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»ZLATI SPOJ« najveCje priznanje
na salonu pohiStva v Ljubljani
- ·-- ------.

Kombinira.na dnevna soba z jedilnico ABCD programa
Salon pohistva je za nami. Brest
se je kot proizva.jalec kvalitetnega pohistva tudi Ietos na tem specializiranem sejmu predstavil z

vrsto novih izdelkov, ki naj bi jih
v prihodnjem letu vkljucili v proizvodni in prodajni program. Razstavljali smo razlicne koqibinaci-

je dnevnih sob, jedilnic in sti1nih
dnevnih sob. Obiskovalci salona
so se za na.Se izdelke zelo zanimali, ker smo se dejansko predstavili s popolnoma novim programom samo mi.
Jugoslovanska zirija, ki so jo
sestavljali priznani strokovnjakl
in arhitekti, je menila, da oblikovno, estetsko, funkcionalno in
kvalitetno prednjaci predvsem
program kombiniranih dnevnih
sob in jedilnic ABCD in odlocila, da ta program dobi prvo nagrado »ZLATI SPOJ«. S tem so
dati eno najvecjih priznanj podjetju za kvaliteto, pa tudi oblikovalcu Edu Vidovicu za estetsko in
funkcionalno zamiSljen program.
Mislim, da nas to priznanje obvezuje, da se moramo z naso proizvodnjo vkljucrti v vrh proizvajalcev kvalitetnega, tako imenovanega »TOP<< pohistva v J ugoslaviji in iskati se naprej nove
modele in oblike, ki naj v cedalje
hujsem konkurencnem boju zadostijo za.htevam, potreba.m ln
okusu odjemalcev. Vsem, .ki so
sodelovali pri pripravi in izdelavi nagrajenega pohistva, iskrene
cestitke.
J. Mele

Salon pohiStva v besedi in sliki
Na letosnjem Salonu pohistva v
Ljubljani, ·k i je bil odprt od 14. do
22. junija, j e BREST obiskovalce
sejma s svojimi novimi modeli
prijetno presenetil. Ne le obiskovalci sejma, ampak tudi sami sodelavci BRESTA smo ob prihodu
v halo A -na gospodarskem razstaviscu, kjer se je nahajal nas
ra·z stavni prostor, ugotovili, da
nase izdelke upraviceno pristevamo v sam vrh jugoslovanske pohiStvene industrije. Novi modeli,
ki smo jih odjemalcem prvic
predstavili, so vzbujali v casu sejma zelo velik interes, kar je najboljsi dokaz, da si n ase pohistvo
cedalje bolj uti:ra pot v stanovanja tovrstnih kupcev.
Ob vhodu razstavljena b elo lakirana dnevna soba PATRICIA,
kombinirana z jedilnico, deluje
izredno moderno, vendar nevsiljivo, da se posameznik nehote ob
njej zaustavi. Ze tu je opaz.iti,
kaksno smer proizvodnje si je izbrala industrija pohistva BREST
za prihodnje leto. Proizvajala bo
najsodobnejse pohistvo, ki kvalitetno, funkcionalno in oblikovno

povsem ustreza zeljam najzahtevnej!lega kupca. Dnevna soba PATRICIA ni ugajala le mlaj sim
obiskovalcem sejma, kot bi bilo
pricakovati glede na pestri cvetlicni vzorec blaga, s katerim je
sedezna gcrrnitura in delno omara tapecirana. Marsikatera starejsa gospa nam je zaupala svojo
zeljo prav po tern pohistvu,
ker pomeni prijetno osvezitev
stanovanja.
Tudi anticno bela dnevna soba
Y -90 z omaro, sedemo garnituro
in klubsko mizico predstavlja novost na nasem trtiscu. Opaz.iti je,
da kombinacija nezno modre barye z belo odjemalcem ugaja, zato
je prav, da b o gamituro mogoce
nabaviti ze prihodnji mesec.
Poleg nasih standardnih izdelkov t. j. DANIELE in FLORIDE,
za katere je ·se vedno veliko povprasevanje, smo razstavljali tudi nov program kombiniranih
dnevnih sob in jedilnic ABCD.
Posebna strokovna zirija je, kot
preteklo leto na salonu pohistva v
Beogradu, tudi na le tosnjem salonu pohiStva v Ljubljani, podelila

posebno priznanje »Zlati spoj«
najboljsim proizvajalcem. Tokrat
tudi mi nismo ostali praznih rok.
Konec na 3. strani
~-

Kombinirana dnevna soba ABCD programa

4. JULIJ -DAN BORCA
Pra·V je, da o;b 4. juliju, Dnevu
oborca, posvelimo nase mi·s li velikemu 'Obdob}u •nasega osvobod ilnega
boja in vs111j skromne 1besed'e priznanja nj im, ki 10 !emu boju za
svobodo dali svojo .posleno zavesl
in svoje holenje, in njim, ·ki so za
svobodo irlvovali svoja iivljenja-.
Pridobitve ·na.Sega boj" in na.se
revolucije mo·ra s>prejeti v svoja. srca
tudi miC!da generC!cija, da hi ·bile
njen ponos in -njene spodbude za
danes in julri, za boj, ki gao se vedno bojujemo za mir v svetu, za
socialislicne ideje in za humane odnose med ljudmi. To izroeilo, ki mu
pravimo lradicija nasega narodnoosvobodil·nega boja, b i morC!IO biti
med nami sleherni da·n in ob slehernem trenu~ku.

Nasa dru.iba uspesno ra.zresuje
teiave nekdanjih borcev.
Tudi v na:Si oibcini si mocno prizadevamo, da tbl ji·h ka·r najhilreje resi li. Najhu je je s stanovanji borcev.
Mnogi se iivijo v neprimernih slanovanjih, drugi -s.pel v okolju brez
topline in QSkr'be. 'Potrebno bo se
precej Slkupnih naporov, predvsem
pa lople c~ovecnosti, na katero ob
sodobnem utripu iivljenja preradi
pozabljamo.
Ob Dnevu borca, ki ga tudi lelos sla.vimo po·nosni na naso preleklost, na na.se velike us-pehe in s
trdo vero s prmodnost, cestilamo
vsem borcem, aktivislom in drugim
udeleiencem narodnoowobod ilnega boja.
F. Sterle
Jtevilm~
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Iz vsebine:
PROBLEM! POSLOVNE ORGANIZACIJE ZNACILNOSTI V
SPREMEMBAH TZDR- OBISK NA SEJMU V KOLNU- DELEZ
BRESTA V LESNI INDUSTRIJI - NACRTI KRAJEVNE SKUPNOSTI - TOVARISKO SRECANJE PREDVOJNm IN MEDVOJNIH
KOMUNISTOV - USPEH CERKNISKIH SAmSTOV VSE 0
DOPUSTm
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Pogled na del Brestove razstave na salonu pohistva v Ljubljani
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Problemi poslovne organizacije
.

V poslovni politiki za leto 1969
smo si jasno zacrtali razvojne poti podjetja. Osnovni cilji so nam
dokaj dobro znani, ~ato jib ne
mi'slim pona.vlja.ti: Za zastavljene
cilje smo -si dolocili na.loge na posameznih podrocjih. Modernizacija proizvodnje bo zahteve na posameznih podrocjih v marsicem
spremenila. Osnovno nalogo, povecanje proizvodnje, osebnega
dobodka in skla.dov, lahko povsem uresnicimo le, ce proizva.jalna sredstva in sposoboosti delavcev rac1ooalno izkoristimo.
Ra.zclenjevanje reprodukcijskega
postopka oa temelju tehnicne delitve dela je izhodi'Scna tocka. v
razclenjevanju celotne naloge
podjetja oa posamezne naloge.
Posamezne maojse oaloge imenujemo tudi . funkcije. V podjetju
ima funkcija isti znacaj kot v zivem orgaoizmu, kjer je orga~
zem celota, a rijegovi deli, orgaoi, "s luzijo za opravljaoje dolocenib na.log ali funkcij.
z delitvijo splosnejsih funkcij
na posebne se oblikujejo organizacijski deli: enote, sektorji, oddelki, delovne skupine, referati in
delovna mesta..
Orgaoizacija je sredstvo za dosego doloceoega cilja.
Imet.I moramo torej tako poslovno organizacijo, ki nam bo
omogocala, da. bomo naloge, ki
smo si jib zastavili po opravljeni modernizaciji, Jahko opravljali
cimbolj racionalno, ekonomicno
in rentabilno.
Nase podjetje bo smotrno organizirano, ce bodo vsi' ojegovi deli, sluzbe, skladno sodelovali pri
uresnicitvi skupnega cilja.. Zato
moramo posamezne sluibe povezati ta.ko, ·da bodo pri realizaciji
poslovoe politike skladoo sodelovale.
Hitra rast podjetja, zlasti po
modernizaciji, zahteva sistematicno dopolnjevanje sedanje organizacije, da bi ustvarili sodobno,
celovito in funkcionaloo organizacijo. 0 fuolcciona.lni organizaciji govorimo takrat, ko so vse
enote, sluzbe, usklajene v celovit
orga.nizem. Cilje ugotavljajo na
osnovi razpolozljivih sil in sredstev ter ocene zunanjih pogojev
poslovanja. Odnosi se usklajajo z
bilancami razpolozljivih sil, razpolozljivih sredstev in skupne sile organizacije.
Te bilance je treba izdelati bitro in natancno, 21a vsak del poslovnega postopka in celoto.
Pri vsaki spremembi orga.nizacije morajo sodelovati vsi 21ainteresirani. Mnenje, da je organizacija samo naloga nekaterih cianov organizacijske skupine, je
popolnoma nesprejemljivo. Za
novo organi'zacijo je potrebno
ustvariti pogoje. Najvaznejse v
zvezi z uvajanjem nove organi2:acije je sodelovanje pri posnetku
in analizi sedanjega stanja organizacije in pri predlogu za novo
organizacijo. Druga vain.a stopnja
pri uvajanju nove organizaci'je je
temeljita priprava osebja, ki mora biti usposobljeno, da bo lahko
po ojej delalo. Sodelavci se bodo
ogreli za novo organizacijQ tem-

' .

bolj, cimbolj bodo semanjeni 1J
pomenom organizacijskih ukrepov in cimbolj bodo za novi na. cui dela usposobljeni. '
To sodelovanje poudarjam zato, ker prav sedaj aoaliziramo
dosedanjo orgaoizacijo· in uvajamo sodobnejsi sistem pri vodenju
proizvodnje v To:varni. pohistva
Cerknica. lzbodisce za tako vodenje proizvodnje je poslovna
usmeritev, tipizirana proizvodnja,
ustaljenost in kontinuiranost itd.
Dinamicno planiranje proizvodnje .in poslovanja se 21acne pri dolocitvi tehnicoo ekonomskib standardov. Doseda.nji nacin v planiranju proizvodnje in ·zasedenost
kapacitet v novih pogojib ne bosta
ustrezala. Moderni stroji bodo pomemboa stvar, zato je toliko pomemboejse, da bomo za vsak
stroj ugotavljali zmogljivost in
da bomo te zmogljivosti tudi . iz ~
koristili. Laosiranje proizvodnje,
evidentiranje, oadzorovanje · bo
dobilo povsem nove, . sodoboejse
oblike.
Sarno takseo sistem informacij,
ki je vzporeden s poslovnim postopkom in ki lahko vsak trenutek pokaze najmanjsi odmik od
zacrtane rs meri, je labko temelj za
upra.vljanje in sprejemanje odlocitev. Za tak sistem pa je po-

:trebna vr5ta· priprav· in. sprememb. Sistem tehnicno-ekonomskili s-tandardov mora za vsak
pos~opel( ·p(,' elementib in v celoti
(za vsako · cielovno operaci'jo ali
fazo), po · vrstab .proizvodov ali
storitev odgov-oriti oa vprasaoja:
kaj, koliko' 1.rt· po kateri ceni ali
vrednosti.
Dopolniti in spremeniti moramo sistem kla.sif~kacij in stevilcnih poimeno'V~:
- proizvod~v. ,
: - surovin, material~.
- osoovnih sredstev,
- proizvodnih postopkov (po
operacijah, fazah itd.),
, - delovnib mest, organizacijskih eoot,
. - vrst in mest stroskov,
- vrst :poklicev,
- podatkov poslovnih· partnerjev (kupcev, dobaViteljev itd.).
Omenil sem samo riekatere
stvari, ki jib .bomo morali resiti
ob uvajaoju riove organizacije.
Le s sodelovaojem in sprotnim
obvescanjem o spremembab v organizaciji bomo lahko zagotovili
uspesno uvajanje nove organizacije. Ta pa je pogoj za dosego osnovnega. cilja poslovanja - vecjega. skupnega dohodka in osebnih dobodkov.
J. Hren

·' .

Containerji - sodobna
sredstva za prevoz blag~
HitrejSe, varnejse, cenejse - to
so zahteve, ki se v zadnjern casu
cedalje rnocneje pojavljajo v industrij sko razvitih dezelah, ko gre
za vprasanje transportiranja blaga. Sora;m1erno velike razdalj e in
visoki prevozni stroski, ki nastajajo predvsern pri izvozu nasega
pohiStva na amerisko tdisce, p ostavljajo tudi pred nas zah tevo,
kako problem transports cim bolj
ekonornicno resiti.
Sedanja pot nasega blaga je taka : kamionski prevoz do Reke,
vskladiscenje na Reki, nakladanje
na ladjo in prevoz do luke v ZDA,
vskladiscenje v tej luki, n aklada nje n a kamione in prevoz do tovarne, kjer se .npr. glasbene ornar ice montirajo. Taka se blago od
Cerknice do kupca vkljucno z n akladanjem v nasi in razkladanjern
v kupcevi tovarni sestkrat preklada. Zaradi toliksnega prekladanja je potrebna. mocnejsa in
analogno temu drazja embalah,
Vse to ·so glavni m ot iv.i, da smo
zaceli proucevati moznost transportiranja - predvsem glasbenih
omaric s pomocjo containerjev.
To so mocno grajeni zaboji z veliko prostorniono - tudi d o 60 in
vee kubicnih rnetrov koristne
prostornine. Prednosti
takega
transporta so v tern, da se blago
v enostavnejsi embalaii, brez palet nalozi v container v nasi tovarni, z avto vlacilcern prepelje
do luke, naloii na ladjo, v koni!ni
luki razlozi, kjer zopet avto-vlai!ilec blago prepelje direktno do
tovarne, kjer se opravi montaza.

Temu pravimo prevoz ·blaga do
skladisi!a do skladiSi!a brez vrnesnega pretovarjanja.
Trenutno se s takirn transportom nase luke se n e ukvarjaj o
(razen manjsih containerjev), k er
nimajo ustrezne m ehanizacije, pac

prevozniska
podjetja
r a zlii!na
(konkretno pri nas A vto K ocevje).
Ladj e so zelo velike in hitre, saj
n aloZi.jo po 1200 containerjev in
preplujejo progo Hamburg-New
York v 7 dneh. V razgovorih s
predstaVniki hambuTske luke in
podj e tja »J UGOAGENT« smo
ugotovili, da bi znasal cas prevoza Cerknica-New York poprecno
10 dni, medtem ko je sedanji cas
pri klasicn em prevozu in pretovarjanju ca. 4-5 tednov. Ceprav
je prevoz ca. 10 Ofo drazji od seda ·njega, je mog.o ce skupno prihraniti vee milijonov starih dinarjev
zaradi tega, ker se poceni karton-

Ugotovitev je t orej, d a je tak
transport blaga zanimivejSi, dokoncni izracuni pa bodo pokazali
dejanski ekonomski ucinek. v primeru, da b odo vse priprave in
razgovori potekali norrnalno, lahko pricakujerno prvi p oizkus t akega transporta konec julija.

J. Melc

TeCaji in izpiti iz
varstva pri delu
T emeljni in r epubliski zak on o
var stvu p ri -delu, ki so ju sprejeli p red nekaj leti, prinasata vrsto novosti tudi za izobrazevanje
d elavcev. Po dolocilih oQbeh zakonov, zlasti pa se republiskega,
je treba slehernega delavca v delovni arganizacij i dobro pouciti:
- o nevarn ostih, ki pri delu
prete n jegovernu Zi.vljenju in
zdravju,
0
najprimernejsem nacinu
dela, lci mu zagotavlja varnost
pri delu,
- {) varovalnih ukrep ih, ki ji,h
mora pri delu upostevati, pa tudi
o okoliscinah, ki take ukrepe zahtevajo.
Za delavce, ki opravljajo, vodijo a li nadzirajo dela, pri katerib so nevarnost i za poskodbe ali
zciravstvene okvare vecje, pa so
zahteve se strozj e. Le-te sme poucevati sarno strokovnjak z ustrezno visjo ali visoko solo, p etletnimi oziroma triletnimi d elovnirni
izkus n j ami in zahtevanim strok ovnim i-zpitom. Razen tega je
treba njihova znanj e s tega podrocja vsako leto ponovno preverjati.

Container s prostornino 60m3 na avtomobilski prikolici
pa te usluge opravlja na relaciji
Severna Amerika-Evropa posebn a spei::ializil'ana ladijska druiba
UNITED STATES LINES. Ta
druiba ima za tak prevoz posebej
grajene ladje, ima svoje lastne
containerje
in
avto-prikolico,
medtem ko avtovleko opravljajo

ska embalaza (nam esto 5-slojne
3-slojna lep enka za kartone), od.padejo vse palete in delo pri p aletiziranju, odpadejo stroski prev oza do R eke in forfaita. Poleg
navedenega je moznost poskodb
m ed transportom minima lna.

S taksnim poucevanjem smo
p11iceli ze lani. T ecaje o varstvu
pri delu je moralo obiskovati 118
instruktorjev in drugih vodilnih
kadr ov. Vsi pa niso dovolj pridno
studirali, zato je bil tudi uspeh
ob izpitih ·slabsi, kot srno pricakoval•i. Od 118 delavcev jih je
u spesno ·zakljucilo tecaj in opravilo zahtevani izpit le 91. U speh
bi bil nedvomno boljsi, ce bi poslovne enote v podjetju ukrepale
v skladu z dolocili republiskega
zakona, in delav ce, ki i:z:pita niso
opravili, tpremestili na manj od-

govorna delovna mest a, k jer so
tudi osebni dohodki niiji.
Letos smo napravili se korak
naprej. 0 varstvu pri delu je bilo treba pouciti najprej tiste, ki
delajo na zdravju skoQdljivih delovnih mestih. Ti so najbolj izpostavljeni razlicnirn nevarnostim
v zvezi z nelom, razen tega pa je
b ilo treba za njihova poucevanje
angaZi.rati strokovnjake z ustrezno i·zobrazbo.
Tecaje, na katerih sta predavala zdravnik, specialist za medicino dela dr. Prijatelj ~n predst ojnik Visje sole za varstvo pri delu dipl.inz. Ludovik Kavs, je obiskovalo 246 dela vcev ter 72 instruktoQrjev in drugih vodilnih k adrov. Ra:z:u mljivo je, da so bila
predavanja prilagojena nevarnostirn na posa rneznih skupinah delovnih mest (v lakirnicah, na
Iverki, klejarni TPC) ozirorna zahtevarn, ki veljaj o za instruktorje in druge vodilne kadre. Sleherni delavec, ki je obiskoval
predavanja, je moral opraviti tudi doloeeni izpit.
Povedati moramo, d a so bila
predavanja razmeroma dobro obiskana. Vabilu se je odzvalo 91 Ofo
delavcev, kar je, ce upostevamo
upravicen e odsotnosti (bolniske,
dopusti ipd.), sor azmerno mnogo.
Ker so mnogi od teh, ki n iso pris li na predavanje, kljub ternu
opravili zah tevani izpit, je uspeh
se v ecj i. Trenutno je takih, ki se
niso priS1i na izpit aH so tu-di p ri
zadnjih izpitih padli, samo se 16,
od tega 4 delavci in 12 instruktorjev.
Vsi imajo ;priloznost
opravljati i2lpit se enkrat. T iste,
ki se vabilu n e bodo odzvali ali
i.zpita n e bodo uspesno opravili,
b odo premestili :na druga delovna m esta.
P odobne izpite bodo morali
opraviti vsi ostali delavci. Ucni
program zanj e bo prilagojen p otrebam po ustreznem znanju za
varno opravljanje dela pri sarodnih skupinah delovnih priprav,
ki jih pri delu uporabljajo. S poucevanjem bomo priceli v jeseni,
hkrati s poklicnirn usposabljanjern delavcev. Taka je bilo letos
usposobljenih ze 38 delavcev, od
tega 25 za delo z rezkalnimi stroji, 15 pa za tapeciranj e.
T aksno poucevanje je nedvomno zelo koristno, saj j e ob tern
delavec natancno seznanjen s svojimi pravicami in obveznostmi iz
varstva pri delu, nevarnostmi v
zvezi z delom in zakaj mora zahteva n e varovalne ukrepe dosledno upostevati. Znanj e s tega
podroi!ja prav gotovo odlocilno
vpliva na zmanjsevanje poskodb
in drugih zdravstvenih okvar, ki
nam povzrocajo veliko moralno
in materialno s kodo.
v . Znidarsic

•
Dei v juniju - velika ovtra

·Specialna tovorna ladja, ki oaenkrat prepelje 1200 containerjev

Skaraj stirinajst dni so vrem enski napovedovalci d a n za
dnem napovedovali -dez, ce· ne pa
vsaj nevihte v popoldansH:em casu . iRes, pravo aprilsko vrerne.
Pa ni ostalo sam o pri napovedih.
Prvi dez j e bil dobrodosel. Narn
sicer manj, pri:voscili pa smo ga
kmetijcem in r ibicem. Toda, ko
je dan za dnem dezevalo, to ni
bila vec sala. Dez je rnocno oviral gradbene delavce, predvsern
pa obrtnike - steklarj e, klepar-

je, asfalterje in druge. Bila je nevarnost, da bo treba prav zato
prestaviti selitev I. strojne v nove prostore. S tern pa ne bi v eljali vee ostali dogovorjeni roki. Sedaj srno ze tolilro dalee, da te b ojazni n i vee.
Objekti so r azkriti, ostr esja obnavljamo. Upajmo, -da -bodo vremenarji v juliju n apovedovali
lepo vrerne in cirn rnanj n eviht
ob p opoldnevih.
D. Trotovsek
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Salon pohiStva vbesedi in sliki
Nadaljevanje s 1. strani
Nas program ABCD je taksno
priznanje nedvomno zasluZil, saj
so dnevne sobe sestavljene iz
ta!r.Snih elementov, da jih je mogoce prilagajati po visini in dolzi!Ili v slehernemru stanovanju. Poleg nasega podjetja so najvisje
priznanje »zlati spoj« prejeli tudi
MEBLO i-z Nove Gorice za njihov
komponirani program dnevnih
sob, MARLES za kuhinjo »coctail
68« in STOL Kamnik za posreceno izvedbo zlozljivega fotelja. Na
salonu pohistva so bile podeljene
tudi stiri diplome, katere so prejell: MARLES - za zelo prakticno otrosko sobo »MATJAZ«, tovarna pohiStva ALPLES - za
opremo predsob, MEBLO - za sedezno garniture ter industrija
gradbenega materiala IMGRAD iz
Ljutomera - za fotelj »TATJANA«.
Mnogo obcudovalcev je imela
tudi nasa stilna jedilnica in dnevna soba SAN MARINO, katere
izvedba deluje izredno bogata. Ceprav je za postavitev takega pohiStva potrebno temu primerno
stanovanje pa tudi cena je dokaj
visoka, smo zabelezili doloceno
stevilo resnih 1nteresentov za nakup same jedilnice kot tudi dnevne sobe. Predvsem jedilnica je hila v srediScu pozornosti - in c_elo lestenec, katerega je mogoce
nabaviti .pri SLOVENIJALESU za
1.560.- N din, je bil predmet obcudovanja. To nam ponovno dokazuje, k ako hit:ro gre lahko v
prodajo v pri:mernem okolju razstavljen dolocen izdelek.
Drugi razstavljalci niso prikazali posebnih novitet. LESNINA
je predstavila odjemalcem iz Italije uvozene jedilnice in fotelje.
Cene jedilnicam se gibljejo od
8.600.- do 18.600.- N din. Tudi
zadnja novost letosnjega sejma iz
Pariza - fotelji v obliki vrece,
napolnjeni s •p osebnimi vlakni, so
bili naprodaj pri LESNINI. Lepe
sedeme garniture v danskem stilu
je razstavljala tovarna JAVOR iz
Pivke. Razen domacih razstavlJalcev so na salonu pohistva sodelo-

vala tuQi nekatera inozemska
podjetja, vendar v manjsem stevilu.
Zanimiva je ugotovitev, da inozemskih kupcev na sejmu skorajda ni bilo. Po vsej verjetnosti terminsko ni najbolj primeren cas
za taksno prireditev, saj se v tern
casu ze marsikdo odpravlja na
letrii oddih. V obratnem primeru
pa se tudi pojavlja vprasanje,
kaksne so moznosti za -takoj5njo
vkljucitev novih modelov v proizvodni program. Znano je, da so
doslej ze mnogi jugoslovanski

proizvajalci izkoristilipriloZtn.ost in
medtem, ko smo se mi pripravljali na izdelavo dolocenega modela, so se kopije nasih dnevnih
sob in jedilnic ze uspesno prodajale na trgu. Mnenja sem, da je
prav zaradi tega nujno pohiteti
s pr-ipravami potrebnega materiala, kajti skoda bi bilo, da bi se
oblikovno in estetsko tako dovrseni izdelki, kot smo jih prikazali
na Salonu pohiStva v Ljubljani,
prodajali pod imeni drugih proizvajalcev.
Pepca Zumer

Obisk analitikov 1z sluzbe
druzbenega knjigovodstva
Nase podjetje je obiskala skupina osemnajstih clanov analiticnega oddelka pri podruznici sluzbe druzbenega knjigovodstva v
Ljubljani. V oprogramu enodnevne
strokovne ekskurzije so se nameniH obi·s kati .podjetji Brest v Cerknici in Kovinoplastiko v Lozu.
Namen njihove ekskurzije je bil
spoznati zivljenje in delo obeh
podjetij. Kot analitiki sluzbe
druibenega ~jigovodstva so poznali obe podjetji zgolj iz posredovanih obveznih poroeil.
Skupino analitikov so spremljali predstavniki ekspoz.iture z
Rakeka. V kratkem sprejemu og.
prihodu smo jim pripovedovali o
delu Bresta od ustanovitve do danes in o vseh znacilnostih njegovega razvoja. Predvsem jih je za-

Kornbi.ni'rana dnevna soba z jedilnico »Patricia«

nimal sedanji gospodarski polozaj
in prihodnja proizvodna usmeritev. Po kratkem sprejemu so si
ogledali proizvodne prostore Tovarne pohistva Cerknica in Iverko. Po koncanem obisku v tovarnah smo jih popeljali se v razstavni prostor, da so si ogledali
nase izdelke. V krajsem razgovoru po koncanem ogledu proizvodnje in ia.delkov v razstavnem prostoru smo skupno ugotavljali, da
so za n jihove kadre podobne ekskurzije zelo koristne.
V triurnem obisku smo jim
skusali povedati in pokazati cimvec zanimivega, kar jim bo lahko
sluZilo pri n jihovem delu, ko bode analizirali podatke o nasem
podjetju.
T. Zigmund
Obiskovalci Salona pobistva so se zelo zanimali za Brestovo pohistvo

Poklici v lesni indnstriji
Na razsirjeni seji sveta za strokovno solstvo pri Poslovnem
z.druzenju LES v Ljubljani so nedavno obravnavali vprasanje poklicev v lesni industriji.
Leta 1967 je Republiski zavod

t

za zaposlovanje v Ljubljani izdal
sifrant oziroma nomenklatura poklicev. Ta nomenklatura se je v
glavnem ustalila taka, da podjetja solajo delavce po teh profilih.
Za~asna nomenklatura poklicnih profilov za lesno industrijo,
ki jQ je sprejela Gospodarska
zbornica SRS, pa se od nomenklature RepubliSkega zavoda za
zaposlovanje bistveno lo~i: uposteva siroke poklicne profile v
lesni in dustriji samo za poklice
susilni~ar, brusac, pohiStveni mizar, stav.beni mizar m st:rojni mizar. Za vsa ostala dela predv ideva ozke proliile.
Na razsirjeni seji sveta za sols tvo pri poslovnem z;druienju pa

je bilo ugotovljeno, da tudi ta
nomenklatura poklicev ni ustrezna ; zato je bilo dogovarjeno, d a
bo PZ LES poslalo zacasno nomenklatura vsem lesno industrij skim podjetjem in solam lesn e
smeri, ki naj dajo svoje mnenje o
njej.
Kljub temu pa je bilo na seji
sklenjeno, da je treba v mesecu
juniju izdati raz,pis za vkljucevanje v uk za lesno industr ijo po
ustaljeni nomenklaturi.
Na seji je bil obravnavan tudi
osnutek zakona o poklicnem izobrazevanju in sklepanju ucnih
pogodb.
S tern osnutkom zak ona se ureja izobrazevanje za tiste poklice,
za katere je v nomenklaturi poklicev dolo~eno, da ni potrebno
izobrazevanje v srednjih solah in
vi:sokosolskih zavodih. Prav tako

se s tern zakonom urejajo tudi
razmerja na podlagi ucnih pogodb o izobrazevanju med delovnimi organi-zacijami in osebami
oziroma ucen ci, ki se izobra.Zujejo.
V osnutku je torej predvidena
moznost poklicnega izobrazevanja oseb, ki niso koncale osnovne sole. Ce organizacija d ela in
proizvodna sredstva delovne organizacije ne zahtevajo izobra.Zevanja celotnega poklica, se delavec izobrailuje lahko za del tega
poklica.
Glede delovodske sole pa je
n ovost v t ern, da se je ta sola
prikljucila tehniski srednji soli
lesne smeri v Ljubljani, ta:ko da
ta s ola pred.pisuje uene programe, ki so nekoliko zah tevnejsi od
prejsnjih. Sola sama pa bo se naprej v Skofji Loki. J. Klancar

ZnaCilnosti v spremembah Temeljnega
zakona o delovnih razmerjih
Dnevna soba Y 90
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Aleksandra .s tereo

V 20. stevilki zveznega Ura.dn ega lista je bila objavljena vecja
sprernernba TZDR, ki tudi to zakonodajo prilagaja dejanskim potrebam podrocja, ki ga. urejuje.
Na vpra5anje, ce so za.dnje sprernernbe zadovoljivo resile vse nejasnosti, nam bo odgovorila njihova uporaba. Tokrat pa si oglejrno, v cern so t erneljne znacilnosti novih dolocil, ki jih lahko v
glavnem razvrstimo v stiri skupine:
1. V prvo skupino sodijo dolocila, ki ornogocajo delovnim organi'zacijarn sarnostojnejse urejanje delovnih razmerij z njihovimi
splosnimi akti. Vpra5anja s tega
podrocja so predvsern:
- poskusno delo in prernescan je delavca z enega na drugo
delovno rnesto, kadar je potrebno za norrnalni potek delovnega
procesa.
- prerazporeditev
delovnega
casa. rned Ietorn z moznostjo za.casne prekinitve dela s tern, da
se to obdobje nadomesti s podaljsanim dnevnim ali tedenskim delovnim casorn rned letorn. Nadornescanje je mogoce pred okolisciitami, zaradi katerih je prislo

do prekinitve dela (primeri visje
sile, vrernenske ovire, pornanjkanje surovin in p odobno) ali po
njih.
Nove resitve se nanasajo tudi
na nekatera vpra.Sanja o odgovornosti delavca na delu, posebno,
kar zadeva organe in postopke za
izrek izkljucitve iz delovne slmpnosti' kot najtezjega ukrepa.
Ornenjene zadeve zdaj namesto
zakonov ureja i.nterna zakonodaja podjetja.
2. Druga skupina sprernernb
ornogoca sirse druzbeno posredovanje v nekaterih va.Znejsih zadevab. V bistvu gre tu za se vedno vmesavanje drza.ve, da bi
uskladila. interese dela.vca, delovn e skupnosti in druzbe. Dolocila
tega dela obravnavajo zlasti:
- pojem delovnega. mesta in
obvezno sisternizacijo glede na tekoiie in perspektivne potrebe v
razvoju delovne organi'zacije z
dopustitvijo spremeniti trenutno
stanje, kar zadeva kvalifikacijski
sestav in razporeditev delavcev po ta.ki sistemizaciji.
- onernogocanje honorarnega
d ela, nadurnega dela in dela na
podlagi pogodbe o delu, kadar je

moe dobiti ustreznega delavca, ki
b i ga redno zaposlili. Zakonodajalec sodi, da taka ureditev pomaga k resevanju· brezposelnosti
in k uspesnejsemu delu tistih,- ki
so Ze zaposleni s polnim delovnim casorn.
Pomernbno je tudi dolocilo, po
katerem mora pooblascena oseba
(oziroma direktor, ce ni kdo drug
pooblasiien), brezpogojno izreci
pravnomocno sodno odlocbo o
sporih iz delovnih r azrnerij, pod
grozenjo najviSje k azni za ·prekrsek.
Razen teh vpra.Sanj sodijo v to
skupino tudi neposredne resitve
v zakonu sarnem, ki doloca:
- da imarno za. zdravstveno
sposobne tudi invalide z zmanjsa.no delovno sposobnostjo (za deIo, ki zahteva take -s posobnosti);
- da. ob uvedbi petdnevnega
delovnega. tedna ne podaljsamo
delovni cas delavki, ki i'ma pravico do stiriurnega dela do otrokove starosti treh let, in delavcu,
ki ima zaradi zmanjsane delovne
sposobnosti pra.vico do skrajsanega delovnega casa;
Konec na 4. strani

BRESTOV OBZORNIK

Obisk na sajmu v Kolnu
Ko sem s1isal, da born obiskal
kolnski sejem reprodukcijs'kega
materiala, sem bil presene~en.
Kako tudi ne, saj naj bi bilo to
moje drugo srecanje s tujino.
Prvlc sem bil v Hannovru leta
1965, ko smo organizirali solsko
ekskurzijiO. Takrat nismo imel.Ji
nekega :doloeenega programa, kaj
naj si ogledamo; zato smo imeli
tudi dovolj prostega ~asa, da si
ogledamo poleg sejma tudi mesto. Mislil sem, da bo tako tudi
tokrat. v rnislih sem ze nasteval
vse kolnske znamenitosti, ki si
jih born ogledal poleg sejma. Vendar ni bilo tako. Sicer pa je najbolje, ~e pr1~nem od zacetka.
2e v tovarni sem si pripravil
pribliZen program, kaj naj bi si
ogledal na ·s ejmu. Ker je bil pa~
sejem reprodukcijskega materiala, so me najbolj zanimali razlicno okovje, lepila, povr!linski materiali, roeno orodje in naprave,
ki jih r abi montaia ter ostali les-

veka preseneti skrbnost, kako so
urejena. V tern je videti toliko
opevano n em sko nataonost. Vendar je treba priznati, da je tudi
okolica teh mest taka, da lepo
urejeni klraji samo dopolnjujejo
lepoto planin, ki kraljujejo n ad
dolinami.
Nekje sredi popoldneva smo se
pripeljali v Salzburg, ki je poleg
Innsbrucka najvaznejse turistieno sredisce v A vstriji. Ker nismo
imeli niti tol1ko casa, da bi si
ogledali postajo, smo si mesto z
ogromnim srednjeveskim gradom,
ki se podobno kot nas ljubljanski, dv-iga Iiad njim, ogledali saroo iz drvecega vlaka. Mejni pregled med Avstrijo i.n Nemeijo je
bil samo gola formalnost, posebno, ko smo cariniku na njegovo
vprasanje: »Snaps, Zigareten?«povedali, da ·potujemo samo na
kolnski velesejem. Vlak je drv el
naprej in pocasi smo se ~ez Bavarsko, ki· je mocno podobna na-

Dnevna soba, razstavljena na Salonu pohilltva v Ljubljani
no-obdelovalni stroji. Tako sem
si tudi pripravil program za ogled
sejma.
K onano je prisel 10. junij. Iz
Ljubljane smo odpotovali ob 12.
uri, tako da smo si lahko z vlaka
temeljito ogledovali cudovito avstrijsko alpsko pokrajino, ki je
precej podobna na!li Gorenjski.
Ob progi so se vrstila mala mesteca, ki s e jim je ze mimogrede
videlo, da Zive samo od turizma
in nekoliko od kmetijstva. Clo-

si Dolenjski, in:m.imo njenega sredis~a Mtinchna, b1iZali industrijskemu podroeju Nemcije - Porurju. Ob progi smo opazali cedalje vee tovarn in tudi ve~jo naseljenost. Tako so se vrstila mesta in pod vecer smo se pripeljali v prelepo dolino »O~eta Rena<<,
kot jo imenujejo Nemci. Kako
~udovit prizor! Sonce je ravno
zahajalo in z zadnjimi zark:i bozalo o~mno reko, -pristands~a in
velike razvaline srednjeveskih
gradov, ki se drug za drugim vzpenjajo na vzpetinah ob reki.
Zdi se mi, da je bil to najlepsi
vtis, ki mi je ostal v spominu na
ZNACILNOSTI
nemsko pokrajino. Imel sem obV SPREMEMBAH TZDR
cutek, da se prav tu ob R enu srecuje nov sodobni industrijski svet
Nadaljevanje· s 3. strani
z davno preteklostjo, ki pocasi
- da se ·v· sklep (odlocbo) o / u~asa kot dan, ki je prav tedaj
prenehanju dela obvezno vstavi nuneval.
pouk o pravicah, ki jib ima deLegla je noc in, ker sm o imeli
lavec zaradi nezaposlenosti.
dovolj prostora, smo se udobno
3. Dolocila tretje skupine po- zleknili \7 kupejih in se prebudili
obla!lcajo ali pa zadolzujejo re- sele zjutraj tik pred ciljem nasepublike za doloceno sodelovanje ga potovanja - v Kolnu. Ko sem
v urejanju posameznih vprabnj stopil z vlaka na ogromno, iz zeiz delovnih razmerij. Gre torej za lezne konstrukcije napravljeno
llir!lo pristojnost republik. Sem kolnsko .postajo, sem imel obcusodi predvsem:
t ek, kako majhen del vsega tega
- dolocanje na.Cina in postopsem in nehote sem se vprasal:
ka za dogovore malih in drugib
»Le kako se bomo znasli v tein
organizacij s posebnim pomenom vrvezu?« No, pa ni bilo tako tezdela;
ko.
--: dolocanje primerov, ko je
Najprej smo si zagotovili stadovoljeno honorarno delo (dopol- novanje, nato pa odsl'i n a sejem,
nilno delo), ce je druzbeno-eko- ki je bil na drugi strani R ima.
nornsko upraviceno;
Tj a smo sli cez velik zelezniS-k i
- natancnejlle dolocanje pogomost, nazadnje pa z motornim
jev za uvedbo dela, daljsega kot colnom, k:i prevaza !judi cez repoln delovni cas, v skladu s re- ko. Koncoo smo prisli na sejem.
sitvami TZDR;
Prvi .d an ·smo si povr§no ogleda- v celoti republi!lka zakono- li ves sejem, ki je obsegal sedem
daja ureja delovna razmerja pri velikih sejemskih prostorov, kjer
zasebnih delodajalcih, pa tudi de- je bilo razstavljenih ogromno izlovna razmerja oseb, ki samostojdelkov, od vijakov do celotnih
no opravljajo kulturno, profes~o- oprem stanovanja ter strojev za
nalno ali. drugo dejavnost, ce se obdelavo lesa in oblazinjenje pozdruzijo v trajne ali zacasne dehistva. Ta povrsni ogled je traj al
lovne skupnosti i'n podobno.
ves dan, tako da smo se sele po4. Dolocila cetrte skupine so zno popoldne s taksijem odpeljapre~eZno pravno-tehnicnega poli na stanovanje. Bili smo prevec
mena in vria!lajo vecjo jasnost v
utrujeni, da bi' sli se kam drusedanjo u'reditev, oziroma skrbijo gam, zato smo sli spat in v mislih
za. skllidnost z ratificiranimi med- sem prel-ozil ogled k olnskih znanarodninii pogodbami.
menitosbi na naslednje dni. Tako
z. Zabukovec
je bilo dan za dnem in s temi

ogledi ni bilo nicesar. Se v slovito kolnsko katedralo v izrazito
gotskem stilu smo pokukaH samo
mimogrede, na poti na sejem.
Naslednje dneve pa smo ze natancnejse pregledovali sejmisce
glede na program, k:i ga je vsakdo imel. Sprva je bilo malce tezko p!'iti v stik z razstavljalci,
predvsem zato, ker znas premalo
nemscilne, pa tudi zato, ker tega
nisi vajen. Prav zato sem najprej
obiskal ze znane firme, kjer tudi
ze poznam njihove predstavnJ.ke.
Led je bil prebit in z zdruzenimi
moemi - navadno sva hodila po
dva skupaj - smo povsod dosegli namen svojega obiska. Pregledali smo n-ovosti, povprasali po
cenah in moznostih za nabavo
materialov. Sejem se mi na videz
ni zdel pretirano velik , vendar se
mi je kasneje, glede na to, da je
mogoce 1loliko materiala razstaviti na majh<nem mestu, zdel vsak
d an veeji. Ce pregled as okovje
samo p ri enem razstavljalcu, na
primer pri firmi Huwil ali Haferle, mine -n ekaj ur, in preden se
dobra zaves, je ze vecer. Tako je
bilo vse dni, tako da sm-o bili sele zadnje popoldne n ekaj vee prosti. Vendar smo bili prevec utrujeni, da bi sli se kam drugam.
N aj ·s e koncno vprasam, kaj
sem pridobil na tern sejmu, kak.Sni so vti!si s tega prizoriSca, ki
hoce pospesevati prizadevanje
!judi k cimvecjemu in hi·t rejsemu
napredku. Priznam, da sem bil
sprva nekoliko razocaran. Mislil
sem, da born vide! veliko novih
stvari, nova -okovja, lepila ter
druge reci. Vendar sem videval
veCinoma okovja, ki jih ze poznamo, lepila, ki imajo iste lastnosti kot tista, ki jih uporabljamo, samo da imajo druga imena, povrsinske m ateriale, k i jih
s talno uporabljamo. Z eno besedo, nekih posebnih . novosti na
sejmu ni bilo. Najzanil'Illivejsi je
bil za nas novi naein izdelave
predalov, oblecenih v plastiko,
nove piStole za zabijanje sponk
ter nekaj novosti v okovju. Velika zame novih stvari pa sem videl pri razstavljalcih, ki so razstavljali razlicne vrste oblazinje-

Kombinirana dnevna soba z jedilnico na Salonu pohistva
nega pohistva. Posebn-o so hili zanimivi stroj.i za oblazinjenje t er
izdelav•o vzmeti. Kljub temu, da
na sejmu nisem vide! novih stva..,
ri s svojega .delovnega podrocja,
se mi zdi, da je vseeno koristno
od casa do casa obiskati podobne prireditve v tujini. Ta'ko lahko primerjas, kje smo z n asim
naCi:nom in nasim oblikovanjem
pohistva. Moj vtis s tega sejm a
je ob tern vsekakor pozitiven.
Kar pa je bilo novosti, jih homo
skusali porabiti v nasi tovarni,
seveda, ce b odo ekonomsko utemeljene. Tako h omo povecali
uspeh pri delu ali izboljsali estetsk1 videz izdelkov. Poleg tega
pa sem na tern sejmu spoznal, da
je cedalje bolj potrebno nau<Siti
se tujih jezikov, ker le tako lahko
res zadovoljivo resis vse naloge,
ki jib imas, ce obisces tako prireditev v tujini.
Tako se je za nas koncal kolnski sejem reprodukcijskega materiala. Odpotovali smo domov po
poti, ki sem jo ze opisal in sele
doma, ko sem znova pregledoval
prospekte, zapiske, sem lahko
ugotovil, da je doma res najlepse. Vendar je treba prav zaradi
razsirjanja obzorja ter primerjave, ki sem jo ze ·prej opisal, od
casa do casa pogledati tudi cez
meje nase domovine. I. Hribar

Audiometer v delovanju
Ropot nas spremlja vsepovsod,
doma, na cesti in na delovnem
mestu. Postal je hud zdravstveni
in socialni problem moderne civilizacije. Cloveka ut:ruja, lahko
pov2lroci dusevne motnje in trajne okvare slusnih organov.
Zanimivo je, da ni zakona, ki
hi -dolocal, da je hrup kazniv kot
so kaznive druge oblike napadov
na· cloveka. Nenaden, prekinjen,
ali celo nenehen ropot ni tako
otipljiv kot n a primer poskodba
glave, vendar pa prav tako povzroci poskodbe, morda se hujse,
ki pa niso nic manj nevarne.
2e -dolgo vemo, da povzroca hude tezave delavcem v industriji.
Prve knjige o ropotu in njegovem
skodljivem vplivu na sluh so izsle ze v 19. stoletju. z razvojem

in mehanizacijo industrije pa se
je Topot se stopnjeval, V zvezi S
tern pa tudi skodljivi vplivi na
sluh. Delavci, ki delajo v stalnem
ropotu, si lahko zacasno ali trajno posk!odujej-o sluh. Stopnja
okvare sluha pa ni odvisna samo
od casa in jakosti ropota, ampak
tudi od obcutljivosti posameznika ter od drugih wesnih bole-£ni.
Zacetna znamenja ·poslabsanega sluha lahko ugotovi.mo samo z
avdiometrom, aparatom za ugotavljanje ·s luha. Iz izkwenj vemo,
da se prizadeti niti sami ne za:v edajo, da imajo okvaro sluha.
Slusne okvare so pri razlicndh
delavcih razliene in odvisne od
nj i:hovega dela.
Glede na to, d a dela veliko stevilo delavcev tovarne BREST v
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Preizkus sluha z audiometrom

okolju, kjer je ropot veckrat 80
dB (to je dovoljena jakost ropota), smo ·s e odlocili, da ugotovimo,
kako je s sluhom pri nasih delavcih. Pri opregledu je zelo vazna
anamneza; s tern namrec dobimo
celoten pogled na morebitne
okvare slusnih organov, kar nam
mnogo pripomore pr.i koncnem izvidu audiogra:rna. Pozorno je treba vsakega vprasati, ali je kdaj
prebolel vnetje uses oziroma po
domace, ce mu je kdaj teklo iz
uses.
· Zat-o delavec ne sme p rikrivati
n icesar takega, kar bi bilo skodljivo njegovemu zdravju.
R'Dpot pa ne vpliva samo na
sluh, temvec tudi na motnje obtocil in prebavil, predvsem pa
moti delovanje zivcevja. Delavcem, ki delajo osem ur na dan v
mocnem TOpotu, se cez VeC let pojavij.o okvare sluha.
Glede na preglede in irlvide, ki
smo jih ze napravili, moramo nujno zaostriti opreventivne ukrepe. V
tovami je na volj·o »svedska vata«, katere pa se marsikateri delavec izogiblje. Ker le-ta zmanjsa ropot na dovoljen o jakost, jo
morajo uporabljati vsi delavci, ki
delajo v ropotu z jakostjo nad
80dB.
Ker skuSaano nuditi nasim delavcem cim boljso zdravstveno zaseito, tudi zelimo, da pri tern sodelujej-o in upostevajo nasvete, ki
jih -dobijo ob pregledu.
M.Mekina

Sadovi
jotrisojega dne
Priblizno petsto let pred nasim
lltetjem je kitajski pesnik Kuantsu napisal tole drobno pesmico:
»Ce imas enoletne nacrte, sej zrno.
Ce so desetletni, posadi drevo.
Ce so za sto let, izobrazuj ljudstvo.
Ce bos enkrat sejal zrno, bos
enkrat zel.
Ce bos zasadil drevo, boll
desetkrat uzival letino.
Ce pa boll izobrazil ljudstvo, bos
sto let uzival sadove.«
Kakor je ta pesmica stara, kakor je preprostejsa od m.nozice
statisticnih porocil in tehtnih analiz o izobrazevanju na Slovenskem, tako bi vendarle lahko bila
dramilo in vodilo, kaj naj storimo z nallim izobrazevanjem.
Malodusno je na!la javnost sprejela najnovejlle podatke o tern, da
od jugoslovanskih narodov zivi
med Slovenci najmanj izobrazencev in da smo po stevilu diplomantov in studentov prav pri dnu
evropske lestvice. Le malokdo se
zaveda, da nas v prihodnosti toliko hvaljena in tudi upraviceno
obcudovana kakovost slovenskega dela ne bo vee resevala. Jutrisnji dan bo zahteval od vsakega naroda njegove lastne metode,
predvsem nove organizacijske in
tehnicne. Za to pa bo potrebnih
cim vee talentov in pripravljenosti, da Se njihove SVeZe ideje Cimprej uresnicijo, sicer bomo v neusmitjenem konkurencnem boju,
ki danes pretresa ves svet, zaostali. Zato je prav, ce skupaj s
Kuantsujem se enkrat poudarimo,
da je nasa prihodnost odvisna od
tega, koliko nasih sredstev bomo
zrtvovali' na racun nalle zivljenjske ravni, pa naj bo to za nas
Slovence se tako bolece.

----------------------~==~==~---------------------------------------------------------------------.
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Letni statisticni podatk.i se pojaviJO sorazmerno pozno, tako da
sele junija lahko prikazemo rezultate v letni industriji SR Slovenjje
za Ieto 1968. Ti podatki so potem le za primerjave, medtem ko so po.slovne odlocitve rezultat poslovne politike in usmerjenosti podjetja,
prikazane v letnem programu podjetja.
Brest se v letu 1968 s svojimi uspehi uvrsca v sam vrh slovenske
lesne industrije. Ce primerjamo delez celotnega dohodka. Bresta v slovenski lesni industriji, ugotovimo, da zna.sa le-ta v letu 1968 5,8 °/o,
medtem ko je v letu 1967 zna5al 5,4 °/o. Ta primerjava nam pove, da
se je celotni dohodek Bresta relativno hitreje vecal v primeri z narascanjem celotnega dohodka slovenske lesne industrije.
Naj primerjamo tudi osebne dohodke na. zaposlenega. V letu 1968
so bill poprecni osebni dohodk.i v slovenski lesni industriji 875 N din
na zaposlenega in so se v primeri z letom 1967 povecali za 17 °/o. Ce
bi postavili ranzirno vrsto velikosti osebnih dohodkov po i'ndustrijskih
panogah, ugotovimo, da. je lesna industrija skora.j na repu. Nizje osebne dohodke ima.jo le nekovinska. in tekstilna industrija.. Poprecni osebni dohodki na Brestu (preracunani po enaki metodologiji) so 1.034 novih dina.rjev in so za 18 °/o visji od poprecnih osebnih dohodkov v lesni
industriji SR Slovenije.
Akumulacija je tretja kategorija, ki jo la.hko primerjamo. Skupna
akumulacija lesne industri'je se je leta 1968 v primeri z letom 1967
povecala za 51 Dfo. Delez akumulacije Bresta v skupni akumulaciji lesne
industrije SR Slovenije je .v letu 1968 7,2 °/o, medtem ko je bil leta 1967
8,0 Ofo. Ta primerjava ne daje natancnih rezultatov, ker je Brest leta
1968 prelil sredstva negospodarske porabe iz skladov v osebne dohodke. Ce upostevamo to, potem ugotavljamo, da akumulativnost dejansko ni padla, temvec je ostala na ravni iz leta 1967.
Dohodek je kategorija, ki nam pri'kaze velikost podjetja. V naslednji frekvencni distribuciji dajemo pregled, ki nam bo omogocil primerjave med podjetji:

Nova proizvodna dvorana v TP Martinjak
nadstropju, to je za tapetnistvo
in skladi·s ce tapetniskih izdelkov.
Sele sedaj je vi:deti, koliko prostora so odvzemale str ehe in kako nevarna je bila lesena konstrukcija.
Posebno vazna je bila odloci-

tev, da b odo v rekonstrukcijo
ostresja vkljucHi tudi prostor nad
nitrirnico. S tern so pridobili nad
800m2 skl adiScnih prostorov,r ki
bodo za prihodnjo tapetniSko dejavnost se kako potrebni.
D. Trotovsek

AKCIJA- STANOVANJA BORCEM

FREKVENCNA DISTRIBUCIJA PODJETIJ GLEDE NA DOSEZENI
DOHODEK
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Brest je v 5. razredu z 32.392 tisoc novib din dohodka. Vecji dohodek od Bresta imata le Meblo in Maries. 88 Dfo lJ)Odjetij ima niiiji
dobodek od Bresta.
Dosedanje ugotovitve nam kazejo, da je bil poslovni proces Bresta
v letu 1968 zelo uspesen. Dejansko je to obveznost za vse delavce, da
tudi v letu 1969 in v prihodnje dosezemo se vecje uspebe in zagotovimo reprodukcijski proces na vedno visji ravni.
B. MiSic

Vee prostora
In varnosti v TP Martinjak
Skoda, da ze v tej stevilki nasega lista ne moremo objaviti fotografije r ekonstruiranega ostresja na tovarrni v Martinjaku. Kot
da se je tovarna prerodila - skoraj je ni vee spoznati. Res je, da
dela se n iso koncana, vendar ze
to, kar je, daje slutiti, da bo tovarna zares kot je treba.
Ne bi govoril o vrsti objektov,
ki so ze gotovi ali jib. grade, posebej bi hotel spregovoriti o rekonstrukciji ostresja. S podjetjem
Gradisce iz Cerknice so sklenili
pogodbo, ki pravi, da bo podjetje rek onstruiralo ostresje, zg·radili bodo nov strop nad starim ob-

jektom, nad nitr irnico pa skladisce. Spodnji prostori bodo v prihodnje prav tako visoki kot " nitrirnici. Konstrukcija ostresja bo
zelezna, kot tvarivo pa bodo uporabili novolit plosce. Objekt bo
koncan avgusta. Pripravljalna dela trajajo ze dalj casa. Ze prej so
izkopali temelje za nove nosilne
stebre. Streho so hitro razkrili,
predvsem zato, ker so stresno
op eko kupili graditelji stanovanj skih his, ki so tako hitro in poceni prisli do tega gradiva.
Rekonstrukcija prinasa poleg
pozarne varnosti tudi veliko povecanje delovnih prostorov v I.

r •

Rekonstrukcija ostresja v TP Martinjak

od rnoznosli
-

Analiza gmotnega sestava
ZB NOV
Zadnja organizirana republiska akcija
Kriteriji za razdelitev
sredstev

V u vodu analize o pvoblematiki
borcev udeleilencev NOB v
cerkniski obCini je poudarjeno, da
SO borcevska V·prasanja kljub stiriindvaj-setim letorn povojne graditve se vedno neresena. Vzroke
temu je treba iskati v sorazmerno slabem gospodarskem polozaju
obcine.
Zdrl1Zenje borcev NOB in obcimska skupscina Cerk.nica posvecata vsestransko skrb resevanju
borcevskih vprasanj z vsakoletno
zagotovljenimi sredstvi iz obCinskega proracuna. Uspesno sodelovanje pri tern kazejo tudi delovne organizac!je v obcini, ki poleg
pri:spevka v sklad ·z a borce tudi
neposredno resujejo gmotna vprasanja zaposlenih borcev (zaposlovanje,
stanovanjska
gradnja,
stipendiranje, rekreacija itd.)
Z doslej zbranimi sredstvi ni
bilo mogoce nadomestiti vsehnajnujnejsih materialnih in drugi:h
izgub iz casa NOB. Vojna skoda
(unicenih in poskodovanih je bilo
1725 stanovanjskih in 1188 gospodarskih poslopij, kar je 40 °/o celotne skode), k.i je bila popisana
leta 1945, je znasala v danasnji
vrednosti okrog 26 milijard starih dinarjev.
Zlasti te:lak je polozaj kmetovborcev, katerih standard kljub
ugodnostim (davcna odmera) stagnira in znatno zaostaja za gospodarstvom v obcini, se obcutneje
pa v republiSkem povprecju. To
se posebno velja za hribovite predele, ki obsegaj.o polovico ozemlja v obcini.
Analiza, ki je bila konec leta
1967, je pokClJZala, da je poleg socialno-zdravstvene problematike
nereseno predvsem stanovanjsko
vpra5anje borcev. Vecina prosilcev zivi v slab ih, zasilno obnovljenih stanovanjskioh prostorih, ki
so najveekrat vlami, higienski
pogoji pa izredno slabi (brez vode
in sanitarij). Posledica teh pogojev je sorazmerno si:bko zdravstveno stanje borcev in njihovih
dru:linskih clanov.
Po najnovejsih podatkih, ki so
sestavni -del republiske analize,
je v obcini 407 nujnih primerov.
Za njihovo resitev b i bilo potrebnih poldrugo rnilij.ardo starih dinarjev. Prosilci so se v 48 primerih odlocili za najemna stanova-

nj a, 59 za samostojne gradnje in
300 za obnovo stanovanj.
Sredstva, ·k i <Se zbirajo na posebnem racunu SDK kot prispevki delovnih organizacij (20 °/o od
prispevkov za stanovanjsko izgradnjo), so tik pred razdelitvijo.
V ta namen je republiska skupscina sprejela odlok 0 nacinu in
pogojih za uporabo sredstev,
zbranih s prispevki za gradnjo
stanovanj za udelezence NOB.
Po tern odl oku se sredstva upo-

rabijo za resevanje stanovanjskega vprasanja naslednjih upravi-.
cencev:
.
udelezencev NOB, katerim se
cas udelezbe v NOB po 140. clenu
temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju steje dvojno;
vdov padlih ali po vojni umrlih
udelezencev NOB;
·
za pridobitno delo nesposobnih
otrok padlih ali po vojni umrllh
udelezencev NOB.
T eh sredstev pa ni mogoce uporabiti za resevanje stanovanjskih
vprasanj tistih oseb, katerih stanovanjsko vpra5anje je bilo do
uveljavitve tega odloka ze reseno
z dodelitvijo ustreznega stanovanja ali s kreditom za zidanje stanovanjske h iSe oziroma s kreditom za adaptacijo, ne glede na to,
kdo je pri r esevanju njihovega
stanovanjskega v:prasanja sodeloval.
Odplacilna doba posojil ne more biti daljsa kot 30 let, kar bo
odvisno od visine kredita, obrestna mera pa bo z vkalkuliranimi
manipulativnimi stroski banke
liajvec 1,5 do 2 Ofo.
V teh dneh bo obcinska skupscina sprejela odlok, v katerem
so dolocena merila za uporabo
razpolozljivih sredstev. Pri dolocitvi meril za ugotavljanje vrstnega reda upravicencev s e uposteva :
- cas udele:lbe v revolucionarnem delu pred vojno in po
njej;
- ali ima upravicenec stanovanje, ali je v podnajemniskem
ozirorna sostanoval:skem razmerju;
- higiensko in zdravstveno
ustreznost stanovanja;
- zdravstveno stanje upravicenca in ozjih druzinskih clanov,
s katerimi Zivi v skupnem g ospodinj stvu;
- koliko ljudi zivi v stanovanju,
pri cemer je t reba upostevati
stevilo ozjih druzinskih Clanov,
k.i jih upravicenec vzdrfuje;
- socialne r azmere upravi·cenca.
Po republis kem kljucu za delitev zbranih sredstev, ki je sestavni del omenjenega odloka, je obcina Cerknica upravicena do 2,36
odstotka ali 280 milijonov starih
dinarjev, kar je pr1bliZno petkrat
manj od dejanskih potreb.
I. ~tefan

GARANCIJSKI LISTI
Da bi zasCitil odjemalca, je
zvezni sekreta.riat za gospodarstvo izdal odredbo o garancijskih
listih. Vse pohiStvo v prodaji na
domacem trziscu mora obvezno
imeti garancijo. Trzna inspekcija
dosledno kaznuje vsa tista trgovska podjetja in proizvajalce, ki
prodajajo pohistvo b rez garancije. Kazni so precej visoke.
Vsekakor moramo priznati, da
je zamisel o garancijskihlistihpozitivna. Namen zasciUti odjemalca bo po nasem misljenju dosezen, vendar ne v taksni meri, kot
bi lahko bil. Zvezni sekretariat
je res izdal odredbo in trzna inspekcija ze intenzivno kontrolira.
V odredbi je samo navedeno, da
mora pohistvo imeti garancijo.

Proizvajalcem je prepusceno, da
sami dolocajo garancijske pogoje. Prav zaradi popolnoma svobodnega dolocanja vseh pogojev
zahteve. Poleg tega v sami odredima vsak proizvajalec razlicne
bi ni tocno doloceno, kateri izdelki se lahko prodajajo brez garcmcije. Listi morajo biti prilozeni pri
vsakem izdelku ne glede na njegovo vrednost. Poslovno zdruzenje LES je v imenu vecine proizvajalcev zahtevalo, da se listi
ne bi prilagali pri izdelkih, katerioh vrednost je nizja od 200 N
din. Doslej nismo dobill se n obenega odgov ora.
Obe t ovarni pohistva v Cerknici in Martinjaku ze izpolnjujeta
in prilagajata garancijske liste.
T. Zele

Pravnik odgovarja
VPRASANJE: Ali delavki, ki je
zaradi nosecnosti premescena na
drugo delovno mesto, pripada
osebni dohodek po delovnem mestu, s katerega je premescena tudi v primeru, ko je na novem delovnem mestu ugodnejsi osebni
dobodek?
ODGOVOR: Vsakdo, k i je premescen na delovno m esto, ki je
vise ocenjeno (kar pomeni, da
opravlja zahtevnejse delo) , ima
pravico prejemati osebni dohodek
za deLo, ki ga v resnici opravlja.
Nevzdr:lno b i torej bilo, d a bi delavka, ki je zara·di nosecnosti premescena na zahtevnejse delo, prejemala osebni dohodek po kriterijih pr ejsnjega, manj ocenjenega
dela.
VPRASANJE: V 20. stevilki
Brestovega obzornika pravnik odgovarja na vpraSa.nje: Ali lahko
clan Delavskega sveta posamezne
poslovne enote ostane se naprej

clan tega organa upravljanja? Zani'ma pa me drugo: Ali je lahko
clan poslovne enote in clan organov upravljanja premelicen v a.rugo poslovno enoto, preden ga razresi mandata pristojni samoupravni organ?
ODGOVOR: Temeljni zakon o
delovnih razmerjih govoru le o
primerith, ko odelavcu, ki je izvoljen clan Delavskega sveta ali
Upravnega odbora oziroma kaksnega drugega ·ustreznega organa
delov ne organizacije, n e more
prenehati -delo proti njegovi volji.
V primeru, ki ga navajate, ne
gre za prenehanje delovnega razmerja, ampak zgolj za <premestitev. Zato menim, da ga ni treba
poprej razresiti. Ce je premestitev izvedena po dolocilih (skladno clenu 25 Pravilnika o urejanju
delovn~h raz.merij) ali v soglasju·
z delavcem , je sklep o razresitvi:
le deklarativnega pomena.
Z. Zabukovec
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Brestov obzornik gostuje
Nacrti krajevne skup.nosti
Svet krajevne skupnosti v Cerknici cakajo !etas in se naprej
velike naloge. Upa, da jih bo s
pomocjo obcanov in prostovoljnim~ dotacijami podjetij in ustanov, ki so na njenem obmocju,
tudi izpolnil. Sestavil je delovni
nacrt in predracun za leta 1969,
po!eg tega pa se per spektivni
nacrt in predracun za prihodnja
stiri leta. Svet krajevne skupnosti se zanasa, da bodo obcani
redno placevali prispevek za uporabo mestnega zemljisca, ceprav je praksa pokazala, da se
ravno tisti obcani, ki bi najlaie
placali, temu protivijo. Obcane
opozarjamo, da bomo prispevek
se. vnapr.e j pobirali in ga lahko
neposredno placajo v pisarni
krajevne skupnosti ali pa na ziro
racun stev. 5016-3-209.
Svet krajevne skupnosti je doslej uredil pot na Otoku, jo razsvetlil ter n abavi1 gasilsko orodje. Na Dol. Je.z eru je napeljal
cevi za kanalizacijo in za l,l.redit ev vasi v Dol. vasi bo napravil
most, na koncu vasi pa v strugi
patoka jez, da poleti v strugi ne
bo smrdecih mlak. V Zelsah bo
svet krajevne skupnosti dopolnil
javno razsvetljavo, v Cerknici pa
bo v sodelovanju s komunalnim
stanovanjskim podjetjem zamenjal vodovodne cevi od hise tovariSa Bavdka na Notranjski cesti cez trg do doma Partizana.
Cevi na tej razdalji imajo manj-

si premer, kakor one do I:'avdkove hise in one od Doma Partizana proti Pescenku, Dol. vasi
in Dol. Jezeru. Strokovnjaki pravijo, da bo tako vade v teh predelih precej vee. v nacrtu so tudi asfaltiranje trga pred Zdravstvenim domom, kanalizacija in
ureditev novih zelenic. V Vidrnu
in na cesti nad Slivnico bomo
uredili javno razsvetljavo. V nacrtu za prihodnja stiri leta namerava svet krajevne skupnosti
asfaltirati vse glavne ceste po
Cerknici in urediti kanalizacijo.
Urediti namerava tudi ceste v
Dol. vas in na Jezero, posi.pati
stranske poti in jih pozimi pluziti.
Fred kratkim je svet Krajevne
skupnosti sklical predstavnike
podjetij in ustanov s svojega podrocja, da bi se pomenili, koliko
bodo prispevali k izpolnjevanju
nacrtov. Nekateri na sestanek
sploh niso priSli, drugi so se izgovarjali, da imajo druge obveznosti, nek aj pa jih je pokazalo
polno razumevanje.
Nacrti so veliki, vendar svet
Krajevne skupnosti upa, da jih
bo vse, s sodelovaJnjem obcanov,
tudi izpolnil.
Predracun dohodkov in izdatkov kaze, kako si je svet zamislil
financiranje.
Dohodki skupaj: 240.000,00 N din
Dohodki so od prispevka za
mestno zemljisce, pokopalisca,

rezanja drv, dotacije, peskokopov
in drugega.
Izdatki skupaj : 290.890,00 N din
Izdatki so za pisarniske stroske, posto, vodarino, elektriko, zavarovanje in drugo 9.200; vzdrzevanje n asadov, otroskega igrisca, spomenikov in drugo 8.950,
za urejanje stranskih poti, smetisca ter pluienje stranskih ulic
14.000, za vzdrlevanje javne razsvetljave 7.000, za ureditev j avne
razsvetljave v Vidmu in Podslivnici 51.000, za sanacijo in urejanje vasi 14.000, za zamenjavo vodovodnih cevi od Bavdkove do
Meletove hise 60.000 in za asfaltiranje trga in kanalizacije pred
ZD 42.240.Za vsa omenjena dela bo primanjkljaja za 50.890din. Ce bo
svetu Komunalne skupnosti u spelo dobiti kritje primanjkljaja,
bo vsa dela do konca leta izpeljal, sicer pa bo moral nekatera
dela opustiti.
Vse obcane, podjetja in ustanove vabimo k cimvecjemu sodelovanju, ker se bo le tako nasa dolina odprla vedno bolj razvijajocemu se tujskemu prometu.
Zaposlili bomo lahko precej mladih moCi.
Pomisliti moramo, da se bo
promet z zgraditvijo hitre ceste
precej povecal in bo tudi pri nas
odcep na Uncu.
SVET KRAJEVNE
SKUPNOSTI

TovariSko sreCanje
predvojnih in medvojnih komunistov
V okviru proslavljanja 50-lettov. Tone 2nidarsic, predsednik
nice ustanovitve komunisticne
krajevne organizacije SZDL.
partije Jugoslavije je bilo na poZ Ulake, od koder je velicasten
budo obcinskih komitejev ZKS
razgled po vsej Laski dolini, so
Cerknica in Logatec organizirano udelezenci srecanja odsli na ogled
v Lozu dne 7. junija tovarisko moderno urejene tovarne Kovinosrecanje 150 predvojnih in med- plastike v Lozu, kjer jih je sprevojnih komunistov j.z obeh obcin
jel direktor tovarne tov. Franc
ter gostov iz obcine Cabar.
Perusek s sodelavci. Vsi so bili
V zgodnjih dopoldanskih urah preseneceni, da je v taka hitrem
so udele:Zence sprejeli pionirji casu zrasla taka moderna tovarosemletke v Starem t rgu in vsa- na, saj se vecina njih spomni tikemu pripeli vdec na·gelj. Godba
stih casov, ko je bila na tern mena pihala Kovinoplastike Loz pa stu se trava in grmovje, danes pa
je ob tern igrala vesele koracnice.
najmodernejsi stroji proizvajajo
Nato je udelezence, med katerimi sodobno kovinsko galanterijo in
je bil tudi predsednik CK ZKS izdelke iz plasticnih mas.
tov. Franc Popit-Jokl, pozdravil
Po ogledu tovarne so se vsi
sekretar
obcinskega
komiteja zbrali v novourejenih prostorih
ZKS Cer.knica tov. Joze Tisler. druzbene prehrane KovinoplastiPozdravnemu govoru je sledila ke, kjer jim je o revolucionarni
krajsa komemoracija pred spo- poti komun1stov in drug1h namenikom zrtvam NOV v Lozu, prednih !judi iz Notranjske sprenakar so si udelezenci z zanima- govoril prvoborec tov. Tone Prenjem ogledali muzej revolucije v ._ vee. V svojih besedah je podrobno
Lozu. Mnogi izmed nji11 so se orisal uspehe notranjskih revoluprepoznali na razstavljenih sli- cionarjev, ki so tako pred vojno
kah i_n v drugih m uzejsk;ih dokuse zlasti pa med II. svetovno voj~
ment1h. Po ogledu muzeJa so pono zadajali sovrazniku velike
loZ.ili venec pred velicasten spaudarce, kar je v veliki meri omomenik zr tvam NOV iz Laske dogocilo pridobitev vseh tistih praline n a Ulaki, kjer jim j e spregovic, ki si jih je Zveza komunistov
voril o revolucionarni poti padlih .Jugoslavije priborila v svojih petzrtev in se zivecih revolucionarjih
desetih letih obstoja. Vsakdo od

prisotnih se je ,.nasel« v posameznih ali pa vseh akcijah, ki so jih
vodili komunisti Notranjske.
Mnogi izmed udelezencev srecanja so se tega dne prvic srecali,
odkar se je konca la II. svetovna
vojna. Obudili so vesele in zalostne d ogodke preteklosti, najbolj pa
je vsem ostalo v srcih tovari§tvo,
ki so ga gojili med seboj in med
prebivalstvom tega dela Notranjske, ki je §e vedno skromno in
posteno in vedno pripravljeno pomagati vsakomur, ki se bori za
pravicnost in postenje, k ar je n aj boljsi dokaz za predanost v borbi
za dosego vseh ciljev samoupravnega socializma, kot je to deja! v
tovariSkem razgovoru predsednik
CK ZKS tov. P opit.
Ob zakljucku sre~anja so se dogovorili, naj se tudi v .priho::lnje
organizirajo podobna srecanja, ki
n aj se trdneje povezejo vrste starejsih komunistov, ki so se vedno
sposobni organiziranega deiovanja v celotnem nasem druzbenem
zivljenju.
Preden so -si segli v roke, so poslali se pozdravno br.zojavko
predsedniku republike, tovarisu
Titu. Tako se je koncalo prvo srecan je predvojnih in medvojnih
komunistov bivsega notranjskega okrozja.
F. Tavzelj

Transport lokomobile Wolf iz TP Cerknica v TP Martinjak

m. MLADINSKI

RAZISKOVALNI TABOR »ZNANOST MLADIM«
BO LETOS V CERKNICI

Od 1. do 12. julija bo v Cerknici III. mladinski r aziskovalni
tabor, ki ga prireja republiSki koordinacijski odbor gibanja »Znanost mladim« Slovenije v sodelovanju s Skupscino obcine Cerknica. Prouceval bo Cerknisko jezero in okolico. Pokroviteljstvo
tabora je prevzela Slovenska akademija znanosti in umetnosti v
Ljubljani, vodja r aziskovalnega
programa pa bo dr. Rajko Pavlovec.
Pri delu tabora bo sodelovalo
55 mladink in mladincev iz Slovenije in drugih socialisticnih republik, nekaj mladih raziskovalcev pa bo prislo tudi iz Avstrije,
Italije, Ceskoslovaske, Zvezne republike Nemcije in Belgije. Dvanajst strokovnih mentorjev tabora bo vodilo arheolosko, geolosko, gemorfolosko, speleolosko,
botanicno in zoolosko skupino. v
te delovne skupine se b odo vkljucili mladi po lastni zelji.
Udelezenci tabora bodo stanovali v cerkniSki osnovni soli, h r anili pa se bodo v restavraciji Jezero v Cerknici. Upravitelj tabora b o doma~in, predmetni ucitelj
Konrad Knez.
Program mladinskega raziskovalnega tabora obsega poleg raz-

Pred dvajsetimi leti
Prav zares se m ora clovek zacuditi, kako se je Cerknica v zadn jih letih razvila. Prav gotovo
je le- temu mnogo prispeval Brest.
Tam, kjer je nekdaj bil Serkov
sadovnjak, je danes moderna tovarna pohistva. Tezka so bila tista prva leta zacetkov. v tovarni
so delavci, ki vsako 1eto praznujejo svoj delovni jubilej (dvaj-set,
petnajost iJn deset let dela v njej).
Prav ti delavci imajo velike zasluge za to, kar imamo danes.
T udi sedaj pred mlajsimi clani
kolektiva ni nic m anjse odgovornosti, ce hocemo doseci cilje, ki
smo si jih zastavili. Predvidevamo, da bo proizvodnja kmalu za

PROGRAM kulturnib
prireditev v juliju

Sedezna garnitura Y, i'zdelek TP Martinjak

Ljubljanski festival prireja v
KriZankah in hali Tivoli v tern
mesecu naslednje prireditve:
1. julija - Mandragola, Drama
SNG Maribor;
2. julija - Carmen, Opera SNG
Ljubljana;
3. julija - Turandot, Opera
SNG L jublja n a;
4. julija - Rigoletto, Opera SNG
Ljubljana;
7. julija - Brasiliana, ljudski
plesni ansambe1 iz Rio de Janeira; ·
8. julija - Koncert Akademskega pevskega zbora Tone Tomsic, Ljubljana;

isk oval nega .dela se e~kurzijo v
Skocjanske jame in Predjamski
grad ter ogled Kr izne jame pri
Lozu. 4. j ulija, na Dan borca, bo
sre~anje s cerknisko mladino in
pripadniki JLA.
Mladi znanstveniki b odo poslusali naslednja predavanja iz ciklusa »Spoznavanje Cerkniskega
jezera in okolice<<: ing. Kolomana 2ibrika kidrologijo, dr.
Franceta Habeta - o krasu, dr.
Borisa Sketa in dr. Marjana R ejica o zivalstvu, dr. Maksa Wraberja o vegetaciji, Tilka Urlebova
bo predavala o arheologiji, dr.
Danilo Furla n pa o meteorologiji.
Ob popoldnevih bodo sportna
srecanja in razgovori z uglednimi
znanstvenimi, politicnimi in kulturnimi delavci. T abor basta med
drugimi obiskala tudi pisatelj
Matevz Hace in slikar Lojze P erko. V tern casu bo v Cerknici tudi razstava speleoloilkega gradiva,
ki jo bo organiziral Speleoloski
muzej v Postojni. Ta razstava bo
v prostorih stare sole v Cerknici.
Program mladih raziskovalcev
Cerkniskega jezera in okolice sovpada in dopolnjuje raziskave
Cerkniskega jezera, ki jih opravlja Slovenska akademija znanosti
in umetnosti.
F. Sterle

11. julija - Kral jica Vii, Opera
iz Charleroia, Belgija;
15. julija - Vzpon in propad
mesta Mahagonny, Opera SNG
Ljubljana;
18. julija - Koncert godbe Milice, Ljubljana;
23. j ulija - D rlavni folklorni
a nsambel Luiiskih Srbov, NDR;
29. j ulija - Koncert Praskih
madrigalistov, CSSR;
30. julija - Akademska folklorna skupina »France Marolt<< iz
Lj ubljane.
Rezervacij e vstopnic in ostala
pojasnila posreduje splosna sluzba SKS.
S. Bogovcic

polovico vecja, se pravi, da bomo
letno ustvarili priblizno 17 milijard bruto produkta. To .pa niso
m ajlme stevilke. Ne mislim, da
bomo fizi~no bolj delali. To bomo dosegli z najmodernejsirni
stroji in opremo, k i bo vsem v
ponos. Ta.ko bo tudi Cerknica
obogatela. Cerknica je tudi turisti~ni kraj in se nam prav iz turizma obeta precej dohodkov, saj
so v okolici privlaooa turistiena
mesta.
R~umljivo je, da se bodo ob
takSnem razvoju pojavljale tudi
tezave. Ob vecji proizvodnji bodo p r av gotovo tezave s prodajo
izde1kov.
Z r aziskqvanjem trliSca bodo
imeli nasi strokovnjaki polne roke :dela, a upam, da bodo svoje
d elo uspesno opravili. Vsi claru
ltalektiva si p r av gotovo zelirno,
da bi proizvajali kvalitetne izdelke in jih cim bolje prodajali.
V. Subic
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USPEH eerkniskib
sahistov
-

15 LET ORGANIZIRANEGA DELOVANJA
SOLNIKOM - NEZADOSTNO
LETOSNJA SEZONA SE USPESNO KONCUJE

Jeseni bodo cerkniSki sahisti prazn<>vali ze petnajst let orgamzlranega delovanja. Zacetek sega v leto 1955, ko so pri prosvetnem drustvu Svoboda v Cerknici ustanovili sahovsko sekcijo. Ko je PD Svoboda n ekaj let zatem klavrno koncala s svojim nemajhnim poslanstvom, je bila tudi sahovska sekcija obsojena na propad.
Ob materialni pomoci Bresta pa je delovanje sahistov zopet ozivelo. V zahvalo razumevajocemu mecenu so sekcijo preimenovali v
Sahovski klub Brest. Pomembnejse naloge (sirjenje clanstva) so narekovale odpreti vrata vsem, ki bi radi igrali sah. Jeseni 1965. leta so
ustanovili Sahovsko drustvo Cerknica. Prav v tern obdobju je cerkniski sah dozivel najvecji vzpon . Ob pomoci Bresta, obcinskega proracuna, Obcinskega sindikalnega sveta in obcinske zveze SZDL je drustvo dosegalo velike u spehe. Vrstile so se zmage na ·prvenstvih Notranjske (sindikalna, mostvena, Titov pokal), lepe uvrstitve na prvenstvih slovenskih mest, na sindikalnem prvenstvu SRS (pod imenom
Brest) ter uvrstitev v II. slovensko sah ovsko ligo. T o so u spehi, s katerimi bi se lahko ponasala tudi vecja in predvsem bogatejsa drustva.
Na zadnji sej i Notranjske sahovske zveze v Logatcu so staro vodstvo zaradi neaktivnosti zamenjali. Novi predsednik Notranjske sahovske zveze je postal predstavnik SD Ce.rkmica, s cimer so drustvu izrekli
priznanje za uspesno in bogato delovanje v zadnjih letih. Program
drustva je sestavni del prihodnjega razvoja saha po vsej Notranjsiti.
z vrsto popularnih tek.movanj zeli drustvo pritegniti sirsi krog poznavalcev saha - predvsem mladino.
v nasih solah posvecajo premalo (ali skoraj nic) pozornosti vzgojnemu UCinku, ki ga sah »VSiljuje« dorascajocemu cloveku: razvija
miselnost, spomin, discipline, borbenost, vztrajnost, taktiko, logiko in
zahteva resevanje n ajrazlil!nejsih kot;~kretnih problemov v omejenem
casu in prostoru. Tako uresnicuje dobri stari rek: Zdrav duh v zdravem telesu, ki dane.s pogosto izzveni v frazo. Te trditve dokazujejo
v ilegalnih (na kegljiscu) in legalnih (v hotelu in delikatesi!) pokeraskih, »ajnC« in drugih hazardnih turnirjih.
Fred leti je drustvo nudilo soli vso materialno in tehnicno pomoc
za uvedbo sahovskega pouka v obliki krozka, vendar se za to ni ogrela.
V prihodnje pricakujemo od nje vee razumevanja. Pripominjam, da je
v drugih socialisticnih drzavah sah sestavni del ucnih programov.
Letosnja tekmovalna sezona je koncana. Lahko t rdimo, da je bila
ena od najbogatejsih. Uspesno so bila koncana vsa tekmovanja posameznikov - tlansko prvenstvo Cerknice za leto 1968, brzopotezno
prvenstvo ·Cerknice in prvenstvo Notranjske v organizaciji nasega drustva. Prav tako uspesna so bila tudi tekmovanja (gostovanja) v okviru
notranjske tekmovalne skupnosti, katerih najvecji uspeh je prav gogotovo zmagoslavje na mostvenem prvenstvu Notranjske, s katerim
si je drustvo priborilo pravico do tekmovanja v slovenski sahovski
ligi. To je poleg kegljacev in atletov ze tretji kolektiv, ki se lahko
uspesno uveljavlja v republiSkem merilu in, ce nismo skromni, je to
vee, kot bi lahko sicer pricakovali.

Zaeetna. _gradbena dela rekonstrukcije v TP Cerknica

PRVENSTVO NOTRANJSKE ZA POSAMEZNIKE
Turnir je bil od 28. marca do 6. aprila v hotelu Jezero in v organizaciji SD Cerknica. Sodelovali so n aj boljsi poznavalci tisocletja stare
kraljevsk e igre z Notranjskega, razen tekmovalcev SD Vrhnike, ki jih
ni bilo na prvenstvu. V izenaceni konkurenci je zbral najvec tock
napadalni drugokategornik Catic (Borovnica) in se tako posredno
uvrstil na prvenstvo Slovenije. Sledi Gradisnik (Borovnica), ki je dokazal, da kljub letom (blizu 60 !) se vedno sodi med najboljse notranjske sahiste in je eden izmed najstarejsih aktivnih sahistov v Sloveniji
in celo v J u goslavi}i. Na tretje mesto se je uvrs til domacin Kra-Sevec,
ki ga odHkuje vztrajnost in je prav zat<> tezko premagljiv. S tretjhn
mestom je dosegel tudi normo za II. kategorijo. Cetrti je bil vsekakor
premalo ambiciozni Jeril! (Borovnica). Domacinoma T. Simicaku in
I. Stefanu bi na podlagi prikazane igre lahko prisodili mesti ob samem
vrhu, ce jima v odlocilnih trenutkih ne bi odpovedovale moci. Kavcic
(Logatec) in Otonicar (Cerknica) sta po sorazmerno slabsem zacetku
negotovo nadaljevala. T urnir je povsem uspel. Odigranih je bilo nekaj
zelo kvalitetnih partij, obenem pa je to prvi primer resnejsega in organiziranega prizadevanja za hitrejsi razvoj kvalitetnega saha na tern
sorazmerno zaostalem obmocju Slovenije.
Koncno stanje: Catic 10,5, Gradilinik 9, Krasevec 8, Simdcak 6,5,
Stefan 6, Otonicar 3,5, Jeric 7,5, Kavcic 5.
Na rednem prvenstvu Cerknice za leto 1968 je bil najuspesnejsi
Simicak ·pred Krasevcem, Stefanom, Strletom, Kosom, Mehadzicem,
Troho, Meletom, Otonicarjem, ing. Mejakom itd.
Na brzopoteznem prvenstvu Cerknice sta zmagala Stefan in Simicak. Sledijo: Bresar , Otonicar, Mehadzic, Troha, Strle, Kos .in drugi.
Na delavskih spor-tnih igrah Brest 1969 so sodelovala mostva Bresta (2), Cerknice (2) in Kovinoplastike iz Loza. Za favorita sta veljala
Cerknica I. in Brest I. V r azburljivem, pet ur trajajocem boju je bil
Brest I. uspesnejsi in zmagal v vseh dvobojih. V zmagovalni ekipi so
igrali : Stefan, Zigmund, Klancar in Otonicar.
Koncno stanje: Brest I. 11,5 tocke, Cerknica 10,5,. Brest II. 8,5,
Cerknica II. 5 in Kovinoplastika 4,5 toc.ke.
MOSTVENO PRVENSTVO NOTRANJSKE
Na letosnjem mostvenem prvenstvu Notranjske so sodelovale n aslednje ekipe (sest clanov, dva mladinca in dve clanici): SK Borovnica, ~K Legatee in SD Cerknica. Ker sta bili ekipi SK Borovnice in
SD Cerknice oslabljeni, je bil oster boj za najboljse mesto. Cerknicani
so na tekmovanje p r isli brez obeh mladincev in en e clanice. Ce upostevamo, da so -oba dvoboja zaceli z rezultatom 0:3 v korist nasprotnikov, je njihov uspeh toliko vecji. OdloCi.len je bil boj -med favorizirano Borovnico in Cerknico. Njeni igralci so z izvrstno igro in z izjemnimi napori prekosili sami sebe in odvzeli Borbvnicanom vse mogoce tocke.
Vrstni red:
Rezulta.ti:
SK Logatec : SD Cerknica 5,5:4,5
1. SD Cerknica 11,5 tocke
SD Cerknica : SK Borovnica 7:3
2. SK Borovnica 10 tock
SK Borovnica : SK Legatee 7:3
3. SK Legatee 8,5 tocke
Za SD Cerknico so bili uspesni: inz. V. Krasevec, T. Krasevec,
I. Stefan in T. Simicakova z dvema tockama, T. Simicak z 1,5 tocke,
ter Mehadzic in Troh a z 1 tocko.
I. Stefan

Montaza stresnih nosilcev v TP Cerknica
I"

I

Med gradbenimi deli, ki so jih
opravlja}i letos in jib se bodo•. je
doloceno tudi zamenjati ostresje
nad sedanj'<> furnirnic-o. Po novem
tehnoloskem postopku bodo v ta
prostor namestili stiskaln ice, od
stiskalnic naprej na prostoru, kjer
je zdaj depo in stojij-o susilnice,
pa bo oddelek :fuTnirnice. Zato,
ker pridejo v ta prostor stroji, ki
so zelo dragoceni in tehnolosko
nepogresljivi, smo se odl<>cili, da
bomo sedanje ostresje, ki je se.
leseno, zamenjali z ognjevarnim.
Nosilci bodo zelezni, p olja med
nosilci bodo prekrita z lahkim
betonom srporeksom, kritina pa
bo sal>onitna.
Zacetek del pri zamenjavi ostresja bo po programu 1. julija,
koncana p a morajo b.iti konec avgusta.
Zaradi teh del in rusenja stene
ter susilnic bo potrebno 7.a ta cas
prestaviti
oddelek furnirnice,
medtem ko smo razrez plosc ze
prestavili.
Meseci julij, avgust in september bodo za proizvodnj.o najtezji,
ker morajo vzporedn-o teci gradbena dela in proizvodnj a.
T. Kebe

OdPEdoDURA

Moderna proizvodna dvorana v TP Cerknica v koncni fazi gradnje

Motorizacija in okoli nje
Zadnja leta v Jugoslaviji mo-.
torizacrja zelo hitro narasca, posebno v nasi republiki, saj pride
en avtomobil na 18 prebivalcev.
To razmerje pa je v posameznih
republikah taksno: .
Hrvatska 40, Srbija 42, Crna gora 85, Bosna in Hercegovina 108
in Kosmet 188.
In kako je v nasi obcini?
Leta 1961 je bilo v cerkni-ski
obcini 463 motornih vozil. Proti
koncu leta •];958 se je to stevilo
povzpelo kar nil 1999. Najveeji

porast je bil proti k oncu lanske.:.
ga leta. Hudomusni statistiki pravijo, da je to pac krik mode. Do
leta 1950 smo namrec imeli tako
imenovano zemljomanijo in radiomanijo, nato pa so sledile: televizijomanija, strojepralna manija, hladilomanija in sedaj zivimo
v dobi avtomanije. Narobe je le,
ko pri vsem tern trpimo cestostagnacijomanijo, ki v blimji prihodnosti napoveduje ze aviomanijo.
S. Bogovcic

Malee nenavaden n aslov, . se
vam ne zdi?
Pomenil naj bi n aslednje: od poslovne enote do tocilne mize v
delavski restavraciji. V veliki
vnemi za n ajumnejso izrab o delovn ega casa smo si skovali precejsnjo vrsto bolj ali manj posrecenih kratic. Sicer pa cim manj
dolgovezenja; n aj povemo, kaj se
je oni dan pripetilo nasemu sodelav cu l
Nadzoroval je »ON« poslovanje
vseh PE. Price! je ze zgodaj zjutraj in se je zato ob sedmih le
za hip pomudil v SKS. Z avtom
se je odpeljal v TLI, n azaj_ grede
se je oglasil tudi v TPM. V TPC
se je zaddal dalj casa, v BZ pa
je hitl'o opravil, k er so bili obrazci PN in TPD natancno izpolnjeni. Zaradi problemov z RK in
LBO z zvezdico ga je, se preden
je odsel v TIP, ze bolela glava.
Tudi tablete CZ niso mnogo pomagale.· Zato je na seji CDS takoj obdelal vprasanje GDK, kot
so ga za to zadolZili ·na CUO in
sel potem v DUR, da delno porabi svoj OD, ki ga dobi mesel!no
po merilih AODM. ·
V mraku je s predsedni<kom DS
PE in s tajnikom KO OOS odsel
na RIBO LOV. Oprostite! Odsel
je n a ribolov.
Z. Zabukovec
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S seminarja IBM
Ker se je tudi nase podjetje
odlocilo, da bo podatke obdelovalo na mehanograiskih strojih,
je treba takoj priceti s solanjem
kadra, ki bo upravljal mebanograiske stroje. Solanje je razdeljeno na solanje organizatorjev,
solanje programerjev, solanje
operaterja in llolanje luknjacic in
verifici:rk. Solanje bo razlicno
dolgo za posamezne funkcije v
mebanografskem centru. Najdalj
se solajo organizatorji in programerji, kar je razumljivo, saj bodo
ravno ti opravljali takrat, ko bo
sistem ze vpeljan, najbolj zabtevna dela v centru.
V uvodnib tecajib, na katerih
smo bili tudi trije delavci Bresta,
se vsi seznanijo z osnovami blokdiagrama, osnovami glavnega
spomina in osnovami eksternih
(stranskih ali pomoznih) spominov itd. V uvodnih tecajib se je
treba seznaniti z logiko,ki jo imajo racunalniki. Seveda je pot za
spoznavanje te logike zelo dolga.
V glavnem pa obsega metode in
postopke lansiraoja -r azlicnih podatkov v eksterne in glavno memorijo, da b i dobili zazelene, kva-

litetnejse podatke. Nekdo bi rekel: »Saj imamo v podjetju ze zelo veliko podatkov.« Res je, vendar ti podatki, ki so na vsak nacin najbolj vazni pri poslovnlll
odlocitvah, sedaj niso ob vsakem
casu na voljo. Mebanografski
stroji pa nam bodo dali, seveda
ce bodo program! pripravljeni,
podatke takrat, ko jib bomo rabili in taksne, kakrsne bomo zeleli.
Solanje za posamezne funkcije
traj a razlicno dolgo tudi glede na
to, za kakSen sistem se podjetje
odloci. Solanje za bolj zabtev_!!n
sistem traja veliko vee casa kat
pa za klasicen sistem. · Solanje se
bo nadaljevalo jeseni letos, predvidoma se sest do devet tednov.
V Radovljici, kjer so tecaji
IBM v o11ganizaciji INTERTRADE, je v -sezoni zelo veliko tecajnikov iz razlicnih podjetij, predvsem iz Slovenije.
Urnik na tecajih je zelo napet,
posebno taokrat, ko se je treba poleg predavanj in vaj poglabljati
v problematiko tudi zvecer ali
zgo.qaJ.. zjutraj.
J . Otonicar

Obvestilo tistim,· ki bodo sli
na dopust z avtobusom
Od prvega junija dalje so v veljavi novi avtobu-sni vozni redi,
pa tudi cene vozovnic so se zvisale poprecno za 10 odstotkov.
Odhodi avtobusov po novem
voznem redu:
Cerknica-Ljubljana: ob delavnikih: 4.25, 6.05 cez Rakitno, 6.13,
8.29, 11.04, 16.22 in 19.07; ob nedeljah 6.13, 8.29, 11.04, 16.22 in
19.07. Iz Ljubljane proti Cerknici
odpeljejo avtobusi kot doslej.
Cerknica-Rakek: 4.25, 6.13, 8.29,
9.10, 11.04, 12.00, 16.22 in 19.09.
Rakek - Cerknica: 6.35, 9.45,
11.17, 12.15, 15.26, 19.18, 20.39,
11.17, 15.25 in 19.18.
Cerknica-Postojna 5.47 in 9.45.

Zveze proti obmorskim krajem
iz Logatca:

5.32 ~n· 7.62. Proti Kopru in PiranJJ. ,imajo v Logatcu zveze vsi
ay:tDbUiij;~'ki vozijo iz Cerknice. .
Zveze iz Ljubljane za Dolenjske, S m arjeske in Cateske toplice:
5.30, 6.30, 7.15, 9.00 in 13.00 in za
Rogasko Slatino in Do·brno ob
9.30. Za Dobrno je treba v Celju prestopiti na drug! avtobus.
In se ena neprijetna novost: Na
vseh daljsih progab, kat so Ljubljana-Pulj-Koper-Rijeka, Zagreb, Maribor, ni stojisc. Zato si
pravocasno rezervirajte sedisca
na avtobusni postaji v Ljubljani
ali po telefonu 312-312.
Ce greste na dopust, je najbolj
ugodno potovati z vlakom, saj
imate 25 °/o popusta in Se cene
vozovnic so nekoliko zni.Zali.
Bogovci<: Stefan

Zacetek in vzpon
Breslovih »»Sialaklilovc:c:
Nekako januarja letos se je
na pobudo Janeza 2nidar8ica, mebanika in dolgoletnega barmonikarja, rodil mladinski ansambel
Stalaktiti. Sindikalna organizacija Tovarne pobistva Cerknica
jim je za zacetek dala stare instrumente.
Z obilo dobre volje so dan za
dnem vadili oa kegljiscu.
Prvic so javno nastopili na
pustni torek v Delavski restavraciji. Poslusat so jih priSli stevilni
Cerk!nicani. Vsi so si zazeleli slisati mlade in vztrajne glasbenike.
Niso jib razocarali.
V apTilu so se odlocili, da si bodo kupili n ove instrumente, saj s
starimi niso mogli pokazati, kaj
zmorejo. Receno- storjeno. Centromerkur v Ljubljani jim je sel
na roke in jim dal na kredit vse
instrum~~~. ki jih stanejo nekaj
manj kot tri milijone starib l~i
narje\·.

Z nastopi v Begunjab, Grahovem, Prezidu, Gerovem, Planini,
Postojni in v osta1i:b krajib so si
ustvarili tak slaves, da se vee gostinskih podjetij na Primorskem
poteguje zanje in jim nudi zelo
ugodne pogodbe.
Za celo sezono so sklenili pogodbo za nastope v lokalu na letaliSeu v Postojni. Obcasno pa bodo §e igrali v razlicnib krajih
Primorske in Notranjske. Medtem
ko ob sobotah in nedeljah nastopajo, pa se med tednom izpopolnjujejo, saj vedo, da se bodo le
take lahko uveljavili med iltevilnimi glasbenimi skupinami mladih.

In kdo igra pri Stalaktitib?
Orgle in barmontko igra Janez
Znidarsic, ki je obenem vodja in
strokovni svetovalec, bobne Miro
Jencek, riterlli-kitaro Ivo Gode§a,
bas-kltaro Ivan Najger, poje pa
Toni PetrovCi.c.
S. Bogovcic

asfaltnega
traku

Asfaltiranje ceste med Blosko polico in Lozem

Mestno naselje
•
1n prevzgoja ljudi
Cerknica -~ leta v leto spreminja svojo podobo. Stanovanjska
gradnja se je v zadnjih nekaj
letih tako razmahnila, da bi clovek lahko dejal, kako rastejo hise kot gobe po dezju. Poleg mnogih bisic, ki so jib zgradili po-samezniki z lastnimi sredstvoi in s
pomocjo druzbene skupnosti, so
zgradili tudi nekaj blokov. Med
mostom in Brestom je podjetje
zgradilo tri stanovanjske bloke, v
katerib se je naselilo 48 drUZ.in.
Se zelo dobro se spominjam,
kaksna je bila okolica, preden so
podrli stare, dotrajane kmecke
hise. Racunali smo, da se bo podoba Cenknice z novimi bloki
mocno spremenila. Podjetje je na
svoje stroske uredilo zelenice in
zasadilo okrasno grmicevje in
drevje. · Res je, da se ni vse do
kraja urejeno, res pa je tudi, da
niti na tisto, kar je urejeno, ne
znamo paziti. Ko opaozujes, kako
brezcutno se ljudje sprebajajo cez
zelenice, se nehote soomniil na
prebirvalce vecjih mest, ki pazijo
na vsako travico posebej, da je
ne bi poskodovali. Ce sami ne
znamo paziti na naravne lepote,

Kje bodo letovali delavci Bresta
Za razliko od lani, ko se je za
letni oddih na · morju odlocilo le
osemindvajset clanov kolektiva,
je letos stevilo zahtev za rezervacijo naraslo nad sestdeset. Letavall bodo v Savudriji., Crikvenici, Splitu, Rovinju in na Debelem
rticu.
Na osnovi novega pravilnika o
regresiranju letnega oddiha so iz
Tovarne pobistva Cerknica prijavili dvaintri:deset clanov k olektiv.a, v Tovarni pobistva Martinjak
pa pet. Skoraj neverjetno je, da
v ostalih poslovnih enotah ni delavcev, ki bi imeli pravico do regresa po novem pravilniku.·

Za vse prijavljene so rezervacije v Dolenjskib, Smarjeskih in
Cateskih toplicab ter v zdraviliscu Dobrna in Roga5ka Slatina.
Cene v teb 7XIraviliscih se sucejo
od 40 do 60 novib dinarjev na
dan. Sem so vsteti tudi morebitni
zdravniski pregledi.
V sezoni je se mogoce dobiti
r ezervacije v Krilu pri Splitu,
Kailtelu Starem in v Rovinju in
seveda v vseb boljsib botelih, posebno na makarski rivieri, le za
tiste z bolj zajetnimi denarnicami.
Cene dnevnih penzionov v Rovinju in Splitu so od 33 do 40 novih dinarjev.
Stefan Bogovcic

Dopust pod platneno streho
Ce ste se odlocili, da svoj dopust izrabite pod sotorom, ste dobra izbrali. Tak dopust ima dobre
strani, ker ne boste vezani samo
na en kraj, in slabe straru, ce ga
postavite na odprtem prostoru, ki

Mladostno razpolozeni »Stalaktiti« v prirodi

kako naj to zabtevamo od rnladine in otrok? Nil: cudnega ni torej, ce otroci vsa·k dan sproti navlecejo voso mogoco navlako okrog
blokov. Ni!kogar ni·sem se sUsal,
da bi otroke posvaril, naj takib
stvari ne pocenjaj-o, ker kvarijo
ugled vseh s-tanovaicev. Ce bi se
kolickaj zanimali, bi vsi trije bisni sveti lahko zbrali toliko sredstev, da hi za malcke uredili igrisce. Prav gotovo bi se .za to misel ogreli vsi starsi, samo nikogar
ni, ·k i •bi dal pobudo.
Cakati, da bo to zadevo uredil
ne vem -k!do, je nesmiselno, ker
tega prav g-otovo ne bo.
Posebno poglavje je dovazanje
in s hranjevanje drv. Na vsak nacin bi morali drva pospraviti takoj, najpozneje pa v 48 urab.
Prav tako bi morala stranka za
seboj pospraviti vse smeti, ki bi
ostale. za.t o bi bilo treba sprejeti
ustrezne predpise in proti krSilcem 'le-teb tudi ukrepati.
Odvec je, oda se gremo mestno
naselje ob sedanji miselnosti. Vzporedno z rastjo nasega naselja
bi bilo treba !judi tudi prevzgajati.
T . Kebe

BRESTOV OBZORNUK - GLASILO KOLEKTIVA BREST CERKNICA - Glavni in odgovorni
urednik Danilo Mlinar - Urejuje
uredniSki odbor: Stefan Bogovcic,
Vojko Harmel, Franc ·Hvala, Tone Kebe, Joze K.lancar, Jozica
Maticic, Danilo Mlinar, Ivo Stefan, Valenti'n Subic, Franc Tavzelj, Dusan Trotovsek in Magda
Urbane - Tiska Zelezniska tiskarna, Ljubljana

nima sence in seveda, ce dezuj e
in ga niste postavili in zavarovali. Ce ste se kljub temu le odlocili, vam ne bo odvec nekaj nasvetov:
Po moznosti postavite sotor na
dolocen kampirni prostor, ker se
lahko v nasprotnem primeru zgodi, da vas bo lastnik zemljisca
pregnal in se kazen vas lahko doleti.
Najblizji kampirni prostori ~o v
Ankaranu, Izoli, Fiesi, Savudriji,
Opatiji, Medveji in seveda v drugih obmorskib krajih.
Cene prqstora z uporabo sanitarij in vode, vkljucno s parkiranjem vozila, se VTtijo za stiriclansko druzino okoli 15 N din.
V bribovitih predelih so dobra
urejeni kaanpi na Bledu, Ribnem,
Bobinju, Komni, Kranjski gori,

Delavci Cestnega podjetja Ljubljana so priceli urejati cestiiice
med Blasko police in Lozem. S
tezkimi gradbenimi stroji strUZ.ijo in ravnajo cestiilce, n a katero
ze ·polagajo asfaltno preprogo. Popravili in raz5irili so tudi nekaj
ostrib ovinkov, taka da bo cesta
varnejsa. Kljub temu, da bo cesta asfaltirana in ovinki razsirjeni, pa bo hitrost voznje omejena
na 60 km na u ro.
Vsa dela bodo koncana v zacetku julija, stala pa bodo 136 milijonov starih dinarjev. Sredstva je
prispevalo Cestno podjetje iz
sredstev za vzdrzevanje cest.
T . Kebe

Zbiljskem jezeru, Skofji Loki, Poljanski dolini, Trenti, Jezerskem,
Plansarskem jezeru in drugih
krajih. Sotora nika.r ne postavljajte na travnikih ali drugih podobnib prostor.i b, kjer bi nastala
skoda.
Tudi Dolenjska vam labko nudi
prijeten oddib. Najlepse je v dolini Krke. Najlepse je urejen
kamp na Otoccu. Sicer pa je dolina Krke tako obsezna, da res ne
b oste ·i meli tezav, kje postaviti
svoje zacasno bivalisce.
Ce zelite se kaksne podrobnejse nasvete in informacije, se kar
oglasite.
S. Bogovcic

Nov prebivalee
nasih voda
Sporfni i.n lurislicni ribolov bo v
voda•h Riibiske druii ne iz Ce~knice
kmalu oposla·l zelo privlacen .ne samo
za doma·c e nibice, lemvec tudi za
lurisle ·i n ri'bice od drugod . Jo privlacnosl bo zveca.l novi prebivalec
voda v Rak.ovem Skocjanu i·n v spodnjem lo>ku cerkni ske~ a poloka, riba
rdece<perka. Okrog Iisee !eh rib je
namrec elcipa cerknisbh ribicev polovila v reki Pivki v Po-si ojn i 'n jih
prenesla. v omenjene vode. Te ribe
se zelo hi~ro mnoiijo, se posebej pa
je z.a slraslne rihice za•nimil\/a za•to,
ker zelo hitro zgra'bi za l•rnek.
.Po P"ipovedovanju r1bicev iz dru9'ih druii·n jih ·posamez·niok ujame na
lekmovanju ludi do 150 v nekaJ
urah.
Ta riba je lorej privlacna. ludi za
ipor~n i ribolov. Povedali moram se
to, da ni Ieija od pol kilograma,
poleg iega pa jo lahko lovimo v
vsakem letnem ca-su, ne glede na
kolic i.no in dolzi•no. To <pa je povsem novo za vse vode, k·i jih
upra-v lja RibiS•ka druiina v Cerknici.
Vse oslale rrbe imajo lovopust in
doloceno doli;no za. odlo-v, z izjemo klena. ·Poleg le~a pri rdeceperki
ni doloceno, ko Hko iih lahko ujamemo ·na dan. To je povsem odvisno od Slpre~nos'l·i r.ibica ler njegove
pol~pezljiv:osli in vzlrajnosli .
F. Taviel•j

Naslovi in okoli njih
Zaradi reklamiranja nasib izdelkov je Brest postal znano ime.
Kaltsna imena .pa mu dajejo najrazlicnejsi ·2lbiralci prospektov,
ponudniki in drugi, nam povedo
tile naslovi iz pisemskih ovitkov:
- Tovarna iz Zabodne Nemcije je svojo ponudbo poslala kar
na naslov: Firma Brest, Cerknica, Tsahecboslowakei. Na posti v
Pragi ·so dopisali »Slovenija« in
pismo je priillo v prave r oke.
- Se bolj krepka pa je t ale:
Brest - Tovarna cevljev. Pismo
je p oslalo neko graficno podjetje
iz Ljubljane.
Vidimo pa lahko se naslednje
naslove: Brest, tovarna mesnih
izdelkov, gra:dbenib plosc, kredenc, stolica, sanduka, sper ploca, nogara, podova, drvnih konstrukcija, okenskih okvirov, biro
za lesno industrijo, drvni institut, tvornica regala, danijela,
dnevnib -soba, zofa, divana, fotelja, klupi, ca:maca . . . Pa kaj bi
se nasteval, saj je :ie iz vsega tega videti, da nas imajo za univerzalne. Ce ne verjamete, se
labko prepricate. Dve kuverti sta
za vsak primer se vedno v arbivu.
S. Bogovcic

