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obCinski praznik
Praznicnega 19. oktobra so se
zbrali odborniki obcinske skup~cine na sveeano sejo, ki je bila
v Kulturnem domu v Starem
trgu. Seji so prisostvovali stevilni gostje, med njimi zvezna poslanca Drago Seliger in I van Oblak, republiSki poslanec Joze Telic, narodni heroj Stane Semic Daki, predsedniki sosed.njih obcin Postojne, Logatca in Vrhnike, predstavniki politicnih organizacij, nekateri preziveli bore!
napada na Loz, predstavniki
JLA, podjetij in drugi.
Najprej je delegacija odbornikov polozila venec k spomeniku
padlim na Ulaki in v Lozu, nato
pa je predsednik skupscine ob·
cine Cerknica inZ. France Zor·
man prebral slavnostni govor.
Govoril je o znamenitem n apadu
na fasisticno postojanko v Lofu,
ki so ga izvedli partizani 19. oktobra 1941 in istega d.ne na sovramo skladisce v Bezuljaku.
Nato je orisal pot povojne graditve in povedal, da smo dosegli v gospodarskem in dru2:benem
razvoju obcine velike uspehe. Realizirati pa bo treba zacete akcije in nacrte v turizmu, kmetijstvu, obrti, komunali in energetiki, v solstvu, otroskem varstvu
in zdravstveni preventivi miadine.

Svecanosti je doprlnesel tudi
moski pevski zbor Loska dolina,
ki je zapel nekaj pesmi.
OGLED POSLOPJA NOVE SOLE
Po koneani seji so si odborniki in gostje najprej ogledali no·
vo osnovno 5olo v Starem trgu,
ki ji manjka le notranja oprema. 0 zaa.ovoljstvu nad. objektom, kl je sodoben, prostoren in
funkcionalen, o zbiranju sredstev prek rel'erenduma obeanov
in o problematiki dokoncne notranje opreme in ureditvi okolice je govoril ravnatelj Osnovne
sole Stari trg Milan Mercina. Goste je impresionirala zlasti prostomost in uporabnos t prostorov, enostaven in sodoben pristop pri obravnavanju razporeditvenih in gradbenih reliitev. Avlo nove sole ze krasijo tri de!a
naliega umetnika akademskega
slikarja Lojzeta Perka.
LEP SPREJEM V TP STARI
TRG
Odborniki in gostje so nato
obiskali se Tovamo pohistva Stari trg. Dobrodoslico in poglavitne podatke o tej poslovnl enoti
je povedal njen direktor Dusan
Plaz.
Gostje so si z zanimanje ogledali proizvod.njo in so imeli kaj

Ob obCinskem prazniku so odborniki in gostje obiskali tudi Tovamo p ohiStva Stari trg
videti, saj je TP Stari trg napravila v dveh letih veliko rekonstrukcijo proizvodnih kapacitet,
obenem pa so dogradili tudi novo upravno zgradbo. Goste je poleg vprasanj tehnologije zanimalo tudi, ka.kSni so uspehi in moznosti v prodaji.
Gostje so nato posedli v delavski restavraciji tovame k razgovoru in zakuski.
F . Sterle
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Ustavna dopolnila
in BREST
Zvezna skupsl:ina je 30. junija
letos sprejela ustavna dopolnila
XX do LXII, s katerim je - med
drugim - ustvarjena nova podlaga za r azvoj in spremembo a:-azmerij v delovnih skupnostih.
Ustavn a dopolnila se n iso pojavila kot osamljen zalronodajalcev
akt, temvec jih spremlj.ajo ukrepi
z .dokaj nedvoumnim ciljem: ustvariti trd.nejse gospodarske pogoje. Novo n astajajoce ekonomskopoliticne in ustavno-pravne ·r azmere pa terjajo se tb olj zainteresirane, bolj info.xmirane upravljalce
in razgledane strokovnjake. Le
tako bo mogoce dojeti Ln ures·n iciti zlas,t i ustavna dopolnila XXI,
XXII in XXIII, ki so posebnega
pomena za delovne skupnosti in k.i
se, glede na n jihovo pravno naravo, deloma l ahko tudi neposredno uporabljajo v delovnih organizacijah.
Da n as ne bi karkoli prehitelo,
ne v dru.Zb eno-politicnem, ne v
ekonoomskem smislu, ni dovolj, da
se z ustavnimi dopolnili ter ostalimi ukrepi ozko ukvarjajo le zadolzene slu2:be, temvee je nujno,
da se l:im vel: l:lanov delovne

skupnosti in njeni organi upravljanja seznanijo z vsebino in smotri ustav:nih dopolnil ter z novo
nastajajocimi · gospodarskimi pogoji. Ugot ov1ti je treba, kaksne so
zahteve .in moznosti nadaljnjega
dela in razvoja ter temu primerno prilagocliti n ase programe dela.
V ta namen -je centralni delavski svet na svoji 165. redni seji
imenoval posebno sedemclansko
komisijo in tocneje opredelil n jene n aloge, ki so:
- nacrtno ·prouciti dopolnila
zvezne in slovenske ustave,
zlasti dopolnila XXI, XXII in
XXIII zvezne ustave,
- analiticno spremljati zakonodajo .in u krepe, ki blstveno
spreminjajo pravni in gospodarski polozaj podjetja in njegovih enot in zlasti
- prouciti strukturo in ekonomski polozaj podjetja in enot v
luci teh dopolnil s ciljem
- posredovati centralnemu delavskemu svetu in drugim organom upravljanja ustrezne
predloge.
Konec n a 2. strani
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Na beograjskem salonu pohiStva je dobll Brest diplomo za sobnl ambient z okroglo posteljo

StENI -

DIPLOMA NA . BEOGRAJSKEM SALONU POHISTVA -

LJUDJE -

NOVA SOLA V STAREM TRGU -

NEZA HRIBARJA -

NASI

USTANOVLJEN SKLAD JA·

KOSARKARSKI .KLUB "CERKNICA
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BRESTOV OBZORHIK

Predvsem bi bilo potrebno iz.
popolniti kombinacijo neposrednega in posrednega obvescanja.
Naj na koncu pripomnim, da
je nas Brestov obzornik sicer reden in po svoje zanimiv, vendar
bi moral objavljati vee clankov,
ki bi govorili 0 nasem poslovanju in proizvodnji. Vse prevec
prostora odmerjamo zunanjim
novostim. Po drugi strani pa je
v nasem glasilu vse prevec clankov zgolj izpod peresa vodilnih
delavcev.
J. Klancar

Ustavna dopolnila
in BREST
Nadaljevanje s L strani
Fred po&redovanjem predlogov
mora komisija organizirati pred-vsem s clani organov upravljanja
in z vodstvi druibenopolitH'mih or~a.nizacij v podjetju ra.zpravo o
$vojih zapazanjih in nadalj.njih
ukrepih v zvezi z izvedbo navedenih .nalog. Posebne pozornosti
naj bodo deleini predlogi, s katerimi bo lahko centraLni delavski svet prilagajal dosedanja dolocila statuta novim moznostim ki
jih odpirajo ustavna dopolnila.
Na svoj.i prvi seji sredi meseca
oktobra je komisija najprej proucila dolocila ustavnih amandmajev XXI do XXIII in nato ugotovila, da je vsekakor treba v
podjetju zagotoviti delovni slmpn osti kot celoti in s tern posameznim .njenim clanom naslednje
stiri pravice:
L P.ravico do organiziranja temeljnih organizacij zdruzenega
dela .
2. Pravico do oblikovanja dohodka in delitve le-tega.
3. Pravico do (so)odlocanja o
sredstvih druZbene reprodukcije.
4. Pravico do zdruzevanja sredstev, s katerimi upravljajo in
svojega dela.
Seveda so te pravice v vel.iki
meri predmet dosedanjih sploonih aktov, venda;r gre tu za korenitejsi pristop. Velja pripomn.iti,
da so te pravice poudaerjene .kot
p.eodtujljive, kar pomeni, da se zo-

per krsenja lahko sprozi ustavni
spor.
V nadaljevanju je komisija ugotovila, da so mnoga dolocila ustavnih dopolnil v praksi dokaj
skromno ·razciscena in bo treba
o njih na siroko zastaviti razpravljanje, ce naj se pojavijo ustrezne resitve. Sem sodijo zlasti:
nagrajevanje minulegla dela {del a, ko si je delavec zavestno od·tr.goval od osebnega dohodka, da
bi vee vlagal v sredstva - z razskjeno reprodukcijo); individualna in kolektivna odgovornost v sistemu samoupravljanja (dolocil v
splosnih aktih j e ze precej - a
se ne izvajajo v zadovoljivi meri) ;
opredelitev tistega dela dohodka,
ki ni rezultat prizadevanja (mo.nopolni, konjukturni dobicki ipd.):
razmerja med posameznimi temeljni mi organizacijami zdruzenega dela.
Zaradi -teh in vrste drugih vprasanj je komisija sklenila poslati
na resno pripravljen seminar dne
26. in 27. oktobra v Kranj dva
svoja clana. Namen seminarja je
obravnavanje in resevanje problemov tega podrocja. Komisija
bo nadaljevala z delom prve dni
novembra, ko •bo sestavila po:irob.nej&i plan svojega dela. Gotovo
bo morala najprej obdelati podrocje oblikovanja in delitve dohodka glede na nov splo3ni akt
s .tega podr-ocja.
Z. Zabukovec

ZakljuCek investicij
vTovarni pohiStva
Stari trg
Temeljni kamen, ki smo ga
postavili pred dvema letoma, je
na letosnji dan obcinskega praznika le pokazal svojo pravo in
dokoncno podobo. Dokoncali smo
zadnji objekt po investicijskem
programu. Novi objekt bo sluiil
za tehnicno operativo. Ta objekt
je za poslovno enoto · vsekakor
velika pridobitev, saj smo sele s
tem omogocili povezavo med proizvodnimi prostori, se pravi, med
strojnim oddelkom in montazo.
Tako se bomo izognili prevozom
polizdelkov skozi lakirnico.
Ce zdruZimo investicijsko gradnjo po zaporedju njenega iz.
vajanja, dobimo naslednjo podobo: proizvodna dvorana, sKladisce gotovih izdelkov. kotolovnica
z ogrevalnimi napravami v proiz·

vodnji, zunanja kanalizacija in
koncno tehnicno operativni prostori.
Investicijska vrednost na5tetih
del je bila 4,5 miiljona dinarjev.
Pokazatelji povecanega poslovnega uspeha nam kaiejo, da so bile investicijske nalozbe upravicene. Vrednost proizvodnje je bi·
Ia pred investicijo 15 milijonov
dinarjev, medtem ko bo ze letos
narasla za 100 odstotkov oziromana 30 milijonov dinarjev.
Momosti za povecanje proizvodnje pa s tem se niso izcrpane,
kar homo morali dokazati ze v
letu 1972 in proizvodnjo povecati
se za novih 30 odstotkov, to je,
na pribli.Zno 40 milijonov dinarjev.

Ob obcinskem prazniku: Gostje v montaZi TP Stari trg

VELIK ODSTOTEK
BOLNISKEGA STAZA

Nova podoba Tovarne pohistva Stari trg
Razwnljivo je, da s tem, ko
smo dokoncali gradnjo objektov, nase delo se ni dokoncano.
Vse napore moramo usmeriti v
notranjo organizacijo dela, uskladiti moramo delitev dela po delovnih mestih, pravilno dolociti
izdelavne case in zagotoviti objektivno nagrajevanje po delu.
Proizvodni program za leto
1972 je v konceptu ze priprav-

ljen. lzdelovali bomo samo sodobno kuhinjsko pohistvo v razlicnih izvedbah. Ta specializacija nam bo omogocila doseci vrhunsko kvaliteto izdelkov in soIidne dobavne roke, kar je
osnovni pogoj, da bi zagotovili
solidno poslovanje in zadovoljili
zelje nasih kupcev.
D.Plaz

So delavei

dovolj obveSCeni?
»Neobvescen delavec mora
zgolj zaupati.<< Pod tern naslovom je bila nedavno v Delu ob·
javljena kritika o informiranju
v delovnih organizacijah.
Ko sem clanek prebral, sem se
zamislil, kako je z obvescanjem
delavcev v nasem podjetju.

no, izgubljajo delavci zaupanje v
vodstvo kolektiva in postajajo
malodusni, namesto da hi pomagali resevati posamezna vprasanja.
Po nekaterih podatkih je le 40
odstotkov zaposlenih seznanjenih z vainejsimi dolocili v siste-

V Tovarni pohistva Cerknica
opazamo, da je letos zelo porasel bolniski stalez. Vedno vee je
izgubljenih ur na racun bolniskega staleza. Prav zato smo izdelali
analizo za devet mesecev letosnjega leta in pri tem ugotovili,
da je zaradi bolniskega staleza
do 30 in nad 30 dni dnevno od·
sotnih kar 9,7 odstotka delavcev.
Vsak dan je torej odsotnih z
dela 73 delavcev, s elmer je izgubljenih 584 delovnih ur. Poprecno torej izgubimo 12.848 delovnih ur. Od januarja pa do sep·
tembra smo izgubili zaradi bolniskega staleZa 61.212 ur do 3U
dni, nad 30 dni pa 54.577 ur. sku·
paj torej kar 115.789 ur. Najve~
IZgubljenih delovnih ur pa smo
imeli v marcu - 14.198 in v av·
gustu- 14.460 ur.
Ti podatki nam zgovorno ka·
zejo, da je izgubljenih delovnih
ur zaradi bolniskega staleza veliko prevec. ce omenjene podatke primerjamo z izgubljenimi delovnimi urami v preteklih letih,
ugotovimo, da je odstotek bolniskega staleia mocno porastel. To
pa je vprasanje, nad katerim se
moramo zamisliti. Potrebno bi
bilo izdelati dodatno analizo o vrstah bolezni in z njo ugotoviti,
kje so vzroki za tako velik odstotek bolniSkega staleza. Ali so
morda v slabih pogojih dela? (;e
je tako, je treba le-te odpraviti,
ce pa so vzroki drugje, je treba
zadevo resevati tam.
Prav gotovo bosta lahko o tern
vprasanju povedala kaj vee am·
bulantni zdravnik in referent :za
varnost pri delu.
J.Klanear

REDNI PREGLEDI DELAVCEV
Zaceli so se zdravniSki pregledi delavcev, ki delajo na zdravju
skodljivih delovnih mestih. V Tovarni pohistva Cerknica bo tako
pregledanih 180 delavcev.
Povrsinska obdelava v Tovarni pohistva Stari trg
Prav gotovo je, da tudi pri nas
se nismo storili vsega na podrocju obvescanja delavcev. Tudi pri
nas se se vedno premalo zavedamo, da je stopnja obvescenosti
odraz demokraticnosti in samoupravnosti odnosov. Dobro obvescanje omogoca delavcem vecjo
vlogo pri soodlocanju. To pa preprecuje, da bi odlocali sami posamezniki in ozke skupinice ljudi.
Dolocila, ki so zapisana v statutu in v drugih internih samo·
upravnih aktih, ne bi smela biti
samo zapisana, ampak bi morala
biti pravica in dolznost, ki ju
uresnicujemo v praksi in ki se po
njiju ravnajo prav vsi v podjetju.
Delavci morajo biti obvesceni
o vsem, o dobrem in o slabem, o
vsem, kar se dogaja v delovni
skupnosti. Od tega je odvisna delovna prizadevnost in odnos do
podjetja. ce bo delavec 0 vsem
obvescen, si bo prizadeval, da bi
napake cimprej odstranili. Ce je
obvescanje neucinkovito, pa delavci nujno zvedo za stvari od
zunaj. V takem primeru pa delavci ne bodo sli zavestno odstranjevat neurejenih vprasanj ,
ampak se bodo obrnili proti temu, ker se cutijo prizadete. Ce
obvescanje ni dobro organizira-

mu upravljanja. Pri nas je v nekaterih poslovnih enotah opaziti,
da sklicujejo sestanke ali posvetovanja, ne da bi sodelujocim
omogocili poprejsnje priprave.
Tako s predlogom - nepripravljeni - seveda soglasajo oziroma
sklicatelji svoj predlog zlahka
uveljavijo tako, kot so si ga sami
zamislili.
v nasem podjetju je vee nacinov in oblik za obvescanje delavcev. Za sedaj se nam zdi zelo pomembna oblika obvescanja s pomocjo Brestovega obzornika, poleg Biltena, oglasnih desk in sestankov ekonomskih enot. Zadnja oblika je po mojem mnenju
najbolj ucinkovita. Sestanki eko·
nomskih enot bi morali biti samo bolje pripravljeni, na njih bi
morali dajati delavcem vee informacij in jih tako obvescati o aktualnih vprasanjih. Zal se je ta
oblika obvescanja uveljavila le v
nekaterih nasih poslovnih enotah. Temu pa seveda ne bi smelo biti taka. Nekdo bi moral te
pomanjkljivosti odstraniti in odgovorne po takih poslovnih enotah, kjer te oblike obvescanja niso zaiivele, na primeren nacin
opozoriti.

ZdravniSki pregledi so organizirani ob torkih in ob petkih in
bo pet do sedem delavcev pregledanih na dolocen dan.
Dobro bi bilo, ce bi sluzba za
varstvo pri delu po koncanih pregledih izdelala analizo o ugoto·
vitvah, kako je z zdravstvenim
stanjem delavcev.

Delavci, ki so morali do sedaj
odhajati na taksne preglede v
Ljubljana, so bili prosti dela in
imeli ta dan placan. Sedaj pa, ko
imamo v okviru podjetja ambulanto in za to specializiranega
zdravnika, pa take preglede lab·
ko opravimo po delovnem casu
ali med delovnim casom s krajso odsotnostjo z delovnega m esta.
J. Klancar
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Mrak je ze bil, ko je v petek
22. oktobra clan ZIS Geza Tikvicki
odprl kar tri sejme : sejem pohistva, sejem gradbenistva in
opreme ter sejem fot-ografije. Navada uprave je, da n a enem prostoru p.rir-eja kar tri razlicne ·razstave. Gotovo to vpliva, da sejmisce obi§ce vee obiskovalcev. Najvec PTOStora SO zasedli proizvajalci pohistva, ki so razstavljali
na 30.000 m 2 vse, kar premorejo,
od v-odene postelje (Lesnina), do
okrogle postelje (Brest).
V dopoldanskem .Casu je bila tiskovna kc>nferenca skupine 9. katere clan ·({!e lah:ko tako ·recemo taki opredelitvi s ciljem skupnih sejemskih nastopov - ta pa je, kaze, tudi edini) je BREST. Glavni direktorji ALPLESA, BRESTA,
JAVOR.JA, LESONITA, LIPE,
MARLESA,MEBLA,NOVOLESA
i.n STOLA so predstavili svoja
podjetja. Kot neregistrirani novinar BRESTOVEGA OBZORNIKA
sem PTibliZno beleiil izjave in pri
vsakem zapisal najbolj znacilno
predstavljanje. ALPLES je predstavil toliko varjant dnevnih sob,
da je i.men za celo pratiko. BREST
je ·r.azglasil resnico: pohitsvo za
za vsak zep. JAVOR je poudaril,
da je prvi V iZV·OZU (Koliko CaS:l
se?). LESONIT je prva tovarna lesonita v Jugoslavij i in na Balkanu. LIPA razvija p osebne stole
h lru'hinjam, iki slovijo po uvoZea'li opremi. MEBLO je poleg A
pwgrama poudaril se E program
in sistem Jurcia. NOVOLES se
usmerja se naprej v spalnice.
STOL praznuje 70- letnioo in ostaja pri specia1izaciji pisarniSkega
pohistva. MARLES - poleg kuhinje se sirsa prilagoditev na druge pr-os·tore v s tanovanju. Novinar.j i so postavili vrsto vprasanj.
Odgovori so izzveneli nekako takole:
- vee sodelovanja z arhitekti v
gradbenistvu,
- vee upostevanj.a marketinga in
ekonomike v projektira nju pohistva,
- vee informacij na liniji pohistvena industrija - gradbeniStvo,
- trudimo se zadovoljiti trZisce
doma in na tujem,
- cene pohistva doma so niije
·o d cen na lrujem,
- jzvoz moramo ohraniti, ceprav
je ta ekonomsko nevzdr2:en.
Se in se ie bilo vprasanj in odgovorov. Le- ti so me prepricali
ali pa 11udi n e. Tudi novinarji vellki'h porocevalskih h is naj bri niso mislili drugace.
Nas r azstavni prostor me je ta
pot prijetno presenetil. Razpor-editev izbranih izdelkov v kombin acijah, tkatere so bile ze v naprej

pripravljene, ureditev, skratka
vse, je delovalo kar najbolje. Takoj mi je padla v oci okrogla posielja Barbara, ki je delovala izziva}oce, bila je cisto nekaj -posebnega in je pritegovala pozomost
potrosnikov.
Lahko ·recem, da se je clan
Zveznega i.zvrsnega sveta Geza
Tikvicki s svojim spremstvom in
vrsto gostov najdle zadrzal prav
ob razstavljenih izdelkih Bresta.
Nekdo iz te skup.ine je ob pogledu
na okroglo posteljo dejatl : »Pazi
sto izmisle !judi!« Tako ni mislil
samo ta, to sem ugotavljal tudi
.d rugi dan, k:o je bil sejem odprt
tudi za obcinstvo. Dkrogla postelja ·ni nek.aj novega, postavljena v
ambient Bar.bara pa dobi svvjo
vrednost zlasti, ce je tudi ostala
oprema od zrcal, tapiserije in drugih rekvizitov dobro in okusno izbrana. Projektant te spalnice je
dipl. i.nz. D~bravka Pazic.
Kruhinj a Vega 60 s pomivalnim
strojem in ostalimi prikljucki je
VZJbujala zanimanje predvsem zaradi tega, ker je na njej doma.Ca
oprema v celoti. Res pa je, da
s·o nekateri proizvajalci razstavili
kuhinje z italijanskimi ali avstrijskimi aparati. Kaze, da pri
uvozu velj.ata dva predpisa: eden,
.ki prepoveduje uvoz in drugi, ki
ga dovoljuje.
BARBARA - nov komponibilni
program v vseh mogocih postavitvah od jedilnice in dnevnih sob
do spalnice so izdelek, ki je vzgal,
kot pravijo, predvsem zaradi mmnosti siroke palete kombinacij,
V.Zgal je, lker je pristopen zelo sirokemu krogu potrosnikov.
In zdaj se finale!
25. oktdbra ob 7. uri. Ali ste sli·s ali, da je Brest dobil zlato skrinjo? Ne! Kdo poslusa radio db
·sestih zjutraj? Ob 7.45 mi je telefo.nira ioz Gospodarske zbornice
znanec, ki pove, da smo dobHi diploma - n e ve pa, kateri izdelek.
Ob 8.20 prispe telex iz Beograda.
8-ejem cestita k diplomi za sobni
ambient z okroglo posteljo. Ob 8.25
kratk a cestitka projektantu dipl.
in7.. Dobravki Pazic, ki je s svojim
prvim nastopom v Beogradu dosegla visoko p riznanje.
S alon pohistva v Beogradu je
akldgovc dgov gov govc lhwv go
zaklj ucen. Prav gotovo je, da je
tako vsa skupina 9, kot tudi Brest
ponovo dolkazala vzpon slovenske
pohistvene industrije. Zlati kljuci,
skrinje, nagrade i·n diplome to
potrjujejo. Res pa je, da je dosezen splosni jugoslovanski n apredek v designu pohistva in proizvodnih spos·obnostih.
D. Trotovselk
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N adomes.tne volitve poslancev
nja, spet pa so kriticno ugotovi•li,
5. Qktobra j e bila v Cerk:nici ·o bda je bore malo napravljenega za
cinska kandidacijska .konferenca
za nadomestne volitve poslancev, podr.ocje kmetijstva in nase vasi,
usluznostnih obrti je se vedno
ki sestavljajo delegacijo SR Slovenije v zboru narodov Zvezne premalo. Precej kritike j e bilo na
skupscine. Kot je znano, je r epuracun nekaterih komunalnih akbliska konferenca socialisticne
cij' ki so bile ze izvrsene in nis o
zveze sprejela predlog liste kan- · upostevale obcinskega volilnega
didatov, o njem pa so razprav- programa, menili so se, da bo
lj ale tudi vse obcinske kandida- treba za kulturo in telesno kulcijske konference v 60 slovenskih turo vee denarja in razumevanja.
obcinah.
v casu, kot to porocamo, je ze
Na kandidacij ski konferenci so
onano, da sta bila na skupni seji
poslu5ali in razpravljali o porovseh z,borov s J.ovenske skupsctne
cilu 0 izvajanju volilnega programa, ki ga je pred dvema letoma .Ze izvoljena izmed petih kandidatov nova poslanca zbora narodov
in ·POl sp rej ela obcinska volilna
Niko Belopavlovic in Marko
konferenca. Izvoljeni delegati so
KrZisnilk.
ugodno ocenili gospodarska giba-

Na beograjskem Salonu pohistva je Brest predstavil sestavljivi program pohistva Barbara. Na slikah
so prikazane razlicne izvedbe, ki bodo gotovo zadovoljile zelje slehernega kupca
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Rezoltati
in problemi
Se ni dolgo tega, kar smo si
postavili za cilj, koliko, kaj in
kdaj naj bi se prodalo v letosnjem letu, in ze je pred nami saroo se nekaj mesecev, pa homo
zaklj ucili poslovno leta.
Ce preletimo rezultate, ki smo
jih dosegli na podrocju prodaje
na domacem trgu, viduno, da se
gibljejo v okvirih, ki smo si jih
zastavili. Ce upostevamo dinamiko prejsnjih let, smo prodajni
cilj celo nekoliko presegli.
Kaj nam je omogocilo taksne
rezultate?
- Druibeno-ekonomska gibanja v letosnjem letu so povzrocila, da skoraj nismo poznali
»mrtve« sezone v prodaji pohistva.
Angaziranje prodajnega
osebja na podrocju celotne drzave je doseglo to, da se je mocno
skrCilo stevilo prodajaln pohistva, v katerih ne bi bili zastopani nasi izdeleki.
Relativno stalnost zalog
glavnine starega in delno novega proizvodnega programa.
Seveda bi bilo neobjektivno reci, da smo z dosezenimi rezultati
lahko zadovoljni. Uspeh ni nikoli taka dober, da ne bi mogel biti
boljsi. To velja tudi za nas. Ce
v grobem preletimo vzroke, katerih posledica je slabSi rezultat
od mogocega, vidimo, da je poleg objektivnih vzrokov, h katerim pristevam predvsem tehnolosko omejene kapacitete in kronicno pomanjkanje kvalitetnih
likvidnih sredstev, mnogo subjektivnih vzrokov. Ti se odraiajo
v delu same prodajne sluibe, ad
zapoznelih dobav do neinformiranosti kupcev o programskih in
drugih spremembah.
·
Marsikateri kupec nam ocita
>>nepismenost« pri poslovanju; to
se nanasa na sporocanje trenutnih zalog in predvidene proizvodnje, pa tudi ostalih informacij, ki so sestavni del trgovanja.
Res je, da prodajno osebje dostikrat naleti na tezave, ko kljub

dobri volji ne more dati potrebnih podatkov. Zakaj? Z odgovorom na to vprasanje pa preidemo ze na podrocje proizvodnje.
lzdelavni roki za posamezne izdelke se veckrat spreminjajo. Roki, postavljeni s proizvodniro nacrtom, nam - kot kaie - sluiijo bolj za orientacijo kakor za
operativni podatek. Cas stirinajstih ali vee dni za dolocene poslovne enote se ne pomeni zamude. Prav taka prestavitev proizvodnje posameznih izdelkov v
druge izdelavne rake ni neobicajna praksa. Verno, da v konceptu sodobnega trgovanja, ali
bolj uceno povedano, marketing
konceptu - ko mora sleherni
clan proizvodne enote oziroma
organizacije delati v tern smislu
- vsak, vcasih navidezno nepomemben spodrslj aj, bistveno
vpliva na prodajni rezultat. Zavest, da proizvodnja ni sama sebi namen, temvec funkcija prodaje in prodajnih odloCitev, pri
nas se ni vrascena.
Drugace si ni mogoce razlagati
tega, da o spremembah, ki sem
jih omenil, prodajna sluiba ni
formalno obvescena ali pa je komaj v zadnjem trenutku.
Naslednje, zelo vazno vprasanje je vprasanje kvalitete in
sprememb kvalitete.
Razumljivo je, da lahko pride
v proizvodnem ciklusu do motenj, ki imajo za posledico hibe
na posameznih izdelkih. Nerazumljivo pa je, da nas mora potrosnik opozarjati na to. Vzroke temu victim predvsem v delu
kontrolne slufbe. Mislim, da je
mnogo premalo tr".a1o usmerjena.
Analize reklamacij nam pokaiejo, da se odstotek subjektivnih
vzrokov reklamacij dosledno giblje v viSini 50 do 60 odstotkov
vseh reklamacij. To pomeni, da
slufbe, ki so zadolZene za kvaliteto, ne opravijo zaupanega dela oziroma, da ga opravijo dokaj
povdno. Sistem statisticne kon-

Spotovanja
poZDA
(Nadaljevanje)
Leta 1941 se v proizvodnji prvic
zaposli tudi zenska delovna sila.
1942. leta prvic uporabijo helikopterje. 1953. leta zacno s proizvodnjo lepljenega lesa in lesonita. V tern casu urejajo tudi
javne parke, ki jih oskrbijo z
vsemi mogocirni rekviziti, ki sluzijo turistom. 1960. leta odpro tovarna tetrapaka, razsirjajo dejavnost na trgovino, taka da kupujejo ze uveljavljene trgovske
hise. Tega leta odpro tovarno embalaie v Belgiji. Torej prvi skok
v Evropo in izvoz kapitala. 1961.
leta kupijo Hamilton Paper proizvodnjo casopisnega papirja.
Organizirajo lastni institut. V letih 1962- 1966 kupuiejo firme,
organizirajo nove tovarne v Evropi (roenda smo od ene v Avstriji tudi mi dobivali kartone),
koncesije na Borneu in Filipinih.
Da bi iroeli obcutek o velikosti
firroe, so nam povedali, da ima
firma 2.300.000 hektarov gozdov
v Zdruienih drlavah Amerike,
poleg tega ima tudi v Kanadi
2.900.000 hektarov, vendar je v
Kanadi posek zelo omejen. Imajo drevesnice s 30 milijoni sadik.
Sekajo pa se v Indoneziji, na Filipinih in v Maleziji. Secnja se
po obsegu bistveno ne spreminja,
spreminj a se Ie asortiment na
osnovi trine situacije. Vendar
predstavljanje podje tja se ni bilo koneano.
Tu so se finalni predelovalci
posekanega lesa. Finalist pravi,
da imajo 10.000 razlicnih izdelkov. Poleg zaganega lesa proizvajajo tudi laminiran les, skodlje,

.·

pilate, sekanec, brikete, proizvode iz lubja, oglje. Skupaj je teh
tovarn dvaintrideset. Prodaja teh
izdelkov je v 1970. letu znasala
308.000.000 dolarjev. V letu 1971
postavljajo osem novih zag za
hlode z manjsim premerom vrednost investicij v zage znasa
leta 1971 23 milijonov dolarjev.
Da uspeva, je organiziral posebne servise, povecal reklamo, na
ovojih zaganega lesa in na drugih izdelkih so napisi, prav tako
na vagonih. (Posnemajmo jih v
malem!) V Zdruienih dr.lavah
Amerike imajo 200 prodajalcev
in 70 prodajnih skladisc. Mimogrede: za skodlje trde, da so odlicne za streho in da se dr.le
najmanj 40 let. Za prodajo v Evropo in Avstralijo iroajo posebne direkcije.
Vezane plosce proizvajajo v
devetih tovarnah. Te plosce predstavljajo 21 odstotkov prodajnih
vrednosti proizvodov. Proizvedejo okrog 11 milijonov kvadratnih m etrov vezanih plosc.
Kupijo 3 milijone kvadratnih
metrov. 6 milijonov jih sami predelajo v hiSe in ostalo, 7 milijonov prodajo prek veletrgovine v
ZDA, en milijon kvadratnih met rov pa izvozijo. V razvoju delajo predvsem na ploscah za armirani beton - odlepljenje od
betona. Kombinacija vezanih
plosc z aluminijem za hiSe, najnizjo kvaliteto plosc za slepi pod,
strope, postopek od hloda do
furnirja in plosce brez cloveka
in taka naprej.
Ta firma je vodilna v proizvodnji masivnih vrat. Letos bodo iz.

Z beograjskega salona pohiStva
trole (iznajdba gospodarsko visoko razvitega sveta), ki bi s svojimi podatki in matematicno
analizo pokazal na mesta, kjer se
hibe najcesce pojavljajo, pri nas
nikakor ne more oZiveti.
Neusklajenost proizvodnih programov posameznih poslovnih
enot je prav tako eden izroed dejavnikov, ki so pripomogli k temu, da rezultat prodaje ni bil se
boljsi. Sprememba terminov proizvodnje v posameznih poslovnih
enotah povzroci, da kolikor toliko usklajeni proizvodni programi v zacetku leta ostanejo le suha crka na papirju. Taka imamo
primere, da ima ena poslovna
enota zaloge, ki financno in fizicno bremenijo to poslovno enoto zaradi tega, ker druga poslovna enota ni v dogovorjenem easu
proizvedla izdelka, ki prvega dopolnjuje. Jasno je, da pride v ta-

delali 525.000 vrat najrazlicnejsih izvedb. Ni majhno to trnsce
- kajne?! Cena vrat pa je 2 dolarja za 9,29 dm'. Najvec uporabljajo ta vrata pri mobilnih hisah,
0 ka terih sem ze pisal.
Pravijo, da se bo povprasevanje po ivernih ploscah v sestih
letih podvojilo. Predvsem bodo
slu:Zile za slepi pod (linolej, preproge vseh vrst, parketi), za pohiStvo - omare, za strehe v mobilnih hisah. Vafna postaja zascitna barva proti ognju. Morda
pa bi kupili kaj nasih azberestnih plosc? Rekli niso niti ne niti
da. V zadnjem casu proizvajajo
vse vee mavcastih plosc. Zaceli
so s proizvodnjo mocnejsega papirja za izdelavo zabojev za sadje, zelenjavo, sir, v mobilnih hisah za zidove, za izdelavo pohistva. Drufba je usmerjena iz.
kljucno na marketing, ki pripravlja strategijo in plane, proizvodnja proizvaja - prodaja pa
prodaja. Dokaj logicno in lepo
razdeljeno.
Se nekaj o sekancih, tern, prj
nas skoraj neznanem izdelku. To
SO vecji koscki lesa, ki jo kot S U·
rovino uporabljajo tovarne celuloze. Ugot avljajo, da iverka ne
more konkurirati celulozni tovarni v pogledu surovine. Ta odnos
je nekje 1:3. Zaradi tega se iverka preskrbuje izkljucno z oblanci in zaganjem. Iz nase iverke?
Na zagah vse prizmirajo. Kar
ostane, gre v stroj za sekanec.
Nekako takole racunajo: 6CY'/o zagan les, 20 Ofo iverka, 10 Ofo skorja in zagovina. Nisem mogel ugotoviti, ali ves zagan les skoblajo
ali samo tistega, ki gre v hise.
Najbri vsega, zato ga tudi zavijajo v papir.
Podpredsednik za zunanje trgovinske akcije pa nam je obrazlozil njihova izvozno politiko.
Konec prihodnjic
D. Trotovllek

kern primeru do nepotrebne hu- tek tega sestavka, smo lahko
de krvi, ki dostikrat vpliva na
kljub nast etim (kakor tudi nenaodnose med posameznimi poslovstetim) problemom za sedaj z renimi enotami. Verjemite mi, da
zultati
zadovoljni.
Prodajni
to obcutijo tudi nasi kupci.
uspeh, ki znasa kosmatih dobrih
Ni potrebno posebej tolmaCiti, · 61 milijonov dinarjev, ce ne upoda je doseganje proizvodnih ko- stevamo kuhinjskega pohiStva.
licin, postavljenih s planom, eden presega celotni lanski rezultat.
glavnih dejavnikov, ki vplivajo Na podrocju kuhinjskega pohina ekonomicnost in uspesnost stva pa so rezultati se boljsi in
se
priblifujejo
proizvodnim
poslovanja. Iz tega sledi, da nedoseganje rusi vsa razmerja, ki zmogljivostim tovarne.
so vezana na ta plan. To pa poIn prognoza do konca leta?
tem tudi pomeni izpad nasih izNaj bo v stilu vremenarjev!
delkov na tr.liScu. Za primer: saPomanjkanje padavin, predvidoroo vsakomesecni izpad proizvod- ma do konca leta, bo imelo za
nje celotnega podjetja v visini posledico mocno suso, ki bo izenega milijona dinarjev, pomeni susila se zadnje vire. Nekaj predmanjsi letni ucinek 12 milijonov videnih krajsih ploh vremenskc
din. Ali drugace povedano: to po- slike ne bo bistveno popravilo.
meni, da imamo zaradi tega manj
Zato priporocam predvsem hladna razpolago 2500 kosov izdelkov ne obloge in mnogo prepricevalnasega standardnega programa.
nosti do zunanjega sveta.
Ce se sedaj povrnemo na zaceA. Markovcic

Ogled goloseka

5

BRESTOV OBZORMIK

NaSi ljudje
Mislim, da uprav1ceno zaptsemo nekaj o mislih in hotenjih
dolgoletnega clana delovne skupnosti Tovarne pohiStva Martinjak, tovarisa Albina Trudna.
TovariS Truden se je takoj po
konl:ani vojni zaposlil v Martinjaku. Vedno je bil v orvih vrstah za napredek in razvoj podJetja. Vse svoje moci je posvecal
tam, kj er je bilo najbolj potrebno.
Aktivno in neumorno je odstranjeval rusevine po dveh pofurih, ki sta bila prizadela tovarno ter z vso vnemo ne glede na
cas delal pri obnovi tovarne.
V tovarni je opravljal razlicne
dolznosti, s posebno skrbjo pa je
vedno delal na primarnem podrocju, kjer tudi ~e danes vestno
opravlja svoje delo. Zaradi izkusenj, ki jih ima na tern podrocju, si upraviceno zasluzi naslov,
xakrsnega ima, skladiScnik surovin. Kljub starosti je se vedno cil
in zdrav. To najbolj dokazuje
dejstvo, da si je pred dobrim-letom zastavil temelj za gradnjo
Jastne stanovanjske hise, ki jo
ima danes v grobem ze postavljeno. TovariS Truden je vedno
dobre volje, zivahen, nasmejan
in pripravljen pomagati tam,
kjer je potrebno.
0 vsem pa bo spregovoril se
sam:
»Kako si prezivel svoja mlada
leta?«
»Svoja mlada leta sem prezivel
doma, v vasi Nadlesk. Delal sem
na kmetiji. Bila je zelo stevilna
dru'Zina, enajst otrok. Lahko si
je misliti, kako tezko je bilo ziveti tako veliki kmecki druzin i
v takratnih casih.
Se pred koncem solskih let
sem se zaposlil na grascini Sneznik; ker pa ni bilo dovolj zasluzka, sem prostovoljno stopil v staro jugoslovansko vojsko in v
njej stiri in pol leta opravljal
slu'Zbo granicarja. Tam me je tudi zate.kla kapitulacija stare Jugoslavije. Leta 1942 sem se aktivno vkljucil v narodnoosvobodilno gibanje in ostal v njem vse do
osvoboditve.«
»Kateri dogodek na Brestu ti
je ostal najbolj v spominu?«
»V

vsem casu, ki sem ga prezivel v Tovarni pohistva Martinjak, sem bil najbolj zadovoljen
takrat, ko smo po pozaru obnovili tovarno v rekordno kratkem
casu, v picli11 treh mesecih. Vesel sem bil, ko sem videl nasmejane obraze nasih delavcev, ki so
skupaj z menoj p r ispevali napore in se radovah ob nadpoprecnem uspehu, ki smo ga takrat
dosegli.«
»Kako gledals na sedanjo organizacijo liresta in na mlado generacijo, ki prevzema breme v
svoje roke?«
»Casi so se zelo spremenili. Ob
tern pa vidim velike dosezke in
napredek Bresta. Ce samo primerjam nas prizvodni program
- od obesalnikov pa do visoko
kvalitetnega s tilnega in tapetniskega pohistva, ki ga imamo trc-

nutno v proizvodnji, lahko trdim,
da napredek ni majhen.
Mislim, da pri tern lahko pripiSemo velik delez nasim organom upravljanja in pravilnemu
vodstvu, ki je znalo prebroditi
vse ovire in tezave, ki jih ni bilo
malo. Zavedam se, da se casi ne
vracajo nazaj, mislim pa, da mora nasim zgledom slediti nasa
mladina in biti bolj dosledna. Dovolj prepricljiv je dokaz, kako je
s pravilnimi odnosi in zdru'Zenimi mocmi mogoce v najkrajsem
casu napraviti stvari, ki so teoreticno nedosegljive.«
»Kje so po tvojem mnenju
vzroki za nedoseganje obveznosti, ki jih postavljajo na5i organi
upravljanja?<<
»Odgovor na to vprasanje je
kratek. Enega izmed glavnih
vzrokov bi pripisal nasi prodaji.
Prevec se nam kopicijo zaloge gotovih izdelekov, po drugi strani
pa mislim, da je premajhna povezava z nasimi izvozniki. Pri
tern mislim na Slovenij ales in
Lesnino. Delno pa to zavisi tudi
od same tehnologije in organizacije dela, ki prav zaradi prenatrpanos ti ne more teCi po zazelenili nacrtih.«
»Kako gledas na prihodnji razvoj podjetja, se posebno pa nase
poslovne enote?«
»Mislim, da prihodnji razvoj
Bresta zavisi predvsem od nase
trine situacije. Ce bodo za nas
proizvodni potencial pravocasno
poskrbljena narocila, ni bojazni,

Iz Tovarne pohistva Cerknica
da bi se Brestu, ali sami poslovni enoti karkoli zgodilo. Vse je
odvisno od vodilnega kadra in seveda od vseh Brestovcev. Mislim
pa, da je predvsem potrebna nenehna delovna volja nasega vodstva ter naprednih in zdravih
mladih sil, za katere vemo, da
jib imamo.«
I. Skrabec

Civilna zascita
v podjetju
Civilna zascita nasploh, pa tudi
v nasem podjetju je le del splosnega ljudskega odpora, ki ima
namen, da bi vsak drlavljan Socialisticne Jugoslavije branil domovino po svojih zmoznostih.
Zato se v zadnjem casu kar vrstijo vaje operativnih enot, enot
teritorialne obrambe in civilne
zascite.
Velik in znacilen primer je pretekla vaja nase armade na manevrih »Svoboda 71«. Tam so
zdruzeno nastopale operativne,
teritorialne in civilne enote. Tudi v nasi obcini smo imeli letosnjo jesen dvakrat priloznost videti vaje teritorialnih enot in civilne zascite.
V okviru proslave 30. obletnice
vstaje je bila v Cerknici zdruzena vaja civilne zascite in teritorialnih enot. Prav tedaj je bilo
lahko videti vlogo nasega podjetja v splosnem ljudskem odporu.
Moski, ki so doloceni v teriitorialno enoto, so delovali v svojih
vrstah, moski in zenske, ki so
doloceni v civilno zascito, pa so
pokazali svoje spossobnosti pii

Albin Truden

resevanju ljudi in materialnih
dobrin. Vaja je uspela - in to je
bil nas cilj.
-0Kaj je civilna zascita? ze sama
beseda pove, da so te enote, ki
branijo in resujejo civilno pre·
bivalstvo in njegove materialne
dobrine. V te enote so razporejeni moski in zenske, ki nimajo vojaskih obveznosti. Vsak dr:Z.avljan ima obveznost sluziti v civilni zasciti od dopolnjenega sestnajstega do petinsestdesetega leta starosti. Opraviceni so le bolni ter matere z otroki, starimi
do sedem let in matere v nosecnosti.
V okviru obCine so enote civilne zascite razdeljene takole:
1. Obcinske enote, ki delujejo
na ozemlju celotne obcine: protipozarna enota, enot a za RBK zascito, enote prve pomoci, enote
za evakuacijo prebivalstva, eno·
te za tehnicno resevanje, enote
za komunalna popravila, enote
za red in varnost in nadvse pomembna enota za opazovanje,
obvescanje in alarmiranje.
2. Enote v krajevnih skupnostih, ki nastopajo predvsem na
podrocju
dolocene
krajevne
skupnosti. V krajevnih skupnostih so zdruzene enote za tehnicno resevanje, gasilske enote ter
enote za prvo pomoc. Celotno
vodstvo pa je v stabu civilne zascite pri krajevni skupnosti.
3. Vsa vecja podjetja pa imajo
svoje enote civilne zascite. Poleg
tega lahko prispeva podjetje tudi enoto za obcinske potrebe. Tako daje nase podjetje enoto za
RBK zascito in vizuelno opazovalnico za potrebe obcinskih
enot.
Obcinske enote, enote v krajevni skupnosti in enote v ~odjetjih
pa vodi in jim poveljuJe obcinski stab za civilno zascito.
Kako je u rejena civilna zascita
v nasem podjetju?
Ker je nase podjetje raztreseno na vee krajih, so v vsaki poslovni enoti lastne enote civilne
zascite . Kaksna je organizacija v

eni izmed enot? Stab civilne zascite je nekaksno poveljnisko mesto za vse enote v doloceni poslovni enoti. Ustanovljene pa so
naslednje enote: protipozarna,
tehnicno-resevalna, enota za red
in varnost, enota prve pomoci in
enota za zveze. Vse enote imajo
nalogo delovati tudi v miru, v
primerih elementarnih nesrec.
Nekateri narobe razumejo, da je
prostovoljnon gasilsko drustvo v
podjetju s tern ukinjeno. To je
zmotno, saj je zazeleno, da enote civilne zasCite in prostovoljna
gasilska enota nastopajo enotno
- saj je to ena in ista ekipa.

Drugace pa bi bilo v primeru
vojne. V podjetju bi takrat osta·
li le pripadniki civilne zascite,
ker bi vsi vojaski obvezniki morali v svoje vojaske enote.
Da pa bomo res pripravljeni
upreti se tudi velikim katastrofam, se moramo v miru pripravljati in opremljati. Pripadniki civilne zascite bodo morali obiskovati dolocene tecaje, da bi se izurili v razlicnih oblikah resevanja.
Vaje, kakrsna je hila pretekla,
pa bodo pokazale naso pripravljenost.
J. Troha

Do Beograda in nazaj
Po dvajsetih letih sem zelel :z.nova videti naso prestolnico. Kaj je
boljsega, kot sesti v kabino enega
izmed nasih tovornih mercedesov,
s katerim vozijo pohistvo v nase
skladisce v Beogradu in drugam
po Jugoslaviji.
Receno-stor.jeno. Nekaj dni dopust-a, dogovor z Janezom in na
pat. Tovornjak je bil nalozen do
devetnajste ure. Odhod je bil napovedan ob dvajsetih.
Oborozena s termosi, konzervami 1n podobno kramarijo sv-a ob
napovedanem casu sedla v udobno kabino kamiona. Imela sva
smolo. Lilo je kot lz Skafa. Verjetno je bil tudi to vxrok, da je
bila cesta do Ljublja:ne dobesedno
polna jeklenih konjickov, ki so
svoje gospodarje vozili s pocitnic
ob morju. Od Ljubljane proti Zagrebu je bilo ze bolje. Vozil je bilo
na cesti cedalje manj, le na parlci:mih prosl;o'J.'Iih so bili tu pa tam
cestni nomadi in zapozneli av.t ostoparji, ki jim je bilo stezka dolociti spol.
Na sestdesetem kilometru od
Zagreba so naju ze posteno zacele
boleti oci od bliskajol:ih se zarometov.
Pol:urni postanek je bil ·r avno
pl"imeren, da sva si spocila oci in
da je motor zajel sapo, kajti pred
n ama je bila se dolga pot. Daniti
se je zacelo in tudi de:levati je
prenehalo, ko sva se pripeljala do
Slavonskega Broda. Janez je med
stevilnimi tovornjaki na parkirnem prostoru pred nocno .restavracijo le s tezavo nasel pr.ostor za
nas mercedes. Zazelela sva si k-ave
in na .s voje preseneeenje sem ugotovil, da sem pozabil, kako se hodi.
Noge sem le stezka premikaL
Spodbudo mi je da·l Janez s pripombo, da imam se dov.olj moznosti za navajanje nog na hojo
in voznjo.
Za tociJno mizo sta slonela dva
Turka, vsaj po govOTici sodec, in
natepala neka'ksne zmesi moke, sira in mesa, katerim v svojem

skromnem kulinaricnem besednjaku ne vern imena.
Po polurnem ca.kra.at-ju, da je natakaDi-ca do konca prebrala svoje
pismo, sva do-bila dve moCni kavi
po dva dinarja in tako okrepljena
nadaljevala pot.
V Beograd sva se pripeljala
nekaj pred osmo uro zjutraj. Janez je parkiral pred .nasim skladiscem. Kratek pozdrav s sk1adiscniki in poslovila sva se. J anez
je sel spat v kabino, jaz pa na potep po Beogradu. Ob petnajsti uri
sva se poslovila od prometnih beograjskih ulic in s krajsim postankom v Catezu, kjer je bilo treba
zamenjati olje v motorju, priSla
zjutraj po devetindvajsetih urah
voznje z manjsmi postanki spet
domw.
Dosti napisanega, toda nic posebnega, bo kdo pripamnil. Toda
ni tak-o. Delo, ki ga vecina nas
opravlja, je za soferske pojme sila
enolicno in 'lahko. Zjutraj na delo,
po osmih urah domov, vmes se
malica, kavica in podobni opravki
za s'krajsanje casa. Doma nas ob
doloceni uri spet caka kosilo, spanje je ob dolocenem casu, torej
vse lepo kot po voznem redu. Da
ni tako 'n asim voznikom, si menda
la.hko predstavljate. Kolikokrat je
treba prijeti za racico, s katero
se menajajo hitrosti med Cerknico
in Beogradom , in potem nazaj!
Kol:iko zavojem ima ta pr oga in, ce
se hocete, kolikokrat je treba na
nocni vozji na tej progi zasenciti
luci! Da ne govorimo se o ~e
njavi olja, goriva, o pregorenih
zarnicah in podobno nevsecnih -zadevicah ...
Ce zeli voznik tovornjaka kaj
cez svoj osebni dohodek, ki mu ga
doloca ustrezni pravi1nik, se mora brezpogojno sprija:z.niti -s ·trdim
sedezem v avtomobilu, z neudobnim spanjem, m edtem ko avtomobile -razkladajo, vseka!ko.r pa mora
imeti debelo kozo za pikre pripombe svoje boljse polwice ali
druzine, ker ga ni nikoli doma.
Konec na 6. strani
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Nova Sola

v Starem trgu
13. aprila 1969.leta so se prebivalci Loske doline z referendumom odlocili za zgraditev nove
sole v Starem trgu.
Pripravljalna dela so trajala do
16. februarja 1970.leta, to je do
dneva, ko so priceli z gradnjo objekta.
Predracun je znasal 336 milijonov starih dinarjev. Ta vsota je
zadostovala za dograditev, opremo in zunanjo ureditev sole. sola je danes ze popolnoma dograjena, le opremljena se ni. Ker tudi se ni dograjen prizidek za
vzgojno varstveno ustanovo predsolskih otrok, bo otvoritev sole
med letosnjim solskim letom.
v soli je 14 u cilnic, ki sprejmejo do 36 otrok- po normativih.
Trenutno je v tern solskem letu
na soli 347 ucencev, v Iga vasi 92
in v Babnem polju dvajset. Te
stevilke nam ka2ejo, da ima nova
sola prostore in zmogljivosti, ki
bodo se dolgo zadoscale. Od omenjenih ucilnic jib je sest za niZje razrede s predmetnim poukom. Ucilnice za visje razrede so
prirejene za kabinetni pouk. Poleg ucilnic in kabinetov so tudi
telovadnica, pionirska soba, knjiznica, jedilnica, kuhinja, sanitarije s kopalnicami, konferencna
soba, dva upravna prostora in
dve avli, loceni za niZje in viSje
razrede. Kurilnica za centralno
kurjavo je v prizidku za varstveno ustanovo. V zgradbi sta tudi
dve garderobi pri obeh vhodib v
stavbo.
Prednosti, ki jih bo dala nova
sola, so zelo velike.
Razcepljenosti pouka ne bo
vee. V se bo zdruteno v eni sami
moderni zgradbi. Za visje razrede bo mogoc kabinetni pouk, ki
ob primerni opremljenosti omogoca kvalitetnejse vzgojno-izobrazevalno delo in s tern zagotavlja
tudi znatno boljsi ucni uspeh.
Ker bodo vsi oddelki in potrebni prostori pod isto streho, bo
cas pouka mnogo bolj izkoriscen.
Ucencem bo mogoce v novem
okolju posredovati estetsko vzgojo in jih navaditi ceniti in spostovati skupno lastnino.
Kuhinja bo lahko nudila vee
obrokov hrane, tudi kosila, ce bo
program dela na soli to zahteval.

DO BEOGRADA IN NAZAJ
Nadaljevanje s 5. strani
Za zakljucek naj napiSem se to:
18. avgusta ob enih zjutraj sva
priSla domov. Ze ob sedmih se je
Janez zglasil pri sefu transpor-ta
in dobil nalog za voznjo v Zagreb. Iz Zagreba je nato nadaljeval voznjo v K<ltOT. To sem zapisal zaradi pikrih pripomb rtli.stih,
ki negodujejo, da dobijo soferji
bolj zajetne kuverte pri izplacilu
osebnih dohodkoQv.
Ali mar tega ne zasluzijo?
Videl, na svoji kozi okusil lin
napisal.
S. BogovCic

Pedagosko dejavnost bo mogoce razsiriti tudi na podaljsano bivanje ucencev v soli ter na varstvo solskih otrok v prostem cas u.
Primerna telovadnica, nova citalnica in pionirska soba bodo
najmikavnejsi prostori, kjer se
bodo otroci radi zaddevali tudi
po pouku. V teh prostorih se bo
pod nadzorstvom uCiteljev zacelo razsirjeno vzgojno delo mladine, za kar so bili do danes v Loski dolini zelo slabi pogoji.
Primerna lokacija ob zdravstvenem domu bo omogocala intenzivnejso skrb za zdravstveno
in vzgojno delo o trok. V ncposredni okolici sole je p riblizno
dva hektara zemljisca, ki je namenjeno za sportne naprave in
igrisca. Tam predvidevajo rekreacijsko sredisce za vso dolino. Z
novo solo in dograditvijo vrtca
bo uspesno re5en velik problem
solstva v Loski dolini. Odpravljena bo tudi fluktuacija pedagoskega kadra, saj so dosedanji delovni pogoji zelo vplivali na to
podrocje. Seveda pa s tern se ni
resen problem s t anovanj za pedagosko osebje, kar bo potrebno
resiti v prihodnje.
Naj na koncu pripomnim lie to,

I

Nova sola v Starem trgu bo zadostila ieljam prebivalcev in njihovih otrok. Gradbena dela so koncana,
cakajo Ie se na notranjo opremo
da so na zadnji seji obcinske
skupscine v Cerknici sprejeli
sklep, da se bo nova sola imenovala po narodnem heroju Janezu
Hribarju.
M. Sepec

15 let poslanstva
Glasbena sola Frana Gerbica
slavi v tern solskem letu petnajstletnico svojega delovanja,
kar je lep jubilej te kulturne
ustanove. V tern sestavku nimam
namena pisati o jubileju, zelim
pa napisati nekaj o programu in
dejavnosti te sole v letosnjem
solskem letu, tako kot je Q tern
razpravljal svet sole.
Solo obiskuje sto ucencev, od
katerih jib je petdeset v Cerknici, enaintrideset na Rakeku, ostali pa so v oddelkih v Novi vasi
in v Starem trgu. Obstoj oddelka
v Starem trgu je vprasljiv, ker
je precej tezav s prostori, pa tudi s financiranjem. Zanimanje za
ucenje v glasbeni soli je cedalje
vecje, to pa potrjuje tudi dejstvo, da je skoraj polovica ucencev vpisanih v prvi razred.
Program sole predvideva vrsto
javnih nastopov, solskih in izvensolskih. Naj omenim nekaj tock
tega programa:
- Javnih produkcij bo pet, dve
v Cerknici, po ena pa na Rakeku, v Starem trgu in v Novi vasi. Namen teh prireditev je, da
se ob zakljucku leta nekje poka·
ze znanje, pridobljeno z u cenjem
na ravni, ki pritice zahtevi znanja.
- Glasbena sola sodeluje na
proslavah Krajevne skupnosti
l{akek, predvidoma na treh.
- Pripravili bodo koncert dunaj skih klasikov. Ta koncert bo

Na pohodu v Jajce

ob dvestoletnici rojstva velikega
glasbenega ustvarjalca Beethov-

na.
- Pripravili bodo tudi koncert
notranjski skladatelji, predvsem
pa bodo prcdstavili dela Frana
Gerbica, po katerem sola nosi
ime.
Koncert ob proslavljanju
petnajstletnice, na katerem bodo
sodelovali nekdanji gojenci te SO·
le. Vsekakor lepa zamisel o proslavljanju tega jubileja.
Poleg produkcij, proslav in
koncertOV pa Si je SOia zadala tU·
di nalogo, da bo v tern solskem
letu se intenzivneje sodelovala z
osnovnimi solami v nasi obcini.

Predvsem je njen namen, da mladim ljudem prikaze pomen glasbe in jih tudi cimvec usmeri na
to podrocje kulturnega delovanja
in izobrazevanja.
Predvidena je revija pevskih
zborov na Blokah, kjer bi glasbena sola sodelovala kot organizator, ucenci pa b i nastopali tudi
z glasbenimi tockami. Revija ni
nekaj novega; morda bi bilo treba tej reviji dati vecji pomcn
kot ga je imela do sedaj.
Pod naslovom Na~i najmlajsi
pojo je zamiSljen nastop zbora
najboljsih ucencev - pevcev nizjih razredov z
orkestralno
spremljavo. Zaradi precejsnjih
oddaljenosti med salami bo nacrt
dokaj teZko izvedljiv. Preprican
pa sem, da bodo tudi glasbeni
pedagogi na osnovnih solah to
idejo kar najbolj podprli.
Kot posebnost je treba omeniti
tudi komentirane nastope za
osnovne ~ole. Tu gre za dva programa: za ucence prvega in drugega razreda in posebej za ucence tretjega in cetrtega razreda.
V urah glasbenega pouka bodo
predstavili ucencem posamezna

glasbila, tako da bodo u cenci dobili ves pregled nad posameznimi instrumenti, njihova uporab·
nostjo in vrednostjo.
Glasbena ~ola bo tudi !etos pri·
pravila novoletni program. Ni
jasno, kaksna bo !etosnja organizacija Dedka Mraza. Eno pa je
gotovo: brez glasbe se ni slo n ikdar in prav je, da se ~ola pripravlja tudi na to.
Tako smo na grobo preleteli
izvensolsko dejavnost glasbene
sole, ki po obsegu nalog nikakor
ni majhna. Prepricani smo, da
bodo program opravili tako, kot
so ga zastavili in ga je svet sole
potrdil. Svet sole je potrdil tudi
nastop sol v Trbbovljah 24. decembra. To je revija u cencev
glasbenih sol, ki jo prireja Dru·
stvo glasbenih pedagogov Slovenije.
Dejavnost glasbene sole Franca Gerbica torej ni majhna, zato
je treba soli pomagati in jo razvijati, saj je ena izmed redkih
k u lturnih ustanov pri nas, ki ze
vrsto let deluje in izvensolsko
vzgaja vrsto mladib ljudi.
D. Trotovsek
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Po poti slovenske delegac ije vJajcu
Nadaljevanje
Naslednji dan zgodaj dopoldne smo spet opravili svojo
dolinost pred spomeniik.om padlih
in se seznanili z junasko smrtljo
sestih clanov okro:Znega komiteja
SKOJ. Obiskali sm o tudi Titovo
pecrno, kjer so nam borci iz tega
mesta pr~PQvedovali .o osvobodilnem gibanju prebivalcev Drvarja.
DrWircani so gostoljubni, predvsem pa tisti, ki zivijo v neposredni bl:iZini nasega tabora. Priskocili so na pomoc nasim intenda·ntom in jih ·o skr.beli z vodo,
katere je bilo dovolj tudi za umivanje. »Poklicite nas, tukaj smo!«
Tudi mnogo pi<lnirjev se je prisrcno pogovarilo z nami. Vsi so se
=imali za nas pohod in so nam
bill pripravljeni kakorkoli pomagati.
Danes se je tudi p rvic sestal
sek:retariat aktiva mladih komunisto.v. Pogovarjali smo se, kako
bi cim uspesneje izpolnili program, ki smo g~a sprejeli n a ustanovnem •s estanku aktiva . .Kulturna skupina, ki je bila ustanovlj ena na pobudo komunistov v brigadi, je zvecer pripravila program, ki so ga izvedli pevci i.n
humoristi v nasi brigadi, informativna skupina pa nas je seznanil.la .o doga janj u v domovini in
izven nje.
Cetrtek, 29. julija - na Glamockem polju
Ob pe.ti uri smo se iz Drvarjn
odpeljali z avtobuoom na 62 kilometrov dolgo pot v kraj Pre-

odac. V tern planinskem kraju
smo cakad.i tri ure in v tern casu
sem z nekiaj t ovariSi lovi1 v potoku Tibe. Ta obrok, pripravljen ob
potoku, je mnogim dobra teknil.
Kmalu nato se je za nami pripeljala tudi druga s.kupina brigade
AVNOJ 71 in po hladnem kosilu
smo nadaljevali pohod prati vasi
Sumnjaci. Na polovici pati nas je
presenetila nevihta. Prem<lceni do
koze smo lahko obujali spom.ine
na tezke dni delegatov AVNOJ, ki
so premagovali mraz, lalroto in
ostale nevarnosti. V vasi Roro pred trgovino z buffetom - smo
se preoblekli in okrepcali. Ko je
nevihta prenehala, smo nadaljevali pohod in se zvecer ustavili
v vasici S umnjaci. Prenocevali
smo0 v osnovni soli. V vasi ni elektrike, prebivalci pa imajo tciave
tudi s pit:no vodo.
Petek, 30. julija. - Binic
Na Glamockem polju, smo se ustavili v Binicu, .kraju, iki ga ·i menujejo tudi Cacan han. Pozdrevljali SQ nas stevilni pastircki, ki
so pasli ovce. Hodili smo po izsusenih travnikih, na katerih se
ni pozna! d ez minulega dne, a
vseeno je bila nasa hoj<a prijetnejsa brez pripekajocega sonca.
Na prvi pogled je kazaLo, da je
Binic zapuscena vas. P rve vti:se
smo kmalu spremenili, ko nam je
stari Juso - vascan Binica - povedal, da v vasi zivijo le .stiri druzine, nek:oc pa jih je bil-o deset.
Tisti, ki so odsli, zivijo v mestih
oziroma v tujini, revna vas pa je

brez elektrike. Tezave pa imajo
tudi s pitno v.odo in tisti, k i imajo
vodnjak SoQdijo med premoznejse
Juso 'iz Binica je musliman, toda njegova zena in hcer se niso
skrivale pred .nami kat je navada
na jugu. Nasprotno, bile so zelo
prijazne, pomagale so nam ujeti
mladega telicka za hrano. Dotlej
se nismo vedeli, da imamo v brigadi mesarja. Oglasil se je Miso
Vrhovnik in v trenutku je priprav11 meso za vecerjo. Miso je prav
za vse: danes je mesar, jutri pomaga kuharju, potem Ze seka
drva, uveljavil pa se je tudi kot
zdravnik. Kot gorski re5evalec je
dokaj hitro oblagal 0Zuljene noge.
Po vecerji nam je pripravil raznjice, ki smo jih pekli ob tabornero ognju.
LIVNO POLJE
Sobota, 31. julij
Iz vasi Binic smo odsli proti
Livnu. Po treh kilometrih hoje po
se rosnem Glaanockem polju smo
sli tudi mi mo presahljivega Bukovenskega jezera. Kmailu nato
smo se zaeeli vzpenjati na pianino Krug. Tik pred vzponom na
plamno nam je skupina koscev
zapela b osans loo ljudsko pesem.
Mocno o~nojeni smo premagaU visino <llmli 1200 metmv, lmeli kraj.si postanek, nato p a smo se zaceli spusca-ti po ostrem kamenju
v dolino. V vasi Veliki Koblici na
robu Livnega polja smo kosili in
napolnili cutare z vodo.
(Konec prihodnjic)

0

n
n
k
p

r•
n

P'
s<
vi
VI
V(

v<

c

iz
p<

0

lj;

se
ni
ta
ol:
kr
se
lil
Pr
j al
pa
b!
ka
5i

t a1

z

Lj
da
kr·
ali
kr
po

J

IlK

BRESTOV OBZORNIK

7

Ustanovljen sklad
Janeza Dribarja
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Na seji sk:upscine obCine Cerkn.ica, ki je bila 4. oktobra 1971. so
odborniki razpravljali in sklepali
o ustanovitvi sklada Janeza Hribarj<>. in o imenovanju nove osnovne sole v Starem trgu.
Pravilnik sklada Janeza Hribarja, ki so ga odborniki potrdili,
predvideva, da so ustanoviteljice
sklada vse delovne organizacije
na obmocju obcine, ki imajo svoje poslovne enote v obcini, in ob
ctnske druzbeno politicne organizacije. V sklad Janeza Hdbarja
naj bi vse delovne .organizacije
prispevale 0 ,40 °/o od celotnega dohodka, druZ·b eno politicne organizacije pa 1,7 °/o od vrednosti pobrane clanarine. Sredstva sklada
bodo namenjena za stipendiranje
dijakov in studentov ter za nagrade posame:unikom ali skupinam
za doseike na podrocju gospodaorstva, :kulturno prosvetnih, sportnih in drugih dr uibeno-politicnih
dejavnosti. Stipendije se obodo podeljevale .i:uredno uspesnim in nadarjenim dijakom .jn studentom
predvsem za studij tistih poklicev,
ki jih v gospodarstvu in druzbenih sluz·bah najbolj primanjkuje.
Letno naj bi razpisali po 10 stipendij in 2 nagradi, visina stipendij pa naj bi bila odvisna od
letnika studija in uspeha pri studiju, kan dida ti pa bodo morali
irneti najmanj prav dober uspeh
v pret~lem solskem letu. v kolikor bo kandida.tov vee z enakimi pogoji, pa bo komisija za doloeevanje stipendij uporabljala se
naslednje kritei1ije : stal:no bivalisce v obcini Cerknica, sodelovanje starsev v NOB in socialno
stanje prosilca.
Nagrada sklada Janeza Hribarja
je namenjena delavcem ali skupini delavcev iz de1ovnih organi-

zacij, ki so s svojim delom prispevali k izjemnim doseikom trajnejsega pomena v organizadji in
vodenju podjetja ter utrditvi razvojnih perspektiv. Trajnost dosezlrov se bo ocenjevala na podlagi dosezenih uspehov v najmanj
tr.iletnem preteklem olbdobju. .Pri
presojanju razvojnih perspektiv
bo treba upostevati :predvsem
uspesnost proizvodnje in plasmaja, dosezene financne rezultate,
r.azvoj delovne organizacije ter
organiziranost poslovanja; delavcem ali skupini delavcev druzbeno-politicnih, kulturno prosvetnih,
sportnih in drugih organizacij, ki
so s svojim delom prispevali k
izrednemu razv·oju druibeno-politicnih ali kulturno-prosvetnih,
sportnih in drugih dejavnosti v
obcini. Organi sklada so: skupscina, komisija za stipendije in
komisija za nagrado sklada Janeza Hribarja. V skupscino Sklada
bodo posamezne delovne organizacije izvolile svoje clane in sicer
do 100 zaposlenih enega clana, od
1(}1-500 zaposlenih 2 clana, od
501 do 1000 zaposlenih 3 clane in
1001 in vee za.poslenih 4 clane.
Sklad Janeza Hribarja naj bi
za:livel v prihodnjem letu.
Na seji slrupscine so razpravlj ali
tudi o imenu nove osnovne sole v
Sbaorem trgu. Potrdili so predlog
delavskega sveta Kovinoplastike
Loi, da se no va sola i menuje po
narodnem heroju Janezu Hribarju, z ozirom na velike zasluge, ki
jih je imel pokojni Hribar pri
gospodarskem in dru:lbenem r azvoju tega dela Notranjske, se posebno pa Loske doline. V t.a namen bo Kovinoplastika narocila
izdelav·o doprsnega okipa, kateri
.naj bi stal v avli nove osnovne
soli v Starem trgu.
F. Strle

Obnovitev
televizijskega stolpa
H gradnji televizijskega stolpa
so pristopili takoj po letu 1960, z
uvedbo programa na Radio-televiziji Ljubljana. Ker pa je bil
sprejem programa zaradi neugodnega terena zelo slab, je stevilo novih lastnikov televizijskih
sprejemnikov raslo zelo pocasi.
Na pobudo in ob sodelovanju
takratnih narocnikov s tega podrocja so se v letu 1963 lotili
gradnje televizijskega pret vornika na Kriini gori. Zaradi pomanjkanja denarja je bilo celotno delo, vkljucno z elektricno napeljavo, opravljeno dokaj zasilno. Zato so bile pogoste prekinitve v delovanju pretvornika,
okvare v aparaturi, se veckrat pa
zaradi slabega stanja elektricnega voda od Podloza na Krizno
goro. Vse to je povzrocalo stalno
negodovanje narocnikov. Ne glede na to pa se je stevilo lastnikov televizijskih sprejemnikov
stalno vecalo, tako da je danes
ze velika vecina druzin lastnik
malega zaslona.

Ceprav je priSlo, kot sem ze
omenil, ob vsaki manjsi nevihti
do prekinitve sprejema, smo vsi
ziveli V >>SamozadovoljStVU<< in Si
mislili: >>bodo ze popravili«. Kot
vedno, se je tudi tu mera napolnila, pa je bila tako koncem maja letos elektricna napeljava odldopljena. Do tega ukrepa je prislo zato, ker je postala elektricna napeljava nevarna za zivljenje
!judi. Razumljivo, da kljub razburjanju narocnikov nihce ne bi
prevzel odgovornosti za tako stanje in za nesreco, do katere bi
slej ali prej priSlo. Ne glede na
to sta si ze dolgo casa pred tern
krajevna organizacija Socialisticne zveze in krajevna skupnost
oziroma njuni predstavniki prizadevali, da bi zbrali potrebno
vsoto denarja in vso napeljavo
popolnoma obnovili. Vendar pa
zaradi pomanjkanja denarja takrat ni bilo uspeha.
Zaradi odklopitve elektricnega
toka in ko je zato prenehal delovati uretvornik, so predstavniki

ZAKAJ NE BOLJSI DELOVNI
CAS TUDI V TRAFIKI

lovni cas trafike prilagodijo prostemu casu obeanov, kot so to
storili v drugih podobnih mestih.
Spremembe bodo ~e kako veseli
vojaki, ki imajo ravno ob nedeljah prost izhod in se znamke,
da bi pisali svojim znancem, nimajo kje kupiti.

Socialisticne zveze ter kra ievne
skupnosti znova stopili v akcijo
za pridobitev potrebnih sredstev.
Tokrat so uspeli. Za gradnjo
elektricnega voda od vasi Podloz
do pretvornika na Kriini gori so
prispevali Gozdno gospodarstvo
l'ostojna 20.00 dnarjev, Kovino·
nlastika Loz 20.000 dinarjev, Brest
Ccrknica 8000 dinarjev in Obcinski sindikalni svet Cerknica 6000
dinarjev.
Tako zbrana sredstva b odo zadoscala za popolno rekonstrukcijo oziroma novo napeljavo
elektricnega voda. Takoj po zagotovitvi sredstev sta se krajevna
skupnost Loska dolina ter Elektro Ljubljana-okolica lotili gradbenih del.
Celotno novo aparaturo pretvornika v vrednosti vee kot
30.000 dinarjev pa bo prispevala
Radio-televizija Ljubljana ter
opravila tudi vso potrebno monta.Zo. Pripomniti velja, da bo novi pretvornik nekajkrat mocnejsi
od sedanjega in da bo mogoc tu,di sprejem drugega programa·,
kar do sedaj ni bilo mogoce.
Pricakujemo, da bodo dela
opravljena v zacetku julija, vendar bo zacasno delovala se stara
aparatura. Novi, prej omenjeni
pretvornik, pa bo montiran v av~
gustu kot so zagotovili predstavniki Radio-televizije Ljubljana.
Konec na 8. strani

Festival zabavnih ansamblov
S tako blescecim naslovom je
pnreditelj, obcinska konferenca
Zveze mladine obvestila javnost
o zabavnem veceru v Grahovem.
Sodelovali so znani in neznani
ansambli z Notranjske. ~koda, je
le, da vsa Notranjska ne premore dobrih aparatur za tako prireditev. Tako pa je obiskovalce
ze ob cviljenju in hrescanju ojaeevalcev popustila zelja po poslusanju mladih talentov. 0 zraku v dvorani je bolje, da ne govorimo. Cigaretni dim je silil v
oci in usta, pa se ni nihce spomnil, da obcinstvo potrebuje tudi
malo zraka. Mladoletniki pa so
kljub temu, napol v transu, napol pijani strastno prizigali cigareto za cigareto.
Prvi so nastopili Deltoidi iz Starega trga. Bilo bi bolje, ce bi pri
petju opustili starotrsko narecje,
saj bi potem pesmi lepse zvenele.
Domaca skupna Mi3 je dajala
vtis, da ne zna koncati skladbe,
vmes pa je solo p evec tako rjovel, kot bi hotel strasiti obiskovalce.
Napovedovalec je napovedal
Grne tulipane iz Cerknice. Med
izvajanjem pesmi Hy tonight je
pevka nekajkrat zapela po svoje.
Organist je veselo plesal ob orgljah in tolkel cisto druge akorde

kot bi moral. Koncno so se izkazali z izvajanjem jazz skladbe in
pozeli aplavz. Mislim, da bi morali igrati vee jazza, saj tej zvrsti
glasbe ustreza tudi sestav njihove skupine.
Drugi cerkniski ansambel je
moral odstopiti, ker o njihovem
njihovem solokitaristu ni bilo ne
duha ne sluha.
Zadnji gostje vecera so bili iz
Logatca. Po kakih petnajstih minutah vrtenja gumbov na ojacevalcih in uglasevanju kitar so
koncno le zaceli igrati. Posebno
se je »izkazal« kitarist, ki je imel
svoj show s spakovanjem, kazanjem jezika in otresanjem z glavo. Po njihovem zvenecem imenu SKIN HED (obrita glava) bolj bi jim sodilo ime »kosmata
glava« - sem od njih pricakoval
mnogo vee, pa tudi ojacevalci so
cedalje bolj hrescali.
Po »festivalu« ki bi mu bolj
sodilo ime »ponesrecena kitarijada« so obiskovalce razveselili
s plesom.
. Kljub s usi kulturnih prireditev
v nasi obcini bi veljalo razmisliti, ali so take prireditve potrebne in koliko pripomorejo h kulturnemu in kulturno-zabavnemu
delovanju organizirane mladine.
D. Mikse

t.e dalj casa je opaziti doloceno pomanjkanje v nasi edini trafiki v Cerknici. Je edini lokal,
kjer se dajo kupiti razni dnevni
casopisi in druge revije. Ravno
tako so ravno tukaj na voljo
raznovrstni tobacni izdelki, ki jih
v ostalih gostinskih Iokalih ni
mogoce dobiti. Zadnje case se tudi pogosto primeri, da so vrata
trafike zaprta okoli dvanajste
ure, ko j e prosti cas in si marsikateri delavec zeli casopisa ali
druge podobne literature.
Zeleli bi torej, da odgovorni
prisluhnejo zelji obcanov in de-

~.

ga trga. Zatrjujejo, da bodo v ta·ko
imenovanemu vinotocu po sistemu - placaj in odnesi na dom na voljo steklenicna vina iz Istre,
okaprskega in novogoriskega podrocja od pet do sedem dinarjev za
liter. Sokovi bodo stall od osem do
deset din za liter in razlicne zga·ne pijace od sestnajst do dvajset
dinarjev.
Lokal bo zacel poslova.U s prvim
oktobrom od seste do osemnajste
ure vsak dan, ob nedeljah pa bo
do trinajste ure v prostorih Jozeta Petrica, Videm st. 52 v Cerknici.
Podoben loka l je pravzaprav
pot:reben ·z a ta del Cerknice, ki se
nenehno veca z novimi gradnjami.

Bogovcic

Podjetje VINO iz Nove Gorice
se je odloCilo odpreti svoj lokal
tudi v Cerknici.
Vinotoc bo posredoval obcanom
razlicne alkoholne in brezalkoholne pijace po razmeroma nizjih
cenah kot v osta.l'ih lokalih odprte-

Obveslilo krvodajalcern
Obcinski odbor Rdecega kriza
se pripraV'lja, da bi se letos organiziral svecano akademijo, na kateri bi kt~vodajalcem cerkniske
obCine, ki so ze petkrat, desetkrat, petnajstkrat in petindvajsetkra<t in veckrat dali kri, podelih ustrezne znacke in zahvale.
Pri tern so mis1jeni tisti krvodaJalci, ki so ze tolikokrat dali kri,
pa znacke ali zahva-l e se niso dohili. Zato obcinski odbor ureja
kartoteko krvodajalcev, iz katere
b1 v prihodnje lahko imeli natancno evidenco o krvodajalcih.
Z Zavodom za transfuzijo krvi iz
Ljubljane je ze sklenjen dogovor,
da nas bo vsak mesec obvescal o
krvodajalcih, ki bi sami od sebe
:a.Ji prek klica v Ljublja:ni odda1i
kri. Tako bi bila nasa evidenca
popolna.
Da ne bi slucajno koga prezrli

a.J.i mu v kartoteko vpisali napacen podatek, pl'osimo vse krvodajalce cerkniske obcine, ki so ze
oddali klri najmanj petkrat, desetkrat, petnajstkra.t dvajsebkrat,
petindvajsetkrat ali veckrat, dana
navadni dopisnici, naslovljeni na
obcinski odbor Rdecega kriza
Cerknica, napisejo sVIOje osebne
podatke in kolikokrat so ze dali.'kri. Te podatke bomo p rimerjali
z naso dosedanjo evidence in evidenco na zavodu v Ljubljoani ter
si tako u stva.rili n ataneno evidenoo.
.Zadnji ocok za upostevanje do pi-s nic je 10. november 1971. Po
Item datumu bomo menili, cLa je
nasa l astna evidenca popolna !in
urejena ter bomo na tej osnovi
dolocali krvodajalce, ki bodo dobili znacke ali pohvale.
Obcinski odbor RK
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Kosarkarski klub Cerknioa
Ze precej let je tega, odkar so v
Cerknici pri TVD Partizanu ustanovili kosarkarsko sekcijo, iz katere
se je pozneje razvil kosarkarski
klub.
Zaradi pomanjkanja denarja, predvsem pa zaradi pomanjkanja strokovnih moci, klub ni mogel sodelovati v kaksnem rednem tekmovanju.
Nastopal je le na obcasnih turnirjih, ki jih je organiziral sam, Notranjski studentski klub, aktiv Zveze mladine ali kdo drug na podrocju obcine. Klub je na teh turnirjih
dosegal lepe uspehe, saj je osvojil novoletni pokal na novoletnem
turnirju v Starem trgu.
Koncno se je spomladi 1970. 1eta
uresnicila dolgoletna zelja ljubiteIjev kosarske v Cerknici: KK Cerk·

0 kosarkarjih KK Cerknica

S;DIO

nica se je vkljucil v redno tekmovanje, v ljubljansko-notranjsko tekmovalno skupnost. :le prvo leto tekmovanja je dosegel zavidljiv uspeh,
uvrstil se je na 2. mesto in si pri·
dobil pravico do nastopa na kvalifikacijah za vstop v visjo tekmoval·
no skupino. Vendar pa zaradi premajhnih tekmovalnih izkusenj ni
uspel.
Za letosnjo tekmovalno sezono so
se igralci pripravili mnogo bolje in
resneje Tudi vodstvo kluba, ki ga
sestavljajo vneti sportniki, tovarisi
dr. Boris Kravanja, Franc Dolnicar,
Vinko Toni in Franc Petrie, je sprejelo zaupano nalogo z vso resnostjo in nujno potrebno delovno voljo.
Uspeh rednih treningov mostva in
marljivega deJa vodstva kluba se je
moral pokazati. KK Cerknica se je
v letosnji tekmovalni sezoni uvrstil
na prvo mesto.
V prvem, spomladanskem delu je
dosegel naslednje rezultate:

Borovnica : Cerknica
Cerknica : ldrija
Cerknica : Dol
Cerknica : Brezovica
Komet : Cerknica

72:84
61:60
83:28
66: 51
42:51

lz razpredelnice je razvidno, da
KK Cerknica v prvem delu tekmovanja ni izgubil nobene tekme.
V nadaljevanju tekmovanja pa je
dosegel naslednje rezultate:
Cerknica : Borovnica
72 : 54
ldrija : Cerknica
68 : 63
Dol : Cerknica
48 : 88
Brezovica : Cerknica
42 : 96
102: 38
Cerknica : Komet
Tudi v drugem - jesenskem delu tekmovanja so bili dosezeni lepi rezultati kljub izgubljeni tekmi z

doslej premalo

slisal~

ldrijo, ki je tudi edina izgubljena v
pretekli tekmovalni sezoni.
V tekmovanju so mostva osvojila naslednje stevilo tock in naslednja mesta:

Spore d filmov
v novembru

Menimo, da bo s tern konec
nevolje, ki so jo izrazali obcani
- lastniki televizijskih sprejemnikov. Vecini je televizijski program pac glavno in edino razvedrilo v prostem casu.
Verjetno si vsi :..elimo, da bi
tudi v morebitnih prihodnjih podobnih akcijah priskocile delovne in drufbeno-uoliticne organizacije na pomoc z enakim razumevanjem kot ob tej nrilomosti.
Naj to priloznost izkoristim tudi
za to, da se jim v imenu krajevne konference Socialisticne zveze
Laska dolina iskreno zahvalim in
izrecem priznanje.
P. Celhar

I. novembra ob 16.00 in 19.30 ameriski film VRNITEV SEDMERICE VELICASTNIH; ak·
cijska zgodba z divjega zahoda. V glavnl vlogi Yul Bryner.
4. novembra ob 19.30 - francoski film CERVANTES; zgodovinski spektakel. V glavnih vlogah Horst Bucholz in Gina Lollobrigida.
6. novembra ob 19.30 - italijanski film DEKLE S PISTOLO;
tragikomedija o siciljanskih porocnih obicajih. V glavni vlogi
Monica Viti.
7. novembra ob 16.00 in 19.30 angleski film za KRVNIKA NI
MILOSTI; film prikazuje Iovce na carovnice. V glavni vlogi
Vincent Price.
8. novembra ob 19.30 - ameriski
film PLES VAMPIRJEV; se
eno izredno delo znanega reZiserja Romana Polanskega. V
glavni vlogi Sharon Tate.
11. novembra ob 19.30 - ameriski western film .:ZIVIM ZA
TVOJO SMRT.
13. novembra ob 15.00 za otroke
in ob 19.3.0 - ameriski film
MOJ PRIJATELJ BEN; sentimentalna zgodba o prijateljstvu med medvedom in deckom. V glavnl vlogi Dennis
Weaver.

Brestov obzornik, glasilo kolektiva. Brest . Cerknica. Odgovorni
urednik Danilo Mlinar. Urejuje
uredniski odbor: Vojko Harmel,
Joie Klancar, Janez Lavrencie,
Danilo Mlinar, Dubravka Pazic,
Vinko Mahne, Franc Mulec, Miha
~epee, Franc Strukelj, Dusan
Trotovliek in Zdravko Zabukovec. Tlska ~ele:mi§ka tlskama,
Ljubljana

14. novembra ob 16.00 in 19.30 ameriski film TAR 4.S BULJBA;
film po znamenitem Gogoljevem delu. V glavni vlogi Tony
Curtis.
15. novembra ob 19.30 - francoski film PODARI JI TUDI LUNO Z NEBA; uspela komedija.
18. novembra ob 19.30 - italijanski film V PREPADU STRASTI; izredno zapletena kriminalka. V glavni vlogi Carol Backer.

OBNOVITEV
TELEVIZIJSKEGA STOLPA
Nadaljevanje s 7. strani

10 9 1 18 tock
1. Cerknica
2. ldrija
10 8 2 16 tock
3. Borovnica 10 7 3 14 tock
4., 5. in 6. mesto pa si dele Brezovica, Dol in Komet, ki imajo po
stiri tocke. v desetih prvenstvenih
tekmah je KK Cerknica dal 766 kosev, prejel pa 503 kose. Najvec zadetkov je dal Joze MELE - 263 in
je bit tudi najboljsi igralec v mostvu.
Omembe vredno je, da je mostvo
vse do zadnjih tekem igralo v sportnihce v ktuou ne pritozuje. lgralci
posameznega igralca, da je imelo
samo en komp1et dresov, pa se ta
je bil nepopom, da ima samo eno
zogo, ki je dovolj kvalitetna, da je
z njo mogoce igrati prvenstveno
tekmo, da se igratci vozijo na tekmovanja z lastnimi avtomobili, najveckrat brez nadomestila.
Kljub vsem tern tezavam pa se
nihce v klubu ne pritozuje. lgralci
so bili zelo preseneceni in nadvse
veseli, ko so tik pred zakljuckom
tekmovanja dobili nov komptet majic (za hlacke ni bilo denarja) in copat, ki jih je kupil klub s tezko prinranjemm aenarJem. Po nakupu prepotrebnih dresov in copat je ostala
blagajna prazna.
f'rinodnja tekmovalna sezona se
bo pricela spomladi. KK Gerknica
bo tekmoval v slovenski 8 ligi zahod v zelo hudi konkurenci. V tej
ligi nastopajo Nanos iz Postojne,
Legatee, 1:-ructal iz Ajdovscine, t<o·
per, Tolmin, Crnuce, Kamnik in se
nekateri.
Laradi tako hude konkurence bo
mostvo, se bolj kot doslej, potrebovalo pomoc obcinstva. KK Gerknica
vabi vse, da si tekme na igriscu
ogledajo in pomagajo pozrtvovalnim
igralcem pri osvajanju tock z glasntm in pravicnim navijanjem.
se vesela vest za navijace: ob
robu kosarkarskega igrisca bodo
clani kluba postavili klopi, da bodo
navijaci lahko sede boarili igralce.
Klub se zahvaljuje vsem tistim,
ki so si ogledali tekme v Cerknici
in z navijanjem prispevali delcek k
osvojitvi prvega mesta in- pokala,
ki ga je KK Cerknica podaril predstavnik tekmovalne skupnosti pred
prijateljsko tekmo s KK Vrhniko.
J. Truden

20. novembra ob 19.30- italijanski film K.LOFUTA VSAK DAN;
glasbeni film z Giannijem Morandijem v glavni vlogi.
21. novembra ob 16.00 in 19.30 francoski film KATARINA, DOVOLJ JE, CE LJUBIS; pustoIovscine lepe .Katarine.
22. novembra ob 19.30 - ameriski film UJETNIKI VESOLJA;
dramaticen film o osvajalcih
vsemirja. V glavni vlogi Gregory Peck.
25. novembra ob 19.30 - nemski
film KAMASUTRA - POPOLNOST LJUBEZNI; slavna knjiga o ljube:mi na filmskem zaslonu. V glavnih vlogah BrWlo
Dietrich in Barbara Chenes.
27. novembra ob 19.30 in 28. novembra ob 16.00 - italijanski
film BE:ZI, CLOVEK; izreden
western. V glavni vlogi Thornmas Milian.
28 .. novembra ob 19.30 - angleski film KJE JE JACK; v glavnl vlogi Tomy Stelle.

29. novembra ob 16.00 - slovenski film ONK.RAJ; uspela partizanska akcija. V glavnih vlogah Dare Ulaga in I vica Vidovic.
29. novembra ob 19.30 in 30. novembra ob 19.30 slovenski
film RDECE KLASJE; film prikazuje povojne razmere v Sloveniji. V glavnl. vlogi Majda
Potokar.
· ··

1\Iagradna piramida

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Okrajsava za utezno mero
Kazalni zaimek
i:enski pevski glas
Precni drog v kozolcu
Divji hunski poglavar
Raztalj ena kovina
Igrat i na nekdanje poulicno glasbilo
Tuje zensko ime
Maloazijska visoka planota
Pokrajina v severovzhodni Spaniji

Navodilo za resevanje:
Vsaka naslednja beseda je sestavljena iz crk prejsnje in ene
nove crke, seveda v pomesanem vrstnem redu, da dobite besedo
novega pomena.
NAGRADNA ZEMLJEPISNA
UGANKA

REsiTEV NAGRADNE KRii:ANK.E IZ PREJSNJE STEVILKE

»TAKO SEM ZDRAVA KOT
SCUKA V PUSTI, SAMOTNI RIBARNICI,« SE JE ZAVZETA
sPELA JUNACILA PRI NAS, A
VASJA, SORAZMERNO BOJECA,
TRESOCA SE FIGURA, JE MORAL PELJATI MOKREGA PRASICA V ZAKOL, PA MU JE
UsEL. NAJ BO SNAHA STARA
ALI MLADA, VSE MLADO NA
VASI VEDRINA PREVEVA, CEPRAV SO TLACANI BOGABOJEDA SE MORA VAROVATI SULCI. MODRI MARKO PRIPOMNI,
TANA MURATA, KI MORA CAKATI BOJA NA KOSOVEM POLJU.
V gomjem besedilu je skritih
21 vecjih jugoslovanskih rek.

Vodoravno: A - G - STARODAVEN - VELETRGOVEC EKSPONIRATI -TOTEM- TO
- EG- BOC- TA- ANINA
- RENTABILEN - TILEN ASA - CONAN - KONICA KARO - RA - TVAR- ODOREK - SKUNK - V - DINA
- RELJA- SENOA- KBKO - KRINKAR - KAN - GS
- OGP - OMETAN - TRNEK
- C - ARMADA- IZRAELI JERMENICA - MADi:AR - ASKAR - TERCEK - NSU - NT
- NEG - KORNATI - NOR STARIKAV - ROBA - P - TE
-IVA - SKI-RES- AVANTGARDIST- BLOSKA PLANOTA
Cenjenim resevalcem se opravicujemo, ker je zaradi premajhne pazljivosti sestavljalca in
uredniSkega odbora priSlo do nekaterih neljubih napak, ki ste
jih verjetno ze sami opazili.

Navodilo za resevanje
V pazljivo prebranem besedilu
boste nasli 21 jugoslovanskih rek.
Posamezne besede, zloge ali crke
povezete med seboj, da dobite
ime reke, vendar ne v pomesanem ali obratnem vrstnem redu;
posamezna locila niso ovira za
povezavo v doloceno ime reke.
Pri resevanju vam zelimo »dO·
ber pogled«, pri nagradnem frebanju pa »dober pri]em«.
RAZPIS
Za spremembo tokrat lafji zagonetki - nagradna zemljepisna
uganka in nagradna piramida.
Resevalce opozarjamo, da bomo
pri zrebanju upostevali le, ce bosta obe resitvi pravilni.
1. nagrada 100 din, 2. nagrada
20 din in 10 nagrad po 10 din.
IZID :ZREBANJA
Komisija tokrat ni imela pre·
vee tezkega dela. Prispelo je 22
resitev, od le-teh pa jih je bilo
pravilnih Ie pet. VeCina je pogresila v navpicnem opisu k sliki Rakovega Skocjana in je zapisala »naravni park« namesto
»narodni park«. Vse pravilne resitve so bile nagrajene:
100 din:
CESNIK Marta, SKS
20 din:
MAJERLE Marjanca, obratna
ambulanta BREST
10 din:
KOSMRLJ Greta, 66280 Ankaran, Hrvatini 195,
MAJERLE Joze, SKS,
KOSMRIJ Greta, 66280 Ankaran, Hrvatini 195.
Nagrajenim cestitamo, vsem
ostalim pa zelimo dosti uspeha
ob resevanju piramide in iskanju
rEik, kar zares ne bo trd oreh.

MEHANICNA DELAVNICA
NA RAK.EKU
i:e dolgo casa pogresamo na
Rakeku in v Cerknici mehanicno
delavnico. Koncno je pred dobrim mesecem Franc Prudic
odprl mehanicno delavnico, kjer
na Rakeku opravlja servis za Tomosove mopede, istocasno pa popravlja tudi avtomobile. V kratkem bo dobil tudi stroj za montafo gum, kar bo v veselje avtomobilistom, ker ne bo potrebno
hoditi v Postojno ali Logatec. V
kooperaciji s krajevno skupnostjo Rakek ima tov. Prudic v planu postavitev avtopralnice. Torej, avtomobilisti bodo morda le
priSli na svoj racun.

