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nase druzbe, razumeti in poznati mora vse .svoje pravice in dolznosti,
ki mu jib nalaga njegova druzbena odgovornost.
Nova vloga vsakega proizvajalca in upravljavca zahteva tudi vse
vecje in bolj poglobljeno obveseanje obcanov o vseh teh druzbenih
procesih, seznanjanje z naso zunanjo in notranjo politiko ter cilji dejavnosti vseh druzbenih organov in politicnih organizacij. S tern doPrva stevilka novega casop'i.sa za obmocje zdruzene komune Cerk- .. bivajo sredstva javnega obve8canja driavljanov se posebno poglobljen
.tica in Loska dolina; ki zajema s~oraj vso juzno Notranjsko, prihaja
pomen, saj morajo zajeti v svojem obvescanju vsakega driavljana,
med vas v casu velikih druzberiih procesov; ki globoko posegajo in podajati morajo pobude za konkretne politicne akcije v slehernem pospe8ujejo demokratizacijo na vseh podrocjih nasega ekonomskega.
djetju, zadrugi, v slehernem delu na!ie gospodarske celote, kriticno
druzbenega in politicnega zivljenja. Komune kot osnovne celice namorajo spremljati celotno na!ie dogajanje.
§ega gospodarskega in druzbenega sistema vse bolj postavljajo v sebi
Vse to dovolj opravicuje izhajanje novega lista na podrocju na!ie
zaokrozena zdruzenja svobQdnih proizvajalcev, ki so prvic v zgodovini
zdruzene komune. Sezp.anjanje prebivalcev tega predela s celotnim
postali upravljavci proizvodnih sredstev in solastniki proizva.jalnih
druzbenim procesom na!ie deiele, s konkretnim dogajanjem po na!iih
orodij.
podjetjih, vaseh, s konkretnimi politicnimi akcijami druzbenih organiS tern smo v materialni in ekonomski osnovi na!ie druzbe dosegli
zacij, z delovanjem v vseh oblikah nase druzbene nadgradnje (kulturtisto pomembno stopnjo v socialisticnem razvoju, ki nujno zahteva in
no-prosvetno, telesno-vzgojno podrocje, Ljudska tehnika in podobno)
ustvarja tudi nove socialisticne medcloveske odnose.
ter ozivljanje bogatih revolucionarnih tradicij tega predela - to je
na!i cilj in program. Morda so za zacetek zaradi velikih objektivnih
Uvajanje delavskega in druzbenega samoupravljanja na vseh poovir in tezav, ki so v zvezi z izhajanjem in oblikovanjem podobe tega
drocjih na!iega zivljenja, v industrijskih podjetjih, kmetijskih zadruIista, to nekoliko prevelike pretenzije. Toda kljub temu upamo, da bogah, drzavnih ustanovah, solstvu in zdravsh·u, v organlh javne upramo s prizadevnostjo vseh, s sodelovanjem in dopisovanjem cim sir!ieve, (krajevne in vaske stanovanjske skupnosti) in drugod postavlja
ga kroga bralcev ta cilj tudi dosegli.
pred slehernega driavljana, pred slehernega upravljavca veliko druzZato prihajamo prvic med vas z zeljo, da bi postal novi list zvest
. beno odgovornost in zahtevo, da raz!iiri svoje pol~ticno obzorje, da zna
in nenehen spremljevalec vsega dogajanja v na!ii komuni in veren odpravilno ocenjevati vse druzbene pojave v vsakdarrjem zivljenju in
raz zivljenja v tern predelu Notranjske.
videti, razumeti ter odpravljati napake, ki spremljajo nastan:ek in porajanje slehernega novega. Vsak upravljavec z zaupanimi mu druzPredsednik Obcinskega ljudskega odbora
benimi sredstvi mora spoznati celovitost in moe procesov, ki so gibalo
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ZakJju~ k o vroblcmu KmetijHklb zadrug, kl pa velja. za. vsc
lfOHpoclarske organlzaclje je tak:
vsi nav •clcni, kl so tudl dejansko
odg-ovorni za. lzdelavo pravilnikov, Jn to kvalitetnlb pra.vilnikov
In za uredUev notranjih odnosov,
bodo po~:~tavlj nl pred clcjstva.
'l'r<>ba bo plai!atl kazcn v znesku
200.000 do 500.000 dln, k1 jo prcdvldcva zakon o dclovnJh razmerJlh za tist gospodarske organlza.clj , kt n bodo imel pravHni-

Osebni dohodki
V •dno bol.i a.iltuaino po iaja
vro. anj , all bodo izdelanl vravllnlll o d IUvl 1st ga dohodka
In os •bnllt tlohotlkov do l. 1. 1962.
'1' •mu li moramo •udlU, saj goHPOllnrslm organlzacija n
'bo
mogh~ dvlgnltl srcdRt v prl Narodnl bunld za oscbnc dohodltc,
· PrLW jih bo im Ia dovoJj. Za tistc kol •ldlv , ltl n bodo imcli
J)nwllnll ov, bodo banlt zaprte
In tolto bodo ostnll brez oscbnih
dohocll ov, oziroma s 50 odstotld.
Kl,jub mnoglm llosvctovanjem,
ooozorllom in drugim ukrepom,
del d Jovnlh kolektivov §e vcdno
tt·dovt·atno odta·a z izdclavo pravllnlltov. Pri tem sc odliltujejo
II •kUtl'ri VOdilni Jjudjc, CC§, Saj
imnmo ltomisijo, pa naj ona to
narcdi.
Po annlizi 15. dcccmbra, zaunj •ga t'Oka izpostavitve pravilnikov na oglasne de lte podjetij, je
bilo stnnjc na lcdnjc: Pravilnikc
morn izdclaii 28 gospodarskih orgnnizacij. P t go podarskih organizaci,i je pravilnikc zc sprejelo,
" petlh o v razpravi, v dcvetih
so v zadnjcm obdobju pri izdelavi osnutltov, v ostalih devetih pa
so z lo v za.ostanku. Za zadnje
nnstaja bojazen, ce jill bodo sploh
napra.vili, ali pa vprasanje, kaksni bodo ti pravilniki.
V skupino zadnjih devetih, ki
o najbolj v zaostanku, sodijo tudi Kmctijske zadruge. Vprasanje,
zaka.j so prav Kmetijske zadruge
v zaostanku, nas pripelje do zakljucltov, kJ tcga stanja ne morejo opravicevati. Pri Kmetijskih
zadrugah opa.Zamo, da imajo proizvodnjo zelo slabo organizirano,
ceprav imajo vecje stevilo kmetijskih tehnikov. Le-teh pa. vodilni Ijudje v zadrugah ne znajo
usmeriti tako, da bi prispevali
svoj delez k nadaljnjemu razvoju
kmetijstva na nasem podrocju.
Prav tako nimajo Kmetijske zadruge organiziranih ra.Cunskih
sluzb. ka.r tri zadruge pa nima.jo
ra.Cunovodij. Talto se opravicujejo
z izgovorom - sa.j ne moremo
na.praviti pravilnikov, ker nimamo racunovodij. Tiste zadruge pa,
kJ se bodo zdruzile, se tolazijo,
da bo po zdruzitvi 1. 1. 1962 ze
kako. Pri tem pa vodilni ljudje
pozabljajo, da so po zakonu za
svoje delo odgovorni se najmanj
za. 6 mesecev na.zaj. Prav tako
smo mnenja, da nosi del odgovornosti tudi tehnicni ka.der, ki
bi lahko neprimerno vee prispeval k ureditvi notranjih odnosov,
k organizaciji podjetja in tudi k
sami izdelavi pravilnikov. Na. ta
na.cin bi se oddolzili druzbi, ki
jim je omogocila studij.
Ne moremo pa mimo subjektivnih sil v gospodarsklh organizacijah. Sindikalne podruznice torej niso prispevale dovolj h kvalitetni izdelavi pravilnikov in
ureditvi notranjih odnosov v zadruga.h. Ta problem nam na.rekuje, da analiziramo samo vodstvo
teh podruznic in njihov sistem
del a.
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ta. vpra8anja, da. bosta. tem organlzacijam na razpolago. Vendar
je bllo le nekaj gospodarsklb organi.za.cij, ki so izrazilc potrcbo
PO pomol!i.
Pri vel!jib pocljetjih jc nekoliko boljlie. Kolektlvi so dclno sodclovaJi pri izdclavi pra.vilnikov.
Oe vsebinsko pregledamo pravllnike, ki so ze sprejeti in tiste,
ki so v razpravi, lahko ugotovimo,
da je dost!Zen dclni napredek Jn
da se razlikujejo od prej8njih ta-

pravilniki

l<ov. Vsi vodilnl ljudjc pa bodo
dani sodniku za prekrlike. Najbolj va~no va je to, da boclo prol?.vajalcl gospodarskih organiza.clj, ld ne bodo imele pravllnikov,
clobivali le 50 odstotkov osebnih
dohodkov, ccprav boclo ustvarili
vc .

rifnih pravilnikov .. Prav tako AC
razlikujejo stare oblikc gospodarjenja. od novih oblik ter nadaljnjega razvo,ja demokratizacije.
Vendar pravllniki lie niso zaclovoJjlvi, ~:~aj jib je vecina brez statusa
proizvajalca.. V njih nl omenjeno,
kak8cn polozaj ima vroizvajalec v

I

PRI DELU V TOVARNI POHI.STVA »BREST« CERKNICA
Kako se bodo ti ljudje zagovarjali pred kolektivom in ka.ko bodo opra.vicili svojo neodgovornost? Verjetno ne bo vse tako
enosta.vno, kakor si predstavljajo
sedaj.
Kriticno je tudi v ma.njsih obrtnih podjetjih. Tudi tu se sprasujemo, kaj in kako bo narejeno.
Vcasih mislimo, da jim morda
nismo dovolj pomagali. Na.Sa ugotovitev pa je, da tudi pri teh niso bili odgovorni ljudje dovolj
zainteresirani. To la.hko upraviceno trdimo. Na posvetovanju z vodilnimi Ijudmi vseh gospodarskih
organizacij, ki je bllo pred casom,
smo sklenili, da jim bo pomagal
Obcinski sindika.lni svet in sicer
konkretno. ObcinskJ sindikalni
svet se je dogovoril z dvema. tovarisema, ki sta strokovnja.ka za

proizvodnji, pri gospoda.rjenju in
upravljanju in tudi ni opa.ziti, da
bi bilo poudarjeno, kaksne pravice in dolznosti ima" proizvajalec.
To bi bila pravilna usmeritev pra.vilnikov.
Opaziti je tudi dejstvo, da vodilni ljudje pri nekaterih podjetjih ne zaupajo dovolj proizvajalcem, kar sc opaza tudi pri pravilnikih. Tudi proizvajalci niso dovolj sodelovali, zato se bo pojavilo se vecje stevllo nesoglasij.
Prav zaradi tegapriporocamosindikalnim podruznicam, da. tesneje
sodelujejo z Obcinskim sindikalnim svetom, ka.jti s tesnejSim sodelovanjem bodo svoje delo Ia.hko
neprimerno izboljsale, s -tern pa
pripoptogle k hitrejsi resitvi problemov, ki nasta.jajo v proizvodn~
BT

Koncani so zbori volrvcev
V decembru so bili koncani na
podrocju dosedanje obcine Cerknica zborf volivcev, na katerih
smo obravnavali problematiko
solstva, volili solske odbore in
razpravljali o dosedanjem in bodocem delu krajevnih odborov.
Udelezba je bila zadovoljiva, saj
je bilo od skupnega stevila 5.923,
prisotnih 2425 volivcev.
Nagel druzbeni razvoj, ki smo
ga dosegli v zadnjih letih, narekuje vsem ddavljanom v komuni, se posebno organom delavskega in druzbenega samoupravljanja, da neprenehno oblikujejo in
izpopolnjujejo vsebino in metode

dela v skladu z vsakodnevnimi
druzbenimi razmerami in potrebami v komuni. Med drugim so
se kazale slabosti v nacinu obvescanja volivcev tako preko kra'
jevnih odborov kot preko sameg
obcinskega ·odbora. Kolikor bo j
se uveljavlja sistem neposTed e
demokracije, toliko bolj nevz ·zne postajajo nekatere sla osti,
zlasti se ostanki birokratskin metod v upravljanju, vodilnih vlog
druzbenih organov. Organi druzbenee"' upravljanja, krajevni odbori in drugi organi, bodo sposobni na tern podroeju v bodoee
usmerjati .procese in premagovati
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razna nasprotja le, ce bodo razumeli druzbeni pomen novega nacina dela v sedanjem druzbenem
sistemu. Predvsem mislim na
zahtevo, da bi pri bodoeem delu
iz posameznih sklepov ljudskega
in krajevnega odbora jasneje odsevala volja volivcev.
Sklepe bomo morali sprejemati
z njihovim privoljenjem. Zadnji
zbori so nedvomno v tej smeri
pokazali precej napredka. Razveseljiva je ugotovitev, da se
ljudski odborniki iz dneva v dan
bolj uveljavljajo, ker so glede seznanjanja problemov v komuni
bolj konkretni, kot so bili doslej.
Res je to, da obcinski odbor ~e
marsikdaj ne ve, kaj bi predvidel
"' dnevni red zbora volivcev. Mislim, da so prav zadnji zbori volivcev pokazali, da bo treba v pdhodnje bolj prislubniti delavcem
in vpra§aii, kaj jih najbolj zanlma. Vsekakor se bomo bolj postavili na staliAl!e, da je poleg
standardnega obravnavanja plana in proracuna treba pretresati
na zborih tudi dobro pripravljena porocrla svetov pri ljudskem
odboru, Tako bodo zbori volivcev §e hitreje seznanjeni z delom
ljudskega in krajevnega odbora.
Yazno je, da zbori volivcev razpravljajo o tistih prednostih in
predvidenih sklepih krajevnega
odbora, ki neposredno zadevajo
standard prebivalstva obcine. Pri
urejanju nasega komunalnega sistema bi marsikdaj ne naletelL na
negodovanja volivcev, ce bi z njimi obdelali stevilne probleme, ki
se pojavljajo v vsakdanjem ~iv
lj en ju. Zbori volivcev bodo rnorali biti v bodoce bolj konkretn i
in dobro pripravljeni, porocevalci
morajo temeljiteje poznati probleme in dejstva v komuni in
svoji volivni enoti ter biti tesneje povezani z volivci. Predvsem
bomo morali poleg clanov SZDL
pritegniti na zbore volivcev tudi
clane sindikata, ker bodo ti lahko
s svojirni predlogi podprli delovanje obcrnskega ljudskega odbora. Zbori so nas opozorili in · nakazali vrsto naCinov, kako naj
ljudski odbor pri svojem bodocem delu resuje probleme komunalne izgradnje in se pri svojem
d.elu na,slanja na volivce.
Da je temu tako, je pokazala
tudi razprava 0 problemih solstva
v komunf, saj so dali volivci
predloge, kako naj v bo<;ioce dela
druzbeni organ in prosvetni kader, da bo vsestransko ucil in
vzgajal mladino v duhu, ki jo
zahteva nas druzbeni in dernokraticni proces. V dosedanji obcini Cerknica je 12 osnovnih sol,
od tega je pet sol enorazrednic,
ki jih obiskuje 19 do 34 ucencev.
Na teh solah je pouk kombiniran,
vendar kljub temu pedagogi ne
morejo nuditi otrokom kvalitetnega pouka. To so povedali vo. livcem sami pedagogi, ki so pri. sostvovali zborom. Preko temeljite razprave in obdelave tega
problema, so volivci teh solskih
okoliSev postavili pred ljudski odbor zahtevo, da enorazrednice
prenehajo z delom in, da se otrokom omogoci enakovreden pouk
ki je na viSje orga.niziranih solah.
Za resitev te naloge stoji lju.dski
odbor skupno z vsemi organi, ki
delujejo v druzbenern upravljanju solstva, pred tezko nalogo.
zaradi obcutnega pom:anjkal)ja
potrebnih prostorov. U.[famo, . da
bomo z realizacijo postavljene naloge s strani volivcev, dobili pristojni organi pomoc, kar so volivci ze obljubili. Za novoizvol-jene clane solskih odborov bomo "
najkrajsem casu organizirali seminar, ki bo dal osnove za njihovo delo na soli.
·
··
(Nadaljevanje na a. itraut)
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JL~tna indul-lt~iia
Popolnlk po navadi prihaja iz
Rakcka najprej v dolino, kjer
razgleduje lepoto dezele, prihaja
v Rakov Skocjan, na obrezj e
Cerknlskega jezera, odhaja naprej preko Krizne gore mimo
starinskega LoZa v osrcje' snezniski h go~dov, da iz Sneznika, tega
mogocmka zre vso to prehojeno
pot lepot in znamenitosti tja proti P!aninskemu polju In Bloski
planoti s Krimom ·v ozadj u. Nas
popotnik pa je ubral drugo pot.
'Po t, ki ga vodi skozi gozdove mogocnega Snemika, po obrankih
Javomikov, mu ze naprej pove,
da bo v vznozju teh mogocnih
obrobnih velikanov nasel lesno
industrijo. Ce bi hodil pred desetimi leti tod okoli, danes ocem
ne ~i verjel, da je le ta mogla v
enem samem desetletju toliko
zrasti in si ustvariti tak silen obseg. Razen kovinske industri.ic v
Loski dolini, je lesna induslrija
edin a industrij ska panoga obeh
nasih komun.
P et podjetij: Brest v Cerknic i,
Miza rstvo Stari trg, Elektro-zaga
Nova vas, J elka v Begunj ah in
Tisa na Rakeku predstavljajo Jesno industrijo teh krajev.
Posebej bi zeleli pogledali v
B rest, ki v svojih velikih tovarnah proizvaja zagan les, zaboje,
pohiStvo vseh vrst, v zadnjem casu se ivernate plosce, novo tvorivo nasih po hiStvenih tovarn, lad j delnic, gradbeniStva in drugih.
Pc;>~lejmo, kaj bomo zvedeli o
Brestu, o te rn velikem vzponu desetih, ena jstih let te nepretrgane
borbe in prizadevanj. Odprimo
vrata in poglejmo, kako tu zivi
in ustvarja delovni kolektiv tega
nasega najvecjega podjetja:
Za zacetek lesnoindustrijskega
kombinata Brest sta bili dve
skromni zagi, zabojarna v Cerknici , v Martinjaku, pa v nekaksni
supi lesno-galanterijski obrat.
· V prvih povojnih letih so ti obra ti precej zivotarili. Leta 1947 je
bilo ustanovljeno LIP Cerknic a
in proizvodnja je nekoliko nap redovala. Izdelovali so predvs em
zagan les, barake in enostavno
neoplem eniten·o galanterijo.
Ze leta 1950 so bili narej eni nacrti za razvo j te industrije. S tern
so bili dani prvi okvirni orisi bodocega razvoja Bresta.
Pogo ji za uresnicitev teh nacr. tov so bili tezki. Zavest in prizarlevnost d elavcev pa sta premostila vse te tezave. Iz leta v leto
so nastajali novi obrati, stari so
se modernizirali. Uspesen tempo
razvoja podjetja sta prekinili kar
dve pozarni katastrofi. Julija 1954
je tik po rekonstrukciji zgo·r ela
zaga in zabojarna v Martinjaku.
Obnova tega je bila velika preizkusnja za delovni kolektiv v
Martinjaku, hkrati pa tudi za vse
podjetje Brest.
Z neve rjetno prizadevnostjo je
kolektiv ne samo obnovil, temvec
tudi,. moderniziral ze v nekaj mesec·i h obrat v Martinjaku. Opustili so zagarsko dejavnost in proizvodnjo zabojev ter zgradili sodobno tovwno za lesno galanterijo,
ki je v poznejsih letih stalno v ecala svojo proizvodnjo. Kasnej e
so opustili tudi galanterijo in se
predvsem usmerili na proizvodnjo kosovnega pohistva. Zanimivo je, da je obrat v Martinjaku
z&posleval pred pozarom le 67 del avcev , z obnovo po pozaru pa se
je toliko 1·azsiril, da zaposluje sedaj ze okol i 350 de~avcev.

Avgusta 1959. leta je pozar prizadel tudi tovarno v Cerknici ki
je bila takrat pr av tako v rekonstrukciji. V kratkem casu je pozar upepelil vse obrate. Kolektiv
je tudi tokrat uporno prenesel
nesreco. Ze naslednji dan je bilo
na pogoriscu pravo mravlj'isce.
Delavci, ki bi morali opravljati
svoje delo v redni izmeni, so odstranjevali posledice pozara. Pridruzili so se jim tudi usluzbenci,
ki so svoj pisarniski pose! opravili ze v sestih urah, v ostalem
delovnem casu pa so obnavljali
svoje upepeljeno podjetje. Kar
cez noc so delavci pohistvene
stroke postali gradbeniki, zelezokrivci, zidarj i montaznih opek

na novi poti

te in zakolicili prostor za novo
tovarno ivernih plosc. Danes tovarna ze stoji in daje prve tone
izdelkov. Tovarna je skoraj povsem mehanizirana, saj bo zaposljevala le okrog 50 ljudi, dajala
pa bo na leto vee kakor 700 milijonov bruto produkta.
· Razvoj proizvodnje v zadnj ih
desetih letih zelo lepo kaze gibanje kolicinskega obsega proizvodnje.
Leta 1950 so izdelaH :
zaganega lesa
32.378 m 3
zelezniskih pragov
1.181 m 3
zabojev
4.585 m 3
barak
24.052 m 3
skafov
521 kos.
11.995 kos.
cebrickov

zivljenje proizvajalca.
Vsako leto potrosijo povprecno
3 milijone dinarjev za p'i>polnejso ureditev tehn icne zascite na
delovnem mestu. Uspehi tega se
seveda cedalje bolj kaiejo. V
Martinjaku na primer, se je stevilo nesrec zmanjsalo kar za 25 )!;.
Naj omeni m se, da prav zdaj urejajo tudi garderobe i n sanitarije
v obratih v Cerknici in Martinjaku. Na obratu Marof je to ze
urejeno. Ker je dobra prehrana
potrebna vsakemu proizvajalcu,
posveeajo tudi temu problemu
veliko skrb. Prav zdaj sta dograjeni novi menzi v Cerknici in
Martin jaku, na Marofu pa je bila
ze pred casom dograjena.

TOVARNA IVERNATIH PLOSC V CERKNICI
itd. Seveda pa delavci na gradbiscu niso delali samo po osem ur.
kajti vedeli so, da jim bo nagla
obnova podjetj a omogocila v prihodnje boljse zivlj enje, boljse delo in bolj si zasluzek. Vedeli so,
da morajo kar n ajhitreje obnoviti
podjetje, ce nocejo izgubiti zun anjega trzisca, ki je za njih nadvse pomemqpo. Ln res, k ako r kazejo podatki, Brestove katastrofe
na tuj<ih trziScih sploh niso obcutili.
Zakljucek vseh teh naporov:
danes imajo v Cerlrnici sodobno
tovarno, ki obsega vee kakor 1.000
kvadratnih metrov povrsine, v
njej pa je organizirana nadvse
moderna proizvodnja.
Ceprav je podj etje Zivelo v nenehnem spreminjanju in preoblikovanju, je delavsko upravljanje
dozivljalo v vsem obdobju velike
uspehe.
Da bi upravljanje se bolj priblizali proizvajalcu, so 1. julija
letos uvedli tudi ekonomske enote. Ucinek delovanja ekonomskih
enot je ze viden. ·
Napisali smo ze, da tudi najvecji katastrofi: pozar na Martinjaku in v Cerknici nista mogli
omajati podjetja. Se vee, trdimo
lahko, da sta ga celo utrdili. Po
eni strani je kolektiv postal enotnejsi in zaradi izrednih naporov
pri o bnovi tudi bolj zavzet za poslovan je podjetja, po drugi strani
pa je pozar takorekoc vsilil postavitev modernejsega lesno-industrijskega sredisca v Cerknici.
Vse tezave razvoja oziroma obnove niso mogle zavreti realizaci je nacrtov o razsiritvi Bresta.
Pra v takrat, ko so s pogorisca tovarne v Cerknici zaceli odstranjevati pepel in ostanke pozara,
so tik ob pogoriscu zasadili lopa-

Lani pa so izdelali:
zaganega lesa
27.600 m 3
slepega furnirja
250m3
mizarskih plosc
700m3
5.000 m 3
zabojev
furniranega
kosovnega pohistva 46.000 kos.
vecjega
masivnega pohistva 130.000 kos.
manjsega
masivnega pohistva 100.000 kos.
Za ilustracijo naj naplisemo, da
je bil bruto produkt 1950. leta 170
milijonov dinarjev, lani pa je bil
vee kakor 2 milijardi 400 milijonov dinarjev (1300 zaposlenih).
Iz prikaza vidimo, da so se
proizvodi v Brestu v zadnj em obdobju bistveno spremenili. Od prvotne proizvodnje zaganega lesa,
barak, skafov in cebrickov so
zdaj presli predvsem n a proizvodnjo pohiStva. Lani so proizvedli ze vee kakor 300.000 kosov
pohistvenih izdelkov.
0 naglem vecanju proizvodnih
zmogljivosti n a m pricajo tudi podatki o potrosnji elektricne energije. Fred desetimi leti so v Erestu porabili za vse vgrajene stroje le 260.000 kWh elektricne energije, lani pa kar 1,500.000 kWh.
Ze v zacetku obstoja je Brest
izmed pomembnejsih izvoznikov
jugoslovanske lesne industrije.
Najprej so izvazali predvsem zagan les in zaboje. Zdaj obsega izvoz izkljucno izdelke sekundarne
predelave lesa. Lani so izvozili
za vee kot milijon dolarjev. Kaze, da so najmocnejsi izvoznik
pohistvene industrije v Jugoslaviji.
Ceprav so bila denarna sredstva za izboljsanje zivljenjskih in
delovnih pogojev zaposlenih vsa
leta doslej zelo skromna, so v
Brestu marsikaj storili za boljse

Stanovanjska stiska je tudi na
obmocjih obratov Bresta preceJSnja. V Cerknici, Grahovem in na
Marofu je kolektiv s svojimi sredstvi uredil 40 druzinskih stanovanj. Poseben uspeh pri urejan ju
stanovanjske stiske pa je zgraditev Brestovega doma, kjer zdaj
zivi vee kakor sto samskih delavcev in delavk. Manjsi samski dom
s 40 lezisci gradijo tudi v Martinjaku, podoben s 50 lezisci je v
Dolenji vasi. V Grahovem so z
manjso adaptacijo uredili sest
druzinskih stanovanj. V Cerknici
bo v novem bloku 10 druzinskih
stanovanj. Za dograditev zasebnih hiSic je kolektiv prispeval 5
milijonov dinarjev .
(Nadaljevanje na 4. strani)
(Nadaljevanje z 2. strani)

Koncani so
zbori volivcev
Na zborih so pregledali krajevni odbori tudi delo v preteklem
obdobju. Reci moram, da so volivci pokazali za delo krajevn';h
odborov precejsnje zanimanje in
dali v diskusijah dober delez za
nadaljnje delo krajevnega in obcinskega ljudskega odbora. Razprave na porocila so bile zelo zivahne in konkretne. Volivci so
postavljali pred ljudske odbornike vprasanja iz razlicnih podrocij, na katera pa niso v marsikateri volivni enoti dobili jasnih
odgovorov. Lahko pa recemo, da
so b ili zadnji zbori kvalitetnejsi
od prejsnjih in, da volivci vidijo,
da resitev marsikaterega yprasanja zavisi od njih samih, od njihovega sodelovanja.
Jofe Telic
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Povecanje kmetijskih povrs1n
pogoj za sodobno gospodarjenje
Vzporedno z zdruzitvijo zadrug
se pojavlja cela vrsta tdav, ki
jib bo morala zdruzena kmetijska
za'druga kar najhitreje resevati.
Prva znaeilnost, ki se razlikuje
od sedanjih zadrug, je obsefua zivinorejska proizvodnja in njena
razsiritev v prihodnjih letih. Za
nspesen razvoj zivinoreje je prvi
pogoj povecanje obstojecih kmetijskih povrsin in strnitev teh v
velike komplekse. Le tako je mogoce sodobno gospodariti in ustvariti ceneno krmsko osnovo. Da bi
resili te tezave, so se ze v prejsnjem mesecu sestali zastopniki
sedanjih kmetijskih zadrug, podrobneje proucili smer kmetijske
proizvodnje na obstojecih obratih
in razsiritev kmetijskih povr!lin.
Sestavili so perspektiven arondacijski program.
Potek arondacije je vsem nasim privatnim proizvajalcem dobro poznan. Po zakonu je vsaka
kmetijska organizacija upravieena predloziti predlog za arondacijo kompleksa, v katerem ima
ze 25 odstotkov svojih zemljiSe.
Izvedbo vodi nato posebna arondacijska komisija, ki je za nase
podroeje ze postavljena. Celoten
zaertan arondacijski kompleks
pridobi zadruga z zamenjavo, zakupom in nakupom. Zamenjajo

zagotovila zemljiSca z arondacijo.
V letosnjem letu je bilo arondirano okrog 60 ha na Marofu in
110 ha na Slivnici. V prihodnjem
letu je predvideno, da se kompleks na Marofu poveca vse do
poti, ki vodi mimo mlatilnice v
jezero. Tako se bo povecal arondiran kompleks za priblizno 90
hektarov. Manjse arondacije bodo tudi v Grahovem, na Knezji
njivi in Lopatah.
V prvih mesecih prihodnjega ·
leta bo dograjen hlev na Uncu . .
Po programu bo na obratu Unec
pitalisee za 200 glav mlade zivine. Njivske povrsine si bo obrat
pridobil z aroridacijo zemljise, ki
leze na levi strani okrajne ceste
od kulturnega doma na Rakeku
pa do naselja Unec. Travniske
povrsine za obrat bodo arondirane na Kaleh in poleg hlevov.
Ugodne pogoje za razvoj zivinoreje ima tudi podroeje sedanje
Kmetijske zadruge Nova vas. Izgrajeni so ze stirje objekti za 400
glav zivine. V Novi vasi so v
enem hlev u krave molznice, v
drugem bodo pitanci. Zemljisea
so se zelo raztresena po celi Bloski planoti in se je zaradi tega ze
pristopilo k arondaciji ·kmetijskih
zemljiSc. Toeno zaertanih kompleksov, kjer se bo druzbeni sek-

PLEMENILNA POSTAJA V NADLESKU
se predvsem zemljiSea onim, ki
zive izkljueno od zemlje. Vsi zaposleni v drugih dejavnostih, ki
imajo veeje kmetijske povrsine,
bodo ze v bliznji prihodnosti primorani oddati zemljisea v zakup.
Zakupnina trenutno ne predstavlj a nekega veejega vira dohodka,
saj znasa 6 odstotkov katastrskega dohodka. Prednost zakupa je
predvsem v tern, da je zakupnik
oproscen vseh denarnih dajatev,
ostane pa se vedno lastnik zemljisea. Zavedajmo se, da nasa
druzba v celoti podpira geslo:
»zemljo tistemu, ki jo obdeluje«.
Danes je najveeji kmetijski obrat Marof, ki ima zaradi velikih
kmetijskih povr5in ter razvite industrije v neposredni blizini vse
pogoje za razsiritev. v letu 1962
bo prva stopnja izgradnje obrata
zakljucena. Obrat bo kombiniran.
Osnovo bo tvorila creda 100 krav
molznic. V ta namen bo usposobljeno strojno izmolzisee. Poleg te
crede bodo v obratu stalno pitali
JeO glav mlade zivine. Za tako
obsezen program si bo zadruga

tor siril, se ni. V Ravniku je
vprasanje zemljiSea vsaj zacasno
reseno in obrat ima Ze delno asnovo za svojih 200 pitancev.
V Laski dolini bo prva naloga
zadruge prikljucitev Zivinorejskega obrata v Markovcu, ki v okvir u posestva Barje nima nobene
perspektive. Enako bo morala se
ukrepati pri preureditvi obstojecih hlevov in toeni usmeritvi proizvodnje. Obrat v Nadlesku si bo
z nadaljnjo pripojitvijo novih
zemljiSc k ze obstojecemu kompleksu zagotovil krmsko osnovo
za. nemoteno Zivalsko proizvodnjo.
Osnovo za hiter razvoj lastne
proizvodnje na vseh obratih
predstavlja torej mocno poveeanje kmetijskih povrsin. S sodobnim naeinom' obdelovanja zemlje,
s koncentracijo mehanizacije in
kvalificiranim kadrom ter ob pomoei druzbenih organizacij bo
mogoce na teh pridobljenih povrsinah zagotoviti zadostno kol'icino kvalitetne krme, k:i je pogoj
za uspesen razvoj zivinoreje. JI

Razpored DU Cerlinita za ianoar I962
CE.RKNICA:
12. 1. 1962 ob 19. uri »Osvajanje vsemirja«
26. 1. 1962 ob 19. uri »Osnutek nove Ustave<<

RAKEK:
8. 1. 1962 ob 19. uri »0 svetovnih dogodkih«
22. 1. 1962 ob i9. uri »Atomi in zdravje«

STARI TRG :
9. 1. 1962 ob 19. uri »Osvajanje vsemirja«
19. 1. 1962 ob 19. uri »Osnutek za novo Ustavo«
NOVA VAS:
10.1. 1962 ob 18. uri »Potovanje po Avstriji«
25. 1. 1962 ob 18. uri »Atomi in zdravje«
BEGUNJE:
11. 1. 1962 ·ob 18. uri >>0 svetovnih dogodkih«
25. 1. 1962 ob 18. uri >>Potovanje po Avstriji«
UNEC:
10. 1. 1962 ob 18. urli >>Osvajanje vsemuJa«
24. 1. 1962 ob 18. uri >>0 svetovnih dogodkih«
GRAHOVO:
11. 1. 1962 ob 18. uri >>0 · svetovnih dogodkih«
23. 1. 1962 ob 18. uri >>Potovanje po Avstriji«
CAJNARJE:
13. 1. 1962 ob 18. uri >>0 svetovnih dogodkih«
GORNJE OTAVE:
16. 1. 1962 ob 18. uri >>0 svetovnih dogodkih«
ZILCE:
17. 1. 1962 ob 18. uri >>Potovanje po Avstriji«
SIVCE:
20. 1. 1962 ob 18. uri >>0 svetovnih dogodkih«

lesna industrija na novi poti

Plod no
sodelovanje
Ni dolgo · tega, odkar je imel
krajevni odbor Podslivnica na
svojem obmoeju zelo slabo cesto
IV. reda, ki je povezovala hribovske vasi Otanico, Mahnete in Podslivnico z okrajno cesto III. reda
Cerknica-Cajnarje. Prebivalci t eh
malih vasi so s prostovoljnim
delom, prispevki in . materialom
prispevali h gradnji 2,783.000 din,
znesek 3,081.000 din pa je prispeval ObLO Cerknica. Celotna
predraeunska vrednost poti je
znasala 16,381.500 din. Do sedaj
je napravljena v dolzini 1.611 m,
za rekonstrukcijo pa je ostalo se
1244 m.
Z razumevanjem Obeinskega
ljudskega odbora in vseh prebivalcev omenjenih hribovskih vasic je uspelo krajevnemu odboru
Podslivnica dograditi del ceste,
po kateri je mogoe prevo'z z vsemi vozili, kar ]e v najveejo korist
zdravstveni pomoei prebivalcem.
Da je akcija uspela, gre priznanje celotnemu krajevnemu odboru Podslivnica in se posebej predsedniku odbora Jozetu Oblaku, ki
je znal volivec organizacijsko in
politicno pripraviti do tega, da so
razumeli tezave s finanenimi
sredstvi pri ObLO Cerknica in
jih preprieati, da je mogoee izvr:..
siti rekonstrukcijo komunalne zile le na tak naein. Volivci so pripravljeni napeti za dokoneno ureditev ceste vse moCi, da bo zacet
akcija v prihodnjem obdobju
celoti izvrsena.
Krajevni odbor Podslivnie'a je
lahko vzgled ostalim krajevnim
odborom obeine, saj je pokazal,
da se lahko z majhnimi sredstvi
in pravilno organizacijo napravi
vcasih zelo veliko.
DM .

1

(Nadaljevanje s 3. strani)
Organiziran imajo tudi prevoz
delavcev iz oddaljenih kraj ev.
Prevoz opravljajo z dvema avto ,
busoma SAP-Turist biro in lastnim avtobusom.
Zlasti v zadnjem letu so s;j v
Brestu zelo prizadevali, da bi dohili kader, ki bi povsem ustrezal
proizvodnji.
Za visji strokovni kader stipend'irajo 20 studentov.
Poseben uspeh pri izobrazevanju in izpopolnjevanju zaposlenih
pa so dosegli preko svojega centra za izobrazevanje, ki organizira vee teeajev za priueeno delovno silo in za specializacijo, razen
tega pa se teeaje za kvalifikacijo,
za oddelkovodje, obratne pisarje,
organe za prvo pomoe, seminarje
za organe delavskega upravljanja
itd. V podjetju vlada precejsnje
zanimanje za te teeaje .. Mnogi pa
si zelijo se bolj izpopolniti ' svoje
znanje, zato se jih je precej vpisal9 v dopisno ekonomsko solo.
S perspektivnim planom · si je
kolektiv Bresta doloeil temeljne
postavke prihodnjega razvoja.
Ugotovili so, da imajo glede na
dosedanje uspehe zelo lepo perspektivo in dokaj ugodno pot.
Menijo, da se bo fizieni obseg industrijske proizvodnje poveeal v
petih letih za 105 %. Delovna sila
se bo v tern obdobju poveeala le
za 21 %. Glede na to je razumljivo, da kolektiv raeuna na poveean obseg proizvodnje, predvsem
zaradi boljsega izkoriseanja s~a
njih zmogljivosti, zaradi povecanja in modernizacije, oziroma zaradi veeje mehanizacije del, zaradi toenejse in pravoeasnejse
preskrbe s surovinami in energijo, predvsem pa zaradi vecje delovne storilnosti.
Tak je torej Brest, po katerem
je hod!il nas popotnik, ki je zvedavo ogledoval, kaj vse bodo se
iznasli, da bi gozdno bogastvo se
bolj obogaiili in ustvarili tako se
vee sredstev zase in za vso· druzbeno skupnost.
-tt-
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Mladina pred novimi nalogami
11. novembra se je mladina
Cerkniske in Loske doline zbrala
v Cerknici na prvi skupni letni
konferenci z namenom, da poda
obracun svojega dela v preteklem
letu in da se skupno pogovori o
bodoeih nalogah mladinske organizacije, ki jo cakajo na tern podroeju. Delegati so v zelo zivahni
razpravi nanizali vrsto yprasanj ,
problemov in predlogov, ki bodo
sluzili novemu 25-clanskemu Obcinskemu komiteju ljudske mladine kot smernice v tern letu.
Ugotovili so, da so posamezni
mladinski aktivi nedelavni, kar je
glavni vzrok za neznanje vodilnih ,ljudi po aktivih LMS. Nujno
je potrebno, takoj organizirati seminar za mlade aktiviste, kjer
naj bi spoznali, kaj je pravzaprav njihovo delo v mladinskih
akti\r.ih. Velike va:lnosti je povezava\ med Obcmskim komitejem
I.;MS in aktivi, kakor tudi povezava' med samimi aktivi. Ciani
ObC!inskega komiteja LMS bodo
morali pogosteje obiskovati aktive iri se na samem kraju seznanjati z delom aktiva ter njihovo
problematiko. · Medsebojno sodelovanje aktiva pozivi in popestri
njihovo delo, zato bodo to obliko
se bolj poglobili in ji dali tekmovalno vzdusje. Razpisali bodo
tekmovanja med aktivi na najrazlicnejsih podrocjih dela. Nove
oblike dela so potrebne tudi v
mladirlski organizaciji, kjer se je
potrebno prilagoditi posebnostim
posameznih aktivov. Tako bo Obcinski kornite LMS organiziral
sole za zivljenje, klube OZN, mladinsk;e univerze, debatne ure itd .
Za vse te oblike pa je nujno potreben sirok krog predavatelj ev.
Zato bo Obcinski komite LMS
skupno z Delavsko univerzo pripravil lastni predavateljski kader.
Vee ppzornosti bo Obcins~i komite LMS posvetil tudi solski
mladini, kajti ravno solski mladinec je najbolj dovzeten za poiiticno vzgojo ·in delo z njim ni
tezko. Le tako lahko pricakujemo
izboljsanj e dela delavskih aktivov, v katere bodo po koncani
soli priSli ti mladinci. Cim vee
mladincev bo organiZlranih po
solah, tern manj neorganimrane
mladine bo v naslednjih letih.
Prvi uspehi dela s solskimi aktivi so ze vidni, zlasti velja to za
aktive na Osemletkah v Starem
trgu, Cerknici in drugod.
Mladina v podjetj,ih vse premalo sodeluje v organih samoupravljanja. Tudi tu bo morala
bolj delovati, da bodo mladi delavci postali resnicno socialisticni upravljavci v proizvodnji.
Premalo je . bilo do sedaj storjenega tudi na podrocju dela s
kmecko mladino. Zato .bo prva
naloga · Obcinskega komiteja LMS
ustanoviti strokovne aktive po
kmetijskih posestvih in zadrugah
ter vaskih aktivih. Aktive po
kmeti jskih zadrugah naj bi ustanovili iz sekcij mladih zadruznikov.
Zelo pomembne so tudi delovne akcije. Obcinski komite LMS
jih ima v svojem programu celo
vrsto. Poudarek pa naj bi imele
poleg udelezbe na zveznih akcizah predvsem v okviru lastnih in
krajevnih potreb.
Naloga Obc. komiteja LMS bo
tudi v tern, da si bQ zagotovila
stalno rubriko v casopisu Glas
Notranjske. V tej rubriki bi lahko mladina objavljala porocila o
vaznejsih akcijah mladins·k ih ak-

tivov, o izvajanju programa Obc.
korniteja, tekmovanju med aktivi in podobnem.
Za dobro in nacrtno delo mladmske organizacije je se posebno
va:lna povezava z drustvi in politicni mi organizacijami, kot so Socialisticna zveza, Zveza komunistov, Zveza borcev itd. ter z Jugoslovansko ljudsko armado.

Da bi se delo mladinskega komitej a kar najbolj nacrtno odvijalo, so na svoji prvi seji dmenovali 9 komisij in sicer: kadrovsko
komisijo, komisijo za kulturno dejavnost, za sport, za delo s pionirji, S solsko mladino, Z VaSkO
mladino, za delovne akcije in za
delavsko sarnoupravljanje. Vsaka
posamezna komisija je ze sesta-

vila program svojega dela ter zacela z izpolnjevanjem postavljenih
nalog.
Na letni konferenci LMS so delegati izvolili tudi 3 delegate, ki
bodo zastopali naso mladino na
republiskem l«>ngresu LMS v
Kranju. Delegati so: Petrie Ivo,
prosvetni delavec na Osemletki
Stari trg, Cimpric Valentin, predsednik mladinskega aktiva v Kovinoplastiki Loi& in Gornik Joze,
clan sekretariata Obcinskega komiteja.
SB

Ob obcnih zborih Svobod in prosvetnih drustev
Ob0ne zbore pojmujemo kot
analiziranje rezultatov za doloeeno dobo oziroma pregled splosne
smeri prosvetnega dela na podrocju komune. Na obcnih zborih
anal-iziramo prizadevanje nasih
drustev pri vzbujanju in usmerjanju interesov !judi na kulturnem podrocju za film, gledalisko
umetnost, gla&bo in podobno, ce
smo pri tern upostevali gospodarske, druzbeno-politiene in kultur-

ne pogoje kraja. Da nasa prosvetna drustva delujejo z vsemi
ustreznirni oblikami, potem ni
tezko pritegniti k sodelovanju sirokega kr'oga ljudi za razna podrocja kulturno prosvetnega dela.
Ravno na tern podrocju je cutiti v nasi obcini sibkost in videti
je, da kultura ne uspeva vzporedno z razvojem gospodarstva.
P.redvsem je to znacilno za obcinski svet Svobod in prosvetnih

Razgibano delo mladine v Kovinoplastiki
Ce na kratko ana1iziramo delo
mladinskega aktiva LMS v podjetju · Kovinoplastika v Lozu v
zadnjih dveh mesecih, lahko ugotovimo. dokaj razveseljivo bilanco. Aktiv .je v tern casu, to je po
letni konferenci LMS organiziral
odbor za delovne akcije in kulturno dejavnost, plesni odbor ter
odbor za sportno delovanje.
Odbo.r za delovne akcije je organiziral 7 prostovoljnih delovnih
akcij, v katerih so mladinci aktiva, ki jih je 130, opravili okrog
450 delovnih ur. Najboljsim mladincem je odbor podelil knjizne
nagrade. Odbor za kulturno dejavnost pripravlja komedijo Zakonci stavkajo, ki jo bodo uprizorili januarja in komedijo To
smo tici , s katero se bodo predstavili obcinstvu v mesecu febru-

arju. Plesnih vaj v domu TVD
Partizan v Starem trgu se udelezuje do 50 mladincev. Aktiv je
organiziral tudi predavanje o ekonomskih enotah in delitvi dohodka. Odbor za sportno dejavnost
ima financne tezave, a racuna na
pomoe sindikalne organizacije.
Poskrbel je za naprave za kosar,ko in jih postavil v domu Partizana, kjer so zaceli z vadbo te
sportne panoge. v nacrtu imajo
tudi organizacijo tekmovanja v
sahu, streljanju, odbojki in nogometu. V mesecu novembru se je
uresn icila t udi pobuda mladine o
letov.anju v Domu oddiha na
morju. Vsak delavec je od premije za 29. november za to prisoeval povprecno prfblizno 1000
dinarjev.
BS

DELO PREKO 'SEKCIJ t
Na zadnjem sestanku krajevnega odbora SZDL v Babnem polju
so mnogo razpravljali o komunalnih problemih vasi, o pozivitvi
kultumega zivljenja in knji:lnice.
Ugotovili so, da bi bilo potrebno urediti mrezo pred jamo ponikalnico, kjer se resetka ob nalivih zamasi in voda poplavlja.
Nabaviti bi morali betonske cevi,
ki bi bile potrebne za odtok vode.
Poleg tega bi bilo potrebno zgraditi betonsko korito za napajanje

zivine in postaviti zarnice za javno razsvetljavo. Nujno potrebno
.ie urediti tudi problem vzdrzevanja in ureditve najemnin Zadruzrrega doma v Babnem polju, kjer
naj bi tudi vaske organizacije dobile svoj prostor. Za vse te probleme bodo v kratkem izvolili pri
krajevnem odboru dve sekciji , ki
se bosta ukvarjali s temi problemi, in sicer sekcijo za komunalna
vprasanja in za kulturno zivlienje na vasi.
BS

•
••
organ1zacue
Na zadnji skupni seji clanov
komiteja in sekretarjev osnovnih
organizacij ZK Cerknica-Loska
dolina so ocenili program partije
SZ in se seznanili z delom XXII.
kongresa KP Sovjetske zveze.
Sklenili so, ..da bodo o teh vprasanjih razpravljali tudi po osnovnih organizacijah.
Na predlog organizacijske komisije so iz sedanjih 37, osnovali
42 osnovnih organizacij ZK. Po
novi organizacijski spremembi se
bosta osnovni organizaciji Dolenja vas in Dolenje jezero prikliucili k terenski organizaciji Cerknica, Gorenje jezero k Staremu

ZK

trgu, zdruzile pa se bodo organizacije ZK na podrocju zdr uzene
kmetijske zadruge in obe terenski
grupi na Rakeku. Nove osnovne
organizacije so ustanovili pri Zavodu za socialno zavarovanje in
Gozdnem obratu v Cerknici ter
Narodni banki in 2e!ezni5kem
podjetju na Rakeku. Ustanovili
so tudi osnovno organizacijo v
podjetju Elektro-zage v Novi vasi in organizacije prosvetnih delavcev v Cerknici za podrocje
Cerknice, Begunj ,' Nove vasi in·
Grahovega, na Rakeku za soli
Rakek in Unec ter v Starem trgu .

DM

drustev, ki je bil skozi ualjse obdobje premalo odlocen in dosleden pri vodenju kulturno-prosvetne politike. Zato bo nujno, da se
bo v bodoee povezal z odborom
SZDL, sindikatom, LMS in ostalimi organizacijami ter ugotovil,
kje je potrebna pomoc in v kaksni obliki. Prikaze naj obcinsko
problematiko na podrocju kulturno-prosvetnega 9e1a. Obc. svet vse
prevec resuje probleme ozko, 7.aprto. namesto da bi razprave o
splosnih kulturno-prosvetnih problemih obravnaval v javno t1 : na
zborih volivcev: med delovnimi
kolektivi itd.
Vloga obcinsKega sveta ne bi
smela temeljiti samo ·na konkretno organiziranil1 drustvih in nji hovem clanstvu. Vloga sveta je
sirsa, potrebna de konkretna pomoc. Z vso aktlvnostjo bi moral
podpirati razne oblike dJ·uzbenee:a in kulturnega zivljenja, kjerkoli se porajajo, bodisi v solah,
ali v drugih organizacijah in dru stvih, ker samo tako bi uspeli.
Ena izmed slabosti je tudi v
kadrovski
politiki.
Dosedanja
praksa je bila, da se pri tern ni
upostevalo zavestne pripravljenosti in osebnee:a interesa pri ka drovanju ljudi v obcinske svete
ali ostala drustva. Ti ljudje morajo poznali svojo obcino - kraj,
smotrna izbira vodilnih !judi .ie
glavni cinitelj.
Programi kulturno prosvetnega
zivljenja se morajo vsklajevati z
dejavnostjo na vseh podrocjih. Z
nedosledno izbiro vodilnih kadrov
smo hote ali nehote razvoj kulture zapostavljali, oziroma smo jo
upostevali na zadnjem mestu.
Dober izbor !judi v obcinski
svet bi nam zagotovil boljsi odnos
do kulturne dejavnosti in tudi
njen razmah. Ko govorimo o vodecem kadru v nasi obcini, ne
smemo prezreti tudi nacin honoriranja, zlasti tajniskih del. Kajti ,
ta jniski posli so zelo vazni in
morajo biti v koncni fazi najbol j
ekspeditivni z ozirom na konkretno pomoc, koordinacijo in obvescanje, kajti prosti cas cloveka
dobiva v na5ih razmerah novo
vsebi no in obliko.
Dejstvo je. da moramo odnos
do ras.t i kulture v nasi obcini
v osnovi spremeniti, kajti sedanje
stanje je tako skromno, da delovnemu cloveku se zdalec ne 7.adosca. Potrebno je, da organizacije in drustva najdejo za posamezni kraj tisto, kar je ljudem
vsec, da se ugotovi konkretne potrebe delovnih !judi, ki so nuJne
za socialisticno preobrazbo cloveka. Klub&ko kulturno izzivljanje
lahko v veliki meri ·;pliva na
druzbe'fio-poli tic no in !Okonomsko
na nacin misljenja in dela !judi.
Nasa drustva bi morala oziveti
vse tiste nacine in oblike, ki omogocajo izzivljanje oziroma, ki plemenitijo zivljenje delovnega clo. veka.
Klanear .Jote

0----------~----------------------------------

Kljub teia\fam
Lani so na Rakeku ustanovili
sportno drustvo, v okviru katerega dela nogometni in kegljaliki
klub ter drustvo Partizan. V Partizanu vadijo telovadci, smucarji
in igralci namiznega tenisa. Drustvo steje 203 clane, od tega je
51 nogometasev, 43 kegljacev in
109 telovadcev. v zimskem casu
se ukvarja vecje stevilo clanov s
smucanjem, veliko zanimanje je
za namizni tenis in kegljanje,
kjer sooelujejo tudi pionirji.
Za vadbo v posameznih sportnih panogah so potrebni kvalificirani vaditelji, katerih drustvo
nima, kar vpliva na to, da je
kvaliteta posameznih panog pod
ravnijo, ki bi jo dosegli pod strokovnim vodstvom. S tern problemom se bori drustvo leto za letom. V telovadnici dela z mladino in pionirji najvec mladih
vaditeljev brez kvalitetnega znanja. Kegljaci in nogometasi so
brez trenerjev. Kljub temu so bili
dosezeni v preteklem obdobj1,1
nekateri dobri rezultati. Nogometasi so na prvenstveni lestvici
Ljubljanske nogometne podzveze
na tretjem mestu. Kegljaci so bili
okrajni prvaki za leto 1960 in : peti v republiski ligi. Letos so bili
osmi v okraju, kar ni zadostova-

zadO\fOJjilfO

lo za vstop na repubmko tekmovanje. S prestopom nogometasev
v podzvezno ligo so nastale pri
drustvu precejsnje financne tezave, ki jih zahteva to tekmovanje.
Osnovna vadba· v telovadnici poteka le z mladino in pionirji. Iz
tega lahko vidimo, da je z rednim delom mogoce doseci zadovoljive rezultate. Misliti moramo
na tesnejse zblizanje telovadnice
in sole, ker le tako bomo lahko
dosegli, da bo telesna vzgoja koristna in v veselje vsakemu mlademu cloveku.
Drustvu dela tezave tudi pomanjkanje potrebnih naprav pri
sportnih objektih. Pomanjkanje
najosnovnejsih sanitarnih naprav
je resna ovira pri delu drustva,
na to opozarjajo celo gostujoce
ekipe. Tu caka sportne delavce z
Rakeka se veliko dela. Sedanja
telovadnica je za potrebe drustva
ze premajhna, saj je izmera 7,5 X
14m glede na to, da je v prostoru tudi vse telovadno orodje, zadostna le za skupno vadbo petnajstih telovadcev. V ta' prostor
pride tudi po 30 pionirjev hkrati.
Zaradi pomanjkanja_ sredstev so
odlozili tudi rekonstrukci~o . kegljiSca. Ciscenje telovadnice, kegljisca in vzdr:levanje igrisca

MOSTVO RAKEKA NA TEKMI V SE2ANI

BOZO LEVEC:

Hlebcek kruha
Nad taboriscem Visco, v severni Italiji,
je Ie:lalo sivo tezko nebo. Bil je soparen· ,
. poletni dan. Za zico tam zunaj je le:lalo
morje zlate psenice. V tezkem zraku se ni
zganila, veter je negibno le:lal na ravnini.
Pred lesenimi barakami so le:lale zenske,
stare, mlade in klepetale. Nekje iz dolge
vrste barak se je slisal glasen prepir; najbci se spet prepirajo Hrvatice. Na strazarnicah okrog ta.borisca so stali vojaki,
mitraljezi in :larometi so topo strmeli proti
barakam.
Otroci smo se igrali v prahu pred barakami. Bil sem laeen in igre sem se kmalu
navelical. Zapustil sem gneeo otrok in odsel proti nasi baraki. Pred njo je sedela
mama in sivala bratu edine hlaee. Brat je
lezal v baraki pod odejo.
»Mama, laeen sem,« sem jo prijel za
krilo.
Mama se je zdrznila, me pogledala in se
opravicujoce nasmehnila.
»Poeakaj, do veeera je se dalec, jaz pa
imam kruha le za enkrat v usta.« Tega
nisem mogel razumeti s svojo otrosko pametjo. Ce sem laeen, zakaj mi ne da mama kruha? Jaz vendar moram jesti!
»Mama, laeen sem!« Prlpra.vljal sem se

opravljajo clani sami in s tern
zmanjsujejo stroske. Za boljse
delo bo treba nujno misliti na zagotovitev osnovnih financnih po-

GLA8 NO.TRANJSQ
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gojev, ki bi vplivali na vzgojo
clanstva. v stalni borbi za denar
to vzgojno plat prevec zanemarjamo. Kljub tezavam pa kaze, da
je drustvo na pravi poti in je
njihovo delo v tern letu zadovoljilo ljubitelje sporta na Rakeku.
DA

Komu sluii dom v Novi vasi
2e pred dvema le tom~ je bil
zgrajen v Novi vasi telovadni
ci'lm, v kaferega so bqa vlozer.P
·1elika druzbena sredstva. Takih
ciomov najdemo celo v slovenskem merilu malo, toda danes
stoji dom prazen in ne sluzi svojemu namenu. Vprasujemo se,
zakaj je bilo vlozenih toliko sredstev? Druzba ni dala sredstev za-

4

2

to, da bo stal na Bloski planoti
••spomenik«, ampak dom, ki bo
torisce dela na tern podrocju.
Krajevne organizacije in drustva
Bloske planote morajo resneje
pristopiti k delu in vkljuciti prebivalce v najrazlicnejse sekcije,
ki bodo delale v okviru drustva
»Partizan«.
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film »Zadnji lov«, 27. januarja
KINO CERKNICA: 1. januarja ob
ob 19.30 uti sovjetsko-francoska
15. in 20. uri vzhodno nemski
koprodukcija >>Eskadrila Norfilm »Spletka in ljubezen«, 2.
mandija - Njemen«, 28. janujanua.rja ob 15. in 20. uri italiarja ob 15. in 20. uri mehiski
janski film »Precep«, 4. januarfilm »Glasba v noci«, 28. januja ob 19.30 uri ameriski cs film
arja ob 10. in 18. uri sovjetsko>>Naloga majorja Lexa«, 6. jafrancoska koprodukcija »Eskanuarja ob 19.30 uri ameriski
drila Normandija - Njernen«.
barvni cs film »Davyd Crocket«7. januarja ob 15. in 20. uri ita- KINO STARI TRG: 1. januarja
lijanski barvni cs film >>Q:erkul
ameriski vojni film »Hrabrl in
in kraljica Lidija«, 7. januarja
smeli«, 3. januarja francoski
ob 10. in 18. uri »Davyd Croccs film >>Vsi me lahko ubijejo«,
ket••, 11. januarja ob 19.30 uri
6. in 7. januarja jugoslovanski
ameriSki cs film »Trije Evini
· italijanslci cs barvni film >>Beli
obrazi«, 13. januarja ob 19.30
vrag«, 10. ' januarja francoski
uri ameriSki barvni film >>Moby
film >>Natalija«, 13. in 14. januDick«, 14. janua.rja ob 15. -in 20.
arja francoski cs film ••Vroca
uri nemski vv barvni film >>Mazmaga«, 17. januarja ceski fanzurka ljubezni«, 14. januarja ob
tasticni film >>Nevarna iznajd10. in 18. uri ameriski barvni
ba«, 20. in 21. januarja italijanfilm >>Moby Dick«, 18. januarja
ski cs barvni film >>Kruh, ljuob 19.30 uri ameriski barvni
bezen in ......, 24. januarja jugofilm >>Jaguar - gospodar dzunslovanski cs film >>Vojna«, 27. in
gle«, 20. januarja ob 19.30 uri '
28. januarja ameriSki cs barvni
sovjetslki barvni film »Beli suzfilm >>Prekinjena melodija«, 31.
nji«, 21. januarja ob 15. in 20.
januarja ceski film »Vr~jeni
uri ameriski barvni cs film
v zivljenje«.
>>Anastazija«, 21. januarja ob 10.
Predstave ob sredah o.b 19., soin 18. uri sovjetski barvni film
botah ob 19. uri in nedelja.h ob
»Beli suznji«, 25. januarja ob
·
19.30 uri ameriski barvni cs 15. in 19. uri.
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. -,na jok.
'
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Mama mi ni odgovorila, le solze sem opazil v njenih oceh. Zazrla se je tja proti
severovzhodu, kjer je bilo nebo jasno in so
se videli obrisi hribov. V oceh ji je zagorelo upanjc.
'Vzidihnil sem in odsel po taboriscu.
Mislil sem le na kruh, ki ga ima mama
nekje skritega, tisto tanko rezino kruha,
ki smo jo dobili za ves dan. In tam v baraki leZi brat, ki najbrz tudi misli na tisti
kruh.
Iz premisljanja me je zbudil glasen vri,Sc
otrok. Vsi so tekli proti kuhinji. Stekel
sem z njimi, najhitreje, kot sem mogel,
kajti vedel sem, da stoji pred kuhinjo debel vojak z nekaj hlebcki kruha, ki ga
born morda dobil.
Zasopel in poten sem pritekel do skupine, ki se je prerivala okrog debelega vojaka. V kosmati roki je ddal kruh, lepo
zap~cen kruh.
V meni je razbijaJo. Oci so strmele le v
tisti hlebcek, ki ga je vojak drzal visoko
v zrak. Moram, moram ga dobiti, da nc }
born laeen. Zagn,al sem se v skupino, se
prerival, krical, hodili so mi po nogah, me
suvali, jaz pa nisem cutil nicesar, pred
ocmi je bil le kruh ... Ne vern, kako sem
se prerinil v prvo vrsto. Videl sem drobne
rocice, ki so molele proti kruhu, in vojaku,
ki se je smejal in tolkel po teh rokah. V
drugi roki pa je d.rial kruh . .

Zasopel, obrcan, in umazan sem stegoval roke proti njemu. Morda ga born dobil jaz ...
Vojak je spet udaril in udarec ml .je
mocno padel po roki. Tedaj se je v meni
vse prelomilo. Od boJ.ecine, se bolj pa od
razoearanja in obcutka, da kruha ne born
dobil in born Iacen, me je stisnilo. Devetletni Miha me · je surovo odrinil. p ·a del sem
na tla in zajokal. Nisem jokal, kot jocejo
otroci, vsi razvajeni, ker ne dobijo igrace,
jokal sem, ker sem ze v petem letu o,bcutil, kaj je kruh in lakota, ker sem obcutil
grenko razocaranje.
Vojak me je opazii. Stopil je k meni.
otroci so utihnili. Nastala je globoka tisina. Zdelo se mi je, da se je celo sivo nebo
pribliialo v pricakovanju. Skozi solze sem
se zazrl v vojaka in spreletelo me je: Morda...

.

S krepko roko me je pobral in mi stisnil
roke hlebcek kruha in hitro odsel v kuhinjo. Krepko sem stisnil hlebcelt It sebi
n stekel proti na5i baraki.
Pritekel sem k mami.
·
Mama, kruh!«
Pogledala me je z dolgim pogledom in
zajokala, sam ne vern, zakaj. Bil sem ves
umazan, na nogi mi je tekla kri, v roki
rd.eci od udarca, sem dr:lal hlebcek kruha.
Oci pa so se mi smejale, le po lieu so drsele se velike, svetlc solze in padale na
kruh.
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cestita v novem letu 1962 in :leli
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SGP
Cerknica

graldisce

9., soah ob

Srecno novo leto vsem delovnim ljudem zeli
liolelitiv podjetja
egodol je
n eni
t od
b orn
:vet-

sem
•cejo
:aee,
bcu-

:••

i
i
.I

••

~util

T

isnil
kusebi

~i

in
ves
roki
uha.
drna

'

Rakek

S SVOJIMI OBRATI:
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CENJENIM STRANKAM SE SE

Vsem delovnim ljudem obcine
CERKNICA zeli mnogo delovnih
zmag V NOVEM LETU 1962
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skladiscem na Rakeku zeli vsem
svojim odjemalcem in poslovnim ·
prijateljem srecno novo 1962. leto
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»Bencinska crpalka« na Rakeku,
»Delikatesa-specerija«, »Karlovica••, »Tekstil-galanterija••, »Zeleznina« In »Radio-elektrotrgovina«
Cerknica, »Oskrba<< Unec, Ivanje
selo, Dolenja va_s, »Podslivnica••
Martinjak, »StJ.:mec« Grahovo,
»Jezero<< Grahovo, »Bloke« Nova
vas, Veliki vrh, Ravnik, Vellke
Bloke, Cajnarje, »Zala«, Zilce, Rakitna, »lzbira« Begunje in Centr.

C
...
~

o

aro na

§

~
~

~
=e

S

..:l

C:

@

0

~

•

Q

00
•a.
Q

•Q
•

Q

•0

~

•

0

:::> ril 0
8~u

•

~ ~

Rkk

~

;;

,_. ,...

a e

~

~ ~ tl

o·

a e

•

........ _,_, ...._,_, ____,,.._...2

0
•
TRGOVSKO

'

Tao
PREDMETov
ZELI ·
• VSEM SVOJIM POSLOVNIM
• PRIJATELJEM IN ODJEMAL-

• · CEM

SRECNO IN USPEHOV
• · POLNO NOVO LETO 1962

'L O z
V

~

PODJETJE

""'\

~'- ~\

v Losvkl. doll.nl·
-

-

CESTITA S SVOJIMI POSLOV ALNICAMI VSEM POTROSNIKOM IN POSLOVNIM PRI-

-

JATELJEM

-

SRECNO

NOVO

Srecino novo leto 1962 zeli vsem
svojim sodelavcem in odjemalcem
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izdaja Obcinski odbor SZDL Cerknica - Urejuje ga uredni!iki odbor - Glavni urednik Mlinar Danilo - Izhaja enkrat mesecno Tisk CZP »JS:ocevski tisk« Kocevje
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