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DB 50. ·OBLETNICI SINDIKATA VSTAREM TRGU
POL STOLET JA
Teiki so bili lasi pred pol in vel sfofetja. Prva svefovna vojna
ni prinesla kljub sfevilnim irfvam in pustolenju nic dobrega.
Vladajoci raxred novo nastale kraljevine Srbov. Hrvatov in Slovencev je bolj kot kdajkoli prej resfavriral eksploataforske odnose profi najlidim delavskim mnoiicam. .tivljenje je poslalo
nevzdrino ...
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Napredni delavci, kmetje in
obrtniki, malostevilna inteligenca, posebno pa tisti ljudje vseh
slojev, ki so se vracali iz ujetnistva pod vtisi velike sovjetske
oktobrske revolucije, so se zavedali, da bo zopet potrebna borba
- tokrat za svoje najosnovnejse
Cloveeanske pravice. Preieti s to
idejo so se v letu 1919 z geslom
nekaj mesecev prej ustanovljene
Komunisticne partije: »Proletarci vseh dezel, zdruZite so!« zdruzili ze prej neodvisni delavski
sindikati v sindi:kalno organizacijo delavcev za vso driavo URSSJ (Ujedinjeni radnicki sin-:
dikalni savez Jugoslavije).
Kmalu po ustanovitvi raznih
sindikatov URSSJ je hila v Ljubljani ustanovljena »Zveza lesnih
delavcev in sorodnih strok na
slovenskem ozemlju«, ki je odpirala svoje podruznice po vsej
Sloveniji.
Priganjaski
sistem,
brezposelnost, 12-urni delavnik in
druge tezave so narekovale, da
je bila pod vodstvom tov. Jerneja Dimica ustanovljena na Marofu ena prvih sindikalnih organizacij na Notranjskem. Delavci z
zage Marof, parne zage »Franja
:Zagarja« v Markovcu in Podcerkvi so se zdruzili v »Zvezo
lesnih delavcev - podruznica v
Starem trgu pri Rakeku«. V tern
casu se je v Laski dolini ustanovilo tudi prvo delavsko kulturno
in prosvetno drustvo Svoboda, ki
je skrbelo za kulturni razvoj vsega delavstva.
:Ze zgodaj spomladi 1920. leta se
je zacela organizirana akcija za
8-urni delavnik za enake mezde,
cernur so se takratni kapitalisti
odlocno upirali. Delavstvo je bilo
pred hudo preizkusnjo in se je po
daljsem posvetovanju s centrale
odlocilo za stavko, ki pa je trajala le nekaj dni. Stavka je popolnoma uspela. To je bil prvi
uspeh tega sindikata, ki je zel velik ugled in podporo med ostalim
prebivalstvom.
Sindikalno in kulturno gibanje se je se posebej razmahnilo
po zgraditvi delavskega doma v
Pudobu. Za gradnjo doma so delavci prispevali po sklepu sitldikata vsak po svojih moceh in s
prostovoljnim delom. Krog zavednih delavcev se je zacel sir iti sindikat in kulturno drustvo
pa je rasio in se usposabljalo za
nadaljnjo borbo. Draginja je vedno bolj ·n arascala, kapitalisti pa
so oderusko grabili vedno vee.
Zacela so se pogajanja med predstavniki delavcev in kapitalisti.
Predstavniki delavcev so bili v te
namene posebej izvoljeni- to so
·bili tako imenovani obratni zaupniki. Kadar zaupniki niso
uspeli pri pogajanjih, je bilo potrebno sklicati sindikalna zboro-

vanja, za katera pa je bilo potrebno dovoljenje Okrajnega glavarstva v Logatcu. Odobrenih
zborovanj pa se je »udelezevala«
takratna policija, ki je le-te najveckrat razgnala.
Stavka je bila vedno dvorezen
noz. Tako je bilo v t ern obdobju
v Loski dolini vee uspelih pa tudi neuspelih stavk. Najuspesnejse stavke sodijo v leto 1926 in
1928, ki sta prinesli povisanje
plac, P..riznanje obratnih zaupnikov in druge manjse ugodnosti.
"Velik uspeh je bil tudi prisiljenje kapitalista, da je bil pripravljen razpravljati o priborjenih
pravicah delavstva in podpisovati kolektivne pogodbe.
.za obcinske volitve leta 1933
je sindikat pripravil samostojno
kandidatno listo, vendar ni uspel.
Prvega delavskega predstavnika
tov. Feliksa Razdriha je tako cakala te!ka naloga. Na obcinskih
sejah je bil vztrajen nasprotnik
klerikalcev in liberalcev, ki so v
glavnem vodili protidelavsko politiko in v odgovor zaplenili za
njih »nevarni« delavski dom. Sedez sindikata se je moral zopet
preseliti v prostore zage na Mar ofu. V teh prostorih je bil sprejet sklep, da se za obcinske volitve v letu 1936 ponovno predlozi samostojna lista - imenovana »Zveza delovnega ljudstva«.
Z izredno nacrtno agitacijo med
n ajsirsim prebivalstvom in kljub
mnozicnemu terorju oblasti, ki so
preganjale agitatorje, je bila
slednja prisiljena kloniti. Volitve
so prinesle delavskemu gibanju
veliko
zmagoslavje.
Delovno
1judstvo Loske doline je dobilo
svojega prvega zupana - kmeta
tov. Jozeta Mlakarja iz Ige vasi.
T ako se je zrusila stiridesetletna
.klerikalna trdnjava v Starern
trgu.
Boji za pridobljeno oblast so se
nadaljevali. Na banovinski oblasti v Ljubljani je sedel ban Natlacen - poznejsi vojni zlocinec
in pazil na vsak korak »loskih
republikancev«, ki so obdriali
oboino v svojih rokah vse do leta 1938, ko so oblasti razpisale
nove volitve, s katerimi naj bi
zdruZili obcini Loz in Stari trg,
racunajoc na svojo reha·bilitacijo.
V sodelovanju z loskimi volilci
je »Zveza delovnega ljudstva« ponovno zmagala z veliko vecino.
Prisio je leto 1940. Fasizem se
je pripravljal na svoj veliki sramotni pohod. Vlada CvetkovicMacek je prepovedala vsakrsno
sindikalno in druga napredna gibanja. V tern letu je bila v Loski
dolini tajno ustanovljena prva
celica KP pod vodstvom tov. Janeza Hribarja. Rekrutirana iz
vrst sindikalnih delavcev je imela nalogo, da organizira med de-
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lavstvom nove partijske celice,
posebno med mladino in organizira
mladinsko
organizacijo
SKOJ.
PriSlo je nesrecno leto 1941.
Sindikat in delovno ljudstvo na
obmocju sedanje cerkniske obcine je bilo pripravljeno na oborozen spopad s fasizmom.
Napad na Loz oktobra 1941 je
bil eden najmocnejsih na Notranjskem. Italijanski okupator je
zacel s streljanjem mladih lj udi,

ki so bili v teh odborih. V maju
1942 je bila Laska · dolina ze proglasena za osvobojeno ozemlje.
Zopet je nastopil tajni sindikat
in pod vodstvom clanov KP odredil ustavitev dela na podrocju
celotne obcine ter razglasil splosno mobilizacijo.
Novi sindikalni odbor je zahteval od kapitalistov, da dajo vsern
delavcem v naprej trimesecno
placo, v obratnern primeru pa bodo razlasceni. Po daljsih prego-

vorih je uspela tudi ta akcija tega borbenega sindikata.
Po osvoboditvi so sindikati dob ili novo nemajhno vlogo v kvalitativnem sirjenju samoupravnega sistema in kot taki nadaljujejo svojo pred 50 leti zacrtano
borbeno dejavnost.
(Izvlecki iz referata tov. Fran. ca Levca st. s proslave 50. obletnice ustanovitve sindikata v
Laski dolini)

LetoS je 105 delavcev
praznovalo delovni jubilej
Kakor vsako leto, so tudi letos denarno nagradili vse tiste
delavce, k.iso pri podjetju neprek.injeno deset, petnajst in dvajset
let.
Dan pred 1. majem so po poslovnih enotah organizirali sestankc slavljencev. Pred razdelitvijo nagrad so jim predsedniki
delavskih svetov v svojih govorih cestitali za delovni jubilej.
Potem, ko so ugotovili gospodarske uspehe, ki jih zlasti v zadnjem casu dosega na8e podjetje,
so poudarili tudi zasluge, ki jih
imajo jubilanti za razvoj podjetja. Poudarili so, da so nagrade
za stalnost dela pravzaprav priznanje delavcem za vse tisto, kar
pojmujemo pod strokovnostjo,

uspehom pri delu, disciplino in
podobnim.
Dolgoletni delovni stai pri podjetju nedvomno pomeni vecjo
strokovnost, vecjo uveljavitev in
njegovih delovnih sposobnosti.
Prav je, da se tega. nasi samoupravn.i, organi zaveda.jo in da se
takih jubilejih spominjajo ·delavcev s primerno denarno nagrado.
Prav ti delavci so namrec tisti
clani kolektiva, od katerih je v
veliki meri odvisna strokovnost,
ki jo skupaj z delovnimi izkusnjam.i posredujejo m.la.jsim delavcem.
Kaj pomeni ustaljenost kolektiva., nam pove podatek o povecani produktivnosti. Od zacetka
gospodarske in druibene refor-
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me je produktivnost narasla za
vee kot 15 Ofo letno. To omenjam
zato, da bi poudaril prednosti
dolgoletnega delovnega staia.
Letos je v podjetju praznovalo
delovni jubilej 105 delavcev: z
desetletnim delovnim staiem 37,
s petnajstletnim 55 delavcev in
z dvajsetletnim delovnim staiem
18 clanov kolektiva.
Z dva.jsetletnim delovnim . staiem jib je bilo najvec v .poslovni
enoti TP Cerknica, kjer jih je
bilo osem: Franc Klancar, .Leopold Kos, J oze Kos, Tone Kebe,
Joze Mulec, Tone Sever, Zofija
in Stane Vrenko. ·
V tovarni pohistva M.artiiljak
je praznovalo dvajsetletni delovKonec na 2. strani

praznika delovnih }judi na Brestu
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Prvi poslovni obisk v Skandinaviji
Pohistvo iz nordijskih de2el,
predvsem pa pohistvo iz Danske,
zelo visoko cenijo v svetu taka
po izvirnosti modelov, kakor tudi po kvaliteti.
Ni slucajno, da najvec svojega
pohistva izvozijo ravno v dezele
z visokim standardom in sicer
v ZdruZene drzave Amerike, Kanado, Zahodno Nemcijo, Francijo, Svedsko in se nekatere druge
drzave.
Za svoje pohiStvo Danci dosezejo tudi zelo visoke cene, ker
ti izdelki tudi po funkcionalnosti
predstavljajo poseben razred.
Mnogo casa je prevladovalo miSljenje, da v de2ele, ki imajo taka razvito lesno predelovalno industrijo, ni mogoce prodajati tovrstnih izdelkov iz drugih dezel.
Prepricali smo se, da temu ni
taka. Ob obisku nekaterih nasih
prvih kupcev sem presenecen ugotovil, da zelo mnogo pohistva
taka v demontaZnem pa tudi v
montaZnem stanju prihaja v nordijske dezele iz vzhodnih ddav.
npr. iz Poljske, Romunije, Ceskoslovaske in malo manj tudi iz
Madzarske in Bolgarije.
Na zalost sem ugotovil, da
smo tukaj, ce ze ne prepozni, pa
vsaj zelo slabi poznavalci tega
trzisca in ce hocemo tudi mi postati eden od proizvajalcev pohistva za to trzisce, moramo tega
tudi dobra obdelati.
Ravno zaradi nepoznavanja
trga, taka od strani izvoznikov,
kakor tudi od strani nas samih,
so nastale tezave ze pri prvih
dobavah za nekaj 5vedskih in
danskih kupcev, ki imajo moznosti in zeljo nadaljevati zaceto
sodelovanje.
Torej vsekakor nas prvi neuspehi ne smejo ustaviti na pol
poti, temvec moramo problema-

tiko, ki na tern podrocju nastaja,
sproti resevati in si pridobiti
strokovnih izkuSenj tudi za obdelavo takSnega tdisca, kakrsno
je nordijsko.
!mel sem priliko obiskati tudi
Salon pohistva 1969 v Kobenhavnu. Seveda so razstavljali samo
Skandinavci in sicer. Danska,
Svedska, Norveska in Finska.
Lahko trdim, da je bila to resnicno manifestacija domiselnosti
arhitektov in oblikovalcev. Nic
manjse zasluge za taka uspesno
razstavo, so si pridobili tudi proizvajalci. Preprican sem, da pri
taka vzornem in svojstvenem
pohistvu tudi komercialni uspehi
ne izostajajo.
Salon je bil zelo dobra obiskan
in me cudi, da Jugoslovanov z
izjemo nekaj Slovencev, ni bilo
opaziti. Mislim, da bi arhitekti
pa tudi tehnicni kadri nasih to-

varn, ki izdeluJejo kvalitetno pohistvo mnogo pridobili, ce bi se
takSnih prireditev udelezevali.
To poudarjam zaradi tega, ker
skandinavsko pohistvo poznamo
ze dolgo po svojih izvedbah,
manj pa po njegovi kvaliteti.
Morda ne bo odvec, ce spet
spomnim na problem povrsinske
obdelave, katero je treba dejan_
sko sprejeti tudi pri nas, ker
ima velikanske prednosti pred
klasicno, danes ze zastarelo obdelavo z nitrolaki.
Nas prvi obisk Skandinavije je
bil, kot ugotavljam, malo pozen,
vendar upam, da bo pripomogel
k nadaljnjemu obdelovanju tega podrocja in s tem tudi priblizal problematiko tudi ostalim
strokovnim kadrom, seveda v kolikor se bomo potrudili in zacete
posle razvij ali in sirili.
F. Turk

-Obisk gospoda

Mor~a

Kakor vsako leta, nas je tudi letos obiskal gospod Mars, lastnik
firme z enakim imenom. Za njegov obisk smo pripravili lepo kolekcijo vzorcev, na osnovi katerih bo pripravil program za leta 1970.
Izmed njih je prislo v ozjo izbiro le nekaj vzorcev, ki pa jih bo treba
konstrukcijsko in oblikovno se obdelati in pripraviti nove vzorce za
septemberski obisk.
Na osnovl informacij, ki nam jih je posredoval, se giblje potrosnja
glasbenih omaric vedno bolj v smerl spansko-mediteranskega stila.
Zato je treba pricakovati, da bo v prihodnjem letu vee izdelkov v
tern stilu, manj pa z modernimi linijami. Za spansko-mediteranski
stil smatramo linijo omaric 691, 694, 696 itd.

Letos je 105 delavc:ev
praznovalo delovnl
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Nadaljevanje s 1. strani
ni jubilej 5 clanov kolektiva:
Ivan Hribar, Anoka Premrov,
Matija Rok in Stane Rutar.
Iz Bazenske zage sta praznovala 20 let neprekinjenega dela
Franc Becaj in Milan Troha.
Iz Tovarne ivernatih plosc sta
dvajseti delovni jubilej praznovala Joze Lovko in Slavko Svigelj.
Iz skupnih strokovnih sluib
Mara Kebe in iz TLI Stari trg
Tinea Mlakar.
Vsem jubilantom, se posebej pa
tistim z dvajsetletnim delovnim
stazem, iskreno cestitamo!

Prodaja omaric gre dokaj dobra, tezava je le v tern, da zaradi januarske in februarske stavke luskih delavcev nekaj casa ni imel
blaga. Ker ladij niso razkladali sprat!, kakor so prihajale v New
York, se je nakopicilo mnogo omaric v namembni luki, pri nas pa je
primanjkovalo ladijskega prostora in ni bilo mogoce naloziti vsega
blaga.
Za prihodnje leto meni, da bo treba uvesti v proizvodnjo tudi omarice za televizorje, tako da bo na eni omarici imel TV-sprejemnik,
radio, gramofon in magnetofon. Zlasti barvna televizija se je v zadnjem casu v Zdruienih drzavah Amerike mocno razsirila, taka da so
n a tern podrocju moinosti za plasma pohistvenega dela sprejemnika
.se velikanske.
.
Gospod Mars nas bo znova oblskal septembra, ko se bomo dokoncno
pogovorili o poslih za naslednje leta.
T. Kebe

Jubi1anti tovarne pohiiitva Cerknica

Meini stroski pomemben pokazateli poslovnih odlofitev
Namen tega sestavka je seznaniti nase strokovne delavce o teoriji
mejnih stroskov in pripraviti pogoje, da bi to teorijo prenesli v
prakso Bresta. Mejni stroski imajo cisto drugacen pomen, kat naziv
mejno podjetje (to je tisto podjetje, ki proizvaja pod najslabsimi pogoji in je na pragu rentabilnega poslovanja).
.
S stalisca kalkulacij poznamo mejne (dodatne) stroske, ki so zelo
pomembni za poslovne odlocitve, vendar jih v nasi praksi ne poznamo.
Bistvo teh stroskov je v gibanju fiksnih in variabilnih stroskov
proizvodnje. Znano je, da so doloceni proizvodni stroski fiksni (ostajajo nespremenjeni pri razlicnih obsegih proizvodnje), kar pomeni,
da se stroski na enoto proizvoda s povecanjem proizvodnje do dolocene meje nizajo. Mejni stroski so potemtakem stroski, potrebni za
proizvodnjo dodatnega proizvoda (stroski za proizvodnjo tretjega izdelka, ce smo do sedaj proizvajali dva proizvoda).
Primer:
1

Celotni stroski
10.000

2

18.000

3

24.000

4

29.000

Enota proizvodnje

Mejni stroski
8.000
6.000
5.000

Zvisevanje cene kateregakoli dejavnika v proizvodnji bo ocitno pomaknilo tudi mejne stroske navzgor. Zlasti se mi zdi, da bi t a metoda v sedanjem proizvodnem procesu Bresta (zlasti finalne proizvodnje) omogocila pravilne odlocitve, kaj proizvajati in v koliksnih
kolicinah. Ce smo razdelili stroske na fiksne in variabilne, potem
nam je znan eden izmed osnovnih pogojev za ugotavljanje mejnih
stroskov (planskih).
Za proizvodnjo dolocenega meseca imamo na voljo omenjeno stevilo efektivnih ur. Kako je v tern primeru m ogoce dolociti najugodnejso strukturo proizvodnje, ce je proizvodni program ze za mesec
dva v naprej znan? Najugodnejse razmerje proizvodnje dolocenega
izdelka je izenaceno razmerje med mejnimi stroski in· mejnimi dohodki - ugotavljamo jih ravno taka, kat mejne stroske odstevanja
prejsnje od sedanje enote n-(n-1). Jasno je, da ni potrebno izredno
veliko nastevanje enot, saj med enotami, med katerimi se nam kaze
najugodnejse razmerje, ugotovimo nat~ncno kolicino proizvodnje z
omenjeno matematicno interpelacijo.
Ker proizvajamo sirsi asortiment izdelkov, je treba pripraviti za
vse proizvode optimalno kolicino proizvodnje in jih postaviti v ranzirno vrsto po masah planiranega proflta.
Glede na omejeno stevilo ur po raniirni vrsti ugotovimo proizvodnjo; za morebitno pomanjkanje obsega ur se zmanjsa najmanj dobickonosna kolicina.
Celotni sistem izdelave optimalne proizvodnje je ozko povezan z
moznostjo plasmaja, casom plasmaja in stroski skladiscenja, saj bi
bilo nesmiselno proizvajati zaloge (kljub optimalni proizvodnji) za
daljse casovno obdobje, ker bi se potem dosezeni vecji profit zaradi
ugodnejsega razmerja proizvodnje porabil za financiranje virov vecjih zalog. To pa · ni nas cilj. Zato bi rad s tern sestavkom spodbudil
strokovne delavce v Brestu k razmisljanju o ucinkovitosti in moznosti uporabe (ne samo omenjene t emvec tudi drugih) metod za ugotavljanje najboljsega proizvodnega procesa.
To idejo bi konkretizirali z nadrobnejsimi matematicno-statisticnimi izracuni en sistem, ki bi omogocil pravilne poslovne odlocitve.
Naj koncam z mislijo, da so mejni stroski Zivljenjski ekonomski
pojem.
B. Misic

v

Nov oddelek Tebniske

sole v Cerkniei
Potrebe po strokovnih delavcih so na Brestu se · vedno velike. Pred stirimi leti smo se zaradi pomanjka.nja dela.vccv s
srednjo izobrazbo - lesnih tehnikov, odlocili ustanoviti lastcn
oddelek redne tehniSke sole lesne smeri v Cerknici. Zaradi vedno vecjih za.htev nase tehnologije smo tudi lani vpisali v prvi
letnik TSS v Cerknici 26 dijakov.
Analize kadrovskih potreb so
pokazale, da bomo imeli kljub
izda.tnemu prilivu mladih tehnikov v pogojih modernizacije proizvodnje teh strokovnjakov se
vedno premalo. Zaradi tega smo
ze v zacetku letosnjega leta priceli z analiziranjem moznosti odprtja novega prvega letnika TS
v Cerknici.
Z vodstvom TSS za. KMRLP lesni odsek in RepubliSko izobrazevalno slrupnostjo smo dosegli
nacelno soglasje o novem letniku v Cerlmici.
'
Kadrovska komisija in kadrovski team sta na podlagi ugot"Ovitev dala predlog Centralnemu upravnemu odboru v razpravo in sklepanje. Ciani upravnega
odbora so z razumevanjem obravnavali predlog in ga soglasno
sprejeli.
Kadrovska sll1Zba podjetja je
ze v zacetku aprila pricela z nacrtnimi analizami kadrov, ki se
bodo jeseni vpisali v prvi letnik.
Vsem ucencem osmih razredov v
nasi obcini je bila podana izcrpna informacija o moznostih solanja, o poklicu lesnega tehnika,

moznosti zapos1itve in podobnem.
Prav tako smo organizirali rod.iteljske sestanke, na katerih so
stadi in ucenci dobili se podrobnejse informacije 0 solanju in bodocem poklicu. Da bi zagotovili
dober kadrovski sestav v razredu, smo se odlocili na selekcijo
vseh prijavljcnih kand.idatov.
Kriteriji za . sprejem so solski
uspeh v zadnjih treh letih, mnenje sole in i'zbrani testi. Doslej
se je na nasem podrocju prijavilo
35 dijakov in deklet, od tega 20
fantov. Ker homo sprejeli v letnik vecinoma fante, smo vzpostavili kontakt tudi z osnovnimi solami ribniSke in loga.ske obCine.
Doslej so se prijavili 3 d.ijaki iz
Logatca, od drugod pa se pricakujemo prijave.
Zanimanje za vpis je vsekakor
posled.ica dobrih izkusenj, ki jih
imajo starsi in ucenci pri obeh
letnikih sole v Cerknici, in dobrih
ter pravocasnih predpriprav in
sodelovanju vodstev solskih kolektivov, Zavoda za zaposlovanje
delavcev v Cerknici in kadrovske
sluzoe podjetja.
Ker je na Brestu zaposlenih
veliko mladih delavcev, smo. se s
tajniStvi poslovnih enot dogovorili tudi o ind.ividualnem informiranju mlad.ih delavcev 0 moznosti vpisa v prvi letnik. Mladi
delavci bodo obiskovali solo kot
redni d.ijaki in v casu solanja ne
bodo v delovnem razmerju. Doslej pa Za.l nismo prejeli se nobene prijave.
V. Harmel
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Nova vsebina dela l\omisij
Na zadnji seji centralnega
upravnega odbora so med drugim obravnavali tudi vsebino dela komisij pri delavskem svetu
podjetja. Vsebina dela komisij izhaja iz poslovne politike za leta

vanje te politike pa vsebina dela
komisij · pri centralnem delavskem svetu, kot kolektivno timskih samoupravnih organov strokovnega karakterja. Po tern principu bo zagotovljena pri izvrsevanju konkretnih nalog vecja
1969.
Izvajanje poslovne poliitike za strokovnost, hitrejse in boljse obleta 1969 in s tem uveljavljanje vladovanje poslovnih odlocitev in
nacel blagovno-trZn.ega gospo- s tern tudi vecja uein.kovitost dedarstva zahteva, da dobijo samo- la samoupravnih in strokovnih
upravni organi ustrezno vsebino organov.
in obliko dela. Dosegli smo taka
Iz opisane delitve dela izhaja
stopnjo razvoja, ki terja drugac- tudi vsebina dela komi:sij. Na osne, zahtevnejse oblike funkcio- novi te vsebine dela bodo kominalnega upravljanja. Vsak organ sije sestavile okvirni plan dela
mora biti za svoje delo kvalifici- komisij za letosnje leta. ·
ran in za to delo tudi odgovoren.
Po sedanji organizaciji delajo·
Pa ne samo to, obvladovanje pri centralnih organih · sledece
uspesnega poslovanja podjetja je komisije :
- financno 'e konomska komisitesno povezano s hitrimi poslov-_
nimi odloCitvami. Nacela take ja,
politike upravljanja zahtevajo
- komisija za vrednotenje deustrezno delitev dela med cen- lovnrih mest,
tralnim delavskim svetom · in
- kadrovska koniisija,
upravnim · odborom n a eni strani
- koinisija za varnost pri dein komisijami na drugi strani. lu in pozarno varnost,
Vsebina dela centralnega delav- ·komisija za stanovanjsko
skega sveta in upravnega odbora vprasanje,
mora postati politika kompleks- koni.isija za invalide,
nega poslovanja podjetja, izcrpa- komisija· za odlikovanja in

- komisija za i.nformaoije.
Sedanje komisije, k.i delajo na
konkretnih podrocjih dela, tudi
ne obsegajo vprasan ja in problematiko celotnega poslovnega procesa. Taka ni v njihovem delokrogu morda celo naj-pomembnejsih podrocij poslovanja: prodaje, nabave in tehnologije. Taka
polovicen delokrog komisij je bil
tudi
predmet · razprave
na
upravnem odboru podjetja. Da
bi cimprej uvedli tudi na navedenih podrocjih dela kolektivno
timske organe, ki reducirajo vlogo individualizma na vseh toriscih poslovnih odloCitev, so sprejeli dva sklepa:
.
1. raziliriti je ~otrebno kolektivno timsko delo tudi na podr ocje komerciale in tehnologije,
2. izdelati je p otrebno studijo
funkcionalnega upravljanja z jasnimi opredelftvaml organov poslovnega in organov operativnega
znacaja.
Studija bo vsekakor se predmet razprave, saj bodo njeni
principi sestavni del predloga novega statuta podjetja.
D . Mlinar

Prvi maturanti
tudi v Cerknici
Gaudeamus igitur! - Veselimo
se torej!
To staro pesem maturantov je
ob koncu rednega pouka zapelo
23 dijakov Tehniske sole lesne
stroke dislociranega oddelka v
Cel\knici. Prva ·g eneracija mladih
deklet in fantov, doma iz razlicnih krajev cerkniske obcine, je
priSla do cilja, k.i si ga je zastavila pred stirimi leti.
To je pomemben dogodek za
Cerknico. Se pomembnejsi pa je
za mlade bodoce tehnike in za
Brest, ·kamor bodo skor aj vsi prisli na delo.
Dijaki so imeli ves pouk v ucilnicah osnovne sole v Cerknici.
Vecina jih je stanovala v Cerknici, nekateri pa so se vozili v
solo iz bliZnjih krajev. Prakticno
delo in vaje so imeli v delavnicah Brestovih tovam. Taka organizirano izobrazevanje je dijakom
omogocilo, da so ze med solanjem
spoznali probleme, ki jih bodo
morali kasneje kot Brestovi' strokovni delavci resevati v 'prak!'i.
Devetnajst dijakov je namrec sti-

pendiral Brest, ker prav delavce
s takSno 'izobrazbo v Brestu naj bolj potrebujemo. Dijak.i, k.i so dokoncali solanj e s prav dobrim in
odlicnim uspehom, bodo studirali
na univerzi na tistih fakultetah,
kjer se solajo takSni strokovni
kadri, k.i jih Brest potrebuje. Ce
se bodo odlocili za studij na takih fakultetah, jih bo Brest tudi
vnaprej stipendiral.
Dijaki so v stiriletnem solanju
dosegli dobre uspehe. V primerjavi z oddelki vsega lesnega odseka je bil cerkniSki. oddelek vedno najboljsi. K uspehom je pripomogla vecja prizadevnost. Nekateri strogi profesorji, ki poucujejo na ljubljanskih oddelkih in
.so poucevali v Cerknici (inienir
Sgerm, profesor BrenCic), so povedali, da radi hodijo na predavanja v Cerknico, ceprav je to
zanje precej napomo. Rekli so,
da je znanje nasih dijakov neprimerno bolj siroko in temeljito, da
so di.jaki bolj discipliniranil in
ubogljivi. Te besede so dokaz, da
uspehi niso slucajni. K takim

uspehom pa je verjetno pripomogla tudi stroga izbira ob vpisu
in· med solanjem. v zacetku je
bilo prijavljenih za oddelek v
Cerknici kar 50 dijakov. Prvi letnik je zacelo obiskovati 34 dijaokov. Med njimi je bilo vee kot
polovica takih, ki so bili v osnovni soli odli.Cni ali prav dobri. Razen uspeha so ob vpisu upostevali se rezultate sprejemnega izpita in psiholoskega testa.
Mladim fantom in dekletom, ki
so se lani in letos odlocili, da bodo solanje nadaljevali na Tehniski soli za lesno stroko - oddelku v Cerknki, je ta generacija
m aturantov odprla pot, dokazala,
da je mogoce uspeti in da so bile
takratne odloci:tve organizatorjev
0
takem nacinu izobrazevanja
pl"avilne.
Dijaokom, ki se sedaj mrzlicno
pripravljajo se za zadnji preizkus
znanja, maturo, ·zelimo veliko
uspehov in naj bi bilo znanje, ki
ga bodo pokazali ob maturi, krona vsega dosedanjega.
J. Otonicar

Dnevna. soba. »Florida«

Nacrt izobraievanja
za 1969. leto
· Centralni upravn~ odbor je na pa strokovno vodijo nosilci invezadn ji seji med drugim obravna- .sticij po posameznih tovarnah val tudi nacrt ·i zobrazevanja za sodelavci investicijske skupine
letosnje leta. Ugotovil je, da je skupnih strokovnih sluzb.
predlozeni nacrt sicer zajel splosUgotovljeno je bilo, da se prakno izobraievanje za razne pro- ticno sele s to akcijo zakljuci krofile, vendar pa je bilo v tern na- gotok' investicije, kajti ze praksa
crtu popolnoma izpusceno vpra- je pokazala, da brez strokovnosti
sanje izobraievanja delavcev, ki ni mogoce obvladovati tehnologibodo vkljuceni· po rekonstrukciji - je, posebno pa se pri taka povena nove tehnoloske naprave.
canem obsegu, kot je sedaj pri
Zaradi tega je bila pred ka- nas.
drovsko sluibo postavljena nalo. Centralni upravni odbo'r je pri
ga proucitve kadrov, ki naj .se
aktivno vkljucijo v nove tehno- analiziranju tega problema tudi
loske naprave od inienirjev do ugotovil, da bo ze sedaj, kakor
delavcev, ki bodo kasneje uprav- tudi. perspektivno primanjkovalo
ljali s temi napravami. Po do- tehnicnega kadra in je zato sklekoncnem sestavu programa izo- nil, d.a se odpre nov letnik tehniske srednje sole v Cel"knici, ker
braiev~mja, ki naj zajema zgolj
je to prakticno zadnja moznost
strokovno tehnicna vprasanja in
vamost pri delu, se vsi kadri za taka obliko izobraievanja, kajti v bodoce maticna sola v Ljubvkljucijo v obvezno izobrazeva- ljani
ne bo vec dovoljevala dislonje, loceno po skupinah. Vsaka ·
skupina
predstavlja
doloceno · ciranih oddelkov.
strokovno zaokrozeno podrocje
Sprejet j'e bil tudi splosni' del
dela kot npr. povrsinska, egalizanacrta izobraievanja z zahtevo,
cija in razrez plosc itd. Za vsako da se do jesenske sezone teskupino bo Unenovan vodja sku- meljito analizira in da se zacne
pine, ki bo odgovoren za aktivizvajati v · kasnejsem obdobju
no izobrazevanje, celotno akcijo 1969/70.
J. Mele

Kako izpolnjujemo letni n·acrt
V· Tovarni lesnih izdelkov Stari.
trg smo nacrt za I. tromesecje
uspesno izpolnili. V normiranih
urah smo· ga presegli za 9 Ofo, prav
toliko pa smo presegli tudi financni nacrt proizvodnje. Na te
uspehe je v.plivalo na·s lednje: za
22 Ofo so presegli nacrt v ekonomski enoti stolarna, za 14 Ofo ·v zabojarni, medtem ko je zagalnica
izpolnila komaj 97 Ofo nacrta.
Te u s-pehe smo dosegli tudi· zaradi zadovoljivih narocil embalaie od ostalih poslovnih enot in
konjunkture ladijskega poda na
trziScu. v zagalnici nal:rta niso izpolnili zaradi slabega dovoza hlodovine v ·zimskih mesecih in ni
pravocasno 'Prislo do dogovora z
GG Postojna o cenah hlodovine.
Vezava obra1mih sredstev hlodovine pa je bila pod dolgoletnim
poprecjem. Ugodno smo izpolnili
tudi nacrt prodaje, saj smo trimesecno realizacijo presegli za 20
odstotkov, kar je tudi pozitivno
vplivalo na vezavo obratnih sredstev in vezavo kapitala na sploh.
Ce primerjamo, kako smo n acrt
izpolnili lani v prvem tromeseeju,
vidimo, da je obseg proizvodnje
visji za 11 Ofo. V aprilu smo nacrt
presegli za 4,3 Ofo oziroma j e bil
obseg proizvodnje vecji od lanskega poprecja za 5,7 Ofo. Poslovna
enota je zastavljene naloge v prvih stirih mesecih uspesno i'zpolnila.
Pri delovnem nacrtu za maj pa
se je pokazalo, da zabojama

Maturanti Tehniske les]\e sole dislociranega oddelka v Cerknici

~

-

----

-

----

......----

-

~-

pl'akticno nima. drugih narocil
kot za ladijski pod. Prav taka so
se pojavile tezave pri asortUnentu
stolarne. Ceprav je poslovna enota 6 °/o nad kumulativo polletnega nacrta, je mogoce, da pr6izvodnega nacrta za I. po~etje nE!
bo izpolnila: Embalazo za pakir·a -·
nje narocajo izven kombinata, ceprav ·kapacitete zabojarne niso
zasedene.
·
Prizadete poslovne enote se ne
drzij o dogovorov in ne gledajo na
interese kombinata kot celote.
Cutiti je tudi posledice reorgani-"
zacije v skupnih strokovnih sluzbah, saj ni nih,c e zadolzen za notranjo kooperacijo. Zastavlja se
vprasanje, ali je potrebno, da oddelek embalaze v zabojarni' se
obratuje oziroma, ali naj stolarna dela s polovicno zmogljivostjo. Obveznosti, ki jih je prevzela z
letnim nacrtom, poslovna enota
ne bo mogla izpolniti brez sodelovanja
.ustreznih
strokovnih
sluzb.
.
Ob vsem tern smo v poslovni
enoti pril:eli .razmisljati, da .bi v
sedanji situaciji presli. z dodatnimi investicijami na dokoncno
proizvodnjo stola Sardan. Tako bi
resili vprasanje zaposlitve v oddelku embalaie. Dosedanje anali-·
ze so ekonomsko utemeljile omenjene investicije.
.
Misli iz tega sestavka bi bilo
treba obJ;avnavati v okviru skupnih interesov kompinata .oz,iroma
ekonomskih utemeljitev.
.
A. PiSek

•
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OBISK V HANNOVRU
Hannover lezi dalec na severu
Zahodne NemNje. Vsaki dve leti
je prizorisce velike mednarodne
revije industrijskih doseflkov. Tu
se srecajo razstavljalei iz vse Zahodne Evrope, najvec pa je seveda Nemcev. INa prostoru, ki
ima vee kot 300.000 m 1 pokritih
povrliin in se preeej vee odprtih,
se zbere vee kot 15.000 razstavljaleev. V desetih dneh, kolikor
je bila ta revija odprta, si jo -je
ogledalo skoraj dva milijona !judi. Marsikdo se bo vprasal, kako
se vsa ta mnoziea !judi v tako
kratkem casu zlije na relatilvno
majhnem prostoru. ·P recej obiskovalcev se pripelje na sejem z
osebnimi avtomobili. Za parkiranje avtomobilov je na voljo vee
velikih 'Parkirnih prostorov, ki
sprejmejo lahko nekaj deset tisoe
avtomobilov. Glavnina ljudi pa
prihaja na sejem s tramvaji. Organizaeija dovoza je obcudovanja vredna. Kljub taki mnoZi.ei
ljudi ni pretirane gne~e. Tramvaji prihajajo in odhajajo s postaje
na vsakih nekaj sekund. Cakajo
le toliko, da ustrezno stevilo !judi vstopi in ze odpeljejo.
Dovolj naj bo teh splosnih vtisov. Nas zanima predvsem napredek, ki so ga dosegll pri lesno
obdelovalnih strojih, Ce letosnjo

razstavo primerjamo z razstavo
pred dvema letoma, potem lahko
ugotovimo, da posebnega napredka pravzaprav ni. Opaziti je bilo
le nekaj novosti, ki jih pred dvema letoma se ni bilo.
Na leto§njem sejmu smo prviC
opazili, da je ve~ firm zadovoljivo, da ne reeem odlicno resilo
furniranje proE.liranih ali okroglih robov. Prineip furniranja je
podoben kot pri nasem furniranju na ravne robove, le da lepilo nanasajo na furnir, ne .Pa na
rob plos~e. Lepilo furnir omeh~a
in okrepi., da se na blagih vogalih zlomi. Stroji delajo popolnoma avtomati~no. Delavec poloZi.
plosco .na delovno -mizo, v·s e ostalo pa opravi stroj sam.
Pri navadnih furnirkah robov
sta dve firmi, IMA in Hommag,
razstavili furn.i.rke robov z vgrajenim formatnim obrezom. To je
bila novost, ki je pred dvema letoma §e ni bilo opaziti. Seveda pa
ti piliklju~ki ne morejo opraviti
drugega kot navadni obrez. KakSno brazdanje ali kaj podobnega
ni mogo~e. Ta dva stroja sta bila
izredno teZka in mocno grajena.
Dolga sta okrog osem metrov, sirina pa je poljubna.
Posebno novost je razstavila
firma IMA. To je stroj za impre-

Stiriglavni nadmizni rezkar

gnaeijo robov pri iverastih ploscah. Funkeija tega stroja je, da
slabe 'POrozne robove plolic im...
pregnira, ali razumljiveje povedano, 'IJrepoji z zmesjo lepila in nekega dodatka. Stroj to zmes z velikim 'Priti<skom vbrizga 3 do 4
eenUmetre globoko v rob. To rob
tako okrepi, da ni nikakrsne bojazni pri privijanju spon. Stroj je
dokaj drag in pr.i sedanji kvaliteti iverastih plosc je skoraj ne_
potreben.
Skoraj v<se firme, ki so razstavljale furnil'ke robov, so stroje
prilagodile tako, da je z njimi
mogo~e lepiti masivne obrobe do
debeline 15 mm. Ker imamo pri
nas z masivnimi obrobami dokaj
tezav, smo mislili, da bomo na Parni kotel lokomobi1e Wolf pripravljen za mo~tazo v TP Martinjak
sejmu lahko kupili stroj, ·k i bi to
funkeijo opravljal avtomati~no.
Ce bi imeli masivne obrobe samo do debeline 15 mm, potem tezav ne bi bilo. Teflnja pa je, zlasti program glasbenih omarie, ki
smo ga pripravili za naslednje
Lepa soncna nedelja. Dopoldne, ti nemoten tek -proizvodnje po taleto, da so masivne obrobe vedko obseflni preselitvi.
no d ebelejse. Zato je to vprasa- 25.maja.
Dela na ostalih deloviscih so
nje ostalo nereseno.
Obiliea osebnih avtomobilov na stala, saj ni ~udno, saj je nedelja.
·Ce bi mi kdo dejal, naj na parkiriScu pre~ Tovarno pohiStva
splosno oeenim napredek v raz- v Martinjaku je ze pri vhodu ka- Odprto jih je vee. Clovek ima
voju tehnoloskih sredstev za po- zala, da se v tovarni nekaj do- vtis, da gre vse to prepocasi.
Rekonstrukeija kotlovniee, ali'bohistveno industrijo, bi lahko za- gaja. In res, v skladu z naCrtom lje
reeen{) temelji za parni stroj
trdil, da velikega napredka v raz- so tocno v terminu dovrS.ili pre- Wolf
prepo~asi rastejo iz zemlje.
voju tehnoloskih sredstev ni. mik strojev iz starih v nove deOpaziti je le, da stroji i-z leta v lovne prostore. Velika nova 'dvo- Gradbeno podjetje »Gradisce« bo
leto postajajo kompleksnejsi. Vi- rana, svetla da je kaj, je sprejela moralo malo hltreje resiti zgradeti je, da en sam stroj zdrufuje vrsto strojev, .k i so se d-oslej skri- ditev kotlovnice, sanitarij in privedno vee delovnih operacij. Tu- vali po ctemacnih kotih tovarne. rocnega skladisca lakov, ce bo
di stroji, ki opravljajo v glavnem Vrsta delaveev je opravljala ze hotelo na siroki fronti na hitro
eno funkeijo, ·so tako izpopolnje_ skoraj zakljucna dela, ko sem ob- rekonstruirati ostresje nad tapetni, da funkeijo, za katero so na- iskal tovarno. Tu so eni ze ure- nisko delavnieo. To ni samo moja
menjeni, resnicno lahko opravi- jali ventilaeijo, drugi barvali ugotovitev, o tern tece beseda v
jo. Fred dvema letoma so se na transportne poti, tretji pometali, Martinjaku.
Pravim ostresje nad tapetnisko
primer pojavile avtomaticne moz- prenasall dolocene dele naprav
nicarke, vendar niso bile izpopol- iz starih v nove prostore. Ze se- delavnieo. z »Gradiscem« je nanjene. V glavnem so lahko vrtaU daj, ko stoje stroji in polizdelki 'Pravljen dogovor, da do kraja
avgusta opravi rekonstrukeijo
s treh strani naenkrat, torej so sami, daje novi objekt mogocen
vracanje elementov ·s kozi isti vtis dolgega, svetlega prostora, ko ostresja. Po tern dogovoru se bo
stroj odpravili. Podobne reliitve pa bodo prisli delavei in dali zacelo z vmesnim 'Prostorom med
skladi·s~em in objektom ze 1. juso nasli tudi pri ostalih strojih. strojem Zivl jenje, bo to se lepse.
Posebno pozornost je vzbudil · Sedaj, ko cto berete, proizvodnja nija. Terminski nacrt -pa pravi,
stiriglavi avtomaticni nadmizni v novih prostorih ze te~e. Res da da bo do 20. avgusta gradbeni del
rezkar, ki ga je razstavila firma manjka se eela vrsta strojev, eelotne rekonstrukoije ostresja
Wadkin. v postev bi prise! pri iz- vendar ni bojazni, da do kraja koncan v -celoti.
Delo ni majhno, pa tudi odgorezih za radio in gramofon pri avgusta ne bi bili vsi na mestu.
vorno je. Ves cas gradnje mora
glasbenih omarieah. Napa:ka teV novi mehaniCni. delavnici je t~i .proizvodnja, to pa zahteva
ga stl'oja je, da je izredno drag in
podrobne nacrte premikanja in
pocasen, zato sedaj ne pride v po- bila vrsta delaveev v takem delovnem poletu, da jih z obiskom improvizaeij. Preprican sem, da
stev.
Ce naj ·po ogledu sejma oeen.im nisem hotel motiti. Seveda, saj bo to steklo, kot je zacrtano.
D. Trotovsek:
izbiro nase opreme, potem lahko ni majhna odgovornost zagotoV'iugotovim, da je bila v redu. Treba jo bo le znati pravilno izkoristiti, da bo dajala tisto, kar od
nje pricakujemo.
T. Kebe

Nedeljski obisk vMartinjaku
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UgOdnejSi pogoji za rekreacijo zd:ravstveno in delovno prizadetih·delavcev
Delavski svet Tovarne pob.i.Stva
Cerknica je 9. maja letos potrdil
spremembe Pravilnika o subvencioniranju rekreacije delovno in
zdravstveno prizadetih delavcev.
Po prejsnjem pravilniku je delovno i'n zdravstveno prizadetega
delavca za plaeane pocitnice
predlagala ekonomska enota, sedaj pa pravilnik doloca, naj to
predlaga kadrovska komisija. Kadrovska komisija laze strokovno
in zato manj osebno oceni, ali je
neki delavec potreben oddiha zaradi njegove prizadevnosti na delovnem mestu in njegovega
zdravstvenega stanja.
Novost v pravilniku je tudi, da
mora delavec, ki ga je predlagala kadrovska komisija za placan
oddih, obvezno k · zdravniku.
Zdravnik pove mnenje o zdravstvenem stanju delavca in predlaga najprimernejsi kraj za rekreacijo.
Po spremenjenem pravilniku
pridobi delavec pravico do subvencionirane rekreaci'je ze po 12
letih neprekinjene delovne dobe
v podjetju. Po prejsnjem dolocilu je bilo potrebnih 15 let delovne dobe.
Ugodnejse pogoje za rekreacijo
starejsih delavcev daje zlasti 7.
elen omenjenega pravilnika, ki
doloea nove zneske za povraeilo
stroskov penziona. Delavcem, ki
imajo nad 500 N din m~eenib

dohodkov na druiinskega ·elana,
povrnejo 50 °/o strolikov penziona,
delavcem, ki imajo od 400 do 500
novih dinarjev dohodka na druiinskega elana, povrnejo ie 75 1/e
strolikov ,delavcem, ki imajo
manj kot 400 novih dinarjev meseenega dohodka na druiinskega
elana, pa vrnejo vse strolike penziona oziroma rekreacije.
Po prejlinjem pravilniku je lahko ostal delavec na plaeanem oddibu 21 koledarskih dni, spremenjeni pravilnik pa je to zmanjsal
na 14 koledarskih dni.
Takih delavcev, ki so v podje-

tju oziroma v na.Si poslovni enoti 12 let in vee, je 172. Med temi
delavci je mnogo mlajsih, ki so
zdravi in so lahko na delovnih
mestih zelo prizadevni, zato jib
prav gotovo mnogo ne bo prislo
v postev, ko bo kadrovska komisija sestavljala predlog za delavski svet. Ta pravilnik namree do.loca, da bodo dobili plaeano rekreacijo tisti delav~i, ki so med
delom pri Brestu izrabili velik
del svoje zivljenjske energi'je in
se telesno tako izcrpali, da niso
vee kos intenzivnejsim zahtevam
na delovnem mestu. J. Klancar

SEMINAR
za organe upravljanja
13. maja letos je bil v Tovarni pob.i.Stva enodnevni seminar za organe upravljanja.
v prvem delu seminarja so govorili 0 temeljih gospodarske politike
v nasem druibeno-politicnem sistemu.
V drugem delu pa so govorili o metodah dela samoupravnih .organov, o poteh racionalizacije v samoupravljanju in o odgovornosti delavcev v samoupravnem sistemu. Obe temi sta bili zanimivi, vendar
je bil prvi del zanimivejsi, saj so v njem sliSali clani samoupravnih
organov o marsikateri znaeilnosi nasega gospodarskega in druibenega
sistema, pa tudi 0 perspektivah nasega gospodarstva.
Takih seminarjev si zelimo, saj so bill zadovoljni prav vsi, ki so
ga obiskali.
J. Klancar
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rope, Severne Amerike in Azije.
Brest je razstavljal v sovjetskem paviljonu pohi.Stvo iz rednega proizvodnega programa:
- dnevno sobo Daniela - stereo, teak furnir,
- dnevno sobo Florida - variant oreh furnir,
_'TV-bar
- jedilnie~ Living, teak furnir,
- garnituro Y-70,
_ garnituro Y-35,
- garnituro Y-19.
Nase pohistvo je na sejmu obiskalo sorazmerno mnogo !judi.
Posebno velik je bil obisk ob sobotah in nedelj ah.
Najbolj so se obiskovalci sejma
zanimali za -dnevno sobo Danielastereo, predvsem za regal in mizieo, manj za sedezno garni.t uro.
Preeej pohval smo sliSali tudi o
zofi in foteljih, vendar je bila vecini eena previsoka. Bolj bi -se
za zofo zanimali, l!e bi imela
vgrajeno lezisce.
Dnevna soba Florida-variant
je pritegnila pozornost vecine
obiskovaleev. Soba je prakticna,
primerna predvsem za manjsa
stanovanja. Zanimanje je bilo
vecje zaradi novega lezisca in
primerne eene. Tudi na racun foteljev ni ·bilo sli§ati kriticnih pripomb.
TV-bar je ·bil razstavljen v
kombinaciji z dnevno sobo Florida-variant.
Jedilniea Living v teak furnirju ·je zanimala !judi, ki imajo

in stole, kotzaviOd stilnih omar so se na}bolj
zanimali za ,garnituro Y-35 predvsem zaradi cene in sekreterja.
Povprasevanje po stilnih omarah
je bilo sploh veliko.
Kljub veliki reklami na televiziji in v casopisih je se vedno
preeej potrosnikov, ki BRESTA
ne poznajo. Sodelov.a nje na sejmu ,b o ):>risp~:ral~ k boljs~u sp..o.:
znava~JU nasih 1zdelkov m veeJl
prodaJl.
I. Kebe
RAZGLASITEV VARSTVENE
VODE
Na osnovi 24. elena zakona o
sladkovodnem ribiStvu (Uradni
list SRS, st. 22/58) je svet za gospodarstvo pri obcinski skupscini
Cerkniea na svoji seji· 1. oktobra
1968 sprejel odlocbo o razglasitvi varstvene vode del potoka
Cerknisciee. Za varstveno vodo se
po tej odlo~bi steje del potoka od
novega mostu pri Valjcnem mlinu do za.pornie.·
P o zakonu o sladkovodnem r ibiStvu je v varstvenih vodah prepovedano kopanje rae, ker delajo
veltko skodo, ker pobirajo odlozene ikre. Zato bodo morali lastniki rae poskrbeti, da ne bodo
uhajale v varstvene vode, ker so
sieer dolocene visoke kazni za
vsak primer posebej.
Ribiska dru.Zina v Cerknici bo
vse lastnike rae obvestila o dolocilih odlocbe, proti tistim, kitega ne bodo upostevali, pa bo tudi ustrezno ukrepala.
RD Cel'kniea
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Se druga plat medalje
Clanek Dober zacetek - slab vsi ra~orejeni na tista mesta, ki
konec, objavljen v zadnji stevilki zahtevajo delovodsko solo, bi jih
nasega glasila, me je pripravil do bilo pet ze prevec.
Drugo V'prasanje, ki ga je pisec
tega, da ob nakazanih problemih
povem nekaj vee. Ne mislim na- nakazal v svojem clanku, se napadati pisca, ker je verjetno svoj nasa na Visjo lesno solo. V letu
sestavek napisal z dobro namero. 1964 se je na to solo vpisalo 7 naNasprotno, mislim, da bi moralo srh delavcev - lesnih tehnikov.
nase glasilo objavljati vee pod0b- Vsi so imeli status izrednih studentov, ki so imeli obcasne seminih clankov. z dobronamerno
kritiko se bo v nasem poslovanju narje iz posameznih predmetov.
in gospodarjenju verjetno mar-. Nekajkrat so slusatelji sli k tern
sikaj izboljsalo, pa tudi Obzornik predavanjem. Ko pa je prise! cas,
da bi opravljali prve izpite, ni
bo zanimivejsi.
Rad bi torej po vrsti pojasnil bilo junaka, ·ki bi si upal pred
posamezne probleme, na katere stroge profesorje. Tako nihee izmed vpisanih slu5ateljev ni opraopozarja omenjeni sestavek.
Leta 1964 se je na Delovodsko vil niti enega izpita. Kot opravisolo v Skofji Loki vpisalo !lest cilo takernu ravnanju lahko delnasih delavcev. Prvi letnik so no upostevamo slabo organiziran
uspesno zakljucili, drugega let- studij, slabo vodstvo omenjene
nika pa ·PO sklepu samoupravriih sole in neurejene razmere v soorganov niso vee nadaljevali. Os- li. Naj povem, da je bila sola lenovno vodilo pri takratni · odloci- ta 1966 kot visja sola ukinjena 'i-n
tvi je bilo, da je program sole da je izobrazevanje 5tudentov
zelo slab, da sola nima zaostre- prejsnje Visje lesne sole prevzenih vpisnih pogojev, da v per- la Biotehniena fakulteta take, da
spektivi Brest ne bo potreboval je ustanovila poseben oddelek I.
takSnih kadrov, kot jih vzgaja ta stopnje lesne smeri. Nasi slusasola. Da je bil ta sklep leta 1964 telji imajo se vedno moznost napravilen, nam je potrdila anali- daljevati studij in ga tudi konticna ocena delovnih mest leta eati, take kot je storilo ze vee
slusateljev iz drugih podjetij, ki
1967. Po analitiCni oceni delovnih
mest je v vsem podjetju le 21 so studirali podobno kot nasi. Podelovnih mest, ki zahtevajo de- trebno je le veliko dobre volje
lovodsko solo. v podjetju pa ima- in truda ti-stih, ki so se za to od·
mo 26 zaposlenih, ki imajo kon- loeili.
Tecaj za mstruktorje je sedaj
eano delovodsko solo. Ce bi bili

tos. Pomanj-kljivost pri izvajanju
programa izobraiievanja, ki je neloeljivi del celotnega poslovanja,
pa je, da sloni vse prevec samo
na enem cloveku, ki mora biti
istocasno pobudnik izobrazevanja, njegov planer, programer,
organizator in najveekrat tudi
kritik svojega dela. Toliko funkcij na enem delovnem mestu pa
je prav gotovo prevee. V pribliZno enako velikih podjetjih, kot je
nase, imajo za ~olnjevanje takega programa stalno skupino
vee stroko'\."Iljakov. Mislim, da
tam ravnajo prav. Tudi pri nas,
posebno se, ~edaj, ko bo treba delavce, ·ki ·b odo opravljali delo na
novih •s trojih, usposobiti za b olj
zahtevno delo, bi bilo treba razmisliti, ali bo kadrovska sluzba
podjetja s sedanjimi str~kovnjaki
nalogo lahko izpolnila in ali ne
bi kazalo to sluiibo se bolj okrepiti.
J. Otoniear

lz ·obiska v ZDA

Kooperaeija,
ki' ni najboljsa
Tovarna pohistva BREST Cerknica ze dolgo izdeluje televizijske
vitrine, tako da ze vr·StO let Obvladuje triiSee t ega izdelka. Pred
nekaj meseci smo stopili v kooperacijo s podjetjem Gaber v
Starern trgu. To podjetje nam izdeluje nekatere elernente za televizijsko vitrina, vendar brez
povr5inske obdelave. Ostale elemente pa napravimo v Cerknici.
S tern obremenjujemo naslednje
oddelke: I . strojno, pripravo povdin, obdelavo, montazo in pakirno. Vpra5anje je, ali se takSna
kooperacija, ko opravimo veeino
dela sami, izplaea. Ce racunamo
se prevoz in upostevamo, da je
treba dolgo cakati na elemente,
ki so vcasih tudi slabse kvalitete,
da nikoli ne moremo zakljueiti
enega proizvodnega naloga, potem se celo zgodi, da imamo tudi
tri proizvodne naloge, da koneamo enega. Zgodi se tudi, da mora
furnirnica, ki je izvzeta pri izdelku, delati za TP Martinjak. Sestavlja furnirje raznih plosc in
podobno. To gre malce navzkriz,
kajti II. strojna, ki ravno tako
nima dela pri omenjenem izdelku, forsira ostale PN, ki so doloceni za TP Cerknica za tekoei
mesec. Tako se pojavljajo ozka
grla pred koneniini oddelki zato,
ker furnirnica furnira za Tovarno pohistva Martinjak, II. strojna pa dela redne naloge za tovarno. KonCni oddelki pa morajo poleg redne proizvodnje delati se
TV-vitrine. S tern v zvezi II.
strojna nima dovolj prostora za
svoje izdelke, saj mi vsega t ega
ne moremo naenkrat narediti, ker
so v oddelku TV-vitrine. S tern
hocem samo povedati, da nam
takilna kooperacija, kot je .sedaj,
ni prinesla mnogo pozitivnega.Ne
mislim, da kooperacija ni v redu.
Stvar je prav gotovo mogoee urediti drugace in bolje, treba jo je
le bolj pretehtati in pre!ltudirati
vee momostL
V. Subic

Poslovna potovanja v Zdruiiene driave Amerike so postala nujnost
in niso vee n i-ka'krsna posebnost, ki bi jo morali posebej poudarjati.
Dejstvo je to, da veliko vecino nase proizvodnje pohistva, namenjenega izvozu, prodamo v ZDA. V tern trenutku je to trZisee edino sposobno dajati ustrezna naroeila za nacrtno, velikoserijsko proizvodnjo.
Tudi trini pogoji so na tern trziseu dokaj ustaljeni in utrjeni, tako
da so mozna dokaj toena predvidevanja, kaj in koliko je mozno doseci za posamezne proizvode. Negativna oziroma slaba stran tega
trlisea je prevelika oddaljenost, tako da prevozni stroski, ki iz dneva
v dan naraseajo, 2lD.asajo sedaj ze okrog 18 Ofo od prodajne vrednostl
blaga. To je vsekakor zelo visok odstotek, ki neposredno zmanjsuje
interesantnost marsikaterega komercialnega posla.
Upostevajoc problematiko, ki je nastala v poslovanju med nasim
podjetjem in ameriskimi partnerji, sem obiskal vse vainejse firme, s
katePimi imamo poslovne odnose.
Ugotovil sern, da je na podrocju furnirnega pohistva se vedno za
nas najinteresantnejsa proizyodnja glasbenih omaric, ker so se nadalje zagotovljene velike kolicine. Kar pa je najvainejse, tudi v pogledu zahtevnosti in seveda vrednosti posameznih modelov, je videti
velik napredek.
Nas sedanji najveeji odjemalec tovrstnega pohistva, firma MORSE,
zagotavlja nadaljnji povecani razvoj tudi na podrocju kabinetov in
kombiniranih omaric za televizijo.
Ravno tako je prieakovati poveeanje odjema g::irnitur zvoCnikov
in gramofonov, tako imenovanih SISTEMS- STEREO.
Tudi v drugih izvedbah se furnirano pohis tvo lahko plasira n a
ameriSko trzisce, vendar v modernem evropskem stilu ni vecjih perspektiv. Amerikanci vztrajajo veeji del pri svojern stilu pohistva in
gresiranju dopustov ostarelih in so velike momosti za proizvodnjo kredenc, buffetov in stilnih omar.
ALI ZE VESTE •••
in-validnih dolgoletnih clanih ko- v kolikor zelimo razsiriti program in povecati izvoz, bomo morali prilektiva. Ta odlok je namenjen ti- lagoditi naso tehnologijo tudi takSnim vrstam pohiStva.
..
.
da
v ·kinodvorani v Cerknistim, ki so dejansko ze izerpani.
Momosti prodaje masivnega pohistva so dokaj ugodne. Toda takoj
od napornega dela pri gradnjah moram poudariti, da gre za stilno pohiStvo in to v glavnern za ko- ci prodajajo vstopnice po 200 starih dinarjev tudi za take sedeze,
in obnova!h Bresta.
operacijo s tovarnami oblazinjenega pohisva in manj za trgovska
na katerih ni mogoce sedeti?
Danes lahko trdimo, da vecina
podjetja.
:·
...da ni mogoee doblti nikogar,
Odpirajo se tudi momosti za proizvodnjo kompletpih garnitur samclanov kolektiva Brest lahko odkii bi v kinodvorani oeistil prah
iplacuje stroske dopusta. Torej ni skih sob in opreme za razne domove in internate-; ker pa na tern povzrok v tern, da ni denarja, pa droeju nimamo se potrebnih izkuSenj, je treba nujno pristopiti k pro- in pajcevine?
zato ne gredo ljudje .na oddih! ueevanju te vrste posla.
. .. da kinodvorana po vojni se
Vzrok je v tern, ker cloveka viSplosna ugot ovitev razmer in momosti za raz5iritev prodaje poni bila prepleskana?
dime le se pri .delu v tovarni, kaj histva na ameriskem tdiSeu je ta, da so se vedno velike moznosti
... da hodijo Cerknieani od pose z njim dogaja izven tovarne, za plasma na5ih iW.elkov, vendar so zahteve kupcev po kvaliteti zelo
ste na avtobusno postajo eez zepa ne vemo. Spoznamo ga sele tavelike.
lenice kljub temu, da moramo
krat, ko sam. potrka na vrata, pa
Pri poslih za to triiSce bo se bolj potrebna velika resnost in naplacevati prispevek za olepsavato od primera do primera neortaneno.,', pri pripravi in izvajanju pogodbenih obveznosti.
nje Cerknice?
ganizirano resujemo, v kolikor
T. Turk
imamo za to moznosti in zakonita doloeila. Danes moramo imeti
na umu tudi to, da se popreena
starost clanov kolektiva veca, ker
nova zaposlitev pocasi stagnira.
Pri tern moramo raeunati, da bomo imeli vedno vee ostarelih in
invaiidnih elanov kolektiva, se
vee pa, ce ne bomo se zdravim
clanom nuilili vsaj pogoje in
moznosti za organizirano letovanje proti njihovemu lastnemu
placilu in jih pripravili do tega,
da· je dopust namenjen rekreaciji in ne se v eeji izrabi lastne fiziene in umske energije.
Vse prevee tudi pozabljamo, da
iz dneva v dan standard raste, ob
tern ·pa n e znamo pridobiti ljudi
za skupna dr.uzabna sreeanja, ki
jih v casu dopustov najlaze organiziramo. To prepuscamo zgolj indiv~dualnim odlocitvam posameznikov, ki si glede na· lastno
stopnjo stanuardaprilagajajo svoj
prosti cas. Tak nacin !judi razdvaja in ustvarja prepad v od-nosih med ljudmi. To ima brez
dvoma tudi negativen vpliv na
odnose pri delu n a delovnih mestih.
Vsi si zelimo nekaj novega, kar
naj bi nas zbllievalo, mislim, da
imamo zato sindrkat in tudi !judi, ki bi lahko kaj naredili, ne pa
samo aktivistieno, temvec konkretno s prikazanim delom.
Kaksna bo letosnja r ekreacija,
bomo videli ob koncu turistiene
sezone, ko bomo zbrali mnenja
tistih, ki so letovali in mnenja tistih, ki so dop ust izkoristili v
Glasbena. oma.rica. - lzd~lek za. amerriko triisce
druge namene.
F. Tavzelj

BliZa secas
letnih dopustov
Turistiene organizacije in podjetja so v letosnjem letu naredila siroko reklamo za svoje usluge v vseh turistienih krajih zlasti ob morju in v plamnah. Kljub
siroki reklami in se dokaj dostopnih cenam pa je s strani ela_
nov nasega kolektiva majhen odziv na letovanje. Sodee po tern se
Velika vecina tistih, ki gredo na
letovanje, odloei :tajsi za tako letovanje, ki ni vezano samo na en
kraj, :temvee rajsi obiseejo vee
turisticnih krajev. Tak nacin letovanja postaja vse bolj mnozicen, to pa zato, ker je vedno vee
!judi motoriziranih.
Velika vecina clanov tkolektiva
pa sploh ne gre na letovanje,
temvec svoj dopust izrabijo za
domaca opravila, med katerimi je
precej takih, ki si gradijo svoje
hiSe. Le-ti od letnega dopusta v
rekreacijskem smislu nimajo nicesar, temvec se bolj izrabijo fizicne in umske moei in se vrnejo nazaj na delo nespociti, kar
postopno znizuje .n jihova fizieno
in umsko prodwktivnost.
Res je, da je pred leti vee cianov -kolektiva letovalo organizirano v skupinah, tojebilosevcasih, ko je bil dopust regresiran s
strani podjetja. K er pa je bila
sprozena akcija, da se kolektivna
potrosnja prenese na osebne dohodke, ni vee mozno dajati regresov za •kolektivne dopuste.
Dejstvo je tudi, Q.a te kolektivne
potrosnje niSO izrabili V·Si clani
k olektiva, vnajboljsemprimeru le
ena sestina vseh zaposlenih, zato je bil sklep o odpravi kolektivne potrosnje pravilen.
Kljub temu pa bi se se vedno
dala organizirati primernejsa oblika rekreacije, za kar bi se moral zavzeti sindikat in u strezna
sluzba v podjetju. Sarno razpis,
kje se lahko letuje in kakSna je
cena, je premalo. Ljudem je potrebno prikazati potrebo po pocitku, moznostih za bave, izletov,
obrocno odplacevanje oddiha,
moznosti namen-skega varcevanja
za stroske dopusta in podobno.
Taka akcija pa zahteva Zivega
cloveka, ki se bo lahko posvetil
samo tern nalogam, vsaj v casu
pred sezono za dopuste.
Z odobravanjern je bil v preteklem l etu sprejet odlok o re-

konean. Tudi na izpite nismo pozabili. Vsi bodo lahko pokazali,
kako so snov osvojili in utrdili.
Verjetno je ob problernu »slabega konca« ·s porno le eno predavan je. Naj povern, da je predavatelj, ki bi moral imeti to zadnje
predavanje, enkrat z vla'kom ze
prisel do Rakeka, pa zaradi prevelikega snega in zamude ni prise! v Cerknico. Seveda so morali
teeajniki takrat oditi domov. To
je bilo 15. februarja. Drugie
smo za isto. predava:nje dolocili
11. april, pa je moralo odpasti tudi tedaj zaradi krvodajalske akcije. No, to predavanje je le bilo
in vsaj po mojem mnenju je bi'lo
zelo kvalitetno. Pred zakljuekom
teeaja lahko recem, da b o tudi
konec dober in ne le zaeetek.
Za zakljueek naj povem se to,
da je bil skoraj ves program izobrazevanja za leto 1968/69 izpolnjen. Koli:kor se ni, bo jeseni le-
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I. ·strojna pod streho
V" sklopu investicijskega pro. Tehnoloska razporeditev proPoleg mehanicne delaynice je
grama za Tovarno pohistva v
storov je . pripra~ljena. Lokacija to drugi objekt od petih, ki so v
Cerknici je tudi zgraditev nove- strojev je tocno dok,cena, v pri- tern letu na programu Tovarne
ga · nad 2000 m 2 velikega I. stroj- pravi so novi transportni trakovi pohistva Cer.knica.
nega oddelk:a. Res je vprasanje, in drugi transportni p.:ripomoCki.
so se rek<>nstrukcija klejarali ta.. naziv se ustreza. Isto veOb .s ami preselitvi se n e bo ne,Tu rekonstrukcija
ostresja in
lja za izraz II. strojna. Niti po lovseh strojev, katere dobimo iz zgraditev
skladisca gotovih izdelkaciji niti po tehnoloskem zapo- uvoza.
redju ta naziva ne ustrezata. ReTudi na novi susilnici gredo kov.
Mnogo naporov bo potrebnih,
konstrukcija bo morala pomesti dela h koncu. Pripravljena je notudi s temi star imi nazivi, prila- va premicnica pred su5ilnico i,n da bo junijski rok preselitve dogojenimi·prvim zacetkom tedaj . se temperirnico.
sezen.
D. Trotovsek
enostavne, prej obrtniSke, kot industrijske proizvodtije. Vendar ni
namen tega sestavka razglabljati
o imenu oddelka, temvec o gradnji in nalogah, ki S(} se pred nami, tako da bo mogoca preselitev sedanje I. strojne v nove proSprejem mladih v ZK predstavlja za vsakega novega clana nepostore v dneh 28. in 29. junija.
zabno doZivetje. Lani so v nasi obcini sprejeli 54 mladih v ZK, kaNa prostoru med kotlovnico in terih dobrsna polovicil je vestno ob~skovil}a seminar, ki ~a ~e p~iredil
II. strojno, kjer so 1949.leta prvic komite in se na nj em strokovno 1zobrazevala. 21. ma]a Je bil zapostavili susilnico, na prostoru, kljucek seminar).a, izv:ectena · ;mketa in ppdelitev· potrdil o ol)iskovanju
·
'· · ·
·
kjer so dolga leta manipulirali z seminarja. · · -Na za(inje predavanje so predstavniki komi.t eja povabili tov. Miho
lesom za susenje, kjer se je kasneie kopicila zaloga . lesnih od- Marinka~ clana sveta federacije, ki' nam je podal prerez dela KPJ ob
padkov za zimo, kjer je bil pro- njeni petdesetletnici. Glede na to; da je on aktivno sodeloval od 1919.
star za vse nepotrebno, je zrasel leta pa do danes, lahko recemo, da je 50 let KPJ tudi njegovih 50
nov, velik - sodoben objekt. Ce let. 2e kot mladinec, star 19 let, se je vkljucil v vrste komunistov,
pregledam prve zacetke te gr~d~ saj je kot rudar kmalu okusil bedno Zivljenje takratnega proletariata.
Pisano .zt.vljenje komunista, ki je skoraj vse zivljElnjske sile posvetil
nje, potem smo lahko videli, · da
je ta prostor sluzil za vrsto naj- nasi novi Jugoslaviji, je zelo pritegnil6 mlade poslulia~ce: Kot sam
razlicnejsih poti med kotlovnico pravi, je del svojega .Zivljenja preZivel za resetkami,· saj je bil veckrat
aretiran, pa tudi pretepaskim akcijam oroinikov ni usel.
in ostalimi enotami. PrepreZen s
V spomin na nas, mlade komuniste, smo mu podarili skromno dacevmi, kabli in vsem mogocim.
Po rekonstrukciji so vse te ze- rilce, Perkovo umetnino, ki naj ga spominja na naso Notranjsko.
Presenecen nad naso pozornostjo se nam je prisrcno zahvalil z obmeljske iruitalacije postavljene v
Jjubo, da nas bo se kdaj obiskal in nam posvetil se vee casa ter odkanale. Ko so delavci »Gradnje«
govorov na nasa vprasanja
iz Postojne opravili ru5ilna, ze. z. Trost
meljska .in betonska dela temeljev in stebrov, se je pokazala
velicina in prostornost novega
objekta. Povezan z novo susilnicci in temperirnico bo celotni ob•
jekt imel 2200 m 2 •
Ce bi kiooperanti, izvajalca
Namen tega sestavka je v kratkem seznaniti bralce, kako je v
gradbenih. t. j. zeleznih nosilcev
in siporexa ne kasnili, potem bi zadnjih letih narascal izvoz pohistva.
Za prikaz smo vzeli dejanski izvoz za obdobje januar-april v
asfaltiranje mogli opraviti ze v
treh leti'h. Ker so fiksni zneski prikazani v USA $,so podatki
maju. S tern bi pridobili na casu zadnjih
med S!'!boj primerljivi.
za ostale in5talacije, predvsem
elektricne. 2elezni nosilci sedaj
Tabela izgleda takole:
ze stoje na objektu. Zanimivo je
v USA$
bilo videti kolono voznikov, ki je
Izvoz
Leto
kar nekaj dill v maj'u vazila zej anuar - april
1967
1968
1969
lezne nosilce z Rakeka v Cerknico. Enkrat sem .Ze zapisal v enem
500.795
785.953
$
1,179.594
od ~ankov o kombinac-iji konjstroj, pa moram to pot zopet. Velndeks
100
157
235
lika dvigalo je kot za salo dvigalo 500 kg tezke bloke s>iporexa.
Pregled torej kaze, da je izvoz pohistva v stalnem porastu, saj je
PFecej t€Zav je bilo med · cevmi letno povecanj_e· preko 50 °/o v vsakem letu. Pri tern je upostevati
silos - II. strojna, vendar je tu- tudi· dejstvo, da je izvoz nasega pohistva usmerjen izkljucno na kondi to . slo. Tuell v gradbenistvu vertibilno podrocje t. j, na zahodna trl!:isca Evrope, v glavnem Pl!- na
terminski nacrti urejujejo odvi- ameriski trg.
janje gradnje. K<> so na enem
Ugotovimo torej lahko, da se jeBREST pohistvo uveljavilo ne samo
koncir se· postavljali in varili no- . doma, pac pa tudi na zelo konkurencnih trziscih. Zadnja analiza
silce, so . na· drugem ze barvali tako ameriskega trZisca, kakor tudi trZisca Skandinavije kaze, da je
konstrukcijo, steklarji vlagali ste- na trgu se vedno kon}unktura, vendar s pogojem solidne kvalitete in
kla, kleparji ze delali obrobe. To ugodnih cen. Modernizacija finalnih tovarn pa bo zahtevala se vecje
se traja, vendar lahko recemo, prodaje pohistva v izvoz, zato so tudi ze v zacetnih akcijah p riprave
nosilci in . siporex so na strehi, novih proizvodov tako za tovarno v Cerknici, kakor tudi za Martinjak,
obr~ld I . strojne je pod streho.
·. -lti.naj pokriJejo. povecane. kapacitete. .
. ·J. Mele·

Srecanje z Mihom Marinkom

Izvoz pohistva stalno narasca

·y· ~~e.h ·. ~;: {;~· 4~:j~~)~l?~~~~.'. ~ ..:

' · ..,_'~· ... ~·.

·

.· : ·

. ., .. ..,-;·· .

·.

.

t. · , b
·. •
w:piSD'J· e ·.0 : ' ·v e·z·n ·• e.e .
·,;a·
der.n·· za
· ..
z""elez·ni·e

dela:vct . - Slov.eni~aces.t - poioztli . : ll.r· · • · · ·•
asfa~t. 1? t~ p~ s~.oaklt3; PN?Sta
pot notran]lm lDStalaClJam, elek-·
.· .
·,
. ·
·
.·
tFicnX raz~e~rj~Vj, .in. rpoc~.~ ':Ven. ..,
·
·.IUD
:
·)·0
tUaclJ~kirn'
napravatx;l, ·. zrak)-1, .IU
· . 1
v1
· .
ogi~vanj'u itd..' \Y" ·itiniJu .:po 'toref
- • ·. · ·
. •·
·
·
.
· .
najy~ji pritisk.·IJ.a: . termih~ ~o pa
:'o4 Zdrllzenegp. zelezni~kega · Delovnr kolektiv.i Zdru:Zenega
j~ ;tttdi · .n.UJJ::\0/ #J':od. :gravo~a&rie·· t~~spar,tr)ega. podj'e tja iz Ljub-: ·zel!';!z~i§kega transportnega, .pad·.,.
preseJ.ltve; l .'.strojoe iaVi:si · tifcli jlane smo prej.e1i ,pismo, s katerim . jetj9,. Ljubljan~ vlagajo v zadnjih
pr'avoWno · nadaljevanje · ostalih v~bijo. cibcane k vpisu obveznic. letjh velike napore da bi pos_o do1
r~k~ns!fu~cijs~·-.d~. . .
za ·moderhizacig'o ze1eznic:
' bili ze'lezniske storitve,
moderni~
· :
·. ·'.'
·•
.. ·.
· :
· '
·
· · zirali .potniSki in tovorrii vozni
park ter , signalno:vainostne naprave in el~ktrific4'ali osnov.ni zelezniski . pro:rnetni kriz J esenice,Dobova, · Rijeka-Koper-se.Zana
-Ljubljana in Maribor-SentUj.
Kljub mnogim ·poskusom in velikemu scimoodpovedovanju pa
zeleznice ne morejo· zbrati same
dovolj sredstev. za dokoncanj'e
pr.ograma modernizacije. ,Zdru:Ze·nemu zelezni.Skem\.1 transportne.mu podjet.tu. Ljubljana manjkajo
velika ·sredstva. Znano je nami-ec, da je bila tretira.na zeleznica
. do leta 1954 kot centralno organizirana jayna sluzba posebn~ga
pomena, ki je vsa l~ta po vojni
prelivala ·s redstva prek svoje
amortizacije v razvoj drugih panog gospodarstva. Zaradi .administrativno dolocenih cen storitev
pa je· tudi sedaj v talclnem polozaju, da posl~je na meji renta:
bilnasti z minimalno stopnjo akumulacije. Zdruieno zeleznisko
transportno podjetje Ljubljana
Z montaznimi elementi hitra rn kvalitetna gradnja
tako ne more zaradi pomanjka-

nja sredstev slediti . tehnlenemu
napredku razvitih evropskih zeleznic, niti se v pogojih . trinega
gospodarstva uspesno uveljaviti ·
na .trziscu prometnih storitev. Ne
glede na to pa tudi varnost prometa sama terja neobhodno sana-·
cijo oz. modernizacijo.
·
Zato so se zeleznicarji 'odlocili,
da z izdajo obveznic za modernizacijo zeleznic zberejo vsaj najnujnejsa manjkajoca sredstva, da
bi na ta nacin s sredstvi gospodarstva, clanov delovnih kolektivov in obcanov posodobili zelezniske prevoze,· dokoncali minimalni program modernizacije, predvsem pa z nakupom sodobnih
potniskih in s pecialnih tovornih
voz ugodili zahtevam po kvalitetnem, hitrem in cenejsem prevozu
blaga in potnikov po .Zeleznici.
Obracamo se zato na vas, da
podprete naso akcijo izdajanja
obveznic za moderniza cijo zeleznic tudi v vasem kolektivu.

vozovnica· 1. razreda za katerokoli
relacijo na jugoslovanskih zeleznicah za vse vrste vlakov.
za: obveznice v vrednosti 1000
din - 3 brezplacne vozovnice 1.
razreda za vse vl'ste vlakov za
katerokoli relaoijo na jugoslovariskih zeleznicah. .
- 6~odstotne obresti
- loterijsko zrebanje obveznic
- 700 zanimivih dobitk'ov, med
njimi brezplacna potovanja po
domovini in inozemstvu ter letovanja v zelezniskih pocitniskih
domovih.
Obveznice lahko v:placate takoj
ali v 24 m esecnih obrokih.
Sredstva, zbrana z vPisom obveznic na podrocju Zdruzenega.
zelezniskega transportnega pod~
jetja Ljubljana, bodo sluZi.la samo
za. modernizacijo zeleznice na. tem
podrocju.

Obcani, obcanke!
Za obveznice za modernizacijo
zeleznic 500 din - 1 brezplacna

Vse inf<>rmacije o vpisu dobite
v splosni slu:Zbi Skupnih strokovnih slu:Zb.

*

Krediti za individualno
gradnjo razdeljeni
V Brestu . resujemo stanovanjska vprasanj a na dva nacina: z
graditvijo ·stanovanjskih blokov
in individualno grad:njo stanovanjskih hiS.
Stanovanjske bloke je potrebno
zidati zaradi stanovanj za nove
strokovne kadre in. delavce, ki
nimajo moznosti, da bi sami zidali.
Za individualno gradnjo stanovanjskih his ~n za povecanje stanovanjs ke povrsine je veliko zanimanja. V letosnjem letu je vloZilo p rosnje za posojilo individualne gradnje stanovanjskih hiS 49
delavcev podjetja; da bi. bile vse
prosnje lahko pozitivno resene, bi
potrebova1i 989.000 N din. Za·posojila pri individualni gradnji
stanovanjskih his je bilo na voljo
450.000 N din.
Komisija za stanovanjska vprasanja je imenovala posebno strokovno komisijo, kii si je ogledala
gradnje his prosilcev. Na podlagi
ogledov je komisija za stanovanjska vprasanja izdelala predlog o
visini posojil za prosilce kreditov, ki si gradijo stanovanjske
hise.
Upravni odbor podjetja je na
svoji 206. redni seji dne 7. maja

Pr~vnik

letos odobril kredite za leto 1969
v visini 450.000 N din naslednjim
prosilcem:.
Joze Hren SKS, Janez Hren
TPC, Anton Hren TPC, Francka
Hren TPC, Marij a Krzic TPC,
Marija Sparemblek TPC, Ivan
~krl TPC, Joze Sivec B2, Zofija
Zalar TPC, Andrej Nared TPC,
Vida Levar TPC, Marija Kovacic
TPC, Ivan Sega TPM, D. Hribljan
TPM, Joze Kebe TIP, Luka Kresovic TIP, Janez K>Ovacic SKS,
Milan Kobal TPM; Marjan Kovac
TPC, Miro Horvat TPC, Viktor
Ul;;~ga TPC, Jane:z; Otonica-r SKS,
Ivan ' Lovse TPC; Joze Jakomin
TPC, Alojz Otonicar TPC, Milan
Troha B2, ' Joze Skrl TPC, Ivan
Hribar TPC, Milena Tusar TPC,
Terezija Hiti TPC, Franjo Gagula TPM, I'Vana Cuk TPM, J oze
Sega TPM, J o.Ze Albreh TPM,
Aloj·z Hiti B2, Viktor Ogrinc TIP,
2eni Kovac TPM, Pavla Zakrajsek SKS.
ViSina dodeljenih, kreditov je
bila odvisna zlasti od visine razpolozljivih sredstev, od privarcevanih sredstev graditeljev oziroma ze dosezene stopnje gradnje
objekta.
M. Modic

odgqvarja

VPRASANJE: Ali lahko clan
dela.vskega sveta posamezne poslovne enote ostane se naprej clan
tega organa upravlja.nja, ceprav
je premescen na delo v drugo poslovno enoto?
ODGOVOR: Ne more! Ze prvi
clen temeljnega zakona 0 volitvah delavskih svetov in drugih
organov upravljanja v delovnih
organizacijah v drugem odstavku
doloca:
»Pravico voliti in biti izv<lljen
v svet oziroma v ustrezen organ
upravljanja delovne enote (tovarna in druga velika produkcijska enota, obrat, poslovna enota,
enota v sestavu obrata ali poseb-

ne enote idr.), ki ga voli delovna
skupnost delovne !mote, imajo vsi
clani delovne skupnosti delovne
enote.«
Ce pogledamo to dolocilo z njegove negativne strani, pridemo do
naslednjega zakljucka: kdor ni
clan posamezne poslovne enote,
nima pravice voliti in ne biti voljen v organe upravljanja v tisti
poslovni enoti. Ker gre v nasem
primeru za delavca, ki j.e prenehal biti clan kolektiva poslovne
enote, v kateri je bil izvoljen, je
glede na vse to razumljivo, da
mu preneha tudi mandat v organu
upravljanja te enote.
Z. Zabukovec

Prodaja pohistva v aprilu
Iz meseca v mesec se obseg
prodaje pohiStva povecuje; najvecji obseg prodaje v letosnjem
letu smo dosegli v mesecu aprilu. Obseg prodaje v aprilu se je
v primerjavi z istim obdobjem v
preteklem letu poveeal za 97 °/o,
nacrt prodaje za mesec april pa je
preseZen za 13 Ofo.
Velik obseg prodaje smo lahoko
dosegli, ker imamo skoraj vedno
na zalogi vse izdelke iz nasega
rednega proizvodnega programa.
Taka je bila v mesecu aprilu prodana velika kolicina dnevnih sob
Daniela-stereo, jedilnic Livi:ng in
dnevnih ·sob Florida-variant. To
so le najva:Znejsi izdelki. Prodaja
garnitur se je povecala po zagrebskem velesejmu, kar smo tu-

di pril!akovali.'
V mesecu maju sese vedno nadaljuj e odprema vecjih kolicin
dnevnih sob, na prvem mestu je
Florida-variant.
Predvidevamo,
da b osta obe dnevni sobi popolnoma ra:ZJprodani v mesecu juniju.
Tuell ostalo kosovno pohistvo
gre soraZmerno dobro v prodajo.
Vse zaloge, ki jih imamo, so ·k urantne in so potrebne, da se lahko odprema uspesno odvija. Prodajna slu:Zba mora sproti zagotoviti narocila, da se zaloga ne bi
poveeala ·preko normalnega obsega.
.
Po sedanji oceni bo obseg prodaje v maju najmanj enak pret eklemu mesecu.
T. 2ele

BRESTOV OBZORNIK
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Brestov obzornik gostuje
Obcni zbor obcinske gasilske ·zveze
Obcinska gasilska zveza je iniela v Cerknici redni obl:!ni zbor,
katerega sta se udeleZila tudi
predstavnika republiSke gasilske
zveze.
Na obmocju obcine deluje trenutno dvajset gasilskih d.ruStev in
tri industrijska, ki imajo skupaj
781 clanov. Od teh je sedemnajst
zensk in sedemindvajset pionirjev.
Pri.manjkuje jim strokoVIiega
kadra. Zato so organizirali strojniSki tecaj v katerega se je vpisalo strideset l:!lanov.
V pozarnem tednu so imela
drustva seje. Najbolje so jih izvedli clani drustva iz Nove vasi,
ceprav s skromno opremo. Na
splosno so ugotavljali, da je med
mladino premalo zani.manja za to
humane organizacijo. V preteklem letu se je vkljul:!ila v dru5tva
le deset novih clanov. Pa tudi
druZbeno-politicne
organizacij e
nimajo posluha za delo gasilskih
dru5tev. Obcnega zbora sta se kot
gosta udelezila le predstavnika
krajevne skupnosti in milice.
V daljsi razpravi ·so delegati
obravnavali tezave, ki jih imajo drustva na terenu. Nujno bi
rabili predvsem sredstva za izpopolnitev opreme, saj le-ta pri
posameznih drustvih ze predvojna in za danasnje razmer zelo
slaba. Posebno tezavno je z· opremo drustva v Novi vasi. Njihovo podrocje obsega 45 oddaljenih vasi in zaselkov, so pa
brez motornega vozila.
Po razpravi so sprejeli vee
sklepov, ki v glavnem zajemajo
naloge na podrocju clanstva, izobrazevanju kadrov, vecjega sodelovanja med drustvi in drugimi organizacijami i td. Za predsednika obcinske gasilske zveze
je bil izvoljen Andrej Silc, za
podpredsednika pa Edvard Petrovcic. Za poveljnika je bil izvoljen Franc Petan, za namestnika pa Matija Sega.
Za zakljucek je predstavnik
republiske gasliske zveze tov.
Lenarcic izrol:!il odlikovanja nasl ednjim
zbranim
gasilcem:
JoZetu Kranjcu, Jozetu Zadniku,
Matiji Obrezi, Jozetu Lenicu, Matiji Rot, Antonu Bajtu, Aleksan-

NAGRADE PREJMEJO
1. nagrada 100 din - Bogovcic
Zlatko, Cesta 4. maja 92, Cerknica
2. nagrada 5 Odin - Mira Drobnic, Obcinska konferenca SZDL,
Cerknica
3. nagrada 25 din Najger
Iv an, Notranjska 19, Cerknica
4. nagrada 25 din
Braniselj
Cveta, Dolenja vas 15, Cerknica

RESITEV NAGRADNE KRIZANKE IZ 18. STEVILKE
ut, prvi maj prazhik dela, organizator, r oman, balzam, garant,
mtt, Tatai, PU, Iberi, CK, a, vkv,
stop, norik, eocen, asocialen, anina, Slovenka .izpit, D-dur, ica, telo, ar, knap, LTH, o, ike, aga,
arena, e, BB, TT, stap, tvid, tir,
Aimee, r, Ine, Iga vas, mv, d , kod,
sibek, al,· pa, osa, boa, orade, Pgr,
Insa, srobot, c, dvom, 1, oreh, gostinstvo, Laos, g, adresar, Bt, LIV,
o, antika, vat, tri, aerostat, j, Nil,
pristna, L M, r , nutar, e, otepen,
Kiel, Karel, rano, Majda, lev, I,
Estonka, Ina

BRESTOV OBZORNIK GLASILO
KOLEKTIVA BREST CERKNICA Glavni in odgovorni urednik Danilo
Mlinar - Urejuje uredniSki odbor:
Stefan Bogovcic, Vojko Harmel, Ja·
nez Hren, Franc Hvala, Tone Kebe,
Joiica Mafici~, Danilo Mlinar, Franc
Tavfelj, Duian Trofovfek Tiska
Zelezniika fiskarna, Ljubljana

dru Lovcicu, Ludviku Hrenu,
Francu Svelcu, Martinu Nelcu,
Matiji Maticicu, Janku Lunki,
Vinku 2nidarsicu, Stanetu Kosu,
Francu Lipovcu in Milanu Urbancu.
Bogovcic
KEGLJASKA SEZONA 1968/69
.JE KONCANA
'
V zacetku letosnjega aprila se
je koncalo republiSko prvenstvo v
kegljanju moskih ekip v disciplini
8 X 200 lucajev mesano.
Rezultati so naslednji:
Kazenske
toake

Keglji
1. Triglav, Kranj
2. Branik, Maribor
3. Gradis, Ljubljana
4. Jesenice, Jes.
5. Konstruktor, Mb.
6. Slovenija-ceste
Ljubljana
7. Celje, Celje
8. Kranjska gora,
Kr.gora
9. Brest, Cerknica
10. Slovenj Gradec,
Sl. Gradec
11. Saturnus, Lj.
12. Rudar, Trbovlje
13. Pionir, N. mesto
14. Fuzinar, Ravne
na Koroskem
15. Maribor, Mb.
16. Ljubljana-Center
Lju.bljana

10
15
24
24
26

39,957
39.317
39.066
38.964
38.836

36
50

38.563
38.186

55
58

38.162
38.01S

64
67
70
73

37.794
37.700
37.649
37.550

73
80

37.550
37.541

91

37.099

Kegljaski klub Brest je bil letos deveti, torej prav take kot la.ni. To je glede na slabe pogoje
za trening (na Bestovem kegljiscu ni bilo postavljacev) v slovenskem merilu zelo solidno mesto, se posebej, ce upostevamo, da
se v slovensko kegljasko ligo ni
u vrstilo 30 kegljaskih klubov,
kjer lahko zvec!ne trenirajo na
avtomatiziranih kegljiscih. Vsi
kegljaci, pa tudf drug! obcani, ki
se zanimajo za ta sport, zelijo, da
bi tudi cerkniski Brest dobil avtomaticno kegljisce. Z vsestranskim razvojem cerkniske obCine,
zlasti z razvojem turizma, bo potreba po avtomaticnem keglj!scu
vse vecja. Kegljisce se bo tedaj
lahko samo vzdrzevalo, le nekdo
bi moral zacasno financira.ti avtomate. Ta nalozba ne bi bila zastonj, saj bi denar v avtomatih
vracal iacetno investicijo, pa tudi
za vzdrzevanje bi se 9stalo.
F.Tavzelj

!abe navadno lovijo v zgodnjih
juJranjih urah in proJi veceru. Spreten ia.ba,r ujame v enem dnevu Judi
po 1000 iab ali bolje receno, 2000
krakov, ali preracunano na nelo Jeio
okrog 6 kg cisJega mesa. Ce u:posJevamo, da je bila letos cena enega kra•ka na ljubljanskem trgu 40 $

dinarjev, zasluii iabar v enem dne- ivernih plosc, 3. Tovarna pohivu 80.000 S dinarjev.
stva Martinjak.
Kegljarije: 1. Cerknica, 2. Brest,
S·koda, da je lovna sezona iab za
nami. Toda prihodnje leto bo spet,
3. Kovinoplastika.
se tola.i ijo iabarji. Kdor ne verjaKros - clani: Beno Skrlj in
me, · kako okusne so iabe in koliko
Rudi Debevc, oba iz Cerknice.
jih je v jezeru, naj pride v prihodKros - clanice: Mira Rudolf in
nji lovni sezoni na Otok k znanemu
lovcu i'n rrb !cu lojzeJu, ki ve, kje Helena Mulec, obe iz Cerknice.
je najvec iab. .Pa tudi v pivnici ga ·
Kros - mladinci: Milos Koval:!,
bodo cakal-i ie ocvrli al i peceni
Dusan Kocevar in Franc Kandakraki.
re, vsi trije iz Starega trga.
Dober lek i·n nasvidenJel
Kros - mladinke: Ana Urbas,
Zlatka Kralj in Nada Ci.mermancic, vse tri iz Cerknice.
Ocenjevalna vomja z avtomobili: Ivan Skrlj in Franc Prudic
iz Tovarne .pohistva Cerknica ter
Janez Zalar, zasebni avtoprevoznik iz Rakeka.
Ocenjevalna vomja z mopedi:
Anton Zrimsek iz Tovarne pohistva Martinjak, Joze Mistek iz
Tovarne pohistva Cerknica in
tovskega kluba. Pomerili so se v
odbojki, sahu, streljanju z zracno
Slavko Albreht.
pu5ko, balinanju, kegljanju. kroVsa prva m esta so prireditelji
su in ocenjevalni vo.Znji z avto- nagradili z lepimi pokali, ostali
dve mesti pa z diplomami.
mobili in moped!.
Prva tri mesta v posameznih
Nekoliko slabse vreme je bilo
panogah so si priborile nasled- verjetno vzrok, da se niso prijavili tekmovalci za ocenjevalno
nje ekitpe in posamezniki:
z motorji, manj prijav pa
Odbojka: 1. Kovinoplastika iz voznjo
je
bilo
tudi
za kros in odbojko.
Loza, 2. Notranjski studentski
Omeniti je treba, da kljub orklub.
ganiziranemu prevozu z avtobuS ah: 1. Brest I, 2. sahovsko som ni bilo obiskovalcev iz oddaljenih krajev.
dru5tvo, 3. Brest II.
Z avtobusnih,. prog: Cerknica
Streljanje z zracno pu8ko. Prva
Rakek, Topol, 2ilce, Nova vas,
je bila ekipa Bresta, drugo in tre- Star!
trg, Blocice in Martinjak se
tje mesto pa sta si priborili ekipi je na delavske igre pr!peljalo saiz Kovinoplastike.
mo osem delavcev, ceprav je uiJa
Balinanje : 1. Brest, 2. Tovarnc( voinja brezplacna. S. Bogovcic

z delavskih sportnih

iger >>BREST 69<<

Prvega maja je po slavnostnem
govoru, ki ga je imel predsednik obcinskega sindikalnega
sveta v Cer.knici Janez Paki.Z ob
prisotnosti stevilnih obcanov in
clanov tekmovalnih ekip, je predsednik kool'dinacijskega odbora
sindikata
Industr!je
-pohiStva
BREST Cerknica, Stefan Gasper,
odprl delavske sportne igre
»Brest 69«, ki so postale ze kar
tradicionalne. Ob zvokih godbe
na pihala so zaceli tekmovati
predstavniki naslednjih podjetij,
ustanov in dru5tev: Kovinoplastike iz Loza, sah ovskega drustva
iz Cerknice, osnovnih sol iz Cerknice in Starega trga, skupscine
obcine Cerknica, poslovnih enot
Bresta in Notranjskega studen-

Slovo od narodnega heroja Vandka
Dne 11. maja se je na stotine
soborcev, domacinov, predstavnikov oblasti in druzbenopoh"'ticnih
organizacij obcine, predsednik CK
ZKS Franc Popit, predsednik republiskega odbora ZZB NOV
Janko Rudolf, republiska poslanca Joze Lesar in Joze Telic in
drugih, poslovilo v velicastnem
sprevodu od narodnega heroja
Alojza Popka-Vandka.
0 liku cloveka-borca so na Zalni svecanosti v Cerknici govorili
narodni heroj Joze Borstnar, nekdanji komisar Cankarjeve brigade, Bojan Polak-Stjenka, nekdanji komandant Gubceve brigade, in domacin prvoborec Anton Pirc.
Ljubljancani se se danes spominjajo tistih pomladnih dni leta
1942, ko so partizam prodrli na
»Marostu« prav do bivsega italijanskega bloka. Ljubljana je tiste dni o partizanih veliko govorila, okupatorje pa je prevzel panicen strah. Toda nihCe ni takrat
vedel, kdo je partizane pripeljal

na blok. To je bil krimski bata.ljon, IU ga. je vodil narodni heroj Tone Vidmar-Luka. Njegov
namestnik pa je bil Lojze PopekVandek. Takrat je z juriSi prodrl
po IZanski cesti do ljubljanskega
bloka in teren pred Ljubljano je
ostal vse do velike italijanske
ofenzive jalija 19"42 osvobojeno
ozemlje.
23-letni mladenic-borec je moral darovat1 zivljenje na irtvenik
domovine, ko ga je okupatorjeva
krogla iztrgala iz vrst borcevtovariSev.
Lojze Popek-Vandek je bil rojen leta 1920 v Bezuljaku pri
Cerknici. Kot mlad km.ecki sin
je bil med prvimi organizatorji
narodnoosvobodilne borbe v svojem okoliiiu.
Med · mladino je organiziral
prve prostovljce za partizane,
zbiral je orozje, vdil sabotame
akcije. Ze novembra 1941. je
uspesno pripravil napad na. Bezuljak; kjer je njegova partizanska ed.inica pobila 15 Italijanov

in zazgala skladiSce· streliva.
Kmalu nato je postal komandir
Koze)jske cete v Sercerjevem bata)jonu. Prisostvoval je pri napadu na Verd pri Borovnici. Marca
1942. je vodil teike borbe z Italijani na sektorju Golo-Mokrc.
Od aprila 1942. je bil namestnik
komandanta krimskega bataljona.
· Ob ustanovitvi: Seroerjeve brigade je postal komandant m. bataljona. Z njim je vodil uspesno likvidacijo belogardisticnih postojank Skocjan pri Turjaku, Topol
na Blokah ter druge boje pri Ustju, Bolltici, Bonetih, Luiarjih, Rogu itd. Padel je kot namestnik
komandanta Cank.arjeve brigade
v casu cetrte sovrazne ofenzive
pri Sv. Kriiu nad DvoriScem v
Zumberku.
11. maja so borci polozili posmrtne ostanke narodnega heroja
Vandka, ki so jib prepeljali iz
Zumberka, v skupno grobnico
padllh na cerkniskem pokopa.liscu
z vsem.i voja.Sklmi in civilnimi
castmi.

HE SAMO $CUKE IN RAKI,
TEMVEC TUDI ZABEl

Cerknisko jezero je zaslovelo v
sveJu ie tedaj, ko ga je opisoval
Valvasor. Ta znamen iti naravni pojav dobiva iz dneva v dan vecjo veljavo. Po leg bogaJe za·loge rib, zlas-ti s·cuk in rakov, je v jezeru mnogo
zab. Poznavalci jezera·, zlasti pa
okoliski doma.cini, za.b niso nikoli lovtli in se na misel jim ni prislo, da
so zab}i kraki .Se ka'ko okus.ni za
s·ladokusce.
ljudje smo si Jako razlicni, da pogosto ze zaradi predsodkov odbijemo se tako mrkavno dobroJo. Navajeni smo pac domace kuhinje. Toda
Judi ie med domat ini najdemo po. samez.ni,ke, 1ki so poizkusili iabje
krake. Misli~ e, da se je kc:lo zastruprl? Kje pa, se :prepfrB'I se je, ce v
lovni sezoni iab ni btlo ·krakov -na
mi:d I lov na sezona zab se zaone
okrog . 15. ma·rca i·n traja le kak.Snih
deseJ dni. To je o·dvis no od tega,
a·li je Joplo vreme. Tedaj se iabe
(zelenke jim p ravi mo po domace)
kar ·v grucah vslijo iz podzemskih
jam in rovov ob rO'bu Cerkn iskega
jezera, zlasJi izpod Javornikov.
lmel sem priloxnas"t gledaJi lov
za<b. To je zelo preprosJo, sa) jih
pobirajo iz pliJve vode kaf z rokami. NekaJeri iaba.rji pri lovu upora·bljajo kat navadne mreze, ki jih uporabljajo ienske za rocno prtljago.
Bolj irkuseni, to so navadno ribici,
pa uporarbljajo ribis.ki sak.

Slovo od narodnega heroja Vandka je bilo izkazano z vsemi castm.i
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