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Vsi itarodi Jugosfavije ·proslavljajo 4. julij kot enega izmed najvecjih datuinov v svoji zgodovini. Poziv k oborozeu,
vstaji je bil obenem poziv k s klenitvi n erazd rl1Zenega brat~
stva in enotnosti rui.Sih narodov, k ust anovitvi svobodne, enak opravne skupnosti jugoslovanskih oarodov. V ok u pirani in
razkosani Jugoslaviji je bil . to klic k boju za n ovo d r uzbeno
Ul"editev, ki naj bi se rodila. v ognju revolucije, pod vodstvom
delavskega razreda. Burni, slavni in teZki dnevi, ki smo jih
pr~iveli v casu od 4. julija 1941 d o danes, so ,Pokazali ne
samo veliko smelost in juna.Stvo, t em vec tudi n evidno ustvar j alnost v ur·e snicevanju velikih ciljev, ki jib j e vsebo·\•ai
p oziv . Centralnega komiteja nas e p a rtije. Na.jboljsi sino vi
in hr.ere na.Se domovine so zagotovili sr ecne jso bodocnost sedanjim in bodocim rodov om. Da li so svoj pomemben pr isp evek boju naprednih sil v s vetu, silam miru, demokracije in
socializma.
Razumljivo je, da sta Part ija iJ;l Tit o ob ustanovitvi Zvezi
borcev poverila zelo odgovorno nalogo, da sku paj z vscm i
drugimi druzbenimi orga nizacijami bedi n ad p ridobitvami
revolucije. S svojim doseda njim delom je organizaci ja ZB
opravicila svojo vlogo. Sprieo razumevanja n.aSe skupn osti,
so se uredili vsi teZki socialni problemi tistih, ki so sodelov ali v NOB ali pa bill a.ktiv isti. Se nadalje· pa je skrb vse
druzbene skupnosti, da se uredijo se preost ali pr oblem i v seh
tistih, ki so s svojo aktivnostjo pripomogli k dan.aSnji st varnosti. Vloga organizacij ZB v negovanju borben il:\. tradicij
je posebnega pomena. Ob vsestranskem sode lovanju so bili
doseZeni veliki rezultati. Zrcalijo se zlasti v tern, d a n e bodo
n ikoli pozabljeni mnogi pomembni dogodki iz boja, d a so
ostali ohranjeni zgodovinski in bili postavljeni stevilni spomeniki, odprti muzeji po vsej n asi drzavi in da se stalno
spom.injamo dni n.aSega jun.aStva. Zlasti pomembno p a je,
da se z zgodovinsko pre teklostjo seznanjajo n a.Si n ajml ajsi.
Tako akcijo pa bodo sirile prav orga.nizacije ZB preko vseh
vzgojnih ustanov pa tudi izven njih, kar se vse skupa j p ovezuje s smelostjo nas vs eh, se posebej pa n.aSe mladine, da bo
na podlagi pridobitev revolucije s e smeleje pristopila k izgradnji srecnejse prihodnosti.
Zavestno je treba cuvati p ridobitve revolucije, ne dopuseati nikomur, da bi na.m t o kratil, k er n.aSa r evolucija
je bila sestavni del n.aSega socialisticnega r a zv oja.
Ob tej priliki vse drl1Zbene in politicne orga nizacije obcine Cerknica iskreno cestitajo vsem pr eZivelim borcem in
aktivistom k njihovemu prazniku 4. juliju in Zelijo se obilo
uspehov pri nad.aljnji graditvi socialisticne druzb e.
F RT.

Sprico sprememb v nasem gospodaorstvu je obc. odbor SZDL
Cerknica menil, da je pQitrebno o
teh stva·r eh razpravljati na plenumu SZDL, ki je bil pretekli mesec. Vloga SZDL pri resevanju taka vainih vpraSa.nj je prav gotovo
zelo pomembna. Razmere v gospodarstvu so narekovale ukrepe,
ki bodo zagotovili stabilnejsi gospodarski razvoj in napredek. N e
smemo trditi, da dosedanji napori nasih clelovnih ljudi niso bili
uspesni, uspehi pa bi bili se veeji,
ce bi ze preje zaceli odstranjevati
napake.
·
V uvodnem referatu, ki ga je
imel predsednik obCinskega odbora SZDL tov. ing. Iztok Jurancic,
so analizirali dosedanje uspehe in
pomanjkljlivosti: v lesni industriji, kovinski industriji in obrti. Za
podrocje obCine Cerknica predstavl ja najmocnejsi industrijski
potencial lesna industrija. Zrasla
je- iz majhnih ,Zagarskih obratov;
danes pa se je ze razvila v sodobr.e industrijske obmte. PrednjaCi
podjetje ••Bres-t«, ki je v letu 19Gl
doseglo obseg proizvodnje v vrednosti 2,061,909.000 din, v letosnjem letu pa je obseg proizvodnje
predviden ze 3,004.914.000 dinarjev. Ostala lesnoindustrijS'ka podjetja pa so v letu 1961 dosegla
658,285.000 din, v letu 1962 pa je
njihov obseg proizvodnje predvide n na 691,329.000 dinarjev. Iz
navedenih podatkov vidimo, da je
v man jsih podjetjih problem, kako povecati fizicni obseg proizvodnje. Vzrok je v tern, ker se
m anjSa. podjetja niso pravoeasno
m odernizli.rala in iskaJ.a take oblike proizvodnje, ki ima pogoj e za
obstoj in nadaljnji razvoj in zato
niso pripravljene konkurirati na
svetoVillem trZiseu. Znacilno je tudi, da vsa manjSa. lesnoindustrijska podjetja prikazujejo v letu
1961 manjsi fizicn i obseg proizvodnje kakor v letu · 1960. Vsa ta
podjetja potrebu jejo . sredstva za
r-e kanstrukcije in je vpra.Sanje, ce
bi hila sredstva sprico take razdrobljenosti pravilno vlwena. No
zmanjsani fdzli.cni obseg je vplivalo tudi tole: izvozne premije so
zniiane za priblizno 200 din na 1
dolar, hlodovini se je poveCala cena za pribliino 2000 din na m'~,
podraZile so se pr.:vozne usiuge,
obresti osnovnih sredstev so se
poveCale od 2 na 6 %, prav tako
so se poveeale obresti na obratna
sredstva, obresti od lcreditov in
prometni davek. Zaradi teZka sltuacije so bila podjetja lesne stroke oproscerta 15 % prispevka iz
dohodka za pohistvo in zagan les,
kar je omogocilo nalwbo prete~
nega dela skladov v preteklem letu. Taka situacija Ze nekaj let narekuje, da je re5itev v smatrnejsem izkoriseanju na.Se lesne surovinske baze le v zdl'UZeni lesni
industriji. ZdruZevanje manjsih
lesnih podjeti j n i novost na5ega

!
I,
I '

I'
I'

I .
1 '

I'
I .

I'

I '

f.

I'
I'

! '
' I

II
I i

St. 7

sistema, temvet je ekonomska
nujnost. Iz izdelanega elaborata v
zdruzeni lesni industriji je razvidno, da bi se proizvodnja po
rekonstrukcijah povecala za skoraj 2 milijardi dinarjev. Za predvidene rekonstrukcije bi bilo potrebno 264,864.000 din investicijskih sredstev. Iz predloga vidimo,
da bi moena zdruzena podjetja
laze dobila lnvesticljska sredstva.
Imeli bi dobra organizirano prodajno mrero na zunanjem in domacem trZi.scu in strokovnjaki bi
lahko pomagali vsem podjetjem.
Moean gospodarski potencial na
podrocju obcine predstavlja tudi
kovinska industrija s »Kovinoplastiko« Loz. Podjetje nima tradicije, saj je zraslo iz majhne obrlne delavnice in ze sedaj dosega
dobre rezultate. Fizicni obseg iz
leta v leto povecuje. Tako je bil
v letu 1962 povecan obseg proizvodnje proti letu 1960 za 50 %. To
je vsekakor odraz prizadevnost.i
celotnega kolektiva. Tudi tu so se
potrebne rekonstrukcije in zgraditev zdruZenih protzvodnih hal,
kajti sedaj poroizvajajo v majhnih
delavnicah po Loski dolini. S prehodom podjetja na organizacijo
ekonomskih enot se je dvignila
predvsem kvaliteta izdelkov, nastal pa je problem poslovanja med
ekonomskimi enotami. V zvezi s
tern je bila uvedena interna kontrola, ki je Ze prebrodila zacetne
tezave.
V prvem tromesecj u letosnjega
leta je prolizvodnja nekoliko padla, ker niso pravoeasno dobHi materiala !in QITodje. Oviral pa jo je
tudi slab elektricnj tok. Organi
upravljanja so se v tern obdobju
veCkrat sestali, da bi odpravili
vse te pomanjkljivosti. Prieakujejo, da bo naslednje obdobje rnnogo uspesnej5e. Drugo manj5e podjetje kovinske stroke je Kovinoservis Rakek, ki iz leta v leto izboljsuje svoje poslovanje. Z rekonstrukcijami bo doseglo se boljse rezu:ltate. V letu 1961 je bil
njihQIV bruto produkt 136,411.000
dinarjev, kar je za 81 % vee kakor v letu 1960. Tudd pri tej investiciji bo potrebno razmisljati o
izvozu v inozemstvo, da bi si ta,
ko ustvarili Cim vet deviznih
sredstev.
Obrtnistvo na podrocju obcine
je problem, ki ga bo potrebno
Tesneje re5evati. V preteklem letu
so sla v likvidacijo tri podjetja
in sicer: Komunalni servis Cerknica, Remont Stari trg in Obutev
Rakek. Vsa dela, ki sta jih opravljala Komun.alni servis in Rem ont
je prevzelo gradbeno podj etje
»Grachisce« Cer'knica. Sedaj pa nastaja vpra.Sanje, ce so obCimke potrebe tolJikSne, da potrc bujemo
svoje gradbeno podjetje. Jasno
nam mora biti to, da tako obseZno podjetje mQITa iskati delo izven
obCinskih meja, obenem pa se
(N adalj. oa 2. stralli)

OLA
razlikujejo predvsem po tern, da
ne jemljejo vsi kolektivi 24-urne
ucne obveznosti ali 42-urne obveznosti. Nekateri priznavajo v
pravilnikih se povraCilo za kurjavo in stanarino. Povprecje osebees, da je kraj, ki je imel sedaj
kakor tudi za vrsto drugih obcin:
nih dohodkov prosvetnih delavcev
solo, nekaj pomenH. Ti ljudje pa
Koaevje, Vrhniko, Ribnico, Groglede na stopnjo izobrazbe pa je
ne vidijo perspektiv svojih otrok
suplje, Logatec itd. skrbel Zavod
enotno. Tako je povpreeje osebnih
in ne vedo to, da bodo tako vsi
za prosvetno-pedagosko sluzbo
otroci dovrsili popolno osemletko.
Ljubljana-Vie. Ta zavod bo ka- dohodkov za ucitelje pripravnike
28.000 din, za predmetne ucitelje
Po izracunih bodo prevozi stali
drovs.ko dobro zaseden. Soustano32.000 din, za profesorje 35.000 din.
precej vee, kot stane sedaj vzdrvi·t elj tega zavoda bo tudi ObLO
revanje sol. Vse stroske in prevoCerknica. Ceprav so nase sole od Vsi pravilniki upo5tevajo tudi naze krije namree sklad za solstvo
Ljubljane precej oddaljene, bodo grajevanja: za kvali·t eto dela, za
ObLO.
morali pedagoski sveto·v alci skr- prizadevnost in uspehe na delovnem mestu. Za nadpovprecno kvaUcitelji, ki so do sedaj ucili na
beti ravno taka za te sole, kot za
liteto in uspehe pri delu se lahko
teh 5olah, bodo lahko se naprej
sole v najblizji okolici, saj bo
vsakemu prosvetnemu delavcu po
stanovali v soli. UCiti pa bodo
prispevala za vzddevanje tega zaposameznih solah lahko zvisajo
morali iti tja, kamor jim bo pac
voda tudi nasa obcina prav toliko
najblizje.
osebni dohodki do 20 odstotkov.
kot ostale.
Tistemu pa, ki bo naloge, za kate2e veekrat je svet za solstvo
Pravilnike o delitV'i osebnih do- re se bo zavezal v delovni porazpravljal tudi o org.a nizaciji prohodkov so jzdelali vsi delovni ko- · godbi, ki jo bo sklenil, zanemaril,
svetne pedagoske sluzbe. V minulektivi nasih sol. Med seboj pa so
lem 5olskem letu je nasim proin ne bo opravil, se bodo osebni
svetnim delavcem zelo veliko po- - si zelo razlioni. Vse sole so upodohodki znizali za 20 odstotkov.
rabile
tockovni
sistem
pri
delitvi
magal Zavod za prosvetno pedaS tern, ko je svet za solstvo
dohodka.
Komisija,
ki
je
bila
imegosko sluzbo Logatec. Na5i prosprejel pravilnike, bodo delovni
novana
pri
svetu
za
solstvo.
je
svetni delavci so bili z delom tega
kolektivi po nasih solah prelomili
zavoda z.elo zadovoljni. Svetovav- dvakrat zasedala in pretresla vsak
stari usluzbenski sistem, dohodek
pravilnik zase. Dala je posamezca tov. Vinko Halozan in pedagobodo delili po delu.
nim pravilnikom kriticne pripomski svetnik Drago Voncina sta
be, ki pa jih je delovni kolektiv
redno prihajala po nasih solah in
0. J,
upo5teval ali pa .ne. Pravilniki se
pomagala nasim ucrteljem z raznimi koristnimi nasveti. Po mnenju vseh prosvetnih delavcev je
prosvetno-pedagoska sluzba ravno
v minulem letu napravila velik
korak naprej.
2al pa bo moral zarad.i slabe
zagrizenim delom nadoknadili poLetna konferenca sveta Svobod
kadrovske zasedbe zavod v likvi- in prosvetnih drustev cerkniske manjlkanja dena·r ja, potem bo nadacijo. Tako bo za naso obcino,
obcine je za nami. Delegati so se se kulturno zivljenje zamrlo. Ker
je kulturnih delavcev ~edno manj,
seznan.iJi, da svet v preteklem
letu ni skoraj nic delal, dali so · tudi zalujocih ostalih ne bo ve!i·
ko.
(klfub temu) Cil.anom sveta razresnico in zaZeleli novemu preds::!dKadarkoli nase kulturno drustvu kaj vee uspeha pri delu. Ob
stvo nima denarja, (to je skoraj
vsem tern clo.vek pomisli, da ni
vedno), sklenejo clani, da bodo
biti tezko Clar: sv<:_L[t. Mc:d · !~om
uprizorili igro, ki bo nekoliko nane dE.las nic (ce je seja vcnd?.r)e polnila blagajno. V temji za fi.
komunalne in gradbene zadeve je
sk!icana, ne prides), nR 1etni konna primer predlagal, da je treba
nancnim uspehom igrajo stvari,
prekiniti s »susmarstvom«, a je ferenci pa priznas, da rz »objekza katere vedo, da bodo !judi
ostalo le pri besedah. Krivdo na- tivnih in subjektivnih < razl&gov
»vlekle«. To pa so skoro vedno
rdsi nie delal. No, in dobis razressi aparat ljudskega odbora in inct·e la na precej nizki umetniski
nico.
Kulturno
delo
je
tako
zaplespekcijske sluzbe. Sveti so imeH
ravni. S tern je drustvo negiralo
trno, da je dovolj, da enkrat na
probleme tudli. pri zbiranju raznih
svo-jo osnovno funkcijo. Namesto
leto govoris o n}:m ...
analiz, katere bi moral pripravda bi vzgajalo gledavca, >>vzgaja«
ljati aparat ljudskega odbora, legledavce njih. 0 drugih panogah,
Kje je tukaj moralna odgovorta pa tudi ni vedno dobil nalog od nost izvoljenih funkcionarjev? Kaki bi jih morala kulturno prosvetsveta in tega ni pripravil. Zato je ko bormo opravieili, da prosvetna
na drustv'a se gojiti, pa tako gopllihajalo do anomalij, kar vse- dru.srt;va niso prejela od sveta sko- vorimo le na letnih konferencah.
kakor neugodno vpliva na obcane.
Sicer pa: novi odbor in clani
raj nobene pomoci? Kako opraviPri takem delu ne pridejo do izpredsedstva so izvoljeni in ceprav
Citi izgubljeni idealizem pri .ljuraza druzbeni organi. Ti bodo
prve seje, za katero so se zmedeh v drustvih, ki so delali, pa so
morali resneje resevati druzbene obupali, ker · niso nas]j razumevanili, se ni bilo, . jim zelimo vee
probleme. Potrebno je vee posveuspeha, kot so ga imeli njihovi
nja pri organu, ki bi ga prvi in
tovanj s sveti, na katerih bi se
najbolj moral imeti? In ne nazad- predniki. Ce bodo t udi pristojni
pogovorili o delu, ker je prav leorgani imeli vee razumevanja r.a
nje: minilo je leto in ljudje (tisti,
teh do sedaj pnimanjkovalo.
katerih je vsa ta kultura name- · kulturno delo, bo morda kultura
koncno tuw pri nas pognala koreCe hocemo izvajati druzbene njena) niso dobili nicesar.
nine v sedaj zapusceno ledino.
predpise in zakone, bodo morale
Da je denarna podpora svetu
inspekcijske sluzbe ostreje ukre- minimalna, je odvec pripominjapati. Dogajail.o se je, da so marsiti. Ce ne bomo v prihodnje vsaj z
MaD
kaj gradili b.rez dovoljenj in potrebnih nacrtov, toda kljub temu
ni bilo nobendh kiazni. Inspekcijske sluzbe so postavljene, da kontrolirajo izvajanje vseh predp.isov,
ne pa za to, da sC'itijo interes posameznikov. Prav tako se je dogajalo, da so vodilni ljudje intervenirali in gradnja je bila dovoljena. Tak nacrn je tveba odpraviti, ce hoeemo zagotoviti pospesen nadaljnji razvoj gospodarSitva.
Na slabo delo prav gotovo vpliva tudi kadrovski sestav aparata.
Primanjkuje kadra z viSjo in
srednjo izobrazbo, saJ ima vrsta
referentov samo nizjo izobrazbo.
Morali bi upravnj aparat zmanjsati, istocasno pa zagotoviti strokovno usposobljen kader.
V analizi smo prikazali le slaboslli., ni pa bilo govora o uspehih,
ki prav gotovo so. Ti pa bi bili
prav gotovo vecji, ce bi preje zaceli odrpravljati I¥1Pake.
Letos so zaceli na Marofu prv1c saditi krompir na · vecjib komFRT.
pleksib zemlje

Kaj je novega v solstvu?
2e vrsto let govorimo o tern,
kako bi omogoC.ili vsem otrokom
na.Se obcine solanje na popolnih
osnovnih solah. Letos je bila v
zacetku koledarskega leta imenovana komisija, ki naj bi pregledala moznost} za prevoz otrok v
centralne sole. Vse gradivo je ze
pripravljeno. Treba se bo pogovoriti s starsi, da bodo vedeli, kdaj
po5iljati otrok na avtobus. Otroci,
ki hodijo v solo v Cajnarje in
Sivce, bi hodili na najblizje postajalisce ob cesti Veli!re Bloke-Begunje na redni avtobus. Noben
otrok ne bo imel do ceste dalj
kot 30 minut. Ti otroci bi se vozili v nizje razrede v solo Begunje, v visje pa v Cerknico. Otroci
iz Krajiea in okolice bi se vozili
z izrednim avtobusom v Novo vas.
Avtobus bi prise! iskat otroke
okrog 7. ure zjutraj. Otroci iz
2ilc jn Otav se bodo vozili z i zrednim avtobusom. A vtobus bo
prise! prav do vasi Osredek in jih
nato odpeljal v Solo v Begunje in
Cerknico. Otrooi z Babnega polja
in Gornjega Jezera naj bi se vozili z rednim avtobusom v Stari
trg in Iga vas ali v Grahovo. Nekateri starsi z nezaupanjem gledajo na vse te prevoze. Ko bodo
vsi prevozi urejeni, bo treba misliti na uk.initev teh sol. In ravno
tega se na5i ljudje najbolj boje,
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Plenum SZDL o gospodarstvu·
in druzbenih sluzbah
(Nadalj. s 1. strani)

mora mehanizirati, ce hoee konkurirati vecjim gradbenim podjetjem. Kolektiv se trudi, da bi
povecal svoje gradbene zmogljivosti, nastaja pa vpra.Sanje, ce bo
prenesel konkurenco izven obcine.
Uslumostna obrt mora tudi najti svoje pravo mesto. Zato smo
odgovorni vsj skupaj, se posebej
pa k!rajevne organizacije SZDL.
Izbira za to ni velika. Lahko bi
ustanov:ili z.druzenje uslumostne
obrti ali pa krajevne skupnosti.
Ta za sedaj dela samo v Cerknici
in ima teZ.ave s prostori. Potrebno
bo organizirati Jm-ajevne skupnosti. se v Starem trgu in na Rakeku.
Predvidene investicije v letosnjem letu znasajo 502,844.000 din.
Pri tern moramo dobro premisliti,
kje bomo investirali. V danasnji
situaciji so racionalnej5e investicije pomembnejse kot kdajkoli
prej. Porok :z;anje so le ekonomsko utemeljeni investicijski programi. Investicije predvsem vlagamo tam, kjer jib bodo najhitreje vracald, ker bomo le na tak naCin lahko dvignili gospodarsko
moe lromune.
Iz analize vid.imo, da druzbene
sluzbe pri ·LO niso povsem odigrale svoje vloge. Zbor prcxizvajavcev je premalo razmisljal o
tern, kako bi pospeSili nadaljnji
razvoj gospodarstva. Na svojiih sejah je obravnav.al manj v3Zna
vpra.Sanja. Razvoj gospodarstva v
komuni pa je bil prepuscen gospodarskim organizacijam. Vzroki
za tako delo so v slabi kadrovski
sestavi zbora proizvajavcev.
Sveti pri ljudskem odboru so
razpravljali predvsem o predpisih
in zakonih, ndw pa se ukvarjali
z druzbenimi problemi. Tako se
je zgodilo, da Sklepov svetov niso
izvajali pristojni organi. Svet za
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Nastop mladih talentov
v oddaji ))Pokazi kaj znas«
Tudi letos je mladina obcine
Cerknica pripravila osrednjo proslavo dneva mladosti z nastopom
mladih talentov na prireditvi llPokazi, kaj znas«, ki je bila 27. maja 1962 v Starem trgu pri Lozu.
v uvodnih besedah je spregovoril o pomenu proslave in praz-

Vsi nastopajoci so bili ob zakljucku prireditve nagrajeni s
prakticnimi darili, ki so jih prispevale: trgovsko podjetje llSkocjan« Rakek, tovarna pohistva
llBrest« Cerknica, lesnoindustrijsko podjetje >>Jelka« Begunje, gostinsko podjetje llLovec« Rakek,
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RAZSTAVA LJUDSKE TEHNIKE
Obcinski odbor ljudske tehnike
radio kluba ter avto-moto drustev. Razstava je bila v Cerknici,
je organiziral v pocastitev dneva
mladosti razstavo ljudske tehniStarem trgu in Rakeku. Ogledalo
ke. Na razstavi so pokazali svoje
si jo je z zadovoljstvom mnogo
izdelke dijaki sol, clani toto in
ljudi.
S. B.
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Sportna dejavnost se izboljsuje
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novanju mladine predsednik ko·
misije za druzbeno zivljenje pri
obcinskem komiteju LMS tov. Tine Cimpric. Nato so pevci, recitatorji in mladinci izvedli program.
Odgovarjali so na vpra8anja iz
zivljenja tov. Tita, pisateljev Mateja Bora, Kajuha in o Notranjski ter Postojnski
jami med
NOB. Na prireditvi je sodeloval
tudi orkester glasbene sole z Rakeka. Nastopajoce je izbrala posebna komisija na avdiciji.
Izvajalce je ocenjevala posebna komisija, oddajo pa je vodil
t("' '~<'rancek I-Iv-.1la iz Cerknice.
Publika je rnladino zelo prisrcno sprejela, prav posebno recitatorja lastnih •p esmi Toneta
Sepca iz Star-e ga trga, pevca popevk Zlatka Goluboviea z Velikih Blok in Romano Janezic iz
Cerknice.

NOVI PREDSEDNIK
Na 6. redni seji obcinskega ko-
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miteja LMS Cerknica, z dne 1. junija 1962, je bil za predsednUca
obcinskega komiteja LMS Cerknica izvoljen tov. Ivo Gorja':"..c,
prosvetni delavec na osemletlci
Grahovg.

Elektro-zaga Nova vas, mesnice
in pekarij a Laska dolina, Vodna
skupnost Cerknica in trgovsko
podjetje >>Ulaka« Stari trg.
Ker je prireditev zelo uspela
in zelijo prebivalci ostalih krajev v obcini slisati program, bo
obc. komite LMS ponovil v zadnjih dneh meseca junija in v zacetku julija oddajo tudi v ostalih krajih obcine.
A. T.

Telesnovzgojna dejavnost v
cerkniski obcini je zadnje leto
obcutno padla. Vzrokov za to je
kajpada vee. Problem ni samo
cerkniSki; pojavlja se tudi v mnogih drugih obcinah in prej ali
slej bo potrebno stvari gledati take kot so. >>Zamenjava« starih z
mladimi ni prinesla povsem zazelenih rezultatov. Uspehe bi dosegli s sporazumom in sodelovanjem, saj hocemo doseci iste
cilje. Vse kaze, da bomo pri tern
delu nasli skupen jezik. Zadnji
obcni zbor obc. zveze za telesno
kulturo v · Cerknici je potekal v
vzdusju, ki budi upe na boljse
case, kljub ze kronicnemu pomanjkanju denarja. Obcin. zveza
ima za letosnje leto v proracunu
dva milijona dinarjev. To bo komaj zadoscalo za kritje funkcionalnih stroskov v posameznih
drustvih.
Nogometno igriSce v Cerknici
je zaradi poplav zelo slabo in
brez sanitarnih objektov. Za
zgraditev novih pa ne bo sredstev.
Telesnovzgojno drustvo v Starem trgu ima zaradi popravila
telovadnice pol milijona dolga.
Vzdrzevanje telovadnice v Novi
vasi zahteva mnogo denarja.
Sportniki na Rakeku bi radi
preselili telovadnico in gradili
dvostezno kegljisce.
To so seveda le najnujnej se
stvari. Vsega tega ne moremo
pricakovati od ObLO, ker ima ta
ze tako llnapet« proracun. Obcin-

ska zveza za telesno kulturo se je
lotila dela v nic 1kaj zavidljivih
okoliscinah. Organizirala je spomladanski kros ter turnirje v odbojki in namiznem tenisu. Sestavljen je bil tudi iniciativni odbor za jugoslovanske pionirske
igre. Tekmovanja v okviru teh
iger so bila po vseh 15 solah v
obcini. Najboljse ekipe so potem
nastopile na conskem prvenstvu
v Logatcu in okrajnem v Ljubljani. Pogoji, v katerih bo treba
delati, so tezavni, vendar ne tako,
da ne bi uspeli. In prav gotovo
ni razloga, da ne bi koncno ;:;azivelo drustvo v Graho·1em.
TELOVADNA AKADEN.UJA
TVD »PartizaniC v Starem trgu
je priredilo 17. junija v pocastitev 70. rojstnega dne .marsala
Tita telovadno akademij.o na prostem. V 14. tockah so se zvrstili
vsi oddelki od cicibanov do clanov. Gledalci so zlasti navdusili
najmlajsi telovadci s simbolicno
vajo >>Db bistrem potokuiC, clanice s kiji in clani z vajami na
drogu in bradlji, kjer sta se zlasti pokazala Edo Zagar in Vinko
Strle. Ugajale so jim tudi mla·
dinke pri prostih vajah in clanice
na dvovisinski bradlji, kjer so se
uveljavile Danica Intihar, Jelka
Stirn in Jelka Rus. Tudi mladinci s preskoki preko svedske skrinje in mladinke na gredi so uspesno izvajale svoje tocke. Prav
gotovo pa ne smemo prezreti pia·
nirk s simbolicno vajo »Marko
skacecc. Ceprav je bila telovadna
akademija na hitro sestavljena,
lahko z zadovoljstvom ugotovimo, da je popolnoma uspela.
Najvec zaslug za to ima vodniski kader z nacelnikom tov. Tonetom Sepcem in tov. Intiharjevo ter prizadevni predsednik
tov. Emil Mercina. Vse tocke je
spremljala s klavirjem tov. Truda Savnik.
»GLAS NOTRANJSKE« izhaja
mesecno - Izdaja ga ObC. odbor
57.'0L C'crlmica - Ureja ured.
odbor
Glavni in odgo vorni
urednik: Danilo Mlinar - Ciani
urednistva: Slavko Berglez, Franc
Tavzelj, Dane Mazi, Milan Strle
in Anton Koseak
Tehnicni
urednik: Janko Novak - Korektor: Sonja Verbec - Tisk: CZP
»Kocevski tisk« Kocevje - Letna
naroenina 240 din - Rokopisov
in risb ne vra.eamo
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Povecanje bruto
produkta na
osebo v
Kovinoplastiki
Kovippplastiko sestavlja 5 obratov, ki sd razstreseni po Loski
doiini. V . ta}cem P9lozaju tovarrie
in s takimi stroji je nemogoce
povecati proizvodnjo, saj so posamezni delavci polno zaposleni.

no sindikal. podruz. podjetja.
Te dni je odsla prva skupina · Poleg prijavljenih clanov kolektiva, ki bodo preziveli dopust v
clanov kolektiva na 10-dnevno le·
pocitniskem domu, pa bodo lahtovanje k morju, kjer se bodo
Tco tudi ostnli clani kolektiva odspocili v pocitniskem domu, ki
ga ima najetega za poletno sezo· ·sli v dom, ker bo prirejala sin-

PRVA SKUPINA NA MORJE

dikalna podruznica v casu sezone
enodnevne izlete.
Podpis k sliki:
Pocitniski dom >>Kovinoplastike((
ob morju

.Predstavniki govorijo!
Na III. redno sejo centralnega
delavskega sveta sta bila povabljena tudi nasa predstavnika iz
Zagreba in Beograda. Ob tej priliki je centralni delavski svet razpravljal o stanju na trziscu na
podlagi podanih porocil.
Iz poroCila predstavnika Branka Grgica citiramo:
»Kakor je znano, sem do sedaj
obiskoval le grosiste. TrziSce bomo morali z ozirom na sedanje
stanje nataneno analizirati. Potrebni bodo stiki z lesno industrijo, ki jo do sedaj nismo redno
obiskovali, kakor tudi s podjetji, ki se ukvarjajo z gradbenim
mizarstvom in redno ter serijsko
proizvodnjo. Da bomo blago uspesno plasirali, je potrebno razsiriti asortiman pohistvenega
okovja. Prav tako je treba paziti
na kvaliteto, ker je le-ta garancija za uspesno prodajo blaga.«
Predstavnik je med drugim poudaril, da bo vlozil vse svoje
znanje za nemoten potek realizacije plana.
Predstavnik iz Zagreba tovaris
Vladimir Brnjak je podal podobno poroeilo iz svojega delovnega podrocja. Z nekaj besedami
bomo skusali prikazati njegovo
misljenje:
»Zaradi zdrtiZevanj v trgovini
je delo na terenu nekoliko tezje. Lahko povem, da podjetje nima nobenega artikla, ki bi ga ne
moglo prodati. Zato sodimo, da
je asortiman dobro izbran. Izredno dobro so na trziscu sprejeti
izdelki iz plasticnih mas. V tern
pogledu pa bo potrebno se razsiriti proizvodnjo, ker kupci zahtevajo vedno vee nasih izdelkov.
Glede na to, da dobro poznam

trzisce na svojem delovnem obmocju, sem preprican, da . hitre
spremembe ne bodo bistv.e no
vplivale na nadaljnji potek proizvodnje in prodaje.«
Tako torej govore predstavni-

ki! Kar pa nas je »doma«, moramo zastaviti vse sile, da bomo
ugodili zahtevam trziSea in le
tedaj lahko mirno gledamo v prihodnost.

Bravci.nam piSejo
MED NAMI
Ob prejemu zadnje stevillce sem'
se namenila napisati nekaj misli,
ld so se mi vsilile po govoru predsednika Tita v Splitu.
Naslednji dan se je namrec . razvil med oddelkovodjem in menoj
tale razgovor: »Ali si prebral govor mar5ala Tita?« »Ne« je odgovoril. Si poslusal po radiu, nisem
odnehala. »Tudi ne. To bi vendar
moral spregovoriti ze pred desetimi leti,« mi je koncno pritrdil.
»Nic ni prepozno,« scm mu odvrnila in se priponmila, »to bi morali prebrati tudi vodilni v podjetju.« Odsel je brez besed.
Nekaj dni po razgovoru so na
Vrhniki
popravl jali
elektricni
daljnovod. Slab tok, zastoj strojev, odvecna delovna sila in se
dve novi delavki (kar _je bilo razumljivo,) so okolnosti dovedle
nekaj delavk iz druge izmene, da
smo vzele brezplacni dopust. Razumele smo trenutni zastoj. Naslednji dan ]e sledila nasemu
zgledu tudi prva izmena. Nekaj
dni za tern dogodkom se je to zopet ponovilo. Od oddelkovodje

smo dobili navodilo: »Zopet bo
treba na dopust, dela ni!« ,..ze, ze
na dopusi, le kaksni bodo koncem
meseca prejemki, od katerih zivim?« sem sc branila. Takrat se
je vzravnal in osorno odgovoril:
>+Kaj pa misliS, da je meni lahko?
Ti imas doklade, jaz pa dam ptaco le za davke!« (Zaposlena sta
oba z zeno op. p.). Nisem mu odgovorila, le v srcu -sem zacutila
bolecino.
Vern, da nj izrekel teh besed iz
hudobije. To mu je narekov
njegov dolgoletni ponos, ki se g
ne morejo otresti nekateri na8
nadrejeni delavci - polproletarc .
V njih tici se vedno tisti zakor ninjeni izrek: >+Kaj bos ti, leo 1c
nimas!« Vod.stvo ne bi smel biti
odgovorno le za proizvodnjo, videti bi moralo gonilno silo v n.iej
- cloveka. Zato bi morali vsi tisti, ki prejemajo 40 ali vee tisocako·v malo vee pomisliti tudi na
tiste, ki dobe 10 tisocakov. Le s
pravilnim odnosom bomo ustvarili to, kar druzba od nas zahteva
in prieakuje
M. M.
»Kovinoplastika« Loz

Prvo, kar bi vplivalo na povecanje proizvodnje, je koncentracija vseh obratov. Za to je ze izdelan idejni projekt. Navedel
boni samo nekaj stevil~, . ki riazorno dokazujejo, kako bi povecali proizvodnjo, kje so skrite rezerve in kje jih je treba iskati.
Vseh pet obratov meri 7140 kvadratnih metrov. Zaposlenih je cca
500 !judi. Letni obseg dosedanje
proizvodnje znasa 1251 ton izde1kov v skupni vrednosti 941 milijonov dinarjev. Po rekonsttukciji, oz. koncentraciji objektov,
pa se oo kvadratura pokritih prostorov zmanjsala mi. 6310 kvadratnih metrov. stevilo zaposlenih bi ostalo isto. Proizvodnja
pa bi se dvignila iz 1251 ton na
1948 ton letno v vrednosti 1641
milijonov dinarjev. Sedaj ima
vsak obrat svoje vratarje. _vratarjev je 9, skladiscnih delavcev
pa 26. Po koncentraciji obratov
bi zadostovali trije vratarji in
deset skladiscnih delavcev itd.
Drugo je sprememba tehnoloskih postopkov. Poglejmo v montazo: tu vidimo, da vse kovicijo
z roko in kladivom. Z uvedbo
pnevmaticnih kladiv bi zmogljivost montaze pri enaki zaposlitvi
vsaj povecali. Sedanji nacin izdelave nasadil je zastarel, z novim postopkom pa bi zboljsali
kvaliteto in zviSali storilnost. ce
gremo na pot z izdelkom, vidimo tole: prvo operacijo napr~
vijo v Lozu, cetrto pa v Bahnem
polju. Izdelek je torej prepotoval
najman.i 28 km dolgo pot. S koncentraciio obratov bi napravil
najvec 1 km dolgo pot.
Tretje. kar bi bilo potrebno za
povecanje proizvodnie, je nabavfl
strojev z veejo zmogljivost.i o (vsi
dosedan ii podatki so izracunani
na podlagi zmogljivosti starih
strojev in naprav). Stro.ii v plastiki so 25 in 50 gramski. Ti predela.io dnevno do 500 kg materia·
la. ce bi nabavili mocnejse stro.je bi z istimi delavci predelali
vee materiala.
Pa tudi organizacija proizvodnie ni sedaj na zazeleni visini.
Tudi tu je se precej skritih rezerv.
Spostovani bralci! V elanku je
navedenih samo nekaj primerov,
ki bi vplivali na poveeanje proizvodnje. Vsega tega pa ne bi
mogli storiti eez noc.
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Petnajstletniki na razpotju
Ena izmed nalog reformiranl"!
sole je ·tudi poklicno usmerjanje
mladine. V lanstkem letu je zato
Zavod za zaposlevanje delavcev
Cerknica imenoval komisijo za
poklicno usmerjanje mladine. Naloga le-te je bila, da otrokom, ki
koncajo solanje, posreduje cim
sirSi pogled v njihovo bodoce Zivljenje. Komisija je sestavila ucni
nacrt, ki naj bi bil v sklopu ucnega nacrta za dopolnilni pouk.
Razredniki sedmih in osmih razredov so poucevaU po tern nacrtu in ucenci, ki so letos koncali
solanje na ~srg~vni soli, so s~ velikt) laZe odlocili za poklic illi za
nadaijh]e soianie. Se vecjo nalogo pa je napravil Te:f.erent za poklicno usmerjanje, ki je bil nastavljei,l pri zayodu za. ~po~leva
nj~ delavcev . . Le-ta je hodil po
solah in s predavanji o raznih poklicih in momostih za vkljucevanje rnladine v poklic ali nadaljnje solanje, mladino zelo raz~>'ibal.
Veckrat oo rnladinci hodili k njemu po nasvete. Na posebnih kartonih ima zbrane pooat ke ln zelje
po&arriezn1h mlildincev.
Se prav pbsebno ]e biia miad ifia razgibana v mesecu pok.licnega usmerjanja. U~enci so po solah
izdelali lepe likovne in pismene
izdelke na to temo. Najboijse so
predlozili komisiji, ki jih je ocenila in nagradil.a s knjiznimi nagradami. Eden izmed pJSIJ11enih izdelkov je tudi ta:
»KAJ BI ZELELA POSTATI<<
~e je posijaio toplo sonce in na

polju se zaeenja delo. Tako tudi
jaz sadim na njivi krompir. Sklanjam se in premisljujem, kam sedaj? Tihe - skrite zelje ne upam
povedati materi, sestri ali bratu.
TI bi me takoj zavrnili: »Doma
bos!« Tako le sama vern za poklic, ki me veseli. Racunovodkinja! Le zakaj se mi je ta poklic
tako priljubil? Malokdo se odloei
zanj, v dnevnem easopisju jih
vedno iscejo. Tudi to vern, da poklic ni tako tezak. Kdor ne ljubi
mSJtematike, ta v njem ne bo srecef\. Delati je treba .n ajvec v oobi.
SediS v hladni sobi in pregledujes
raeune. Skozi okno mece sonce tisoc zarkov na mi2i0. Vsak p·rasek
se giblje in lesketa v soncu.
Svincni~- v roki, papir je poin nicunov. To se ponavlja dan za
dnem.
Ze vnaprej vern, da se mi skrita zelja ne bo uresnicila. Prise!
bo cas, ko se zapro solska vrata
in odpro vrata v garanje. Osta~a
bJm doma na kmetijL Ne ugaja
mi to, toda tnoraia se born vdati v
u.s6do . Zeio srei:na bi bila, ce bi
::,e mi uresnicila skrita zelja. Dorna moram ostati zato, kei:' je
umrl ace, brat bo sel k vojakom
in prostrano polje nima delavcev.
Domaci se nocejo zmeniti za moje hrepenenje in znanje.
I. K.
Izdelek ne potrebuje komentarja. Mislim pa, da je problem, k.i
ga je ucenka odprla, pomemben,
ker riSe shiro miselnost, ki jo se
vedno tezko prem.agujemo.

Zdruzevanje lesne industrije
Ze dalj easa govorimo o nujnosti povezovanja in zdruzevanja
lesne ind4stri~e na niisem !Jazeiitl.
Lesna industrija je raztresena v
manjsa podjetja: »Gaber« Stari
trg, »Jelka« Begunje, Elektro-:Zaga
Nova vas, .,.Tisa« Rakek ter kombinat lesne industrije .,.Brest« s
petimi poslovnimi enotami ali obrati. Vsako podjetje samostojno
gospodari z druzbenimi sredstvi,
samostojno iSce trZJi.Sila, razpolaga
s skladi za razsirjeno produkcijo
in za druzbeni standard.
Ko govorimo o raztreseni lesni
industriji, je potrebno, da an:.~li
ziramo, koliko irrtajo posameZlli
obrati
(cetudi dobro poslujejo)
sredstev za razvoj. Seveda so dena rna sredstva iz lastnih skladov
majhna. Vsak obrat zase investira, zato ne viditno tehnicnih rezultatov, nabave novih strojev,
raznih pripomockov pt'i delu za
varnost delavca itd. Seveda ne morerno govoriti o visoki produktivnosti in boljsi kvali teti nasih izdelkov za izvoz, ce nam v teh
manjsih podjetj'ih stroji pocivajo

Razstava v Beogradu

IZ KOVINOPLJ\STIKE LOi
Tudi letos je kolektiv razstavil izdelke :ria VI. mednarodnem
sejmu tehnike v Beogradu.
Rezultat razstave je bil dokaj
uspesen. Kljub sedanjemu stanju
na trziscu je uspelo predstavnistvu iz Beograda vkljuciti med
nase odjemalce vee resnih po·

V bodoce bo morala komisija
za poklicno usmerjanje mladine
se bolj nacrtno sprernljati hotenje in :Zelje posameznih ucencev,
ki zakljucujejo obvezno solanje in
jih vsklajati s kadrovskimi po-

slovnih partnerjev. To je vsekakor uspeh, saj bo razsirjeni krog
odjemalcev ugodno vplival na
nadaljnjo realizacijo zastavljene·
ga plana.
~
Naj poudarimo, da se kupci izredno zanimajo za nase karnise,
le malokater1 je kaj pripomnil

l'aviiJon Kovinoplastlke

Lo~

trebami gospodarskih organizacij
in ustanov. Mladino je treba voditi na ekskurzije v na a podjetja,
se z njimi pogovarjati o nacinu
proizvodnje, o delu na posameznih delovnih mestih itd.
Podjetja bi lahko napravila
majhne delavnice, kjer bi mladina vadila rocne spretnosti. Tako
bi se mladina laze odlocila za po0. J.
klic ali studij.

glede kvalitete izdelkov - karnis.
Kolektiv bo skusal napake popraviti in tako res zadovoljiti
odjemalce.
Razstavni prostor je bil urejen po Iastnih osnutkih dokaj
okusno in je tako pritegnil mno·
go obiskovalcev.

na m edna,l'Qr;lnem $ejmu telUllke v Beo&Tadu

in tudi delovni pogoji so v veclni
slabi, (Slaba ventilacija, nezadostfio ogi'evan]e iUL),
Potrebno je za kolektiv ln zli
celotno naso druzbo, da se zacrlemo v na5ih kolektivih resno PO"'
govarjati o tern, kako oomo pia~
siraii nase proizvode ml zunanja
trzisca in se sprijaznili z manjso
profitno stopnjo za svoje izdelkc,
saj je 30 % (ali se veeja) profitna
stopnja zelo visoko nad evi·opskim povprecjem. Kapacitete nase
lesne industrije so prevelik.e za
jugoslovansko potrosnjo in ce hocemo na5e kapacitete obdrzali,
potem moramo artikle izvazati. V
zvez.i s tem je bil na predlog plenuma Obc. sindikalnega sveta i?.delan elaborat za perspektivnt
razvoj lesne industrije nasega ba~
zena. Predlog razvoja lesne industrije oo obravnavali in ga sprejeli: obc. komite ZK, plenum
SZDL, kakor tudi plenum obc.
sindikalnega sveta. Plenum abc.
sindikalnega sveta je sprejel tudi
sklep, da naj elaborat razvoja lesne industrije obravnavajo delavski sveti, kakor tudi celotni kolektivi lesnih podjetij. Po daljsi
obravnavi v kolektivih je na predlog obc. sindJkalnega sveta sklical predsednik ObLO tov. Telic
Joze vse predsednike delavskih
svetov, sindikata in direktorje na
razgovor. Razgovoru sta prisostvovala tudi predsednik okrajnega LO tov. Boris Mikos ter nacelnik za gospodarstvo okrajnega
LO tov. Dolenc. Prikazala sta, kako potrebno je lesno industrijo
zdruzevati in s tern doseci vecjo
produktjvnost in kvaliteto lesnih
izdelkov. Treba je nacrtno investirati tam, kjer bomo dosegli cim
boljse in cim hitrejse ekonomske
rezultate. Potrebno bi bilo koncentrirati sredstva iz naSih skladov ter jih vlagati eno leto v ta,
drugo leto v drugi obrat za razsirjanje reprodukcije ali pa druzbeni standard. Le na ta naCin se
bo povecala produkiivnost, dvignila kvaliteta izdelkov za izvoz,
lahko bomo postavl'jali trajnejse
plane in obstoj vsakega kolektiva ter tudi delovni pogoji na 1ih
del.avcev bodo boljsi in stalni.
Elaborat o razvoju lesne industrije smo po razgovoru s predstavniki delavskih svetov. predsedniki sindikalnih podruznic in
direktorji po daljsi razpravi tudi
soglasno sprejeli.
Sklenjeno je bilo tudi, da do
30. junija 1962 prestudirajo delavski sveti lesnih obratov pravila ter pravilnike podjetja »Brest«
ter na prihodnjem razgovoru povedo svoje pripombe. Podjetje
"Brest« povezuje vee obratov in
je organizacija povezovanja med
obrati dobra. Upostevani so interni predpisi in ekonomska ~a
rriostojnost obratov.
Na prihodnjem razgovoru, ki je
predviden 30. junija 1962, bomo
sprejeli koncne sklepe, nato pa
bo obravnaval zdrurevanje in perspektivo lesne industrije tudi zbor
proizvajalcev ObLO.
S. L.
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Tovarniski komite ZK >>Brest«
Cerknica je v mesecu juniju 1962
organiziral posvetovanje vseh clar
nov ZK v tern podjetju z namenom, da obravnavajo vse aktualnejse gospodarske in politicne
probleme, ki so pomembni za
premagovanje nalog, ki nam jih
nalaga skupnost.
Tovaris Joze Lesar je v uvodnem referatu povedal, da je po·
trebno Titove besede in misli
prenesti v nase podjetje, prcdvsem pa v vrste ZK. Poudaril je,
da s tern, ko resujemo probleme
podjetja istocasno resujemo tudi
probleme nase skupnosti. Govo·
ril je tudi 0 vaznosti izvoza. ce
hocemo uspeti, moramo vskladiti
organizacijo, produktivnost, · od·
nose med ljudmi in delavsko upravljanje. V razpravi so kritizi·
rali nase strokovne kadre, ki so
demokratizacijo indecentralizacijo razumeli predvsem kot svojo
pravico, na dolznosti pa so vee
ali manj pozabljali. Potrebno je
utrditi delavsko upravljanje na
ta nacin, da strokovne sluzbe dajejo predloge z dokumentacijo
tern organom, ne pa da cakajo
na dolocitev organov upravljanja in potem samo izvrsujejo
sklepe.
Razpravljali so tudi o osnovnih organizacijah ZK, o njihovi
odgovornosti, disciplini it d. Potrebno bi bilo nezdrave pojave
sproti odstranjevati. To bi povecalo aktivnost clanov ZK na dolocenem delovnem podrocju. Do·
taknil se je tudi investiranja z
ugotovitvijo, da komunisti ne
smejo imeti lokalisticnih tezenj,
pac pa je potrebna pri tern sirina. Investirati moramo tam,

kjer bodo dosezeni hitri ekonomski rezultati.
Po tern uvodu in tezah, ki jih
je pripravil komite, je tekla razprava, ki je zajela problematiko
vseh poslovnih enot, sluzb, odnosov, trzisca, politicnega stanja
ter dela ostalih organizacij.
V razgovoru so predlagali, da
bi podjetje organiziralo politicno
solo za vse clane ZK, ker bi tako
komunisti dobili znanje, s kate-

Vloga

rim bi laze premagovali tezave,
ki jih cakajo.
Ob koncu je komisija za sklepe
predlagala konferenci sklepe, na
osnovi katerih bo izdelan akcij ski program dela, istocasno pa
so predlagali organizacijo podobnih posvetov sindikata in mladine.
Komunisti so tudi sklenili, da
bodo posvetovanja organizirali
vsake tri mesece.
J. M.

pr1prave dela· v .serijski
proizvodnji
•

Moderni nacin proizvodnje zahteva serijski potek dela. To je
proizvodnja, pri katel'i izdelujemo
vecje koliCine enakih izdelkov po
enakem tehnoloskem postopku,
kar omogoca, da se posamezne faze dela dopolnjujejo med seboj od skladiSca surovin do koncnega
izdelka. Prednost take proizvodnje je v tern, da Pri posameznih
faza h dela napravimo velike kolicine polizde1kov z enkratno
pripravo stroja in ustreznih delovnih pripomockov. Serijska proizvodnja pa zahteva temeljit studij dela, zato ne smemo misliti, da
je s podpisom pogodbe ter 11ekaj
grobimi navodili, izdelek ze tako
obdelan, da je sposoben za redno
proizvodnjo. To bi bilo delno mogoee samo pri maloserijski pro.i.zvodnji pohistva. Modern ejsa
proizvodnja pa zahteva, da vsak
izdelek podrobno proucimo tako v
konstrukcijskem, tehnoloskem ter
financnem smislu. Tu pa se pricne podrocje tehn. priprave dela.

Kako poteka priprava, OZJiroma
obdelava izdelka pred proizvodnjo? Na podlagi pogodbe s kupcem izdela tovarna prototip vzorec izdelka. V ta name n ima
skoraj vsaka tovarna vzorcno delavnico, ki je sestavni del tehnicne priprave dela. Ko je vzor~c
obdelan, pride obieajno kupec, ki
ga pregleda ter da svoje pripombe. Vzorec in zakljucke pogodbe
sprejme v obdelavo najprej priprava dela in sicer konstrukcijsLi
oddelek. Naloga tega je, da izdel ek prilagodi strojne mu parku Lovarne, ne da bi se bistveno spremenila oblika izdelka. Pri tern pa
uposteva najmanjso uporabo surovin, ki pa se omogocajo zadovoljivo stabiln ost izdelka. P o 1mncanem konstrukcijskem studliu
napravi delovniSke risbe elementov z 'vsemi detajh, po katerih se
ravn ajo neposredni proizvajavci
na posruneznih operacijah del a.
Na osnovi delavniskih risb iz-

,,Bres:t" na lesnem sejmu v Ljubljani
Vsako drugo leto je v Ljubljani mednarodni lesni se1em, ki se
ga »Brest« redno udelezi in razstavi svoje izdelke.
Tudi letos, v casu silnega napredka lesne industrije v vseh
vrstah izdelkov, najsodobnejsih
oblik in obdelav, je kolektiv »Bresta« predstavil trziScu znacilnost
svojih proizvodov. V oceno razstavljenih kosov pohistva lahko
recemo, da so se Brestovci dobro
odrezali, tako v izbiri tipov, kot
tudi v kvaliteti izdelkov.
Celotno razstavljeno blago de·
limo v tri dele:
V prvo skupino spada lfurnirano pohistvo, k i je bilo poleg pisarniskega pohistva in sivalnih
kabinetov zastopano v kombini·
rani dnevni sobi, za katero je
bilo silno zanimanje. Tu so bile
tudi samske spalnice in regal ali
pregradne vecdelne stene.
Oblazinjeni fo telji, zofe, stoli,
kakor tudi licno izdelane in prakticne servirne mizice, so predstavljale proizvodnjo tovarne v
Martinjaku. Posebno priznanje
je prejela prav ta proizvodnja,
ker so njeni izdelki bili najblizji
siroki potrosnji.
Kot tretje lahko imenujemo
razstavljeno novo tvorivo: troslojno iverno plo8co, ki smo jo
prikazali, kako se da povr5insko
obdelati. Razstavni prostor ka-

kor tudi pohistvo je bilo izdelano
iz ivernih plosc.
Izdelki in urejenost razstavnega prostora so privabljali vrsto
obiskovalcev, ki so se zanimal'i
za cene in moznosti nabave tega
pohistva.

Za sedaj lahko recemo, da je
bil dosezen na sejmu uspeh, ker
je zanimanje za nase izdelke naraslo, saj s svojo kvaliteto zadovoljuje najzahtevnejse kupce.

tt

dela tehnolooki oddelek tehnoloske postopke z vsemi pripada joCimi rezili, orodjem i n pripomocki, ·k,i jih po potrebi izdelata m odelna in m ehan:.icna delavnica.
Vzporedno s tehnologi normirec
materiala doloCi uporabo surovin
in reprodukc:ijskega mater i.ala ter
zbira podatke o potrosnji materiala. Nato komercialna sluzba nabavi material. Normirec materiala mora zato vedno sodelovati s
komercjalno sluzbo, tako d.a ima
tovarna vedno dovolj potroonega
materiala.
Iz vseh teh podatkov normi rci
casa dolocijo n ormati vo casa za
posamez.ne delovne operacije ter
ji h na podlagi pravilni·k a o razdelj evanju osebnih dohodkov ovrednotijo z vrednostjo posameznih
delovnih mesrt. Vrednosti delovnih
operac:ij sestejejo in s tern dobjjo
cene za enoto p.roizvoda, ki sluzijo za obracun osebnih dohodkov
po ekonomski.h enotah. 'l'a sluzba
mora biti v stalni povezavi z racunsko sluzbo, ker z obracunskimi nalogami ugotavljajo, kdaj se
ne skladajo z normativi.
! z;delane podatke o proizvodnji
izdelka zbere sef tehn. priprave,
ki ze med studij em skrbi za pravilni razpored dela in sodelovanje ter nudi st rokovno pomoc posameznim sluzbam . Po pregled u
zbranih podatkov, da nalog proizvodnji ter lanserju, da izroci podatke operativi. Posebe j pa je treba poudariti, da so m ed prorizvodnim procesom vse slu ~be dolznc
stalno kontrolirati svoje delo ter
ugotavljati neskladnosti.
Iz tega vidimo, da za pripravo
dela porabimo- veliko casa, toda
pri velikih kolicinah izdel:kov se
VS!i stroski obres.tujejo, ker se izplaca vsako malenkost podrob'lo
prestudirati, da tako zagotovimo
nemoten potek prroizvodnje. Ce
tega ne storimo, se nam to mascuje. Najvecja teZava pri pripravi dela so zahteve tr.g a, ker stalno menjavajo a.rtikle, kar ..podrazi
proizvodnjo.
Usrneriti bi m orali podjetje tako, da bi izdelovailo le dolocene
posamezne izdelke ter tako z vecjo izurjenostjo ter z boljso kvaliteto lahko postalo konkurent na
zunanjem trZiscu.
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lesne industrije trCimo na razne ceno z artikli spl<>Snega tipa. Zato
•
probleme. Verno, da na.Sa organiTrzisce 1n
je treba iskati rizhod v proucevakvaliteta
zacija delovnih mest in tovarne
nju potreb na ze poznanem in se
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Ze od nekdaj je bil les ena od
bs.novnrih surovin, ki je spremljala cloveka v vsakdanjem Zivljenju. Les so izkorisCali v razlicne
narn.ene. Bilo ga je dosti, izbor je
bil zato vecji in upoorabljali so le
Iwalitetnejso surovino. Izdelki so
bili prilago.jeni dobi in razvojn:
stopnji poedinih obdobij. Razvoj
v nekaterih dezelah je bil hitrejsi, drugod poeasnejsi. Tudi zahteve po sirokem asortimanu in kvaliteti so bile manj5e kot so te danes. Ce se ozremo le na proizvodnjo pohistva, bomo videli, da .so
izdelovali pocas.i in veeinoma pohistvo iz masivnega lesa. Izdelava
in uporaba furni.rja je bila primitivna in draga. Vezava poed.inih
elemenbov je bil.a v primerjavi z
dana.Sn jo serijsko proizvodnjo
komplicirana.
Poleg tega so uporabljalri vecinoma le zienike, vijake in pa glu tinska lepila slabse kvalitete. Razvoj kulture in tehnike je •t udi na
podrocju predelave Lesa ma.rsikaj
menjal. Nasa lesna industrija je
bila se do .nedavnega na dokaj
nizki razvojni stopnji, pa ceprav
razpolagamo s sorazmerno bogat<im izborom osnovne surovine lesa, tako v kvaliteti kot tudi v
kvantiteti. Pri nas so se razvili
veCinoma obrat.i primarne predt:.lave lesa. Izvoz je ba.Z'iral v glavnem na rezanem lesu, galanterijskih izdelkih in izdelkrih iz rezanega lesa (zaboj, parket itd.). Tudi ·kapaci·t ete niso zadoseale.

s porastom stevila prebivavcev
so narasle tudi zahteve. Poraba
zelenega z1ata je bila vedno vecjp.." Niso vee izbira!l.i kvalitetne surov1ne. Vzporedno z razvojem pohiStvene industrije so v veejem
obsegu zaceli izkoriscati les tudi
na ostalih podrocjih - v gradben:i.Stvu, ruda.rstvu, industriji celuloze in podobno.. Cesto so delal·i s
surovino neplansko in neracionalno. Danes je na.Sa de:lela kar dobro zalozena z lesom, vendar se
moramo ozreti na izkustva tist.ih
dezel, katerim lesa primanjkuJe.
NameSito lesa so zaceli uporabljati
surogate n. pr.; metalne konstrukcije v g•r adbenistvu in rudarstvu,
plast.icne mase, boljsa sredstva
povrSinske obdelave, razne fQJ.ije
in sodobne materiale v pohiStveni industriji. Poleg tega so priceli uporabljati tudi manjvredne
vrste lesa, ki so jih prej uporabljali le za drva. Koncno so zaceli
smotrnejse izkoriseati les in odpadke z izdelavo ivernatih plosc.
Za izdelavo novega tvoriva pa je
potrebno tudi orodje, ki ga rooramo uvaZati. Novo tvorivo trg
sprejema z odpo.rom in nezaupanjem. Vsekakor sreeujemo tu sodobnejsi material ter zahtevnejso
in kvalitetnejso obdelavo, .katero
moranno ustvariti z ozirom na
zallteve predvsem tujega trga. Artikel, oblikovno in kvalitetno dorase! casu, zahteva torej kvalitetne in hitre spremembe, katerim
moramo kolikor je mogoce tudi
slediti. TrZisce moramo zato dobro poznat.i. V se to pa nare.lruj e
tudi •potrebo po sposobnem strokovnem kacku in kvalitetni delovni sil~, da bomo lahko premagO'Vali teZave in zahteve tr:liSca,
V drugih dezelah iscejo prav tako kot p~·i nas strokovni kader in
kvalificirano mosko de.J ovno silo.
Fluktuacija delavstva: je tudi
drugje ptrecejsnja. To je seveda
pri nas se potencirano. OdraZa se
predvsem v slabsi povpreeni strokovnosti n.aSih ljudi ter neurejenih stanovanjskih razmerah glede

na lokacijo tova.rne.
Kolekjjv in posamezniki morajo
torej skirbeti, da s.brokovno cimbolj uspos.obijo svoje !judi. Pr~v
to mora postati v sedanjosti vazna naloga, da bomo lahko bolje
resevali probleme bodocnosti.
Situacijo, kak.rsno narekuje razvoj, bo treba zato hitreje sp.rejemati, razlagati ter resevati. Izkustva pa nam govore, da je tudi
pri nas treba zaceti delat.i d.rugace. V razvojnem obdobju nase

kot celote ni najboljsa, res pa je
tudi, da imamo tezave kot izvozniki.
Problemi so tudi z nabavo potr<>Snega materiala, okovja in
kvalitetne kartonske embalaze itd.
ker nam domaea industrija ne
more izdelati v taksni kolicini in
kvaliteti ter v easu, ki ga rabimo. Tudi to podrocje dela lahko
zelo vpliva na kvaliteto izdelka.
Zato bi tudi tukaj morali iskati
resitev. Dejstvo pa je, da je tr:lisce iz dneva v dan vse bolj zasi-

bolj na neraziskanem trZiscu
predvsem s prakticnimi in atraktivnimi izdelki. Le na5a elasticnost in dobro gospodarjenje bosta
lahko kos VS€ vecji konkurencj
doma in na tujem trgu. Kupec
zeli imeti le kvalitetne izdelke.
Kako pa bomo to dosegli, je nasa
naloga, na.S obstoj. S sodelovanjem vsakega clana nasega kolektiva, ki bo poznal vse te probleme, si bomo zagotovili narocila
ter poveeaJi prodiranje nasih artiklov na tuja in domaca trziSca.

Slirb sindlliata za rellreatljo tlano\f ltolebtll'a
Sindikalni odbor »Bresta« je
na eni izmed sej med drugim
razpravljal o pogojih, ki jih ima
delavec v podjetju za razvedrilo, zblizevanje med seboj in za
splosno kulturno in prosvetno
izzivljanje.
Sindikat je ugotovil, da smo v
tern pogledu zelo zaostali. No, to
je celo do neke mere razumljivo,
saj vema, da smo do sedaj vlagali ves trud in vso sk.rb le investicijski izgradnji »Bresta«. Stern
smo sedaj zakljucili in preSli le
na dopolnjevanje sredstev za de-

Mladina
Mnogo mladincev je v letosnjem letu z veS€ljem zapustilo
solske klDpi. Mnogi, zlasti oni, ki
SIO konCali SO!SkO obveznost, SO
jo zapuscali s tesnobo v srcu, ko
so se poslavljali od svojih tovarisev skozi osemletno solanje. Velika rr;tladih !judi je sedaj zacutilo,
da so minila otro5ka leta. Mnogi
so sele S€daj spoznali, da je nastopil cas, ko bo· potrebno resno
misliti - kam pa sedaj?
Nekateri absolventi osemletnih
sol so se odloCili nadaljevati solanje ·na raznih srednjih strokovnih
in osta.J!ih solah, vendar to so 1~
nekateli. Kaj pa ostali?
Mnogi, ki so solsko obveznost
izpolnili, mislijo, da so jim zaprta
vrata sol, ker si zaradd materialnih razmer al.!i. drugih vzrokov ne
morejo privosciti nadaljevanja v
eni izmed sol.
Mnogi od teh dijakov so postali
zasklrbljeni in zagrenjeni, ker mislijo, da se njihove zelje ne morejo izpolniti.
Venda·r poudarjam, da je tako
pojmovanje zwreseno in izvira iz
p.reZi velih easov, ko so trdili, da
je edino sola tista, ki lahko izobraZuje. v tern cutjmo tendence
o razlicnem vrednotenju umskega in fizicnega dela. Ta pojmovanja so rna:rsikje se trdno ukoreniJnjena.
Verno, da je mladina sestavni
del druzbe. Druzba je to·r ej odgovorna za razvoj, vzgojo in napredek mlade generacije, zato poudarjam, da je potrebno to mladr.ino za'Posliti v podjetjih na delovnih mestih, ki odgovarjajo njenemu razvoju.
Vsako podjetje je odgovorno za
razvoj mladine, ki se vkljucuje v
proizvodnjo.
V ta namen smo sklicali v »Erestu« sesbanek vseh ddrelctorjev poslovnih enot in odgovorne lj udi
iz kadtrovske s.luzbe, kjer smo
razpravljali samo o vkljucevanju
mladine v proizvodnjo in o politikoi stipendiranja. Vsi . vodilni
ljudje so bili enotnega mnenja,
da bo treba posvetiti mladini iz
osemletk posebno skrb. V bodoce

lo. Pomisliti moramo na to, da
»Brest« predstavlja pretezen del
industrije v obcini, da je tu skoncentriranih preko 1.200 delavcev
in da dobivajo iz dneva v dan
tezje proizvodne naloge. Sindikalni odbor misli, da je po trdem
delu potrebno tudi razvedrilo.
Sindikat poziva vodstvo in politicne organizacije, zlasti pa
mladinsko organizacijo, da bi pri
tern nudila pomoc sindikatu in
sla v akcijo ter taka pomagala
kulturno-prosvetni komisiji, ki jo
je sindikat imenoval, za izvrsitev

•
sola 1n
poklic
je
potrebna
med
podjetjem
»Brest« in solo vecja povezava.
Zaradi tega bi bilo treba mladino na osemletkall cimbolj seznanjati s podjetjem in proizvodnjo v podjetju. To velja zlasti za
visje razrede osemletnih &ol. Vodilni ljudje podjetja so mnenja,
da bi v osemletkah (zlasti v Cerknici, Grahovem in na Rakeku)
vkljucili v ucni Qrogram eno uro
tedensko o les.ni stroki. Ta pouk
naj bi posredovali po solah strokovnjaki iz podjetja »Brest«. Narnen tega pouka bi bil S€znanjati
mladino z lesno industrijsko proizvodnjo na nasem pod.rocju. Na
ta nacin bi maorsikateri mladinec
zacutil, da so tudi v domacem
kraju mo:lnos.ti zaposlitve in nadaljnjega razvoja. Do sedaj S€ je
dogajalo, da je velik del mladi.ne,
ki je konCala solsko obveznost
(oziroma konCala razne druge sole) odhajal v industrijsko bolj
razvita podroeja, ker je mislila,
da so ji vse mofuosti nadaljnjega
razvoja zaprte. Marsikje na podroeju je bila v:zrok temu nedosledna kadrovska polritika in prav
zato pa je najsposobne-jsa mladina odhajala drugam.
Naloga podjetij je, obdrZati na
tern podrocju cimvec domace
mladine.
Tisto mladino, ki je koncala
osemletno &olsko obveznost, rooramo vkljucevarti. v proizvodnjo.
Za vzgojo teh mladih ljudi v proizvodnji pa so predvsem odgovorne druzbeno politicne organizacije 'in kadrovska sluzba. Mladino
v proizvodnji je treba stalno
spremljati in ugotavljati sposobnosti za doloceno delo, oziroma
poklic. Tisto mladino, ki je sposobna za nadaljnje strokovno izobraZevanje, moramo poslati na
ra=e strokovne teeaje, oziroma v
strokovne sole. Podjetje naj bi v
bodoee st.ipendiralo kader iz lastnih vrst na vseh solah od poklicnih do visjih in visokih. Vecjo
pozornost moramo posvetiti izobraZevanju kadrov v podjetju in
izobraZevalnim centrom. Marsikje
bo treba se premagati teZave in

programa. Na8 program obsega
izgraditev igrisc za odbojko, kosarko ter namizni tenis. Ko bodo
igrisca gotova, bo priceti z organiziranjem ekip ter z vajami pod
strokovnim vodstvom. Seveda bomo morali za te ekipe nabaviti
primerna oblacila »drese«. Tedaj
bi organizirali tudi tekmovanja
in zmagovalce vzpodbudno nagrajevali. Tekmovanja bi bila interna med poslovnimi enotami
»Bresta« ter zunanjimi tekmovalct.
Mladinska organizacija bi morala biti tudi pri tern zelo aktivna. Agitirati bi morala med mladino in clani kolektiva. Zaceti
moramo z jasnimi nacrti in dati
delovnemu. cloveku to, kar potrebuje po delu, razvedrilo. Razvedrilo pa daje delovnemu cloveku novih moci' za vecji delovni
polet in zblizuje sode1avce · ter
vnasa enotnost med kolektiv.
Taksno podjetje kot je »Brest«
bi moralo vplivati na rast in nacin kulturnega zivljenja v Cerknic.l. To bi moralo biti in to rnaramo doseCi, ceprav bo to sele
skromen zacetek. Nas sindikat je
preprican, da bo v kratkem pridobil kar najvec clanov za sodelovanje.
J. K.
KRATKI FILM! 0 BRESTOVI
PROIZVODNJI
V soboto, 9. junija, smo lahko
na televizijslcih zaslonih gledali
novi kratki film o Brestovi proizvodnji. Komaj tri minute dolgi
film nam je pokazal proizvodnjo in uporabnost iverne plo.~C:e
na zelo prepriCljiv nacin. Zamotanost avtomatziranega proizvodnega procesa ivernih plosc je
v filmu podana tako, da si clovek lahko predstavi izdelavo plosce, njeno stiskanje, obrez in
brusenje.
Uporaba plosce v proizvodnji
se zacne s jurniranjem povrsin,
strojno obdelavo in se nadaljuje
v povrsinski obdelavi in montazi. Videli smo tudi na.Se izdelke
na lesnem sejmu in ze so minile
tri minute. Preci koncem smo videli se znaCilno procelje tovarne
pohistva »Brest(( v Cerknici.
Ker je. film last podjetja, ga
bomo lahko §e predvajali clanom
kolektiva ob raznih prilikah.
Film je reziral tov. Marjan
Kralj ob tehnicnem sodelovanju
tcv. Franca Hvala in tov. Janeza
Meleta.
tt

marsikje tudi dokazati odgovornim faktorjem, da je investicija v
kader najrentabilnejsa inves\icija, tako bodo spoznali, da je investicija v Jrodre vs.aj toliko pomembna kot investicija v osnovna sTedstva '

S.M.

lVDadost nas druzi

lezenci zborovanja odpelj ali ob
pripovedovanju vodicev o znamenitosti rerkn;ske doline, jezera in
opisovanju tukajsnjih bojev med
NOB, v Novo vas na Bloke, kjer
je bil v dornu TVD Partizan zelo
zivahen kulturni spored. Pripra.
vili so ga mladinci in rnladinke
- iz cerkniSke in kamniske obcine.
Med publiko je pozela naj vec us.
peha Rornanca Janezic iz Cerk.
niee s svojirn izvajanjem popevk
in folklorna skupina iz K omen.
de. Po kulturnern programu pa
se je rntadina zavrtela v vc:> ~ lcrn
ritmu do vecera.
Prireditev porneni prvi korak
k zblizanju mladine s treh razJic.
nih podrocij. Mladina je bila s
prireditvijo zelo navdusena in je
ob zakljucku zaze~ela, da bi se
spet kmalu sesla, da bi se se
tesneje povezali rned seboj in si
vedno izmenjavali svoje izkusnje
ter pomagali resevati probleme,
s katerimi se srecujemo pri delu.
Manifestacija bi rnorala postati
tradicionalna.
.
Mladinci so se ob koncu raz.
sli Z vzkliki: »Nasvidenje prihOd·
nje leto v Karnniku!«
Za ab c. odbor LMS
Anica Tursi c

V nedeljo, 10. junija 1962, se
je zbrala mladina kamniske, ribniske in cerkniske obcine v Cerknici, da je skupaj slovesno zakljucila praznovanje dneva mladosti. ~e v zgodnjih jutranjlh

urah se je zbralo pred tovarno
»Brest« cez 500 mladincev in mladink, kjer je bil pozdravni govor
in slavnostno zborovauje z geslom »MLADOST NAS DRUU;<.
Navzoce rnladinke in -mladince

Nagradna krizanka
VODORAVNO: 1. predel Notranjske znan po .izrednih naravnih lepotah, 7. kirurski noz, 13. nekdanji vratar drZavne nogometne reprezentance znan podnazivom Veliki Vladimir, 14. ItloSko ime, 15.
kemicni znak za molibden, 16 .. 15.
in 21. crka abecede, 18. smelost,
20. del sobe, tudi geometrijski pojem, 21. ven, zunaj (izraz pri nogometu), 23. · dva razlicna samoglasnika, 24. mo{ska riba, 25. ri:levo zganje, 27. mosko ime, 29.
nas najboljsi telovadec, 30. delovati, pridobivati nekaj, 33. zakelj,

" "

of

,.

I~
I''

j'f

~

l.u

~

611

I~
ll'
'

I~

I~

•L

'

I

f'f

I'

1''1

I~

I~
1...,

I""

~

IU

1-''

&'f

'JJ

f'J

'

1..,

II

Iff

16'

t.J

I"'"

!J-'

I{

zlato), 2. reka v Sibiriji, 3. zdn.i
:lenje obrtnikov v srednjem veku,
4. angle.§ka dolZinska mera, 5.
naplacilo, 6. vrsta svedra, 7. stevnik, 8. ·kmecko orodj,e, 9. pripadnik Slovanov, 10. kar, 11. stara
Ljubljana, 12. francoska polrrajina, 17. bizon, zober, 19. kriticni
pisatelj, 20. otocje v Tihem oceanu, 22. opna, 24. sorodnica, 26.
trebi, ciSlti gozd, 27. k·ratiJ::a za irasko denarno enoto, 28. zenska
spodnja obleka, 29. kemicni znak
za kalcij, 31. oslov gl.as, 32. avtomobilska k.ratica za - Valjevo, 34
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35. kal, poganjek,
36. tovarna
sportnih rekvizitov na Gorenjskem, 38. tra.Sko ljudstvo, 40. kemicni znak za antimon, 42. akademskli naslov, 43. pritok Save, 44.
mucenistvo, 48. dva razlicna samoglasnika, 49. lrratica za starejsi,
50. podvod111i grebeni, 51. elektricna enota prevajanja, 53. otok v
Egejskem morju in 54. prizor.
NAVPICNO: 1. priimek in ime
hrva§kega pisatelja (Zlatar~evo
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Strelske
sekcije bi ra-·
di ustanovili
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ter goste predsednika okrajnega
korniteja LMS Ljubljana tovarisa Toneta Florjancica, prr.dsectnika obcinskega odbora SZDL
obcine Cerknica tov. Iztoka Ju.
rancica, sekretarja obc. komiteja
ZKS obcine Cerknica tov. Toneta Krasevca ter ostale zastopnike
obcinskih komitejev LMS, je pozdravil in odprl rhladinsko rna· Strelska druzina Racna gora v
nifestacijo predsednik obC. korniVrhniki je bila ustanovljena 1954.
teja LMS Cerknica tov. Ivo Gorleta in je takrat stela vee kot 60
janc. Nato je predal besedo tov.
clanov. Sprva je bila strelska
ing. Iztoku Jurancicu, predseddruiina zelo delovna, nato p a je
niku obc. odbora SZDL, ki je
delo nekoliko zarnrlo. Pred krat·
orisal delo, naioge mladine v nasi
kim pa je druzina sklicala obcni
druzbeni skupnosti, v organih
zbor, na katerem so i:wolili n ov
druzbenega upravljanja, v boju
za mir, enakopravnost in sozitje
odbor in sprejeli program dela.
Ker pa j e v Loski dolini veliko
med narodi ter kaksen naj bo
zanirnanje za strelski sport, je
lik rnladinca v izgradnji nase sokrajevni odbor SZDL v Starem
cialisticne demokracije.
trgu predlagal strelski druzini,
Po zborovanju so se vsi mlada prouci rnoznosti ustanovitve
dinci z avtobusi odpeljali v Ra·
strelskih sekcij v Lozu, Iga vasi
kov skocjan, kjer so jim vodici
in Starem trgu. Vse sekcije b i bi- mladinci iz Cerknice - razle povezane s strelsko druzino
kazali naravne lepote in znarneRacna gora.
Tako bi mladini
nitosti skocjana in Cerkniskega
ornogocili sirse udejstvovanje na
jezera. Po skupnem kosilu v retern podrocju.
stavraciji tovarne Brest in po
krajsem postanku so se vsi udeS. B

Iii

dohodki obresti, 37. :lensko irne,
39. barva igralnih kart, 41. spn·
meniki, 44. prOiZVOd cebel, 45. Z'Ter
iz vrst divjih. mack, 46. del zivali,
47: vodna pregrada, 50. veznik in
52. grska crka.
Dim

Re5itev krizanke posljite do 14.
julija na naslov »Glas Notranjske«, Cerknica. Med re5evavce bomo z zrebom razdelili 4 denarne
nagracle.

KINO CERKNICA: 1. julija ob
amer. barvni film »Cowboy«, 26.
15. in 20.30 uri sovj.-nemski film ·
ju•l!ija ob 20.30 uri franc. fi lm
»Planet srnrti«, 4. julija ob 10.
»Vroci asfalt«, 28. julija ob 20.30
-in 20.30 uri sovj. barv. film
uri amer. barv. film >>Stan ru»Dekliska pomlad«, 5. julija ob
menka<•, 29. julija ob 10. in 18.
20.30 uri sovj. film »Mumu«, 7.
uri amer. barv. film »Stari rujulija ob 20.30 uri jugoslovanski
menko«, 29. julija ob 15. in 20.30
film >>Tovaris predsednik cenuri amer. film »Dober dan za-·
terfor«, 8. julija ob 10. in 18.
lost«.
uri jugosl. film >>Tovaris predKINO STAR! TRG: 1. julija 1962:
sednik renterfor«, 8. julija ob
amer. barv. cinem. film »Vici-·
ta«, 4. julija <amer. film »Fan15. in 20.30 uri nem8k.i barvni
film >>P.etrograjske noei«, 12. jutovski vecer«, 7. ir1 8. juli ja
lija ob 20.30 uri ameris o-jugoamer. barv. film
»Linija na
slovanski film >>Vojna in mir« I.
Tukson«, 11. julija angl. film
»Hamlet«, 14. in 15. julija nemdel, 15. julija ob 10. in 18. uri
amer.-jugosl. barvni fil
>>Vojski barv. film »P·e trograjske nona in rnir« I. del, 15. ul!ija ob
ci«, 18. julija amer. barv. cinem.
15. in 20.30 uri amer· ki barvni
vestern film ••Nocni prehod«, 21.
film »Imitacija zi jenja«, 19.
in 22. julija amer. barv·. cinem.
film .,.Trgatev«, 25. julija ruski
julija ob 20.30 uri jugosl. film
••Ko5cek sinjega ne ba«, 21. jubaTVni film »Plamen nad stepo-<•,
lija ob 20.30 uri jugosl.-amerisk.i
28. in 29. jul.ija amer. barvn i
film >>Vojna in mir« II. del, 22.
cinem. film »Gigi....
· julija ob 10. in 18. uri amer.Predstave so ob sredah, sobotah
jugosl. film »Vojila in m.ir« II.
in nedeljah ob 20. uri in nedeljab
del, 22. julija ob 15. in 20.30 uTI
ob 15. uri.
'
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