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Glasilo Socialisticne zveze delovnega ljudstva obC.iae Cerknica 

------~-------------------------------------------------------------------LETO I . JUNIJ 1962 

P red dnevi sta oba zbora ObLO Cerknica sprejela in potrdila 
druzbeni plan obcine Cerknica za l. 1962. Zaradi obsirnega gra
diva povzemamo le glavne misli predsednika obcine Jozeta Teli
ca, ki jih je precital ob sprejemanju druzbenega plana. 

0 IND•'STRIJA 

168,954.000 din bomo vlozili 
predvsem za izpopolnitev proiz
vodnih kapacitet pri Brestu Cerk
nica (najvecji del odpade na 
IveTko), pri Jelki Begunje, pri 
Tisi Rakek, pri Gabru Stari trg 
in pri Kovinoplastiki Loz. ~e prej 
sem omenil, da so prav tu ugod
ni pogoji za razne oblike koope
racije in bo zaradi tega potreb
no, da bomo pred investicijsko 
nalozbo temeljito razpravljali in 
pripravili program investicij. 

Pri ugotavljanju pogojev za na
daljnji razvoj ne smemo rnirno 
dosezkov v r.azvoju delavskega 
upravljanja v 1. 1961. Kljub ob
jektivnirn tezavam, ki niso bile . 
majbne, vidimo napredek v raz
vijanju ekonornskih enot in ob
ratov, tako pri gospodarjenju ali 
pri upravljanju, saj zabteva tak 
nacin dela vecjo odgovornost. 
Mocno je vplivala na dogajanje 
v letu 1961 tudi pospesena de
centrafizacija pristojnosti orga
nov oblasti. Verno, da so komu
ne prevzele celo vrsto pravic in 
dolznosti, vrsto odgovornosti od 
gospodarstva do druzbenih sluzb, 
kot so: zdravstvo, solstvo, social
no varstvo, invalidsko skrbstvo 
itd. Vse to je preslo v roke ko
mune. Pri tern se pa rnorarno za
vedati, da pospeseni decentrali
zirani razvoj nalaga kornuni tu
di velike dolznosti. Treba bo bi
treje usposobiti kadre za oprav
ljanje sedanjib in novib nalog, 
ker prav tu labko ugotovimo 
precejsen zastoj. 

ObLO mora v letu 1962 poma
gati pri bitrejsern razvijariju in 
vsklajevanju gospodarstva in 
druzbenib sluzb. ce bocemo do
seci dober uspeb v gospodarstvu, 
moramo · krepiti komunalni si
stem na vseb podrocjib in raz
vijati delavsko upravljanje. ca
kajo nas sledece naloge: 

Krepiti je treba delavsko in 
druzbeno upravljanje v gospo
darskih organizacijah, obratib, 
ekonomskib enotab. Delovni ko
lektivi pa morajo vloziti vse sile, 
da povecajo proizvodnjo. 

Izpopolnjevati moramo tebno
loske postopke z moder.nejsimi 
stroji in naprayami, odstranje
vati takozvana ozka grla, posve
titi vee skrbi in pozornosti iz
boljsanju organizacijskib sluzb v 
podjetjih - predvsem komer
ciali in povecati zmogljivost go
spodarstva. 

Investicijsko politiko bo treba 
usmeriti predvsem v tiste pano
ge gospodarstva, za katere ugo
tavljamo, da imajo na nasem 
podrocju najugodnejse razvojne 
pogoje. Sredstva za gospodarske, 
kakor tudi za negospodarske in
vesticije, je treba vlagati tako, 
da bomo dosegli najboljsi uspeb 
glede na obseg in rentabilnost 
proizvodnje ter druzbenega stan
darda. Mislim, da je tudi v na
si obcini zadnji cas, da zacnemo 
zdruzevati sredstva, ki jib imajo 
gospodarske organizacije, le ta
ko bi labko bitreje zakljucili ze 
zacete rekonstrukcije in skraj
sali rok investiranja. 

Treba je misliti na kooperacijo 
v proizvodnji in na zdruzevanje 
povsod tam, kjer so dani eko
nomski pogoji. Izdelati moramo 
proizvodne programe sorodnib · 
gospodarskib organizacij, doseci 
delitev dela in vecje izkorisca
nje kapacitet, kar bo brez dvo
ma dalo pozitivnejse gospodar
ske rezultate, ker se bomo tako 
prilagodili domacemu in zuna-

njemu trziscu. Tu mislim pred
vsem na lesno industrijo, za ka
tero ze pripravljajo potrebne 
elaborate in ekonomske analize, 
ki bodo v najkrajsem casu pred
lozene v razpravo tudi nasemu 
ljudskemu odboru. LO naj bi na
to nakazal smer realizaciji pred· 
videnega programa, da ne bomo 
ostajali le pri razpravab. 

Preprican sem, da so tudi na 
drugih podrocjih nasega gospo
darstva pogoji, da pricnemo z 
razlicnimi kooperacij ami in de
litvijo dela iskati nove obiike, z 
namenom, da dosezemo boljse 
gospodarske in financne rezulta
te. Tu mislim na kovinsko in
dustrijo, na zdruzevanje raznih 
obrtnih dejavnosti v tako imeno
vane obrtne centre in na zdruZe
vanje v trgovini in gostinstvu. 

ce bocemo naloge v proizvod
nji uspesno izvrsiti, moramo do
biti za to potrebna obratna sred-

• KMETIJSTVO 

Kmetijstvu smo namenili 60 
milijonov dinarjev za dogradi
tev blevov, postavitev senikov 
in za izpopolnitev strojne opre
me. Tudi tu bomo morali pri
praviti jasen in temeljit program 
proizvodnje. · 

• GOZDARSTVO 

V gozdarstvu racunamo, da 
bomo dali okoli 25,000.000 din za 
investicije. Sredstva bomo pora
bili: za n,adaljevanje gradnje ce-
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stva, predvsem lz sredstev go
spodarskib organizacij. V danas
njem casu se moramo zavedati, 
da niso vedno dobro nalozena 
samo tista sredstva, ki jib vlo
zimo v investicije. Le dober go
spodar bo znal preceniti, kaks
na delitev je najboljsa. 

Zbor proizvajalcev nasega ob
cinskega LO, zavodi, sveti in up
ravni organi ObLO bodo morali, 
kot druzbeni organi skrbeti za 
dvig proizvodnje, produktivnosti, 
za gospodarjenje, morali bodo 
imeti pregled nad delitvijo ciste
ga in osebnega dobodka v go
spodarskih organizacijab in mo
rali bodo gospodarskim organi
zacijam pomagati z nasveti in 
predlogi. 

Na osnovi ze navedenib ukre
pov pricakujemo, da se bo druz
beni proizvod in narodni dobo
dek povecal v letu 1962 takole; 

- druzbeni proizvod za 21 % 
od leta 1961. 

- narodni dobodek za 20 % 
. od leta 1961. 

Na to povecanje bodo vplivale 
zlasti nove kapacitete in rekon
strukcije, predvsem v lesni in 
kovinski industriji. Na podrOCJU 
investicijskega vlaganja predvi
devamo, da bomo vlozili v go
spodarske investicije 168,190.000 
dir.::.rjey._ V tern so zastopane po
samezne panoge: 

ste na Javorniku, na Racni gorl 
in za pogozdovanje in vzdrzeva
nje obstojecih komunikacij. Sred
stva bomo dobili iz medobcin
skega gozdnega sklada, ki je for
miran na podlagi zakona o goz
dovib ljudske republike Sloveni
je in 30 % od sredstev gozdnega 
sklada, ki se formira od poseka 
lesne mase v gozdovib zasebnega 
sektorja. 

• GRADBENISTVO 

v gradbenistvu letos v na5i ob· 
cini ne predvidevamo vecjih in
vesticij, ker smo v prejsnjih le
tib vlozili velika sredstva za me
banizacijo in opremo. 

• TRGOVINA 

Za trgovino smo dolocili 37 mi
lijonov din, ki jib bomo porabili 
za dog:raditev trgovskega lokala 
v Cerknici, za izdelavo progra· 
rna trgovske bise v Starern trgu, 
za opremo lokalov in za rnanjse 
adaptacije. Denarna sredstva bo
mo dobili od sredstev gospodar
skih organizacij; ki si jih bomo iz
posodili pri okrajni trgovinski 
zbornici, nekaj sredstev bo iz 
vbcinskega stanovanjskega skla
-da, nekaj pa od najemnikov lo
kalov. 

• GOSTINSTVO 

V gostinstvu bomo nadaljevali 
z gradnjo v Rakovem ~kocjanu. 
Mislim tudi na izpopolnitev op
reme v Cerknici ter na manjse 
rekonstrukcije in dograditve na 
Rakeku in v Starem trgu. Pred
videni znesek 18,000.000 din je za
gotovljen: 

pri gospodarskih organizacijah 
te panoge, 

pri kreditu Komunalne banke 
Ljubljana iz sredstev okraja, 

pri namenskih sredstvih obcin
skega investicijskega sklada. 

• OBRT 

V to dejavnost smo namenili 
24,000.000 din in to: za ureditev 
in adaptacijo poslovnih prosto
rov podjetja Kovinoservis Rakek 
na Uncu, za dograditev poslovnih 
prostorov v podjetju Elektro
zaga Nova vas in za izpopolnitev 
opreme pri gospodarskih organi
zacijab. Viri teb sredstev: 

lastna sredstva podjetij, 
obcinski investic. sklad (obve

za iz preteklega leta). 
Planirana sredstva v visini 384 

rnilij onov 654 tisoc din so zago
tovljena, lastna sredstva gospo
darskih organizacij znasajo 125 
milijonov 449 tisoc din, razni kre
diti pa 209,205.000 din. 

Za negospodarske investicije 
imamo 168,190.000 din. V letu 1962 
jib bomo povecali predvsem na 
podrocju stanovanjske dejavn'o
sti. Namenjene so: dograditvi 
stanovanjskega bloka v Cerknici 
in stanovanja nad menzo v Mar
tinjaku, gradnji objekta druibe
ne prebrane in stanovanj na Ra
keku, izdelavi programa za po
slovno in stanovanjsko stavbo 
PTT sluzbe ~n postaje Ljudske 
milice Cerknica, za dograditev 
zdravstvenega doma v Starem 
trgu, dograditev gravitacijskega 
vodovoda za vas Hiteno, za izde
lavo programa za vodovod Loz 
- Stari trg, za pricetek gradnje 
vodovoda Grabovo - ~erovnica, 
za izgradnjo trafo postaje na Rar 
keku in v Ivanjem selu in adap
tacijo osnovne sole Grabovo. Viri 
sredstev so: 

stanovanjski sklad obCine, 
skladi gospodar. organizacij, 
prispevki drzavljanov. 
Na podrocju druibenega stan

darda predvidevamo, da se bodo 
realni osebni dobodki povecali v 
povprecju za 9 %. Vse ze nastete 
gospodarske, se posebej pa nego
spodarske investicije, bodo brez 
dvoma ugodno vplivale na ziv
ljenski standard vseb delovnih 
ljudi v nasi komuni. Mislim pa, 
da bo potrebno tudi tu napraviti 
temeljito analizo in zaostriti eko
nomicnost vlaganja investicij . 

Narascanje osebne in druZbene 
potrosnje zabteva tudi vzpored
no nara5canje storilnosti. Z iz
boljsanjem proizvod. kapacitet in 
delovnib pogojev, s stalnim izpo
polnjevanjem organizacije dela 
ob upostevanju sodobnejsih na
cinov nagrajevanja, racunamo, 
da se bo storilnost povecala za 
10,5 %. Zaposlenost pa bo vecja 
za 3 %. Pri zaposlevanju delovne 
sile bo potrebno upostevati ra-

(Nadaljevanje na 2. stranl) 
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&~--------------------------------------------------- GLAS NOTRANJSKI!: 

Plenum SZDL je razpravljal o zdravstvu 
prosvetljevanje je vazna naloga. 
Napraviti bi bilo potrebno pro
gram izobrazevanja in ga uresni
cevati. Za to mora skrbeti pred
vsem RK in DU. Usposobiti je 
treba tudi organe upravljanja ter 
s pomoejo sindikata analizirati 
pravilnike o delitvi osebnih do
hodkov. 

V mesecu maju je bil razsir· 
jeni plenum SZDL, ki je razprav
ljal o zdravstvu. Material za ple
num je pripravila posebna komi
sija, ki pa ni dovolj proucila ce
lotne problematike in je zbrala 
premalo konkretnib podatkov. 
Kljub temu smo naceli vrsto 
vpra.Sanj, za katera se do sedaj 
ni nihce zanimal in jib reseval. 
Na splosno smo ugotovili, da je 
zdravstvena slliZba izboljsana, 
izpopolnjena so tudi tehnic. sred
stva, delovna mesta so zasedena, 
stanje se je zboljsalo tudi zaradi 
novega zakona o zdravstvu. Na
sli pa smo vrsto ovir, ki so za
virale razvoj zdravstva. Ustavi
mo se samo pri nekaterib. Na 
racun odnosov med zdravniki in 
pacienti smo slisali veekrat pri
tozbe. Pacienti so se pritozevali 
da jib zdravnik odslavlja, da jib 
noce poslati na specialni pregled, 
da jim noce dati bolniskega do
pusta in podobno. V mnogib pri
merib res hoeejo pacienti izkori
scati bolniSki dopust za delo na 
kmetiji in podobno. Ce v takem 
primeru zdravnik ni dal bolni
skega dopusta zaradi tega, ker 
je ugotovil, da je pacient zdrav, 
je ta klevetal, da zdravnik nima 
pravega odnosa do njega kot 
bolnika. Veckrat so pacienti celo 
grozili zdravniku. Zaradi takih 
primerov zdravnik ne more biti 
vedno nasmejan in se upravieeno 
razburi. Veasib pa je pacient re
snieno bolan in lezi doma, zdrav
nik pa gre k njemu sele po vee
kratnem klicanju in se celo dalj 
easa pregovarja ali je potreben 
obisk ali ne. Ljudje rnnogokrat 
res brez potrebe klicejo zdrav
nika na dom. Tako ta lahko ugo
tovi le, da bi bolnik lahko sam 
-priSe! naslednji dan v ambulan
to. Zaradi tega so zdravniki vee
krat nervozni tudi v primerib, 
ko je res potrebna zdravniska 
pomoc. Da bi to popravili, je po
trebno vee zdravstvenega pro
svetljevanja med zavarovanci, 
med zdravstvenimi delavci pa 
vee p.osvetov 0 razdelitvi dela, 0 
dezurni slliZbi in podobnem. 

Druzbeni plan • 1n 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

cionalizacijo, ker novi sistem de
litve osebnih dohodkov zmanj
suje stevilo zaposlenib. OdviSno 
delovno silo bi morali usmerjati 
predvsem v usluznostne dejav
nosti, kjer se vedno manjka !ju
di. Mislim, da bo na povecanje 
storilnosti vplivala tudi veeja iz
obrazba zaposlenih, saj se to iz 
leta v leto izboljsuje. Potrebno 
pa bo, da delovni kolektivi pre
ko svojib strokovnib in socialno
kadrovskih slliZb posvetijo temu 
vprasanju kar najvee skrbi. 

V 1. 1962 pricakujemo, da se 
bo druzbeni bruto proizvod po
veeal za 21 %, od tega v drliZ· 
benem sektorju za 28,6 % in v 
zasebnem za 2,4 %- Porast proiz
vodnje v drliZbenem sektorju je 
planiran za posamezne panoge 

. takole: v % 
industrija 29,8 
kmetijstvo 6,8 
gozdarstvo 11,2 
gradbenistvo 4,3 
promet 8,8 
trgovina 36,2 
gostinstvo 28,4 
obrt 26,0 
komunala 18,7 

Tudi preve11tivna sluzba v pre
teklem obdobju ni bila najbolj
sa. Premalo je storila za odprav
ljanje pomanjkljivosti na nevar
nih delovnih mestib, kjer je naj
vec nesrec zaradi nezavarovanih 
strojev in zaradi neprevidnosti 
delavcev. Prav tako se ni povsod 
urejena zdrava prehrana, prosto
ri niso higienieni, stanovanja so 
slaba itd. Vse te pomanjkljivo
sti bi hitreje odpravili, ee bi ko
misije HTZ in pa zdravstveni de
lavci, ki delajo v preventivni 
sluzbi, ostreje postavili ta vpra
sanja pred delovne kolektive in 
pred organe druzbenega uprav
ljanja. Nikjer na terenu ni opa
ziti dela sanitarne inspekcije, ki 
bi bila zelo potrebna, saj je se 
vrsto nasib vasi in naselij, ki ni· 
majo prave pitne vode, skozi na
selja teeejo odplake iz gnojisc. 
Tudi v mesnicah in trgovinah se 
najdemo umazane predpasnike, 
mrces in pokvarjeno hrano. 
Vprasamo se, zakaj vse to. Brez 
sanitarne inspekcije prav gotovo 
ne bomo vsega tega odpravili. 

Organi upravljanja v zdravst
vu se niso povsem doumeli svoje 
vloge. Ko so razpravljali o zdru
·zitvi obeh zdravstvenih ustanov, 
je se vedno prevladovalo loka
listicno misljenje, ces da bodo 
zavarovanci za:r;adi zdruzitve 
oskodovani. To izvira iz nepouee
nosti, saj vemo, da ni nihee na
pravil temeljite analize o tern, 
kaj bo zdravstvena slliZba pri
dobila z zdruzitvijo in kaksno 
bo poslovanje enotne zdravstve
ne ustanove. 0 tern bi morali 
govoriti organi upravljanja v 
zdravstvu, ne pa ozek krog ljudi 
brez vsake dokumentacije. 

Na plenumu smo razpravljali 
tudi o osebnih dohodkih zdrav
stvenih delavcev. Ugotovljeno je 
namree bilo, da so se osebni do
hodki dvignili nad povpreeje, ki 
je bilo predvideno. Zdravniki za
govarjajo to tako, da je v pra
vilnikih natancno zajeto vse, za 
kar oni prejemajo osebne dohod
ke. Veasib se zgodi, da pravil
nik o delitvi osebnih dohodkov 

proracun sprejela 
Na poveeanje druzbenega bru

to proizvoda bodo gotovo vpli
vale tudi vlozene investicije, o 
katerib sem ze prej govoril. . 

Druzbeni bruto proizvod v za
sebnem sektorju bo veeji od lani 

v% 
v kmetijstvu 2,9 
v prometu 
bo manjsi za 65 
(zaradi zmanjsanja 
stevila zasebnih 
prevoznikov): 
v gostinstvu 2,3 
v obrti 9,7 

Ob koncu poudarjam, da bo
do morali upravni odbori: sta
novanjskega sklada, investicij
skega druzbenega sklada, gozd
nega sklada, solskega sklada in 
cestnega sklada takoj po spre
jetju druzbenega plana temelji
to pregledati sredstva skladov 
pri ObLO. Napravit~ bodo mora
li programe za uporabo sredstev 
in o tern obveseati ljudski ad
bar. Pri razdeljevanju bodo mo
rali upostevati upravieenost do 
sredstev in gospodarnost. 

ni v redu, ceprav so ga potrdili 
viSji upravni organi. Da ne bi 
prislo do kritike, je potrebno, da 
ponovno temeljito proucijo pra
vilnike in postavijo taka merila, 
ki bodo v realnem odnosu z de
lorn. 

Plenum priporoea zdruzitev 
zdravstvene sluzbe pod enim vod· 
stvom, saj bi se le tako hitreje 
izpopolnjevala in razvijala. Zato 
naj napravijo analize, ki bi do
locile nadaljnji razvoj zdravstva. 
Potrebno bi bilo ustanoviti zdrav
stveni center, kjer bi lahko do
bili vse podatke in od koder bi 
usmerjali vso zdravstveno sluzbo 
na podrocju obcine. Vprasanje je 
tudi, ce ne bi bil boljsi center za 
vee obein skupaj. V bodoee je 
potrebno posvecati vee skrbi Od· 
nosom med zdravnikom in bol
nikom in obratno, kakor tudi od
nosom v samem kolektivu. Pri 
tern bi morala pomagati sindi
kalna podruznica. Zdravstveno 

v bodoee bo potrebno veckrat 
sklicevati posvetovanja, ker bo, 
mo na ta naein rnnogo laze raz
sciseevali probleme. Uspeh pri 
takem delu pa ne bo izostal, ee 
bomo konkretno in odkrito na
kazali problem in se dogovorili, 
o naeinu resevanja situacije. 
Prav pa je, da vsak drzavljan 
pave svoje misljenje, vsekakor 
pa je treba odpraviti miselnost, 
da ee born kritiziral zdravnika, 
me ne bo hotel zdraviti, ali pa 
me bo napaeno zdravil. Zdrav
nik je poklican za to, da elove
ka zdravi, ne pa da mu skodi. v 
kolikor pa so se pojavile nepra
vilnosti, smo krivi sami, ker ni
smo na pravem mestu upraviee
no kritizirali napak. 

FrT. 

Novi odloki 
Na nedavni seji obeh zborov 

ObLO Cerknica, so sprejeli do
polnilni odlok o 15-odstotnem 
proracun. prispevku od oseb. do· 
hodkov zaposlenih, od katerih se 
bo 10% sredstev stekalo v pro
racun obcine, 5% pa v sklad za 
solstvo. Sprejeli so tudi odloke o 
povecanju polozajnih dohodkov 
usluzbencev ObLO, odlo~ o ob· 

cinski dokladi iz kmetijstva, sa
mostojnih poklicev in premoze
nja za leto 1962, odlok o uvedbi 
dopolnilne stopnje obcinskega 
davka za rezan les iglavcev V Vi· 
sini 25 % in odlok o ustanovitvi 
sklada za komunalne potrebe 
druzbenega standarda. 

Dim 

Obrtni cenlri za · ce·nene usluge 
Svet za gospodarstvo pri ObLO 

Cerknica je obravnaval probleme 
obrtnih podjetij in nakazal po
trebo po zdruzitvi manjsih obrt
nih delavnic v obrtne centre, ki 
naj bi delovali v okviru stano
vanj. skupnosti. Tako bi zmanj
sali administrativne in rezijske 
stroske. 

Trenutno imamo v obcini le 

Razprave o 
Na seji sveta za trgovino, obrt 

in turizem su razpravljali o iz
boljsavi trgovske in gostinske 
mreze na podrocju obCine. Sedaj 
imamo v obcini dve podjetji: 
»Ulakocc iz Starega trga in »S koc
jan« z Rakeka. Taka ureditev 
podjetij je nekako ustrezala po
trebam pred zdruzitvijo obeh ob
cin, sedaj pa bi bilo dobro zdru
ziti trgovsko mrezo v eno samo 
vecje podjetje. Prav tako stanje 
je tudi na podrocju gostinstva, 
kjer imamo kar tri vecja podjet
ja: Lovec na Rakeku, Gostinsko 
podjetje v Cerknici in Gostinsko 
podjetje v Starem trgu. Na svetu 

NOV A PREDSEDNIKA 
Zaradi studijske odsotnosti o

sedanjega predsednika Obc. o b. 
SZDL tov. Franca Levca in p ed
sednika ObC. sind. sveta tov To
neta Bavdka 'so na plenum obc. 
odbora SZDL, oz. sindik~ . sveta 
Cerknica izvolili za novega pred
sednika SZDL ing. Iztoka Juran
cica in za novega predsed. Obc. 
sirzd. sveta tov. Sreca Loncarja. 
Ooa sta ze prevzela svoje dolz
nosti. 

Dim 

stanovanjsko skupnost v Cerkni
ci, kjer delajo elektricarji, zidar
ji in mizarji. Ker nameravajo 
ustanoviti stanovanjske skupno
sti se v drugih vecjih lirajih ob
cine, je svet za gospodarstvo m e
nil, da so obrtni centri najpri· 
mernejsa oblika za izvrsevanje 
cenenih obrtniskih uslug. 

Dim 

zdruzevanju 
so odlocili, da bo vprasanja go-

. stinstva proucila posebna komi· 
sija, ki bo pregledala vse gostin· 
ske obrate in predlagala ustrez· 
no resitev. 

Na seji so dovolili KZ Cerk
nica, da bo lahko v N ovi vasi 
odprla obrat druzbene prehrane 
odprtega tipa. Na prosnjo privat
nega gostilnicarja so sklenili uki· 
niti gostisce v Gornjih Otavah in 
odobrili letni cas poslovanja tr
govskega podjetja >>Skocjan« z 
Rakeka. 

KOMISIJA ZA DELITEV 
CD IMENOVANA 

Dim 

Petczanska komisija za deiitev 
cistega dohodka v gospodarskih 
organizacijah, ki sta jo imenova
la oba zbora ObLO Cerknica, se 
je te dni prvikrat sestala. Obra-u
navala je organizacijska vprasa
nja in vsebinsko delo komisije. 
Da bo delo. potekalo v skladu s 
predpisi in hitreje, so izvolili tu
di podkomisije. Predsednik ko
misije je Slavko Tornic, nacel
nik _oddelka za gospodarstvo pri 
ObLO Cerknica. 

Dim 
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GLA8 NO'I'ltANJ!Il'&E 

e Vprasanje: Zadnje dni je med prebivavci obCine Cerknica 
precej polemike glede trgovske mr~ze. Slisati je glasove 0 ukinit
vi trgovine s sadjem in zelenjavo v Cerknici, o zdrueitvi obeh tr
govskih podjetij v obCini in o tem, da je otvoritev blagovne hise 
v Cerknici od.Zozena za nedolocen cas. Kako je s tem? 

@pvalali 

S.fltD. ••• 

Rozvoj trgovinske mr ie in Se kaj 
e Odgovarja: tov. Tone Gornik, clan sveta za trgovino obrt in 

turizem pri ObLO Cerknica. ' 

»Skocjan«, naj bi v zameno za 
lokal dodelila zadruga prostor 
sedanje mesnice s hladilnico, ta
ko da bi bila v Cerknici le ena 
mesnica in klavnica, kjer bi paki
rali meso. Tega bi prodajalo 
podjetje »Skocjan« v samopo-

njo zdrliZitev, medtem ko imajo 
clani kolektiva »Ulaka« se pomi
sleke, ker si ne znajo razlagati, 
zakaj je to koristno. Pravijo, da 
je njihovo podjetje rentabilno. 
Svet je obravnaval tudi investi
cije v trgovini in predmet raz
prav je bila tudi gradnja bla
govne hise v Starem trgu, kar 
bi veljalo 50 milijonov dinarjev. 

Za preskrbo prebivavcev obci
ne s predmeti siroke potrosnje 
skrbita trgovski podjetji »Skoc
jan« Rakek s 24 in »Ulaka« Stari 
trg z 12 poslovalnicami ter go
stinsko podjetje »Vino« Cerkni
ca. Lahko recem, da smo dosegli 
na podrocju trgovine precejsen 
napredek prav v zadnjih letih, ko 
smo odprli vrsto novih sodob
nih lokalov kot, n. pr. bencinsko 
crpalko na Rakeku, samopostrez
no trgovino v Cerknici in trgo
vino s cevlji v Starem trgu. Naj
vecji uspeh bomo prav gotovo 
zabelezili z dograditvijo blagov
ne hise nasproti stavbe ObLO, 
kjer bo odprlo podjetje »Skoc
jan« na podezelju prvo tovrstno 
trgovino v okraju Ljubljana, or
ganizirana bo na principu samo
izbire industrijskega blaga. Lo
kali bodo obsegali 400 kvadrat
nih metrov prodajalnih povrsin. 
Med izvajalcem del - gradbenim 
podjetjem »Gradisce« Cerknica, 
ObLO Cerknica in podjetjem 
»Skocjan« je bil ze januarja le
tos sklenjen dogovor, da bodo 
odprli blagovno hiso 1. maja. Za
tadi slabega vremena- in=slab 
organiziranega dela podjetja 
»Gradisce« se sedaj ne morejo 
povedati roka, do katerega bodo 
prostori dograjeni. To kaze, da 
se vodstvo omenjenega podjetja 
ne cuti dovolj odgovorno za to 
pomembno akcijo, }{i bo v korist 
vsem potrosnikom. Podjetje 
»Skocjan« ima v glavnem vse 
svoje poslovne · prostore v za
druznih stavbah, tako v Novi va
si, Grahovem, Begunjah, na Un
cu, Rakeku, v zilcah, Cajnarjih 
in Ravniku. »Skocjan« je pred
lagal, naj bi prisle omenjene 
stavbe v upravljanje ObLO Cerk
nica, za kar pa Kmetijske za
druge niso pokazale razumeva
nja in so se oprijemale lokali
sticnih tezenj ter se tako izogni
le obcih koristi prebivavcev. V 
zadnjih mesecih je nastal zaradi 
tega precejsen problem pri po
druznici »Sadje-zelenjava« v 
Cerknici, ker hoce uporabiti KZ 
Cerknica dva prostora (35m') za 
svojo administracijo . Tako je da
la KZ Cerknica podjetju »Skoc
jan« 1. marca dvomeseono odpo
ved kljub temu, da zadruga s 
tern ukrepom ne bi dobila do
volj prostorov za svoje potrebe. 
Ker ni primernih prostorov v 
centru Cerknice za preselitev tr
govine, saj je samo za opremo 
le-te investiralo podjetje »Skoc
jan« pol milijona dinarjev, je 
nevarnost, da bo Cerknica in 
okolica izgubila lokal, za katere
ga so se prebivavci Cerknice in 
okolice toliko let navdusevali in 
koncno na zacetku lanskega leta 
docakali otvoritev. Poslovalnica 
u~tvarja mesecno okrog 800.000 
dm prometa. KZ Cerknica ima 
lepe in ugodne prostore za ad
ministracijo v Begunjah (odda
ljeno tri km), vendar usluzbenci 
niso za preselitev. V obojestran
,Sko zadovolJstvo je :pred!agal 

:rl.'oslopje KZ Cerknica v Begunjah 

strezni trgovini. Ker privatni la
stnik sedanjih prostorov in me
sarji s tern predlogom ne sogla
sajo, bodo morali spregovoriti 
svojo besedo tudi potrosniki. 

Zdruzitev trgovskih podjetij 
»Ulaka« in »Skocjan« je obrav
naval na zadnji seji tudi svet 
za trgovino, obrt in turizem. 
Kolektiv »Skocjan« je za takojs-

Vprasanje pa je, ce je podjetje 
llUlaka« sposobno najeti tako vi
soko investicijsko posojilo. Za
radi tega bi bilo potrebno zdru
ziti kolektiva in s tern zmanj
sati stroske administracije, skla
disc ter hkrati doseci moderni
zacijo trgovine v obcini Cerk
nica. 

Ub 

Razstava Ljudske tehnike 
Precej aktivno drustvo v nasi 

obCini je Ljudska tehnika. Od ad
ministrativne zdruzitve-Loske do
line in Cerknice je to drustvo tu
di eno najmasovnejsih, saj ima 
nad 400 clanov. 

Nedavno je bil forrniran obcin
ski odbor Ljudske tehnike, ki je 
ze pripravil delovne plane za le
tosnje leto. Kaze, · da tudi izvedba 
nacrtov ne bo pretezka, saj imajo 
odobreno iz proracuna LO 800.000 
dinarjev. Odbor je sklenil, da bo 
iskal pomoc pri domacih strokov
njakih - pri drustvu inzenirjev 
in tehnikov. To bo funkcionalne 
stroske znatno zni:l:alo. Najbolj 
aktivno drustvo Ljudske tehnike 
je bilo vseskoz.i. v Loski dolini in 
to : avto-moto klub, fotoklub in 
radioklub. V Cerknici je letos os
novan radijski krozek, zelo aktiv
no pa dela tudi avto-moto dru
stvo, fotoldub in drustvo soferjev 
in avtomehanikov. Mladina na 
Rakeku se zanima za letalstvo, 
zato je 'tu osnovan modelarski in 
padalski krozek. 

Pri obcinskem odboru Ljudske 

tehnike so sestavljene komisije, 
ki bodo skrbele za tehnicno uspo
sabljanje mladine v posameznih 
panogah nasega gospodarstva. Ta
ko bo kmetijsko-tehnicna komisi
ja skrbela za predavanja o kme
tijstvu, <tu naj bi se iwbra.Zevali 
mladi kmetijci in razpravljali o 
mehanizaciji v kmetijstvu . 

Dr ustvo ima tezave s prostori, 
saj jih nima skoro v nobenem 
kraju. . 

Na dan mladosti se je drustvo 
temeljito pripravilo. Po vseh vec
jih krajih so bile organizirane 
razstave, na katerih bodo poka
zali mladi amaterji svoje izdelke. 
Avto-moto drustvo pa je prire
dilo ocenj evalno voznjo z motor
nimi vozili. 

Posebno zahvalo zasluzi radio
ldub iz Starega trga, ki bo na
pravil ozvocenje v kraju za vse 
vecje prireditve. 

Iz povedanega vidimo, da bo 
ljudska tehnika dosegla svoj na
men pri vzgoji mladine, ce se bo 
ddala se naprej zacrtane poti. 

MaD 

Dragi brcnd! 
Tokrat se vam moramo ze na 

zacetku dopisa opraviciti za ste
vilne napake v majski stevilki 
nasega glasila. Res, kritika je bi
la upravicena, kajti napak ni bi
le malo in bili ste prikrajsani za 
nekaj se tavkov, ki so bili ze pri
pravljeni za to stevilko. Sami ste 
ze verjetno opazili, da so bill ne
kateri clanki objavljeni ze d ru
gic, ali pa so bili zastareli. Nikar 
ne mislite, da nam je zmanjkalo 
gradiva. Tega smo imeli dovolj, 
pac pa je bil po sredi !Tiajhen 
nesporazum pri odbiranju gradi
va. Upamo, da se nam kaj podob
nega ne bo vee zgodilo. 

Do danasnje stevilke se je na
bralo v uredniStvu precej pisem, 
na katera bomo takoj odgovorili. 

Ucenka Nada z Mramorovega 
nam je poslala spis o Cerkniskem 
jezeru. Mislim, da smo o Cerkni
skem jezeru ze dovolj pisali in 
da so napisane posebnosti pozna
ne ze vsem nasim narocnikom. 
Morda bi bila bolje, da bi nekaj 
napisala o svojem kraju, o delu 
vascanov in podobno. Tovarisu 
z Brezij t.udi nismo mogli ustreci 
in objaviti clanka ••Pogled v na
se kraje«. Podobne stvati smo ze 
opisovali in bi se bravci morda 
dolgoeasili s ponovnim opisova
njem posebnosti na~ih krajev. Od 
France<ta z Gornjega je:rera smo 
dobili dopis z naslovom >>Tri luc
ke na Cerkniskem jezeru. Zaen
krat prispevka ne nameravamo 
objaviti, potreben 1e temeljite ob
delave in morda naroenikov ne bi 
dovolj pritegnil. Mogoce pride na 
vrsto kdaj pozneje. 

Tovarisci M. iz Ljubljane in 
vsem tistim, ki jlh zanima, kako 
je z narocnino za posiljanje lista 
v tujino, sporoeamo, da zaracu
navamo za stevilko 40 din. To 
pomeni, da je letna narocnina za 
inozemstvo 480 din . Prispevka to, 
variSa Logarcka bomo objavili 
verjetno v plihodnjih stevilkah. 
Upokojenec K. iz Begunj nam je 
pisal ze dvakrat. :Zal mu moramo 
sporociti, da prispevki niso dobri 
za objavo, snov pa je ze vsem 
dobro zmana. 0 takih stvareh, ki 
jih ze vsakdo pozna, ne namera
vamo pisati. Upokojencu G., ki 
se namerava preseliti v P lanino, 
se lepo zahvaljujemo za pozdra
ve in gradivo. Gesla ugank so 
prevec pohvalna za nas list, zato 
jih ne moremo objavitl. Morda 
bi poizkusili s krizanko. Studentu 
prava iz Ljubljane javljamo, da 
se ne nameravamo ukvarjati z 
zunanjo politiko in bomo opiso-
vali v bodoce le probleme v ob
cini. 

Vse bravce, ki nas sprasujejo, 
kako naj poravnajo narocnino, 
prosimo, da pocakajo do prihod
nje stevilke, ko bomo objavili 
tudi stevilko tekocega racuna pri 
banki. Zarad'i tehnicnih ovir ga 
sedaj se nimamo. 

Vsem sodelavcem se prav lepo 
zahvaljujemo za pozdrave in gra
divo. Honorarje bomo poravnali 
v prihodnjih dneh. 

UREDNISTVO 

>>GLAS NOTRANJSKE« izhcrja 
mesecno - I zdaja ga ObCinski 
odbor SZDL Cerknica - Ureja 
uredniski odbor - Glavni in od
govorni urednik: Danilo Mlinar 
- Clani uredniStva: Slavko Ber
glez, Franc Tavzelj, Dane Mazi, 
Milan Strle in Anton Koscak ,
Tehnicni urednik: Janko Novak 
- Korektor: Sonja Verbec -
Tisk: CZP !1Kocevski tisk<< 
Letna narocnina 240 din - Roko
pisov in risb ne vracamo. 
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• •• Obracun sindikalne organizaci)e pravilnosti, ki jih bo ponrebno 
seasorna odpraviti. Ekonomske 
enote bomo morali stalno izpopo]. 
njevabi, med njimi bi bila po
trebna veeja povezava. Kolektiv 
je z zamudo sprejel pravilnik 0 
delitvi cistega in osebnega do
hodka. Najprej so namree ocenje
vali delovna mesta in nato prisli 
na tockovalni sistem. Delitev do
hodka je postavljena na trdno go
spodarsko osnovo, za sklade gre 
28 odstotkov, 72 odstotkov pa je 
namenjenih za osebne dohodke. 
Vendar bomo morali pravilnike 
osebnih dohodkov stalno dopol
njevabi in marsikaj spremeniti. 
Vsekakor pa bo osnovno merilo 
za povecanj e osebnih d ohodkov, 
povecana storilnost. 

V mesecu maju je bil obcni 
zbor sindikalne podruznice nase
ga podjetja. Poleg 150 deleg.atov 
iz vseh obratov jt. na obcni zbor 
prise! tudi predsednik obcinskega 
sindikalnega sveta tov. Bavdek. 

Nekaj misli iz porocila predsed
nika tov. Mlakarja: 

Sindikalna organizacija Kovi
noplastike Loz je v preteklem le
tu posveeala vel~ko skrb ustanav
ljanju ekonomskih enot in obra
cunskih enot v podjetju ter pra
vilniku o delitvi eistega ter oseb
nih dohodkov. Poleg tega je sin
dikalna organizacija .ustanovila 
obratne sindikalne odbore, obrat
ne DS, dala je pobudo za ustano
vitev izobrazevalnega centra in 
kadrovsko socialnega oddelka, na
jela je pocitniski dom na morju, 
razpravljala o druzbenl prehrani 
itd ... Da bi bili clani kar naj
bolj seznanjeni z delom •in nacrti 
celotnega kolektiva, je organizi
rala vee sestankov po ekonomskih 
in obracunskih enotah. 

Povpreeno je bllo zaposlenih v 
letu 1961 510 delavcev, bruto pro
izvodnja na zaposlenega je zna-
5ala 1,820.000 dinarjev ali za 
270.000 din vee kot v letu 1960. 
Povprecni osebni dohodek na za
poslenega je zna5al v letu 1960 
19.500 din. 

Oddelek stiskalmc se vedno ni 

v • • Jesen• 
v prejsnji stevilki smo oblju

bili, da vas bomo v tej stevilki 
seznanili z razvojem podjetja v 
letu 1961. 

Omenili smo ze, da je ob kon
cu leta 1961 prislo iz juznih re
publik skoraj 120 ljudrl., ki naj bi 
se ucili pri nallih orodjarjih. V 
zacetku je bil pouk le praktieen. 
Tako smo spoznali, kdo je sposo-
ben in kdo ni. Kmalu se je skoro 
polovica priSlecev vrnila domov, 
ostali pa so uspesno koneali prak
ticni in teoretieni pouk -in ob kon
cu leta zapustili kolektiv. 

V orodjarni sta bila ustanov
ljena nova oddelka : odelek za iz
delavo kalupov za plasticne mase 
in kalupov za 1-ivarno. To je bilo 
potrebno, ker so se obrati ze tako 
razvili, da se j.e orodjarna morala 
povsem specializirabi. V tern letu 
je odslo na prakso v tovarno 
Iskra Kranj vee ljudi, kjer so iz
popolnjevali svoje znanje. 

Kader v orodjarni smo dali na 
reseto in izbrali !judi, ki zares z 
veseljem in znanjem ustvarjajo. 

V obratu Babno polje smo zaceli 
proizvajati karnise tipa >>Snez
nik«. Kupci so se zelo zanimali za 
ta proizvod, saj do tedaj na trzi
scu niso mogli dobiti kompletnih 
izdelkov. 

Livarna je dajala domacemu 
podjetju polizdelkt>·, vee samostoj
nih artiklov pa tudi kooperantom. 

Razsiritev asorbimana je zahte
vala v obratu LoZ skrajsanje prO
izvodnih postopkov in protizvod
njo smo delno avtomatizirali, mo
rali pa bomo na tern podrocju 
storiti se marsikaj. v letu 1961 
nismo uvedli velilco novih artik
lov, v letu 1962 pa bo podjetje 
proizvajalo na novo najmanj 30 
izdelkov. Izbira i2ldelkov bo pe-
stra lin preprieani smo, da bomo 
zadovoljili vedno za.htevnejse tr
~l!e. 

bil polno izkoriscen, zato je pod
jetje v preteklem letit pricelo 
iskati sodelavce pri drugih proiz
vajavcih. Vee pozornosti je treba 
posvetiti oddelku plasticnih mas. 
Tudi v tern obratu Illlso iz objek
tivnih razlogov v celoti izkorisce
ne proizvodne zmogrjivosti, treba 
bo poiskati resitev pri drugih pro
izvajavcih. Mnogokrat nastanejo 
tezave z devizruimi sredstvi, pred
vsem za nakup p1asticne surovi
ne. V nasi ddavi sicer priprav
ljajo proizvodnjo polistirola in 
drugih potrebnih surovin, vendar 
je podjetje zaenkrat se popolno
rna" odvisno od uvoza. Veekrat se 
dogaja, da nam dobaviteljj pos
ljejo suroVIine za tri do stiri me
sece vnaprej, kar povzroea pod
jetju tez.ave pri vskladiseenju in 
plaeilu, istoeasno pa bremeni ob
ratna sredstva. TrZisee zahteva 
vedno kvalitetnejse in galvansko 
bolj obdelane izdelke, pr1 nas pa 
nirnamo lastnega obrata galvani
ke. Zaradi prevozov izgubljamo 
cas in stroski so veejti, kar vpliva 
na ceno izdelkov. Proizvodnja po
histveno-gradbenega okovja ne 
zahteva vee izpopolnjevanja. v 
bodoee borne vee vlagali v razsi
ritev proizvodnje rzdelkov iz pla
sticnih m as in v obeh obratih po
stopoma presli na avtomatizacijo 
proizvodnje. 

1954. leta 
V letu 1961 smo v obratu pla-· 

stike usposobili za proizvodnjo 
7 novih strojev >>domaeE;!-<< izdela
ve (zmogljivost ca. 50 gr\ s Jraz
merno s temi se je poveealo tudi 
stevilo zaposlenih. Za pogon stro
jev smo postavili dve veliki hi
dravlicni erpalki, ki sta nekoc 
••poeivali« v nekem podjetju v so
sednji republiki. 

Asortiman izdelkov smo pove
eali za 35 artiklov. Sedaj smo 
praizvajali 55 razlienih 'artiklov. 
Stroji so tako delali s polno zmog
ljivostjo. Predvsem smo proizva
jali za farmacvetsko industrijo in 
potrebe kozmeticne industrije. 

S povecanjem proizvodnje smo 
dvignili tudi kvaliteto izdelkov, 
ker so specializirani orodjarji iz
delovali vedno kvalitetnejse ka
lupe za plastiko. Na kvaliteto je 
vplivala tudi vedno vecja stro-
kovna usposobljenost delavcev 
pri strojih. Bruto proizvodnja te
ga obrata je v tern letu znallala 
ca. 130 milijonov, kar j e za 55 
milijonov vee kot v preteklem 
letu. 

V primerjavi z letom 1960 je 
kolektiv povecal bruto produkt za 
ca. 230 milijonov. Brute proizvod
nja v letu 1961 je bila ca. 930 mi
lijonov, kar je znaten skok v pri
merjavi z letom 1960. Kolektiv 
pa je stel povp.reeno 510 elanov. 
v tej stevilki pa niso zajeti ueen
ci iz juznih republik. 

Omenimo se, da je kolektiv pr
vie razstavljal svoje izdelke ze 
leta 1959 na velesejmu v Zagrebu 
povsem samostojno. v letih 1960 
in 1961 pa v Beogradu in Zagre
bu. Tudi letos bo kolektiv raz
stavil izdelke na spomladanskem 
sejmu tehnike v Beogradu in je
senskem velesejmu v Zagrebu. To 
je pobrebno, saj tako sreeamo 
svoje kupce, obenem pa je raz
stava zrcalo nalle proizvodn~e. 

Delavsko samoupravljanje je iz 
dneva v dan boljse, toda kljub 
temu so bile v preteklem letu po
rnanjkljivosti, ker niso z vsem do
gajanjem v kolektivu seznanjali 
elanov. Obveseanje je vcasih bilo 
kampanjsko, v bodoee pa naj bi 
obveseali kolektiv mesecno ali 
14-dnevno. V organih upravljanja 
je 129 elanov, ki se bodo moral'i 
izpopolnjevati s teeaji in semi
narji. Zaradi decentralizacije bo
mo morali menjati tudi pravila 
podjetja. Z novimi pravili bi utr
dili delavsko samoupravljanje, 
odnose med ODS in CDS ter do
loeili njihove kOinpetence, uredili 
odnose med EE, poslovanje posa
m ezn ih sluzb itd. Sedaj je v pod
jetju 6 EE, v. katerih je 25 OE, 
njihovo delo stalno sprernljamo. 
Vendar so se vedno tezave in ne-

Izobrazevalni center podjetja je 
sporazumno z Delavsko univerzo 
>>Boris Kidric« organiziral enote
denski tecaj za strugarje in rez
kalce v orodjarni Pudob. Teeaj je 
obiskovalo 26 delavcev. Teeajniki 
so imeli v dopoldansltem easu 

Na obcnem zboru so izvolili tu
di 11-clanski upravni odbor in 3-
clanski nadzorni odbor. Na prvi 
seji upravnega odbora sindikalne 
podruznice je bil izvoljen za 
predsednika tov. Skrbec Ivan. 

prakticni pouk, v popold.ans~em 
casu pa stiri ure teorij!!. Bili so 
zelo zadovoljni s teca.jem in si 
podobnih teeajev se zelijo. Teila.j 
je vodil ing. Trstenjak. Na sliki: 
Tecajnild v orodjarni Pudob, med 
praktienim poukom. 

Ali res varcujemo? 
Na vsakem sestanku govorimo 

o varcevanju. Vsaka ekonomska 
enota se bori za znizanje stro
skov in hoce prihraniti pri mate
rialu, saj vse to ugodno vpliva na 
povecanje osec dohodkov. Med
tem ko beremo parole : >>Vareuj
mo v podjetju«, se mi zdi potreb
no, da napiSem nekaj vrstic o 
dogodku, ki se je pred nedavnim 
dogodil v nasem obrat1,.1. 

Bilo je nekega precej hladnega 
jutra. v montazi st. 1 pee se ni 
gorela. Ni bilo tresak, pa verjet
no tudi ne drv. >>Kako zakuriti?« 
SO Se sprasevale delavke, >>S eirn?« 

V drvarnici, nekaj metr v od 
montaz.e, je bilo Z'lozenih n me
tre drv, pa tudi deske najd po
vsod. Toda drvarnica je recta
lee. Z zavestjo: saj to ni oje, je 
tudi ob tej prilikl neka delavka 
nasla resitev. Stopila je zaboju , 
vzela pokrov in ga odnesla k pe
eL Gledal sem in ugan.il, kaj de
lavka •namerava. Se ob pravem 
casu sem jo opozoril, naf pusti 
pokrov in jo vprallal, ce se ji ne 
zdi IJkoda za.boja, aaj ve, koliko 

stane itd ... Delavka me je grdo 
pogledala in se za moje opozorilo 
se zmenila ni. Zelo sem se eudil, 
ko se je oglasila se njena sode
lavka z besedami: »Ce ti ni prav, 
pojdi gori in se pritozi!« >>Tako, 
zdaj pa imam,« setn si mislil. Ni
sem se rnaral prepirati, zato sem 
se zatopil v svoje delo. A vse
eno sem le videl, da sta delavkl 
prijeli za kladivo in se z vso vne
mo lotili pokrova. Naslednji dan 
je ista usoda doletela se ostali del 
zaboja in kdo ve koliko zabojev 
se pred njim in za njim. 

Nimam namena, cia zalim ali 
obrekujem sto-rivce. Vern, da je 
takih primerov se vee, treba bo 
nehati s takem ravnanjem. Imeti 
moramo pravilen odnos do skup
nosti in se ostresti misli: »Saj to 
ni moje!« A-ec 

Opomba: Pisec Clanka bi se v 
tern primeru lahko obrnil na vod
jo oddelka. ~i nam razurnlj ivo, 
kaj je delal vodja oddelka, da 

11 tega ni vide! in kaksen odnos irnq 
odde~kovodja do skupnosti. 
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Gospodarslil ·nafrl -
od elionomslie enote do podjetja 

v I.anskem letu smo sprejeli 
Pravila podjetja in Pravilnik o 
delitvi cistega dobodka. Ti nasi 
predpisi doloeajo, da vsako leto 
sestavimo gospodarski naert. Go
spodarski nacrt sestavlja vsaka 
enota, to je ekonornska enota, po
slovna enota, k.akor tudi podjetje 
kot celota. 

Vse poslovne enote nasega po
djetja so sprejele gospodarski na
crt za leto 1962. Zato je potrebno, 
da o tern vaznem delu nekaj po
vemo. 

Gospodarski nacrt mora biti os
nova, lti doloca smer za vodenje 
posamezne enote v doloeenem ob
dobju. 

Planiranje ni samo naloga plan
skega oddelka, ampak morajo pri 
njem sodelovati vse sluzbe, zlasti 
pa tebnicna priprava, katere dolz
nost je, da daje predvsem vse po
trebne naturalne pokazatelje v 
zvezi s proizvodnjo·, normativi 
materiala, casa in podObno. 

Pa ne samo vse 'sluzbe, ampak 
tudi za vse clane kolektiva posa
meznib enot od instruktorja do 
zadnjega delavca je potrebno pri
tegniti k planiranju. Brez sodelo
vanja kolektiva ne bi ~ogli sesta-
viti realnega plana in bi bil tak 
administrativno postavljen plan 
ze vnaprej obs9jen na neuspeb. 

Gospodarski nacrt poroeni V na-
sem primeru zbor vseb planov, ki 
jib posamezna enota ali podjetje 
sestavlja od plana kapacitet do 
plana delitve dobodka in cistega 
dobodlm. Hkrati je gospodarski 
nacrt delovna obveznost, ki jo 
prevzame delovni kolektiv v ce
loti in delovni kolektivi posamez
nib enot z dolocitvijo predvide
nega dobodka in dolocitvijo so
razmerij, ki urejajo notranjo de
litev in razpolaganje z dejansko 
doseZenimi sr.edstvi. 

Za ugotavljanje ali je posamez
na ekonomska ali poslovna enota 
izvrsila svoje naloge ali ne, kakor 
tudi za ugotovitev, kakSno je bilo 
gospodarjenje, ni dovolj samo 
ugotoviti mesecne stroske in me
secno proizvodnjo. Na uspehe go
spodarjenja vplivajo se ostali mo
menti, ki jib je treba prav tako 
obravnavati. Za analizo teb pa 
potrebujemo realen plan, ki nam 
bo dal osnove za ·primerjavo. 

Zaradi tega je za poslovno eno
to kakor tudi ekonomsko enoto 
vazno: 

- koliko naj izdela, to je plan 
proizvodnje in 

- koliko na.j stane .ta proizvod
nja, to je plan stroskov. 

S planom proizvodnje in pia
nom stroskov dobi kolektiv me
rila za oceno gospodarjenja. 

Pri sestavljanju gospodarskega 
naerta je prav, da se vsi clani ko
lektiva borijo proti teznjarn se
stavljanja planov z dolocenimire
zervami, ker se ta negativen po
jav odraza predvsem v tern, da: 

1. izgubimo pravo osnovo za 
ugotavljanje zviSanja ali znizanja 
cen t. j. ali smo bili varcni ali 
razsipni; 

2. so nase kalkulacije za posa
mezne izdelke ali storitve ne;:e
alne; 

3. lahko pride do veejib razlik 

v nagrajevanju, kar povzroca v 
kolektivu nezadovoljstvo; 

4. so onemogocene realne ana
lize stroskov in rezultatov poslo- . 
vanja. · 

Brez realno sestavljenega pla
na si ni mogoce inisliti dobrega 
upravljanja posamezne enote ali 
podjetja. 

Se vaznejse pa je pl.aniranje 
pri obraeunu strosk&v po eko
nomskib enotab, ker je financni 
rezultat mogoce ugotavljati po 
ekonomskih enotah le na podlagl 
primerjave predvidenib in dejan
skih stroslwv. 

Le temeljito sestavljen plan 
labko pomeni merilo za oceno 
produktivnos·ti, ekonomicnosti in 
rQu tabilnos'ti. 

HJ Sodoben transport 

DELO· SINDII{ATA 
Sindikalni obcni .zbori po po

slovnih enotah so v nasem po
djetju zakljuceni. Izvoljena so 
nova vodstva, le-ta eaka velika 
naloga, saj je bilo na obCnih zbo
rih naeetih mnogo problemov, ka
terih se bodo· morali novi sindi-

kalni odbori lotevati z vso res
nostjo. 

Na obCnih zborih so sklenili, da 
bodo priceli z intenzivnim izkori
scanj em kapacitet. Sedaj smo za
kljucili s kapitalno izgradnjo, ozi
roma investicijami. S trudom smo 

IVERKA v tovarni rpohistva 
Sele pred kratkim je zacela s 

poizkusnim obratovanjem tovarna 
ivernatih plosc >>Iverka« v Cerk
nici in dosegla dobre rezultate. S 
tern pricenjamo v tovarni pohi
stva z novim obdobjem - obdob
jern osvajajanja proizvodnje po
hiStva iz novega tvoriva. Ne
dvomno je, da imajo ivernate plo
sce veliko dobrih lastnosti in pred
nosti v primeri s kl.asicno rnizar
sko plosco. ki danes zlasti v raz
vitejsih dezelah izgublja svoj po
rnen . Prednosti so predvsern v 
tern, da je ivernata plosca nepri
merno bolj ustalj en a, mirujoea, 
se ne krivi, valovi, hidroskopic
nost je obcutno manjsa. 

Z ozirorn na prednosti, ki jih 
iverka ima, je bil.a edina primer
na odlocitev, da plosce predel.arno 
kar najvec dorna v obratih >>Bre
sta«. Zaradi n epoznavanja novega 
tvoriva, predvsem pri obdelavi, 
konstrukciji in pril.aganju okov
ja, je nastalo mnogo vprasanj. 
Osnovna problema sta vijaki in 
okovje, ki bi bi'lo primerno za 
ivernate plosce. Kovinska indu
strija zaracli konjunkture ne pro
izvaja takih proizvodov. Mogoee 
je delno 1\:tiva tudi le-sna indu
strija, ker premalo spodbuja v 
tej srneri. 

Teiave imamo tudi zaradi po
manjkanja specialnih povrsinskih 
rnaterialov, kakor je polyester. 
Tovarna je glede tega odvisna 
izklj ucno od uvoza, uvoz pa je 
problematicen. 

Tudi v tej smeri je le sna indu
strija, kot celota storila premalo, 
ceprav so se nekateri truclili, da 
bi izooljsali polozaj. Ce hoeemo, 
da bo proizvodnja v tovarni po
histva stekla in dosegla zazeleno 
kvaliteto, potem borno morali sto-

ri ti se marsilffij, tudi izven ob
rnocja >>Bresta« s tern, da bomo 
kooperante ekonornsko zainteresi
rali za resevanje teh problernov. 

TK 

Topel obrok na Brestu 
Topla malica je bila zelo po

trebna, to dokazuje tudi stevilo 
abonentov. Ceprav so stevilke 
precej suhoparne, nam bodo se 
najbolj nazorno pokazale, koliko 
ljudi se hrani v obratih druzbene 
prehrane. 
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Cerknica 215 360 145 
Martinjak 70 137 67 
Marof 50 114 64 

Skupaj 335 611 276 

Iz razgovora z abonenti smo 
spoznali, da so s toplirn obrokom 
zadovoljni. Tisti, ki so abonirani 
samo za malico pravijo, da je to 
zelo koristna novost. Hrana je 
okusna in dovolj jo je. P rej so 
bili vse do kosila odvisni od mrz
le hrane. Vamo pa je tudi to, da 
malico dobijo za prirnerno ceno, 
saj stane sarno 50 dinarjev. 

P ri vsem tern moramo pouda
riti to, da clovek, ki med delov
nim casom ne poje nekaj toplega 
in kvalitetnega, nima tolikSne de
lovne storilnosti, kot sicer. Ravno 
zaradi neredne in neprimerne 
prehrane je rrn>.ogo ljudi izgublja
lo delovno sposobnost in zdravje. 
Vse to je seveda negativno vpli
valo na gospodarstvo. 

BF 

\'~tva ·iJi pogoje za delo, sedaj 
moramo pridno delaii , tako, da 
bodo vlozena sredstva cimvec 
vracala druzbi in vsakemu posa
mezniku. Vsak clan sindikata, ozi
t' oma delavec, bi se moral truditi, 
da s pridom vnovci svoj izdelavni 
cas. Seveda s t ern ne mislimo sa
mo na fizicno naprezanje, · ampak 
ol.ajiiati si moramo delo z inten
zivnim stud ijem, o rganziacijo de
la ter tehnicnih dopolnitev. Prav 
zaradi tega bodo morala sindikal
na vodstva sodelovati pri poli tic
no ekonomskih tolmacenjih in se 
borit.i za izvrsevanje sklepov or
ganov upravl janja. 

Ena od prvih nalog novih sin
dikalnih odborov je, da izvolijo 
in utrdijo sindikalne odbore po 
ekonomskih enotah. Aktivni mo
rajo postati vsi clani sindikata v 
kolektivu. Za pravilno resevanje 
problemov ni odgovoren sam<> 
predsednik sindikalnega odbora~ 
ali odbor, pac pa celotni kolektiv. 

Na obcnih zborih so hila naeeta 
vprasanja, ki na1agajo delo sin
dikalnim odbororn po ekonornskih 
enotah. Tako naj bi sindikat V1)li
val, da bi se disciplina med de
lavci izboljsala, da ne bi zapu
scali delovnega mesta in zaradi 
malomarnosti povzroeali skode. 
Sinclikalna organizacija naj bi po
skrbela, da bi delavci posiali sa
mostojnejsi na delovnih mesiih, 
da bi dajali predloge za izbolj
sanje v organizaciji in tehnolo
giji. da bi stedili s surovinami in 
material.om ,da bi do najviSje me~ 
re izkoriscali s roje i'l naprave. 
Priprave na delo naj bi bile do
slednejse, ker le tctKo bi dosegli v 
proizvodnji boljse uspehe in od
stranjevali mnoge probleme, ki se 
sicer pojavljajo. Racunska sluzba 
namrec zajema podatke iz prOiz
vodnje, planska sluzba pa opo
zarja na odklone pri normativih 
in materialih. 

Seveda bodo rnorali sinclikati 
resevati poleg teh stvari 5e razne 
druge probleme. Nail delavec mo
ra resnicno zaziveti s kolektivom 
in svoje napore zdruzevati s pr:i
jetnim ter tako usvarjati dobre 
medsebojne odnose. 

IIJ 



Kje 
Le majhno je stevilo tistih cia

nov kolektiva, ki se spominjajo 
kda j je »Brest« poleg zaganega 
lesa in zabojev zacel izvazati tudi 
dokoncne izdelke pohistvene in 
lesno galante rijske proizvodnje. 
Vsak zace tek je tezak. Toda zace
ti je bilo treba in je slo. Poglej
mo leto 1952. Martinjak je zacel 
prvi s proizvodnjo obesalnikov, 
kmalu nato pa se Ce.rknica z raz
tegljivlmi in pisalnimi mizami. 
Tako je bilo pred desetimi leti. 
Proizvodn ja je bila tako majhna, 
da v celem letu niso toliko nare
d ili kolikor sedaj sam Martinjak 
v enem samem mesecu. Kako naj 
bi tudi uspeli - zahteve trZisca 
so bile dokaj velike, izlrusenj pa 
smo imeli zelo malo. Vsako leto 
smo na pravili vee, vsako leto je 
bilo zah tevnejse. V tistem casu je 
bila proizvodnja zaganega lesa in 
zabojev veliko vecja, kot proiz
vodn ja. Po pet ih letih izvoza smo 
dosegli v prometu dev etstotisoe 
dola r jev. ~o desetih letih pa 
ze 1,700.000 dola rjev, toliko me
nimo letos ustvariti z izvozom. 
Prav pohistvo je glavni i zvozni 
a r tikel, saj zavzema 70 % tega 
zn eska. Na j povemo se to: Mar
t injak v zacetku leta ni delal sto
lov in fo teljev, pac pa milijone 
obesalnikov in dru ge drobne ga
lan terije. Cerkn ica ni delala si
valnega pohiStva. v itrin , pisalnih 
miz, delala pa je kuhinjsko in 
d rugo primitiv no pohistvo. Dvoj
ni in ve:ckratn i uspehi so bili do
sezeni v teh deseti h letih. Izdelki 
so lepi. kvalitetn i, povecan je ob
seg proizvodn je. Vendar to se ni 
vse. Rezerve, k i se skrivajo v or
gan izaciji in produktivnosti, daje-

Taki t>.-izori iz dneva v dan 

jo se siroke mOZ.nosti razmaha ta
ko v kolicini, kvalitet i in konku
rencnosti. 

Ko gled am o ta razm ah, se lah
ko vpra5am o: smo storili vse, da 
bi se izboljsali svoje izdelke, na
menjene izvozu. Ugotovili bomo, 
dane. 

Poglejmo, kje se da se ka j na
praviti! Zaenimo kar pri inozem
skem tdiseu. Se in se smo odvis
ni o:i modelov, ki jih prinasa ku
pec. ker lastnih se nimamo. Mor
da je temu vzrok kolicina, morda 
premalo arh itektov, ki bi poznali 
potrebe tdisea . . Na5e izvozne or
ganizacije se ulalec n iso s torile 

sega, da bi zajele cim vecje tr
zisce, slabo ga poznajo, prav tako 
mi v podjetju. I zvoz j~ na v idez 
velik, ob svetovni potrosnji pa 
silno majhen. Veliko izva.Zamo v 
Ameriko, pa je nas izvoz v ZDA 
komaj 1 % celotne nabave pohi
stva iz uvoza. Mi pa rabimo veli
ko trzisce, samo t reba ga je najti. 
Teznja k samostojnemu izvozu je 
del tega prizadevanja. 

GLAS NOTRAN.ISKE 

smo v izvozu? 
pri slabi sestavi in slabem monti
ranju. Tudi z zebljem pri pakira
nju ga lahko tako poskodujemo, 
da izdelek ni sposoben za izvoz. 

Drug tak primer je na5a pripra
va za izvoz. Mnogokrat zavlacu
jemo izdelavo vwrcev, rnnogo
krat so slabi, neodgovorno na
pravljeni in zato pogodbe propa
dejo. Vcasih pride do nesporazu
ma zaradi cen, tovarna k'alkulira 
drago proizvodnjo, !rupee zeli 
enostavno in ceneno. Cena ne od
govarja kupcu, ki si zeli tak iz
del-ek, pa ga ne placa. Tovarna 
pa ga za nizko ceno ne da in pro
blem je tu. Od pravocasne in 
kvalitetne izdelave vrorca je rnno
gokrat odvisno, kako teee proiz
vodnja v tovarni. Poglejmo se po
izkusne serije. Ali vlozimo v to 

Nekaj 
V podjetju Brest smo presli na 

novo organizacijo. Z no·vo organi
zacijo smo postavili veejo odgo
vornost pred posamezne sluzbe, 
da bi tako dosegli vecjo storilnost 
in rentabilnost. Z organizacijo 
posameznih sluzb je posebno po
udarjena organizacija kadrovsko 
socialnega sektorja. Do sedaj smo 
posvecali premalo powrnosti si
stematicni in dosledni kadrovski 
politiki. Ker je podjetje relativno 
mlado, je delno upraviceno to, da 
smo najvec pozornosti posvecali 
nadaljni razsirjeni p.rodukciji in 
pri tern dosegli velike uspehe. 0 
tern prieajo novi objekti in vrsta 
modernih stroj ev, ki jih ima po
djetje. Ves ta hitri vzpon je bil 
r ezultat prizadevanj in velike po
zr tvovalnosti vecine clanov kolek
tiva. Razvoj je bil mnogo hitrejsi 
od notranje stabilizacije in orga
nizacije. 

Zaradi hitrice je bila veckrat 
zapostavljena kadrovska politika. 
Posledice nedosledne kadrovske 
politike ze eutimo in se nam tudi 
mascujejo, predvsem smo to vi
deli pri decentralizaciji delavske
ga upravlj anja. 

V podjetju je sedaj zaposlenih 
ca . 1200 !judi. Pri takem stevilu 
zaposlenih mora biti kadrovska 
sluzba mocna in dosledna in zelo 
tesno povezana z "semi sluzbami. 
K adrovsko socialna sluzba v po
jetju ne sme resevati le socialne 
politike, temvec mora pomagati 
pri doseganju Cim veejih ekonom
skih uspehov podjetja. Pri orga
nizaciji socialno kadrovske sluzbe 
je v podjetju Brest napravljen 
precejsen korak. Od prejsnjega 
kampanjskega in stihijskega dela 
smo presli k sistematicnemu in 
planskemu delu. Seveda smo sele 
v zacetku in rezultati se n iso vid
ni. Sele cez nekaj casa bomo lah
ko ugotovili pravilno in dosledno 
kadrovsko politiko. 

V programu dela kadrovsko so
cialne sluzbe najdemo vse akcije, 
ki naj jih resuje kadrovski sek
tor - t renutno in v perspektivi. 
Delovno podroeje kadrovskega 
sektorja je zelo obsirno, saj zaje
ma vrsto dejavnosti od i:wbraze
vanja, socialnega dela, delovnega 
razmerja , higiensko tehnicne var
nosti, do analiz osebnih dohodkov 
in stimulacije t er analiz iz vseh 
omenjenih · de javnosti in iulelav 
osnovni h in perspektivnih planov 
kadrov. 

Najvaznejse pri tern je iwbra
zevanj e, ki naj izhaja iz potreb. 
Zato moramo ugotoviti, koga in v 
kater i sme ri bomo i:robrazevali. 
Kadrovska sluzba je zato ugotovi-

vse sile z zeljo, da bi bili izdelki 
cimboljsi. Mnogokrat temu ne po
sveeamo dovolj pozornosti. 

Tretjj problem pa je odvijanje 
proizvodnje. Tedaj se pricenjajo 
nevsecnosti, majhne napake, tran
sportna skoda itd. Vsega tega bi 
bilo lahko manj. Med vsem pro
-izvodnim procesom bi morali 
. skrbeti, da bo izdelek res sposo-
ben za izvoz, da na njem ne bo 
napak. Konkurenca v kvaliteti je 
na svetov.nem trZistu velil<.a. Vsa
ko najmanjso napako vidijo. Mno
gokrat pa se .dogodi, da izdelek 
res skrbno izdelamo, potem pa ga 
zaradi neprevidnosti obtolcemo 

Izboljsati moramo samo te tri 
glavne probleme in prepricani 
smo lahko, da bo uspeh se vecji. 
Pri tern moramo sodelovati vsi; 
nekateri pri pripravi tdiSca, dru
gi pri pripnivi na proizvodnjo in 
pri sami proizvodnji. Sleherni 
clan kolektiva mora skrbeti za 
to, da bo nj egovo delo res uspes
no. 

Sedaj, ko so mimo nas naj vee
je tezave in poznamo probleme 
izvoza in prispevamo pri tern tu
ti, da dosezemo predviden plan 
izvoza in prispevamo pri tern tu
di skupnim druzbenim interesom. 

TT 

0 kadrovanju 
la po poslovnih enotah vse pro
bleme tako, da se je pogO'Vorila z 
instrukt.orji in S.efi sluzb in z nji
mi napravila razne analize in an
kete. Izobrazevanje je potrebno, 
saj je veekrat neznanje glavni 
vzrok za slabe uspehe v proizvod
nji. S temi problemi morajo biti 
seznanj.eni clani kolektiva. Morali 
pa bi biti s tern seznanjeni vodil

. ni ljudje, ki jih problemr nepo-
s red no zadevajo. zaradi tega je 
bila kadrovska sluzba rnnenja, da 
vse to obravnavamo na strokov
nem kolegiju po poslovnih eno
tah. Clani kolegija - strok.ovnja
ki pa bi temu dali svoje pripom
be in jih se dopolntli. Tako bi na
pravili izobrazevalni plan, ki bi 
izhajal iz potreb. P ri tern nam 
lahko pomagajo le strokovnjaki, 
ki so vkljuceni v proizvodnjo. 

Velika naloga, ki caka kadrov
sko sluzbo, je izdelava plana os
novnih in perspeKtivnih kadrov 
na podlagi gospodarskega nacrta 
podjetja. Ovira nas pri tern to, 
ker ni se izdelan gospodarski na
crt. OsnO'Vni plan pa bomo lahko 
izdelali le na podlagi trenutne si
tuacije. 

Kadrovsko socialna sluzba mo-

ra _tudi pravoeasno preskrbeti po
treben kader in ga predhodno 
strokovno usposobiti za proizvod
·njo, t. j. za doloceni ciklus pro
izvodnje, na podlagi proizvodnega 
plana. 

Kadrovska sluzba mora v ta 
namen izdelati enotno kartoteko 
po poslovnih enotah, v kateri bo
do poleg splosnih podatkov vsi 
podatki o 4\.lsposoblj enosti in nag
njenosti za opravljanj e dolocene
ga dela ter napredovanja v pod
jetju. Evidentirani bodo tudi vsi 
te"eaji in seminarji v podjetju in 
izv-en podjetja za vsakega clana 
kolektiva. Tako bomo lahko ra z
poredili delavce v proizvodnji in 
vodilni kader. Da doseze , vse to, 
bo morala kadrovsk.a sluzba se 
veliko delati, pa Kijub temu ne 
bo mogla vsega opraviti sama. Se 

· vedno se bomo morali obracati 
na podjetja, ki so s tern ze dalec 
pred nami in iskati pomoc pri za
vodih, ki se s to problematiko po
globljeno ukvarjajo. 

Moinosti so dane, perspektive 
so velike, zivimo pa v preprica
nju, da bomo i"zpO'lnili naloge, ki 
jih postavlja pred nas druzba. 

Od nacrla do koncnega izdelka 
V novejsem casu dostikrat sli

simo besedo proizvodnja, naj bo 
to, ce poslusamo radijski spre
jemnik, na raznih sestankih ali 
pa izven tovarniskega zivljenja, 
povsod razpravljamo o proizvod
nji. Ce hocemo izdelati dolocen 
artikel, naj bo to galanterijski, 
ali pa najmodernejsi pohistveni 
izdelek, je potrebno, da imamo za 
to primerno opremo zgradbe in 
stroje. Toda to se ni dovoli, imeti 
moramo tudi surovine. Ko imamo 
vse to, je nasa dolznost, da vse 
nasteto racionalno izkoristimo. Ni 
vseeno, kaj proizvajamo. Cimbolj 
je proizvod zahteven, tern vee je 
priprav, da se proizvodnja nemo
teno odvija. Proizvodnja tece po 
dolocenih nacrtih. Zato i amo 
vzorce in vso potrebno doku en
tacijo, tehnicne opise, detajl , de
lavniSke risbe, 5ablone, rezi itd. 
Brez dobrega predhodnega studi
ja ter analiz gotovo zade mo na 
teiave, ki negativno vp vajo na 
proizvodnjo ter je s tern tako sto
rilnost kot kvaliteta slabsa. Ob 
pr;avilni organizaciji lahko ugoto
vimo, kdaj bo proizvod izdelan , 
kar je potrebno, saj lahko le tako 
kupcu pravoeasno nudimo zaze
ljeno blago. Najprej je torej po-

trebna teoreticna obdelava na 
podlagj katere usmerimo proiz
vodnjo. Brez tega si ne mor·emo 
misliti serijske proizvodnje. Vec
krat pa kljub temu naletimo na 
napake, ki se pojavijo sele med 
proizvodnjo, te moramo seveda 
takoj odstraniti. Ena nasih glav
nih nalog pa je, da so vwrci, k i 
jih dam.o na vpogled ·raznim lrup
cem kvalitetno izdelani, saj je v 
nasem interesu, da si pridobimo 
kupca, obenem pa zagotovimo 
proizvodnjo za naprej. Vcasih se 
primeri, da izdelamo na desetine 
raznih vwrcev, uporabimo pa jih 
samo cetrtino. Obenem z izdelavo 
vzorca moramo napraviti tutli 
predracun, kallrulacrJo, kjer, ugo
to·vimo, koliksna je cena predme
ta. Tudi tu veckrat zadenemo na 
ovire, ce so prorzvodni stroski 
previsoki in kupec na to ne pri
stane. 

TrziSce je iz dneva v dan zah
tevnejse ter stremi po cenenem 
in kvalitetnem blagU, konkurenca 
je vedno vecja. 

Vsled tega je potrebno, da tako 
posredne kot neposredne proizva
jalce cimbolj strokovno usposab-

(Nadaljevan je na 7. strani) 
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Predpisi so eno, praksa pa drugo 
ZOBOZDRAVSTVENA AMBU
LANTA-DOBRODO LA 

V maju je zacela s svojim de
lorn v zdravstvenem domu v Sta
rem trgu zobozdravstvena ambu
lanta, ki so si jo zavarovanci ze 
dolgo casa zeleli. v zobozdrav
stveni ambulanti ordinirajo ob 
torkih, cetrtkih, petkih in sobo
tah dopoldne; v ponedeljkih in 
sredah popoldne od 13. do 19. 
ure pa je ambulanta namenjena 
predsolski in solski mladini. Se
daj ne bo treba prebivavcem La
ske doline vee hoditi k zobo
zdravniku v Cerknico, Logatec, 
Postojno ali Ljubljana. Hkrati 
bodo razbremenili tudi zobno 
ambulanto v podjetju Kovinopla
stika Loz, ki je razen clanov ko
lektiva sprejemala tudi druge pa-

Gradnja stanovanj se je v zad
njih letih na podrocju obcine 
zelo razmahnila in prav gotovo 
precej vplivala. na izb<?ljsanje ziv
ljenjske ravru preb1valstva. Z 
zdruzenimi sredstvi investitorjev 
ObLO, Bresta, Gradisca, Zdrav
stvenega doma, Posredovalnice 
za delo in skocjana je zrasel 
mogocen trinadstropni objekt 
nasproti ObLO; o cemer smo ze 
pisali. Po dogovoru investito~ja 
z izvaj alcem del - gradbemm 
podjetjem »Gradisce« iz Cerkni
ce - bi morali stavbo ze do
graditi. Pogod~a ~ bila s~l~n~e
na in z gradnJO se nadalJuJeJO. 
Oviralo pa je gradnjo predvsem 
neugodno vreme v prvih mese
cih letosnjega leta. Navzlic temu 
je eno od treh stopnisc ze dogra
jeno. Investitorji se se niso se
stali in domenili o razdelitvi sta
novanj. Razdelili si jih bodo po 
viSini prispevka. Tudi tehnicni 
prevzem dograjenega stopnisca 
se ni bil izvrsen in potrjen s 
potrebno odlocbo o prevzemu, 
zato je vsaka vselitev v stavbo 
nedovoljena in protizakonita. Ni
kakor ne moremo mimo tega, da 
nekateri tovariSi zlorabljajo in 
krsijo predpise na racun indi
vidualnih tezenj, kot 'se je to 
zgodilo na prvem stopniscu ome
njene stavbe. Ta prekrsek je na
pravil clan kolektiva »Brest« 
Cerknica z vednostjo in verjet
no tudi odobritvijo vodstva pod
jetja. Stranka se je preselila v 
novo stavbo iz dosedanjega sti
risobnega stanovanja v nedeljo 
in takrat gradbena inspekcija ni 
mogla zaslediti prekrska, toda iz 
urada gradbenega inspektorja 
se vidi prav naravnost na okna 
z zavesami sredi stavbe v sure
vern stanju nasproti ObLO, pa 
tudi drugace so inspektor in 
drugi organi ObLO o tern dogod
ku dobro obvesceni. Vedo se celo 
vee, da so izvajavci spremenili 
nacrt in so garsonjero poleg sta
novanja spremenili v cetrto sobo 
krsilca predpisov. Tako poslova
nje gradbenega inspektorja prav 

gotovo organom obcine ni v ko
rist niti v pohvalo. Inspektor za
trjuje, da ve se za vrsto podob
nih primerov drugod v obcini. 
Ob tern se lahko vpra8amo: (;e
mu je sploh gradbena inspekci
ja? Obenem pa lahko ugotovimo, 
da sta bill napisani prav iz te 
plati ena ali dve prijavi, da sta 
oba zbora grajala tako poslova
nje v preteklem obdobju, a vse 
ni nic zaleglo. Take dogodke, re-

gistrirane le v negodovanju na
sih volivcev, bosta lahko oba 
zbora se leta grajala in odkriva
la nedelavnost inspekcijskih 
slliZb. Vsekakor mora nekdo 
ugrizniti 'abolko in poiskati kriv
ce tudi za ta primer in vprasati 
vodstvo podjetja »Brest«, kdo iz
med investitorjev je privolil v 
to, da si prvi lastijo skupna sred
stva investirana v nova stanova-
nja. Osat 

Delo vecerne politicne sole koncano 
Kakor lani je tudi ~tos delova

la pri Delavski univerZJi Cerknica 
vecerna politicna sola. v solo so 
hodili prete:Zno mladi ljudje iz 
nasih tovarn. Najvec in najbolj 
redni so bili slusatelji iz tovarne 
pohistva »Brest« Cerkn ica, Marti
njaka in Marofa. Med letom je 
precej slusateljev zaradi neresno
sti in preobremenjenosti v sluzbi 
odpadlo. 

Ta organizacijska oblika sole 
najbolj ustreza na8im razmeram. 
Slusatelji so si dvakrat tedensko, 
najprej na predavanjih in se na 
diskusiji, pridobili precej znanja, 
ki ga bodo morali sedaj v praksi 
uporabiti na raznih odgovornih 
polozajih. Vsi slusatelji, ki so na
pravili izpit, so morali predloZiti 
izpitni komisiji seminarsko nalo
go, v kateri so samostojno izdelali 
posamezna vprasanja iz zgodovi
ne delavskega gibanja ali ekono
mike posameznih podjetij, zuna
nje politike itd. Se;veda je morala 
komisija v ustnem delu izpita se 
posebej preveriti, ali so bili slusa
telji pri izdelavi naloge samostoj
ni ali ne. 

treba sklicati na razne akcijske 
seminarje, posvete itd. 

Program, ki je bil v celoti ob
delan, je bil po mnenju slusate
lje:v in predavateljev zelo kon
kreten in razumljiv vsem slusa
teljem. v casu sole smo program 
dopolnjevali z aktualnimi preda
vanji. 

Za v bodoee pa bo treba bolj 
utrditi vodstvo sole in si v vod
stvo sole zagotoviti cimbolj stalni 
lrnder. oj 

ciente. S. B. 

POZIVILI TELESNO
VZGOJNO ZIVLJENJE 

Telesno-vzgojno dejavnost pri 
drustvu Partizan v Starem trgu 
so pozivili. Doslej je namrec pri· 
manjkovalo vodniskega kadra. 

' Zdaj pa so vsi oddelki dobili va
ditelje, ki s clani redno vadijo 
po dvakrat tedensko in se pri
pravljajo na telovadno akademi
jo, ki bo v prvi polovici meseca 
junija. Sedaj vadi v drustvu 
okoli 100 telovadcev. 

Izobrazevanje teh slusateljev pa 
z izpiti ne sme biti koneano. Sola 
naj bo podlaga za nadaljni indi
vidualni studij. Treba pa jih bo 
stalno spremljati pri njihovem 
delu in napredku. Veckrat jih bo Pri studiju 

lnformacije iz kolektiva za kolektiv 

\f prlzadel'anJu za znanje ZIVLJENJE 
v ,Brestovem" domu V podjetju »Brest« je napravi

lo izpit za kvalifikacijo preko 100 

OD NACRTA DO KONCNEGA 
IZDELKA 

(Nadaljevanje s 6. ·strani> 
ljamo na delovnih 'mestih. Za 
delavce, ki delajo na zahtevnej
sih delovnih mestih, bi morali or
ganizirati kratke semi'narje, na 
katerih bi se naucili samostojno 
c.itati razne detajle, delavniSke 
nsbe, ter pripravljati stroje. Tu
di na ta nacin bi proizvodnjo 
~va~tetno in kvantitetno izbolj
sali. 

Zavedati se moramo vsi, da je 
vsak, ki je vklju!!en v proizvod
njo, gospodar svojega delovnega 
mesta ter mora gospodariti z 
vsem, kar mu je dano na razpo
lago tako, kakor da je njegova 
last. Sele na ta naCin smo lahko 
preprieani, da bomo lahko konku
rirali tako na domacem kot na 
tujem trZiscu. 

MM 

clanov ZB, od teh 18 clanov za 
visoko kvalifikacijo. Vsi clani so 
obiskovali enomesecni tecaj. Te
caji so bili prirejeni v Tovarni 
pohiStva Cerknica, Martinjaku in 
na Marofu. Ucni program na te
caju je obsegal strokovne pred
mete: tehnologijo lesa, strojeslov
je, strokovno racunstvo, organiza
cijo dela, higienskb-tehnicno var
nost in zakonodajo. Na teeaju so 
predavali strokovnjaki iz lastnega 
podjetja. 

Zanimanje za predavanja je bi
lo zelo veliko, ceprav so bili ne
kateri teeajniki ze starejsi. Ude
lezba na tecaju je bila skoro sto
odstotna. 

Med teeajniki je bilo precej ze
na, ki so bile se posebno pridne. 

Vsi tecajniki so napravili izpit 
v podjetju pred okrajno izpitno 
komisijo. Tecajniki so se na izpite 
resno pripravljali, saj je pri veci
ni vladala studentovska izpitna 
psihoza s -precejsnjo »treme«. Iz
pit je obsegal teoreticni in prak
ticni del. Pri teoreticnem delu so 
kandidati poleg ustnega izpita 

Ob vznozJU Slivnice, kjer je 
Brestovo naselje, stoji lepo urejen 
Brestov samski dom. 

Ker je ta dom samski, zivi v 
njem najvec mladih ljudi. Vsi so 
zaposleni na obratih podjetja 
••Brest« Cerknica. Na pobudo 
mladinske organizacije smo v do
mu uredili mladinsko klubsko so-

pisali pismeno nalogo iz sloven
skega jezika in strokovnega ra
cunstva. 

Stiriclanska okrajna izpitna ko
misija je dobila lep vtis, saj je 
vecina kandidatov zelo dobro od
govarjala, kar je prav gotovo re
zultat dobre priprave na izpit in 
dolgoletno izkustvo, pridobljeno v 
podjetju. 

Diplome in spricevala, ki so jih 
prejeli clani, so odraz prizadevanj 
in znanja. 

SM 

bo. Najvec zaslug za to imajo 
mladinci iz doma. Izdelali so pro
gram druzabnih vecerov in po
trebnih sredstev za opremo. Ker 
je delavski svet podjetja uvidel 
pripravljenost mladine, je dolocil 
precejsnja sredstva za nabavo in
ventarja. Tako so si v domu na
bavili nov televizijski sprejemnik, 
klubske mize jn stole, v bodocn<>
sti pa bodo napravili se !.;.njizno 
omaro. V tej sobi bodo ob veee
rih spremljali televizijske pro
grame, igrali sah ter citali knjige 
in revije. 

Ceprav mnogi mladinci za to se 
ne vedo, saj klubska soba ni na
menjena samo mladini iz doma, 
pac pa tudi ostalim mladincem 
pri podjetju. Kakor povsod, so 
tudi tukaj zacetne te:Zave, nekate
ri ne razumejo in poskusajo delo 
onemogociti, vendar mladina upa, 
da bo vse te:Zave premagala. 

TN 
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Staja na Slivnici bo kmalu sprejela pod streho prve »goste<< 

Kaj delajo zadruZniki 
Zaradi velikih organizacijskih 

sprememb v casu zdruzevanja za
drug v nasi obeint je skoraj utih
nila beseda 0 vsakdanjem zivlj e
nju in delu zadruznikov. Kljub 
temu pa je gospo<larsko zivljenje 
dokaj razgibano. Na prostranih 
zadruznih njivah poje 17 traktor
jev, ki rezejo prve brazde gospo
darskega napredka v tej panogi. 
To prica, da arondacija zadruznih 
zemljise dobro napreduje in nam 
prinasa prve rezultate umnejse
ga gospodarjenja. 

Mnogim kmetom je zadruga za
menjala kmetijska zemljisea in 

. jim jih dodelila 1zven arondacij
skega kompleksa. Se vee pa je 
takih, ki zaradi pomanjkanja de
lovne sile sami ne morejo vee 
obdelovati zernlje in zato so jo 
dali v zakup zaarugi za daljso 
dobo. Ker ima zadruga tri veej~ 
zivinorejske obrate, bo na zernlji
seih, ki si jih je do sedaj uredila, 
pridelovala predvsem krmske 
rastline. Na teh obratih je zadru
ga posadila 20 ~.a semenskega 
krompirja zgodnjih jedilnih sort, 
17 ha zitaric, 10 ha silazne koruze 
in 8 ha graharic. Ostala zemljiSea 
pa bo izkoriScala za kosnjo. Ure
ja tudi 20 ha velik eredni pasnik 
za krave in 110 ha velik pasni~ 
za ostalo Zivino. 

Sedaj ima zadruga na svojih zi
vinorejskih obratih 600 glav go
vedi, pretezno rnladih pitancev. Z 
dograditvijo in izpopolnitvijo po
trebnih objektov pa bo po per
spektivnem planu poveCala stalez 
zivine na 1400 glav. 2ivinorejska 
proizvodnja v takem obsegu bo 
za na5o kotlino precejsnjega po
mena. 2e sedaj se uvrsea zadruga 
med najmoenejse gospodarske or
ganizacije v obeini z lastnim pro
metom ca. milijardo dolarjev. Ta 
promet bo ustvarila s svojo lastno 
proizvodnjo in z odkupljenimi 
kolicinami raznih kmetijskih pri
delkov in gozdnih proizvodov od 
zasebnih krnetijskih proizvajal
cev. 

Pri vsem tern delu se srecu]e
mo s tezavami, ki jih nikjer ne 
manjka. Najbolj pogoste so pri 
blagovnem prometu. To pa zara
di tega, ker so privatni proizva
javci vse premalo povezani z za
drugo. Mnogo je takih, ki sode
lujejo z zadrugo samo takrat, ka
dar sami ne morejo plasirati td
nih viSkov. Ce zadruga vsled ob
jektivnih razlogov ne more pro
dati blaga, je delezna najstr0Zje 

kritike, ki je pa vedno ne zasluzi. 
N. pr.: Pred dobrimi 10 dnevi je 
zadruga odkupovala krompir po 
28 din za kg, tedaj so kmetovalci 
trdili, d:' ga nimajo. Vzrok je bil 
v tern, da niso vedeli, koliko ga 
bodo rabili za seme. Sedaj so ga 
posadili in bi radi vnovcili viske. 
Medtem pa je cena krompirju 
padla in ga je tezko prodati. Ta
ka sprememba nas.topi v nekaj 
dneh. Pridelovavci bi morali ra
zumeti , da imajo n ekateri kme
tijski pridelki znaeaj sezonske 
prodaje, zato jih morajo ponuditi 
v prodajo pravocasno. 

Podobne tezave nastopajo tudi 
pri odkupu sena letos, le da so 
tu objektivni vzroki zakaj zadru
ga ni odkupila vseh ponudenih 
koliCin. Imeli nismo dovolj skla
dise in prehitela so nas poljska 
dela, ki jih ni mogoee odloziti. 
Kljub omenjenim tezavam je za
druga odkupila v prvem eetrtletju 
110 ton krompirja in 350 ton se
na. Poleg tega je prodala iz zalog 
prejsnjega leta 80 ton semenskega 
krempirja in 415 ton sena. 

s prodajo zivine iz lastne pro
izvodnje in iz odkupa je prva 
dva meseca slabo kazalo. Z mese
cem marcem se )e trliSee odprlo 
-tako, da smo prodali v mesecu 
aprilu akordno kolicino zivine -
245 ton. Promet z lesom je bil v 
tern eetrtletju precej sibak, saj 
je zadruga odkupila le 4120 kub. 
metrov lesnih asort1mentov. Zara
di povecanega izvoza rezanega 
lesa je veliko povprasevanje po 
jelovi hlodovini. Da bomo zado
stili potrebam lesno-predelovalne 
industrije, bo potrebno pohiteti z 
odkazilom lesa za posek. Gozdni 
posesrtniki pa bodo morali v so
delovanju z zadrugo poskrbeti za 
eim hitrej5o dostavo lesa na les
no-predelovalne obrate. V zaseb
nih gozdovih vecdnoma skrbijo za 
posek in spravilo sami posestniki. 
Ugotavljamo, da v mnogih pri
merih les listavcev nepravilno 
krojijo in s tern zmanjsuj ejo 
vrednost lesa. Tako so pri prodaji 
oskodovani sarni in vsa skupnost. 
Zato naj vsi tisti , ki tega dela 
ne obvladajo, vprasajo za nasvet 
podroene manipulante na izposta
vah zadruge. 

Iz vsega tega vldimo, kako po
trebno je u trditi In razvijati so
delovanje med zadrugo in zadruz
niki, da bomo lazje kos tezavam, 
ki jih v gospodarskem Zivljenju 
vsak dan sreeujemo. 

A. K. 

Sola na.1 vzgaja ljudi 
. za zivljenje 

Novi zakon o finansiranju je 
nedvornno veliko prispeval k eim 
vecji demokratizaciji in nadalj
njemu procesu osamosvajanja sol. 
Del tega zakona je s kategorizaci
jo sol stopil v zivljenj e in dobil 
osnovo. tudi na nas~m podroeju. 
s tern, da so sole razporejene v 
tri kategorije, je dano solskim 
odbo,rom in delovnemu kolektivu 
na vseh nasih solah to, da popol
noma samostojno razpo1agajo s 
sredstvi. Pri kategorizaciji smo 
upostevali ekonomsko analizo 
stroskov na en ega . ucenca po po
sameznih solah in na osnovi te
ga, udelezbo vsake sole v obein
skem skladu za solstvo. Pri po
sameznih vrstah sol so ti znes~d 
(stroski na eneg.a ueenca) razlicni. 
Dr uzba pa zahteva, da do bijo 
otroci na vseh solah enako izob
razbo. Res je to, da so pogoji v 
nepopoJnih solah tezji kot v cen
tralnih solah . Svet za solstvo ze 
pripravlja, da bi omogocil prevoz 
otrokom ~z oddaljenejsih krajev. 
Otroci. iz takih krajev bi po 'kon
eani solj lahko nadlaj evali so·la
nje n aprej ali pa se vkljueili v 
proizvodnjo z v~liko veejim zna
njem. 

S kategorizacijo pa je storjen 
sele prvi knrak v konkretizacij i 
7akona o finansiranju solstva. So
le ze pripravljajo pravilnike 0 

delitvi dohodka tako. kot so to 
delali vsa leta nazaj · d elovni ko
Jektiv·i v proizvodnji. Prosvetni 
delavci po sprejetju pravilnika o 
delitvi osebnih dohodkov ne bodo 
vee qrzavni usluzbenci. ampak 
druzbeni delavci Druzba pred 
nase sole pos.tavlja zahteve, da 
vzgajajo sodobnega socialistienega 
drzavljana in za to opravljeno 
delo bo nas prosvemi delavec tu
di dobil svoje prejemke. Eden od 
osnovnih kr·iterijev pri izdelavi 
pravilnikov je bil d elovno mesto 
in uspeh na tern d elovnem me
stu. Upostevati pa je treba tudi 
delovne pogoje, izobrazbo, stal
nost na delovnem m estu itd . 

Najveejj poudarek pa je treba 
dati na kvaliteto ueiteljevega de
la in uspeh. ki ga pri svojem de
lu doseze. Na SJ2losno so vsi de
lovni kolektivi zelo smotrno za
celi sestavljati pravilnike. Pri iz
delavi pa bi moral sodelovati sir
si krog ljudi. Osnutke so skoraj 
po vseh solah naredili upravitelji. 
P ojavlja pa se tud~ to, da neka
teri, predvsem starejsi ueitelji, z 
nerazumevanjem g1edajo na novi 
naein d elitve dohtJdka. 

S pravilniki, ki so upostevali 
nastete kriterij e, bo vsak plaean 
po delu, ki ga opravi. Mlad uei
telj, ki •ima ze neKaj prakse, bo 
mogoee vzgajal bolj sodobne ka
dre kot star in zakaj bi bi1a raz
lika v njihovih prejem.k;.l-). Res je 
to, da je stari usluzbenski sistem 
stimuliral samo sluzbena leta in 
so starejsi ueitelji bili lmt zaeet
niki tudi slabo plaeani. Ce pa ima 
nekdo to.Iiko in toli'ko let prakse, 
ima toli!m vee izkusenj, bo tudi 
lahko dosegal boljse rezultate, bo 
dosegal boljso kvaliteto in bo po
temtakem tudi vee dobil v giblji
vem delu prejemkov. Ravno za
radi tega bodo morali ueiteljski 
kolektiv i iti v to smer, ' da dajo 
eim vee fonda za osebne prejem
ke na gibljivi del. Po nekaterih 
solah so napravili tako, da so 
zelo visoko toekovali sluzbena le
ta. Mislim, da tisti niso pravilno 
razumeli vsebine novega naeina 
delitve dohodka. 

s kategorizacijo so nekatere so
le na ugodnejsem polozaju kot 
nekatere. Ponekod imaio toliko 
ueencev, da jih bodo :relo ugodno 
razporedili na oddelke. To bo 
mogoee trajalo eno solsko leto. V 
naslednj em letu pa bo lahko taka 
sola v najslabsem poiozaju v ob
eini. Zaradi tega bodo morale so
le, ce hoeejo dobro gospodariti s 
sredstvi, pr-ihraniti ta sr-edstva, 
ki jim ostajajo, ali pa napraviti 
pravilnik 0 delitvi eistega dohod
ka. Ta bo razporejal sredstva, ki 
jih bo sola dobila iz sklada za 
solstvo in lastnih sredstev na : 

1. -mate;ialne izdatke, 
2. investicijski sklad, 
3. na sklad za osebne dohodlke, 
4. na rezervni sklad. 

Iz rezervnega sklada bi sole 
erpale sredstva v naslednjem le
tu, ce bi priSlo do neugodnega 
polozaja pri razporeditvi ueencev 
na oddelke. 

Cilj nasih prizadev:anj pa bo 
m oral it i v to smer, da nudimo 
vsem otrokom v nasi obeini so
lanje na popolnih osnovnih solah 
in jim omogoeimo, da pridobijo 
vsi enako izobrazbo. Popolnim 
osnovnim solam pa moramo 
omogoeiti ugodnejse materialne 
pogo je in si prizadevati, da bo 
kvaliteta pouka eim visja in da 
bodo pedagogi vzgajali take ka
dre, ki jih nasa druzba rabi. 

jo 

Zagarske usluge Ie se 
v druzbenem sekiorju 

Na podrocju obcine Cerknica 
smo imeli doslej 10 zag - vene
cijank, ki so rezale les za po
trebe kmetovavcev. Le-te so brz
kone zagale vee, saj so lani zre
zale okoli 3.146 m3 lesa, s ' imer 
se je razvila tudi nedovolje tr
govina. Hkrati pa zage niso bile 
tehnicno opremljene tako, kot 
predvideva pravilnik o te nicni 
opremi zagarskih obratov. ObLO 
Cerknica je zahteval, d do 25. 
aprila posamezne zage/ tehnicno 
opremijo tako, kot predvideva 
pravilnik. Pristojna inspekcijska 
sluzba je 6. in 7. maja omenjene 
zagarske obrate pregledala in 
ugotovila, da noben obrat nima 
ustrezne tehnicne opreme. Na 

osnovi tega so pristojni organi 
ObLO Cerknica prepovedali na
daljnje obratovanje na vseh de
setih zagah venecijankah. 

Da s tern ne bi napravili gospo
darske skode kmetovavcem, ki 
potrebujejo rezan les za lastne 
potrebe, bodo odslej zagarske 
usluge v obcini opravljala stiri 
podjetja: za podrocje Loske do
line - Podjetje »Gaber« v Sta
rem trgu, za Blosko planoto 
»Elektrozaga« v Novi vasi, za 
Rakek okolico tovarna »Tisa« 
na Rakeku in za Cerknico ter 
okolico tovarna pohiStva »Brest« 
Cerknica. 

Dim 
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Pridelujmo kakovostno krmo 
Veekrat se sprasujemo, cemu 

nam zivina ne uspeva, zakaj kra
ve ne dajo vee mleka, ko jim 
vendar nudimo dovolj krme. Pri 
tern po·zabljamo na hranilno 
vrednost krme in vrednotimo sa
mo kolicino. Vrednost krme oce
njujemo po . kolieini hranilnih 
snovi. Teh je najvee pri travinju 
nekako v sestem tednu starosti, 
seveda pri urejenih in negovanih 
travnikih. Zatorej bi morali urav
navati kosnjo na cas, ko je v tra
vi najvec gospodarsko pomemb
nih hranil. V praksi pa ne upo
stevamo tega nacela in kosimo 
mnogo kasneje deset, dvanajst ali 
celo vee tednov staro travo; po 
navadi tedaj, ko so glavne trave 
v ru~i ze odcvetele. Kolicinsko 
smo sicer pridelali tako vee kr
me, po hranilnih snoveh pa ze 
mocno oslabljeno. Kakovost krrne 
zavisi od mnogih drugih einite
ljev, ki so v medsebojni odvisno
sti (gnojenje, kolicina talne vla
ge, temperature, rabe itd.>. Ker 
navadno ne nudimo travnikom 
vsega tega, kar potrebujemo, te
daj je pac kakovost krme odvisna 
predvsem od casa kosnje in poz
neje od nacina konzerviranja. Od 
vseh nacinov konzerviranja trav 
je najslabse susenje na tleh, ki 
pa je obenem najbolj razsirjeno. 
S susenjem na tleh izgubljamo 
veliko hranilnih snovi, v neugod
nem vremenu oelo do 60 % njiho
ve vrednos.t i. Pol~g tega zahteva 
susenj e na tleh obilo rocnega de
la ,kar podrazuje proizvodno ce-

no. Krmo, suseno na tleh, torej 
ne moremo smatrati, kljub pra
voeasni kosnji, za dobro. 

Mnogo boljsi naein je susenje 
na susilih, kjer so izgube hranil
nih snovi precej manjse (do 20 %). 
Udomaceno je susenje lucerne na 
ostrnicah - predvsem v LoSki 
dolini. Za susenje trav in detelji
ne so najbolj primerna ziena su
sila, na katere zdevljemo veeje 
kolicine krme razmeroma dovolj 
hitro. Detelje in tudi trave susi
mo poleg ostrnic se -na ostalih le
senih susilih razlicnih oblik (pi
ramide, enojne ali dvojne stene, 
kozolci itd.). Krma, susena na tak 
nacin, vsebuje v~ hranilnih sno
vi, susenje je skoraj neodvisno od 
vremena in tudi P-J kolicini so 
manjse izgube. Sicer zahteva su
senje na susilih nekaj vee inve
sticij, ki pa · se bogato obrestujejo. 

V svetu, pa tudi pri nas na vee
jib posestvih, je poznano susenje 
krme v susilnican z vrocim ali 
hl.adnim zrakom. To je zaenkrat 
najdrazji nacin susenja, vendar 
daje najkvalitetnejso volurninozno 
krmo. 

Vidimo torej, da dobimo dobro 
krmo, bogato s hranilnimi snov
mi, le s susenjem od tal. Z dose
danjim nacinom spravila, to je s 
susenjem krme na tleh, si ne da
jemo zagotovila za pridelovanje 
kvalitetne krme in s tern tudi ne 
za veejo produktivnost nase zivi
noreje. 

R. B. 

Z zatiranjem krompirjeve 
plesni in koloradskega hrosca 
povecamo pridelek krompirja 

Krompir je najbolj razsirjena 
njivska kultura na podrocju na
se obcine. Danasnji povprecni 
pridelek 180-200 stotov na 1 ha 
lahko z malo vee skrbi podvoji
mo. Za boljso obdelavo in izdat
nejse gnojenje je v letosnji se
zoni ze prepozno. Zato se pomu
dimo le pri zasciti krompirjevih 
nasadov. 

S kemicnimi sredstvi uspesno 
zascitimo zelo razsrrJeno in 
nevarno bolezen krompirjevo 
plesen, ki v ugodnih, nekoliko 
vlaznih vremenskih prilikah po
vzroci veliko skodo na krompi
riscih. Po podatkih iz prejsnjih 
~et lahko prieakujemo prvi po
Jav krompirjeve plesni v drugi 
polovici junija. Obvestila o na
stopanju bolezni bomo dobivali 
preko radijskih oddaj in z ob
cinskirni oglasi na oglasnih de
skah. Zatirali bomo krompirjevo 
plesen z bakrenim apnom. Zato 
naj se kmetovavci predhodno 
preskrbe pri KZ s tern zascitnim 
sredstvom. Podrobna navodila 
dobi ob nakupu. Racunati mora
mo. da se skropljenje proti ples
ni opravi 3-4-krat. Za enkratno 
skropljenje potrosimo 5-7 kg 
bakrenega apna na 1 ha. 

Istocasno z zatiranjem krom
pirjeve plesni najveckrat lahko 
unicimo koloradskega hrosca, ki 
se je pri nas ze mocno razsiril. 
Tega bomo zatirali z lindan 
oljem, katerega imajo zadruge 
prav tako na zalogi. Najuspes
~~~se je skropljenje ob pojavu 
l~cmk. Na 1 ha potrosimo 1,5 kg 
!I?danovega _ olja. Za ostala za
scr_tna sredstva se p<;>zanimajmo 
pn zadrugah. 

Bodimo toliko skrbni in zava
rujmo nasa krompirisca, ker le s 
korenitim unicevanjem plesni in 
koloradskega hrosca, lahko pri
cakujemo obilen pridelek. Mini
malna denarna sredstva, ki jih 
bomo potrosili za skropiva, se 
nam bodo obrestovala. 

I. J. 

FRANCE SUSTERSIC: 

Vrazji 
· Publicist France Sustersic, na5 

rojak, glavni urednik revije Borec 
in av-tor stevilnih crtic in doku
mentarnih sestavkov iz NOB, je 
pred leti napisal · knjigo o znani 
partizaski akciji v Postonjsk.i ja
mi. Zdaj je tov. Sustersic napisal 
novo delo, ki je 1zslo v knjizni 
zbirki Dokazi pri zalozbi Borec 
v Ljubljani. To je knjiga z na
slovom Vrazji vrtec. Avtor jo je 
posvetil ne samo enemu najvec
jih zlocinov okupatorja nad pre
bivavstvom v takratni Ljubljan
ski pokrajini - pokolju prebivav
cev Babnega polja v Vrazjem 
vrtcu julija 1942 - temvec osvo
bodilnemu gibanju v tej vasi in 
Loski dolini sploh. Zato je to 
knjiga, ki bi jo morali prebrati 
vsi prebivavci Notranjske, poseb
no iz Cerkniske doline, Loske do
line, Blok in jo bravcem prav 
toplo priporoeamo. 

Svojo knjigo »Vrazji vrtec« za
cenja avtor s prikazom socialnih 
in poli tiCnih razmer v Babnem 
polju in Loski dolini neposredno 
po prvi svetovni vojni, ko so biv-

Program delavske univerze v Cerkniei je za Ietosnje sol ko leto 
ze presezen 

UspeSno izobraZevanje 
Bolj kot na vseh drugih podroc

jih, se je zadnja leta poveeala de
javnost v cerkni.Ski obcini na pod
rocju izobra:levanja. Glavna za
sluga za to gre delavski univerzi 
v Cerknici, ki je po prikljucitvi 
obcine Loska dolina uspesno raz
sirila svoje delo tudi na te kraje. 
Zani.mivo je, da jih organizira 
DU. Pionirska dela na podrocju 
izobra:levanja je izpolnil tov. Ja
nez Otoniear, ki je se vedno dusa 
delovanja DU. 

Letos je bila organizirana poli
ticna sola, predavanja so koncana 
in slusateljj so izbrane teme ze 
zagovarjali. Za uspesno koncano 
solo bodo prejeli ustrezna sprice
vala. Kljub slabemu obisku bodo 
politicno solo se organizrali. 

Seminarji o novem fina.nsiranju 
sol in solski reforrni so zelo uspe
li. Prav tako tudi serninarji za 
sekretarje ZK in za vodstvo mla
dinskih aktivov. Tako so se mla
dinci seznanili z osnovnirni nalo
gami mladine v komuni. Na ve
cini teh seminarjev so predavali 
strokovnjaki iz zavoda za pedago
sko sluzbo. 

Zamisel, da bi organizirali solo 
za zivljenje, je pokazalo zelo do
bre rezultate. V Cerknici in v 
Starem trgu je bilo doslej po 7 
predavanj, na vsakem je bilo pre
ko 10 mladincev. Prav gotovo bo 
tudi ponovitev te sole dozivela 
uspeh. 

Sola za starse, ki ima namen 
seznaniti starse z vzgojnimi pri
jemi in opozoriti na napake v 
vzgoji, je bila organizirana v 
Cerknici in na Uncu. 

Vodstvo DU je sklenilo poziviti 
kulturno delo tudi v bolj oddalje
nih krajih. Doslej so bila v teh 
krajil le zdravstvena in potopisna 
pr,edavanja. Prebivavci pa zelijo 
tudi kino predstave. Program fil
mov potujocega kina je bil ze ob
javljen v Glasu Notranjske. Na
daljnja razsiritev obmocja pa bo 
odvisna od predstav, ker sloni 
vsa organizacija na ekonomskem 

vrtec 
si vojaki ob sodelovanju ljudstva 
9rganizirali prvi upor, hotec po 
vzgledu ruske revolucije, oklicati 
svojo republiko. Avtor prikazuje 
nato razmah napredne rniselnosti 
in revolucionarnega gibanja v ca
su med obema vojnama, ko so 
napredni delavci ln kmetje Loske 
doline zmagali pri obcinsk.ih vo
litvah proti klerikalni reakciji. 
Pri tern podrobno obravnava vse 
takratne dogodke in jih osvetlju
je z novimi podatki, prikazujoc 
vlogo posameznih vodilnih oseb
nosti v tern revolucionarnem ob
dobju. Seveda pa je prete:lni del 
knjige posvecen osvobodilnemu 
boju v Loski dolini in zlasti Bab
nem polju. Italijansko okupacijo 
v Babnem polju, • zlocine okupa
torjev in rast osvobodilnega giba
nja, pisatelj podrobno opisuje. 
Pri tern se posebej ustavlja ob 
znanem partizanskem napadu na 
Loz v letu 1941 in ob letu 1942, 
ko je del Loske doline predstav
ljal osvobojeno ozemlje. Seveda 
je bilo to tudi Italijanom prevel! 
in priSlo je do znane velike ofen-

racunu. Delavska univerza se 
trudi, da bi pridobila cimvec 
sodelavcev iz obcine, ker so stro
ski za strokovnjake iz Ljubljane 
zelo veliki. Precejsnje breme nosi 
tudi upravni odbor, ki usmerja 
program in pomaga pri organiza
ciji. 

Redno denarno pomoe daje 
sklad za solstvo, mnogo sredstev 
pa ustvarjajo s solninami in raz
nimi prispevki. 

Za prihodnjost pripravlja DU 
jezikovne tecaje iz knjigovodstva. 
Ce bo dovolj zanimanja, bodo or
ganizirali tudi administratavni te
eaj. 

:Ze dalj easa cutimo potrebo po 
druzbeno-politicni vzgoji delav
skih svetov. Presenetljivo je, da 
je najmanjse zanimanje za delo 
DU ravno v Cerknici. Vsekakor je 
potrebno, da druzbeno-politicne 
organizacije skusajo eimprej re
siti ta problem. 

JUNIJA SELITEV 
»KOVINOSERVISA« 

MaD 

60-clanski kolektiv »Kovinoser
visa« z Rakeka se ze vrsto let sti
ska v pretesnih nehigienienih pro
storih, ki postajajo glavna ovira 
pri razvoju podjetja. Lansko je
sen so sklenili, da se bodo prese
lili na Unec in takoj priceli z 
adaptacijo novih prostorov. Seli
tev bo velja'la okrog 8 milijonov, 
ki pa bodo kmalu vrnjeni s pove
eanjem proizvodnje, ker so pro
stoli .na Uncu mnogo sirsi in 
ugodnejsi za sodobno opremo. 
Vodja delavnic tov. Ban je pove
dal, da bodo proizvodnjo pre
usmerili v kooperacijo z nekate
rimi podjetji. Izkusnje z Agro
strojem iz Ljubljane so pokazale 
dobre rezultate. 

Prebivavci Rakeka so mnenja, 
da bi v sedanje prostore selili te
lovadnico. 

MaD 

zive v poletju 1942, ki se je za 
Babno polje koncala tako tragic
no, saj so pobili najprej 12 in 
potem se 40 mo:l in fantov v 
Vrazjem vrtcu, pozigali vasi in 
internirali vse moske. Poleg po
drobnega prikaza tega zalostnega 
dogodka v Vrazjem vrtcu rise 
avtor se CaS do italijanske kapi
tulacije. Tako je ob osrednjem 
dogodka v Vra:ljem vrtcu pise 
tov. Sustersic v svojj knjigi pre
gled osvobodilnega boja v Bab
nem polju in Loski dolini do sep
tembra 1943. 

Knjiga »Vrazji vrtec« je doku
mentarna knjiga, vendar se bere 
kot napet roman. Napisana je 
mojstrsko, zivahno in izredno za
nirnivo, tako da jo bravec ne od
lozi, preden je ne prebere. Pisa
teljevo pripovedovanje je izredno 
plasticno, s stopnjevano napetost
jo, prepleteno z dial<:1gi in oseb
nimi spomini nekaterih neposred
nih udelezencev dogodkov. 

Tako je »Vrazji vrtec« nadvse 
zanimiva pa tudi poucna knjiga, 
ki zaradi orisa t!!lli:O pomembnih 
dogodkov na koscku slovenske 
zemlje zasluZi vso pozornost. Za
to ni dvoma, da bodo slovenski 
bravci, posebno z nasega podroe
ja, z zanimanjem segali po njej. 

S. R, 



Enajstorica mla.dih nogometi!Sev cerkniskega kluba >>Slivnica« lepo 
napreduje 

T ekmovanje v krosu 
Letosnje leta je obcinska zve

za za telesno kulturo cerkniske 
obcine prvic organizirala razna 
tekmovanja v pocastitev tedna 
mladosti. V nedeljo 13. maja so 
se clani drustev TVD Partizan in 
pionirji z osemletk pomerili v 
krosu. Tekmovavci so bili iz sti
rih drustev nase obcine. 

Drobne dezevne kaplje niso 
prav nic skalile tekmovavnega 
vzdu5ja na startu ob novi soli v 
Cerknici. Nestrpnosti je bilo ko
nec, ko je starter spustil clan
sko ekipo na progo, ki je bila 
dolga 1.500 m in zaradi spolz
kosti se posebej naporna. Kmalu 
za clani so tekmovali mladinci. 
ki so s svojo zagrizeno borbo 
dosegli skoraj isti cas kot clani. 
Najvec tekmovavcev pa je bilo 
pionirjev, ki so tekli 400 m. Po 
ostrem startu so se razvrstili in 
mesta obdrzali dq zadnjih 50 m. 
Tedaj so mladi tekmovavci zbra
li vse moci ter sku5ali pred ci
ljem popraviti svoj plasma. 

Iz vzdusja na cilju smo spoz
nali, da si mladina takih tekmo
vanj se zeli in obcinska zveza za 
telesno kulturo namerava pri
praviti se vee takih tekmovanj. 
Tekmovavci in ekipe bodo dobili 
za najboljsa mesta diplome in 
priznanja obcinske zveze za te
lesno kulturo. 

Rezultati tekmovanja: 
6lani: 
1. Podobnik Anton 
2. Zalar Franc oba TVD Parti-

zan Rakek 
Mladinci: 
1. Maticic Joze 
2. Truden Stane oba TVD Par

tizan Grahovo. 
Pionirji: 
1. Zupancic Franc TVD Parti

zan Nova vas 

2. Drobnic Slavko TVD Parti
zan Cerknica 

3. in 4. mesto pa si delita 
Kranjc Anton TVD Partizan Cerk
nica in Orazem Franc TVD Par-
tizan Nova vas. MaD 

BREZ STRAHU 
ZARADI 6EVLJEV 

Kolektiva cevljarskega podjet
ja »ObuteV<c na Rakeku, ki je 
imel 26 zaposlenih in 6evljarske 
delavnice v Starem trgu, z dve
ma zaposlenima, sta sklenila, da 
zaradi nerentabilnosti prenehata 
poslovati. Taka je imela cevljar
ska delavnica v Starem trgu ze 
lani 305.000 din izgube, »Obutevcc 
na Rakeku pa letos 900.000 din 
izgube. Podjetje »Obutevcc je ime
lo lani pogodbe s tovarno cevljev 
>>PEKOcc Trzic in rudnikom Zig
nita Velenje in je na ta nacin 
le nekako zivotarilo. Letos je 
za§lo podjetje v precejsnje teza
ve in je bila likvidacija skoraj 
edini izhod. Zaradi pomanjkanja 
cevljarjev bodo v Starem trgu 
in na Rakeku odprli usluznostni 
delavnici v okviru stanovanjske 
skupnosti. Dim 

DOGRADITEV MLADINSKEGA 
ZDRAVILiscA DEBELI RTIC 

Letosnji teden Rdecega kriza 
poteka v Sloveniji v znamenju 
siroke akcije za dograditev mla
dinskega zdravilisca Rdecega 
kriza Slovenije Debeli rtic. 

V nasi republiki nam je zelo 
potrebno taka mladinsko okre
valisce, saj je po zdravniskih 
pregledih letno cca 20.000 otrok 
in mladine potrebnih klimatske
ga zdravljenja. 

Akcija, ki jo zacenjamo bo po
trdila human znacaj Rdecega 
kriza, ki se je za letos lotil res 

SEME~i\R~!l export- import 
Gosposvetska c. 5, Ljubljana 

Prodaja na debelo in drobno: e SEMENA POLJS6IN (detelj, trav, krmne pese, koruze in 
drugo), 

• SEMENA VRTNIN v bogati izbiri, 
. • SEMENA, GOMOLJE IN 6EBULICE CVETIC . 

• IZVAZA IN UVA.ZA VSE VRSTE SEMEN 
Kupci semen! 

Posluzujte se na5ih prodajaln na drobno v Ljubljani, Gospo
svetska c. 5 (non-stop) in Vodnikov trg 4. 

GLAS NOTR~N.JSKB 

Dragi ugankarji! 
N ajprej se vam moramo opra

viciti, ker nam jo je tiskarski 
skrat v opisnem delu nagradne 
krizanke iz zadnje stevilke po
"teno zagodel in izpustil nekaj 
navpicnih opisov. Prav gotovo 
je to tudi vzrok za taka majhen 
odziv resevalcev, saj smo prejeli 
skupaj le 28 resitev in se od tega 
je bilo nekaj nepravilnih. Seve
da takih resitev nismo uposteva-

. li, ker je bila navzlic pomanjk
ljivostim krizanka se vedno res-' 
ljiva. . 

Darka Klancar iz Crknice nam 
je pomagala pri zrebanju. zal so 
zaradi malenkostnih napa~ ob 
nagrade Tilka Kocevar iz Graho-

vega (ob prvo), Ruza D. in Tone. 
ka B. z Rakeka, Maks I. iz Slivic 
in Zdenka D. z Unca. »Nesrecne. 
zem« je botrovala povrsnost in 
slovnica. 

zreb je razdelil nagrade taka: 
1. 1.500 din dobi Marta Poze. 

nelj, Rakek, Postojnska c. 17; 
2. 1.00 din prejme Tanja Pre· 

mrov, Rakek, Gasilska 11; 
3. in 4. nagrado po 500 din prej. 

meta Marinka Demsar, Rakek 
Postojnska c. 2 in Rozka Berr/ 
lez, Stari trg. 

Nagrade bomo poslali po posti. 
6estitamo! 

Urednisitvo 

--~llll,lllllllt\1~---'-----
KINO CERKNICA: 2. junija ob 20. 

uri jugoslovanski film »Pies v 
dezjucc, 3. junija ob 15., 18. in 
20. uri italijanski CS film »Le
pa mlinaricacc, ob ·10. uri »Pi
san spored«, 7. junija ob 20. 
uri nemski film »Zvezda Riacc, 
9. junija ob 20. uri sovjetski 
barvni CS film »Nasredinove 
spletkecc, 10. junija ob 10. uri 
»Nasredinove spletkecc, 10. ju
nija ob 15., 18. in 20. uri ame
riski barvni film »Pojmo v dez
jucc, 14. junija ob 20. uri itali
janski film »Nevarne soprogecc, 
16. junija ob 20. uri in 17. ju
nija ob 10. in 18. uri ameriSki 
barvni CS film »Linija za Tuk
soncc, 17. junija ob 15. in 20. 
uri ameriSki film »Avtobusna 
postajacc, 21. junija ob 20. uri 
ameriski CS film »Osamljen 
clovekcc, 23. junija ob 20. uri in 
24. junija ob 10. uri ameriSki 
film »Toby Taylor, 24. junija 
ob 15., 18. in 20. uri italijanski 
CS film »Trojanska Helena«, 
28. junija ob 20. uri ceski film 
»Vrnjeni v zivljenjecc in 30. ju
nija ob 20. uri jugoslovanski 
film »Partizanske zgodbecc. 

KINO ST ARI TRG: 2. in 3. ju-

velike in odgovorne naloge, ki 
bo pomagala pri uspesni zdrav
stveni zasciti .nasih otrok. 

Prosimo vse druzbene organi
zacije, podjetja, zavode, da bi po 
svojih moceh pomagali pri do
graditvi tega velikega zdravst
venega objekta. 

Obc. odoor RKS Cerknica 

nija mehiski barvni film »Glas· 
ba v noci«, 6. junija italijanski 
CS barvni film »Kraljestvo son· 
ca«, 9. in 10. junija ameriSki 
barvni film »Tom Palcic«, 13. 
junija jugoslovanski CS 1'ilm 
>>Ne bos ubijal«, 16. in 17. ju
nija ameriSki barvni CS film 
»Anastazija«, 20. junija franco· 
ski film »Ti strup«, 23. in 24. 
junija italijanski barvni film 
»Aida«, 27. junija italijanski 
film »Izzivanje«, 30. junija arne· 
riski barvni cs film »Vic.i.tac<. 
Predstave ob sredah ·in saba· 
tah ob 19. uri ter nedeljah ob 
15. in 19. uri. 

KINO RAKEK: 2. in 3. junija 
ameriSki barvni CS film »Brat· 
je Karamazovicc, 6. junija sov
jetski film »Dama s psickom~<, 
9. in 10. junija ameriSki barvni 
film »Ljul;lezen Madzori Mor· 
nigstar, 13. junija francoski VV 
film »Prevaranticc, 16. in 17. ju
nija ameriski barvni CS film 
»Cez planine divjega zapadacc , 
20. junija ceski film »Posledr..Ja 
vrnitevcc, 23. in 24. junija nem
ski barvni CS film »Mazurka 
ljubeznicc, 27. junija italijanski 
CS film »Peke1 v m estucc. ;)Q. 
junija italijanski film l>Volarecc. 
Predstave ob sredah in sobo
tah ob· 20. uri, ob nedeljah in 
praznikih ob 17. in 20. uri. 

KINO DOM JLA VELIKE BLO
KE : 3. junija italijanski film »Ge

neral Roveracc, 10. junija angl. 
film »Roman Ginekolcc, 17. ju
nija sovjetski film »Beli sui
njicc in 24. junija film »Eska
drilacc. 
Predstave ob 17. uri. 

Slilta za nagradni · pod pis 

K sliki, posneti v podjetju »Elektrozaga« v Novi vasi zelimo cim
vec domiselnib in dubovitih podpisov. Najbolj§e tri bomo nagra.dili 
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