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Reorganizacija socialnega zavarovanja
Negativna bilanca pri zavodu za socialno zavarovanje v Cerknici - Razpolaganje s sredstvi je treba
priblizati neposrednim zavarovancem - Osnovni in dodatni prispevek bosta dolocena v komuni Ena komunalna skupnost za tri obcine
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Zadnji mesec je bilo zelo veliko razprav med zdravstveni.mi
zavarovanci o reorganizaciji zavodov za socialno zavarovanje
in o ustanovitvi komunalnih skupnosti zavarovancev. 0 teh
vpra.Sanjih so razpravljali tridi clani izvrsnega odbora SZDL
in predsedstva obcinskega sindikalnega sveta. Nekaj dni za
tem so potekale razprave tudi na skupnem sestanku direktorjev, predsednikov delavskih svetov in sindikalnih podruznic
podjetij s predstavniki politicnega zivljenja obCine. Iz njihovih porocil in analiz povzemamo nekaj bistvenih znacilnosti
in ugotovitev ob reorganizaci,ji socialnega zavarovanja.
Po doslej veljavnih predpisih so
se vga naSa sredstva, pridobljcna
iz vplacil socialnega zavarovanja,
zbirala pri okrajr;J.em zavodu :ta
socialno zavarovanje. Ta je l'azdeljeval sredstva po posame'mih
podruznicah glede na visino pot,reb. V na5i obcini so izda.tki za
zdravstveno zavarova.nje precejsnji in so predstavljali leta 1960
4,48 % narodnega dohodka, v 1etu
1961 se je znesek poveeal na 7,57
odstotka, v prvi polovici letosnjega leta pa je zna5al 6,76% ustvarjenega narodnega dohodka. Za
primerjavo vzamemo lahko republisko povprecje, ki je znaSalo
leta 1960 4,07 %, 1961 5,32 % in v
letosnjem polletju 4,70% glede na
ustvarjeni narodni dohodek. To
pomeni, da na§a sredstva porabljena v zdravstvu, obcutno pr-esegajo republisko povprecje. Ce primerjamo se porast narodnega dohodka s povecanjem' odstotka prispevka za socialno zavarovanje,
ugotovimo, da je narodni dohodek
porastel v letu 1961 · glede na leto
1960 za 13 %, izdatki za socialno
zavaravanje pa so se povecali kar
za 91,9 %. To ka:Ze na nesorazmerje, pri katerem se je treba resno
zamisliti. Po letu 1958 smo lani
prvic zapisali primanjkljaj pri
Zavodu za socialno zavarova.nje v
Cerknici za 24,000.000 din. Priblizno enak znesek primanjkljaja
predvidevajo tudi letos. V primerjavi s I. polletjem lani in I. polletjem Ietos so se dvignili dohodki
zavoda za 14 %. Tako zna.Sajo dohodki I. polletja letos 86,600.000
dinarjev, medtem ko zna.Sajo izdatki 97 milijonov dinarjev. Zaradi nenehnega nara5eanja stroskov
socialnega zavarova.nja je bil uveden tudi dopolnilni prispevek za
socialno zavarovanje. Na podlagi
tega so vplacale lani gospodarske
organizacije 15 milijonov din. Lctos so vplacala samo podjetja
»Brest« do polletja 7.000.000 clin,
»Kovinoplastika« 3,000.000 din,
»Gaber« 930.000 in »Tisa« 800.000
dinarjev dopolnilnega prispevka.
Sel'Cda S temi Sl"edstvi ni krita izguba pri zavodu za socialno zavarovanje v Cerknici.
Temu primerno je tudi procent
izostankov z dela visoko nad republiskim povprecjem. ki je bil
leta 1961 4,43 %, leta 1962 pa 5,08
odstotka. Pri nas se giblje procent
izostankov po posameznih gospo-

darskih orga.nizacijah takole:
1. Brest, Cerknica
8,33 %
2. Jelka, Begunje
8,65%
3. Gaber, Stari trg
8,06%
4. Proga ·
PostoJna-Rakek
10,52%
5. Tisa, Rakek
8,17%
6. Kovinoplastika, LoZ 8,31%
7. SGP Gradisee, Cerk. 5,82%
8. GG Postojna
GU Cerknica
4,38%
Po nov.e m zakonu je finansiranje zavodov vkljuceno v okvir
obcin. Hocemo, da se razpolaganje
sredstev cimbolj pribliza samim
zavarovancem. S tem bo seveda
potr.e bno urediti odnose med
zdravstvenim domom, gospodarski.mi orga.nizacijami in komuno.
Tako bo v procesu razpolaganja
s sredstvi vkljucen najsirsi krog
neposrednih vplacnikov, ki bodo
morali kar najracionalneje gospodariti z vsemi prispevki. Finansiranje socialnega zavarovanja je
urejeno tako, da se zdravstveno
zavarovanje finansira v okviru
komun, invalidsko in pokojninsko
zavarovanje pa v republiskem
merilu. Sredstva otro5kih dodatkov se bo po novem izdvajalo iz
socialnega zavarovanja. Sklad za
finansiranje otroskega dodatka pa
se zbira v okviru republike.
Komunalna skupnost socialnega
zavarovanja delavcev se lahko
ustanovi za obmoeje ene ali vee
obcin z najmanj 10.000 zavarovanci s pogojem, da njihovi povprecni osebni dohodki presegajo republisko povprecje. v stevilo zavarovancev se vkljucujejo tudi invalidski upokojenci in nosivci
druzbenih pokojnin. Na obmocju
njihovih komunalnih skupnosti
je potrebno ustanoviti osnovno
zdravstveno varstvo, ki zahteva,
da ima s'k upnost na svojem podrocju zdravstveni dom s splosno
in zobno ambulanto. Z rednimi
dohodki sklada za zdravstveno zavarovanje je treba kriti najmanj
80 % izdatkov zdravstvenega zavarovanja.
NajviSji organ komunalne skupnosti bo skupscina s stiriletno mandatno dobo. Imela bo veliko vecje
naloge in odgovornosti kot sedanja skupscina okrajnega zavoda
Z =3 socialno zavarovanje. Skupscino republiske skupnosti socialnega zavarovanja bodo sestavljali
clani, izvoljeni na skupscini komunalne skupnosti.

Za realizacijo programa zdravstvenega zavarovanja in financnih
letnih nacrtov skupnosti, mora
imeti le-ta lasten sklad. Ta se oblikuje iz prispevkov, katerih visino doloea skupnost v sporazumu z
ObLO in v okviru maksimalne z
zakonom dolocene stopnje.
Na tak naein se bo dolocala
redna stopnja prispevka, ki jo bodo placevale tiste organizacije, iz
sredstev za osebne dohodke, ki
imajo normalne stroske za zdravstveno zavarovanje. Ostale org.anizacije bodo morale plaeevati se
dodatni prispevek v breme svojih
poslovnih stroskov. Visino tega
prispevka bo doloCala skupsclna
skupnosti v soglasju z ObLO.
Kadar bo po zakljucnem racunu komunalne skupnosti ugotovljeno, da izdatki zdravstvenega
zavarovanja presegajo dohodke,
bodo razliko krili iz rezervnega
sklada. V kolikor ta ne bo zadoscal, bo potrebno zbrati dodatna
sredstva z novim izrednim prispevkom. Tudi ta sredstva bo doloeala skupscina skupnosti, ki ga
bo uvedla za celo skupnost, ali pa
le za obcino, ki bo izkazovala primanjkljaJ.
.
Izredna stopnja bo lahko enaka
za vse zavarovance, ali pa bo razlicna za posamezne organizacije,
kar bo odvisno od mocnejsega
trosenja sredstev za zavarovanje
delavcev.
Ker se osnovni in dodatni prispevek za zdravstveno zavarovanje doloeata v komuni, postaja
obcina neposredno zainteresirana

na smotrnem tro&enju komuna.lk
nega sklada zdravstvenega zavarovanja. Morebitno nadaljnje nar~.Seanje izdatkov za zdravstveno
zavarovanje se bo odraialo tudl
na osebnih dohodkih delavcev in
na skladih gospodarske organizacije in s tem seveda tudi na standardu vseh zaposlenih,
Na sestankih je bilo najvec govora o zdruzitvi zavarovancev
treh obcin: Cerknice, Logatca in
Vrhnike v eno komunalno skupnost. Ker bodo vodili evidenco
sredstev po obcinah, ni razloga za
ustanavljanje nerentabilnih komunalnih skupnosti zavarovancev
po posameznih obcinah. ObLO
ustanovi lahko posebne svete, ki
bodo spremljali dejavnost socialnega zavarovanja in vplivali na
smotrnejse gospodarjenje.
Sedaj je na na.Sem podrocju
11.000 aktivnih zavarovancev, kar
odgovarja pogojem za vkljucitev
v komunalno skupnost. Na zavaravanca prejmemo 18.249, i~damo
pa 20.464 din. Obcina Vrhnika in
Logatec prejmeta na zavarovanca
17.366 dohodkov, izdatkov pa imata 17.283 din.
Kljub temu, da ze predpisi dolocajo nekatere olajsave pri
zmanjsanju izdatkov in da bo z
novim letom stopila v veljavo nova uredba, po kateri bodo plaCevale bolezenske dopuste do 30 dni
gospodarske organizacije same,
bodo morali zavarovanci sarni
vplivati na pravilno gospodarjenje s sredstvi za socialno zavarovanje.

Mladina je zarezala prvo brazdo
(CLANEK BERITE NA 2. STRANl)

Tudi odmore izkoristijo gojenci mladinske politiene sole v .Starem
trgu za Zivahne razprave

·----------------------~----~~~~~~~~

Mladina je zarezala prvo brazdo
Z obiska pri slusateljih mladinske politicne sole v Starem trgu

Letos je postalo v internatu osnovne sole v Starem trgu zelo
zgodaj zivahno. Od 15. do 28. avgusta je delala v klubsk.ih prostorih v Starem trgu mlaclinska politiena sola. Dvajset mladenk in
mlaclincev je prijelo za knjige in
pricelo z delom. Prav nic jih ni
motilo pripekajoce sonce, ki tako

Tine Cimpric
rado odvraca od dela in nehote
potiska ljucli v senoo. Le redid
med njimi so doZiveli ze dvajseto
poletje. Sarni mladi so bili. Ko
sem jih opazil na dvoriscu, ni kazalo, da so iz razlienih krajev
cerkniSke in loske doline. Bili so
kot drLlzina. z. vah. st jim je zarisala na lica smeh. Pravkar so
koncaJi S StUdijL'ffi po gi'Upah.
Besec.Je so letele v ·,evpreh.. Tudi
0

preclav atelj Janez z Rakeka je posegel v'mes. Salili s0 se med seboj
in tisti hip je bil dolgonogi Cerkniean glavn. predme t. obravnave.
Sposodili so se ga zaradi dekle t.
Baje je bil do njih prevec sramezljiv. No, popoldne je bll na
vrsti on, zvecer drugi in tako
naprej. Komu hoces zameriti?
Prav gotovo ni nihee ostal dol:lan.
Vsi so prisli na vrsto, eni prej,
drugi pozneje. Je Ze tako, po studiju je potrebno tudi razvedrilo.
Tokrat ni kazalo1 da so zenske
zgovornejse od mosldh, kajti dekleta so b:ila bolj tiha in mirna
in so prepustila, da so tovarisi
govorili tudi v njihovem imenu.
Morda je bila temu vzrok vecja
odrezanost od sveta, saj so stancr
vale v gornji polovlci hise, fantom pa j.e bilo dodelj e no prebivalisce v spodnjih prostorih okrog
kuhinje. Tu so imeli prav gotovo
vee dotika s svetom, Ce drugace
ne, vsaj skozi okna na cesto. Sicer pa je za prvi smeh poskrbela
sama sekretarka obcinskega komiteja, ko je po predjedi zloZila
vse kroznike, ker ni vedela, da je
ekonomicnost ob takih prllikah
nadvse vazna. Ker si mora vsak
porniti svoj kroznik, je seveda razumljivo, da jih ni nihce nameraval pomivati pr ed glavno jedjo.
Marija je morala hoces noces pocititi vse posode sama in ostalim
je kosilo iz pomitih kroZnikov se
bolj teknHo.
Na dvoriseu se je pokazal
upravnik, 22-letni Tine Cimpric iz
podjetja »Kovinoplastika« Loz,
najmarkantnejsa osebnost med
slusatelji, ni bil dosti starejsi od
njih. Bil pa je prav gotovo najbolj mo:lat :in lahko sem takoj
opazil, da njegova beseda tukaj
najvec zale:le. Okrog s~be je zbral
kader za vodstva mladinskih aktivov po vseh vecjih podjetjih, selah in vaseh. Z ocetovsko skrbjo
je pazil na mlade aktiviste in

pred popoldansko razpravo, na
katero so se slusatelji pravkar
pripravljali, jim je dajal 5e zadnja navodila.
Povabil me je v »stab«, kjer je
s clanicarni komiteja Marijo in
Darjo za majhno pisalno mizo pripravljal gradivo za stuclij. Ker Tine najraje odgovarja na vprasanja, da se la:le spomni vseh tistih
podrobnosti, ki zanimajo vsiljive
dopisnike, sem sproti povpraseval
in zapisO'Val vprasanja in odgovore.
Vpra.Sanje: Kdo je organizatot·
sole in kolikokrat je bila ze organizirana?

GLAS NOTRANJSKi!

ce nlmamo na programu kake
druge prireditve,
Vprasanje: Torej imate v Pru·
gramu tudi zabavno :livljenje?
Delavska univerza iz Cerknice nam je priskrbela ozkotracni kinoprojektor. Tako
vsak drugi ali tretji dan predvajamo fiolme iz MDB ter
sportne, zabavne in poucne
kratkometra:lne filme. Ob tabornem ognju na LoSkem gra.
du nam bo prvoborec Franc
Levee orisal razvoj dogodkov
v Loski dolini - med NOB
Drustvo Partizan narn je dal~
za sportne prireditve na razpolago telovadni dom. Ogledali si bomo tudi muzej NOB
v LoZu, spomenik padlim na
Ulaki in grad SneZn:ik. V prostem casu se bomo kajpak tudi zavrteli.

Ze vee let smo govorili o organizi.ranju mladinske politicne sole tudi v nasi obcini. Letos je usp elo obCinskemu komiteju LMS v povezavi z delavsko univerzo iz Cerknice,
ki nam .nudi predavatelje, prvic organizirati na nasem podrocju toV'I'S•tnO iwbraZeVanje
mladih. Porabili bomo iz nasega proracuna okrog 250.000
dinarjev,
·

Vpra.Sanj:e : Bodo delali slusatelji tudi izpite?

Vprasanje: KakSen je vas delovnik?

Vprailanje: K.aj je glavni namen sole?

Vsak dan je okrog 8 ur predavanj z · diskuSiijo. Vstajamo
ob pol sedmih. Ob osmih zaenemo s predavanji, ki trajajo do pol enih. Vmes preskr•bimo slusateljem rudi .prigrizek. Po kosilu so prosti uro in
pol in potem se zacenja studij
po grupah, ki traja dve uri.
Od 17. do 19. ure odgovarja
predavatelj na vsa nejasna
v.p rasanja, k.i mu jih postavljajo poroeevavci iz grupnih
studijev. Porocevavci se stalno menjajo. S tern hocemo
doseci, da se bodo mladi ljudje sarni nauCili posegati v
diskusijo. Ob 21. uri leiemo

Predvsem smo zbrali mlajsi
kader, ki · bo lahko uspesno
zamenjal starejse mladince,
ki prevzemajo novo vlogo v
drugih politienih organizacijah. Nas namen je torej vzgcr
jiti kader za politicno delo v
aktivih.

V pr:ogramu imamo izpitne
naloge, ld jih bo vsalk slusa1Jelj prirpravil z doloeenega
podrocja, k.i ga obrarvnavamo
na predavanjih. Te bodo kasneje zagovarjali pred petClansko izpitno komisijo. Za uspesno opravljeni izpit bodo prejeli spricevala o uspesno koneani rnladinski politicni soli.

Vprasanje: Kako bo s politicno
solo v prihodnje?
'IIudi naslednje 1e1Jo bomo
prav .gotovo organizirali mladinsko politieno solo. Prilagcr
d'ili jo homo letosnjim i'zkus..:
njam.
Zvecerilo se je in posloviti sem
se moral od mladega upravnika,
ki je s tovarisi zarezal prvo brazdo v leclino novega izobra:levanja
mladih politicnih delavcev. Ko
sem stopaJ po stopnicah navzdol,
sem Z.e slisal iz sosednje sobe zvoke poskocne polke med veselo
drusCino.
LT

Teden bojo proti
tuberkulozi
od 23. do 30. IX. 1962

•

-· !·

Letosnji Teden boja proti tuberkulozi bo poteka1 pod geslom
»Z vsemi silami v boj proti tuberkulozi«,
Namen letosnjega protituberkuloznega tedna je: opo:roriti in seznaniti sirso na.So javnost ·s problemi, ki v zvezi s tbc pri nas se
vedno o·b stojajo. Tbc je socialno
zdravstveni problem, ki ga bomo
uspesno lahko rdevali z aktivnim
sodelovanje.m nas vseh,
Za dosego tega nan1ena bo obcinski odbor RKS orga.niziral pt~e
davanja po terenu, kakor tudi v
vseh gospodarskih organizacijah.
Prav tako se bodo vrsila v zvezi
Tedna ' predavanja za PRK n'a:
osnovnih 8olab.. ·
' '
Obcinski odbor RKS
Cerknica
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Kdo ne pozna
zibelke
Notranjsltih
partizanov?
N jeni gozdovi
so bili topla domacija vsem, lti so
obCutili necloveska dejanja vsiljivih tujecv, tovarisem, ki so kljubovali nasilneiu leta, vse dotlej,
dokler niso stopili zopet na svobodno domaco zemljo. Neenalta
borba osvoboditeljev z okupat()rjem pa je pustila mnogo rdecih
sledov tudi v Loski dolini. Na stoti.ne borcev je obleialo v gozdovih
in na poljanah okrog teh krajev.
Nikd.a.r niso ugledaJi sonca svobode, ki jim je posijalo tako pozno.
Od tistih dni so minila dolga leta.
Danes je Loska dolina podrocje,
ki zivahno utriplje. Le redki so
se sledovi vojne vihre. Tovarnislta
kolesa so pognala zivljcnje v novo
smer.
Mnogo bi lahko napisaii o novi
zgodovini, ki postaja za danasnje
rodove skoraj preteklost. 0 tern
so pisali knjige domaci avtorji, ki
so sami obcutili tefu tujcevega
skornja. Stolpce in stolpce bi lahko napolnili tudi s 'POPisovanjem
danasnjega razvoja industrije in
Junetijstva v Loski dolini. Ni me
zanirnalo niti eno niti drugo. Tokrat me je pl"ivabilo v Stari trg
delo krajevne organizacije ZB, iti
skrbi, da bi tudi burna preteklost
dobila svoje mesto v sedanjosti.
Zaradi nenapovedanega obiska
za<l nisem nasel predsednika organizacije ZB, ki sodi med najdelavnejse v obcini Cerknica. Iz zagate me je resil tajnik organizacije
Janez Frank, ki je odgovoril na
nekaj vpraSa.n'j.

Loika
dolina

riti sem
:avnika,
'O brazzevanja
ev. Ko
1avzdol,
•be zvoveselo

19, oktober 1941 pomeni
za celo Losko dolino vazen
mejnik v easu NOB. Napad
na Loz proslavljate kot Irrajevni praznik. Nameravate
napraviti letos kalrsno vecje
slavje v pocastitev praznika?
Tudi letos pripravljamo vecjo
slovesnost na nasem podroeju.
Ker bomo Ze ta mesec uredlli
grobisca padlih borcev in ker se
bojimo slabega vremena, bomo letoSnje praznovanje lrrajevnega
praznika preloZili najverjetnejt::
na 2. september.

K.aksne so va8e pripravc
za praznovanje?
Ze dalj casa urejamo grobisca
v Lozu in ViSevku. Na pokopaliscu v Lozu bo na 20 m 2 stal 2,5 m
visok spornins•k i kamen z 40 vklesanirni napisi in v Visevku na
48 m 2 3,5 m visok kamen z 1l0 imeni padl'ih borcev. Spomenika delajo v Ljulbljani, celotna investicija bo znai!ala nad dva milijona
dinarjev. P.ri urejanju grobiSc smo
napravili sarni vee prostovoljnih
del'Ovnih ur in tako pocen-ili gradnjo. Po odkritju obeh spomeni•k ov
bo zabava s kulturrnim programom.
Ali vam delajo sredstva
vecje tezave?
Nikakor ne. Med prebivavci doline smo naleteli na veliko razumevanje, saj so prispevali sami za
gradnjo spomenikov 1,800.000 din.
Za urejevalna dela okrog spomenika v Lozu, na illa.ki in drugod
pa smo napravili prostovoljne akcije.
Je muzej NOB v Loiu tudi v vasem upravljanju?
Lansko leto odprti muzej je v
nasi oskrbi. v zacetku smo imeli
velilm obiskovavcev. Sedaj pa nimamo vecjih obiskov. Muzej redno vzdrzujemo in ga nameravamo

Muzej NOB v Lozu s spomenikom v ospredju je tudi v upravljanju
organizacije ZB Stari trg
v prihodnje se izpopolniti z novimi dokumenti iz NOB na nasem
podrocju.
Va8i plani za prihodnje?
Grobisca v Podcerkvi in Danah
bomo uredili najprej. Zaenkrat
imamo sredstva ze obljubljena, ne
pa se zagotovljena.

Ocenjujete sodelovanje z
obc. vodstvom za plodno?
Vsekakor delamo vse v tesni
povezavi z nasim obcinskim vodstvom, vendar veeje pomoci ne
potrebujemo. Seveda ne mislim
pri tern na financne pomoei.
LT

LT
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Koliko clanov sestavlja
va8o organizacijo in kaksno
skrb jim posveeate?
Organizacija obsega podrocje
celotne Loske dooline. Steje 514
clanov. v let.ih 1960 in 1961, 1m so
delal1 v okviTTU nase organizacije
tudi clani ZB Loskega potoka,
smo poslali na zdravstvene preglede skoraj 90 % clanov. Od tega
odstouka je odSlo na zdravljenje
okrog 90 tovarisev. Sedaj se je
stanje nekoliko spremenilo in posebna kornisija redno pregleduje
clane ZB in zdravstve:no ogroalene
P<JSilja na okrevanja. Tovarise v
bolnicah in okrevalisCih veekrat
tudi obiScemo, tako da imamo z
njimi stalne s1iike.

Ce ne upostevamo nekaterih
solskih kniiZnic, redno delata v nasi cbcini le dve knjiinici in sicer
na Rakeku in v Starem trgu. Ob
tern lahko ugotovimo le to, da smo
to podr:ncje na1·avnos: zaskrbiJUjoce zanemarili. V celi obcini dve
knjiZliici in se ti dve z zelo siromasnim izborom novejsih d el.
Pog1ejmo kaj bo s •k njiznicami,
ce jih bomo se nap.r ej zanemarjnli:
Za primer vzemimo knjiznico na
Rakeku (kraju, ki ne sodi med
najbolj zaostale). Na policah je
okrog 1500 knjig. Izposojevalnina
znaSa 10 din za knjigo in ce posodi meseeno 100 knjig, znasa letni
bruto dohodek 12.000 din. Povprecna cena nove knjige pa je
1000 do 1200 din. Tako vidimo, da
si n asa knjiznica privosci lahlko 8
novih knjig na leto. Knjiinicarjevo delo pa tudi ni placano. Ce
vemo, da izide samo v Sloveniji
vsak teden ena knjiga. smo si na
jasnem. kako vedno bolj capljamo
za drwtimi kraji in casom.
Zelo zanimiva je se tale ugotovitev: ·k njiinica na Rakeku, kra-

ju s 1500 ali se vee prebivovci,
irna okrog 50 rednih obiskovavcev, to so po vecini mladi, ki si
izposojajo predvsem v soli predpisano berivo. Izs;ovorov, da knjiznica nima dovolj novih knjig, kaze le na slab okus braiVcev, ker bi
lahko na prste sesteli tiste, ki so
prebrali vse stare knjige.
Glede knjiZnice v Cerknici vemo le to, da ne posluje. (Kdo je
odgovoren ?) Za potujoco knjiZnico. ki smo se jo upraviceno veselili, so nastale oviTTe tako, da ostane nekaj casa 5e pri upih.
Razumljivo je, da potrebuje
knjiznica pomoc (zal je bilo to do
sedaj malokomu znano). Knjiznica na Rakeku je dobila v zadnjem
casu znatno podooro od krajevne
organizacije SZDL in nekaj od
uprave kina. Kje so pa vse druge
orf1anizacije?!
Ce ne bomo cimpreje tega popravili, tudi na zvenece geslo:
Knjiga - nasa uciteljica, brez
skode pozabimo.
SEST RESNIC 0 NASm
KNJIZNICAH:
PRVIC, DA SO KNJIGE,

DRUGIC, DA LJUDJE ZELIJO
BRAT!,
TRETJIC, DA PRISTOJNI NIMAJO RAZUMEV AN J A,
CETRTIC, DA BI SE TUDI ZA
KNJIGE LAHKO NASEL DENAR,
PETIC, DA JE KNJIZNICARJEV HONORAR LE KRITIKA,
SESTIC, DA NEKATERI BRAVCI MISLIJO, DA JE KNJIGA
VLACUGA IN JO LAHKO MECKAS IN VLACIS, KJER HOCES!
MaD

»GLAS NOTRANJSKE« izhaja
mesecno - Izdaja ga Obc. odbor
S:T.UJ. Ccrknica - Ureja ured.
odbor
Glavnj in odgovorni
urednik: Danilo Mlinar - Clanl
urednistva: Slavko Berglez, Franc
Tavrelj, Dane Mazi, Milan Strle
in Anton Koseak
Tehnicni
urednik: Janko Novak - Korektor: Sonja Verbec - Tisk: CZP
»Koeevski tisk« Kocevje - Letna
narocnina 240 din - Rokopisov
in risb De VraCamo
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Razgibana nedelja v avgustu
V nedeljo 12. avgusta 1962, je
bilo v Martinjaku sportno tekmovanje v odbojki in balinanju PE
»Bresta« za prehodni pok.al sindikalne podruznice tovarue pohiStva iz Martinjaka. ldejo za tako
tekmovanje je treba pohvaliti in
stremeti za tern, da bi podobna
sreeanja organizirali bolj pogosto. Kaj, ko bi mndikalne podruznice drugih PE tudi malo razmislile o organizaciji podobnega
tekmovanja v drugih panogah?
Preprican sem, da uspeh ne bi izostal. Sindikalne organizacije bi
se morale seveda potruditi in za
neposrednega organizatorja zbrati
cloveka, ki bo stvar resno razumel in jo tudi izpeljal do konca,
da se ne bi zgodilo, da neka po~
slovna enota z ze doloeeno ekipo
ne nastopi, kot je bilo to z ,..Iverko«.
Z mnogo manjsim zunanjim pomenom je bila istega clne popoldne v Martinjaku mladinska konferenca. z ozirom na stevlilo rnladincev in rnladink po naS.ih PE
enotah se je na konferenci zbralo
skromno stevilo. Bilo je 60 mladincev. Mladino je zacudil zelo
slab odziv povabljenih gostov, vo-

dilnih ljudi, organov upravljanja
in politicnih organizacij v podjetju.
Na konferenci so obravnavali
proizvodno problematiko. Soglasna ugotovitev s konference je bila, da se mora mladina bolj aktivno vkljuciti v resevanje te problematike, ker so za to dani vsi
pogoji. Vodstva mladinskih aktiv~v morajo natancneje zasledovati delo in razvoj vsakega posameznega mladinca. Dobrim delavcern in naprednim mladincem je
treba omogociti, da svoje znanje
se izpopolnjujejo, tako da se stern
usposobijo za jutrisnjega dobrega
upravljavca. Najstrooje pa je kaznovati vse 1liste, ki z malornarnim
odnosom do deJa kvarno vplivajo
na ostale in s svojo nedisciplino
ovirajo proizvodne naloge. Za tiste rnladinoe, ki so Ze clani organov upravljanja, pa je potrebno,
da se veckrat sestanejo z vodstvi
mladinskih aktivov, tako da bodo
lah'ko zastopali stalisca rnladine
pri resevanju raznih stvm-i. Vsak
organiziran mladinec se mora potruditi, da se bo vkljucil v organizacijo tudi njegov sodelavec, ker
se bo s tern krepila organizacija.

Druzabni vecer s tovarisi
v mesecu avgustu sta bili na
praksi po 15 dni dve skupini delavcev iz · Bosanske Gradiske. V
nase podjetje so prisli, da se usposobijo na del.ovnih mesti h, k·i jih
bodo prevzeli, ko se bodo vrnili
domov. Prva skupina se je priucevala pri strojih, a druga v povrsinski obdelavi. Delavci iz Bosne
so lizjavljali, da so pri nas zelo
zadovoljnri. Na delovnih mestih so
pokazali zelo veliko zanimanje.
Poleg tega so bili zelo pridni delavci.
Za &lovo so priredili druUibni
vecer na •katerega so povabili nase delavce in delavke ter vod:ilne

•
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Bosne

usluZ.bence s katerimi so Q.meli ne posredne stike.
Ob kozarcku sladkega vincka so
pripovedovali o svojem Zivljenju,
o teZaJVah, ki jih imajo in lei jih
se Cakajo, ko se vrnejo v Bosno.
Povedali so se marsikaj .in &e
mnogo bi imeli povedati, vendar
je ura prehitro tekla, tako da smo
ob zakljuclru samo se zapeli bosenske in slovens·k e pesmi, zaplesali bra-tsko kolo in se prijaieljsko in dobre volje razsli.
Nam in njim pa bo ostal samo
prijeten spomin na skupno delo in
pr.ijeten veeer.
SM

V!!ekakor vplivala na to, dii bo
proizvodnja brez zastojev, ki so
bili sedaj posledica nepravilne
konstrukcije, nepravilnega mateVzporedno s tern pa morajo vodria.la, oz. postopka dela s takirni
stva mladinskri.h ah-tivov slrnbeti
materiali pomanjkanje dolocenih
za idejno izobrazevanje svojega
materialov in podobno. Strogo se
clanstva, to mora biti organiziraje drzati nacela, da je kaznovalna
no v takih oblikah, ki bodo za vepoli1:ika za vse enaka in da je
cino privlacne in zanirnive. Navsak posameznik odgovoren za
dalje je bilo ugotovljeno, da mo- svoje delo. Med alctivi je treba
rajo vods.tva mladinskih aktivov
oZiveti sportno dejavnost, ravno
slrupno s kadrovskimi sluzbami .tako pa tudd kulturno-zabavno
OE skrbeti za to, da se bodo medpodrocje. Z uresni6itvijo progra.
sebojni odnosi razV:ijali v pozitivmov dela, ki jih imajo mladinski
ni smeri. OpaZamo namree, da so . aktivi, bo v delu rnladinske orga.
·ro.vno medsebojm odnosi pone'kod nizacije doseZen velik napredek, s
ovira uspeS:nejsemu razvoju in dotern pa bo tud:i. dokazano, da mla.
bremu vzdusju na delovnem medina zivi 'lin d ela ter se zaveda
stu.
svoje odgovorno.Sti na .kateri gra.
Veeja odgovornost posameznih
di nasa socialistiena druzba svojo
. sluzb v tovarni do svojega dela bo
bodoenost.
,.

lz kadrovske evidence
V mesecu juliju so odsli iz podjetja »BREST; < Cerknica:
Priimek
in ime

Iz posl.
enote

Bartol Marija 1943 TP Martinjak
Kocman Ana 1940 TP Martinjak
Mele Ivanka
1906 TP Martinjak
Modic Terezija 1917 TP Martinjak
Mohor Alojz
1940 TP Martinjak
Zalar Karol·i na 1937 TP Martinjak
Golubic Josip 1943 TP Oerknica
Beeaj Franciska 1943 TP Cerknica
Jakopin Joze
1937 TP Cerknica
Kopinic Jerica 1937 TP Cerknica
· Kopinic Vlado 1937 TP <;;erknica
Pecjak MaT.ija 1931 TP Cerknica
Rupar Anton 1942 TP Cerknica
Tursic Alojz
1936 TP Cerknica
Volf Franciska 1934 TP Cerknica
Vukcevic Milica 1942 TP Cerknica
Zalar Valentin 1938 TP Cerknica
Hribar Alojz 1935 Iverka ·
Bezeg Emil
1937 2aga,
Do1enja vas

Priimek
in ime

V posl.
enoto
1944
1936
1945
1937
1942
1936
1942
1919
1939

Mi.kuz Milka
Tomsic Anica
Urbane Anica
Zalar Ivanka
Bezek Milan
Cvetko Nada
Maglic Mile
Strukelj Franc
Topol Vinko
Bajt Franc
Ilersic Marija
Raj Marija
Ursie Jozefa
Hribar Alojz
Franetic G.
Modic Milan

1942
1942
1935
1941
1938

Bezeg Emil

1937

~943

TP Martinjak
TP Martinjak
TP Martinjak
TP Martinjak
TP Cerknica
TP Cerknica
'I\P Cerknica
TP Oerknica
TP Cerknica
Direkcij a
Dkekcija
Direkcija
Direkcija
Iverka
Iverka
2aga,
Cerknica
2aga,
Dolenja vas

KOLEKTIV IZ MARTINJAKA
IZPOLNJUJE SVOJE
DOLZNOSTI

Sindikalni sportni dan v Martinjaku
V nedeljo 12. avgusta 1962 je strogi, zaio so se olahko izkazali
sindti.kalna podrumica tovarne popri tekmovanju res samo najbolj
hiStva
Martinjak
organizirala
izkuseni balinarji. Najboljsa ekipa
sportni dan s t ekmovanjem v odv balinanju je bila skoraj brez
konkurence · Iverka. Osvojila je
bojki in balinanju.
prvo mesto in prehodni pokal sinTekmovale so vse sindikalne podrumice kolektiva ••Brest«. Tega dikalne podrumice »Brest« Martinjak.
tekmovanja se ni ude lezila edino
Rezultati posameznih ekip so:
podrumica zage Marof Stari trg,
Iverka
5 5 0 0 59 - 29 10
kar ji ne gre ravno v cast.
Kovinar
5 3 0 2 55 - 41 6
• Ker do sedaj takega tekmovaT.P Cerkn. 5 3 0 2 48 - 48 6
n ja ni bilo, nismo vedeli za moe
Direkcija 5 2 0 3 45 - 59 4
posameznih ekip. Vsaka ekipa je
lV!artin j. I. J l (I A. 31 - 54 2
relela doseci kar najvee. TekmoMartinj. II. 5 0 0 5 24 - 52 0
vali so za lepe prehodne pokale.
Tekmovanje v odbojki se je zaTakoj po 13. uri so se zacele
celo s tekmo >>Kovinar« : Martizbirati ek:ipe v balinanju in odnjak. Sprva je vodil >>Kov-i nar« z
bojJQL Tekmovavnemu sodniku v · 1 : 0, toda d omaC:i ekipi je uspelo
balinanju tov. Milanu Mihevcu . se
rezultat izenaeiti in preiti v vodje predstavilo kar 5est ekip, v od- stvo z 2 : 1. Ker so bile ekipe izbojki pa tov. Francu Turku tri
enacene, se je razvila prava s_portekipe.
na borba. Zmagali so izkusenejsi
Najprej so zaceli balinati. Ste••Kovinarj-i « 3 : 2, 'k er so znali najvilni gledavci, posebno starejsi so
ti slabe toeke pri domaC:i ekipi.
jih toplo pozdravi!li.. Ekipe: direkDomaci ekipi ni bila naklonjena
cije, tovarne Cerknica, Iverke, Posreea tudi pri zrebanju, saj je
gonskega servisa, (telmnovali so
morala skoraj brez odmora nadapod imenom »Kovinar«) in dve
ljevati tekmovanje s tovarno
ekipi tovarne Martinjak, so se zaCerknica. Zaradi utrujenosti se je
gnizeno borile. Sodniki so bili
le s teZavo upirala razigranim

V mesecu juliju so prisli v pod.
jetje >>BREST« Cerknica:

Cerknicanom in wpet je sledil
poraz s 3 : 2.
v zadnji tekmi sportnega dneva sta se spoprije li ekipi »Kovinar« in tovarna Cerknica. >>Kovinarju<< je bil danes naklonjen
zreb. Sli so svezi v borbo z utrujenimi Cerknicani. Ker so tekmovali tudi v odbojki za prehodni
pokal, je bila borba na pravi
sportni viSini. Zmagala je zopet
bolj &veza in i:tku5ena ekipa >>Kovinarja« s 3 : 2 in osvojila prehodni pokal sindikalne podrumice
tovarne Ma-r.tinjak.
Kovinar
2 2 0 6 - 4 4
Cerknica
2
1 5 - 5 2
Martinjak
2
0 4 - 6 o
Po koncanem tek ovanju so
najboljsim ekipam r
elili preho dne pokale. Med zmagovitimi
ekipami je vladalo elilro veselje.
Sindika1na p
uznica Martinjak je skleni1a da naj postane
t·e kmovanje tra icionalno. Njenemu ~ledu naj bi se P·r idruzile tudi druge sindikalne podruZ:nice .
Tako bi sportne in poslovne zveze
se bolj utrdile medsebojne odnose.

EK

Po dosedanjih uspehih gospodarjenja ter izvrsevanja plana
proizvodnje, katerega smo si za·
dali Ze v zacetku leta, ugo tavl ja·
mo, da proizvodnjo po d inamic·
nem planu zadovoljivo izpoln juje·
mo. Iz dinamienega plana je raz·
vidno, da je plan iz meseca v me·
sec vecji ter predstavlja m esecna
vredno-st v odnosu januar-decem·
ber 30 % poveeanje proizvodnje z
enakim stevilom delovne sile in
nespremenjenim
asortimen tom.
Dooedanje anal·i ze ·kaZejo, da smo
dinamicni plan v sedrnih mesecih
izvrsili 106 %, doCim je u speh gle·
de na dosedanje p ovprecje izvrs =n
97 %, vendar vse kaZ€, da b omo
v tern trom. dosegli plan 100 %.
To je videz, da se celotni 'kolek·
tiv trudi, da s.prejme realen p:l an,
ki je glede na lani za 20 % visji.
Proizvodnja in prodaja blq.ga sta
v ravnovesju. Zavedamo se tudi
tega, da ni vse kvanti-t eta, p::tc pa
je za danasnji cas vaZ:na kvali·
teta. Trzisce zahteva blago, ki mora vsestransko odgovarjati svojemu namenu. Obenem, ko hoce mo
poveeati proizvodnjo, odkrivamo
tudi neizkoriscene notranje rezer(Nadaljevanje ri.a 5. strani)
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Obracun izobrazevalnega centra
Na zadnji seji izobrazevalnega centra Kovinoplastike LOZ
so clani pregledali dosedanje delo centra od septembra 1961.
leta, do junija 1962. leta. Tako je imel izobrazevalni center
skupno 7 rednih in 1 izredno sejo.
Program izobra.Zevanja, katerega si ·je center zastavil ob zacetku
sezone, pa je .bil realiziran 80 %,
vendar je center uspel organizirati nekaj teeajev, ki · pa niso bili
zajeti v program in se je potreba
pokazala med letom. Tako je center organizkal seminar za clane
ZB, kjer je uspesno napravHo azpit za kvalifi'kacijo 31 Clanov, seminar za oddeJ.kovodje o pravilnem vpenjanju orodij in vzdrlevanju, seminar za delavke v strojnem odde1ku obrata Plastika, tecaj tehni&kega risanja v orodjarni
itd. Poleg tega je bil v sodelova-

nju z delavsko umverzo »Boris
KJ.dric« Ljubljana organizinm v
orodjarni teCaj za strugarje, rezkalce in brusilce. Na zakljucku
tega teeaja je center izvedel anketo med teeajni'ki, ki je pokazala:
- da je med clani kolektiva
veliko zanimanje za k;valitetme teeaje,
- da si zelijo se vee tako organiziranih teeajev,
- da bodo veliko tega, kar so
shlsali in videli na teeaju, lahko
uporabili pri svojem vsaikdanjem
delu.

Posledica neposluinosti I
Ravno te dni, ko razpravljamo na raznih sesta.nll.ili v podjetju kako bi zm.anjsali stevilo nesrec, se je zopet ponesrecila
delavka pri delu rut stiskalnici. Ceprav so omenjeno delavko
veekrat opozarjali oddelkovodja, kon.trola in sodelavka, naj
ne vklada kosov v stiskalnico z roko temvec s pinceto, je se
naprej delala po svoje, kljub temu da je imela pri stroju dve
pinceti. Posledica neposlusnosti se je kmalu pokazala - odrezalo ji je dva prsta.
Vpra.Samo se, kdo je kriv za to nesreco? Vsak bi rekel,
da delavka. Vendar ni kriva samo ona. Oddelkovodja ne bi
smel pustiti, da bi delala se naprej, ko je videl, da se za prigov.arjanje ne zmeni, delavlto bi morali dati disciplinski komisiji, ki naj bi jo strogo kaznovala. V bodoce bomo za neposlusnost izrekali najstrozje kazni.

Posebno pozornost je izobra.Zevalni center posvecal dopisnikom,
ki jih je v podjetju preko 40. Tako je bil organiziran 6-meseeni teeaj za dopisnike pripravljalnega
teeaja TSS, ki so v juniju napraVIili izpi·t e za kvalifikacijo pred
izpitno kornisijo OLO Ljubljana.
Posebej pa je bil organiziran te. Bgj za dopisnike I. letnika TSS str<Jjni oddel~k in dopisnike ESS.
Poleg tega je bilo vee clanov
kolektiva na raznih seminarjdh in
teeajih, katere so organizirala
razna zdrurenja in zbornice. Tako
je bilo v poretekli sezoni izobrazevanja organiziranih 18 teeajev in
seminarjev, katere je obiskovalo
243 clanov kolektiva. Ciani kolektiva pa so se udeleZili tudi raznih

Pomen konslruiranja
Za vsako delo moramo napraviti nacrt - konstrukcijo po kateri
naj delo teee. Zato so konstruktorji po tovarnah prvi, ki dajo delu obliko in so tako pionirji tehniSkega napredika.
Dobra zamisel nima vrednosti,
ne sodeluje z dobro konstrukcijo. Modernih tehnoloskih oddelkov ni brez konstruktorjev. Konstruktor ima tudi velik delez pri
napredku podjetja in nacinu proizvodnje.
Ker ne poznajo dela in vloge

ce

konstruktorjev je na zalost razsirjeno rnisljenje, da to pac ni pomembno delo in je tudi nezanimivo.
Verno poa tudi, da konstruktorji
niso na posebno vaznih mestih
proizvodnje ter jih vecina podjetij smatra za nujno zlo in sorazmerno slabo plaea.
Ce pogledamo na preteklost smo
napravili mnogo napak prav zaradi nepremisljenega in nenacrtnega dela.

Priblizujemo se cilju

~ekcija
~ekcija
~ekcij a
~ekcija

Investicijski prograrrn za central'izacijo podjetja je koncan. Z njim
je zacrtana razvojna pot nasega
podjetja za dobo stirih do peti.h
let. Doloeeno je .k aj moramo na-
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predavanj, kliltere je organizirala
DU Cerknica v Starem trgu. Solo za zivljenje je obiskovalo 61
mladincev iz podjetja.
Vse stro5ke tecajev in seminarjev je v glavnem nosilo podjetje,
nekaj sredstev pa so prispevali
tudi tecajniki sami.
Izobrarevalni cPnter pa ni zanemaril t~di vajencev in stipendistov, s katerimi je v stalnem
kontaktu, organiziranih je bilo tudi vee razgovorov.
Na zadnji seji centra so se 'clani
zavzeli, da je treba seminarje in
teeaje, k:i jih niso izvedli zaradi
tehnicnih ovi-r, organiziraJti v sezooi 1962/63, tako tudi teeaje za
organe· upravljanja. 0 porocilu izobrazevalnega centra je razprav.
ljal tudi centralni delavski svet.
in dal vrsto predlogov za nadalj ·
nje delo izobrazevalnega centra v
sezoni 1962/63.

Slika kaze stiskalnico, pri kateri se je zgodila nesre&l. Lepo
vidimo pinceti in konce odrezanih prstov

V letosnjem letu se je prijavilo
za izucitev v kovinski stroki in
elektro stroki nad 10 kandidatov,
ki so koncali osnovno solsko obveznost. Ceprav imajo koneano
popolno osemletno solo, je strokovna komisija preverila njihovo
znanje. Ugotovila je koliko ze poznajo kovinsko oz. elektro stroko.
Preizkusnja zna'llja je bila teoretiena in prakticna. Prakticni del
izpita je bil v delavnici pogonskega servisa, kjer smo ocenjevali
kako poznajo orodje, material U:l
Nekaj kandidatov je poJr..azaJ.o res
dobro zna!l'lje in interes za kovinsko oz. elektro stroko.
Ceprav je veli!ko stevilo vajencev za podjetje veli'k izdatek, zlasti v prvih letnikih, vendar je potrebno omogoeiti mladim ljudem,
da se izucijo za tisti poklic. za
katerega imajo veselje in sposobnost, ker na ta nacin si lahko
vzgojimo dober strokovni kader
kovinske, oo:. elektro stroke, katerega bo podjet:je vedno bolj rabilo.
.
Dolznost- ·odgovornih !judi je,
da mladim ljudem nudijo Cimvec
znanja, tako da bodo postali cimprej s!UTlostojni. s tern pa tudi koristnejsi za pcdjetje.

rediti za boljse gospodarjenje, organizacijo in osvajanje nove proizvodnje, .kakor tudi za zmanjsevanje stro5kov in tako dosecl cenejso in kvalitetnejso proizvodnjo.
Ugotovajeno je, da je najbolj ekonomsko centralizacija izvedena v
Lozu, kjer je sedaj glavni obrat
okovja ter postopoma zdru~imo
vse obrate v novih moderno urejenih prostorih, s starim delno pa
z novim s-trojnim pa!I'kom. Takoj
moramo narociti glavni projekt za
postopno graditev, da bo lahko
proizvodnja nemoteno tekla in se
postopoma izpoolnjevala in narascala.
Zakljucno fazo
centralizacije
predvidevamo v letu 1966. Tedaj
na.i bi dosegla proizvodnja ca 1,8
milijarde.
Uresnicitev tega programa pomeni z.a Lasko dolino velbko pridobitev.
BREST, tovarne pohistva Cerknica
KOLEKTIV IZ MARTINJAKA
IZPOLNJUJE SVOJE
DOLZNOSTI
(Nadaljevanje s 4. strani)
ve. Z ozirom na oboje bi lahko
dvignili proizvodnjo v kratkem
casu, najmanj za 10 %. Verno pa
tudi, da je proizvajavcev veliko in
da bo osvojil trzisce samo tisti,
ki bo proizvajal po cenah, ki morajo b:iti realne z ozirom na proizvajavce izven na5ih meja. Vse
to moramo upo5tevati, da bomo
lahko nemoteno naprej proizvajali ter si s tern izboljsali Zivljenjski standard, kar je Zelja vsa.kega
proizvajavca.
MM

0--~~~~--------------·--------------------IZ KOLEKTIV A >+KOVINOPLASTIKE<< WZ •

IZ KOLEKTIV A: ••KOVINOPLASTIKE« WZ •

GLAS NOTRANJSKE
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Avtomati in
proizvodnja
v prizadevanju za cimvccjo in
CeJJCjsc proizvodnjo artiklov v ko-

vinslci industriji, so llvtomati velikega \}Omena. AvLomati so stroji, ki d.elajo Iahko vee operacU popolnom" ~:amostojno . Takib strojcv imamo v K(lvino;plastiki ve::.
Kupili smo jib pred leti od drugib podjetij. Vsi ti stroJi pa
so bili Ze starejsi; izrabljeni,
manjkali so jim razni deli, tako
d.a se z njimi ni dalo delati. Nekaj smo jib popravili, vendar nismo mogli z njimi zadostiti potrebam proizvodnje. Ker imamo
veliko polizdelkov, ki jib labko
izdelujejo avtomati, smo morali
iskati kooperante d~god. Na.Si avtomati zaradi sllj.be urejenosti niso
zmogli vsega dela: ve<:k):at se je
zgodilo, da nam kooperant ni ob
casu dostavil narocenih delov, zaradi tega je proizvodnja zastala.
Letos pa so nasi strokovnjaki
zaeeli izboljsevati a.vtomate. IzboljSali in skrajsali so nekatere
delovne operacije tako da bodo
avtomati kmalu Iahko zadostili
vsem potrebam nase proizvodnje.

Orodjarna v Pudobu

»GABER(( vCeraj
Od usianovitve obcinskega glasila »GLAS NOTRANJSKE•• so
bile v omenjenem easopisu ze
veckrat objavljene razne novice,
dogodki, uspehi in prizadevanja
za dvig Loske dol.ine posebno iz
»Kovinoplastike« LoZ. T emu podjetj u lahko pristevamo primat v
pogledu
dosedanjih
dosezenih
uspehov. Vendar v Loski dolini
zivi in dela se en mlad in zelo
marljiv delovni kolektiv, to je
»GABER« - lesna industrija Stari trg, katefemu je namenjeno teh
n ekaj skromnih vrstic.
Mislim, da ni potrebno nav,ajati
kaksno je bilo gospodarsko stanje
I..oske doline takoj po osvoboditvi.
Se ti•s tih ne<kaj :Zagarskih obratov,
ki so delali pred v.ojno, je bilo
unicenih. Za obratovanje je bil
spoSQben •le obrat Marof.
Takratni krajevni odbor Stari
trg. se je zavzel za gospodarski
razvoj tega kraja ter je z ozirom
na tradicijo, surovinsko bazo in
razpolo:Zljjvo d elovno s:ilo ustanovil leta 1947 na ostankih .bivse zage Karla .Kovaca mizarsk!i oprat z
nazivom Okrajno lesno podjetje
Stari trg.
Krajevni odbor Stari trg in
okrajni ljudski odbor Rakek sta
novoustanovljenem podjetju dala
zelo skromna osnovna in obratna
sredstva. Z11radi tega je podjetje
tudi precej easa zivotarilo. Sicer
je bilo se vee vzrokov za tako stanje, eden izmed teh je· bilo tudli
pomanjkanje strokovnega kadra,
pomanjkanje osnovnih in obratnih sredstev, plansko razdeljevanje surovin, repmdukcijskega materiail.a i td.
V razdobju od ustanovitve leta
1947 do leta 1960 smo skrbeli
pr.edvsem za dvoje: .
1. vzgojiti skokovni kader mi zatjev,
2. povecati baze osnovnih sredstev.
Oboje nam je v precejsnji m e1;
llspelo in sicer brez investicijskih
posojil in raznih drugih dotacij z
lastnimi sredstvi.
V tern obdobju je podjetje do-

segalo financne rezultate od
skromnih 500.000 din v letu 147
z 10 zaposleruimi do 165 milijonov
s 126 zaposlenimi v letu 1960 ter
170 milijonov v letu 1961 s 130
zaposlenimi, cep["av je bilo ravno
leto 1961 zelo kritieno za lesno
industrijo.
Za leto 1962 •ie podjetje planiralo 190 milijonov bruto produkta, vendar je delavski svet podjetja ob zelo dobrih dosezkih v
I. polletju letoonjega leta plan povisal na 250 milijonov dinarjev.
Podjetje je od svoje ustanoviltve
do danes ustvarilo okrog 100 milijonov cistega dohodka Ta· sredstva je vsakoletmo vlagail v svoje
sklade, predvsem v investicijski
in o bratni, tako da je ravno za
tako v eliko vsoto poveCalo vrednost svojih osnovnih sredstev.
Delavski svet podjetja, kakor
tudi celatni delovnd kolektiv sta
se ves cas od svoje ustanovitve do
dan·e s zavedala, da je njuna prva
glavna skrb izboljsanje delovnih
pogojev, izboljsanje organizacije
dela ter izboijsanje drugih faktar jev, ki vodijo k poveearu proizvodnji. Ustvarjena sredstva je
vlagal v razsirjeno produkcijo.
Podjetje je v tern letu nabavilo
trovaljcni brusilni s1:roj, hid ravlicno ter nekaj manjsih strojev.
Te stroje smo morali nabaviti, ce
smo hoteli iti v korak z drugimi
tovrstnirni podjetji. Poleg nabave
navedenih strojev g>radi podjetje
Se 500 m 2 delovnega prostora, kar
bo predvidom,a dogra jeno meseca
novembra letos. Kolektiv je od
ustanovitve do letos zg·radlil Ze
okoli 2.000 m 2 delovnega' prm;tora
in nabavil raznih strojev in naprav v vrednos.ti za 50 milij onov
dinarjev in to iz lastnih sreds.tev
brez kaJ<!rsnihkoli investicijskih
kreditov.
P erspektiva in nadaljnji razvoj
podjetja:
Kolektiv je leta 1961 sprejel
petletni perspektivni plan razvoja
podjetja za raooobje od leta 1961
do 1965.
V sprejetem perspektivnem pla-

•
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nu je predviden vsakoletni dvig
proizvodnje tako da bii se v letu
1965 poveC.ala za 65 % glede na leto 1961. Vendar ugotavljamo z ozirom na rezultate poslovanja v I.
polletju 1962, ko smo dosegli 142
milijonov dinarjev bruto produkta, da lahko priCakujemo :Ze v letosnjem letu rezultat, ki je bil
dolocen za leto 1965, to je promet
v visini 300 mi.lijonov dinarjev,
kar znasa na zaposlenega preko 2
milijona dinarjev na leto.
Po obC:inskem perspektivnem
planu razvoja lesne industrije na
obmocju obcine Cerknica predvidevamo v podjetju »GABER« za
leto 1965 dose:Zek bruto produkta
pol milijarde dinarjev. Kolektiv
upa, da bomo to dosegli brez bistvenih sprememb v organizacijskem· srnislu, vendar s tesnejsim
kooperacijskim sodelovanjem z
ostalJimi podjetji •na obmocju obcine.
Podjetje sedaj izdeluje kuhinjsko opvemo, to je klasicen tip kuhinje. Zaradi tega so ze veck•r at
ocitali kolek.tivu, da je staromoden, da nima perspektive, da ne
gre z duhom casa. Ti ocitki pa
vedno ne drzi]o, ker podjetje vso
svojo proizvodnjo to je 4.500 kuhi n.i letno proda. Poleg tega pa
ugotavljamo, da bti prodalo se 2000
kuhinj, ee bi jih izdelalo. Ko smo
raziskovali tr:ZiSce smo ugotovili,
da poleg fors:iranja sodobnih
(sveds•k ih) tipov kuhinj potrosniki
v vecini primerov se vedno iscejo
klasicen tip kuhinje. Kolektiv se
zaveda, da mora dati na trzisce
tisto, kar tr:Zisce zahtev , saj vendar ddi pravilo, da je ndustrija
zaradi potro5nika ne p obratno.
Ce pa klas:icne kuhinje ne bti vee
sle v promet, smo ripravljeni
proizvajati kak dru · artikel. Kolektiv je imel :Ze rid svoje ustanovitve najvee tezav zarad<i rezanega lesa, predvsem suhega. Prva
misel koJ.ektiva ob ustanovitvi
podjetja je bila postavitev zage
za razrez hlodovine. Ob zacetku
je bila to :Zaga venec:ianka. Ta pa
ni zmogla ram-eza niti za lastne

potrebe, zato je kolektiv nabavil
polnojarmenik starejsega tipa, ki
zadovoljuje potrebam podjetja. V
zadnji
stev:ilki »GLASA NOTRIANJSKE« je bil objavljen clanek v katerem pisec ·dvomi v rentabilnost nase zage in zabojarne.
K•o lektiv se s temi navedbami ne
strinja in misli, da je to napisala
oseba, ki ni seznanjena s ~tanjem
pri nas, saj dejstva dokazujejo nasprotno. Procen t izkoriseanja je v
mejah ~ugoslovanskega povprecja
s to prednostjo, da je omogocen
ra.z rez na dimenzije kakrsne p otrebujejo tudi izven doloCil JUS.
Poleg tega je sedaj omogoceno 100
odstotno izkoriscati odpadke za
potrebe papirne industrije, kar
prej ni brilo mogoee.
Iz gornjih nekaj zelo sk:romnih
podatkov je razvidno, da tudi kolektiv GABRA Sta·r i trg prispeva
precejsnji delez k napredku gospoda•r stva v na5i obcini, posebe j
se v Losk!i dolini, ceprav tega ne
poudarja na vsaikem koraku, saj
je mlad, skromen, predvsem pa
zelo agilen delovni k?lektiv.

Pi.

Dograditev doma
na Slivnici
Po dal•jsem premoru ·s o pri koCi
na Slivnici zopet zapela zidarska
kladiva. Planinsko drrus·tvo iz
Cerknice je dobilo zopet nekaj
sredstev, ki jih bodo porabili za
zunanji omet in okna. Na ta nacin
bo objekt zasciten pred vremen·skirni vplivi. Predsednik gradbenega odbora Tone Gornilk si s
cl~i Qdbora vztrajno . prizacMva,
da bi ta dom predali namenu. 2al
njihove prosnje vse preveckrat
n.aletijo na.nerazumevanje.
Krajevna skupnost iz Cerknice
se i·e odloeila, · d'a b6 uredila sobo
v koei, tako da bo pozimi :Ze sprejela prv:e ~ste .
MaD
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Zadnje dni avgusta je zacela
voda na CerkniSkem jezeru mocneje upadati. Kmalu so bili izpraznjeni vse veeji predeli jezera.
Na naglo upadaje je vplivala precejsnja susa. Navzlic njej pa se je
letos zadrZal.o jezero kakSen mesec dlje kot zadnja leta. Voda je
usahnila najprej na treh vecjih
podrocjih: Vodonosu, Resetu in
Retjah. Zadnji kopavci, ki jih letos ni bilo malo, so morali, kljub
pasjim dnem, zapustiti jezero in
si poiskati osvezila ob potokih. V
rokah koscev so se zopet zasvetile kose in zarezale prve redi v
ile mokro jezersko travo. S spravljanjem stelje za zimo so nekoliko
zakasnili, vendar jo bodo se vseeno pravoeasno pospravili. Tako
je letos na jezeru zelo zivahno.
Ribici so kot vselej zaeeli resevati ribji zarod iz ogrozenih voda
Cerkniskega jezera. Odkar je zacela voda izginjati, ni vee velikega prirastka in okolicani so prikrajsani za ribiske uZitke. Veasih
je ob usihanju kar mrgolelo starih in mladih ribicev pri poiiralnih jam.ah. Vsakdo si je prizadeval, da bi nabral cimvec trofej.

Panorama ostankov Cerkni§kega jezera

Sedaj so saki, kosi in drugi pripomoeki le stara sara na nasih podstresjih. Zaradi lanske suS€ so bili letos zelo 11labi pogoji za drstenje scuk in to se zelo pozna pri
prirastku, kljub temu da so bili
zaradi dolgotrajne vode zelo dobri pogoji za gojenje mladic. Ribici so . prenesli ulovljene scuke,
ki so bile manjSe od predpisane
dolzine v dele jezera, ki ostanejo

vse 1eto napolnjeni z vodo in kjer
ima ribiSka druZina iz Cerknice
svoj rezervat. Precej skode zarodu so napravili divji lovci, ki so
z nedovoljenimi sredstvi unieevali
mladi zarod.
Ker je bilo letos ze veliko govora o nadaljnj<ih perspektivah
Cerkniskega jezera, so •s e ribici
oclloeili, da bodo verjetJno Ze prihoctnje leto zaeeli adaptirati vecji

jez v Resetu, ki . ga je voda unicila. Dobra zajezitev bi omogoeila
stalno vodo na Cerkniskem jezeru. Tako bi ugodili ribicem, ker bi
se zelo povecal stalez rib. Hkrati
bi zadovoljili tudi kopavce in turiste, ki se najraje zaddujejo ob
polnem jezeru. Ribici iz Cerknice
racunajo, da jim bosta pri tern
pomagali okrajna in republiska
ribiSka zveza.
LT
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v Grahovem
V bsnovno solo Gr~hovo J;lodijo
otroci iz stevilnih krajev. Si>la je
ze nekaj casa pretesna in' tnoeno
dotrajana, saj so opazni na njej
se vedno sledovi vojne.
.,
Po zamudi zaraqi izdaje gradbenega dovoljenja za nadiidavo
osnovne sole v Gra,hovem, je nedavno pricelo SGP Gradisce Cerknica .z nadzi.davo 8ole. Podjetje
dela z vso intenzivnostjo, ta!ko da
bo pouk; ob zaeetku !';ole lahko
potekal nemoteno.
Celotna ureditev sole bo veljala
17 milijonov 'dinarjev. Vendar je
za sedaj na razpolago le 8 milijonov dinarjev, kar bo zadostovalo,
d· bo sola spravljena pOd streho.
' MaD
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»Dh, te poCitnice« Letalski miting na
Opoldanska vroCina nas je prisilila, da smo odgnali credo domov. Vedeli smo, da se bomo sreeali se popoldne.
Tako so potekali dnevi mojih
pocitnic. Krnalu bo tu 5. september. Treba bo prijeti za ucenje.
Saj so se ta cas mozgani dobro
odpoeili.
Svobodna veverica

Za nami se p&asi. zapi<rajo solska vrata. Kaj sedaj? »Karn boste sli, ko bo konec sole?« smo
sprasevali eden drugega, dokler se
nismo ra.zSli vsak na svoj dom.
Prvi dnevi poeitnic:
Dolgcas! Naso staro solo so zaceli razkrivati. Kmalu bo ostala
brez strehe.
Pretekel "je teden dolgoeasnih
pocitnic.
Hajd na paso! .Kako bo veselo!
Na travniku se ze slisi zvonec
stare krave-vodnice, ki je prav'kar
prignala credo na paso.
Izza hriba Spicke, je posijalo
zaspano jutranje sonce. V nestetih barvah se je preHval vrh Slivnice. Nad vasjo pa je lezala siva
tezka megla. Strmela sem v to cudovito naravo in zdelo se mi je,
ko da sanjam. Niti opazila nisem
kdaj so prizgali prijatelji velik
kres. Predramhl me je klic prijateljice: »Poglejte, kako gori«!
Ozrla sem se proti ognju. Svigal je proti nebu, kakor da se
hoce oddaljiti od zemlje. Priblizala sem se skupini prijateljev. Dali
so mi peeenega krompirja, spekli
so ga v rerjavici. Posedli smo
okrog ognja in si zazeleli dober
tek. V zraku je pravkar udaril
tezki zvon. Molce smo stall in strme li V Stolp, V -katerem je se vedno udarjalo. Ura je bila poldan .

()pomba urednistva:
Med poslanimi spisi nam je
ugajal Ie gornji. Nagradili ga homo z 2000 dinarji. Druge in tretje
nagrade ne moremo podeliti.

CerkniSkem jezeru
Obcinski odbor ljudske tehnike Cerknica bo s sodelovanjem dvanajstih aeroklubov Slovenije in vojnega Ietalstva priredil dne 9. septembra 19G2 ob 14. uri popoldne veliko Ietalsko prireditev na IetaliScu na Cerkniskem jezeru.
·
Za prehrano in pijaeo bo poskrbljeno.
Ne zamudite te edinstvene priloznosti v Sloveniji.
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Pripra\'e
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Pri prlrpravah za prvenstveno
sezono v nogometu so nogometasi
NK Rakeka sodel::Jvali na nogometnem turnirju na Vrhniki. V
konkurenci stirih mostev so zasedli tretje mesto, ker jih je porazil NK Pos,t ojna s 3 : 2. Premagali pa so NK USNJARJA iz Vrhnike s 4 : 0. Preteklo nedeljo so
odigrali prijateljsko tekmo na Rakeku z NK Logatec in zmagali s
4 : 0. Do kraja prvens·t va bodo
igrali se prijateljsko tekmo v Logatcu.
D. A.
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Nagradna kriZanka
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Vodoravno: 1. kraj nad Cerknico, 7. vzklikanje, glasno priznavanje, 13. vrsta likerja, 14. nasa
najdalj !i'a reka, 15. 1. in 5. Cl'ka
abecede, 16. medmet, ki zaznamuje tudi sme h, 18. kemicni lugi, 20.
zaimek, 21. vzvisena lirska pesem,
23. p1 islov, 24. drag kamen, 25.
poskodba. ·27. sorodnica, 29. industrijski kraj pri Celju, 30. easovna neskladnost, zaostalost, 33, berem, 35. iste kvalitete, 36. slovenski sahovski velemojster, 38. najmanjSii delec snovi, 40. ime ct'k:e 1,
42. svetopisemska oseba (znana po
barki), 43. podarim, 44. natancen,
48. kratica na pismih, 49. skrajsan veznik, 50. sorodnik, 51. arest,
53. portugalski otok v Atlantskem
oceanu v blizini Kanarskih otokov in 54. drlava v ZDA.
Navpicno: 1. priimek in ime avtorja prve slovenske slovnice, 2.
kratica za gozdno gospodarstvo, 3.
del dneva, 4. ime na5ega deter-
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Bodo tudi na Cerkniskem jezeru taki prizori pogosti?

Iii

genta, 5. vekanje, 6. knji:Zne police, 7. deli koles, 8. vezba, 9. rimski pozdrav, 10. kemicni znalc za
kalcij, 11. raziskovavec kraskih
posebnosti, 12. mladostna doba, 17.
zensko ime, 19. prebivavec severne dezele, 20. memoar, 22. raztelesevavec, 24. snop slame, 26. pokrajina v jufuli Aziji, 27. kemicni
znak za torij, 28. razelenjevanje,
29. kratica za sahovsko zvezo, 31.
kemicni znak za americij, 32. 10.
in 12. crka abecede, 34. gr~ki otok,
37. kraja, 39. obrtnik, 41. z rokami obdelan sneg, 44. predlog, 45.
grska crka, 46. lep, 47. kratica za
naso osvobodilno borbo, 50. kemicni znak ia berilij, 52. egipcanslro bozanstvo.
LT
Resitev nagradne krizanke posljite do sobote, 15. septembra na
naslov »Glas Notranjske« Cerknica. Med re5evavce bomo z zrebom razdelili 4 dename nagrade.

Priprave za telovadnico na Rakeku
Krajevni odbor in odbor SZDL
na Ra:keku sta na nedavni seji
slklenila, da bosta adaptirala bivse
prostore Kovino-servisa za telovadnico. Sredstva, ·~i jih ima kra-

jevni ,o dbor bodo zadostovala le
za najnujnejso ureditev telovadnice. Z ostailimi deli pa bo treba pocakati.
MaD

·-----------------------------~
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KINO STAR! TRG: 1. . 2. septembra ital. film >>Je na Pacifiku«, 5. sept. amep. film >>Nekateri so za vroce«•, 8. in 9. sept.
nemsko-poljski film >>Planet
smrti«, 12. sept. zahodno-nemS.ki
film >>Zvezda Ria«, 15. in 16.
sept. amer. film »Tujec je prise!«, 19. sept. angl. film »Med
lovci na cloveske glave«, 22. in

23. sept. amer. film >>Helena
Trojanska«, ' 26. sept. mehiS.ki
film >>Serenada v Mehiki« in 29.
in 30. sept. italijansko-francoski
film >>Venecija, mesec, jaz in
ti«.

Predstave ob sredah in sobotah
ob 20. uri ter nedeljah ob 15. in
20. uri.

