zastopan
e po- -da, nekaj pa od najemni kov loprilagod ili do mačemu in zuna- samezne panoge:
kalov.
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GOSTIN STVO

V gostinst vu bomo nadaljev ali
z gradnjo v Rakovem i:ikocjanu.
Mislim tudi na izpopoln itev opreme v Cerknic i ter na manjše
rekonstr ukcije in dogradit ve na
Rakeku in v Starem trgu. Predvideni znesek 18,000.000 din je zagotovlje n:
pri gospoda rskih organiza cijah
te panoge,
pri kreditu Komuna lne banke
Ljubljan a iz sredstev okraja,
pri namens kih sredstvi h občin
skega investic ijskega sklada.
•

OBRT

V to dejavno st smo namenil i
24,000.000 din in to: za ureditev
in adaptac ijo poslovn ih prostorov podjetja Kovinos ervis Rakek
na Uncu, za dogradi tev poslovn ih
prostoro v v podjetju Elektrožaga Nova vas in za izpopoln itev
opreme pri gospoda rskih organizacijah. Viri teh sredstev :
lastna sredstva podjetij ,
občinski investic. sklad (obveza iz pretekle ga leta).
Planiran a sredstva v višini 384
milijono v 654 tisoč din so zagotovljena , lastna sredstva gospodarskih organiza cij znašajo 125
milijono v 449 tisoč din, razni krediti pa 209,205.000 din.
Za negospo darske investic ije
imamo 168,190.000 din. V letu 1962
jih bomo povečali predvse m na
podro čj u stanova njske dejavn'osti. Namenj ene so: dogradi tvi
stanova njskega bloka v Cerknic i
in stanova nja nad menzo v Martinjaku, gradnji objekta družbene prehran e in stanova nj na Rakeku, izdelavi program a za poslovno in stanova njsko stavbo
PTT službe ~n postaje Ljudske
milice Cerknica , za dogradit ev
zdravstv enega doma v Starem
trgu, dogradi tev gravitac ijskega
vodovod a za vas Hiteno, za izdelavo program a za vodovod Lož
- Stari trg, za pri četek gradnje
vodovod a Grahovo - žerovnic a,
za izgradnj o trafo postaje na Ra-keku in v Ivanjem selu in adaptacijo osnovne šole Grahovo . Viri
sredstev so:
stanova njski sklad občine,
skladi gospoda r. organiza cij,
prispevk i državlja nov.
Na področju družben ega standarda predvide vamo, da se bodo
realni osebni dohodki povečali v
povpreč ju za 9 %. Vse že naštete
gospoda rske, še posebej pa negospodars ke investic ije, bodo brez
dvoma ugodno vplivale na življenski standar d vseh delovnih
ljudi v naši komuni. Mislim pa,
da bo potrebn o tudi tu napravi ti
temeljit o analizo in zaostrit i ekonomičnost vlaganja investici j .
Naraščanje osebne in družben e
potrošn je zahteva tudi vzporedno naraščanje storilno sti. Z izboljšanj em proizvod . kapacite t in
delovnih pogojev , s stalnim izpopolnjeva njem organiza cije dela
ob upoštev anju sodobne jših načinov nagrajev anja, računamo,
da se bo storilno st povečala za
10,5 %- Zaposle nost pa bo večja
za 3 %. Pri zaposlev anju delovne
sile bo potrebn o upoštev ati ra(Nada.Ijevanje na 2, strani)
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Plenum SZDL je razpravljal ozdravstvu
V mesecu m aju je bil r azširjeni plenum SZDL, ki je r azpr avljal o zdravstvu. Material za plenum je pripravila posebna komisija, ki pa ni dovolj proučil a celotne problemat ike in je zbrala
premalo konkretnih p odatkov.
Kljub temu smo načeli vrsto
vprašanj, za katera se do sedaj
ni nihče zanimal in jih reševal.
Na splošno smo ugotovili, da je
zdravstven a služba izbolj šana,
izpopolnje na so tudi tehnič . sredstva, delovna mesta so zasedena,
stanje se je zboljšalo tudi zaradi
novega zakona o zdravstvu. Našli pa smo vrsto ovir, ki so za.
virale razvoj zdravstva. Ustavimo se samo pri nekaterih. Na
račun odnosov med zdravniki in
pacienti smo slišali večkrat pritožbe. Pacienti so se pritoževali
da jih zdravnik odslavlja, da jih
noče poslati n a specialni pregled,
da jim noče dati bolniškega dopusta in podobno. V mnogih primerih res hočejo pacienti izkoriščati bolniški dopust za delo na
kmetiji in podobno. če v takem
primeru zdravnik ni dal bolniškega dopusta zaradi tega, ker
je ugotovil, da je pacient zdrav,
je ta klevetal, da zdravnik nima
pravega odnosa do n jega kot
bolnika. Večk r at so pacienti celo
grozili zdravniku . Zaradi takih
primerov zdravnik ne more biti
vedno nasmejan in se upravičeno
razburi. Včasih pa je pacient resnično bolan in leži doma, zdravnik pa gre k njemu šele po več
kratnem klicanju in se celo dalj
č asa pregovarja ali je potreben
obisk ali ne. Ljudje mnogokra t
res brez potrebe kli čejo zdravnika na dom. Tako ta lahko ugotovi le, da bi bolnik lahko sam
-prišel naslednji dan v ambulanto. Zaradi tega so zdravniki več
krat nervozni tudi v primerih,
ko je res potrebna zdravniška
pomoč . Da bi to popravili, je potrebno več zdravstven ega prosvetljevan ja med zavarovanc i,
med zdravstven imi delavci pa
več p.osvetov o razdelitvi dela, o
dežurni službi in podobnem .

'

Tudi preve~tivna služba v preteklem obdobju ni bila najboljša. Premalo j e storila za odpravlj anje pomanjklj ivosti na nevarnih delovnih mestih, kjer je največ ne s reč zaradi nezavarova nih
stroj ev in zaradi neprevidno sti
delavcev. Prav tako še ni povsod
urejena zdrava prehrana, prostori niso higieni čni, stanovanja so
slaba itd. Vse te pomanjklji vosti bi hit reje odpravili, če bi kom isij e HTZ in pa zdravstven i delavci, ki delajo v preventivn i
službi, ost reje postavili ta vprašanj a p red delovne kolektive in
pred organe družbeneg a upravljanj a. Nikjer na terenu ni opaziti dela sanitarne inšpekcije, ki
bi bila zelo potrebna, saj je še
vrst o naših vasi in naselij, ki nim aj o prave pitne vode, skozi naselja te čejo odplake iz gnojišč .
Tudi v m esnicah in trgovinah še
n ajdemo umazane predpasnik e,
mrčes
in pokvarjen o hrano.
Vp rašamo se, zakaj vse to. Brez
sanitarne inšpekcije prav gotovo
ne bomo vsega tega odpravili.
Organi upravljanj a v zdravstvu še niso povsem doumeli svoje
vloge. Ko so razpravlja li o zdru"žitvi obeh zdravstven ih ustanov,
je še vedno prevladova lo lokalistično mišljenje, č eš da bodo
zavarovanc i za:r;adi združitve
oškodovan i. To izvira iz nepouče
nosti, saj vemo, da ni nihče napravil temeljite analize o tem,
kaj bo zdravstven a služba pridobila z združitvijo in k akšno
bo p oslovanje enotne zdravstvene u stanove. O t em bi morali
govoriti organi upravljanj a v
zdravstvu, ne pa ozek krog ljudi
brez vsake dokumenta cije.
Na plenumu smo razpravlja li
t udi o osebnih dohodkih zdravstvenih delavcev. Ugot ovljeno je
n amreč bilo, da so se osebni dohodki dvignili n ad povprečje, ki
je bilo predvideno . Zdravniki zagovar jajo to t ako, da je v pravilnikih n atančno zajeto vse, za
kar oni prejemajo osebne dohodke. Včasih se zgodi, da pravilnik o delitvi osebnih dohodkov

•
Družbeni plan 1n
proračun sprejela
(Nadaljevan je s l . str ani)

cionalizaci jo, ker novi sistem delitve osebnih dohodkov zman jšuje število zaposlenih . Odvišno
delovno silo bi morali usmerjati
predvsem v uslužnostn e dejavnosti, kjer še vedno manjka ljudi. Mislim, da bo n a povečanj e
storilnosti vplivala tudi večja izobrazba zaposlenih , saj se t o iz
leta v leto izboljšuje. Potrebno
pa bo, da delovni kolektivi preko svojih strokovnih in socialnokadrovskih služb posvetijo temu
vprašanju kar naj več skrbi.
V l. 1962 pričakuj emo , da se
bo družbeni bruto proizvod p ovečal za 21 %, od tega v družbenem sektorju za 28,6 % in v
zasebnem za 2,4 %- Porast p roizvodnje v družbenem sektorju je
planiran za p osam ezne panoge
. takole:
v %
industrija
29,8
kmetijstvo
6,8
gozdarstvo
11,2
gr adbeništvo
4,3
promet
8,8
trgovina
36,2
gostinstvo
28,4
obrt
26,0
komunala
18,7

Na p ovečanj e družbeneg a bruto proizvoda bodo gotovo vplivale tudi vložene investicije , o
katerih sem že prej govoril. .
Dr užbeni brut o proizvod v zasebnem sektorju bo večji od lani

v%
v kmetij stvu
v prometu
b o m an jši za
(zaradi zmanj šanja
števila zasebnih
prevozniko v ):
v gostinstvu
v obrti

2,9
65

2,3
9,7

Ob koncu poudarj am, da bodo m orali upravni odbori: stanovanjske ga sklada, investicijskega družbeneg a sklada, gozdnega sklada, šolskega sklada in
cestnega sklada takoj po sprejetju družbeneg a plana temeljit o pregledati sredstva skladov
p ri ObLO. N apravit~ bodo morali progr ame za uporabo sredstev
in o tem obve ščati ljudski odbor. Pri razdeljeva nju bodo morali upoštevati upravičenost do
sredstev in gospodarn ost.

ni v redu, čeprav so ga potrdili
višji upravni organi. Da ne bi
prišlo do kritike, je potrebno, da
ponovno temeljito proučijo pravilnike in postavijo taka merila,
ki bodo v realnem odnosu z delom.
Plenum priporo ča združitev
zdravstven e službe pod enim vodstvom, saj bi se le tako hitreje
izpopolnje vala in razvijala. Zato
naj napravijo analize, ki bi dolo čile nadaljnji razvoj zdravstva.
Potrebno bi bilo ustanoviti zdravstveni center, kjer bi lahko dobili vse podatke in od koder bi
usmerjali vso zdravstven o službo
na podro čju občine. Vprašanje je
tudi, če ne bi bil boljši center za
več občin skupaj. V bodo č e je
potrebno posvečati več skrbi odnosom med zdravniko m in bolnikom in obratno, kakor tudi odnosom v samem kolektivu. Pri
tem bi morala pomagati sindikalna podružnica . Zdravstven o

GLAS NOTRANJSKE

prosvetljev anje je važna naloga.
Napraviti bi bilo potrebno progmm izobraževa nja in ga uresničevati. Za to mora skrbeti predvsem RK in DU. Usposobiti je
treba tudi organe upravljanj a ter
s pomočjo sindikata analizirati
pravilnike o delitvi osebnih dohodkov.
V bodoče bo potrebno večkrat
sklicevati posvetovan ja, ker bo,
mo na ta način mnogo laže razščiščevali probleme. Uspeh pri
takem delu pa ne bo izostal, če
bomo konkretno in odkrito nakazali problem in se dogovorili,
o načinu reševanja situacije.
Prav pa je, da vsak državljan
pove svoje mišljenje, vsekakor
pa je treba odpraviti miselnost,
da če bom kritiziral zdravnika,
me ne bo hotel zdraviti, ali pa
me bo napačno zdravil. Zdravnik je poklican za to, da člove
ka zdravi, ne pa da mu škodi. V
kolikor pa so se pojavile nepravilnosti, smo krivi sami, ker nismo na pravem mestu upraviče
no kritizirali napak.
FrT.
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dokladi iz kmetijstva , samostojnih poklicev in premoženja za leto 1962, odlok o uvedbi
dopolnilne stopnje občinskega
davka za r ezan les iglavcev v višini 25 % in odlok o ustanovitv i
sklada za komunalne potrebe
dntžbenega standarda.
Dim

Obrt ni centr i za ·ce·n ene usluge
Svet za gospodars tvo pri ObLO
Cerknica je obravnava l probleme
obrtnih podjetij in nakazal potrebo po združitvi manjših obrtnih delavnic v obrtne centre, ki
naj bi delovali v okviru stanovanj. skupnosti. Tako bi zmanjšali administra tivne in režijske
stroške.
Trenutno imamo v občini le

v

ve čj

Nov i odlo ki
Na nedavni seji obeh zborov
ObLO Cerknica, so sprejeli dopolni lni odlok o 15-odstotn em
proračun. prispevku od oseb. dohodkov zaposlenih, od katerih se
bo 10 % sredstev stekalo v proračun ob čine, 5 % pa v sklad za
šolstvo. Sprejeli so tudi odloke o
pove č anju položajnih dohodkov
uslužbencev ObLO, odlo~ o ob-

'[.

stanovanjs ko skupnost v Cerknici, kjer delajo električarji, zidarji in mizarji. Ker nameravaj o
ustanoviti stanovanjs ke skupnosti še v drugih ve čjih lčrajih občine, je svet za gospodars tvo m enil, da so obrtni centri najpri mernejša oblika za izvrševanj e
cenenih obrtniških uslug.
Dim

Razprave o združevanju
Na seji sveta za trgovino, obrt
so odločili, da bo vprašanja goin turizem su razpravlja li o iz- . stinstva proučila posebna komiboljšavi trgovske in gostinske
sija, ki bo pregledala vse gostinmreže na podro čju občine. Sedaj
ske obrate in predlagala ustrezimamo v občini dve podjetji:
no rešitev.
»Ulakocc iz Starega trga in »Š kocNa seji so dovolili KZ Cerkjan« z Rakeka. Taka ureditev
nica, da bo lahko v Novi vasi
podjetij je nekako ustrezala poodprla obrat družbene prehrane
trebam pred združitvijo obeh obodprtega tipa. Na prošnjo privatčin, sedaj pa bi bilo dobro zdrunega gostilničarja so sklenili uki·
žiti trgovsko mrežo v eno samo
niti gostiš č e v Gornjih Otavah in
v ečje podjetje. Prav tako stanje
odobrili letni čas poslovanja trj e tudi na podro čju gostinstva,
govskega podjetja >>škocjan« z
kjer imamo kar tri večja podjetRakeka.
ja: Lovec na Rakeku, Gostinsko
Dim
podjetje v Cerknici in Gostinsko
podjetje v Starem trgu. Na svetu
KOMISIJA ZA DELITEV
čD IMENOVA NA
NOVA PREDSED NIKA
Petčlanska komisija za delitev
Zaradi študijske odsotnosti očistega dohodka v gospodars kih
sedanjega predsednik a Ob č . o b.
organizaci jah, ki sta jo imenovaSZDL tov. Franca Levca in p edla oba zbora ObLO Cerknica, se
sednika Ob č. sind. sveta tov Toje te dni prvikrat sestala. Obrauneta Bavdka 'so na plenum obč.
navala je organizaci jska vprašaodbora SZDL, oz. sindik ~ . sveta
nja in vsebinsko delo komisije.
Cerknica i zvolili za novega predDa bo delo. potekalo v skladu s
sednika SZDL ing. Iztoka Juranpredpisi in hitreje, so izvolili tučiča in za novega predsed. Obč.
di podkomisi je. Predsedni k kosirzd. sveta tov. Sreča Lončarja.
misije je Slavko Tornič, načel
O oa sta že prevzela svoje dolžnik .oddelka za gospodars tvo pri
nosti.
ObLO Cerknica.
Dim
Dim
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Vprašanje: Zadnje dni je med prebivavci občine Cerknica
precej polemike glede trgovske mr~že. Slišati je glasove 0 ukinitvi trgovine s sadjem in zelenjavo v Cer knici, o združitvi obeh trgovskih podjetij v občini in o tem, da je otvori tev blagovne hiše
v Cerknici od.Zožena za nedolo čen čas. Kako je s tem?
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Odgovarja: tov. Tone Gornik, član sveta za trgovino obrt in
'
turizem pr i ObLO Cerknica.

Za preskrbo prebivavcev obči
ne s predmeti široke potrošnje
skrbita trgovski podjetji »škocjan« Rakek s 24 in »Ulaka« Stari
trg z 12 poslovalnicami ter gostinsko podjetje »Vino« Cerknica. Lahko rečem, da smo dosegli
na področju trgovine precej šen
napredek prav v zadnjih letih, ko
smo odprli vrsto novih sodobnih lokalov kot, n. pr. bencinsko
č rpalko na Rakeku, samopostrežno trgovino v Cerknici in trgovino s čevlji v Starem trgu. Največji uspeh bomo prav gotovo
zabeležili z dograditvijo blagovne hiše nasproti stavbe ObLO,
kjer bo odprlo podjetje »škocjan« na podeželju prvo tovrstno
trgovino v okraju Ljubljana, organizirana bo na principu samoizbire industrijskega blaga. Lokali bodo obsegali 400 kvadratnih metrov prodajalnih površin.
Med izvajalcem del - gradbenim
podjetjem »Gradišče« Cerknica,
ObLO Cerknica in podjetjem
»š kocjan« je bil že januarja letos sklenjen dogovor, da bodo
odprli blagovno hišo l. maja. Zat a di slabega vremena- in=slab
organiziranega dela podjetja
»Gradišče« še sedaj ne morejo
povedati roka, do katerega bodo
prostori dograjeni. To kaže, da
se vodstvo omenjenega podjetja
ne čuti dovolj odgovorno za to
pomembno akcijo, }{ibo v korist
Podjetje
potrošnikom.
vsem
»š kocjan« ima v glavnem vse
svoje poslovne · prostore v zadružnih stavbah, tako v Novi vasi, Grahovem, Begunjah, na Uncu, Rakeku, v žilcah, Cajnarjih
in Ravniku. »škocjan« je predlagal, naj bi prišle omenjene
stavbe v upravljanje ObLO Cerknica, za kar pa Kmetijske zadruge niso pokazale razumevanj a in so se oprijemale lokalističnih teženj ter se tako izognile občih koristi prebivavcev. V
zadnjih mesecih je nastal zaradi
tega precejšen problem pri podružnici »Sadje-zelenjava« v
Cerknici, ker hoče uporabiti KZ
Cerknica dva prostora (35m' ) za
svojo administracijo . Tako je dala KZ Cerknica podjetju »škocjan« l. marca dvomesečno odpoved kljub temu, da zadruga s
tem ukrepom ne bi dobila dovolj prostorov za svoje potrebe.
Ker ni primernih prostorov v
centru Cerknice za preselitev trgovine, saj je samo za opremo
le-te investiralo podjetje »škocjan« pol milijona dinarjev, je
n evarnost, da bo Cerknica in
okolica izgubila lokal, za katerega so se prebivavci Cerknice in
okolice toliko let navduševali in
končno na začetku lanskega leta
dočakali otvoritev. Poslovalnica
u~tvarja mesečno okrog 800.000
dm prometa. KZ Cerknica ima
lepe in ugodne prostore za administracijo v Begunjah (oddaljeno tri km), vendar uslužbenci
niso za preselitev. V obojestran,Sko zadovolJstvo je :predlagal

»š kocjan«, naj bi v zameno za
lokal dodelila zadruga prostor
sedanje mesnice s hladilnico, tako da bi bila v Cerknici le ena
mesnica in klavnica, kjer bi pakiraU meso. Tega bi prodajalo
podjetje »škocjan« v samopa-

ve kaj

njo združitev, medtem ko imajo
člani kolektiva »Ulaka« še pomisleke, ker si ne znajo razlagati,
zakaj je to koristno. Pravijo, da
je njihovo podjetje rentabilne .
Svet je obravnaval tudi investicije v trgovini in predmet r azprav je bila tudi gradnja blagovne hiše v St arem trgu, kar
bi veljalo 50 milijonov dinarjev.

:rl.'oslopje KZ Cerknica v Begunjah

strežni trgovini. Ker privatni lastnik sedanjih prostorov in mesarji s tem predlogom ne soglašajo, bodo morali spregovoriti
svojo besedo tudi potrošniki.
Združitev trgovskih podjetij
»Ulaka« in »škocjan« je obravnaval na zadnji seji tudi svet
za trgovino, obrt in turizem.
Kolektiv »škocjan« je za takojš-

Vprašanje pa je, če je podjetje
»Ulaka« sposobno n a je ti tako visoko investicij sko posojilo . Zaradi tega bi bilo pot r eb n o zd r užiti kolektiva in s tem zman jšati strošk e administ r a cij e, skladišč ter hkrati do seči modernizacijo trgovine v ob čini Cerknica.
Ub

Razstava Ljudske tehnike
Precej aktivno dr uštvo v naši
je Ljudska tehnika. Od administrativ ne združitve-Loške doline in Cerknice je to društvo t udi eno najmasovnejših, sa j ima
nad 400 članov.
Nedavno je bil formiran ob čin
ski odbor Ljudske t ehnike, ki je
že pripravil delovne plane za letošnj e leto. Kaže,· da tudi i zvedba
načrtov ne bo pretežka, saj im a jo
odobreno iz pro račun a LO 800.000
dinarjev. Odbor je sklenil, da bo
iskal pomoč pri doma č ih strokovnjakih - pri društvu inženirjev
in tehnikov. To bo fun kcionalne
stroške znatno znižalo. Najbolj
aktivno društvo Ljudske tehnike
je bilo vseskoZi v Loški dolini in
to : avto-moto klub, fo toklub in
radioklub. V Cerknici je letos osnovan radijski krožek, zelo ak tivno pa d ela tudi avto-mo to društvo, fotoldub in društvo šoferj ev
in avtomehanikov. Mladina na
Ra keku se zanima za letalstvo,
zato je 'tu osnovan modelarski in
p adalski krožek.
Pri občinskem odboru Ljudske
občini

Tokrat se vam moramo že na
dopisa opravičiti za šte-vilne napake v majski številki
našega glasila. Res, kritika je bila upravičena, kajti napak ni bilo malo in bili ste prikrajšani za
nekaj se tavkov, ki so bili že pripravljeni za to številko. Sami ste
že verjetno opazili, da so bili nekateri članki objavljeni že drugič, ali pa so bili zastareli. Nikar
ne mislite, da nam je zmanjkalo
gradiva. Tega smo imeli dovolj,
pač pa je bil po sredi !Tiajhen
nesporazum pri odbiranju gradiva. Upamo, da se nam kaj podobnega ne bo več zgodilo.
Do današnje številke se je nabralo v uredništv u precej pisem,
na katera bomo takoj odgovorili.
Učenka Nada z Mramorovega
nam je poslala spis o Cerkniškem
jezeru. Mislim, da smo o Cerkniškem jezeru že dovolj pisali in
da so napisane posebnosti poznan e že vsem našim naročnikom.
Morda bi bila bolje, da bi nekaj
napisala o svojem kraju, o delu
vaščanov in podobno. Tovarišu
z Brezij tudi nismo mogli ustreči
in objaviti članka ••Pogled v naše kraje«. Podobne stvati smo že
opisovali in bi se bravci morda
do lgočas i ti s ponovnim opisovanjem posebnosti na~ih krajev. Od
France<ta z Gornj ega jezera smo
dobili dopis z naslovom >>Tri l uč
ke na Cerkniškem jezeru. Zaenkrat prispevka ne nameravamo
objaviti, potreben 1e temeljite obdelave in morda naročnikov ne bi
dovolj pritegnil. Mogoče pride n a
vrsto kdaj pozneje.
Tovarišci M. iz L jubljane in
vsem tistim , ki jlh zanima, kako
je z naročn ino za pošiljan je lista
v tu jino, sporočamo, d a zaraču
navamo za številko 40 din. To
pomen i, da je letna naročnina za
inozemstvo 480 din . P rispevka to,
variša Logarčka bomo objavili
verjetno v plihodnjih številkah.
Upokojenec K. iz Begunj nam je
pisal že dvakrat. :Zal mu moramo
sporočiti, da prispevki niso dobri
za objavo, snov pa je že vsem
dobro zmana. O takih stvareh, ki
jih že vsakdo pozna, ne nameravamo pisati. Upokojencu G ., ki
se namerava preseliti v P lanino,
se lepo zahval ju jemo za pozdrave in gradivo. Gesla ugank so
preveč pohvalna za n aš list, zato
jih ne moremo objaviti. Morda
bi poizkusiH s križanko. Studentu
prava iz Ljubljane javljamo, da
se ne nameravamo ukvarjati z
zunanjo politiko in bomo opiso-vali v bodoče le probleme v obzačetku

tehnike so sestavl jene komisije,
ki bodo skrbele za tehnično usposablj anj e mla dine v posameznih
pa nogah n ašega gospodarstva. Tako bo kmeti j s ko-te hn ična komisija skrbela za predavanja o kmetij stvu, <tu naj bi se iwbraževali
mlad i kmetijci in razpravljali o
m ehan izaciji v kmetijstvu .
Dr uštvo ima težave s prostori,
saj jih nima skoro v nobenem
.
kraj u.
Na dan mladosti se je društvo
te meljito pripravilo. Po vseh več
jih krajih so bile organizirane
razstave, na katerih bodo pokazali mladi a materji svoje izdelke.
Avto-moto društvo pa je priredilo ocen jevalne vožn jo z motornimi vozili.
Posebno zahvalo zasluži r a dioklub iz Starega trga, ki bo napravil o zvočenje v kraj u za vse
večj e prireditve.
Iz povedanega vidimo, da bo
ljudska tehn ika dosegla svoj nam en pri vzgoji mladine, če se bo
držala še n aprej začrtane poti.
MaD

čini.

Vse bravce, ki nas sprašujejo,
kako naj poravnajo naročnino,
prosimo, da počakajo do prihodnje številke, ko bomo objavili
tudi številko tekočega računa pri
banki. Zaradi tehničnih ovir ga
sedaj še nimamo.
Vsem sodelavcem se prav lepo
zahvaljujemo za pozdrave in gradivo. Honorarje bomo poravnali
v prihodnjih dneh.
UREDNISTVO
izhaja
llGLAS NOTRANJSKE«
- I zdaja ga O bčinski
odbor SZDL Cerknica - Ureja
uredniški odbor - Glavni in odgovorni urednik: Danilo Mlinar
- člani uredništva: Slavko Berglez, Franc T avželj, D ane Mazi,
Milan Strle in Anton Ko ščak,
Tehnični urednik: Janko Novak
Sonja Verbec - Korektor:
T isk: čZP !lKOčevski tisk<<
L etna naročnina 240 din - Rok opi sov i n ris b ne vračamo.
mesečno
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V mesecu maju je bil občni
bil polno izkoriščen, zato je podzbor sindikal ne podružn ice našejetje v pretekle m letu pričelo
ga podjetja . Poleg 150 delegato v
iskati sodelavc e pri drugih proiziz vseh obratov jt. na občni zbor
vajavcih . Več pozorno sti je treba
prišel tudi predsedn ik občinskega
posvetiti oddelku plastičnih mas.
sindikal nega sveta tov. Bavdek.
Tudi v tem obratu Illlso iz objekNekaj misli iz poročila predsedtivnih razlogov v celoti izkorišče
nika tov. Mlakarj a:
ne proizvod ne zmogljiv osti, treba
Sindikal na organiza cija Kovibo poiskati rešitev pri drugih pronoplasti ke Lož je v pretekle m leizvajavc ih. Mnogok rat nastanej o
tu posvečala vel~ko skrb ustanavtežave z deviznim i sredstvi, predljanju ekonom skih enot in obravsem za nakup p1astične surovičunskih enot v podjetju ter pran e. V naši državi sicer pripravvilniku o delitvi čistega ter osebljajo proizvod njo polistiro la in
nih dohodko v. Poleg tega je sindrugih potrebn ih surovin, vendar
dikalna organiza cija .ustanov ila
je podjetje zaenkra t še popolno obratne sindikal ne odbore, obratma· odvisno od uvoza. Večkrat se
ne DS, dala je pobudo za ustanodogaja, da nam dobavite lji pošvitev izobraže valnega centra in
ljejo suroVIine za tri do štiri mekadrovs ko socialne ga oddelka, nasece vnaprej, kar povzroča podjela je počitniški dom na morju,
jetju težave pri vskladiščenju in
razpravl jala o družben i prehran i
plačilu, istočasno pa bremeni obitd . . . Da bi bili člani kar najratna sredstva . Tržišče zahteva
bolj seznanje ni z delom •i n načrti
vedno kvalitetn ejše in galvansk o
celotneg a kolektiv a, je organizi bolj obdelan e izdelke, pri nas pa
rala več sestanko v po ekonoms kih
nimamo lastnega obrata galvaniin obračunskih enotah.
ke. Zaradi prevozo v izgublja mo
Povprečno je bllo zaposlen ih v
čas in stroški so večjti, kar vpliva
letu 1961 510 delavcev , bruto prona ceno izdelkov . Proizvo dnja poizvodnja na zaposlen ega je znahištveno -gradben ega okovja ne
šala 1,820.000 dinarjev ali za
zahteva več izpopoln jevanja. V
270.000 din več kot v letu 1960.
bodoče bomo več vlagali v razšiPovprečni osebni dohodek na zaritev proizvod nje Izdelkov iz plaposleneg a je znašal v letu 1960
stičnih mas in v obeh obratih po19.500 din.
stopoma prešli na avtomat izacijo
Oddelek stiskalni c še vedno ni
proizvod nje.

•
v Jese
n•

•

V prejšnji številki smo obljubili, da vas bomo v tej številki
seznanil i z razvojem podjetja v
letu 1961.
Omenili smo že, da je ob koncu leta 1961 prišlo iz južnih republik skoraj 120 ljudrl., ki naj bi
se učili pri naših orodjarj ih. V
začetku je bil pouk le praktič en.
Tako smo spoznali , k-do je sposo-ben in kdo ni. Kmalu se je skoro
polovica prišlece v vrnila domov,
ostali pa so uspešno končali praktični in teoretični pouk -in ob koncu leta zapustili kolektiv .
V orodjarn i sta bila ustanovljena nova oddelka : odelek za izdelavo kalupov za plastične mase
in kalupov za l-i varno. To je bilo
potrebno , ker so se obrati že tako
razvili, da se j.e orodjarn a morala
povsem specializ iram. V tem letu
je odšlo na prakso v tovarno
Iskra Kranj več ljudi, kjer so izpopolnje vali svoje znanje.
Kader v orodjarn i smo dali na
rešeto in izbrali ljudi, ki zares z
veseljem in znanjem ustvarja jo.
V obratu Babno polje smo začeli
proizvaj ati karnise tipa >>Snežnik«. Kupci so se zelo zanimali za
ta proizvod , saj do tedaj na tržišču niso mogli dobiti komplet nih
izdelkov .
Livarna je dajala domačemu
podjetju polizdelk t>·, več samosto jnih artiklov pa tudi koopera ntom.
Razširit ev asorbima na je zahtevala v obratu Lož skrajšan je prOizvodnih postopko v in proizvod njo smo delno avtomat izirali, morali pa bomo na tem področju
storiti še marsika j. V letu 1961
nismo uvedli veliKo novih artiklov, v letu 1962 pa bo podjetje
proizvaj alo na novo najmanj 30
izdelkov . Izbira izdelkov bo pe-stra lin prepričani smo, da bomo
zadovolj ili vedno zahtevne jše tr-

~če.
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Delavsk o samoupr avljanje je iz
dneva v dan boljše, toda kljub
temu so bile v pretekle m letu pomanjklji vosti, ker niso z vsem dogajanjem v kolektiv u seznanja li
članov. Obveščanje je včasih bilo
kampanj sko, v bodoče pa naj bi
obveščali
kolektiv mesečno ali
14-dnevn o. V organih upravlja nja
je 129 članov, ki se bodo moral'i
izpopoln jevati s tečaji in seminarji. Zaradi decentra lizacije bomo morali menjati tudi pravila
podjetja . Z novimi pravili bi utrdili delavsko samoupr avljanje ,
odnose med ODS in CDS ter določili njihove kOinpete nce, uredili
odnose med EE, poslovan je posam eznih služb itd. Sedaj je v podjetju 6 EE, v. katerih je 25 OE,
njihovo delo stalno spremlja mo.
Vendar so še vedno težave in ne-

Ol
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pravilno sti, ki jih bo potrebno
odpravit i. Ekonoms ke
enote bomo morali stalno izpopol.
njevabi, med njimi bi bila potrebna večja povezav a. Kolektiv
je z zamudo sprejel pravilnik 0
delitvi čistega in osebneg a dohodka. Najprej so namreč ocenjevali delovna mesta in nato prišli
na točkovalni sistem. Delitev dohodka je postavlj ena na trdno gospodarsk o osnovo, za sklade gre
28 odstotko v, 72 odstotko v pa je
namenje nih za osebne dohodke.
Vendar bomo morali pravilnik e
osebnih dohodko v stalno dopolnjevabi in marsika j spremeniti.
Vsekako r pa bo osnovno merilo
za povečanj e osebnih d ohodkov,
povečana storilnos t.
Na občnem zboru so izvolili tudi 11 - članski upravni odbor in 3članski nadzorn i odbor. Na prvi
seji upravne ga odbo-ra sindikaln e
podružn ice je bil izvoljen za
predsed nika tov. Skrbec Ivan.
sčasoma
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1954. leta
V letu 1961 smo v obratu pla-·
stike usposobi li za proizvod njo
7 novih strojev >> domaČE;!<< izdelave (zmoglji vost ca. 50 gr\ s Jrazmerno s temi se je povečalo tudi
število zaposlen ih. Za pogon strojev smo postavil i dve veliki hidravlični črpalki, ki sta nekoč
••počivali« v nekem podjetju v sosednji republik i.
Izobraže valni center podjetja je praktični pouk,
Asortim an izdelkov smo povev popold.ans~em
sporazum no z Delavsk o univerzo
čali za 35 artiklov. Sedaj smo
času pa štiri ure teorij!!. Bili so
>>Boris
Kidrič«
organizi ral enotepraizvaj ali 55 različnih artiklov .
zelo zadovolj ni s teča.jem in si
denski tečaj za strugarj e in rezStroji so tako delali s polno zmogpodobni h tečajev še želijo. Tečaj
kalce v orodjarn i Pudob. Tečaj je
ljivostjo . Predvse m smo proizvaje vodil ing. Trstenja k. Na sliki:
obiskova lo 26 delavcev . Tečajniki
jali za farmacv etsko industri jo in
Tečajnild v orodjarn i Pudob, med
so
imeli
v
dopolda
nsltem času
potrebe kozmetične industrij e.
praktičnim poukom.
S povečanjem proizvod nje smo
dvignili tudi kvaliteto izdelkov ,
ker so specializ irani orodjarj i izdelovali vedno kvalitetn ejše kalupe za plastiko . Na kvaliteto je
Na vsakem sestanku govorim
stane itd ... Delavka me je grdo
vplivala tudi vedno večja stro-- o varčevanju. Vsaka ekonom o
ska
pogledal a in se za moje opozorilo
kovna usposob ljenost delavcev
enota se bori za znižanje stroše zmenila ni. Zelo sem se čudil,
pri strojih. Bruto proizvod nja teškov in hoče prihrani ti pri mateko se je oglasila še njena sodega obrata je v tem letu znašala
rialu, saj vse to ugodno vpliva na
lavka z besedam i: >>Ce ti ni prav,
ca. 130 milijono v, kar je za 55
povečanje osec dohodko v. Medpojdi gori in se pritoži!« ••Tako,
milijono v več kot v pretekle m
tem ko beremo parole: >>Varčuj
zdaj pa imam,« setn si mislil. Niletu.
mo v podjetju «, se mi zdi potrebsem se maral prepirat i, zato sem
V primerja vi z letom 1960 je
no, da napišem nekaj vrstic o
se zatopil v svoje delo. A vsekolektiv povečal bruto produkt za
dogodku , ki se je pred nedavni m
eno sem le videl, da sta delavkl
ca. 230 milijono v. Bruto proizvod dogodil v našem obrat1,1.
prijeli za kladivo in se z vso vnenja v letu 1961 je bila ca. 930 miBilo je nekega precej hladneg a
mo lotili pokrova . Nasledn ji dan
lijonov, kar je znaten skok v prijutra. V montaži št. 1 peč še ni
je ista usoda doletela še ostali del
merjavi z letom 1960. Kolektiv
gorela. Ni bilo tresak, pa verjetzaboja in kdo ve koliko zabojev
pa je štel povp.rečno 510 članov.
no tudi ne drv. >>Kako zakuriti? «
še pred njim in za njim.
V tej številki pa niso zajeti uč en
so se spraševa le delavke, ••s čim?«
Nimam namena, da žalim ali
ci iz južnih republik .
V drvarnic i, nekaj metr v od
obrekuj em sto-r ivce. Vem, da je
Omenim o še, da je kolektiv prmontaže , je bilo Z'loženih n metakih primero v še več, treba bo
vič razstavl jal svoje izdelke že
tre drv, pa tudi deske najd
ponehati s takem ravnanje m. Imeti
leta 1959 na velesejm u v Zagrebu
vsod. Toda drvarnic a je redamoramo pravilen odnos do skuppovsem samosto jno. v letih 1960
leč. Z zavestjo : saj to ni
oje, je nosti in se ostresti misli: »Saj
in 1961 pa v Beograd u in Zagreto
tudi ob tej prilik! neka delavka
ni moje!«
bu. Tudi letos bo kolektiv razA-ec
našla rešitev. Stopila je
zaboju,
stavil izdelke na spomlad anskem
vzela pokrov in ga odnesla k peOpomba : Pisec članka bi se v
sejmu tehnike v Beograd u in ječi. Gledal sem in uganil, kaj detem primeru lahko obrnil na vodsenskem velesejm u v Zagrebu . To
lavka •namera va. Se ob pravem
jo oddelka. ~i nam razumlj ivo,
je pobrebno , saj tako srečamo
času sem jo opozoril , naf pusti
kaj je delal vodja oddelka, da
svoje kupce, obenem pa je razpokrov in jo vprašal, če se ji ne
11 tega ni videl in kakšen odnos ima
stava zrcalo naše proizvodn~e .
zdi IJkoda zaboja, aaj ve, koliko
odde~kovodja do skupnos ti.
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TOVA RNA POHI ŠTVA CERK NICA

Info rmac ije iz kole ktiva za kolektiv
Gospodarslil -nalrt od elionomslie enote do podjetja
v lanskem letu smo sprejeli
Pravila podjetja in Pravilnik o
delitvi čistega dohodka. Ti naši
predpisi določajo, da vsako leto
sestavimo gospodarsk i načrt. Gospodarski načrt sestavlja vsaka
enota, to je ekonomska enota, poslovna enota, kakor tudi podjetje
kot celota.
Vse poslovne enote našega podjetja so sprejele gospodarsk i načrt za leto 1962. Zato je potrebno,
da o tem važnem delu nekaj povemo.
Gospodarsk i načrt mora biti osnova, Iti določa smer za vodenje
posamezne enote v določenem obdobju.
Planiranje ni samo naloga planskega oddelka, ampak morajo pri
njem sodelovati vse službe, zlasti
pa tehnična priprava, katere dolžnost je, da daje predvsem vse potrebne naturalne pokazatelje v
zvezi s proizvodnj o·, normativi
materiala, časa in podObno.
Pa ne samo vse 's lužbe, ampak
tudi za vse člane kolektiva posameznih enot od inštruktorj a do
zadnjega delavca je potrebno pritegniti k planiranju. Brez sodelovanja kolektiva ne bi ~ogli sesta-viti realnega plana in bi bil tak
administra tivno postavljen plan
že vnaprej obs9jen na neuspeh.
Gospodarsk i načrt pomeni v na-šem primeru zbor vseh planov, ki
jih posamezna enota ali podjetje
sestavlja od plana kapacitet do
plana delitve dohodka in čistega
dohodlm. Hkrati je gospodarsk i
načrt delovna obveznost, ki jo
prevzame delovni kolektiv v celoti in delovni kolektivi posanleznih enot z določitvijo predvidenega dohodka in določitvijo sorazmerij, ki urejajo notranjo delitev in razpolagan je z dejansko
doseženimi sr.e dstvi.
Za ugotavljan je ali je posamezna ekonomska ali poslovna enota
izvršila svoje naloge ali ne, kakor
tudi za ugotovitev, kakšno je bilo
gospodarje nje, ni dovolj samo
ugotoviti mesečne stroške in mesečno proizvodnj o. Na uspehe gospodarjenj a vplivajo še ostali momenti, ki jih je treba prav tako
obravnavat i. Za analizo teh pa
potrebujem o realen plan, ki nam
bo dal osnove za ·primerjavo .
Zaradi tega je za poslovno enoto kakor tudi ekonomsko enoto
važno:
- koliko naj izdela, to je plan
proizvodnj e in
- koliko na.j stane .ta proizvodnja, to je plan stroškov.
S planom proizvodnj e in planom stroškov dobi kolektiv merila za oceno gospodarje nja.
Pri sestavljanj u gospodarsk ega
načrta je prav, da se vsi člani kolektiva borijo proti težnjam sestavljanja planov z določenimi rezervami, ker se ta negativen pojav odraža predvsem v tem, da:
l. izgubimo pravo osnovo za
ugotavljan je zvišanja ali znižanja
cen t. j. ali smo bili varčni ali
razsipni;
2. so naše kalkulacije za posamezne izdelke ali storitve ne;:ealne;
3. lahko pride do večjih razlik

v nagrajevan ju, kar povzroča v
kolektivu nezadovolj stvo;
4. so onemogočene realne analize stroškov in rezultatov poslo- ·
vanja.
·
Brez realno sestavljene ga plana si ni mogoče misliti dobrega
upravljanj a posamezne enote ali
podjetja.
Se važnejše pa je planiranje
pri obračunu strošk&v po ekonomskih enotah, ker je finančni
rezultat mogoče ugotavljati po
ekonomski h enotah le na podlagi
primerjave predvideni h in dejanskih strošlwv.
Le temeljito sestavljen plan
lahko pomeni merilo za oceno
produktivn osti, ekonomičnosti in
rQu tabilnosti.
HJ

Sodoben transport

DEL O· SIN DII {AT A
Sindikalni občni .zbori po poslovnih enotah so v našem podj etju zaklj u čeni. Izvoljena so
nova vodstva, le-ta ča ka velika
naloga, saj je bilo na občn ih zborih na četi h mnogo problemov, katerih se bodo · m orali novi sindi-

kalni odbori lotevati z vso resnostjo.
Na občnih zborih so sklenili, da
bodo prič eli z i nten zivnim izkoriščanj em kapacitet. Sedaj smo zaključili s kapitalno izgradnjo, oziroma investicijam i. S trudom smo

\' ~tv a

·iJi pogoje za delo, sedaj
moramo pridno delaLi, tako, da
bodo vlo žena sredstva čimveč
vračala družbi in vsakemu I>QSamezniku. Vsak član sindikata, ozit' oma delavec, bi se moral truditi,
da s pridom v novči svoj izdelavni
čas. Seveda s tem ne mislimo samo na fizično naprezanje,· ampak
olajšati si moramo delo z in tenziv nim štud ijem, organziacij o dela ter tehničnih dopolnitev. Prav
zaradi tega bodo morala sindikalriti še marsikaj, tudi izven obna vodstva sodelovati pri politič
močja >>B resta« s tem, da bomo
no ekonomski h tolmačenjih in se
kooperante ekonomsko zainteresiboriti za izvrševanje sklepov orrali za r eševanje teh problemov .
ganov upravljanja .
Ena od prvih nalog novih sinTK
dikalnih odborov je, da izvolijo
in utrdijo sindikalne odbore po
ekonomski h enotah. Aktivni morajo postati vsi člani sindikata v
Topla malica je bila zelo pokolektiv u. Za pravilno reševanje
trebna, to dokazuje tudi število
problemov ni odgovo ren sama
abonentov. Ceprav so številke
predsednik sindikalneg a odbora~
precej suhoparne, nam bodo še
ali odbor, pač pa celotni kolektiv.
najbolj nazorno pokazale, koliko
Na občnih zborih so bila načeta
ljudi se hrani v obratih družbene
vprašanja, ki nalagajo delo sinprehrane.
dikalnim odborom po ekonomski h
enotah. Tako naj bi sindikat Vl>li.<::
'il
.!<:
"' val, da bi se disciplina
·o.~
-:;;....
'2 .
med de'Os::
§ .8 o
~
lavci izboljšala, da ne bi zapu.o
v.8
.o:gll
o
Il:< ro
~
o
~ ščali delovnega mesta in zaradi
malomarno sti povzročali škode.
Cerknica
215
360
145
Sindikalna organizacij a naj bi
Martinjak
70
137
67 skrbela, da bi delavci posLali posaMarof
50
114
64
mostojnejš i na delovnih mestih,
Skupaj
335
611
276
da bi dajali predloge za izboljšanje v organizacij i in te hnoloI z razgovora z abonenti smo
giji. da bi štedili s surovinami in
spoznali, da so s toplim obrokom
materialom ,da bi do najvišje mezadovoljni. Tisti, ki so abonirani
re izkoriščali s roje i'l naprave.
samo za malico pravijo, da je to
Priprave na delo naj bi bile dozelo koristna novost. Hrana je
slednejše, ker le tc!Ko bi dosegli v
okusna in dovolj jo je. Prej so
proizvodnj i boljše uspehe in odbili vse do kosila odvisni od mrzstranjevali mnoge probleme, ki se
le hrane. Važno pa je tudi to, da
sicer pojavljajo. Računska služba
malico dobijo za primerno ceno,
namreč zajema podatke iz prOizsaj stane samo 50 dinarjev.
vodnje, planska služba pa opoP ri vsem tem moramo poudazarja na odklone pri normativih
riti to, da človek, ki med delovin materialih.
nim časom ne poje nekaj toplega
Seveda bodo morali sindikati
in kvalitetneg a, nima tolikšne dereševati poleg teh stvari še razne
lovne storilnosti, kot sicer. Ravno
druge probleme. Naš delavec mozaradi neredne in neprimerne
ra resnično zaživeti s kolektivom
prehrane je rrn>.ogo ljudi izgubljain svoje napore združevati s pr:ilo delovno sposobnost in zdravje.
jetnim ter tako usvarjati dobre
Vse to je seveda n egativno vplimedsebojn e odnose.
val<> na gospodarst vo.

IVERKA v tovarni rpohištva
Sele pred kratkim je začela s
poizkusnim obratovanj em tovarna
iverna tih plošč >>Iverka« v Cerknici in dosegla dobre rezultate. S
tem pri čenjamo v tovarni pohištva z novim obdobjem - obdobjem osvajajanj a proizvodnj e pohištva iz n ovega tvoriva. Nedvomno je, da imajo ivernate plošče veliko dobrih lastnosti in prednosti v primeri s klasično mizarsko ploščo. ki danes zlasti v razvitejših deželah izgublja svoj pomen . Prednosti so predvsem v
tem, da je ivernata plošča neprim erno bolj ustalj en a, mirujoča,
se n e krivi, valovi, hidroskopič
nost je občutno manjša.
Z ozirom na prednosti, ki jih
iverka ima, je bila edino primerna odločitev, da plošče predelamo
kar največ doma v obratih >>Bresta«. Zaradi n epozn avanja novega
tvoriva, predvsem pri obdelavi,
konstrukci ji in prilaganju okovja, je nastalo mnogo vprašanj.
Osnovn a problema sta vijaki in
okovje, ki bi bi'lo primerno za
ivernate plošče. Kovinska industrija zaradi konjunktur e ne proizvaja takih proizvodov. Mogoče
je delno 1\:tiva tudi le-sna industrija, ker premalo spodbuja v
tej smeri.
Težave imamo tudi zaradi pomanjkanja specialnih površinskih
materialov , kakor je polyester.
Tovarna je glede tega odvisna
i zklj učno od uvoza, uvoz pa je
probl ematič en .

Tudi v tej smeri je le sna industrija, kot celota storila premalo,
čeprav so se n ekateri trudili, da
bi izboljšali položaj. Ce hočemo,
da bo proizvodnj a v tovarni pohištva stekla in dosegla zaželeno
kvaliteto, potem bomo m orali sto-

Topel obrok na Brestu
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Kje smo v izvozu?
Le majhno je število tistih čla
nov kolektiva, ki se spominjajo
kdaj je »Brest« poleg žaganega
lesa in zabojev začel izvažati tudi
dokončne izdelke pohištvene in
lesno galanterijske proizvodnje.
Vsak začetek je težak. Toda zače
ti je bilo treba in je šlo. Poglejmo leto 1952. Martinjak je začel
prvi s proizvodnjo obešalnikov,
kmalu nato pa še Cerknica z raztegljivimi in pisalnimi mizami.
Tako je bilo pred desetimi leti.
Proizvodnja je bila tako majhna,
da v celem letu niso toliko naredili kolikor sedaj sam Martinjak
v enem samem mesecu. Kako naj
bi tudi uspeli - zahteve tržišča
so bile dokaj velike, izkušenj pa
smo imeli zelo malo. Vsako leto
smo napravili več, vsako leto je
bilo zahtevnejše. V tistem času je
bila proizvodnja žaganega lesa in
zabojev veliko večja, kot proizvodnja. Po petih letih izvoza smo
dosegli v prometu devetstotisoč
dolarjev. ~o desetih letih pa
že 1,700.000 dolarjev, toliko menimo letos ustvariti z izvozom.
Prav pohištvo je glavni izvozni
artikel, saj zavzema 70 % tega
zneska. Naj povemo še to: Martinja k v začetku leta ni delal stolov in foteljev, pač pa milijone
obešalnikov in dru ge drobne galanterije. Cerknica ni delala šivalnega pohištva. vitrin, pisalnih
miz, delala pa je kuhinjsko in
drugo primitivno pohištvo. Dvojni in večkratni uspehi so bili doseženj v teh desetih letih. Izdelki
so lepi. kvalitetni, povečan je obseg proizvodnje. Vendar to še ni
vse. Rezerve, ki se skrivajo v organizaciji in produktivnosti, daje-

Taki t>.-izori iz dneva v dan
jo še široke možnosti razmaha tako v količini, kvaliteti in konkurenčnosti.

Ko gledamo ta razmah, se lahko vprašamo: smo storili vse, da
bi še izboljšali svoje izdelke, namenjene izvozu. Ugotovili bomo,
da ne.
Poglejmo, kje se da še kaj napraviti! Začnimo kar pri inozemskem tržišču. Se in še smo odvisni o:i modelov, ki jih prinaša kupec. ker lastnih še nimamo. Morda je temu vzrok količina, morda
premalo arhitektov, ki bi poznali
potrebe tržišča . .Naše izvozne organizacije še ulaleč niso storile
sega, da bi zajele čim večje tržišče, slabo ga poznajo, prav tako
mi v podjetju. Izvoz je na videz
velik, ob svetovni potrošnji pa
silno majhen. Veliko izvažamo v
Ameriko, pa je naš izvoz v ZDA
komaj 1 % celotne nabave pohištva iz uvoza. Mi pa rabimo veliko tržišče, samo treba ga je najti.
Težnja k samostojnemu izvozu je
del tega prizadevanja.

Drug tak primer je naša priprava za izvoz. Mnogokrat zavlaču
jemo izdelavo vwrcev, mnogokrat so slabi, neodgovorno napravljeni in zato pogodbe propadejo. Včasih pride do nesporazuma zaradi cen, tovarna k'alkulira
drago proizvodnjo, kupec želi
enostavno in ceneno. Cena ne odgovarja kupcu, ki si želi tak izdel-ek, pa ga ne plača. Tovarna
pa ga za nizko ceno ne da in problem je tu. Od pravočasne in
kvalitetne izdelave vwrca je mnogokrat odvisno, kako teče proizvodnja v tovarni. Poglejmo še poizkusne serije. Ali vložimo v to

vse sile z željo, da bi bili izdelki
čimboljši. Mnogokrat temu ne posvečamo dovolj pozornosti.
Tretjj problem pa je odvijanje
proizvodnje. Tedaj se pričenjajo
nevšečnosti, majhne napake, transportna škoda itd. Vsega tega bi
bilo lahko manj. Med vsem pro-izvodnim procesom bi morali
. skrbeti, da bo izdelek res sposoben za izvoz, da na njem ne bo
napak. Konkurenca v kvaliteti je
na svetov-nem tržišču velika. Vsako najmanjšo napako vidijo. Mnogokrat pa se .dogodi, da izdelek
res skrbno izdelamo, potem pa ga
zaradi n eprevidnosti obtolčemo

pri slabi sestavi in slabem montiranju. Tudi z žebljem pri pakiranju ga lahko tako poškodujemo,
da izdelek ni sposoben za izvoz.
Izboljšati moramo samo te tri
glavne probleme in prepričani
smo lahko, da bo uspeh še večji.
Pri tem moramo sodelovati vsi;
nekateri pri pripravi tržišča, drugi pri pripravi na proizvodnjo in
pri sami proizvodnji. Sleherni
član kolektiva mora skrbeti za
to, da bo nj egovo delo res uspešno.
Sedaj, ko so mimo nas naj več 
je težave in poznamo probleme
izvoza in prispevamo pri tem tuti, da dosežemo predviden plan
izvoza in prispevamo pri tem tudi skupnim družbenim interesom.

TT

Neka j o kadr ovan ju
V podjetju Brest smo prešli na
novo organizacijo. Z no·v o organizacijo smo postavili večjo odgovornost pred posamezne službe,
da bi tako dosegli večjo storilnost
in rentabilnost. Z organizacijo
posameznih služb je posebno poudarjena organizacija kadrovsko
socialnega sektorja. Do sedaj smo
posvečali premalo powrnosti sistematični in dosledni kadrovski
politiki. Ker je podjetje relativno
mlado, je delno upravičeno to, da
smo največ pozornosti posvečali
nadaljni razširjeni p.r odukciji in
pri tem dosegli velike uspehe. O
tem pričajo novi objekti in vrsta
modernih strojev, ki jih ima podjetje. Ves ta hitri vzpon je bil
rezultat prizadevanj in velike požrtvovalnosti večine članov k olektiva. Razvoj je bil mnogo hitrejši
od notranje stabilizacije in organizacije.
Zaradi hitrice je bila večkrat
zapostavljena kadrovska politika.
Posledice nedosledne kadrovske
politike že čutimo in se nam tudi
maščujejo, predvsem smo to videli pri decentralizaciji delavskega upravljanja.
V podjetju je sedaj zaposlenih
ca. 1200 ljudi. Pri takem številu
zaposlenih mora biti kadrovska
služba močna in dosledna in zelo
tesno povezana z "semi službami.
Kadrovsko socialna služba v pojetju ne sme reševati le socialne
politike, temveč mora pomagati
pri doseganju čim večjih ekonomskih uspehov podjetja. Pri organizaciji socialno kadrovske službe
je v podjetju Brest napravljen
precejšen korak. Od prejšnjega
kampanjskega in stihijskega dela
smo prešli k sistematičnemu in
planskemu delu. Seveda smo šele
v začetku in rezultati še niso vidni. Sele čez nekaj časa bomo lahko ugotovili pravilno in dosledno
kadrovsko politiko.
V programu dela kadrovsko socialne službe najdemo vse akcije,
ki naj jih rešuje kadrovski sektor - trenutno in v perspektivi.
Delovno področje kadrovskega
sektorja je zelo obširno, saj zajema vrsto dejavnosti od izobraževanja, socialnega dela, d elovnega
razmerja, higiensko tehnične varnosti, do analiz osebnih dohodkov
in stimulacije ter analiz iz vseh
omenjenih · dejavnosti in iulelav
osnovnih in perspektivnih planov
kadrov.
Najvažnejše pri tem je iwbraževanje, ki naj izhaja iz potreb.
Zato moramo ugotoviti, koga in v
kateri smeri bomo izobraževali.
Kadrovska služba je zato ugotovi-

la po poslovnih enotah vse prora _tudi pravočasno preskrbeti pobleme tako, da se je pogovorila z
treben kader in ga predhodno
instrukt.orji in š.efi služb in z nji- strokovno usposobiti za proizvodmi napravila razne analize in an- ·njo, t. j. za določeni ciklus prokete. Izobraževanje je potrebno,
izvodnje, na podlagi proizvodnega
saj je večkrat neznanje glavn i
plana.
vzrok za slabe uspehe v proizvodKadrovska služba mora v ta
nji. S temi problemi morajo biti
namen izdelati enotno kartoteko
seznanj.eni člani kolektiva. Morali
po poslovnih enotah, v kateri bopa bi biti s tem seznanjeni vodildo poleg splošnih podatkov vsi
. ni ljudje, ki jih problemi" nepopodatki o 4\.lsposoblj enosti in nagsredno zadevajo. zaradi tega je
njenosti za opravljanj e d oločene
bila kadrovska služba mnenja, da ga dela ter napredovanja v podvse to obravnavamo na strokovjetju. Evidentirani bodo tudi vsi
nem kolegiju po poslovnih enote"čaji in seminarji v podjetju in
tah. Clani kolegija - strokovnjaizv-en podjetja za vsakega člana
ki pa bi temu dali svoje pripomkolektiva. Tako bomo lahko razbe in jih še dopolnili. Tako bi naporedili delavce v proizvodnji in
pravili izobraževalni plan, ki bi
vodilni kader. Da doseže , vse to,
izhajal iz potreb. P ri tem nam
bo morala kadrovska služba še
lahko pomagajo le strokovnjaki,
veliko delati, pa Kljub temu ne
ki so vključeni v proizvodnjo.
bo mogla vsega opraviti sama. Se
Velika naloga, ki čaka kadrov- · vedno se bomo morali obračati
sko službo, je izdelava plana osna podjetja, ki so s tem že d aleč
novnih in perspeKtivnih kadrov
pred nami in iskati pomoč pri zana podlagi gospodarskega načrta
vodih, ki se s to problematiko popodjetja. Ovira nas pri tem to,
globljeno ukvarjajo.
ker ni še izdelan gospodarski naMožnosti so dane, perspektive
črt. Osnovni plan pa bomo lahko
so velike, živimo pa v preprič a
izdelali le na podlagi trenutne sinju, da bomo i"zpO'lnili naloge, ki
tuacije.
jih postavlja pred nas družba.
Kadrovsko socialna služba mo-
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V novejšem času dostikrat slišimo besedo proizvodnja, n aj bo
to, če poslušamo radijski sprejemni!~, na raznih sestankih ali
pa izven tovarniškega življenja,
povsod razpravljamo o proizvodnji. Ce hočemo izdelati določ e n
artikel, naj bo to galanterijski,
ali pa najmodernejši pohištveni
izdelek, je potrebno, da imamo za
to primerno opremo zgradbe in
stroje. Toda to še ni dovolj, imeti
moramo tudi surovine. Ko imamo
vse to, je naša dolžnost, da vse
našteto racionalno izkoristimo. Ni
vseeno, kaj proizvajamo. Cimbolj
je proizvod zahteven, tem več je
priprav, da se proizvodnja nemoteno odvija. Proizvodnja teče po
določenih
načrtih.
Zato i amo
vzorce in vso potrebno doku entacijo, tehnične opise, detajl , delavniške risbe, šablone, rezi itd.
Brez dobrega predhodnega studija ter analiz gotovo zade mo na
težav-e, ki negativno vp vajo na
proizvodnjo ter je s tem tako storilnost kot kvaliteta slabša. Ob
pr;avilni organizaciji lahko ugotovimo, kdaj bo proizvod izdelan,
kar je potrebno, saj lahko le tako
kupcu pravočasno nudimo zaželjeno blago. Najprej je torej po-

trebna teoretična obdelava na
podlagi katere usmerimo proizvodnjo. Brez tega si ne mor·e mo
misliti serijske proizvodnje. Več
krat pa kljub temu naletimo na
napake, ki se pojavijo šele med
proizvodnjo, te moramo seveda
takoj odstraniti. Ena naših glavnih nalog pa je, da so vwrci, ki
jih dam.o na vpogled ·raznim kupcem kvalitetno izdelani, saj je v
našem interesu, da si pridobimo
kupca, obenem pa zagotovimo
proizvodnjo za naprej. Včasih se
primeri, da izdelamo na desetine
raznih vwrcev, uporabimo pa jih
samo četrtino. Obenem z izdelavo
vzorca moramo napraviti tudi
predračun , kalkulaciJ O, kjer, ugoto·v imo, kolikšna je cena predmeta. Tudi tu večkrat zadenemo na
ovire, če so prorzvodni stroški
previsoki in kupec na to ne pristane.
Tržišče je iz dneva v dan zahtevnejše ter stremi po cenenem
in kvalitetnem blagU, konkurenca
je vedno večja.
Vsled tega je potrebno, da tako
posredne kot neposredne proizvajalce čimbolj strokovno usposab(Nadaljevan je na 7. strani)
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Predpisi so eno, praksa pa drugo

Grad nja stano vanj se je v zadnjih letih na področju občine
zelo razm ahnil a in prav gotov o
prece j vpliv ala. na izb<?ljšanje življenjs ke ravru prebi valst va. Z
združ enim i sreds tvi inves titorj ev
ObLO , Brest a, Gradišča, Zdrav stven ega doma , Posre dova lnice
za delo in škoc jana je zrase l
mogočen
trina dstro pni objek t
naspr oti ObLO ; o čemer smo že
pisali . Po dogo voru investito~ja
z izvaj alcem del gradb emm
podje tjem »Gradišče« iz Cerkn ice - bi mora li stavb o že dogradi ti. Pogod~a ~ bila s~l~n~e
na in z gradn JO se nadal JuJeJ O.
Ovira lo pa je gradn jo predv sem
neugo dno vrem e v prvih mese cih letoš njega leta. Navz lic temu
je eno od treh stopnišč že dogra jeno. Inves titorj i se še niso sestali in dome nili o razde litvi stanovan j. Razd elili si jih bodo po
višini prisp evka. Tudi tehnični
prevz em dogra jeneg a stopnišča
še ni bil izvrš en in potrj en s
potre bno odločbo o prevz emu,
zato je vsaka vselit ev v stavb o
nedo volje na in proti zako nita. Nikako r ne more mo mimo tega, da
nekat eri tovar iši zlora bljajo in
kršijo predp ise na račun individua lnih težen j, kot 'se je to
zgodi lo na prvem stopnišču omenjene stavb e. Ta prekr šek je napravi l član kolek tiva »Bres t«
Cerkn ica z vedn ostjo in verje tno tudi odob ritvij o vods tva podjetja. Stran ka se je prese lila v
novo stavb o iz dosed anjeg a štirisob nega stano vanja v nedel jo
in takra t gradb ena inšpe kcija ni
mogl a zasle diti prekr ška, toda iz
urada gradb enega inšpe ktorj a
se vidi prav narav nost na okna
z zaves ami sredi stavb e v surovem stanj u nasp roti ObLO , pa
tudi drugače so inšpe ktor in
drugi organ i ObLO o tem dogod ku dobro obveščeni. Vedo še celo
več, da so izvaj avci sprem enili
načrt in so garso njere poleg
stanova nja sprem enili v četrto sobo
kršilc a predp isov. Tako poslo vanje gradb enega inšpe ktorj a prav
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gotov o organ om občine ni v korist niti v pohv alo. Inšpe ktor zatrjuje , da ve še za vrsto podo bnih prim erov drugo d v občini.
Ob tem se lahko vpraš amo: če
mu je sploh gradb ena inšpe kcija? Oben em pa lahko ugoto vimo ,
da sta bili napis ani prav iz te
plati ena ali dve prijav i, da sta
oba zbora graja la tako poslo vanje v prete klem obdo bju, a vse
ni nič zaleg lo. Take dogo dke, re-

Delo večerne politične šole končano
Kako r lani je tudi ~tos delov ala pri Delav ski univerZJi Cerkn ica
večerna politična šola. V šolo
so
hodil i prete žno mlad i ljudj e iz
naših tovar n. Največ in najbo lj
redni so bili sluša telji iz tovar ne
pohiš tva »Bres t« Cerkn ica, Mart injaka in Maro fa. Med letom je
prece j sluša teljev zarad i neres nosti in preob reme njeno sti v služb i
odpad lo.
Ta organ izacij ska oblik a šole
najbo lj ustre za našim razm eram .
Sluša telji so si dvak rat teden sko,
najpr ej na preda vanji h in še na
disku siji, prido bili prece j znanj a,
ki ga bodo mora li sedaj v praks i
upora biti na razni h odgov ornih
polož ajih. Vsi sluša telji, ki so napravi li izpit, so m orali predl ožiti
izpitn i komi siji semin arsko nalogo, v kater i so samo stojno izdela li
posam ezna vpraš anja iz zgodo vine delav skega giban ja ali ekono mike posam eznih podje tij, zunanje politi ke itd. Se;veda je mora la
komi sija v ustne m delu izpita še
poseb ej preve riti, ali so bili sluša telji pri izdela vi nalog e samo stojni ali ne.
Izobr aževa nje teh sluša teljev pa
z izpiti ne sme biti končano. Šola
naj bo podla ga za nadal jni individua lni študij . Treba pa jih bo
stalno sprem ljati pri njiho vem
delu in napre dku. Večkrat jih bo

Inf orm aci je

\f

prlzadel'anJu za znanje

V podje tju »Bres t« je napra vilo izpit za kvali fikac ijo preko 100
OD NAC RTA DO KON CNEG A
IZDE LKA

(Nad aljev anje s 6. ·stran i>
lj amo na delov nih ' mesti h. Za
delav ce, ki delaj o na zahte vnejših delov nih mesti h, bi mora li organiz irati kratk e semi'n arje, na
kater ih bi se nauci li samo stojn o
č.itati razne detaj le, delav niške
nsbe, ter pripr avlja ti stroje . Tudi na ta način bi proiz vodn jo
~va~tetno in kvan titetn o izbol jsali.
Zaved ati se mora mo vsi, da je
vsak, ki je vklju! !en v proiz vodnjo, gospo dar svoje ga delov nega
mesta ter mora gospo dariti z
vsem , kar mu je dano na razpo lago tako, kako r da je njego va
last. Šele na ta način smo lahko
prepričani, da bomo lahko konk
urirali tako na domačem kot na
tujem tržišču.
MM

gistri rane le v nego dova nju naših voliv cev, bosta lahko oba
zbora še leta graja la in odkri vala
nedel avno st
inšpe kcijs kih
služb . Vsek akor mora nekd o
ugriz niti 'abol ko in poisk ati krivce tudi za ta prim er in vpraš ati
vodst vo podje tja »Bres t«, kdo izmed inves titorj ev je privo lil v
to, da si prvi lastij o skup na sredstva inves tiran a v nova stano vanja.
Osat

ZOBO ZDRA VSTV ENA AMB ULAN TA-D OBR ODO LA
V maju je začela s svoji m delom v zdrav stven em domu v Starem trgu zobo zdrav stven a ambu lanta , ki so si jo zavar ovan ci že
dolgo časa želeli . V zoboz dravstven i ambu lanti ordin irajo ob
torkih , četrtkih, petki h in sobotah dopo ldne; v pone deljk ih in
sreda h popo ldne od 13. do 19.
ure pa je ambu lanta name njena
predš olski in šolsk i mlad ini. Sedaj ne bo treba prebi vavce m Loške dolin e več hodit i k zobazdrav niku v Cerkn ica, Loga tec,
Posto jno ali Ljubl jano. Hkra ti
bodo razbr emen ili tudi zobn o
ambu lanto v podje tju Kovin oplastika Lož, ki je razen članov kolektiv a sprej emal a tudi druge paciente .
S. B.

treba sklica ti na razne akcij ske
POž iVILI TELE SNO semin arje, posve te itd.
VZGO JNO žiVL JENJ E
Progr am, ki je bil v celoti obTeles no-vz gojno dejav nost pri
delan , je bil po mnen ju sluša tedrušt vu Parti zan v Stare m trgu
ljev in preda vatel jev zelo konso poživ ili. Dosle j je namreč pri·
krete n in razum ljiv vsem sluša teljem . V času šole smo progr am manj kova lo vodn iškeg a kadra .
dopo lnjev ali z aktua lnimi preda - ' Zdaj pa so vsi odde lki dobil i vaditelj e, ki s člani redno vadij o
vanji .
po dvak rat teden sko in se priZa v bodoče pa bo treba bolj
prav ljajo na telov adno akad emiutrdit i vodst vo šole in si v vodjo, ki bo v prvi polov ici mese ca
stvo šole zagot oviti čimbolj stalni
junija . Seda j vadi v društ vu
kader .
okoli 100 telova dcev.
oj

Pri študi ju

iz ko lek tiv a za ko lek tiv

ŽIVLJENJE
v "B re sto ve m " do mu

članov

ZB, od teh 18 članov za
visok o kvali fikac ijo. Vsi člani so
obisk ovali enomesečni tečaj. Tečaji so bili prire jeni v Tova
rni
pohiš tva Cerkn ica, Mart injak u in
na Maro fu. Učni progr am na tečaju je obseg al strok ovne predmete: tehno logijo lesa, stroje slovje, strok ovno računstvo, organ izacijo dela, higienskb-tehnično varnost in zakon odajo . Na tečaju so
preda vali strok ovnja ki iz lastne ga
podje tja.
Zanim anje za preda vanja je bilo zelo veliko , čeprav so bili nekater i tečajniki že starej ši. Udeležba na tečaju je bila skoro stoodsto tna.
Med tečajniki je bilo prece j žena, ki so bile še poseb no pridn e.
Vsi tečajniki so napra vili izpit
v podje tju pred okraj no izpitn o
komis ijo. Tečajniki so se na izpite
resno pripr avlja li, saj je pri veči
ni vlada la štude ntovs ka izpitn a
psiho za s -prec ejšnjo »trem e«. Izpit je obseg al teoretični in praktični del. Pri teoretičnem delu
so
kand idati poleg ustne ga izpita

Ob vznozJU Slivn ice, kjer je
Brest ovo nasel je, stoji lepo ureje n
Brest ov sams ki dom.
Ker je ta dom samsk i, živi v
njem največ mlad ih ljudi. Vsi so
zapos leni na obrat ih podje tja
••Bres t« Cerkn ica. Na pobu do
mlad inske organ izacij e smo v domu uredi li mlad insko klubs ko so-

pisali pisme no nalog o iz slove nskega jezika in strok ovneg a računstva.

štiričlanska okraj na izpitn a komisij a je dobil a lep vtis, saj je
večina kandi datov zelo dobro odgovar jala, kar je prav gotov o rezulta t dobre pripr ave na izpit in
dolgo letno izkus tvo, prido bljen o v
podje tju.
Diplo me in spričevala, ki so jih
preje li člani, so odraz priza devan j
in znanj a.

SM

bo. Največ zaslu g za to imajo
mlad inci iz doma . Izdel ali so program druža bnih večerov in potrebn ih sreds tev za oprem o. Ker
je delav ski svet podje tja uvide l
pripr avlje nost mladi ne, je določil
prece jšnja sreds tva za nabav o inventa rja. Tako so si v domu n abavil i nov televi zijski sprej emni k,
klubs ke mize jn stole, v bodočn<>
sti pa bodo napra vili še l.;.njižno
omar o. V tej sobi bodo ob veče
rih sprem ljali televi zijske program e, igrali šah ter čitali knjig e
in revije .
Cepra v mnog i mladi nci za to še
ne vedo, saj klubs ka soba ni namenj ena samo mlad ini iz doma ,
pač pa tudi ostali m mlad incem
pri podje tju. Kako r povso d, so
tudi tukaj začetne težav e, nekat eri ne razum ejo in posku šajo d elo
onemogočiti, vend ar mlad ina
upa,
da bo vse težav e prem agala .
TN
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GLM NOTRANJ SKI
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Šola na.1 vzgaja ljudi
·
za življenje

Staj a n a Slivnici bo kmalu sprejela pod streho p rve »goste«

Kaj delajo zadružniki
Zaradi velikih organizacij ski h
sprememb v času združevanj a zadrug v naši občint je skoraj utihnila beseda o vsakdanjem živl jenju in delu zadružniko v. K l jub
temu pa je gospodarsk o življenje
dokaj razgibano. Na prostranih
zadružnih njivah poje 17 traktorjev, ki režejo prve brazde gospodarskega napredka v tej panogi.
To priča, da arondacija zadružnih
zemljišč dobro napreduje in nam
prinaša prve rezultate umnejšega gospodarje nja.
Mnogim kmetom je zadruga zamenjala kmetijska zemljišča in
. jim jih dodelila izven arondacijskega kompleksa. Se več pa je
takih, ki zaradi pomanjkan ja delovne sile sami ne morejo več
obdelovati zemlje in zato so jo
dali v zakup zaarugi za daljšo
dobo. Ker ima zadruga tri večj~
živinorejsk e obrate, bo na zemljiščih, ki si jih je do sedaj uredila,
pridelovala
predvsem
krmske
rastline. Na teh obratih je zadruga posadila 20 ~.a semenskeg a
krompirja zgodnjih jedilnih sor t,
17 ha žitaric, 10 ha silažne koruze
in 8 ha graharic. Ostala zemljišča
pa bo izkoriščala za košnjo. Ureja tudi 20 ha velik čredn i pašnik
za krave in 110 ha velik pašni~
za ostalo živino.
Sedaj ima zadruga na svojih živinorejskih obratih 600 glav govedi, pretežno mladih pitancev. Z
dograditvij o in izpopolnitv ijo potrebnih objektov pa bo po perspektivnem planu povečala stalež
živine na 1400 glav. 2ivinorejsk a
proizvodnj a v takem obsegu bo
za našo kotlino precejšnjeg a pomena. 2e sedaj se uvršča zadruga
med najmočnejše gospodarsk e organizacije v občini z lastnim prometom ca. milijardo dolarjev. T a
promet bo ustvarila s svojo lastno
proizvodnj o in z odkupl jenimi
količinami raznih kmetijskih pridelkov in gozdnih proizvodov od
zasebnih kmetijskih proizvajalcev.
Pri vsem tem delu se srecu]emo s težavami, ki jih nikjer ne
manjka. Najbolj pogoste so pri
blagovnem prometu. T o pa zaradi tega, ker so privatn i proizvajavci vse premalo povezani z zadrugo. Mnogo je takih, ki sodelujejo z zadrugo samo takrat, kadar sami ne morejo plasir ati tržnih viškov. Ce zadruga vsled objektivnih razlogov ne more prodati blaga, je deležna najstrožje

kritike, ki je pa vedno n e zasluži.
N. pr.: P red dobrimi 10 dnevi je
zadruga odkupoval a krom pir p o
28 d in za kg, tedaj so kmetovalci
trdili, d:' ga nimajo. Vzrok je bil
v tem, da niso vedeli, koliko ga
bodo rabili za seme. Sed aj so ga
posadili in bi radi vnovčili viške.
Medtem pa je cena krompirju
padla in ga je težko prod ati. T aka sprememba nas.topi v n ekaj
dneh. Pridelovav ci b i morali razumeti, da imajo n ekateri kmetijski pridelki znača j sezonske
prodaje, zato jih morajo ponuditi
v prodajo pravočasn o.
P odobne težave nastopajo tu di
pri odkupu sena letos, le da so
tu objektivni vzroki zakaj zadruga ni odku pila vseh ponu den ih
količin. Imeli nismo dovolj skla d išč in prehitela so nas pol jska
dela, ki jih ni mogoče odložiti.
Kljub omenjenim težavam je zadruga odkupila v prvem četrtletju
110 ton kromp irja in 350 ton sen a. Poleg tega je prodala iz zalog
prejšn jega leta BO ton semenskeg a
krempirja in 415 ton sen a.
S prodajo živine iz lastne proizvodnje in iz odkupa je prva
dva meseca slabo kazalo. Z m esecem marcem se )e tržišče odprlo
·tako, da smo prodali v mesecu
aprilu akordno količino živine 245 ton. P ro m et z lesom je b il v
tem četrtletju precej šib ak, saj
je zadruga odkupila le 4120 kub.
metrov lesnih asort1men tov. Zaradi povečanega izvoza rezan ega
lesa je veliko povp raševan je po
jelovi hlodovini. Da bom o zadostili potrebam lesno- predeloval ne
industrije, bo potrebno poh iteti z
odkazilom lesa za posek. Gozdni
posesrtniki pa bodo m orali v sodelovanju z zadrugo poskrbeti za
čim h itrejšo dostavo lesa n a lesno-p redelovaln e obrate. V zasebnih gozdovih večd n oma skrbijo za
posek in spravilo sami posestniki.
Ugotavljam o, da v mnogih primerih les listavcev nepravilno
krojijo in s tem zmanjšu jejo
vrednost lesa. Tako so pri prodaj i
oškodovan i sami in vsa skupnost .
Zato naj vsi tisti, ki tega d ela
ne obvladajo, vprašajo za nasvet
področne manipulan te na izpostavah zadr uge.
Iz vsega tega vidimo, kako potrebno je u trditi In razvijati sodelovanje med zadrugo in zadružniki, da bomo lažje kos težavam,
ki jih v gospodarsk em življ enju
vsak dan sreč ujemo.
A. K.

Novi zakon o fi n a n siranj u je
nedvomno veliko prispeval k čim
večji demokratiz aciji in n adaljn jemu procesu osamosvaja n ja šol.
Del tega zakona je s kategorizac ije šol stopil v življen je in dobil
osnovo_ tudi na naš~m po d ročj u .
S tem, d a so šole razporejen e v
tri kategorije, je dano šolsk im
odborom in d elovnemu kolektiv u
na vseh n aših šolah to, d a popolnoma samostoj no razpolagajo s
sredstvi. P ri kategorizac iji sm o
upoštevali
ekonomsko
analizo
stroškov na en ega . učen ca p o posamezn ih šolah in n a osn ovi tega, udeležbo vsake šole v obč i n 
skem skladu za šolstvo . Pri p osamezn ih vrstah šol so ti znes~d
(stroški na eneg.a u čen c a ) razl ič n i.
Družba pa za hteva, da d obijo
otroci na vseh šolah en ako izobrazbo. Res je to, da so p ogoji v
nepopoJnih šolah težji kot v centralnih šolah . Svet za šolstvo že
pripravlja, da bi o m ogočil pr evoz
otrokom ~z oddaljen ejših krajev.
Otroci. iz takih krajev bi po 'k on čani šoli lah ko n a dlajevali šo-l anje n aprej ali pa se vklju čili v
proizvodnj o z v~li ko večji m zn an jem .
S kategorizac ija pa je storjen
šele prvi ko-rak v konkr etizaciji
7akon a o finansira n j u šolstva. Sole že pripravl jajo praviln ike o
delitvi dohodka tako. kot so to
delali vsa leta n azaj ·delovni k oJektiv·i v pro-izvodnj i. P rosvetni
delavci po sp rejetj u p ravilnika o
delitvi osebnih dohodkov n e b odo
več
qržavn i uslužbenci. a mpak
družbeni d elavci Družba p r ed
naše šole pos.tavlja zah teve, da
vzgajajo sodobn ega socialistič n ega
državl jana in za to opravljeno
delo bo naš prosvemi delavec tudi dobil svoje p rejem ke. Eden od
osnovnih kr-i terijev pri izdelavi
pravilnikov je bil d elovn o m esto
in uspeh na te m d elovn em m estu. Upoštevati pa je tr eb a tudi
delovn e pogoje, izobrazbo, st alnost na delovnem m estu itd .
Največjj poudarek pa je treb a
d ati n a kvaliteto učitelj evega d ela in uspeh . k i ga pri svojem delu doseže. Na SJ2lošn o so vsi delovni kolek tivi zelo smotrno zače li sestavlj ati p ravilnike. Pri izdelavi p a b i moral sodelovati širši krog l judi. Osnutke so skoraj
po vseh šolah n aredili upr avitelj i.
P ojavlja p a se tud~ to, da n ek ateri, p red vsem starejši u čitelji , z
n erazum evanjem gledaj o na novi
način d elitve dohtJdka.

V!

S pravilniki, k i so upoštevali
n aštete k riteri je, b o vsak plačan
p o d elu, ki ga opravi. Mlad u či
tel j, ki ·i m a že n e ~taj prakse, bo
mogoče vzgajal bol j sodobne kad re kot star in zakaj bi bila razlika v njihovih p rejemk.;.~ . Res je
to, d a je stari uslužbensk i sistem
stimuliral samo služb en a leta i n
so star ejši uč itelj i b ili lm t z ačet
niki t udi slab o plačan i. Ce pa ima
n ekdo to-liko in toli'ko let prakse,
im a toli!m ve č izkušenj , bo t udi
lah ko dosegal b oljše r ezultate, bo
dosegal bolj šo kvaliteto in b o potem takem tudi ve č d obil v gibljivem delu prejemkov. Rav no zaradi tega b odo morali uč iteljski
kolektivi iti v to smer, ' d a dajo
či m več fonda za osebne prejemke n a gibljivi d el. Po n ekaterih
šolah so n ap ravili tak o, d a so
zelo visoko točkovali služben a leta. Mislim, d a tisti n iso pravilno
razumeli vseb in e n ovega na čin a
delitve doh odka .
S kategor izacij e so n ekatere šole na ugodn ejšem položa ju kot
nek at ere. Po n ekod im ai o toliko
u čen c ev, da ji h b od o :relo ugodno
razporedili n a oddelke. To bo
m ogoče trajalo en o šolsko leto. V
n aslednj em letu p a bo la h ko taka
šola v n ajslabšem poiožaju v obč in i. Zaradi tega bod o m orale šole, če h očejo d obro gosp oda riti s
sredstvi, pr-ihran iti ta sr-ed stva,
ki jim ostaja jo , ali pa n apraviti
pravilnik o d elitvi čiste ga dohodka. Ta bo razpore jal sredstva, ki
jih b o šoi a dobila iz skla da za
šolstvo in lastnih sredstev n a:
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l. -mate;ial ne izdatke,

2. investicijsk i sklad,
3. na sklad za osebne d oh odlke,
4. n a rezervni sklad .

Iz rezervn ega sklada bi šole
sredstva v n aslednj em let u, če bi prišlo d o n eu godn ega
položaja p ri r azporeditv i u čen cev
na oddelke.
Cilj n aši h prizad ev:anj p a bo
m oral iti v t o smer, da nudimo
v sem otrokom v naši ob čini šolanje n a p op olnih o snovnih šolah
in jim omogočimo , da pridobijo
vsi enak o izobrazb o. P opolnim
osnovnim
šolam p a m or amo
omogočiti
ugodn ejše m aterialne
p ogoje in si prizadevati , da bo
kvaliteta p ou ka čim v išja in da
b od o pedagogi vzgajali take kadre, ki jih naša d r užba rabi.
čr p ale
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Žagarske usluge le še
v družbenem sektorju
Na podro čju ob čine Cerknica
srno imeli doslej 10 žag - venecijank, ki so rezale les za pot rebe kmetovavc ev. Le-te so bržkone ža gale več , s a j so lani zrezale okoli 3.146 m 3 lesa, s ' imer
se je razvila tudi nedovolje
trgovina. Hkra ti pa ža ge niso bile
tehni čno opremljen e tako,
kot
predvideva pravilnik o te nični
opremi žagarskih obratov. ObLO
Cerknica je zahteva l, d do 25.
aprila posamezne ža ge/ tehnično
opremijo tako, kot predvideva
pravilnik. Pristojna inšpekcijs ka
s lužba je 6. in 7. maja omenjene
žagarske obrate pregledala in
ugot ovila , da noben obrat nima
ustrezne tehnične opreme. Na
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osnovi t ega so pristojni organi
ObLO Cerknica prepoveda li nadaljnje obratovan je na vseh d esetih žagah venecijank ah.
Da s tem ne bi napravili gospodarske škode kmetovavc ern, ki
potrebujej o rezan les za lastne
potrebe, bodo odslej žagarske
usluge v občini opravljala štiri
podjetja: za podro čje Loške doline - Podjetje »Gaber« v Starem t rgu, za Bloško planoto
»Elektroža ga« v Novi vasi, za
Rakek okolico tovarna »Tisa«
na Rakeku in za Cerknico ter
okolico tovarna pohištva »Brest«
Cerknica.
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Pridelujmo kakovostno krmo

=vali
ačan
uči-

'• bo
karaz~s je

~tem

a in

ičet

ima
1kse,
tudi
~. bo
pobljizaljski
dajo

jem-

erih
so
t le·ilno

čina

šokot
-liko
•dno
bo

), v

:aka
obšoti s
tva,
LVi ti

lOd-

ki
za

jJJce,

šole
leega
cev

bo
imo
šo·lah
Ji jo
1im

mo

lne
bo
da
ka-

o

:mi
nade·

JO·

ki
.ne
ke
iri
iota•to
za
a«
:er
;t«

Večkrat se sprašujemo, čemu
nam živina ne uspeva, zakaj krave ne dajo več mleka, ko jim
vendar nudimo dovolj krme. Pri
tem po·z abljamo na hranilno
vrednost krme in vrednotimo samo količino. Vrednost krme ocenjujemo po . količini hranilnih
snovi. Teh je največ pri travinju
nekako v šestem tednu starosti,
seveda pri urejenih in negovanih
travnikih. Zatorej bi morali uravnavati košnjo na čas, ko je v travi največ gospodarsko pomembnih hranil. V praksi pa ne upoštevamo tega načela in kosimo
mnogo kasneje deset, dvanajst ali
celo več tednov staro travo; po
navadi tedaj, ko so glavne trave
v ruŠi že odcvetele. Količinsko
smo sicer pridelali tako več krme, po hranilnih snoveh pa že
močno oslabljeno. Kakovost krme
zavisi od mnogih drugih činite
ljev, ki so v medsebojni odvisnosti (gnojenje, količina talne vlage, temperature, rabe itd.>. Ker
navadno ne nudimo travnikom
vsega tega, kar potrebujemo, tedaj je pač kakovost krme odvisna
predvsem od časa košnje in pozneje od načina konzerviranj a. Od
vseh načinov konzerviranj a trav
je najslabše sušenje na tleh, ki
pa je obenem najbolj razširjeno.
S sušenjem n a tleh izgubljamo
veliko hranilnih snovi, v neugodnem vremenu celo do 60 % njihove vrednos.t i. Pol~g tega zahteva
sušenje na tleh obilo ročnega dela ,kar podražuje proizvodno ce-

no. Krmo, sušeno na tleh, torej
ne moremo smatrati, kljub pravočasni košnji, za dobro.
Mnogo boljši način je sušenje
na sušilih, kjer so izgube hranilnih snovi precej manjše (do 20 %).
Udomačeno je sušenje lucerne na
ostrnicah - predvsem v Loški
dolini. Za sušenje trav in deteljine so najbolj primerna žična sušila, na katere zdevljemo večje
količine krme razmeroma dovolj
hitro. Detelje in tudi trave sušimo poleg ostrnic še -na ostalih lesenih sušilih različnih oblik (piramide, enojne ali dvojne stene,
kozolci itd.). Krma, sušena na tak
način, vsebuje v~ hranilnih snovi, sušenje je skoraj neodvisno od
vremena in tudi P-J količini so
manjše izgube. Sicer zahteva sušenje na sušilih nekaj več investicij, ki pa · se bogato obrestujejo.
V svetu, pa tudi pri nas na več
jih posestvih, je poznano sušenje
krme v sušilnican z vročim ali
hl.adnim zrakom . To je zaenkrat
najdražji način sušenja, vendar
daje najkvalitetne jšo voluminozno
krmo.
Vidimo torej, da dobimo dobro
krmo, bogato s hranilnimi snovmi, le s sušenjem od tal. Z dosedanjim načinom spravila, to je s
sušenjem krme na tleh, si ne dajemo zagotovila za pridelovanje
kvalitetne krme in s tem tudi ne
za večjo produktivnos t naše živinoreje.
R. B.

Z zatiranjem krompirjeve
plesni in koloradskega hrošča
povečamo pridelek krompirja
Krompir je najbolj razširjena
njivska kultura na področju naše občine. Današnji povprečni
pridelek 180-200 stotov na 1 ha
lahko z malo več skrbi podvojimo. Za boljšo obdelavo in izdatnejše gnojenje je v letošnji sezoni že prepozno. Zato se pomudimo le pri zaščiti krompirjevih
nasadov.
S kemičnimi sredstvi uspešno
zaščitimo
zelo
razsrrJeno
in
nevarno bolezen krompirjevo
plesen, ki v ugodnih, nekoliko
vlažnih vremenskih prilikah povzroči veliko škodo na krompiriščih. Po podatkih iz prejšnjih
~et lahko pričakujemo prvi poJav krompirjeve plesni v drugi
polovici junija. Obvestila o nastopanju bolezni bomo dobivali
preko radijskih oddaj in z občinskimi oglasi na oglasnih deskah. Zatirali bomo krompirjevo
plesen z bakrenim apnom. Zato
naj se kmetovavci predhodno
preskrbe pri KZ s tem zaščitnim
sredstvom. Podrobna navodila
dobi ob nakupu. Računati moramo, da se škropljenje proti plesni opravi 3-4-krat. Za enkratno
škropljenje potrošimo 5-7 kg
bakrenega apna na 1 ha.
Istočasno z zatiranjem krompirjeve plesni največk rat lahko
uničimo koloradskeg a hrošča, ki
se je pri nas že močno razširil.
Tega bomo zatirali
z lindan
oljem, katerega imajo zadruge
prav tako na zalogi. Najuspeš~~~še je škropljenje ob pojavu
l~cmk. Na 1 ha potrošimo 1,5 kg
!I?danovega _ olja. Za ostala zascr_tna sredstva se p<;>zanimajm o
pn zadrugah.

Bodimo toliko skrbni in zavarujmo naša krompirišča, ker le s
korenitim uničevanjem plesni in
koloradskeg a hrošča, lahko pričakujemo obilen pridelek. Minimalna denarna sredstva, ki jih
bomo potrošili za škropiva, se
nam bodo obrestovala.
I. J.

Program

delavske univerze v Cerkniei je za letošnje šol ko leto
že presežen

Uspešno izobraževanje
Bolj kot na vseh drugih področ
jih, se je zadnja leta povečala dejavnost v cerkniški občini na področju izobraževanja . Glavna zasluga za to gre delavski univerzi
v Cerknici, ki je po priključitvi
občine Loška dolina uspešno razširila svoje delo tudi na te kraje.
Zanimivo je, da jih organizira
DU. Pionirska dela na področju
izobraževanj a je izpolnil tov. Janez Otoničar, ki je še vedno duša
delovanja DU.
Letos je bila organizirana politična šola, predavanja so končana
in slušatelji so izbrane teme že
zagovarjali. Za uspešno končano
šolo bodo prejeli ustrezna spriče
vala. Kljub slabemu obisku bodo
politično šolo še organizrali.
Seminarji o novem fina.nsiranju
šol in šolski reformi so zelo uspeli. Prav tako tudi seminarji za
sekretarje ZK in za vodstvo mladinskih aktivov. Tako so se mladinci seznanili z osnovnimi nalogami mladine v komuni. Na večini teh seminarjev so predavali
strokovnjaki iz zavoda za pedagoško službo.
Zamisel, da bi organizirali šolo
za življenje, je pokazalo zelo dobre rezultate. V Cerknici in v
Starem trgu je bilo doslej po 7
predavanj, na vsakem je bilo preko 10 mladincev. Prav gotovo bo
tudi ponovitev te šole doživela
uspeh.
Sola za starše, ki ima namen
seznaniti starše z vzgojnimi prijemi in opozoriti na napake v
vzgoji, je bila organizirana v
Cerknici in na Uncu.
Vodstvo DU je sklenilo poživiti
kulturno delo tudi v bolj oddaljenih krajih. Doslej so bila v teh
kraji! le zdravstvena in potopisna
pr,e davanja. Prebivavci pa želijo
tudi kino predstave. Program filmov potujočega kina je bil že objavljen v Glasu Notranjske. Nadaljnja razširitev območja pa bo
odvisna od predstav, ker sloni
vsa organizacija na ekonomskem

FRANCE SUSTERSIC:

Vražji vrtec
· Publicist France Sušteršič, naš
rojak, glavni urednik revije Borec
in av-t or številnih črtic in dokumentarnih sestavkov iz NOB, je
pred leti napisal · knjigo o znani
partizaski akciji v Postonjski jami. Zdaj je tov. Sušteršič napisal
novo delo, ki je Izšlo v knjižni
zbirki Dokazi pri založbi Borec
v Ljubljani. To je knjiga z naslovom Vražji vrtec. Avtor jo je
posvetil ne samo enemu največ
jih zločinov okupatorja nad prebivavstvom v takratni Ljubljanski pokrajini - pokolju prebivavcev Babnega polja v Vražjem
vrtcu julija 1942 - temveč osvobodilnemu gibanju v tej vasi in
Loški dolini sploh. Zato je to
knjiga, ki bi jo morali prebrati
vsi prebivavci Notranjske, posebno iz Cerkniške doline, Loške doline, Blok in jo bravcem prav
toplo priporočamo.
Svojo knjigo »Vražji vrtec« začenja avtor s prikazom socialnih
in poli ti čnih razmer v Babnem
polju in Loški dolini neposredno
po prvi svetovni vojni, ko so biv-

ši vojaki ob sodelovanju ljudstva
9rganizirali prvi upor, hoteč po
vzgledu ruske revolucije, oklicati
svojo republiko. Avtor prikazuje
nato razmah napredne miselnosti
in revolucionarn ega gibanja v ča
su med obema vojnama, ko so
napredni delavci ln kmetje Loške
doline zmagali pri občinsk.ih volitvah proti klerikalni reakciji.
Pri tem podrobno obravnava vse
takratne dogodke in jih osvetljuje z novimi podatki, prikazujoč
vlogo posameznih vodilnih osebnosti v tem revolucionar nem obdobju. Seveda pa je pretežni del
knjige posvečen osvobodilnem u
boju v Loški dolini in zlasti Babnem polju. Italijansko okupacijo
v Babnem polju, • zločine okupatorjev in rast osvobodilneg a gibanja, pisatelj podrobno opisuje.
Pri tem se posebej ustavlja ob
znanem partizanskem napadu na
Lož v letu 1941 in ob letu 1942,
ko je del Loške doline predstavljal osvobojeno ozemlje. Seveda
je bilo to tudi Italijanom preveč
in prišlo je do znane velike ofen-

računu.
Delavska univerza se
trudi, da bi pridobila čimveč
sodelavcev iz občine, ker so stroški za strokovnjake iz Ljubljane
zelo veliki. Precejšnje breme nosi
tudi upravni odbor, ki usmerja
program in pomaga pri organizaciji.
Redno denarno pomoč daje
sklad za šolstvo, mnogo sredstev
pa ustvarjajo s šolninami in raznimi prispevki.
Za prihodnjost pripravlja DU
jezikovne tečaje iz knjigovodstv a.
Ce bo dovolj zanimanja, bodo organizirali tudi administrata vni tečaj.

:Ze dalj časa čutimo potrebo po
vzgoji delavskih svetov. Presenetljivo je, da
je najmanjše zanimanje za delo
DU ravno v Cerknici. Vsekakor je
potrebno, da družbeno-politične
organizacije skušajo čimprej rešiti ta problem.
družbeno-politični

MaD

JUNIJA SELITEV
»KOVINOSE RVISA«
60-članski kolektiv »Kovinoservisa« z Rakeka se že vrsto let stiska v pretesnih nehigieničnih prostorih, ki postajajo glavna ovira
pri razvoju podjetja. Lansko jesen so sklenili, da se bodo preselili na Unec in takoj pričeli z
adaptacijo novih prostorov. Selitev bo velja'l.a okrog 8 milijonov,
ki pa bodo kmalu vrnjeni s povečanjem proizvodnje, ker so prostoli .na Uncu mnogo širši in
ugodnejši za sodobno opremo.
Vodja delavnic tov. Ban je povedal, da bodo proizvodnjo preusmerili v kooperacijo z nekaterimi podjetji. Izkušnje z Agrostrojem iz Ljubljane so pokazale
dobre rezultate.
Prebivavci Rakeka so mnenja,
da bi v sedanje prostore selili telovadnico.

MaD

zive v poletju 1942, ki se je za
Babno polje končala tako tragič
no, saj so pobili najprej 12 in
potem še 40 mož in fantov v
Vražjem vrtcu, požigati vasi in
internirali vse moške. Poleg podrobnega prikaza tega žalostnega
dogodka v Vražjem vrtcu riše
avtor še čas do italijanske kapitulacije. Tako je ob osrednjem
dogodka v Vražjem vrtcu piše
tov. Sušteršič v svojj knjigi pregled osvobodilneg a boja v Babnem polju in Loški dolini do septembra 1943.
Knjiga »Vražji vrtec« je dokumentarna knjiga, vendar se bere
kot napet roman. Napisana je
mojstrsko, živahno in izredno zanimivo, tako da jo bravec ne odloži, preden je ne prebere. Pisateljevo pripovedovan je je izredno
plastično, s stopnjevano napetostjo, prepletena z dial<:1gi in osebnimi spomini nekaterih neposrednih udeležencev dogodkov.
Tako je »Vražji vrtec« nadvse
zanimiva pa tudi poučna knjiga,
ki zaradi orisa t!!lli:O pomembnih
dogodkov na koščku slovenske
zemlje zasluži vso pozornost. Zato ni dvoma, da bodo slovenski
bravci, posebno z našega področ
ja, z zanimanjem segali po njej.
S. R,

GLAS NOTR~N.JSKB

Dragi uganka rji!
Najpre j se vam moram o opraker nam jo je tiskars ki
škrat v opisnem delu nagrad ne
križank e iz zadnje številke po"teno zagode l in izpusti l nekaj
navpičnih opisov. Prav gotovo
je to tudi vzrok za tako majhen
odziv reševalcev, saj smo prejeli
skupaj le 28 rešitev in še od tega
je bilo nekaj neprav ilnih. Seveda takih rešitev nismo upoštev a. li, ker je bila navzlic poman jkljivosti m križank a še vedno reš-'
ljiva.
.
Darka Klančar iz Crknice nam
je pomaga la pri žreban ju. žal so
zaradi malenk ostnih napa~ ob
nagrad e T ilka Kočevar iz Grahavičiti,

Enajsto rica mladih nogome tašev cerkniš kega kluba >>Slivni
ca« lepo
napred uje

Tekmovanje v krosu
Letošn je leto je občinska zveza za telesno kulturo cerkniš ke
občine prvič organiz irala razna
tekmov anja v počastitev tedna
mlados ti. V nedeljo 13. maja so
se člani društev TVD Partiza n in
pionirj i z osemle tk pomeri li v
krasu. Tek.mo vavci so bili iz štirih društev naše občine.
Drobne deževn e kaplje niso
prav nič skalile tekmov avnega
vzdušja na startu ob novi šoli v
Cerknic i. Nestrp nosti je bilo konec, ko je starter spustil član
sko ekipo na progo, ki je bila
dolga 1.500 m in zaradi spolzkosti še posebe j naporn a. Kmalu
za člani so tekmov ali mladin ci.
ki so s svojo zagrize no borbo
dosegli skoraj isti čas kot člani.
Največ tekmov avcev pa je bilo
pionirje v, ki so tekli 400 m. Po
ostrem startu so se razvrst ili in
mesta obdrža li dq zadnjih 50 m.
Tedaj so mladi tekmov avci zbrali vse moči ter skušali pred ciljem poprav iti svoj plasma .
Iz vzdušja na cilju smo spoznali, da si mladin a takih tekmovanj še želi in občinska zveza za
telesno kulturo namera va pripraviti še več takih tekmov anj.
Tekmo vavci in ekipe bodo dobili
za najbolj ša mesta diplom e in
priznan ja občinske zveze za telesno kulturo .
Rezulta ti tekmov anja:
Clani:
l. Podobn ik Anton
2. Zalar Franc oba TVD Parti-

zan Rakek

Mladin ci:
l. Matičič Jože
2. Truden Stane oba TVD Par-

tizan Grahov o.

Pionirj i:
l. župančič Franc TVD Parti-

zan Nova vas

SEME~i\R~!l

2. Drobnič Slavko TVD Partizan Cerkni ca
3. in 4. mesto pa si delita
Kranjc Anton TVD Partiza n Cerknica in Oražem Franc TVD Partizan Nova vas.
MaD

BREZ STRAH U
ZARAD I 6EVLJ EV
Kolekti va čevljarskega podjetja »Obutev<< na Rakeku, ki je
imel 26 zaposle nih in 6evljar ske
delavni ce v Starem trgu, z dvema zaposle nima, sta sklenila , da
zaradi nerenta bilnost i preneh ata
poslova ti. Tako je imela čevljar
ska delavni ca v Starem trgu že
lani 305.000 din izgube, »Obutev«
na Rakeku pa letos 900.000 din
izgube. Podjetj e »Obutev« je imelo lani pogodb e s tovarno čev ljev
>>PEKO« Tržič in rudniko m lignita Velenje in je na ta način
le nekako životar ila. Letos je
zašlo podjetj e v precejš nje težave in je bila likvida cija skoraj
edini izhod. Zaradi poman jkanja
čevljarjev bodo v Starem trgu
in na Rakeku odprli uslužno stni
delavni ci v okviru stanova njske
skupno sti.
Dim

DOGRA DITEV MLADI NSKEG A
ZDRAVILiš č A DEBEL I RTič
Letošn ji teden Rdečega križa
poteka v Sloven iji v znamen ju
široke akcije za dograd itev mladinskeg a zdravilišča Rdečega
križa Sloven ije Debeli rtič.
V naši republi ki nam je zelo
potrebn o tako mladin sko okrevališče,
saj je po zdravn iških
pregled ih letno cca 20.000 otrok
in mladin e potrebn ih klimats kega zdravlj enja.
Akcija, ki jo začenjamo bo potrdila human značaj Rdečega
križa, ki se je za letos lotil res

vega (ob prvo), Ruža D. in Tonč.
ka B. z Rakeka , Maks I. iz Slivic
in Zdenka D . z Unca. »Nesre čne.
žem« je botrova la površn ost in
slovnica .
žreb je razdeli l nagrad e tako:
1. 1.500 din dobi Marta Pože.
nelj, Rakek, Postojn ska c. 17;
2. 1.00 din prejme Tanja Pre·
mrov, Rakek, Gasilsk a 11;
3. in 4. nagrad o po 500 din prej.
meta Marink a Demša r, Rakek
Postojn ska c. 2 in Razka Berr/
lez, Stari trg.
Nagrad e bomo poslali po pošti.
6estita mo!
Uredniš itvo

--~1111,1111111~~---'-----

KINO CERKN ICA: 2. junija ob 20.
uri jugoslo vanski film »Ples v
dežju«, 3. junija ob 15., 18. in
20. uri italijan ski CS film »Lepa mlinaricacc, ob ·10. uri »Pisan spored« , 7. junija ob 20.
uri nemški film »Zvezd a Riacc,
9. junija ob 20. uri sovjets ki
barvni CS film »Nasre dinove
spletke «, 10. junija ob 10. uri
»Nasre dinove spletkecc, 10. junija ob 15., 18. in 20. uri ameriški barvni film »Pojma v dežjucc, 14. junija ob 20. uri italijanski film »Nevar ne soprogecc,
16. junija ob 20. uri in 17. junija ob 10. in 18. uri amerišk i
barvni CS film »Linija za Tuksoncc, 17. junija ob 15. in 20.
uri ameriš ki film »Avtob usna
postaja «, 21. junija ob 20. uri
ameriš ki CS film »Osam ljen
človekcc, 23. junija ob 20. uri in
24. junija ob 10. uri ameriš ki
film »Toby Taylor, 24. junija
ob 15., 18. in 20. uri italijan ski
CS film »Trojan ska Helena« ,
28. junija ob 20. uri češki film
»Vrnje ni v življenj e« in 30. junija ob 20. uri jugoslo vanski
film »Partiz anske zgodbe« .
KINO STARI TRG: 2. in 3. juvelike in odgovo rne naloge, ki
bo pomag ala pri uspešn i zdravstveni zaščiti .naših otrok.
Prosim o vse družbe ne organizacije, podjetj a, zavode, da bi po
svojih močeh pomag ali pri dograditv i tega velikeg a zdravst venega objekta .
Obč.

odoor RKS Cerknic a

nija mehišk i barvni film »Glas·
ba v noči«, 6. junija italijan ski
CS barvni film »Kralje stvo SOD·
ca«, 9. in 10. junija amerišk i
barvni film »Tom Palčič« , 13.
junija jugoslo vanski es 1'ilm
>>Ne boš ubijal«, 16. in 17. junija amerišk i barvni es film
»Anasta zija«, 20. junija franco·
ski film »Ti strup«, 23. in 24.
junija italijan ski barvni film
»Aida«, 27. junija italijan ski
film »Izziva nje«, 30. junija ame·
riški barvni CS film »Vič.i.tac<.

Predsta ve ob sredah ·in sobo·
tah ob 19. uri ter nedelja h ob
15. in 19. uri.
KINO RAKEK : 2. in 3. junija

amerišk i barvni CS film »Brat·
je Karamazovicc, 6. junija sovjetski film »Dama s psickom~<,
9. in 10. junija ameriš ki barvni
film »Ljul;lezen Madžar i Mor·
nigstar , 13. junija francos ki VV
film »Prevar anti«, 16. in 17. junija amerišk i barvni es film
»čez planine divjega zapadacc,
20. junija češki film »Posledr..Ja
vrnitev «, 23. in 24. junija nemški barvni CS film »Mazurka
ljubezn i«, 27. junija italijanski
CS film »Pekel v mestu cc. ;)0.
junija italijan ski film l>Volarecc.
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Predsta ve ob sredah in sobotah ob· 20. uri, ob nedelja h in
praznik ih ob 17. in 20. uri.

KINO DOM JLA VELIK E BLOKE: 3. junija italijan ski film »General Roveracc, 10. junija angl.
film »Roma n Ginekolcc, 17. junija sovjets ki film »Beli sužnjicc in 24. junija film »Eskadrilacc.
Predsta ve ob 17. uri.

Slil1a za nagradni · podpis

\•

export- import

Gospos vetska c. 5, Ljublja na

Prodaj a na debelo in drobno :

e

SEMEN A POLJS 6IN (detelj, trav, krmne pese, koruze
in
drugo),
• SEMEN A VRTNI N v bogati izbiri,
.
. • SEMEN A, GOMO LJE IN 6EBUL ICE CVETI C .
• IZVAžA IN UVAžA VSE VRSTE SEMEN
Kupci semen!
Poslužu jte se naših prodaja ln na drobno v Ljublja ni, Gosposvetska c. 5 (non-st op) in Vodnik ov trg 4.

1'

K sliki, posneti v podjetj u »Elektr ožaga« v Novi vasi
želimo čim
več

domise lnib in dubovit ib podpiso v. Najbolj še tri bomo nagradi
li
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